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که وارد شد دستانش   ی. زماندی اتاق مادر دو یبود به سو  دهیکه شن یز یمتعجب از چ  ایآر
 .دندیلرز  یاز حرص م

 گه؟ یم  یمامان اعظم چ -

کرد با لبخند گفت:   یخود تک پسرش را نگاه م یرو به رو  ی نهی که از آ یدر حال مادر
 گه؟ یم ی پسرم، چ دونمینم

 من خبر ندارم؟   هیقرار ازدواج چ ن یمامان خودتو به اون راه نزن. ا -

 .یسوال رو از بابات بپرس  نیبهتره که ا  -

 اما... -

حرفش را قطع کرد و به عقب برگشت. سهراب با اخم و نگاه    ییگام ها یصدا   دنیشن با
 بود. ستادهی در چارچوب ا زشیتند و ت

 !ی کنیبا مادرت صحبت م یرفته دار ادتی رو سرت؟ انگار  یچرا صداتو انداخت  -

 باد هوا بوده!  دمیاز اعظم شن یبگو هر چ ،یدوست دار یبابا جون هر ک -

خنده اش قطع شد و   کبارهیشد. به  یم دهیهم شن  یپدر از هشت فرسخ یخنده   یصدا 
 کامل به او چشم دوخت. تی گام برداشت. با جد  ایبه سمت آر 

 ! یدیانگار خبر بد شن  یدی قسمم م یجوری -

  یدار دمیسمتم، بگه آقا شن  ادیب یوجود داره که اعظم با خوشحال نم یبدتر از ا  یزیچ -
 ؟ یه؟ چرا من خبر ندارم قراره برم خواستگارخدا خوشبختت کن یشیدوماد م
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. شرکت  یازدواج کن  یعلو یبا نوه   یمجبور  یول  ،یشوکه شد کمی دونمیپسرم، م ا،یآر -
 .میشیبرشکست م یکارو نکن نیتو خطره، اگر ا 

داد بهت زده گفت: تو    یکه سرش را به سمت چپ و راست تکان م یدر حال ایآر
 .یبخاطر شرکت پسرت رو فدا کن یتونی ! نمیکارو کن نی من ا  یبا زندگ یتونینم

   ؟یبابات بش اوریو   اری ازت بخوام  هیاد یز  زیچ -

 .یکنی هم استفاده م ی روم گذاشت یکه بچگ یاز اسم چرت یخوبه دار اور،یهه!  -

 مادر هر دو مرد خانواده به خود آمده و او را نگاه کردند. ادیفر  با

 منه!   یاسم بابا اورینره   ادتی -

 زد.  ادیرفت فر  یکه به سمت در م یو در حال دیکش یقینفس عم ایآر

 . والسالم! کنمینم یعروس دمشیند بارمیکه   یمن با دختر -

تخت نشست. سهراب با حرص به سمت    یرو یبسته شد و مادر عصب یبد  یبا صدا  در
 او برگشت.

بابام زنده باشه.   ادی  خوامینه م  یگفت اور،ی  میپسرو نزار نی! اون همه گفتم اسم اایب -
 . ریبگ  لی حاال تحو

  نهی. انگار االن مشکل ما ایکن یحرصتو روش خال  یکرد  دایرو پ یکی! تو هم گهیخوبه د -
خب  یفشار داد( ول  قهیشق  ی.) انگشت اشاره اش را رواورهی که اسمش تو شناسنامه 

 . یکنیخراب م یشرکت کوفت هی  یرو برا  شیزندگ یحق داره بچم. دار

 ! یکرد  ینم ینبود تو مثل ملکه ها زندگ یرفته اگر شرکت کوفت ادتیانگار   -

اب و ملکه رد شد و به اتاق  که صورتش را جمع کرده بود از کنار اتاق سهر   یدر حال اعظم
 .دی آرام در کوب شهی. به عادت همدیرس ایآر

 تو؟   امیب شهیم  اورم،ی -
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خود بلند شد. در را  یرا فراموش کرد و از جا  زیهمه چ کباره یاعظم  یصدا   دنیبا شن ایآر
تخت نشست. اعظم با لبخند به سمت او رفت و کنارش نشست.  یباز کرد و باز رو 

 را نوازش کرد. اورشیدستش را باال برد و صورت  

 حال انداخته!   نیپسرم، قربونت بشه اعظم که تو رو تو ا -

 سرش را تکان داد. نی غمگ ایآر

 من خبر ندارم.    یدونست یکه. تو نم  ستیتو ن  ریخدا نکنه. تقص -

 دونستم!  یم -

 ! ؟یچ -

 .یبش  یبابات گفت من بگم تا کمتر عصب -

 برد.   نی و اعظم را نگاه کرد. اعظم خجالت زده سرش را پا دیکش یقینفس عم ایآر

 ازم؟  یناراحت -

 مرد کنارش جا خوش کرده بود.  ی بر لب ها یتلخ لبخند

 .یرو بهم بد شدنم لهیکرد تا خبر وس لهیازت ناراحت باشم؟ بابام تو رو وس  دیچرا با -

 از دختره خوشت اومد. ها؟  دی. اصال شا اورمیناراحت نباش   -

 ! دیشا  د،یشا -

شروع   شی ها   یاش گذاشت و اعظم همانند بچگ  هیدا ی سر بر پا شهیبه عادت هم ایآر
 اسم داخل شناسنامه بود.  افتنین رییتغ ل ی که تنها دل یبه خواندن شعر کرد. شعر

  اورمی. دم یاز هر چه د  یکبوترم، تو بهتر اورمی. دمیتاج سرم، گل پسرم، تنها ام اورمی -
 ...دمیآرام جان، با من بمان صبح سپ
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 دیکه او بخواهد آرام بسته شدند. نفهم نی خواب کردند و بدون ا  ای آر  یقهوه ا چشمان
سرش بود. شرمنده از    ریاعظم هنوز هم ز   یشد پا  داریکه ب یچند ساعت گذشت اما زمان

 خود بلند شد و چشمانش را با دست مالش داد. یجا

 خوابم برد.  یک دمی ببخش، من نفهم -

 . یدیکه پسرم، کال دو ساعت خواب ید ینخواب ادیز  -

خوابم که!    ی: دو ساعت؟! من اصال ظهرا نمدیچشمانش را باز باز کرد و متعجب پرس ایآر
 االن ساعت چنده؟ 

 . ساعت پنجه.ی خواب یم  یت باشتو هر وقت ناراح  -

 رفتم.  یبستم و بعد به خواب م یچشمام رو م یبود که قهر کردن یبچگ یاون برا  -

نگو، بلند شو قشنگ برو حموم بعد آماده   یزیچ  گهیترک عادت موجب مرض است د  -
 .شهیشروع م یمراسم خواستگار  گهی شو که دو ساعت د

  نیزم یرا رو  شیکه پاها  یخود بلند شد. در حال  یتکان داد و از جا ی با حرص سر ایآر
دختر رو به  مایزمان غر غر کنان گفت: قد  نیبه سمت حمام راه افتاد و در هم دیکوب یم

 دادن االن برعکس شده!  یزور شوهر م

که   یزیبود رفت. تنها چ دهیکه تازه خر یو به سراغ ماسک صورت دیحمام را محکم کوب در
به خودش. البته بعد از وجود اعظم! در ماسک   یدگ یبود و رس یزیکرد تم یرا آرام م ایآر

زد: اعظم   ادی . از درون حمام فردادیم  یو یپرتقال و ک ی. بو دیکش یقیرا باز کرد و نفس عم
 . اریب اری برام خ

دست   کیمام زده شد و  و شروع به زدن ماسک صورت کرد. در ح ستادی ا نهی آ یرو  روبه
حلقه شد را از   اریدو تکه خ یحرف چیبدون ه ایکرد. آر  دایمشت شده به داخل راه پ

دست اعظم گرفت. باز هم به سمت کمد ماسک و کرم ها رفت و کرم مو بر را برداشت.  
که کرم   یآورد. در حال یرا به وجود م یحس بد  نی دستانش جوانه زده بودند و ا یموها 
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! مگه  اد؟یکرد: موهامو زدم. بهم م یلب زمزمه م  ریرا ز  یزد آهنگ یرا به دستانش م
 اد؟ ی دلت م ؟یکنی مزشت شدم نگام ن

وان نشست. سرش را   یربع وقت گرفت و لبه  ک ی کرد  یکه به ساعت نگاه م  یحال در
عاشق بشم  گمیمن که نم ا یکرد گفت: خدا یکه به سقف حمام نگاه م  یباال برد و در حال

  نیباشم که اخالقامون به هم بخوره. من اصال ا یکیبا   خوامی ازدواج کنم، حداقل م
 .شم ی. اگر قراره خوشبخت نشم من رو بکش که ته تهش راحت مدمیدختررو ند 

 دینفهم ی گفت شروع به راه رفتن در حمام کرد ول یخود سخن م ی که با خدا   یحال در
  یجاخورد. ناله کنان چانه اش را گرفت و از  نی است و با صورت زم  شیپا  ریز  یصابون

 . دیلب غر   ریخود بلند شد. آرام ز 

 ! ینابودمون کن یجد  یجد یخوا ی تو م م،یگیم  زیچی  یبابا ما به شوخ -

. حلقه  دیوان رفت و درون آب داغ دراز کش  یبه سو  دیمال  یکه چانه اش را م  یحال در
گفت کاش    یرا آغاز کرد. با خود م ندهیبه آ شهیچشمانش گذاشت و اند  یرا رو اریخ ی ها

ساعت و    کیتحملش هم آسان تر است. بعد از   نینچنیباشد ا یحداقل دختر خوشگل 
رنگ شده اش را خشک کرد و سمت   یرفت. موها  ز یم ی ربع از حمام خارج شد و به سو

  راهنی. پس از زدن ادکلن مورد عالقه اش به سمت کمد رفت و پختیچپ صورتش ر
در فکر بود تا   یدهد ول یم ر ی رنگ گ نیدانست که مادرش به ا  یبرداشت. م یا  یمشک

دکمه را   ن یآخر لیزنگ موبا  یکند. با صدا  تی ذره هم که شده خانواده اش را اذ   کی
 . دیشماره نماد سبز رنگ را کش دن ی بست و بدون د

 بله؟  -

 معرفت.   یب اوریسالم آر -

 ندارم!  یشوخ یاصال حوصله  دیسع -

نکنه باز با بابات بحث   ؟ی شده حوصله ندار ی جواب سالم بده. چرا مگه چحداقل  -
 ! ؟ی کرد
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 .دی سا گرید  کی  یرا رو  شیکنده بود دندان ها  شی که پدر برا یچاه ادی با

 گفتم حوصله ندارم. بعدا زنگ بزن. دیسع -

قصد راحت   ای دو برادر گو نیبود. ا  ری سم نباریباز هم زنگ خورد. ا یرا قطع کرد ول لی موبا
 خود را نداشتند!  قیگذاشتن رف

 ؟ یزن یچرا باز زنگ م ،یدیو حرفامون رو شن  یدیتو که کنار سع ر،ی سم -

 که. می ستیوگرنه عاشق چشم و ابروت ن میداره که زنگ زد یلیخب داداشم حتما دل -

 رو فقط زود باش.   لتی بگو دل -

تو هم  نمیبب خواستمیشمال. م میبر  گهیتا دو سه روز د میخوایم  دیخب من و سع -
 نه. ای  یا یم

برم   شمیگردم! االنم قطع کن دارم آماده م یمثل شما نم ییبا عالفا  گهی من د -
 .یخواستگار

بهت زده گفت:   دیبوق متعجب به برادر بزرگ خود نگاه کرد. سع یصدا  دنیبا شن ریسم
 االن به ما گفت عالف؟   نیا

 ! یخواستگار رهی عالف و ول کن داداش. گفت داره م -

 چه خبره.  می نیبب رشی بازم بگ -

  یزیمداوم چ یجز خوردن بوق ها  یرا گرفت ول ایآر ی تکان داد و شماره  یسر  ریسم
 یخود را خاموش کرد. آنقدر لی سرش را با تأسف تکان داد و موبا  اینشد. آر بشینص
در دست وارد   یکس صحبت کند! اعظم با اسپند دودکن چیبود که نخواهد با ه یعصب

چرخاند. ابرو   اورشیاسپند را دور سر   خواند یم  یالکرس ت یلب آ  ری که ز  یشد و در حال
 درهم گره خوردند. ایآر ی ها

 ! یراه انداخت یعروس یبو  یهم از وسط نصف کن اریخ هی -
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حسرت به دلم بمونه که چرا برات اسپند دود نکردم؟   یخوا ی. مشهیسرم داره دوماد مپ -
 .ی ترسم چشم بخور ی که م یشد  پیخوشت یماشااهلل انقدر

  یهمه به خودم عطر و ادکلن زدم، آخر بازم جز بو نیاعظم. ا  یخوب  یلیخ ییخدا -
 نشد. بمینص ی زیاسفند چ

بلند گفت: بدو بدو، وقت حرف زدن   یداد با صدا  یکه دستش را تکان م  یدر حال اعظم
 منتظرن.  نی . مامان بابات پاستین

شدن از پله ها بودند که  ریاش راه افتاد. در حال سراز  هیو پشت سر دا  دیکش یپوف ایآر
او را نگه داشت. اعظم آرام از آغوش    ایآر فتدیکه ب نی از ا  شیب یخورد ول چیاعظم پ یپا
را   ختهی ر نیزم یکه رو  یرفت تا اسپند نی آمد و به سرعت از پله ها پا رونی ب اورشی
با زنم   دیتکان داد و با حسرت گفت: من با   یسرش را به حالت مسخره ا ای کند. آر زیتم
  یلحظه ها  نیا و از  نمشیبب ی باره روز خواستگار  هیکه   نیشدم. نه ا  یآشنا م یطورن یا

 بشه! بمیعاشقونه فقط اعظم نص

  ایآر  یپسرش دهان باز کرد تا اعتراض کند ول راهنیرنگ کت و شلوار و پ دنیبا د  مادر
 تنم انتخاب کرد. ست،ی من ن ریاز او گفت: تقص شیپ

از تو و تنت    یحساب کی  کنان لب زد: بزار امشب بگذره،  د یدستش را باال برد و تهد مادر
 . رمیبگ

 آرمانم راست... نی حس  ریام نی مامان بد نشدما! ا  یول -

گام برداشت.   اطیح  یرا کنار گذاشت و به سو ییگو اوهی  ای پدر، آر یتذکر دهنده   یصدا با
در  دیخاموش بود. سع لشیاما موبا  رندیکردند با او تماس بگ یبارها سع ری و سم دیسع
 م؟ یکن  کاریکرد گفت: حاال چ ینگاه م ریبه سم یکه با نگران یحال

 رو خاموش نکنه.  شیگوش خواستیحقشه. م  ادیسرش م  یدونم. اصال هر چ ینم -
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  ستیب  دنی را روشن کرد. با د لشیحوصله اش سر رفته بود موبا ن یکه درون ماش ایآر
  یباال  دیاز طرف سع یتعجب کرد. اس ام اس د یو سع  ریپاسخ از طرف سم یتماس ب

 ضربه زد و اس ام اس باز شد: لی موبا  یبا انگشت رو  ا یخورد. آر ی به چشم م لی موبا

 ساره؟  یخواستگار یایقراره ب  یچرا نگفت -

کامران بود!   یراه، راِه خانه    ن یانداخت. ا  یزده سرش را بلند کرد و به اطراف نگاه بهت
 پرت کرد.  یررا کنا لی هول شده موبا

 بابا نگو که اون دختر سارس!  -

 .دیچرخ ای آر یزد و به همسرش نگاه کرد. ملکه خوشحال به سو  یلبخند  سهراب

 ؟ یازدواج کن  یدیکه تا حاال ند  یا  بهیذارم با دختر غر  یمن م یتو فکر کرد  -

 بود!  بهی کاش غر -

  ایدوست بودند. آر گرید  کیبا  یچشمانش را با درد بست. سهراب و کامران از سرباز  ایآر
  نیکه ا ییاو و ساره خوب بود تا جا  نیب یهمراه سه کودک کامران بزرگ شد. همه چ

بار ها به او گفته   ایبه نام عشق! آر یکرد. حس دا یخود پ یبه همباز  یگریدختر حس د
مگر گوش شنوا   یداشته باشد ول یعالقه ا شی ها   یبچگتواند به دوست  یبود که نم

 دختر؟  کی دارد قلب پر تپش  

باز   یبا رو   یمحمد   ی. خانواده دندی به مقصد رس  یاسد  یشد و خانواده   یراه ط بالخره
  ای شستند. آرمبل ها ن یشکل ممکن رو  نیتر  یبه آنها خوش آمد گفتند و همه به مجلس

!  ستیک ی منظور پدر از علو دیفهم یدوستانش افتاد. تازه م یچشمش به پدر بزرگ مادر
اراده   یب ا یگرفت و آر  شیاز پهلو  یشگونین ری. سمشستندبا اخم کنار او ن ری و سم دیسع
لب   یکج بر رو  یو لبخند   دیکش  یقیزد. همه متعجب نگاهش کردند. نفس عم ادی فر
رو   یکرد و آرام گفت: نگفته بود  کیرا به گوش او نزد  شی لب ها دی کاشت. سع شی ها

 ! یخواهر ما چشم دار

 هم همانند او زمزمه کنان جوابش را داد. ایآر
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 خواهرت بود که رو من چشم داشت!  نی باشه ا  ادتی اگه  -

 گرفت و آرام رو به صورت قرمز رنگش گفت: ای آر یاز پهلو یشگونیبار دگر ن ریسم

 . شیخواستگار  یتو االن اومد   یول -

 ام؟ یخواستم ب ی. مگه من میلعنت  یپهلوم رو داغون کرد -

 کامران هر سه او را نگاه کردند. یصدا   دنیشن با

 د؟ یکنیپچ پچ م دیدار یشده پسرا؟ چ  یچ -

داره دوماد   م یکه، که چقدر خوشحال میگفت یم  میبابا، داشت یچی)هول شده(: هدیسع
 .شهیخونوادمون م

 زد و ملکه کنجکاو اطرافش را نگاه کرد.  یلبخند  کامران 

 مش؟ ینیما بب  ادیپس عروس خانوم نم -

به دست   ی چا  ینیکرد. ساره س  یانداخت و اشاره ا  یهمسر کامران به آشپزخانه نگاه آتنا
سالم داد    یکم جان  یگام برداشت. با صدا آنها یاز آشپزخانه خارج شد و آرام آرام به سو 

پدر بزرگش رفت. پدر بزرگ به سهراب اشاره کرد و ساره به سمت او خم شد.  یو به سو
شود تا هم ساره   یپدرش خال یرو  یچا ین یکاش س  یکه ا دکر یدر دل دعا م ایآر

 چیبدون ه یچا  ینیس یبسوزد، ول  یانتخابش کم نی خجالت بکشد و هم پدر با ا
برداشت و بدون گفتن   یقرار گرفت. با اخم فنجان ای آر یگشت و گشت و جلو  یا حادثه 
  یبا لبخند نفنجا  یعالمت رو  دنیبا د دیو سع  ری انداخت. سم نی سرش را پا   یکلمه ا

کرد از آن همه استرس   یتوانست فرار م یکه اگر م ییا یچشم دوختند. آر ایبه آر یطانیش
 بعد سهراب مجلس را به دست گرفت. قهی . چند دقشی و تشو

. میکن یپسرمون خواستگار یدخترتون رو برا  میما اومد   دیدون یطور که مخب، همون  -
  یمیچه تصم مینیپسرم با دخترت تنها صحبت کنن، تا بب یکامران جان اگر اجازه بد

 . شهی گرفته م
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 نشون بده.  ای: البته. ساره دخترم، اتاقت رو به آرکامران

را نوش جان کرد. سپس با   ش ی بود چا ستادهی که سر پا ا یبه ساره ا  تی ون اهمبد ایآر
اش همراه   ندهیبلند شد و با همسر آ شی بودند از جا رهی او خ  یحس نگاه همگان که رو

 . دیرفتند ساره آرام خند یاز پله ها باال م  گری د کی که با  یشد. در حال

 باشه که راه اتاق رو بهت نشون بدم.  یاز یفکر نکنم ن -

 با حرص زمزمه کرد.  ایآر

 رو نشونت بدم.  ییزایچی  دیمن با   میبزار به اتاق برس یول -

دو وارد اتاق شدند و در اتاق بسته شد. ساره دستانش را باال برد و گفت: خب ما از   هر
 بگم. ی چ د یدونم االن با ی. نممیزن یبا هم حرف م میدار یبچگ

 کنم!  یتو صحبت م یبه جا من  -

 ؟ یچ یعنی -

خودت رو من رو   یدار ی دست یمن دوستت ندارم. چرا دست یدون یساره تو که م -
 ! ؟ی کنیبدبخت م

 ساره نشست.  یدر گلو و اخم در چهره   بغض

 ؟ یکنی م  کاریچ نجایا  یاگر دوستم ندار -

  ؟ی دینفهم یشناسیمنو م شهیهمه ادعات م نی به زور آوردنم؟ تو که ا  ستیمعلوم ن -
 . باشه؟! هیو جوابت منف  یخوایمن رو نم  یگیو تو به همه م نی پا  میری ما االن م نیبب

   ؟ی حس کوچولو نسبت به من ندار  هی  یحت یعنی -

 نه. -

 . یکرد  دایسقف پ هی  ریز  میکه رفت  ندهیدر آ د یشا ؟یدونی خب از کجا م -
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رو   تی زندگ یخوا یساره. اگر م  میشیهر دو بدبخت م م،یساز  یسقف نم هی  ریما ز  -
 بده.  یپس جواب منف ی نجات بد

 اما... -

با حس قار و قور شکمش سرش را تکان داد و به سمت در رفت. با باز شدن در   ایآر
به   تیاهم یبودند. ب ستادهیاو ا  یکه هر دو لبخند به لب جلو  دیرا د  ری و سم دیاتاق، سع

خود را به داخل پرت کرد. دو برادر   انیگو   یرفت و لعنت یبهداشت سی آنها به سمت سرو 
با   قهی. ساره پس از چند دقدندیو دستانشان را به هم کوب  دندرا نگاه کر گری د کی باخنده 

به او    ی هم خود را به سخت ای آمد و از کنار برادرانش رد شد. آر رونی ب یچشمان اشک
 صدا نشسته بودند.   یب یمبل  یرورفتند. هر دو  نی پا گر ید  کی رساند و با 

 . میما منتظر جوابت  زمی : ساره عزملکه

 : من جوابم مثبته!ساره

و    ایآر یگفتند و خوشحال بودند ول  یم  کی بزرگ تر ها تبر یحرف همه   نیا  دنیشن با
خود بلند شد و   یدفعه از جا  کی   ایکردند. آر یرا نگاه م گر ید  کی دو برادر ساره، بهت زده 

که   ی. او در حالزدیبه هم بر  زی که همه چ نی از ا دی ترس یاو را نگاه کرد. م دهیسهراب ترس
. همه متعجب نگاهش کردند. دیدو اطی به سمت ح یبا عذرخواه ددلش بو ی دستش رو

خود بلند شد و به   یاش نشسته بود از جا  یشانی پ یرو  یکه عرق سرد  یسهراب در حال
آمدند.  رونیاعضا ب یرفت. پشت سرش کامران و پشت سر کامران باق اط ی ح یسو 

در  ی علو  یها برو. ادید ینم  اطی او را درون ح یسهراب چشمش به دنبال پسرش بود ول 
 هم گره خوردند. 

 بود؟  نیسهراب خان پس پسرت کوش؟ قرار ما ا  -

. پسرم، امکان نداره رفته باشه االن  یعلو   ینشده که آقا یزیچ ،ی)با خجالت(: چسهراب
 . شهیم  داشیپ

 کجاست.  ایآر میدون یم  ری زد.: من و سم یشخندین دیسع
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 . گهید دی: خب، خب بگسهراب

 ...ی: اون فرار کرده ولریسم

کردند   یکه با دست به در اشاره م  یرفتند و در حال ییدستشو یبه سو دیو سع  ریسم
 .هی داخل دسشو ی صدا گفتند: ول  کی

 شده؟   میقا ییتو دستشو   دیگیم  یعنیمسخره گفت:  یبا لحن آتنا

شلوارش   یدکمه   یکه دستانش رو   یآمد. در حال رونیب ای زمان در باز شد و آر همان
 زمزمه کرد.  یبودند عصب

 یچ  ی تو چا  سیداره. معلوم ن یپت و مت معن نیا  یخنده ها   دمیفهم یم  دیبا -
 ! ختنیر

 یجمع شده بودند بهت زده و ب اط یخانه که در ح  یکل اعضا دنیرا بلند کرد و با د سرش
  یفرود آمد. ملکه با حرص اشاره ا  نیدستانش را باال برد و شلوارش به سمت زم اریاخت

خم شد و   نی زم یآب دهانش را قورت داد. رو یساختگ یبا لبخند  ایبه پسرش کرد. آر
شد. با  دیشکلش از نگاه همگان ناپد  یباب اسفنج ریز . لباس دی شلوارش را باال کش

. دندیهم خند گران یدو برادر باال رفت و همراه آنها د یشلوارش خنده   یبستن دکمه  
 چرخاند.  ریسرش را به سمت سم ایآر

 .رسمیبعدا به حساب شما دوتا داداش م -

  یول نجا،یا  دیجمع شد یچرا همگ دونمیبلند گفت: نم یکرد و با صدا  یمصنوع یا  خنده
 داخل.  میبهتره بر

  ای آر یکه به درون گام بردارد متفکر به سو  نیاز ا  شی پ ری سرشان را تکان دادند. سم همه
 برگشت. 

   ؟ی کرد یو رو نم یاستعدادا هم داشت نیداداش از ا  -

 ؟ ی )متعجب (: چه استعداد ایآر
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 باز! یگند در فضا   یاستعداد سازش بو -

 نی رفت سرش را پا یم سه یکه از خنده ر  یدر حال ریشماتت بار کامران، سم یصدا با
و   ربهایش ه،یمهر   یوارد خانه شدند. پس از تمام شدن صحبت ها درباره   یبرد و همگ

آن ها را بدرقه   یمحمد   یبلند شدند و خانواده  شان یاز جا  یاسد  یزمان عقد، خانواده  
ازدواج با    یکین نشسته بود. او دو درد بزرگ داشت؛ یصدا درون ماش  یب ایکردند. آر
شد و بدون سالم دادن به اعظم   ادهیپ عی سر  نی ماش  ستادنی اسهال! با ا  ی گریساره و د 

 . ملکه بستانکار به سهراب نگاه کرد.دیدو یی به سمت دستشو

 پسرم رفت.  یآبرو  اط؟ی تو ح یدی پر ا یبود پشت سر آر ی چه حرکت ن یا -

 من چه بدونم پسرت اسهال گرفته؟ فکر کردم فرار کرد!  -

 موقع از مشکالت فرار نکرده.   چیه ایآر -

 پسرت. هیو    یتو خوب هیآره  -

 . دمشی پسرت انگار من تنها زا  یگی م جوریخوبه  -

به کمرم تا درکت   یبست یفته هندونه منر ادمینه منم نه ماه با تو حامله بودم! هنوز  -
 کنم. 

از   ایزد و پشت سر سهراب وارد خانه شد. آر یلبخند  میقد ی روز ها  ادیبا   ملکه
رنگش   اهی آمد و بدون نگاه به پدر و مادرش از پله ها باال رفت. کت س رونیب ییدستشو 
او   یکه ساره و پدرش برا  یچاه   ادیتخت نشست. با    یاتاق انداخت و رو یرا گوشه  

از چشمش خارج   یگرفت و ناخواسته قطره اشک  شخود را در آغو یکنده بودند زانو ها 
نگاه کرد چهار تا صفر   لشیبه ساعت موبا یوقت یزمان چگونه گذشت ول دیشد. نفهم

. پنجره را باز  دیپنجره دو  یتخت بلند شد و به سو  یاز رو  ییصدا  دنی . با شنشدیم  دهید
 باال بکشد. را. خوشحال به او کمک کرد تا خود د یکش یقینفس عم ر یسم  دنیبا دکرد و 

 کو؟  دی! سعدیذار یدونستم تنهام نم یم -
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 .ادیخونه باال ب واریاز د تونهیاون نم یدونیانگار نم یگی م جوری -

 ! ییتو   مونمونیرفته بود م ادم یعا آره،   -

 نکن برم.  یکار هی  ایآر -

 دستانش را باال برد.  مانیپش ایآر

 غلط کردم!  -

 آن پرتاب کرد.  یبه سمت تخت رفت و خود را رو  ریسم

 .میکرد   دایناب پ ی  دهیا هی و برات   میفکر کرد  دیکه با سع نیبش -

 گام برداشت. ریتخت و سم یبه سو  ایآر

 . دیخوبه باز طرف ساره رو نگرفت -

داستان   قت یحق  ی. چون تو دارمیطرف ساره رو هم گرفت یعنی  میریاگر طرف تو رو بگ  -
که دوستش نداره خوشبخت   ی ما با کس یو آبج  یدوستش ندار  یگی. میکنیرو رو م

 .شهینم

 ه؟ ینابتون چ ی  دهیحاال ا -

 شمال!  -

 مسخره!  -

برنامه   یکه ما قبل از خواستگار  یدونی . مگمی دارم راه حل رو م کنمیمسخره نم  وونهید -
ساره.  یخواستگار  یتو اومد  میکه قرار شد بهت بگ یروز  قای شمال. دق یبرا مید بو دهیچ

فردا   دی . با گسی . عقد سه روز دمیاآلن مجبور ی ول  میبر  میخواست ی م حیتفر   یقبال برا
 .میصبح در بر 

 ! گه؟یفرار کنم د  یگیم یعنی -
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اگر دقت کرده   ،یکن یاز مشکالت فرار م شهیبعدشم تو هم ؟یدار  یا  گهید  یچاره   -
 .یباش

 .دی خبر ندار یزیاز چ د یو بگ دیبمون د؟ینداز  یشما چرا خودتون رو تو دردسر م -

 انداخت.  ا یبا خنده دستش را دور گردن آر  ریسم

  م،یری. ممی د یبرنامه چ یتازه کل م؟یتنها بزار یتیموقع  نیداداشمون رو تو چن شهیمگه م -
 .میکن  یم یعذر خواه م،یگرد  یبرم  م،یگذرون یخوش م

 دوستش را نگاه کرد.  شی نگران تر از پ ایآر

 بابام گفت شرکت تو خطره!  ری سم  یول -

کنه.  ینم  دیتهد یخطر چی در آورد، بابات دروغ گفته، شرکت رو ه  دیته تو اونم سع -
 بشن. کی توپ شر یپروژه   هیفقط انگار که قراره با بابابزرگم تو  

 رو به چخ بده؟!    میپروژه زندگ هی  یبرا خواستهیبام مبا -

 منتظره.  نی پا دی! من برم سع قایدق -

 باشه داداش. -

که   یدی سع دن یکرد. با د  یتا کنار پنجره او را همراه  ای خود بلند شد و آر یاز جا   ریسم
او   ی دست بر شانه   ریزد. سم  یلبخند دیبود دست تکان داد و سع ستادهی ا نی پا

 . یغم ندار یو غصه رو بزار کنار که تا مارو دار  هیگر گهید اوریگذاشت و گفت: آر 

با دلشوره بازگشت اما با   ایپنجره رفت. آر  یبه آن سو  ریسرش را تکان داد و سم ایآر
که در حال رخ دادن بودند را فراموش کرد و با   یاتفاقات  یتخت همه    یرو لی موبا  دنید

آرام   ا ی داشت. آر نیبا زم ی کم یفاصله  ریبه سمت تخت رفت. سم یطانیش یلبخند
 که در دستان او بود چهره اش رنگ باخت.  یزیچ  دنیبا د  رینامش را صدا زد. سم

 ندازمش!   ی: نگران نباش االن مایآر
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 : نه، نه داداش جون مادرت! ریسم

کرد آن   یفاصله داشت سع نیکه هنوز با سطح زم ر ی پرت کرد. سم نی را به پا  لی موبا   ایآر
برادرش   یرا گرفت و به سو  لی موبا دیپرت شد. سع نیزم یخودش رو یول ردیرا بگ

 هر دو شروع به خواندن آن کردند.  امکیپ یصدا  دنیرفت. با شن

 جواب بمونه؟  ینشستنم ب ییذارم سه ساعت تو دستشو   یم دیفکر کرد  -

 زمزمه کرد. تی با عصبان ریسم

 االغ به خودم زحمت دادم!  نی من که به خاطر ا  فیح -

راه افتادند. صبح   نیماش  یبلند کرد و هر دو به سو نیزم یبا لبخند او را از رو دیسع
دانست   یگام برداشت تا پرده هارا بکشد. م ایپس از طلوع آفتاب اعظم به سمت اتاق آر

که وارد اتاق شد با  یشود. زمان یبر صورت او بتابد از خواب بلند م دیگر نور خورشا
 زد. ی تخت لبخند دنید

 ! دهی خواب دهیسرش رو کش  شیمثل بچگ -

حس مادرانه  یبرود ول رونیخواست از اتاق ب یسمت پنجره رفت و پرده را باز کرد. م به
که  ی. زمانندیرا بب اورشیتخت گام برداشت تا صورت   یاش او را قلقلک داد و به سو

آن نوشته   یکه رو یکاغذ رو به رو شد. کاغذ ک یبا چند بالشت و   دیکش نی پتو را پا
  یاعظم با سرعت به سمت اتاق خواب سهراب و ملکه م که  ی! در حالدیشده بود: ببخش

به   اریبا سرعت بس ن،ینشسته درون ماش ایوار را به آنها برساند، آرخبر ناگ نی رفت تا ا
  یآزاد کن،یبود ل یکه در آن لحظه داشت حس آزاد  یرفت. حس یم  رانیسمت شمال ا 

  نی هر سه دوست از ماش دندیکوته کومه رس  یکه به روستا  یبه همراه عذاب وجدان. زمان
 ذوق زده زمزمه کرد.   ریتکان دادند. سم یراننده دست  یشدند و برا  ادهیپ

 ! هیدهات قشنگ -

تازه اولشه، هنوز آبشار التون مونده   نیاو گذاشت و گفت: ا  یدست بر شانه  دیسع
 !ینیبب
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 م؟ یرا بر  دی چقدر با   دی: سعایآر

 که زده چهار ساعت.  نجای: واال ا دیسع

 . شهینم نیتو جنگل، بهتر از ا  یرو  ادهی: چهار ساعت پریسم

که تا   یمنظره ا  نیبهتون قشنگ تر  خوادیم درتون یکه ل دی حرف زدن بدو  ی: به جادیسع
 رو نشون بده!  دید ید لمایبه حال فقط تو ف

  یاطراف خود لبخند م ی بایز   یداشتند و شگفت زده از منظره  یسه با هم گام بر م هر
کرد. بالخره به کوه   یآنها کم م ی از خستگ  یگردو و گالب ل،ی درختان فندوق، ازگ دنیزدند. د

 .ستاد ی زد بدون حرکت ا یکه نفس نفس م یدر حال ری. سمدندیسر سبز رس ی ها

 خسته شدم!  دیسیوا  قهی دو دق هیالمصبا   -

 زد. یپوزخند ایآر

 کرد؟  یتو جنگل ذوق م یرو  ادهیبود واسه پ یک -

جا هم واسه استراحت    هیشما دوتا   یول دی ر یم  یحیفکر کردم تفر : خب من ریسم
 ! دیننشست

 م؟ یر ی: به نظرتون راه رو درست مدیسع

 به کو... می رسیخوندم بعد جنگل م نترنتی: آره داداش من تو اریسم

  یکه با درد دستش را تکان م یدر حال ایاو را نگاه کردند. آر دهیهر دو ترس ای آر ادیفر  با
 نی به عقب گام برداشت و هر دو از کوه به پا ده یترس  دی. سعدیدو  دیداد به سمت سع
رفت و   ادش ی ترس  دنشانی پس از د یول  دیآنها دو یبه سو  دهیترس ری پرت شدند. سم

با   دیکردند. سع یفرو رفته و ناله م گریدک ی در آغوش  ای و آر دیخنده را از سر گرفت. سع
که با درد به دستش   یدر حال ای. آر دیدو ریخود بلند شد و به دنبال سم یحرص از جا

  یبه سو  دنیدو  قهی کرد پوست تاول زده اش را فوت کرد. دو برادر پس از سه دق ینگاه م



 اور یو  ار ی

20 
 

بخاطر به زخم   شهیگفت: باورم نم ولتا  دنیرا گرفت و با د ای دست آر دیاو آمدند. سع
 ! میاز کوه پرت شد  کیکوچ

انگار دارن پوست   ه؟یچ کیشده بودند گفت: زخم کوچ یکه چشمانش اشک یدر حال ایآر
 ! کننیدستم رو م

 زد؟  شتی ن یچ ید ی: ددیسع

  دمیبزنه، کوب شینذاشتم ن ی. ولینارنج یسوسک و زنبور بود، مشک  نیب یزیچی : ایآر
 روش. 

 زد. یلبخند  یبا مهربان دیسع

و باعث   ادی م رونیازشون ب یعیما  هیله بشن  ی بند هستش. وقت ی اسم اونا حشره  -
 . شهیسوزش، خارش و تاول م

 ؟ ی جانور شناس شد ی: از کایآر

 حرفامون از حشرات بود. شتریعالقه داشت، نصف ب زای چ نیبه ا می دوست دختر قبل -

 : خاک تو سرت با دوست دختر انتخاب کردنت! ایآر

  قا یبلند گفت: بچه ها، ما دق  یکرد با صدا  یکه کالفه اطراف خود را نگاه م یدر حال ریسم
 م؟ ی کجا

نقشه را باال گرفت و متفکر به آن   دیبه اطراف خود نگاه کردند. سع ری دو مانند سم هر
 نگاه کرد. 

 .دهی نقشه فقط راه آبشار رو نشون م ن یا -

 ؟ ی چ یعنی: ایآر

 . میدمبارک باشه! گم ش یعنی:  ریسم
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 راه.  شهی م یاوک  می. باز باال برمی: نه بابا ما فقط از کوه پرت شدایآر

 رو باال بره!  بیش نیا  تونهی م  یبز کوه هیکه اخم کرده بود گفت: فقط   یدر حال دیسع

 اومد.   نی و پا دی که دو  میدار مونی م  هیما   میری رو فاکتور بگ ی: بز کوهایآر

 با اخم به عقب گام برداشت.  ری را نگاه کردند. سم ری دو با لبخند سم هر

 شمارم همراه خودم باال بکشم که.  تونمینم یباال برم ول تونمیخب من م -

 ...ایباال کمک م یری : خب مایآر

صورت   دنی با د  ری که پشت دوستش قرار داشت قطع شد. سم یزیچ  دنیبا د  ای آر یصدا 
 تعجب کرد.  ایو آر  دیسع ی وحشت زده   ی ها

 د؟یکنی نگاه م ینجوریچرا ا -

  د یرا د یانداخت و خرس  ی. به پشت خودش نگاهدی به گوشش رس یوانیغرش ح یصدا 
  شمارمی آرام لب زد: تا سه م دینظر گرفته است. سع ری داده و او را ز  هیتک یکه به درخت

 برداشتند( دو)خرس باز هم غرش کرد( سه!  ی)هر سه گامکی . میکنیفرار م

که هر   یبه پشت سر خود و خرس ری و خرس هم دنبالشان بود. سم دندیدو  یم آنها
 درخت!  یباال  دی ایگفت: ب ادینگاه کرد. با فر  شدی تر م کی لحظه نزد 

و با کمک   ستادی درخت ا ن ی هم پا دی. سعدیپر  یدرخت یاز آن دو جلو زد و باال خود
 را گم کرده بود. شی بهت زده دست و پا ای برادرش در حال باال رفتن بود. آر

 باال نامردا!  دیمنم بکش -

 نگاه کرد.  ایبه پشت آر  دهینشست و ترس یشاخه ا  یرو  دیسع

 ی ریبم  یتون ی. االن فقط مادی خرس داره م  ستیوقت ن  ایآر -

 رم؟ ی ب،بم ؟یچ -
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واقعا    دیشا خودت رو به مردن بزن.  م یخوند یم یکه بچگ  یداستان! مثل اون گهیآره د -
 ولت کرد! 

و شروع   دی افتاد. خرس رس نی زم ی بدون نگاه به پشت سر چشمانش را بست و رو ایآر
درخت قرار داشتند   یدو انسان که باال دنیبا د یاو. پس از لحظه ا  دنی کرد به بو کش

را در آغوش گرفته   گری د کی که   یدر حال ر یو سم دیکرد و به درخت چنگ زد.سع یغرش
  یم نیاو را تحس  ای در دل بخاطر تکان نخوردن آر دند،یلرز  یبودند و از ترس به خود م

نگاهش را از خرس برداشت و به   دیشد. سع دهیشن  یگرگ یزوزه   فی ضع یکردند. صدا
که به زور دهان باز شده اش را جمع کرده بود گفت:   ری دوخت. سم ییبایتوله گرگ ز 

 آدم؟  ای  وونهی اون ح دیسع

 توله گرگه! هی ؟ینیبی : مگه نمدیسع

 : کنارش رو نگاه کن احمق! ریسم

با   ی. انساندیانسان رس کی نگاهش را به سمت چپ توله گرگ سوق داد و به   دیسع
نشسته بود!  شی پاها یکه همچون گرگ رو   ف،یکث اریبس یبلند و بدن اری بس یموها 
چهار دست و پا جلو   وانی ح کی به پوست آهو تنش را پوشانده بود. همانند  هیشب یزیچ

  یکرد غرش یتعجب به سه پسر نگاه م اکه ب یخرس نشست. در حال  یآمد و رو به رو 
 .  دیاو کش  یبازو  یخرس حمله ور شد. خرس پنجه اش را باال برد و رو  یکرد و به سو 

  دنی. خرس با شندیخود نگاه انداخت و زوزه کش نیخون ینما به بازو وانیح  انسان
که   یآمد و خرس یجلو م ی ترس  چیبه عقب رفت. آن انسان بدون ه یزوزه گام یصدا 
  ی داشت. پس از چند گام برگشت و با نگاه یبود به عقب گام برم دهیترس  ایگو

  کی که هر دو محو حرکات آن انسان شده بودند  ری و سم دیاز آنها دور شد. سع نیخشمگ
 به خود آمد و کالفه برادرش را نگاه کرد. دیرا نگاه کردند. سع گرید

   ؟یکنیمن رو نگاه م ی. چرا نشستریسم  گهید نی برو پا -

 !نهی گرگ پا  هیداداش  -
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 خاک تو سرت! ؟یترس یتوله گرگ م هیتو از  میما از دست خرس خالص شد  -

که هنوز چشمانش بسته بود گام    ییای آر یو به سو   دیپر  نی زودتر از برادرش پا خود
و رو به برادرش    دیپر نی نما بود پا وانی کردن انسان ح زی که در حال آنال ریبرداشت. سم
 زنه!   ه ی  نیا  دیگفت: سع

گفت! از   ی. راست مدیرا دنبال کرد و به آن انسان رس ری با چشمانش نگاه سم دیسع
  ک یکه او   دیشد فهم یآن ها قرار داشت، م یکه رو به رو  یبدن انسان یها  یبرجستگ

دوست خود گام   یو سرش را تکان داد. هر دو به سو   دیکش یقی زن است! نفس عم
  ای چکه کرد. آر ا یآر یشانیو بر پ  ختیر  نی ابازش پ مهیبرداشتند. بزاق آن زن از دهان ن

  دنیبلند شد. با د ادیخود را به دست آورده بود چشمانش را باز کرد و با فر  یاریکه هوش
  رینام خرس را بر زبان آورد. سم دهیبودند ترس ستادهیتوله گرگ ا  ک ی دو برادر که کنار 
 را باال برد. شدر کنترل خود داشت دست  ی که سع دیکرد و سع دنیشروع به خند

نگو   خوره،یتکون نم  نیا یول   کنهیچقدر شجاعه خرس باال سرش غرش م گمی ممنم  -
 غش کرده! نترس بلند شو، خرس رفت. 

