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 بی قراری های شبانه ام

 

 

 

  .نگاهی سریع به اطراف انداخت

 .سریع در بیار. زود باش_

 .لحن تند سیاوش باعث شد حرکات انگشتانش تند شود

 .اما قفل دامن، به هم گیر کرده بود

 .سیاوش از حرص دامنش را به سرعت پایین کشید

 .در این حرکت دامن پاره شد و صدای جیغ مانند نازی، خطی بر افکارش کشید

 دیوونه واسه چی پارش کردی؟ من با چی برگردم؟_

 .سیاوش دستانش را به دو طرف شورت نازی برد و گیرهاش را باز کرد

 .با لحن عصبی که از شهوت دو رگه شده بود گفت

 .وقتی بهت میگم دربیار ناز میکنی توقع مراعات نداشته باش_

تا نازی دهان برای اعتراض گشود، سیاوش دست به رانهای سفید و گوشتیاش 

 .انداخت و او را به سمت باال بغل کرد

 .در همین حین تند گفت

 .زود باش پاهاتو دور کمرم قفل کن_

نازی که دیگر در اینکار حرفهای شده بود پاهای کشیدهاش را دور کمر سیاوش قفل 
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 .کرد و سینههایش را از قاب سوتین بیرون آورد و به دهان سیاوش نزدیک کرد

سیاوش آرام انگشت فاکش را به آرامی بر روی بهشت نازی دورانی میکشید و 

 .زبانش را بر روی سینههای سفید و سیخ شدهاش میکشید

طعم گس و شیرین و بوی شامپو بدن همه و همه اورا در خلسهای شیرین وارد کرده 

 .بود

آرام دست راستش را از بدن نازی جدا کرد تا تکه گوشت زیر شکمش شلوارش را 

 .ندریده، به آرزوی کردن برساندش

زیپ شلوارش را پایین کشید و ناگهانی، مردونگی شق کردهاش چون المی راست شد 

 .و کالهکش مماس با بهشت نازی شد

 .این برخورد نازی را به قلقلک انداخت و او از سر لذت آهی کشید

 .با صدایی لرزان از ترس، شهوت و نگرانی سرش را به گوش سیاوش نزدیک کرد

 .مراقب پردم باش. پارش نکنی یه وقت_

 .و سیاوش برای بار هزارم در دل خود این دختر را تحسین کرد

 .الحق که خودش مانند اسمش ناز بود

 .سیاوش آهی مردانه از لذت کشید و سر کالهکش را خم کرد

 .نترس دختر. باالخره مال خودم میشی_

 .و کمر نازی را بیشتر خم کرد که باعث شد سرش به دیواره پشتی تکیه کند

 .آرام کالهک مردانگیش را وارد کونش کرد

 .آنقدر تنگ بود که کالهک را چون حلقهای تنگ در آغوش کشیده بود

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

3 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .کمی خود را به نازی فشرد و کالهک قارچیش کامل وارد شد

نازی برای جلوگیری از صدا دستش را در دهانش قرار داد و از سره لذت و درد جیغ 

 .میکشید

 .سیاوش آرام آرام جلو عقب میکرد تا مردانگیش کامل جا بگیرد

کمی که جا باز کرد شدت ضربه هایش را بیشتر کرد، صدای اه و ناله ی نازی کل اتاق 

 .را گرفته بود

سیاوش با هر آهی که نازی می کشید لذت سرتاسر وجودش را می گرفت و شدت 

 .تلمبه زدن هایش بیشتر می شد

سرش را نزدیک صورت نازی کرد، چشمان نازی از سر لذت خمار و نیمه باز بود و آه 

 .های عمیقی می کشید

 .سرش را پیش برد و نوک سینه ی صورتی رنگ و درشت نازی را در دهانش کرد

 .با اینکارش نازی به پشت گردنش چنگ زد و سر سیاوش را بیشتر به خودش فشرد

سیاوش که خسته شده بود و عرق از سر و رویش می ریخت مردانگی اش را از 

 .ک*ون نازی درآورد

 .برو رو تخت-

 .نازی فوری حلقه ی پاهایش را از دور کمر سیاوش باز کرد و به طرف تخت رفت

 .چهار و دست پا روی تخت نشست و پشتش را به سمت سیاوش کرد

 .ک*ون قمبل کرده اش بیشتر از ان مجال نداد تا سیاوش دست دست کند

 .مردانگی اش را در دست گرفت و آن را با سوراخ پشت نازی هماهنگ کرد
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 .امروز می خوام ج*رت بدم نازی-

 .تو فقط منو بکن، کی*رتو می خوام سیاوش. زود باش-

سیاوش سر مردانگیاش را با آب نازی خیس کرد و بدون معطلی با یک ضرب واردش 

 .کرد

نازی جیغ خفه ای کشید، با اینکه جا باز کرده بود و درد اولیه را نداشت اما باز هم نمی 

 .توانست از سوزش یکباره ای ان صرف نظر کند

 .سیاوش دو تا ران های نازی را در دست گرفت و با شدت شروع کرد به تلمبه زدن

 .تند کمر می زد و هر از گاهی سیلی محکمی روی باسن قمبل شده ی نازی می کوبید

کی بشه که بتونم از جلو بکنمت، خیلی دلم می خواد اون پرده تو خودم بزنم و تا ته -

 .فرو کنم داخلت

من مال خودتم، اون روزم خیلی زود می رسه. تا اون روز به خوبی مراقبت میکنم تا -

 .بالیی سرش نیاد و بتونی خودت افتتاحش کنی

 .سیاوش که غرق لذت شده بود بوسه ای روی کمر نازی زد

 .بعد از چند لحظه نازی لرزید و ارضا شد

 .بی حال روی تخت افتاد و به طرف سیاوش برگشت

 !تو هنوز نشدی عشقم؟-

 .نه-

 .سیاوش به طرف نازی رفت، مردانگی اش را در دست گرفت

 .یاال، باید واسم س*اک بزنی-
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 .نازی از خدا خواسته بلند شد و جلوی پای سیاوش زانو زد

 .مردانگی شق شده اش را در دست گرفت، هم بزرگ بود و هم کلفت

 .آن رگ های برآمده اش بدجور آب دهان نازی را راه انداخته بود

 .لیسی به سر کالهکش زد که سیاوش اه عمیقی از سر لذت کشید

سیاوش که صبرش سرآمده بود چنگی به موهای نازی زد و مردانگی اش را تا ته 

 .درون حلق نازی کرد

 .نفس نازی حبس شد، دهانش تحمل حجم آن را نداشت

 .سیاوش همانطور که موهای نازی را در دست داشت سر او را عقب و جلو کرد

 .داره میاد نازی-

 .این را گفت و مردانگی اش را از دهان نازی بیرون کشید

 .فریاد خفه ای زد و کل ابش را روی سینه های درشت و سفید نازی خالی کرد

با بی حالی خودش را به پشت روی تخت انداخت، نازی به آرامی کنارش خزید و 

 .سرش را روی بازوهای برآمده سیاوش گذاشت

 .صدایش بهترین موسیقی برای سیاوش بود

 .مرسی عشقم، عالی بود-

 .بوسه ای روی سینه ی ستبر سیاوش زد و سرش را روی سینه ی او گذاشت

 .کوبش بی امان قلب سیاوش آرامش کرد، بهترین جای دنیا برای او همین آغوش بود

خم شد و سوتینش را برداشت و با دو انگشتش رو به روی صورتش نگه داشت و 

 .چرخاند
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 .خیر، این سوتین قابل قاب گرفتن سینههای لختش نبود

 .چشمش به دامن که گوشه اتاق افتاده بود، افتاد

 .به سمتش رفت و آنرا هم برداشت و با دو انگشتش در برابر صورتش گرفت

 .لبانش را به حالت تفکر به باال کش آورد

 .به هر چی شباهت داشت غیر دامن

 .پوفی از حرص کشید. چشمانش را بست و سرش را به اطراف تکان داد

 .با حس فشار به نوک سینش و گرمای سینه ستبر پشتش، آهی ریز کشید

 .میتوانست مردانگی کلفتش را از پشت شلوار حس کند

سیاوش از عمد خودش را از پشت به نازی چسباند و نوک سینههایش را بین دو 

 .انگشتش گرفت و فشار میداد

 .نازی از خمار، خودش را شل کرد و از پشت به سینه او تکیه کرد

چشمانش را بست و سرش را به طرف باال گرفت و به صدایش آزادی داد تا به 

 .آسودگی شهوتش و لذتش را از این هم آمیزی بیان کند

 .سیاوش گاز ریزی از گردن نازی گرفت و شروع به میک زدن کرد

 .نازی نتوانست خودش را بر روی پاهانش نگه دارد

 .شل شد و خودش را بر روی سیاوش رها کرد

سیاوش از حشری بودن این دختر تک خندهای کرد و دستانش را از نوک سیخ شده 

پستانهای نازی رها کرد و زیر سینه و زیر رانهای گوشتیاش را گرفت؛ و او را 

 .همچون کودکی در آغوش خود کشید و به سمت تخت ره سپار شد
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 .نازی ناله خفیفی کرد

 لعنتی، االن چجوری برم بیرون؟_

 .سیاوش متفکر نگاهی به در انداخت

 .از در_

 .نازی چشمان نیلی رنگش را از تعجب درشت کرد

با دیدن سیاوش که سعی در کنترل خندهاش داشت، جیغ خفیفی کشید و مشت گره 

 .کردهاش به بازوی سیاوش کوبید. او میدانست که اتاقها مجهز به عایق صدا هستند

 .سیاوش خندهاش را رها کرد و بلند بلند شروع به خندیدن کرد

 .دستش را دراز کرد و گردن نازی را میان بازووانش اسیر کرد

توله. من میرم بیرون. دیدم اوضاع مساعده میگم ملحفه رو دور خودت بپیچی و بری _

 .تو اتاقت

 .حاال اتاقتم همین رو به رو هستا. جایی دوری نیست

نازی که هم از شدت عصبانیت و هم از گیر کردن گردنش در میان بازووان سیاوش 

 .عصبی بود، زیر لب غرید

همش تقصیر توعه. اگه سره صبحی دوباره هوس رابطه نکرده بودی اوضاع این _

 .نمیشد

 .سیاوش که تقالهای نازی برای آزادی را دید، دستش را باز کرد تا نازی رها شود

شما هم اگه میدیدین حوری بهشتی از قضا نازی نامی جلوتون جلون میده، دیگه _

 .رفتاراتون دست خودتون نبود

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

8 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

نازی که از این حرف به وجد آمده بود، اما؛ نمیخواست به روی سیاوش بیاورد تا 

 .خدایی نکرده پرو شود، با عشوه موهایش را با دست به پشت سرش روانه کرد

 حاال نمیخواد زبون بریزی. برو ببین اوضاع خوبه من برم؟_

سیاوش از این همه عشوه موجود در نازی در دل خود او را تحسین کرد و با لبخند از 

 .روی تخت بلند شد و شروع به پوشیدن لباسهایش کرد

 .لباس هایش را که به تن کرد نگاهی به سرتاپای نازی انداخت

نازی که متوجه نگاه خیره ی سیاوش شد قبل از آنکه فرصتی به او بدهد تا باز هم 

 .هوس شیطنت به سرش بزند ملحفه را دور خودش پیچید

 !به چی اینجوری زل زدی؟-

سیاوش لبخند دندان نمایی زد و راه رفته را برگشت، اما قبل از آنکه به تخت برسد 

 .نازی صدایش بلند شد

اون فکر پلید رو از سرت بیرون کن، هنوز کل بدنم درد می کنه. بیشتر از این اینجا -

 .موندنم درست نیست

 .سیاوش خنده کنان دو دستش را باالی سرش برد

 .خیلی خب، فقط یه بوس کوچولو می خواستم. نیازی به این همه داد و هوار نبود-

پشتش را به نازی کرد و از اتاق بیرون زد، با رفتن سیاوش ناری فوری از تخت پایین 

 .آمد و لباس هایش را که دیگر قابل پوشیدن نبود زیر بغل زد

همانطور که ملحفه را دور خودش پیچیده بود وسط اتاق به انتظار سیاوش ایستاده 

 .بود
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 .چند لحظه بعد سیاوش سرش را از الی در داخل کرد

 .بدو دختر، بدو تا کسی نیومده-

نازی با عجله از اتاق بیرون زد و خودش را درون اتاقش که رو به روی اتاق سیاوش 

 .قرار داشت انداخت

 .در را پشت سرش بست و ملحفه ی پیچیده دور تنش را رها کرد

جلوی آینه ایستاد و نگاهی به گردن و سینه های کبودش انداخت، سیاوش گاهی موقع 

 .س*کس خیلی خشن می شد و چه بسا نازی هم بدش نمی آمد

این خشونت به مزاقش خوش می آمد، تمام وقت به فکر این بود که اگر آن پرده ی 

 .لعنتی نبود مطمئنن لذت بیشتری از رابطه با سیاوش می برد

 .ولی فعال دست و بالش بسته بود و نمی توانست این کار را کند

همانطور که لخت جلوی آینه ایستاده بود با تقه ای که به در خورد ترسیده کمی در 

 .جای خود پرید

 !بله؟-

 !درو چرا قفل کردی؟-

 .بی حوصله موهایش را پشت گوش داد

 .کارتو بگو ساناز-

 .خب بزار بیام تو، از پشت در که نمیشه بگم-

 .ملحفه ای که روی زمین افتاده بود را برداشت و دور خودش پیچید

 .در را باز کرد و عقب ایستاد
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 .ساناز با دیدن نازی و ملحفه ی دورش نیشخند معناداری زد

 .به به، می بینم که خبرایی بوده-

 .نازی به طرف کمدش رفت

 !فوضولیش به تو نیومده، واسه چی اومدی؟-

ساناز که به تازگی یادش افتاده بود برای چه امده است با شور و شعف دستانش را 

 .بهم کوبید

 .وکیل بابابزرگ اومده-

 .نازی بیخیال در کمد را بست و به طرف حمام رفت

 !اومدن اون چه ربطی به من و تو داره؟-

 …خنگی دیگه، فکر کن اگه بتونم مخش رو بزنم. یه شب تا صبح با هم دیگه-

جمع کن بابا، کم خیالبافی کن واسه خودت. اون آدمی نیست که به همین راحتیا پا -

 .بده

 .ولی من مجبورش می کنم-

 .نازی پوزخند صداداری به این همه خوش خیالی ساناز زد و وارد حمام شد

 .پا روی پا انداخت و به عشوههای بیحد و حساب ساناز خیره شد

 .این دختر پاک عقلش را از دست داده بود

 .امیرعلی راد منش، وکیل جوانی که وکالت آقا خان را در دست داشت

 .پدر بزرگ امیر علی، از دوستان قدیمی و البته صمیمی آقا خان بود

پدر امیر علی وکیل قبلی این خاندان بود؛ اما، به دلیل مرگ ناگهانیش، آقا خان کسی را 
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 .شایسته تر از پسر همان مرد نمیدانست

 .زیرا معتقد بود، خوی و منش، استدالل و بزرگمنشی پدرش را به ارث برده است

امیر علی، کسی بود که تمام دختران حسرت یک نگاه زیر چشمی از جانب او را 

 .داشتند

اما نازی به خوبی میدانست امیر علی با هر دختری قصد ازدواج کند، آن دختر از دسته 

 .گروه دختری مانند ساناز نبود

 .امیر علی با اخم روی پیشانی به آقا خان خیره بود و با تسلط صحبت میکرد

 .با حرف آقا خان، نازی نگاه خیرهاش را از ساناز گرفت

 .نازنین، برو تو آشپزخونه به ایران خانم بگو شربت بیاره_

نازی چشمی گفت و از جایش بلند شد اما قبل از اینکه از سالن خارج شود بار دیگر 

 .صدای آقا خان را شنید

 .ساناز، برای چی اینجا نشستی؟ اینجا حرف کاره. برو به نازی کمک کن_

نازی نگاهی به ساناز کرد که با لبی آویزان، چشمی گفت و پا کشان از سالن خارج شد 

 .و به نازی پیوست

 .صد بار بهت گفتم اون به تو و امثال تو پا نمیده. یکم آبرو داری کن_

 .ساناز به تندی به سمت نازی بر گشت

 .تو نمیخواد دخالت کنی_

 .و با تند کردن قدمهایش از پلهها باال رفت

 .نازی با بیخیالی شونهای باال انداخت
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 .چشم خانم جان. االن شربت میسازم_

