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 :گفت شیطنت با و زد ساناز به ایسقلمه نازی رفتندمی پایین هاپله از که زمانهم

 .هارقصیدینمی امیرعلی با خوب کلک راستی -

 :گفت خجالت و هول با ساناز

 بودیم؟ تابلو -

 کردید؟ آشتی...آره که من واسه -

 :گفت معناداری سکوت از بعد ساناز

 رفتار هم با جوری یه نبود ما بین هیچی که نگارا...نازی نبودیم قهر انگار اصال -

 .نیفتاده اتفاقی هیچ شب اون انگار که کنیممی

 چی؟ یعنی این خب -

 :گفت و کشید آهی ساناز

 .خیالِبی خیلی اون اما امامیرعلی از حرکت یه منتظر...گیجم هم خودم دونمنمی -

 "دهنمی اهمیت بهت الحا کرده رو حالش و عشق...نه خیالبی" گفت دل در نازی

 .کند ناراحت را او و بگوید ساناز به را این ترسید اما

 دست نگین شدند، نامزدی شب های کادو کردن باز مشغول و خوردند را شانصبحانه

 .زدمی پوزخند ساناز و نازی هایخنده و ذوق به و بود نشسته مبل روی سینه به

 :گفت و نیاورد طاقت آخر در
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 بیاد؟ سیاوش نیکنمی صبر -

 .زدنمی بیرایی حرف...کرد نگاه نگین به سکوت در نازی

 :گفت حرص با ساناز

 .نازی کن باز...دیممی رو سیاوش هایکادو چیه؟ مگه نه -

 خواند را رویش برداشت، را آبی رنگ مخملی ایجعبه سکوت همان با نازی

 "...خواستارم دل ته از را شما خوشبختی آرزوی "

 :گفت نازی گوش زیر ذوق با ساناز بخواند را دهنده کادو اسم که ینا از قبل

 .کن بازش...علیِ امیر طرف از -

 !زیبا و شیک کامال بود، ساعت ست یک...کرد باز را جعبه خنده با نازی

 .بود شده زده ذوق حسابی که بودند داده او به را کادو آن انگار ساناز

 .کردندمی باز رسیدمی شاندست به که کادویی هر

 یا هم ها کادو بقیه...بودند داده کادو پول ایتوجه قابل مبلغ بیشتر شرکت هایهمکار

 .بودند... و ساعت یا بود سکه

 .کند چه کادو همه آن با دانستنمی نازی

 :گفت خستگی با

 شد؟ تموم اوف -
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 .مونده دیگه یکی نه -

 .نبود رویش یاسم هیچ گرفت، مقابلش را رنگی سیاه کوچیک یجعبه

 .کرد باز را جعبه در کنجکاوی با نازی

 :گفت لبخند با ساناز

 !خوشگله چه -

 ...نازی اما

 !...آشنا نهایتبی ریز سینه یک...طاووس طرح به ریز سینه یک...آمد بند نفسش

 .بود داده پس وحید به قبل ها سال که چیزی

 بود؟ برگردانده او به را این ها سال از بعد وحید چرا... چرا...بود وحید یهدیه

 نشد سیاوش ورود متوجه حتی بود دوخته چشم نشان طاووس طالی آن به اخم با

 

 پرید جا از گردنش دور دستی شدن حلقه با 

 نیفتاده کذایی جعبه به چشمش که رساند باور این به را او سیاوش لبهای روی لبخند

 روی که ، سیاوش سمت به که رهمانطو کرد سعی بحثی هرگونه از جلوگیری برای  

 کند پنهان تختی رو زیر پیش با را بجعبه میشود کشیده بود، کشیده دراز تخت

 

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


                                                                                                             

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

 بود دیده را ریز سینه این سیاوش  

 نمیخواست سیاوش و خود برای اعصابی جنگ هیچ

 

 !نازی نیستا حواست -

 آمد بیرون خیال و فکر از سیاوش مشکوک صدای با

 شد خیره میزدند دو دو که نازی چشمان به سیاوش

 

 بود مصنوعی کامال آمیزش شیطنت لبخند

 ...عشقم توعه پرت حواسم -

 را دیدش میدان تمام لبهایش و گرفت قرار صورتش مقابل نازی سر 

 

  بود کننده اغوا لبها آن روی خیسی 

  بود شده خمار چشمهایش

 گذاشت یاوشس لبهای روی لب و کرد پر نازی را بینشان سانتی چند فاصله
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 چنگش میان را موهایش و نشد حلقه گردنش دور نازی دست که همیشه برخالف 

 کرد باز چشم مشکوکانه نگرفت

 زیر و کردندمی همراهی بود گذاشته سیاوش که آهنگی با نازی و ساناز بعد دقیقه چند

 .رقصیدنمی و خواندنمی را آهنگ لب

 .کردمی تحسین را او دل در و داختانمی نازی به نگاهی سیاوش گاهی از هر

 کردند، حرکت باال سمت به و شدند دو به دو نازی و سیاوش رسیدن که مقصد به

 .همیشه مثل بود شلوغ حسابی دربند

 هادختر از یکی باز یک دقیقه ده هر خندیدند،می سرخوش و رفتندمی باال کم کم هم با

 .بود کرده کالفه هم را پسرها و شدمی متوقف خستگی با نگین مخصوصا

 .بیندازند راه قلیان بساط و بنشینند جایی در گرفتن تصمیم آخر

 خیره رویش به رو پیرمرد به کشیدمی قلیان که زمانهم بود نشسته تخت روی نیما

 ...بود شده

 خوردن حال در نازی کرد،می تایپ چیزی تند تند و بود اشگوشی توی سرش نگین

 .بود شهایساندویچ از یکی

 ...زدندمی حرف هم با آرام آرام هم سیاوش و ساناز

 زدن حرف از دست تعجب با ساناز زد، گاز را ساندویچ از بزرگی لقمه ولع با نازی

 :گفت نازی گوش کنار و کشید
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 .خوریمی داری چی مثل خبره چه بابا -

 :گفت پر دهان با نازی

 .خب گشنمه -

 :گفت و خندید سیاوش

 .هانیست بد بدی هم ما به فقط...یزمعز جونت نوش -

 .کرد پخش بقیه بین را ها ساندویچ کرد لطف گرفت، اشخنده نازی

 !بود خوبی روز

 .خورد هم به کمی حالش و بود نشسته ماشین در نازی که موقعی تا البته

 :گفت ساناز به رو حالیبی با و برداشت ماشین شیشه روی از را سرش نازی

 .ساناز دارم تهوع حالت -

 .شدم جوری یه منم...هاست ساندویچ خاطر به -

 .نیست طبیعی حالش دانستمی خوب...نگفت هیچ نازی

 :گفت آرام ساناز

 داره؟ نگه جا یه بگم سیاوش به خوایمی -

 :گفت حالبی کمی نازی
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 .کنم استراحت رممی خونه برسیم نه -

 :گفت نگرانی و تردید با ساناز

 .باشه -

 را خود تهوع جلوی زور به انگار بود پریده رنگش که بود نازی به اسشحو تمام اما

 .بود گرفته

 دیدن با شد خانه وارد که این محض به ساناز رسیدند، خانه به که بود غروب باالخره

 ...خورد جا امیرعلی

 کرد؟ می چه جا آن او

 :گفت او که پرسید سیاوش از نیما را سوال این

 رو مدارک سری یه خواستممی بود افتاده عقب شرکت امروز ایهکار...بیاد گفتم من -

 .کنم بررسی

 امیرعلی با وضع و سر آن با نباید شد متوجه موقع همان اما رفت تر جلو لبخند با ساناز

 .شود رو به رو

 

 یک و بود باز هم موهایش تنگ، خیلی برمودا شلوار یک با و باز جلو رنگ کرم مانتوی

 ...سرش دور آزاده شال
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 وضوح به بود، شده دیر دیگر اما برود خواست دید، می گونه این را او نباید امیرعلی نه

 .کردمی نگاه او به که دید را امیرعلی اخم

 هول با و کرد باز را در رفت، نازی اتاق سمت به تند تند و انداخت پایین را سرش

 :گفت

 ...چی دیدی اومد نمی وششخ هاتیپ جور این از امیرعلی...شدم بدبخت نازی وای -

 پشت به تعجب با شنید، دستشویی از را نازی های اوق صدای اما بدهد ادامه خواست

 :گفت نگران و رفت در

 شده؟ چی خوبی؟ نازی -

 :گفت حالبی و زد صورتش به آب مشت چند نازی

 !خوبم -

 .کرد اذیت رو اتمعده ساندویچ اون حتما...ببینمت کن باز و در -

 :گفت او یپریده روی و رنگ دیدن با ساناز کرد، باز را در نازی

 دکتر؟ بریم -

 .خوبم بابا نه -

 :داد ادامه و رفت تخت سمت به سپس

 .شممی خوب کنم استراحت کمی -
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 .بود آمده چه برای بود کرده فراموش کل به ساناز

 :گفت و داد تکان سری

 کنی؟ عوض لباس کنم کمک...کن استراحت باشه -

 .زدمی شور دلش چرا دانستنمی ساناز...داد تکان منفی ینشانه به سری یناز

 .شد خارج اتاق از درگیر فکر همان با

 را چای سینی مادرش برگشت، پایین یطبقه به و پوشید تری مناسب لباس بار این

 :گفت و داد دستش در

 .ببر چایی تو ساناز بدو -

 :گفت هول با ساناز

 ببرم؟ من -

 :گفت صیحر مادرش

 خونه اصال ولی رینمی شوهر خونه فردا پس فردا دختر تا دو شما...ببرم من پس نه -

 .نیستین بلد داری

 :گفت و کرد نگاهش خورده یکه ساناز

 مامان؟ اِ -

 .شد سرد هاچایی برو...یامان -
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 زدن حرف گرم امیرعلی و سیاوش رفت، هال سمت به اکراه با و کشید پوفی ساناز

 .بودند

 :کرد زمزمه آرام و شد خم جلویش نکند، نگاه امیرعلی به کرد سعی انازس

 !بفرمایید -

 :گفت سرد و برداشت فنجانی امیرعلی

 .ممنون -

 .کرد تعجب هم خودش که بود سرد قدر آن لحنش

 شده خم امیرعلی به پشت که نبود متوجه شد، خم سیاوش جلوی منقلب حالی با ساناز

 یگره و کرد استغفار لب زیر نش*باس و ساناز کمر قوس دیدن با امیرعلی و

 .کرد شل کمی را کراواتش

 و گرم دید، خود به متفاوت را امیرعلی نگاه  اما نشست سیاوش کنار قصد بدون ساناز

 !حرارت از پر

 سرد امیرعلی کردمی فکر که هم ها قدر آن انگار انداخت، زیر به سر خجالت با ساناز

 .نبود خشک و

 :گفت و گذاشت اشسامسونت کیف در را انبوه کاغذهای آن امیرعلی دقایقی از بعد

 .شممی مرخص حضورتون از من سیاوش آقا دیگه خب -
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 :گفت و شد بلند جایش از سیاوش

 !اومدید جا این تا شرمنده..ممنون -

 .بود وظیفه حرفیه چه این -

 :گفت زده هول کمی نازی مادر که کند بدرقه را امیرعلی خواست سیاوش

 میای؟ لحظه یه جان سیاوش -

 :گفت ساناز که کرد نگاه امیرعلی به بالتکلیف سیاوش

 .کنممی بدرقه رو ایشون من برید شما داداش -

 تکان سری او ناباوری کمال در اما گفت سیاوش به را این جراتی چه با نفهمید ساناز

 .رفت عذرخواهی با و داد

 :گفت خجالت با ساناز

 .دبفرمایی -

 .رفت خروجی در سمت به و زد لبخندی امیرعلی

 سر قراریبی نوای بود او کنار در که همیشه مانند قبلش...رفت امیرعلی دنبال به ساناز

 .دادمی

 در را او وقتی کرد، حرکت او سر پشت و گذاشت قلبش روی محسوس نا را دستانش

 !ریختمی دلش...کردمی نگاهش شیک و رسمی تیپ آن

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


                                                                                                             

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

 ...برگشت غافل نا امیرعلی که رفتمی او یصدقه قربان دامم دل در

 چیزی چه کرد فراموش گویی ماند ساناز چشمان مات او اما زد خشکش ساناز

 .بگوید خواهدمی

 :گفت امیرعلی آخر در کردند نگاه هم به مات دقایقی دو هر

 .رممی دیگه من -

 :گفت و داد تکان سری ساناز

 !سالمت به...به -

 ساناز سمت به را او عجیبی یجاذبه انگار اما برداشت خروجی در تا قدم چند لیامیرع

 .خواندمی فرا

 ...چرخید و نیاورد طاقت آخر در داشت،برمی میلیبی و اکراه با را قدم هر

 :گفت و شد خیره ساناز متعجب چشمان در جدی

 پذیرید؟می ناهار برای منو دعوت شما...شما -

 بود شوک در هم خودش که بود کرده بیان را درخواستش سریع و مقدمه بی قدر آن

 .دهد سر فریاد بود مانده کم که ساناز به برسد چه

 :گفت و گشود لب زور به

 چی؟ -
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 :گفت و کرد پا آن و پا و این امیرعلی