 یشانیپ  یسی بلند شد. با حس خ نی زم یرا گرفت و به کمک او از رو دیدست سع ایآر
 سرش گذاشت.  یدست بر رو 

 سه؟ ی چرا خ میشونیپ -

 : حتما آب دهن خرسس! ریسم

 .دیکش  یقی نفس عم دیحرف سع  دنیبا شن یبا انزجار صورت خود را جمع کرد ول  ایآر

 بود.  نی نه بابا آب دهن خرس نبود که! آب دهن ا -

  دنی! با دیزن جنگل کی. دیزن رس  کی را دنبال کرد و به  دیسع  یرد انگشت اشاره  ایآر
به عقب برداشت و دست به کنار کوله اش برد. قمقمه اش را برداشت و   یگام دهیاو ترس

  یقطره آب. دستش را به سمت کوله    کی از  غیدر  یسرش گرفت. آن را خم کرد ول  یباال
 . دیکش قبخود را ع ر ی سم یبرد ول ریسم
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 رو سر صورتت!  یزیفکرشم نکن آب من رو بر  -

نفسم  کنمی رو بشورم. باور کن حس م میشونی: داداش تو رو خدا فقط چند قطره که پایآر
 بند اومده! 

.  دیرا د دیاز سرش بهت زده سمت چپ خود را نگاه کرد و سع  یشدن آب سرد ختهیر با
کرد با دست   یم یسر او خال  یکه آب قمقمه اش را رو   یزد و در حال یلبخند  دیسع
شده اش   نتیلم یکه دندان ها   یدهانش را طور ایاو را پاک کرد. آر   یشانیپ گرشید

  یمتعجب آن هارا نگاه م یقرار گرفت. زن جنگل دیمعلوم شوند باز کرد و سمت چپ سع
 هول شده دستش را باال برد.  ری . سمستادی خود ا  ی دو پا یشد و رو  ک ی نزد  ری کرد. به سم

 !  یکه مارو نجات داد  ی. مرسرهیسالم من اسمم سم -

را قاب گرفت.   ری که به دست او نگاه کند دستانش را باال برد و صورت سم نیبدون ا  زن
زن نگذاشت   یکرد عقب برود ول یبغل صورتش را جمع کرد و سع ریز  یبا حس بو  ریسم

  یموها  گرش یخود و با دست د  یدستش مو ها  کی صورت او پرداخت. با   یو به بررس
با اخم  دی. سعدید یبه خود را م یشب ینورانبار بود جا نیاول ی را گرفت. برا  ریسم

 دستش را گرفت و نگذاشت. ایآر یآنها برود ول انیخواست به م

 .کنهی داداشت رو نوازش م یکنه که زن بدبخت. فقط داره موها  ینم یکار ؟ی ریکجا م -

 اما... -

 کرد شروع به خواندن کرد. ینگاه م  ریکه با لبخند به سم یدر حال ایآر

 بحثرو بازش کنم. نیجلوت ا  تونمینه م -

 .دیکش  شی مرد رو به رو یشان یپ یتر برد و رو  ن ی دستش را پا زن

 سازش کنم.  ییبا غم تنها تونمینه م -

 .د یاو رس یرا لمس کرد و سپس به گونه ها  ری سم  یدو دستش چشمان بسته  با
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 موهاتو نوازش کنم!  زنهیمن دلم پر م یکه به تو خواهش کنم ول دهی نه غرور، اجازه م -

و    دیکش یاد یاش قرار گرفته بود فر   ینیب یبا حس دو انگشت که درون سوراخ ها ریسم
  یبلند م یبودند و با صدا  ستادهیهر دو کنار هم ا   ایو آر  دیچشمانش را باز کرد. سع

خود   یو متعجب به رو به رو  دیکش یرا با انگشتانش م ری سم ی. آن زن لب ها دندیخند
به او   یشتریها شباهت ب مونیبه رو شده بود که از م ور  یکرد. او با موجودات ینگاه م

خود  ی در جا  دیرفت. سع  دیسع یبه سو  ریهر دو گوش سم دنی داشتند! بعد از کش
او    یردن انگشت ها پس از فش ی. زن جنگلردیو اجازه داد آن زن دستانش را بگ  ستادی ا

به عقب   یمعذب گام دیشکم شش تکه اش گذاشت. سع  یدستش را بلند کرد و رو 
 لب زمزمه کرد.    ریز  ای نگاه کرد. آر ای برداشت و زن به آر

 ... مونهیکرده پس فقط م  زیرو آنال دیسع یو باال تنه   ری صورت سم -

سر داد و   یبلند  ادیشکمش خورد. فر  ریز  یکه سخنش را ادامه دهد مشت نی از ا شیپ
 یبود دقت نکرد به زن ایبه آر دن ی که همانند برادرش در حال خند دیخود را جمع کرد. سع

 زد. ادی شکمش نشست فر ر یکه ز  یآمد. با مشت یاو م یکه چهار دست و پا به سو 

 مامان!   یآ -

پا به فرار   دی آ  یم شی که حس کرد او به سو  ری. سمدیخند  یبلند م یذوق زده با صدا  زن
بهتر   یکه حالش کم ای . آردیدو یهم به دنبالش چهار دست و پا م یگذاشت و زن جنگل
 ! ه؟یچ گهید ن یقرمز شده گفت: ا  یشده بود با صورت

 !هیزن جنگل هیبا درد لب زد: انگا، انگار   دیسع

 ! شنهیمیفقط تو ان  زای چ نیبرو بابا ا  -

 ه؟ یآدم عاد  هیرفتار  نیبه نظرت ا  -

 .دونمیخورده خل شده، چه م  ییسرش به جا  د یخب شا ینه ول -

 بود نگران به اطراف چشم دوخت. ستادهی صاف ا  گریکه د دیسع
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 کرده؟   شیزنه کار  نیبرنگشت؟ نکنه ا ری پس چرا سم ایآر  گمیم -

 .ینیبیداداشت رو م یجلوتر رو نگاه کن کمینه بابا  -

را   نکشیخود قرار داد و از درون آن ع یبود کوله اش را جلو فیکه چشمانش ضع دیسع
رو به   یچشمانش گرفت متعجب به صحنه   یرا جلو  نکیکه ع نیآورد. پس از ا  رونیب
حلقه   گری د کی که دستانشان را دور گردن  یدر حال یو زن جنگل رینگاه کرد. سم  ش یرو

  نیمتعجب گفت: ا   ایآر دندیرس  یکه به آنها م یزمان آمدند.  یآنها م ی کرده بودند به سو
 دختره تو رو نزد؟ 

 سرش را باال گرفت و مغرورانه آسمان را نگاه کرد.   ریسم

  یمن رو بزنه، حت  ادیدلش ن یدختر چیهستم که ه پی خوشگل و خوشت یمن انقدر -
 ! شی نوع جنگل

 : گمشو بابا! دیسع

روباه اومد جلوم.   هی  هویکه  دمی دو یداشتم م میمن بگذر ییبا ی: خب حاال از ز ریسم
 خانوم هم منو نجات داد.  نیا

 !  یترس یروباه هم م هی: از  ایآر

  نجایحشره بود که کارمون به ا  هیبخاطر   یدون یترسن! خوبه م ی : نه که آقا نمریسم
 .دیکش

راه برگشت   دیبلند گفت: بسته! االن با  یکالفه شده بود با صدا گر یکه د  یدر حال دیسع
 . میکن دایرو پ

در آورد.   بیرا از ج لش یموبا  دینگاه کردند و سع گرید  کی با حرص به  ایو آر   ریسم
با ترس گفت:   ری شد. سم یبود و چهره اش هر لحظه بر افروخته تر م  لی چشمش به موبا 

 ه؟ ینطوریا  افتیشده داداش؟ چرا ق یچ

 .دهی آنتن نم می! گوشمی : بدبخت شددیسع
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کدام آنتن نداشتند.   چیخود را در دست گرفتند. ه یها  لی هول شده موبا  ری و سم  ایآر
 . دیکش یقینفس عمدادن به خود و دو برادر داشت  هیدر روح  یکه سع ایآر

 !گهی د م یگرد یرو بر م م یکه اومد یهمون راه د؟یچرا ناراحت -

 به روبه رو چشم دوخت. نیغمگ ریسم

 م؟ یکنی فرار م یکدوم ور می دار  میمگه از ترس خرس دقت کرد -

. با شک سمت  دیکوب یخود م یشانیپ یمتفکر دستانش را مشت کرده و آرام رو  دیسع
 راستش را نشان داد.

 . میطرف اومد نیما از ا  -

 م؟ یاریدر ب گهیجا د هیسر از   مینر  د؟یسع ی: مطمعنایآر

 که. سادیوا   نجایا   شهیخب نم یول ستم،ینه مطمعن ن -

 درست بود.  دیشا  میراه رو بر نی. پس همیگی: راست مریسم

کرد را نوازش کرد.  یکه کنارش بود و با تعجب به آنها نگاه م یزن ی خم شد و موها ریسم
 نگاه کرد.  ری با انزجار به سم ایآر

 دست نزن به موهاش، شپش داره!  -

 ترسم شپشه!  یکه نم یزی ) با لبخند(: االن از تنها چریسم

 ! گهی د می: خب بلند شو بردیسع

 ! ؟یا یبه زن کرد و آرام گفت: تو هم با ما م ینگاه ریسم

 آخه؟!  یخوا یم  کاری چ نوی. امی دردسر دار  یکل ینطوریکرد و معترض لب زد: هم یاخم ایآر

 که ازمون محافظت کنه. میرو دار  یکیاومد حداقل  یزیچ یوون ی : اگر باز حریسم



 اور یو  ار ی

28 
 

پرسش خود را تکرار کرد و   گر یبار د  ری و سرش را با تأسف تکان داد. سم دیکش یپوف ایآر
به راه افتادند. آنها پس از  د یآورد. هر سه دنبال سع نی بله پا یزن سرش را به نشانه 

که اشک درون چشمانش حلقه زده   ای نشستند. آر یساعت ها قدم زدن خسته کنار درخت
 .میکن دا یراه رو پ ایراحت  نی به ا مگفت: فکر نکن نیبود غمگ

 آورد. رونیخود ب فیرا از درون ک تی سکوی ب یبسته ها  دیسع

 ! میمرد  یم  یدوست دارم وگرنه از گشنگ ییکه من ساقه طال دیخداتون رو شکر کن دیبر -

هم  یی ساقه طال   میتشنه هست  ینجوری. همیدوست داشت فری: کاش حداقل وریسم
 ! میر یمیم  میبخور

.  دیرا گرفت و کش ری دست سم دیپر  یم  نی باال و پا مونیکه مانند م  یدر حال یجنگل زن
 زد. یپوزخند ایآر

 ! ریفکر کنم عاشقت شده سم -

 ! ایبلند(: خفه شو آر  یبا صدا  ی)عصبریسم

هول   ریبود دستش را رها کرد و درون خود جمع شد. سم دهی بلند او ترس یکه از صدا  زن
  خواستمی. نمدیلب گفت: ببخش ری شد و سرش را نوازش کرد. آرام ز  کی شده به او نزد 
 بترسونمت! 

انداخت    یکالفه به همراهانش نگاه  ری. سمدیرا دوباره کش ریزد و دست سم یلبخند زن
. زن با دندیرس ی به رودخانه ا قهی دق ستیو سپس با او هم قدم شد. آن دو پس از ب
برد و شروع  به  نی ه کنارش رفت. سرش را پالبخند رودخانه را نشان داد و سپس خود ب

رودخانه رفت. تازه   یزد و به سو  یبعد لبخند یول  کرداول تعجب  ری آب خوردن کرد. سم
 . دیکش   یبود که او چرا دستش را م دهیفهم

  یدفعه نظرش عوض شد و دستش را باز کرد. در حال کی پر کرد تا بخورد اما   یآب مشت
شروع به  واناتیکرد همانند او سرش را به آب رساند و مانند ح یکه به زن نگاه م

به  نینفر از پشت او را هول داد و با شدت درون رود افتاد. خشمگ  کیکرد.   دنینوش
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 شیپ یباال برد ول . انگشت اشاره اش را دیرا د ا ی رخندان آ یپشت سر نگاه کرد و چهره  
کرد و گفت: به جون تو نه جون مامانم کار   ی دست شیپ ای آر دیبگو  یزیکه چ ن یاز ا

 داداشت بود!

 سرش را تکان داد. ی. عصبدی را د دینگاه کرد و سع ای به کنار آر ریسم

 که، ماره مار!  یکرم ندار -

 را باال انداخت. شی شانه ها الیخ یب دیسع

 !یخوریدختره آب م نیبا ا  نجایا   یای م یکنی خودته، مارو ول م ریتقص -

وسط جنگل   شناسمیکه من م  یریسم نی خورن! ا  یآب م گهی: حاال خوبه باز با هم دایآر
 هم... گهید  یکارا

 خفه شو.  ا ی(: آری ) عصبریسم

 بود که گوه خوردم!  نی: منظورم ا ایآر

 کرد  ینگاه م ایسرش را کج کرده بود و شگفت زده به آر زن

 زده؟  یکنارت بوده حرف  یدختره تا حاال وقت نیا  ری سم گمی : مدیسع 

 نه تکان داد.  یبود سرش را به نشانه  دهیکش رونیکه خود را از رودخانه ب  ریسم

 آدم باشه!  نی ا  ستمیمطمعن ن  گهیکالفه: د  ایآر

  ینزده ول ی! حرفوونهی بزرگ شده چون تموم حرکاتش مثل ح: فکر کنم تو جنگل ریسم
 .می گیم  یفهمه چ یم

 . یمونی ما سه تا فقط تو م نیچرا انقدر تو رو دوست داره! چون ب  دمی ) باشوق (: فهمایآر

 ! ایکشم آر ی) متاسف(: من آخر تو رو مریسم

 .میآب پر کن دیبه هم! قمقمه هاتونو بردار  د ی: باز نپردیسع
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  یهم آب م یبودند و همانند کودکان به رو   ستادهیا یکه آنها کنار زن جنگل  یحال در
کرد و دنبال   یبه خود نگاه م نهی بود. از آ ستادهیساره غم زده درون اتاقش ا  دندیپاش
  یجنگل فی زن کث کیکنار   که تن داده بود به ماندن ییا ی. آرای فرار آر لی گشت؛ دل یم  لیدل

  یآورد ول رونیرا ب لشیو بحث ازدواجش از سر گرفته شود. موبا   رددخواست بازگ یاما نم
صفحه ناراحت گفت: بچه ها    یقرمز شده در باال  یداد. با نگاه به باتر یباز هم آنتن نم

 در حال تموم شدنه.  میبدبخت شدم شارژ گوش

 : نترس پاوربانک دارم.ریسم

شبا   وونایاز ح یلی. خشهیکرد گفت: داره شب م  یکه به اطراف نگاه م یدر حال دیسع
 .میکن  دایامن پ ی جا هی  دیکنن. با  یشکار م

 کنار زن نشست.  ایآر

 خونت؟  یبری مارو م ؟یخونه دار نجا یتو ا  نمیبب -

آن زن شد.   اهیو س فیمحو صورت کث  یلحظه ا  ا ی سرش را باال برد و به او نگاه کرد. آر زن
 .فهیکث کمیکنارش نشست و با لبخند گفت: خوشگله نه؟! فقط    ریسم

 سرش را تکان داد. ایآر

  دمیشده د یدوره انقدر زنارو با صورت جراح نی . اما تو ا ستیخوشگل خوشگل هم ن -
 داره.  یبرام تازگ نیکه ا

 ؟ ی خواب یخودت شبا اونجا م کهی جا یبریبه زن نگاه کرد و گفت: خب، مارو م ریسم

که همراه    ریرفت. سم یگرید  یآورد و چهار دست و پا به سو  نی با لبخند سرش را پا زن
 زد. ادی داشت فر یاو قدم برم

 .ادیگرگ و خرس نشه ب یخواد شب طعمه  یم  یهر ک -

که    یدر حال  دیخود را برداشتند و با آن دو همراه شدند. سع یها  یکوله پشت دیو سع  ایآر
 کرد گفت: نماز ظهرم قضا شد! یبه غروب آفتاب نگاه م نیغمگ
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 ؟ ینخوند یچ  ی: براایآر

 ! هیدونم که قبله کدوم ور  ی: نمدیسع

 . یاورد ی: خب قطب نماعتو مایآر

 کردم.  یم  دایاون پ یکه االن راه رو از رو  اوردمی : مدیسع

جنگل،   انی را در م یشب دیکه با نیرفت. فکر ا  ریادم سرش را تکان داد و به کنار سمن ایآر
بود   نی زم یبند که رو  یحشره  دن یکرد. با د  ی م تشیبگذراند اذ  ف ی کنار موجودات کث

رفت و با   ی فرستاد. دختر با ذوق به درون غار رونیزد و نفسش را آه مانند ب یلبخند تلخ
  یرا نگاه م گرید  کیباز  یهم داخل شوند. هر سه پسر با دهان  آنهادست اشاره کرد تا 

بود   ینفر نی اول دیکرد! سع ی م  یدرون غار زندگ  هیاول یکردند. آن دختر مانند انسان ها 
. دختر و  ا ی و آر  ریکه به خود آمد و داخل شد. پس از او توله گرگ و پس از توله گرگ سم 

متعجب دستش    ری درون خود جمع شده و به خواب رفتند. سم یگرگ هر دو گوشه اتوله  
 او تکان داد.  یرا جلو 

 ؟ ی شد  یمدل ن ی دختر چرا ا یه -

 ! دهی: خنگ خوابدیسع

 ! ؟ی زود نیبه ا -

 گرفته. توله گرگ کنارش رو نگاه، اونم خوابش برده.  یوانیح  ی: خب، خلق و خودیسع

 که...  دی خواب یبسته، اگر مثل داستانا چشم باز م جونور چشماش رو نی خوبه باز ا -

 کنن؟  ینم یزندگ یسوال دارم. مگه گرگا دست جمع  هینگو من  ی زی لحظه چ  هی: ایآر

با   دی را نگاه کردند. سع گر ید  کی  دهیچند گرگ ترس یزوزه   یصدا  دنیسه با شن هر
 بود.  شی فراوان در حال خوردن ناخن ها ی استرس

 م؟ یکن کاری حاال چ -
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. اون رو نخوردن، حتما، حتما  دونمیبه دختر کرد و با لکنت گفت: نم، نم یاشاره ا  ایآر
 خورن.  یمارم نم

 کرد.  دیداد رو به سع یکه خود را تکان م یدر حال ریسم

 دارم!   ییداداش دسشو -

 رمت؟ یسر پا بگ  یخوای)با حرص (: نکنه م دیسع

 ! رونی برم ب دی : خب، خب با ریسم

 برمت!  یمن که نم  ؟ی شنویگرگارو نم  ی: صدادیسع

 . کنمیراحت م  نجای: پس منم خودم رو ا ریسم

 تو نجس ترش کن.   هیزیتم یجا یلی! خیکنی : غلط مایآر

 .  شمیم ی نجوریا  یدنیکه ترس دیدونیکنم؟ م کاریمن چ  د یگی: مریسم

زنان پشت سر خود را نگاه کرد. دختر   ادیشد و او فر  یخال ر یسم ی پاها  ری دفعه ز  کی
 بلند شد؟  یک  نی متعجب گفت: ا  ای او را در آغوش گرفته بود. آر یجنگل

 ! قیداره رف  ی: عجب زوردیسع

 !یدوست دار یجون هر ک نی! بزارم زمی: ولم کن لعنتدیکش یاد یباز هم فر  ریسم

  یبا ترس سرش را در آغوش بد بو  ری بدون توجه به او شروع به راه رفتن کرد. سم دختر
دختر چشمانش را باز کرد و اطرافش را   ستادنی او فرو برده بود. پس از چند لحظه با ا

رو به دختر گفت: خب برگرد من کارم رو   یبودند. با لبخند دهینگاه کرد. به رودخانه رس
 انجام بدم. 

انسان ها خبر نداشت سرش را   نی بزرگ شده بود و از قوان واناتیبا ح که سال ها دختر
 زد.  ادیصورتش فر   یبا اخم رو ریچشم دوخت. سم ریبه سم جی کج کرد و گ
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 تو شلوارم، عه!  خت یبرگرد ر گمیم -

که در حال انجام کار خود بود به پشت  ری سرش را تکان داد و به عقب برگشت. سم دختر
و   دیرفت. با عجله شلوارش را باال کش یم  یگریکه به سمت د دیسرش نگاه کرد و او را د

 . دیدختر دو یبه سو 

 برم تو.  ذارهینم ایبابا منظورم به غار برگشتن نبود! صبر کن دستام رو بشورم وگرنه آر -

به سمت رود برگشت تا دستانش   ریو سم  ستادی او بچرخد ا  یکه به سو  نیبدون ا  دختر
تازه چشمش به غار  ر یگرفتند. سم شیآرام راه غار را در پ یی. هر دو با گام ها دیرا بشو 

که کنار غار دختر قرار داشتند. از درون هر غار چند جفت چشم آنها  خوردیم یکوچک ی ها
که باز ترس به  ر یجز گرگ نبود! سم یزیآن چشم ها چ بکردند و صاح یرا نگاه م

 و گفت: من رو بغل کن!  ستادی دختر ا یسراغش آمده بود رو به رو 

 دستانش را باز کرد.  ر یباز هم سرش را کج کرد و متعجب به او چشم دوخت. سم دختر

 راه برم.  نا یا  یترسم جلو یرودخونه بغلم کن! م یکه منو برد   یبابا مثل وقت -

را در آغوش گرفت و به سمت   ری . سمستادی خود ا  یدو پا  یسرش را تکان داد و رو  دختر
گذاشت   یچون ترس نم دی رس ینم ری بد بدنش به مشام سم یبو گر یغار حرکت کرد. د 

و   ایبه آر ر یکه داخل غار شدند سم یو حس کند. زمان دیبشنود، بگو  ند،یبب یزیکه او چ
گفت: خب دستت   بر لب داشتند. رو به دختر و یا   یطانینگاه کرد. هر دو لبخند ش دیسع

 .نیبزارم زم گهیدرد نکنه، د

پرت شد. صورتش از درد قرمز شده بود  نی به پا ری دستانش را باز کرد و سم کبارهی دختر
 کمر قرار داشت.  یو دستش رو 

 مثل کنار رود!  نی نگفتم که بنداز. گفتم بزارم زم یلعنت -

گرگ رفت و کنارش   یکه درون غار او قرار داشتند به سو  ی به سه پسر تیاهم یب دختر
 د؟ یکرد  کارایکنار رود چ  گهیبرادرش گذاشت و گفت: د یدستش را بر شانه  دی. سعدیخواب
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 ه؟ ی: منظورت چریسم

بغلم کن تا از ترس   ایب دیگفت: سع دیکه دستانش را باز کرده بود رو به سع یدر حال ایآر
 نکردم!  سی خودم رو خ

که انگشت اشاره   ی. در حالدندیهر دو خند ای و آر  دیبا حرص آنها را نگاه کرد و سع ریسم
 کنارم. دیومد ین  یدورم پر از گرگه ول  دید یاش را باال گرفته بود گفت: خوبه د

 ق؟ ی: مگه مغز خر خوردم رفایآر

 ؟ یی بغلت کنم ببرمت دستشو یخوا   یپسرم اون رو ولش کن. م ای: آردیسع

 یآنها را نگاه کرد. دختر جنگل یعصب ری کردند و سم دنیشروع به خنددو دوست باز  هر
خود بلند شد و چهار دست و پا به   یخنده ها خوابش را به هم زده بود از جا  یکه صدا 

را گرفت و   شانیبا دو دستش دهان ها دیکه به آنها رس یرفت. زمان ای و آر  دیسمت سع
 ذارنیخندن، نم یهمش م ینیب یآمد و گفت: م شبه کنار  ریغرش کرد. سم یعصب
 ! میبخواب

  ریغرش کرد. سم وانیح  کی صورتش مانند   ینگاه کرد و درست جلو  ری به سم دختر
کرد گفت:   یم  زی بر چهره اش را تم ختهیکه آب دهان ر یبه عقب رفت و در حال دهیترس

 . عه.دیبخواب دیر ی! بگگهی د گهی خب راست م

آن را   یآوردن پتو مسافرت رونیبه سمت کوله اش رفت و پس از ب عی از ترس سر خودش
دهان دو پسر برداشت و با   یانداخت و به خواب رفت. دختر دستش را از رو  نیزم یرو

  ریسم یرا گم کرده بودند کار ها  شانی که دست و پا یاخم آنها را نگاه کرد. هر دو در حال
چشم   یهق هق آرام  یصدا  دنیبا شن ایشب آر مهی. نفتندرا تکرار کرده و به خواب ر

 .  ستی گر یکه در خواب م دیرا د یگشود و دختر جنگل 

مظلوم در خواب اشک    یرفت. دختر با صورت شی خود بلند شد و به سو ی از جا  متعجب
دو دل بود اما آخر سر وجدانش بر وسواس   ا یداد. آر یو سرش را تکان م ختیر یم
چشمانش را باز   شی و دست بر سر او گذاشت. دختر با حس نوازش مو ها  افتی  یروز یپ
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آرام   ایخود بلند شد و نگاهش کرد. آر یجا  ز . ادیسرش د یاز سه پسر را باال   یکیکرد و  
 دستانش را باال برد. 

 برسونم. یبهت آزار خوامینم  ست،ین یزیچ -

 کرد ادامه داد.   یکه کنجکاو او را نگاه م  یحال در

 ؟ ی کنیم  هیکه شبا تو خواب گر یفهم یتو خودت م  نمیبب -

  دی تا یمانده بر صورتش را پاک کرد و سرش را به نشانه   یبا دستانش اشک ها دختر
 . دیپرس گری بار د ایتکان داد. آر

 وفته؟ ی اتفاق م نیشبا ا   شتریب ایهر شب   -

 یبود عصب دهیاز خواب نازش پر   ایآر  یکه با صدا دیباز هم سرش را تکان داد. سع دختر
 . ستیاالن وقت حرف زدن ن ا،یبخواب آر ریگفت: بگ

. صبح هر  دی پتو خواب یخود بازگشت و رو  یداد به جا یکه سرش را تکان م یدر حال ایآر
نبود و آنها   یو نرم خبر گرم یاز آن تخت ها گر یسه با کمر درد از خواب بلند شدند. د

که   ریسرد بود گذرانده بودند. سم نیزم  رشیکه ز  ینازک یپتو یتمام شب را رو
  تی سکویرو با ب روز ی بود گفت: داداش د افتادهشکمش  ادیچشمانش را باز نکرده  

 م؟ یبخور میخوایم یامروز چ  م،یگذروند

. بلند د یباش تونی زی به فکر تم دیغذا با . قبل از میکن یم  دایکه امروز راه رو پ  شاالی: ا ایآر
 . میهم مسواک بزن میلب رود هم دست صورت بشور  میبر دیش

 .هیزیمارو شفا بده. وسط جنگل دنبال تم  قیرف  نی! ا ای : خداریسم

 ! میببن دی: پاشایآر

دو  یک یرود رفتند. جز  یبه سو  یخود بلند شدند و همراه دختر جنگل یسه از جا  هر
آب برد و سپس   ریدستش را ز  ای به چشمشان نخورد. آر یگری د یدرنده   وانیگرگ ح
کرد   یاو را نگاه م  یکه با تعجب کار ها  ی. دختر جنگلدیصورتش پاش  یرا رو  یمشت آب
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کار را   ن ی دستانش آب جمع کند. چند بار ا وننتوانست در یآب برد ول ری دستانش را ز 
که خسته شد سرش را کامل به درون رود فرو برد. هر سه پسر با خنده   یتکرار کرد و زمان

 کردند.   ینگاهش م

  دنیزد و به دستانشان نگاه کرد. با د یآورد به آنها لبخند رونیکه سرش را ب  یزمان
  یکی  یکه رو یآنها رفت. مسواک قرمز رنگ فیک یبه سو  دیو سع ریمسواک در دست سم

  یم ینگاهش کرد. هر چه در ذهن خود حالج قی داشت و دقاز کوله ها قرار داشت را بر
. پس از چند خوردی م  یو دندانه دار به چه درد از در ی  لهیوس نیکه ا  دیفهم یکرد نم

کاربرد   ای . گودیبه ذهنش رس یزیدفعه چ کی برد و  شیلحظه کالفه مسواک را کنار بازو 
که با دقت فراوان چشمانش را شسته بود برگشت تا   ایبود. آر ده یرا فهم لهیآن وس

صدا   یشد و ب  الل شی رو به رو یصحنه    دنیبا د یکوله بردارد ول  یمسواکش را از رو 
 فقط نگاه کرد.

 ( سی از مه ی)رمان

و آنها هم  دندیبرادر که مسواک زدنشان تمام شده بود هر دو به سمت کوله ها چرخ دو
که مو   ی در حال ی. دختر جنگلستادندی صدا به تماشا ا  یب یامانند دوست خود لحظه

  ری. سمدیخندیکرد و م یزد به سه پسر نگاه م  یبغلش را با مسواک شانه م ریز  ی ها
که حالش بد شده بود اوق زنان به   ایرا سر گرفت. آر هبه خود آمد و خند گرانیاز د شیپ

کنار رودخانه نشسته بود و در حال راحت کردن   یمونیسمت رودخانه برگشت. بچه م
 م؟ یآب صورتمون رو شست نیما االن با ا  ری سکته زنان گفت: سم  ایخود بود. آر

آب روونه  ا،ی حساس نشو آر ادیگفت: ز  مونی بچه م دنیبه رود نگاه کرد و با د ریسم
 راحت کردم.  نجای خودم رو ا شبی. منم دبرهیم  شورهیم

  ییها  تی سکویرفت و تمام ب یتوانست خود را نگه دارد به کنار درخت  ینم گری که د ایآر
نگران به   دیبا تاسف سرش را تکان داد و سع ری خورده بود را باال آورد. سم روز یکه د

 رفت.  ا یسمت آر

 قدم بزنم. کمی  رمی : من مایآر
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 موج زد.  دیشد و خشم در چشمان سع دیناپد  ینگران

 ؟ ی جلوت چ ادیب وونی ح هیحالت بده؟ اگر، اگر   یفهم ینم -

 .شهی نم میز ینترس چ -

 . ینش وونایح ی دختررو ببر طعمه    نی خب حداقل ا -

 ! کنمیدختر فرار م نیدارم از ا -

 .گهی گرده د یبرم  رهیراه م کمی: داداش بزار بره. ریسم

کوله اش را به   ایراه آر  یها انهیسر را تکان داد و همه با هم به سمت غار رفتند. م دیسع
  یآرام راه م یگام برداشت. دو برادر پشت دختر جنگل یگری د یداد و به سو  دیدست سع
 کنان به برادرش نگاه کرد. شهی اند ر یرفتند. سم

 م؟ یاسم بزار  هیدختر  نیرو ا   ستیبهتر ن می نجای داداش تا ا گمیم -

 ؟ ی چ یبرا  -

. تو خودت خسته میکن  یزندگ نیدو سه روز با ا  میکه معلومه مجبور نجوریخب ا -
 دختره؟  نیا ی گیهمش م ینشد

 نفس؟  میبزار ،یگی آره درست م -

 ! سیدخترت که ن -

خواهد   یدانستند که او م  یهمه م  گری گذاشت. د  یزد و کوله اش را کنار یلبخند  دیسع
فکر   یکم ری متعلق به عشقش بود. سم یکه روز  یاش را نفس بگذارد. نام  ندهینام دختر آ 

 ه؟ یسا  میچطوره اسمش رو بذار گمیکرد و گفت: م

 ؟ یچ  یبرا هیسا  -
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هر   وونه؛یهر ح  ی هیسا   ی حت  ای. نیو دل نش یعیجنگله؛ طب ی هیبه نظرم اون سا  -
 دنبالمونه.  هیبه سا  هیکه سا  نی. و در آخرم ا مونهیم  وونی ح  هیاخالقش مثل 

 .شهیبه اسم ما م هیکه اسمش شب  یرفت بگ ادتیرو   ن یا -

 هست!  نمیآره ا  -

هر   دیاست و با هیبفهمانند نامش سا  یکردند به دختر جنگل یم یکه آنها سع   یحال در
نجات   یبرا  یزد تا راه یدرون جنگل قدم م اینگاه کند آر ندهیبه گو دی نامش را شن یزمان
که عدد  یکرد. ساعت یاش نگاه م ینگران به ساعت مچ دیسع یکند. پس از مدت دایپ

گذاشته رفته. نکنه  ایدو ساعته آر ر،ی گفت: سم ری به سم رهی. خدادیدوازده را نشان م
 شده باشه؟  ش یزیچ

 کنه.  دایرو پ  ف یه فرار از جنگل کث! حتما زده به سرش، را یشناس یرو نم ای: انگار آر ریسم

 از غار چشم دوخت.  رونیرا دراز کرد و ذوق زده به ب شیپاها  ریسم

 بکر و نابم! عتیطب نی من عاشق ا   یول -

 ؟ یا ی بندازم نم یاطراف رو نگاه رمیمن م -

 بلند شدن ندارم.  ینخوردم نا  یچینه بابا ه -

  نیبعد بازگشت و گفت: من ا  یا  قهی دق یسرش را تکان داد و از غار خارج شد ول دیسع
  میبر یای کرد ( م یوقت گم نشم.) به دختر نگاه  هیبرم که  یدختررو هم با خودم م

 گه؟ ید

  یهول شده جلو  ری گام برداشت اما سم  دیسع یسرش را تکان داد و به سو  یجنگل دختر
 او را گرفت. 

 کنم؟  کاریمن تنها تو غار چ  یرو ببر ن ی تو ا ای ثان ه،یدختر نه سا  نی اوال که ا -

 ! یترس ینگو که م -
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 .میخب بالخره تو جنگل -

 بلندش کند. نیزم یرا گرفت، تا از رو هیسا  ی را به کنار هول داد و بازو  ری سم د،یسع

بعد خودت از تو غار   شهینم شی زیچ  یگیدو ساعته تنها تو جنگله م  ای . آرنمیگمشو بب -
 ! توله گرگ هستش با اون بمون. یترس یبودن م

 نگاهش کرد. یداد جد  یرا به سمت جلو فشار م هی که کمر سا  یحال در

 ! یمثل آدما راه بر  ریبگ ادیتو هم   -

  دهیبود ترس دهیرا ند یمرد  چیبودن ه یمرد که نه، جد ن یا  تیکه تا به حال جد هیسا 
او را به جلو هول داد و هر   دی. سعستادی خود ا یسرش را تکان داد و صاف صاف در جا 

که به   ینبود. در حال ایاز آر ی رد یدو از غار خارج شدند. دور و اطراف غار را گشتند ول
 نگاه کرد. هینگران به سا دیبودند سع ده یرس یدو راه کی

 .نمیبیبرو، من اونطرف رو م ینوریتو ا -

چشمش او    گریکه د یجدا کرد. زمان دیسرش را تکان داد و راهش را از سع یگلجن دختر
راه رفتن   ستادهی . ادیکش ی قی باز به حالت چهار دست و پا در آمد و نفس عم دیرا ند

داشت. در  یجنگل گام بر م واناتی مانند ح یکه از هشت سالگ  یکس  یسخت بود برا 
  ای. آردیدو درخت د نیب ستادهیرا ا  یروشن یا  هقهو  ی با موها یحال گشتن بود که مرد

به گوش   شی کرد که صدا  یخواست اما گمان م یرفت و کمک م  یعقب عقب م دهیترس
که به  یشد. زمان یم  کیاز قبل به او نزد   شتری هر لحظه ب یرسد. مار بزرگ ینم یکس

 درخت پشت سرش خورد کارش را تمام شده دانست و چشمانش را بست. 

و با    دیرا شن یغرش انسان یدفعه صدا  کیاز چشمانش فرود آمد.    یاشک اریاخ یب
کرد. مار   یسر مار را در دست گرفته بود و غرش م   هیچشمانش را باز کرد. سا  یخوشحال

  یرفت ول ایرها شد. باز به سمت آر  هیخود را با تمام توانش تکان داد و از دست سا 
و مار که در   دیسرش کوب  یدر دست رو  یبا سنگ یگل که به او برسد دختر جن نیاز ا  شیب

 .دیمار کوب یسنگ را باال برد و رو   گری بار د هیحال جان دادن بود بدنش را تکان داد. سا 
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با   فتد؟یم  یزیکه از مرگ برگشته به فکر تم یچکه کرد اما مگر کس ا یشلوار آر  یرو خون
که در حال گره زدن مار مرده بود رفت و او را در آغوش   یعجله به سمت دختر جنگل

آمد   رونیب  هیبعد از آغوش سا  یکرد. کم یم  هیاز ترس نه! از شوق بود که گر  گریگرفت. د
آغوش نگرفته بود!  او را در  یتا به حال کس ییاو را نگاه کرد. گو  یو صورت تعجب زده 

  یبه کس دیکرد گفت: نبا  یرا پاک م شیکه اشک ها  یبه صورت او زد و و در حال یلبخند
 ! ری کردما، مخصوصا سم  هیمن گر یبگ

 تونه حرف بزنه.  یانگار م گمی م جوریو با خود زمزمه کرد:  دی بر سرش کوب سپس

که   ییکه از گشتن خسته شده بود گل برگ ها  د یغار گام برداشتند. سع یدو به سو  هر
به  نیکه غمگ  ی. در حالدیبود دنبال کرد و به غار رس  ختهیر  نیگم نکردن راه بر زم یبرا 

 نکردمش! دایکرد گفت: پ یبرادر خود نگاه م

سرش   یی گفت: نکنه بال دهی ننشسته بود. ترس ال یخ یب شیمانند ساعت پ گرید  ریسم
 داداش؟  ادیب

  ای آر دنی با د یبرگشت ول دهیقرار گرفت. ترس دی سع  یشانه  یرو یهمان لحظه دست  در
 نگاه کرد.  هیآمد به سا  رونی ب ایکه از آغوش آر  یخوشحال او را در آغوش گرفت. زمان

 پس! یکرد  داشیتو پ -

بر لب مرد مهربان   ی. خنده استادی خود ا یبلند شد و در جا دهیترس د یسع  دنیبا د هیسا 
 شکفت.

 . یراه بر شهیمثل هم یتونیم  یکرد   دایرو پ ای چون آر -

  یخم شد و موها  دیسرش را تکان داد و باز به حالت چهار دست و پا در آمد. سع هیسا 
 گره هم نداشت.  کیدختر  نیا  یرا با دست نوازش کرد. جالب بود که موها  هیسا 

 حاال؟   شی کرد دا یکجا پ -

 حرف بزنه؟  تونهینم یدون  یمگه نم دی(: سع  حوصله ی)بایآر
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غار رفت. سه پسر متعجب  انی دفعه سرش را بلند کرد و با سرعت به م کی  هیسا 
  هیگر  یاشاره کرد سپس ادا   ایو اول به آر  ستادی خود ا  یدو پا  یکردند. رو ینگاهش م

  نیزم یهمانند مار  هیبود! سا  دنیدر حال ترک یا  یمانند بمب ساعت ا یکردن را در آورد. آر
باز از  ایبود در آورد. مانند آر   یزیبر سر چ دنیکوب حالخود را که در  ی و سپس ادا  دیخز
با   دیو سع  ریغار را در آغوش گرفت. سم واریخود بلند شد دستاش را باز کرد و د یجا

چشم  ن یبا تأسف به زم ا،ی کردند اما آر یدختر نگاه م نیا  یها  یکار  ن یریلبخند، به ش
 .دیاو چرخ  یبا خنده به سو  ری دوخته بود. سم

 اشکت دم مشکته!  شه یتو هم که هم -

 ترسه بهتره خفه شه! یهم م   کی روباه کوچ هیکه از  ی: اونایآر

دختر نبود تا االن مرده   نیکه اگر ا  م یمشت ترسو هست هی! هممون  دی: بس کندیسع
 .میبود

 ! کنهیدختر داره از سه تا پسر محافظت م هی:  ریسم

 مرد ها ثبت بشه!   نیتو کتاب ترسو و بدبخت تر  دی: اسممون با ایآر

 بغل به مشامش نخورده!  ری ز  یکه بو دهی)با حسرت (: پس فقط سعریسم

 زنم. ینه اول صبح اوق م ره،یگیم می دستشو  ی: چون من نه نصف شبدیسع

رو باور   زی گرگ همه چ یکل نی آدم ب هی  دنیمن بعد د  ؟یدار ارینکنه و ا،یآر  گمی: مریسم
 دارم.

 .شمیچون من دارم هالک م می دنبال غذا بگرد  دی: خفه شو! االن باایآر

  شانیشکم ها یکه مظلومانه دست رو  یبه سه مرد هینگاه کردند و سا هیسه به سا  هر
متفکر گفت:   دی رفت. سع رونیانداخت و چهار دست و پا ب ن ی گذاشته بودند. سرش را پا

 برامون؟  اره ی م یگوشت چ هیبه نظرتون سا 

 : گوشت خر. ریسم



 اور یو  ار ی

42 
 

 تو؟  ینیبیخر م نجای: آخه ادیسع

 .ای آر ناهای: آره، ا ریسم

دختر   نی ا  ی گفت: رو دینشست و رو به سع نی زم یرو ری بدون جواب دادن به سم ایآر
 د؟ یاسم گذاشت

 گذاشته.  هی سا   ریسم: آره دیسع

باباتون اسمش رو   دیهم داشت  یبه خرج داده، اگر خواهر دوم تی : چه قدرم خالقایآر
 .ذاشتیم  نیهم

  یتو غار چ  دینبود یوقت دی آمده بود با ذوق گفت: اگر بدون ادشی  یزیکه تازه چ  ریسم
 کردم!  دایپ

 تزا؟ ی: پایآر

 . یبا مرغ سوخار  تزای: آره آره، پریسم

  راهنیو پ یآب یسرش را با تأسف تکان داد و به سمت ته غار رفت. شلوار ل  ریسم
را   راهنی کنجکاو پ دیرفت. سع دیرا در دست گرفت و به سمت سع  یا  دهیپوس یصورت

کودک هشت ساله بود.  ک یکه متعلق به   یدخترانه ا یگرفت و نگاه کرد. لباس صورت
  شیدختر مثل داستانا از نوزاد نیکه ا  دن ینشون م نایشلوار را باال برد و گفت: ا  ریسم
 نبوده.  نجایا

 نجاس؟ یا  شی: به نظرتون از چند سالگایآر

 .شهیده ساله اندازه م یبچه  هی  یلباسا ته تهش برا   نیا  یول قیدونم دق  ی: نمدیسع

کردند او با دو خرگوش در دست وارد شد.  ی بحث م هیکه آنها سر سن سا  یحال در
بود با   یکه انسان دل رحم  ایشد. آر یسفت گرفته و مانع از فرار آنها مخرگوش ها را  

 م؟ یما بخور  یآورد  نارویگفت: واقعا ا   بایبامزه و ز   وانی آن دو ح دنید
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  یرا آنجا م لشی تمام وسا شهیسرش را تکان داد و به سمت ته غار رفت. هم هیسا 
را در دست   یزیگذاشت و سنگ نوک ت شیپا  ری خرگوش را ز  کی ی گذاشت. گوش ها 

را   یصحنه ا نی چن دنیهر سه چشمانشان را بستند. دل د ر یو سم  دیسع ا،ی گرفت. آر
  یپر از خون کنار پا یکه چشمانشان را باز کردند هر دو خرگوش با بدن ینداشتند. زمان

بگذارد   ش یبا لبخند به عقب برگشت تا سنگ را سرجا  یافتاده بودند. دختر جنگل هیسا 
سه   یقرار داشت، عصب  نیزم  یکوچکش، که رو   یکنار شانه  شی لباس ها  دنی اما با ند

 کنه؟  ی نگاه م ینجوریمتعجب گفت: چرا ا ریپسر را نگاه کرد. سم 

نکرد به سمت   دایپ یزیکه چ ی. زماندیگام برداشت و دور او چرخ ری به سمت سم دختر
حمله ور شد و دستش    شیرنگش در دست او به سو  یلباس صورت دن یرفت. با د  دیسع

  نی ا  یتا جلو  دیدو هیبه سمت سا ریو سم دیبا طعم درد کش یادی فر  دیرا گاز گرفت. سع
توانست او را از برادرش جدا سازد! با  ینم  دکر  یاما هر چه تالش م ردیکارش را بگ

 کمک!  ایگفت: ب  ایرو به آر یادی فر

 ازش، شلوارش دستمه.  ترسمی را که در دستش گرفته بود باال برد و گفت: م یشلوار ایآر

 !نی: خب بنداز زم ریسم

رفت و هر دو   ری سم ی انداخت. به سو  نیهول شده سرش را تکان داد و شلوار را زم ایآر
 کالفه سرش را تکان داد.  ای. آر دیرس یدختر نم نیاما باز زورشان به ا  دندیرا کش هیسا 

 ! شهینم ینطوریا -

  یاو گرفت. با صدا  یافتاده بود را برداشت و جلو   نیکه زم  یرفت. لباس هیسمت سا  به
 گرفتم. دیلباست دست منه! از سع ن،یگفت: بب  یآرامش بخش

گام برداشت. لباس را از دست او   ای جدا کرد و به سمت آر دیدهانش را از دست سع هیسا 
  یمظلومانه اشک م ،ینشسته بود و همانند کودک نیو در آغوش گرفت. بر زم دیکش
 نگاهش کرد. ری رفت و متح ایبه کنار آر ری. سمختیر

 شه؟ یخر م یدونست  یاز کجا م -
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  ی. به راحتمونهیکرده و اخالقش مثل بچه ها م ری اومده گ نجایکه ا ی: اون تو سنایآر
 گولش زد.  شهیم

 نبوده!  یو گفت: خوبه، اون همه درس خوندنت الک دیکوب ایآر  یبر بازو  ریسم

کرد لب زد: دستش داره خون    ینگاه م دیکه به سع  یسرش را تکان داد و در حال ایآر
 نشده باشه.  شی ز یچ نی. برو ببادیم

برداشت و   نیزم ی رفت. شلوار او را از رو هیبه سمت سا  ای سرش را تکان داد و آر  ریسم
  شیشلوار را از دست پسر رو به رو ختیر  یکه اشک م  یدر حال هیبه سمتش گرفت. سا

 نوازش او باال برد.  ی دستش را برا ای. آردی و آن را هم به آغوش کش دیقاپ

کس به لباسات دست بزنه باشه؟ االنم اونارو ببر بزار سر   چیه گهیدم د یمن اجازه نم -
 جاش. 