 .نازی لبخندی زد و دستی به شانه ایران خانم زد

 .ممنون ایران خانم_

 .و از آشپزخانه خارج شد

وارد راهرو سالن شد که ناگهان دستی او را کشید و قبل از اینکه عکس العملی نشان 

 .دهد، وارد دسشویی درون راهرو شد و دستی جلوی دهانش را گرفت

 .نگاهی به شخص مقابلش انداخت و با دیدن قیافه خندان سیاوش چشم غرهای رفت

 .سیاوش دستش را از دهان نازی برداشت

 .نازی با چشمان خشمگین رو به او کرد

 .دیوونه این چه کاریه آخه_

 .سیاوش دستش را به سمت دکمه لباس مردانه نازی برد و بازش کرد

 .چشمانش از دیدن سینههای سفید نازی تنگ در آغوش سوتین مشکی بود برق زدم

 .دهانش را نزدیک سینه نازی کرد و لیسی به میانش زد

نازی بیاختیار دست چپش را به پشت سر سیاوش برد و موهایش را چنگ زد و به 

 .سینهاش فشرد و از لذت، آهی ریز کشید

 .جوون دختر، حشرت خیلی باالست-

 .دندان ریزی از نوک سینه اش گرفت. نازی آخ کوتاهی از درد گفت

 .سیاوش نکن، االن صدامونو می شنون-

 .دکمه ی شلوار نازی را باز کرد و دستش را درون شرتش برد
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 .چه زود خیس کردی-

 …االن وقتش نیست سیاوش، اگه بفهمن هر دومون باهم تو دستشویی هستیم-

قبل از انکه حرفش تمام شود سیاوش لب هایش را روی لب های نازی گذاشت و با 

 .ولع شروع به بوسیدنش کرد

 .انگشتش را دورانی روی بهشت نازی می چرخاند، شهوت نازی دوباره باال زده بود

 .سیاوش لب هایش را رها کرد و به جان سینه های درشتش افتاد

نازی با وجود تمام تالشی که می کرد تا صدای آه و ناله هایش بلند نشود اما باز هم 

 .نمی توانست مانع شود و خود را کنترل کند

نازی از روی شلوار دستش را روی مردانگی سیاوش که کم مانده بود شلوارش را بدرد 

 .گذاشت و شروع به مالیدن آن کرد

  .سیاوش حرکت انگشتانش را سریع تر کرد، نازی دیگر روی پا بند نبود

 .آه بلندی کشید و خودش را بیشتر به سیاوش فشرد

 .ک*یرتو می خوام سیاوش-

 .سیاوش تک خنده ای کرد و بوسه ای روی الله ی گوشش زد

تا چند دقیقه پیش داشتی می گفتی نکن سیاوش، االن چطور شده خودت می -

 !خوای؟

نازی همانطور که خودش را تکان می داد تا بهتر انگشتان سیاوش را روی بهشتش 

حس کند با عصبانیت غرید: حرف مفت نزن سیاوش، خودت باعثش شدی. االنم باید 

 .جورشو بکشی
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 …تا باشه همیشه-

 .با تقه ای که به در دستشویی خورد حرفش نصفه ماند

 .نازی ترسیده از سیاوش فاصله گرفت و به آرامی لب زد: بدبخت شدیم

 .با شنیدن صدای مادرش دو دستی بر سرش کوبید

 !معلوم هست داری اون تو چیکار می کنی نازی؟-

تند شلوارش را باال کشید و دکمه اش را بست. سینه های بیرون افتاده از سوتینش را 

 .دو مرتبه به داخل فرستاد و بلند گفت: االن میام مامان

 .با عجله سر و وضعش را مرتب کرد

 .زودتر بیا بیرون، بابات می خواد باهات حرف بزنه-

 .چشمی گفت و دستی روی صورتش کشید

 .با دیدن سیاوش و لبخند موزی اش رو ترش کرد و با مشت به بازویش کوبید

 .به چی داری می خندی؟. کم مونده بود هردومون بدبخت شیم-

 .سیاوش خودش را به نازی نزدیک کرد و دو دستش را دور کمر او حلقه کرد

 !خب بزار بفهمن، اونوقت مجبور میشن تورو بدن به من. کیه که بدش بیاد؟-

کم چرت و پرت بگو سیاوش، االن وقت شوخی نیست. دارم جدی حرف میزنم، -

فقط کافیه یکی از اعضای این خونه بویی ببره که من و تو باهم رابطه داریم اونوقته که 

 .بدبخت می شیم

 .سیاوش بوسه ی ریزی روی لب هایش زد

نگران هیچی نباش، هیچ وقت همچین اتفاقی نمی افته. االنم زودتر برو ببین بابات -
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 .چیکارت داره

نازی از آغوش سیاوش بیرون آمد و از دستشویی بیرون زد، با دیدن راهروی خالی 

 .نفس راحتی کشید و به طرف اتاق پدرش راه افتاد

 .تقهای به در زد

 .بیا تو_

 .وارد اتاق شد و پدرش را دید که بر روی کاناپه نشسته و به لپ تاپش خیرهاس

 .در را بست و کنار در ایستاد

 با من کاری داشتی بابا؟_

 .آقا مهدی سرش را بلند کرد و لبخندی به یکی یکدانه دخترش زد

 .با دست اشاره به راحتیهای کنار کاناپه کرد

 .بشین بابا جان_

نازی لبخندی بر روی پدرش زد و به سمت راحتی قرمز رنگ قدم برداشت و بر رویش 

 .نشست

 .جانم بابا_

 .آقا مهدی لپ تاپش را بست و بر روی میز قرار داد

دخترم گفتم بیای اینجا تا بهت بگم فردا همراه سیاوش برو کارخونه. یه سری _

اسناد و مدارک هست که امیر علی میخواد با شما بازگو کنه. گویا یکی داره زیر آبی 

 .میره

 .اخمهای نازی درهم شد و خودش را جلو کشید
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 میدونید کیه؟_

 .پدر از تاسف سری تکان داد

 .نه. واسه همین میخوام شما سه تا دنبالش رو بگیرید_

 .نازی با افکاری درهم، سری تکان داد

 .دستتون درد نکنه. خیلی خوشمزه بود_

 .این حرفها را نازی میزد که از پشت میز نهار خوری بلند شد

 .همه نوش جانی به او گفتند

 .نازی چند قدم دور نشده بود که دوباره به سمت میز برگشت و رو به ساناز کرد

 .ساناز، غذاتو تموم کردی بیا بیرون کارت دارم_

و از خانه خارج شد و به سمت صندلیهای حصیری در حیاط گام برداشت و بر روی 

 .یکی از آنها نشست

 .زیاد طول نکشید که ساناز، رو به روی نازی نشست

 چیکارم داری؟_

 .لحنش کمی چاشنی دلخوری داشت

 .لبخند همیشگیاش را زد

 .فردا منو سیاوش داریم میریم کارخونه_

 .شانهای باال انداخت

 به من چه؟_

 .فردا سعی کن یه تیپ سنگین بزنی_
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 برای چی؟_

 .چون قراره باهامون بیای_

 .با تندی گفت

 .کاراتون به من چه. من از کارای شرکت سر در نمیارم_

 .نازی خودش را جلو کشید

 .مگه نمیخوای امیر علی تو چنگت بگیری_

 .ساناز با شک جواب داد

 منظور؟_

 .فردا امیر علی هم اونجاس. جلف بازی فقط در نیار

 .از جایش بلند شد

لباس خوب انتخاب کن. آرایش زیاد نکن. اگه مشکلی داشتی صدام کن. فردا _

 .ساعت ده باید کارخونه باشیم

 .و به سمت خانه حرکت کرد

وارد سالن که شد راهش را به طرف اتاق سیاوش کج کرد. باید به او هم این موضوع 

 .را می گفت

 .تقه ای به در زد و بعد از چند لحظه صدای سیاوش را شنید

 !بله؟-

 .منم سیاوش-

 .بیا تو نازی-
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در را به آرامی باز کرد و وارد اتاق شد، با دیدن سیاوش که با باال تنه ی برهنه روی 

 .تخت دراز کشیده بود لبخند کجی زد

 .سیاوش لپ تاپش را کناری گذاشت و روی تخت نیم خیز شد

 !چی شده؟-

نازی با همان لبخندش جلو رفت، قبل از آنکه کنارش بشیند بوسه ی کوتاهی روی لب 

 .هایش زد و فوری عقب کشید

 .سیاوش پر شیطنت یک تای ابرویش را باال داد و خودش را به سمت نازی خم کرد

 !چی شده؟. این بوسه رو بزارم پای چی؟-

 .نازی به ظاهر اخمی کرد و رو گرفت

 .باید حتما دلیلی داشته باشه؟. تو فکر کن دلم برات تنگ شده بود-

 .سیاوش خنده ی بلندی سر داد و دستش را دور شانه های نحیف نازی حلقه کرد

ناراحت نشو موش کوچولوی من، حاال بگو واسه چی اومدی؟. میدونم این وقت از -

 .روز بی دلیل سراغم نمیای

 .باید بریم کارخونه-

 .اخم های سیاوش کمی درهم شد و چهره اش حالت جدی به خود گرفت

 !کارخونه برای چی؟. مگه مشکلی پیش اومده؟-

اونطور که بابام گفت انگار یکی داره زیرآبی میره، یه جورایی داره پوالرو می کشه -

 .باال

 !کی داره اینکارو می کنه؟-
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 .منم نمیدونم، برای همین هم قراره فردا بریم کارخونه. امیرعلی هم میاد-

 !امیرعلی؟! اصال چه لزومی داره اون مردک با ما بیاد؟-

 .نازی لحن عصبی سیاوش را نادیده گرفت و بیخیال شانه ای باال انداخت

انگار یادت رفته که اون وکیل بابابزرگه، حضور اون خیلی مهمه. قراره اسناد و مدارک -

 .رو اون فردا با خودش بیاره

سیاوش که کمی دلخور شده بود بی توجه به نازی با پشت خودش را روی تخت 

 .انداخت و طاق باز دراز کشید

نازی دلیل این همه حساسیت های بیخود سیاوش را نمی فهمید، وقتی تمام و کمال 

 .خودش را در اختیار او قرار داده بود سیاوش حق نداشت فکر دیگری درباره ی او کند

 .معلوم هست چته؟. دلیل این عصبانیت بیخودت رو نمی فهمم-

 .سیاوش ساعدش را روی چشمانش گذاشت و با صدای گرفته ای جواب نازی را داد

خوش ندارم زیاد اون مردک اینجا رفت و آمد کنه، از نگاهاش خوشم نمیاد. حس -

خوبی بهش ندارم، اگه پدربزرگ اجازه می داد خیلی وقت پیش بیرون انداخته 

 .بودمش

نازی سرش را روی سینه ی سیاوش گذاشت و با جان و دل گوشش را به صدای 

 .کوبش قلب او سپرد

در همان حالت گفت: نگرانی هات بیخوده سیاوش، من و اون مرد هیچ ربطی بهم 

نداریم. از طرفی هم وقتی من همه جوره خودم رو در اختیارت گذاشتم این نگرانی ها 

 .و حساسیت هات بیخوده. من همیشه مال تو بودم و هستم، پس دیگه عصبی نباش
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 .سیاوش نفس عمیقی کشید

چه بالئی سرم آوردی دختر که حتی نگاه یه غریبه به تو اینطور حالم رو بهم می -

 !ریزه؟

 .نازی خنده ی ریزی کرد و بوسه ای روی سینه ی برهنه ی سیاوش زد

همانطور که بلند می شد گفت: من دیگه باید برم، االنه که باز مامانم کل خونه رو 

 .دنبالم بگرده

 .از لب تخت بلند شد و بعد از بوسه ای روی لب های سیاوش از اتاق بیرون زد

 .با صدای در، صدایش بلند شد

 !بله؟_

 .باز هم صدای در آمد

با یادآوری اینکه اتاقهای این طبقه عایق صدا هستند؛ با کف دست به پیشانیاش 

 .کوبید و به سمت در رفت و بازش کرد

با دیدن ساناز، کنجکاو نگاهش کرد. اما او با تاپ و شلوارک بندی و خرسی و موهای 

  .آشفته در برابرش بود

 .با تعجب پرسید

 تو هنوز آماده نشدی؟_

 .ساناز بدون توضیح دست او را کشید و به سمت اتاق خودش برد

 .نازی متعجب دهان باز کرد

 چته؟_
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 .هیچی ندارم بپوشم_

و وارد اتاقش شدند. نازی را به سمت کمدش برد و به در باز آن اشاره کرد که رگال 

 .لباسها در آن با سلیقه رنگ کاور چیده شده بودند

 .به سمت مانتوهای آویزان شده رفت

دستی به آنها میکشید و تک به تک بیرون میآورد و نگاهی به طرحهایشان 

 .میانداخت، اما باب میل نبودن و به چک کردن بقیه میپرداخت

 .مانتو خاکستری رنگی چشمش را گرفت

 .ساده بود. دو جیب در باالی سینهاش بود با یقه آمریکایی و کمربند سگک دار

 .پارچه مانتو از جنس کتان بود

 .از رگال خارجش کرد و به سمت ساناز که روی تخت نشسته بود رفت

 .اینو بپوش_

به سمت کشو رفت و جین تیرهای برداشت، همراه کفش ساده عروسکی مشکی و 

 .شال طرحدار مشکی که رنگهای خاکستری، شلخته بر آن ریخته شده بود

 .همه را برداشت و کنار ساناز روی تخت قرارش داد

 .برو صورتت رو بشور و موهاتو شونه کن_

 .آرایش نکن. بیا اتاقم، خودم درستت میکنم

 .قدمی به طرف در برداشت که با یادآوری مطلبی دوباره برگشت

 .لباستم بپوش. موهاتم ساده ببند_

 .و از اتاق خارج شد تا خودش حاضر شود
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 .با تحسین به شاهکارش خیره شد

 .یک خط چشم، کمی ریمل و مداد لب، ساناز واقعا زیبا شده بود

 .در اینکه این دختر از زیبایی چیزی کم نداشت شکی نبود

 .صورتش با آرایش ملیح شده بود

 .آرایشهای آنچنانیاش تنها سنش را زیاد میکرد

 .لبخندی به رویش زد و با برداشتن کیفش هر دو از اتاق خارج شدند

 .سوار ماشین شدند

سیاوش با نشستن ساناز به عقب برگشت. با دیدنش چند لحظه ی کوتاه، با چشمانی 

 .متعجب بر اندازش کرد

 .دختر چقدر تغییر کردی_

 .ساناز لبخندی زد

 خوب شدم؟_

 .سیاوش دستی به چانهاش کشید

 .بد مالی نشدی_

 .نازی با خنده با آرنجش به دست سیاوش کوبید

 .اذیتش نکن_

 .سیاوش لبخندی زد و ماشین را روشن کرد

 .از آینه جلو چشمکی به ساناز زد
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 .امیدوارم اونی که واسش تیپ زدی رو بتونی امروز تور کنی_

 .هر سه با خنده به سمت کارخانه حرکت کردند

 !میشه همین جا نگهداری داداش؟-

سیاوش همانطور که نگاهش به جلو بود با شنیدن صدای ساناز از آینه نگاهی به او 

 .انداخت

 !چی شده؟-

 .یه لحظه بزن کنار-

 .سیاوش متعجب ماشین را کنار خیابان پارک کرد

قبل از انکه فرصتی کند تا از ساناز سوالی بپرسد ساناز فوری از ماشین پیاده شد و با 

 .دو به آن طرف خیابان رفت

 .!سیاوش ابرویی باال انداخت و متعجب لب زد: معلوم نیس چشه

 .نازی خودش را به سمت سیاوش کشید تا توجه او را به خودش جلب کند

 .دستش را روی ران پای سیاوش گذاشت و انگشتانش را به رقصیدن دراورد

  .چیکارش داری خب سیاوش، دیدی که گفت زودی بر میگرده-

سیاوش نگاهش را از مسیر رفتن ساناز که انتهایش به داروخانه ختم می شد گرفت و 

 .به چشمان پر شیطنت نازی دوخت

 …آخه یهویی-

نازی لب هایش را روی لب های سیاوش گذاشت و بیشتر از ان مجال حرف زدن به او 

 .نداد
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خواست سرش را عقب بکشد که سیاوش دستش را پشت سر او گذاشت و مانعش 