 دارید؟ وقت فردا...بپذیرید منو درخواست داشتید فرصت اگر -

 زور به اما دارم وقت بودن تو با برای همیشه من که بزند فریاد خواستمی دلش ساناز

 .کرد ساکت را دلش

 :گفت و بگیرد را صدایش لرزش جلوی نتوانست اما

 .باشه...با -

 :گفت و زد زیبایی لبخند امیرعلی

 .گیرممی تماس باهاتون فردا پس -

 را در و شد خارج خانه از لبخند همان با امیرعلی داد، تکان سری هیجان با ساناز

 .بست

 باورش هم هنوز...داد تکیه در به شده سست پاهای با و یافت پایان ساناز قوای

 .گذاشته قرار او با امیرعلی شدنمی

 هایشانحرف مورد در و بود کرده بافی خیال نازی کنار در قدر آن ساناز روز آن فردای

 .کرد کالفه را نازی آخر در زد،می حرف او با

 :گفت حرص با

 .کردم حس من رو اشهمه...دیگه بسه ساناز اوف اوف -
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 :گفت قراربی ساناز

 .دارم هیجان کنم کار چی خب -

 کردن تمیز مشغول و برداشت را ناخنش سوهان و کشید پوفی حوصلهبی نازی

 .شد هایشناخن

 :گفت و چرخید خودش دور قراربی ساناز اما

 .بازه جلو و کوتاه هاممانتو یهمه من بپوشم؟ چی نظرت به -

 هم او از حالش داشت قرار ساناز جایگاه در شک بی...سوخت او حال به دلش نازی

 .بود بدتر

 :گفت و گذاشت کناری را ناخنش سوهان

 .کنممی کمکت من بریم بیا -

 !شکفت گلش از گل ساناز

 :گفت و زد داری صدا یبوسه را نازی یگونه و پرید اختیاربی

 .اشداد زن نکنه درد دستت آخ -

 :گفت و کشید اشگونه به دستی خنده با نازی

 .دیوونه کروی امتفی -

 :گفت و کشید را او دست ساناز
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 .بشم اماده تا بریم بیا -

 

 .افتاد راه به سرش پشت و شد او یخواسته تسلیم نازی

 مناسب زیاد هایش مانتو بود او با حق رفت، کمدش سمت به و شد ساناز اتاق وارو

 .نبودند

 :گفت یناز

 داره؟ مشکل باز جلو با -

 :گفت استرس با ساناز

 .بود کرده اخم تیپم خاطر به دیروز اوهوم -

 و بلند که...برداشت را رنگی زرشکی مانتوی آخر در و انداخت مانتوها بین نگاهی نازی

 !بود مناسب و خوب خیلی مخفی های دکمه با بود شیک

 چطوره؟ این -

 :گفت استرس همان با ساناز

 نیست؟ جیغ رنگش -

 :گفت شده گرد چشمان با نازی

 .خوبه بپوش رو همین...باشی خودت کردم شک خدا به ساناز -
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 .آمد او به خیلی که مشکی شلوار و شال با همراه پوشید، را مانتو اکراه با اخر در ساناز

 .نشاند صورتش روی هم ایداشتنی دوست و ملیح آرایش

 !بود شده زیبا و خانم کامل حاال

 :گفت سریع و زد پیراهنش ییقه به دستی امیرعلی

 .بدم سفارش داری میل چی خب -

 :گفت آرام ساناز

 .بینممی رو مِنو -

 .کرد باز و برداشت را منو هم ساناز و داد تکان سری امیرعلی

 ...کردمی نگاه امیرعلی به چشمی زیر منو درون غذاهای به کرد نگاه جای به

 (جذابه واقعا اون)  دکر اعتراف دل در

 

 کردی؟ انتخاب خوری؟می چی خب -
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 .بست را مند اختیاربی و شد هول امیرعلی صدای شنیدن با

 :گفت فکر کمی

 .خورم می اسپاگتی -

 میزشان به غذا سفارش گرفتن برای گارسون بعد چندی داد، تکان سری امیرعلی

 .داد شسفار اسپاگتی ساناز و خودش براس امیرعلی و شد نزدیک

 .شد قرار بر سکوت شانمیان دوباره گارسون رفتن با

 زوج مثل درست کند، باز او با را صحبت سر امیرعلی خواستمی دلش ساناز

 .بود نمانده شانبرای نفس زدن حرف شدت از که شانکناری

 ...که کشید آهی ناراحت

 !ساناز -

 .شد خیره او صورت به مات ساناز که آورد زبان به خاص را او نام ایگونه به امیرعلی

 :گفت و زد مهربانی لبخند امیرعلی

 .بگم خواممی چی رهمی یادم کنی نگاهم طوریاین -

 .شد اناری هایش گونه دوباره ساناز حرفش با

 گفت دل در کند باز لب که این از قبل علی امیر

 (بوسممی رو هاتگونه اون باشه مونده عمرم از روز یک)
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 :گفت امآر ساناز

 .بگو -

 را غذایشان داریچرخ میز با گارسون که بگوید چیزی خواست و آمد خود به امیرعلی

 .آورد

 :گفت و زد لبخندی امیرعلی

 .زنیممی حرف بهش راجع غذا از بعد -

 .داد تکان مثبت ینشانه به سری اکراه با اما بود شده کنجکاو کامال ساناز

 و خورد را غذایش از نیمی ساناز کردند، جان وشن را یشانخوشمزه ناهار سکوت در

 .کشید خوردن از دست

 قراربی را ساناز این و خورد می غذا آرام آرام آداب کمال با و آرامش با امیرعلی اما

 .کردمی

 !باشد داشته گفتن برای خوبی و مهم های حرف امیرعلی گفت می حسش

 

 

 :گفت کردمی مزه مزه را اشهنوشاب زمانهم که امیرعلی ناهار، صرف از بعد

 بودیم؟ کجا خب -
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 :گفت و کرد ایخنده ساناز

 .نزدیم حرفی هنوز ما -

 :گفت و زد لبخندی امیرعلی

 زبون چرب حسابی باید هم وکیل یک و وکیلم یک من که این با چون ببخشی بهتره -

 .نیستم طوریاین من باشه

 :گفت و خندید ساناز

 !خوب چه -

 :گفت بتعج با امیرعلی

 چرا؟ -

 ...انداخت باال ای شانه ساناز

 .کردیمی ول تا زانوت به زدیممی تیر یه باید دیگه طوری این -

 یا نازی نه هست امیرعلی رویش به رو فرد کرد فراموش لحظه یک انگار ساناز

 .دوستانش

 :گفت و خندید امیرعلی اما گزید لب خجالت با

 !خشن چه -

 :گفت و گزید لب ساناز
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 .کردم شوخی -

 پیدا کردن اذیت برای خوبی یسوژه انگار...گرفت خود به شیطنت طرح امیرعلی نگاه

 .بود کرده

 

 .بود شده امیرعلی با صحبت گرم بداند که آن بدون ساناز

 !بخنداند را او بود توانسته حتی

 !بود آرزو براش چقدر این و

 .بود شده بدل حقیقت به که نیافتنی دست آرزوی یک

 ...رفت بین از شنید که صدایی با خوبش هایحس تمام

 ساناز؟ -

 اخمو و درهم یقیافه با که افتاد سیاوش به نگاهش و گرفت باال را سرش سریع ساناز

 .بود شده خیره امیرعلی و او به

 .شد سلب او از کاری هر قدرت بست، یخ تنش ساناز

 :گفت و شد بلند احترام با امیرعلی اما

 ...اقای سالم -

 :گفت ای شده کنترل صدای با و پرید حرفش وسط عصبی سیاوش
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 کنی؟می کار چی امیرعلی با تو ساناز خبره؟ چه جا این -

 :زد لب زور به پریده رنگی با ساناز

 ...من..داداش -

 .بزند چنگ را کیفش توانست فقط ساناز کرد، بلند و گرفت را او دست سیاوش

 .زد صدا را سیاوش سریع امیرعلی

 .بودند شده خیره ها آن به حیرت با رستوران افراد امتم

 نخواهد فراری راه هیچ دانست می خوب کرد باریدن به شروع هایشاشک ساناز

 .داشت

 

 ها آن به را خود و شد خارج رستوران از تند و کرد حساب را غذا پول سریع امیرعلی

 .رساند

 :زد داد نگرانی با

 .کنید صبر سیاوش آقا -

 :گفت ایستادن ونبد سیاوش

 .رسممی رو حسابت بعدا...بردار خواهرم از دست -

 :نالید هق هق با ساناز
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 ...داداش -

 !کردند فرو قلبش در خنجر کرد حس امیرعلی

 .پرید سیاوش جلوی و بیاورد طاقت توانست

 بود مانده کم بود شده برجسته گردنش رگ و بود خون سرخی به سیاوش چشمان

 .بگیرد کتک باد به را او و شود ابخر امیرعلی سر روی

 :غرید حرص با

 .کنار برو -

 :گفت احتیاط با امیرعلی

 .بزنم رو حرفم بذار -

 ...شد خیره ها آن گوی و گفت به نگرانی با ساناز

 .رفتمی حال از قطعا آمدمی پیش دعوایی اگر

 .زد کنار را او پوزخند با سیاوش

 بار این و نشد خیالبی علی امیر بود، شدن هل حال در سیاوش قوی دست در ساناز مچ

 .گرفت را ساناز دست یکی آن شجاعت با

 و داد دست از را خود کنترل سیاوش اما شد خیره او به ها گرفته برق مثل ساناز

 .چرخید امیرعلی سوی به خشمگین
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 .داد هولش شدت به و زد او یسینه یتخته دست با

 :گفت داد با

 .کثافت دِنامر بکش رو دستت -

 :گفت و کرد جور و جمع را خودش بود شده نامرتب لباسش که امیرعلی

 .بزنم حرف بذار اما داری حق -

 .برد و کشید خشونت با را ساناز و داد فحشی سیاوش

 رفتن به ناراحتی با امیرعلی شد، سوار سریع هم خودش و کرد پرت ماشین در را او

 .شد خیره دو آن

 

 که جه اون هنوز سیاوش ریخت،می اشک آرام آرام و شد الهمچ خود جای در ساناز

 .نداشت باور را بود دیده

 موهایش به چنگی کالفگی با گاهی از هر و شد رانندگی مشغول زیادی سرعت با

 .زدمی

 :زد داد و نیاورد طاقت آخر در

 انهعاشق قرار اون و این با کشیده جایی به کارت دیگه حاال! آفرین...ساناز آفرین -

 ذاری؟می
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 :زد لب بغض با شوکه ساناز

 ...داداش -

 .کنممی روشن رو تکلیفت خونه برسیم...شو ساکت -

 .داد سر گریه بیشتر و چرخاند پنجره سمت به را صورتش ساناز

 

*********** 

 

 

 

 بود خوشحال بود، اشعالقه مورد سریال تماشای مشغول و بود نشسته مبل روی نازی

 .کردمی بحث نازی با فیلم دیدن سر همیشه نگین آخر...نیستن نیما و نگین که

 مشغول اشتها با و گذاشت پاهایش روی و برداشت میز روی از را کرن پاپ یکاسه

 ...شد آن خوردن

 با نازی شدند، وارد ساناز و سیاوش و شد  باز شدت به ورودی در که بود موقع همان

 از پر و غمگین یچهره دیدن با که ندبز حرفی خواست و برگشت ها آن سمت لبخند

 .ماسید دهانش در حرف ساناز اشک
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 .است قرار چه از ماجرا فهمید و افتاد امیرعلی با ساناز قرار یاد باره یک به

 

 :گفت هول با و شد بلند تند

 شده؟ چی سیاوش...سی -

 :غرید بود برافروخته اسقیافه هنوز که سیاوش

 .بودن هم جیک تو جیک...بود گذاشته قرار ما وکیل با خانوم این -

 :غرید هشدار با سیاوش که بزند حرفی خواست بغض با ساناز

 .توها و دونممی من بزنی حرف -

 :گفت احتیاط با نازی

 .بده توضیح بذار...باش آروم خواهشا سیاوش -

 ...هر بده؟ توضیح چیو -

 .لرزیدمی ترس از که کرد نگاه ساناز به دهنده هشدار و خورد را حرفش سریع

 .گرفت آغوش به را او و رفت جلو و نیاورد طاقت نازی

 .چرخید خودش دور کالفه و کشید پوفی سیاوش

 :گفت محکم ولی آرام ساناز
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 .سیاوش اندیگه هم عاشق اونا...اونا -

 .شد زده بهت و خورد جا نازی حرف از هم ساناز بلکه سیاوش تنها نه

 :نالید باوری نا با سیاوش

 داشتی؟ خبر تو...تو -

 دو  هر به باریسرزنش نگاه از بعد و زد تلخی پوزخند سیاوش ولی نگفت هیچ نازی

 .رفت ها پله سمت به

 :نالید و کرد پرت نازی آغوش در گریه با را خودش نازی رفتن با ساناز

 !رفت آبروم نازی وای -

 :گفت طمانینه با نازی

 .شهمی درست عزیزم باش آروم -

 :گفت بود نشنیده را نازی حرف انگار ساناز

 چی؟ ببینمش نذاره دیگه سیاوش اگه چی؟ بیاره سرش بالیی اگر -

 .کن استراحت اتاقت توی بریم بیا...نکن قضاوت زود دختر باش آروم ساناز! هیس -

 مدت تمام کند، عوض را هایشلباس تا کرد کمکش و برد اتاقش به را ساناز نازی

 .زدمی حرف خود با گرانین با و ریختمی اشک
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 او رفتن خواب به از وقتی بخوابد، راحت تا داشت ساناز به بخشی آرام قرص نازی

