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 در را او تا نشست سیاوش کنار نازی گذاشت، عسلی روی را شربت خالی لیوان ساناز

 .کند آرام عصبانیت مواقع

 .بود بر از را او های العملعکس...بود ساناز پاسخ منتظر همچنان سیاوش

 !است ترسیده او از خواهرش فهمیدمی است، افتاده اتفاقی دانستمی

 و نگران چقدر دانست می خدا و خودش فقط اما بود نفوذبی و سرسخت اشچهره

 !اوست حالِ دلواپس

 و شد بلند امیرعلی صدای که بگوید را حرفش یادامه تا گشود لب وار تسلیم ساناز

 .چرخید او سمت به ها سر یهمه

 

 

 من با هاشدوست از یکی گوشی از ساناز... بگم باید من رو بعد به اینجا از کنم فکر -

 موقع  کردم، همراهی رو اونا شب اون و رفتم منم کجاست، گفت بهم و گرفت تماس

 وقت اون خواستمنمی من بود، خوابیده ماشین توی هم ساناز و بود وقت دیر برنشت

 خودم یخونه به رو ساناز همین برای بشم مزاحم هستن خواب همه قطعا که شب

 .شدیم ماندگار اونجا شب و بردم
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 که شدنمی باورش... نباشد نگران و تعجب با امیرعلی به نگاهش کرد سعی ساناز

 !گفت دروغ او خاطر به امیرعلی

 !بود معروف صداقت و راستگویی به او خاندان در که ایامیرعلی

 .شد دروغ مرتکب ساناز اشتباه خاطر به فقط حاال... اما داشتند تام اعتماد او به همه

 ...آورد فرود سر و کرد بغض ساناز

 او صورت در نگرانی و طنش ایذره دنبال به شد، خیره امیرعلی به تردید با سیاوش

 .نیافت چیزی اما گشت

 نشد بیخیال اما کرد فروکش عصبانیتش کمی تا... بود شده خیره او به عادی امیرعلی

 :گفت و

 

 ندادید؟ جواب تماسم به چرا پس -

 

 :داد جواب امیرعلی هم بار این
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 خوایم،می معذرت هم بابت این از... بودیم گذاشته جا ماشین توی رو ها گوشی -

 ماشین از رو ها گوشی و برگردم نتونستم که اومدمی خوابم و بودم خسته اونقدر

 .بردارم

 

 ...کرد قبول سیاوش

 :گفت و انداخت ساناز طرف به نگاهی نیم اما

 

 بگی؟ چیزی خواینمی تو -

 

 :کرد زمزمه ای گرفته و لرزان صدای با و زد گره هم در را دستانش ساناز

 

 منو... منو گممی بهتون رفتم جا هر... هر بعد به این از... رفتم خبربی که متاسفم -

 .ببخشین

 

 !شد انداز طنین خانه در اشگریه هق هق صدای
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 از... رفت ایدلسوزانه لبخند سیاوش اما شد خیره او به نگران و متعجب امیرعلی

 !نبود ذهن از دور العملیعکس همچین اش پرورده ناز و لوس خواهد

 .گرفت را دستش و رفت سمتش به و شد بلند

 گرم آغوش در ساناز کند، گریه تر راحت تا کشید خود آغوش به و کرد بلند را او

 .کردمی گریه بلند بلند اعتقاداتش گذاشتن پا زیر و امیرعلی فداکاری خاطر به برادرش

 :گفت امیرعلی به رو و داد نوازش را پشتش سیاوش

 

 . اومده بار لوس زیادی بنده خواهر این... بخوام عذر باید من بار این کنم فکر -

 

 !زد لبخند نازی بار این

 زدمی حدس او چند هر... بود ها نگرانی و ها طنش شدن تمام از نشان او حرف این

 . است شده آشفته ساناز چرا که

 و دماغ شد، خیره آینه در او به و کشید ساناز موهای روی را شانه حوصله با نازی

 .بود متورم و سرخ پیش دقیقه چند گریه خاطر به ساناز هایچشم

 :گفت و کشید پوفی نازی خورد، تکان جایش در دیگه باره یک ساناز

 

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


                                                                                                             

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

 نخوری؟ وول قدراین میشه -

 

 :گفت حواسبی

 

 .کنهمی درد نم*کو سوراخ -

 

 حس خودش روی را او متعجب نگاه شد، متوقف موهایش روی نازی دست حرکت

 .گرفت آینه از چشم سریع اما کردمی

 ...بفهمد سیاوش بکن را فکرش دهد، لو هم را این که بود مانده همین

 !شدمی قیامت دیگر

 :گفت تعجب با نازی

 

 چرا؟ کنه؟می درد اونجات -

 

 :گفت و شد هول کمی ساناز
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 .باشه نشستن زیاد برای کنم فکر... دونمنمی -

 

 داشت ساناز موهای... کرد آغاز را کارش دوباره بعد و کرد نگاهش تفکر با کمی نازی

 .شدمی شانه خوبی به

 :گفت آرامش با نازی

 