 .شد

 .با ولع شروع به بوسیدن لب های نازی کرد، نفس که کم آورد عقب کشید

 .شیشه های ماشین دودی بود و خیالشان راحت بود که دیده نمی شوند

 .سینه ی درشت نازی را میان مشتش فشرد، نازی آهی از سر لذت کشید

سیاوش سرش را خم کرد و شال نازی را کنار زد، میکی به گردن نازی زد که آهش 

 .دوباره بلند شد

 .وقتی که شیطنت می کنی باید پای همه چیش وایستی-

 .نازی دستش را روی مردانگی سیاوش گذاشت و شروع به نوازشش کرد

زیپ شلوارش را باز کرد و با بیرون پریدن مردانگی اش از شلوار فوری آن را دهانش 

 .گذاشت و لیسی روی کالهکش زد

 .سیاوش آه مردانه ای کشید و چشمانش را با لذت بست

نازی همانطور که مردانگی اش را مانند آب نباتی لیس می زد سیاوش دستش را به 

 .سمت بهشت نازی برد

 .شلوارش را کمی پایین کشید و از روی شورتش شروع به مالیدن ک*ص نازی کرد

نازی صبرش را از دست داده بود، دلش می خواست مردانگی شق و کلفت سیاوش را 

 .بیشتر حس کند، کاش می شد همینجا به سیاوش کو*ن می داد

 .هردو غرق لذت بودند که سیاوش به یکباره پرید

 .ساناز داره میاد-
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با وجود اینکه ساناز از رابطه ی هردوی آن ها باخبر بود اما نمی خواستن جلوی او با 

 .همدیگر رابطه ای داشته باشند

 .سیاوش ناراحت و عصبی زیپ شلوارش را باال کشید و صاف نشست

نازی هم شلوارش را پوشید و بعد از درست کردن شالش به ساناز که داشت به آن ها 

 .نزدیک می شد خیره شد

 .فقط کافیه برسیم خونه، امشب ج*رت میدم نازی-

نازی خنده ی ریزی کرد و چیزی نگفت، وقتی خودش هم می خواست چه بهتر از 

 !این؟

با سوار شدن ساناز، سیاوش ماشین را روشن کرد و راه افتاد. نازی به عقب برگشت و 

 !به آرامی لب زد: معلومه داری چیکار می کنی؟. کجا رفتی تو یهو؟

 .ساناز سرش را نزدیک گوش نازی برد

  .دل و کمرم بدجوری درد می کنه، فکر کنم وقتشه-

 .نازی دستش را روی دهانش گذاشت و خنده ی بی صدایی کرد و به جلو برگشت

 .سیاوش از گوشه ی چشم نگاهی به لب های خندان نازی کرد

 !چی دارین در گوش هم پچ پچ می کنین؟. نکنه دارین زیرآب منو می زنین؟-

 .نازی با دستش به جلو اشاره کرد

 .شما بهتره حواست به جلو باشه یه وقت به کشتنمون ندی-

 .باشه نازی خانوم، باالخره بهم می رسیم-
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با کشیده شدن دسته ترمز، همه از ماشین پیاده شدند و به سمت آسانسور حرکت 

 .کردند

 .سیاوش دکمه طبقه پنجم را فشرد

ساناز که از لحظه ورود استرسی وجودش را گرفته بود، تمام طول مسیر با شالش در 

 .گیر بود

 .با توقف آسانسور، ساناز با ترس برگشت

 .نازی که حال او را درک میکرد، دستش را گرفت و فشرد

 .ساناز با این دلگرمی کوچک، کمی از ترس و دلهره درونش کم شد

 .بهتر بود تجدید نظری درمورد آدمهای اطرافش میکرد

 .هم قدم با هم، به سمت میز منشی رفتند

 .ساناز، به سمت نازی کشیده شد و درگوشش پچ پچوار گفت

 .نازی میرم وسیله رو جاسازی کنم_

نازی با لبخند سری تکان داد و ساناز با قدمهای کوتاه به سمت سرویس قدم 

 .برداشت

 .سیاوش که حاال مسیر راه ساناز را دید، از خجالت کمی لپهایش گل انداخت

 .پس دلیل این همه مخفیکاری، وجود این مسئله بود

 .برای این حماقتش خود را سرزنش کرد

 .به میز منشی نگاهی انداخت، اما کسی حضور نداشت

نازی که فرصتی برای شیطنت پیدا کرده بود، انگشتانش را ماهرانه بر روی بازوی 
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 .سیاوش رقصاند

سیاوش که میترسید حسهای خفتهاش دوباره شعلهور شوند، با دست آزادش مچ 

 .دست نازی را گرفت و دم گوشش پچ زد

 .نازی، اینجا جاش نیست. شاید دوربین ضبط کنه یا کسی سر برسه_

 .دستش را دور کمر نازی حلقه کرد و او را به خود فشرد

 .بذار برسیم خونه. از خجالتت در میام_

نازی بیتوجه به اطراف به سمت گونه سیاوش خیز برداشت و بوسه کوتاهی بر آن 

 .نشاند

 .با شنیدن صدای قدم هایی هر دو به راهرو خیره شدند

 .ساناز به همراه منشی شرکت، از راهرو بیرون آمدند

بابک تهامی، منشی شرکت، با دیدن نازی و سیاوش کنار میز خود، با عجله قدمهایش 

 .را تند کرد و شروع به احوال پرسی از سیاوش و نازی کرد

 .سالم خانم و آقای محجوب، ببخشید که معطل شدید_

 .به سمت میز خود رفت و صندلیاش را جا به جا کرد تا بر رویش بنشیند

 با آقای رادمنش قرار مالقات داشتید، درسته؟_

 .ساناز سرفهای کرد

 .بله. ایشون تشریف دارن_

 .بابک سری تکان داد

 .بله بله. خیلی وقته منتظرتونن_
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 .ساناز به طرف سیاوش و نازی رفت

 .طبق عادت همیشگیاش، کیفش را در دستانش جا به جا کرد

 .خوبه. پس با اجازه_

سیاوش از لفظ قلم حرف زدن ساناز تک خندهای کرد و فشار دستش را پشت کمر 

 .نازی بیشتر کرد تا او را به جلو هدایت کند

 .نازی تقهای به در زد

 .با به فرمایید امیر علی، سیاوش در را باز کرد و به همراه نازی وارد شد

 .صدای احوال پرسی آنها بلند شد

 .آنقدر محو خوشآمدگویی بودند که حضور ساناز را حس نکردند

 .ساناز در را به آرامی بست و با قدمهای پر عشوهاش به سمت امیر علی حرکت کرد

 امیر علی با صدای بسته شدن در، متعجب به آن سمت برگشت

 .با دیدن ساناز، او را نشناخت و متعجب به فرد رو به رویش خیره شد

نازی از این تعجب و تحسین نگاه امیرعلی ذوق زده شد و سیاوش متعجب، 

 .ابروهایش را باال داد و به آن دو خیره شد

 .حاال متوجه به قول مادر جون آرا ویرای ساناز شد

 .آرامشی، حس ناراحتی دیشبش را از قلبش پاک کرد

ساناز که زیر نگاه متعجب و پر از شگفتی امیرعلی داغ کرده بود به دنبال راه فراری از 

آن مخمصه بود که با سرفه ی ظاهری سیاوش امیر علی هم به خود آمد و نگاهش را 

 .از لپ های گلگون ساناز گرفت
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 .دستی به صورت پر حرارتش کشید و گره ی کراواتش را شل تر کرد

 .خواهش می کنم بشینید-

 .با تعارف امیرعلی همه روی مبل های چرم قهوه ای رنگ نشستن

 .خودش هم پشت میزش جا گرفت و دستانش را قفل هم کرد

چشمانش با سرکشی تمام روی اجزای صورت ساناز می چرخید و در اخر روی لب 

 .های قلوه ای و خوش رنگش خیره می ماند

هرکاری میکرد نمی توانست افکارش را در دست بگیرد و از این مخمصه نجات پیدا 

 .کند

 !قراره تا کی اینجا همینطوری بشینیم؟-

 .با صدای سیاوش و با دیدن اخم روی پیشانی او فهمید که زیاده روی کرده است

 .نگاهش را به چهره ی سیاوش دوخت، خواهر و برادر شباهت زیادی بهم داشتند

 .خب فکر کنم آقای محجوب بهتون گفتن که چه اتفاقی افتاده-

 .سیاوش کمی روی صندلی اش جا به جا شد و دستی دور دهانش کشید

تا اونجا که من اطالع دارم شما گفتی که یکی داره تو کارخونه زیرآبی میره و شما یه -

 .سری مدارک پیدا کردین

بله درسته، من یه سری مدارک از حساب کارخونه به دست اوردم، طبق این مدارک -

پولی که موقع فروش به دست اومده با پولی که وارد حساب شده زمین تا آسمون 

 .فرق می کنه و کلی کسری داره

 .سیاوش کمی خودش را جلوتر کشید و چشم تنگ کرد
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 خب فهمیدید کار کیه؟-

امیر علی تکیه اش را به صندلی داد و نگاهش را به ساناز که با دقت به حرف آن ها 

 .گوش می داد دوخت

 !به کسی هم مشکوک هستین؟-

 .امیرعلی نگاهش را از ساناز گرفت و به طرف سیاوش برگشت

سخته بشه حدس زد کار کیه، حسابدار کارخونه چند ساله داره اینجا کار می کنه و -

 .فکر نمی کنم کار اون باشه

شما داری میگی پولی که وارد حساب شده با پول فروش فرق می کنه. پس میشه به -

 .کسی که مسئول فروش اجناسه مشکوک بود

حرف شما درست، ولی تا وقتی مدرک درست درمونی پیدا نکردیم نمی تونیم بی -

گدار به آب بزنیم. اگه کسی که داره این کار رو انجام میده بفهمه ما از کسری با خبر 

شدیم حواسش رو بیشتر جمع می کنه. ما هم باید بیشتر دقت کنیم و حساب شده 

 .جلو بریم. من هم تا جایی که بتونم سعی می کنم زودتر دستشو رو کنم

سیاوش سری تکان داد و بلند شد، به تابعیت از او نازی هم بلند شد. اما ساناز 

 .همچنان نشسته بود

 .من یه دوری تو کارخونه بزنم-

 .امیرعلی از پشت میزش بلند شد و به طرف آن ها رفت

 !می خواید همراهی تون کنم؟-

نه، ممنونم. شما به کارتون برسید. کارخونه رو بررسی کردم میرم، فقط هروقت -
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 .خبری شد بهم اطالع بدین

 .هردو باهم دست دادن و بعد از خداحافظی کوتاهی به طرف در رفتند

 .قبل از آنکه از اتاق خارج شوند با شنیدن صدای ساناز از حرکت ایستادند

میشه من همین جا بمونم؟. شما برین کارخونه رو ببینین. می دونین که من خوشم -

 .نمیاد پاشم راه بیفتم دور کارخونه

نازی با این حرف ساناز لبخند شیطنت آمیزی زد و بدون آنکه مجالی به سیاوش بدهد 

دستش را دور بازوی او حلقه کرد و همانطور که از اتاق خارج می شدند بلند گفت: چرا 

 .که نه عزیزم، تو همین جا بمون. من و سیاوش می ریم برای بازدید

 .سیاوش به ناچار با نازی همراه شد، اگرچه راضی نبود ساناز را با امیرعلی تنها بگذارد

  .با رفتن آن دو امیر علی کنار ساناز نشست

 .خیلی تغییر کردی-

 .ساناز لبخند خجولی زد و سرش را پایین انداخت

 .بهت نمیاد خجالتی باشی-

با این حرف امیرعلی لبخندی زد که چهره اش دلنشین تر از قبل شد و میل امیرعلی را 

 .برای نزدیک شدن به او بیشتر کرد

امیر علی کمی خودش را بیشتر به او نزدیک کرد، ساناز کمی در خودش مچاله شد. 

 .قلبش بی امان می کوبید

 .با قرار گرفتن دست امیر روی ران پایش قلبش هری پایین ریخت

آب دهانش را به سختی قورت داد و سعی کرد حرکت نرم انگشتان او را نادیده بگیرد 
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 .اما خیلی موفق نبود

 !چطوره بیشتر با هم آشنا شیم؟-

 …ساناز من من کنان به آرامی لب زد: راستش من

با باالتر آمدن دست امیر و قرار گرفتن دستش روی سینه ی درشتش حرفش نصفه 

 .باقی ماند و چشمانش گرد شد

 .فکر نمی کردم اینقدر درشت و نرم باشه-

سرش را پیش برد و بی طاقت لب هایش را روی لب های خوش رنگ ساناز گذاشت 

 .و به آرامی شروع به خوردن لب هایش کرد

کمی که گذشت ساناز هم او را همراهی کرد؛ با این کارش خشونت امیر علی بیشتر 

 .شد

با خشونت بیشتری لب هایش را می بوسید؛ در همان حال تک به تک دکمه های 

 .مانتوی ساناز را باز می کرد

با یک حرکت مانتو را از تن ساناز در آورد؛ با دیدن سوتین قرمز رنگ و سینه های 

 .خوش فرم و درشتش بیشتر از آن معطل نکرد

سوتین را از تنش در آورد، قبل از آنکه سینه اش را به دهان بکشد ساناز او را رو به 

 .عقب هول داد

 .اول درو قفل کن-

امیرعلی با شتاب بلند شد و بعد از قفل کردن در خودش را به ساناز رساند، نوک سینه 

 .ی راستش را به دهان گرفت و شروع به میک زدن کرد
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آه و ناله های ساناز بلند شده بود، این اولین رابطه اش بود. با وجود آنکه می ترسید 

هر آن برادرش سر برسد اما ترجیح می داد بیشتر لذت ببرد و به چیزی جز خودش و 

 .امیر علی فکر نکند

 .امیرعلی دستش را به سمت سینه آزادش برد و نوکش را میکشید

ساناز سعی میکرد نالههایش را کنترل کند اما به راستی که امیرعلی در کارش 

 .حرفهای بود

 .امیرعلی دست از سینههای سفید و گردش برداشت و خمار لبهایش را شکار کرد

 .ساناز دست به کمربند امیرعلی برد و سگکش را باز کرد

 .آرام دستش را داخل شلوار برد و دستش را به مردانگیاش رساند

 .از قطر مردانگی، چشمانش گرد شد

 .این حجم بزرگ حتماً او را به اوج میرساند

 .دستش را نوازش وار بر روی مردانگی میکشید و فشار می داد

 .امیرعلی از برخواستن حس شهوتش، آهی مردانه کشید

 .وحشیانه لبهای صورتی ساناز را به دندان کشید

 .دوست داشت رابطهای با او داشته باشد

 .صاف شد و وحشیانه زیپش را باز کرد و مردانگیش را بیرون آورد

ساناز با دیدن کلفتیش، آب دهانش را قورت داد. امیرعلی اشاره ای به مردانگی اش 

 .کرد

 .بیدارش کردی، بخورش تا بهت حال بده –
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 .با صدای تقه به در به خود آمد

 .صدای بفرمایید امیرعلی را شنید

 .لعنتی نثار خود کرد

 .او چه احمق بود که فکر رابطه با امیرعلی را به ذهنش خطور داده بود

 .در حالیکه حتی گوشه چشمی از او ندیده بود

 .به خاطر تمام وهم و خیاالتش، عصبی دستش را بر روی زانویش مشت کرد

 .این همه فکر و خیال رابطه با امیرعلی، آخر او را به جنون میکشید

او چطور به خود اجازه داد بود در جایی که نزدیک امیرعلی نشسته، فکر یک رابطه 

 .ممنوعه را با او بکند

 .بابک منشی امیرعلی، فنجان چای را در برابرش قرار داد

 .حتی یادش نبود کِی گفته بود که چای می خورد

 .آنقدر در افکار کثیفش غرق بود که نمیدانست در اطرافش چه خبر است

 .تشکری زیر لبی از بابک کرد

 .چای را به لبانش نزدیک کرد تا از افکار مالیخوریاش دور شود

 شما دانشگاه رفتین؟ –

 .با سوال امیرعلی به خود آمد

 .بابک چای را مقابل امیرعلی گذاشت

 کاری باهام نداری؟ –

 .امیرعلی لبخندی به روی بابک زد گه دل دیوانهی ساناز دیوانهتر شد
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 .نه داداش، زحمت کشیدی –

