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 :گفت زدمی موج خنده آن در که لحنی با امیرعلی

 

  اومد؟ باال ویندوزت -

 

 :گفت سریع ساناز خندید، صدا با هم بعد

 

 چنده؟ ساعت -

 

 .ده کنم فکر -

 

 ...شدمی مانع اشبرهنه بدن اما بپوشد لباس و شود بلند خواستمی دلش

 :گفت گوشش کنار آرام که کرد حس را این امیرعلی

 

 .دیدم رو چی همه که من کنی؟می مخفی رو چی -
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 کرد؟ کار هاتچشم تاریکی اون تو -

 

 :گفت شدمی متمایل او سمت که زمانهم امیرعلی

 

 .میشه تلسکوپ تاریکی تو هامچشم من -

 

 .زد کنار را پتویش و زد خیمه رویش سریع امیرعلی که زد خنده از لبخندی ساناز

 لحن با امیرعلی... گذاشت اشباالتنه روی را دستانش سریع کوتاهی جیغ با ساناز

 :گفت گوشش کنار خماری

 

 !زیبایی و انگیز هوس خیلی -

 

 ...باشد زیر به سر امیرعلی همان ری*حش مرد این شدنمی باورش ساناز

 .بود عصبانی لباس آن خاطر به نامزدی شب که انگار نه انگار

 :گفت خواهش با بود ارادی غیر کارش این بپوشاند را خودش دستاتش با کرد سعی
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 .یامنمی بیرون اتاق از که شده چی کننمی فکر بقیه االن... شو بلند امیرعلی وای -

 

 بهشتش و هانه*سی به خیره و زد کنار زور به را دستانش او حرف به توجهبی امیرعلی

 .شد

 رفت کنار رویش از زد دید را بدنش ساناز یزده خجالت نگاه مقابل در حسابی وقتی

 .بکشد راحتی نفس ساناز شد باعث که

 ...کشید تنش روی را ملحفه و شد بلند زود

 :گفت امیرعلی نگاه از فرار برای

 

 .حموم رممی من -

 

 و چرخید سرش پشت های قدم شنید با... کرد حرکت اتاقش در حمام در سمت به

 .شد امیرعلی یسینه به سینه

 :گفت تعجب با
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 میای؟ کجا تو -

 

 :گفت شیطان امیرعلی

 

 .دیگه بریم حموم -

 

 در سمت به و کشید او یبرهنه تن روی از را ملحفه... نداد ساناز به مخالفت یاجازه

 .داد هولش

 شیطنت از پر حمامی... شد امیرعلی یخواسته تسلیم اما کند تقال نتوانست حتی ساناز

 .گذاشتند سر پشت را خنده و

 از او آمدن بیرون از قبل سریع کرد سعی و آمد بیرون حمام از امیرعلی از زودتر ساناز

 .بپوشد را هایش لباس حمام

 کرد تن به را اش مشکی تاپ پوشید، و برداشت کمد از را اشلیمویی زیر لباس ست

 .آمد بیرون حمام از امیرعلی موقع همان که گشت کمدش در شلوار دنبال به و

 و هیزی نگاه... بود پیچانده کمرش دور را بود داده او به ساناز که ای اهدایی یحوله

 :گفت و کرد ساناز پاهای به باری شیطنت
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 .میاد بهت لیمویی -

 

 تاپ شدن کشیده اثر بر شد باعث کار این بکشد، تر پایین را تاپ کرد سعی ساناز

 .شود مشخص سوتینش و شود نمایان اشیقه

 :گفت خنده با امیرعلی

 

 !کردی ست جونم -

 

 :گفت اعتراض با ساناز

 

 !امیرعلی اِه -

 

 پوشید، و کشید بیرون شلواری سریع ساناز... داد تکان سری و خندید امیرعلی

 .کرد تن به را رنگش گلبهی یمردانه مدل پیراهن

 .کند خشک را موهایش تا نشست صندلی روی امیرعلی اصرار با

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


                                                                                                             

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

 . دادمی بهش نوازش حس موهایش به امیرعلی هایدست برخورد

 !داشت دوست را هاحس و نوازش این چقدر

 ...بافت سرش پشت و کرد خشک کامل را موهایش

 کرد نزدیک او گوش به را سرش کرد، آینه درون ساناز یچهره به نگاهی جا همان از

 :گفت و

 

 !شدی خوشگل خیلی -

 

 ...آمد در شدن کوبیده صدای که زد لبخند ساناز

 :گفت و کرد باز کمی را در الی رفت، در سمت به و شد بلند ساناز

 

 بله؟ -

 

 :گفت بشنوند خودشان فقط که آرامی صدای با... بود نازی

 

 دین؟می طول چقدر دیگه بیاین بابا مردین؟ یا اینزنده -
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 :گفت لب زیر... بود کشیده خجالت هم بود گرفته اشخنده هم ساناز

 

 کردیم؟ دیر -

 

 پایین؟ میاین کی... جورایی یه -

 

 ...میایم االن همین -

 

 :گفت شیطنت با و آرام نازی

 

 نشدی؟ اذیت دیشب خوبی؟ -

 

 :گفت و گزید لب شده گرد چشمان با ساناز
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 ...تربیتبی گمشو -

 

 :گفت بگیرد فاصله در از که این از قبل نازی

 

 .شد چی کنی تعریف برام باید -

 

 و پوشید را دیشب های لباس همان مجبوراً امیرعلی بست، را در و کشید پوفی ساناز

 :گفت

 

 بود؟ کی -

 

 :گفت و انداخت سرش روی شالی عجله با ساناز

 

 .شد دیر صبحانه پایین بریم بدو... بود نازی -
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 یبوسه و کرد بغل را او پشت از امیرعلی برود بیرون اتاق از که این از قبل ساناز

 .زد اشگونه به ای طوالنی

 :گفت و داد بیرون لرزان را نفسش

 

 .بریم حاال -

 

 .شدند خارج اتاق از هم با دو هر و زد لبخند رویش به ساناز

 دامادی تازه بلکه ندارد، حضور خانه این در وکیل عنوان به دیگر کرد فکر تازه امیرعلی

 .است کرده سپری را نامزدش کنار در شب اولین دیشب که است

 ...کشیدمی خجالت دختر یک همانند به خانواده آن جدید های نگاه از

 زندگی تنها دیروز تا غریبه، هم و بودند آشنا هم حال عین در که جمعیتی پر یخانواده

 .بود شده بزرگی یخانواده صاحب ساناز لطف به حاال اما بود کرده

 .نداشت را کسیبی و تنهایی تحمل دیگر چون کردمی شکر رو خدا بابت این از
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