 .کرد ترک را اتاق آرامی به شد مطمئن

 پاسخی سیاوش دید وقتی زد در رفت، سیاوش اتاق سمت به و کشید عمیقی نفس

 .کرد باز را در دهدنمی

 

 

 هایشچشم روی را آرنجش و بود کشیده دراز تخت روی او به توجهبی سیاوش

 .بود گذاشته

 :گفت و نشست تخت روی کنارش رفت سیاوش سمت به و زد لبخندی نازی

 کردی؟ قهر منم با -

 .زد پس را او سیاوش که لمس را او دست لبخند نازی نداد، او به پاسخی سیاوش

 سیاوش؟ چیه مشکل االن -

 :گفت حرص با سیاوش

 داشتی؟ خبر هم تو -

 :گفت آرام نازی

 .داره دوست رو اون ساناز -
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 :گفت و برداشت هایشچشم مقابل از را دستش سیاوش

 هستن؟ باهم وقته چند -

 :داد پاسخ سریع شده، سوتفاهم دچار سیاوش فهمید نازی

 که بود امروز فقط ذاشتننمی هم با قراری هیچ اونا...نیست کنیمی فکر که اینطوری -

 .بگه ساناز به رو چیزی خواستمی آقا امیر

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 .جریانی در تو که هم چقدر -

 :گفت نازی

 .نشدن هم دوست حتی اونا اما شدی غیرتی کنممی درک سیاوش -

 .نگفت هیچی و کشید آهی سیاوش

 :گفت و شکست را سکوت نازی آخر در شد سپری ایطوالنی دقایق

 کنی؟ کار چی خوایمی حاال -

 :گفت جدی بسیار و کشید عمیقی نفس سیاوش

 .کنه اقدام هم رسمی باید پس هست جدی ساناز مورد در امیرعلی اگر -

 :گفت شده گرد چشمان با نازی

 کنه؟ اقدام رسمی -
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 ...کرد تایید را او حرف نگاهش با سیاوش

 

 

*** 

 

 

 

 و بود شده بیدار خواب از زود نازی رفتن از بعد نداشت، قرار و آرام اتاقش در ساناز

 .برود بیرون خود امن پناهگاه از نداشت جرات حاال

 سوال هزاران مغزش در بود، گرفته تهوع حالت که داشت را سیاوس استرس قدر آن

 .خورد می سرچ

 کار از رو اون اگر چی؟ ببینم دوباره رو امیرعلی نگذارن اگر چی؟ بگه بابا به اگر) 

 (میشه؟ چی کنن اخراج

 

 تسلیم آخر در داد،می سوق دیوانگی مرز به را او جواببی التسوا این تمامی

 .داد سر گریه های های و شد اشناراحتی
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 .شد باز شتاب به اتاقش در که بود موقع همان

 .گرفت آرام نازی دیدن با اما دارد را کردنش سرزنش قصد و آمده سیاوش خیالش به

 .شد خیره او به اش شده زقرم چشمان با و کرد پاک دست پشت با را هایش اشک

 :گفت و گرفت آغوش در را او سپس و زد لبخند او روی به دلسوزی با نازی

 کنی؟می قراریبی قدر این نیست بس -

 :گفت گرفته صدای با ساناز

 .نازی نگرانم -

 .نباش دیگه -

 :گفت تردید با و شد جدا او آغوش از پرسشگر ساناز

 چرا؟ -

 :گفت و انداخت باال ای شانه نازی

 .داره امیرعلی به بستگی -

 :پرسید پریده باال ابروهای با ساناز

 .بزن حرف درست چی؟ یعنی -

 :گفت خنده با نازی
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 آشنایی برای ات خانواده از رسماً و بیاد باید جدیِ امیرعلی قصد اگر گهمی سیاوش -

 .بگیره اجازه

 !شد متوقف هایش رگ در خون جریان کرد حس ساناز

 :گفت زده حیرت و شده گرد چشمان با

 چی؟ -

 .گرفت جای تختش روی تر غمگین ساناز اما... خندید دوباره نازی

 :گفت و خورد را اشخنده ساناز ناراحتی دیدن با نازی

 شدی؟ ناراحت چرا -

 :گفت بغض با ساناز

 .خوادنمی منو امیرعلی دونیمی که خودت نازی آخه -

 :گفت دلجویی با نازی

 .کنه عالقه ابراز بهت خواستمی امروز شاید زنی؟می و فحر این چرا -

 :گفت و شد خیره او به امید با ساناز

 گی؟می راست -

 .بزنی حرف امیرعلی با باید...نده راه دلت به بد -

 :گفت هیجان با ساناز
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 .بگم بهش چی -

 :گفت جدی نازی

 .دیگه رو سیاوش حرف -

 :نالید ترس با ساناز

 .میشه بد زدم حرف امیرعلی با من فهمهب سیاوش نه وای -

 زدی؟ زنگ اون به تو بگه بهش خوادمی کی فهمهنمی نباش نگران -

 :گفت سریع ساناز

 چی؟ نباشه جدی قصدش اگر چی؟ نکنه قبول اگر نازی وای -

 

 

 !کشید پوفی کالفگی با نازی

 !کردمی تصور که بود چیزی آن از تر سخت ساناز با زدن حرف گویا

 قضاوت که نداشت خبر امیرعلی دل از او خب اما باشد نگران که داشت حق هالبت

 .کردمی

 .نبود معمولی ها نگاه آن افتاد ساناز به امیرعلی یخیره های نگاه یاد نازی

 ...بود حس از پر
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 .نیست حسبی ساناز به امیرعلی که زدمی حدس نازی

 .دآور بیرون فکر از را نازی کرد که سوالی با ساناز

 کنم؟ کار چی گیمی -

 .گیمی امیرعلی به گفتم که همین -

 خودش بالشت روی سر حرفبی آخر در شد، خیره او به مظلوم فقط نگفت هیچ ساناز

 ...گذاشت

 اتاق از و زد ایدلسوزانه لبخند باشد، تنها خواهدمی یعنی کار این دانستمی نازی

 .شد خارج ساناز

 

 

******* 

 

 

 ذهنش از برد خشونت با را ساناز سیاوش که ایلحظه بود، عصبی و تطاقبی امیرعلی

 .رفتنمی بیرون
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 را ساناز و بفهمد سیاوش که این از اما بگیرد را ساناز یشماره بود خواسته بار ها ده

 .داشت واهمه کند سرزنش

 قانع را سیاوش نکرد سعی بیشتر چرا که بود خشمگین هم خودش عرضگی بی از

 .کند

 نالیدمی دل در...کردمی متر هایش قدم با را اتاقش عرض و طول

 "باشه خوب حالش کاش...بزنه زنگ ساناز کاش "

 

 !انگاری آمد رحم به شنید، را دلش صدای هم خدا انگار

 و رفت بود اشخانه مبل روی که اشگوشی سوی به شتاب با خورد، زنگ اش گوشی

 .آمد باال نفسش ساناز اسم دیدن با

 خانوم؟ ساناز الو -

 :گفت غمگینی صدای با ساناز

 .سالم -

 .دادنمی خوبی گواه که صدایش لحن داد، قورت را دهانش آب زحمت با امیرعلی

 ...سیاوش شده؟ چی...سالم -

 .بود کننده ناراحت و عجیب ساناز سکوت...نداد ادامه
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 :گفت غمگینی لحن با ساناز

 .گذاشت طشر یه شده، سوتفاهم دچار سیاوش...سیاوش -

 :گفت سریع امیرعلی

 شرطی؟ چه -

 

 ...بگوید چه دانست نمی ساناز

 !نداشت حسی او به که امیرعلی

 داشت؟

 

 :گفت عصبی کرد حس را ساناز سکوت که امیرعلی

 .ساناز دیگه بگو -

 ...نزد حرف رسمی...خانم ساناز نگفت

 .گرفت آرام دلش ساناز لحظه آن بود، خودمانی

 !دلش در...بود میصمی اون با امیرعلی

 !زد استرسی از پر لبخند
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 با هم امیرعلی دل که زد صدا را خدا بار اولین برای دل در و گذاشت قلبش روی دست

 .باشد او

 

 :گفت آرام

 .بیشتر آشنایی برای بیای...بیای جدیه قصدت اگر گفت...سیاوش -

 !لرزید وجودش تمام بلکه دلش تنها نه امیرعلی

 نه؟ بود مهربان و تعصب پر برادر یک سیاوش

 :گفت زور به

 آشنایی؟ -

 :گفت ناراحتی و خجالت با ساناز

 ...که یعنی...یعنی کرد برداشت بد سیاوش خب...خب آره -

 :گفت و داد تسلی را خود امیرعلی زد، صدا را خدا دل در باز و نداد ادامه

 خواستگاری؟ بیام بود این منظورش -

 .بود معلوم حنشل از کامال کرد هوا ساناز

 ...خب راستش...راستش نه نه...ن -

 !زد لبخند امیرعلی... بگوید چه دانستنمی
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 !بود عجیب خودش برای هم لبخندش

 . بود باختن جان حال در خط طرف آن که ساناز خالف بر

 :گفت آرام

 خوای؟می چی تو -

 

 :داد ادامه امیرعلی هست، چه امیرعلی منظور نفهمید ساناز

 کنی؟می گوش رو رادرتب حرف -

 :زد لب گیج ساناز

 حرفی؟...چه -

 ...خواستگاریت بیام که این -

 .نشست تخت روی و شد شل پاهایش ساناز

 ببرد؟ را خود آبروی و است خدایش از بگوید بگوید؟ چه االن

 بشکند؟ را غرورش

 :نالید بغض با اختیاربی

 ...امیر -
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 :گفت شگفتی با امیرعلی...نداد ادامه

 ...جان؟ -

 هوای او که دادمی این از گواه دارش کش و لرزان های نفس اما نگفت هیچ ساناز

 .دارد سر در گریه

 :گفت اختیاربی امیرعلی

 ...میام -

 ...کرد قطع را گوشی و

 

 

 !آمد وجود به ساناز آشوبِ پر دل در که ایزلزله از نگویم آخ

 ...بود اشلحظه یک برای خوشحالی

 پاره که بالشتی های پر و خندیدمی بلند بلند بعد یلحظه و دادمی سر هگری ایدقیقه

 .ریختمی و کردمی پرت هوا به را بود کرده

 فکر برود، حال از بود مانده کم حال آن در ساناز دیدن با و بود آمده اتاقش به نازی

 !است شده دیوانه مجنون همانند عاشقی شدت از ساناز کردمی
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 به خود با و گرفت را او دستان ساناز اما کند خبر را سیاوش و برود اتاق از خواست

 .برد اتاق وسط

 !خندیدمی بلند بلند چرخاندمی خود با را او که زمان هم

 را او باالخره که بیاورد باال ساناز روی جا همان سرگیجه شدت از بود مانده کم نازی

 .کرد رها

 ...نشست تخت روی خوران تلو تلو نازی

 !دیدمی جا به جا را سقف و مینز

 .چرخیدمی سرش دور دنیا مثال قول به

 :گفت حالیبی لحن با

 بود؟ کاری چه این دیوونه یدختره وای -

 :گفت دیوانگی و جنون همان با ساناز

 !خوشبختم چقدر من خدا وای...کرده قبول...بیاد خوادمی -

 :گفت نیامده خود به بود معلوم که نازی

  گی؟می یدار چی -

 ...چرخید و چرخید و چرخید خودش دور خوشحالی با و کرد باز را دستانش ساناز
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 سرگیجه شدت از ساناز که این از قبل رفت، ساناز سوی به و شد بلند نگران آخر در

 .شد شل بغلش در ساناز و گرفت هوا روی را او بیفتد زمین روی

 .گرفتند آغوش در را هم و نشستند زمین روی

 .گرفت گریه را جایش و شد تمام ساناز هایخنده رفته تهرف

 :گفت دلواپسی با نازی

 شده؟ چی ساناز خدا بر پناه -

 پاک را هایش اشک آید،بی خود به تا کشید عمیقی هاینفس و کرد فینی فین ساناز

 :گفت و کرد

 .کرد قبول...علی امیر نازی -

 :گفت شده گرد چشمان با بود، نشده باورش انگار که نازی

 کرد؟ قبول رو خواستگاری...خواس کرد؟ قبول چی -

 و زد صورتش به آرامی نسبتا سیلی و شد عاصی نازی... کرد هق هق دوباره ساناز

 :گفت

 .ساناز بزن حرف درست...کنیمی زر زر هی دیگه بسه -

 :گفت و کشید عمیقی نفس آمد، خودش به نازی سیلی با انگار ساناز

 .کرده قبول خواستگاریم بیاد خواد می یامیرعل...امیر -
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 .باشی نزده قاط وقت یه مطمئنی؟ -

 آغوش در را ساناز ذوق با خندید، شیطنت با نازی که کرد نگاه را نازی چپ چپ ساناز

 :گفت و گرفت

 .دیوونه گممی تبریک وای -

 :داد ادامه نازی که خندید خوشحالی با ساناز

 میاد؟ کی -

 :گفت تردید با ساناز

 .میاد گفت اونم گفتم زدم زنگ بهش دونمنمی -

 ....رفت فرو فکر به و نگفت هیچ هم نازی

 

 

 :گفت نازی دقایقی از بعد

 .بزنه حرف سیاوش با خوادمی کنم فکر -

 .کرد جور و جمع را او نازی آخر در شد، استرس از پر دلش دوباره ساناز

 .بزند آبی را صورتش ساناز تا کرد بلندش
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 امیرعلی با رویای در را روز کل اما آورد دست به را خود تسلط ساناز بعد لحظه چند