 .بابک لبخندش را گسترش داد

 .چه زحمتی –

 .رو به ساناز کرد

 با اجازه –

 .و از اتاق خارج شد

 خب چی گفتم؟ –

ساناز که حاال فرصت کرده بود تا خودش را جمع جور کند، فنجان چای را بر روی میز 

 .گذاشت

 .پرسیدین دانشگاه تحصیل کردم –

 .امیرعلی “صحیحی” گفت

 خب؟-

 .ساناز با آرامش قسمتی از کیکی که بابک برایش آورده بود را برش زد

 .دکوراسیون داخلی-

 .امیرعلی با تعجب ابروهایش را باال داد

 .این خیلی خوبه-

 .ساناز برش کیک را آرام جوید

 !چهطور؟-

 .با صدای گوشی ساناز، امیرعلی در جواب دادن به سوال ساناز تامل کرد
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 .ساناز گوشی را جواب داد

 !بله؟-

 .صدای سیاوش را از آن طرف خط شنید

 .بیا پایین. بازدید رو تموم کردیم-

 .باشه داداش-

 .تماس را قطع کرد و از جایش بلند شد

 .اگه اجازه بدین مرخص بشم-

 .امیرعلی کارتی را از کیفش بیرون اورد و به سمت ساناز قدم برداشت

 .کارت را مقابلش گرفت

 .نیاز داشتم که دفتر کارمو تغییر بدم و چه بهتر از یه آشنا که تو اینکار کمکم کنه-

 .ساناز با تامل کارت را از او گرفت

 .حتما. باعث خوشحالی بندس-

 .امیرعلی لبخندی زد و ساناز را به بیرون از اتاق همراهی کرد

 .پس هر زمان که وقت آزادی داشتید تماس بگیرید تا شمارو به دفتر خودم ببرم-

 .ساناز سری تکان داد

 .بله. حتما-

  

 .نازی با هیجان خود را بر روی تخت انداخت

 !خب؟-
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 .ساناز بیخیال سرش را در گوشی اش فرو برد

 !خب که خب؟-

 .!خب بگو چیشد-

 .هیچی تموم شد-

 .نازی از حرص جیغی کشید که گوشی از دست ساناز افتاد

 .بیشعور، لیاقت نداری کمکت کنم-

 .تا از روی تخت بلند شد، ساناز باخنده دستش را گرفت و کشید

 .بیا برات تعریف میکنم فضول خانم-

 .نازی تند به طرف ساناز برگشت

 .ساناز تسلیم دستش را باال آورد

 .بیا بشین بگم-

 .نازی دست به سینه با اخمی درهم نگاهش کرد

 .کارتشو داد بهم تا واسه دیزاین محل کارش برم پیشش-

 .نازی هیجان زده خودش را نزدیک کرد

 !خب؟-

 .گفت هر وقت تایمم آزاد شد بهش پیام بدم-

 .نازی سریع واکنش نشان داد

 .اصال زنگ نزن. فکر میکنه هولی-
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 .کمی مکث کرد و ادامه داد

 .اگر چه هول هستی-

  .با صدای در چشمان خواب آلودش را باز کرد و غلتی در جایش زد

 !بله؟-

 !بیام تو؟-

نازی دستی به پای چشمانش کشید و عصبی غرید: باز چه مرگته ساناز؟. اگه گذاشتی 

 .نیم ساعت چشم رو هم بزارم. بیا تو

 .ساناز با خوشی وارد اتاق شد و کنارش روی تخت نشست

 .نازی نگاهی به چهره ی شاد و شنگولش انداخت و مشکوک گفت: چی شده؟

 .خبر دست اول واست آوردم-

 .نازی بیخیال خودش را به پشت روی تخت انداخت

 .مهم نیست برام-

 .ساناز که به ذوقش برخورده بود اخم هایش درهم شد

 .نمی خوای بدونی نمیگم بهت-

 .خواست بلند شود که نازی مچ دستش را گرفت

 !خب حاال، مثل این بچه ها قهر نکن. بگو چی شده؟-

 .ساناز دو مرتبه نشست و با لبخند گشادی گفت: قراره نگین و نیما بیان

 .نازی متعجب نیم خیز شد

 .دروغ میگی-
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 .ساناز رو برگرداند و برایش پشت چشمی نازک کرد

 .وا، دروغم چیه. فردا پرواز دارن. تا عصر اینجان-

 .نازی پوف کالفه ای کشید و دو مرتبه دراز کشید

 .خب بیان، به من چه-

 .ساناز به زور خودش را کنار نازی روی تخت جا داد

 .بی ذوقی دیگه، فکر کن باید بازم اون نگین عفریته دماغو رو تحمل کنیم-

 .من کاری به کارش ندارم، برامم مهم نیست که قراره بیاد-

 .ساناز هوم کشداری گفت و بیشتر خودش را روی تخت جا کرد

 .نازی با عصبانیت به طرفش برگشت و رو به عقب هلش داد

 گمشو اونور، مگه نمیدونی بدم میاد یکی اینجوری چفتم بخوابه؟-

 .ساناز دستش را دور گردن نازی انداخت و خودش را بیشتر به او نزدیک کرد

 .چرا وقتی داداشم کنارت می خوابه بدت نمیاد؟-

 .پاشو ساناز، خودت بلند شو تا اون روی سگم باال نیومده-

 .ساناز خودش را عقب کشید و با فاصله از او خوابید

 !باشه، آروم باش. چرا یهو سگ میشی پاچه می گیری؟-

نازی بی توجه به غرغر های او پشتش را به سمت او کرد و چشمانش را بست. با 

 آمدن دخترعمه و پسر عمه اش روزهای سختی را در پیش رو داشت

با حس گرمای دستی که باالتنه اش را نوازش می کرد چشمانش را باز کرد. خواست 

 .آباژور را روشن کند که دستی مانعش شد
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 .صدای گرم سیاوش زیر گوشش پیچید

 .منم نازی-

نفس راحتی کشید و به آرامی کناری خزید تا سیاوش هم کنارش روی تخت بتواند 

 .دراز بکشد

 .سیاوش که کنارش خوابید دستش را دور تن نازی حلقه کرد و او را فشرد

 .دلم برات تنگ شده بود-

نازی نگاهش را به چشمان مشکی سیاوش دوخت و با خنده به آرامی لب زد: حتما 

 !نصف شب؟

 .سیاوش بوسه ای روی لبش کاشت و دستش را نوازش گونه روی موهای نازی کشید

 .آره خب دله، شب و نصف شب حالیش نمیشه-

  .گاز ریزی از گردن نازی گرفت و زبانش را روی الله ی گوش نازی کشید

 .نازی ناخواسته آهی کشید، تنش داغ شد و بهشتش نبض گرفت

سیاوش کارش را خوب بلد بود. می دانست چطور باید حس های خفته ی نازی را 

 .بیدار کند

 .دستش را زیر تاپ نازی برد و چنگی به سینه ی درشت و خوش فرمش زد

فردا قراره نگین و نیما بیان، وقتی اونا اینجا باشن نمی تونیم خیلی با هم باشیم و -

 !ریسک کنیم. می فهمی که چی میگم؟

نازی تند تند سرش را تکان داد، دستش را تخت سینه ی سیاوش زد و او را به پشت 

 .روی تخت انداخت. روی تنش خیمه زد و رکابی مشکی رنگی که تنش بود را در آورد
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 .بوسه ای روی سینه ی لخت سیاوش زد و همانطور پایین رفت

 .دستش را روی مردانگی برآمده ی سیاوش گذاشت و لبخند بدجنسانه ای زد

 !برای کی بلند شده؟-

 .سیاوش که حالش خراب شده بود عصبی غرید: زر نزن نازی، کارتو بکن

نازی از اخالق سیاوش به خوبی مطلع بود و می دانست وقتی حرف شه*وت و 

 .س*کس وسط باشد چیزی حالی اش نیست

شلوارک سیاوش را پایین کشید. دستی روی مردانگی تمیز و کلفتش کشید و اولین 

 .لیس را به سر کالهکش زد

سیاوش آه مردانه ای کشید و با صدای بم و خشدار از شهوتش گفت: بخورش برام 

 .ج_نده ی من

نازی با این حرف سیاوش مردانگی شق کرده ی سیاوش را در دهانش کشید و شروع 

 .کرد به س*اک زدن

ک*یرش که خوب خیس شد سیاوش بلند شد و نازی را روی تخت انداخت. به عادت 

 .همیشگی اش با خشونت تاپ و شلوارک نازی را جر داد

شورت نازی را با یک حرکت از پایش در آورد و با خشونت به جان بهشتش که بدجور 

 .نبض گرفته بود و خیس شده بود افتاد

 .میک های محکمش را که زد صدای آه و ناله ی نازی هم بلند شد

 .کی*رتو می خوام سیاوش، بکن توم لعنتی-

  .به چشم-
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پاهای نازی را باال داد و روی شانه هایش گذاشت. با بیرون افتادن چو*چول نازی بی 

 .معطلی تفی به سر مردانگی اش زد و آن را با سوراخ پشت نازی هماهنگی کرد

 .خودش را روی نازی خم کرد و با یک حرکت مردانگی اش را وارد نازی کرد

نازی خواست جیغ بزند اما با نشستن لب های سیاوش روی لب هایش صدایش در 

 .گلو خفه شد

سیاوش خودش را محکم به نازی می کوبید، چیزی نمانده بود تا ارضا شود. احساس 

 .کرد آبش دارد می آید

 .نازی آبم داره میاد-

 .بریز توم-

با احساس داغی آبی درونش نازی هم ارضا شد. سیاوش بی حال کنارش افتاد. دستی 

 .به صورت عرق کرده اش کشید

 .خیلی حال داد دختر، دمت گرم-

 .نازی خودش را به سیاوش نزدیک کرد و در آغوشش جای گرفت

 .مرسی عشقم، عالی بود-

 .سیاوش نازی را تنگ در آغوش گرفت و بوسه ای روی موهایش کاشت

 .بخواب خوشگلم-

نازی با خیال راحت چشمانش را بست، تنش خسته و کوفته بود و به این خواب بدجور 

 .نیاز داشت
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 .با صدای عصای آقا خان، تمام سرها به سمتش چرخید

 .همه دست از خوردن برداشتند و نگاهشان را به آقا خان دوختند

 .نازی آرام قاشق چای خوری اش را کنار نعلبکی قرار داد

همونطور که میدونید نگین و نیما قراره امروز اینجا برسن. پس باید همه چیز رو -

 .برنامه ریزی کنید

 .آقا خان رو به خاتون همسر دومش کرد

 .خاتون، همه چیزو می سپرم به خودت-

 .از جایش بلند شد و با عصایش به زمین کوبید

 .می تونید صبحونه تون رو ادامه بدید-

این را گفت و با قدم های آهسته ای به طرف پله ها رفت. با رفتن آقا خان همه 

 .مشغول صبحانه شدند

نازی و ساناز همانطور که در گوش هم پچ پچ می کردند با شنیدن صدای مهناز، مادر 

 .ساناز سرشان را بلند کردند

 !دخترا می تونید خریدای مهمونی رو انجام بدین؟-

هردو نگاهی به هم انداختن و نازی بعد از مکث کوتاهی گفت: آره زن عمو جان، فقط 

 .لیست چیزایی که الزم دارین رو بدین

مهناز لبخندی زد و با خوشی از پشت میز بلند شد، باید همه ی چیزهایی که الزم 

 .داشتند را لیست می کرد تا مبادا کم و کسری وجود داشته باشد

بعد از خوردن صبحانه و گرفتن لیست هردو سوار ماشین شدند و به طرف فروشگاه 
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 .مدنظرشان حرکت کردند

نیم ساعت بعد نازی ماشین را گوشه ای از خیابان پارک کرد و به همراه ساناز پیاده 

 .شد

 .وارد فروشگاه که شدند ساناز لیست را از دست نازی بیرون بکشید

 .با دیدن لیست بلند باالی مادرش آه از نهادش بلند شد

 !قراره کل فروشگاه رو ببریم با خودمون؟-

نازی همانطور که سبد خرید را هول می داد و نگاهش روی قفسه های مختلف می 

چرخید گفت: برای یه مهمونی باشکوه همه ی اینا الزمه، االنم به جای غر زدن بیا به 

  .خریدمون برسیم

ساناز با دیدن چیپس های سرکه ای درون قفسه چشمانش برق زد، یکی از بسته 

 .های چیپس را دور از چشم نازی برداشت و درون سبد انداخت

 .خواست از کنارش بگذرد که صدای نازی بلند شد

 .تک خوری نداریم؛ یکی هم برای من بردار-

 .ساناز لبخند دندان نمایی زد و بسته ای دیگر چیپس برداشت و درون سبد انداخت

 .برای ساناز در اولویت فقط شکمش قرار داشت و بعد چیزهای دیگر

 .هن هن کنان پالستیک ها را دست گرفت و پشت سر نازی راه افتاد

 .اووف خسته شدم-

نازی همانطور که پالستیک ها را در دستش جابه جا می کرد گفت: کم غر بزن ساناز، 

 .مخم رفت
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خب چیکار کنم؟ هیچکسی تو اون خونه پیدا نمی شد بیاد خرید که منو تو رو -

 !فرستادن؟

نازی با عصبانیت به طرفش برگشت تا جواب بدهد اما با دیدن امیر علی که در چند 

 .قدمی آن ها ایستاده بود حرفش را خورد

 .ساناز نیشخندی زد

 !چی شد؟. موش زبونتو خورد؟-

 .عصر بخیر خانوما-

 .با شنیدن صدای امیر علی از پشت سرش هینی کشید و به عقب برگشت

 .با دیدن قامت بلند و چهارشانه ی امیرعلی دلش برای او ضعف رفت

 !لبخند کمرنگی زد و در جوابش گفت: شما اینجا چیکار می کنید آقای رادمنش؟

 .امیرعلی دستی به یقه ی کتش کشید و مردانه خندید

 .منم اومده بودم خرید-

 .نگاهی به خریدهای آن دو انداخت و قدمی پیش گذاشت

 .بزارید کمکتون کنم-

قبل از آنگه ساناز مخالفتی کند امیرعلی خریدهایش را از او گرفت و جلوتر از آنها راه 

 .افتاد

 .نازی با آرنجش به بازوی او کوبید و با چشمش به مسیر رفتن امیرعلی اشاره کرد

 .انگار چشمش تورو گرفته-

  !شانه ای باال انداخت و آرام تر گفت: چرا کسی نیست خریدای منو بگیره آخه؟
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 .ساناز درحالی که در دلش قند آب می شد قدم هایش را تند تر کرد تا به آن دو برسد

 .امیرعلی خرید ها را پشت ماشین جا داد و کمر صاف کرد

 .اینم از این-

کمی مکث کرد و ادامه داد: دیگه دیروقته بخوام برای ناهار دعوتتون کنم ولی اگه 

 .دوست داشته باشین یه عصرونه باهم بخوریم

 .ساناز خواست جواب بدهد که نازی پیش دستی کرد

 .ممنونم از دعوتتون ولی ما خیلی عجله داریم، باشه برای یه وقت دیگه-

 .امیرعلی لبخند مودبانه ای زد و سری تکان داد

 .پس مزاحمتون نمیشم؛ وقتتون خوش-

 .خواست به طرف ماشینش برود که ساناز از پشت سر صدایش زد

 !آقای رادمنش؟-

 .امیرعلی به طرفش برگشت و سوالی نگاهش کرد

 .ساناز پر استرس انگشتانش را در هم گره زد

 .خوشحال میشم شما هم تو مهمونی فرداشب شرکت کنید-

 .امیرعلی ابرویی باال انداخت

 !این االن یه دعوته؟-

 .بله، اگه دوست داشتین شرکت کنین. داداشم و آقاخان حتما خوشحال میشن-

 .امیرعلی سری تکان داد

 .پس حتما مزاحم میشم-
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ساناز بعد از خداحافظی با امیرعلی سوار ماشین شد که با نگاه پر غضب نازی رو به رو 

