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 واسه چی جواب نمیدی؟-

 .چشمانش را در کاسه چرخاند و دندان قروچهای کرد

 بیست سوالیه؟-

 .آره-

 .دستش را مشت کرد و بر روی میز زد

 نمیخوام جواب بدم-

 .نیما بلند شد و دستانش را درون جیبش کرد

 .سیاوش خوشحال میشه بفهمه پسر غریبه بهت زنگ میزنه-

 .لبخندی زد و چشمکی نثار ساناز وحشت زده کرد

 .ساناز سرش را با دست گرفت

 .اگه همه این هارا به نیما میگفت مشکلی نبود

 .ولی اگر سیاوش میفهمید

 .مشکل دو برابر میشد

 .آنوقت خر بیار و باقالی بار کن

 .نیما قفل در را چرخاند

 .باشه-

 .باشه میگم

 همه چیزو؟-

 .صدایش را باال برد
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 .آره همه چیزو-

 .قفل را چرخاند

 .به سمت صندلی بالکن قدم برداشت

 .تعریف کن-

 .بپرس بگم-

 .متفکر پا روی پا انداخت

 .چرا جوابشو نمیدی-

 .خجالت میکشم-

 از چی؟-

 .به انتهای باغ خیره شد

 .جایی که عباس شاخههارا حرص میکرد

 .از اینکه واسش کافی نباشم-

 .ابرویی باال انداخت و با لحنی که تعجب در ان موج میزد گفت

 تو کافی نباشی؟-

 .با دستانش اطراف را نشان داد

 به دور و برت نگاه کردی؟-

 .تو مالک این اموالی

 .همش که من نیستم-

 .بخشی از اون که مال تو هست-
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 .این در مقابل ثروت اون هیچه

 .من حرفم مادیات نیست-

 .غیر مادیات تو چی کم داری؟ خانواده خوب، اخالق، مدرک، زندگی مرفه، زیبایی-

 .گردنش را کج کرد

 اگه یکی بهتر از من پیدا بشه تضمین میکنی بازم منو بخواد؟-

 .تکیش را به صندلی داد

 تا از نظر تو بهترینا چی باشه؟-

 .گوشی را از جیبش خارج کرد و در هوا تکان داد

 .تا تو تالش نکنی-

 .جا برای رقیبات همیشه هست

 .گوشی در دستان نیما زنگ خورد

 .نام امیرعلی بر روی صفحه چشمک میزد

دکمه برقراری تماس را کشید و گوشی را به طرف ساناز پرتاب کرد و از جایش بلند 

 .شد

 .اینم قدم اول-

 .ساناز متعجب به الو الو های امیرعلی گوش میداد که تماسش بر قرار شده بود

 .دستانش عرق کرده بود

 .با صدای بسته سدن در به خود امد

 .نگاهی به اطراف انداخت خبری از نیما نبود
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 .هنوز صدای امیر علی را از پشت گوشی میشنید

 .گوشی را دمه گوشش گذاشت

 .بله-

 .سالم-

 .سالم-

 .مکثی کرد

 خوبین؟-

 .از روی صندلی بلند شد و به نرده بالکن تکیه داد

 .بله ممنون-

 .زیر لب شکر گفتنش را شنید

 .با خباثت ادامه داد

 واسه احوال پرسی زنگ زده بودید؟-

 .در صدای امیرعلی تشویش افتاد

 .نه نه-

 .یعنی نمیخواستید حالمو بدونید-

 .نه منطورم اینکه نه. یعنی بله-

 .خندهاش را به زور قورت داد

 باالخره بله یا نه؟-

 .هوف عصبی امیرعلی، خش خشی در تلفن انداخت

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


                                                                                                             

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

 .یه لحظه صبر کنید-

 .صدای قدم های تند و شیر آب

 .آخ که صدای سیبک گلویش چه طنازانه آب را میبلعید

 .خب کجا بودیم-

 .داشتید میگفتید که بله یا نه-

 .مکثی کرد

 .ازتون درخواستی داشتم-

 .کنجکاو گوش هایش را تیز کرد

 چه درخواستی؟-

 میتونیم همدیگر رو ببینیم؟-

 .کمی فکر کرد

 .تند پاسخ دادن یعنی سبک بازی

 .بزارید فکر کنم-

 چقدر؟-

 چی چقدر؟-

 .چقدر وقت میخواد فکر کنید-

 .انقدر عجله دارید-

 .بله-

 برای چی؟-
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 .برای دیدن شما-

 .نفسش حبس شد

 .بیپروا شده بوو

 .هیجان به زیر رگ هایش رخنه کرد

 .خبر میدم-

 .و سریع تماس را قطع کرد

 .این همه اتفاق در طول روز را نمیتوانست حل کند

 .باید خودش را تخلیه میکرد

 .قدم هایش را تند کرد تا به کسی این حرف هارا بگوید

 اما کی؟

 .به در رسید

 .شاید نیما بتواند همان آدم قابل اعتماد زندگی اش باشد

 .لبخندی زد و با شادی اتاق را ترک کرد

 .سرکی به اطراف کشید

با دیدن خدمتکار ها که تند تند وسایل را جابه جا میکردند کنجکاو به یکی از آنها 

 .اشاره کرد تا به سمتش بیاید

 چه خبره؟-

 .خدمتکار تعظیم کوتاهی کرد

 .واسه ورود شما آقا خان مهمانی تدارک دیدن-
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 .چشمانش را گرد کرد

