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 يه دفعه با صداي شروين كه صدام ميكرد به خودم اومدم

 چي شده تو فكري ؟

 هيچي

فكرميكني من خرم نميفهمم از موقعي كه باهم رابطه داشتيم يه چيزيت هست هي 

 ميپرسم ازت بي جواب ميزاري

واقعا نميدونستم چي بگم براي اينكه باز بپيچونمش گفتم خوبم چيزيمم نيست فقط 

 نميدونم چرا از صبح دلشوره دارم

 دلشوره براي چي؟

 نميدونم اگه ميدونستم كه خوب بود ولي متاسفانه نميدونم چمه

 !ميخواي به جاي فردا ،پس فردا برگرديم اگه دوست داري ؟!؟

 نه همون فردا برگرديم نميدونم چرا استرس دارم ميخوام زودتر برگردم ؟

دستم كه رو ميز بود تو دستش گرفت و با سر انگشتاش مشغول نوازش دستام شد و 

 گفت : نكنه دوست نداري پيش من بموني

نه دوست دارم ولي واقعا نميدونم چرا استرس دارم بعدش مگه تو خودت نگفتي فردا 

 برگرديم

 گفتم ولي االن پشيمون شدم ميخوام بيشتر بمونيم اينجا

هر زمان ديگه اي بود دستام و از دستش ميكشيدم بيرون تا بيشتر از اين گرماي 

دستش كالفم نكنه ولي االن به خاطر اينكه بيشتر از اينجا كالفه نشم و اينجا نمونم 

مجبور بودم اين بايد هارو تحمل كنم وگرنه ميدونستم اگه برعكس خواستش عمل 
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كنم مسلما اون هم لج ميكرد و من و برنميگردوند ، منم نه راه و بلد بودم و نه 

ميدونستم اينجا كجاست كه من و آورده فقط ميخواستم برگردم و بشينم فكر كنم يه 

تصميم عاقالنه سعي كنم بگيرم تا بيشتر از گند نزدم ، واقعا احتياج داشتم تا زودتر با 

 سارا حرف بزنم

براي همين گفتم براي من فرقي نميكنه عزيزم هرجور راحتي فقط چون گفتي چرا تو 

فكري بهت گفتم استرس دارم و گرنه اگه تو دوست داري و كاري نداري باشه عزيزم 

 ميمونيم

تو دلم گفتم خدايا خدايا قبول نكنه بمونيم ، اگه قبول كنه من از شدت استرس ميميرم 

، 

 نه بريم من شركت يه جلسه مهم كاري دارم

بلند شد رفت تا زنگي بزنه منم نفسي با خيال راحت كشيدم و با خودم گفتم شانس 

 اوردما وگرنه

 ميخواست من و اينجا نگه داره

 خودمم رفتم تو پذيرايي از دم پله ها كه رد ميشدم شنيدم كه گفت

 الناز مگه من به تو نگفتم ديگه به من زنگ نزن ، برو هر گوري كه بودي

 به تو هيچ ربطي نداره

براي اينكه بيشتر متوجه بشم ٢،٣ تا پله آروم رفتم باال فقط خدا خدا ميكردم متوجه 

 ام نشه وگرنه اگه ميفهميد خيلي بد ميشد

ببين ميگم به تو هيچ ربطي نداره من چي كار ميكنم، نه بهت ربط داره من چيكار 
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 ميكنم نه مسائل شركتم فهميدي يا نه

 دوست دارم بيام شركت بزنم روبه روي شركتش به تو باز ربطي نداره

 چي شد شركت كجا بزنه ؟ نكنه منظورش شركت من بود

اوف چه قدر همه چي درهم شد خسته شدم انقدر فكر كردم انگار طي اين چندروز 

همه چي عين گره تو هم رفته بود و قصد باز شدنم نداشتم واقعا خسته شده بودم 

معلومه غير از من النازم خسته شده بود كه شروع كرده گير دادن به شروين كه اين 

 شركتي كه زدي چيه

يادم باشه منم به موقع سر و ته اين شركت تازه تاسيس و دربيارم كه هنوز اسم در 

نكرده اون جايزه مسابقه رو كه چند سال بود ما برنده اش بوديم و از ما دزديد چه سر 

و صدايي هم كرد شركتش ، بايد جلوش و بگيرم وگرنه همين طوري بگذره بعيد 

 نيست جاي شركت خودم رو تو بازار بگيره و اين موضوع خيلي خطريه

 اروم اومدم روي مبل نشستم چند دقيقه بعد شروينم اومد و كنارم نشست و گفت

 تو چرا باز اخمات تو همه نكنه فال گوش وايساده بودي ؟؟؟؟

واااااااا نه كه به من اين كارا مياد من از اين كارا نميكنم برو به الناز جونت بگو از اين 

