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 خودش... بدهد ساناز شدن آرام برای فضا کمی تا رفت آشپزخانه سمت به و چرخید

 .شود آرام که داشت نیاز هم

 .کشید سر نفس یک را آن... آورد بیرون را آب بطری و کرد باز را یخچال در

 .شود آرام تا کشید سر را آب از بیشتری ینیمه که بود خشم و عطش از پر قدر آن

 و کشید آهی... بود خواهد پیش در دیگری دعوای شدنمی آرام اگر دانستمی خودش

 .گذاشت یخچال در را بطری

 رفته جا آن ساناز فهمید که بود باز اتاقش در ندید را ساناز ولی شد خارج آشپزخانه از

 .است

 فرو فکر به و کرد پیراهنش های دکمه کردن باز به شروع هدفبی و نشست مبلی روی

 ...رفت

 

 

 .رفت آینه سمت به مستقیم و شد اتاق وارد ساناز

 دلقک را او که داد حق امیرعلی به اش شده پخش آرایش و خودش صورت دیدن با

 . رفت اتاق سرویس سمت به و زد غمگینی و تلخ پوزخند... بخواند

 دستانش کف... ریخت صورتش روی بر پی در پی آب مشت چند و کرد باز را آب شیر

 .شود پاک صورتش آرایش تا کشیدمی هایشچشم و لبش روی بر محکم را

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


                                                                                                             

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

 شیمیایی مواد... سوختمی کارش این خاطر به چشمانش مخصوصا صورتش کل

 .سوزاندمی را چشمانش آرایش

 ...انداخت خودش به نگاهی

 لبانش و زدمی سفیدی به صورتش بود، کرده کبود را چشمانش زیر ریمل از کمی رد

 .بود شده سرخ و بود کرده باد زیاد فشار خاطر به

 را صورتش ایحوله با و شد خارج سرویس از و نداد اهمیت... شد روح شبیه اینگونه

 .کرد خشک

 سمت به و آورد در را شالش و مانتو و زد پوزخندی.. بود مانده هایش لباس فقط حاال

 .رفت پنجره

 قلب که کردمی حس امیرعلی... زد چنگ گلویش به دیگر بارِ بغض کرد، تقال بیشتر

 .بود شده خیره زمین به پشیمان و شکسته را ساناز

 .خوردمی چشم به ابروهایش بین پیش دقیقه چند عصبانیت از هنوز غلیظَش اخم

 :گفت و نالید درد از باالخره امیرعلی دست فشار از ساناز

 

 !آه... کن ولم -
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 ...کرد بغل را او و کشید خود سمت به را ساناز هوابی و کشید بلندی نفس امیرعلی

 اما، دانستمی درست را کارش چون کند پشیمانی و بخشش تقاضای که این برای نه

 .بگیرد آرامش خواستمی فقط

 .بگیرد اشآرامینا عمل از توانستمی فقط که آرامشی

 زخم غیرت دختر این کاشکی... هایشدرد مرحم هم شدمی عذابش هم ساناز

 !دیدمی را اشخورده

 دوباره بغضش او قلب تند های تپش شنیدن با و بود امیرعلی سینه روی سرش ساناز

 .بود کرده باز سر

 !داشت دوست را صدا این چقدر

 ...بود کرده بغلش خوب چه

 !شدمی فراموش هایش غم... شدمی آرام گونهاین

 اما است شده خشک صورتش روی هایشاشک فهمید ساناز طوالنی دقایق از بعد

 .داشت آغوشش در را او هنوز امیرعلی

 .کرد شل را دستانش یگره و نکرد مخافت امیرعلی... کشید عقب را خود کم

 یا خجالت از دزدید، او از را نگاهش ساناز... نداشت چهره بر هم را اخم همان دیگر

 پشیمانی؟
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 ...دانستنمی

 ساناز یسینه در نفس... کشید آغوش در را او پشت از امیرعلی که برود خواست

 :گفت گوشش کنار شد، حبس

 

 .نباشی شکلی اون دیگه بده قول... ساناز بود آخرت بار که بده قول -

 

