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هر دو آنقدر از تحمل آن همه لذت و شهو*ت خسته شده بودند که در آغوش هم به 

 .خواب رفتند

 …صبح زود سیاوش زود تر از نازی بیدار شد و بعد از بوسهای به گونه های او رفت

نازی با صدای بسته شدن در بیدار شد اما چشمانش را باز نکرد، او خسته تر از آن بود 

 .که بتواند حرکتی انجام دهد

 :ساناز اما با دیدن خارج شدن سیاوش از اتاق نازی با خود گفت

 .این دو تا کی رسوا بشن خدا میدونه –

 .سپس با دور شدن سیاوش آرام به سمت اتاق نازی رفت و در را باز کرد و داخل شد

با دیدن وضع نازی چشمانش گرد شد و دهانش باز ماند اما سریع چرخید و پشت به 

 او ایستاد، آن دو دیگر از حد خارج شده بودند آخر این شد رابطه؟

نازی مانند انسان های اولیه لخت و عور روی تخت خوابیده بود و حتی ملحفه ای 

 .رویش نینداخته بود

بدتر از آن این بود که رد دستان سیاوش روی بدنش مانده بود و سرخ رنگ به نظر 

 .میرسید

 :ساناز بیخیال خجالت شد و چرخید، به سمت تخت نازی رفت و گفت

 .بسه دیگه بیدار شو نازی خوبه مامانت نیومد ها…بلند شو دیگه –

 :نازی با لحن خماری گفت

 .ولم کن ساناز خوابم میاد…کو**نم درد می کنه –

 :سانار پوزخندی زد و گفت
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 .می خواستی ندی بدبخت پاشو دیگه –

وقتی دید حرکتی نمیکند با حرص نیشگونی از سی*نهی گرد نازی گرفت که نازی با 

 .جیغ خفیفی از جایش پرید

 :جای نیشگون گرفتهاش را با ناراحتی ماساژ داد و گفت

 .دیوونه شدی یا ل*ز؟ دردم گرفت –

 :ساناز که دلش خنک شده بود راحت خندید و گفت

 …از اون داداشم بیشتر درد نداشت که –

 .نازی نگاه چپی به او انداخت که یعنی حواثت باشد

 :اما ساناز اهمیت نداد و گفت

 .نگاش کن هنوز لخت جلو من نشسته –

این را که گفت نازی تازه متوجه ی وضعیتش شد و با خجالت بدنش را از ساناز 

 پوشاند

نازی تازه متوجهی وضعیتش شد و با خجالت بدنش را از ساناز پوشاند، در عین حال 

 :پرسید

 سر صبح این جا چی کار میکنی؟ –

 :ساناز تازه به خودش آمد و با استرس گفت

 وای نازی نگران امیرعلیام…به نظرت خوب شده؟ –

 :ساناز بیخیال گفت

 .زخم شمشیر که نخورده بود…حتما خوب شده دیگه –
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 :ساناز لب برچید و زمزمه کرد

 .دلم براش تنگ شده –

 :نازی پوفی کشید و گفت

 فراموش کردی باهات چی کار کرد؟ –

ساناز حرفی نزد…هر چه در دلش دنبال ناراحتی از امیرعلی میگشت چیزی نمی 

 …یابید

 :آهی کشید و گفت

 .نمیدونم نازی انگار که هیچی بین مون نبوده –

نازی چپ چپ نگاهش کرد و بعد همزمان که ملحفه را دورش گرفته بود بلند شد و به 

 .سمت کمد لباسهایش رفت

در آن وضعیت راه رفتن برایش سخت بود اما تمام تالشش را میکرد درست راه برود 

 .تا سوژهی ساناز نشود

 :اما ساناز پشت به نازی نشست تا نازی راحت باشد…ساناز آرام پرسید

 به نظرت بهش زنگ بزنم؟ –

نازی وقتی دید ساناز پشت به او نشسته است با خیال راحت ملحفه را کنار زد و 

 .مشغول پوشیدن لباسهایش شد

 :در همان حال گفت

 نمیدونم ساناز…به نظرت خودت رو کوچیک نمیکنی؟ –

 .خب چی کار کنم نگرانشم –
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 :نازی قفل سوتینَش را انداخت و بلوزَش را پوشید و گفت

 .اگه میخوای زنگ بزن –

 :ساناز آهی کشید و گفت

 .وای گیجم کردی نازی –

 :نازی حرصی گفت

 .خب چی کار کنم خودت هی سوال میکنی دیگه…هر کار میخوای بکن –

 .ساناز فهمید نظرخواهی از نازی کار اشتباهی است

 .بلند شد و به سمت در اتاق رفت و به صدا زدن های نازی دقت نکرد

با ناراحتی پلههای خانه را پایین می آمد که چشمش به نیما افتاد، مجبوری لبخندی زد 

 :که نیما گفت

 سالم خوبی؟ –

 !سالم ممنون –

 .نیما ایستاد که ساناز مجبوراً روی پلهها ایستاد و منتظر به نیما خیره شد

 :نیما گفت

 میگم چطوره فردایی پس فردایی دستِ جمعی بریم بیرون؟ –

 :ساناز ابرویی باال انداخت و گفت

 مثال کجا؟ –

 :نیما شانهای باال انداخت و گفت

 .نمی دونم مثال بام تهران یا رستورانی پارکی، کوه…فرقی نداره –
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 :ساناز سری تکان داد و گفت