 مگه دیشب مهمونی نگرفتن؟-

 .اون واسه اهل عمارت بود-

 .مکث خدمتکار را دید خودش پرسید

 زیر لفظی میخوای؟-

 .خدمتکار سوالی و متعجب گفت

 بله؟-

 .کالفه دست به کمر زد

 .میگم زیر لفظی میخوای؟ خب بگو چرا امشبم مهمونیه-

 از دوستان و آشنایان بیرون عمارت دعوت کردن؟-

 .با شک پرسید

 همه؟-

 .بله خانم همه-

 .پس اینطوری خیلیا دعوت میشدن

 .دستش را باال آورد و در هوا تکان داد

 .میتونی بری-

 .قدمهایش را تند کرد و از سالن رد شد

اگر همان هایی که در ذهنش بود به مهمانی میآمدند، میتوانست جشن را به جهنم 

 .تبدیل کند
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 .پس باالخره پا داد-

 .خودش را درون صندلی ماشین رها کرد و کمربند را بست

 مگه کسی میتونه در برابر من صبر پیشه کنه؟-

با صدای تقه ای که به شیشه ماشین خورد، هر دو کنجکاو به سمت شیشه راننده نگاه 

 .کردند

 .نازی شیشه را پایین کشید

 منم میتونم بیام؟-

 .نازی لبخندی زد و دگمه قفل درهارا باز کرد

 .آره چرا که نه-

نگین خوشحال خندهای کرد و با گفتن )االن حاضر میشم( به سمت عمارت قدم تند 

 .کرد

 .ساناز نیشگونی از بازوی نازی گرفت

 .دندان قروچهای کرد

 .واسه چی گفتی بیاد-

 .چیکار میکردم خب-

 میگفتم نیا؟

 .بعد نمیگفت واسه چی

 .ساناز پوفی کشید

 .از دست تو نازی-
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 .بدترین واست خوبه

نازی برو بابایی نسار ساناز کرد و شروع به ور رفتن با بازی جدیدی که در گوشیاش 

 .نصب کرده بود شد

 .ساناز بیقرار پاهایش را تکان میداد

 .نگاهش به ناخن های مانیکور شدهاش افتاد

 .از مد افتادن-

 چی؟-

 .سایه بان را پایین داد و ناخن هایش را جلوی آینه تکان داد

 .طرح ناخونام-

 خب-

 .یه سر آرایشگاهم بریم-

 .دستی به بیگودی های نازی زد

 .اینارو رنگ کن یکم-

 .نازی دکمه استوپ بازی را زد و طرهای از موهای بلندش را جلوی چشمانش گرفت

 واقعا؟-

 .به نظرم رنگشون خوبه که

 .ساناز نوچی کرد

 .با صدای در عقب، هر دو نگاهی به نگین انداختن

 .ساناز نگاهی به ساعت انداخت
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 .از تعجب دو انگشتش را در دهانش گذاشت و سوتی زد

 .مرسی سرعت عمل-

 .نگین خندهای کرد

 خب اول کجا میخواین برین؟-

 .نازی ماشین را روشن کرد

 .اول بریم خرید-

 .و نگاهی به ساناز انداخت

 .اوهوم. وقت واسه آرایشگاه هست-

 .خوبه. منم میخوام دستی به وضعم بکشم-

 .ساناز دست نگین را از روی صندلی برداشت و روی سرش دورانی کشید

 .دست شما رو سر ما-

 .بعد میخوای یکی دیگه روت دست بکشه

 .هر سه شروع به خندیدن کردن و از عمارت خارج شدن

 یعنی چی؟-

 .یعنی همین. میری پاکش میکنی-

 .با لجبازی پایش را روی زمین کوبید

 .من دوسش دارم-

 .ولی من نه-

 .آخه چرا زور میگی-
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 .زور چیه-

 .میگم بهت نمیاد

 .اشکش را در آورده بود

 .سیاوش این پاک نمیشه-

 .با گفتن االن )درستش میکنم( به سمت حمام رفت و از قفسه قیچی را برداشت

 .به سمت موهای نازی برد

 .نازی جیغی کشید و به طرف در اتاق حجوم برد

 میفهمی چه غلطی میکنی؟-

 .گفتی پاک نمیشه میخوام اینجوری پاک کنم-

 .دستش را روی مچ سیاوش گذاشت

 .چشمانش تمام خیس شده بود

 .رد اشک تمام گونه اش را خیس کرد

 .سیاوش آبرو ریزی نکن-

 .من فردا میرم پاکش میکنم

 .خواهشا اذیت نکن

 .با انگشت شصتش زیر چشمان قهوهای نازی کشید

 .نمیگی اونقدر قشنگ میشی که من میترسم یه لحظه ازت دور بشم-

 .لبانش را نزدیک لبان نازی کرد تا ببوسد

 .ولی نازی صورت گرداند و تنها گوشه لب، نصیب سیاوش شد
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 .بینی اش را باال کشید

