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 :نازی بیقرار نالید

 .زود باش سیاوش –

سیاوش فشار کمی به سورا*خ نازی وارد کرد که چشمان نازی خمار تر شد و الی 

 .پایش نبض گرفت

 :سیاوش با صدای خش داری گفت

 بگو نازی…چی می خوای؟ –

 :نازی بدون خجالت گفت

 .کی**رت رو می خوام –

 :سیاوش فشار دیگری آورد و خشن تر گفت

 کی قراره جر*ت بده؟ –

 :نازی با التماس نالید

 .تو…فقط تو سیاوش…بکن منو…آه –

سیاوش که به هدفش رسیده بود پاهای نازی را بر روی شانه هایش انداخت و سفت 

 .او را نگه داشت

سپس اولین ضربه را محکم زد و تمامش را داخل نازی فرستاد…هر دو با هم آه 

 .غلیظی کشیدن و غرقِ لذت شدند

سیاوش دیگر چیزی نفهمید و حرکاتش را در درون نازی شروع کرد...محکم و 

 !کوبنده

 …جوری که تمام بدن نازی تکان می خورد، آه و ناله اش غیر قابل کنترل بود
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 .هر چقدر میگذشت بیشتر میخواست

 :بی شرم گفت

 .محکم تر بکن…آی…فشار بده –

سیاوش تحریک تر شد و پاهای نازی را تا ته باز کرد و محکم تر در آن سو*راخ تنگ 

 .کمر زد

نازی جیغی کشید…آرزو داشت دستانش باز بودند و او میتوانست به ملحفه ها چنگ 

 .بزند

 :عرق از سر و روی سیاوش راه گرفته بود با نفس نفس گفت

 کی داره تو رو میکنه؟ –

 :نازی سریع پاسخ داد

 .تو سیاوش…اوم –

سیاوش دستش را به آل*ت نازی چسباند و دورانی تکان داد که همان موقع نازی با 

 .جیغی لرزید و به شدت ار*ضا شد

 .انگار جانش هم همراه با آب*ش بیرون زد

پاهایش در دستان سیاوش میلرزید و با نفس نفس های کشدار چشمانش را بسته 

 .بود

سیاوش حس کرد که زیبا ترین صحنهی عمرش را میبیند، آرام آل*تش را از درون 

 :نازی بیرون کشید که نازی بی حال گفت

 .تو…تو ار*ضا نشدی –
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 :سیاوش چشمکی زد و گفت

 .میشم عزیزم –

سپس با انگشت فشاری بر سورا*خ عقبش آورد که چشمان خمار و بیحال نازی به 

 .یک باره گرد شد

نگاه از صورت نازی گرفت و با خیسی الی پاهایش بر پشتش مالید تا کمتر درد 

 .بکشد

پاهای نازی را باال داد و آنها را در دلش جم کرد تا باس*نش باال بیآید…با دیدن 

 .آن سوراخ صورتی رنگ هوش از سرش رفت و آل*تش تکانی خورد

 .آب دهانش را محکم قورت داد و آل*تش را تنظیم کرد و حرکت اول را زد

 …نازی لبش را با درد گزید و اجازه داد تا سیاوش از وجودش لذت ببرد

 …سیاوش پهلوهای نازی را گرفت و تند تند کمر زد

مردانه اه میکشید و سرش را باال داده بود…نمی دانست این نازی چه در وجودش 

 .دارد که بعد از هر رابطه باز هم تنگ میماند

 !این خیلی خوشحالش میکرد

 .چند تا سیلی پیاپی بز بهش*ت نازی زد تا صدای ناله و جیغش را بشنود

 .با شنیدن جیغ نازی، حرکت محکم تری زد و با فشار در نازی خالی شد

بیحال و ناتوان کنار نازی افتاد هر دو خسته کنار هم نفس نفس میزدند و به لذ*ت 

 .نابشان فکر میکردند

کمی که گذشت نیم خیز شد و دستان بستهی نازی را باز کرد، با دیدن مچ کبود 
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 :شدهی نازی کمی شرمنده شد و بوسهای به دستان نازی زد و گفت