 .خب من که نظری ندارم به سیاوش بگو –

 .نیما باشهای گفت و از پله ها باال رفت

ساناز کمی به مسیر رفتن او نگاه کرد و بعد به سمت پایین حرکت کرد که چشمش به 

 .نگین افتاد

 با دیدنش پوفی کشید…باز قرار بود چرت و پرت هایش را بشنود؟

 .خواهر برادر زمین تا آسمان با هم فرق داشتند

 :به پایین پله ها که رسید نگین با لبخندی که بیشتر شبیه به پوزخند بود گفت

 !صبح بخیر ساناز جون –

 :ساناز لبخند اجباریای زد و آرام گفت

 .صبح تو هم بخیر –

 :خواست سریع از کنارش بگذرد که نگین فرصت نداد و گفت

 یه وقت بد نگذره؟ –

 .ساناز همان لحظه ایستاد… فهمید که نگین دوباره قصد اذیت کردنش را دارد

 :آرام چرخید و گفت

 منظور؟ –

نگین دیگر واضح پوزخندی زد…قبل از این که حرفی بزند صدای نازی آمد که تازه از 

 .اتاقش خارج شده بود

 .سالم –
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 …نگین پوزخند دیگری زد و با دیدن نازی عقب گرد کرد و رفت

 :نازی با تعجب گفت

 واه چش بود؟ –

 :ساناز شانه ای باال انداخت و گفت

 .اهمیت نده –

 :همان موقع نازی صدای مادرش را شنید که گفت

 .ساناز نازی بیاین صبحونه –

 :نازی دست ساناز را گرفت و گفت

 .اومدیم مامان –

شب با آمدن سیاوش ساناز تمام جانش گوش شده بود، سیاوش کنار پدر بزرگ 

 .نشسته بود و راجع به حال امیرعلی حرف میزد

 :خدا میداند وقتی سیاوش گفت

 .صداش که خیلی گرفته و خش دار بود…حتما حالش خیلی بده –

 !چه حالی بهش دست داد…کاشکی بهش زنگ میزد

نازی متوجهی حال ساناز شد و با احتیاط دستش را فشرد تا به او اطمینان دهد که 

 .آرام باشد

 :ساناز آهسته گفت

 .نمی تونم تحمل کنم –

 :نازی با تعجب گفت
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 یعنی چی؟ –

 .بهش زنگ میزنم –

 .قبل از این که نازی جلویش را بگیرد جایش بلند شد و به سمت آشمزخانه رفت

 …سریع گوشی اش را از جیبش بیرون آورد و بیفکر شمارهی امیرعلی را گرفت

 …یک بوق…دو بوق…سه بوق

 …به یک باره به خودش آمد

 کارش درست بود؟

 !با شنیدن صدای امیرعلی فکرهایش جان باختن

 …الو –

 .حق با سیاوش بود…صدایش زیادی خش داشت

 :نفس لرزانی کشید و گفت

 …سالم –

 …امیرعلی بیاختیار از روی مبل خانهاش بلند شد و شروع به راه رفتن کرد

 :آرام گفت

 .سالم –

 خوبی؟ –

 لبخندی زد…ساناز دلواپسش بود و او خوشحال بود؟

 .آره بهترم –

 .ساناز نفس راحتی کشید
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 دکتر رفتی؟ –

 :امیرعلی بعد از مکث آهی کشید و گفت

 .نه –

 :ساناز بیاختیار گفت

 چرا؟ –

 چه باید میگفت؟

 نمیتوانست با این حالش رانندگی کند؟ یا این که حوصله نداشت؟

 :دوباره آهی کشید و گفت

 .خوب میشم –

امیرعلی شک داشت سوالش را بپرسد یا نه اما قلبش برای پرسش آن سوال 

 .بیقراری میکرد

 نگرانی؟ –

 :لحن امیرعلی آن قدر تاثیر گذار بود که ساناز آرام گفت

 .آره…خوب شو –

 :امیرعلی آنقدر خوشحال شد که با انرژی گفت

 .میشم –

 !ساناز خندید…امیرعلی هم

 …هر دو خداحافظی کردند و قطع کردند
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ساناز از این مکالمهی چند دقیقه ای خوشحال بود اما صدایی همهی خوشحالی اش را 