 .همین االن گفتی زشتم-

 .سیاوش را کنار زد و مانتواش را درآورد

 .لباس سرخ رنگش خوب به تنش نشسته بود

 .به خاطر وحشی بازی های سیاوش موهایش خراب شده بود

 .دستی به سرو وضعش کشید

 .با دستان گره شده سیاوش به دور کمرش

 .تکانی به خودش داد و از آغوشش خارج شد

 .بیا بریم االن فک میکنن چه خبره انقدر تو اتاق موندیم-

 .سیاوش دست حلقه شده اش را جلوی او گرفت

 .چشمکی به چشمان ریز شده نازی زد

 .بعدا که خبر پیش میاد-

 .ایشی گفت و دستش را حلقه دستان پر توان سیاوش کرد و از اتاق خارج شدن

 .دیگر میدانست میدان را نباید خالی بگذارد

 .خالی ماندن میدان مساوی با از میان رفتنش بود

 .به انتهای پله که رسیدن نگاهی کلی به افراد درون سالن انداخت

 .با دیدن شخص رو به روش، آنقدر گیج شده بود که نفهمید پله ها تمام شده

 .پاهایش در هم پیچ خوردند

 .اما قبل از اینکه بیافتد، سیاوش دست انداخت و بازویش را گرفت
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 .با وحشت زمزمه کرد

 اون اینجا چیکار میکنه؟-

 کی؟-

 .چشمانش را به سیاوش دوخت

 .وحید-

 .نفس عمیقی کشید و به اطراف چشم دوخت

 .کالهش را برداشت و روی صورتش گذاشت

 .از مهمانی زیاد خوشش نمیآمد

 .دستانش را پشت سرش قالب کرد

زیر درخت بید مجنون دراز کشیده بود و حرکت و صدای جیرینگ باد لذت وصف نا 

 .شدنی به او تزریق میکرد

با برداشته شدن کاله از روی صورتش، لعنتی نسار خر مگس معرکه کرد و با خودش 

فکر کرد چرا باغبان آقاخان انقدر باید دقیق باشد تا حتی یک برگ روی زمین نباشد تا 

 .صدای پا را بشنود

 چرا اینجا نشستی؟-

 .و سوال تکراری

 .با صدای ناآشنای آشنا، چشمانش را باز کرد

 .با دیدن لبخندش چشمانش برقی زد

 پسر اینجا چیکار میکنی؟-
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 .به کنار نیما اشاره کرد

 میشه بشینم؟-

 .نیما تکانی به خود داد و کمی جا کنار درخت باز کرد

 .آره آره-

 .بیا اینجا بشین تکیه بده

 .کاله نیما را برداشت و بر سرش گذاشت

 هنوز از اینا داری؟-

 .خندهای کرد

 .کلکسیونی از کاله-

 .سکوتی بینشان فرا گرفت

 خب نگفتی چی شد اومدی اینجا؟-

 .سر بلند کرد و به صورت همیشه خندان نیما خیره شد

 نباید می اومدم؟-

 .نیما دلجویانه دستانش را باال آورد

 .نه-

 .میدونی منظورم این نبود

 .فکر کن واسه دیدن خانوادم اومدم-

 .پس دلیلش دلتنگیه-

 .نگاهش را به آن طرف باغ که سیاهی بغلش کرده بود انداخت
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 .تو فکر کن آره-

 .نیما برای اینکه وحید را از آن حال و هوا خارج کند، با دستش بر روی ران وحید زد

 .خب پسر از خانومت چه خبر-

 بابا شدی؟

 .غم ناگهان صورت وحید را فرا گرفت

 .نیما با خود فکر کرد

 (.اومدم ابرو رو درست کنم زدم چشمو کور کردم)

 .بچه دار نمیشیم-

 بچه چی قبول میکنی؟-

 .چشمان وحید گرد شد

 چی؟-

 .نیما به خودش اشاره زد

 .منو به فرزندی قبول کن-

 .با صدای قهقهه وحید، لبان نیما به باال کش آمد

 .او به این پسر زیادی مدیون بود

 .حقش بود جبران کند

 .دو ساعت باهم در مورد کار و زندگیشان حرف زدند

 .چشمان وحید دو دو میزد

 .و بی قرار به در ورودی عمارت خیره بود
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 .نیما خوب معنی نگاهش را میفهمید