را   شی و سرش را تکان داد. چهار دست و پا به ته غار رفت و لباس ها  دیلب برچ هیسا 
با   ایانداخت. آر ای آر یبرداشت و جلو  نیزم یگذاشت. خرگوش ها را از رو یقبل یسر جا 

  ر یکه با کمک سم دیا نگاه کرد. سعر یگری د یخرگوش ها سرش را برگرداند و جا  دنید
چوب برگشت. در  یساعت بعد با کل میرفت و ن رونیدستش را پانسمان کرده بود از غار ب

 بردار.  تی کبر  فمیکرد گفت: برو از تو ک ینگاه م ا یکه به آر یحال

 بود لبخند زد. دیسع یکه نگاهش به دست پانسمان شده   ایآر

 !شه یم  دایپ فتیتو ک  یهمه چ شهیهم -

او پرتاب کرد و    یآورد. به سو  رونیب ت یکبر  دیسع  فیها رفت و از درون ک فیسمت ک به
آمد آن ها   یدلش نم ییکرد.  از سو  یبه خرگوش ها نگاه م نینشست. غمگ نیزم یرو

داد! بالخره پس   ینظر دادن نم یقار و قور شکمش به قلب اجازه    ییرا بخورد و از سو 
گوشت   هی. هر دو کنار آتش نشسته بودند و همراه سافتفکر به کنار دو برادر ر یاز کل

ذبح نشدستا تو   نا یا  گمیگفت: م دینشست و رو به سع هیخوردند. کنار سا  یخرگوش م
 . یخور یم یدار
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 خوردنش گناه نداره!  ی ریمیم  یاز گشنگ یکه دار یموقع  گهی: ددیسع

خودش به  یرو  یگوشت سرخ شده کند. با حس نگاه ی سرش را تکان داد و تکه ا ایآر
زد و   ی چشم دوخت که با لبخند کنارش نشسته بود. در جواب لبخند او لبخند هیسا 

  ای آر گمیگفت: م ری که به دندان بکشد سم نی از ا ش ی ب یگوشت را به سمت دهان برد ول
 ده؟ خور  یاالن گوشت خام متا  هیبه نظرت سا

 !دی دونم شا  ی: نمایآر

  یگرسنگ یبه خوردن خرگوش ها مشغول شد. پس از کل ای سرش را تکان داد و آر  ریسم
  یبه سو  هی آروغ سا یبا صدا ا ی نشستند. آر یاز عزا در آوردند و هر کدام کنار  یدل دنیکش

شدند.   انی زرد رنگش نما ی زد و دندان ها یلبخند هیاو برگشت و با اخم نگاهش کرد. سا 
 نیچرخاند. تحمل چن یگر ی د یبا انزجار چشمانش را بست و سرش را به سو  ایآر

  ای که سرش را درون کوله اش برده بود گفت: آر یدر حال ریسخت بود! سم ش یبرا  یدختر
 با خودم آوردم!  یچ یاگر بدون

  ایآورد. آر رون یرا ب  یبطر  فشیاز درون ک ریسرش را تکان داد و سم  یبا کنجکاو ایآر
  ینگاه م یکه به بطر یدوست باهوش خود کف زد. در حال یدستانش را بلند کرد و برا

 خواد؟ یم یدلم چ یدیکرد گفت: از کجا فهم

 رو بفهمه. قیحرف دل رف  دیبا قی: رفریسم

 سرش را تکان داد. متاسف   دیسع

 نماز بخونم خوش بگذره به شما!  رمیمن م -

 قبله کدوم طرفه؟  ید ی: مگه فهمایآر

 که قبول کنه. دوارمیخداس، ام ی. مخاطب اصلینطوریهم خونمیم  ینه ول -

  هیکرد با خنده گفت: شما دوتا اصال شب  یبار مصرفش را پر م کی  وانی که ل یدر حال ایآر
 گرده.  یدنبال قبله م یکیاون   اره،یم یدنیداداش همراه خودش نوش هی!  دیستیهم ن
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داد. مثل   ی رو از دست م شیقشنگ  یبه هم باشن که زندگ هی: اگر قرار بود آدما شبدیسع
فقط چشم رو   یتیجذاب  چی. بدون هیفقط رنگ قرمز به کار ببر ینقاش هیکه تو   نیا
 کنه. یم  تی اذ

شد و   کی به آن دو نزد  هی. سا دیسر کش  کبارهیرا  وان یل  اتی سرش را تکان داد و محتو ایآر
 !یبخور  دیو گفت: تو نبا دیدستش کوب  یاو رو ی برد ول ری سم  وانیدستش را به سمت ل

نشست. پس   یکه پشتش را به آنها کرده بود گوشه ا یناراحت عقب رفت و در حال هیسا 
گفت و   یاز هر سو م اینمازش را تمام کرد و کنار آنها نشست. آر  دیسع قهیاز چند دق

  دیبود. سع  یرو  ادهیدر حال ز  شه یمانند هم  ریاما سم  دینوش یم یکم شیگفته ها  انیم
 .ست ی کارا ن نیا  یجا  نجای! اریگذاشت و گفت: بسته سم یبطر  یدستش را رو 

 .دی دست برادرش کش  ریرا از ز  یخود را نداشت بطر یعیحالت طب گریکه د  ریسم

 ! گهیکوچولو د  هی -

  نیکرد و گفت: ا  ینگاه ایخود بلند شد. به آر یبا تأسف سرش را تکان داد و از جا دیسع
 دختره کجا رفت؟ 

 ؟ ی دار کارشی. چدونمینم -

 کردم.  دای راه رو پ دیباهاش برم جنگل رو بگردم. شا خواستمیم -

 . میبا من بر  ایب -

گم    یرفتند و برا رونیخود بلند شد. هر دو از غار ب  یاز جا  ای سرش را تکان داد و آر دیسع
دانستند چند ساعت گذشته،  ی. نمختندیر یم  نیکنده و بر زم لینشدن از درختان ازگ 

  ا یسرش را به سمت آر دیشدن بود. سع کی ر ساعت اما هوا در حال تارچها  ایسه ساعت  
 . میبهتره برگرد شه،ی م کی تار هبرگرداند و گفت: هوا دار

دادند را دنبال کردند. دختر   یها نشان م لی که ازگ یگفت و هر دو راه  یباشه ا ایآر
  ری جز سم  د،یکه به آنجا رس یغار رفت. زمان  یگشتن در جنگل به سو   یپس از کم یجنگل
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سرد گذاشته و همانند   نی. به سمت او رفت و نگاهش کرد. سرش را بر زمدیرا ند یکس
او نشست. سرش را کج کرد و چشمانش را، به  کنار هیکودکان خوابش برده بود. سا

 گره زد.  شیصورت مرد رو به رو 

خود بلند   یاز جا  د یمال یکه چشمانش را با دست م یدر حال ریسم  قهیاز چند دق پس
  اریزن بس کی دختر را   نی. در حال خود نبود و در آن لحظه ادیرا کنارش د هیشد و سا

  هیکرد. سا دنیشروع به خند  یعاد ریدست او گذاشت و غ ی. دستش را بر رو دیدی م بایز 
او    یبازو ی اال برد و رو دستش را ب ری داد. سم یو سرش را تکان م دیخندی هم مانند او م

نداشت، نسبت   یدانست چرا اما حس خوب یآب دهانش را قورت داد. نم هی. سادیکش
 رفت. یکه هر لحظه باالتر م یبه دست

گونه اش گذاشت. با لبخند بر لبش، گونه   یدستش را به سمت صورت او برد و رو  ریسم
شد. سرش    شیتر از پ کی به او نزد ریسم یعقب تر رفت ول هیکرد. سا یاو را نوازش م ی

هولش داد.  هیآن چرک بسته بود برد تا بوسه بزند اما سا یکه رو یرا به طرف صورت
که  یشدند.  دختر جنگل ریدرگ  گر ید  کی و هر دو با   داو حمله ور ش یبه سو  یعصب  ریسم

  یصدا  دنیکرد. با شن یمکرده بود، با تمام جان دل از خودش محافظت  یاحساس ناامن
را در  شیکه تازه وارد غار شده بود چهار دست و پا به سمت او رفت و پاها   ییایآر

 آغوش گرفت. 

  ینشسته و دستانش را رو  ن یکرد. ناله کنان بر زم  یمتعجب به برادر خود نگاه م دیسع
او رفت و نگران   ی به سو عی چنگ بودند. سر  یصورتش گذاشته بود. بازوانش پر از جا 

به   یچشمش رنگ کبود  ریاش پر از خون شده و ز  ینیصورت کنار زد. ب  یدستش را از رو 
خش هم    کی   ینگاه کرد؛ بدن او حت یخود گرفته بود. سرش را برگرداند و به دختر جنگل

  رونیرا ب  هیاول یکوچک کمک ها  یرفت و جعبه    فشیبه سمت ک یبر نداشته بود. عصب
جنگل   یوونا ی. حمیکن دا یراه پ هیزودتر   د یگفت: با یال با خود سخن مآورد. در همان ح

 !میش یم  کهیت کهیدختر ت نی نابودمون نکنن هم آخر به دست ا

انداخته بود و درون   نی او خم شد. سرش را پا ی جدا کرد و به سو  ه یرا از سا شیپا  ایآر
. کالفه سرش را  ندیبب انیدختر را گر  نیا  خواستی اشک حلقه زده بود. نم  شیچشم ها 
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  ی نگاه م ری که به سم  یخود بلند شد. به سمت دو برادر رفت و در حال  ی تکان داد و از جا
 کنه؟ یم  هیزد؟ چرا داره گر روچرا تو  هیکرد گفت: سا 

را   ایجواب آر دهی بر ده یو بر  دی که خورده بود حال بد از سرش پر  ییپس از کتک ها ریسم
 داد. 

دختر خوشگل،  هیحالم بد بود اون رو    یوقت ،یمن، تو حال خودم نبودم و اومد، وقت  -
 بشم.  کی به چشمم قشنگ اومد و خواستم بهش نزد یعنی

فشار   ریسم  یزخم یبازو  یکه چشمانش قرمز شده بودند دستش را رو  یدر حال دیسع
 ! ؟یکرد  کاریداد و گفت: تو چ

بود شل و ول گفت: خب داداش تو حال خودم   امدهیکه هنوز کامل به خود ن  ریسم
  مونیو پشمک چشم داشته باشم! م  فیدختر کث نیکه به ا  ستمینبودم، وگرنه احمق ن

 بهتر بود.  ن یکردم از ا  یم دایپ

 که دستانش از حرص مشت شده بودند سرش را تکان داد. ایآر

 .یغلطا نکن ن یتا دوباره از ا وفتهیب دیبا  هیمثل سا یمثل تو، دختر  یآدم ریگ -

 .دمی من نبود، حالم بد  بود نفهم  ریتقص -

 رو!  یاون زهرمار یکمتر کوفت کن یتونست یخودته. م ریاتفاقا تقص -

 ...ایآر -

 !یدفاع از خودت نذاشت  یبزنم. جا نی. خفه شو به زخمات بتادری : بسته سمدیسع

رفت و   هیفرستاد. به سمت سا  رونیبا حرص نفسش را ب ایو آر  دیکش یپوف ریسم
زد و کنارش نشست.   یشده بود. لبخند رهیخ نیو به زم   دهی لب برچ ن ینگاهش کرد. غمگ

کرد.   یمتعجب نگاهش م   هیشد و بر سرش بوسه زد. سا کی بدون انزجار به او نزد
آرام   ایشدند. آر یم  دهید باتریو ز   ندشده بود نی اشک تز  دیچشمان درشت او با مروار

 کنه!  تتیاذ  کسچیبمون، نذار ه  ینطوریهم شهیگفت: هم
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ظهر و   ادی را پاک کرد با  شی که اشک ها نیبا لبخند سرش را تکان داد و پس از ا  هیسا 
  نیبعد متوجه شد که ا یاول متعجب نگاهش کرد ول  ای دستانش را باز کرد. آر ایکار آر

انسان اما دلش   کی یفیآمد از کث یاو گشوده. بدش م  یدختر آغوش تشکرش را به رو
فرو رفت. در  هیرا. دستانش را باز کرد و در آغوش سا ییای ر یتشکر ب نیرد کند چن امدین

انسانگونه باز گرداند. چگونه کمک کند تا مانند   یتواند او را به زندگ یفکر بود که چگونه م 
 و... دیود. چگونه کمک کند تا مانند آنها سخن بگو انسان ها راه بر 

جمع   دیو سع  ایکه ظهر توسط آر  ییهر چهار نفر دور آتش نشسته بودند و قارچ ها شب
سرش را بلند کرد و نگاهش به نگاه   هی. سا ختندیر ی آتش اشک م  یشده بود رو  یآور
با حرص   ری کرد و سرش را برگرداند. سم یاخم ش یچند ساعت پ ادی قفل شد. با   ریسم

 .نجایمن خسته شدم از ا   میکن دایپ یراه هی   رزودت دیبرادرش را نگاه کرد و گفت: با

  یآتش نفسش را از او گرفت! وقت نیشد. هم رهی سرش را تکان داد و به آتش خ دیسع
ش زد و  شانه ا  یرو  ایکرد نفس باشد. آر یاو را آورده بودند و باور نم ی جسم سوخته 
مشغول خوردن   یبا لبخند قارچ ها را گرفت و همگ دیگرفت. سع شی چند قارچ جلو

شب بود  ی ها  مهینفر به خواب رفتند. ن ارهر چه شان یشدن شکم ها  ریشدند. پس از س
از   ییصدا  ن یکمتر  دنی. عادتش بود؛ با شندیاز خواب پر  یناله ا یصدا دنیبا شن ایکه آر

 رفت. هیخود نشست و چهار دست و پا به سمت سا یجا. در شدی خواب م یخواب ب

  یشده بود، قطره اشک رو رهیکه به او خ یدر حال  ای. آرستی گر ی هم در خواب م باز 
کنجکاو   ایتر شد. آر  د یاش شد هیدست بر سرش گذاشت و گر  هیصورتش را پاک کرد. سا 

چند جانور   دن یباز کرد. با د   یرا کم شی به دست او نگاه کرد. دستش را پس زد و موها
. بالخره  یو کنجکاو  یزیحس تم انی. مانده بود مدیدستانش را عقب کش دهیکوچک ترس

 را کنار زد.   هیسا   یموها   گری شد و بار د روز یپ یکنجکاو 

کنار زد و دست بر   شتر یاش را ب یروغن یکف سر او به چشمش خورد. مو ها  یرو  یزیچ
زخم بود!  کی کوچک  یزد، آن سرخ یگذاشت. همانطور که حدس م  یسرخ رنگ ی  رهیدا

  کی . تا نزددیپتو دراز کش ی خود رفت و رو  یبه جا ه،یسا   ی  هیگر ی با قطع شدن صدا 
هم قفل شدند و او به   یرو  شی ها پلکآن زخم بود. کم کم  ریصبح فکرش درگ ی ها
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  دنیپسران از خواب بلند شد. با د  گریزودتر از د ری فرو رفت. صبح سم قیعم یخواب
  ییبا صدا  دیداد شروع به تکان دادن برادرش کرد. سع یکه نه را نشان م لی ساعت موبا 

 زد: ولم کن!  ادی خواب آلود فر

 . میبا هم جنگل رو بگرد کمیبلند شو  دی: سعریسم

 کن.   داریبرو، اون رو ب ایبا آر اد،ی: من خوابم م دیسع

 . شدی ما بلند م یدفعه با صدا  ستیاگر خسته نبود که تا االن دو   ای: آر ریسم

برخالف  ایگفت؛ آر  یراست م ریخود بلند شد. سم یکالفه و خواب آلود از جا دیسع
  رونیبرخاستند و از غار ب  ن یزم یکه او زده هنوز هم خواب بود. دو برادر از رو  یادی فر

 کرد.  یو به غار نگاه م  دهیبه عقب چرخ ر یرفتند. سم

 خوابمون؟  یغار بشه جا هی ی کردیفکرش رو م د،یسع -

 . شهیم زیخاطره انگ یجا هی نجایا  میکن دایاگه راه رو زودتر پ ینه، ول -

 کنه؟ یم کاری دختر تو جنگل بزرگ شده و هنوز هم زندس چ هیبفهمه   ایبه نظرت اگر دن -

 کشتش!   یم رهی گیکه از اون دختر م یاد یز  ی با اخبار و عکس ها -

  یراه متفاوت دیگذشته گام برداشت. با  یبرخالف روز ها  دیسرش را تکان داد و سع  ریسم
: بابا صبر کن  نشست و گفت نی زم یخسته رو  ریکرد. پس از سه ساعت سم یرا دنبال م

 استراحت...  قهیدو دق

  یو مار دیبا ترس به سمت او چرخ دی. سعدیکش ادیفر  کبارهیقطع شد و به   ریسم  یصدا 
گذاشته بود و   منگاهشیدست بر نش ریخورد. سم ی. مار از کنار او تکان نمدیرا کنارش د
برداشت و به طرف مار پرتاب کرد. مار   یسنگ دیکرد. سع یمار را نگاه م یاشک  یبا چشمان

خود بلند شد و به برادرش پشت کرد. خم   یشتاب زده از جا ریو رفت. سم  دیخز  عیسر 
 تو بدنم. رهیوگرنه زهر م یبزن ک یم د یزود باش با  دیگفت: سع  هیشد و با گر

 شده بود.  رهیخ ر یمتعجب و با اخم به پشت سم دیسع
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 زده؟   شی ن نجارویمار ا -

 ! رمیمی داداش بدو االن مآره  -

بود با درد به برادر  ستادهی که صاف ا یدر حال ریدفعه خنده را سر گرفت. سم  کی  دیسع
 خود نگاه کرد.

 ؟ ی خندیم یبه چ -

 بودن مار! یبه عوض -

 ؟ یخند  یتو م رمیمیو گفت: من دارم م دیاو کوب یبر شانه   ریسم

  یمارا سم  نیقرمز بود. ا   یبا نوار ها  یمار مشک هیزد   شیکه تو رو ن  ینترس، مار -
 . ستنین

 من درد دارما!   ؟یمطمعن -

 غار.  میبعدش برگرد  نمیبچ  یزده خنگ، دردت از اونه. بزار چندتا گالب شتیچون ن -

فرار    نیکه از ا یزیلب زمزمه کرد: تنها چ  ریکه ترسش کم شده بود ز  یدر حال ریسم
 !ه یشد گالب بمونینص

را گره زد و به  راهنیها را درون آن جمع کرد سپس پ یرا در آورد و گالب راهنشیپ دیسع
بر شکم، رو به  دهیرا خواب ر یچشم باز کرد سم ای که آر  یراه رفتن برادرش کمک کرد. زمان

 ؟ یدیدراز کش ینطوریبلند شد و گفت: چرا ا  شی. از جا دیخود د یرو

 زده.  ششیوارد غار شد و با خنده گفت: مار ن دیسع

 حالت خوبه؟!  ری رفت و لب زد: سم ر یسم ی به سو  دهیترس ایرآ

 نبوده.  یسم گهی م  دی: آره سعریسم

 کرد.  ی نگاه دیبه سع ایآر
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   ؟یگرفت ادیاز همون دوست دخترت    نمیا -

 : آره، اون آخرا عاشق مار شده بود.دیسع

 زده؟  شیگفت: حاال مار کجاتو ن ریبا تأسف سرش را تکان داد و به سم ایآر

با   دیکرد. سع دنیشروع به خند ایرا نشان داد و آر شین یبا انگشت اشاره جا  ریسم
 لبخند به آن دو چشم دوخت. 

 د؟ یایلب رود، نم رمیمن م -

 صورتم رو بشورم. خوام یگفت: من م ای آر ینه تکان داد ول یسرش را به نشانه   ریسم

 به کوله اش اشاره کرد.  دیسع

 دارم. سبز رنگه، بردار برا خودت. فمی مسواک استفاده نشده تو ک هیمن   -

 زد.  یرفت لبخند  یم  دیسع  فیکه به سمت ک یدر حال ایآر

 ! یجا نداد  فتیفقط ساره رو تو ک  -

را   راهنشی پ دیمانند سع  ایاز برداشتن مسواک هر دو همگام شدند. لب رودخانه آر پس
 لب زد: گرمه!  اینگاهش کرد و آر  ی پرسش دیانداخت. سع یدرآورد و کنار

که از همه زودتر   ینظافت خود را شروع کرد. دختر جنگل ای سرش را تکان داد و آر دیسع
  ایزد. آر  یم دیشش تکه را د  یها  کلیا هرفته و دو پسر ب یدرخت  یبلند شده بود باال 

 رو نگاه کردم. هیکف سر سا  شبی گفت: د دیکنار رود نشست و رو به سع

 ؟ ی چ یبرا  -

 زخم بود. ی جا هیکرد. دستش رو کنار زدم؛   یم   هیدست گذاشته بود رو سرش و گر -

 کنه. یم   یخب اون بدنش هم پر زخمه! بالخره تو جنگل زندگ -
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  هیآدمه نه  هیشده. باعث شده فراموش کنه  شی همون زخم باعث فراموش  دیشا یول -
 ! وونیح

 . دیشا -

با درد  یگفت؛ او روز  یدرست م ایسخنان آنها دست بر سرش گذاشت. آر  دن یبا شن هیسا 
توله گرگ که    یزوزه  دنیدانست. با شن یاز آن را نم شیشد. پ داریسرش درون جنگل ب 

  یی صدا دنیبا شن دیگذاشت. سع شی لب ها  یانگشتش را رو یبود عصب ستادهی ا نی پا
گفت:   ای . با خنده به او اشاره کرد و رو به آر دیس نگاهش را چرخاند و به دختر جنگل ر

 !زنهی م دیداره مارو د  یک نیبب

به او زل زده بود. لحظه   بیعج ی که با لبخند دیرا د  هیدرخت نگاه کرد و سا  یبه باال  ایآر
 .دیبلند خند یبا صدا  دیرا تن کرد. سع راهنشیبه سراغش آمد و پ  ی احساس نا امن  یا

 کنه؟  یبهت دست دراز  ید ینکنه ترس ؟ید یچرا پوش -

با حرص به سمت غار رفت و در همان حال گفت: از   ایآر دیخند یم   دیکه سع  یحال در
 ! ستین دیبع یز یچ چیکه با گرگ بزرگ شده ه یدختر

هم داخل شد و با لبخند   هیها. سا  یدو وارد غار شدند و شروع کردند به خوردن گالب هر
او قهقهه    یحالت چهره   دنی با د ری تنش نبود نگاه کرد. سم یراهنیکه هنوز پ یدیبه سع

و   دیکش ی قینفس عم یمتعجب او را نگاه کردند. پس از لحظه ا د یو سع ای سر داد. آر
 بهتره!  یاست رو بپوشلب دیگفت: سع

 ؟ ی چ یبرا  -

 تو جنگل!  یچشم چرون امکان داره همه جا باشه، حت هی -

سرش را    ای داد. آر هیغار تک واری به د ه،یبه سا تیاهم   یلب گفت و ب ر ی ز  ییبرو بابا  دیسع
خواب کرده   یخود رفت. دلش باز هم هوا  ی پتو  یتاسف تکان داد و به سو  یبه نشانه 

چشمانش بسته شدند و از جهان جدا شد. دو ساعت بعد با حس   هیبود. پس از چند ثان
او را باال زده بود و    راهنی. پدی را باال سر خود د  هی سا   وشکمش چشم باز کرد  یرو  یزیچ
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 نی را پا  راهنشینشست. پ شی از جا  عیسر  ا ی کرد. آر یانگشتش را در شکم او فرو م
 ؟ ی کنیم  کاریو هول شده گفت: چ دیکش

 یآدم ب ی جلو چشم کل ابونی تو که تو خ ا یکه نظاره گر آنها بود با لبخند گفت: آر  ریسم
 ؟ ی د یچرا االن حس کردم که خجالت کش ،یلباس گشت

کرد. دو برادر او را مجبور به    یکردند اخم یکه در گذشته باز  یقتی جرعت و حق ادیبا   ایآر
 کرده بودند. کنجکاو سرش را تکان داد.  راهنی ون پبد ی رد شدن از کوچه ا

 کجاس؟  دیسع -

 کنه. دایخوردن پ یجز خرگوش برا  یزیچ تونهیم نه،یرفته بب -

 ما به جنگل عادت کرده اونه. نیکه ب ی فکر کنم تنها کس -

 منم خوشم اومده.  -

 معلومه!  دنت یاز مدل خواب -

از   شی پ هیپرتاب کرد. سا  ا ی برداشت و به سمت آر نیزم یرا از رو   یسنگ کوچک  ریسم
چشم دوخت. به  ر یبرخورد کند آن را گرفت و با اخم به سم ایآر ی که سنگ به پا  نیا

رفت.  هی بلند شد و به سمت سا  شی بود. از جا مانیپش اری بس روزشیکه از کار د   یمرد
کردم.  کار ینبود چ  میحال روز یسر او بود گفت: د   یدستش رو  یکنار او خم شد و در حال

 ؟ ی بخش یمن رو م

رفت.  رونی را کنار زد و از غار ب ریدانست، دست سم یرا نم دنیبخش  یکه معن هیسا 
کرد و   یدختر شده بود باز  کی که از زمان تولدش، تنها همدم   یساعت ها با گرگ کوچک

کدام از پسر ها درون غار نبودند.  چیشد به داخل غار رفت. ه کی که هوا تار یسپس زمان
که باز هم قارچ   دیفهم  شدیهوا پخش شده بود م رکه د ییسوز و بو مهیاز آتش ن
 خوردند. 
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از غار به خواب رفت. ساعت از   یتاسف تکان داد و گوشه ا  یسرش را به نشانه  هیسا 
باز هم به عادت هر   هیبودند. سا دهیابشب گذشته بود. پسر ها به غار برگشته و خو مهین

  یبا حس پر بودن مثانه از خواب بلند شد. در حال ری بود. سم ختنیشب در حال اشک ر 
 رفت.  دیبه سمت سع دیمال  یکه هنوز چشمانش را م

 دارم. ییداداش، داداش بلند شو دستشو  -

لب زمزمه کرد: گمشو. بچه   ریدوخته شده بودند ز  گری کدی  هی شی که پلک ها  دیسع
 که!  یستین

غار   یکیکرد. دو گرگ در نزد رونیداد سرش را از غار ب یکه خود را تکان م یدر حال ریسم
واکنش کوچک.   کی از  غیبرگشت و او را تکان داد اما در دیبودند. باز هم به سمت سع

او پرتاب    را به سمت  یا   زهیمزاحم خوابش شده بود سنگ ر  ریسم  یکه سر و صدا  ایآر
 کرد.

 ! گهیخفه شو د -

حال   نینخواهد کرد اما با ا  ی کرد که او کمک یرفت. گمان م هیناچار به سمت سا ریسم
فشرده   لی دل یقلبش ب ستادیکه باال سر او ا  یخواست شانسش را امتحان کند. زمان یم

اش شده بود. در   یباعث ناراحت یدختر جنگل یاشک ها   دنیهم که نه! د لیدل یشد. ب
 .یکمکم کن دیبلند شو. با ه یسا ه،یآرام گفت: سا  کرد یاو را پاک م  یکه اشک ها یحال

صورتش سرش را   یسیو نگاهش کرد. با حس خ  دیاو از خواب پر یصدا  دن یبا شن هیسا 
 شد. کی نزد  ری چشم دوخت. سم نیمتاسف تکان داد و به زم

  ی! دارم متیگرگ ی. جون ننه بابا رونی من رو ببر ب  ایب یدوست دار ی جون هر ک هیسا  -
 ترکم. 

. با  دیدفعه خود را در هوا د ک یشد.   رهیخ نی مانند او به زم د،یند یکه واکنش یزمان
 سرش او را در آغوش گرفت و گفت: قربونت شم بوگندو!   یباال هیصورت سا  دنید
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  یرود برد و رو یرفت. او را به سو  رونیدر آغوشش بود از غار ب ریکه سم یدر حال هیسا 
خورده اش را با دست گرفته بود با درد  شین  یکه جا  یدر حال ری انداخت. سم نیزم

 ! یرو فرودات کار کن دیگفت: با

مانند    دیدانست که نبا یم   گری . ددیچرخ یدرخت یسرش را تکان داد و به سو  هیسا 
کمر او   یرو ریسم قهیبه انسان ها زل بزند. پس از چند دق ییزمان ها نیدر چن واناتیح
 ؟ ی من رو ببر یتونیهم م ینطرف یو گفت: ا  دیپر

را کول کرده است!   ییلو یهشتاد ک یغار گام برداشت. انگار نه انگار که جسم یبه سو  هیسا 
گرگ   نی ااز کنار   شهیگفت: نم هیکنار گوش سا  ر ی زد. سم یپرسه م ی غار گرگ یکیدر نزد

 م؟ ینر

از   دیکش ی که درد م نیبا ا  ریپرت کرد. سم  نیزم ی را رو  ریسرش را تکان داد و سم هیسا 
 عادت کنم!  دیبا گهی بلند شد و زمزمه کرد: د نیزم یرو

  یبدون اعتنا به او رو ریدراز کرد. سم ریسم یو دستش را برا   دیپر یدرخت  یبه باال هیسا 
کرد گفت:   ی زن نگاه م ن یکه به چشمان متعجب ا یو نگاهش کرد. در حال  دیدرخت پر

 !.گهی د مینیما ا

شاخه ها. درختان کنار هم قرار   یزد و هر دو شروع کردند به گذر از رو یلبخند  هیسا 
آمدند و   نی که از گرگ رد شدند از درخت پا یآنها آسان بود. زمان یاز رو دنیداشتند و پر

برد. او   شی و او را به سمت پتو  دیرا کش ریدست سم هی. درون غار، سا به سمت غار رفتند
سرش را   ری کرد اشاره کرد. سم ی که در خواب خر و پف م ید ینشاند و به سع نیزم یرا رو 

 . دیدراز کش ن یزم یخواب خود بازگشت و رو  یبه جا هیتکان داد و سا 

فرو رفت. صبح هر   یقیزد و به خواب عم یبه او لبخند یپس از نگاه کوتاه مدت ریسم
بردند و   رونیرا از غار ب شانیسر ها  دهیشدند. ترس داریچند گرگ ب یزوزه   یسه با صدا 

  ینا معلوم م یا  رهی. هر دو دور دا دندی د گری د کی  یگرگ تنومند را رو به رو  کی و   هیسا 
 . دیپرس ی برداشت و عصب یگام  ریکردند. سم یرا نگاه م  گرید  کیو با نفرت  دندیچرخ

 کنه؟یم   کاریداره چ ن یا -
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 دست او را گرفت و با اخم نگاهش کرد. دیسع

 ؟ یکن یم   کاری چ یتو دار -

 با اون گرگ بجنگه!  تونهینم -

 یاز پس همه چ  هیگفت: سا نانیگذاشت و با اطم  ریسم یشانه   یدستش را رو  ایآر
 ! ادیبرم

   هینما مشغول شدند. گرگ و سا نبرد گرگ و انسان گرگ  یو هر سه به تماشا ستادی ا  ریسم
پر از   یچپ دختر جنگل یحمله ور شدند و از کنار هم رد شدند. بازو  گری د کی به سمت  

زخم شد.    هیبار، مچ دست چپ سا نیهم حمله ور شدند و ا  یخون شده بود. باز به سو 
او    یکرده بود رفت و رو به رو یرا زخمکه همدمش   یبه سمت گرگ انهی توله گرگ وحش

که به چشم گرگ مقابلش نگاه   ی. مادر توله گرگ هم کنار او قرار گرفت و در حالستادی ا
دانستند چگونه به او   ینگران بودند اما نم هیسا   ی. هر سه پسر برا دیکرد، زوزه کش یم
  یتوله گرگ و مادرش غرش ی  وزهکرده بود با ز  یدختر را زخم  نیکه ا  یرسانند. گرگ یاری

توله گرگ کنارش، خم شد و او را در   دنیبا د هیرفت. سا  یگریکرد و سپس به سمت د
 .دی به گوشش رس ییآغوش گرفت. صدا 

 .نجایا  ایب هیسا  -

. از توله گرگ  دیزد رس یکه او را صدا م یدیرا به سمت غار سوق داد و به سع چشمانش
 او را در آغوش گرفت.  ریسم دیکه به غار رس یسه پسر رفت. زمان  یجدا شد و به سو 

 ! یخدارو شکر که سالم برگشت -

نشاند. نگاه نگرانش را از   نیزم  یو او را رو  دیکش رون یب ری را از آغوش سم هیسا  د،یسع
 برداشت و به سمت کوله اش رفت.  یدختر جنگل یرو

 دستت رو ببندم.  دی با ارم،یصبر کن جعبم رو ب -
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نشست. دستش را باال برده   نی زم یمرد شد و رو   نیگوش به فرمان ا   شهیمانند هم هیسا 
کار شد.  ن یمانع از ا  یدفعه دست کی  یزد ول یم  سیمچش، آن را ل ی زخم رو  دنی و با د

 زنن! ینم سی او را گرفته بود با اخم گفت: زخم رو ل یکه دست زخم شده   یدر حال ایآر

  یدیدر حال فشار دادن زخم است ببخش دیکه فهم ای با درد به صورتش نگاه کرد. آر هیسا 
کردن   یبه کنار آنها آمد و شروع کرد به ضد عفون دی لب گفت و دستش را رها کرد. سع ریز 

 زد.  ی. در همان حال لبخند هیدست سا 

کرده   شیتو زندگ  یچند روز دست پانسمان کردم، فکر نکنم پرستار نی ا  انقدر که من تو -
 باشه.

پرستار و   یبا تعجب آنها را نگاه کرد. کلمه ها  هیو سا  دندیهر دو خند ایو آر   ریسم
  ر یکارش را تمام کرد سم دیکه سع نی بودند. پس از ا بیغر  شی گوش ها یپانسمان برا 

 رو به او گفت: گشنمه!

  یگیم باریکه!   یستیبچه ن ری بلند گفت: سم یشده بود با صدا یکه عصب یدر حال دیسع
 گشنمه. خودت کارات رو انجام بده. یگیم بار یدارم،  ییدستشو 

 .ارهیدوتا خرگوش م رهی م گمی م هیبه سا  گم؟ ی : اصال من چرا به تو مریسم

 شده؟  یزخم ینیبی: مگه نمایآر

 تازه بدنش پر از زخمه.  ستنی ن یزیزخما براش چ نی : اریسم

 چرخه!  ی(: چشمات خوب رو بدنش می)عصبایآر

 که! دیستی. بچه نکنمیدارم شمارو از هم جدا م  میاومد   ی. از وقتدی: بس کندیسع

 .ر ی: خوبه، تو هم طرف داداشت رو بگایآر

  ی. باهات همراه نممینبود نجا ی: اگر قرار به طرف گرفتن باشه نه من نه تو االن ا دیسع
 کردم!  یساره نابودت م  یبخاطر اشک ها چ،یشدم ه
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 : مگه من خواستم ساره عاشقم بشه؟ ایآر

 !ینکن دوارشیام یبه خواستگار ومدنتیبا ن یتونست ی م ی: ولدیسع

  هیخود را فراموش کرده و متعجب او را نگاه کردند. سا تیهر سه عصبان  هیسا ادیفر  با
با دو خرگوش در دست   قهیرفت. پس از پانزده دق رونیکرد و از غار ب یغرش نیخشمگ

. دیدهانش کوب یسکوت رو  یوارد شد. آنها را به سمت سه پسر پرتاب کرد و به معن
 نیزم  ینار هم، رورا نگاه کردند. ک گرید  کی  دههر سه خجالت ز   ایو آر  دیسع  ر،یسم

کس که دستش را   نی کردند. اول یعذر خواه  گرید ک ی از   شانیها  ینشستند و مانند کودک
 بود.  ای دراز کرد آر

 گفتم چشم چرون !  یبهت م دینبا -

 را گرفت. ایدست آر دیزد. سپس سع یدست او را فشرد و لبخند ریسم

 دادم. ی رو کش م هیقض یگناه  یدونستم ب یکه م  نیبا ا  دینبا -

به اطراف نگاه کرد و   ریآورد و سرش را تکان داد. سم نی را پا شیلب ها   یدو سو ایآر
 ! میگفت: بدبخت شد نیغمگ

 ؟ ی چ ی: برا دیسع

 : خرگوشا فرار کردند. ریسم

که خسته شده بود از قارچ و   یری . سمدندیخند ری بلند به سم یبا صدا  ایو آر  دیسع
 خود بلند شد. یاز جا  انی گو ی عل ای  دی! سعیگالب

 د؟ یای کنم. شما هم م دایخوردن پ یتونم برا  یم یچ  نمیبب رمیمن م -

 کنار رود برم. خوام ی: آره من مایآر

 بلند شدن ندارم!  ی: من نا ریسم

 بعد برگرد.  ای: تا رود بایآر
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 خورم. یو قارچ به دهنم نرسه از جام تکون نم  یجز گالب یزی: متاسفم تا چ ریسم

دندان و مسواک   ریتاسف تکان داد و پس از برداشتن خم یسرش را به نشانه  ایآر
 از غار خارج شدند.  دیهمراه سع

  یرو  یدرخت دنیبا د دیاز رفتن به کنار رود، شروع کردند به گشتن درون جنگل. سع پس
 چشمانش برق زدند.  یا  یبلند

 .میگردو بکن م یبر ا یب ایآر -

خواست تا بوم   یکرد با او همراه شد. چقدر دلش م  یکه به اطراف نگاه م یدر حال ایآر
  یبلند  یآن رسم کند. با هم به باال یجنگل را رو  نی ا  یجا  یداشته باشد و جا  یا  ینقاش
رو   لتینگاه کرد و گفت: کاش موبا ایبه آر دیجنگل نگاه کردند. سع یو به آن سو  دندیرس
 !یعکس بنداز  یاورد یم

 ؟ یاورد یچرا خودت ن -

 شارژ نداره.  یچ ی ه یخاموش شده. پاور بانکم تو زد  -

 .دیکش یقینفس عم ایآر

 کنارم بود.    یبوم نقاش هیچسبه. دوست داشتم االن   یبهم نم عکس انداختن ،یدونیم -

 .یزد  یروانشناس یبه هنر عالقه داشت یچرا وقت دمی موقع نفهم چیه -

مثل مامان    ای بزنم  یمثل خودش مهندس ای خواست. بابام گفت  ی چون خانوادم م -
 .یروانشناس

 .یکه دوستش دار یزیاز چ یبخاطر خانوادت دل بکن  یمجبور نبود  -

که تو   ییا یخانواده و رو  نیب د یاوقات آدم با یمجبور نبودم اما دست خودمم نبود. گاه -
  یرو انتخاب کنه. من اگر هزار بارم برگردم به گذشته باز خانوادم رو انتخاب م یکی سرشه 
 کنم. 
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 خودش رو نکشته. ریتا سم میگردو جمع کن ا یحرفارو، ب نی! ول کن ا یاحمق یلیخ -

  یکه گردو ها را برا  یپرداخت. زمان دیفرستاد و به کمک سع رونینفسش را آه مانند ب ایآر
و   دیچشم به هم زدن از راه رس  کی! شب در دندیخند  یبردند چشمانش هم م ریسم

 از غار چشم دوخته بود.   رونیکه نگران به ب یدر حال ایبود. آر دنیزمان خواب

 اون گرگ شده باشه؟  ینکنه طعمه   اد؟ی نم هیپس چرا سا -

 .اد یبر م یکه اون از پس هر کار یگفت ی: خوبه صبح م دیسع

 . ومدیم  دیداداش، تا االن با گهیراست م  ی : ولریسم

 دنبالش.  دیبر  دینگران یاد ی: اگر ز دیسع

 ؟ یچ  میگرگ شد ی: خودمون طعمه ریسم

خود بلند شد. دو برادر متعجب به او   یاز جا ا ی را باال انداخت و آر  شیشانه ها  دیسع
 شدند.  رهیخ

 نگاه بندازم. هینداشتن. بهتره اطراف رو  مونیاما کار   میدیما صبح هم گرگ د -

 .دیرا شن ریسم یکه خارج شود صدا  نی از ا ش یاز غار گام برداشت. پ  رونیب یسو  به

 . امیصبر کن منم باهات ب -

 یدرخت یباال  هیگام برداشتند. سا ییرفتند و هر کدام  به سو  رونیهم از غار بدو با  هر
که چرا نتوانست آن گرگ    نیبود از ا یکرد. هنوز عصبان ی نشسته بود و اطراف را نظاره م

و    ستادی ا  یشاخه ا  یدور تر، رو  یکم ریسم دنی را در نبرد رو در رو شکست دهد. با د
  یدفعه تعادلش را از دست داد و از رو  کی اما  ندیاو را بب  ری سم تادستانش را تکان داد 

 درخت افتاد. 

فرو رفته بود. سرش را بلند کرد   یدر آغوش گرم یول   فتدیب نیزم یبود تا رو ن یانتظار ا در
تلخ تر از قهوه داشتند   یکه صاحب یچشم دوخت. چشمان یرنگ یو به چشمان قهوه ا 
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است   یکه مدت دی به خود آمد و فهم ریسم  یبا صدا  ایماند! آر   یبه شکر م هیسا   یاما برا 
  ریکه سم یبلند شد. در حال ن ی زم یرا به کنار انداخت و از رو  ودر آغوشش مانده. ا هیسا 

سرت    یفتادینبودم م نی ! اگر من پاگهیکرد به آن دختر گفت: مواظب باش د  یرا نگاه م
 شکست!  یم

کرد و سرش را   یآمدن از آغوش او، اخم رونیو ب  ایحرکت آر   نیبود از ا یکه نا راض هیسا 
نظر گرفته بود گفت:   ریآنان را ز  یکه مو شکافانه حرکت ها  یدر حال ری تکان داد. سم

 .شهینگران م  دی. سعمیبر

که به غار  یآمدند. زمان ی م هیو سا  ر یجلوتر از همه راه افتاد و پشت سر او سم ایآر
با حرص به او نگاه کرد و گفت: چقدرم که نگران   ای به خواب رفته بود. آر دیسع دندیرس

 شده! 