 .گذراند بودن

 و سیاوش با را اشخواسته جدیت و احترام کمال در امیرعلی گذشت، باد مثل چی همه

 .گذاشت میان در پدرش

 .کرد قبول خواهرش دل و پدرش احترام به اما نبود راضی زیاد هم سیاوش

 .بود ترکیده بمب مثل فامیل در ساناز از امیرعلی اریخواستگ خبر

 و شر و قرتی ساناز به چه را محجوب و زیر به سر وکیل شدنمی باورش کسی

 شیطان؟

 

 آن در ساناز شد، شنبهپنج روز برای خواستگاری قرار و شد تمام ها این حال هر به

 .بردنمی خوابش اصال هیجان زور از هفته

 آماده برایش را رنگی لیمویی شلوار و کت داد، انجام را کارهایش امتم که نازی بیچاره

 .بود کرده

 .بود آمده خوشش امیرعلی از چون شناختنمی پا از سر ساناز مادر

 

 روی او دید کرد باز را در وقتی رفت ساناز سراغ همه از تر زود نازی خواستگاری روز

 .پریده رنگش و نشسته تخت
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 :گفت و شد کنزدی او به نگرانی با

 ساناز؟ شده چی -

 :گفت گرفته صدای با ساناز

 ...ترسممی -

 .گرفت آغوش در را او و نشست کنارش سوخت، دلش نازی

 :گفت مهربانی با

 

 نیستی؟ مند عالقه امیرعلی به مگه! بترسی نباید تو عزیزم -

 

 :نالید و کشید عمیقی نفس ساناز

 

 .داره دوستم که نکرده اعتراف بهم حتی اون... ولی آره -

 

 .شو مطمئن اشعالقه از... بده فرصت بهش عزیزم خب -
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 .کرد آرام را ساناز کمی فقط کمی نازی هایحرف

 .نشان صورتش روی نشینی دل ارایش و کرد عوض را هایش لباس نازی کمک با

 !بود شده ماه یتیکه مثل نازی قول به

 

 

 !نمود شاد را ساناز که زد لبخندی هرشخوا دانه یک زیبایی دیدن با هم سیاوش حتی

 .نبود تنها ساناز فقط ولی... بود کشیده خجالت بسیار البته 

 

 

 ...بود شلوارش و کت اتتخاب حال در خانه در تنها و تک امیرعلی تر دور کمی

 !کند کمکش خیر امر این در نبود خواهری یا مادر بود تلخ چه

 

 

 گل دسته راه بین در شد، آماده بود هیجان و استرس به آمیخته که ایناراحتی با

 .افتاد ساناز سرخ و ایقلوه هایلب یاد ها آن دیدن با خرید، قرمز رز هایگل از زیبایی
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 .افتاد راه به و شد ماشینش سوار گرفت، شکل هایشلب روی لبخندی

 

 

 از شد مطمئن خود مرتب ظاهر از وقتی کرد، نگاه آینه در را خود دیگر باری ساناز

 .گرفت را راهش جلوی مادرش که شد خارج اتاقش

 :گفت و گرفت سمتش به را زیبایی دار گل و سفید چادر سریع

 

 .کن سرت اینو زود -

 

 

 :گفت اعتراض و تعجب با ساناز

 

 .دیگه کنممی سر شال که من مامان؟ واه -

 

 :گفت تذکر با و کرد گرد چشم مادرش
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 .کنی سر چادر اینه رسم...خواستگاریتِ شب عزیزم -

 

 

 :گفت و کشید پوفی کالفگی با ساناز

 

 

 .ها یارمنمی چای سینی اما باشه -

 

 :گفت کالفه مادرش

 

 

 .اینه رسم عروسی سالمتی نا داری؟ بقیه با فرقی چه تو پس -

 

 

 :گفت حرص با ساناز
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 .نکن تعجب ریختم بقیه خشتک رو چایی وقت یه پس -

 

 

 :گفت و آمد جلو خنده با نازی که کشید هینی شرم با مادرش

 

 

 .کنممی درست من عمو زن کن ولش -

 

 

 .هاجوون شما دست از بگم چی واهلل -

 

 

 خیره او به دقت با و انداخت ساناز سر روی را چادر لبخند با نازی رفت، و گفت را این

 .شد
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 :گفت گوشش کنار و بوسید را صورتش سپس

 

 .معزیز شدی ها فرشته شبیه حاال -

 

 !زد لبخندی بغض و شرم با ساناز

 !دارد را نازی که است خوب چقدر کرد اعتراف دل در

 :گفت نگرانی با ساناز

 نازی؟ کنم کار چی حاال -

 .کنه تعارف رو هاچایی گممی خانم ایران به من... نباش نگران -

 سمت به و کرد جور و جمع سرش روی را چادر رضایت با شکفت، گلش از گل ساناز

 .رفت هال

 از اشنگرانی تمام ساناز زدن،می حرف هم با ریز ریز و بود نشسته خان آقا با سیاوش

 قبول بسیار را امیرعلی که چند هر نکند، قبول را ازدواج این خان آقا که بود بابت این

 ! بود اشنوه هم ساناز اما داشت
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 کرد، حس را اشنهاییت و غریبی که بود جا آن تازه آمد تنها و تک امیرعلی وقتی

 !بود خودش فقط ترشبزرگ تنها و بودند کرده فوت اشخانواده که ایامیرعلی

 .شد رو به رو بقیه استقبال با حال این با اما

 .گرفت امیرعلی دستان از را گلدسته و رفت جلو تپش پر قلبی و شرم با ساناز

 خوشحال و متعجب بسیار درخشیدمی چادر قاب در که ساناز صورت دیدن با امیرعلی

 !شد

 که ابرویی و چشم با اما بدهد را امیرعلی خوشحال نگاه جواب خواستمی دلش ساناز

 .رفت عقب آمد برایش نازی

 .گرفت تحویل حسابی را او خان آقا اما کرد سالم امیرعلی با کوتاه سیاوش

 .یستن نگین و نیما از خبری که شد خوشحال و کرد شانجمع به نگاهی نازی

 .کنند شرکت خواستگاری این در خواستننمی ها آن

 

 که دستمالی با را اش مردانه شرم عرق نشست، خان آقا مقابل مبلی تک روی امیرعلی

 .کرد پاک داشت دست در

 پشیمان اما دارد حضور خواستگاری منظور به جمع آن در شدنمی باورش هم هنوز

 .نبود
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 .کردمی طلب را ساناز وجودش تمام

 :گفت و کرد صاف گلویی خان آقا

 !جان امیرعلی اومدی خوش -

 :گفت احترام با امیرعلی

 چطوره؟ تونحال. ..شما از ممنونم -

 :گفت و زد کوتاهی لبخند آقاخان

 .تو و سیاوش دوش به افتاده ها کار زحمت دیگه. ..پسرم خوبم -

 :گفت تذکر و خنده با ساناز مادر

 .نکنید شرکت و کار بحث بیش همچین تو دیگه لطفا -

 .انداخت زیر به سر مردانه امیرعلی اما داد تکان سری و خندید خان آقا

 .بود پسندیده بسیار بود او به حواسش تمام که سیاوش برای این

 شده عاصی نازی بود، هایش ناخن جویدن مشغول تند تند ساناز تر طرف آن کمی

 :گفت

 .کردی امدیوونه بسه دختر وای -

 :نالید ساناز

 .خب دارم استرس -
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 :گفت خانم ایران به رو و چرخید بدهد را ساناز جواب که این جای به نازی

 .ببرید رو ها چای لطفا شما -

 :گفت هول با ساناز

 برم؟ من چیزه گم می -

 :گفت شاکی نازی

 .ببری خوای نمی که گفتیمی اول که تو -

 .شد عوض نظرم خب -

 .کرد نگاه خانم یرانا به وار بیچاره نازی

 !خندید ریز ریز خانم ایران

 .شد نزدیک ساناز به و برداشت را چای سینی

 دیدن با نازی بگیرد، را سینی خواست و زد بغلش زیر را چادر هایلبه سریع ساناز

 :گفت سریع ساناز لرزان دستان

 .ببرید خودتون خانم ایران خواد نمی -

 تا شد خارج آشپزخانه از چای سینی با بزنید فیحر کند فرصت ساناز که این از قبل

 .شود سرد ها چای مبادا

 .ببرم خواستممی من نازی اِه -
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 :گفت و داد ساناز به و برداشت را شیرینی ظرف حرص با نازی

 .بریزی امیرعلی خشتک توی رو ها چایی نبود بعید داری تو که دستی لرزش اون با -

 :گفت لبخند با نازی که گزید لب خنده با ساناز

 .منتظرته خدا بنده برو خب!... کوفت -

 

 به را چادرش یگوشه اختیاربی خجالت از رفت، هال سمت به و داد تکان سری ساناز

 .کرد تر نزدیک صورتش

 .آیدبی امیرعلی مخصوصا همه های لب روی لبخند شد باعث کار این

 .شد خیره چشمانش به اختیاربی رسید که امیرعلی به و کرد تعارف را هاشیرینی ساناز

 و گلگون هایگونه با ساناز شدند، غرق هم نگاه عمق در ثانیه چند برای دو هر

 .گرفتند هم از چشم کرده عرق صورتی با امیرعلی

 .نشست مادرش نزد و رفت عقب ساناز باالخره

 .بود آمده خواستگاری به هم شوخی شوخی چه بزند، حرف باید که کرد حس امیرعلی

 که حال آیدمی خوشش او از که بگوید ساناز به خواستمی رستوران در روز آن البته

 .نبود ناراضی ازدواج این به بود شده گونهاین
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 های گونه و چادر آن با او نگرید،می ساناز به دیگری زاویه یک از وقتی مخصوصا

 !بود برده او از در سرخ

 

 

 :گفت و انداخت جمع به اهینگ و کرد صاف گلویی و شد خارج فکر از

 معرفی منو و بزنه حرف امشب مورد در االن که ندارم تریبزرگ... من راستش -

 که هم شماها...بوده خان آقا دادم دست از رو امخانواده که این بعد من تر بزرگ... کنه

 خوب آمد در و ماشین و خونه هستم، وکیل رادمنش امیرعلی من سناسید،می منو

 .بدن نظر تونن می آقاخان که هم اخالقم مورد در... دارم

 رضایت با آمد، خوشش بود کرده خطاب بزرگترش را او امیرعلی که این از آقاخان

 :گفت

 .هستید درستکار و رئوف بزرگت پدر مثل... شناسممی رو تو کامل که من -

 :گفت و کرد خم سری امیرعلی

 .کنید قبول تونخانوم دختر همسری به منو هستید راضی اگر...اگر...دارید لطف -

 :گفت و انداخت ساناز به نگاهی نیم آقاخان

 .بزنید رو هاتونحرف برید امیرعلی با... بابا ساناز -
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 :گفت گیج بود برد ماتش امیرعلی هایحرف از گویا که ساناز

 کجا؟ -

 :گفت گرانه توبیخ و زد اششانه بر آرام مادرش

 .بود اتاقت خان آقا منظور -

 اتاقش سمت به هم با دو هر و گفت ایاجازه با... شد بلند سریع و گفت آهانی ساناز

 .کردند حرکت

 :گفت و رفت کنار در میان از کرد، باز را اتاقش در ساناز

 .بفرمایید -

 !اومد خوشش ساناز ادب از امیرعلی

 !دخترانه و کشی کامال...انداخت ساناز اتاق به نگاهی شد، داخل و گفت ایاجازه با

 به نقطه ترین دور روی ساناز اما نشست صندلی ترین نزدیک روی و داد تکان سری

 .بودند کرده سکوت ایثانیه دو هر نشست، تختش رو امیرعلی

 .شکست را سکوت امیرعلی آخر در اما

 

 کنی؟ شروع خواینمی -

 :گفت آرام ساناز
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 .ندارم خاصی حرف من... من -

 :گفت و کرد برداشت دیگری طور را او حرف امیرعلی

 نیستی؟ راضی وصلت این از -

 .نبود طور این منظورم -

 :گفت و کشید نفسی امیرعلی

 ...که بود سیاوش زور به باشه چی هر -

 

 ترس از امیرعلی که فکر این از ساناز اما کند، ناراحت را ساناز خواستنمی نداد، ادامه

 !شد غمگین سیارب بود آمده اشخواستگاری به سیاوش

 :گفت اختیاربی

 .دادممی رو سیاوش جواب خودم من... بیاین نبودین مجبور -

 .نیست سیاوش به راجع ما بحث االن -

 :داد ادامه امیرعلی که نگفت حرفی ساناز

( داد ادامه شیطنت با) رسمم و اسم و شغلم دونی می من به راجع رو چیز همه تقریبا -

 دیگه...هست پارک حیاط دم که هم مدلم آخرین ماشین ،دیدی که هم رو ام خونه

 بگم؟ هست الزم جیزی
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 ...کرد نگاهش گیج ساناز

 بود؟ چه برای ها حرف این پس نیست ازدواج به راضی اگر

 جدیِ؟ خواستگاریت به تصمیم واقعا -

 :گفت و کرد سوال سر از اخمی امیرعلی

 .کردی اصرار هم خودت... معلومه -

 .شد متوجه بد را امیرعلی منظور هم باز ساناز

 :گفت شکستگی دل با

 کردم؟. خواستگاری ازت من بگی خوایمی -

 :گفت تعجب با امیرعلی

 .نزدم حرفی همچین من -

 .نگفت هیچ و کرد نازک چشمی پشت ساناز

 بد را هایشحرف از قسمتی شاید است، رنجیده چیزی از ساناز که کرد حس امیرعلی

 .بود گفته ساناز به

 :گفت و کشید عمیقی نفس
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... یعنی میاد خوشم... تو از... من...من اما چیه ازدواج این مورد در نظرت تو دونمنمی -

