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 !گذراند زیبا و عجیب خیلی را اش متاهلی روز اولین ساناز

 ...کرد زد گوش او به مادرش که جدیدی وظایف و دلتنگی خاطر به عجیب

 !امیرعلی گاه بی و گاه های دادن پیام و زدن زنگ خاطر به زیبا

 !بود انگیز شگفت زیادی برایش بود که چه هر

 با ناچار که شد او پاپیچ قدرآن نازی مخصوصا کردند، اذیتش نگین و نازی چقدر بماند

 او قدرآن چرا نفهمید هم خودش... داد توضیح نازی به را شب آن وقایق کمی سانسور

 . دارد ماجرا دانستن به اصرار

 

 

 لوکس از یکی در اشنامزدی خاطر به تا گرفتند تماس او با هایشدوست بعد روز دو

 .دهد سور ها کافه ترین

 !نالیدمی را مشکل یک همین فقط دلش در

 امیرعلی که بودند هایی مدل آن از همه "دخترها" مخصوصا هایشدوست چون

 .پسندیدنمی

 هادختر از کم هاآن که داشت هم پسر دوستِ تا سه دخترش دوستِ نفر ده بین

 . نداشتند
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 صورتش و بودند کرده بغل را ساناز بار چندین حتی که بودند خودمانی و راحت قدر آن

 ماجرای از بیشتر را امیرعلی تواندمی ماجرا این کردمی فکر ساناز... بودند بوسیده را

 .کند عصبانی نامزدی لباس

 !بود رفته یادش شکر را خدا که

... بگوید امیرعلی به سور ماجرای از چیزی خواستنمی داشت او از که شناختی با

 .کند دعوت کافه به را دوستانش تنهایی به خودش گرفت تصمیم

 هاییکافه ترین شیک از یکی و کرد تهیه یکش درجه هایدوست اسم از لیستی پس

 .کرد انتخاب را داشت سراغ که

 و کرد دعوت کافه آن به ظهر فردا برای را ها آن و گرفت تماس دوستانش تک تک یه

 .داد اشعروسی از بعد را رستوران قول اعتراضات از جلوگیری برای

 دوباره موقع همان که کرد قطع را اشگوشی کالفگی با نفر آخرین با تماس از بعد

 .خورد زنگ اشگوشی

 یصفحه به حوصلگیبی با که دارد را کردنش اذیت قصد دوستانش از یکی کرد فکر

 .شد خیره اشگوشی

 :داد جواب را گوشی هول با امیرعلی اسم دیدن با

 

 !جانم الو -
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 :گفت نگرانی و حرص با امیرعلی

 

 .بودی مکالمه حال در اش همه زنممی زنگ ساناز کجایی -

 

 :گفت هول با

 

 .بگه تبریک بهم خواستمی بود زده زنگ دوستم -

 

 :شد آمیز طعنه ناخواسته امیرعلی لحن

 

 کشید؟ طول دقیقه ده و ساعت یک گفتنش تبریک -

 

 کشید؟ طول قدراین دوستانش با تماس یعنی... کرد نگاه ساعت به زده بهت

 ...بودند زده هم حرف او با تومار یک یاندازه به کدام هر
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 زد؟می زنگ او به که است ساعت یک امیرعلی یعنی

 

 

 :گفت ناراحتی با

 

 .شد دیر زدن زنگ هم سر پشت بودن نفر چند... امیر ببخشید -

 

 منتظر که بود وقت خیلی گویا... شنید خط طرف آن از را امیرعلی یکالفه پوف صدای

 عصبانیتش از چیزی ساناز خواهی معذرت با حتی... رسیدمی نظر به عصبی و بود مانده

 :گفت گونه اخطار بود، نشده کم

 

 .شدم نگرانت خیلی... کشهنمی طول قدر این تماسی هیچ -

 

 عمیقی نفس امیرعلی... نگفت هیچ و شد شرمنده اشانگاری سهل خاطر به ساناز

 :گفت گرفته و کشید
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 .خداحافظ باشه -

 

 :گفت تعجب با ساناز

 

 .ها زدی زنگ تازه امیرعلی ولی -

 

 .بود حرص با آمیخته امیرعلی صدای

 