 .شد

 !چی شده؟-

 .نازی با این حرف ساناز بر سرش هوار شد

کی گفت امیرعلی رو دعوت کنی؟. اگه سیاوش بفهمه کله تو می کنه. مگه نمیدونی از -

 !این پسره خوشش نمیاد؟

 .ساناز بغ کرده به پشتی صندلی تکیه داد

 .این دیگه مشکل داداشمه، من اصال پشیمون نیستم که دعوتش کردم-

 .نازی دنده را جابه جا کرد و از گوشه ی چشم نگاهی به ساناز انداخت

 .بزار ببینم وقتی سیاوش هم فهمید بازم همین حرف رو می زنی-

 .خاک به سرم-

صدای برخورد سیلی با صورتش چنان اکویی داد که نازی با ترس نگاهی به بیرون از 

 .آشپزخانه انداخت

 .صدایش را پایین اورد

 .مامان، نگفتم اینجوری هل کنی که-

 پس چیکار کنم. آخه واسه چی دعوت کردین؟-

 .نازی با چشمان برافروخته، ساناز را برانداز کرد

 .اینکه چجوری دعوتش کردیم رو ول کن، فعال یه راه حل بده-

 .در همان لحظه؛ مهناز، مادر ساناز وارد آشپزخانه شد
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 .با دیدن گردهمایی و صورت برافروختهی بیتا )مادر نازی( کنجکاو به آنها نزدیک شد

 چیزی شده؟-

 .بیتا دست مهناز را گرفت

 .بچه ها رفتن امیرعلی رو واسه مهمونی امشب دعوت کردن-

 .مهناز خانم بشاش شد

 .چه بهتر، پس ساناز برو به خاتون بگو زنگ نزنه بهشون-

 .نازی گیج، مهناز خانم را مخاطب قرار داد

 به کی زن عمو؟-

 .مهناز خانم به طرف یخچال رفت و بطری آب را برداشت

چند دقیقه پیش آقا خان گفت که به خانواده رادمنش زنگ بزنیم امشب مهمونی -

 .دعوتن

 .با اتمام حرف مهناز خانم، جمع نفس راحت کشید

 .بیتا خانم که گویا نفسی برای تنشی دیگر نداشت رو به ساناز کرد

 .پس دختر بدو به خاتون بگو که دعوتشون کردی-

 .و رو به نازی کرد

 .توهم برو آماده شو تا بعد بریم فرودگاه دیدنشون-

 .نازی سری تکان داد و به سمت در آشپزخانه حرکت کرد

 .نازی جان-

 .با صدای مهناز خانم به طرفش برگشت
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 !بله زنعمو؟-

عزیزم بیزحمت با ساناز برو یه چند دست لباس بگیره. همش میافتی تو زحمت. -

 .االن این دختر لباسای کولیارو انتخاب میکنه آبرومون میره

 .ساناز از حرص پا روی زمین کوبید

 .مامان-

 .مامانو کوفت. تو که هنوز اینجایی-

ساناز با یادآوری تماس وحشت زده با گفتن ) وای یادم رفت( از در خارج شد و 

 .سراسیمه به سمت خاتون حرکت کرد

 .نازی با چشمانش، ساناز را دنبال کرد

 میتونی عروس گلم؟-

 .نازی لبخند خجولی زد

 .آره زنعمو-

 .داداش-

 .سیاوش که از پلهها باال میرفت، با صدای ساناز برگشت

 .جان داداش-

 .ساناز کمی به او نزدیک شد

 ماشینتو بهم قرض میدی؟-

 .آره چرا که نه.هر کدومو خواستی بردار-

 .ساناز با خوشحالی جیغی زد و به طرف اتاق سیاوش قدم تند کرد
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 .حتی یادش رفت تشکر کند

 .سیاوش لبخندی به حرکات ساناز زد و به طرف اتاق نازی قدم برداشت

 .آرام در را باز کرد

نازی با حولهی کوتاهی که دور خودش پیچیده بود جلوی آینه ایستاده بود و مشغول 

 .خشک کردن موهایش بود

سیاوش آرام وارد اتاق شد و بی سروصدا در را بست، با قدم های آهسته ای به 

 .طرفش رفت

با حلقه شدن دستی دور شکمش هینی کشید و سرش را بلند کرد. نگاهش که از 

 .درون آینه به سیاوش افتاد لبخندی زد و دیوانه ای نثارش کرد

 .سیاوش سرش را در گودی گردن نازی فرو برد و گاز ریزی گرفت

 .هووم دختر تنت چه بوی خوبی میده، دلم می خواد همین جا یه لقمه ات کنم-

نازی از حصار دستان سیاوش خودش را آزاد کرد، به طرف در رفت و بعد از آنکه 

 .سرکی به بیرون کشید آن را قفل کرد و با لبخند دو مرتبه به طرف سیاوش رفت

 .دستانش را دور گردن او حلقه کرد و با طنازی موهایش را در هوا تکان داد

 .سیاوش چنگی به کمرش زد و او را بیشتر به خود نزدیک کرد

 !نکن نازی، همین جا کار دستت میدم. نمی ترسی اینجوری دلبری می کنی برام؟-

نازی خواست جوابی به سیاوش بدهد که صدای در بلند شد. ترسیده از آغوش 

 .سیاوش بیرون آمد

حوله اش را که چیزی نمانده بود از روی سینه هایش بیفتد را باالتر کشید و گفت: 
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 !بله؟

 منم نازی-

 .با شنیدن صدای ساناز نفس راحتی کشید و در را باز کرد

 .ساناز با دیدن سیاوش که وسط اتاق ایستاده بود لبخند موزیانه ای زد

 .ببخشید مزاحمت خلوتتون شده بودم، انگار بد موقع اومدم-

سیاوش نگاه بدی به ساناز انداخت و با زدن تنه ای به او از کنارش رد شد و از اتاق 

 .بیرون رفت

 .ساناز با بیخیالی خودش را روی تخت انداخت

شما هم بی موقع وارد عملیات میشین. بعد وقتی تو حالتون خورد پاچه ی من -

 .بدبخت رو می گیرین

 .نازی با عصبانیت کنارش نشست و مشتی به بازویش کوبید

 !گمشو، تو هم که تمام وقت اینجا پالسی. مگه خودت اتاق نداری؟-

ساناز دلخور بلند شد و در همان حین که به طرف در می رفت گفت: منم نیومده بودم 

 .اینجا اتراق کنم، فقط اومدم بهت بگم آماده شی که میخوایم بریم خرید

 .این را گفت و بدون توجه به نازی و صدا زدن هایش از اتاق بیرون زد

به غرورش برخورده بود، تصمیم گرفت دیگر به نازی سر نزند تا زمانی که او به 

 .سراغش بیاید

 .ساناز دسته گل را در دستانش جا به جا کرد

 حاال مهم بود که حتما دسته گل بخرند؟
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 .مهمانی که نمیرفتن

 .برعکس، مهمان به خانه میآوردن

مهناز خانم که از این پا و آن پا کردن دخترش مشکل او را فهمید، دستش را بلند کرد 

 .و دسته گل را از دستان ساناز بیرون کشید

 چته دختر؟! چرا ورجه وورجه میکنی؟-

 .ساناز که از دسته گل بزرگ خالص شده بود نفسی آسوده کشید

 !مامان، این همه مرد. من چرا باید دسته گل دستم باشه؟-

 .مهناز خانم پشت چشمی برای او نازک کرد و دسته گل را به دست شوهرش داد

 .با صدای شهاب)ته تغاری در بین نوهها( توجه همه به او جلب شد

 .هیع، نگاه کنید. نگین و نیما دارن میان-

 .نازی ناخودآگاه خیره ی نگین شد

  .هیکل دلبرانهتری پیدا کرده بود؛ اما، هنوز هم کمی هیکلی بود

 .موهای خرمایی با چشمان قهوهای رنگش تضاد خوبی داشت

 .صورتی که کامال به عمو جمال) پدر نگین و نیما( رفته بود

 .اما بیشک نمیشد از دلربا شدنش چشم پوشی کرد

 .طنازی که در حرکاتش وجود داشت، ناخوداگاه توجه همه را به خودش جلب می کرد

 .سالم-

 .با صدای مردانهای به خود امد و چشم از نگین برداشت

 .مردی چهارشانه و هیکلی، چشم ابرو مشکی با پوستی سبزه
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 .هیکلش کمی از سیاوش درشتتر بود

 .با دیدن لبخند روی لبان مرد، ابرویی از تعجب باال داد

 .مرد دستش را به سویش دراز کرد

 منو یادت رفته خانم کوچولو؟-

نازی غرق زیبایی چاله ی روی گونه ی مرد شد که با هر لبخندش چال گونه اش 

 .عمیق تر می شد

 .مرد رو به رو، خنده کوتاهی کرد و نازی را در آغوش کشید

 .با این حرکت نازی تنها مغزش اخطار میداد که از آغوش آن مرد ناشناس خارج شود

 .دختر، منم دیگه نمیشناسی؟ نیمام-

 .با این حرف، نازی به شدت عقب گرد کرد و خودش را از آغوش نیما خارج کرد

 .با بهت سر تکان داد

 .نه-

 .نه را چنان بلند گفت که همه خانواده به سمت آنها برگشتند

 .با دستانش هیکل نیما را نشان داد

 .چقدر بزرگ شدی تو-

  .نیما خنده ی مردانه ای کرد و با انگشتش به نوک بینی نازی زد

 .تو هم بزرگ شدی خانوم کوچولو-

 .نازی رو ترش کرد و دست به سینه شد

 .من خانوم کوچولو نیستم-
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نیما دستش را دور گردن نازی حلقه کرد و همانطور که به طرف بقیه می رفتن او را 

 .همراه خود می کشید

نازی با چشمان از حدقه بیرون زده بخاطر این همه راحتی نیما به اجبار با او همراه 

شد. نیما قدش نسبت به سیاوش بلندتر بود و نازی تا زیر بازوی او هم به اجبار رسیده 

 .بود

نزدیک به بقیه که رسیدن نازی با دیدن سیاوش و نگین لبخند از روی لب هایش پر 

 .کشید

نگین دستش را دور بازوی سیاوش حلقه کرده بود و چفت او ایستاده بود. سیاوش 

 .آرام زیر گوشش حرف می زد و نگین هر ازگاهی لبخند دلربایی می زد

 .با تکانی که نیما او را داد به خودش آمد و نگاهش را سخت از آن دو گرفت

نیما مشکوکانه به سیاوش و نگین نگاهی انداخت و بعد از آن با همان چشمان تنگ 

 .شده اش نازی را رصد کرد

 !چی شد؟-

 .می دانست خبری هست اما باز هم پرسید تا خود نازی برای او بگوید

اما نازی خودش را کنار کشید و از نیما فاصله گرفت. چهره اش گرفته شده بود و دیگر 

 .خبری از خوشحالی و لبخندی نبود

  .این تغییر حالتش از چشمان تیزبین نیما دور نماند

 .نازی به اجبار لبخند کمرنگی زد

 .من برم، دارن صدام می کنن-
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 .این را گفت و با گام های آهسته اش به طرف ساناز که آن طرف تر ایستاده بود رفت

فکر اینجایش را نکرده بود، فکر می کرد نگین هنوز هم مثل گذشته قیافه ی ساده ای 

دارد و چیزی حالی اش نیست. اما نگین بعد از گذشت این همه سال خیلی تغییر کرده 

 .بود و همین نازی را می ترساند

ترس از دست دادن سیاوش تنها چیزی بود که در آن لحظه داشت سلول های مغزش 

 .را می خورد

**** 

به طرف ماشین ها رفتن، نازی به طرف ماشین سیاوش قدمی برداشت اما با دیدن 

 .نگین که کنار سیاوش نشسته بود راهش را کج کرد و به طرف ماشین پدرش رفت

ماشین پدرش هم پر بود، اما فقط برای یک نفر جا داشتن. آن هم دقیقا کنار نیما خالی 

  .بود. به اجبار در عقب را باز کرد و کنار نیما نشست

 .همین که نشست هدفونش را زد و موزیک را تا صدای آخرش بلند کرد

حوصله ی هیچکس را نداشت و ترجیح می داد فعال با کسی همکالم نشود. تا وقتی 

 .برسند ماشین غرق سکوت بود و کسی چیزی نگفت

ماشین هنوز کامل توقف نکرده بود که نازی هندزفری را از گوشش در آورد و تند از 

 .ماشین پیاده شد

 .بدون توجه به اطراف وارد اتاقش شد

بر روی تختش نشست و خیره به نقش و نگارهای کاغذ دیواری اتاقش شد. به این 

 .فکر میکرد که چه چیزی کمتر از نگین دارد
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با فکر اینکه ساناز می تواند کمکش کند، لباس هایش را از روی صندلی برداشت و از 

 .اتاق بیرون زد

**** 

 .نازی و ساناز وارد سالن شدند

ساناز با دیدن چمدان نگین که هنوز وسط سالن گذاشته بود نگاهش رنگ تعجب 

 .گرفت

 .با شنیدن صدای آقاخان نگاهش را از چمدان گرفت

 .چیشده؟ چرا وسایل هنوز اینجاس-

 .نگین با همان لحن لوس و پر از نازش گفت: آقا جون من اتاق طبقه سومو نمیخوام

 .آقا خان نگاه گذرا و بی تفاوتی به نگین انداخت

 !دلیلت چیه؟-

 .نگین لب ورچید

 .ویو نداره-

ساناز با این حرفش پقی زیر خنده زد. جوری که اگر دست نازی را نگرفته بود نقش 

 .زمین می شد

 .نگین که از خنده بیهنگام ساناز عصبی شده بود رو ترش کرد و توپید

 چیزی واسه خنده وجود داره؟-

ساناز با همان لحنی که هنوز خنده در آن موج می زد گفت: اونجا ویو نداره؟ اونجا که 

 .پنجرش میخوره به باغ پشتی و استخر
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 .خندهاش را کمی کنترل کرد و صاف ایستاد

 .بعدم، اینجا ویالی شمال نیست که ویو داشته باشه-

 .با اتمام حرفش دوباره خنده اش را از سر گرفت

 .نگین رنگ صورتش کبود شده بود

 کسی گفت دخالت کنی؟-

 .ساناز خنده اش را خورد و بیخیال شانه ای باال انداخت

 .خودت پرسیدی، منم جوابتو دادم. میتونستی نپرسی-

 .نگین تا خواست جوابش را بدهد، آقا خان با عصایش روی زمین کوبید

 .بحث نباشه-

 .بهاره عمه ی کوچک نازی بازوی نگین را گرفت

 !کدوم اتاق رو میخوای عزیزم؟-

 .نگین دستی به موهایش کشید

 .اتاق طبقه دوم، انتهای راهرو سمت چپ-

 .نازی کمی فکر کرد. تنها اتاق انتهای راهرو برای او بود

 :تا خواست واکنشی نشان دهد، مهناز خانم تند گفت

 .اون اتاق مال نازیه عزیزم-

 .نگین بیخیال شانهای باال انداخت

 .خب نازی بره یه اتاق دیگه-

 .چرا اتاق من؟ این همه اتاق-
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 .با صدای سیاوش نازی به سمتش برگشت

 نازی یه اتاقه. چی میشه حاال به نگین بدی؟-

 .نازی خشمگین به سیاوش توپید

 .چرا اتاق من. تو اتاقتو بده-

 .سیاوش ریلکس لبخندی زد

 .من نه تنها اتاقمو میدم، بخوادم باهاش تو یه اتاق می مونم-

 .نازی ناباور به سیاوش خیره شد

 .من اون اتاقو میخوام. وگرنه منو ببرید هتل-

 .این بچه بازیا چیه نگین-

 .نیما بود که این حرف را زد

 .مهناز خانم مداخله کرد

 .عزیزم حاال برو اتاق طبقه سوم-

 .نگین غرید

 .همین که گفتم-

 .آقا خان علی و وحید را صدا کرد

 .چمدونهای نگینو بردارید و به یه هتل ببرینش-

 .علی و وحید به سمت چمدانها قدم تند کردند

 .نگین ناباور گفت

 !آقا جون؟-
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 .مگه نگفتی میری هتل؟ پس اعتراضی نباشه-