 .به باد داد

 .صبر میکردی سالم منم میرسوندی –

 …ساناز هول کرده برگشت

 :نگین پوزخندی به رنگ پریده اش زد و گفت

 چیه ترسوندمت؟ –

 :ساناز با خشم گفت

 چی میخوای؟ –

 آشپزخونه است…باید برای اومدن به این جا ازت اجازه بگیرم؟ –

 …ساناز عصبی و بیقرار بود…نمیخواست که او چیزی از حسش به امیرعلی بداند

 .اگر سیاوش یا پدرش میفهمید بدبخت میشد

نفس عمیقی کشید تا خونسردیاش را به دست بیاورد، کلکل کردن با نگین بیفایده 

 .بود

 :راهش را گرفت تا از آشپزخونه خارج بشه که نگین دوباره گفت

 باهاش رابطه داری؟ –

 ساناز دلش از ترس تکانی خورد…این دختر قصد خراب کردن زندگیاش را داشت؟

 :عصبی چرخید و غرید

 .زر نزن نگین –

پوزخند نگین روی اعصابش بود…دلش میخواست جلو برود و گونهی پالستیکیاش 
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 .را به ضرب دستش مهمان کند

 .زر چیه عزیزم مگه دروغ میگم؟ چرا جوش میاری –

 :ساناز دوباره جبهه گرفت و غرید

 .کاری نکن منم دهنم باز بشه و نشون بدم کی با کی رابطه داره –

 :نگین خندید و گفت

 .حاال باورم نشد…تو و نازی یه تخته کم داری –

 …ساناز دست به کمر ایستاد

اره ما کم داریم…پس مواظب خودت باش یه وقت یه بالیی سرت نیاد، میدونی  –

 .که آدمایی که یه تخته شون کمه خریت های زیادی انجام میدن

پوزخند نگین از بین رفت…ساناز حس میکرد دلش خنک شده از اول هم باید این 

 .گونه جوابش را میداد

 .با حس پیروزمندانه ای برگشت و از آشپزخانه خارج شد

 :اما نگین دقایقی به مسیر رفتن او خیره شد و بعد با کینه زمزمه کرد

 .خریت واقعی رو نشونتون میدم…فقط صبر کن ساناز خانوم –

 .کمی آن طرف تر از آشپزخانه، نازی و سیاوش باز غرق در نگاه هم شده بودند

نازی با نگاهش از سیاوش خواهش میکرد که موضوع خواستگاری را با همه در میان 

 .بگذارد

 !و سیاوش هم خوب معنای نگاه معشوقش را میفهمید

قبال با پدرش در مورد این موضوع حرف زده بود و پدرش رضایت خودش را اعالم 
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 .کرده بود اما از مطرح کردن این ماجرا جلوی همه کمی خجالت می کشید

 …خودش هم از این حس تعجب کرده بود

 .اما باالخره تسلیم دلش شد و آرام به پدرش نگاه کرد و سری تکان داد

 .پدرش خوب معنی این حرکت را فهمید و لبخند معنا داری زد و بعد با نازی خیره شد

نازی هم که تمام مدت نگاهش به سیاوش و عمویش بود با دیدن نگاه عمو جانش با 

 .خجالت لب گزید

 !این دو جوان عجیب به هم میآمدند

 …شاید آن شب بهترین لحظهی زندگی آن دو بود

شبی که به نام هم خوانده شدند و خانوادهها رضایتشان را از این وصلت اعالم 

 .کردند

شبی که لبخند واقعی روی چهرهی سیاوش نشست و نازی با خوشحالی بغض کرد، 

 .هر دو آن شب خوابشان نبرد

برعکس شبهای دیگر که سیاوش هر وقت هوای نازی به سرش میزد پیش او 

 .میرفت اما آن شب این کار را نکرد

او دلش میخواست تا شب عروسی صبر کند…آن قدر صبر کند تا دل و جانش 

 .تشنهی نازی شود و بتواند شب عروسی جبران کند

 …و انتظار چقدر سخت بود و سرنوشت

 !سخت و بدتر

******* 
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خبر نامزدی سیاوش و نازی مثل بمب در همهی فامیل پخش شده بود، کسی سر از پا 

 .نمیشناخت

مخصوصا نازی که برای خرید لباس نامزدیاش با ساناز کل پاساژها را دوره کرده 

 :بودند…آخر سر ساناز طاقت نیاورد و با آه و ناله گفت

 .وای نازی…بخدا پاهام دیگه جون نداری وایسا –

 :نازی کالفه گفت

 .اوف ساناز تو فقط غر زدی…خو راه بیا دیگه –

اونقدر تو این دو سه روز منو با خودت بازار آوردی سه کیلو کم کردم به خدا…یه  –

 .لباس بخر بریم دیگه

 :نازی با حرص و ناراحتی لب زد

 .چیزی چشمم رو نمیگیره –

 :ساناز کمی فکر کرد و بعد گفت

 .بیا بریم مزون دوستِ من…یه اون جا رو هم ببینیم –

 .نازی با لبخندی به سرعت قبول کرد

هر دو راهی مزون ستاره شدند، در آن جا ساناز دعا میکرد که نازی لباسی را پسند 

 .کند و دعایش مستجاب شد

پیراهن طالیی رنگ با دامن دنباله دار که آستینهایش گیپور بود و یقهی بازی داشت، 

 .به گونهای که شانه هایش هم لخت بود

 !مثل لباس یک پرنسس بود
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 !وقتی نازی آن را به تن کرد فوقالعاده به هیکل بینقصاش می آمد

