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 شروين من و گذاشت خونه سارا ،خودشم رفت تا به كارهاش برسه

 زنگ در و كه زدم ، سارا در و باز كرد و گفت

 چه عجب خانم تشريف فرما شدن

 سارا اذيت نكن حوصله شوخي ندارم

 باز چته ؟ تو كه با شروين بودي االن بايد حالت خوب باشه ديگه چته ؟

 با شروين بودم درست ولي بدترين روزام و گذروندم

 يعني چي ؟

ميزاري بيام تو و ، لباسام و دربيارم بعد باهم صحبت كنيم يا نه ؟ همين طوري 

 ميخواي دمه در به سواالت ادامه بدي ؟

 واي اصال حواسم نبود ببخشيد بيا داخل عزيزم بيا داخل حرف بزنيم

 بعد اينكه لباسام و درآوردم رفتم سمت يخچال تا آبي بخورم

آب و كه خوردم گفت ميشه حرف بزني ببينم چي شده كالفه شدم اين چند روز از 

 اونور نميدونستم جواب اميد و چي بدم از بس دروغ گفتم از اينورم كه مامانت

حق داري عزيزم هرچي بگي حق داري عين من كه اين روزها واقعا كالفه و عصبي 

 بودم

 چي شده ؟

بعد اينكه كل اتفاقات از اولين دقيقه كه اتفاق افتاد تعريف كردم گفتم : به خدا سارا 

اصال نميدونم چي شد و چرا اينكارو كردم فقط ميدونم كه گند زدم بدم گند زدم ، 

گندي كه نميدونم چيكار كنم كه كسي متوجه نشه چون اگه هركدومشون بفهمن بد 
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 ميشه

 ببينم صبر كن نفهميدم چي شد تو يعني ميگي كه هم با اميد رابطه داشتي هم شروين

 متاسفانه آره

 تو چيكار كردي پارميس از تو بعيده

 به خدا نفهميدم ولي سارا من با اميد رابطه كامل نداشتم

 به هرحال داشتي كه

 .اره خوب

 بعدشم برات خيلي بد ميشه اگه بفهمن راجع بهت چي فكر ميكنن آخه

 كالفه گفتم اره ميدونم به خدا ميدونم

 خوب االن ميخواي چيكار كني

 نميدونم به كمك تو احتياج دارم به نظرت تو باشي جاي من چيكار ميكني ؟

هيچي ميشينم با خودم فكر ميكنم با كدومشون ميخوام ادامه بدم ، اول تو بشين با 

 خودت تكليفت و روشن كن بعد

اره بايد فكر كنم ولي اول بايد يه زنگ به اميد بزنم خيلي زشت شد اين چند روز به 

 من اين همه زنگ زد ولي من حتي نتوانستم جوابش و بدم

 اره حتما زنگ بزن اين چند روز نميدوني ، چه قدر نگرانت بود

 تلفنم برداشتم و زنگ زدم به اميد بوق اول به دوم نرسيده جواب داد و گفت

 پارميس نگرانتم كجايي تو

تو اين شرايط نميتوانستم بگم سالم عزيزم براي همين فقط گفتم سالم ببخشيد 
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 نگرانت كردم

