 . . .صداش که بلند میشه نگا میگیرم از اون لب و لوچه خیره کننده
یعنی نمیتونی از اینجا نگاه کنی -
اخه یکی نیست بهش بگه المروت کی میتونه تو این حصار دوستداشتنی فوتبال . . .
نگاه کنه که من دومیش باشم اونم با این قلب بی جنبه
چشمام گیر چشماش میشه و رک بهش میگم
!نه -
چی پیش خودش فکر میکنه که لبخندش عمق میگیره خدا عالمه  ...دستش شل میشه
و من برخالف میلم میکشم عقب ..لعنت به این میل که میدونم کار دستم میده چرا
حالیم نمیشه این مرد جذاب برام ممنوعه؟؟
سمت تی وی که برمیگردم ناخداگاه ابرهام باال میپره و چشمام گرد میشه !!! گل
!خوردیم؟
عهههه کی زدن؟ -
زمزمه مانند میگم
شت -
و برخالف ارمین که در حال حرص خوردنه به این فکر میکنم
! . . . .که الکی پریدم بغلش؟
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بغ کرده میشینم رو مبلو نگام میره سمت ارمین که خیرس و امیدواره این گل خورده
جبران شه  ..نمیدونم چرا اما واقعا دوست دارم باهاش صحبت کنم حس خوبیه توجه
 . . .این مرد جذابو داشتن
چند بار رفتی ورزشگاه؟ -
برمیگرده سمتمو عمیق نگام میکنه
خیلی -
باحسرت میگم
خوشبحالت -
لبخند میزنه
دوست داری بری؟ -
باهیجان میگم
خیلی نمیدونم این چه قانونیه مگه مادل نداریم؟؟ -
با همون لبخندی که حاال پر رنگ تر شده میگه
بازی بعدیشو ن ۴روز دیگس  ..خونه باش سر ساعت میام دنبالت بریم ورزشگاه -
خود به خود چشمام گرد میشه!  ..باحیرت میگم
چطوری اخه؟ -
 V IPبه اونش کاری نداشته باش میریم -
جوری خوشحال میشم که بسختی خودمو کنترل میکنم دوباره نپرم بغلش
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واااااااااااااااای مرسی مرسی مرسی -
گفته بودم توجهش دوستداشتنیه؟ . . .
!مجاانی نیستاا -
خودبه خود نیشم بسته میشه
منظور؟ -
جوری قیافش مرموزه که ناخوداگاه میترسم
منظورم اینه که باید یه کیک شکالتی همین االن برام درست کنی -
تعجب میکنم شدید
االن؟؟ کیک؟؟ -
دقیقا -
ب..باشه ولی وسایالشو نداریم بخر بیار درست کنم -
نه نه اینجا نه -
په کجا؟؟؟؟ -
ابرو باال میندازه
خونه من -
خونه توووووو؟؟ -
صورتش مچاله میشه و میگه
چه خبرته داد میزنی چرا -
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بی توجه میگم
چرا اونجا -
خونسرد میگه
چون اینجا شلوغ میشه و هیچی بخودم نمیرسه -
لب میزنم شکمو ..که صداش بلند میشه
شنیدمااا -
بهتر -
بپر اماده شو بریم -
بهونه میارم
مامان جون تنهاست -
که باصدای مامان جون یه خط قرمز کشیده میشه رو بهونم
لولو خورخوره که نمیخورم مامانت اینا هم االن میان -
هردو برمیگردیم سمتش
بهه چطوری بانو -
توروسننه -
میخندم که رو بمن بر میگرده
بدو برو لباست عوض کن منتظرش نذار -
 . . .لبام خنچه میشه از رو کاناپه بلند میشم و میرم سمت اتاقم
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لباسمو که عوض میکنم برای خالی نبودن عریضه یه رژ مات قرمزم میکشم رو لبام
..به سالن که میرسم حرصم میگیره از صدای بلند خندشون  ...حرص که نه بهتره بگم
حسودیم میشه!  ....باصدای پام سمتم برمیگردن و ارمین بعد ازاسکن سرتاپام می
ایسته و رو به مامان جون میگه
کاری ندارید؟ -
نه برید بسالمت -
منم از غافله عقب نمیمونم
مامان سهم شما چقدر باشه ؟ -
ترجیحا بزرگ -
رو چشمم -
که صدای ارمین بلند میشه
پس ما دیگه بریم .خدافظ -
خدافظ -
برید دیگه -
هردومون میخندیمو من به این فکر میکنم که تایم اومدن باباجونم نزدیکه و ماهم
. .سرخرو مامانجونم ارهههه!!؟
نگام که به ماشینش میفته همه افکارم میپره و پیش خودم اعتراف میکنم چقدر این
. . .المبورگینی جدید بهش میاد
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کی ماشینتو عوض کردی؟ -
نگام میکنه و میگه
امروز -
ابروباال میندازم که ادامه میده
. .خیلی وقته درگیرش بودم امروز حل شد -
خوشکله -
عمیق نگام میکنه و
به پای تو نمیرسه -
. . .میگه و نمیفهمه چیکار میکنه با این قلبی که فقط برا خودش میتپه
رو به فروشگاه نگه میداره میخوام پیاده شم که می بینم با عینک افتابی و کاله لبه دار
استتار میکنه...خندم میگیره بیچاره چه بدبختیایی که نمیکشه ...هردو پیاده میشیم
داخل که میریم میفهمم از اونجاهاییه که از شیر مرغ تا جون ادمیزاد توشه  ...یه چرخ
 . . .برمیداره و وظیفه پر کردنش با منه
بی تعارف هرچی که دوستدارم داخلش میزارم و تازه میفهمم خرید کردن با همچین
جیگری چه لذت بخشه! ..بعد از اینکه خوب از خجالت جیب ارمین از فروشگاه بیرون
میزنیم  ...رو به یه خونه شیک و ویالیی نگه میداره و تپش قلبم منم همزمان زیادتر
 . . .میشه  ...باریموت درو باز میکنه ماشینو داخل خونه میبره
. .جدا سلیقش حرف نداره اینو میشه از دکور شکالتی  -کرمی خونش فهمید
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خوب اینم از خونه من خوش اومدی بانو -
لبخند میزنم که ضمن باال انداختن ابروش میگه
اگه راحت نیستی بگو بهت لباس بدم  ..از شانست لباس زنونه تو خونه هست -
اینو که میگه حس میکنم سرتا پام از عصبانیت رو ویبره س لباس زنونه تو خونش چه
غلطی میکنه دقیقا ؟؟!!  ...نمیدونم قیافم چجوری شده که خندش میره هوا
به چی فک میکنی لباسای مامانه -
حرصم میگیرههههه از کی تا حاال شوخ طبع شده و یاد گرفته منو بزاره سر کار؟؟
حرصی میگم
الزم نکرده -
و برمیگرم برم سمت اشپزخونه که هنوز قدم از قدم برنداشته پشتم قرار میگیره و
میگه
تو اولین دختری هستی که پاتو تو این خونه میزاری  ..اصال انگار افریده شدی -
برای اولین بودن

تپش قلبمم چی میگه این وسط ؟؟ میخواد رسوام کنه؟ خدا یا تو که می.دونی من این
مردو میپرستم میدونی چقدر دوستش دارم اخه انصافه که االن داره یاد اوری میکنه
چیزیو که تو تمام این یه سال جلو چشمام بوده  .بعد االن من مجبورم ب سکوت
چرااا؟ اهای دنیا منم عاشقم
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