 .ساناز حسابی ازش تعریف کرد

خودش هم پیراهن بادمجانی رنگی خرید که با ظرافت رویش کار شده بود، هر دو 

 .راضی از خریدشان باالخره به خانه بازگشتند

 …روز موعود فرا رسید

نازی و ساناز از صبح در آرایشگاه بودند، مادرهایشان در عمارت مشغول سر و سامان 

 .دادن به تدارکات

ساناز در حالی که داشت ناخنهای تازه الک زدهاش را فوت میکرد رو به آرایشگر 

 :گفت

 کی کار نازی تموم میشه بهار خانوم؟ –

 …چیزی نمونده عزیز دلم –

 :نازی با استرس گفت

 وای ساناز خوب شدم؟ –

 :ساناز با خنده گفت

 .من هنوز ندیدمت –

 :نازی با حرص گفت

 .حاال من به آینه دسترسی ندارم تو که یه جفت چشم داری –

 .بهار خانوم از کل کل آن دوتا خندهاش گرفته بود

 !عجب عروس و خواهر شوهری بودند
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بعد از این که نیم تاج طالیی را روی موهایش میزان کرد قدمی به عقب برداشت و 

 :گفت

 !تموم شد عزیزم…مبارکت باشه –

 …ساناز با ذوق جلو رفت و به نازی خیره شد

 !بینهایت زیبا شده بود

 !حتی بیشتر از همیشه

موهایش به طرز زیبایی شنیون شده بود و آرایش الیتی هم چهرهاش را زینت داده 

 .بود

 :با همان ذوق زیاد دستانش را به هم کوبید و گفت

 !وای نازی عجب جیگری شدی –

 :نازی بیقرار لبهای رژ زده اش را تکان داد و گفت

 .راست میگی؟ اون پارچه رو از روی آینه بگیر خودم رو ببینم –

 .ساناز سریع اطاعت کرد و پارچه رو برداشت

نازی از دیدن ظاهر جدیدش بینهایت خوشحال شد و حسابی از بهار خانوم تشکر 

 .کرد

ساناز به نازی کمک کرد تا شنلش را بپوشد، دست گل ری قرمز رنگش را که حسابی 

 .برای خریدش سلیقه به خرج داده بود را در دستانش گرفت

 .دل تو دلش نبود تا سیاوش سر برسد و او را این گونه ببیند

 چند دقیقه منتظر ماندن که گوشی ساناز
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 .زنگ خورد و سیاوش خبر از آمدنش داد، هر دو خوشحال شدند

ساناز مانتوی بلندش را به تن کرد و به نازی کمک کرد تا از پله های آرایشگاه پایین 

 .برود

فیلم بردار در انتهای پله ها منتظر آمدن عروس بود و سیاوش دل تو دلش نبود تا 

 .محبوبش را ببیند

 .با آمدن نازی و ساناز از ماشین پیاده شد و بیقرار کنار پلهها ایستاد

فیلم بردار از ساناز خواست از عروس فاصله بگیرد و سیاوش جلو برود و دست نازی 

 .را در دست بگیرد

 …سیاوش سریع آن کار را انجام داد

 .دلش میخواست صورت نازی را ببیند اما آن شنل اجازه نمیداد

سوار ماشین شدن و ساناز فیلم برادر در عقب ماشین جای گرفتن، حضور آن دو مانع 

 .از ابراز عالقهی سیاوش میشد و این کالفهاش کرده بود

ظبط ماشین را روشن کرد و آهنگ شادی گذاشت در طول راه ساناز با دست و 

 .سوتهایش فضا را شاد نگه داشته بود

 .ماشین هایی که از کنارشان رو میشدند حسابی بوق میزدند

 .باالخره به عمارت رسیدند، جلوی در حسابی چراغانی شده بود

 .فیلم بردار سریع از ماشین پیاده شد تا لحظهی ورود عروس داماد را فیلم بگیرد

ساناز سریع به پیست رقص رفت و با دختر پسر های فامیل برای دست و جیغ زدن 

 .همراه شد
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سیاوش وقتی شنل نازی را برداشت با دیدن آن همه زیبایی ماتش برد، خوشحال از 