 . خوبي عزيزم ؟ كجا بودي ؟ گوشيتم آنتن نداشت

 درگير مامانم بودم ببخشيد واقعا نگرانت كردم

 نه نه خواهش ميكنم االن مامانت بهتره ؟

 اره خداروشكر بهتره

 خوب خداروشكر

نميتوانستم بيشتر از اين باهاش حرف بزنم عذاب وجدانم و بيشتر ميشد براي همين 

 گفتم ميشه بعدا حرف بزنيم االن حالم كمي خوب نيست

 اره عزيزم حتما بهتر شدي زنگ بزن بهم ، ميبوسمت

 فعال خداحافط

 به اميد ديدار

 گوشي و قطع كردم رفتم تو فكر

واقعا دوراهي سختي بود دو تا دوست ، يكيش عشقم باشه كه رهام كرد و هنوزم 

اجازه نميده ازش بپرسم چرا و جوابشم بهم نميده يكي ديگه هم هركاري كرد تا 

 خوشحالم كنه واقعا سخت بود عقل يا عشق ؟ كدوم؟ بايد درست تصميم ميگرفتم

 راستي سارا بهنام تو اين چند روز زنگ زد بهم تو ميدوني چيكارم داشت ؟

گوشيت آنتن نداشت زنگ زد بهم گفت كه بهت بگم جواب ويزاي در واقعه هممون 

 اومد تا يك هفته ديگه ميريم سوئيس

 شوخي ميكني ؟
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 !نه عزيزم چه شوخي !؟

 چه قدر زود اومد

 . كجا زود اومد ١٠ روز شد ديگه

 خوشحال نشدي ميخوايم بريم ؟

 چرا خوشحال شدم

 پس چرا قيافه ات تو هم رفت

 به نظرت من ميتوانم همزمان با دونفر كه دوست و آشناي همم هستن بيام مسافرت

 اوه حواسم نبود چه خر تو خري شده حاال ميخواي چيكار كني

من بايد تو اين چند روز تصميم و بگيرم كه با شروين ادامه بدم يا اميد. و اميدوار 

بودم كه اگه با هركدوم ادامه بدم ديگه اون يكي و نميبينم كه حرف و حديثي نشنوم 

 ولي االن با اين مسافرت و اتفاقات اين چندروز اوضاع فرق ميكنه

 اين مدلي كارت سخت شد كه

 اره سخته خيليم سخته

 واقعا نميدونم چيكار كنم

ببين من اگه جات بودم اول ميشستم با خودم فكر ميكردم با كدومشون بيشتر آرامش 

دارم كدومشون بيشتر خواسته من و خوشحال كنه يا نياز هاي من و بيشتر تو رابطه 

تامين كرده اين ها خيلي مهمه تو هر رابطه اي ، ولي متاسفانه همه ماها سطحي از 

كنارشون رد ميشيم . خود من و ببين تو رابطه هام ضربه خوردم ولي سعي كردم ياد 

بگيرم از اين به بعد به هركسي به حدي كه ظرفيتش و داره بها بدم اين خيلي مهمه 
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چون خيلي از آدم هارو ما خودمون بزرگ ميكنيم تو ذهنمون يا حتي تو واقعيت بعد 

