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 .شدند خارج خانه از و کردند خداحافظی بقیه با

 و برداشت ماشین از تکیه آمدند، می سمتش به لبخند با که دو آن دیدن با سیاوش

 :گفت شاکی

 

 .دیگه بیاین صبح فردا ذاشتینمی -

 

 :گفت شیطنت با و خندید ساناز

 

 .بیایم فردا و بریم تونیممی ها نشده دیر هم االن -

 

 .برداشت دستانش از را وسایل سبد زمان هم و کرد نگاه ساناز به چپ چپ سیاوش

 :گفت لب زیر و گذاشت عقب صندوق در را آن و رفت ماشین سمت به

 

 آمازون جنگل بیچاره مردای ما پای زیر بشن آماده برن تا ها سخته هم بودن دختر -

 .شده سبز
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 :آمد گوشش بغل از صدایی

 

 .ها شنیدم -

 

 ...انداخت نازی به نگاهی نیم

 شود؟ خسته صورت این از توانستنمی چرا! بود شده زیبا همیشه مثل

 :گفت آرام

 

 مواقعی؟ باهام شنیدی که حاال -

 

 صندوق درون را وسایل باقی و زد لبخندی سیاوش داد، تکان سری خنده با نازی

 .گذاشت عقب

 .شنیدن تر دور یفاصله از را نگین صدای

 

 .بیایم گفتیممی هم ما به -
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 :گفت سیاوش اما خندیدن او حرصی لحن از ساناز و نازی

 

 !شرمنده بریم متاهلی قراره -

 

 دادمی تکان هوا در دستی که زمان هم و کرد نازک برایشان چشمی پشت نگین

 .رفت خانه داخل به و برگشت

 :گفت آرام ساناز

 

 .شد گرفته حالش بازم -

 

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با نازی

 

 گی؟می اینو چرا ها نیست مخ رو اوایل مثل دیگه -

 

 :گفت و انداخت باال ایشانه ساناز
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 .هست هنوز هم واسه -

 

 ...شد ماشین سوار حرف این گفتن از بعد

 .داد پیام امیرعلی به و کرد روشن را اشگوشی سریع

  "کنیممی حرکت داریم ما عشقم"

 .داد جواب بعد کمی

 "امآماده منم عزیزم باشه"

 تایی چهار و بروند هم او دنبال کردند حرکت که خانه از بود قرار... زد لبخندی ذوق با

 .باشند ماشین یک با

 .کردند حرکت و شدند سوار بعد دقایق هم سیاوش و نازی

 بیرونی نمای دیدن با ساناز رسیدند، امیرعلی یخانه به دقیقه بیست از بعد باالخره

 .افتاد زیبا ولی شوم شب آن یاد خانه

 .نداشت را خانه این به آمدن جرات دیگر بعد به روز آن از

 !بودند شده تر حساس آمدشان و رفت روی پدرش و سیاوش که چرا

 !بشوند هم دلتنگ نهایتبی رو هر بود شده باعث این

 .کند دلتنگی رفع کمی امشب داشت امید ولی
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 !کند؟ بازی عشق بخواهد  چادر آن در و جنگل در که بود عجیب

 ...دانستنمی

 !بس و خواستمی را امیرعلی فقط

 .آمد خود به سیاوش صدای با

 

 .بیاد که بزن تک امیر به ساناز -

 

 :گفت سریع

 

 .باشه -

 

 تیپ با امیرعلی و شد باز حیاط در کند روشن را اش گوشی بتواند که این از قبل

 .شد خارج ایکوله با همراه اسپرت

 !ماند باز دهانش

 ...دیدمی اسپرت تیپ با را او بود بار اولین

 .بود شده جذاب نهایتبی
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 :گفت و داد تکان سری سیاوش

 

 !تایم آن چه خوبه -

 

 

 :گفت و داد پایین را ماشین یشیشه

 

 .ماشین عقب بذارش -

 

 .کند چرانی چشم که نتوانست دیگر... رفت ماشین پشت به و داد تکان سری امیرعلی

 !شد آویزان اشلوچه و لب

 :گفت شیطنت با و زد ضربه بازویش به آرام نازی

 

 .کن هیزی کمتر -
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 .خندید ریز ریز نازی که کرد نگاه را او چپ چپ ساناز

 چشمانش از را عینکش... کرد نگاه امیرعلی به و گرفت او از نگاه جلو در شدن باز با

 :گفت همه به رو و آورد در

 

 !بخیر تونصبح سالم -

 

 ...داد دست او با سیاوش

 

 !داماد سالم -

 

 :گفت آرام نازی

 

 ...امیر آقا سالم -

 

 .شد خیره ساناز به بعد و داد تکان برایشان سری تشکر با امیرعلی

 :گفت و زد ملیحی لبخند ساناز

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


                                                                                                             

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

 

 خوبی؟ سالم -

 

 .خوبیت به خوبم -

 

 پایین سر و گزید لب او که زد ساناز به شیطانی چشمک سیاوش چشم از دور بعد

 .انداخت

 .کرد حرکت هم سیاوش...بست و در و شد ماشین سوار امیرعلی
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