 .اما غرور وحید، هرگز اجازه پیشروی به او نمیداد

 .با صدای شاهین به خودشان آمدن

 .آقا، میز حاضره برای صرف شام-

 .باشه شاهین. ممنون که گفتی-

 .شاهین تعظیمی کرد و با گفتن )وظیفه بود( آن هارا تنها گذاشت

وحید از جایش بلند شد و به نیما کمک کرد دل از نشستن روی سبزه های زیر درخت 

 .بکند

 .پشتش را تکان داد و به سمت عمارت قدم برداشتن

 .ساناز بغ کرده و دست به سینه روی مبل نشسته بود و به اطراف نگاه میکرد

امیرعلی را دعوت نکرده بودن و او چقدر از رسومات بیخودی اینجا حالش بهم 

 .میخورد

 .حاال مگر چه میشد که امیر علی را دعوت میکردن

 .جای کسی را تنگ میکرد

 .حتما جای نگین خانم را

 .نگاهی به نگین که کنار پسران فامیل در حال بگو بخند بود؛ انداخت

 .ایشی گفت و رویش را از او گرفت

 .خالیق هر چه الیق-

با صدای مادرش مهناز خانم که همه را به صرف شام دعوت میکرد به دسته مبل چنگ 
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 .زد و از روی آن بلند شد

 .با صدای در ورودی نگاه کنجکاوش را به آنجا دوخت

با دیدن نیما و وحید که خندان همراه هم وارد میشدن، خواست نگاهش را بگیرد که 

 .گوش چشمش صحنه ای از قیافه امیر علی را نشان داد

 .تند گردنش را کج کرد که بار دیگر ببیند

 .جوری که صدای رگ به رگ شدن و قرچ قرچ استخوان هایش را شنید

 .بله. امیرعلی با قامتی رشید پدیدار شد

 .زیر لب زمزنه کرد

 .آخ که ساناز فدات بشه-

 .امیرعلی از نیما و وحید عذرخواهی کرد و چشمانش را درون سالن به گردش انداخت

با دیدن چشمان پر از برق ساناز، لبخندی زد و با سر خم کردن به نشانه ادب سالم 

 .کرد

 .ساناز به طرفش قدم برداشت و نزدیکش شد

 .سالم-

 .سالم شما دعوت بودین-

 .امیرعلی دستمالی برداشت و عرق های نشسته بر روی پیشانیاش را پاک کرد

 .بله. با اجازتون-

 .پس چرا انقدر دیر کردین-

نگاهش که به لب و لوچه آویزان ساناز رفت، حس کرد که مست صورت بچهگانهاش 
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 .شده

 .کار مهمی بود که باید رسیدگی میکردم-

 .ساناز دلش میخواست بگوید

 (حتی مهمتر از من؟)-

 .اما لبانش را به هم دوخت

 .کتتون رو بدید که آویزون کنم-

 .نه ممنون اول به آقا خان سالمی بگم-

 .ساناز با دستش به جایی از سالن عمارت اشاره کرد

 .پس بیاین که پیش آقاخان ببرمتون-

 .و هردو دوشا دوش هم به طرف جایی که آقاخان نشسته بود رهسپار شدن

 .نازی بیقرار، کنج دیوار خودش را محبوس کرده بود و نظارهگر اطراف بود

وحید از سالن بیرون رفته بود ولی او از ترس اینکه دوباره با او چشم تو چشم شود 

 .قدم از قدم بر نمیداشت

 .هیچ وقت آن روز شوم را فراموش نمیکرد

 *نازی*

همه به وحید نگاه میکردیم که خواسته بود امشب همه خونه آقاخان جمع بشن تا 

 .حرفی رو به گوش همه برسونه

برای یه لحظه نگام به سمت سیاوش کشیده شد که کنار وحید نشسته بود. با دیدن 

 .نگاهم، چشمکی زد و بی ترس از نگاه بقیه، زبونش رو روی لبش کشید
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 : با یاد بوسه ی چند دقیقه پیشمون، به خودم لرزیدم که صدای وحید بلند شد

 .من میخوام نامزدیم با نازی رو بهم بزنم-

همهمه ای شد و من اما تالش کردم لبخندم اونقدر بزرگ نباشه که با حرف بعدی 

 : وحید خشک شدم

 .من با کسی که پسرعموم رو بوسیده ازدواج نمیکنم-

صدای چی اقاخان اونقدر بلند بود که از ترس ایستادم و نگامو به نگاه خونسرد 

 : سیاوش دوختم. بابا داد زد

 این چی میگه نازی؟-

 : مضطرب لب باز کردم که صدای کوبندهی سیاوش پیچید

 .وحید درست میگه، منو نازی همو میخوایم و شما مانع این وصلتید –

با گفتن این جمله، بابا و عمو که پدر وحید بود به سمتش خیز برداشتن که با صدای 

 : جیغ مامان همه ایستادن

 !آقاخان-

 .با یاد آوری گذشته آهی کشید

اگر دسته ترمز سرنوشت دستش بود آن را عقب میکشید تا شاید اوضاع را بتواند 

 .درست کند

 .بیا بریم یکم وسط برقصیم-

 .سیاوش بود که این را میگفت

 .نمیخوام-
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 .اخمی کرد و دست نازی را به وسط سن کشید