 .ظاهر زیبای نازی لبخند بزرگی زد و دستش را فشرد

 .بعد از این که با همه سالم کردن به سوی جایگاهشان رفتند و نشستند

 :سیاوش از فرصت استفاده کرد و کنار گوش نازی گفت

 !فوقالعاده شدی –

 :نازی با خجالت سری پایین انداخت و گفت

 !تو هم خیلی خوشتیپ شدی –

سیاوش خواست حرفی بزند که دوستانش دورش را گرفتند و هر کدام تبریک 

 .میگفتند

 .ساناز در حال رقص با دخترها بود که سنگینی نگاهی را حس کرد

 .به طوری که چرخید و نگاهش با نگاه امیرعلی طالقی پیدا کرد و خشک شد

 …نفس در سینههایش حبس شد

امیرعلی لبخند زنان به او نزدیک شد، لبخند جذابش ساناز را بیش از پیش مجذوب 

 !خودش میکرد

 :امیرعلی با آن تن صدای خاص خودش گفت

 .سالم –

 :ساناز آب دهانِ خشک شده اش را قورت داد و به زور گفت

 .س…سالم –

 :امیرعلی با مهربانی گفت
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 افتخار یه دور رقص رو میدی؟ –

 .سپس دستش را به سوی ساناز دراز کرد

 .ساناز نفس عمیقی کشید تا کنترل خودش را بیابد

 .دستش را با لبخند در دست امیرعلی گذاشت و مشغول رقصیدن شدند

 .آن فاصلهی کم هر دو را بیقرار کرده بود

ساناز ترجیح داد به جای فکر به افکار ممنوعه صحبت کند…در چشمان امیرعلی خیره 

 :شد و گفت

 راستی بهتر شدین؟ –

 :امیرعلی به جای جواب دادن گفت

 .منو شما خطاب نکن ساناز –

 .ساناز اول متعجب شد اما از درخواست امیرعلی زود استقبال کرد

 :امیرعلی با رضایت لبخندی زد و گفت

 !در مورد سوالت هم باید بگم عالی عالیام –

 !ساناز طوری از ته دل لبخند زد که ردیف سفید دندان هایش نمایان شد

بعد از دقایق های کوتاهی که البته برای آنها طوالنی بود دست از رقصیدن کشیدند و 

 .هر دو با حال خرابی به گوشهای پناه آوردن

 .منشا آم حال خرابشان به سمت قلب هایشان برمیگشت

 …آهنگ شاد و زیبایی پخش شد که باعث شد سیاوش از جایگاهش بلند شود

دستش را به سمت نازی دراز کرد که نازی با لبخند زیبایی دست در دست سیاوش 
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 .گذاشت و بلند شد

 .همگی به وجد آمدند و حسابی با دست و سوتهایشان آن دو را همراهی کردن

 .به سمت پیست رقص رفتند و مشغول رقصیدن شدند

 …سیاوش دستانش را دور کمر نازی حلقه کرد و با او همراه شد

 .ساناز با حسرت و خوشحالی، نگین با نفرت و غم به وصال آن ها خیره شده بود

 یه جوری جورم با دلت

 دیگه من و تو نداره

 همش

 هواتو میکنه این دلی که بی قراره

 بخند عزیزم تو فقط آخه زندگی یه باره

*** 

نازی با عشوهای خندید و دستانش را با طنازی در هوا پیچ و تاب داد و سیاوش هم 

 مردانه شروع به رقصیدن کرد

**** 

 خودم کنارت میمونم بیخیال کل دنیا نه دیگه فکرشم نکن بیا تا بریم از اینجا

 بریم یه جایی که فقط من و تو باشیم و دریا

* 

این جای آهنگ که رسید هر دو در چشم هم خیره شدند و زیر لب آهنگ را تکرار 

 .کردند

** 
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دوست دارم دوست دارم با چه زبونی بهت بگم، بگم که عاشق شدم نکنی جوابم 

 دوست دارم دوست دارم تموم دنیا هم بیان تویی انتخابم آره تویی انتخابم

** 

صدای دست و جیغ حضار بلند شد…درست زمانی که سیاوش دست نازی را بلند کرد 

 .و او را چرخاند

 خودتو نگیری واسمو یه کاری نکنی برمو چشات میگیره آدمو تا حاال اینجوری نبودم

تو که چال داری رو گونت شدم عاشق و دیوونت قلبم دیگه شده خونت شدی همه ی 

 وجودم

 دوست دارم دوست دارم با چه زبونی بهت بگم بگم که عاشق شدم نکنی جوابم

 دوست دارم دوست دارم تموم دنیا هم بیان تویی انتخابم آره تویی انتخابم

**** 

آهنگ تمام شد و در پایان رقص سیاوش بوسهای روی پیشانی نازی نشاند که دوباره 

 …همگی تشویقشان کردند

در گوشهای از سالن تقریبا دور از همه کسی ایستاده بود که با حسرت به نازی خیره 

 .شده بود

 .وحید احساس میکرد قسمتی در سینهاش در حال سوختن است

 کاش هیچ وقت نازی را ول نمیکرد

با آمدن عاقد همگی مثل مور و ملخ در سالن پخش شدن تا شال و روسری خود را بر 

 .سر کنند
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 !به قول معروف همه محرم بودند اال عاقد

