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 که این از قبل کرد، راحت را خودش خیال بود پیچانده را نازی که این به فکر با ساناز

 .رفت بیرون سریع ببیند خانه از شدن خارج حال در را او کند فرصت کسی

 کنار را موهایش و داد عقب را شالش خانه، از شدن دور و رفتن بیرون محض به

 تاپی و برود کنار مانتو های لبه تا کرد باز را مانتویش نازک کمربند... ریخت صورتش

 .شود نمایان داشت تن به که

 .بود شده دوستانش شبیه اینگونه... شد راحت خیالش حاال

 

 

 چند بود دار خنده واقعا رسید، نظر مورد یکافه به ساعت نیم گذشت از بعد باالخره

 .بودند رسیده او از زودتر دوستانش از نفر

 :گفت و رفت آنها سمت به انرژی پر حال این با اما

 

 !ها بچه سالم -

 

 :گفت ذوق با و گرفت آغوش در را ساناز و شد بلند همه از تر زود دوستانش از یکی

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


                                                                                                             

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

 

 سانی؟ چطوری -

 

 :گفت خنده با ساناز

 

 ملیسا؟ سانی گفتی تو باز -

 

 :گفت شوخی با ملیسا خواهر ملینا

 

 .اومدی زود که چقدرم -

 

 :گفت و نشست ها صندلی از یکی روی و خندید خیالبی ساناز

 

 کجان؟ بقیه پس -
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 :گفت و نگریست او به زیبایش عسلی چشمان آن با و انداخت باال ایشانه ملیسا

 

 .ها کنیم خالی رو هاتجیب قراره... میان هم اونا -

 

 گونه همان شدن، اضافه شانجمع به شاندوستان بقیه کم کم خندیدن، هم با سه هر

 را هایشپول آخر ریال تا داشتن قصد انگار دوستانش بود کرده بینیپیش ساناز که

 .کنند خرج

 !گذشتمی خوش بهش خیلی... نبود مهم برایش اما

 را اشروزه هر تماس و امیرعلی که طوری به... بود برده یاد از را زمان گذر که قدر آن

 .بود برده یاد از

 بعد نتیجه در بودند، زده حرف هم با دری هر از و بودند خوش هم کنار را ساعتی چند

 دلش هنوز که ملیسا شدن، خارج کافه از یکی یکی یادگاری هایعکس گرفتن از

 :گفت برسد پایان به دورهمی آن خواستنمی

 

 بزنیم؟ دوری یه بریم ساناز -
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 :گفت تردید با ساناز

 

 چی؟ ملینا پس -

 

 .بریم تو منو بیا... رفت سامان با -

 

 

 تا گرفتند تصمیم و شدند خارج کافه از دو هر... شد کشیده ملیسا دنبال حرفبی ساناز

 .بروند پیاده بود حوالی همان که پارکی

 از خوبی حس ساناز اما خندیدمی و زدمی حرف دری هر از اطراف به توجهبی ملیسا

 .نیست مناسب زیاد شالش و مانتو داشت قبول هم خودش... نداشت بقیه های نگاه

 .آمد خودش به ملیسا صدای با

 

 گفتم؟ چی فهمیدی -

 

 :گفت و کشید پوفی ملیسا که شد خیره او به متعجب و گیج ساناز

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


                                                                                                             

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

 

 .اونجا بریم بیا... اصال کن ولش -

 

 

 از رنگ  ان نظامی بود معلوم که چادری زن تا سه دیدن با که کجا بگوید خواست

 .پرید رخسارش

 :گفت لب زیر

 

 !ارشاد گشت وایی -

 

 :گفت ترس با ملیسا

 

 کجا؟ کو -

 

 جدی و گرفت دست در را ساناز بازوی ها زن آن از یکی که کند فرار آمدن دو هر

 :گفت
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 داری؟ شما وضعیِ و سر چه این ری؟می در خالفکاری مگه کجا -

 

 هم او که شد خیره ملیسا به چشمی زیر است، آمده بند زبانش کردمی حس ساناز

 .نداشت خودش از کمی دسته

 :گفت ترس با ساناز که داد هول ون سمت به را ساناز زن آن

 

 کنید؟می کار چی... چی -

 

 :گفت عصبی زن ان

 

 .شد سوار نباشه حرف -

 

 گشت گیر شدنمی باورش ساناز... نشستن ون در بغض و ترس با ملیسا  و ساناز

 چه؟ فهمیدندمی اشخانواده اگر. بود افتاده ارشاد

 ...نگو را امیرعلی وای
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 مانده کم دیگر... ساناز ندادن جواب و پی در پی های بوق باز و گرفت تماس هم باز

 .شود منفجر عصبانیت و نگرانی شدت از بود

 سابقه رفت،می گیج هم خودش سر که بود پیموده را اتاق عرض و طول قدر آن

 در خوبی حس آن، از قبل و عقد از بعد چه... ندهد جواب را تماسش ساناز نداشت

 .نداشت وجودش

 !کردمی قراریبی دلش

 .بود سیاوش... شد باز شرکت در کارش اتاق در

 

 .نداد جواب -

 

 :گفت عمیقی آه با بعد... کرد مکث و گزید لب

 

 .نه -

 

 :گفت لب زیر و کرد اخمی سیاوش
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 .نباش نگران گرمه دخترا با سرش خونه توی حتما... نازنین به زنممی زنگ االن -

 

 اتاق از سیاوش بود، گذشته نگرانی حد از دلش دانستمی چه او... نگفت چیزی

 :داد جواب بوق چند از بعد گرفت، را نازی یشماره و گرفت فاصله

 

 !جانم؟ الو -

 

 :گفت سریع سیاوش

 

 کجاست؟ ساناز... نازی الو -

 

 :گفت و شد هول و کرد مکث سیاوش یهویی سوال از نازی

 

 مگه؟ شده چی چطور؟ -
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 :گفت کالفه سیاوش

 

 گوشی دختر؟ این مگه کجاست... دهنمی جواب گیریممی تماس گوشیش با چی هر -

 .بده بهش و

 

 !شد هول بیشتر نازی

 جواب را گوشی چرا آخر... افتاد خواهد دردسر در حتما ساناز که بود داده گواه دلش

 داد؟نمی

 بپیچاند؟ را سیاوش چطوری حاال... بود کرده هم دیر کمی

 :ماند ناالن و آمد بیرون فکر از سیاوش صدای با

 

 .ساناز به بده و گوشی دی؟نمی جواب چرا نازی -

 

 پنهان و سکوت با او و آمده پیش برایش دردسری ساناز واقعا شاید... بود بس دیگر

 .کردمی بدتر را وضعیت کاری

 :کرد زمزمه ای زده هول و آرام صدایی با
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 .نیست خونه... خو ساناز سیاوش...سیا... اممم... خب -

 

 :گفت شاکی و کرد جا به جا گوشَش روی بر را گوشی سیاوش

 

 نامزدش؟ نه دارم خبر من نه که رفته کجا نیست؟ خونه -

 

 !گزید لب استرس با نازی

 !دیگر خانه بیا خب... داد فحش را ساناز حسابی دل در

 دختر؟ تو ماندی کجا

 :گفت عصبی سیاوش

 

 رفته؟ کجا ساناز نازی بده جواب -

 

 .بده سور بهشون که کافه رفتن... هاشدوست پیش -
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 :گفت حرص با و کشید پوفی

 

 دهمی جواب ببین بزن زنگ تو... دهنمی جواب رو گوشیش دختر اون بگی؟ باید االن -

 .بده خبر من به

 

 

 .کرد قطع را گوشی و نماند نازی جانب از حرفی منتظر دیگر
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