 :گفت تلخی لحن با ساناز

 

 خراب؟ نباشم؟ جوری چه -

 

 ...شد تر سفت باره یک به امیرعلی دستان یگره

 .شد حبس اشسینه و شکم شدن فشرده دردِ با ساناز نفس ایگونه به

 

 .ساناز گیمی چی بفهم -
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 به را خودش حرف داشت ایراد مگر... بود ناراحتی از پر و خشن امیرعلی صدای

 برگرداند؟ خودش

 !بود تلخ وجودش

 !بودند ناراحت و مغرور دو هر... طور همین هم او

 !بودند عاشق

 !پشیمانی اظهار و خواستمی کردن ناز دلش! داشت ناز... داشت بغض

 ...را اجباری و سرد آغوش این نه خواستمی را او گرم آغوش دلش

 !دلش از امان اما زدمی فریاد را سردی و قهر مغزش

 !عطرش بوی...  کردمی طلب را امیرعلی

 !تنومند و خورده گره بازوهای آن در خوردن تاپ و پیچ

 .کردمی طواف را او بدن شب آن که هایی بوسه

 .بود آور درد و سخت!... بود غریب او برای ها دعوا این

 !داشتمی دوست را او غیرت

 خواستار وجودش تمام با را او هم باز... ولی شد می بیگانه برایش مواقع بعضی اما

 !بود
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 ریتم خودش مخصوص که قلبی تپش آن... کرد حس را ساناز نرمش امیرعلی

 .کرد حس دستانش زیر را گرفتمی

 .گرفتمی آرامش اشداشتنیدوست عروسک از داشت کم کم هم خودش

 .گرفت نادیده هم را آن ولی خوابیدنمی و بود کرده لج غیرتش هم هنوز چند هر

 !شده پشیمان و رنجیده کافی اندازه به کوچکش آهوی دانستمی چون

 شده؟ او یشیفته آنقدر چگونه

 نداشت؟ رویش به رو دیوار با فرقی برایش ساناز قبل ماه چند که نبود او مگر

 ...خواستندمی را بودن او با هایش سلول تمام حاال

 !بلندش و ابریشمی موهای از خرمن آن در کشیدن نفس

 بر را ممنوعه های فکر و کردمی پیدا حضور وقت بی و وقت که شیطانی آن بر لعنت

 .انداختمی سرش

 حاال بود کرده حفظ دختران یهمه به اعتقاداتش خاطر به را اش غریزه و نگاه ها سال

 .کند جبران را ها عقده خواستمی بدنش انگار ساناز با ازدواج از بعد

 !شکسته آهویش نازک دلِ باز که فهمید فین فین صدای شنیدن با

 کننده جادو هم باز که آلود اشک چشمان آن به و چرخاند خود سمت دیگر باری را او

 :گفت و شد خیره بود
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 دختر؟ نشد خشک اشکت یچشمه گریه؟ بازم -

 

 با و برد اشچانه زیر دست... نگذاشت امیرعلی که برگرداند را رویش خواست ساناز

 .کند شکار را نگاهش خواستمی لجاجت

 

 .خانوم ها خودمون با کنیمی بد طوریاین قهر؟ -

 

 به بار این و بلرزد حساسش دل شد باعث این... بود شده سابق مثل امیرعلی لحن

 .شود تر چشمایش علی امیر خوب لحن خاطر

 .فشرد خود به را او و کرد پاک را هایش اشک لطافت با امیرعلی

 .شنید ساناز زبان از ببخشید به شبیه چیزی

 .شود نابود ساناز از اش ناراحتی و عصبانیت ذره یک همان تا بود کافی همین

 

 ...است حساس و لوس بگویند اصال... فشرد او یسینه در سر ساناز

 !شدمی آرام گونه این فقط او
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 ...اصال بود عاشق

 و زد خشکش خورده یکه... کرد حس هوا در را خود که بود دلش و عقل با جدل در

 .شد چه که نفهمید

 .کرد حبس را نفسش و شد حلقه امیرعلی گردن دور خودکار طور به دستانش
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