نازی چادر سفید و زیبایش را بر سرش انداخته بود و در جایگاهش نشسته بود، مثل 

 .تمام دختران آن لحظه استرس شیرینی را تجربه میکرد

سیاوش لبخند به لب داشت و ساناز آماده باش کله قند ها را در دست داشت تا عاقد 

 .شروع کند

عاقد روی صندلی نشست و دفتر قطور و بزرگی را باز کرد…با سرفهای که کرد سعی 

 .کرد حواس همه را به سوی خودش جلب کند

 …سپس با نام خدا شروع به خواندن خطبهی عقد کرد

 :نازی برای لحظه ای چشمانش را بست و در دل دعا کرد

خدایا می دونم قبل از ازدواج با سیاوش مرتکب گناه شدم اما از این لحظه ما رو  –

 .ببخش…عشقمون رو گسترش بده و کمکمون کن خوشبخت بشیم

 .نفس عمیقی کشید و با آسودگی چشمانش را باز کرد اما با دیدن وحید خشکش زد

 .وحید با چشمان قرمز خیره به نازی بود، نازی برای لحظه ای مات او مانده بود

 .با ضربهای که به دستش خورد به خودش آمد

 :سیاوش نگران و کمی اخمو با تردید گفت

 عاقد با تواِ نازی…حواست کجاست؟ –

 :نازی با هول نگاهش را از روی وحید برداشت و سریع گفت

 .با اجازهی پدر و مادرم و بزرگ تر ها بله –
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 .صدای دست و سوت از همه جا بلند شد و سیاوش هم نفس راحتی کشید

 .باالخره داماد هم بله را داد و عاقد هم رفت

 .دوباره دخترهای جمع شال و روسریهایشان را در آوردند

 .دوباره آهنگ از سر گذاشتند و وسط پیست مشغوا رقصیدن بودند

 .تمام مدت نازی با خوشحالی به حلقهای که انگشتش را زینت داده بود نگاه میکرد

 !از حاال به بعد خود را متعلق به سیاوش میدانست

 :در همین فکر ها بود که ساناز دستش را کشید و گفت

 .زود باش دختر…سیاوش که فرار نمی کنه یکم با ما برقص –

نازی خندید و به دنبال ساناز رفت، سیاوش هم ترجیح داد همان جا بنشیند و به 

 .عروس زیبایش نگاه کند

اما در همان نگاه کردن ها بود که متوجه نگاه خیرهی وحید به نازی شد، خشم درونش 

 .شعله کشید و از جایش برخاست

وحید با شور به عشوه و طنازی های نازی خیره شده بود که دستی روی شانهاش قرار 

 .گرفت

 .سریع چرخید و نگاهش در چشمان خونین سیاوش قفل شد

 :سیاوش پوزخندی زد و گفت

 .میبینم چشمات هرز میپره –

 :وحید با تمسخر گفت

 چیه اختیار چشمام رو نباید داشته باشم؟ –
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 :سیاوش با خشم گفت

 .به ناموس من نگاه کنی نه –

 :وحید با لحن معناداری لب زد

 ناموس تو مطمعنی؟ –

 .سیاوش خوب منظورش را متوجه شد، با فک منقبض شدیای به وحید خیره شد

 .وحید که دید تیرش دارد به هدف می خورد به زهر ریختن ادامه داد

حق با تواِ سیاوش باید مواظب همچین لعبتی باشی میدونی گرگهایی مثل من  –

 .شامهشون خیلی قویه…نازی هم که خوشمزه است یه وقت دیدی…دریدمش

سیاوش خواست به وحید حمله ور شود که به زور خودش را کنترل کرد و چرخید و 

 …رفت

 .…نگاه پر تنفر و غمگین وحید بدرقهاش کرد

 .سیاوش وارد دستشویی شد و در را بست، به سمت شیر آب رفت و آن را باز کرد

 .دستهایش را پر از آب کرد و به صورتش پاشید تا عطشَش را رفع کند

چند لحظه با نفس نفس در جایش ماند و سپس از دستشویی خارج شد و به سمت 

 .اتاقش رفت

 .نازی برای پاک کردن عرق صورتش و تمدید رژ لبش به اتاق سیاوش رفته بود

 .اتاق خودش بازار شام بود و نمیتوانست آن جا راحت کارش را انجام دهد

با باز شدن در جلوی آینه خشک شد…چرخید و با دیدن سیاوش نفس راحتی کشید و 

 :با لبخند گفت
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 اِ تو بودی؟ –