 .یا اتاق طبقه سوم یا هتل؟! تصمیم با خودته

 …اما من هتل-

من پول واسه هتل موندنت نمیدم اگه میخوای خرجش با خودت. ما اینجا بچه بازی -

 .نداریم، هرکی اتاق داره؛ تو تعیین نمیکنی که کی کجا بمونه

 .با این حرف نگین وا رفت و با عصبانیت پله ها را یکی دو تا باال رفت

نازی با رفتن نگین نگاه پر از خشم و دلخوری به سیاوش انداخت و با زدن تنه ای به 

 .او از کنارش رد شد

از دست سیاوش دلش بدجوری پر بود، فکرش را نمی کرد جلوی آن همه جمع طرف 

 .نگینی را بگیرد که هنوز از راه نرسیده می خواست جایش را بگیرد

 .امروز اتاقش را خواسته بود و روز دیگر هم حتما او را از عمارت بیرون میکرد

اینطور که معلوم بود دین و ایمان سیاوش را هم برده بود که اینگونه طرف او را گرفته 

 .بود

 .وارد اتاقش شد، خواست در را ببندد که کسی از آن طرف مانع شد و در را هول داد

 .سیاوش در را بیشتر هول داد و علی رغم میل نازی وارد اتاق شد

 .نازی عصبی چند قدم عقب رفته را پیش آمد

 !برو بیرون، برا چی اومدی تو اتاق من؟-

 !این رفتارا یعنی چی نازی؟. چرا اینجوری می کنی؟ چی شده مگه؟-

 .نازی پوزخند صداداری زد و با دستش به تخت سینه ی سیاوش کوبید
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 .برو بیرون از اتاقم تا جیغ و داد راه ننداختم. دلم نمی خواد دیگه چشمم بهت بیفته-

سیاوش خودش را بیشتر نزدیک کرد، دستش که روی بازوی نازی نشست، نازی با 

عصبانیت خودش را عقب کشید و داد زد: به من دست نزن، برو شب رو کنار نگین 

 .بگذرون

 .سیاوش عصبی از رفتار های نازی کالفه دستی میان موهایش کشید

 !نازی نرو رو اعصابم، درست بنال ببینم دردت چیه؟-

نازی با دستش به خودش اشاره کرد و پر از بغض لب زد: مشکل من چیه؟. چرا طرف 

 !اون دختره رو گرفتی؟. نیومده خودش رو تو دلت جا کرد؟

چرت نگو نازی، چه جا کردنی؟. چرا داری مثل بچه ها رفتار می کنی؟. یعنی بهم -

 !اعتماد نداری؟

 .نازی رو برگرداند و به طرف تختش رفت

 .بهت اعتماد ندارم سیاوش، حاال هم از اینجا برو. دلم نمی خواد دیگه ببینمت-

منتظر بود تا مثل همیشه سیاوش نازش را بیشتر بکشد و در آخر از دلش در بیاورد. اما 

 .با شنیدن صدای کوبیدن در بهم ناباور برگشت

 .با جای خالی سیاوش که رو به رو شد همان جا پایین تختش روی زمین نشست

انگار این بار همه چیز فرق می کرد. شاید هم سیاوش دیگر از او دل زده شده بود؟! 

 !چکار باید می کرد؟

 .سیاوش در را محکم بست

 .به باالی پله ها که رسید نفسش را سنگین بیرون داد
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 .گویا طرف داری اش از نگین برای نازی سوء تفاهم پیش آورده بود

 .نفس عمیقی کشید و به سمت سالن گام برداشت

 .با دیدن امیرعلی در بین افراد حاضر در مجلس قدم هایش سست شد

 !امیرعلی در مجلس خانوادگیشان چه میکرد؟

 آقا سیاوش، میشه برید کنار لطفا؟-

 با صدای صفورا خدمتکار عمارت، به خود آمد و از سر راه او کنار رفت

 .به سمت تک مبل خالی سالن رفت

 .با نشستنش صدای شکسته شدن چیزی او را وحشت زده از جایش بلند کرد

 .صدرا جیغ جیغ کنان به سمت سیاوش دوید

 !چیکار کردی؟-

فریاد بچهگانهاش با گریه و صدای تو دماغی اش منظره رقت انگیزی را ایجاد کرده 

 .بود

 .سیاوش نگاهی به مبلی که رویش نشسته بود انداخت

با دیدن تبلت صدرا )نتیجه آقاخان(، که صفحه ی لمسی اش کامال خاک و شیر شده 

 .بود آهی کشید

 .صدرای شش ساله جیغی زد و پا به زمین کوبید

نیما با دیدن صدرا و سروصدایش به سمت ان ها رفت. خم شد و دستان کوچک صدرا 

 .را گرفت

 !صدرا چرا گریه میکنی؟-
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 .صدرا چشمانش را باز کرد و با صورت برافروخته گفت: ببین چه بالئی سر تبلتم اورده

 .این را گفت و گریه اش را از سر گرفت

 .نیما نگاهی به تبلت انداخت

هم خندهاش گرفته بود و هم متعجب بود. چطور ممکن بود هم خود تبلت آسیب دیده 

 !باشد و هم صفحه ی لمسی اش شکسته باشد؟

 .خب االن که این تبلت قابل تعمیرم نیست-

 .و با حالتی مشکوک ادامه داد

 .شک دارم که فقط با نشستن سیاوش این بال سر تبلتت اومده باشه-

 .با این حرف گریه صدرا قطع شد و سکسهای کرد

 .مهران)پدر صدرا( تبلت را در دست گرفت

 راست میگه نیما. صدرا نکنه شکوندی میخواستی گردن یکی دیگه بندازی؟-

 …نه به خ-

  .صدرا قسم دروغ نخور-

 .با شنیدن صدای اقا خان سرش را پایین انداخت

 .سیاوش که حاال ماجرا را فهمیده بود به سمت صدرا رفت

 راستشو بگو پسر. تو شکوندی یا من؟-

صدرا با صدای ارامش بخش سیاوش لب برچید و به ارامی گفت: آخه میدونی از دستم 

 .افتاد شکست. بعد بابا منو میکشت اگه میفهمید تبلت رو شکوندم

 .با اتمام حرفش هینی کشید و با دو دستش جلوی دهانش را گرفت
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صدای خنده جمع بلند شد، انگار زبان تند و تیز صدرا این بار سر خودش را به باد داده 

 .بود

 .مهران گوش صدرا را کشید

 !پدر سوخته کِی من تو رو زدم؟-

 .صدرا شروع به اخ و اوخ کرد

 پس االن داری نازم میکنی؟-

 .با این حرفش باز از جمع صدای خنده بلند شد

 .لبخند کوچکی روی لب های آقا خان نشست

 .نتیجه بود و شیرین زبان

 .آقا خان با عصایش بر روی زمین کوبید

 .مهران گوش بچه رو ول کن-

مهران چشمی گفت و گوش صدرا را ول کرد اما پس گردنی ریزی به صدرا زد تا دلش 

 .خنک شود

  .پسره چموش و شیرین زبانش

 .صدرا دوان دوان به سمت آقا خان رفت

آقا خان دستی به روی موهایش کشید و همانطور که خیره به صدرا بود گفت: سیاوش 

 .و نیما، با صدرا برید یه تبلت بخرید. کارت رو از خاتون بگیرید

 .مهران مداخله کرد

 .نه اقا خان. پرو میشه-

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

64 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .آقا خان شکالتی از جیبش دراورد به سمت صدرا گرفت

 .بذار تا بچس، افسار زندگیتون دستش باشه-

 .به پشت صدرا کوبید

 .برو بچه هرچی میخوای بگیر و بیا-

* 

 .ساناز پر استرس در راهرو قدم می زد و منتظر صفورا بود

 .با دیدن صفورا که به سمتش می آمد به طرف او رفت

 !خب دیدیش؟-

 .صفورا لبخندی زد

 .بله خانم جان، ماشاهلل هزار ماشاهلل چه تیپی هم زده بود-

 .ساناز نفس آسودهای کشید

 .صفورا خانم خود را به گوش ساناز نزدیک کرد

 .ولی خانم مراقب خدمتکارا باشید. زیادی جلون میدن جلو امیرعلی خان-

 .با این حرف صفورا، ساناز صورتش گر گرفت

 !کی اینکارو میکنه؟-

 .شما نگران نباش خانومم، اگه چیزی بهشون بگید مطمئنن اوضاع بدتر میشه-

 .ساناز که به صفورا اعتماد کامل داشت گفت: پس خودت دمشونو قیچی کن

 .صفورا با دستانش در هوا حرکت قیچی کردن را اجراع کرد
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 .شک نکن خانم جان-

 .و هردو به سمت آشپزخانه راه افتادند

از آشپزخانه که بیرون زد به طرف سالن راه افتاد. مهمانی شروع شده بود و او هنوز 

 .امیرعلی را ندیده بود. دلش برای یک دم دیدن او پر می زد

وارد سالن که شد با دیدن جمعیت انبوهی که وسط سالن بود نگاهش را دور سالن به 

 .دنبال امیر علی چرخاند

با دیدن او که گوشه ای از سالن ایستاده بود و مشغول صحبت با یک مرد دیگر بود 

 .لبخندی روی لب هایش شکل گرفت

چند قدمی برنداشته بود که با دیدن نگین که به طرف امیرعلی می رفت پاهایش 

 .سست شد و از حرکت ایستاد

این دختر چرا سیری ناپذیر بود؟. این بار هدفش حتما امیرعلی بود. اما ساناز به هیچ 

 .وجه اجازه نمی داد تا نگین او را از چنگش در بیاورد

قدم هایش را تند کرد و به طرف آنها رفت، با دیدن دست حلقه شده ی نگین دور 

 .بازوی امیرعلی بغضش گرفت

چشمانش که می رفت پر شود را باز و بسته کرد و با گفتن سالمی حواس آنها را به 

 .خودش جمع کرد

امیرعلی با شنیدن صدای ساناز کمی از نگین فاصله گرفت، با این کارش دست نگین 

از دور بازویش کنده شد. از دختر های کنه و آویزان بدش می آمد و در همین نگاه اول 

 .فهمیده بود که نگین برایش خواب های خوبی ندیده است. پس دوری کردن بهتر بود
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 .امیرعلی جلو آمد و با خوش رویی جواب ساناز را داد

 !خوبید بانو؟-

ساناز از گوشه ی چشم نگاهی به سیاوش که آن طرف تر ایستاده بود انداخت. 

 .سیاوش روی آن ها زوم کرده بود و انگار قصد نداشت نگاهش را بگیرد

گرمش شده بود و احساس می کرد چیزی نمانده است پس بیفتد، هربار که امیرعلی 

 .را می دید این حس مزخرف سراغش می آمد

 .به آرامی لب زد: ممنونم، خیلی خوش اومدین

 .امیرعلی تک خنده ای کرد و دستش را پیش برد

 !افتخار می دین؟-

 .ساناز نگاهی به دست امیرعلی انداخت و نگاهی به برادرش که با اخم خیره ی او بود

دو دل بود، اما با دیدن پوزخند گوشه ی لب نگین عزمش را جزم کرد و اخم و 

 .عصبانیت برادرش را نادیده گرفت و دستش را کف دست امیرعلی گذاشت

 .آرام وارد پیست رقص شدند

 .آهنگ شروع به نواختن شد و دست گرم امیر علی پهلوی او را در آغوش گرفت

 .خبری از رقص نور و رمانتیک بازی توی رمانها نبود

 .شروع به چرخیدن کردند

همه میدانستن که ساناز رقاص خوبیست اما آن شب انگار یادش نمیآمد چگونه 

 .پاهایش را حرکت دهد

 .امیر علی که متوجه گیج شدن ساناز شده بود، او را به خود نزدیک کرد
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 .دیگر میشد گفت او ساناز را حرکت میداد

 .نازی که صحنه رقص آنهارا تماشا میکرد، نگاهی به اطراف انداخت

 .وقتی نگاهی را متمرکز بر خود ندید آرام به سمت دستگاه پخش نور رفت

 .برقهای سالن را خاموش کرد و نورهای کوچک مرکز سالن را روشن کرد

 .با قرار گرفتن دستی بر روی کمرش، ترسیده به پشت برگشت

 .با دیدن نیما خیالش راحت شد ولی در دلش میگفت ای کاش سیاوش بود

 .کار خوبی کردی-

 .و خیره به پیست رقصنده ها شد

 .نازی از تعریف نیما خرسند شد و لبخندی محو بر لبانش شکوفا شد

 چرا نمیرقصی؟-

 .نیما نگاه از پیست رقص برداشت و خیره به او شد

 یعنی چی؟-

 .نازی با دست به دختران درون سالن اشاره کرد

 .یه اشاره کنی واست میمیرن چرا نمیرقصی باهاشون-

 .با نگاهی نافذ به نازی خیره شد

 .من با همپای زندگیم میرقصم نه هر آدم بی سرو تهی-

 .با پایان یافتن حرفش به سمت آقا خان حرکت کرد

 .نازی خیره به جای خالیاش شد

 .با پایان یافتن آهنگ، امیر علی لبخند به لب از حرکت ایستاد و خم شد
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 .پشت دست ساناز را به لبانش نزدیک کرد و بوسید

 .ساناز نمیتوانست حس آن لحظهاش را بیان کند

 .این بوسه دست برایش از گفتن هزار بار دوستت دارم باارزش تر بود

 .دوشا دوش هم به طرف میز خوراکیها حرکت کردند

 .خدمتکار سینی حاوی مشروب را جلویشان قرار داد

 .نمیخورم-

 .با این حرف ساناز با تعجب به طرفش برگشت

 !واقعا؟-

 .سری به نشانه تاکید تکان داد

 .تا امد دلیلش را بپرسد نگین جامی برداشت و به لبان امیر نزدیک کرد

 .حاال یه بار بخورید. زمین گیر نمیشید-

 .امیرعلی معذب عقب کشید

 .عالقهای به خوردن این نوشیدنی ها ندارم-

 .نگین خنده پر عشوهای کرد

 .این از اون نوشیدنیا نیست-

 .بدنشو به بدن امیرعلی مالید و لبش را به الله گوشش نزدیک کرد

 .هاتت میکنه-

امیرعلی خشمگین، مچ دست نگین را گرفت و او را رو به عقب هول داد و به سرعت 

 .بیتوجه به اطراف از آنجا دور شد
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ساناز عصبی نگاهش را به نگین دوخت که به خاطر تکانی که امیرعلی به او داده بود 

 .مشروب بر لباسش ریخته بود. به طرفش رفت و تخته سینه اش زد

 .عصبی بود

 .گورتو گم کن. سیاوشو میخوای. امیرعلی رو میخوای-

 .دوباره تخت سینه نگین زد که تلو تلو خورد

بس کن، اونور کم گ.وه خوردی اینجام ه.رزگی میکنی. دور امیرعلی رو خط بکش -

 .چون من جلوت وایمیسم

و با دستش به جام زد و اخرین قطرات مشروب را روی نگین خالی کرد و با پوزخند، 

 .صحنه متعفن جلویش را ترک کرد

با خشم لیوان خالی را روی میز کوبید، بدون توجه به نگاه متعجب حاضرین سالن به 

 .طرف پله ها رفت

 .میان راه با دیدن نیشخند معنادار نازی خشمش چند برابر شد

 .باید حال این دو را می گرفت. تا زهرش را نمی ریخت نمی توانست آرام بگیرد

با رفتن نگین، نازی نگاهش را از مسیر رفتن او گرفت و با خوشی به طرف ساناز که 

 .آن طرف تر ایستاده بود رفت

 .به او که رسید دستش را دور گردن او حلقه کرد و بوسه ای روی گونه اش کاشت

  .ایول ساناز، حالشو گرفتی-

 .ساناز قری به سر و گردنش داد

 .بهت که گفته بودم بزارش به عهده ی من، خودم دمش رو می چینم-
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نازی نگاهی به در ورودی سالن انداخت و در همان حال گفت: نمیدونستم اینقد آب 