 خوبی؟ اذیت شدی؟ –

 :نازی برای اطمینان دادن به سیاوش لبخندی زد و گفت

 !خوبم عشقم...عالی بود –

 سیاوش لبخند آسوده ای زد و نازی را در بغلش گرفت

 .هر دو بی حرف در آغوش هم دیگر دراز کشیده بودند بدون آن که بخوابند

نازی خط های نامفهومی بر روی عضالت سینه ی سیاوش میکشید و به اتفاق آن 

 .شب فکر میکرد

اما سیاوش تمام فکرش حول و حوش نازی و وحید میچرخید، او از این میترسید که 

 .وحید هوایی شود و بخواهد نازی را از او بگیرد

عروسکش را!…دختری که مال او بود و خودش بکا*رتش را گرفته بود، امکان 

 .نداشت که بیخیالش شود

 :آرام گفت

 نازی؟ –

 :نازی از فکر خارج شد و با مالیمت گفت

 جانم؟ –

 نظرت درمورد رابطهمون چیه؟ –

 :نازی با تعجب سوال کرد

 نظرم؟ –
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 …آره منظورم اینطوری پنهانی –

 :نازی کمی با تفکر مکث کرد و سپس گفت

من این رابطه رو دوست دارم…پر از هیجان و…عشقِ چون…من دوستت دارم  –

 .سیاوش اما…اینطور پنهانی خب…سخته

 :سیاوش لبخند رضایت بخشی زد و گفت

 چطوره مال من بشی؟ –

 :نازی کمی سر کج کرد تا بتواند صورت سیاوش را ببیند، با تمام سادگی گفت

 .من مال تواَم دیگه –

 …سیاوش خندهای به خاطر خنگی و سادگی نازی کرد

 تازه متوجه شد سادگی نازی هر چقدر بد باشد مثل عسل شیرین است، نه؟

 !خم شد و بوسه محکمی به لبان نازی زد و شهد لبانش را مزه کرد

 :بعد از چند دقیقه از صورت فاصله گرفت و با لحن خاصی گفت

 .سادگیت رو دوست دارم –

 نازی حس کرد در دلش ولوله ای به پا شد، واقعا این حرف را سیاوش زد؟

سیاوش متوجهی حال نازی شد که لبخندی زد و صورتش را در بر گرفت و زمزمه 

 :کرد

 .با من باش…نه مثل االن، باهام ازدواج کن نازی –

چشمان نازی از اشک شوق درخشید و لب گزید، همین کافی بود که دل سیاوش 

 .برایش پر بکشد و دوباره لبهایش را در اسارت خود در بیاورد
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 !نازی با گریه سیاوش را میبوسید… با جان و دل

 :بعد از آن بوسهی عاشقانه سیاوش با عجله گفت

 .بگو…بگو آره –

 :نازی با خوشی خندید و از ته دل گفت

 .آره –

و این گونه شد که دوباره نازی و سیاوش هم را در بر گرفتند و دومین رابطهی شان در 

 …آن شب عجیب شکل گرفت، رابطهای سراسر عشق و خوشحالی

********* 

 :سیاوش دستی به موهای بافته شدهی نازی کشید و گفت

 .بهت میاد –

نازی نگاهی به آینه و تصویر خودشان کرد که چگونه نیمه بر*هنه در کنار هم بودند، 

 .خوشحال بود که هنوز کسی برای بیدار کردنش نیامده بود

 .انگار همه از مهمانی دیشب خسته شده بودند

 :با آرامش لب زد

 .سیاوش –

 جانم؟ –

 :لبخندی زد و گفت

 کی با بابا اینا حرف میزنی؟ –

 :سیاوش نرم خندید و گفت
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توی یک فرصت مناسب…اما فکر کنم اگر درمورد حسم بگم دیگه نذارن باهات  –