 .سیاوش هیچ نگفت و به شانههای لخت نازی خیره شد اما نازی ادامه داد

 .وای یه لحظه ترسیدم ها…چرا صورتت خیسه –

 …سیاوش به یک باره به سمت نازی پرید و سریع بغلش کرد

 :نازی بهت زده دستانش در هوا خشک شده بود، کمی به خود آمد و گفت

 سی…سیاوش خوبی؟ –

 …سیاوش برای رسیدن به آرامش سرش را در گلوی نازی فرو کرد و بویید

 .الحق که بهترین چیز را برای آرامش پیدا کرده بود

 …سیاوش به یک باره به سمت نازی پرید و سریع بغلش کرد

 :نازی بهت زده دستانش در هوا خشک شده بود، کمی به خود آمد و گفت

 سی…سیاوش خوبی؟ –

 …سیاوش برای رسیدن به آرامش سرش را در گلوی نازی فرو کرد و بویید

 .الحق که بهترین چیز را برای آرامش پیدا کرده بود

 :زیر لب گفت

 !تو فقط مال منی…مال خوده من –

نازی که چیزی از بیقراری های سیاوش درک نمیکرد لبخند ساده و زیبایی زد و 

 :گفت

 .اره من فقط مال تواَم –

 :سیاوش با خودخواهی گفت
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 .کسی تو رو نمیتونه از من بگیره –

 :نازی محکم سیاوش را در بر گرفت و با عشق گفت

 .آره سیاوش…من فقط و فقط مال تواَم –

سیاوش که آرام گرفته بود سرش را از الی گردن نازی بیرون کشید و لبهای سرخ 

 …شده اش را بوسه زد

 !بوسهاس طوالنی به وسعت تمام عشقی که به نازی داشت

 .اخ چقدر مزه داد آن بوسهی حالل و شیرین

 :همین که از او فاصله گرفت نازی با هول گفت

 .وای سیاوش رژلبم پاک شد –

 :سیاوش با لبخند رضایت مندی گفت

 .اشکال نداره مهم اینه که به من کیف داد –

 :نازی با خجالت لب گزید که سیاوش ادامه داد

 چیه؟ قبال که حروم بود خودت ماچم میکردی االن که حاللِ خجالت میکشی؟ –

 :نازی با اعتراض و خنده نامش را صدا زد

 !سیاوش –

 :سیاوش بیخیال شانهای باال انداخت و گفت

 .چیه حرف راست رو میگم دیگه –

 …سپس هر دو با شادی خندیدند و از اتاق خارج شدند
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 !شب بسیار خوبی بود

 ...مخصوصا وقتی آخر شب بزرگتر ها اجازه دادند که سیاوش پیش نازی بخوابد

ساناز به زور خندهاش را کنترل کرد، چرا که آن ها خبر نداشتند نازی قبال تمام خود را 

 .به سیاوش بخشیده بود و آن ها چیز پنهان و بکری از هم نداشتند

 .نازی تمام مدت به خندههای ریز ساناز چشم غره میرفت

 !سیاوش هم حال خوشی داشت

 .مخصوصا وقتی میدید که وحید آن همه از تصمیم بزرگتر ها حرص می خورد

نازی اما از همه جا بیخبر، دست در دست سیاوش گذاشت و با هم به سمت اتاقش 

 .حرکت کردند

به قول سیاوش او بارها تن و بدنش را به او نشان داده حتی با او بارها رابطه برقرار 

 …کرده بود

 …!ولی نمیدانست چرا در آن لحظه شرم عجیبی تمام قلب و روحش را پوشانده بود

وارد اتاق که شدند سریع به سمت میز آرایش خود رفت و دسته گل زیبایش را روی 

 .میز قرار داد، خودش را با باز کردن گیره موهایش سرگرم کرد

 :خواست آرایش صورتش را پاک کند که سیاوش گفت

 !بذار رو صورتت بمونه…خوشگل تر شدی –

 !نازی در دل ذوقی کرد و مطیع حرف سیاوش شد

موهایش را شانه زد، حال نوبت لباس هایش بود…سیاوش لباس عوض کرده بود و با 

 !شلوارکی منتظرش بود
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 …هوفی کشید و سعی کرد زیپ لباسش را باز کند اما سیاوش مانع شد

نازی خشک سر جایش ماند اما سیاوش پشت او ایستاد و آرام زیپ لباسش را پایین 

 …کسید

 …لباس از روی شانههای نازی سر خورد و کم کم از باال تنهاش پایین تر رفت

 .سیاوش با عطش و چشمان خماری به زن نیمه برهنهی درون آینه خیره شد

لپهایش مانند انار…لبهای قلوهای نیمه بازش مانند گل رزی سرخ بودند، 

 .سی*نههای برجسته و سفیدش انگار دستان نیرومند او را صدا میزدند

 !گردن نازک و زیبایش بوسههایش را طلب میکردند

آب خشک شدهی دهانش را قورت داد، لباس نیمه بند شده در تن نازی را پایین 

 کشید و او را کامل برهنه کرد

 …نفس هر دویشان در سینه حبس شد

سیاوش با چشمانی خمار و شهو*ت وار به نازی نگریست…نازی هم خیلی خوب نگاه 

 !سیاوش را درک میکرد و خواهان او بود

سیاوش شانهی نازی را لمس کرد و او را به سمت خود چرخاند، در چشمان زیبایش 

 !خیره شد و بیحرف لب به لبان نازی چسباند و همزمان چشمانشان بسته شد

 …هر دو توی خلسهی بینظیری فرو رفتند، طعم این بوسه با همیشه فرق داشت

 !گرم تر و شیرین تر از همیشه بود

 !یک بوسهی کامال حالل و عاشقانه

سیاوش دستانش را دور کمر نازی حلقه کرد و او را تا روی تخت همراهی کرد، کامال 
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 …مالیم و با لطافت با او رفتار میکرد