به خواب رفته بودند   ایخود را کنار برادرش انداخت. هم او هم آر یو پتو   دیخند  ریسم
که در آغوش   یکه، چرا زمان ن ی گشت. پاسخ ا یم   یبود و به دنبال پاسخ داریب هیاما سا

به ذهنش   یز ی که چ ی! زمانستاد؟یقرار گرفت بدنش به لرزه در آمد و قلبش از تپش ا  ایآر
دست او گذاشت و باز  ی. سرش را رودیو آرام کنار او دراز کش ترف ا یبه سمت آر  دینرس

 شدند.  نیسنگ  شیتپش نداشت و نفس ها  ی هم قلبش لحظه ا

  یباز  نیدست او گذاشت. خوشش آمده بود از ا   یرا برداشت و سپس باز هم رو  سرش
خوابش برد.  ا یخسته شد و سر بر دست آر قهیکه درونش برپا بود. پس از چند دق ینبض
  یکه رو یی. با حس پادیکنار گوشش از خواب پر ی ا  هیگر یصدا  دنیشب با شن  مهین ایآر

  یو م ده یکنار او خواب هیخود بلند شد. سا  یاز جا   دهی کرد ترس یم  ینیشکمش سنگ
 شد.  دهیشن ر یآرام سم ی. صدا ستیگر

 کنه؟  یم  هیبه نظرت چرا داره گر -

 ؟ یبود دهیتو، تو نخواب -

 چرا، گلوم خشک شد از خواب بلند شدم. -
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 اومدنش ربط داره. نجایبه ا دونمی اما م کنهیم  هیچرا گر دونمیآها، نم -

 ؟ یچ یعنی -

اومده جنگل حافظش رو از دست داده.    یسرش داره. به گمونم وقت  یزخم رو هیاون   -
 نه آدم. وونهی ح هی کنهی فکر م ن یهم یبرا 

 ؟ یکن یبراش کار یتونی تو نم -

که از  یکس  هی شه،یکجا ننوشته بود چجور م چی تو ه یخوندم، ول یدرسته روانشناس -
 برگردوند.  یبزرگ شده رو به زندگ  وونایبا ح یبچگ

 تهران!  مشیببر  شدیکاش م -

 . شهیم  تیفقط خودش اذ  میحال ببر ن یاگر تو ا -

 ینظر گرفته بود. م ری را ز  ای خود برگشت. حرکات آر  یسرش را تکان داد و به جا   ریسم
  هیکه حواسش به نگاه او نبود به سا ا ینه. آر ایخوابد  یم  هیکه او کنار سا  ندیخواست بب

خود کنار   یکه در جا یرا از صورت مظلومش پاک کرد. زمان شی شد و اشک ها کی نزد
که او   نیا  یاست. برا  ریدانست که سم  یحس کرد. م  ار ینگاه د یخواب یدختر جنگل

تقال به اسارت   یچشمانش پس از کمو  دیچرخ وارید  یبه سو  اوردیحرف در ن شی برا
  یدر حال  ری. سمدیرا درون غار ند یکس ری که چشم باز کرد جز سم یخواب در آمدند. زمان

 .  یشد داریدر دستش بود به او نگاه کرد و گفت: عه ب  هیسا   یکه لباس ها 

 : اهوم.ایآر

  دهیترس قش یدر دست رف یدختر جنگل  یلباس ها   دنیخود بلند شدو با د  یاز جا  ایآر
 اطراف را نگاه کرد.

   ؟یباز کتک بخور یخوا ی م  ؟ی شد وونهید -

 ه؟ یکه متوجه سخن او نشده بود متعجب گفت: منظورت چ  ریسم
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 .یکه دستت گرفت هی زای منظورم چ -

 رفت.  ایسرش را تکان داد سپس کنجکاو به سمت آر   ریسم

 ؟ ی نگاه کرد یلباس صورت نیتا حاال با دقت به ا  ایآر -

 چطور مگه؟  -

 قرمز خشک شدس.  یروش لکه ها  -

که  یگرفت. در حال   ریخود را باال انداخت و لباس را از دست سم  یابرو  یتا   کی  ایآر
 مربوط به زخم سرش باشه.   تونهی گفت: م دیکش یلکه ها م یانگشتانش را رو 

 شده!  یاومده جنگل زخم  یوقت دمیشا ای -

 پرت کرد.  یلباس را کنار  ایآر

 حس فکر کردن ندارم.  یولش کن بابا. اول صبح -

به چشمانش   ج ی. اول گدیغار د یجلو  نیرا خشمگ هیسا ستادیا  شی پاها یکه رو  یزمان
از آن که دستش، به لباس   ش یآورد که چه کرده. پ ادیبه   ینگاه کرد اما پس از لحظه ا 

که با   یبرداشت. در حال  نیزم  یو آن را از رو دی دو  هیرنگ برسد سا  یصورت ی دخترانه 
نگاهش کرد.  یرفت و عصب ری سم ی کرد آن را تکاند. به سو یحسرت لباس را نگاه م

 هیبود چشمانش را بست و شلوار در دستش را به سمت او گرفت. سا  ده یکه ترس  ریسم
 دیدستانش را باال برد و گفت: ببخش دهیترس ایحمله ور شد. آر   ایو به آر دیشلوار را کش
 غلط کردم! 

در دستش   ی از کنار او گذشت و با لباس ها  یغرش ی نگاهش کرد. بدون حت نیغمگ هیسا 
 کرد.  ینگاه م  ای متعجب به آر  ریاز غار خارج شد. سم

 ! یبابا تو چقدر خوش شانس -

 شده؟  یکه سرش را درون غار کرده بود کنجکاو گفت: چرا؟ مگه چ دیسع
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 نکرد.  یکار چیاون ه  یرو پرت کرد ول هیلباس سا   ای: آر ریسم

 متفکر چانه اش را با انگشتانش خاراند. دیسع

 فراتر از شانسه!  یزی چی  نیتو رو نزده. به نظر من ا  یحساسه ول یلیاون رو لباساش خ  -

 ؟ ی چ یعنی: ایآر

 کرده.   دایبه تو پ یا گه یحس د   هیدختر   نیکنم ا  یخب، من، من فکر م یعنی -

 : امکان نداره! ایآر

 بود.  دهیهم کنار تو خواب  شبید ی : ولریسم

 :  خب قل خورده حتما! ایآر

. تازه شبا  ادیقل بخوره و باال ب تونه یچطور م خوابهی تر از همه م نی پا  شهی: اون همریسم
 .شهیمثل توله گرگه تو خودش جمع م

 صورتم رو بشورم.  رمی. من مهیمزخرف یلی: بحث خایآر

 سد راه او شد. دیاز غار گام برداشت اما سع رون ی به سمت ب ایآر

 دختر وجود داره.  نیحس ا   دنیفهم یراه برا  هیتنها  -

 ؟ ی )کالفه(: چایآر

 . یرو تکرار کن ری که کار سم ن یا -

 : کدوم کار؟ ریسم

 .  یرا باال داده بود زمزمه کرد: دست دراز  شی ابرو  یتا  کی که   یدر حال دیسع

رفتند.   رونیوارد غار شد دو برادر از آنجا ب هیکه سا  یکردند. زمان یزی تا ظهر برنامه ر  آنها
 ه،یماند. اگر قض  هیشدن سا کی داد منتظر نزد  یکه به جد آنها فحش م یدر حال ایآر
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 یانداخت اما فقط م  ی را راه نم یا یباز  ن ی زمان چن چیکردن آن دو نبود ه عی ضا
 !. شهینم شی دختر احساس حال نیبود: ا  نیخواست سخنش را ثابت کند و سخنش ا

تا شده اش را   ینشست و لباس ها  نیزم یرد شد و به ته غار رفت. رو  ای از آر هیسا 
. باز همانند شب دیرا د  ایسر بلند کرد و آر  شیرو  یا  هیگذاشت. با افتادن سا   یگوشه ا

خود نشست و دستش را   ی زانو ها یرو  ایزد. آر یگذشته نفسش قطع شده و نبضش نم 
  هیسا یدختر او را بزند ول نی کرد. منتظر بود تا ا   هیتک واریگذاشت و به د  هیسر سا کنار 

که  ییتر تا جا  کی تر و نزد کی تر کرد، نزد  کیخود را نزد  ایمسخ حرکاتش شده بود! آر
قرار گرفت. قبلش  آرام و قرار نداشت.از حال خود کالفه   یسرش کنار صورت  دختر جنگل

 . دیایبکشد و به خود ب  یق یشد و چشمانش را بست تا نفس عم

کرد. با انزجار  دایاش راه پ ینیبه ب ،یبد بدن  یدم را انجام داد بو  اتی که عمل یزمان
توانست خود را کنترل   ینم گری . ددیرا د هیسا یچشمانش را باز کرد و گردن چرک بسته 

هنوز از   ری و سم  دیرفت. سع رون ی که دهانش را گرفته بود اوق زنان از غار ب یکند. در حال
  ریشد. سم یاز غار خارج م ن ی خشمگ یکه با صورت یا  هیبودند. سا  ه یانظاره گر س  رونیب

 خوشنود به برادرش نگاه کرد. 

بهش  ی حس  چیدختر ه نی خوبه؟ من مطمعنم ا  ای فقط شانس آر ی د یبود! د یعصب -
 نداره! 

 ؟ ی تو چت شده؟ چرا انقدر خوشحال -

هم اضافه    یدختر جنگل هیخوشحالم! کم دردسر داره که  قمیمن، خب، خب واسه رف -
 بشه؟ 

به دست و   یکنار رودخانه آب اینگاهش کرد و سرش را تکان داد. آر دیبا ترد  دیسع
 یغار رفت. دو برادر هنوز هم کنار یبهتر شد به سو  یکه حالش کم ی صورتش زد و زمان

 کرد.  یبودند. هول شده به درون غار نگاه ستادهی ا

 کو؟  هیسا -



 اور یو  ار ی

67 
 

 رفت. تی : با عصبانریسم

 خدارو شکر!  -

 . یدرست انجام بد یکارم نتونست هی: خفه شو بابا! دیسع

 ! دادمیم  ادی من بهت  یگفت یم  ی)با لبخند(: خب بلد نبودریسم

  ر یسم یلیخورده بودم باال آوردم. خداوک  یگندش که زد به دماغم هر چ یبابا. بو گمشو  -
 کنار رودخونه؟  یریو شبا تو بغلش م یکن یرو تحمل م ن یا  یچجور بو 

 ؟ یی دستشو  ی) متعجب (: مگه بازم باهاش رفت دیسع

 به برادرش نگاه کرد.   یمصنوع  یبا لبخند ریسم

 دختر بشم. هیمجبور شدم دست به دامن    دیکنم؟ شما بلند نشد کاریخب چ -

برگشت و گفت:   ای به سمت آر ری زد. سم یموج م  دیتاسف درون چشمان سع  یایدر
 م؟ یچند روزه حموم نرفت یدونی . ممیستیخودمونم االن بهتر از اون دختر ن

صابون ندارم وگرنه خودم رو    ایدارم اما شامپو    فمیدست لباس اضافه تو ک هی: من ایآر
 شستم.  یکنار رود م

 زد.  ادیشد فر  یکه از آنها دور م یدر حال دیسع

 من صابون هست!  فی تو ک -

خواهد درون   یکه م یزیشود چ  یرفت. مگر م دیسع فی ک یبه سو  یبا خوشحال ایآر
  ری و شلوارش را از تن کند. دست برد تا لباس ز  راهنیاو نباشد؟ به کنار رود رفت و پ فیک

  ادیکنار رود آمده بودند افتاد. با  د،یکه همراه سع یروز  ادی  یول اورد یخود را هم در ب
و به درون رود رفت. پس از شستن خود و لباس    دیدستش را کش هیسا  یچشم چران

  زهیو با افتخار به سمت غار راه افتاد. پاک  دیرا پوش زشیاضافه و تم یلباس ها  ش،ی ها
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تا شب به جمع سه پسر اضافه نشد.  هیاز افتخاراتش بود. سا شهی هم ا یآر یبودن برا 
 ست شده! یدختر باز ن نینشسته بود گفت: ا  ایکه با اخم کنار آر  ریسم

   گرده. ی. هر جا باشه بر مرمیدنبالش نم گهی : من که دایآر

غار چشم  واری. کالفه به ددیصابون به مشامش رس  یو بو دیکش  یقی نفس عم ریسم
 دوخت. 

 بشه.  دایپ فتیتو ک زیکه همه چ دهیاما از تو بع ستین دیبع دیاز سع -

  دیدست از ساکم برداشتم گذاشتم تو کوله، گفتم شا هیاگر منظورت لباسه که خب  -
 شدن و ل نگ موندم. فیلباسام تو جنگل کث

کاش منم وسواس داشتم و   یا   ی! ولهیخوب یلیخ  یجا  نجایواسه ترک کردن وسواس ا -
 ! شمیم یجنگل هی. کم کم دارم مثل سا ذاشتمیم فیدست لباس تو ک  هی

  ری گرفت. سم ریسم یخود بلند شد. دستش را به سو  یلبخند زد و از جا یبا مهربان ایآر
و از   دی او را کش  ایبرخواست. آر شی کرد دستش را گرفت و از جا یبه او نگاه م  جیکه گ
 اشاره کرد. یبرد. به درخت رونیغار ب

 خشک شده باشه. بردار بپوش. دیمن از ظهر رو اون درخته. تا االن با  ی لباس ها -

و   راهنیوشحال سرش را تکان داد و به سمت درخت رفت. پس از برداشتن پخ  ریسم
  ی: هو د یبه گوشش رس ایآر  ادی دوستش را هم بردارد که فر ری شلوار دست برد تا لباس ز 

 !هیاحمق، اون شخص

 زد: مجبورم برش دارم.  ادی فر ای هم مانند آر اون

 .دیرا از دستش کش  ری خود را به او رساند و لباس ز  ایآر

 . یپوش یم شهی برا خودت رو بشور تا صبح خشک م -

 ! میکن یم یدختر تو غار زندگ هیرفته ما با  ادتیانگار   -
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صبح هم  ست،یمعلوم ن  یزیچ شهیم  کی االن بشور. غار شبا تار گم ی م نی هم یبرا  -
 .یشیبلند م  هیزودتر از بق

  ا یآر یرود رفت. پس از شستن خود، لباس ها  یناچار سرش را تکان داد و به سو  ریسم
  دهی . ترسدیبه گوشش رس ییمشغول شد. صدا   شی و به شستن لباس ها دیرا پوش

دستانش   ش ی! تند تر از پدیند یزیدرختان چ انیشب، م  یکی اطراف را نگاه کرد اما در تار
 و به غار برود.   د یهارا بشو س تر لبا  عی داد تا هر چه سر یرا تکان م

که در جنگل و   ییزدند. جن ها یکه دوستانش از جن م یافتاد و سخنان  رستانیدب ادی
شد اشهد خود  زانیسرش آو   یکه از باال  یبلند ی کردند. با موها یم  یدشت و کوه زندگ

از   دیترس یو قرار گرفت. مدهان ا  یرو  یزد. دست ادی را خواند. چشمانش را بست و فر
هوا، چشمانش را باز کرد   دنیاش و نرس  ینیشدن ب گرفتهکه چشمانش را باز کند! با  نیا

 !یبود خفم کن  کی او را هول داد و گفت: نزد ی. عصبدیخود د  یرا روبه رو  هیو سا

اش    ینیب یدست را رو  ک ی دهانش و  یدستش را رو کیگنگ او را نگاه کرد.   هیسا 
نفس ندارد. رنگش قرمز شده بود اما   نینچنیگفت. انسان ا  یمرد راست م  نیگذاشت. ا 

که به خنگ بودن او    یدر حال ر یاش را رها کند. سم ینیکه دهان و ب دی رس یبه عقلش نم
که تند تند نفس  یباز شد و در حال هینفس سا اه. ردیدستانش را گرفت و کش دیخند یم
 زد.  یلبخند  دیکش یم

که   یرا در آغوش گرفت. آغوش تشکر ریاز چند دم و بازدم، دستانش را باز کرد و سم پس
اما سپس دستانش را دور   ستاد یحرکت ا  یاول بهت زده و ب  ریآموخته بود. سم ایاز آر

کرد   یبود! پس از چند لحظه سع یخواستن بیعج یموجود جنگل نی کمر او حلقه کرد. ا 
را   هیکرد دستان سا یم یکه سع یمحکم گرفته بود. در حال  ااو ر هیخود را جدا کند اما سا 

 بسته، ولم کن، الو!  هیجدا کند لب زد: سا راهنش یاز پ

او را رها کرد.    دهیترس دیبر سرش کش ریکه سم یاد یباز هم او را گرفته بود. با فر  هیسا 
  رونیکالفه نفسش را ب  ری را در آغوش گرفت. سم شی نشست و زانو ها نیزم یرو
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  ادی  دیخب با یخواستم بترسونمت ول یآرام گفت: ببخش نم یفرستاد. خم شد و با لحن
 . یمحکم بغل نکن  و  یکس رو انقدر طوالن چیکه ه یریبگ

  ش یاز جا ر یسوق داد و سرش را خم کرد. سم نی را به پا  نشیریمانند کودکان لب ز  هیسا 
  ینگاه م ه یکه به سا   یپهن کرد. در حال یدرخت یشسته شده را رو  یبلند شد و لباس ها 

 غار؟  میکرد دستش را دراز کرد و گفت: بر

به آغوش   نیکه از قوان  یدست او را گرفت. در حال ریسرش را تکان داد و سم هیسا 
شب  ریسم دندیکه به غار رس یغار رفتند. زمان یگفت به سو  یانسان ها م  دنیکش
خواست   یم هی. سا دیانداخته بود دراز کش شی که برادرش برا  ییگفت و در جا یریبخ

  یدر حال  نی اش را کنارش گذاشته بود. غمگ  هاو کول یبخوابد ول ایکنار آر  شبیهمانند د
 غار، درون خود جمع شده بود به خواب رفت. نی که پا

 داریزودتر از آن ها ب شهیم ه  هی. سادیند یزیچشم باز کرد و جز دو برادر چ  ای آر صبح
کند به کنار رود رفت و   داریرا ب ری و سم دیکه سع ن ی رفت. بدون ا یم  رونیشده و از غار ب

اعصابش به هم   نیزم یبند رو یحشره    دنیمشغول شد. با د  شیدندان ها  یزیبه تم
زمان هم   گر یهفت روز؟ د ایافتاده بودند؟ شش روز  ری گ گل. چند روز بود درون جنختیر

  یم دایپ ی راه دیبلند شد و مصمم گام برداشت. او با شی از دستش در رفته بود. از جا
.  دندیکه تازه وارد غار شده بود از خواب پر یا ه یسا   یبا سر و صدا   د،یو سع  ریکرد! سم

 گفت: گشنمه! د یمال یکه چشمانش را با دست م یدر حال ریسم

 خود بلند شده بود غضبناک برادرش را نگاه کرد.  یکه تازه از جا  دیسع

کن، من    دایبرو بگرد پ یخوا   ی! تازشم غذا موفتیغذا ب ادیبعد  یبزار از خواب بلند ش -
 . ستیهم ن  ایخسته ام آر یکی

خوشمزه   ی غذا هیسا یکدوم به اندازه   چی! هدیکن  یم دا یپ یچ دیر یانگار م یگی م جوری -
 . ارهینم

کند. مانند   دایدو برادر غذا پ یاز غار گام برداشت تا برا رونیزد و به ب یلبخند  هیسا 
کرد   یکه ذوق زده او را نگاه م یدر حال  ری با دو خرگوش در دستش بازگشت. سم شهیهم
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از  ینامفهوم  یرا نوازش کرد. دختر جنگل صدا  شیدست بر سرش گذاشت و موها 
 دیکنجکاو به سمت سع  ریرفت. سم زشیسنگ نوک ت یدهانش خارج شد و به سو 

 .دیچرخ

 که صحبت کنه؟   میکن یکار میتونیبه نظرت م -

 ندارم.  یگفتار درمان کی نیمتاسفم، کل -

 گرفت.  ادی یز ی چ دیشا  میتالش کن کمی  ای مسخره! ب -

 حوصله به برادرش چشم دوخت.  یو ب  دیکش یپوف دیسع

 مامان؟ بابا؟   ؟یبد  ادی ی چ ی خوایخب م -

 !نا یبهتر از ا یزیچی -

  یرفته و برا  یدرخت یباال  ای آموختند آر یم  هیکه آنها سخن گفتن را به سا   یحال در
کرد که راه را    ی. پس از دو ساعت به غار بازگشت. خدا را شکر مدیچ یم  یدوستانش گالب
را   گریکدی معروفشان،  یطانیش ی که وارد غار شد، دو برادر با لبخند ها یگم نکرده! زمان

 نمیبب دیزد و گفت: بگ یبه آنها چشم دوخته بود چشمک جیکه گ یلکردند. در حا  یمنگاه  
 درست حسا...  ییدستشو نجا یا دینکن یتو سرتونه؟ مثل خواستگار یزیباز چه چ

،ری -  ا،و 

زن همراه بود، متعجب سخنش قطع شد و به عقب   کی   ینامش که با آوا  دنیشن با
. ستادیا  شی باز به تماشا یبود با دهان ستادهی غار ا  یکه جلو  هیسا  دنیبرگشت. با د

  یرا نگاه کرد. در حال قشیو او به خود آمد و خوشحال رف د یبر کمرش کوب یمشت  ریسم
تعجب زده در آغوش   هیرفت و او را در آغوش گرفت. سا  هیسا   یبه سو دیخند یکه م

مقررات در    ادی بود و تپش نداشت! با  ستادهیچشمانش را بسته بود. باز هم قلبش ا  اوری
گفت: باورم   یبا خوشحال ای به . آموخته بود خود را جدا کرد. آر  ریکه سم یآغوش گرفتن

 !یزنی حرف م شهینم
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 .ا،وری -

 ! ؟یچ -

 .ا،وری -

بود   هیکه بر زبان سا  یبه عقب برگشت و دو برادر را نگاه کرد. تازه متوجه کالم یعصب ایآر
 هیچشم دوخت و گفت: پنج ثان ری به سم دیکش  یم  قیعم یکه نفس ها  یشد. در حال
 ! یگمش  نجایتا از ا دمیبهت وقت م

 کمک کرد.  دمی: چرا فقط من؟ بخدا سعریسم

 دو!  ک،ی : ایآر

 ته که! نگف یبد زی: داداش چریسم

 سه.   اک یآر

دانست که اگر   یرفت. م رونی است پا به فرار گذاشت و از غار ب یجد ای آر دیکه د  ریسم
با لبخند به دوست خود چشم  دیماند کارش ساخته بود. سع یآنجا م گری د یا  هیثان

 دوخت. 

 حقش بود!  -

 کار هر دوتون بوده.  دونمیحرف نزن که م یکیتو   -

از غار گام برداشت. با   رونیب  یسرش را تکان داد و به سو  دیخند یکه م  یدر حال دیسع
خشک شدن.  ریسم یکنم، لباسا  زیلب رودخونه خودم رو تم رمیگفت: من م یبلند  یصدا 

 طرف رود.  ادی دختره ن نیمواظب باش ا

 داد زمزمه کرد: آره، حتما مواظبشم!  یکه سرش را تکان م یدر حال ایآر

 اشاره کرد. دیاز غار هول داد و به سع رون یرا به ب هیسا 
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 بدو برو دنبالش.  -

 سرش را به سمت چپ و راست تکان داد. هیسا 

 .اوری -

بدون   ایآورد و آر  یرا بر زبان م اورینام   هیبود. سا  نی تا شب هم  ا یو آر  هیسا   داستان
کردند.  یخورد. دو برادر هم با لبخند به دوست خود نگاه م یحرص م یگفتن سخن

 . یتا تو درست بش نجایا   میای قرار بوده ب دیشا ای مهربان گفت: اصال آر  یبا لحن ریسم

 ه؟ ی: منظورت چایآر

 خوب بشه. نجایو اسمت ا  یفیبودنت نسبت به کث یوسواس   دی: شاریسم

 نذاشته. یشوخ یدختر حوصله   نی. اری: خفه شو سمایآر

 ام!  ی: من جد ریسم

 .  اوری  اور،ی: هیسا 

 . ستادی او ا  ی خود بلند شد و رو به رو یاز جا ا ی رفت. آر هینگاهشان به سمت سا  همه

 ! گهیبس کن د ؟یاریرو در ب یزیچی حتما شور  دیگوشه؟ با  هی ین یالل بش یتونینم -

  نیغمگ ن ینچنیا  یزمان چیرفت نگاه کرد. ه یم  رونیکه از غار ب ییای با بغض به آر  هیسا 
از  یفشارد. قطره اشک  یقلبش را در دست گرفته و م  یکرد کس ی نشده بود. حس م

که اشک بر گونه اش را   یبه سمت او رفت و در حال  عی سر ر یچشمش خارج شد. سم
 . هی! آروم باش ساشیکرد گفت: ه  یپاک م

که   ینیقوان  ریها گذشتند و سم  هینشست و او را در آغوش گرفت. ثان ه یکنار سا  نیزم یرو
داده بود را نقض کرد.   حیتوض یانسان، به دختر جنگل کی در آغوش گرفتن  یخود برا 

که به آنها چشم   یدر حال دی گذاشت. سع  ریسم  ی پا ی رو یسرش را همانند کودک هیسا 
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  یاد یبه نظرت ز  ری به او نگاه کرد گفت: سم ر یسمکه  یماندوخته بود برادرش را صدا زد. ز 
   ؟ ینشد ک ی دختر نزد  نیبه ا

 . یداد  ینم تی اهم زای چ  نیانقدرا هم به ا   گهی: داداش ناراحته، بعدشم تو دریسم

آدم   هی. حاالتت مثل شناسمیجنس رابطه هارم م   شناسم،یمن تورو م  ر،یسم نی: ببدیسع
 . ستیدهن تو ن یلقمه   هیسا   ،یکن ی. بهتره ازش دورستی ن یعاد

تو هم! توهم زده    یگیم  ییزایزد و گفت: چه چ  یکه هول شده بود لبخند  یدر حال ریسم
تونه تو جنگل ازمون محافظت   یکه م یقیرف هیرو فقط به چشم  هیحتما. من سا  یشد

 .نمیب یکنه م

مشغول شد. لخت و   هیسا  ی به نوازش موها ریرا باال انداخت و سم   شیشانه ها  دیسع
که شانه نزند،  یکرد. کس جادیا  یپرسش ریاو در ذهن سم  ی دست بودن موها کی

دانه  کیدختر   نیا  یشوند. پس چرا موها  ینم نی چن نیو ا  چندیپ یدر هم م  شی موها
در ذهنش نقش بستند.   یدفعه خاطرات  کی چشمانش را بست و  ه یگره هم ندارد؟ سا

 خواند.   ی که شعر م دیشن یمرد را م   کی  یصدا 

کرد   یکرد. هر چقدر سع  یاو را نوازش م  ی در آغوشش بود و مرد موها یکوچک دختر
رمق کرده   یکه تمام تنش را ب ینشد. با سردرد  ند یو واضح بب  اوردیب  ادیصورت ها را به 

که بازگشت سه پسر به خواب رفته   یرفت. زمان رونی خود بلند شد و از غار ب ی بود از جا
  یبار باز و بسته کرد. م نی. آن را برداشت و چندد ید  نیزم یرا رو  یکوچک  یچیبودند. ق

با آن   ایبود که آر دهیخورد. با چشم خود د  یم  یبه چه درد لهی وس نی دانست که ا
 کند.  یاش را کوتاه م ینیب یموها 

: موهات قشنگ  دیچیدر گوشش پ یمرد  یصدا  ی بلندش را بزند ول ی برد تا موها دست
طول   یعنیهر کدوم   یمنه! هر تار مو با هر نفس من هماهنگه. اندازه    یا یدن زیچ نی تر

 کوتاه بشه؟   ییعمر بابا  یخوا ی! مایر یدستت نگ یچیموقع باز ق هیکه من دارم.   یعمر

  نیاما در ا  ستیپدر چ یت معندانس  یشدند. م  ی آورد و چشمانش اشک نی را پا یچیق
دارد. چشمانش را   یدانست که پدر یکرده بود نم یکه درون جنگل زندگ یهجده سال
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بود. با حس   دهیفا یاما هر چه تالش کرد ب ندیمحکم بست تا صورت مرد را واضح بب
رفت و با لبخند آن را نگاه کرد.   ادشی ز یکه هنوز در دستانش بود، همه چ یا  یچیق

که در سرش جا خوش کرده بود به  یبلند بودند! با فکر اریدر نظرش بس دیسع یموها 
 او رفت. یسو 

چشمانش را باز کرد. دستش را باال برد و ساعتش را نگاه کرد.   یبا حس تشنگ ای آر صبح
  یکه با شانه ا د،یرا د یو دختر جنگل  دیداد. به سمت راست چرخ یعدد هفت را نشان م
  نیکدام از سه پسر چن چیزد. با دقت نگاه کرد. ه یرا شانه م شی کوچک در دست، موها

سر؟   یداند از آراستگ  یکه با گرگ ها بزرگ شده چه م یرنداشتند. اصال دخت  یشانه ا
  ایکرد. آر دنیاو شروع به خند  دنیچشم دوخت. با د ایبه آر یبا حس نگاه  هیسا 

 ؟ ی خند یم یمتعجب گفت: به چ 

  ایدر دستش از غار خارج شد. آر یرفت و با شانه   یاو چشم غره ا   شبید ادی فر ادی با
خود بلند شد و به کنار رود رفت. چشمانش را   یبود از جا  دهیخواب از سرش پر گریکه د

را داخل آب فرو برد. با زدن آب خنک به صورتش چشمانش را باز   شی دست ها بست و 
از  یکوتاه شده بودند. عصب یکم  شیرا نگاه کرد. موها  دکرد و انعکاس چهره اش درون رو

که   یکند! زمان نی توانست چن  ینم ریجز سم یغار رفت. کس یکنار رود بلند شد و به سو 
  دیکش یقیکوتاه شده بودند. نفس عم   یکماو هم   ینگاه کرد. موها ری وارد غار شد به سم

نگاه کرد و بدون کنترل   دی سع. به ستیدانست که کار او ن یم  گریآرام شود. د یتا کم
 ! ؟ی شد  ینطوریگفت: تو چرا ا شیصدا 

  ایکه آر ینشست و به اطراف نگاه کرد. زمان  نیبر زم دهی بود ترس دهیکه از خواب پر دیسع
 .د یکش یقیراحت شد و نفس عم الشیخ  دید  شیرا رو به رو 

 ؟ یتر حرف بزن واشی  یری میم -

کرد دستش را به وسط   یم یکه سع  یآلود شروع به خاراندن کمر خود کرد. در حال خواب
 رفته تو بدنم.   ی چ نیبب ای گفت: ب ای کمرش برساند به آر

 اشاره کرد.   دیدست بلند کرد و به سر سع ایآر
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 داداش موهات!  -

 ؟ ی موهام چ -

نگاه کرد و   ایآورد. بهت زده به آر رونی برد و چند تار مو ب راهنشیرا درون پ دستش
کوتاه شده بودند! با عجله به سمت کوله اش رفت   شی سر گذاشت. موها  یدستش را رو 

  ایبه سمت آر نیخشمگ نه ی خود درون آ دنی آورد. با د رون یب یا  نهی و از درون آن آ
 برگشت و گفت: کار تو بوده؟ 

برگشت؛   ریبه سمت سم یعصب دی. سعندیرا بب  شی سرش را خم کرد تا او موها ایآر
را شکار کرد.  هیبا چشمانش سا  ییپا  یصدا  دنی او هم کوتاه شده بودند. با شن یموها 
  یلبخند ده ی انجام نداده است. ترس  یبود کار خوب  دهی مرد فهم نی که از حاالت ا یا  هیسا 

از سه پسر آموخته بود را   یکه به تازگ یشکسته واژه ا  ازد. دستش را باال برد و دست و پ
 بر زبان آورد. 

 ! یبابا  -

نشست.   یدرخت یشاخه   یرفت و رو رونیاز غار ب هیسا  ی ول  دیبه دنبال او دو دیسع
 !نی پا ی ایکه ن  نیزد: مگه ا  ادی برد و فر رونیسرش را از غار ب دیسع

اطرافش به خواب رفته   یایکه فارغ از دن یبرگشت. مرد  ریسم  یزد و به سو  یلبخند  ایآر
را مشاهده کرد.  یخود چشمان قرمز یظهر چشمانش را باز کرد و رو به رو  کی بود. نزد

 ! یکردم مرد یگمون م یدی خواب یم  گهید کمیگفت:   یعصب دیسع

 نگاه کرد.  ایبه آر  الی خ یب ریسم

 ره؟ ی گ یچشه؟ چرا پاچه م ن یا -

 : دوباره نگاهش کن.ایآر

کوتاه شده    دندیرس یبلند او که تا شانه اش م یباز به برادرش چشم دوخت. موها ریسم
 بود.
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 دیخند یکه م  یخود بلند شد و خنده بر لبانش نقش بشت. در حال  یاو از جا  دنید با
 حال انداختت؟  نی به ا یگفت: ک

کنار غار  دیبا عجله گفت: با  ریرا بر زبان آورد. سم هینام سا اینداد و آر یجواب دیسع
حمله کرده    هیبه سا  شیکه چند روز پ ی تموم گرگ مهی تو، وگرنه کار ن  ادین میمواظب باش
 .کنهیتموم م  دیبود رو سع

 خودتم زده. ی: موها دیسع

 . دیبه سرش کش یدست ریسم

 بلند نبود. یلیموهام از اولم خ -

  یها  زی توانست وقت با ارزشش را سر حرص خوردن به چ یخودش نبود! او نم دست
 کجاس؟  هیسا  یدونی گفت: م  ایبلند شد و رو به آر شیکوچک هدر بدهد. از جا

 . ادیب نی ترسه پا یرفته باال درخت م  -

 کرده!  کاریچ  دهیپس فهم -

 اوهوم. -

آن قرار داشت رفت و   یرو  هیکه سا  یسمت درختزد و از غار خارج شد. به  یلبخند   ریسم
که   یتنها کس د،یو صبح هم سع  ایآر  شبیکنار او نشست. مهربان نگاهش کرد و گفت: د

 منم. ست ین یازت عصبان

  نیباال آورد. ا  یکی یکی با لبخند خود را در آغوش او فرو برد و انگشتان دستانش را  هیسا 
از باال   شتریب دیکدام نبا چیهر آغوش و ه  یگرفت برا  یآموخته بود. زمان م ری را از سم

از قبل    شتریکه ب دیشن یرا م ییتپش ها  ی. صدادیکش یآمدن تمام انگشتان طول م
  یدر پ یکه پ یچشم دوخت. مرد   ریسم یشده بود. متعجب سرش را باال برد و به چهره  

تندش گوش دهد.   یقلب او برد تا به تپش ها کی . باز هم سرش را نزد دیکش ینفس م
  شیشد و نفس ها  یدستش را باال برد و دور تن او حلقه کرد. تپش قبلش تند م ریسم
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هر دو او را    ایآر  یا. با صد یموجود دوست داشتن  نیگرفت از ا  یآرامش م  یکوتاه، ول
 نگاه کردند. 

 د؟ یکن یم  یاونجا چه غلط -

 چشم دوخت. ا یآمد و به آر رونی ب ریمتعجب از آغوش سم هیسا 

 .نی پا یا یهستش نه تو، بهتره ب هیدنبال سا دیسع ر،ی سم -

دوست خود رفت و با او   ی. به سو دیپر نی سرش را تکان داد و از درخت پا  ریسم
در  هیسا   دنیرفت در فکر بود که چرا با د  یکه به سمت غار م یدر حال ای همگام شد. آر

سرش را تکان داد    افتین یکه جواب ی. زمانختیهم راعصابش به  نی نچنیا  ری آغوش سم
بر لبش نشست. هنوز هم درون غار به انتظار  ی خند او لب دنینگاه کرد. با د دیو به سع

  شیکار  نی پا ادی رو به برادرش گفت: بگو ب دیگذشت. سع ینشسته بود. ساعت هیسا 
 ندارم.

بازگشت و نفس نفس   قهیرفت. پس از چند دق  رونی سرش را تکان داد و از غار ب  ریسم
 . ستی ن هیزنان گفت: سا 

 ست؟ ین یچ  یعنی)نگران(: ایآر

 ! اطراف رو گشتم کنار رود هم رفتم نبود.گهید  ستی : نریسم

 که رفته تو دل جنگل.  ستیبارش ن نی اول د؟یای : شما دوتا چرا نگران به نظر مدیسع

که چشمانش قرمز شده بودند به سمت برادرش رفت. انگشت اشاره اش   یدر حال ریسم
 ! کنمیکچلت م ادی سرش ب  ییاگر بال  دیکنان باال آورد و گفت: سع دیرا تهد

نبود!   یانسان عاد  کی شناخت؛ نگاه  ینگاه را م نی . استی به چشمان او نگر دیسع
 دنبالش بگردم.  رمی بلند شد و گفت: من م ایانداخت و در فکر فرو رفت. آر نی سرش را پا

  یداد و نم یاز غار خارج شد. دلش گواه بد م ا یدو برادر سرشان را تکان دادند و آر هر
رود   کی را نزد هیراه رفتن سا  یخواهد افتاد. پس از کم یچه اتفاق  ندهیدانست که در آ 
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و   دی چرخ هیرداشت و دست بر شانه اش گذاشت. سا کرد. آرام به سمت او گام ب دایپ
  ایخنده را گرفت. آر یاخم جا شبید ادیزد اما با   یاو اول لبخند  دنینگاهش کرد. با د

 نشست.  نی دلخور شده کنار او بر زم یز ی از چه چ یدانست دختر جنگل یکه م

تو نبود.  ریتقص دونمی. اما ماوری  اوریشدم خب همش در گوشم   یمن رو ببخش. عصب -
.  یکرد  یتکرارش م یه یکه رو زبونت اومد اسم منه و تو هم از خوشحال ی زیچ نیاول
 . ارمیرو در م ری تهران پدر سم میبر

 دی. نفهمدی خواهد بگو  یکه چه م دینفهم ای خارج شد و آر هیاز دهان سا   یناواضح یصدا 
از   شیپ  دیکه درون جنگل بزرگ شده. شا یدختر نیکند ا  ینرو را زمزمه م یکه کلمه 

  نیتوانست گمان کند پس از رفتن ا  ینم یآمد ول یبر م ییانسان ها، از پس تنها  دنید
 او را نگاه کرد.  ای آر یصدا  دنی. با شندیآ ی سرش م  ییسه پسر، چه بال

 ؟ ی دیبخش -

که به شب شدن صبح   یبه چشمان اور،ی وقفه نگاه کند به چشمان  یخواست ب  ی م دلش
تکان   دی تا  یو سرش را به نشانه   دیکش ی. آهدندیبخش یو صبح شدن شب سرعت م

خود بلند شد. دستش را دراز کرد و خوشحال گفت: چطوره   یزد و از جا  یلبخند  ایداد. آر
 ؟ ینخوشگذرو م یدور از چشم دو تا داداش بر

دستش را دراز کرد. لبخند   دش یخم م نی به سمت زم یمانند او بلند شد و در حال هیسا 
  دندیکه به رود رس ی. زماندیتر از قبل شده بود. دست او را گرفت و با خود کش  قیعم ایآر

 ! یخوریکنم تکون نم ینشاند و گفت: تا من کارم رو تموم م نیزم ی را رو یدختر جنگل

 یشدن هم نوع ز یکارش را شروع کرد. در نظر او تم ای سرش را تکان داد و آر هیسا 
که  ی. زماندی کش هیصورت سا  یبود. دستش را درون رود فرو برد و سپس رو  یخوشگذران

  ی که رو دیسع   یتاسف تکان داد و به سمت لباس ها یسرش را به نشانه   دیند  یتفاوت
را   شرتیشت. تبرگ هیاو را برداشت و باز کنار سا   شرتیپهن شده بود رفت. ت یدرخت

صورت و گردن دختر رو به   یشدن. آن را آرام رو سیدرون رود فرو برد و پس از خ
 چربه!  یل یاو گذاشت و با انزجار گفت: موهاتم خ یموها   ی. دستش را رو دیکش ش یرو
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برداشت. دو برادر متعجب    دیسع یصابون را از کوله   یسمت غار رفت و بدون حرف به
  هیبرداشت و از غار خارج شد. سا یچیو ق  نیخود هم موچ یکردند. از کوله   ینگاهش م

سر او را درون آب فرو برد و با   ای کرد. آر یدر دست او نگاه م ی ها  لهیمتعجب به وس
تمام شد با لبخند نگاهش کرد. سر، صورت و   کارشکه  یصابون شست و شو داد. زمان

 چرک و چرب نبودند!   گری دگردنش 

ابرو   ی را برداشت و رو  نی موچ  ایتر شده بود! آر  نی دلنش سیخ یجنگل با موها  دختر
فکر فرار بود که او ذهنش را خواند و دستش را گرفت.   ده یترس هیاو گذاشت. سا  ی ها

که بر صورت مرد رو به   یا یلی و س  هیسا ادیبود با فر  یتار ابرو مساو  ن یبرداشته شدن اول
کرد. تا   یصورتش گذاشته بود و با درد او را نگاه م  یدستش را رو  ایشد. آر دهیکوب ش یرو

چه   دیکه تازه فهم ینخورده بود! دختر جنگل یا ی لیس  نیبه حال از خانواده اش هم چن
 زد.  یبا درد لبخند ای آورد. آر  نی تاسف پا یکرده سرش را به نشانه 

 خودمه. ریباال سرت رو تقص اریب -

دستش را   ای چشم دوخت. آر  ن یسرش را به سمت چپ و راست تکان داد و به زم هیسا 
سر   هیکمر سا  یآب رو  ی. قطره ها ختیبر پس گردن او ر یدرون آب فرو برد و مشت آب

برخواست و دستش را دراز کرد   نی زم یاز رو  ایخوردند و او متعجب سرش را بلند کرد. آر
  یرا گرفت. دست او را در دست دراز شده   هیسا خم شد و دست  شی ساعت پ ادی  اما با

دستت رو تو دستش   دیدستش رو دراز کرد تو با  یکیخود گذاشت و گفت: هر موقع  
 ؟ ی دی. فهمیبزار

او را گرفت و مانع از    یجلو  ای غار گام برداشت اما آر یسرش را تکان داد و به سو  هیسا 
  ری آورد با حسادت زمزمه کرد: عمرا بزارم سم یرا در م راهنشیکه پ یحرکتش شد. در حال 

 با چشماش قورتت بده! 