 .فعال... باشی شده خسته ترسممی زدی حرف گوشی با زیاد نه -

 

 ...شد قطع گوشی بزند حرفی کند فرصت ساناز که این از قبل

 :گفت بهت با بار چند ساناز

 

 ..الو...امیرعلی؟... الو -

 

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


                                                                                                             

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

 

 به ناراحتی و حرص با است، کرده قطع او روی را گوشی که شدنمی باورش انگار

 به کالفه... کرد پرت تخت روی را آن و شد خیره اشگوشی خاموش یصفحه

 مانده کم گرفت، بغل غم زانوش اشمتاهلی دعوای اولین خاطر به و زد چنگ موهایش

 .بدهد سر گریه و بزند زانو جا همان بود

 .نگفت او با سور از چیزی که شد خوب اصال ..نالید در در

 .بگوید امیرعلی به که نیست الزم هم چیزی شود،می دوستانش میزبان خودش

 هم فکر کارهایش عواقب به اصال او... بود حرص و نادانی سر از هافکر این تمام

 .کردنمی

 عذاب با امیرعلی تر دور ساعت چند بود ناراحت و زدمی غر لب زیر او که گونه همان

 !بود زدا زل اشگوشی به وجدان

 !بود عجب در خود بداخالقی و حساسیت همه آن از

 باز اما بود زده حرف گوشی طریق از دوستانش با زیادی زمان ساناز که است درست

 .نداشت را کار این حق هم
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 ساناز گوشی فهمید بار این اما... گرفت مجددا را اششماره و گذاشت کنار را غرورش

 .است شده خاموش

 .کرد مشغول کارهایش با را خودش ناراحتی با و کرد غرغری لب زیر

 آزارش هم همین و است کرده خاموش را اش گوشی قصد از ساناز کردمی گمان

 . بود شده خاموش اش باطری شارژ شدن تمام از او گوشی که نداشت خبر اما دادمی

 

 

 .آیدبی پیش بزرگ سوتفاهم یک تا بود داده هم دست به دست چیز همه حال هر به

 متصل شارژر به را آن شد، اشگوشی خاموشی متوجه ساعت دو گذشت از بعد ساناز

 ....شد مشغول هایش کار به و کرد

 

 

****** 
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 این گذاشت، جا به آن از محوی رد و زد اشپایینی لب روی را رنگش زرشکی لب رژ

 .باشد رنگ پر زیاد خواست نمی اما داشت دوست را رژ رنگ

 .آیدبی در رنگیبی از هایشلب که زد حدی در

 بود تیپی این اما زدمی ذوق توی بازش جلو کوتاه مانتوی شد، خیره خودش به ذوق با

... کرد خالی خودش روی انگاری را عطر یشیشه داشت، دوستانش کنار همیشه که

 !ارزید می اما

 !بود بو خوش بسیار

 فهمید شخص آن نزدن در از شد، باز در موقع همان که گرفت فاصله آینه از رضایت با

 .است نازی که

 :گفت و کشید سوتی ساناز ظاهر و تیپ دیدن با نازی... بود کرده فکر درست

 

 !کردی خوشگل چه -

 

 :گفت و داد گردنش به قری خندی و عشوه با نازی

 

 .بودم خوشگل -
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 :گفت و خندید ناری

 

 بری؟ خوایمی کی حاال... لعنت برمنکرش -

 

 :گفت و انداخت اشمچی ساعت به نگاهی ساناز

 

 .دیگه یدقیقه ده یه -

 

 :گفت و ایستاد کمر به دست نازی

 

  گفتی؟ امیرعلی به -

 

 با اما نزده، حرفی او با دیروز از بگوید که کشیدمی خجالت گرفت، نازی از نگاه ساناز

 :گفت عادی حال این
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 .تقریبا -

 

 :گفت تعجب با نازی

 

 !تقریبا؟ -

 

 :گفت سریع و برداشت را کیفش نازی حرف به توجهبی ساناز

 

 .نازی برم باید من دیگه خب -

 

 به متعجب هنوز نازی رفت، اتاق در سمت به و بوسید را نازی یگونه تند و رفت جلو

 .بود شده خیره ساناز
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