موقعي كه بخوايم بفهمونيم به طرف تو هيچي نيستي فقط من دوستت داشتم كه براي 

 خودم بزرگت كردم سخته منظورم و ميفهمي؟

 االن يعني ميگي من خودم شروين و بزرگ كردم ؟

دقيقا بشين فكر كن با خودت ببين تو چه قدر ارزش براي رابطه ات گذاشتي اون چه 

قدر ؟ اين هايي كه ميگم خيلي مهمه چون اگه طرف دوستت واقعا داشته باشه از همه 

 چيزش ميگذره تا تو فقط خوشحال باشي

 با ناراحتي گفتم اره حق با تو

ببين نميخوام ناراحتت كنم ميخوام با واقعيت رو به رو شي يكم بكش عقب .ببين تا 

كشيدي عقب اومد سمتت ، ولي من باز ميگم اگه قرار بود به جايي باهاش برسي تو 

اين چند سال ميرسيدي اين آدم درست بشو نيست نميگم دوستت نداره چرا داره ولي 

دوست داشتن با دوست داشتن فرق ميكنه و ارزش گذاشتن براي آدم ها فرق ميكنه ، 

 نه كه زماني كه بخواد خودش باهات عشق و حالش و كنه باشه ، بازيت بده باشه

نه اين درست نيست يا درست باشه يا كال نباشه بهتره يا درست حرف بزنه بياد بگه 

چشه يا كال از دور فقط يه دوست خوب باقي بمونه بزاره توام زندگيت و كني ،دروغ 

 ميگم ؟

نه عزيزم هميشه واقعيت تلخه شايد من دوست نداشته باشم اين حرف ها رو بشنوم 

ولي تو درست ميگي من اگه قرار بود با شروين به نتيجه برسم كه ميرسيدم ولي سارا 

 چند ماه آخر رفتاراش عوض شد تو كه بهتر از من در جرياني
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ميدونم عزيزم همه رو ميدونم ولي ميگم چه دليلي ميتوانه باشه كه طرف حتي حرفم 

نزنه يه دفعه تغيير رويه بده ؟ چه قدر ميتونه اون دليل محكم باشه كه حتي به طرف 

 مقابلشم كه اين حق و داره نگه ؟؟؟

نميدونم هروقتم ميپرسم ازش يا ميگه بهت ميگم يا جوابي نميده اين چندروزم كه 

 . گفت بزار اين چندروز با آرامش و خوشي بگذره بدون هيچ بحثي

بشين فكر كن با خودت ولي من باشم ديگه اشتباه قبلم و تكرار نميكنم و يه بار ديگه 

 . به شرويني كه وسط راه دستم و رها كرد تكيه نميكنم

 يعني منظورت اينكه ديگه ادامه ندم باهاش ؟

دقيقا من اگه جات بود اين كار و ميكردم و ادامه نميدادم ميرفتم حداقل با اميدي كه 

هركاري كرد تا خوشحالت كنه ، اصال اميد نه يكي ديگه ، كسي كه خوشحاليم براش 

مهم باشه باز بشين فكر كن خودت بهترين تصميم و بگير ، من نظرم و گفتم بهت نه 

ميخوام تحميل كنم بهت نه چيزي فقط ميخوام ديگه اذيت نشي يه بارم طعم خوشي 

 واقعي و درك كني چون واقعا لياقتشو داري

 از كجا معلوم با اميد اين خوشي و داشته باشم ؟

پارميس هيچ كدوم از ماها خبر از آينده نداريم من ميگم شروين كه اول و آخر هست 

به عنوان دوستمون، ميمونه رابطه اش با تو ,كه با اين كارهاي اخيرشم معلومه 

تكليفش با خودش معلوم نيست. نزار اون جوري كه خودش ميخواد باشه من ميگم يا 

يه نفر درست باشه يا كال نباشه بهتره پس شانستو با آدم هاي ديگه امتحان كن هي 

نرو با يكي ديگه بعد دوباره برگرد به شروين براي خودت بد ميشه نه براي من ، با يه 
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 . نفر اگه ميخواي باشي درست باش

با تمام حرف هاي سارا موافق بودم ميدونستم منطقي حرف ميزنه ولي چون من خودم 

وسط ماجرا بودم تصميم گيري سختم بود به هرحال دوستش داشتم دست خودم نبود 

با هر ديدنش قلبم شروع ميكرد به تند زدن سعي كردم منطقي فكر كنم كل اتفاقات 

اين چند سال اومد جلوي چشمام حق با سارا بود بسه هرچي اذيت شدم ميخواستم 

 . يه شروع جديد داشته باشم

بسه هرچي فكر كردم و خودم و توجيه كردم .شايد دليلي داشته باشه ولي وقتي به 

من نميگه پس اون دليل از نظر من وجود نداره و توجيه منطقي هم نداره . منم شايد 

الكي بهش اين مدت وقت دادم باعث شد بيشتر خودم اذيت بشم تا اون، بسه . 

تصميمم و گرفتم تلفنم و از رو ميز برداشتم و صفحه گوشيم و باز كردم دستم رو 

صفحه برعكس هر دفعه كه رو شماره شروين بود ، اندفعه رو شماره اميد گذاشتم و 

 تماس گرفتم
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