و   دیو دست در دست او وارد غار شد. سع  دی چیپ هیسا   سیخ یرا دور موها  راهنیپ
شده بود.  شیتر از پ زی. صورتش روشن تر و تمکردندینگاه م هیمتعجب به سا  ریسم
 .  یخواست ی م کاریصابون رو چ  دمیزد و گفت: حاال فهم یلبخند  دیسع
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 : داداش چرا صورتت قرمزه؟ دیتوجهش را جلب کرده بود پرس یزیکه چ  ریسم

 خود را به آن راه زد. ایآر

 . نیتو راه خوردم زم زه،یچ -

که با دقت به   یبلند شد. در حال نیزم ی را باال انداخت و از رو شی ابرو  یتا  کی   ریسم
 چندتا انگشته.  یجا  نیا  یکرد گفت: ول  ینگاه م ایصورت آر 

در کنترل خود داشت لب   یکه سع دیلب گفت. سع  ری ز  ییرا هول داد و گمشو ریسم ایآر
 درسته؟  ستی که ن هیزد: کار سا

دختر   نی خود هم از ا ی. فراموش کرده بودند که روز دندیو دو برادر خند دیکش یپوف ایآر
 نگاه کرد.  هیلبش بود به سا   یرو  یکه هنوز لبخند  دیکتک خورده اند. سع 

 . باشه؟ نیکنارش بش ای ب کنمیدرست م شی . االن آتیخوریسرما م  یشد سیخ -

که روز گذشته جمع کرده بودند  ییبه سمت چوب ها دیسرش را تکان داد و سع هیسا 
نرفتند و چهار  رونیدور آن نشستند. تا شب از غار ب یدرست کرد و همگ یرفت. آتش

از سخنان آنها را  یبرخ یروز خود را به صحبت و خنده گذراندند. دختر جنگل ینفر
  میبر  کمی  یبه او نگاه کرد و گفت: هست ریسمداد.  یو فقط سرش را تکان م دیفهمینم
 م؟ یگل رو بگردجن

که نگاهش آنها را بدرقه   ایرفتند. آر رونیسرش را تکان داد و هر دو با هم از غار ب دختر
  یدونم چرا اما حس خوب یبه خود آمد و به او چشم دوخت: نم دیسع  یکرد با صدا  یم

 ندارم. هینسبت به سا 

 را باال انداخت. شی متعجب ابروها   ایآر

حس   یگی بعد تو م اد،یکنه خنده به لباش م یآدم تا به صورتش نگاه م ه؟یمنظورت چ -
 ؟ یندار یخوب
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  رم،یگ ی دلشوره م کنمی! نگاهش که مستیدست خودم ن یول هیحس چرت دونمی م -
 . میبهم خوردن زندگ یدلشوره 

آرامش   کنمی نگاهش م یمن وقت  یکرد لب زد: ول ی از غار نگاه م رونیکه به ب  یدر حال ایآر
 . رمیگ یم

 ؟ ی نکنه تو عاشقش شد ا،ی: آردیسع

گشته   دار یبر لبش پد  یکه لبخند  یدر حال دیمتعجب به دوست خود نگاه کرد. سع  ایآر
اون   یای! دنیبش یادم نیکردم. تو عمرا عاشق چن ینگام نکن شوخ  یبود گفت: اونطور

 . دیمون یم   شی تو متفاوته. مثل آب و آت یایبا دن

 ؟ ی دونیباورش دارن م ایلیکه خ یا  یسه حرف  نیا  ی: چقدر درباره  ایآر

 ؟ یگ ی: عشق رو مدیسع

 : اهوم ایآر

. فقط  شهی نم دایدر وصفش پ  یداد چون کلمه ا ح یدربارش توض شهینم ،یدونی: مدیسع
که ازت    یکنیم  ییکارا ،یشی متوجه گذر زمان نم  یکنارش یوقت یعنیتونم بگم عشق   یم
 ،ینیبب گهی نفر د هیاون رو کنار   یتونی اون کنارته، نم یوقت یتنها باش ی دوست دار ده،یبع

  یلحظه هم فکر نم هیاگر تو خطر باشه  ه،یطوفان  لتد  یهوا  شهیم   یچشماش که ابر
 .یگذر یاز خودتم م  ینجات جونش، حت یو برا  یکن

  ایبرود تا آر  رونی از غار ب خواستیخود بلند شد. م  یاز جا  دیسرش را تکان داد و سع ایآر
فقط در  دنشی عشقش افتاد که به او رس ادی را. باز هم به  شیاشک چشم ها ندینب

از غار   رونیکه ب  یکه منتظر سه نفر نیبدون ا  ای آسمان ها و پس از مرگ ممکن بود. آر
آالرم  یرا پهن کرده و به خواب رفت. صبح با صدا  شا  یمسافرت  یبودند باشد پتو 

.  شیمشغول شانه کردن موها   هیچشمانش را باز کرد. ساعت هفت بود و سا لی موبا
در حال وسوسه   یطانیاو پرداخت. ش  یخود بلند شود به تماشا  یکه از جا  نی بدون ا

 را برداشت.   لشیو موبا   اوردیدوام ن گری کردنش بود. د
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  یدانست که چه م یقرمز رنگ را زد. خود هم نم ی  رهی گرفت و دا  ه یرا به سمت سا آن
چه در حال    یکرده و برا میچرا آالرم تلفن همراهش را ساعت هفت تنظ دیفهم یکند. نم

  لی هم موبا ای آورد آر نی شانه را پا هیکه سا  یاست. زمان  فیدختر کث  نیاز ا   یبردار لمیف
درون غار نبود.  گرید هیکه چشم باز کرد سا  یرا بست. زمان شرا کنارش گذاشت و چشمان

  کینداشت. پس از  یا ده یکرد باز هم به خواب برود اما هر چه تالش کرد فا  یسع
از دور به چشمش خورد.   یظ یرفت. دود غل رونیخود بلند شد و از غار ب یساعت از جا 

کرد:   یساره زمزمه م  ادی  بازمان  نیتش آب زد. در همکنار رود رفت و به صور تی اهم یب
من که ازت  ،یهق هق کن  دیبا  نی شباتو بعد از ا ،یشو تا دق کن رهیانقدر به عکسام خ
 .ی عکسمو عاشق کن یبتون دیشا ق،یگذشتم و رفتم رف

بود دهانش را بست و صورتش را جمع کرد.   دهی که به مشامش رس ی ا   یسوختگ یبو  با
مادرش او را به دندان گرفته   یزد تا رها شود ول یکه دست و پا م  دیکوچک را د یگرگ

که با عجله به سمت غار   ی. در حال ختیدر بدن فرو ر  شیتمام اندام ها  یبود. لحظه ا 
 آورد.  رون یسرش را از غار ب  دیرا صدا زد. سع هیرفت سا  یم

 ؟ یزنیداد م یرشده دا یچ -

 .ست ین هی سوزه و سا یاون طرف جنگل داره م -

هر   ایبگردند. آر هیکند و هر سه دنبال سا  داریبرادرش رفت تا او را ب ینگران به سو  دیسع
  دید یبه چشم م گریچون د افت،ی ترسش شدت م شدیتر م  کیچقدر که به دود نزد 

سوختند   یکه م یدرختان کی کرد! نزد  دایرا پ هیکشد. بالخره سا  یکه زبانه م یآتش
  یکرد. همان گرگ  یخود را نگاه م یگرگ رو به رو   ش،به اطراف تیاهم یبود و ب ستادهی ا

آتش است و   کی که او نزد  نیبدون فکر به ا  ایاش کرده بود. آر یکه چند روز قبل زخم
 .  دیدو  شیوجود دارد به سو   یگرگ وحش  کیکنارش هم  

با اخم او را نگاه کرد و تقال کرد تا   هی. سا دیدستش را گرفت و کش دیرس هیکه به سا  یزمان
در  ای که از پشت آر یخود را نگاه کرد و به گرگ یتوانست. جلو یدستش را جدا کند اما نم

فکر حمله ور شدن بود. بالخره دستش را جدا کرد و او را به سمت راست هول داد. گرگ  
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  یکرد. گرگ ی صحنه نگاه م  نیبه ا دهیترس ایافتادند. آر نیزم یهر دو رو و  دیدختر پر  یرو
 او بود.   یگلو  دن یفکر در زشیت یقرار داشت و با دندان ها  هیسا   یکه رو

  ای. آردیسر گرگ کوب یلبخند زنان آن را برداشت و رو   یسنگ دنیاطرف نگاه کرد و با د به
افتاده بود    نیکه بر زم یرگگ دن یبا د هیدست دختر جنگل را گرفت و او را بلند کرد اما سا

  ای رفت و آن را در آغوش گرفت سپس همراه آر وان ی ح یباز هم با او همراه نشد. به سو 
 ادی فر ایگذاشت و آر نیرا زم وان یح  هیسا دندیکه به کنار رود رس ی. زمانداز آنجا دور شدن

 ! یریگرگ بم هیبود بخاطر دعوا با  کی ! نزد؟ی شد ونهیزد: د

  وانیح ک ی ترساند غرش  یمرد او را م   کی  ادینگاهش کرد. انقدر که فر  ده یترس هیسا 
  یکردند و چشمانش اشک دا یسوق پ  نی به سمت پا شی ترساند! لب ها  ینم یوحش

  هیرفت و کالفه سا  ادشی  زیفرود آمد همه چ نی که به پا  یقطره اشک  دنیبا د ایشدند. آر
  یبود و اگر م ختهیاعصابش به هم ر کقطره اش کی  دنیرا در آغوش گرفت. با د

افتاد و   دیسخن سع ادی کرد!  یزدنش نابود م اد ی فر یتوانست همان لحظه خود را برا
 .دیچیاو در سرش پ یصدا 

 . هیدلت طوفان یهوا  شهیم یچشماش که اشک  -

 را به عقب هول داد و متعجب نگاهش کرد.  هیسا 

 .دهیکه ازت بع یکنیم ییکارا  -

 را تکان داد:  سرش

 تو سرشه! یعشق افکار اشتباه ی درباره  دی امکان نداره، حتما، حتما سع  نینه، ا -

او گام   یآورد؟ به سو  یبر زبان م ایکه آر  ستیچ  گریمتعجب نگاهش کرد. عشق د هیسا 
  هیعقب رفت و دو برادر نگران به سمت سا  ای آر  ریو سم  دیبا آمدن سع یبرداشت ول
 که نشد؟   تیز یچ ؟یاو گذاشت و گفت: خوب   یدستش را بر شانه  دیرفتند. سع

. او  دیرا ند ا یآر  یخود نگاه کرد ول ینه تکان داد و به رو به رو  یسرش را به نشانه  هیسا 
عقب رفتند.  دهیصدا از آنجا دور شده بود. گرگ چشمانش را باز کرد و دو برادر ترس یب
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نگران به سمت او   ری انداخت. سم نی حمله ور شد و باز او را به زم یدختر جنگل  یبه سو 
صورتش    یکه رو یسیبا حس جسم خ هیدستش را گرفت. سا  دیبرداشت اما سع یگام

  سی تشکر ل  یاو را به نشانه  آورده و  رونینشست متعجب گرگ را نگاه کرد. زبانش را ب
  هیامان از انسان ها! سا  یدادند ول  یمحبت را م یگرگ ها هم معن  یحت  ایزد. گو  یم

  ریرو به سم دیو سع دندیکش یقی بلند شد. دو برادر نفس عم نیزم ی زد و از رو  یلبخند
 خوردن. یبرا  میکن دایپ یز ی چی میبر  ایگفت: ب

 یگالب یکه از درخت   یسرش را تکان داد و هر دو درون جنگل گام برداشتند. در حال  ریسم
داداش، امکان داره آدما اونطرف جنگل رو سوزونده باشن؟   گمی گفت: م  ریسم دندیچ یم

 . میکن دایراه برگشت به خونه رو پ میتونی باشه م نطوریاگر ا

هوا   تیوضع  نیختن جنگل تو ا سو زنه،ی م می: فکر نکنم. تابستونه و آفتاب مستقدیسع
 . ستین یبیعج زیچ

 دیوارد غار شدند. سع یپر از گالب یخود را باال انداخت و هر دو با دستان یابرو ها  ریسم
 ؟ یرس یشده؟ چرا ناراحت به نظر م ی که در فکر بود گفت: چ ییا یآر دنیبا د

هرروز سخت تر از    نجایتو ا   ی. زندگمیکن دایفقط کاش راه رو زودتر پ ستی ن یزی: چایآر
 .روزهید

 جا.  نی: من که خوشم اومده از ا ریسم

 جاها رو دوست دارن. نجوریخنگ ا  یآدما  اد،ی : معلومه خوشت مدیسع

  ایزد. نگاهش را به سمت آر یلبخند  دیبه برادرش چپ چپ نگاه کرد و سع ریسم
  یخود زل زده بود. به کنارش رفت و در حال یبه روبه رو یواکنش چیچرخاند. او بدون ه 

غار   هیوسط جنگل تو   ادیم  شیبخور که کم پ ری گرفت گفت: بگ شی جلو یا یکه گالب
 .  میکرد دایراه نجات پ  هی فردا د ی. اصال از کجا معلوم؟ شایبخور یگالب

که با   ینیشیوارد غار شد. دستش از نبرد پ هیرا گرفت. سا  یسرش را تکان داد و گالب ایآر
خود بلند شد اما تا   یاز جا  ا یچند قطره خون آر  دنی گرگ داشت زخم شده بود. با چک
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  یکه آنها را نگاه م  یبود. در حال دهیرس یبه دختر جنگل ری او برداشت سم یبه سو  یگام
دختر   نیا با ا آمد که به خود قول داده فاصله اش ر ادشیکرد دستانش مشت شدند. به 

  شیبه سو   هیسا   ینشست. پس از ساعت دیرا گاز گرفت و کنار سع یگالب یحفظ کند. عصب
لب زمزمه کرد: خدا لعنتت کنه    ریکالفه ز  ایرا بر زبان آورد. آر اوری او آمد و با لبخند نام 

 ! ریسم

داد گفت: برو، برو   یغار را نشان م رونیکه با انگشت ب  ینگاه کرد و در حال هیسا به
 .میکن ناهار بخور   دایخرگوش پ

 : هنوز که وقت ناهار نشده.ریسم

 . شهیبپزه وقت ناهار هم م دیکنه و سع دایپ نی: تا ا ایآر

خرگوش در   کی با   ی. پس از ساعتدیکش یقی نفس عم ایرفت و آر  رونیاز غار ب هیسا 
مرد از   نی نشست اما ا ایکشت کنار آر زشیکه آن را با سنگ نوک ت یدست بازگشت. زمان

متعجب به دوست خود   دیو سع  ری خرگوش کم است. سم کی او فاصله گرفت و گفت که 
  ن یساعت دوم میپس از ن هیشده بود! سا  بی و غر   بیکردند. حاالتش عج ینگاه م

بلند شد و گفت: من   شیکالفه از جا ا یبه سه پسر نشان داد. آر یخرگوش را با خوشحال
 جنگل رو بگردم. کمی رمیم

 گرسنته. یگفت ی: تو که از صبح مدیسع

 ! دی: اشتهام پرایآر

کنند شده بود. تا   یکه با پدر و مادرانشان قهر م یرفت. همانند کودکان  رونیاز غار ب  عیسر 
خسته شد پس کنار رود نشست. به  گریبود. د یاش فرار  هیو سا  هیبعد از ظهر از سا

  یدختر فرار م هیاز  یسن دار  نیبا ا  ا؟ی آر یشد  وونهی انعکاس خود نگاه کرد و لب زد: د
 ؟یکن
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درست پشت سرش قرار داشت. صاف   هیبرخواست و به عقب برگشت. سا نیزم یرو از 
نداره،   یب ی ع نجایشدن به او بود گفت: حاال ا  کی که در حال نزد یو رو به دختر  ستادی ا
 .هی بد  زیچ وفتهیپسر راه ب هیدختر دنبال   هی که   نیآدما ا  یایباشه تو دن ادتی  یول

  ای. آرد یند یزیباز چ یرود را نگاه کرد ول یاز کنار او رد شد و آن سو   تی اهم یب هیسا 
 گرده؟  یم  ی دنبال من نبوده؟ پس دنبال چ یعنیمتعجب زمزمه کرد:  

به سمت غار گام برداشت.   یعصب   ایاز کنار او رد شد. آر  یواکنش چیباز هم بدون ه هیسا 
به دنبالش   هیسا خواستیدلش م ییکرد و از سو  یفرار م یخود از دختر جنگل ییاز سو 
 نگاه کرد. دیکه وارد غار شد به سع  ی. زمانوفتدیراه ب

 شده؟  دختر چش ن یا -

 ه؟ یسا  - 

 م؟ یچندتا دختر دار نجایا  گهیآره د -

 شده؟  یزیخب حاال، چطور مگه؟ چ -

نشست. حواسش نبود که سنگ نوک   نیرا باال انداخت و با حرص بر زم شی شانه ها ایآر
خود بلند شد و سنگ را در دست گرفت.   یاز جا ادی قرار دارد. با فر  نیزم یرو هیسا زیت

ولمون   لشیوسا  یآن را به ته غار پرتاب کرد و زمزمه وار گفت: خودش هم نبودن یعصب
 .کنهینم

 شده مگه؟  ی : چریسم

االن اگر سرش داد نزده بودم با من   نیاز صبح همش دنبال منه! هم دونمی: چمایآر
 تو غار.  ومدیم

 ه؟ یدنبال جنابعال  یچ ی: اون موقع برا ریسم

 بالخره.  ستیکرده باشه. عشق دست خود آدم ن دا یپ یترسم بهم حس ی. مدونمی: نمایآر
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 . می. قبال امتحانش کردستین ش یحال  یچی! اون هیخواد بترس ی: نمدیسع

نگه داشته بود  شی برا د یکه سع یتکه گوشت دنیانداخت و با د ن ی سرش را پا ایآر
نشست   یشدن گوشه ا  رینشست و آن را به دندان گرفت. پس از س ن یزم یخوشحال رو 
بود. هوا کم کم در  امدهیهنوز ن هیرا نگاه کرد. چند ساعت گذشت اما سا  رونیو از غار ب
  یگرگ  یزوزه  یجنگل را به کل سوزانده بود. صدا  ز ا یشدن بود و آتش قسمت ک یحال تار 

و اندوه گرگ ها از    ی. نگراندندیهم زوزه کش گرید  یپس از او گرگ ها .دیبه گوش رس
 برد. رونیسرش را از غار ب  دهیترس  ریمشخص بود. سم دندی کش یکه م یزوزه ا 

 کشن؟   یچشون شده؟ چرا زوزه م نا یا -

 کنه؟  کاریخواد گرگ چ ی: دلت مدیسع

اونم همشون    ارن،یصدا در ب یطورن ی بودم از خودشون ا دهیام. تا حاال نشن یمن جد - 
 با هم.

 مارو شکار کنن.   یکه چجور زنیر  یدارن با هم نقشه م دی: شا ایآر

 .کننی نم یکار چیکنارمونه ه هیسا   یتا وقت -

 . نمیبیکو؟ من که نم هی: ساایآر

 .گهیکشه د یزوزه م شهی. گرگ همدیبحث رو کش ند  ی: الکدیسع

شد. باز هم همان حس   رهی به خاکستر آتش خاموش خ ای سرش را تکان داد و آر  ریسم
  یم قیعم  یکه نفس ها  یکرد. در حال  یم تشیبد به سراغش آمده بود و دلشوره اذ 

 . هی خورم از سا یته تهش کتک م ی! مثل اونسرستین یزیزمزمه کرد: چ  دیکش

به غار   هیسا  یبر تن کرد تا ماه درخشان تر شود. ساعت ده شده بود ول رهی رنگ ت آسمان
 اد؟ ی چرا نم  هیگفت: سا یبا نگران ریبود. سم امدهین

 اومد برو دنبالش.    ری که د یمثل اونسر یخوا ی: مدیسع
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 .رونیبرم ب کننیم ی نطوریگرگا ا   یکه وقت ستم ی: خر نریسم

نشستند. عقربه   یسرش را تکان داد و هر سه باز هم به انتظار آمدن دختر جنگل دیسع
 خود بلند شد.  یقرار از جا  یب ای. آرستادندیدوازده ا  یساعت هر سه رو ی ها

 د؟ یای دنبالش، شما نم رمی . من مومدیم  دیتا االن با  گهید -

رفت. تمام گرگ ها کنار   رونی تنها از غار ب ای نه را بر زبان آوردند و آر ی دو برادر کلمه   هر
به راه خود ادامه دهد.   ایدانست بازگردد   یبه آنها انداخت. نم یهم نشسته بودند. نگاه

  یو رو کرد ول ری صدا آرام آرام از کنار آنها رد شد. اطراف غار را ز  یو ب  دی کش یقینفس عم
  یدانست اگر در دل جنگل بماند طعمه  یگذشت و م  گرید ی. ساعتافتیرا ن هیسا 
خواب   د یسع  دیکه به آنجا رس یگرفت. زمان شی شود پس راه غار را در پ یم  واناتیح

 خود بلند شد. یدرهم از جا  ییبا ابرو ها  ریبود. سم

 ؟ ی نکرد  داشیپ -

 نه! -

و دستش را بر سرش گذاشت. حس ترس به سراغش آمده بود و باز    دیکش یپوف ریسم
و کنار رود    ردی نبود که او را در آغوش بگ یا  هیداشت اما سا ییشب دستشو مهیهم ن

ماند. با  داریتا صبح ب ری از طلوع آفتاب بسته شدند اما سم شی پ ایببرد. چشمان آر
  رونیشتند سرش را از غار بساز غم دا  شبیدگرگ ها که همانند  یزوزه   یصدا  دنیشن

 شود.  یم   کی در آغوشش، به غار نزد یکه با گرگ دیرا د هیبرد و سا

  داریبا عجله برادر و دوست خود را ب ری. سمیبود و چشمانش اشک  یاو خون یتا پا  سر
از   خواستیدر آن حال م هیسا  دنیبا د  ایگله گرگ نشستند. آر یکرد و آنها هم به تماشا 

گرگ ها شد و توله را   کی نزد هی دستش را گرفت و نگذاشت. سا  دیبرود اما سع رونیغار ب
. مادر  دیو زوزه کش   ستادیجان ا  یب وانی باال سر آن ح گرانی د درها کرد. همانن نیزم یرو

 زد.  یم سی شده و توله اش را ل کی توله گرگ نزد 
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به خواب   شهیهم  یدانست که او برا یکند اما نم دارشیخواست از خواب ب یم  ایگو
سخت بود به سمت غار گام    شی برا یصحنه ا  ن یچن دنیکه د یرفته است. دختر جنگل

 یدانستند چه شده اما م  یکردند. نم یاو را نگاه م  نیبرداشت. هر سه پسر غمگ
صدا   یدر جنگل چه بد است. ب شدوست  نیکه حال دختر پس از مردن بهتر  دندیفهم

گرگ ها شد. چشمش به   کی نزد  یرفت و کم رونی از غار ب ایبودند. آر ادهست یا   یگوشه ا
  ریتوله گرگ افتاد. راه رفته را بازگشت و روبه دوستانش گفت: ت ی بدن سوراخ شده  

 خورده، انگار که شکار شده.

 زدتش؟!  یشکارچ هی یعنیخوشحال گفت:  دیسع  یسرش را تکان داد ول  نیغمگ ریسم

 : اهوم.ایآر

 ! میبرگرد میتونیاطراف هست و ما م نی آدم ا ه ی: پس، پس دیسع

به او چشم دوختند.  نیغمگ هی سا ادیرا نگاه کردند اما با   گری د کی خوشحال  ری و سم  ایآر
 م؟ یرو هم با خودمون ببر  هیسا شهیآرام لب زد: داداش م ریسم

  دیرو جمع کن لتونیوسا دیمارو نداره. زود باش یاومدن تو زندگ  ی: اون فعال آمادگدیسع
 .میکن دایاون آدم رو پ  دیبا

 حاله؟  نی تو ا  یوقت میولش کن  ی. چجورمیبمون نجا یهم ا گهی: خب حداقل دو روز دایآر

درون خود جمع شده بود و   یکه گوشه ا  یا  هیدوخته شد. سا  هیسه نگاهشان به سا  هر
اگر   یسرش را تکان داد و نادم گفت: ول دیکرد. سع یاش نگاه م یغم زده به دستان خون

 .میکنی نم دایبرگشت پ یبرا  یراه گهی د مینر

خود شدند.  لی سرشان را تکان دادند و هر سه پسر مشغول جمع کردن وسا  ایو آر   ریسم
  یرفت و دستش را بر شانه   هیبه سمت سا که کارش زودتر از همه تمام شده بود دیسع

  دیاما ما با  ه،ینامرد دونمیو م یندار یحال خوب  دونمی او گذاشت. شرم زده گفت: م
 ؟ ی بریخورد م ریکه گرگ ت ییجا  مارو.  میکه ازش اومد ییبه جا  میبرگرد
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  یخداحافظ ریبلند شد. سم شیکه در حال خود نبود سرش را تکان داد و از جا  هیسا 
  یاش بوسه ا یشانیشد. بر پ کی به او نزد یحرف   چیسخت بود پس بدون ه شی برا

از غار   رونی به ب ریو هر سه پشت سر سم دیکش  یآه دیرفت. سع رونی نشاند و از غار ب
تلخ بر   یلبخند  دیاز همه راه افتاد. سع شیگام برداشتند. دختر جنگل چهار دست و پا پ

 لبش بود.

 بدم مثل آدم راه بره. ادیآخرم نتونستم بهش  -

  یکه رو یمحزون به خون  هی. سادندی که گرگ شکار شده بود رس یبه محل یاز ساعت پس
از کدوم    دیکرد آرام گفت: حاال با  یکه اطراف را نظاره م  ریشد. سم رهی بود خ ختهیر نیزم

 م؟ یطرف بر 

  یاگر شکارچ  ی. حترسهیآبشار به گوش من م  ینه، صدا  ای  دیشنوی م  دونمی: نمدیسع
 هست.   ی. اونجا مطمعنا کسمیسمت آبشار بر   میتونینشه م دایپ

گرفت.   شیدر پرا  میراه مستق هیاش را کرده بود بدون نگاه به سا  ی که خداحافظ  ریسم
به سمت دختر جنگل رفت و او را در آغوش خود فرو برد. پس از چند لحظه  دیسع
از تو   یکردم خداحافظ ینشسته بود گفت: فکر نم شی که در گلو یکرد و با بغض شی رها

حالل   یدی د یبد  یخوب یکه جمله  ه،یچ  رومحالل ح یدونینم یانقدر سخت باشه. حت
 . نمتیآدما بب یایتو دن یروز  هی دوارمیکن رو بهت بگم. ام 

  لشیموبا ا یرفته بود دست تکان داد. آر ایکه کنار آر ید یسع  یسرش را خم کرد و برا هیسا 
 .امی داد و گفت: تو برو، منم م دیرا به سع

 رفت. هی به سمت سا  نیغمگ ای بدون نگاه به عقب، دنبال برادرش راه افتاد. آر دیسع

 بمونم. نجایا تونمینم یازت دور بشم ول یحال  نیتو ا  یخواستم وقت  ینم -

 .دیخند یم   یاشک یبا چشمان ای را بر زبان آورد و آر اوری  یکلمه   هیسا 

 یکه دوست دارم همش بهم بگ یهست یبعد از اعظم تو تنها کس ی راستش رو بخوا  -
به زبون   ی که بلد یزیاومد از تنها چ شدم اما بعدش خوشم  ی. درسته اولش عصباوری
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  یدونم چ ی. نمیگرفت یم ادی هم  گهی د یزا یکم کم چ میموند   یم نجای. البته اگر ا یاریب
رو   دیسع یبر عکس حرف ها  تونم یسخته! فقط م  یلیمن خ  یاز تو برا یبگم. خداحافظ

 .هیسا   یایآدما ب یایبزنم. من دوست ندارم تو به دن

 را گرفته بود به سخنش ادامه داد. هیسا ی که شانه ها یو در حال  دی کش یقیعم نفس

در برادر اونا موفق بشه. پس  تونهیگرگ هم نم یان، حت یآدما همشون شکارچ -
 . شهیم بتیها، فقط گلوله نص یتو جنگل بمون چون تو شهر شکارچ شهیهم

شد و   کیرها کند. به او نزد  نینچنیجنگلش را ا اری   امدیعقب گام برداشت اما دلش ن به
تلخ زمزمه کرد: تو تنها    یاش کاشت. سرش را تکان داد و با لبخند یشان یپ یرو یبوسه ا 

 که دوستش داشتم.  یبود یفیکث زیچ

که به دو برادر برسد،   ن یاز ا  شیتندش از آنجا دور شد. پ ی را برگرداند و با قدم ها خود
که به آنها  یبود را پاک کرد. زمان ختهیکه از چشمش سر خورده و بر گونه اش ر یاشک
 .دی کوب شیبا مشت به بازو  دیسع دیرس

 .یکردم از برگشتن منصرف شد  یفکر م یموند ی م گهی د کمی -

خود   یکه به رو به رو  یگرفت. در حال ش یرا جلو لی موبا  دیکرد و سع یتک خنده ا  ایآر
 هم برات گرفتم.  یادگاری هی کرد گفت:  ینگاه م

  دیرا از او گرفت و به صفحه اش نگاه کرد. عکس خود و دختر جنگل را د لیموبا  ج یگ ایآر
که با ذوق به   ییا یزمزمه کنان به آر دیاش بود. سع یشانیپ دنیکه در حال بوس یزمان

 قاب.  هیتو   اوریو    اریجنگلمون.  اریاز   یادگاری  هیکرد گفت:  یعکس نگاه م

را که به آنها  یمرد  دیکرد ند  ی نگاه م لشیموبا  یخوشحال به صفحه   ایکه آر  یحال در
داد متعجب سرش را بلند کرد و به   یکه سالم م ر ی سم یصدا  دنیشد. با شن یم  کی نزد
 که مقابل آنها قرار داشت چشم دوخت.  یرمرد یپ

 ! میکرد  دای: چه خوبه شمارو پدیسع
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 : چطور مگه؟ رمردیپ

 . می: ما گم شده بوددیسع

 د؟ یستی که ن یمرد)متعجب(: شما شکارچ ریپ

 : چطور مگه؟ ریسم

 د؟ یساعت گم شد . چند  ارهیجنگل دووم ب نیتو ا  تونهینم  ی: هر کسرمردیپ

 شیپ دیروز است درون جنگل بوده اند اما سع نی چند د یدهانش را باز کرد تا بگو ریسم
 کرد.  یدست

 .شهیم   یدو ساعت یکی -

 .دم یراه رو نشونتون م د،یای کردم. همراه من ب داتونی: پس خوبه که من پرمردیپ

  یراه افتادند. او متفکر به رو به رو نگاه م یمرد شکارچ  ریسه سر تکان داده و پشت پ هر
 کرد.

 .خورهینم نجایا  یلحجتون به آدما  د؟ یا یشما از کجا م -

 . دیباش یاصفهان خورهی: از تهران. شما هم به لحجه و نوع صحبتتون مدیسع

 .نجا یپسرم. من از اصفهان اومدم ا یدرست حدس زد  -

 ؟ یچ ی بپرسم برا شهی: جسارت نباشه مریسم

هم   شبی . د نجایبهتر از ا  ییشکار. من عاشق شکار کردنم و چه جا ی خب معلومه، برا  -
وسط جنگل. با خودم گفتم اون    امی ب دمیبود ترس کی گرگ رو از دور زدم اما چون تار  هی
  امی تونه حرکت کنه، فردا دوباره م یپس نم ستیزنده ن شتریب قهیخورده و چند دق  ریت

 . دمیرو ند  وونی حامروز اومدم اون   یاما وقت
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دردسر راه را به   یگفت تا مرد ب ینم یزیدستانش از حرص مشت شده بودند اما چ ایآر
  یلبخند  ریکوته کومه بازگشتند. سم  یروز به روستا   نیآنها نشان دهد. بالخره پس از چند

 شکرت!  ای زد و گفت: خدا

زنگ زده بود تا سه پسر را به شهر برساند به  ش ی از آشناها یکیبه  ش،یکه از پ رمردیپ
 .دیآنها چرخ یسو 

 . ادیب  نیاالناس که ماش -

 سرش را تکان داد و لب زد:  ایآر

 ه؟ یکه مارو نجات داد اسمش چ یبپرسم کس  شهیم -

 باغبانه. عقوبیاسم من   -

 باغبان. یممنونم آقا  -

که به سمت   یدر حال و د یکوب یبر صورت شکارچ یمشت  ایآر دیرس  نیکه ماش یزمان
 زد. ادی رفت فر  یم  نیماش

 سراغت.   انی م رمجاز ی ! منتظر باش، واسه شکار غرمردیگذرم پ  ینم یازت سرسر -

جلو نشست و با اخم  دیکردند و در را بستند. سع نیبه زور او را وارد ماش ری و سم دیسع
 چشم دوخت. ایبه آر

  میبرگرد میتونست یوقت نم چ یه دیاگر اون نبود شا   ؟یزن یرو م چاره ی ب رمردی چرا پ -
 خونه. 

 . گفتی م شبشی چجور با افتخار از شکار د  ی دی. خوبه ددی: بس کن سعایآر

 کار اونه. ن یخب ا -

 گناهه!  یب یوونا ی ) با حرص(: کارش گرفتن جون حایآر
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  رونینفسش را ب نیاش زل زده بود غمگ یکه درون غار به دستان خون یا  هیسا   ادی با
سفر،    نیکه در ا یهتل توقف کرد. هتل کی   یآنها را درون شهر برد و جلو نیفرستاد. ماش

  یبه سو  دیسع نیرا برداشتند و با ماش شانیآن را گرفت. سه پسر چمدان ها یغار جا
  نمیزد و گفت: ا  یلبخند تلخ ری سم  دندیسهراب رس  یکه به خانه  یتهران راه افتادند. زمان

 م؟ ی ا یباهات ب یخوایم ا یسفر ما! آر   انیاز پا

  یزیکه چ دیچشم دوخت. سع یپدر ینه تکان داد و به خانه  یسرش را به نشانه  ایآر
  یو دختر  میباشه که ما تو جنگل نبود  ادتونی کرد و گفت: فقط  یآمده بود سرفه ا ادشی

 . میدیهم ند

قمپز در کنم   یکل خوامیمن م  م؟یرو پنهون کن ت ی واقع  یگیداداش؟ م یچ یعنی:  ریسم
 واسه زنده موندنم.

 ندارم. یمنم حرف  ست،ی اگر اون برات مهم ن یبهتره! ول هیسا یبرا  ینطوری: ادیسع

  ادهیپ نی کرد و از ماش یا یخداحافظ  ای. آردیو کمرش را به عقب کوب  دیکش یپوف ریسم
نداشت؛   یشوخ  هیقض نیاست! ا  دهیدانستند که چقدر ترس یم شی شد. فقط خود و خدا

ثبات به سمت خانه گام برداشت و زنگ را دو   یب  ییبود. با قدم ها   ختهیاو از ازدواج گر 
نوع زنگ زدن فقط مخصوص او بود. در با شدت باز شد و اعظم خود را در  ن یبار زد. ا
نشاند و زمزمه کرد: فکر کنم تنها  یلبخند بر سرش بوسه ا با  ایانداخت. آر  اورشیآغوش  

 .یکنه تو باش یخوش از من استقبال م یکه با رو  یکس

آمد و اشک چشمانش را با دست پاک کرد. به درون خانه اشاره   رونی از آغوش او ب اعظم
 کرد.  یا

 تو  میبر  ایب ای پسرم؟ ب یساد ی چرا وا  -

 منتظر من هست آخه؟   یکس -

 آره، هم بابات هم مامانت منتظرن.   -

 گم؟ یبابام منتظره تا بکشتم. درست م -



 اور یو  ار ی

96 
 

 . سمیوا  تونم ی شدم نم ریکه پ  یدونیتو پاهام درد گرفت. م ای حاال ب -

در دست گرفته   یمبل نشسته و کتاب یسرش را تکان داد و وارد خانه شد. مادرش رو  ایآر
به سمت مادر رفت و او را در آغوش گرفت. بغض   ایبود. آر ریبود. از او و فرارش دلگ

مادر را از آغوش خود   ای. آر ستی گر یصدا م  یو در آغوش تک پسرش ب دیملکه ترک
  شی که در گلو یکرد با بغض یصورتش را پاک م یرو  یکه اشک ها  یآورد و در حال  رونیب

 اشکات رو ندارم.  دنینکن مامانم طاقت د هیمامان غلط کردم! گر باد کرده بود گفت:  

 ؟ ی: پس چرا رفتملکه

 بود.   نی که برام مونده بود ا ینکردم اما تنها چاره ا  یکار خوب  دونمی : مایآر

 باشد. ی در دسترس نم گفتیم  میزد  یهر چقدرم که زنگ م ؟یکه فرار کن  نی: ا ملکه

 آنتن نداشت.  میکه رفت  یی:  آخه جاایآر

 . الیآنتن داره موبا  یروستا بر ی. االن حتیخاک که نرفته بود  ری: ز سهراب

که دهان   ن ی از ا  شیاو رفت. پ ی مبل بلند شد و به سو  یپدر از رو  یصدا   دنیبا شن ایآر
با بغض مانده در  ایصورتش نشاند. آر  یرو ی ا  یلیسهراب س دیبگو  یزیباز کند و چ

بابا؟   هیچ یدون یم ی. ولدونمیبلند گفت: بزن. حقمه م یو با صدا  دیخند  شیگلو
  ی. فکر کردیقرارداد توپ داغون کن هیرو بخاطر  میچون نذاشتم زندگ  ستمین مون یپش
 که شرکت تو خطر نبوده؟  دمینفهم

 .می شیبرشکست م یواقعا اگر با ساره ازدواج نکن  نباریاالن تو خطره! ا  ی: ولسهراب

را گرفت و گفت: اون   ای مردان خانه رفت. دست آر یمبل بلند شد و به سو   یاز رو  ملکه
 . ستیحرفا ن نی تازه اومده سهراب. االن وقت ا

. سهی که زده وا یگند  یپا  دی: از جنگ که برنگشته. آقا رفته خوش گذرونده. االن باسهراب
و خونه رو هم از   شرکت  دی با ی. حتمیشیاگر قرارداد رو به هم بزنه ما نابود م ی علو

 . شهیما هم خراب م یسابقه   یچون بعد علو  میدست بد 
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بفهمه  ی وقت  شهیکردم اون خوشحال م  یپسرم. من، من فکر م یتار مو هی  ی: فدا ملکه
 خواد؟ یکه نم یا یمجبورش کنم به زندگ  دیعروسش سارس. اما چرا با

تو   یبر ی ! حاضریکن یمثل ملکه ها زندگ یتونی نرخر اگر مجبور نشه تو نم نی: ا سهراب
 ؟ یصد متر   یخونه  هی

 : آره حاضرم. ملکه

و با اخم آنها   ستادهیپسرانش ا  یبود، آتنا رو به رو  ستاده یکه ملکه کنار پسرش ا   یحال در
 .دیکش ادی فر یکرد. عصب  یرا نگاه م

 االن؟   دیشما؟ خوشحال یبرادر  نهیا  د؟یکه برگشت دی کش یخجالت نم -

 . میکار رو بخاطر خود ساره کرد ن ی: مامان ما ا دیسع

  تونیکه آبج  یاونم در حال  ؟یخوشگذرون دیو رفت  دیفرار کرد یبخاطرش با اون عوض -
  ر؟یسم یکه بهش داد  یبود قول نینگاه کرد(ا  ریدرست کرد.)به سم لی با اشکاش س نجایا

 زه؟ یقطره اشک هم بر  هی یکه نذار

جان بود  ایکه آر  روز ی با اخم لب زد: تا د دیسع  یآورد ول نی خجالت زده سرش را پا ریسم
 ؟ یشد اون عوض هویچرا  

بلند(: چون زده ساره رو داغون کرده، قلبش رو شکسته. اگر اون رو  ی) با صدا آتنا
 کرد؟  دوارشیچرا ام  ش؟ی چرا اومد خواستگار  خواستینم

دخترت بود که گوش   ن یزورش کرده بود. بعدشم، باال به ساره گفت نه بگه ا : باباشریسم
 نداد.