 .زیر کاهی، از تو بعید بود اینجور کارا

 .ساناز تا خواست جوابش را بدهد نازی پیش دستی کرد

 .من برم یه دوری بزنم این اطراف-

لیوانی نوشیدنی دستش گرفت و همانطور که درون سالن قدم می زد با همه احوال 

 .پرسی هم می کرد

گوشه ای ترین قسمت سالن را که بقیه دید زیادی به انجا نداشتن را انتخاب کرد و 

 .ایستاد

از آنجا به خوبی می توانست سیاوش را ببیند. امشب مثل همیشه سیاوش از زیبایی 

 .اش تعریف نکرده بود. جوری رفتار می کرد که انگار اصال نازی را نمی بیند

منتظر بود هر چه زودتر این مهمانی کذایی تمام شود تا به اتاقش پناه ببرد، صدای 

 .بلند موزیک روی اعصابش بود

 .بیخیال خشم و عصبانیت بعد از مهمانی آقا خان شد و راه اتاقش را پیش گرفت

 !آقا خان از کجا می خواست بفهمد که او مهمانی را رها کرده بود؟

وارد اتاقش که شد یک راست به طرف آینه رفت و آرایشش را پاک کرد. لباس 

 .مجلسی اش را با لباس های راحتی اش عوض کرد و خودش را روی تخت انداخت

 .نمی خواست به چیزی فکر کند و چه بهتر از اینکه بخوابد

از اینجا صدای موزیک به گوشش نمی رسید و بدون هیچگونه مزاحمتی به راحتی می 

 .توانست بخوابد
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 .نگاهش را از پله ها گرفت

 .بیچاره نازی. میدانست خواهرش مقصر است؛ اما، دلیل رفتار هایش را نمیفهمید

 .نمیدانست چرا مادرش در واپسین لحظات اجازه داد نگین با او بیاید

 .او که میدانست نگین از این خانواده دل خوشی ندارد

 .به سمت پله ها حرکت کرد

 .شاید بتواند با کمی حرف زدن خواهر سرکشش را رام کند

 .پله ها را دو تا یکی باال رفت

با دیدن سیاوش پشت در اتاق نازی، به قسمت تاریک پله حرکت کرد تا سیاوش او را 

 .نبیند

سیاوش جعبه جواهر کوچکی، که در آن سنجاق سینه ریزی قرار داشت، را در دستش 

 .جا به جا کرد

آنرا بعداظهر وقتی برای خرید تبلت صدرا بیرون رفته بودند از طال فروشی دید و آنرا 

 .برای عذرخواهی خریده بود

 .برو تو-

 .با شنیدن صدا به عقب برگشت

 تو اینجا چیکار میکنی؟-

 .نیما نزدیک تر شد

 .مهم نیست من اینجا چیکار میکنم-

 .قدمی جلو برداشت
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 .مهم اینه که از دل نازی در بیاری-

 .تقهای به در زد که صدای نازی بلند شد

 بله؟-

 .سیاوش مات به کار نیما خیره شد

 .نیما دستی به پشته کمر سیاوش زد

 .و با سر به در اشاره کرد

 .سیاوش بیحرف در را باز کرد و وارد اتاق شد

…. 

 داری چه غلطی میکنی نگین؟-

 .نگین با شنیدن ناگهانی صدای نیما وحشت زده برگشت

 .با مزه مزه کردن حرف نیما برزخی شد

 من چه غلطی میکنم یا تو؟-

 به تو کارای من چه ربطی داره؟

 انگار یادت رفته واسه چی اومدیم؟

 .نیما عصبی در اتاق را محکم کوبید و به سمت نگین خیز برداشت

 .نگین ترسان از قیافه نیما، چند قدم عقب رفت

 .دستانش را دور گردن نگین حلقه کرد و او را به دیوار پشتیاش کوبید

 .جوری که صدای شکستن استخوانهای نگین به گوشش رسید

 .نگین به علت تنگنا، نای نفس کشیدن نداشت چه برسد به آخ گفتن
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 .ببین نگین، واسه هرچی اومدیم جلوی اون نفس کثیفتو بگیر-

 .این عوضی بازیای اونور آبت اینجا جواب نمیده

 .تکونی به نگین داد و بیشتر به دیوار فشرد

 گند نزن به کارا اوکی؟-

 .یکم بزرگ شو

 .چقدر باید گند بزنی من ماست مالی بدم

 .به مامان گفتم نفرستت

 .و بی محابا گلوی نگین را رها کرد

 .با باس.ن به زمین خورد

 .چنگی به گلویش زد تا کمی هوا را تنفس کند

 .گویا نایی برای نفس کشیدن ندارن

 .نیما به او پشت کرد

 .از اتاق بیرون نمیای. به اندازه کافی ما رو انگشت نمای بقیه کردی-

 .بیشتر از این متوجهشون نکن

 .و از اتاق خارج شد

 .با شنیدن این حرفها قطره های اشک یکی پس از دیگری راه رهایی پیش گرفتند

 .با مشت به زمین کوبید و خفه فریاد زد

 .لعنت بهت نیما-

 .لعنت به این زندگی
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 .و به شدت گریهاش افزود

 .خودش را بغل کرد و سر در گریبان گرفت

 !مگر چه کرده بود؟

 .او فقط یک لحظه آرامش میخواست

 .آباژور کنار تخت را روشن کرد

 .با دیدن سیاوش در جایش نیم خیز شد

 چیکار داری؟-

  .سیاوش قدمی جلو گذاشت

 …اومدم-

 .نفسش رو بیرون داد

 .نازی میدانست سیاوش غرورش برایش خیلی مهم است

 !ولی مگر او مهم نبود؟

 !خب؟-

 .خودت میدونی نمیتونم بگم-

 .نازی بیخیال روی تخت دراز کشید و پتو را بر روی خودش کشید

 .پس برو بیرون. هروقت جربزش رو داشتی بیا-

 .سیاوش درمانده این پا و آن پا کرد

 .انگار میخواستند جانش را بگیرند

 یعنی با عذرخواهی من همه چی درست میشه؟-
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 .نازی از زیر پتو جواب داد

 .نه-

 .مکثی کرد و ادامه داد

 .اما کمتر میشه-

 .با حس پایین رفتن گوشه تخت سرش را از زیر پتو درآورد

 .معذرت میخوام-

 .خب-

 .فک نمیکردم کارای من برات تصور دیگهای درست کنه-

 خب-

 .من فقط میخواستم مهمون نوازی کنم-

 بعد بقیه نبودن که شما این امر خطیر رو گردن گرفتی؟-

 .گردنش را کج کرد

 .من یه غلطی کردم. شما به بزرگیت ببخش-

 .قلطی زد

 .حاال ببینم چی میشه-

 .پتو را صاف کرد

 .دست خالی نمیان معذرت خواهی آقا-

 .سیاوش خندهای کرد و لپ نازی را کشید

 .کی گفته دست خالی اومدم-
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 .نازی دست سیاوش را از صورتش جدا کرد

 .کاسه دستش را به سمتش گرفت

 .بده ببینم-

 .سیاوش با شیطنت دست نازی را گرفت و روی مرد*انگیش گذاشت

 .ببین چقدر دلش برات تنگ شده. واست سر بلند کرده-

 .نازی جیغی زد که سیاوش لب بر لبانش گذاشت و شروع به بوسیدن کرد

 .بوسه ای کوتاه بر لبان نازی نشاند

 .پیشانیاش را به او چسباند و جعبه کادو سینه ریزه را به دستان نازی داد

 .اینم کادوی آشتی کنون-

 .نازی در اوج ش*هوت خنده ریزی کرد و در جعبه را گشود

 .با دیدن سینه ریزه طال، هوشیار شد و از ذوق جیغی زد

 .این عالیه سیاوش-

 .و دستانش را دور گردنش حلقه کرد

 .حاال آشتی-

 .بوسهای به گردنش زد

 .آشتی-

 .سیاوش، نازی را روی تخت انداخت و بر رویش خیمه زد

 .همینجوری خشک خالی آشتی نمیشه که-

 .و بوسههای عمیقش را از سر گرفت
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 .به پشت در رسید

 .جانم مامان-

 .بیتا خانم دستگیره در را باال پایین کرد

 .در رو باز کن کارت دارم-

 .نازی بیقرار به اطراف میچرخید

 .آخه لباس نپوشیدم مامان-

 .با دست به سیاوش فهماند که به زیر تخت برود

 .سیاوش دستش را از درد بر روی میانه پایش قرار داده بود

 !اوا چرا؟-

 .نازی با پاهایش، لباس های سیاوش را به زیر تخت شوت میکرد

 .دارم میرم حموم-

 .تازه سر شب دختر. حموم چیه-

 .در رو باز کن کارت دارم

 .و دوباره دستگیره را باال پایین کرد

 .سیاوش که به زیر تخت رفت؛ نازی ملحفه ای دور خود پیچید و قفل در را باز کرد

 .جانم مامان-

 .در را نیمه باز کرد

 .بیتا خانم در را کامل باز کرد و وارد اتاق شد

 .با دیدن وضعیت اتاق، متعجب گفت
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 .دختر این چه وضعشه؟ چرا انقدر شلختس-

 .نازی نگاهی به اطراف کرد

 .با دیدن جعبه کادوی سیاوش، تند به طرف میز عسلی رفت

 .چیزی نیست مامان. دنبال لباس جدید بودم-

 .مگه اینی که پوشیده بودی چش بود-

 اصال چرا تو االن میخواستی بری حموم؟

 .نازی کادو را برداست و پشت تاجه تخت پرت کرد

 .هیچی، هیچی-

 .من منی کرد

 .آها میدونی، شربت ریخت رو لباس لک شد-

 .بیتا خانم مشکوک نگاهی به او کرد

 .سریع لباس بپوش بیا پایین-

 .نازی چشم چشم گویان به طرف بیتا خانم رفت

اما بیتا خانم بی توجه به رفتار های نازی به طرف کمد لباس ها رفت و درش را باز 

 .کرد

 .خب، بذار یه لباس انتخاب کنم واست-

 .و رگال های لباس هارا جا به جا کرد

 .با کشیده شدن ملحفه به پایین نگاه کرد

 .سیاوش سرش را بیرون آورد
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 .آرام لب زد

 .ببرش بیرون-

 .نازی عصبی و گیج دستانش را تکان داد

 چیجوری؟-

 .بیا این خوبه-

 .با صدای بیتا، به سمت مادرش رفت

 .بیتوجه به لباس دست مادرش را گرفت و به بیرون اتاف هدایت کرد

 .آره آره همینو میپوشم-

 .شما بیرون باش تا آماده بشم

 .آره برم سیاوش رو هم پیدا کنم. اونم نیستش. االن شامو میارن-

 .و از اتاق خارج شد

 .نازی با شنیدن این حرف دو دستی به سرش کوبید

 .بدبخت شدیم-

 .سیاوش بدو بیا بیرون

سیاوش لبه تخت را گرفت و کشان کشان خود را بر روی پارکت کشید تا از زیر تخت 

 .خارج شود

نازی هیجان زده، کنار تخت دو زانو نشست و لباس های سیاوش را از زیر تخت 

 .بیرون میکشید

 .مامان داره دنبالت میگرده-

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

80 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 .بدو لباساتو بپوش

با صدای برخورد محکم در با دیوار، نازی جیغی خفه کشید و دستش از حوله ول شد و 

سیاوش وحشت زده تنها چیزی که به فکرش رسید این بود که جلوی مردانهاش را 

 .بگیرد

 …نازی عالی بود. عالی. امیر-

با دیدن نازی و سیاوش لخت مادرزاد، با چشمان گردو شده، جیغی کشید و چشمانش 

 .را بست و چرخید به طرف در اتاق حجوم برد

به خاطر بسته بودن چشمانش، در نیمه بسته شده اتاق را ندید و محکم با صورت با 

 .در برخورد کرد و با صدای بلند به زمین خورد

 .از درد گریش گرفته بود

 .پیشانی و ببنیاش از درد به گزگز افتاده بود

 .نازی به سمت ساناز دوید که با صدای تحکم آمیز ساناز، سر جایش ایستاد

  .خنگای احمق-

 .یه چیزی بپوشید تا کسی دیگه نیومده

 .سیاوش و نازی به سرعت شروع به پوشیدن لباس کردند

 .نازی نفهمید چه چیزی میپوشد. فقط میخواست تن عریانش را مخفی کند

 .ساناز تعادل خودش را حفظ کرد و از جایش بلند شد و در را بست

 .قفل را چرخاند و با صورتی قرمز از درد زیر چشمی به سمت آنها برگشت

 .انقدر احمقید که درو نمیبندید-
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 یا هولید؟

 .نازی با استرس استخوان های انگشتش را میشکاند

 .به طرف ساناز رفت و بازویش را گرفت

 …مامانم قبلت اومده بود-

 .سیاوش حرفش را قطع کرد

 .اینا رو ول کنید-

 .زن عمو االن اهل خونه رو خبردار میکنه من نیستم

 .ساناز دستی به پیشانی دردناکش کشید

 .باید فکری میکرد

چشمش که به پرده حریر اتاق نازی افتاد که بر اثر باز بودن پنجره و برخورد باد تکان 

 .میخورد؛ فکری به مغزش رسید

 .از تراس نازی برو تو اتاق من-

 .میگم حالت بد شده از خوردن مشروب زیاد

 بعد نمیگن چرا رفته اتاق تو؟-

 .میگم، حتما توهم هواست سر جاش نبوده اومدی اتاقم گرفتی خوابیدی-

 .سیاوش قدمی جلو گذاشت

 نمیگن تو از کجا فهمیدی؟-

 .ساناز به طرف میز آرایش نازی رفت و در ماتیکش را باز کرد و روی لبانش کشید

 .جای اینکه انقدر صغری کبری بچینی از تراس برو اتاقم –
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 .پاپ پاپی کرد تا رژ پخش شود

 .میگم اومده بودم تجدید آرایش که تو رو روی تختم دیدم-

 .بعدم واسه اینکه بیدار نشی اومدم پیش نازی

 .و با انگشتش زیر لبش را از وجود رژ پاک میکند

 .سیاوش وارد بالکن شد و به فاصله دو طرف نگاهی انداخت

 .با یک پرش میتوانست خودش را به آن طرف برساند

 .مراقب خودت باشیا-

 .چیزیش نمیشه که. قرار نیست از آبشار نیاگارا بپره که-

 .بر روی میله ایستاد و با یک خیزش خودش را به بالکن اتاق ساناز پرت کرد

 .اینم از این-

 .مچ دیت نازی را گرفت و به طرف سالن خانه قدم تند کردند

 .به پهلو چرخید

فکرش هنوز به سیاوشی بود که به خاطر دروغ ساناز، هنوز خود را به خواب زده بود و 

 .برای شام بر سر میز نیامده بود

 .ساناز خوب از پس دروغی که ساخته بود برآمده بود

 .فکر نمیکرد همه باور کنند

 .کمی در افکارش مکث کرد

 .نه. همه باور نکردند

نیما در تمام طول حرفهای ساناز لبخندی زده بود که نشان میداد از همه چیز با خبر 
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 .است

 .باید این اتفاق را به سیاوش گزارش میکرد تا به قول خودش گاف ندهد

 .با روشن شدن چراغ خواب، به طرف ساناز برگشت

 چیشده؟-

 .از تخت پایین آمد و دنبال دمپایی رو فرشیاش گشت

 .دارم میرم غذا بریزم واسه سیاوش-

 .چشمان نازی برق زد

 .منم میام-

 .و هر دو آرام به سمت آشپزخانه رفتن

 .با صدای برهم خوردن وسایل، هر دو یواشکی به طرف در آشپزخانه رفتند

 .صدای دو مرد در حال گفتگو را میشنویدن

 چجوری روشن میشه؟-

 .و صدای تیک تیک تند وسیلهای به گوش رسید

 .فندک رو بردار-

 .صدای تیک تیک قطع شد

 .کجاس-

 .باالی هود-

 .نازی گردن کشید و داخل آشپزخانه را نگاه کرد

 .با دیدن دو نفر داخل آشپزخانه چشمانش گردو شد
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 .حیف آن همه نگرانی که برای گرسنه ماندنش داشت