 .باشم تا روز عروسی

 .نازی با خجالت خندید! سیاوش از آینه نگاهی به نازی و آن لپهای اناری انداخت

 .دلش میخواست صورتش را در بر بگیرد و لپ هایش را حسابی گاز بگیرد

 چرا در یک شب اینقدر احساساتش پر رنگ شده بود؟

دستان نازی به دور گردنش حلقه شد و او را سفت بغل کرد، سیاوش تمام فکرهایش 

 .را پس زد و با بوسهای به کنار موهای نازی جوابش را داد

ساناز در خواب و رویا به سر میبرد که حس کرد بدنش مانند ژله میلرزد و کسی 

 .باالی سرش جیغ جیغ میکند

 .با هول و وال چشمانش را باز میکند و شوکه شده به نازی نگاه می کند

 :نازی با دیدن چشمان باز ساناز با ذوق. گفت

 .بیدار شو دیگه خوابالو –

 :ساناز با صدایی که به خاطر خواب گرفته بود گفت

 چت شده سر آوردی مگه؟ –

 :نازی دستانش را به هم کوباند و گفت

 .تو که نمیدونی چی شده…وای ساناز –

 :ساناز نچی کرد و پتو را بر روی سرش کشاند و در همان حال گفت

 .نمیخوام بدونم، میخوام بخوابم –

 :نازی کفری شده پتو را از روی سر ساناز کشید و گفت
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 .اَه پاشو دیگه –

 .ساناز با حرص پوفی کشید و روی تخت نشست

 .اگه گذاشتی بخوابیم ها…بگو چی شده –

 :نازی دوباره دستانش را به هم زد و با چشمان ستاره بارانی گفت

 .سیاوش از من خواستگاری کرد –

ساناز که انگار برق به او وصل کرده بودند، شانههایش باال پرید و با چشمانی که 

 .دوباره گرد شده بود به نازی نگریست

 .نازی از عکسالعمل ساناز ریز خندید و با شیطنت نگاهش کرد

چشمان گرد شدهی ساناز رفته رفته ریز تر شد و به یک باره دستانش را دور گردن 

 .نازی حلقه کرد و باهم از شدت خوشحالی جیغی کشیدند

 :ساناز با خنده گفت

وای باالخره داداشم یه حرکتی کرد…من فکر کردم تا شکمت باال نیاد کاری  –

 .نمیکنه

 :نازی مشتی به کمر ساناز زد و گفت

 .بیادب –

 :ساناز بیتوجه با خوشحالی گفت

 بهت تبریک میگم… االن خوشحالی؟ –

نازی از آغوش ساناز بیرون آمد و به او نگاه کرد و با لبخند آرامش بخشی که گویای 

 :همه چیز بود گفت
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 .آره…خوشحالم که دارم به عشقم میرسم –

 …ساناز تبسمی در جواب نازی کرد اما

برای یک لحظه به نازی حسودیاش شد، یاد دیشب و اتفاق بین خودش و امیرعلی 

 !که میافتاد دلش میسوخت

 :نازی بدون این که از حال ساناز با خبر باشد دوباره سرخوش خندید و گفت

 ساناز از این به بعد باید خواهر شوهر صدات بزنم؟ –

خودش از گفتن این حرف خندید اما ساناز گیج فقط لبخند کوتاهی زد، نازی آنقدر 

غرق رویاهایش بود که متوجه ی حال ساناز نشد، ساناز باور داشت که سیاوش و 

 …نازی در کنار هم خوشبخت خواهند شد

 اما او باید از کجا میدانست که امیرعلی هم دارد به او فکر میکند؟

 تا به حال شنیدید که میگویند دل به دل راه دارد؟

 !حکایت این دو بود دیگر

امیر علی هم بدون آن که شب قبل چشم روی هم بگذارد تمام ساعات را به ساناز فکر 

 .کرده بود، دیگر کم مانده بود دیوانه شود

 .تصویر آن بدن زیبا و چشمان خمار ساناز از سرش بیرون نمیرفت

کالفه نگاهش را از سقف سفید اتاقش گرفت و روی تخت نیم خیز شد، چشمان قرمز 

 .و سوزناکش را محکم بست و شقیقه های سرش را ماساژ داد

 :با ضعف گفت

 !آخ دارم دیوونه میشم –
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 .هوفی کشید و از روی تخت بلند شد و یک راست به سمت حمام اتاقش رفت

