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 !کردمی دادبی نازی و ساناز درون در شادی و هیجان

 همراهی خواننده با و بود آورده وجد به را ها آن شدمی پخش ماشین در که آهنگی

 ...کردندمی

 یبقیه نسبت به کمی جنگل هوای رسیدند، مقصد به ساعت یک گذشت از بعد باالخره

 .بود تر سرد جاها

 :گفت ساناز به آرام نازی

 

 .ها برداشتیم گرم لباس شد خوب -

 

 :گفت و داد تکان سری

 

 .بشه الزم شاید برداشتم هم پتو من ولی آورده هم خواب کیسه سیاوش آره -

 

 

 ...شدند پیاده ماشین از

 .رفت سمتش به لبخند با و افتاد امیرعلی به چشمش

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


                                                                                                             

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

 :گفت و کشید سرکی ها غذا سبد در سیاوش که بود دو آن به نگاهشان نازی

 

 .دیگه کنیم درست کباب خوایممی آوردین؟ چرا رو اینا -

 

 :گفت و کرد حلقه سیاوش بازوی دور دست نازی

 

 .دیگه خوریممی رو همه... هستیم فردا تا -

 

 ...شد دار پچ سیاوش صدای

 

 .خوردم رو تو من شاید -

 

 ...کرد نگاه سیاوش به تعجب با نازی

 ...خواند را چیز همه چشمانش از

 :گفت لب زیر
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 جنگل؟ توی -

 

 .دهمی فازی یه... اوهوم -

 

 :گفت و خندید تعجب و خجالت با نازی

 

 مدت چند رفته یادت... دهمی موندست کار اخر تو حشر این... سیاوش بیخیال -

 ام؟حامله کردممی فکر داشتم تهوع حالت پیش

 

 :گفت و انداخت باال ایشانه

 

 .بندازی نداری حق بشی که هم حامله... نبودی که حاال -

 

 ...ذاشتنمی بحث جای سیاوش جدی لحن
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 کردن درست مشغول هم سیاوش... کردند پا سرِ را ها چادر امیرعلی و ساناز و نازی

 .کنند کباب بالل تا بود شده آتش

 :گفت ذوق با ساناز

 

 .بودم کرده بالل هوس -

 

 :گفت گوشش کنار امیرعلی

 

 . کردم رو تو هوس منم -

 

 ...کرد نگاه او به و چرخاند سری ساناز

 :گفت و زد چشمکی

 

 .رو تو من بخور منو تو... عزیزم چادر تو امشب -

 

 ...داد قورت را دهانش آب زده بهت امیرعلی
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 نداشت؟ شرم دختر این خدایا

 ریز امیرعلی یشده سرخ هایگونه دیدن با ساناز... شد داغ او حرف از وجودش تمام

 .خندید ریز

 به لذت با گذاشت، آتش روی و برداشت را ها بالل از یکی و رفت سیاوش سمت به

 .داد می گوش بالل هایدانه ترکیدن صدای

 :زد غر سیاوش

 

 .کار این سراغ برو بعد بشه خشک قدمت جای یه وایسا دختر -

 

 .شد ملحق او به هم نازی کم کم... داد ادامه کارش به و زد نشنیدن به را خودش ساناز

 .خندید ریز ریز امیرعلی یشده سرخ هایگونه دیدن با ساناز

 به لذت با گذاشت، آتش روی و برداشت را ها بالل از یکی و رفت سیاوش سمت به

 .داد می گوش بالل هایدانه ترکیدن صدای

 :زد غر سیاوش

 

 .کار این سراغ برو بعد بشه خشک قدمت جای یه وایسا دختر -
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 . شد ملحق او به هم نازی کم کم... داد ادامه کارش به و زد نشنیدن به را خودش ساناز

 !دادمی نوازش را شان یشامه پخته بالل بوی

 .شدن آن خوردن مشغول دقایقی از بعد

 .کردن کباب بالل و شدند ملحق آنها به شوخی و خنده با امیرعلی و سیاوش

 

 

********* 

 

 

 کنی؟می درست تاب سیاوش داداش -

 

 :گفت و کرد ساناز پای تا سر به نگاهی سیاوش

 

 .بکش خجالت شوهرت از کنی؟ سواری تاب خوای می سن این با -
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 پایین سمت به را لبانش ساناز

 :گفت داشت دادنش نشان مظلوم در سعی که چشمانی با و داد کش

 

 .کن درست تاب برام خدا رو تو دیگه داریم که طناب داره؟ ربطی چه داداش اِ -

 

 .زد صدایش زیادی یعشوه با نازی که کند مخالفت آمد سیاوش

 

 ...سیاوش -

 

 ماند خیره او به ایلحظه سیاوش

 :کرد زمزمه و داد قورت را دهانش آب دار صدا

 

 .االن... باشه -
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 ...رفت ماشینش سمت به سریع

 :گفت نازی به رو و کشید ایخفه جیغ ساناز

 

 .ها داری مشتت توی رو داداشم خوب... گرم دَمت بابا -

 

 ...نگفت چیزی و داد گردنش به قری نازی

 یشاخه روی و زد گره را طناب آن سر دو به و کرده پیدا کلفتی و گرد چوب سیاوش

 . انداخت درختی کلفت

 :گفت ذوق با و رفت جلو ایکودکانه ذوق با کند امتحان را آن بودن ایمن که این از قبل

 

 .سیاوش من اول... من اول -

 

 :گفت کالفه سیاوش

 

 .کنمش چک وایسا ساناز باشه -
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 .بشم سوار کنار برو خوادنمی -

 

 

 .کشید عقب بود شده خسته اون با کردن بحث از که سیاوش

 دادن تاب به شروع... گرفت را طناب هایلبه و نشستم گرد کلفت چوب آن روی ساناز

 .شد خودش

 .افزود سرعتش به کم کم

 .کشیدمی خوشحالی و شادی سر از جیغی زمانهم

 از و شد بلند سراسیمه ساناز جیغ صدای شنیدن با بود نشسته چادر در که امیرعلی

 .رفت بیرون چادر

 !زد خشکش مقابلش یصحنه دیدن با
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