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 نميدونم شايد هوس 

 چيي ؟!؟! هوس ، براي چي آخه اين همه دختر ؟

 نميدونم حس ميكنم آخه حسم بده از ديشب 

 چپ چپي بهم نگاه كرده و گفت ديشب مگه چيكار كردي ، راستشو بگو 

 هيچي خوابيديم 

 مطمئني فقط خوابيدي ببينم نكنه باهاش رابطه داشتي 

 سرم و انداختم پايين و گفتم باهاش رابطه داشتم 

 پارميس از تو بعيده انقدر زود آخه 

 چيكار كنم خوب ، نياز داشتم 

 هوس و نياز باهم خيلي فرق ميكنه ها 

نه نياز داشتم ولي حس ميكنم براي اميد از سر هوس بود نميدونم دوست نداشتم 

 انقدر زود باشه با اينكه خودم خواستم ولي زود بود 

 حاال االن پشيموني ؟ 

نه پشيمون نيستم بخوام فكر كنم به اون لحظات خوب يه بار جلوي اين اتفاق و 

 گرفتم بار بعدي نشد خودمم خواستم و پيش رفتيم 

 يعني چي ؟

يعني دفعه اول كه اتفاق افتاد وسطش من كشيدم كنار و گفتم زوده ، دفعه بعد نشد 

 انگار تمام حس هاي زنونم و بدنم نياز داشت
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 باشه نيازت بود االن پس نبايد ناراحت باشي 

 ميگم ناراحتم نيستم ولي خوب يه حس بد دارم ميگم كاش نميكردم

نداشته باش ديگه كاريه كه شده كاري نميتواني كني كه عزيزم اون لحظه خواستين و 

 پيش رفتين بعدش ديگه مهم نيست 

 بزار غذا رو درست كنم و بخوريم دير شد

 با شوخي و خنده غذا رو باهم حاضر كرديم و خورديم

ساعت ٧ بود حاضر شده بودم و منتظر اميد تا بياد دنبالم نگاهي به سارا انداختم كه 

 همين طوري داشت دور خودش ميچرخيد تا لباسي انتخاب كنه

هميشه همين بود حداقل ١ ساعت طول ميكشيد تا لباسي انتخاب كنه و بپوشه 

برعكس اون ، من در عرض چند دقيقه لباسم و انتخاب ميكردم و ميپوشيدم و راضي 

 از انتخابم

 . اميد به گوشيم زنگ زد كه رسيده. از سارا خداحافظي كردم و اومدم بيرون

در ماشين و باز كرد و نشستم .دستاش و باز كرد و تو بغلش رفتم سرم و گذاشتم رو 

سينه هاش و نفس عميقي كشيدم بوي عطرش واقعا آدم و ديوونه ميكرد بوسه اي 

  : روي موهام زد و ازش فاصله گرفتم و گفت

 عشق من چه طوره 

 خوبم عزيزم تو چه طوري؟ 

تو خوب باشي منم خوبم عزيزم، ميخوام ببرمت يه رستوران خيلي خوب ، از غذاهاش 

 مطمئنم خوشت مياد
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 بريم عزيزم 

 مشغول عوض كردن آهنگ بودم كه دستم و گرفت و گذاشت رو پاهاش 

با آرامش در حال نوازش كردن دستهام بود هر از چند گاهي هم دستم و ميگذاشت 

 روي لبش و ميبوسيد تو اين احساس خوبم غرق بودم و فقط

داشتم فكر ميكردم كاش االن جاي اميد ، شروين نشسته بود چرا من هيچ وقت 

 نميتوانستم احساس كامل خوشبختي و بچشم چرا بايد هميشه يه چيزي كم باشه

 يه دفعه گفت چرا دست هات يخ كرده 

 نميدونم 

 نكنه سرده ات 

 نه سردم نيست ، شايد از فشارمه 

 ميخواي بريم دكتر 

 نه عزيزم خوبم نيازي نيست

ديگه حرفي نزديم و من و دم در رستوران پياده كرد و تا خودش بره ماشين و پارك 

 كنه و بياد

به جاي اينكه خوشحال باشم از اينكه من و آورده اين رستوران ناراحت بودم گوشيم و 

 درآوردم و يه اس ام اس به سارا دادم و گفتم 

اميد من و آورده رستوراني كه نزديك شركتي كه شروين جديدا زده و قبال پاتوق اش 

 بود دعا كن امشب نبينمش اينجا كه اصال دوست ندارم بحث پيش بياد
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 با رسيدن اميد گزينه سند و زدم و گوشيم و گذاشتم تو كيفم 

