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 بود!  یر ینظ  یب یدهیغروب آفتاب در جنگل پد

درختان عبور  یزرد و نارنج یهابرگ   یال به ال نیاز ب دینور خورش یخصوص وقت به

 !دیکشی با رخ م ییبایو انعکاس ز کردیم

ها  وهیم یآب رو ،یبودند، ساناز با ظرفِ آب شان یهاوه یو ساناز در حال شستن م یناز

 . گذاشتی جدا م یهم آن را در سبد  یو ناز ختیریم

 با خنده گفت:  یناز

 

 . میایبه نظر م هی اول یاهمثل انسان  -

 

 افتاد.  یناز یورم کرده یهاو آمد جوابش را بدهد که نگاهش به لب  دیخند ساناز

 شد. زی ام طنتیاش شخنده  یصدا

 با تعجب به او نگاه کرد و گفت:  یناز

 

 چته؟  -

 

 گفت: طنتیبا همان ش ساناز

 

 درست کرده. یبه داداشم... عجب شاهکار نیآفر -

 

 و متعجب گفت:  جیگ یناز
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 کو؟  -

 

 اش بلند تر نشود.خنده  یتا صدا دیلب گز ساناز

 

 لبات.  یرو -

 

 بود  دهیتازه منظور او را فهم یناز

 کردندی م یباز بالیانداخت که داشتن وال اوشیو س یرعل یبه ام ینگاه میخجالت ن  با

 . یآن هم دو نفر

 گفت:  آرام

 

 است؟  عیضا یلیخ -

 

 باال انداخت و گفت:  ییابرو ساناز

 

 مراعات کنه. کمیجنگل  ی... به داداشم بگو توادینه ز -

 

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت:  یناز

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 .نینکرد یحاال نه که شما کار -

 

 . دیاو لب گز  یشرم یاز ب یکه ناز دیخند ییبا پرو ساناز

 آن گذاشت.  یبرد و رو  ریها را به سمت حص وهیها تمام شد و سبد م وهیم شستن

 به مرد ها گفت:  رو

 

 . وه یم دییبفرما -

 

 ولو شد.  یو کنار ناز دیکش یبا نفس نفس دست از باز اوشیس

 کرد و گفت:  اوشیبه س یبا محبت نگاه یناز

 

 ؟ یخسته شد -

 

 باال انداخت و گفت:  یسر

 

 نه بابا.  -

 

 ؟ یخوری م وهیم -

 

 زد و گفت:  یلبخند اوشیس
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 چرا که نه.  یریاگر برام پوست بگ  -

 

 ادامه داد:  طنتیبا ش اوش یپرتقال برداشت که س کیو  دیخند یناز

 

 نه؟  گهیامشب جون داشته باشم د یبرا  دیبه هر حال با -

 

 شد. ره یبه او خ یو شاک دیدست از کارش کش یناز

 با خنده دستانش را گرفت و گفت:  اوشیبلند شود که س خواست

 

 کنم؟  یشوخ تونمی با زن خودم هم نم خوره؟ی باشه بابا چرا بهت برم -

 

 مشغول بودن.  بالیانداخت که با توپ وال  یرعل یبه ساناز و ام ینگاه یناز

 گفت:  آرام

 

 . دمیخجالت کش یلبام ورم کرده کل  دینده... ساناز فهم یسوت یول شهیم -

 

 گفت: الیخی باال انداخت و ب  یاشانه اوشیس

 

 ه؟ یبفهمه مگه چ -
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 لب با حرص گفت:  ریز یناز

 

 . نییایح یبرادر و خواهر هر دو ب -

 

 پوست گرفت.  شیپرتقال را برا یو ناز دیخند اوشیس

 . گذاشتی م یو سر به سر ناز خوردی پرتقال را م طنتیبا ش اوشیس

 

 زد که ساناز گفت: ینگاهش به آن دو افتاد و لبخند معنا دار یرعلیام

 

 ؟یکنی نگاه م  یبه چ -

 

 با لبخند گفت:  یرعلیام

 

 بودم... اون واقعا عاشقه.  دهیبرادرت رو ند یرو نیتا به حال ا -

 

 آن دو شد. یره یهم با محبت خ ساناز
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