  ریکه سم یزیآمد با اخم گفت: چ رونیکه او از اتاقش ب یساره را صدا زد و زمان مادر
 راسته ساره؟  گهیم

  ینیمحزون به خواهرش نگاه کرد. چشمان و ب د یسرش را تکان داد و سع  نیغمگ ساره 
او رفت و تنها خواهرش   یبه سو  ریبه صورت نداشت. سم یاش قرمز شده بودند و رنگ
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توانستند   یشود اما باز هم نم   یم  نیدانستند که چن یرا در آغوش گرفت. هر دو برادر م
 آمد.  نی کالفه از پله ها پا  ان. کامر نندیحال بب  نیساره را در ا 

 رو درست کنه.  زیهفته وقت خواست تا همه چ  هیهراب از من  س -

 باشه؟ ی: تو که نگفتآتنا

 مجبور شدم.  -

ذارم   یساره خودش رو بکشه و بخواد باز با اون پسر باشه من نم یکامران حت  نی: ببآتنا
  نجایهم ،یبگذر زیو رفاقت از همه چ  یو بخاطر دوست یدخالت کن یخوا یاما اگر تو م

 یخونه نم نیهم تو ا  قهیدق هی  زهیقطره اشک از چشم دخترم بر هی خورم که  یقسم م
 . رمیم  ذارمیمونم. م

جوره کوتاه   چیکن که ه ی منه! برو بابات رو راض  ریتقص زیانگار همه چ یگی م جوری -
 . ادینم

تواند بخاطر پسرش   ی. ملکه گفته بود که مزدیو اضطراب در هر دو خانه موج م  شی تشو
  یکند اما سخت بود دل کندن از تجمالت و رفاهش! گوشه  یکوچک زندگ یدر خانه ا

کرد.   ی باز مادرش را نگاه م مهیاز در ن  ای. آرستی گر یتخت درون خود جمع شده و م
باز  یعنیچه کند.   دیدانست که با یشد و ذهنش سردرگم تر از قبل. نم یقلبش فشرده م

 کند؟   یبخاطر خانواده اش چشم پوش  شی هم از خود و خواسته ها

آن را گرفته   یجا  یگذشته غار یکه شب ها  یاتاقش رفت. اتاق  یو به سو  دیکش یآه
روند.  یبود. صبح متوجه نشد که آنها م  داریدرون غار به انتظار سه پسر ب یبود. دختر
گردند. به سمت ته غار رفت و از   یاز مهوا ب  یک یچندروز با تار  نیکرد مانند ا یگمان م

که  یآن را نگاه کرد تا زمان  نیرا برداشت. غمگ یرنگ زمسواک قرم   شی ها لهیوس انیم
که به خواب برود زمزمه کرد:   نیاز ا   شیپ یبشود. لحظه ا شی خواب مهمان چشم ها

 رفت!  اوری
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که سهراب   یهفته زمان  کیرا به زبان آورد.  یدیجد  یکه توانسته کلمه   دیهم نفهم خود
خود بلند شد و با   یاز جا  ایشد. آر یگرفته م یمی تصم د یخواست تمام شد و حال با یم

 .  حس نگاه مادرش گفت: من حاضرم با ساره ازدواج کنم 

که فکر فرار تو سرت   ینسری را باال انداخت و خوشحال گفت: ا  شیابرو   یتا کی  سهراب
 ؟ یندار

را   لشیسرش را به نشانه نه تکان داد و با لبخند مادرش را نگاه کرد. سهراب موبا ایآر
کرد با    یخانه نگاه م یکه به اهال یبرداشت و به دوست خود زنگ زد. کامران در حال

 . نجایا  انیو خانوادش دارن م  ایلبخند گفت: آر 

مادر را   یدا که داخل شود ص ن ی از ا  شیپ یبه سمت اتاقش رفت ول یبا خوشحال ساره 
 .دیشن

 ؟ یشینم مون یپش یمطمعن -

خانواده    یتکان داد و در اتاقش را بست. پس از ساعت دی تا یسرش را به نشانه  ساره 
با چشمانشان به دنبال    ریو سم دیدر دست وارد شدند. سع یبا دسته گل  یاسد  ی

گرفتند   یبود که هر چه تماس م  یگشتند تا با او صحبت کنند. چند روز  یدوست خود م
 کو؟   ایبه ملکه نگاه کرد و گفت: خاله پس آر ریماند. سم یجواب م یب

 زد. یبا پوزخند به دهان ملکه چشم دوخت. ملکه لبخند آتنا

 م،یکنی م  نییکه ما زمان مراسم هارو تع ی. خواست وقتسادهیمنتظر ساره وا   رونیب -
 .  ارهیگذشته رو از دلش در ب یتا اتفاقا   رونیعروس خانوم رو ببره ب

 درد دخترم؟  شهیبردن پاک م رون یب باری)زمزمه کنان(: مگه با  آتنا

 زم؟ ی عز  یگفت یزیچ -

 د؟ یسادیچرا سر پا وا  دینیبش  دی : نه نه، بفرماآتنا



 اور یو  ار ی

100 
 

سبز رنگ و بر سر    یاتاقش رفت و پس از بر تن کردن مانتو   یخوشحال به سو ساره 
اش وداع کرد و   ندهیخود و همسر آ یاز اتاق خارج شد. با خانواده   د یانداختن شال سف

که باز هم   یآنطرف تر پارک شده بود. مرد  یکه کم دیرا د ایآر  نیرفت. ماش رونیاز خانه ب
در جواب   ای و آرکرد   یست. سالمن رفت و درون آن نش یاز خودش گذشت. به سمت ماش

 سرعت به راه افتاد.  نی شتریکرد و با ب ادیضبط را ز  یفقط سرش را تکان داد. صدا 

دارم که    یباخودت؟ مگه من چ یکن یم یمن زل نزن، چرا دشمن یتو چشما  وونه،ی *د
 * وونهیبا خودت؟ د  یکن یم یچرا دشمن  ؟یوابسته ش

 ضبط را کم کرد.  یبا حرص صدا  ساره 

 اما انگار بازم به زور آوردنت.  یجبران کن ی خوا یفکر کردم م -

بار به زور  نیکرد لب زد: نه ا یخود نگاه م یکه به رو به رو یو در حال دی کش یآه ایآر
 با خواست خودم اومدم.  اوردنم،ین

 ؟ یکنیرفتار م ی نطوریپس چرا ا  -

رو خراب   تی زندگ خوامینم ،یمن  یها  یبچگ قیساره. تو رف سوزهی چون دلم به حالت م -
 نمیبش ی حرف چیشد بدون ه ی کنم. م یکنم. من بخاطر خانوادم دارم باهات ازدواج م

ندارم.   یحس چیخواستم قبلش بهت بگم. من هنوزم بهت ه یعقد ول  ی سر سفره 
 اتاق خوابش رو ازت جدا کنه؟   یخواد حت یکه م یازدواج کن یبا کس یتونیم

 ...یگیم یعنی -

 .شترینه ب شمیکه فقط تو شناسنامه شوهرت م گمیم -

 تو دلته؟  یا  گهی کس د -

. در  دیدانست چه بگو یپارک کرد و چشمانش را بست. نم یرا کنار نیماش  یعصب ایآر
که   یماند! زمان  ی. کاش کنار او در جنگل مدیرا د هیغرق شده بود که صورت سا یاهیس
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و هول شده گفت: ساره من،   د یکش یقی. نفس عمدید یچشم باز کرد صورت ساره را اشک
 ...هیخواستم گر  یمن نم

 کرد سخنش را قطع کرد.   یبه او نگاه م هیکه با گر یدر حال ساره 

 .هیمن هنوزم جوابم مثل روز خواستگار  -

از خود   شیها راه افتاد. ب یمحمد   یخانه  یدهان باز مانده اش را بست و به سو ایآر
که از  یتواند او را خوشنود سازد. زمان یدانست که نم یساره ناراحت بود چون م یبرا 
 را گرفت. ا یشدند ساره دست آر ادهی پ نیماش

 .دونن یاونا که نم م،ی کن یزندگ یقراره چجور یکه بعد عروس میدون یفقط ما م -

کردند جز   یسرش را تکان داد و هر دو وارد خانه شدند. همه خوشحال نگاهشان م ایآر
قرمز به دوستشان زل زده بودند. در آن روز نتوانستند او    یکه با چشمان یدیو سع  ریسم

انجام شود و   گریگرفتند که عقد، چهار روز د  می. بزرگ تر ها تصماوردندیب ر یرا تنها گ
وارد اتاق خود شده    ایخوب به خانه بازگشتند. آر ی شب گذراندنپس از  یاسد   ینواده خا
 شی درون قفل از جا دی کل دنیچرخ یزل زده بود. با صدا  یصدا به گوشه ا یو ب

آورد متعجب گفت: چرا   یم نی را پا  رهی که دستگ یبرخواست و به سمت در رفت. در حال 
 د؟ یدر قفله؟ چرا در رو قفل کرد 

 .دیپدرش را شن یاز چند بار پرسش صدا پس

 .ی. در رو قفل کردم تا باز فرار نکنیکن یمن باز   یبا آبرو  ذارمینم گهید -

تخت   ی. با درد، دست راستش را در دست چپ گرفت و به سو دیدر کوب یرو یعصب ایآر
. قطره را با دست  ختیاز چشمش فرو ر   یو قطره اشک  دیسرش کش ی رفت. ملحفه را رو 
 .دیاعظم را شن یپاک کرد و صدا 

 من برات در رو باز کنم؟ یخوا یپسرم، م اور،ی -
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  هیجوابش را نداد. چشمانش را بست تا اگر دا  یزد ول یسخن اعظم لبخند   دنیشن با
رنگ به   یری ش ین ملحفه  آ  ری تالش ز  ی. پس از کمندیاش در را باز کرد او را خواب بب

نظاره   ،یسرش کنار رفته و چهار چشم برزخ  یشد ملحفه از رو داریکه ب یخواب رفت. زمان
 .  دمیعقب بابا، ترس د یبر کمیبلند شد و گفت:  خود یگر او بودند. با اخم از جا

  یگفت: احمق، ما تو جنگل اون همه سخت یاو را گرفت و عصب شرتی ت ی  قهی  ریسم
 ؟ ی و جواب مثبت بد  یکه تو باز برگرد  میدیکش

 . ومدیاون بابابزرگتونه که با بابام راه ن ری تقص ستیمن ن  ری : تقصایآر

 ؟ یکن یم یساره باز   یبا زندگ یدار یفهمی: تو مدیسع

بهش گفتم   میرفت رونیکه ب روز ی. من دکنهی م  یباز  شی : اون خودش داره با زندگایآر
 ازدواج دادم اما اون بازم قبول کرد.  نیبخاطر خانوادم تن به ا

به خود گرفته بود   د یتهد یکه بو  یانگشت اشاره اش را باال برد و با لحن یعصب  ریسم
 سخن گفت.

 .گذرمیازت نم نمیرو ناراحت بب میبه خدا قسم که اگر آبج ایآر -

حرف   یگفت: اگر قراره با کس   شدیتخت بلند م یکه از رو  یزد و در حال یپوزخند ایآر
 حوصلت رو ندارم.  ی کیو ساره. من  یعلو  شیبرو پ یبزن

  رونیکه ب  یرفت. زمان ییبه سمت دستشو ایآر دی کش ینفس م یعصب ری که سم  یحال در
ش را بست. اتاق  یآمد دو برادر آنجا نبودند. سرش را با تأسف تکان داد و در بازمانده 

دلش رفتن نخواهد . آتنا و   گریبسته بماند تا او د دیدر با  نیا  گفت؛ی پدر راست م
بازگردانند اما   مشیخود را کردند تا ساره را از تصم یسع مچهار روز، تما  نی پسرانش در ا

 بود.  شگاهشیخوردند ساره به فکر لباس و آرا یکه آنها حرص و جوش م  یدر حال

نشسته بود. از   ایکنار آر  ییکار شده به رنگ طال یراهنیگذشت. حال او با پ گریروز د چهار
رفت.  یاش را نگاه کرده و قربان صدقه اش م  ندهیهمسر آ یرو به رو قد و باال  ی نهی آ

آمد! با آمدن عاقد شنلش را سر کرد و   یم ب یرنگ به او عج یکت و شلوار سرمه ا 
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  دیبار سوم سوالش را پرس یکه عاقد برا  یاننشست. زم دادنخوشحال به انتظار جواب 
 پدر مادرم بله.  یبلند گفت: با اجازه   ییساره با صدا 

که   یدر حال ای و آر  دیزدند. عاقد از داماد هم پرس یو دست م دندیکش  یکل م تیجمع
خوشحال به نظر   گرانیکه د ی را زمزمه کرد. در حال یکم جان یداد بله  یسرش را تکان م

در دهان   نی را مقابل دورب کیفرستاد. عسل و ک  رونیاو نفسش را آه مانند ب  دندیرس یم
متعددش تمام    یکه امضا ها   یزمان ای . آردیرس انیبه پا  عقدگذاشتند و مراسم  گرید  کی

 د؟ یری گیم  یعروس گهیشد مادرش را صدا زد. ملکه کنارش آمد و او  گفت: چند روز د

 دو هفته بعد چطور مگه؟  یکی: ملکه

 .گمی خونه م می: رفتایآر

و بازگشت   یهمانیرفت. پس از تمام شدن م همانانشیسرش را تکان داد و سراغ م ملکه
 رش کرد.به پس یبه خانه ملکه نگاه یاسد   یخانواده 

 ؟ ی دیاون سوال رو پرس ی. حاال برا چیخونه بپرس یا یب یتونستیم -

از دوستام که تو آلمانه   یکیبلند گفت: واسه  یرفت با صدا یکه از پله ها م یدر حال ایآر
 برگردم.  دیبا یک  نمیبب خواستمی. مشش یپ رمی اومده، صبح م  شیپ یمشکل

 .دیکش  ادیپسر و همسرش بود فر  یکه نظاره گر گفت و گو  سهراب

 ها؟   یگمش  یبر یکدوم قبرستون یخوا یباز م -

 در دست از اتاقش خارج شد. یبا چمدان ایآر

 که عقدشم کردم.  ید یراه فرار ندارم، د گهینترس د -

  رونیاعظم و مادرش نشاند و از خانه ب یشانیبر پ یامد بوسه ا  نی که از پله ها پا یزمان
آتنا   یداد لب زد: خدا من رو از زخم زبونا  یکه سرش را تکان م  یرفت. ملکه در حال

 حفظ کنه! 
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خود چشم دوخت. تا زمان پروازش   طیکه درون فرودگاه نشسته بود به بل یدر حال ایآر
شود. حوصله  سد راهش ن یاز خانه خارج شد تا کس  عی سر ی شش ساعت مانده بود ول

را   هیزیشدن جه دهیچ یبرا  دیجد ی طال و باز و بسته کردن خانه  س یسرو  دیخر  ی
دلش بود به جنگل   کی گرفت.  یطیلآلمان ب ینداشت پس خود را راحت کرد و برا 

که راه را گم کند و آن زمان همه گمان کنند فرار کرده است. دو  دی ترس  یبازگردد اما م
  لیدل یباز هم درون فرودگاه نشسته بود. ب ای چشم به هم زدن گذشت و آر کی هفته در 

 . رفت  هکه خود را جمع و جور کرد به سمت خان  یکرد. زمان یصورت انسان ها را نگاه م

 

 ماه بعد:  دو

 مونده.  یاز اون اتاق، فقط دو ساعت تا مهمون رونی ب ایزود ب ای: آر ساره

  یگفت و از اتاق نقاش یشده بود باشه ا رهیدستانش خ یکه به معجزه   یدر حال ایآر
  یبر یخوا یرفت گفت: اگر م ی که به سمت اتاق خود م یخارج شد. ساره در حال شی ها

 .شهیم  ریحموم عجله کن وگرنه باز مثل ماه قبل د

  ی علو  یکرد تا به مهمان یعجله م   دیو به سمت حمام رفت. با سرش را تکان داد ایآر
بود  ینذر ن یخودش ا یکرد و به گفته  یبرگزار م یمهمان کی هر ماه   رمردیپ نیبرسد. ا 

ساعت کارش را تمام کرد و از  کی اش کرده بود. او پس از   یریزمان فق ،یکه در جوان
زد.   یبه خود لبخند نهی کرد از آ یرا خشک م  شی موهاکه  یآمد. در حال رونیحمام ب

 را نداشت.   یز ی که او دل و دماغ چ رای رنگ شده نبودند ز  شیموها   گرید

ساره به خود آمد و دست از خشک کردن   ی. با صدا ردیکه بم یزنده بود تا زمان فقط
اش را   یبر تن کرد. شلوار نبات   یرنگ یریش راهنی. به سمت کمد رفت و پدیکش شی موها

وار   وانهی که هنوز د یشد. مرد رهیو از اتاق خارج شد. ساره با لبخند به او خ دیهم پوش
همسرش داشت سرش    ی رهی نسبت به نگاه خ ی ندیخوشا که حس نا   ایعاشقش بود. آر

 را تکان داد. 

 راهه.  یا  قهی چهل دق  هی م؟یبر -
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بود که خود خواسته   یزیچ  نیدر راه افتاد. ا  یرا در دست گرفت و به سو  فشیک ساره 
به مقصد   قهی بماند و دلداده دلتنگ نگاهش کند. پس از چهل دق یک یبود؛ عشق در نزد

شد و دست   ادهیپ نیاز ماش  ایدو تن. آر نی مسبب ازدواج ا  ؛یعلو  ی. به خانه دندیرس
ساره به کنار مادرش    یعال شدند. پس از مدت دهیا  زوج کی به   لیساره را گرفت. باز تبد
ما    یازدواج کرد   یآمد. با لبخند دست دراز کرد و گفت: از وقت ایرفت و برادرش کنار آر

 .میفراموش شد 

 .  نمیب  یرو نم ری چون من باز سم  گه؟ید یمنظورت از ما خودت -

 و هنوز هم برنگشته.   هیگذاشت رفت ترک تونی دو هفته بعد عروس یکی که، اون   یدونیم -

 که فراموش کردم. ستمیمن ن نی پس ا -

  شهیاو هم ینگاه کرد. دروغ گفتن برا  گری د ییمهربان سرش را تکان داد و به سو دیسع
  یم  ازهیتفاوت اطرافش را نظاره کرده و خم یب ای. آر کانیسخت بود، آن هم دروغ به نزد

حبس   ش یها  ینقاش انیه خانه برود و خود را م. دوست داشت هر چه زودتر بدیکش
همراه همسرش درون   ایهم که شده گذشت و آر  تالکپش  یکند. بالخره زمان به کند

  ایداد. آر  یرا تکان م شیکرد و پا یخود را نگاه م ینشست. ساره کالفه رو به رو  نیماش
 را باال انداخت. شیابرو  یتا   کی

 شده؟  یزیچ -

 نه. -

 ؟ ی بگ یخوا یم  یزیپس چ -

 . یهمون قدر هم دوستم داشت یشناسیدر دل زمزمه کرد: کاش اونقدر که من رو م ساره 

 م؟ یکن یکینگاه کرد و آرام گفت: به نظرت وقتش نشده که اتاقارو  ایآر به

 ساره من که... -
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خانواده ها به   یمن، من خسته شدم از بس وقت یول  یا  گهید زی چ  چینه بخاطر ه -
 بو نبرن.   یزیاتاق اون اتاق کردم تا از چ   نیرو ا  لتیخونمون اومدن وسا 

  یشیخسته م یدونست یمن از اولش بهت گفته بودم. م  یو لب زد: ول دیکش یپوف ایآر
 .  یکرد یقبول نم

حداقل شبا    خوامیاما فقط م شمیوقت هم خسته نم  چیه ا،ی آر ستمی من از تو خسته ن -
هم   کی شانس کوچ هیمستحق  یعنیبخوابم.  ن ی حاضرم رو زم ی. حتمیاتاق باش  هیتو 
 ستم؟ ین

 اما، اما االن زوده. یروز  هی  دیشا -

دست او را گرفت   ایکرد بغضش را قورت بدهد. آر  یسرش را تکان داد و سع  نیغمگ ساره 
 . نمیاشکت رو بب خوامیپس نم ؟ یدوست من ن یکه تو االن بهتر یدونیو با لبخند گفت: م 

بود و هوا خنک شده   زی پا یها  کی داد. نزد نی زد و پنجره را پا  یبا بغض لبخند  ساره 
که به   یرفت و در را بست. ساره در حال یبه اتاق نقاش ایآر دندیکه به خانه رس یبود. زمان

بر صورتش را پاک کرد و به سمت اتاقش گام   دهیکرد اشک چک یدر بسته شده نگاه م
  یپرت کرد و با مانتو وارد حمام شد. شالش را گوشه ا ختت  یرا رو فشیبرداشت. ک

  یول د یچیپ یحمام م  یها وارید ن یهق هقش ب  یانداخت و آب سرد را باز کرد. صدا
گم شده   ختیر یسر م  یکه از باال  یشرشر آب  انی م شی رفت. اشک ها ینم رونیب

  رونیحمام ب ز که حالش بهتر شد ا یاو را دوست داشت! زمان یهم کم ایبودند. کاش آر 
 داریبرادرانش ب یبود ول ده یرنگش به خواب رفت. او خواب یتخت صورت یآمد و رو 

 . دیتوپ ر یبه سم یعصب لی از پشت موبا  دیبودند. سع

 رسم رفاقت؟  نهیدروغ بگم؟ ا  ای به آر دیبا  یتا ک -

 گردم.  یبر م یدو هفته ا  یکیصبر کن،   گهید  کمیداداش  -

 قرار نبود انقدر طول بکشه. -

 که؛ سرسخت و خنگه!   شیشناسیکنم؟ م کاریچ یگ یم  یدونم ول یم -
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بود در   رهی درون دستش خ  لیکه به موبا  یکرد. در حال یزد و خداحافظ یلبخند  دیسع
  ینم یمخف ا یرا از آر یزینداشت. کاش چ یدانست چرا اما حس خوب یفکر فرو رفت. نم

ساره به خود آمد   یاش. با صدا  یبود و در فکر اتمام نقاش داریکه تا صبح ب ییای کردند! آر
داد نگاه کرد. با درد، بدنش را به سمت چپ و   ی که عدد هشت را نشان م یو به ساعت

در دست وارد شد و   یا ین ی. ساره با سدیاش را کش یدو نقاش یراست تکان داد و رو
 ! ریگفت: صبح بخ

گرفت لب زد: دستت   یرا از دست ساره م ینیکه س  یگفت و در حال یر یهم صبح بخ ایآر
 درد نکنه خانوم. 

کرد   ینگاه م ای که به دو بوم کنار آر یجلو آمد. در حال یزد و قدم یخوشحال لبخند ساره 
 نم؟ یتا منم بب یتموم کن شهیم یگفت: ک

 نشون بدم.  یهام رو به کس یکه دوست ندارم نقاش یدونی تموم شده اما م -

 رو! توروخدا!  دونشیحداقل   -

از   ری. ساره متح دیهارا کش  یاز نقاش یکی  یبا تأسف سرش را تکان داد و پارچه  ایآر
جنگل   هی  نجایمتعجب گفت: ا  هیدهانش را باز کرد. پس از چند ثان دید  یکه م یزیچ

 از ذهن خودت.  ای  هیواقع

 آستارا   ی. طرفاالنهیگ ی از جنگل ها یکیخدا خالق باشم.  یبه اندازه   تونمی من نم -

شده بود نگاه   دهیجنگل کش  انیکه کوچک، درست م یکرد و به زن ریچشمانش را ز  ساره 
گفت:   ایداشت. کنجکاو او را نشان داد و به آر یبلند یاما موها  کرد. صورتش معلوم نبود

 ه؟ یچ  نیا

 جنگل. ی  هیهستش، سا  هیبا لبخند به بوم نگاه کرد و لب زد: اون سا ایآر

  شهی: مدیبود پرس گری بوم د یپارچه   یکه دستش رو  یسرش را تکان داد و در حال ساره 
 نم؟ یبب نمیا
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 نه! -

 اما... -

 من کارم رو ادامه بدم. رون یبرو ب ،یبابت چا  یگفتم نه! مرس -

  گرید یگذاشت نقاش یم شدی رفت. چه م رونیسرش را تکان داد و از اتاق ب یعصب ساره 
رفتن   یو آماده    دیرنگش را پوش یکت و شلوار طوس ای آر یپس از ساعت ند؟یرا هم بب
  یزد. در حال رونیهارا قفل کرد و از خانه ب یشده بود. با عجله در اتاق نقاش رشیشد. د

کرد همسرش درون اتاق خود نشسته بود   ینگاه م ی که ساره کنجکاو به در بسته شده ا
 فرستاد.  یرا م مارانیب  یکی  یکی  یو منش

رد. با  ک  یکار م یروانشناس ک ی نیکل کی از ازدواج پدر به او کمک کرد و حال درون  پس
که متعلق به عباس بود.   یآن را نگاه کرد و به شماره ا یصفحه   لشیزنگ موبا  یصدا 

  ضیزنگ را قطع کرد و به دهان مر  ی دوست دوران دانشگاه. بدون جواب دادن صدا
  عیسر   ایشد اتاق را ترک کرد. با رفتنش آر  م او تما  یکه صحبت ها  یچشم دوخت. زمان

 دوستش را گرفت. عباس پس از چند بوق جواب داد. یشماره  

 . پارسال دوست امسال آشنا. یاسد اوری  یبه به آقا -

 .یومد ین ممیعروس یبه تو بگم. حت دیرو من با  ن یا -

 جون تو داداش حال مامانم بد بود. -

 ؟ یمن افتاد  ادی شد  یازت ناراحت نشدم. حاال چ نمیهم  یبرا  دونمی م -

 کنم. هیزنگ زدم تا گال  ایواال آر  -

 ؟ ی چ یبرا  -

  دیمن رو د   یدختر تو پارک بود. وقت هی. دست تو دست دمیرو د  قتی امروز رف -
 .شناستمیصورتش رو برگردوند انگار نم
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 ه؟ یمنظورت ک -

 .راز یکه اومده ش  یدونی. نگو نمگهید ری سم -

  نیدونستم. ا  یگفت: نه نم ی به ذهنش عصب یز یو با آمدن چ دیکش یقینفس عم ایآر
 موهاش بلند نبود؟   یدیکه کنارش د  یدختر

 بود.  یدقت نکردم هم شال سرش بود اما دختر قد بلند یلیهم خ ق،یرف دونمینم -

با   قهیلب زمزمه کرد و عباس به صحبت کردن ادامه داد. پس از چند دق  ریز  یآهان ایآر
خود بلند شد. رو به  یقطع کرد و از جا ایآمده آر  ید یجد  ماریب گفتیکه م  یمنش  یصدا 
 برم. دیاومده با  شیگفت: کار برام پ یمنش

خارج شد. دروغ گفت؛   کینیپس از برداشتن کتش از کل ایسرش را تکان داد و آر یمنش
کند.   یدگی رس یماریکه ذهنش مشغول است به ب یتوانست زمان ینداشت اما نم  یکار

کرد.   یصحبت م  دیبا سع دیکامران رفت. با یه سمت خانه پس از ساعت ها قدم زدن ب
زد و از پلکان باال   یلبخند  ایدامادش استقبال کرد. آر از باز  یآتنا با رو  د یکه آنجا رس یزمان

او خوشحال گفت: سالم شوهر   دنیبود با د ستاده یکه کنار اتاق مادرش ا  دیرفت. سع
 خواهر.

صورتش نشست و به چشمان    ی رو یبعد اخم یا  هیهم خوشنود نگاهش کرد اما ثان ایآر
 نگاه کرد.  دیسع

 کجاس؟  قایدق ری سم -

 کرد.  یهول شده سرفه ا دیسع

 ؟ یچ یعنی -

 نرفته.  هیدونم ترک یم یعنی -

داد.  یانجام م یکار نیشد چن  یکرد. هر موقع کالفه م  سیرا با زبان خ شیلب ها  دیسع
 را باال انداخت. شی شانه ها
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 . دمیرو هم د طشیبل یو حت  هیترک رهیبه من گفت م ر ی! سمیگیم یفهمم چ  یمن نم -

 راز؟ ی رفته ش یدون یو نم  یخبر ندار یچیاز ه یبگ یخوا یم -

 نه. -

دانست که هر کس هم به او دروغ   یکرد آرام باشد. م یو سع دیکش یقینفس عم ایآر
دختر   هیبا  گفتی کند. سرش را تکان داد و گفت: عباس م ینم یکار  نیچن دیسع د یبگو
 رفته؟  راز ی چرا ش یدونی. نمدتشید

 اون.  دنیرفته د د یدختررو زده بود شا هیمخ   نستایاز ا -

 چرا به ما نگفته؟   یول -

 دروغ گفته. نیهم  یبرا دیارزه! شا  ینم  گفتمیمن مخالف رفتنش بودم م -

 نگفته. یزی کس چ چیدهن لق به ه ریباور کنم که سم تونمینم -

فکر   نیخواست به ا یرفت. نم نی از پلکان پا ا ی را باال انداخت و آر  شیشانه ها  دیسع
خورد. به سمت   یآنها به هم م یدوست نینچنیکند که هر دو به او دروغ گفته اند چون ا

ساره درون   دیکه به خانه رس یرفت. زمان رونی ب یدر گام برداشت و بدون خداحافظ
را   وانشی و ل  یداد و وارد اتاق خود شد. در را بست و بطر یبود. سالم بلند ییدستشو 

توانست او را از  یبود که م یدنیآورد و فقط نوش یاز هر سو فشار م یبرداشت. زندگ
 جهان رها سازد. 

در نگاهش   یکرد ساره از گوشه   یپر م یدنیاش را با نوش یخال یکه او معده   یحال در
آن   دیکه با یزرشک پلو تمام ساختمان را مدهوش کرده بود اما مرد  ی کرد. عطر و بو  یم

خسته شدند و   شیپاها  یبود. ساره پس از مدت  یگری کرد در حال د یرا نوش جان م
  قیعم ی تخت نشست. نفس ها یاتاقش رفت و رو  ی. به سو دیدست از نگاه به او کش

 نکن ساره!  هی کنم! نه گر هیگر  دیکرد: من نبا یو با خود زمزمه م  دیکش یم



 اور یو  ار ی

111 
 

سوخت.  یم   بیکه عج یکرد توجه نکند به زخم قلب یم  یاتاقش نشسته بود و سع درون
. لبخند زد به دیرا در چارچوب در د ای باال برد و آر بهتر شد سرش را  یکه حالش کم  یزمان

و    دیاز خواب پر  یبا سردرد بد ای آمد. صبح آر یکه تلو تلو خوران به سمت او م یهمسر
  یراهنیو پ دیتخت سف دنیبا د یبلند شد ول شی از جا  دهی. ترسدیخود را در اتاق ساره د

شد که همانند کودکان   ی. حواسش پرت زن دیکش  یقی تنش بود نفس عم شبیکه از د
نوازش جلو برد و آرام لب   یاست. دست خود را برا دهیسرش برده و خواب  ریدستش را ز 

 ! یکرد  یزد: کاش من رو انتخاب نم

 نهی آ ی را عوض کرد و رو به رو  شی تخت بلند شد و به اتاقش رفت. لباس ها  یرو از 
به خود  نهی کرد از آ ی م یتنش خال یرا برداشته و رو  زیم  یکه ادکلن رو  ی. در حالستادی ا

 یرفتن کنار دختر جنگل   یبرا نیکوتاه و شلوار ج نیآست یمشک  راهنی زد. پ یلبخند
ساره گذاشت و درون آن نوشت که    یبرا  یادداشتی  ه؟بودند مگر ن  یخوب یانتخاب ها 

ش را پر کرد، از  صدا کوله ا   یکه ب یرود. زمان ی همراه دوستان دانشگاهش به لندن م
 نشست. نی خانه خارج شد و درون ماش

  یزنگ زد و گفت زمان دیرفت به سع یم  النیسرعت به سمت گ نیشتر یکه با ب  یحال در
چون   یهم ب دیرود او کنار خواهرش بماند. سع یبه لندن م  حیتفر  یکه با دوستانش برا 
دو برادر   نیکه ا  یزد. زمان یرا کنارش انداخت و پوزخند لی موبا ا یو چرا قبول کرد. آر

و پس   دیکوته کومه رس ینکند؟ پس از ساعت ها به روستا  نی او چرا چن  ندیگو یدروغ م
 کرد.    دایدرون جنگل غار را پ یرو اده ی از چهار ساعت پ

.  دیرا ند  هیشناخت! درون غار را گشت اما سا  یجنگل را مانند کف دستش م  نی ا  گرید
به   یزیهم کرد اما جز چند گرگ چ یکوچک کنار یسرش را درون غار ها  دهینگران و ترس
. باز به دیترس یاز گرگ ها هم نم یبود که حت هیسا   یحواسش پ ی. آنقدرامدیچشمش ن
  زیاما سنگ نوک تبازگشت و خود را به ته ته رساند. شانه و لباس ها نبودند  یغار اصل

 نشست.   نی زم یسنگ را در دست گرفت و رو   ایهنوز هم آنجا بود. آر

  ر یکه کنار سم یخواست دختر یکرد در دل از خدا م یاش نگاه م ی زیکه به ت  یحال در
شد اما حداقل با سالم   یاو سخت م  یآن دو کنار هم برا  دنیباشد. هر چند د هیبوده سا
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. پنج روز درون غار ماند و سپس به تهران  افتی  یدلش آرامش م ،یبودن دختر جنگل
وارد خانه شد   کهیکشد. زمان یانتظارش را م  یزیچ  هدانست چ یکه نم یبازگشت، در حال

 زد. یاو لبخند دنیدرون آشپزخانه بود. با د دیسع

 حال کردن؟   ی. خوش گذشت مجرد اوریبه به، آر -

از وارد شدن چشمش به  ش یاتاقش گام برداشت. پ یسرش را تکان داد و به سو  ایآر
به در نگاه کرد. مگر قبل از رفتن آن را قفل نکرده    جیافتاد که درش باز بود. گ  یاتاق نقاش

دوش   کیو به اتاقش رفت. پس از گرفتن    اوردیخود ن یبود؟ دلش گواه بد داد اما به رو 
تخت نشسته و به  یآمد. ساره رو  رونی کرد از حمام ب ی م یکه احساس سبک  یدر حال
د و با لبخند گفت: به  چشمان او تکان دا یزل زده بود. دستش را جلو  ینامعلوم ینقطه 

 ما برگرد ساره! یایدن

به عقب   ی قدم  ایگشت. آر انی که در چشمان او بود نما یسرش را بلند کرد و اشک ساره 
 رفت.

 ؟ یکن  یم هیتو چرا گر  -

همسرش بر   یبه سو  یکه گام یخود بلند شد. در حال یو از جا  دیکش یقی نفس عم ساره 
 .ی دونم لندن نبود یداشت گفت: م  یم

 ! ؟یچ -

 بود، شمال خوش گذشت؟  تی با اون دختره که تو نقاش -

 تو اتاق من؟  یتو، تو رفت -

را   شی پلک زدن زن روبه رو  یبدون حت هیکه بر گونه اش نشست چند ثان یا  یلیس با
در گام برداشت تا   ی. به سوینگاه  نیچن دنیشد با د یکه قبلش فشرده م ینگاه کرد. زن

حرفات    دنیقبل از شن  یدست او را گرفت و گفت: فکر کرد ا یآر یاز اتاق خارج شود ول
 ؟ ی ذارم بر یم
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 ندارم.  یمن حرف -

 !ی من رو زد  ی( پس غلط کرد ادی )با فر-

که   ینشست و زمان نیزم یفرود آمدند. رو نی به پا شی ساره شکست و اشک ها بغض
 به قصد سخن گفتن تکان خوردند.  شی لب هاها بود   یچشمش به اتاق نقاش

رو نگه   ی کیکه تو قلبت  دمی ترس  یکه از دست بدمت. م نیاز ا  دمی ترس یم  شهیهم -
 اس کار بزارم.  یپ یج نتیترسا باعث شدن تو ماش ن ی. همیداشته باش

 ( سی از مه ی)رمان

 ؟ یکرد  کاریتو چ -

  دایساز پ دی کل هیو    ارمینتونستم دووم ب گهی. دالنیگ  یرفت یلندن ول یر ی م یبه من گفت -
تو و   یکردم، نقاش ی. درست هم فکر مادیدر م یزیچیدونستم از اون اتاق   یکردم. م

 .  دمیرو د بیاون دختر عج

 قرمز او را نگاه کرد.  یساره را گرفت. با چشمان ی خم شد و بازو  ایآر

 ؟  خوادی تو دلت مردن م -

 شد.  یم  ریساره شده بود آبشار و اشک بود که از آن سراز  چشم

. نمیبیکه من هر شب تو خوابم م  هی ایاون دختر بود. اون بوم، رو  یشونیلبات رو پ -
 . یکرد  یجز من زندگ یکیرو با   امیتونم قبول کنم رو ینم

صورتش گذاشت و آرام لب زد:    ی. دستش را رو دی کش یقیو نفس عم ستادی صاف ا  ایآر
 . ستین یکن ی که فکر م یاونجور

  یچ ه؟یکرد گفت: پس چجور یکه نگاهش م ی او قرار گرفت و در حال  یرو به رو  ساره 
  ؟یکن  یم  کاری چ النیچند روزه تو گ  نطورهیکه تو گذشتت بوده؟ اگر ا  ؟یبگ یخوایم
 ! ینکرد انتیباور کنم که خ تونمینم
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 ...یگیم  یتو دار شنون؟ ی رو گوشات م ادیم  رونیکه از دهنت ب یساره حرف -

 . انتکاری خ گمیآره بهت م -

  نیبرد. بوم را نشانش داد و گفت: ا یرا گرفت و او را به سمت اتاق نقاش ای آر دست
 نم؟ یمن بب  یخواست یکه نم  هیز یهمون چ

چشمانش باز   نیزم یرو  یزی نگذشته با افتادن چ یا  هیثان  کنیچشمانش را بست ول ایآر
کند ساره   یکه کار نی. قبل از ا دید نیزم یرا رو شیها  یداریشب ب ی  جهیشدند و نت

  یاش نگاه م  یناباور به نقاش ای آن را پاره کرد. آر یبوم گذاشت و پارچه   یرا رو  شیپا
  اریاخت ی افتاده بود. دستش را بلند کرد و ب هیقامت سا  برساره که   یپا یکرد و به جا

که   نیاز ا   شیکرد. پ یبر صورت همسرش نشاند. ساره بهت زده او را نگاه م یا  یلیس
خم شد و   نیغمگ ای. آردیرفت و در را کوب رونی از اتاق ب  دیایبه خود ب شی مرد رو به رو

که   یود! در حالداغون شده ب اورشی و  اری یرا در دست گرفت. نقاش دهید بیبوم آس
  ینشده که،از اول م یزیلرزان زمزمه کرد: چ  ییبا صدا دیکش یبوم م یانگشتانش را رو 

 کشم!

ماند پسر حساس و نازپرورده    یزنده نم ییاتفاق ها نی زد وگرنه با چن یبه اجبار م قبلش
رفت. نگاهش به در باز مانده خشک شد.   رونیرمق گام برداشت و از اتاق ب  یمادر. ب ی

. کاش که  دیکاناپه دراز کش یتاسف تکان داد و رو  یساره رفته بود! سرش را به نشانه  
چند   ایزوج هر چه زودتر تمام شود. آر نیا  یمعنا  یباز نگردد و داستان ب گری زن د نیا

و تلفن خانه را  را خاموش   لشیهم نرفت. موبا ک ی نیکل یروز تنها درون خانه ماند و حت
  یخانواده اش را نداشت. با زده شدن در ب یکس حت چیه ی بود. حوصله  دهی از برق کش

 د،ی د که به گوشش رسی چرخش کل یتفاوت به خوردن ناهارش مشغول شد. صدا 
 هفته نبودت کامل بشه.  هیکه   یومد یزد و زمزمه کرد: حداقل فردا م  یپوزخند

خود   یمادرش هول شده از جا دنیاز آشپزخانه را نگاه کرد. با د رونیرا کج کرد و ب  سرش
آه   ایکه آر یگوشش را گرفت. در حال  ی زیاو رفت و بدون گفتن چ  یبلند شد. ملکه به سو
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  یآورد پر حرص گفت: کوفت مامان، درد ملکه، تو نم یکرد و نام او را بر زبان م یو ناله م
 کنه ها؟  ید مچجور رو زن دست بلن ردم  ؟ی آدم بش یخوا 

 به زور گوشش را از دست مادر جدا کرد.  ایآر

 ست؟ ی بهتر ن یو بعد قضاوت کن یمن گوش کن  یاول به حرفا  -

 . ستنی آقا در دسترس ن یکار رو کنم ول نیا  خواستمیم -

 .می خور  یپختم باهم م ادی هم ز  ی. ماکارانمیصحبت کن نیخب، خب حاال بش -

و رو به    دیاو غذا کش  یبرا  ای نشست. آر یناهارخور زیسرش را تکان داد و پشت م مادر
مادر از موضوع    یبود برا  یشکل یها  یکه چشمش به ماکاران یجا گرفت. در حال ش یرو

کرد لب زد:   یبه او نگاه م نیکه غمگ  یسانسور. ملکه در حال یگفت البته با کم شانیدعوا 
 الن که بهت شک نکنه؟ یگ یری م یچرا از اول نگفت

نداره. بعدشم من   نانیبهم اطم یعنیاس کار گذاشته بود،  یپ یاون قبل از رفتنم ج -
 خواستم چند روز گم و گور بشم تا نفس راحت بکشم. 

 رو به من نشون بده.  ینقاش -

 ؟ یمامان تو هنوز هم باورم ندار -

 ت کنم.نشون بده تا باور  -

خود و    یبلند شد. به دروغ گفته بود که نقاش  یصندل  یسرش را تکان داد و از رو ایآر
کند. مادر وارد اتاق   زیخواسته که در ماهگرد ازدواجشان او را سوپرا  یو م   دهیساره را کش

قشنگ مشخص بود اما    ایافتاد. صورت آر  اوریو    اریشد و چشمش به بوم   ینقاش
شد. ملکه   یچهره اش م  دنیشده بود مانع از د دهیدختر کش یکه برا  یبلند یموها 

کامران تا زنت رو   یخونه  میسرش را تکان داد و گفت: پس لباسات رو بپوش بر 
 . یبرگردون

 رفته خودش برگرده!  یهر ک -
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 بخاطر مامانت! باشه؟  ایآر -

ر را نداشت سرش را تکان داد و با لبخند از اتاق  نگاه ملتمس ماد دن یکه طاقت د ایآر
که پس از رفتن   یآموخت. از مرد  یها م زیچ یل یمرد خ نی از ا  دیبا طانیخارج شد. ش

شوند.  یک ینشود و دروغ و مدرکش   دهید یزیکرد تا چ یرا نقاش هیصورت سا  یساره رو 
  یکه وارد خانه  یمادر از خانه خارج شد. زمان راهو هم  دیسبز رنگش را پوش  شرتیت

بر لب    یکردند. ساره اما لبخند یشدند همه طلبکارانه نگاهشان م  یمحمد   یخانواده 
برگرداندن او به خانه آمده است. پس از   یکه شوهرش برا  نیداشت. خوشحال بود از ا

 سکوت مرگبار، آتنا لب گشود.  هیچند ثان

 . دیخوش اومد  -

اشاره کرد تا از آنها  یمبل نشستند. آتنا به خدمتکار  یو مادرش سر تکان دادند و رو   ایآر
  یکه به دامادش نگاه م ینشست. در حال یمبل تک نفره ا یکند و خود هم رو  ییرا یپذ

 زد.  یکرد پوزخند

 .یا ینم گهی د  میکرد یفکر م -

 د. بر لب نشاند و با لحن خودش جوابش را دا یمصنوع یهم لبخند  ایآر

 متاسفانه اومدم. -

 برداشت. شی دست از کنترل کردن صدا گریسرش را با حرص تکان داد و د  آتنا

 شناختم. یم  یکه از بچگ ی باش یکنم تو همون پسر ی! باور نمهیز یخجالتم خوب چ -

 کنه. ی: زمان همه رو عوض مایآر

که رو زن دست   یآدم بزدل خوامی. نمرونیبلند شو برو ب یومد ین یعذر خواه یاگر برا  -
 کنه تو خونم باشه. یبلند م

مبل بلند شد و نگاهش کرد.    یآتنا با حرص از رو  یتک تک کلمه ها  دنیبا شن ملکه
 اشاره کرد.  ایبه آر یعصب
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 به پسرم بگه بزدل. یدم کس  یاجازه نم -

 گفت؟  دیبا یکنه چ  یکه دست رو زنش بلند م ی: خب تو بگو، به کسآتنا

کرده، خودش هم از کارش    یپسرم کار خوب گمی هم خورده. نم یکی زده  یکیدخترت   -
خانوادس که مشکل دوتا جوون   تی مسئول  نیا یاومده. ول  نجایا نیهم  یو برا  مونهیپش

 معرکه بشه.  اریب شیکه آت نیرو حل کنه نه ا 

  یرو به رو یبه انسان ها  دهی آمد و ترس رونیهم از اتاقش ب دیآنها، سع یسر و صدا  با
دخترش    یصدا   دنیبا شن یخود نگاه کرد. آتنا دهان باز کرد تا جواب ملکه را بدهد ول 

 دوخته شدند.  گر ید  کی به  ش یلب ها

 د؟ یهر دوتاتون بس کن شهیم -

کرد لب زد: ول کردن خونه  یکه به عروسش نگاه م   یو در حال دیکش  یقی نفس عم ملکه
 .یرو جمع کن لت یو اومده ببرتت، بهتره وسا  مونهیپش ای . آرستی ن یخوب زیچ یزندگ

! خوبه مونمی که بر لبش خنده نقش بسته بود در دل گفت: چقدرم که پش یدر حال ایآر
نشست و در   ایخودش من رو آورد. ساره گام برداشت و از وسط دو مادر رد شد. کنار آر

بودم   ده یرو نفهم زی چیاگر  دیکرد گفت: شا  ینگاه م  یعسل زی م یکه به گلدان رو  یحال
 .دسیفا یاالن بحث کردن ب گهید  یول ونهگشتم به خ  یحاال حاالها برنم

 ؟ ی زی: چه چآتنا

 خاموش گشت و همه به او دهان او چشم دوختند.  ییاز هر صدا  خانه

 من حامله ام!  -

صورتش پاک شد و متعجب به همسرش چشم دوخت. ساره ساکت    یاز رو  ا یآر لبخند
. ساره دست او را گرفت و  شدیاکو م  ایکه بر زبان آورده بود در سر آر  یبود اما جمله ا

 . میخوشحال گفت: ما قراره بچه دار بش
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را نگاه کردند.  گرید  کیرفت و خوشحال   ادشانی  شی پ یلحظه  تیو آتنا عصبان ملکه
 باز گفت: مبارکتون باشه!  شیشد و با ن ک ینزد  دیسع

خود بلند شد و دست ساره را   یدفعه از جا  کی . دیشن یکس را نم چیه یصدا   ایآر
 .میتنها صحبت کن دی لب زد: ما با د یکش یکه او را به سمت اتاقش م یگرفت. در حال

پشت سر   واریدر را محکم بست و ساره را به د ا ی کردند. آر یمتعجب آنها را نگاه م همه
خورد.   یبه هم م  شانیها ین یکرد که ب کی به صورت ساره نزد  ی. صورتش را آنقدردیکوب

 ؟ ی گیم یچ یدار  یفهمیقرمز گفت: تو م  یبا چشمان

 با لبخند سرش را تکان داد.  ساره 

 . میشیبچه دار م میآره ما دار  -

اتاق    ی. حتمیبارم با هم رابطه نداشت هی)با حرص( دهن من رو باز نکن ساره! ما  -
 ...یتونیخوابامونم جداس. تو چطور م

 . ایآر  میشب رو با هم بود هیما   -

   اد؟ ینم ادمیپس چرا من  ؟یکِ  -

 و...  یگذاشت شیاتاقم. خب، چطور بگم تو پا پ  یکه حالت بد بود و اومد یاون شب -

 . ادینم ادمی یچی من ه خفه شو! -

 . ستین  ادتی  یچیفرداش ه ،ینیهم  یکن یرو  ادهی تو هر موقع ز  -

 بود. شهیمثل هم زی بلند شدم همه چ یوقت  یول -

 یشی بلند م یرو به حالت اولش برگردوندم تا وقت زیشدنت من همه چ داریقبل ب -
 .یو مثل امروز نش زهیاعصابت به هم نر 

  یزیچ  نیسرش گذاشت. باور چن  ینشست و دستانش را رو نیزم یشوک زده رو ایآر
انقدر از   یعنیکرد آرام گفت:   یکه با بغض نگاهش م یدشوار بود. ساره در حال شی برا
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مامان   یانقدر منفورم تو چشمت که نخوا   ؟یختیبه هم ر  یطورنی که ا ادیمن بدت م
 بچت باشم؟ 