 .بیخود-

 .آهنگ نه مالیم بود نه تند

 .آرام کنار هم میرقصیدن و میچرخیدن

 .کم کم از آن حال و هوای چند دقیقه پیش خارج شد

 .همه با شور و هیجان میرقصیدن

 .دامن لباسش را کمی باال داد تا راحت تر قدم بردارد

سیاوش دستانش را دور کمر نازی قرار داد و با ریتم آهنگ هر کجا که الزم بود نازی 

 .را میچرخاند و همراهی میکرد

 .او بیشتر از هرچیزی این دختر را دوست داشت

 .برای اینکه پا به ازدواج با نازی نمیداد برای این بود که نازی زیادی ساده بود

 .و او از دختران ساده زیادی خوشش نمی آمد

چند دقیقهای رقصیدن که با صدای مهناز خانم مادر سیاوش که بقیه را برای شام 

 .دعوت میکرد به طرف سالن غذا خوری راه افتاد

 .یاد بوسهاش در آن روز شوم افتاد

 .میدانست که وحید آن هارا میبیند و او هم تمام قصدش همین بود

 .او میخواست وحید را از خانواده دور کند

 .ولی بیشتر باعث محبوبیت او در خانواده شد

با گفتن اتفاقی که بین او و نازی افتاده بود، کمی تا قسمتی نقشه هایش را نقش بر 
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 .آب کرد

 .او به سهم ارث نیاز داشت

 .پس چه کسی بهتر از نازی

 .سیاوش بریم اونجا پیش بچه ها بشینیم-

 .همه دور هم جمع نشسته بودن

نیما با دیدن نازی و سیاوش که به طرف آنها میآمدن، کنار رفت و به کنار خود اشاره 

 .کرد

 .نازی بیا اینجا خالیه-

 .با صدای نیما وحید به مقابلش نگاه کرد

 .زیبا و خواستنی

 .مثل همیشه با وقار راه میرفت

 .دلش مثل گذشته لرزید

 .نگاه از او گرفت و به گفتگو با شهاب پرداخت

 .نازی کنار نیما نشست و پا روی پا انداخت

 .آقا وحید خانمتون کجان-

با صدای وحید، نازی سر بلند کرد و به بچه ها نگاه کرد که به سمت چپ نیما خیره 

 .بودن

 .پس وحید کنارش نشسته بود

مادرش حالش بد بود عذرخواهی کردن که نتونست تو جشن ورودتون حضور پیدا -
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 .کنه

 .امیدوارم مادرشون سالمتیشونو به دست بیارن-

 .وحید زیر لب ممنونی گفت

 .چرا از عمارت رفتین آخه-

 نمیگید دل مادرتون واستون تنگ میشه؟

 .وحید دستش را مشت کرد

 .میخواستم مستقل زندگی کنم-

 مگه زیر سایه آقاخان بده؟-

 .وحید تا خواست پاسخی بدهد نگین سوالی کرد که همه وا رفتن

 .رو به نازی کرد و گفت

 راستی نازی مگه تو و آقا وحید نامزد نبودین؟-

نازی پر حرص و ناراحت به نگین خیره شد، وحید تمام وجودش چشم شد و به نازی 

 .خیره شد تا ببیند چه جوابی میدهد

سیاوش از نگاههای خیره وحید کالفه شده بود، نازی که کمی خجالت زده بود کنترل 

 :خود را به دست آورد و با لحنی که سعی داشت بیتفاوت جلوه کند گفت

 .به هم خورد –

 …نیما به چشم فرو ریختن وحید رو دید

 .همه سکوت کرده بودند

 :اما انگار نگین تا به همه زهر نمیکرد بیخیال نمیشد؛ با لحن متعجبی گفت
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 به هم خورد؟ چرا؟ –

 …این بار حتی نازی هم قصد جواب دادن نداشت

 .سر پایین انداخت و اخمی کرد، وحید دستانش را مشت کرد و نگاه از نازی گرفت

نیما حس کرد خواهر بدجنسش زیادی دارد دخالت میکند و سعی کرد موضوع را 

 .عوض کند

 .نگین خوشحال بود که باالخره زهرش را بر نازی ریخته بود

سیاوش که از آن جمع متشنج خسته شده بود بیحرف بلند شد و دست نازی را گرفت 

 …و او را بلند کرد، بدون توجه به نگاه های پر از سوال بقیه

 :او را از آن جمع دور کرد و جدی گفت

 .بهش فکر نکن –

 :نازی آرام گفت

 به چی؟ –

 .به گذشته –

 :نازی پوزخندی زد و گفت

 .من اصال یاد گذشته نیفتادم –

 ”سیاوش فکاش منقبض شد و در دل گفت” اما اون داره فکر میکنه

دستش را دور کمر نازی حلقه کرد تا به وحید بفهماند او االن مالک تمام و کمال نازی 

 .است

دوباره او را به سمت پیست رقص برد، آهنگی که این بار پخش میشد تانگو بود و 
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 !رقص عاشقانه طلب میکرد