 …سیاوش بوسید و بوسید…نازی آه کشید و ناله کرد

 !سیاوش اولین ضربه را زد نازی لذت برد

 .هر دو در هم آمیختن و با هم یکی شدند

 .نازی پاهایش را دور کمر سیاوش حلقه کرد و خود را کامل به او سپرد

لحظاتی بعد با هم آرام گرفتند، سیاوش بوسهای تشکر آمیز به موهای نازی زد و 

 !ملحفه را روی خودشان کشید

 :نازی با آرامش سرش را روی سینهی عضلهای سیاوش گذاشت و با رضایت گفت

 !مرسی سیاوش عالی بود –

 :سیاوش با لبخند گفت

 حتی بیشتر از همیشه؟ –

 .اوهوم –

 چرا؟ –

 :نازی با شیطنت خندید و گفت

 .چون مثل همیشه یواشکی نبود –

 :سیاوش خندهی مردانهای کرد و گفت

 به نظرت همه فهمیدن؟ –

 :نازی با کمی خجالت گفت

 .قبل از این که بیام مامانم گفت اگر امشب تا آخرش رفتیم درد داشتم بهش بگم –
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 :سیاوش با چشمهای گرد شده گفت

 انگار اونا بیشتر از ما عجله داشتن…االن آبرومون رفت؟ –

 …نازی به جای جواب فقط خندید

 !امشب شیرین تر و بهترین شب عمرش بود بیشک

در همان لحظات وحید که در خانهی خود روی تختش دراز کشیده بود خواب بر 

 .چشمانش حرام شده بود

 .چهرهی نازی لحظهای دست از سرش برنمیداشت

 …این که االن کنار چه کسی شب را صبح میکند دیوانهاش میکرد

 .با دست زنانهای که دورش حلقه شد به خودش آمد

 چرا نخوابیدی عزیزم؟ –

 :آهی کشید و سرد گفت

 .تو بخواب منم می خوابم –

همسر او گویی که خیلی خسته بود دوباره چشمانش را میبندد به خواب میرود اما 

 .وحید واقعیت تلخی برایش روشن شده بود

 .او زن داشت و باید فکر نازی را از سرش بیرون کند

فردای آن شب مادر و زن عموی نازی او را غافلگیر کردند آن هم زمانی که روی تخت 

 .برهنه خوابیده بود

مادرش بیتوجه به ترس و خجالت نازی به دنبال لکهی قرمز رنگ بکارت او میگشت 

و نازی با دروغ و خجالت گفته بود که رابطهی کاملی شکل نگرفته بود تا مادرش 

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


                                                                                                             

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

 .بیخیال او شود

باورش نمیشد که مادر و زن عمویش رابطه قبل از عروسی برایشان عادی بود که 

 …این گونه با او رفتار میکردند

وقتی هر دو از اتاق خارج شدند با کلی حرص و غرغر لباسهایش را پوشید، هنوز 

 .سوتینش را نپوشیده بود که در باز شد

با فکر به این که دوباره مادرش است خواست جیغ بکشد که با صورت خندان ساناز را 

 …دید

 :پوفی کشید و گفت

 تو دیگه چی میخوای؟ –

 :ساناز در را بست و با شیطنت گفت

 هیچی زن داداش فقط اومدم بگم کاچی الزم داری؟ –

 …نازی سوتین در دستش را به سمت ساناز پرت کرد

 :ساناز سوتین را در هوا قاپید و با دیدن سی*نه های درشت نازی گفت

 .جون عجب چیزی –

 !کوفت چقدر تو هیزی –

 .ساناز دوباره سرخوش خندید و نازی سوتین دیگری را از کمد برداشت و به تن کرد

 .تمام مدت ساناز فقط به او طعنه میزد و نازی برایش خط و نشان میکشید

 :در آخر نازی تحمل نکرد و با حرص گفت

 .خفه شو دیگه ساناز –

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


                                                                                                             

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

 :ساناز ابرویی باال انداخت و گفت

 هی هی میخوای برات خواهر شوهر بازی در بیارم؟ –

 …نازی این بار خندهاش گرفت

 .واقعا یک لحظه هم نمیتوانست ساناز را جدی بگیرد

 .سعی کرد بحث را عوض کند

 راستی سیاوش کجاست؟ –

 .رفت شرکت کار داشت –

 .نازی سری تکان داد و از اتاق خارج شد
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