 دستم و گرفت و گفت بريم عزيزم 

در و باز كرد تا اول من وارد رستوران شم بعد خودش . تقربيا تمام ميز ها پر بود فكر 

 كردم االن

 ميگن جا نداريم ولي 

گارسون اومد جلو و گفت بفرماييد خيلي خوش اومدين اقاي رضايي ميزتون آماده 

است بفرماييد اينجا ، نگاهي بعضي از آدم هايي كه داخل رستوران بودند به ما بعضي 

هل با حسرت بود بعضي ها بي تفاوت بعضي ها هم با حسادت شايد چون فكر كردن 

چه زوج خوشبختي هستيم ما، خوشبحال دختره ، سعي كردم توجهي به نگاه ها كه 

 رومون بود نكنم و 

 به سمت ميزي كه گوشه سالن گارسون راهنمايي كرد برم و بنشينم

روي اين ميز چند شاخه گل به زيبايي داخل گلدان گذاشته بودند فقط برام سوال شده 

بود خودشون گذاشته بودند يا اميد گفته بود بهشون ، البد چون اميد زياد مياد 

 ميشناختنش و اين گل ها رو گذاشته بودند 

 دستم و گرفت و گفت خوشت مياد از گل ها 

 خيلي خوشگلن ،ممنونم 

 خواهش ميكنم 

 تو ميدونستي من عاشق گلم
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 در كمال تعجب گفت آره ميدونستم 

 بعد از كجا 

 حاال 

 اميد اذيت نكن ديگه بگو 

 چه فرقي ميكنه عزيزم 

 خوب ميخوام بدونم

 دست سارا درد نكنه كه بهم تقلب رسوند 

 خوب چي ميخوري 

 غذاهاي اينجا همش تقريبا خوش مزه اند چي ميخوري 

 فرقي نميكنه ،

پس اگه برات فرقي نميكنه بزار من سفارش بدم برات ، مطمئنا خوشت مياد از 

 انتخابي كه ميكنم 

 چون اين غذا اينجا معركه است

 باشه عزيزم مرسي 

 غذارو كه سفارش داديم گفت 

 اشكالي نداره من برم دستشويي 

 نه عزيزم چه اشكالي برو
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بعد از رفتن اميد گوشيم و از كيفم درآوردم كه نگاهي بندازم و ببينم سارا جوابم و داده 

 يانه و خودمم مشغول كنم تا اميد برگرده 

 جواب داده بود

 عزيزم خوش بگذره اشاهلل كه نميبينيش 

خواستم حوابش و بدم كه حس كردم يكي كنارم نشست با خودم گفتم چه زود 

 برگشت سرم و آوردم باال به جاي اينكه اميد و ببينم شروين و كنارم ديدم 

خوبه حاال من االن داشتم اس ام اس ميدادم به سارا كه خداكنه نبينمش ، فكر كنم 

 خدا صدام و شنيد كه قشنگ آورد جلو روم گذاشتش

ميبينم كه خوب باهم ميگردين و خوش ميگذرونين اون شبم كه موندي خونه اش ، 

 خوش گذشت حاال؟

 به تو ربطيي نداره كه من كجا موندم ،مگه تو مفتشي ؟ 

 پارميس بفهم اميد به درده تو نميخوره 

 چي شده كه تو به فكر من افتادي تازه مهم شدم برات 

 چرا نميفهمي تو آخه ، اون به درد تو نميخوره ، از لج من زندگيتو بهم نريز 

 مطمئن باش از لج تو من قدم از قدم برنميدارم ازش خوشم اومده 

يه دفعه انگار عصبانيتش ده برابر شد و گفت تو بيخود كردي تو ، غلط كردي كه 

 خوشت اومده

 آرام تر چرا داد ميزني 

 دوست دارم داد ميزنم االنم گم ميشي مياي با من بريم 
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 نميام 