 .لبخند مردانه ای زد و نازی را به خود نزدیک تر کرد

 .آنقدر نزدیک که میتوانست نرمی آن سینههای خوشتراش را حس کند

از عمد لیسی به لبهایش زد، نازی با دیدن این حرکت بدنش گرم شد و نامحسوس 

 .خودش را به سیاوش مالوند

 .هر دو همزمان سعی میکردن عادی رفتار کنند و برقصند

 .کسی از بیدار شدن شهوت سیاوش و نازی با خبر نبود

 …سیاوش کمی دستانش را پایین تر سوق داد، دقیقا کمی باالی باسن او

 :نازی چشمانش خمار شد و لب زد

 .نکن سیاوش –

 .هر کار دلم بخواد میکنم –

 :نازی که از خدایش بود سیاوش به ممنوعههایش دست بزند اما با طنازی گفت

 !بذار برای شب عشقم –

 !نگاه سیاوش پر از تحسین شد

شاید این دختر در نظرش ساده باشد اما طنازی و ناز کردن را خیلی خوب بلد بود و 

 .همین برای دیوانه کردن سیاوش کافی بود

بعد از این که امیرعلی جهت عرض ادب به نزد آقاخان رفته بود، ساناز فرصت را 

 .مناسب دید تا سر صحبت را با امیرعلی باز کند

کمی به او نزدیک شد تا چیزی بگوید که نفهمید چه کسی به اون طعنه زد و او سمت 
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 .امیرعلی پرت شد

جام شربتی که دست امیرعلی بود کمی تکان خورد و محتویاتش روی کت گران 

 :قیمتش ریخت…ساناز بهت زده و خجالت زده گفت

 .وای ببخشید! نفهمیدم چی شد… شرمندهام بخدا –

سپس به امیرعلی نزدیک تر شد و با دستمالی که روی میز بود سعی کرد کت امیرعلی 

 …را تمیز کند

 !بیخبر از آن که امیرعلی با حس عطر خوشبوی بدن ساناز حالش خراب تر میشد

 :کمی عقب رفت و با صدای خش داری گفت

 .عیبی نداره…باید کتم رو عوض کنم –

 :ساناز که خود را حسابی بابت دست و پاچلفتگیاش سرزنش میکرد گفت

 .نه من کتتون رو تمیز میکنم…فعال بیاید بریم درش بیارید –

 .امیرعلی معذب قبول کند، ساناز دعا دعا میکرد امیرعلی از دستش ناراحت نباشد

 .و اما امیر علی دعا میکرد کسی آنها را در حال ترک مهمانی نبیند

 :ساناز امیرعلی را به سمت اتاقش برد و گفت

 .کتتون رو بدید به من –

 .امیرعلی بیحرف کت خود را در آورد به ساناز داد

ساناز مشغول بررسی کت شد، کمی فقط در قسمت سینه اش خیس و نارنجی شده 

 .بود و لب برچید و به آن لکه خیره شد

 …امیرعلی خیره به لبهای غنچهای و قرمز رنگ ساناز شده بود
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 در دل اعتراف کرد که او واقعا زیباست! چرا قبال متوجه زیبایی او نشده بود؟

 .ساناز کت را روی تختش انداخت و با دستمال مرطوبی به جان آن لکه افتاد

دقیقا جلوی امیرعلی خم شده بود…امیر علی با دیدن آن باسن گرد و خوش تراش 

 !داغ شد

 این دختر تا االن کجا بود؟

 چرا زودتر دل و دینش را نبرده بود؟

ساناز با هر حرکتی که به خاطر تمیز کردن کت میکرد باسنش تکانی میخورد که 

 .تپش های قلب امیرعلی را بیشتر میکرد

نمیتوانست نگاه از آن صحنه بردارد، بودن در آن لحظه داشت او را از پای در می 

 .آورد کم مانده بود خودش را فراموش کند و دست به کار نا به جایی بزند

 .ساناز آنقدر تالش کرد تا لکه قدری کم رنگ تر شد

 .نفس بلندی کشید، همین که کمر راست کرد تا بایستد به امیرعلی برخورد کرد

 .با حس جسمی سفت بر روی باسنش شوکه شد و خشکش زد

 .تقصیر امیرعلی که نبود

بدون شک تقصیر آن عضو کوچک و سرکش بود که با دیدن زیبایی های ساناز کمر 

 .همت بلند کرده بود و تا نمیخوابید آرام نمیشد

 !نه امیرعلی عقب میکشید نه ساناز، او که از خدایش بود

 با خود میگفت، یعنی این جسم سفت و سخت آلت امیرعلی بود؟

 چرا حرکتی انجام نمی داد؟
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 حاال که تنها و در یک اتاق بودند؟

