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 هایشانگشت با سریع دهد،می قلقلک را دماغش چیزی کرد حس که بود خواب غرق

 .کشید سرش روی را پتو و خاراند را دماغش

 بار این بگذرد؛ شیرینش خواب از نداشت امکان ولی شنید ریزی های خنده صدای

 .کرد حس پاهایش کف را قلقلک همان

 شد، بلند شخصی آخ و کرد برخورد چیزی به که داد راستش پای به شدیدی تکان

 .کرد نگاه اطراف به خمار و زد کنار خودش روی از را پتو بیدار و خواب

 را صورتش دست با که ساناز و بود خندیدن حال در که افتاد سیاوش به چشمش

 .بود پوشانده

 :گفت و کشید ای خمیازه

 

 شده؟ چی -

 

 :گفت و زد او پای به مشتی حرص با ساناز

 

 !بیشعور زدی جفتک دماغم به -
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 روی از را پتو شد، سیاوش و ساناز شیطنت یمتوجه تازه خندید، و پرید خوابش نازی

 :گفت جانب به حق و زد کنار خودش

 

 .بود حقت -

 

 بود بیرون پتو از که اشتنه باال روی را او نگاه اما بگوید چیزی ساناز تا ماند منتظر

 .کرد حس

 پایین سر شک با شد، هیزش و خمار نگاه یمتوجه که کرد نگاه سیاوش به تعجب با

 از نازکی خیلی جنس که قرمزش سوتین به چشمش که شد خیره خودش به و انداخت

 .بود گذاشته نمایش به را هایشنه*سی نوک کامال که داشت تور

 .زد چنگ پتو به و کشید بلندی هین

 :گفت خجالت با و پوشاند را استنه باال

 

 .ادببی نکن نگاه -

 

 :گفت شیطنت با و خندید ساناز
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 آزاده؟ سیاوش دیگه؟ نکنم نگاه من فقط آهان -

 

 :گفت سیاوش دهد جواب نازی که این از قبل

 

 .شمنمی سیر کمه برام ببینم هم چقدر هر البته... کنم نگاه آزادم من معلومه -

 

 :زد داد حرص با نازی اما رفت ریسه خنده از  ساناز

 

 سیاوش؟ -

 

 ...کرد پرت او سمت به را بالشت

 رو او به معروف قول به خواستنمی اما بود گرفته اشخنده او پرویی از هم خودش

 .دهد

 :گفت و ایستاد سینه به دست خنده کمی از بعد ساناز

 

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


                                                                                                             

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

 .بگیم چی خواستیممی رفت یادم اصال کن نگاه -

 

 :گفت و کرد نگاه ساناز به و گرفت سیاوش از نگاه نازی

 

 بگین؟ چی -

 

 ...کوبید هم به را دستانش ذوق با ساناز

 :گفت و کوبید به را دستانش ذوق با ساناز

 

 .دیگه بیرون بریم قراره -

 

 :گفت تعجب با نازی

 

 نگفتین؟ بهم زودتر چرا چنده؟ ساعت -
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 :گفت و کرد دیوار روی ساعت به نگاهی ساناز

 

 .شده ده ساعت -

 

 .که شده دیر -

 

 :گفت و زد چشمکی سیاوش بار این

 

 .بمونیم جنگل توی قراره شب... نشده دیر -

 

 :گفت تعجب با نازی

 

 بمونیم؟ جنگل توی شب؟ -

 

 :گفت زده هیجان ساناز بار این
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 .بشیم آماده بریم دیگه شو بلند... گذرهمی خوش خیلی آره -

 

 که کرد تنش سریع و برداشت رو روبدوشامبر ولی بود آنها تصمیم گیج هنوز نازی

 :گفت سیاوش

 

 .بیاین هم شما کنم اماده رو ماشین برم من -

 

 ...گفتند ایباشه دو هر

 شست را صورتش سریع شد، دستشویی وارد هم نازی و رفت بیرون اتاق از سیاوش

 .آمد بیرون دستشویی از و

 بود ترسیده کمی هم کند سر جنگل در است قرار شب که این به فکر با جورایی یک

 .بود شده زده هیجان هم

 .باشند تنها خانه از غیر جایی سیاوش با است قرار که کردمی فکر وقتی مخصوصا

 .آمد بیرون فکر از ساناز صدای شنید با
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 نازی؟ بپوشی خوایمی چی -

 

 :گفت و کرد فکر کمی نازی

 

 .دارممی بر گرم لباس پس سرده حتما شب -

 

 

 .گممی رو االن برای -

 

 :گفت و داد تکان سری

 

 

 .ببینم رو کمدم توی وایسا - 
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 ...رفت هایشلباس کمد سمت به

 اشکالفه همیشه که بود پوشیدن لباس همین رفتن بیرون قسمت ترین سخت

 .کردمی
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