تو گوه خوردي كه نمياي گند زدي تو اعصابم وقتي ميگم مياي يعني مياي حرف اضافي 

 هم ممنوع

 اميد االن مياد زشته نميام 

 اصال تو چيكاره مني هي به من دستور ميدي 

 پاشو زياد حرف نزن 

 نميخوام 

 ميگم پاشو ، زود باش 

 ميفهمي ميگم نميام االن اميد مياد زود باش برو زشته اينجا ببينتت 

سرش و آورد كنار گوشم و با خشم گفت يا همين االن مياي يا جوري آبروت و ميبرم و 

ميگم پر*ده ات و من زدم و اين خانم زن منه كه ديگه هيچي و آبروريزيش پاي 

 خودت

 ميدونستي ديوونه اي 

 اره ديوونه ي تو 

 خلي 

 پاميشي يا نه 

پاشدم و نگاهي به رستوران كه بعضي از آدم هاش داشتن با تعجب نگاهم ميكردن 

 انداختم و گفتم ببين چيكار ميكني آبروم و بردي
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تو وقتي سر خود تصميم ميگيري با اون مرديكه بياي بيرون من روهم مجبور ميكني 

 آبروت و ببرم

تو نگاه آخرمم نگاهي به دستشويي كردم كه خداروشكر هنوز نيومده بود بيرون 

شايدم اومده بود و من متوجه نشده بودم و اومديم بيرون دستمو گرفت و سوار 

ماشينم كرد و خودشم نشست فقط موندم چرا من وقتي داشتم ميرفتم داخل رستوران 

 متوجه ماشين شروين دم رستوران نشده بودم

االن آبروم ميره من االن زنگ زد چي بگم به اميد ببين چيكار ميكني تو ديوونه اي ، 

واقعا ديوونه اي نه اون موقع كه بدون هيچ حرف و جوابي ولم كردي نه االن كه آبروم 

 و پيش دوست پسرم بردي تعادل روحي و رواني نداري

 داد زد و گفت خفه ميشي يانه 

نميخوام براي چي بايد خفه شم ، ها كل زندگيم و نابود كردي چرا نميري از زندگيم 

 بيرون

 چي ميخواي ازم ، برو بزار راحت باشم ديگه 

 صبر كن ببينم االن فهميدم از دست الناز خسته شدي اومدي سمت من 

خوب گوش كن شروين نكنه فكر كني اندفعه با حرفت اومدم بيرون دفعه ديگه هم 

 همينه ها تو بيخود ميكني از دفعه ديگه اين كارارو با من كني

يه دفعه با ياد اينكه گارسون اميد و ميشناخت داد زدم و گفتم واي اون گارسون االن 

به اميد ميگه با تو اومدم بيرون ، االن آبروم ميره ، االن راجبم چي فكر ميكنه ،نكنه 

 فكر كنه من جنده ام 
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يه دفعه شروين داد زد و گفت خفه ميشي يا نه دفعه آخرت باشه به خودت ميگي 

 جن*ده ها 

 نگران اون گارسونم نباش پول دادم بهش خفه شد

 نفس عميقي كشيدم و گفتم خداروشكر 

يكدفعه انگار تازه حواسم جمع خيابان هاي اطرافم كه ناآشنا بود شدم داري من و 

 كجا ميبري

 ميريم يه چندروز باهم خوش بگذرونيم 

 باالناز جونت برو خوش بگذرون

 حاال حسادت نكن االن نوبت توا 

 دادي كشيدم و گفتم تو بيخود كردي نگه دار ميخوام پياده شم نگه دار

به جاي اينكه نگه داره تندتر رفت و با خنده گفت حرص ميخوري بامزه تر ميشي 

 ميشه انقدر الناز الناز نكن بزار يه چندروز با آرامش سپري كنيم

 سعي كردم ديگه حرفي نزنم كه بعدا سر فرصت بفهمم الناز كجاست 

گوشيم زنگ خورد نگاهي به گوشيم كه اسم اميد افتاده بود انداختم و بعدم نگاهي به 

 شروين كردم و گفتم

 آبروم رفت اميده االن من جوابش و چي بدم ؟؟؟؟
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