 .سریع شیر آب سرد را باز کرد و زیر دوش ایستاد

برای یک لحظه از سردی آب به خود لرزید و نفسش قطع شد اما کم کم برایش 

 .عادی شد

کمی بیحرکت زیر دوش ایستاد تا به فکر و خیالهایش سامان بدهد اما باز هم پشت 

 .پلکهای بسته اش تصویر ساناز بود که نقش بسته بود

 …عصبی چشم باز کرد و با حرص مشتی به کاشی دیوار حمام کوبید

 چه بر سرش آمده بود؟

 یک شب همخوابی با یک دختر اینقدر ذهنش را درگیر کرده بود؟

چرا همچین غلطی انجام داد که حاال اینگونه پشیمان شده است؟ کاشکی قدرت این 

 .را داشت که زمان را به عقب برگرداند و آن شب را جبران کند

 :یک حسی درونش غرید

 واقعا این حس رو داری؟ –

 .گیج اخمی کرد و چنگی به موهای خیسش زد

 این حس های عجیب و غریب چه بود؟

دو ساعت تمام زیر دوش آب سرد ایستاده بود تا اشکال کار را بیاید اما حاصل این 

 .کارگلو درد و لرزی بود که تمام تنش را گرفته بود

دست از پا دراز تر از حمام بیرون آمد و لباس هایش را پوشید تا به شرکت برود اما 

 !هر چه که می گذشت حس میکرد دمای بدنش بیشتر میشود و درد گلویش بدتر
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میخواست حالش را تحمل کند اما آخر وقتی دید سرش گیج میرود نتوانست تحمل 

 .کند و روی تخت دراز کشید

گوشی اش را از زیر بالشت بیرون آورد و با چشمانی که از شدت تب خمار شده بود 

 .شماره ی سیاوش را گرفت تا به او اطالع دهد نمی تواند به شرکت برود

 …بعد از گذشت چهار بوق صدای آشنای دختری را شنید

سیاوش و نازی آنقدر غرق نگاه یک دیگر شده بودند که سیاوش یادش رفته بود 

گوشیاش را از اتاقش با خود بیاورد، دیگر به خودش هم زحمت رفتن نمی داد و طبق 

 .معمول به خواهر کوچک و بخت برگشتهاش ساناز دستور این کار را داد

 .ساناز غر غر کنان از پله ها باال رفت و وارد اتاق سیاوش شد

با چشم به دنبال گوشی او میگشت که صدای زنگ آن را شنید، به سمت مسیر صدا 

رفت و گوشی را پیدا کرد خواست بیتوجه به اسم کسی که تماس گرفته گوشی را 

 .بردارد و برود که با دیدن آن اسم نفسش قطع شد

 :بیاختیار جواب داد

 الو؟ –

 :صدای خش خشی از آن طرف خط آمد و بعد امیرعلی نالید

 سیاوش؟ –

ساناز با شنیدن آن صدای خش دار و گرفته مات ماند…دست خودش نبود نگرانی به 

 !یک باره به جان روح و روانش افتاده بود

 :چنگی به موهایش پریشانش زد و تند گفت
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 امیرعلی خوبی؟ صدات چرا اینطوریه؟ –

امیرعلی سرفهای کرد…گویا حالش بدتر از آن چیزی بود که بتواند جواب دهد اما به 

 :زور گفت

 .حالم…خوب نیست به…به سیاوش بگو نمیتونم شرکت بیام –

 :ساناز بیاختیار بغض کرد و نالید

 …وای امیر حالت بده؟ کجایی بیام دنبالت؟ کسی هست اونجا؟ باید بری دکتر –

امیر علی احساس میکرد که در خواب و رویا سیر میکند و صدای ساناز توهمی بیش 

 .نیست

 .با چشمانی خمار تبسمی کرد و بیاختیار آدرس خانهاش را داد

 !قربان صدقههایی که ساناز از آن طرف خط که برایش میرفت برایش شیرین بود

 .خودش هم نمیدانست که چه اتفاقی دارد میافتد

ساناز همانگونه که پشت خط با امیرعلی حرف میزد تند تند به سمت اتاقش رفت و 

 ...مانتو و شالی به تن کرد

 حتی نفهمید رنگ و مدلشان چگونه است؟

 :بیخیال ست کردن لباسهایش شد و گفت

 .امیر من دارم میام…نخوابیها توی راهم خونه بمون –

سریع گوشی را قطع کرد و روانه ی پله ها شد…سیاوش با دیدن ساناز ابرویی باال 

 :انداخت و گفت

 کجا میری؟ –
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 :ساناز با کمی هول گفت