 چرا امیرعلی مثل سیاوش نیست؟

 .اینها سواالتی بود که داشت ساناز را دیوانه میکرد

 .به خود جرات داد و از قصد کمی به باسنش لرزش داد…امیرعلی دیوانه شد

 :چنگی به پهلوی ساناز زد و با صدای خش داری گفت

 .نکن دختر –

 یکی نیست به او بگوید اگر نمیخواهی پسر چرا عقب نمیکشی؟

 …معلوم است که سر دوراهی بدی گیر افتاده است

ساناز قصد داشت دیوار مقاومت امیرعلی را بشکند، انگار این نفر سومی که میگویند 

 .شیطان است به سراغشان آمده بود

ساناز بیشتر به امیرعلی چسبید، آن عضو سخت و سفت به چاک باسنش فشرده 

 .میشد و هر دو را بیقرار تر میکرد

اصال به کل موقعیت خود را فراموش کرده بودند، دست امیرعلی باال تر رفت و روی 

 .سینهی ساناز نشست

 !ساناز حس کرد نفسش به یک باره بند آمد

 !با همان یک لمس وا داده بود

 :امیرعلی خمار تر گفت

 !چه نرم –

 …ساناز در دل ذوق کرد
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 !خیاالتی که در شرکت کرده بود انگار در حال به حقیقت پیوستن بود

 حاال که امیرعلی پیش قدم شده بود او چرا باید ساکت میماند؟

 .مال خودته –

 او این حرف را زد؟

 .امیرعلی باورش نمیشد اما در پوست خودش نمیگنجید

 .بیشتر به او چسبید، دیگر تردید و تعلل معنایی نداشت

 .از پشت به سینههای درشت و خوشفرم ساناز چنگ زد و مشغول مالیدن آنها شد

 .ساناز هر لحظه خمار تر میشد و بیشتر باسنش را به عضو امیرعلی میمالید

 .هر دو با این لمس کردن های کوچک و بزرگ آه و اوه شان به راه بود

 .ساناز دلش میخواست امیرعلی بیشتر پیش برود

 …او خیلی خوب حس میکرد که خیس شده

 :زیر لب نالید

 !امی…امیر علی –

 .امیرعلی بدتر از ساناز جوابش را داد

 !جانم…جان –

 .بیشتر…بیشتر میخوام –

 …انگار که منتظر اجازهی ساناز بود

 .او را خشن به سمت خود برگرداند و لبانش را شکار کرد

گویی مثل دوتا تشنهای که به آب رسیده بودند لبان هم دیگر را میمکیدن، ساناز به 
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 .موهای امیرعلی چنگ زد و بیشتر خودش را به او فشرد

امیرعلی از حسهای مردانه ای که برای اولین بارش بیدار شده بودند و داشتن کار 

 !دستش می دادند در عجب بود

 .لذت و شهوت سر تا پایشان را گرفته بود

چنگی به باسن ساناز که عامل اصلی این اتفاق بود زد و بدون این که لب از لبهای 

 :شیرین ساناز بردارد غرید

 .میخوامشون ساناز…میخوام –

 :ساناز بدون فکر و خمار گفت

 مال خودته…چرا منتظری؟ –

 .امیرعلی نفسی چاق کرد و سر در گریبان ساناز فرو برد و عمیق بوسید و مکید

 .ساناز انگار در ابر ها سیر میکرد

 .غرق لذت شده بود و باورش نمیشد در حال معاشقه با مرد رویاهایش است

همزمان که امیرعلی مشغول ور رفتن با باسن ساناز بود، ساناز مشغول نوازش عضو 

 .امیرعلی شد

کامال از روی شلوار هم مشخص بود که عضو امیرعلی درست مثل رویاهایش بزرگ و 

 .کلفت است

 .از این که قرار است زیر عضوش باشد ترسی نداشت

امیرعلی او را بر روی تخت پرت کرد، بدون آن که به فکر کت بخت برگشته اش 

 .باشد
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 سریع پایین تنهی ساناز را لخت کرد و

 .با دیدن ک*ص سفید و بیموی ساناز کم مانده بود آب از لب و لوچه اش راه بگیرد

 .پاهایش را باز کرد و خم شد

 .ساناز سرش را باال برد و آه آزادانه ای کشید

امیرعلی با این که اولین بارش بود اما در نظر ساناز حسابی با مهارت میخورد و 

 .میلیسید

 .زبانش را به سوراخ ساناز زد و با حس پرده اش ذوق نابی در دلش به وجود آمد

 .گازی از عضو زنانهی ساناز گرفت که ساناز آی آرامی گفت

 .امیرعلی تند تند زبانش را تکان می داد و با هر تکان آه ساناز بلند تر میشد

هیچ ترسی از سر رسیدن کسی نداشتن، البته تا آن موقعی که شهوت حاکم فکر و 

 .ذهنشان شده بود

 همین که ساناز حس کرد در حال فرو پاشی است امیرعلی عقب کشید

 :ساناز با زحمت پلک های نیمه بازش را به امیرعلی دوخت و نالید

 …نه بکن…آه –

 .امیرعلی سریع بلند شد و در را قفل کرد

همزمان با لبخند مرموزی که بر لبانش بود به سمت ساناز رفت، زیپ شلوارش را 

 .پایین کشید و عضوش را در مقابل چشمان ساناز به دست گرفت

 .برای تو بلند شده دختر…باهم به اوج میرسیم –

سپس پاهای ساناز را باال داد و رویش خیمه زد، سینههای ساناز از شدت شهوت و 
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 .هیجان تند باال پایین میشد و این به بیقراری امیرعلی میافزود