 کردید؟ دعوا امیرعلی با دیشب راستی... باش سالمتیت مراقب بیشتر -

 

 :گفت سریع است شده عوض بحث که این از راضی ساناز

 

 تموم مونبین چی همه دیگه کردم حس نازی وایی... بود اشلحظه یه برای دعوا -

 .بودم ندیده عصبی رو امیرعلی اونقدر حال به تا میشه،

 

 .گفت دروغ خاطرت به امروز دیدی... داشت حق خب -

 

 .شد گرفته دوباره حالش رفت، بین از ساناز هیجان
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 :گفت و کشید آهی

 

 .میرممی وجدان عذاب از دارم... آره -

 

 :گفت و زد لبخندی نازی

 

 .بدون رو امیرعلی قدر... بشه عبرت درس برات و کنی جبران بهتره پس -

 

 !زد لبخند هم ساناز

 !افتادمی تپش به قلبش آوردمی زبان به و شنیدمی که هم را اسمش حتی

 !شودمی اخالقیاتش و او یشیفته بیشتر روز به روز کرد می حس

 سرش و کرد حس گردنش پشت ایضربه که بود شده غرق امیرعلی رویای و فکر تو

 .شد پرتاپ جلو به

 :گفت حرص با

 

 نازی؟ کنیمی کار چی! آیی -
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 :گفت و خندید ریز ریز نازی

 

 !نری دست از باش مواظب...رفتیمی خواب داشتی -

 

 :گفت عشوه با و کشید اشابریشمی و لخت موهای به دستی ساناز

 

 .رفتم دست از وقته خیلی من -

 

 ...خندید تر بلند نازی

 

 دادی؟ باد به رو خودت دیشب که همینِ یواسه -

 

 ...شد خیره او به تعجب با آینه داخل از ساناز

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با نازی
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 بیارم؟ پماد برات -

 

 از پایش تا سر و بفهمد را منظورش تا کشید طول کمی... شد خیره او به گیج ساناز

 .شود سرخ خجالت

 .گرفت فاصله او از و خندید تر بلند او یقیافه دیدن با نازی

 

 ...گذشت اتفاق آن از روزی چند

 !بود زیبا و آرام چی همه رفت،می پیش خودش روال طبق چی همه دوباره

 .بودند خود نامزدی دوران بهترین در ساناز و امیرعلی

 ...شدندمی دیگر هم یوابسته بیشتر روز به روز نازی و سیاوش

 همراه به گرفت تصمیم داد، را تفریح یک ترتیب سیاوش خوب هایروز همان از یکی

 .بروند جنگلی هایپارک از یکی به  امیرعلی و ساناز نازی، و خودش

 :گفت جمع میان در اعتراض با نیما گذاشت درمیان که را موضوع این

 

 داداش؟ ایماضافه ما فقط -
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 :گفت بزرگ پدر که خندیدند همه

 

 .باشید خوش برین! جان بابا کنیمی خوبی کار -

 

 پناه آشپزخانه به سریع ساناز... کردند استقبال شدت به تصمیم این از نازی و ساناز

 :گفت مادرش که برد

 

 .بده خبر طرف به رفت سیبیبی بفرما -

 

 ! گرفت باال ها خنده صدای دوباره

 بوق دوتا سر همیشه مثل گرفت را امیرعلی یشماره نداد، اهمیت اما شنیدمی ساناز

 :داد جواب

 

 !من آهوی جانم -
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 .دهد جان بود حاضر امیرعلی زبان از جمله آن شنیدن برای ساناز

 :گفت لذت با

 

 خوبی؟ عزیزم سالم -

 

 .خوبم منم باشی خوب تو -

 

 :گفت و گذاشت قلبش روی دست هیجان با ساناز

 

 تفریح؟ بریم نازی و سیاوش داداش با میای امیر -

 

 :گفت کنجکاو

 

 کی؟ -
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 :گفت حال این با اما بود نپرسیده دیگر را اینش... کرد مکث ساناز

 

 بریم؟ میای... فردا احتماال -

 

 :گفت رضایت با امیرعلی

 

 .بریم عزیزم نه که چرا -

 

 :گفت و خندید خوشحالی با ساناز

 

 .شدم زده هیجان خیلی! مرسی وایی -

 

 :گفت محبت با امیرعلی

 

 !من بشم کردنت ذوق قربون -
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 !کند حس خوبی به را جمله آن لذت شیرینی تا نگفت چیزی ساناز

 !داشت دوست را مرد این چقدر

 ...کردند خداحافظی زدن حرف کمی از بعد

 .شد بلند هاییخنده صدای که برود بیرون آشپزخانه از خواست ساناز

 لب تعجب همان با دید، آشپزخانه داخل را مادرش و نگین و نازی که چرخید زده بهت

 :زد

 

 مامان؟ اِ -

 

 :گفت و گفت را هایشلب جلوی نازی

 

 ...ساناز بودی باحال خیلی -

 

 .ایستاد آنها به پشت دوباره و گزید لب خجالت با ساناز
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