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 :گفت حرص با

 

 خندی؟می چرا االن تو -

 

 :زد لب و کرد جمع زور به را لبخندش نازی

 

 .داره ایرادی چه شوهرشِ بابا... داره خنده خب -

 

 :غرید لب زیر... بود شده غیرتی و عصبی واقعا سیاوش

 

 .که نکردن عروسی هنوز -

 

 :زد لب آرام و زد او به چشمکی شیطنت با نازی

 

 .که شد چی دیدی ولی... نکردیم عروسی هم ما خب -
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 ...فهمید را او منظور سیاوش

 :گفت تشر با بود، کرده اخم هم بود گرفته اشخنده هم

 

 !نازی -

 

 :گفت و زد برق نازی چشمان

 

 جانم؟ -

 

 ...آمد در صدا به در زنگ که بدهد جواب خواست سیاوش

 در سمت به و برخاست سریع جایش از هستند امیرعلی و ساناز که این به فکر با

 .رفت

 .نبود خانه کسی نگین و سیاوش و نازی از غیر روز در ساعت این

 مناسب را بازی جنجال برای را فرصت سیاوش پس بود خوابیده اتاقش در که نگین

 .دانستمی
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 به بار مالمت و تیز... کرد شدیدی اخم امیرعلی و ساناز دیدن با و کرد باز سریع را در

 .شد خیره ساناز

 به توجه بدون و رفت جلو نگرانی با سریع داشت خبر ماجرا از بیش و کم که نازی

 .گرفت آغوش در را ساناز همه

 :گفت گوشش کنار

 

 خوبی؟ -

 

 :زد لب ترس با ساناز

 

 عصبانیِ؟ خیلی... اوهوم -

 

 .است کسی چه او منظور دانست می نازی

 :گفت آرام

 

 .نگرانتِ بیشتر ولی... آره -
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 با امیرعلس نگفت، چیزی و رفت کنار در کنار از سیاوش... آمدند بیرون هم آغوش از

 .شد وارد و گفت سالمی خجالت

 .ترسیدندمی سیاوش العملعکس از و بودند کرده سکوت یشانهمه

 :زد لب ترس با ساناز

 

 عصبانیِ؟ خیلی... اوهوم -

 

 .است کسی چه او منظور دانست می نازی

 :گفت آرام

 

 .نگرانتِ بیشتر ولی... آره -

 

 با امیرعلی نگفت، چیزی و رفت در کنار از سیاوش... آمدند بیرون هم آغوش از

 .شد وارد و گفت سالمی خجالت

 .ترسیدندمی سیاوش العملعکس از و بودند کرده سکوت یشانهمه
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 و ساناز... نشست هامبل راس و کرد حرکت همه از تر جلو و بست را در سیاوش

 تا رفت آشپزخانه سمت به نازی و کردند اشغال را اینفره دو مبل کنارش امیرعلی

 اما نبود میوه و چای فکر به کسی وضعیت آن در چند هر... کند آماده را پذیرایی بساط

 .بدهد فضا آنها به کمی تا رفت نازی

 نبود، خانواده کل و مادرش و پدر از خبری گذراند، نظر از را سالن کل چشمی زیر نازی

 !باشد؟ ناراحت یا خوشحال موضوع این از دانست نمی... بودند تنها که انگار

 .کرد نگاهش خورده یکه و آمد خود به سیاوش صدای با

 

 کنید؟ سکوت که اومدید اینجا! خب -

 

 که شد سکوت ثانیه چند نگفتند، هیچ و کردند بدل و رد هم با نگاهی ساناز و امیرعلی

 :گفت ضعیفی صدای با ساناز

 

 .کردم دیر که شرمنده... داداش خواممی معذرت من -

 

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش
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 . هانیست ساعت دو یکی صحبت کردی؟ دیر -

 

 و شد قرمز حرص از سیاوش یچهره گرفت، سیاوش از را نگاهش شرمندگی با ساناز

 :گفت شده ریز هایچشم با

 

 .تغییر ایذره بدون و کامل... خوام می توضیح - 

 

 یاد... کرد حس پشتش در کمی درد که شد جا به جا جایش در استرس با ساناز

 .افتاد دیشبش یرابطه

 !کند فکر آن به راجع توانستنمی حتی وایی... بفهمد چیزی سیاوش اگر

 .انداخت امیرعلی به نگاهی نیم و کرد مشت پاهایش روی را دستانش استرس با

 :گفت رسایی صدای با و شتافت او کمک به امیرعلی

 

 ...سانا سیاوش آقا خب -
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 :گفت جدی و پرید او کالم میان سیاوش

 

 .بده توضیح ساناز خواممی اول -

 

 :کرد زمزمه ناراحت ساناز

 

 داداش؟ بگم رو چی -

 

 :زد تشر و کرد نگاه را او بار سرزنش سیاوش

 

 چقدر امیرعلی منو دونیمی هیچ نبود؟ خبری ازت که بودی رفته کجا دیروز که این -

 صبح تا من... زد غیبش خودت مثل کرد پیدا رو تو که هم امیرعلی بودیم؟ نگرانت

 نیست؟ کافی دادن توضیح برای اینا نظرت به... نگرانی از مردم

 

 !کشید آهی ساناز

 !بود داده خبر آنها به اول همان کاش!... اشبازی بچه و لجبازی به لعنت

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


                                                                                                             

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

 :گفت ای گرفته و آرام صدای با و کشید عمیقی نفس

 

 بهشون تا کافه بودم رفته هامدوست با من... امشرمنده واقعا من داداش داری حق -

 ...بعدش... بعد بودم نشده گوشیم خوردن زنگ و زمان گذر یمتوجه بدم، سور

 

 .افتاد موضوع فهمیدن از بعد امیرعلی عصبانیت یاد... کرد سکوت حرفش اینجای

 العملعکش از کند، رفتار امیرعلی از بدتر تواندمی برادرش که نداشت شک ساناز

 .ترسیدمی سیاوش

 .شود خورد امیرعلی جلوی که نداشت طاقت بریزد، اشک هم باز نداشت طاقت

 گلویش چقدر فهمید تازه شربت سینی دیدن با... آمد بیرون فکر از نازی آمدن با

 .لرزدمی درون از و شده خشک

 !پذیرفت را او پذیرایی کمال با همین برای

 .بگیرد جان کمی تا نوشید را او سریع و برداشت شربتی لیوان

 او برای دلش و بود شده حالش یمتوجه لیوان آن دور ساناز دستان لرزش از امیرعلی

 !زدمی شور
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