 این به من!... خاصی برام تو که بگم بهت رو همین خواستممی رستوران توی روز اون

 چی؟ تو امراضی ازدواج

 !زد چنگ چادرش یپارچه به خوشحالی با ساناز

 آمد؟می خوشش او زا امیرعلی

 داشت؟ حقیقت واقعا

 .داد لب به لبخند که کرد نگاه امیرعلی به چشمی زیر

 

 کرد؟می چه باید االن

 را امیرعلی و خودش و بدهد را بله لحظه همان یا کند فکر باید بگوید و کردمی ناز

 کند؟ راحت

 و ددا قورت سخت را دهانش آب شد، مضطرب ساناز طوالنی سکوت از امیرعلی

 :گفت

 شد؟ چی خب - 

 :گفت پرتی حواس با که بود شده غرق خود افکار در قدر آن ساناز

 چی؟ -
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 و ترس همه آن ساناز از گرفتن بله خاطر به لحظه آن چرا دانستنمی امیرعلی

 .داشت استرش

 

 :گفت عصبی ساناز وضعیت دیدن با

 چیه؟ نظرت -

 همه آن با کرد فکر خود با و ختاندا پایین سر خورد، جا او العمل عکس از ساناز

 است؟ نیاز کردن ناز واقعا دارد امیرعلی به که ایعالقه

 !خیر قطعا

 

 .کرد اعالم را اش بله جواب و زد لبخندی خوشحالی با

 .کشیدمی را انتظارش که بیشماری اتفاقات از خبربی

 ...زد بخندیل دل ته از و آمد باال نفسش انگار ساناز گفتن بله شنیدن با امیرعلی

 

 

 و ساناز آمدن منتظر و کردمی نگاه هاپله به گاهی از هر عصبی کمی و قراربی سیاوش

 .بود امیرعلی
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 !باریدمی کننده دلگرم لبخند رویش به که کردمی درک را سیاوش شدن غیرتی نازی

 !خندان لبان و گلگون هایگونه با هم آن پیوستند جمع به امیرعلی و ساناز باالخره

 :گفت خانآقا اما بود واضح پیام

 شد؟ چی خب -

 .نگفتند هیچ و کردند هم به نگاهی خجالت با امیرعلی و ساناز

 :گفت خشنودی با آقاخان

 .مبارکه پس رضاست عالمت سکوت گفتن قدیم از -

 !کرد بغل را ساناز خوشحالی با نازی و کشیدند کل هاخانم

 !زدمی برق شوق اشک از ساناز چشمان

 !داشت خبر او حال و حس از نازی طفق

 

** 

 

 

 ...ساناز نه گرفت خوابش امیرعلی نه خواستگاری از بعد شب آن
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 !بروند خون آزمایش به فردا و کنند ازدواج هم با است قرار شدنمی باورشان دو هر

 و مشکی جین شلوار با و کرد تن به بلندی آبی مانتوی و شد بلند سریع ساناز صبح

 ...مشکی شال

 :گفت عجله با رفت، پایین یطبقه به و کرد ملیحی آرایش

 .ها رم می من مامان -

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از مادرش

 اومده؟ امیرعلی مگه -

 :گفت و رفت در سمت به ساناز

 .آره -

 .نکنی ضعف بده بهت شیرین چیز یه بگو امیرعلی به آزمایش از بعد دخترم باشه -

 .شد خارج یشانخانه از و کرد پا به را بلندش پاشنه های شکف و گفت چشمی ساناز

 سمت به لبخند با بود، پارک درشان از تر طرف آن کمی که دید را امیرعلی ماشین

 .رفت ماشین

 ...زد لبخندی دل ته از و آمد باال نفسش انگار ساناز گفتن بله شنیدن با امیرعلی
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 و ساناز آمدن منتظر و کردمی نگاه هاپله به گاهی از هر عصبی کمی و قراربی سیاوش

 .بود امیرعلی

 !باریدمی کننده دلگرم لبخند رویش به که کردمی درک را سیاوش شدن غیرتی نازی

 !خندان لبان و گلگون هایگونه با هم آن پیوستند جمع به امیرعلی و ساناز باالخره

 :گفت خانآقا اما بود واضح پیام

 شد؟ چی خب -

 .نگفتند هیچ و کردند هم به نگاهی خجالت با میرعلیا و ساناز

 :گفت خشنودی با آقاخان

 .مبارکه پس رضاست عالمت سکوت گفتن قدیم از -

 !کرد بغل را ساناز خوشحالی با نازی و کشیدند کل هاخانم

 !زدمی برق شوق اشک از ساناز چشمان

 !داشت خبر او حال و حس از نازی فقط

 

** 
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 ...ساناز نه گرفت خوابش امیرعلی نه استگاریخو از بعد شب آن

 !بروند خون آزمایش به فردا و کنند ازدواج هم با است قرار شدنمی باورشان دو هر

 و مشکی جین شلوار با و کرد تن به بلندی آبی مانتوی و شد بلند سریع ساناز صبح

 ...مشکی شال

 :گفت عجله با رفت، پایین یطبقه به و کرد ملیحی آرایش

 .ها رم می من مامان -

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از مادرش

 اومده؟ امیرعلی مگه -

 :گفت و رفت در سمت به ساناز

 .آره -

 .نکنی ضعف بده بهت شیرین چیز یه بگو امیرعلی به آزمایش از بعد دخترم باشه -

 .شد خارج یشانخانه از و کرد پا به را بلندش پاشنه های کفش و گفت چشمی ساناز

 سمت به لبخند با بود، پارک درشان از تر طرف آن کمی که دید را امیرعلی ماشین

 .رفت ماشین

 :گفت امیرعلی به لبخند همان با شد، سوار و کرد باز را در

 .سالم -
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 :گفت رویی خوش با امیرعلی

 !بخیر صبحت سالم -

 !مرسی -

 ...گذاشت شادی آهنگ و کرد روشن را ماشین پخش علی امیر

 اشصدقه قربان مدام دل در ساناز و کردمی همراهی خواننده با لب زیر را راه کل

 .رفتمی

 

 

 بودن ها آن همانند که پسرهایی و دختر دیدن با ساناز رسیدند، مقصد به باالخره

 .زد لبخندی

 .نیاورد خودش روی به اما کردمی سرگیجه احساس کمی ساناز آزمایش انجام از بعد

 آبمیوه و کیک برایش و رفت مارکتی سوپر به سریع امیرعلی نشست ماشین در وقتی

 .خرید

 !بود شیرین او برای کارش این چقدر

 .رفت خواب به و شد گرم چشمانش کم کم دیشب خوابی کم خاطر به
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 اما است حرکت حال در و شد کنده جایش از کرد حس بود که شیرینی خواب بین در

 .شد خیالبی پس کند باز را چشمانش که نداشت جانی

 و دلبرانه بسیار که اویی... شده خیره او به مدت تمام امیرعلی که این از خبربی

 !بود رفته خواب به معصوم

 اصال اما نه یا است درست کارش دانست نمی... گذاشت تختش روی را او امیرعلی

 .کند بیدار خواب از را او آمدنمی دلش

 .نترسد او عملکرد از شود بیدار که این از بعد ساناز کردمی دعا دعا فقط

 خواب به خستگی فرط از گونهاین حاال که بود کرده چه دیشب دختر این نبود معلوم

 .بود رفته فرو عمیقی

 .نیامد چشمش به خواب اصال که خودش مانند درست

 !بود؟ مانده بیدار دلیل همان به هم ساناز یعنی

 کردمی فکر خود با گونه همان در شد، داربی نرمی و گرم خواب رخت حس با ساناز

 .است بوده خواب یک آمده پیش اتفاقات تمامی

 و ترس با اتاقش از غیر آشنایی نا مکان دیدن با اما گشود هم از چشم ناراحتی با

 ...نشست تخت روی تعجب

 اتاق در بلکه است امیرعلی یخانه در تنها نه دهد فرمان مغزش تا کشید طول کمی

 !اوست
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 است؟ خواب یک هم این نکند

 شده حاصل درد از... زد اشگونه به محکمی سیلی بود زده خشکش که گونه همان

 .گفت آخی

 بود؟ بیدار بیدارِ که این مثل

 

 

 پناه حمام به کند فکر اش خانه در حضورش و ساناز به تر کم که این برای امیرعلی

 .گرفت سردی آب دوش و برد

 .است شده خیره اطراف به گیج و نشسته تخت روی که دید را او شد خارج وقتی

 زور از بود بسته کمرش دور ایحوله فقط و خیس بدن با که امیرعلی دیدن با ساناز

 .کشید بلندی جیغ خجالت و شوک

 :گفت نگران امیرعلی

 !باش آروم نترس -

 ...پوشاند دستانش با را چشمانش ساناز

 .دیدمی را امیرعلی عضالت اش بسته های پلک پشت حتی و زد می محکم قلبش
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 ماشین در آمدمی یادش فقط کردمی چه جا این در دانستنمی کردمی فکر چه هر

 .برد خوابش

 :گفت لب زیر

 کنم؟می کار چی جا این من... من -

 تند تند و کرد استفاده بود پوشانده را چشمانش ساناز که این فرصت از امیرعلی

 .پوشید پیراهنی و شلوار

 .بود کشیده خجالت هم خودش حدودی تا

 

 :گفت هایش لباس پوشیدن از بعد

 .کنم بیدارت نیومد دلم...بود سنگین خوابت بودی خواب -

 بود؟ چند ساعت... گزید لب خجالت با ساناز

 .بودند شده نگران اشخانواده کنون تا حتما

 ...کرد باز احتیاط با را چشمانش

 :گفت و آمد پایین تخت روی از. پوشیده باسل امیرعلی که شد راحت خیالش

 .شده دیر خوابیدم؟ چقدر -

 :گفت مهربانی با امیرعلی
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 بهتری؟... نخوابیدی زیاد نه -

 !شد تر عمیق امیرعلی لبخند که کرد نگاهش خیره خیره کمی ساناز

 

 !دزدید او از نگاه و لرزید دلش

 :گفت آرام

 .خوبم آره -

 .بخوری بدم  بهت چیزی ایچایی شربتی لیوان یه بیا -

 :گفت هول با ساناز

 .خورمنمی نه نه -

 

 .کشیدمی خجالت امیرعلی از خون آزمایش خواستگاری جریان از بعد ساناز حقیقت در

 .ریختمی و آمدمی در لرزه به قلبش کند ازدواج او با است قرار که فکر وقتی

 .رفت بیرون اتاق از امیرعلی که بود ها فکر همین در

 .شد خارج اتاق از او سر پشت بعد و کرد جور و جمع را خود کمی

 .کرد باز را یخچال در و شد خود مجهز یآشپزخانه وارد امیرعلی
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 و ریخت او برای پرتقالی آبمیوه امیرعلی کرد،می نگاه او به و بود ایستاده کناری ساناز

 :گفت

 .بدم سفارش ناهار تا بخور رو این فعال -

 .ماند خواهد جا این حاال حاال او یعنی میرعلیا حرف این

 .کردنمی رهایش اشخانواده فکر اما بود خدایش از ساناز

 :گفت بعد و کرد مزه مزه را آبمیوه

 .شنمی نگرانم حتما چی؟ امخانواده...راستش -

 :گفت و گرفت دست به را اشگوشی امیرعلی

 .نباش نگران دممی خبر من -

 

 اتاق به بعد و خورد را اشآبمیوه ساناز بود درگیر اشگوشی با علیامیر که زمانی تا

 .برگشت امیرعلی

 امیرعلی یعنی این بود، تنش در شالش و مانتو هنوز کرد، بررسی آینه در را خود کمی

 نزده دست او به

 :گفت لب زیر و زد لبخندی رضایت با

 .داره فرق همه با... دیگه منه عشق -
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 .زد هایشلب به کمی و برداشت یفشک از لبی رژ سریع

 .بود مانده نه یا بیاورد در سرش از را شال که این بین

 .بود دیده حجاب بدون را او ها بار امیرعلی رسید نتیجه این به آخر در

 .کشید موهایش به دستی و آورد در را شالش پس

 .نشست هامبل از یکی روی و شد هال وارد و شد خارج اتاق از

 ساناز به کردن نگاه بدون بود، شده خیره اشگوشی یصفحه به که زمانهم امیرعلی

 :گفت

 دیگه؟ خوریمی جوجه... دادم سفارش ناهار زدم زنگ -

 .دید را ساناز و گرفت باال را سرش موقع همان

 .داد قورت سخت را دهانش آب زیبا و بلند موهای آن و شال بدون او دیدن با

 :گفت بعد و کرد جور و جمع را خود میک او نگاه دیدن با ساناز

 .خورممی آره -

 

 

 :گفت دهد تغییر را بحث که این برای ساناز

 میشه؟ آماده کی آزمایش جواب -
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 .شد خم و گذاشت زانوهایش روی را دستانش نشست، مبل روی مقابلش امیرعلی