گرفت   یه از تخت کنارش کمک م ک یتاسف تکان داد و در حال یسرش را به نشانه  ایآر
و گفت: لباسات   دیکش نی را پا  رهیدر رفت. دستگ یبلند شد. بدون نگاه به ساره به سو 

 خونه. میرو جمع کن بر 

  اوردهین رون ی را از درون آن ب  شیچند روز لباس ها  نیبه سمت ساکش رفت. در ا  ساره 
در را باز کرد و از پلکان   ا یبود چون منتظر آمدن همسرش و بردن او به خانه بود. آر

 انگار؟  ده یشده پسرم؟ رنگ و روت پر یاو نگران گفت: چ  دنیرفت. ملکه با د نی پا

 شوکه شدم. کم ی: ایآر

 .  کنهی م  ریداره تو ابرا س یول  ارهیما نم  ی: ولش کن خاله. اون به رو دیسع

نامعلوم   ی هم به دنبالش. هر دو سکوت کرده به نقطه ا   دیخارج شد و سعاز خانه  ایآر
 جنگل؟  یکرد و گفت: رفت یسرفه ا دیشده بودند. سع رهیخ

 سرش را تکان داد و او ادامه داد. ایآر

 که من گرفتم؟   هیگفت همون عکس یکه ساره م یا  یاون نقاش -

:  دیکه دو دل بود پرس یدر حال دیسرش را تکان داد. سع  یحرف چی باز هم بدون ه ایآر
 ؟ ی رفت هیبخاطر سا 

بودم   ده یدرد و دل مردم رو شن ادیچند روز ز  ن یباز بشه. ا  کمینه فقط رفتم تا دلم  -
 با خودم خلوت کنم. خواستمیم

 . یبه ساره بگ ی تونستیآهان، خب حداقل م -

 گرفتم. ادی  ری از سم -

 رو؟!  یچ -
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 کس نگم کجا رفتم. چیکه به ه -

از وارد   ش یخود را باال داد و بدون جواب دادن به سمت خانه رفت. پ یابرو ها  دیسع
 .دیرا شن ای آر یشدن صدا 

 نه؟  ای  دمیرو د هیسا  یپرس یچرا نم -

 چشم دوخته بود جوابش را داد. ایکه به پوزخند آر یبرگشت و در حال دیسع

 .یجز ساره بود  یخوام بشنوم پنج روز کنار دختر یچون نم -

  دیکش یکه ساکش را م یدرون خانه رفت. ساره در حال دیتر شد و سع قیعم ایآر پوزخند
 م؟ یبا لبخند گفت: بر 

ساره   دندیکه به خانه رس یراه افتاد. زمان نی ماش  یساک را از دست او گرفت و به سو ایآر
 شد.  رهی خ ای مبل قرار داد و به آر یرا رو  فشیک

 مونه؟ یما اتاقامون بازم جدا م -

شد گفت:    یم ک یکه به ساره نزد  ی. در حالدیکش  یقی دستانش را باال برد و نفس عم ایآر
خودم رو جمع و جور کنم. اما بهت  تونمینم ا ی آسون نیمن هنوزم شوکه ام. به ا  ن،یبب

 رو درست کنم. باشه؟  زیاومدن بچه همه چ ایدم که تا به دن یقول م

نگذاشت و در   ایو سرش را تکان داد. دست برد تا ساکش را بردارد که آر   دیکش یآه ساره 
 .یبلند کن نیسنگ یزا یچ  دینبا  یبرد گفت: تو حامله ا  یکه ساک را به اتاق او م یحال

شکمش گذاشت.  یکرد دست بر رو  ینگاه م  ایتلخ به آر   یکه با لبخند یدر حال ساره 
تخت نشست. با   یمرد! پشت سر او وارد اتاق شد و رو  نیبه ا  دیآ  یچقدر پدر بودن م

  یچشمش م یکه اشک از گوشه   یشد. در حال رهی و به سقف خ د یدراز کش ای رفتن آر
 خودت کمکم کن. ای زمزمه کرد: خدا دیچک

را   یو شماره ا را برداشت   لش یبرد. موبا یچشمانش را بسته بود اما خوابش نم ایآر
  ریگرفت به سم ینه. او هر زمان دلش م ایسبز رنگ را بزند   یگرفت. مانده بود دکمه 
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انداخت و چشمانش را محکم بست.   یرا کنار لی موبا   یگفت اما حال چه کند؟ عصب یم
آالرم از  یپس از چند ساعت تالش بالخره موفق به جدا شدن از جهان شد. صبح با صدا 

تفاوت که    نیشدند با ا  یتکرار م یتکرار ی. باز هم روز هادیکش یخواب بلند شد و پوف
 . دیرفت ساره را ند  رونیکه از اتاق ب یبود. زمان نی جن کیاو حاال پدر  

آمد و پس از  رونیربع بعد ب کی رفت.  ییبه در بسته شده زد و به دستشو یلبخند
بدون خوردن صبحانه از خانه خارج شد. او تا ساعت هفت شب   شی لباس ها  دنیپوش

تمام   ماران یکه ب یداد. زمان یگوش م مارانیدرون اتاقش نشسته بود و به سخنان ب 
  رونی . به عقب برگشت و از پنجره بشدبلند  یصندل ی و از رو دیکش  یقیشدند نفس عم

 نفر نبود؟  ن یآخر  نیکرد و گفت: مگه ا  یدر اخم ی را نگاه کرد. با صدا 

 اومدم.   ییهو ی نی هم یبرا  رمیمن وقت ندارم وقت بگ -

  قی. احسان به سمت رفدیاو چرخ  یزد و به سو  یاحسان لبخند  یصدا   دنیبا شن ایآر
 !یشی بابا م یدار دمیگفت: شن یخود پا تند کرد و او را در آغوش گرفت. با خوشحال

 کردن ادامه داد. یباز سرش را تکان داد و احسان به وراج شی با ن ایآر

 . یبد ینیر ی به من ش دینفر با  نیاز االن بگم اول -

 ها؟  ید یاز کجا شن -

 برادر زنت. گهی معلومه د -

 ر؟ ی سم -

 .دینه سع -

لب زمزمه کرد. احسان دست او را گرفت و ملتمس گفت: داداش به   ری ز  یاهان ایآر
 طناز.  دنید میبر  ایب د،یدارم شد  از یکمکت ن

 سراغم؟  ی ای بگم غلط کردم شما دوتارو جور کردم باز بعد هر دعوا م -
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که بهش  نیدر آوردم بدون ا  ی. من احمق باز ه یجد  هیقض ینسری! اگهینکن د  تی اذ -
 محمد.   یاالن از لجش رفته مهموناونم  ،یبگم رفتم پارت

 . میکرد لب زد: برم خونه لباسام رو عوض کنم بر  یکه با تأسف به او نگاه م یدر حال ایآر

خانه شد.  ساره   یراه ای بودن باال آورد و آر یراض  یانگشت شستش را به نشانه  احسان
 ؟ ییجا  یبر یخوا یبود متعجب گفت: م شیلباس ها   ضیاو که در حال تعو  دنیبا د

 رنگش را بست. یآب راهنیپ  ی دکمه  نیآخر  ایآر

 آره، طناز و احسان باز باهم دعوا کردن.  -

 اومده سراغت. شهی احسانم مثل هم -

 کرده مارو.  سی دو ساله سرو قا،یدق -

  یرفت خداحافظ یم رونیکه از خانه ب  یاز کنار او رد شد. در حال ایزد و آر یلبخند  ساره 
  یم یری.  احساس پستی خود نگر نیبه صورت غمگ نهی کرد و وارد آسانسور شد. از آ یا

را لمس کند که با باز شدن آسانسور به خود آمد و   نهی درون آ یای کرد. دست برد تا آر 
احسان نشست و با هم   نیگام برداشت. درون ماش   رونیبه ب اش هیبدون نگاه به همسا 

 مختلط رفتند.  ی ا  یمهمان یبه سو 

کرد. دوست نداشت عشقش    یاحسان با اخم اطراف را نگاه م دندیکه به آنجا رس  یزمان
. زن و مرد  دیرا گرفت و با خود به داخل کش ایتنها باشد! دست آر یشلوغ یجا نیدر چن

دست و   ای آر دنیبا د یدر جمع به راه بود. مرد یشده بودند و همه چ دهیدر هم تن
آن هم کنار   ییجا نیشدن او در چن دهیبرگشت. د   عقبرد و شتاب زده به را گم ک  شیپا
. پس از چند  دیرفت و در را کوب ییبه سمت دستشو  عیفاجعه بود! سر  ،یدختر جنگل کی

 که در چهره اش مشهود بود در را باز کرد. یبا حرص هیسا دنیبار کوب

 ن؟ ی ری گ یهم وقت م ییشما آدما واسه دستشو  نمیبب -
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در آورد. شماره   بیرا از ج لشیبه او نگاه کرد و سرش را تکان داد. هول شده موبا  ریسم
 پس از دو بوق جوابش را داد. دیبرادرش را گرفت و سع ی

 الو جانم داداش؟  -

 زد.  ادیفر  یدور شد و در آن شلوغ  هیاز سا  یکم  ریسم

 ! نجاسیا  ا یبدبخت شدم آر دیسع -

 ! ؟یچ -

  نیتواند خود و برادرش را از ا یدانست که چگونه م یصورتش را جمع کرد نم دیسع
 زد. اد یباز هم فر  ریمخمصه نجات دهد. سم

 .میفرار کن هیتا من و سا  رونیبکشونش ب یجوریتو  دیسع -

 .گه یبرو د  دهیخب تا چشمش تو رو ند  -

 . ارهی در م یباز  عی ضا نهیرو بب ایدختره آر  نیمطمعنم ا  -

  ایآر  یشماره   ی. با دست پاچگدندیلرز   یتماس را قطع کرد. دستانش از استرس م دیسع
 را گرفت. 

 ؟ ی خوب ای الو آر -

 از خانه گام برداشت. رونیب  یبه سو  دیشن ینم  یزیبود و چ ستادهی که کنار ضبط ا ایآر

 خوبم. یجانم داداش مرس  -

 اومده.  شی االن برسون کار واجب پ  نیخودت رو هم ایآر  گمیم -

 ؟ یچه کار -

گام   ییدستشو یبه سو  ریرا از آن خانه دور کند سم ای کرد آر یم یسع  دیکه سع  یحال در
. باز هم افتاده بود به جان دستمال  دیآنهمه استرس خند انیم  هیسا  دنی برداشت. با د
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را   هیدست سا ایآر  دنی چرخاند. دور و اطراف خود را نگاه کرد و با ند  یو آن را م یکاغذ
پشتش به   ایکه از خانه خارج شدند آر یرفتند. زمان ی از آنجا م  ترهر چه زود دیگرفت. با 

نگاه از   ک یبا   دهیاما، دختر تازه به دوران رس دندیرا ند  گریکد یآنها بود و دو دوست 
  هیمکان باشد و او از چشم سا   کی شود هر دو در  یرا شناخت. اصال مگر م ایپشت، آر

 زد. ادیدور بماند؟ دستش را باال برد و فر 

 ! اوری -

  اوریکه   یبود و زمان شتریقدرتش ب هیتا او را با خود ببرد اما سا دیدستش را کش  ریسم
نامش متعجب  دنیبا شن ا ی نتوانست مانع شود. آر ری رفت سم یم  ای آر یبه سو  انیگو

  یاش صدا م یاو را با نام اصل  یکرد. چه کس یو اطرافش را نگاه م د یچرخ یدور خود م
  یاو م  یکه به سو  یزن یقفل شدند و نگاهش رو  نیزم یرو شیدفعه پاها  کی زند؟ 
که  یتعجب زن م  ایافتادند. آر  نیخود را در آغوش او پرت کرد و هر دو زم هی. سادیدو
 کرد.   یافتاده بود را نگاه م ش یرو

نبض   یقطع شد و باز هم باز   هیدر جنگل هم اتفاق افتاده بود! نفس سا  یلحظه شب  نیا
بودند و هر دو جز خودشان   ختهیر  ایبر صورت آر  شیدرون بدنش به راه افتاد. موها 

آنها   یو سپس با اضطراب به سو  دیکش قیچند نفس عم  ری. سمدندید یرا نم یگرید
و فقط محو شد در چشمان    دیشن ینم ییصدا  ایرفت. نام دختر جنگل را صدا زد. آر

کمک کرد.   ایرا گرفت و به بلند شدن او و آر  هیدست سا ری بود. سم شی که روبه رو یدختر
هزار    یبدنش باال  یکه دما  یقی. رفستادیخود ا قیرف یرو به رو  ی مصنوع یبا لبخند 

 درجه بود!

 . نمتیبب نجایکردم ا  ی : فکر، فکر نمریسم

 : منم! ایآر

 نه؟  ای آدما شدم   هیو لب زد: شب  دیخوشحال دور خود چرخ هیسا 

لب او    یلبخند رو یمهمان نیا  زبانی با خنده سرش را تکان داد اما با آمدن محمد، م ایآر
 نداشت.   یدوام
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 کو؟  دی. پس سعنمتونیبیخوبه باز دور هم م: به، سالم پسرا، چه محمد

 . ومدهی: نایآر

مبارک باشه. پسندت رو   ،ینامزد کرد  دمیگفت: شن ر یسرش را تکان داد و رو به سم  محمد
 !یحاج دم یپسند

دست مرد کنارش را گرفت و خوشحال   هیو محمد از آنها دور شد. سا  دینگران خند  ریسم
 . مینامزد کرد ریمن و سم اور،یگفت: 

اشک   ی خلوت برا  ییجا  ی. تار شده بودند و تمنا دندید یرا نم هیسا  گرید ای آر چشمان
کرد قلب و   ی. سعدیکش ی قیصورتش را جمع کرد و نفس عم نیداشتند. غمگ  ختنیر

جان از کنار آنها دور  یب ییزمزمه کرد و با گام ها ی چشمانش را کنترل کند. مبارک باشه ا 
 نکرد.   ییزد اعتنا ادیهر چه نامش را فر   ریشد. سم

 خوشحال نشد؟  اوریچرا   یعن ی)متعجب(: هیسا 

 ناراحت به او نگاه کرد.  ریسم

 رفت؟   ینطوری: چون خودشم دوست توعه ا هیسا 

 ناراحت شده؟  یدون ی: از کجا مریسم

 : حس کردم. هیسا 

  یشانه  یزد. دستش را رو  یبرد و لبخند  ادیرا از   شیچند لحظه پ  یاتفاق ها  ریسم
  یرفت او را با خود همراه کرد. دختر جنگل یکه به داخل خانه م یگذاشت و در حال هیسا 

با   یپس از ساعت ایتر شده بود! آر   نیکه سخن گفتن را آموخته بود بامزه و دلنش یاز زمان
 قرمز وارد خانه شد. ساره با لبخند به استقبالش آمد. یچشمان

 .دمیرو چ زیم  ،یبه موقع اومد  -

 خورم.  ینم -
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اتاقش رفت و در را   یاز دهانش خارج شود به سو   یکه اجازه دهد ساره سخن نی ا  بدون
شده بود زمزمه کرد: گفته وقت   رهیکه با بغض به در بسته خ ی. ساره در حال دیکوب
 !یدرکش کن دیتو با  خواد،یم

از   شیرا برداشت. پ یو بطر وانیتخت نشست و از کمد کوچک کنار تخت ل یرو  ایآر
قبل را تکرار   یخواست اشتباه دفعه  یبلند شد و در را قفل کرد. نم یز یچ ادی با  دنینوش

  هی! سااوری و   ارینا تمام   ی. نقاشدیکش  رونیب یآن کاغذ ریتخت رفت و از ز  یکند. به سو
  نی شده بود لب زد: ا رهیخ یکه به رسم دختر جنگل  ینه. در حال ابود اما خود ر دهیرا کش

 تکرار بشه!  دی نبا گهی لحظه د

از   ینقاش نی ا  دنیاز آن را درون سطل زباله انداخت. کش  ییرا پاره کرد و تکه ها کاغذ
  دیکه سع  یرا برداشت تا عکس لشیکاغذ! موبا یبوم چه رو  یاول هم اشتباه بود. چه رو

  رهیتخت انداخت و به سقف خ  ی. خود را روامدیگرفته بود را هم پاک کند اما دلش ن
  کیدر  هی ساره، با سا ینبود او به جا یاش در دستان علو  ه خانواد یاگر زندگ  دیشد. شا

 را پر کرد.  وانی کرد. دست برد و در ل یم یخانه زندگ

فراموش   دیفکر کند. پس با  یگریاز او حامله است به د یکه زن یخواست در حال  ینم
  دینوش یم  وانی به ل وانی که او تنها درون اتاقش ل یاتفاق ها را. در حال  یکرد همه   یم
  نیکه ساعت از دوازده گذشت درون ماش یبودند. زمان یهنوز در مهمان ری و سم هیسا 

  حیبود را توض دهیکه کش یکرد نقشه ا یخود نگاه م امزدکه به ن یدر حال ری نشستند. سم
همه    نیا  میسر تکان داد و گفت: مجبور   هیسا  شیداد. پس از تمام شدن سخن ها 

   م؟یدروغ بگ

 تونم تو رو تو خونمون نگه دارم.  یآره وگرنه نم -

 رون؟ یب ندازنمی م  یو من رو از جنگل آورد  یدستم رو گرفت یاگر بگ یعنی -

با هم    میخوا یکه انگار م م یرفتار کن یجور دیسرش را تکان داد و لب زد: آره با   ریسم
 . میازدواج کن
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  یبرا یتوانند داستان یکند! آنها م  یدر فکر فرو رفته بود. مغز انسان ها چقدر کار م هیسا 
بر سرش زد به او   ریکه سم یآن باشند. با ضربه ا  یاصل گریو خود باز  سندی بنو گرانید

رفتند و در  یاتاق یبه سو  دندیکه به خانه رس ی. زمانبر لب گذاشت  ینگاه کرد و لبخند
رنگ و رو   دی با چوب سف یکرد؛ تخت یمهبوت اطرافش را نگاه م هیآن را آرام باز کردند. سا 

ه  ک یری تحر زیشده بود. م زانی مانند بالشت گرد که از سقف آو  یا لهی. وس یسرمه ا یتخت
  یبزرگ و تخم مرغ یجفت دستکش باد کرده. صندل کیپر از کتاب بود و البته   ش یرو

او گذاشت و   یشانه   یدستش را رو  ریسمآنطرف تر.  یکم ی مبل چرم مشک  کی شکل و  
 خوابم. یمنم رو مبل م ،یرو تخت بخواب یتونیگفت: تو م

 نه تکان داد.  یسرش را به نشانه  هیسا 

 کنم تو خودم مچاله نشم. یباشه عادت م  یکه م نجوریبخوابم بهتره. ا نه من رو مبل  -

زد و به   یگفت لبخند یم  گرید یجمله ها را به شکل یکه هنوز برخ یبه دختر ریسم
هم به  هی تخت پرت کرد. سا   یخود را رو  شی لباس ها  ضیسمت تخت رفت. بدون تعو 

زود به خواب رفتند.  یلیر دو خ. ه دیمبل خواب یرو  شی از او بدون در آوردن مانتو دیتقل
  یاخم ی پارچ خال دنیرا باز کرد. با د انشچشم  یساعت پنج صبح، آتنا با حس تشنگ

 آمد.   نی رفت و از پلکان پا رونی تخت بلند شد. از اتاق ب یکرد و از رو 

ماند که باز بود. اخمش    ریرفت چشمش به در اتاق سم یکه به سمت آشپزخانه م یزمان
که از   یدست  یاتاق پسرش گام برداشت. خواست در را ببندد ول یپررنگ تر شد و به سو 

تخت   ی افتاده بود توجهش را جلب کرد. در را کامل باز کرد و به سو  نی کنار تخت پا
 سر صدا اومده.    یزمزمه کرد: چه ب وزد  یلبخند ر یسم  دنی. با درفت 

بود. متعجب   دهیمبل خواب یافتاد که رو  یچشمش به دختر ید ولبرو رونی تا ب برگشت 
برگشت و آرام نامش را صدا   ر یسم یبه سو  یعصب هیبه عقب رفت. پس از چند ثان یگام

 شده؟  یچ  ه؟یچشمش را باز کرد و خواب آلود گفت: چ کی   ریزد. سم

 ه؟ یدختره ک نی ا  نمی: پاشو ببدیکش  ادیکنترل خود را از دست داد و فر  مادر
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. آب دهانش را به  هینگاه به سا  کی نگاه به مادر کرد و  کی صاف نشست.   دهیترس  ریسم
 زور در گلو فرو فرستاد. 

 برات.  دمیم  حیتوض یبکش قینفس عم هی -

من و بابات    یخونه؟ اونم وقت یدختر آورد  یها؟ برداشت  یبد حیتوض  یخوایرو م یچ -
 م؟ یهست

 مامان... -

 تا نزدم دم گوشت!  رونیبندازش ب بلند شو  -

که چشمانش را بسته بود غرش   یهم به هم خورد. در حال هیآتنا خواب ناز سا  ادیفر  با
و   دیکش ی ادی که به خود آمد فر یبه عقب برگشت و او را نگاه کرد. زمان دهیکرد. آتنا ترس

  ر یزل زد. سم ری چشمانش را باز کرد و به سم اد،یفر  دن یبا شن هیرفت. سا  رونیاز اتاق ب
 ! یبا لبخند زمزمه کرد: خوابالوشم قشنگه لعنت افشاطر  یا یفارغ از دن

رو جمع و جور   یکه زد  یگند  ایدر زد و وارد اتاق شد. کالفه رو به برادرش گفت: ب دیسع
 کن.

را گرفت  رفت. دست او  هیتخت بلند شد. به سمت سا   یسرش را تکان داد و از رو  ریسم
 نره نقشمون رو. ادتی گفت:  دیکش یکه با خود م یو در حال

 اجرا؟  شی کن گهی سه چهار ساعت د شدی: نمهیسا 

 : غر نزن بدو. ریسم

به کنار آنها   دیسع  دیبگو  یزیچ  یکه کس نیاز ا  شی. پدندیدو به کنار کامران و آتنا رس هر
 !یخانوادگ  یآمد و لب زد: دلم تنگ شده بود واسه جلسه ها 

 کرد.  یرا نگاه م هیبا اخم سا  آتنا

 . هیک نیبده ا  ح یزود توض ر،ی سم -
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 دستش را به طرف خود گرفت و به چشمان خانم خانه زل زد.  هیسا 

 هستم.  هیسا  -

 .یهست  ی زیچ یوونی: من فکر کردم ح آتنا

از باز کردن چشمانش، صورت خود را   شیغرشش پ ادیمتفکر سرش را خاراند. با   هیسا 
مبل نشست و    یرو  الیخ یب  ری را نگاه کرد. سم  گرانی د یمصنوع یجمع کرد و با لبخند 
 . رهی گیپاهاتون درد م دینسی گفت: حاال سر پا وا

 ؟ ی کشیمکان خجالت نم  ی(: خونه رو کرد ی)عصب کامران 

خودتون شما؟ دختره با مانتو   شیپ دیکن یفکر م یچ ؟یچه کشک ی: چه مکانریسم
 رو مبل، من با لباس رو تخت، اون موقع خونه رو کردم مکان؟  ده یخواب

 ه؟ یک نی: پس ا آتنا

 ! گهید سی سا چاره،یکرد نخندد لب زد: خودش که گفت ب یم یکه سع یدر حال دیسع

  ریخود را جمع و جور کرد و کنار سم  دیو کامران با غضب او را نگاه کردند. سع آتنا
کرد و پس از   یسرفه ا   ریمبل نشاند. سم  یرا گرفت و او را هم رو هی نشست. دست سا

 . دمیم حیرو کامل توض  زیهمه چ دینیگفت: اگر بش شیباز شدن صدا 

 اش پرداخت.  یالی به شرح داستان خ ریو آتنا نشستند و سم کامران 

به   شونیکی.  دیدون یم گهی رو که د نیبرم استانبول، ا  م قایمن قرار بود با چندتا از رف -
خودم رفتم دنبالش تا   نیکنه. من با ماش یم یزندگ  النی گ یاز شهرا یکیتو    یاسم هاد

 که به خونش برسم تصادف کردم.  نی قبل از ا   یول میبش ما یبا هم سوار هواپ

 که نشده؟  تی ز یپسرش را نگاه کرد و گفت: خدا مرگم بده! چ ده یترس آتنا

 : نترس مامان، بادمجون بم آفت نداره. دیسع

 برادرش را چپ چپ نگاه کرد. ریسم
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  ادهیپ  نیاز ماش ی. وقتهیگفتم؛ من تصادف کردم و زدم به سا  ی: خب داشتم مریسم
 . مارستانیرسوندمش ب عی بود. سر هوشیشدم ب

 . دمیهم درد کش. چقد  ادمهی: هیسا 

 ادته؟ ی  یبود هوشیب  یوقت  ی: چطورآتنا

 درد داشت. گهیو گفت: بعدش رو منظورشه، که م دیکوب هیسا   یبا آرنج بر پهلو دیسع

حافظش رو از دست داده.   دم یو اونجا فهم مارستانیبگم. بردمش ب  دی : اگر گذاشتریسم
 ببرمش. دمیدارم. ترس س ی پل یای فوب یاز بچگ دیدونیمنم که م

 نجا؟ یا  شیآورد  یبرداشت یدیترس سی: از پلکامران

من   می چند وقته که با هم بود نی . راستش تو ااوردمشین سی: خب بخاطر پلریسم
 عاشقش شدم. 

 زد. ادیخود بلند شد و فر   یاز جا  یعصب آتنا

 که کس و کار نداره؟  یشد  یتو عاشق دختر -

 منه.   ریکه براش افتاد تقص ییتازه همه اتفاق ها. ارهینم ادشی  ی: کس و کار داره ولریسم

 داشته باشه؟  یدرست حساب  یاز کجا معلوم خانواده   -

 داره. یخوب یکه روز اول داشت معلوم بود خانواده   ی: خب از لباسا و جواهراتریسم

 را باال برد. شی طاقتش طاق شده بود و تحمل نداشت دست ها گریکه د آتنا

اتاق براش آماده کنه. من   هی دی رو بلند کن دهیخدمتکار جد نی. امینز  یحاال فردا حرف م  -
 کدومتون رو ندارم.   چیفعال حوصله ه

 ! گهید مونهی: مامان خب با من مریسم

 کنم. ی خفه شو وگرنه خودم خفت م -
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اتاق   ی به سو  دیپلکان رفت و سع ی سو هیانداخت. آتنا  نی کالفه سرش را پا  ریسم
در را باز کرد و   دیکش  یم ازهیکه خم  ی. در حالدینشن ییدر زد اما صدا  یخدمتکار. چند بار

بود گام برداشت و نگاهش کرد.  دهیتخت خواب ی که رو  یوارد اتاق شد. به سمت دختر
به نفس بود!.محزون از اتاق خارج شد و در را   ه یشب تر،دخ نی بهت زده به عقب رفت. ا

و   دی که حوا نام داشت از خواب پر دیشدن در خدمتکار جد دهی محکم بست. با کوب
به برادرش چشم دوخت که رنگ به رو نداشت و انگار   ری اطرافش را نگاه کرد. سم دهیترس

 بود.  دهیجن د

 کو؟  دهیکلفت جد نیپس ا  ؟یشد  ینطوری: چرا ا ریسم

 کن.  دارشی: خودت بدیسع

  دیکش یقیبه سمت اتاق خدمتکار رفت. نفس عم  ی عصب ری از کنار او گذاشت و سم دیسع
گفت:   شی رو به رو  یا  بهیمرد غر  دنی . حوا از اتاق خارج شد و با دد یو محکم در را کوب

 . دی بله بفرما

 االن.  نیکن هم زی من رو تر تم  یاتاق کنار -

کرد که از روز اول قبل از طلوع   یسرش را تکان داد و خسته گام برداشت. گمان نم حوا
که در حال   یمرد   دنیرا باز کرد اما با د یآفتاب کار کردن را شروع کند. در اتاق سمت چپ

در متعجب گام برداشت و   یبا صدا  دیدر را بست. سع دهیبود، ترس  راهنشی در آوردن پ
  یعکس ها  دنی شده بود. با د  ی . حوا وارد اتاق سمت راستدیرا ند یآن را باز کرد اما کس 

  یآمد و وارد اتاق آخر شد. با نبودن انسان و عکس رونیاز آنجا هم ب وار،ی د یرو  ریسم
آمد و رو به   رونیربع ب کیو کارش را شروع کرد. پس از   دیکش یقیدرون اتاق نفس عم 

 کردم.   زش ی تم یحد  هیگفت: تا   ریسم

  نینفس است! تنها فرق ا  ه یرا تکان داد و به صورت حوا زل زد. چقدر شبسرش   ریسم
معذب شده بود با اجازه    بهیمرد غر  ی  رهی دختر چشمان سبز رنگش بود. حوا که از نگاه خ

که چرا    دیرا باال انداخت. تازه فهم شیابرو ها  ر ی گفت و به سمت اتاقش رفت. سم یا
آن   یکه رو یبه سمت کاناپه رفت و چشم به دختر امشده بود. آر ب یحال برادرش عج
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که او را در آغوش گرفت زمزمه کرد:   یزد و خم شد. زمان یبود دوخت. لبخند ده یخواب
 راحت بغلش کرد. شهینم هیکل یالمصب انقدرم ه

  برده بود  ادیکه تمام قدرتش را به کار گرفته بود به سمت اتاق گام برداشت. از    یحال در
که به   یرفت تا از گرگ ها در امان بماند. زمان یم هیدر آغوش سا  یکه خود هم روز 

او    یمانتو  یآن رها کرد. پس از باز کردن دکمه ها  یرا رو هیسا  دی نفره رس کی تخت 
ساعت عدد ده را    یکه عقربه ها یچراغ اتاق را خاموش کرد و از آنجا خارج شد. زمان

 از خواب بلند شد.    یبا سردرد بد  ا ی دادند آر ینشان م

 ادی تخت پر از کاغذ بود. با  نی تخت نشست. پا ی قرمز شده اش را باز کرد و رو چشمان
که او اطرافش را   یبرخواست و جمع کردن تکه کاغذ ها را آغاز کرد. در حال عی سر شبید
بلند   شیجا  تفاوت از  ی. بدینا آشنا د  یچشم گشود و خود را در اتاق  هیکرد سا یم  زیتم

راه رفتن را منع   نگونهیا  ریرفت. درسته که سم ییشد و چهار دست و پا به سمت دستشو 
 ه،یسا   ادیگذشته؟ با فر  یدارد انجام کار ها یبی چه ع  ستی که او ن یزمان یکرده بود ول

از   هیو در را باز کرد. سا   دیدو  شیآنطرف تر از اتاق او بود به سو  یکه کم دیسع
 گفت: صورتم!  دیرو به سع دهیخارج شد و ترس ییدستشو 

 نگاهش کرد.  نیغمگ  هیکرد. سا   دنیصورت او شروع به خند   دنیبا د دیسع

 ؟ یل یترسناک شدم خ -

 . دیدر کنترل خود داشت پرس یکه سع یسرش را تکان داد و در حال دیسع

 ؟ ینکرده بود   شیدو ماه اصال آرا   یکی نی ا  یتو، تو -

 ادامه داد.  دینه را بر زبان آورد و سع یکلمه   هیسا 

پخش شده. با   شتی آرا یصورتت رو نشسته بود شبینترس! فقط د ست،ین یزیچ -
 .رهی م یصابون بشور

 واقعًا؟  -
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 اهوم.  -

بدون   یا  هیحوا ثان  دنیاز اتاق خارج شد. با د   دیشد و سع ییباز وارد دستشو هیسا 
چه بود؟ امتحان خداوند؟ سرش را بلند کرد و در دل   گری د نیاو را نگاه کرد. ا   یانجام کار

کار رو نکن.«   نی ! با من استین یخوب یشوخ یحت نی ا  ایبه پروردگارش گفت:»خدا
ت یآورد و کلمه   نی سرش را پا  برگشت. شیاز دهانش خارج شد. حوا به سو  کُلف 

 . ریسالم، صبحتون بخ -

که تو   یا  یآب نی استقالله رو بردار. از ماش یکه کنارش لوگو  یچی اون سو ید یاز جاکل -
 . اریچمدونارو برام ب اطهیح

مرد برخالف صورت جذابش اخالق   نی رفت. ا یدیجا کل  ی سرش را تکان داد و به سو حوا
رفت. او   هی اتاق سا  یکن را برداشت و به سوپاک  ری از اتاق ساره ش دینداشت. سع یخوب
با حس آمدن   هیاست. سا ستادهیا  نهی آ یخارج شده و رو به رو ییاز دستشو   که دیرا د
 را نگاه کرد. دیو ناراحت سع  رگشتدرون اتاقش به سمت در ب یکس

 چشمم نرفت فقط چشمم سوخت.  ریز  یاهیهر چقدر صابون زدم س -

  یدختر جنگل گام برداشت. او را به جلو هول داد و رو به رو یزد و به سو  یلبخند  دیسع
 یکرد لب زد: خدارو شکر بعض ی چشمانش را پاک م ریز  یاهیکه س ینشاند. در حال  نهی آ

 . موندی م اهیچشمات س ری ساره مونده وگرنه ز   لی از وسا

 کنم!  ینم شیآرا  گهی من د -

داد.  هیپشت خود تک زیکرد به م  ینگاه م هیکه به سا  یکارش را تمام کرد و در حال دیسع
 شده بود گفت: ساره خواهرته؟  جادیدر سرش ا  یکه سوال هیسا 

 آره. -

. از  ادینم ادمی مامانم رو  ی. خوش به حالتون! من حت دیگفته بود سه تا هست ری سم -
 بابام هم فقط صداش.
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گذاشت. آرامش در چشمانش موج   ش یست بر شانه هارفت و د  ه یسا   یبه سو دیسع
 زد. یم

  زی. کم کم همه چیبمون ینطور یهم زارهینباش. من مطمعنم خدا نم یچی نگران ه -
 . ادیم  ادتی

با لبخند  ری که وارد اتاق شده بود نگاه کردند. سم یدر به مرد یصدا  دنیدو با شن هر
 شد.  کی اش به آنها نزد  یشگیهم

 به هم؟  دیگفتی م یبسته چ یپشت درا  -

: چشماش چرا  دیبدهد و نگران پرس یجواب دینگذاشت سع هیچشمان قرمز سا  دنید با
 کرده؟  هیقرمزه؟ گر

 صابون رفته تو چشمم.  گمیبهت م ی: خب از خودم بپرسهیسا 

 تو خطرناک تر از جنگل باشه.  یبرا  تونهی م نجایمواظب خودت باش. ا  شتریب کمی:  ریسم

 .ای آر یخونه  میحرفارو ول کن بزن بر نی : ادیسع

که به در بسته نگاه    یدر حال  هیسرش را تکان داد و هر دو از اتاق خارج شدند. سا  ریسم
  یخواستند به خانه  یبردند. دو برادر م ی. کاش او را هم با خود مدیکش یکرد آه یم
و آرش درون    حیمس  ی. صدا کنند  یکه گفته بودند عذرخواه یبروند تا بخاطر دروغ ایآر

 ضبط را کم کرد.  یصدا  دیبود که سع دهیچیپ نیماش

اون بودم   یمنم اگر جا   ه؟یدنبال سا  یرفت میکن  میقا ای داشت ما از آر یآخه چه لزوم -
 شدم.   یناراحت م

 دارم.  یخواهش هیازت   یداداش -

 ؟ یچ -

 .هیما واقع  یرفتار کن که انگار نامزد  ی جوری  ایآر  یجلو -
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 رو کنم؟  نکاریا  یچ یبرا  -

 رو انجام بده. باشه؟  گمیکه م  یتو فقط کار -

 .کنهیتو صورتمون هم نگاه نم گهید ا یدروغتم رو بشه آر  ن یاگر ا  یباشه ول -

 تو نگران اونش نباش.  -

نگاه کرد. قبل   فونیکه زنگ واحد هشت را زدند ساره هول شده آن ها را از درون آ  یزمان
شکل قفل داشت را   شیکه رو   ی. سپس دکمه ادیا یاز زدن در، آسانسور را زد تا باال ب

تخت گذاشته بود را   یخود رو یکه او برا  یی. لباس هادیدو ایفشرد و به سمت اتاق آر
  ی صدا  دنیا از عطر و ادکلن ها را هم جا به جا کرد. با شنت  چندبرداشت و به اتاقش برد. 

برادرانش   دن یدر رفت. آن را باز کرد و با د  یزد و به سو  یبه خود لبخند نهی زنگ از آ
 افتاد.   نطرفیگفت: چه عجب راهتون به ا 

 بودم.  نجایا  شی: من که چند روز پدیسع

 مسافره.  ی: منظورم آقا ساره

 .گهیزنم د یبهت سر م امیگلم. باشم م یآبج: خب منم نبودم ریسم

  یبه درون خانه گام برداشت و خواهرش را در آغوش گرفت. هر سه به سو  ریسم
  ییهمان دروغ ها  ری زمان سم  نیصبحانه بخورند. در ا گرید  کیآشپزخانه رفتند تا همراه  

  النیاستان گو   هینام سا دنی ساره داد. ساره با شن  لی که به پدر مادرش گفته بود را تحو
لب زد: فکر کنم    دیدر سع یبر لب داشت. با آمدن صدا  یشد اما لبخند یته دلش خال

 . رونیاومد ب ایآر

 .نمشی: من برم ببریسم

را   ایبلند شد و به اتاق خواب خواهر و شوهر خواهرش رفت اما آر  یصندل   یاز رو   ریسم
 آمد.  رونیو متعجب ب دیند

 تو اتاقتون نبود.  ایآر -
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 .اتاق حموم رفته  یکی: تو اون  ساره

 خود را باال انداخت.  یابرو  یتا کی  دیشد. سع یسرش را تکان داد و وارد اتاق کنار   ریسم

 اتاق رفته حموم؟  یکیچرا تو اون   -

 . نطرفیام، دوش حموم خراب شده بود رفت ا  زه،ی)هول شده(: چ ساره

سبز رنگ بر    یکه حوله ا  ایآر دنیبا د  ری سرش را تکان داد و منتظر نشست. سم دیسع
او از درون   دنیبا د ایرفت و او را  در آغوش گرفت. آر شیتن کرده بود خوشحال به سو 

 خود را جدا کرد و با انزجار گفت: گمشو اونطرف تر نچسب بهم. نه،ی آ

 نشست و ملتمس نگاهش کرد.  شی زانو ها  یرو  ریسم

  هیخواستم با آوردن سا  یدروغ نگم. باور کن م گهید دمیداداش غلط کردم قول م -
 کنم.  زتونی سوپرا

به سمت کمد   خواستی. مدیند ی صورتش به تخت نگاه کرد اما لباس  یبا اخم رو  ایآر
که او شک نکند با حوله   نیا   یهنوز داخل اتاق است. برا ری افتاد که سم  ادشیبرود اما  

آمده و منتظر او بود،  رونیرفت. ساره که از آشپزخانه ب رونیتن پوش از اتاق ب ی
 گذاشتم رو تخت برو بپوش.  تزد و گفت: لباسات رو برا یچشمک

  یکودک ی. هر چه باشد همباز اتاق ساره رفت  یبا لبخند سرش را تکان داد و به سو  ایآر
از   شیلباس ها   دنیهم زرنگ باشد. پس از پوش دیست. با ا  دیو سع  ری او و خواهر سم

کرد و خواست به   یمبل نشسته بودند. اخم ی که رو  دی اتاق خارج شد و دو برادر را د
 برخواست و سد راهش شد.  دیدر برود که سع  یسو 

 . ستیبرو، االن وقت حرف زدن ن دی: سعایآر

 . ستادی ا  دیهم کنار سع  ریسرش به ساره اشاره کرد. سم با

 . یبر ییجا یتونینم میاری: تا از دلت در نریسم
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 را نگاه کرد.  شی ها قیو به سمت مبل رفت. کنار ساره نشسته و رف دیکش یپوف ایآر

  هیترک دمیفهم  دهید راز یرو تو ش ری عباس، سم یکه گفت  نی باور کن منم بعد ا ای: آردیسع
 . ستین

 .یو بگ یا یبعدش ب یتونستی : مایآر

 .یشی م  زیسوپرا   ارمشیب باره ی: من نخواستم بگه. گفتم اگر ریسم

 و غضبناک نگاهش کرد.  دیکوب ری سم  یبا آرنج به پهلو دیسع

 مگه داداش؟  ی آورد یچ ه؟ی : منظورتون چساره

که به ذهنش آمده بود را بر   یدروغ ن یچشمانش را بست و سپس اول ی ا  هیثان  ریسم
 زبان آورد.

تا   هیدعوا کرده. من دروغ گفتم رفتم ترک قاشیاز رف   یکیهست که با  یچند سال ایآر -
 بدم.  یآشت نارویو ا ارمیرو ب یهاد

کنه  یم   یزندگ النیاز دوستات که تو گ  یکیقرار بوده با  ی : تو که االن به من گفتساره
 . هیآره سا ه،یبود؟ سا یدختره. اسمش چ نیبه ا  یکه وسط راه زد   هیترک یبر

 به...  ی : تو زدایآر

دادن بودند خودش را وسط انداخت و   یکه در حال سوت  یدو نفر دنیبا د دیسع
 ادامه بدهد.  اینگذاشت آر 

 آدم.  هیآره زده به  -

 مبل نشست.  یبه کنار ساره رفت و رو  ریسم

کات کرده. قرار    ایکه با آر هیهمون  هیکه قرار بود باهاش برم ترک یقیرف  نی ا یخب آبج -
 بعد تهران که قسمت نشد. هیترک میبود بر



 اور یو  ار ی

138 
 

تا   یخنگ رو ببخش ن یشد و زمزمه کنان گفت: بهتره ا کی نزد  ایبه آر ش یاز پ شیب دیسع
بفهمه  دی هستش. نبا   النیتو گ ینام هیسا  هی دونهینره ساره م ادتینداده.   یسوت  شتریب
 همونه.  نیا

زد و بر سر همسرش بوسه   یلبخند یشد. تصنع ک یسرش را تکان داد و به ساره نزد  ایآر
 برم.  دی ،با شهیم  رمی گفت: من داره د  ریرو به سم ستادی که صاف ا یکاشت. زمان یا

 گه؟ ی د ید یبخش یعنی:  ریسم

 زدم.  یکلمه هم حرف نم  ه یخواستم ببخشم باهات   ی: اگر نمایآر

لب    ریز  یرفت خداحافظ یدر خانه م یکه به سو  یدر حال  ایآسوده شد و آر  الشی خ ریسم
 خود بلند شد. یگفت. با رفتن او ساره از جا 

 خونه؟  د یبر  دیخوا یاالن م -

 : آره، چطور مگه؟ ریسم

 .نمیعروس خانوم رو بب نیا  خوامی م  دیمنم ببر  -

دانست که ساره   یخود چشم دوخت. م یسرش را تکان داد و متفکر به رو به رو دیسع
ساعت آماده شد و   میشناخت. ساره در عرض ن یاو خواهرش را م گر یشک کرده. د 

که  ینفر ن ی که وارد خانه شد اول یراه افتاد. زمان یپدر یخانه   یهمراه برادرنش به سو 
 زد. یرفت. حوا لبخند شی به سو تعجبم   دنشیرد حوا بود. با دبه چشم او خو

 .دیسالم، خوش اومد  -

 نفس؟!  -

که به  یزد و به سمت خواهرش رفت. دست او را گرفت و در حال یلبخند تلخ دیسع
 . ستیآرام زمزمه کرد: اون نفس ن دی کش یم  گری د یطرف
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آشپزخانه رفت.  یرا باال انداخت و به سو  شی خبر بود شانه ها یکه از همه جا ب  حوا
 ساره اطراف خود را نگاه کرد. 