 ژله هم مونده؟-

نیما که حاال شاد از روشن کردن اجاق کیفش کوک بود، به طرف یخچال رفت و نگاهی 

 .به درونش کرد

 .تمشکش مونده با بلوبری-

 .سیاوش ناراحت لب برچید

 .حیف. جهندمو ضرر هر دو تا رو ببار-

 .از هیچی بهتره

 .کارد به شیمکت بخوره سیا-

ساناز بود که حرصی از برادر شکم پرستش که دنیا را آب ببرد، سیاوش را با میز غذا 

 .خواهد برد

 .گلدان را سر جایش گذاشت

 .نازی که تازه چشمش به گلدان افتاده بود؛ با چشمانی درشت بازوی ساناز را گرفت

 گلدون چی بود؟-

 .ساناز هیسی کرد و لنگشتش را روی لبش گذاشت

 .فک کردم دزده. خواستم باهاش بکوبم تو سرش-

با پابان یافتن حرفش، به در فشاری داد و وارد آشپزخانه شد و دیت نازی را هم 

 .کشان کشان کشید

سیاوش از هجوم ناگهانی ساناز، وحشت زده بلند شد و صندلی گرومپ روی کاشی 
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 .افتاد

 .با افتادن صندلی، نیما عقب رفت و له در یخچال خورد

 .محافظ در شکست و نوشیدنی ها یکی پی از دیگری بر روی زمین افتادن و شکستن

نیما دستهایش را به نشانه بدبخت شدن باال برد که ظرف ژله ول شد و پخش رمین 

 .شد

 .ساناز با چشمان گردو شده به آشوبهای در آشپزخانه افتاده بود خیره شد

 .نازی زود تر از همه به خود آمد

 کسی که چیزیش نشد؟-

 .نیما حرصی گفت

بهتره این حرفو فردا صبح بزنید. چون اگه این صحنه رو ببینن حتما یه چیزیمون -

 .میشه

 .سیاوش ناالن به میز نهار خوری تکیه داد

 .اومدم غذا بخورما. کوفتم شد-

 .عصبی به سمت ساناز برگشت

 .دختر مگه از آمارون اومدی-

 .این چه وضعه وارد شدنه

 اگه کسی چیزیش میشد چیکار میکردی؟

 .ساناز پشیمان لب برچید

 .ببخشید خو. فک کردم دزده-
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 .نیما به اطراف نگاهی انداخت

 آخه دزد مگه مباد آشپزخونه دزدی؟-

 .ساناز با نوک پا به زمین ضربه میزد

 .گفتم شاید گرسنش شده-

 .سیاوش دستی به چانهاش کشید

 .استغفراهلل-

 .نازی برای تمام کردن بحث به طرف پله های گوشه آشپزخونه رفت

 .بهتر جای حرف، تِی بکشیمو تمیز کنیم-

نیما سطل آشغال کنار سینک را برداشت و شروع به برداشتن تیکه های بزرگ شیشه 

 .کرد

 .نازی سطل را داخل سینک انداخت و شروع به پر کردن سطل از آب کرد

 .سیاوش هم جارو را برداشت و خورده شیشه هارا روانه سطل زباله میکرد

 .ساناز بیکار ننشست

 .تِی را از آب سطل خیس کرد و بر روی سرامیک ها کشید

تمام شربت ها و آب غوره و آب میوه در هم پیچیده بودند و صحنه منزجر کنندهای 

 .ایجاد شده بود

 .سیاوش در فاضالب درون آشپزخانه را باز کرد

 .نیما با اون تِی پهن، آب هارو هدایت کن اینور-

 .و رو به نازی کرد
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 .با اون دستمال نم زمینو بگیر-

 .تمام کارشان نیم ساعت طول کشید

 .اما حس لذت از این اتفاق آنقدر زیاد بود که زمان از دستشان در رفت

*** 

 .ساناز گوشه پیرهن سیاوش را کشید

 داداش-

 .سیاوش به نشانه بله سری تکان داد

 .بهتره فردا به صفورا بگی فردا کاچی درست کنه-

 .سیاوش اخمانش درهم شد

 کاچی واسه چی؟-

 .ساناز نیشگونی از بازویش گرفت که رخش به آنی کبود شد

 .نمیبینی دلشو گرفته-

 .کاچی میدن که طرف تو این موقع ها شیرینی زیاد بخوره تا دل دردش آروم بشه

سیاوش به تالفی نیشگونی از ساناز گرفت که در پاسخ، ساناز با پاشنه کفشش به 

 .زانویش کوبید

 .یادت نره چی گفتم-

 .دکمه آشپزخانه را زد

 .کار پدر بزرگش بود

 .همان آقا خان
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 .زمانی که عروس هایش حامله بودند به فکرش افتاد

 .به فکرس افتاد برای خانه تلفن خانگی بزند تا کاری داشتند با تماسی وصل شوند

 .بله-

 .گوشی رو بده صفورا-

 .بله آقا-

 .پشت خط صدای خدمتکار را میشنوبد که تند تند صفودا را صدا میکنن

 .صدای نفس نفس زدن های صفورا را شنید

 .جانم آقا-

 .صفورا یه کاچی درست کن-

 .از پشت تلفن مبتوانست گردی چشمانش را ببیند

 !برای شما؟-

 .گویی کسی حرف هایش را میشنود

 .صدایش را آرام تر کرد

 .واسه نازی-

 .صفورا کمی مکث کرد

 .چشم آقا-

 .سیاوش با خیال راحت نفس عمیقی کشید

 .صفورا کسی نبینه ها-

 .چشم آقا حواسم هست-
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 .قبل آنکه تلفن را قطع کند ادامه داد

 .خودم ببرم یا بیارم پیش شما-

 .کمی مکث کرد

 .خودش میبرد بهتر بود

 .خودم میبرم صفورا-

 .فقط بیار تو اتاقم

*** 

 .تلفن را گذاشت

 .نفسی کشید

 .حاال چطور از بین این همه خدمتکار کاچی درست کند

 .کمی فکر کرد

 .موادش را در آلونکش داشت

 .قدم تند کرد

کار هارا به فرحناز سپرد و با بهانه اینکه سرش درد میکند قدم هایش را به سمت 

 .خانه اش تند کرد

 .به این فکر میکرد که نازی شیرین خورده وحید خان بود

 .اما از بد حادثه، یا از خوشی حوادث؛ وحید خان عاشق دختری از فرنگستان شد

 .از اقوام شاه قاجار بود و منذلتی داشت

بعضی ها میگفتند به خاطر پول اما؛ صفورا جنس نگاه آن موقع وحید خان را 
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 .میشناخت

 .جنس نگاه خودش به آقا خان بود

 .از شما چه پنهان، معشوقهاش لود

 .دل که این چیز ها حالیش نمیشود

 .سر چلگی و معرکه گیری

 .ولی این را خوب میدانست که نازی با دم نداشته اش گردو میشکاند

 .نه او از وحید خوشش میآمد و نه وحید اهل زیر بار زور رفتن

 .اما شرمم خوب چیزی بود که این دو جوان هنوز نامحرم به هم قورتش داده بودن

 .استغفراهلل گفت و شروع به دریت کردن کاچی کرد

 امان از دست جوان های امروز

 .کاچی را در یخچال گذاشت

 .کمی باید خنک میشد

 .دلش له له آقا خان بود

 .سگ خانهزاد آن خانواده بود

درست در خاطرش بود که وقتی آقا خان فرنگ رفته پا به خانه گذاشت، دخترا کرور 

 .کرور در عمارت میپلیکدن

 .تا شاید گوشه چشم آقا خان نسارشان شود

 .نوه مظفرالدین شاه بود

 .عمارت از گذشته شلوغتر شده بود
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 .خانم بزرگ دنبال عروس مناسب واسه شازده پسرش میگشت

 .خانم بزرگ، عروس، دختر ژنرال دوم ارتش را برای پسرش گرفت

 .آنروز ها قند تو دلش آب شد با شنیدن این خبر

 .به خاطر اینکه عمارت از دختران رنگاوارنگ خالی میشود

 .ولی ته دلش سوز میرفت

 .چرا؟ نمیدانست

دخترا وقتی از نیت خانم بزرگ باخبر شدن با صورت های ناالن و گریان از عمارت 

 .خارج میشدن

 .اما کمی نگذشت که عمارت دوباره پر از مردم شد

 .از رعیت و کوچه بازاری گرفته تا خان و خانزاده

 .با صدای سوت کتری به خودش اومد

 .خاطرات گذشته اشک گوشه چشمان چروکیده اش جمع کرد

 .با گوشه روسری نم چشمانش را گرفت

 .کتری را خاموش کرد و برای خود چایی ریخت

 .با پولکی های کنجدی، خودش را سرگرم چای خوردن کرد

**** 

 .با صدای در به خود امد و کمبربند ربدوشامبر را محکم کرد

 .به سمت در رفت

 .با دیدن صفورا صورتش بشاش شد
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 .جانم صفورا-

 .صفورا تند و تیز خودش را به درون اتاق انداخت و در را بست

 .به سمت تخت رفت و سینی را بر رویش قرار داد

 .نازی به طرفش رفت

 چیزی شده صفورا؟-

 .صفورا دست نازی را کشید و بر روی تخت نشاند

 .خانم جان، بخور که درد شکمت رفع بشه-

 .کنجکاو پارچه بر روی سینی را برداشت

 .با دیدن مایع قهوهای رنگ سوالی به سمت صفورا برگشت

 !این چیه صفورا؟-

 .صفورا قاشق را پر از کاچی کرد و به طرف دهان نازی برد

 .میدانست اگر نلزی بفهمد که آن مایع کاچی است، لب نمیزند

 .چیزی نیست خانم جان. بخور شیرینی واست درست کردم. جون بگیری-

 .نازی قاشق را وارد دهانش کرد

 .نازی مزه مزه کرد

 .خوش طعم بود

 .مزهای ببن ارده و حلوا

 .شیرینیاش، زیادی نبود که دلش را بزند

کاسه محتوای کاچی را دستش گرفت و قاشق قاشق به دهانش میگذاشت و با لذت 
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 .میخورد

صفورا با دیدن چشمان نازی که از لذت بیته شده بود، حولهای برداست و شروع به 

 .خشک کردن نم موهای نازی کرد

 .خرمن موهایش که در خاندان تک بود

 .حوله را میچرخواند و موهارا پیچ میداد

 .حتی بهتر از هر سشواری موهارا خشک کرد

 .موهارا سه دسته کرد و شروع به بافتنشان کرد

 .هر تار از موها گویا حرفهای ناگفته داشتند

 .با آرامش به کارش ادامه میداد

 .نمیخواد صفورا. زحمت کارای ما همه رو دوش توعه-

 .صفورا دستی به سر نازی کشید

 .همیشه از فهم شعور این دختر متعجب میشد

 .به کی رفته بود که انقدر پر مهر و خاکی بود

 .تو راحت باش دخترم-

 .و بافتش ادامه داد

 .گیر سر داری بده که آخر موهات بزنم-

 .نازی به طرف جلو خم شد

 .زیر پاهایش را نگاه کرد

 .مثل همیشه
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 .کار همیشگیش بود که گیر سر هایش را روی زمین بندازد

 .گیر سر پروانهای را برداشت و به دست صفورا داد

 .بفرما-

 .گیره را ازش گرفت و به انتهای موها زد

 .به طرف کمد رفت و سشوار را برداشت

 .شروع کرد بر روی موهای گیس شده سشوار زدن

 .نازی در انتهای کاچی، لیوان شیر روی سینی را سر کشید

 .عالی بود صفورا-

 .صفورا سشوار را خاموش کرد و بوسه ای به سر نازی زد

 .نازی زیر پتو خزید

 .صفورا سینی را جمع کرد و آرام از اتاق خارج شد

*** 

با صدای زنگ تلفنش از شدت هیجان، از روی صندلی پرت شد و گرومپ روی پارکت 

 .های زمین افتاد

 .روی زمین خودش را میکشید تا به موبایلش رسید

 .نگاهی به صفحه انداخت

 .با دیدن نام امیر علی، جیغی زد و از روی زمین بلند شد

 .باورش نمیشد

 .دردش را فراموش کرد
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 .استرس وجودش را گرفت

 .تعلل کرد

 .بهتر بود پیش نازی برود

 .او بهتر کمکش میکرد

 .صدای گوشی قطع شد

 .لبهایش را برچید

 .قدم هایش را تند کرد و به سمت اتاق نازی پرواز کرد

 .با دیدن نیما که با صفورا حرف میزد، قدمهایش را کوتاه کرد

 .صفورا برگشت و با دیدن ساناز با لبخند سری تکان داد

 .به سمت پله ها رفت و از طبقه دوم خارج شد

 .به نیما رسید

 چیشده؟-

 .نیما که متوجه ساناز شده بود به طرفش برگشت

 .لبخندی زد و انگشتش را به عنوان سکوت روی لبهایش گذاشت

 .بازوی ساناز را گرفت و به طرف طبقه پله ها حرکت کرد و ساناز را میکشید

 .با دستش تالش کرد دست نیما را از مچ دستش را آزاد کند

 .نیما ولی، حصار انگشتهایش را محکم تر کرد

 .با عجله و تند از پله ها باال میرفت

 داری چه غلطی میکنی نیما-
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 .کنترل حرفهایش را از دست داده بود

 .از حرکت ایستاد و کلید را از جیبش بیرون آورد و در مقابلش را باز کرد

 .ساناز وحشت تمام وجودش را فرا گرفت

 .چه اتفاقی داشت میافتاد

 .با فشاری که نیما به بدن ساناز وارد کرد با شدت به درون اتاق پرت شد

 .با وحشت به طرف نیما برگشت

 .نیما در را بست و لبخندی با دو انگشتش لپ ساناز را کشید

 .فکرای منحرف رو از مغزت خارج کن بچه-

 .و از کنار ساناز رد شد و به طرف بالکن رفت

 .ساناز گنگ و سوالی پشتش رهسپار شد

 چرا تا اینجا منو کشوندی؟-

 .نیما صندلی بیرون کشید و به ساناز اشاره کرد بنشیند

 .نازی خوابیده بود-

 .و روی صندلی مقابل نشست و ادامه داد

 .منم دیدم با اون کار داری برای اینکه بیدارش نکنی آوردمت باال-

 .ساناز روی صندلی نشست

 فقط به خاطر همین حرف منو تا اینجا کشوندی؟-

 .و مانند طلبکارها مچ دست کبود شده اش را به طرف نیما گرفت

 ببین چیکارش کردی؟-
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 .نیما نگاهی به مچ دست ساناز انداخت

 .حق با او بود

 .بدجور کبود شده بود

 .لب برچید

 .معذرت میخوام. فکر نمیکردم انقدر کبود بشه-

 .با صدای ویبره گوشی، نگاه نیما به آن سمت رفت

 .با دیدن نام امیرعلی بر روی ال ای دی گوشی، چشمانش برقی زد

 .قبل از ابنکه ساناز واکنشی نشان دهد گوشی را برداشت

 .چشمکی به ساناز زد و گوشی را در هوا تکان داد

 .ساناز از ترس به سمتش هجوم برد

 .گوشی رو بده-

 .نیما سری به نشانه نه، باال انداخت

 .جیغی زد و خودش را از روی میز به سمت نیما کشید

 .نیما گوشی را باال سرش برد

 .با کف دستش جلوی صورت ساناز گرفت و او را به عقب هل داد

 .کلک نگفته بودی با امیر میپری-

 .ساناز گازی به دست نیما زد

 .نیما آخی گفت و حواسش از گوشی پرت شد و روی میز انداخت

 .ساناز که حواس پرتی نیما را دید، به سمت گوشی چرخید
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 .نیما به سرعت گوشی را برداشت و داخل جیبش انداخت

 .دست به سینه به ساناز عصبی خیره شد

تا نگی چرا امیرعلی بهت زنگ میزنه گوشی رو که بهت نمیدم هیچ، به سیاوش هم -

 .میگم

 .رنگ از رخ ساناز پرید

 .ترسان خودش را از میز به پایین سراند و روی صندلی نشاند

 .چی میخوای بدونی-

 .شانه ای باال انداخت و جدی گفت

 چرا بهت زنگ میزنه؟-

 .سرش را پایین انداخت و با گوشه پیراهنش ور رفت

 .نمیدونم-

 .ابرویی باال انداخت

 .جوابی نبود که میخواستم بشنوم-

 .سرش را باال اورد

 .باور کن نمیدونم چرا زنگ میزنه-

 برای چی نمیدونی دلیل زنگش چیه؟-

 …چون-

 .شانه ای باال انداخت

 .چون هیچ وقت جواب تلفنش رو نمیدم-
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