 :گفت متفکری حالت با

 .بشه آماده هفته یک از تر کم کنم فکر دونمنمی -

 .کرد سکوت دوباره و گفت آهانی ساناز 

 کردند؟می سکوت باید بیاورند را ناهار که زمانی تا یعنی

 .شدمی معذب خیلی که طوریاین

 :گفت و شد ساناز ناراحتی یمتوجه امیرعلی

 دانشگاه؟ و درس از خبر چه -

 :گفت و زد لبخندی ساناز

 .بگیرم رو لیسانسم نمونده چیزی...خوبه -

 داری؟ شدن شاغل قصد... بهخو خیلی -

 :گفت و انداخت باال ابرویی ساناز

 .حتما -

 معروف قول به کنی کار خواهدنمی گفت او به امیرعلی وقتی تا کرد آماده را خود ساناز

 .کند بارش حرف

 :گفت و داد تکان سری امبرعلی اما
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 !خوبه -

 .ندنما دور امیرعلی چشم از که کشید راحتی نفس حرف این شنیدن با

 ان ساناز آوردند، را شانناهار دار معنا های نگاه و سکوت از پر دقایقی از بعد باالخره

 .نخورده چیزی صبح از و است گشنه چقدر فهمید موقع

 وا خنده به را امیرعلی ساناز خوردن غذا تند تند اما خوردند سکوت کما در هم را ناهار

 .داشتمی

 دوست و جالب کرده سپری تنهایی به موقع نآ تا که امیرعلی برای او حرکت این

 .بود داشتنی

 

 به میلی انگار و کشیده خوردن از دست ساناز دید که کردمی سیر ها فکر همین در

 .ندارد آن یادامه

 خم ساناز سمت به شد، میخ ساناز هایلب کنار ماست از مانده جا به رد به چشمش

 .شد

 

 

 دید که کند تشکر امیرعلی از خواست کشید رکنا خورد غذا سیر دل یک وقتی ساناز

 ...شده تر نزدیک او به امیر
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 انگشت و شد دراز سمتش به علی امیر دست شد، خیره او به و زد خشکش تعجب با

 .نشست او لب کنار اشاشاره

 .بست چشم و ریخت فرو دلش

 ضنب پاهایش بین و داشتن ای نیمه س**سک  در که افتاد شبی آن یاد اختیاربی

 .گرفت

 .کرد باز را چشمانش امیرعلی اتصال ینقطه شدن برداشته با

  شد بلند ساناز نهاد از آه و کرد اشاره انگشتش روی ماست یلکه به علی امیر

 امر یو این اما ببوسد و بکشد آغوش در را امیرعلی داشت دوست چرا دانست نمی

 .بود محال

 .رساند اشخانه به سالم و صحیح را ساناز صداقت و داری امان کمال در امیرعلی

 :گفت نگرانی با مادرش که فهمید زمانی را امیرعلی مردانگی اوج

 اون کنار نبود صحیح هم باز اما کنی ازدواج قراره درسته اومدی؟ دیر قدراین چرا -

 .باشی

 :گفت و زد لبخندی ساناز

 .نگرفت هم رو دستم حتی بود خوب خیلی امیرعلی مامان -

 .نداد تغییر را خود موضع اما گرفت آرام ادرشم نگاه
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 ...بود کرده خوشحال را همه امیرعلی و ساناز خون آزمایش جواب گذشت، ایهفته دو

 ...شد گذاشته نامزدی قرار دیگر شب ده کردند، تایین زود خیلی را نامزدی زمان

 .کردمی سیر خواب در انگار گنجیدنمی خود پوست در ساناز

 عروس خواهدمی و شده بزرگ کوچکش خواهر فهمید موقع آن ازهت سیاوش ولی

 .شود

 

 .رسیدمی نظر به خوشحال حال عین در ناراحت کمی

 با را قشنگش روز خواستمی بود، مسرور حسابی اخیر خوب اتفاقات خاطر به نازی

 .برساند پایان به سیاوش با عالی شب یک

 اششانه روی آزادانه را موهایش د،پوشی را رنگش گلبهی توری و بندی خواب لباس

 . زد گردنش کنار را خود محبوب عطر و ریخت

 ...زد خود هایلب به قرمزی لب رژ آخر در

 

 

 :گفت خنده با کرد، فراموش را چیز همه بود دیده برایش نازی که تدارکی با سیاوش

 .راهو همه این رهمی کی اوه اوه -
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 :گفت عشوه با نازی

 .تو معلومه خب -

 ...کشید خود سمت به را نازی دست و خندید سیاوش

 .زد او باسن و کمر به دستی خواب لباس زیر از و نشاند پاهایش روی را او

 !گرم هایشان بدن و شد خمار چشمانشان بالفاصله دو هر

 .کشید نفس عمیق و کرد فرو نازی موهای و گردن در را سرش سیاوش

 :گفت آرام سیاوش

 .نازی کن آرومم... هستی که خوبه -

 

 ...کرد آزاد سیاوش گوش در را آهش خوشحال نازی

 و چرخاند را او حرکت یک توی کرد، اجرا سیاوش برای قشنگی سمفونی نازی آه

 .زد خیمه رویش

 .کرد اتششیفه را سیاوش حسابی تخت روی نازی ی شده پخش موهای

 موهای نازی اندست شد، سرخ و ایغنچه هایلب آن بوسیدن به شروع و شد خم

 .زد چنگ آن در و گرفت بازی به را اشمردانه
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 آن روی وار نوازش را دستش و آورد بیرون تنش از را اشمشکی تیشرت باالفاصله

 !کشید ستبر عضالت

 .کرد تکه دو به وسط از و کشید خشونت با را نازی خواب لباس اما سیاوش

 

 

 :گفت زده بهت نازی

 بود؟ پولش چقدر دونیمی -

 :گفت و زد او به چشمکی سیاوش

 .داد مزه حسابی سرت فدا -

 و شکم زدن میک و لیسیدن به شروع و شد خم کند اعتراضی نازی که این از قبل

 .شد نازی درشت هاینه**سی

 وا وجد به را سیاوش این و بود شده اتاق انداز طنین حسابی نازی یناله و ِآه

 .داشتمی

 ...بِدَرَد را وارکششل بود مانده کم اشمردانه

 .گذاشت خودش ت**آل روی و گرفت بر در را نازی دست

 .کشیدند واری ت**شهو آه زمانهم دو  هر
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 هم با نیازشان از پر و داغ های بدن و برد بین از هم را سیاوش تن در مانع تنها نازی

 .شد یکی

 ...رت وحشی و تر شدید بار این اما بوسید را نازی هایلب دوباره سیاوش

 .رفت غنج مردش خشونت و ناز همه این از نازی دل

 

 را خیس رد آن و رساند نازی پای الی سفید و صورتی ت*بهش به را دستش سیاوش

 .کرد لمس عالقه با

 .داد پیشروی یاجازه سیاوش به و کرد تر باز را پاهایش و کشید آه ازادنه نازی

 ...کرد روف نازی پای الی را سرش بسیار ت**شهو با سیاوش

 .بود کرده خود بی خود از را نازی حسابی زبانش حرکت

 شده تر وحشی نازی هایناله صدای شنیدن از سیاوش کرد،می ناله و آه راحت نازی

 .چرخاندمی گوشتی و تنگ یحفره آن در را زبانش و بود

 ...بود شده خیس نازی ترشحات از هم زیرِشان یملحفه حتی

 :نالید و فشرد خودش به را او سر و زد چنگ سیاوش موهای در نازی

 ...بخور... سیاوش... آهههه -
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 ت**شهو نگاهِ و التماس با نازی شد، بلند نازی پای بین از و گفت اومی سیاوش

 .کرد نگاه او به واری

 نازی... مالید را نازی پای بین تش*آل با و زد او به چشمکی شیطنت با سیاوش

 .دکشی آه و برد عقب را سرش

 .کرد واردش محکم هوابی سیاوش که بود نیامده خود به هنوز

 .کرد شکار را او لبان و شد خم سیاوش که بکشد بلندی جیغ خواست نازی

 ...کرد واردش محکم دوباره و آورد بیرون را تش*آل

 !بود نظیربی لذتش... کرد تکرار را کار این بار چند

 زدن به*تلم به شروع و کرد فرو را تش*آل شدت با دیگر بار یک کند تحمل نتوانست

 .کرد پی در پی های

 از دردش نازی شد،می خفه خیسش و داغ هایلب بین نازی هایناله مدت این تمام

 .بود انداخته کار از را مغزش لذت حاال و رفت بین

 محکم را او های ران و کرد جدا او لب از لب سیاوش زد، سیاوش بازوهای به چنگی

 .زد کمر قوا تمام با و گرفت

 را خودش کنترل اما دهد تشخیص نازی یچهره توی لذت کنار در را درد توانستمی

 ...دیدمی ممکن غیر

 :غرید لب زیر
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 !من سی*سک عشق... تنگی چه... جون -

 .ببرد لذت بیشتر نازی تا شد مالیدنش مشغول و رساند نازی چول*چو به را دستش

 

 ...کشیدمی را شان ک**نو و زدمی چنگ هایشنه**سی به لذت شدت از نازی

 .کشید بیرون او از سیاوش که برسد اوج به  بود نمانده چیزی

 کرد مجبورش و کرد دمر را او لبخند با سیاوش شد، خیره او به گریان و عصبی بار این

 .بایستد پا و دست چهار

 .کشید آه نازی که زد او پشت به محکم سیلی چند

 .کرد محکم را او کمر و شد او جلوی وارد رتقد با دوباره

 !خواستمی را همین نازی

 

 !خواستمی را همین نازی

 ...کرد بلندی یناله

 هم را کشیدن نفس فرصت نازی به و بود کرده آغاز را هایشحرکت محکم سیاوش

 ...دادنمی
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 یک اوشسی بودند، کرده عرق نهایتبی رو هر بود، پیچیده بدنش تمام در لذت و درد

 .داد تکان را انگشتانش تند تند و رساند نازی ت*بهش به را دستش

 :کرد زمزمه لب زیر خمار نازی

 ...سیاوش... وایی... تر تند... آره آره آه -

 

 

 ...رسید اوج به و لرزید کرد ادا بلندی یناله با را سیاوش اسم که زمانهم

 او یشده سرخ باسن به محکمی لیسی دوباره شود، دیوانه سیاوش تا بود کافی همین

 .شد ضا**ار گلویی تو غرش با و زد

 .خزید سیاوش بغل در نازی افتادند، هم کنار نفس نفس با که شد تمام شانجان انگار

 !بود زیبا خیلی برایش او آغوش گرمای و نبض

 خواب یک... بود خواب نیازش تنها حاال... داشت نظیریبی آرامش و سبکی حس

 !طوالنی و عمیق

 :گفت لب زیر

 ...سیاوش -

 :گفت بود شده دار کش زیاد لذت خاطر به که صدایی با سیاوش
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 جانم؟ -

 ...دارم دوست -

 :گفت و زد نازی موهای به ایبوسه سیاوش

 !من نازنین دارم دوست منم -

 

 ...خندید بیداری و خواب بین در نازی

 .کردمی بیان کامل را او نام سیاوش که بود باری اولین

 !بود خواستنی و شیرین که هم چقدر

 :گفت سیاوش که بود شده سنگین چشمانش

 !نازی -

 :نالید خمار نازی

 هوم؟ -

 :گفت بود شده خیره معلومی نا ینقطه به که طور همان سیاوش

 نگران، هم خوشحالم براش هم... کنهمی ازدواج داره کوچولوم خواهر شهنمی باورم -

 کنی؟می درک

 ...آورد در "هوم" مثل صدایی ضعیف نازی
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 .شدنمی سیاوش هایحرف یمتوجه که آمدمی خوابش قدر آن

 :داد ادامه نازی حال از خبربی سیاوش اما

 وقت ساناز با نشد که بودم شرکت و تو درگیر اواخر این قدراون من دونیمی -

 کنم؟ کار چی باید تو نظر به شدیم دور هم از کنممی حس... بگذرونم

 .نیافت جوابی او از اما ماند نازی از پاسخی منتظر سیاوش

 منظم های نفس و بود خواب غرق اشچهره کرد، نگاه نازی به و چرخاند سر تعجب با

 .کشیدمی

 .بود نشده او هایحرف یمتوجه اصال که این مثل

 !زد نازی نرم موهای به ایبوسه و خندید سیاوش

 به زود حاال و بود کرده خسته را نازی حسابی یشانعاشقانه عملیات از بعد بود معلوم

 .بود رفته خواب

 ...کشید خودشان روی را ملحفه و شد خیز نیم کمی

 رهایش آینده فکر شد،نمی چشمانش مهمان خواب اصال سیاوش نازی برعکس

 .کردنمی

 ...نبود درک قابل برایش اصال شود، عروس بود قرار کوچکش خواهر که این
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 بهتر کی و... خواستمی را خواهرش خوشبختی هم او دیگری برادر هر مانند خب ولی

 امیرعلی؟ از

 .بود خواهرش برای فرد بهترین او شکبی

 ...دادمی دادن توضیح فرصت امیرعلی به کاش افتاد، رستوران در روز اون یاد

 .شد که چه هر ولی داشت، ایجدی قصد حتما او

 .رسید اتمام به خوشی و خیر به

 :گفت لب زیر

 .باشم کنارت داشتی احتیاج بهم وقت هر دم می قول -

 

 

 

 را خود و بست را چشمانش داد، پایان هایشفکر به باالخره و کشید عمیقی نفس

 کرد، خواب به تسلیم

 .شد بیدار دوباره نازی که بود رفته خواب به سیاوش

 بیشتر و زد لبخندی خواب از خمار اش،بسته چشمان و سیاوش صورت دیدن از بعد

 .رفت فرو او گرم آغوش در
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 ...گذشت باد و برق سرعت با هفته دو