با خشونت سینههای بلورین ساناز را از حصار تنگ لباسهایش آزاد کرد و به جانشان 

 .افتاد

همانند کودکی شیرخوار با پستان ساناز میک میزد و ساناز سر او را بیشتر به 

 .سینههای خود میفشرد

 .امیرعلی گازی از پستان ساناز گرفت و محکم تر مکید

 .گویی واقعا قصد داشت از آن توپ های سفید و صورتی شیری در بیاورد

 .لیسی به میان سینههای ساناز رفت و عضوش را همزمان به ک*ص ساناز ماالند

 .هر دو با آه و اوه هم دیگر را میفشردند و روی هم تکان میخوردند

 .امیرعلی به سینه های ساناز سیلی زد و تند تر به حرکت الپایی خود ادامه داد

 :ساناز که در مرز ارضا شدن بود نالید

 .امیر علی –

 .جون –

 .بکن…منو…بکن آه –

با این که امیرعلی از خدایش بود ولی آنقدر کنترلش را از دست نداده بود که به ساناز 

 .آسیبی بزند

تند ساناز را بوسید و با عضوش فشاری به سوراخ ساناز آورد که همان لحظه ساناز به 

 .شدت لرزید و به ارگاسم بینظیری رسید

امیرعلی جیغ ساناز را با لبهایش خاموش کرد و با چند تا حرکت دیگر خودش هم 
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 …آرام گرفت

 .هر دو نفس نفس زنان کنار هم دیگر دراز کشیدن

 مغز خاموش شده ی امیرعلی هر لحظه بیدار تر میشد و مبهوت اتفاق پیش آمده

هر چه بیشتر میگذشت شهوت و نیازشان از بین می رفت، و بهت و خجالت جایش را 

 …میگرفت

 .امیرعلی کالفه و عصبی بود، در دل بینهایت خودش را سرزنش میکرد

جرات نگاه کردن به چشمان ساناز و حتی به هیچ یک از اهالی آن خانواده را 

 …نداشت

بیخبر از آن که ساناز بسیار خوشحال است، دقیقا امیرعلی چیزی بود که تصور 

 .میکرد

 !یه مرد هات و بینظیر

 اما آیا امیرعلی همچین فکری میکرد؟

 .تند لباسهایش را پوشید حتی دیگر کت خود را هم فراموش کرده بود

ساناز در سکوت فقط نظاره گر کارهای پر از خشم امیرعلی بود و حتی جرات نداشت 

 .حرفی بزند

 :امیرعلی همانگونه که تند زیپ شلوارش را باال میکشید با حرص زیاد لب زد

 .وای وای! چه غلطی کردی پسر؟ لعنت بهت…خاک تو سرت –

 :ساناز ناراحت و دلگیر نالید

 امیرعلی؟ –
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امیرعلی تا آن موقع که سعی داشت حرفی به ساناز نزد…به سمتش جهش گرفت، 

 :بدون توجه به باال تنهی برهنهی ساناز بازوهای لختش را در چنگ گرفت و غرید

 چرا جلوم رو نگرفتی ها؟ چرا خودت رو بهم مالوندی؟ –

 …چشمان ناباور ساناز پر از اشک شد

 .باورش نمیشد که امیرعلی همه چیز را تقصیر او انداخته باشد

 مگر امیرعلی نبود که لذت برده بود؟

 خودش پشت سر ساناز قرار گرفته بود و او را مالیده بود؟

 پس چرا ساناز؟

 چرا خودش نه؟

قطره اشکی از چشمانش چکید که امیرعلی کالفه چنگی به موهایش زد و پشت به او 

 …ایستاد

 .ساناز دلش شکسته بود…حق نداشت او را متهم کند

 …حق نداشت بعد از این تجربهی ناب او را گناهکار جلوه دهد

با دلی شکسته اشکهایش را پاک کرد و لباسش را درست کرد، از اول هم اشتباه 

 .کرده بود که قصد نزدیکی با امیرعلی را کرده بود

 اویی که به راحتی گناه خودش را تقصیر دیگری می اندازد…مگر وکیل نیست؟

 .کسی که همیشه طرفدار حق است و از حق دفاع میکند نباید این گونه برخورد کند

امیرعلی برگشت تا حرفی بزند که با قامت راست شدهی ساناز رو به رو شد و بعد به 

 .چشمهای سرد او خیره شد
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 …!لحظهای نفسش رفت

 ایننگاه بیروح متعلق به ساناز است؟

 اینقدر سرد؟

 چطوری؟

 …ساناز از نگاه خیرهی او پوزخندی زد و با تنهی محکمی از مقابل او گذشت

 

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