 .حال دوستم بد شده دارم میرم پیشش –

 :سیاوش با شک گفت

 کدوم دوستت؟ –

 :نازی که حس میکرد پای امیرعلی در میان است سریع پیش قدم شد و گفت

 .وای مینا رو میگی ساناز؟ بنده خدا تصادف کرده نه؟ خب برو پیشش دیگه –

 .ساناز قدردان به نازی خیره شد

سیاوش با حرف نازی دیگر چیزی نگفت، ساناز سریع گوشی را به دست سیاوش داد 

 .و از خانه خارج شد

 .ساناز نفهمید چگونه تاکسی گرفت و آدرس خانهی امیرعلی را داد

وقتی به خود آمد که پشت در ایستاده بود و پشت سر هم فقط دکمهی اف اف را 

 .میفشرد

دعا دعا میکرد که امیرعلی در را برایش باز کند، حتی نفهمیده بود که چگونه بغضش 

 .شکسته بود و به پهنای صورتش اشک میریخت

ناامید برای هزارمین بار دوباره زنگ زد که در بدون پاسخی باز شد…با خوشحالی در 

را باز کرد و سریع وارد حیاط شد، به سمت در ورودی رفت و دعا میکرد این یکی قفل 

 .نشود

انگار خدا دلش برایش سوخت که دعایش را اجابت کرده بود... دستهی در را پایین 

 :داد و وارد خانه شد بالفاصله صدا زد
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 امیرعلی؟ کجایی؟ –

 :صدایی نشنید و این نگران ترش میکرد…دوباره به گریه افتاد و داد زد

 امیرعلی؟ –

تند تند اطراف را میگردید خواست از پله ها باال برود که صدای ناله ای را شنید با 

 …نگرانی به سمت صدا رفت که امیرعلی را در گوشهای از خانه پیدا کرد

 .بیاختیار جیغی زد و به سمت امیرعلی پرواز کرد و جلویش زانو زد

 !امیر علی خوبی؟ وای خدا –

 :امیرعلی که هنوز فکر میکرد در رویاست لبخند بیحالی زد و گفت

 .گریه نکن –

 .ساناز بلند ضجه زد و خودش را در اغوش امیرعلی انداخت

 .هر دو برای لحظه ای همه چیز را فراموش کردند

 .ساناز سریع از بغل امیرعلی بیرون آمد و خواست او را بلند کند

 .امیر علی بلند شو باید بریم دکتر –

 .اما امیرعلی بیحال تر از آن بود که جواب دهد

ساناز وقتی حال امیرعلی را دید سعی کرد او را بلند کند اما نتوانست، با بیچارگی 

دوباره بلند گریه کرد از خودش متنفر بود که چرا در چنین وضعی ناتوان شده و 

 .نمیتواند به امیرعلی کمک کند

با فکری که به سرش زد سریع گوشیاش. را از جیب مانتویش بیرون آورد و تند 

 ……شمارهی اورژانس را گرفت
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دو ساعت بعد ساناز در حالی که کاسهی حاوی سوپ مرغ را در سینی گذاشته بود 

 .وارد اتاق امیرعلی شد که آرام خوابیده بود

از دیدن آن صورت رنگ پریده دلش به درد آمد، با این که دیشب از دست امیرعلی 

 .ناراحت شده بود اما باز هم با دیدن او دل و دینش را از دست می داد

 :لب گزید و به تختش نزدیک شد، سینی را روی میز گذاشت و با احتیاط صدایش زد

 .آقا امیرعلی؟ براتون سوپ آوردم –

 .امیرعلی با شنیدن صدای ساناز چشمانش را باز کرد

ساناز با دیدن چشمان قرمز آن یاد یک ساعت پیش افتاد که وقتی اورژانس آمده بود 

 .سرمی به دستش زده بودند و بعد از توضیحات پزشکی رفتند

امیرعلی سعی کرد بلند شود، خودش هم نفهمیده بود چگونه با یک دوش آب سرد 

 .اینگونه شده بود، از این ضعفاش حالش به هم میخورد

توان نگاه کردن به صورت ساناز را نداشت، بعد از اتفاقات دیشب و چند ساعت پیش 

 .واقعا نمیدانست چه عکسالعملی نشان دهد

 :ساناز سینی را برداشت و روی پاهایش گذاشت و آرام گفت

 .سوپ درست کردم براتون خوبه –

 .امیرعلی یک لحظه مات ماند که چگونه ساناز با او خوب رفتار میکند
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