 آور دلهره سیاوش و نازی نامزدی روز از بیشتر همه برای امیرعلی و ساناز نامزدی روز

 !بود

 ...بودند تکاپو حال در همه

 شد،می قرار بر شکوه با و مجلل سالت یک در سیاوش درخواست به جشن بار این

 به حسابی روز آن در خواستمی آمدنمی خوشش ساناز از زیاد که هم نگین حتی

 .بگذارد تمام سنگ و برسد خودش

 و براق اشپارچه که بود کرده انتخاب را اینفتی آبی بلند پیراهن وسواس کلی با نازی

 ...بود خاص

 !خاص العادهفوق و شیک اما ساده پیراهن یک

 .بود کرده ست سیاوش کروات با را لباسش رنگ شیطنت کلی با

 

 

 ...بود دادن جان حال در استرس از ساناز معمول طبق

 نمانده نامزدی شروع تا چیزی که حالی در بود شده مشکل دچار لباسش زیپ با خیاط

 ...بود

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


                                                                                                             

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

 ایستاده قدی آینه جلوی ناراحت شده، شنیون موهای و شده آرایش صورت همان با

 :زدمی غر و بود

 کنم؟ کار چی حاال شد خراب لباسم شد؟ چی دیدی وای -

 :گفت زدمی لبانش به را قرمزش رژلب که زمان هم نازی

 !شده قشنگ هم خیلی اتفاقا لباست دختر؟ حرفیِ چه این -

 ....انداخت رنگش شیری دار دنباله بلند پیراهن به نگاهی ساناز

 شده تزیین مروارید با هم حسابی بود، تنگ شکم تا سینه باالی از و نداشت آستین

 .بود

 .شدمی کشیده پشتش رفتمی راه وقتی و شدمی گشاد و آزاد دامنش آن از بعد

 .بود تنگ زیادی اما داشت دوست را اشنامزدی لباس

 .بودند برخورده مشکل به آن بستن موقع لباس زیپ با هم همین خاطر به

 :گفت خیاط به دیگر باری ناراحت

 جون؟ سوسن نشد تموم -

 :گفت لب زیر بود شده کفری او های غرغر دست از حسابی که خانم سوسن

 شدی چاق که خوردی مدت این توی چی دونم نمی من... وایسا دیگهشهمی تموم -

 .شده تنگ لباس که
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 !زد آتش را باروت انبار جمله همین با انگار

 :گفت بهت با و کرد گرد چشم ساناز

 !شدم؟ چاق -

 ...کرد نگاهش خورده یکه نازی که کرد ادا بلند و مبهوت قدرآن را جمله این

 :گفت سریع که کرد نگاه عمویشزن به درمانده نازی

 مدت این تو هیچی شده تر الغر تازه هیچ که چاق من ساناز خانم سوسن واه -

 .خوردنمی

 :گفت کالفه خانم سوسن

 .کرده اضافه وزن دختر این ره؟نمی باال زیپش چرا پس -

 

 ...شود جمع ساناز چشمان در اشک بود نزدیک

 .شده بیشتر پهلوهایش عرض کردمی حس... کرد نگاه آینه در را خودش دقت با

 :گفت ایبیچاره لحن با

 .کنهنمی هم نگاه بهم دیگه امیرعلی! نازی وای -

 :گفت تعجب با نازی

 چی؟ واسه -
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 :گفت حرص با ساناز

 .شدم چاق کن نگاه -

 :گفت و انداخت باال ابرویی نازی

 شدی؟ چاق کجا تره صاف هم دیوار از شکمت تو چاق؟ -

 

 :گفت آرام و مظلوم ساناز

 .ببین هام پهلو -

 ...داد نشان او به را هایشپهلوم و چرخید نازی سمت به رخ تمام به سپس

 :گفت و خندید ساناز های پهلو با نگاهینیم با نازی

 .نداره اشکال که این ترم تپل تو از که من تازه... تری الغر منم از بخدا -

 :گفت خانم سوسن که کشید آهی ساناز

 .داخل بده رو شکمت... کن جمع رو خودت کمی -

 

 ...داد انجام را زد که حرفی اما شد عصبی خانم سوسن حرف از ساناز

 ...کرد حبس را نفسش و داد داخل را شکمش
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 .رفت باال راحتی به زیپ ناباوری کمال در

 :گفت ناباوری با ساناز زد، ای پیروزمندانه لبخند زیپ رفتن باال با خانم سوسن

 بودم؟ شده چاق دیدی خدا وای -

 بعد و کرد نگاه را ساناز پای تا سر و رفت جلو گرفت، را اشخنده جلوی زور به نازی

 .بوسید را اشگونه و رفت جلو

 :زد لب گوشش کنار خوشحالی با

 !عزیزم کممی تبریک -

 را سرش آرام بود افتاده هایشاخم وزنش، اندک کردن اضافه خاطر به هنوز که ساناز

 .داد تکان

  شود، پاره لباس از جایی یک مبادا تا کند آزاد را شکمش ترسیدمی حتی او

 را در خانم سوسن شاگرو که بود زدن پا و دست حال در دهنده آزار هایفکر همین تو

 :گفت خوشحالی با آمد، داخل و کرد باز

 .اومده داماد -
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 لحظه آن اما بردمی را او و داردبرمی آرایشگاه از را عروسش داماد ایران جای همه در

 .بود خانم سوسن خیاطی در ساناز

 !گریه هم انداختمی اشخنده هم فکر این

 .نداشت عروسی از کم نامزدی این بپوشد، را شنلش کرد کمک ساناز به نازی

 .بود نیامده نازی دنبال هنوز سیاوش ولی بود آماده امیرعلی

 :گفت ساناز به و کشید عمیقی نفس

 .بیرون بری کنم کمکت بیا -

 .رفت در سمت به نازی کمک با و داد تکون سری سکوت در ساناز

 که بغضی با ساناز کشیدند،می کل خوشحالی با ساناز مادر شاگردش، و خانم سوسن

 .زد لبخندی خوشحالی از

 

 .نبود بردار فیلم از خبری برود، پایین ها پله از کرد کمک ساناز به و کرد باز را در نازی

 یک کنار که علی امیر دیدن با نازی بود، داماد و عروس منتظر سالن در جلوی او

 .زد لبخندی بود ایستاده بود، شده تزیین گل با که سفید جنسیس

 .شد خیره هاآن به خوشحالی نگاه با و آورد باال را سرش امیرعلی 
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 شنل آن پشت از او یچهره چند هر بیند،می را عروسش باالخره بود خوشحال

 .کند نگاهش سیر دل یک و بزند کنار هم را آن نبود دلش تو دل اما نبود مشخص

 

 :گفت آرام و کرد نزدیک ساناز گوش به را سرش نازی

 دیدیش؟ -

 :گفت حرص با ساناز

 .ذارهنمی شنلم -

 ساناز میخ امیرعلی آمدند، پایین هم پله آخرین از خندید، ریز ریز او حرف به نازی

 .بود نکرده حس را نازی حضور اصال که حدی در بود شده

 شرم خاطر به آمد، خودش به خورده یکه امیرعلی که کرد صاف گلویی شیطنت با نازی

 .دزدیدمی نازی از دائم را نگاهش اشمردانه

 نگاه هاآن به خوشحالی با و بودند ایستاده تر عقب ساناز مادر و خانم سوسن

 .گذاشت امیرعلی دست در را او دست و کشید تر جلو را ساناز نازی کردند،می

 .بردند لذت هم دستان دلپذیر گرمای از دو هر

 :گفت کمی بغض با نازی

 !باشه مبارک -
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 دستش در ساناز دست که طورهمان و داد تکان سری امیرعلی رفت، تر عقب سپس

 .کرد باز را ماشین در و رفت عقب بود

 برداشت ماشین صندلی روی از را قرمزش رز گلدسته شود سوار که این از قبل ساناز

 .شد سوار و

 .رسید هم سیاوش ماشین موقع همان

 

 

 را همگی کار این کرد زدن بوق به شروع خوشحالی با عروس ماشین دیدن با سیاوش

 .آورد وجد به

 .شد ماشین سوار و داد تکان سیاوش برای دستی تشکر با و کرد ایخنده امیرعلی

 .کنند حرکت عروس ماشین سر پشت تا رفت سیاوش ماشین سمت به نازی

 :گفت خوشحالی با و کرد باز رو عقب در

 !عشقم سالم -

 :گفت وجد با نازی یشده آرایش و زیبا صورت دیدن با و چرخید سریع سیاوش

 .بشین جلو بیا! جونم -

 :گفت عشوه با نازی
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 .نمیشه میاد مامانت االن -

 .شد سوار مادرش و شد باز جلو در که بزند حرفی اعتراض با خواست سیاوش

 .نگفت چیزی و داد بیرون را نفسش حرص با 

 

 !بخندد قاه قاه و بگیرد بر در را دلش خواستمی دلش نازی

 .دادمی فشار هم روی به مدام را هایشلب

 ...کرد حرکت و انداخت نازی به ماشین یآینه داخل از چپی نگاه سیاوش

 :گفت ساناز به بارانی ستاره نگاه با حرکت از قبل علی امیر

 بدی؟ نشون من به ماهت صورت خواینمی خانمی -

 :گفت ناز با و کرد گل شیطنتش موقع همان اما شد لذت در غرق ساناز

 .بعد برسیم بذاز زوده هنوز نه -

 :گفت آرام و خوابید بادش معروف قول به امیرعلی

 .باشه -

 روشن دا ماشین ساناز حال از خبر بی امیرعلی گرفت را اشخنده جلوی زور به ساناز

 !...کرد حرکت و کرد

 !داشتند شباهت هم به عجیب ها عمو دختر این
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 آن شیرین عاقبت فکر به اصال اما... هایشانمرد کردن اذیت تخصص در مخصوصا

 ! نبودند

. 

 

. 

 

. 

 

 ماشین و بود کرده حرکت تر تند بود، کرده هماهنگ امیرعلی با قبل از که سیاوش

 .زد جلو ها آن از کم کم و کرد رد را عروس

 :گفت سریع مادرش

 کردی؟ و کار این چرا سیاوش واه -

 :گفت خونسردی با سیاوش

 دیگه طرف از... باشیم خوش شوناومدن از قبل بگذره مراسم از یکم ریممی ما اول -

 .میان دارن کنیم اعالم

 .امیرعلیِ و تو هاینقشه از یکی اینم حتما! مسخره چه -
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 ...خندید بلند مادرش هوش این از سیاوش

 .کردمی نگاه را او فقط واج و هاج نازی

 :گفت و کرد کنترل را خود زود سیاوش

 از من فقط کنه غافلگیر رو ساناز خوادمی امیرعلی... مامان زدی حدس درست خب -

 .شهمی خراب غافلگیریش برسم اونا بعد یا اونا با اگه... دارم خبر کارش

 :گفت و شد خم صندلی دو بین ذوق با نازی

 چیه؟ غافلگیریش -

 :گفت آرام سیاوش

 .رهمی اشمزه که بگم اگه -

 !شب آن شود شبی عجب... برگشت خود جای سر و شد قانع نازی

 

********* 
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 :گفت و کرد مادرش و نازی به رو سریع سیاوش رسیدند، باالخره

 .بدم انجام و کار منم کنید گرم رو مجلس برین شما خب -

 :گفت خوشحالی با شدمی پیاده داشت رمان هم که مادرش

 .پسرم باشه -

 :زد صدایش سیاوش که شود پیاده خواست هم نازی

 !نازی -

 نازی صورت به شعف و دقت با سیاوس... شد خیره او به تعجب با و برگشت نازی

 :زد لب و کرد نگاه

 !دارم دوست -

 !لرزید دلش و شد گرم بدنش نازی

 !نداشت سیاوش از را حرف این انتظار واقعا موقعیت این در

 :گفت آرام هم خودش اما

 !بیشتر من -

 .شد پیاده ماشین از و زد چشمکی شیطنت با سپس

 .آمدمی بیرون تا حتی جی دی موزیک صدای رفتن، سالن ورودی سمت به

 .دادمی تکان آهنگ ریتم با را خودش آرام آرام
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 سالن یک در مرد و زن که کردند راضی را امیرعلی زور به بود، مختلط نامزدی جشن

 .باشند

 آیدبی عشوه برایش او و دارن حضور سالن در هم سیاوش که این به فکر با نازی

 !کردمی خوشحالش بسیار

 .بودند نشسته شده تزیین هایمیز پشت دو و یک درجه هایمهمان شدند، سالن وارد

 .بود سفید و آبی هم دیزاینش عالی، پردازی نور با بزرگی سالن

 .داشت قرار داماد و عروس جایگاه سالن راس در

 رقص حال در فامیل هایمجرد که بود رقص پیست داماد و عروس جایگاه از تر پایین

 .بودند

 عروس تازه یک عنوان به کرد، چک را خودش و رفت پرو اتاق سمت به سریع نازی

 .بود برازنده حسابی

 .شد وارد نگین که برود خواست و زد آمیزی رضایت لبخند

 .بود باز زیادی لباسش اما بود شده زیبا کوتاه و تنگ و تیره بنفش لباس آن در

 :گفت شیطنت با نگین و انداخت باال ابرویی

 شناسم؟می رو شما من خانم -

 .نگریست او به حوصلگیبی با و کرد کج را سرش نازی
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 :گفت و زد هوا در بشکنی نگین