 كارا بكنه شايد اون انجام بده البته نگي هم انجام ميده ، ولي من اصال

حاال تو دلم داشتم فوش و ميدادم به خودم كه چه دروغي رديف كردم ولي مطمئن 

بودم اگر بفهمه گوش كردم پدرم و درمياره چون از اينكار بينهايت بدش مياد هميشه 

 ميگه بياين ازم بپرسين ولي فضولي نكنين چون سوتفاهمم ايجاد ميشه

 حاال تو حرص و جوش اون و نخور به وقتش به اون هم ميگم
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 يه دفعه چپ چپي نگاهش كردم تا بفهمه چي گفت

 كه حرف و عوض كرد و گفت

 امشب شام چي ميخوري برات درست كنم

 بله؟!؟

چيه خوب امشب ميخوام برات يه چيزي درست كنم مگه دفعه اول ميخواي دست 

 پخت من و بخوري

 نه دفعه اول نيست ولي خيلي وقته از اين كارا نكردي

 خيلي وقته نكردم چون تو نبودي

 حاال چي ميخوري

 هرچي خودت ميخواي درست كن فرقي نميكنه

 باشه پس شام امشب با من ، دسرشم با تو

 باشه اي گفتم كه گفت

 البته دسرم خودت باشي هم قبول ميكنم

با مشتم زدم به بازوش و گفتم جون من چيز ديگه اي نميخواي تعارف نكنا اگه 

 ميخواي بگو

 نه فقط اون لباس خواب قرمز و با رژ قرمزت

 يه دفعه با حرفش دادي زدم و گفتم شروين نميخواد خودم شام و درست ميكنم

 باشه باشه درست ميكنم نخواستيم دسر

 آفرين بچه پررو
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من برم ظرف هارو جابه جا كنم .رفتم سمت ماشين ظرفشويي ، ظرف هارو گذاشتم تا 

 شسته شه

**** 

صبح كه از خواب بيدار شدم ياد ديشب افتادم كه بدون توجه به شروين رفتم 

خوابيدم كه صبح زودتر بيدارشيم تا راه بيفتيم بماند كه چه قدر از دستم حرص خورد 

كه بهش بي توجهم ولي من واقعا دست خودم نبود مجبور بودم اينكارو كنم به اندازه 

كافي عذاب وجدان داشتم همين االنم واقعا نميدونستم چه جوري ميتوانم گندي كه 

زدم و درست كنم واقعا سخت بود اشتباه بزرگي كرده بودم . لباس خوابمو درآوردم تو 

كمد گذاشتم لباس هاي خودم و پوشيدم به شروين كه مظلوم خوابيده بود نگاهي 

كردم كي فكر ميكرد كسي كه تو خواب مثل يه پسر بچه كوچيك مظلوم خوابيده 

شرويني باشه كه انقدر من و اذيت كرده ، انقدر مظلوم خوابيده بود كه دلم نميومد 

بيدارش كنم . خودم انقدر از ديشب دلشوره داشتم كه فقط ميخواستم اين دلشوره 

لعنتي كه از ديروز به جونم افتاده تموم شه براي همين بدون توجه به شرويني كه 

 مظلوم خوابيده كنم دستمو رو بازوهاش گذاشتم اروم صداش كردم تا بيدار شه

 الي چشماشو باز كرد نگاهي به من انداخت و گفت ساعت چنده ؟

 ساعت ٧:٣٠

زوده كه ،دوباره چشماشو بست ، همين طوري كه چشم هاش بسته بود مچ دستم و 

 گرفت و گفت حاال بيا يكم كنارم دراز بكش تا بيدار شم زوده تازه

 صبح ٧
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 إ . بعد براي تو زوده همين االنم راه بيافتيم ١١، ١٢ رسيديم ٧:٣٠

