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 :گفت آرام ساناز برسند ها پله به که این از قبل

 

 !فکری؟ تو چرا -

 

 :گفت لبخند با امیرعلی

 

 .کردم ازدواج تو با شد خوب چه کردممی فکر این به داشتم -

 

 !بود عالقه ابراز نوعی حرف این شدنمی باورش نگریست، او به مات ایلحظه ساناز

 ...کند دور امیرعلی نگاه از را شوقش از پر لبخند نتوانست

 .رفتند پایین ها پله از بود گرفته خود به لبخند طرح که لبانی با دو هر

 .بود شیطنت از پر ساناز به و نازی و نگاه

 از نگاه ایمصنوعی اخم با ساناز که کردمی سوال دیشب درمورد نگاهش با که گویی

 .گرفت او

 .شد خورده آرامش در صبحانه ولی کشیدندمی خجالت دو هر چند هر
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 :گفت سیاوش ولی گرفت، رفتن به تصمیم کار یبهانه به و شد معذب امیرعلی آخر در

 

 .دیگه بمون نمونده ناهار به چیزی -

 

 :گفت احترام با امیرعلی

 

 .برم باید دارم بانکی کار تا چند -

 

 .کند همراهی را امیرعلی خواست ساناز از ابرو و چشم با نازی کردند، قبول همه

 شده رها کمان از که تیری همانند ساناز رفت، در سمت به و کرد ترک را جمع امیرعلی

 !بخندند حرکتش به نگین و نازی شد باعث که رفت او سمت به بود

 پذیرایی از رویی راه توسط خروجی در شکر رو خدا نکرد، توجه اما شد متوجه ساناز

 .ببینند را دو آن توانستندنمی جمع و شدمی جدا

 :گفت سریع ساناز که کرد باز را در امیرعلی
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 !باش خودت مراقب ریمی داری -

 

 :گفت و کرد نگاهش مهربانی با امیرعلی

 

 !خانم باشه -

 

 !آمد خوش مزاجش به بسیار شنید او زبان از که خانمی

 :گفت لبخند با

 

 .همراهت به خدا -

 

 :گفت و زد اشگونه به کوتاهی و سریع یبوسه در از شدن خارج از قبل امیرعلی

 

 !خداحافظ -
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 ...شد دور خانه در از کی امیرعلی نفهمید که بود بوسه آن بهت در آنقدر ساناز

 ...بود شده بیدار طوالنی خواب از تازه انگار   !قلبش محکم ضربان و بود سکوت فقط

 ...عشقش با دیشب و است کرده نامزد شدنمی باورش

 یکه هایششانه نازی صدای شنیدن با گزید، لب و بست را در شده گلگون هایلپ با

 :پرید باال خورده

 

 شد؟ تموم -

 

 :گفت سریع دهد جواب که این بدون ساناز

 

 اینجایی؟ کی از -

 

 !شد شیطان دوباره نازی متعجب نگاه

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 

 دادم؟ دست از رو چیزی -
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 .بخندد آزادانه که شد باعث ساناز خجالت و حرص از پر نگاه

 

 عمویش زن و مادر که بود جا آن تازه رفت، پذیرایی به و زد پس را او سریع ساناز

 .گرفتند را دورش

 .شد کامل هم نگین و نازی آمدن با شانجمع

 شود ناراحت و کالفه بود شده باعث این کردندمی سوال دیشب از نامحسوس همه

 دهند؟ انجام کاری که بود زفاف شب مگر

 کنند؟ کاری عقد از قبل که بودند نازی و سیاوش امیرعلی و او مگر

 ...کامل نه اما گرفت صورت ایرابطه دیشب درسته

 !محکم و کامل اعتقادات با مردی... بود طرف امیرعلی با سالمتی نا

 .ببینند شب همان هم زفاف شب باید دیدنمی تمام را عقد خانواده این

 :گفت نشنوند برادرش و پدر که جوری لب زیر و کند تحمل نتوانست ساناز

 

 !کشهمی خجالت آدم پرسیدمی شنا که سواالتیِ چه این! خدا رو تو بسه -
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 :گفت حرفش به توجهبی مادرش

 

 نشد؟ چیزی یعنی -

 

 :نالید بقیه و مادرش های رفتار خاطر به حرص با ساناز

 

  هولیم؟ ما مگه... نشد نه -

 

 ها پله سمت به تند و زد کنار را بودند زده حلقه دورش که جمعی دست با سپس

 ...رفت

 !گرفت دلش شد اتاقش وارد وقتی

 ...داد می را امیرعلی بوی اتاق این

 .بود شده عوض اتاق عطر عجیب ولی بود او پذیرای شب یک که این با

 !کرد بغض امیرعلی نبود از ها بچه مانند

 !بود شده تنگ دلش
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 عطر بوی... کشید بو را بود خوابیده او که جایی و رفت تخت سمت به ها دیوانه مثل

 !داد آرامش او به و پیچید هایشریه در اشمردانه

 یسینه روی سرش که افتاد ای لحظه یاد چسباند، صورتش به و برداشت را بالشت

 .بود امیرعلی

 

 ...اهم اهم -

 

 ...کرد پرت تخت روی را بالشت زده هول شنید که صدایی با

 :گفت ساناز نگاه دیدن با و بود ایستاده در جلوی پوزخند با سینه به دست نازی

 

 !نشده هیچی که -

 

 :گفت عجز با و کشید پوفی ساناز

 

 .کردم که بغلش اما نشد هیچی گفتم کنی؟می رفتار اینا مامانم مثل چرا تو نازی وای -
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 روی کنارش رفت، ساناز سمت به و بست را در... شد داخل و زد مهربانی لبخند نازی

 :گفت کردمی نوازش را پشتش که همزمان کشید آغوش در را او و نشست تخت

 

 نه؟ دلتنگشی رفتی که االن... داری حالی چه فهمممی -

 

 :داد ادامه نازی که داد تکان سری آرام ساناز

 

 میشه، بیشتر شون بینمحبت کننمی عقد وقتی پسر و دختر... محرمیتِ تاثیراتِ اینا -

 .شده تنگ براش دلت زود قدراین همینِ برای... امیرعلی تو حاال و سیاوش منو مثل

 

 !بود نازی با حق... نگفت هیچ ساناز

 .بود نشده تنگ او برای دلش زود قدراین قبال
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