 .شدی خوشگل یکم حاال... شدی عوض چه خودمونی؟ نازی تو اِه -

 .خندید قاه قاه حرفش این با سپس

 چرت معروف قول به دارد و بود کرده مصرف نوشیدنی است ممکن که زد حدس نازی

 .گویدمی پرت و

 :گفت تعجب با نازی شد، راهش سد نگین که برود خواست او به توجهبی

 خوای؟می چی -

 :گفت خنده با نگین

 شدم؟ خوشگل -

 :گفت و کرد اشاره پایش تا سر به خندی نیش با نازی

 .شدی اُز شهر جادوگر شبیه آره -

 ...رفت بیرون پرو اتاق از و نگذشت نگین متعجب و شاکی نگاه مقابل از

 بود نگذشته چندی اما کرد هماهنگ ها مهمان با را خود و کرد فراموش را نگین گم کم

 .کرد اعالم را داماد و عروس ورود جیدی که

 انداخت سرش روی را نازکش حریر شال امیرعلی راحتی خاطر به و آمد وجد به نازی

 .بود ایستاده خوشحال و مضطرب که دید در کنار را سیاوش رفت، جلو به و
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 و سالن، به امیرعلی و ساناز ورود با اما ایستاده جاآن او چرا که آمد پیش سوال برایش

 !برد ماتش شدن پخش هوا در و شدند ریخته سقف از که هایی گل

 سوپرایز فهمید نازی و زدند دست خوشحالی و ذوق شدت از ها مهمان تمامی

 ! بوده چه امیرعلی

 .زد دست خوشحالی با

 

 

 

 کم داد، تشخیص را هاگل پر باریدن اما بود سرش روی هنوز شنلش که آن با ساناز

 !کند بوسه غرق را امیرعلی و بپرد بود مانده

 !بود سخت واقعا خودداری بودند شده مرحم هم به که حاال

 جایگاهشان سمت به بارندمی ها گل که طوریهمین کرد اشاره ها آن به بردار فیلم

 .بروند

 هایزن به اصال امیرعلی رفتند، جایگاهشان سمت به و برداشتن قدم سریع دو هر

 .کردنمی نگاه جمع

 !داشت بزرگی اعتقادات اما نبود مذهبی است درست
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 .بود کرده قبول را نامزدی بودن مختلط ساناز خاطر به ولی

 .برداشتن زدن دست از دست ها مهمان داماد و عروس جایگاه در شانگرفتن قرار با

 عروس که نبود دلش تو دل بردارد، را ساناز شنل امیرعلی که بود آن وقت حاال

 !ببیند را زیبایش

 یک برداشت، را شنل کاله کرد، باز و کشید را شنل نازک بند و برد جلو را دستش

 ...کجاست و شده چه که نفهمید لحظه

 !کرد امیرعلی تقدیم را لبخندش زیباترین ساناز بود، شده ساناز صورت محو فقط

 بود شده سرخ کمی که صورتی با و کرد خارج دهان راه از را نفسش لرزان امیرعلی

 .نشست

 

 

 آهنگ جی دی نشست، امیرعلی از تقلید به و برداشت دورش از را شنلش سریع ساناز

 .کردند آغاز را شادی دوباره ها مهمان و گذاشت شادی

 آرزویش به باالخره که بود شیرین چقدر شد، خیره ها آن به خوشحالی با ساناز

 !رسیده

 باز ییقه و هاشانه سر به مات امیرعلی نگاه دید که بگوید چیزی امیرعلی به خواست

 .بود مانده خیره او
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 و پیداست کامال لباس تنگی نشستن خاطر به فهمید تازه گرفت، را امیرعلی نگاه رد

 .است مشخص هم هایشنه*سی برجستگی

 !شود آب او نگاه از بود نزدیک

 حساس را او حسابی و است امیرعلی هایخواسته برخالف لباس این فهمید تازه

 .کرد خواهد

 :گفت ایخفه صدای با امیرعلی

 لباسیِ؟ چهاین -

 :گفت ناراحتی با ساناز

 !ببخشید. ..کرد انتخاب مامانم -

 .شد اشخیره عصبی و دلخور علی امیر

 ...شد پاره نگاه آن با ساناز دل بند

 !لباس آن انتخاب از بود پشیمان چقدر

 :زد لب تمنایی از پر صدای با

 !امیرعلی -

 و نامزدی آن یفاتحه موقع همان... افتاد امیرعلی یکرده گره دستان به نگاهش

 !خواند را عشق
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 ...امیر -

 :گفت حرص با و پرید حرفش میان علی امیر

 رو کوفتی ییقه اون دور نداری چیزی... کنم سرم به خاکی یه تا ساناز نگو هیچی -

 که بکشی عمیق نفس آخه؟ لباسِ این... معلومه هات برجستگی متری صد از بگیری؟

 .تنگی از خورهمی جر

 ...انداخت زیر به سر شرم با ساناز

 .بگیرد آرام امیرعلی و کند رحم خدا کردمی دعا فقط

 

 

 لبخند زحمت به ساناز گزید،می لب عصبانیت با امیرعلی اما رقصیدنمی ها مهمان

 .بود داده جا هایشلب روی را اشمصنوعی

 !پشیمان... بود پشیمان هم خودش

 ...کردمی اذیتش داشت لباس تنگی

 باشد؟ دکلته اشیقه مادرش یگفته به و برود خیاط پیش کرد قبول چرا

 ...انداخت امیرعلی به نگاهی
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 آن و کنند نگاه عروسش به مبدا که است مردانی و پسرها سمت او نگاه دانستنمی

 !ببینند را حجابیبی

 ...کردنمی قبول غیرتش

 حساسیتش و غیرت... بود کرده تغییر ساناز به حسش بودند شده صیغه که موقعی از

 !زدمی مج بیشتر او روی

 .بگیرند را نامزدی مراسم بعد و کنند عقد که دادمی پیشنهاد کاش

 ...کنند موکول بعد ماه دو به را عروسی و عقد و کنند صیغه که این نه

 :گفت خوشحالی با و آمد شانسمت به نازی

 .دیگه برقصین بلندشین -

 ...گرفت باال را سرش سریع امیرعلی

 ...کند طنازی و برقصد ساناز مرد همه آن جلوی که بود مانده همین

 !گرفتمی آتش هم تصورش از حتی

 :گفت نازی به هول با سریع امیرعلی عصبی چشمان دیدن با ساناز

 .برقصم تونم نمی گرفته درد کفش توی پام...پام من...ام... نازی نه -

 :گفت آرام و کرد نگاهش مکث با نازی

 .شهنمی که رقص بدون -
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 :گفت شده کنترل لحن با ولی عاصی امیرعلی

 .کنید گرم رو مجلس برید شما... خانم نازنین کنهمی درد پاهاش -

 .رفت و داد تکان سری لبخند با اما برخورد بهش کمی نازی

 

 

 ...گرفتند را هایشانهدیه

 پیشنهاد بار هر امیرعلی اما بریدند هم را کیک... کردند هم دست را نامزدی یحلقه

 .کردمی رد را رقص

 ...نکرد قبول و آورد بهانه هم ساناز

 زیبایی به همه برای اما بود شده تلخ داماد و عروس کام به که این با نامزدی مراسم

 ...رسید پایان به

 

 !کرد سکوت بود شده خراب اشنامزدی تقریبا که این از ناراحت ساناز

 !...مزخرف لباس یک خاطر به فقط

 انگار او اما شود پشیمان اش بداخالقی خاطر به حداقل تا کرد نگاه امیرعلی به دلخور

 .افتاده اتفاقی که انگار نه
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 .کشید راحتی نفس بودن رفتن حال در هامهمان که این از راضی

 ...بودند مانده امیرعلی و ساناز یخانواده فقط و رفتند ها مهمان

 پیشنهاد را پایانی رقص نازی وقتی همین برای بود، نمانده باقی ایغریبه فرد دیگر

 ...کرد رقصیدن به شروع نگین و نازی با و پذیرفت جان و دل با ساناز داد

 بود ایستاده تر دور که بود امیرعلی فقط کردند شانهمراهی هم نیما و سیاوش کم کم

 .کردمی نگاه ساناز به خیرگی با و

 حاال بود؛ رفته بین از هامهمان نبود با حاال داشت لباس دیدن بابت که عصبانیتی

 !بود شده زیبا  تنگ لباس آن در عروسش دیدمی

 ...بود شده کالفه مختلف و عجیب هایحس همه این از

 بازی به را امیرعلی قلب بداند که این بدون رفت،نمی کنار ساناز هایلب روی از لبخند

 !بود گرفته

 ...گرفت بر در را کمرش و کرد حرکت ساناز سمت به اختیاربی امیرعلی

 

 

 چشم تو چشم امیرعلی با چرخید وقتی اما شد خشک بدنش به دستی برخورد از ساناز

 !برد ماتش شد
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 .زدند دست دو آن رقص هیجان از نازی و نگین

 خوشحال کند ظبط را داماد و عروس از ایصحنه تواندمی باالخره که این از بردار فیلم

 .کرد گرفتن فیلم به شروع

 ...کردند رقصیدن به شروع امیرعلی و ساناز

 را ها آن هایشان جیغ و دست با هم بقیه و کرد روشن را ها نور رقص سریع جیدی

 .کردندمی همراهی

 با تواندمی باالخره که این از ساناز هم باز اما نبود هاخانواده از غیر مهمانی که این با

 !بود دنیا نامزدی مراسم ترین متفاوت شاید این... شد خوشحال برقصد امیرعلی

 زیبا خیلی برایش آخر دقایق اما بود، ننشسته ساناز دل به زیاد هایشاول شاید مراسم

 !خورد رقم

 برای کمی مسئله این... بماند و برود هاآن هایخانه به امیرعلی شب آن بود قرار

 !بماند ساناز کنار بود بخش لذت حدودی تا و آور خجالت

 .بود خبربی ساناز استرس و شرم از امیرعلی که چند هر

 خودش اتاق سوی به داری معنا سکوت با کس هر رسیدند خانه به بامداد دو ساعت

 .رفت

 !بود عجیب خانواده این آزادی و راحتی همه آن امیرعلی برای
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 هانامزد به خوابیدن و ماندن تنها اجازه زیاد ایرانی هایخانواده معموال چون

 ...دادندنمی

 را چیزها خیلی این و رفتند اتاق یک درون سیاوش و نازی که دید چشم به راحت اما

 .کرد روشن برایش

 .بودند کرده سکوت دو هر شدند، ساناز اتاق وارد

 

 

 !بگذراند را زفافش شب است قرار که داشت را عروسی حس که ساناز مخصوصا

 ...کشید خجالت بسیار فکر این از

 .شد خیره آینه توی خودش تصویر  به و رفت آرایشش میز سمت به

 .است شده خیره او به و است ایستاده تر دور کمی علی امیر که شد متوجه

 .کرد شل را کرواتش یگره و آورد در را کتش

 .آورد در را موهایش هایگیره کرد سعی و گرفت او از نگاه هول با ساناز

 .شد تمام موهاش کار ربع یک از بعد

 ...بود رفته اتاقش سرویس به امیرعلی

 .داده انجام او راحتی برای را کار این کرد حس ساناز
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 .بیاورد در را لباسش امیرعلی نبود در گرفت تصمیم

 .نرسید زیپ به دستش کرد تالش چقدر هر

 ...بود شده کالفه و کفری حسابی

 .شد اتاق وارد دوباره امیرعلی و شد باز سرویس در

 .شدند خیره هم به داری معنا سکوت در ای لحظه برای دو هر

 :گفت خود با رفتن کلنجار کمی از بعد ساناز

 .رسهنمی دستم بکشم؟ پایین رو لباسم زیپ که... که کنی کمکم میشه -

 .شد نزدیکش مکثی از بعد داد، تکان سری و کشید عمیقی نفس امیرعلی

 .ایستاد او به پشت سریع ساناز

 !انداخت کمرش زیبای قوس به نگاهی ساناز، از کمی یفاصله در امیرعلی

 ...بودند کره بازی عشق هم با که افتاد شبی آن یاد

 .بود کرده فراموش را شب آن که بود وقت خیلی

 پایین آرام و برداشت را زیپ  و کرد بلند را دستش و داد قورت سخت را دهانش آب

 .کشید

 .کردمی نوازش را ساناز گردن پشت گرمش های نفس هرم اما نداشت خبر امیرعلی
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 شک که بود محکم و زیاد قدر آن قلبش تپش... بست را چشمانش محکم ساناز

 !رسید خواهد هم او گوش به نداشت

 

 

 

 .دهدمی طولش اینقدر علی امیر چرا کردنمی اعتراض اصال

 .نیافتد تا دارد نگه را لباسش بود رفته یادش

 را او سریع افتاد، اشیقه کامل و شد شل زیپ کامل رفت پایین با اشدکلته لباس

 . نبود اش تنه باال روی پوشش اما گرفت

 .کرد حلقه او دور را دستانش اختیاربی و انداخت او یبرهنه کمر به داغی نگاه امیرعلی

 ...افتاد کنارش و شد سست دستانش و گزید لب ساناز

 .بیفتد پایین به تنش از کامل لباس تا شد باعث همین

 ...بود توری سفید شرت یک فقط پوشش تنها بود، شده برهنه کامال حاال

 سمت به را او و زد ساناز گردن به ایبوسه بود شده ک*تحری سخت که امیرعلی

 .چرخاند خود
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 را ساناز دل نگاهش برق... چرخاند او نقصبی هیکل روی به را خمارش و داغ نگاه

 .داد تکان
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