 باشه ميريم حاال بيا يكم پيشم دراز بكش دلم عطر تنت و ميخواد

خواستم مخالفت كنم كه يكدفعه مچ دستمو كشيد و كنارش رو تخت افتادم ، از پشت 

بهم چسبيد دستشو دورم انداخت جوري كه اصال نميتوانستم تكون بخورم، عطر تنش 

داشت ديوونم ميكرد و كالفه تر از قبل واقعا دلم نميخواست دوباره اشتباه ديگه اي 

 كنم ولي واقعا چند نفر از ادم ها ميتوانن جلوي كسي كه عاشقشن مقاومت كنن؟؟؟

 سعي كردم چشم هامو ببندم شايد يكمي با گرماي تن شروين توانستم بخوابم

تو خواب بيداري بودم كه يكي انگار موهامو داشت با موهام بازي ميكرد دستش و 

 پس زدم و گفتم اااا بزار بخوابم ديگه

 خنديد و دستش و نوازشگرانه گذاشت رو گونم و گفت

تو نبودي گفتي زودتر بريم ببين خوابيدي منم كه وقتي يه خانم لوند و زيبا ميخوابه 

 كنارم ديگه دست خودم نيست امكان داره شيطوني كنم

با شنيدن حرفاش به خاطر اينكه دوباره اتفاقي نيوفته چشم هامو باز كردم كه 

 صورتش مماس صورتم بود

واقعا هركي جاي من بود وقتي اين صورت جذاب مقابل صورتش قرار ميگرفت 

 ميتونست مقاوت كنه

 فكر نميكنم واقعا سخت بود

 بلند شدم ، ساعت چنده ؟

 اوه يعني ٢ ساعت كه من خوابيدم . ٩:٣٠
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 اره دلم نيومد بيدارت كنم خيلي اروم خوابيده بودي منم خواب بودم تازه بيدار شدم

 پس بريم صبحانه بخوريم

نه نميخواد خودتو به زحمت بندازي و خسته كني همين طوري اين چند روز ميخواستم 

،بياي اينجا استراحت كنيم و باهم خوش بگذرونيم ولي باز خسته شدي ميريم توراه يه 

 صبحونه خوب باهم ميخوريم

 باشه عزيزمي و گفتم و حاضر شديم و باهم سوار ماشين شديم تا حركت كنيم

انتن گوشيم كه زياد شد اس اس هايي بود كه از طرف اميد برام ميمومد كه انقدر هي 

صداي اس ام اس اومد اخر صداي شروين در اومد و گفت كيه ؟هي اس ام اس ميده 

 بهت چه خبره ؟

به خاطره اينكه دوباره حرف ديگه اي نزنه گوشيم و رو سايلنت گذاشتم و گفتم مامانم 

 و سارا نگرانم شدن اس ام اس دادن ديدي هي بهت گفتم استرس دارم

همين طوري كه داشت رانندگي ميكرد دستمو گرفت تو دستش بوسيد و گفت استرس 

نداشته باش عزيزم به مامانتم بگو خوب با من بودي مامانت كه عادت داره ما قبال از 

 اينكارا زياد ميكرديم االنم تا ١،٢ ساعت ديگه ميرسيم عشقم نگران نباش

اي كاش مامانم بود حداقل ميدونستم چه جوري از نگراني درش بيارم ولي االن واقعا 

جواب اميد و كه اين همه اس ام اس زده رو نميدونستم چي بگم ؟چه قدر دروغ آخه 

؟؟؟ چه قدر ؟ ادم يه جا خودشم خسته ميشه از اين دروغا ، خدا خدا ميكنم فقط زودتر 

برسيم تا حداقل با سارا يه مشورتي كنم ببينم چيكار كنم ، اين مسئله بايد از ريشه 

 !!!!!!! حل ميشد البته اگه جاي حلي باشه ؟؟؟
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جواب اس ام اس هاي اميد كه زده بود كجايي نگرانتم فعال ندادم چون ميدونستم اگه 

بدم االن زنگ ميزنه بهم و نميتونستم كنار شروين جوابش و بدم براي همين گذاشتم 

 برسم پيش سارا بعد جواب بدم

 فقط اس ام اس دادم به سارا كه كجايي من بيام كه

 همون موقع جواب من و داد و گفت بيا خونه

 رو به شروين كردم و گفتم ميشه من و ببري خونه سارا

 چرا اونجا بدون اينكه بزاره جوابشو بدم لبخندي زد و گفت حرف هاي دخترونه ديگه

 باشه عزيزم ميزارمت اونجا يعني ٢ روز نميتوانيد بدون هم

 منم لبخندي زدم و گفتم نه متاسفانه تو كه بهتر ميدوني
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