 پس زن داداشم کو؟  -

 .هی سا ه،یزد: سا ادی بلند فر یبا صدا  ریسم

نگاهش کرد.  قیآمد. ساره دق رونیخوشحال از اتاق خود ب ریسم یصدا  دن یبا شن هیسا 
 ؟یکنیفکر م یبه چ یبه کنار ساره رفت و گفت: دار دی! سعیبود به نقاش هیشب یکم

  هیهمون  نیکردم ا  ینذاشته بود فکر م هیدختر رو سا  ن یخودش اسم ا ری اگر سم  دیشا -
 . دهیرو کش شی نقاش ایکه آر

 . ستی اون ن ن یا -

 ه؟ یبود ک دهیرو کش شینقاش ایکه آر یاون  یدونیتو م -

 . هشهی شب کمیفقط  ستی اون ن  نیمطمعنم ا یدونم ول ینم -

 رو؟  ی نقاش یدیمگه د  -

 گفتم نشونم بده. ایخونمون به آر یکه اومد  یروز  یآره فردا  -

 هشه؟ یشب یتصادف  یگیم یعنی -

  توننیوقتا م  یمگه؟ آدما بعض  یکلفت رو با نفس اشتباه نگرفت نی آره. خودت االن ا -
 هم باشن.  هیشب

کرد به   ی و به ساره چشم دوخته بود. دروغ چرا؟ حسادت م  ستادهیدور تر از آنها ا  هیسا 
به خواهرش اشاره کرد و   ریازدواج کرده. سم  ایزن. چقدر خوش شانس بوده که با آر نیا

کرد به   یگرگ گرسنه به ساره نگاه م  کی که مانند  یرا هل داد. دختر جنگل در حال هیسا 
چه  دی با یید که زمان آشناآم  ادشی  ریسم ی. با سرفه کردرفت و دست دراز  شیسو 
 . دیبگو
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 ام.   هیسالم من سا -

 منم ساره.  -

 خوش بختم. -

 . نیهمچن -

چشم دوخته بودند. آتنا با   گرید کی که با اخم به  یحد ماند سخنان دو زن نیهم در
 به سمتش رفت و اعتراض کرد.  عی ساره سر  دنید

 رو مبل.  نیبش ای؟بی سادی چرا سر پا وا ؟یستیتو مگه حامله ن -

 شد.  کینزد  هیبه سا  دیمبل رفت. سع  یگفت و به سو یباشه ا  ساره 

 ؟ یچرا تو اتاقت بود  -

 کرد منم رفتم اتاقم.  ی. همش نگام مکنهیزنه آب خوردنمم چک م نی : اهیسا 

 زنه مامان منه؟  نی : منظورت از اریسم

  یکردند. اخالق آتنا گرگ را هم فرار دنیسرش را تکان داد و دو برادر شروع به خند هیسا 
به دنبال او. ساره به مادرش نگاه کرد.   ریباز هم به اتاقش رفت و سم هیداد! سا یم

حال او    دنینظر داشت. با د ریکه پسرش را اغفال کرده بود ز  یدختر ،یحرف چیبدون ه
 ؟ ی زد و گفت: مامان خوب یلبخند

راه   شناسهیکه نم یچجور مثل جوجه اردک پشت دختر ینیبیچطور خوب باشم؟ نم -
 افتاده.

به  هیو سا  ری تاسف تکان داد و به پشت خود نگاه کرد. سم یسرش را به نشانه  ساره 
دلش را   یسفره   دیکش یکه آه م یبود. مادر در حال ستادهی تنها ا دیاتاق رفته بودند و سع

 باز کرد. 

 .  ستین زاد یبه آدم هیشب شی چینظر دارم. ه ری از صبح دختررو ز  -



 اور یو  ار ی

141 
 

 ازش؟  ید ید  یمگه چ -

 خورد.  یصبح رفته بود دم استخر سرش رو خم کرده بود داشت از آب استخر م -

 ؟ یچ یعنی -

  یخورد. حاال درسته حافظش رو از دست داده ول  یداشت آب م وونیح  هیمثل  یعنی -
 نرفته انسانه که. ادشی

  یاد یدانست مادرش ز  یکه م  نیرا باال انداخت و در فکر فرو رفت. با ا شی ابروها ساره 
لحظه به   ک یخورد.   یآب نم ن ینچنیانسان نرمال ا  کی که  دیفهم یحساس است اما م 

  ان یدر م قی دختر که صورتش معلوم نبود دق کیافتاد. درون آن   دیکه د یاول ینقاش ادی
 همون باشه. شهیداد و با خود زمزمه کرد: نم کانشده بود. سرش را ت دهیجنگل کش

 ؟ یگفت یزی: چآتنا

گفته   ی. اما نترس اگر دروغگهیم  ادیمامان. دروغ ز   گهیپسرت رو د  یشناسی: ام، مساره
 .شهیزود رو م شهیباشه مثل هم

لب زمزمه کرد. ساره تا شب به خانه نرفت.   ر یز  ید ی را باال انداخت و شا شیشانه ها  آتنا
جواب   اینام آر  دنی. آن را برداشت و با ددیرا شن لش یموبا   یساعت هشت بود که صدا 

 داد.

 ؟ ی خوب زمیسالم عز  -

 ؟ یتو خوب  یسالم مرس -

 آره خوبم.  -

 هنوز؟  یخونه نرفت -

 .  میبا هم شام بخور نجایا اینه منتظر تو بودم.ب -

 من خسته ام.  -
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 اما... -

 دم درم آماده باش.  گهیربع د  هی -

 یلیمستط  ءیش گریبار د نیپرت کرد. ا یرا به کنار  لی موبا   یتماس را قطع کرد و عصب ایآر
با زن  ریمانده که همراه سم نی جان سالم به در نبرد و صفحه اش ترک خورد.  هم

را   هیو سا  ای خواست واکنش آر یو صحبت کنند. ساره م نندیبنش گری د  کیکنار   شانیها
  یربع بعد برا  کیتن به آمدن نداد و    ایاما آر   ندیبب گری د کی زمان رو به رو شدن با 
  ری رفت. سم رونیکرد و از خانه ب ی. ساره با خانواده اش خداحافظبردن او دم در ترمز کرد 

 یخوب یگفت: آبج  هیکه آتنا از آنها دور شد سا  یمبل نشسته بودند. زمان  یرو هیو سا
 خوشحاله. یلیکنارش خ اوری فکر کنم  ،یدار

 به اسم خودش صداش کن. اور،ی نگو  ایبه آر گهی دارم. د یخواهش هیازت   هیسا  -

 .اورهی  شی اسم اصل یگفت   یاما تو که م -

 اگر اون ناراحت بشه؟  ی شیحال م. خوش  اوریبهش بگه   یدوست نداره کس یول -

که به خانه  ی زمان ایزد. ساره و آر  یلبخند  ری نه تکان داد و سم یسرش را به نشانه  هیسا 
. ساعت  ه یبه نام سا  یخود رفتند. هر دو در فکر بودند؛ فکر دختر یبه اتاق ها  دندیرس

تاسف    یدر اتاق ساره را زد و داخل شد اما او خواب بود. سرش را به نشانه  ایده، آر
 االن دوتا جون داره.  گهی. نمدهیبدون خوردن غذا خواب نای: ببردتکان داد و زمزمه ک

هم او را   ایآر  یها ینگران یزد. حت یبا رفتن او چشمانش را باز کرد و لبخند ساره 
خود بلند شد و آرام آرام به سمت   ی از جا  دیساخت. ساعت که به دوازده رس  یخوشنود م

بسته نبودنش خدارا شکر   یانداخت و در دل برا  یبسته نگاه مهیرفت. به در ن ایاتاق آر 
  یقیاست. نفس عم ده یتخت خواب یکه رو  دیهمسرش را د شدکه وارد اتاق  یکرد. زمان

ت که درش از زمان دعوا بر سر آن بوم عاشقانه  ها رف یو خارج شد. به اتاق نقاش دیکش
 قفل نشده بود.  
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  دیساره فهم گرید  Tدوخت. صورت دختر معلوم نبود اما النیشد و چشم به جنگل گ وارد 
سخنان   ادی گرفت! به  یشود شوخ یاست. حس ششم زن ها را نم  هیهمان سا نیکه ا

شود.  ی ها م وانی کند رفتارش همانند ح یدرون جنگل زندگ یمادرش افتاد. اگر انسان
دست برد تا بوم را بردارد   ی. عصبخوردی گفت آب م یکه مادر م نگونهیا  نی هم یپس برا 

  نیبفهمد او چن ای گذاشت که آر یم  دیبه عقب برداشت. نبا یگام هیثان  کیاما پس از  
 اتاقش رفت.  یآرام به سو  یداند. با گام ها  یم یزیچ

اگر بداند که او را   یوجود دارد؟ ول یدو نفر عشق نیا  انیداند که م  یهم م ری سم یعنی
  کی آورد. آن شب ساره پس از ساعت ها فکر، فقط به  یبه عنوان نامزد خود به خانه نم

  ریدانسته. سم  ینم یرا کس  نیاز قبل با هم بوده اند و ا هیو سا  ای آر د؛یرس جهینت
 یگذاشتن هم تصادف هیبرخورد کرده و نام او را سا  دخترگفت به آن  یهمانطور که م

بزارم   دیطاقت باز ماندن نداشتند زمزمه کرد: نبا گری که چشمانش د  ینبوده. در حال  شیب
 . یباش کشینزد دی ! نبا نهیتو رو بب ایآر

آتنا در  ی صدا   دنیبا شن هیجدا شد. صبح سا یبسته شدند و از عالم هست  چشمانش
 . دید ری اتاقش را باز کرد و او را در حال صحبت با سم

خونه  هیدختره  یبرا ای. ارن یکه، مردم برامون حرف در م شهینم ینجوریخب پسرم هم -
 .یمراسم نامزد   ای  ریجدا بگ

  یزیشدم که چ یچرا من عاشق دختر یگفت ینده. اصال مگه خودت نم ری مامان انقدر گ -
 ؟ یری بگ یمراسم نامزد  یخوا یاالن م  اد؟ینم ادشی

 .  میخودمون آبرو دار یکالمه. ما هم برا  هیحرف من  -

  میرا باال انداخت و از اتاق خارج شد. رو به آتنا گفت: ما قبال نامزد کرد  شیشانه ها  هیسا 
 با هم.

  ریصورتش را جمع کرد و با انزجار به سم دنشیاو برگشت اما با د یمتعجب به سو  آتنا
او آمده و    یآب دهان خشک شده بود رو به رو  ش یکه رو  یدختر با صورت ن ینگاه کرد. ا
 آورد.  نی دستانش را باال برد و سپس باز پا ریکرد. رو به سم یصحبت م
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 : خاک تو سرت با عاشق شدنت. آتنا

 سرش را تکان داد.  جیگ هیزد و آتنا از آنها دور شد. سا  یلبخند   ریسم

 شد؟  یمامانت چرا عصب  -

 . یبگرد  یطور ن یا  ستیآدما خوب ن نیبرو اتاق صورتت رو بشور، ب -

چه   ینکرده بود، پس برا  شیکه آرا  شبیبه سمت اتاقش رفت. د شی تر از پ جیگ هیسا 
شد صورتش را با صابون شست و باز   ییکه وارد دستشو  یزمان د؟یصورتش را بشو  دیبا

  ییکرد. با درد از دستشو  دای هم مانند روز گذشته صابون به درون چشمانش رسوخ پ
 . سوزهی کرده گفت: چشمام م غض. بدی را درون اتاق د ری آمد و سم رونیب

 تاسف تکان داد. یسرش را به نشانه   ریسم

 به چشمت؟  یتو بازم صابون زد  -

 اهوم.  -

تخت نشاند و خود هم خم شد. چشم  یرفت و دستش را گرفت. او را رو  شیسو  به
کار لب زد: االن   نیا  یرا با دست باز کرده و آرام فوت کرد. پس از انجام چند باره   هیسا 
 ؟ یبهتر

خورد.  یاو م یبه گونه   شی شده بود که نفس ها  کی نزد یرا نگاه کرد. آنقدر ری سم هیسا 
دستش را   دیدر معطوف شد. سع ینگاهشان به سو  هر دو  یسرفه ا  یصدا   دنیبا شن

 هم با لبخند دست تکان داد.  هیرا زمزمه کرد. سا ریصبح بخ  ی تکان داد و کلمه 

 .رونیب  یا یم  ری : سمدیسع

کالفه  دیشدند و سع اطی و سپس با برادرش همراه شد. هر دو وارد ح  ستادیصاف ا   ریسم
 اطراف را نگاه کرد.

 .دیداده نامزد کن ری مامان گ -
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 .ادی کوتاه نم  کنمیآره، هر کار م -

   ؟ی خواست یرو نم نیمگه خودتم هم  یول -

  یبودن دو نفره. االن حت قی دوست و رف ،ینامزد  یمعن کنهی فکر م ه یکه سا  یدون یم -
 .مینامزد هم ایتو و من با آر کنهی فکر م

مرد و مردونه    دیاتفاق افتاده با نی حاال که ا ی ول ،یگفتیاز اول بهش دروغ م  دینبا -
 .یرو بگ  تی بهش واقع

 . شهیم ری اون وقت ازم دلگ -

  یکه نفس ها  یدر حال ریخانه رفت. سم یرا باال انداخت و به سو   شیشانه ها  دیسع
فهماند که هر چه درباره   یم  یاطراف را نظاره کرد. چگونه به دختر جنگل د یکش یم قیعم
به خود آمد و   لی زنگ موبا ی نبوده است؟ با صدا  شیب یگفته، دروغ  ینامزد یکلمه   ی

  ستادهی که درون آشپزخانه ا ی ا  هیافتاد. حوا به سا  هبدون جواب دادن به سمت خانه را 
 خانوم؟ من بهتون بدم؟  دیخوا یم  یزی کرد و با لبخند گفت: چ یبود نگاه

 نه تکان داد.  ینشانه  سرش را به هیسا 

 آب، آب خوردم.  -

چند روز   تونیجشن نامزد  دمیمبارک باشه، شن ی. راستدی استرس دار ادی به نظر م - 
 .  گسید

 . میکه قبال نامزد کرد  ریمن و سم  یول -

جشن بزرگ تره و همه   هیفرق داره.  کمی ن یخب ا د؟یخودتون جشن گرفت نیب یعنی -
 شاهد نامزد شدن شما و آقا هستن.

 ؟ ی تو تا حاال چند بار نامزد کرد ره؟ی گیجشن م شهیم قیرف یکیهر وقت آدم با   یعنی -
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خود را به ندانستن زده   ا ی  ستیچ  یدانست نامزد  یزن نم  نی با خنده نگاهش کرد. ا حوا
 داد. حیتوض هیسا  ی بود؟ با آرامش برا

جشنه که  هی  یدر کل نامزد   یلحاظ هستا ول هی از  یعنی. ستیشدن ن قیرف ینامزد  -
 کنن با هم شدن. ی و به همه اعالم م رن ی گیم  شونیعروس دومادا قبل عروس

لب   ریز  یعصب  هیاو رفت و از آشپزخانه خارج شد. سا یآتنا، حوا به سو  یصدا   دنیشن با
در آن   گرانید  یها کی تبر  ادی  ؟ یچ یبرا  ی به او دروغ گفته؟ ول ریسم  یعنی. دیغر

  یها برا  کی که تبر دیشد. چگونه نفهم نیافتاد. از ساده بودن خودش خشمگ یمهمان
  دهیکه شن نی. واقعا از انشیافتاد و آن نگاه غمگ  ایآر ادی  ستند؟ یدوست شدن دو نفر ن

که وارد اتاقش شد   یکرد؟ زمان یفکر م نیچن هیسا  ایبود آنها نامزد کرده اند ناراحت شد  
شد و دستش را گاز گرفت.    کی با شتاب به او نزد یحرف چی. بدون هدیرا آنجا د  ریسم
خود را از دهان او   دستکرد  یم  یبا درد سع ریشد! سم یحداقل دلش خنک م  نینچنیا

اش گفت:   یاو را رها کرد و بدون توجه به دست خون  هیسا هیجدا سازد. پس از چند ثان
 !  رمیگ یبازم گاز م ی دروغ بگ گهی د باری

 رفت و با لبخند نگاهش کرد. ادشیدرد دستش   ریسم

 ! ستین یترسناک  زیکه چ ن یا -

بود انگشت اشاره اش را باال   دهید  ریبا سم شیپ  یکه چند  یا یخارج لمیف ادی با  هیسا 
 گرگ رو به روته. هیکه  یمخوف لب زد: نه تا وقت  یبرد و با لحن

 در هم فرو رفت.   شیشد و ابرو ها   دیناپد  ری سم لبخند

 بهت گفته؟  دیسع -

 داره؟  یفرق -

خواستم ازت محافظت   یفقط م یگفتم ول یبهت دروغ م دی دونم اشتباه کردم نبا یم -
 کنم!
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شده بود   رهیخ نی که به زم یآن نشست. در حال یتخت رفت و رو  یبه سو  یعصب هیسا 
   کنه؟ی دنبالم م  یخطر یزمزمه کرد: مگه نامزد تو نبودن

بر آمده   یو چانه   یصدا کنار او نشست و به صورتش نگاه کرد؛ صورت استخون  یب ریسم
که نوکش پف داشت و همه   یا  ینیو چشمان درشتش همراه با ب یقلوه ا   یاش، لب ها

:  دی را گرفت و پرس هیمرد قلبش تند تر بکوبد. دست سا   نیشدند که ا یو همه باعث م
 راه دادن؟  نجای خانوادم چرا تو رو ا

 . یچون فکر کردن تو عاشقم -

 یبا جهان جهان نی . ایبمون نجا یذاشتن ا  یگفتم دوستت دارم نم ی! من اگر نم قایدق -
کنه. دروغ گفتم   یکس بهت رحم نم چیه نجای . اهیفرق داره سا  یجنگل داشت  یکه تو

چون نخواستم چشم  می. به همه گفتم نامزد کردیچون نخواستم در موردم فکر بد کن
 انجام دادم؟   یحال به نظرت کار اشتباه نی. با ا وفتهی بهت ب یکس چیه

 دروغه خب.  یهمه چ یگفت  یکه خونتون اومدم بهم م یمثل وقت -

 نگم. یدم بهت دروغ ی قول م  گهیمن غلط کردم! د دیببخش -

کنار هم نشستند. دختر   یز یهر دو بدون گفتن چ یا   قهیسرش را تکان داد و دق هیسا 
 م؟ ینامزد کرد  یدونه ما الک یم اوری: دیآمده بود پرس ادشی  یزیجنگل که چ

 نه -

 ست؟ ی ن قتی مگه رف ؟ ی بهش نگفتچرا  -

 .شهی داره بابا م دمیخب وقت نشد، تا اومدم بهش بگم فهم -

 حاملس؟   تیآبج یعنی -

زد. چقدر به او   یلبخند   اوری ادی. با  دیکش یناخواسته آه هیسرش را تکان داد و سا  ریسم
از کنار او بلند شد و از   یعصب ر ی شدند. سم یچشمانش اشک اریاخت یآمد پدر بودن! ب  یم

  یرا دوست دارد اما نم ایدانست که دختر جنگل آر یدانست، م یرفت. م  رونی اتاق ب
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که در قلب داشت   یکند. درد دستش، در مقابل درد  هضمرا   یقتی حق نی توانست چن
  هیرا انجام دهد و سا دیآ یاز دستش بر م یبود! او به خود قول داده بود تا هر کار چیه

 او برگشت و نگاهش کرد.   یبه سو  دیسع یصدا   دنیخود عالقه مند کند. با شنرا به 

  یخوایپنج شنبه. حاال م قای. دقگهیرو انداخت سه روز د یمبارک باشه، مامان روز نامزد -
 ؟ یبگ هیبه سا ی چجور  ؟یکن کاریچ

 بهش؟  یتو نگفت یعنی -

 من گفتم؟    قای رو دق یچ -

 رو.  ینامزد  یمعن -

 داره. یچه ربطنه، به من  -

  دی را بگو تیخواست واقع ی که م یزمان قایآورد. دق نی و سرش را پا  دیکش یپوف ریسم
  دیبود. سع  دهیرا شن ینامزد  یکلمه   یمعن  یگریاز زبان د  هیخراب شد چون سا زیهمه چ
 زد.  یلبخند

 جشنه. از خودت بشنوه.  گهی سه روز د یبگ یزنگ بزن ایبهتره به آر  -

شب درون اتاق خود ماند.   ی کیتا تار  هیاتاقش رفت. سا   یگفت و به سو یباشه ا  ریسم
  یواقع یکه معنا  یمرد  د؛یرا پشت در د دیدر گام برداشت و آن را باز کرد. سع یبا صدا

 به چشمانش نگاه کرد. دیآرامش بود. سع

 تو؟  امیب شهیم -

آن   یتخت رفت و رو  یبه سو دی. سعشیسرش را کج کرد و در را باز تر از پ هیسا 
را نگاه   گرید کی صدا   ی. هر دو ب ندیاشاره کرد تا او هم کنارش بنش  هینشست. به سا

 دستش را بر سر دختر جنگل گذاشت.  دیکردند. سع

 م؟ یکه بهت دروغ گفت یناراحت -
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 برد.   ن ی پا دی تا یسرش را به نشانه  هیسا 

  نیچن ذارمینم یاگه تو نخوا یول رهیجشن بگ گهیسه روز د  یبرا  خوادی: مامانم مدیسع
 . وفتهی ب یاتفاق

 مونم؟ یخونه م  نی : اگر جشن نباشه من بازم تو اهیسا 

 .رم یگ  یخونه م هیخودم برات   ی: نه ولدیسع

 .مونمیاون وقت تنها م ی: ولهیسا 

 . یجنگل هم تنها بود ی: تو تو دیسع

 دور و برم بودن. توله گرگمم بود. وونی گرگ و ح ی: نبودم. کلهیسا 

 دیشد به دست اشرف مخلوقات! به سعرحمانه کشته  یتوله گرگ بغض کرد. چه ب ادی با
حافظم سر    گهیاگر تا دو ماه د ید ینگاه کرد و آرام لب زد: من دروغ دوست ندارم. قول م

 ؟ یرو بگ تیمان بابات واقع خودت به ما  ومدیجاش ن

 . خورمی به شرفم قسم م -

 .کنمینامزد م یالک  ری پس منم با سم -

اس ام   یصدا  دنیزد و از اتاق او خارج شد. با شن یبوسه ا  هیخوشحال بر سر سا  دیسع
  دیرا خواند:» سالم سع امیکه آشنا نبود نگاه کرد و سپس پ یبه شماره ا  لشیاس موبا

 .« ... منتظرتم. تازه از اصفهان برگشتم ی. فردا ساعت پنج کافه ام  ماین

برادر   مایاو و نفس. ن یشگ یو به نام کافه زل زد. مکان هم دیکش یآه امیپ دنید با
رفت. حاال پس از دو   گرید  ی. پس از مرگ او نتوانست تحمل کند و به شهرنفس بود

آمدن از پله ها بود که   نی . حوا در حال پاندیرا بب دیخواست سع یسال بازگشته بود و م
جذاب    شی برا یمرد  نیگفت که چن یشد. اگر م ک خش یبه قامت مرد  رهیچشمش خ

 ادی آخر با فر یخورد. از دو پله  چیپ شیدروغ گفته است! حواسش نبود و پا  ستین
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رفت.   شی او در آن حال به سو   دنیب به سمت صدا برگشت و با د متعج  دیافتاد. سع
 زد.  ی . حوا هول شده لبخندستدیخود با  یکمکش کرد تا در جا 

 ممنون.  -

مرد پشت    یصدا   دنیگام برداشت. با شن یگرید  یسرش را تکان داد و حوا به سو دیسع
 نگاهش کرد. یسرش عصب

 کمکت کنم. پارچ اتاقمم پر کن.  شهیتونم هم ی کلفت! من نم یفتی کن ن یسع گهید -

 کلفت؟   د یبهم نگ شهیم  یکنم ول ی: حاال درسته تو خونتون کار محوا

 بگم؟  یپس چ -

 .یا  یخانوم اصغر ای  یی. خانوم حوادونمیچم -

 شدن از پله ها بود هر دو او را نگاه کردند.  ریآتنا که در حال سراز  یصدا   دنیشن با

 ؟ ی ستین  نجایکلفت ا گه؟یکه پسر من بهت بگه خانوم؟ مگه دروغ م یهست  ی: تو کآتنا

تر از خودتون   نی پا یبا آدما  یرفتار نیچن ،یقرن  نیآدمم. تو چن هی باشه  ی: هر چحوا
 اشتباهه.

 ؟ یدرست و غلط رفتارم رو نشون بد  یخوا ی: تو مآتنا

 تر شدن است دو دستش را باال برد.  دیدعوا در حال شد  دیکه د دیسع

  یم  یصدا  یلیفام ای خانوم. به اسم  گم یکلفت نه م گم یخب؟ نه م د یکن یچرا دعوا م -
 . شهیکرد( تو هم برو پارچ اتاقم رو پر کن شب تشنم م ی زنم.) به حوا نگاه

  یکه رو یکامران دنیبا د رفت. آتنا هم گرید ییبا اخم سرش را تکان داد و به سو  حوا
هر کدام با افکار در سرشان    یمحمد   یمبل نشسته به سمت او گام برداشت. خانواده 

و دادن   ا یکارش زنگ زدن به آر نیکه چشم باز کرد اول یزمان ریشب را صبح کردند. سم
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بار دلش به   نی اما ا ندازدیب نی در دستش را زم لی موبا  ستخوا یم ا ی بود. آر یخبر نامزد 
 تخت پرت کرد.   یرحم آمد و آن را رو 

زمان و مکان دختر   کیهر دو در   ریکرد. او و سم یم ینبود اما احساس پوچ یعصب
به دوستش نه؟ چه   یحد به او سخت گرفت ول ن ی تا ا ای را شناختند. پس چرا دن یجنگل

را آرام بست.  گرفت؟ چشمانش  یاو را م  یجا  هیدر کار نبود و سا  ی شد اگر ساره ا  یم
  یشدن دستش با درد چشم باز کرد و زنبور دهیزبود! با گ بایتصورش هم ز  یزیچ نیچن
و زمزمه کرد: کاش   دیکش ی خود را در دست او فرو برده. آه شیکه ن دیجان را د مهین

 کردم. یم دایحشره خودم رو کنار اون پ هی  شیبازم با ن

که به زخم دستش    یدر حال ر ی راه افتاد. سم ییدستشو یخود بلند شد و به سو  یجا از 
با   هیدفعه در باز شد و سا  کی بود!  ینیبشیقابل پ  ریدختر غ نی. ادی کرد خند ینگاه م

 نگران نگاهش کرد. ری عجله وارد شد. سم

 شده؟  یچ -

 بده!  یمن رو فرار -

   ؟یچ -

 برم!  رونیخوام با اون تنها ب  ی. من نمدیببرتم خر  خوادیمامانت م -

رفت و دستش را بر   هیسا   یتخت برخواست. به سو یاز رو  دیخند یکه م  یدر حال ریسم
 او گذاشت.  یشانه 

 ! ستیمامانمم اونقدرا بد ن  ی. ولامی نگران نباش منم باهات م -

 چپ چپ نگاهش کرد.  هیسا 

 کرد.   یفرق م زیکرد عروسشم همه چ ی اگر فکر نم  دیشا -

  یاجازه  یا  یحس منف چی کرد به ه یکنار در ماند. سع ریاز اتاق خارج شد و سم  او
را به دست آورد. اصال مگر به دست آوردن دل   هی توانست دل سا یندهد. او م  یشرو یپ
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را با خود   ندهیکه درون جنگل بزرگ شده سخت است؟ آتنا عروس و داماد آ یانسان
با   هیسا   دندیمغازه رس نی که به اول ی. زمانادندراه افت دی خر یهمراه کرد و هر سه برا 

 کرد.    یباز لباس هارا نگاه م یدهان

حال از   کنیکوچک ل یرفته بود آن هم درون چند مغازه   دیبار به خر کی فقط  راز یش در
کشاند و با   یگرفته بود. آتنا او را با خود به هر سو م جهیسرگ یبزرگ یجا  ن یچن دنید

  هیسا  یباشد! پس از ساعت  ن یبهتر  دیکرد. نامزد پسرش با  یه موسواس به لباس ها نگا
که در حال رد   ییرا بغل گرفت. تمام انسان ها  شی ها  ونشست و زان  نیزم یرو یعصب

چشم   ریاش را به دندان گرفت و به سم  ینی کردند. آتنا لب پا یشدن بودند او را نگاه م
 دوخت. 

 کنه؟ یم  ینجوریچرا ا  ن یا -

رفت. دست او را گرفته و   هی تاسف تکان داد و به سمت سا  یسرش را به نشانه   ریسم
 داد. یدر بلند کردنش داشت اما قدرتش کفاف نم یسع

 .یاریبراش در م  یبیع هی ینیبیم  یخب مامان حق داره، هر چ -

 لباس رو تنش کنم؟   نیبهتر خوامی: ب ده مآتنا

کرد و گفت: قرار   کی نشست. دهانش را به  او نزد هیو کنار سا  دیکش یپوف یعصب  ریسم
 بود؟  نیما ا

 حوصله نگاهش کرد.   یو ب   نیخشمگ هیسا 

 . میلباست رو بخر  میر یکه م ییجا نی دم اول یقول م ری: پاشو جون سمریسم

خود بلند شد. هر سه به راه   یرا جلو داد و از جا  نشیر یهمانند کودکان لب ز  هیسا 
کرد. پر از خاک بود   یاش نگاه م ندهیعروس آ یافتادند و آتنا با حرص به پشت مانتو 

  نی شدند و اول یرفت. بالخره وارد پاساژ یراه م یتوجه چیاو انگار نه انگار بدون ه  یول
لف   مخت یکه در قسمت ها  ینفت یبه رنگ آب یراهنی. پردندرا حساب ک  دندیکه د یزیچ

مانع او شد. چشمانش را   ی زی به جلو برداشت اما چ یگام هیآن سنگ کار شده بود. سا
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کرد   یم یبر تن داشت و سع   یرنگ یمشک  ی. مانتو دیرا د یزن ری هم گذاشت و تصو  یرو
 داد.  یتکان م استبلند کند. کودک سرش را به چپ و ر نیزم یرا از رو  یتا کودک

 ! امینم دیتا اون رو برام نخر  -

نگذاشت و او را در  ریبود که سم نیزم یرفت و در حال افتادن رو جیسرش گ هیسا 
  یو فقط حواسش پ دیشن ینم  یزیچ چیه هیآغوش گرفت. نگران مادرش را صدا زد. سا 

ها   نیا  ؛یآب یو شلوار ل یصورت   راهنیبود که پشت چشمانش قرار داشت. پ یدخترک
  یخود را رو یبا عجله آب معدن آتنا او هستند مگر نه؟   ی  دهیپوس یهمان لباس ها 

. با حس قطرات  ختیر هیصورت سا  یدستش برعکس کرد و سپس چند قطره از آن را رو 
 را نگاه کرد.  ری حال سم یآب او به خود آمد و ب

   هو؟یتو چت شد  هی: سا ریسم

 شده به مادرش نگاه کرد.  هول

 . مارستانیب مشیببر  دیفکر کنم با  -

آمد. سرش را   رونی ب ریچند بار چشمانش را باز و بسته کرد و سپس از آغوش سم هیسا 
 به چپ و راست تکان داد و گفت: من خوبم!

 ؟ ی خوب یگیم  یفتیم ی: دارریسم

از   رونیب یکرد و بدون توجه به نگاه مردم به سو  هیهد  یلبخند  شیمرد رو به رو  به
 تاسف تکان داد.  یه نشانه پاساژ گام برداشت. آتنا سرش را ب

 باشه!  یمونده بود که غش  نیفقط هم -

از پاساژ    رونیبه ب هینداد. او هم همراه سا  یمادرش را نگاه کرد اما جواب یعصب  ریسم
و   ری مدت سم نی نشان عروس را انتخاب کرد. در تمام ا یرفت و آتنا خود کفش و حلقه  

نگران او. با آمدن   ری در فکر خود و سم هینشسته بودند. سا گری د کی خاموش کنار   هیسا 
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مبل نشسته و    یرو  دیخانه به راه افتادند.  سع  ی را روشن کرد و سو نی ماش  ریمادر سم
 رفتند.   یکرد. عقربه ها با شتاب به سمت عدد پنج م یبه ساعت نگاه م

کرد. اطراف را نظاره کرد   یرا حس م یخود بلند شد. نگاه یو از جا   دی کش یقیعم نفس
درون   ماینشد. گمان کرد که توهم زده و به راهش ادامه داد. چشم به راه ن  دایپ یاما کس

شده   دیسف  شیدر چارچوب در متعجب بلند شد. تار موها  دنشیکافه نشسته بود. با د
زد و به   یلبخند   دیسع دنیبود. با د  دایبودند و خط و خطوط صورتش از دور هم پ

 و گام برداشت. ا  یسو 

 ! یتر شد  پی: خوش تماین

 نگاهش کرد. نیغمگ دیسع

 . یشد ری تو پ  یول -

را   دیشود حزن در نگاه سع یمگر م   یتکان خوردند ول دنیبه قصد خند ماین یها لب
  مایهم نشستند. ن یرو به رو  ی صندل  یرا رها کردند و رو  گری د کی دست  د؟ی و خند دید

 اطراف را از نظر گذراند.

به  ی سوختگ ینموندم. هنوز بو  یشهر کوفت  نیفهمم چقدر عاقلم که تو ا  یتازه م -
 رسه.  یمشامم م

تو   بارمی. ستیاون اصال به فکر من ن ی. موندم که تنهاش نذارم ولمای من خنگم ن  یول -
 دل تنگشم!  یلی. خومدهیبه خوابم ن بارمیچند سال بهم سر نزده.    نیا

و پنج. پس  ی. چند سال داشت؟ سدیکش یقیپر از اشک شدند و نفس عم ماین چشمان
امتحان جهان است. آنها با   ن یدشوار تر زیگشته بود؟ حقا که مرگ عز  ریپ ن ینچنیچرا ا

برخواست. فقط آمده بود   یصندل   یاز رو  ماین یهم به صحبت پرداختند و پس از ساعت 
 گذاشت.   زی م ی سرش را رو  دی. با رفتن او سعند یرا بب دیسع تا به خواهرش سر بزند و

  یداشت برا  از ین یکرد. حال فقط به چشمان  یاز تب بدنش کم نم زی سطح م  یسرد
زد و   رون ی کردن. از کافه ب ه یتک یبرا  یزجه زدن و به شانه ا یبرا  یی به صدا ستن،یگر
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گرفت. او به دو پا   شیپارک شده بود راه خانه را در پ رونیکه ب ییبدون نگاه به خودرو 
  یسوختگ  یهنوز هم بو  مایکه به قول ن یشهر یها  هگشتن در کوچ ی داشت برا  از یهم ن

 نفس!   یجنازه   یداد. بو  یم

  واری د یزل زده بود. رو  شیرنگ رو به رو  دیسف وار یدرون اتاق خود نشسته و به د  هیسا 
آن   یعنیکرد. لباس ها همان بودند، پس   یکه در ذهنش بود را تجسم م  ینقش دختر

شدن در به خود آمد و به   ده یبود؟ مادر؟ با کوب  یدختر خودش بود؟ زن کنارش چه کس
شد و کنارش نشست.   کی به او نزد ری کرد. سم نگاه که درون چارچوب قرار داشت   یریسم

 خود قرار داد. ی بر شانه حلقه کرد و سر او را   هیسا یدستش را بر شانه 

 هو؟ ی یشد  ینجوریچرا ا -

 ! دمشی کرد آرام گفت: من د یکه به روبه رو نگاه م یدر حال هیسا 

 رو؟  یک -

 خودم رو!  -

 گنگ نگاهش کرد.   ریسم

 شدم.  یو بلند نم  نیتنم بود. نشسته بودم رو زم هیهمون لباس صورت  -

  رونینفسش را ب یعصب ری. سم ختیفرو ر  ریسم یبر شانه   هیاز چشم سا  یاشک  قطره
  یاو بود. دست بلند کرد و در حال  یقلب یتنها خواسته   یدختر جنگل  یفرستاد. خوشنود 

بهت   یتهران چه قول می اومد  راز یاز ش  یوقت ادتهی کرد گفت:  یکه سرش را نوازش م
 دادم؟ 

 کنم.  دایخانوادم رو پ یکن  یکمکم م یگفت -

کنه فکر کنم بتونه   یکار م یانتظام ی رویکردم. تو ن دایرو بعد سال ها پ یدوست هی -
 کمکمون کنه! 

 برداشت.  ریسم یشانه   یخوشحال سرش را از رو  هیسا 



 اور یو  ار ی

156 
 

 واقعا؟!  -

 ! ینکن هیگر گهیآره، فقط قول بده که د -

 زد.  یتکان داد  و لبخند نی بار سرش را به باال و پا ن یچند هیسا 

 قول. -

که در را  یرفت. زمان رونیتخت برخواست. از اتاق ب  ی زد و سپس از رو یلبخند   ریسم
کند؟ به   دایپ یدوست نی. حال از کجا چندیکش یقی داد و نفس عم هیبست به آن تک

  ی پس از گشتن گام به گام محله ها دی. سعافتی او را ن یسمت اتاق برادرش رفت ول
 فرو رفته بود!   یبی عج کوتکه در س  یوارد خانه شد. خانه ا ک،ی نزد

توانست آرامش کند   یکه م یز یرا گرفت. االن تنها چ ای آر یرا برداشت و شماره   لشیموبا
راه خدا   انی کامران راه افتاد و در م یخانه   یچون و چرا به سو  یب ایصحبت با او بود. آر 

. یدختر جنگل ادی با  دیتپ یاما قلبش م  ندید نبکر  ی. دعا مندیرا نب هیکرد تا سا  یخدا م
با   دیکه به آنجا رس یدل بخواهد و از نظر عقل روا نباشد. زمان ست؛ی بیپارادوکس عج

رفت و   دی خود را باال انداخت. به سمت اتاق سع ی ابرو ها منیخانه در نش یاهال  دنیند
رفت و   شی به سو ایتخت نشسته بود. آر  یپشت به او رو دیبه درون گام برداشت. سع

رو   مایکه سرش را بچرخاند لب زد: ن  نی بدون ا دیشانه اش گذاشت. سع یدست بر رو 
 . اومده بود به من و نفس سر بزنه. دمید

 کنارش نشست.  ایآر

 نه؟  یدرد دار -

مثل   گمیوقتا با خودم م  یروزم نشده که بهش فکر نکنم. بعض هیچند سال گذشته اما   -
 دل بکنم.  دهیخواب رشیکه نفس ز  یتونم از خاک   ینم یشهر ول نیجمع کن برو از ا ماین

باال رفت. تحمل   دیهقهق سع  یرا در آغوش گرفت و صدا  قشیرف یبدون گفتن سخن ایآر
شود.  ی کند دلش سبک نمن هیدانست که تا گر  یاو را نداشت اما م یاشک ها   دنید

بود و    دیسع  یکرد. اگر او جا  یم  شهیآمد. با خود اند رونیاز اتاق او ب  یپس از ساعت
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آسان نبود! سرش را بلند کرد و به سقف   یزیچ ن یفکر به چن ینفس چه؟ حت ی جا هیسا 
 چشم دوخت. 

 من نباشه!   یاگر برا  یحالش خوب باشه حت ا،ی خدا -

نامش را بر زبان آورده بود.  ی. زندیرا از پشت سر شن ییخانه خارج شده بود که صدا از 
  دنیکه با خود بسته بود را شکست. با د یخوشحال به عقب برگشت و تمام قول و قرار

و او را در آغوش خود   دیاو دو  یبود به سو  ستادهی ا  ش یو سالم رو به رو  حیکه صح هیسا 
 یو خود نم  یآغوش نیچن  ی. چه دلتنگ بود برابستچشمانش را  هیحل کرد. سا 

در  شه یبزند و کاش آنها هم خی  ی. کاش جهانستدی جا با نیدانست! کاش زمان هم
 حال بمانند.    نیهم

 . ایآر -

  ایآربغض را بشکند.  نیو ا  زدی تواند اشک بر ی. دوست داشت تا مدی لرز   یم هیسا   یصدا 
بدون حرف نگاهش کرد. سپس   یا  هیو ثان دیکش رونیرا از آغوش خود ب هیمتعجب سا 
 زد.  یبا درد لبخند 

 !  ا؟یآر -

 خنده اش بلند تر شده بود.  یصدا 

   ا؟ی واقعا آر -

 شد. یم   دهیدفعه خنده اش قطع شد و اشک در چشمانش د  کی

   ؟یبرد  ادی رو از  اوری -

او    یول  ردیرفتنش را بگ یدستش را بلند کرد تا جلو هیگام به عقب برداشت. سا  چند
کرد    یبود که گمان م وانهی بود مگر نه؟ د وانهیحرکت کرد. د  نشیشتاب زده به سمت ماش

نگاه کوتاه به   کی او. درون خودرو خود نشست و پس از  اری  هیاست و سا اوریهنوز 
ها را   ابانیخ ییآمد. با سرعت باال  رونیب اطیبود از ح ستادهیکه هنوز دم در ا یا  هیسا 
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  یکه م  یزیبه آن چ دیتا شا ردیخواست از تمام عالم و آدم سبقت بگ یکرد. م یم یط
  دایبه سمت راست پ یفرمان چاندنیجز پ یراه  شیجلو  ینیخواهد برسد. با آمدن ماش

 به درخت برخورد کرد.   نینکرد و ماش

 ی. بدیچک  یکه به فرمان خورده بود زخم شده و از آن خون م یاش با ضربه ا یشانیپ
شود!   ینم شتری. درد سر که از درد دل بدیکه داشت سرش را به فرمان کوب یتوجه به درد

تند نبودند و   گر ید  شینفس ها  تمی آرام شد. ر قهی. پس از چند دقدی و باز هم کوب دیکوب
حال چشمانش را بست.  یشد. ب یسر به تمام بدن پخش م ز شد که ا یازه متوجه دردت
به سمت چپ   نیماش ی شهیصورتش را خون فرا گرفته بود. با زده شدن ش  یسو  کی

به آن مرد   تیرا روشن کرد و بدون اهم نیبود. ماش ستادهی نگران ا  ی خود نگاه کرد. مرد 
با شتاب به حرکت در   هخان یشد به سو  ابانیکه باز وارد آسفالت خ ی به عقب راند. زمان

 آمد.

که هنوز لحظه لحظه اش در   ی. خواب تصادفدید ی بسته بودند و خواب م چشمانش
برود. با   نی او پا ی آب خوش از گلو کی که نگذاشتند  ییشد. لحظه ها  یذهن پخش م
از خواب بلند شد و   ادیزد. با فر  ادیاز دست افتاد و فر  لشی موبا یزیبه چ  ن یبرخورد ماش

 فرو رفته بود نگاه کرد.   قیعم یب که در خوا ینفس نفس زنان به ملکه ا 

بهتر شود.   یتا که کم دیکش  یم  قیعم یبر کمرش نشسته بود. نفس ها  یسرد   عرق 
به  نهی رفت. از آ ییدستشو یتخت بلند شد و به سو  یکه به خود آمد از رو  یزمان

که  یتوانست زمان را به عقب برگرداند! زمان یکرد. کاش م  یخود نگاه م سی صورت خ
زد و   یکند. لبخند یو به او نگاه م نشستهتخت   یرو اریکه هوش دیآمد ملکه را د رونیب

 کردم؟   دارتیاو گام برداشت. کنارش نشست و شرمنده گفت: من ب یبه سو 

 کرد.   یلب نقاش یبر رو  یهمانند او لبخند ملکه

 وقت بلند شدنم بود.  گهید -

 چشمان او چشم دوخت.  به

 ؟ ی د یدرهم برهمت د یبازم از خوابا ست؟ی کنم حالت خوب ن یچرا حس م -
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گفت   یم  نشیش حداقل به همسر نازنتکان داد. کا دی تا یسرش را به نشانه  سهراب
  یزیچ ادی کرد! ملکه با   یگنار کم م نیاز بار ا  یچه کرده است. کاش کم  شیکه سال ها پ

 خوشحال به سهراب نگاه کرد. 

 ! رهیسم هی فردا نامزد یراست -

 هست حاال؟   یواقعا؟ عروس ک -

 . مینیبیم  میری دونم. فردا م یاهوم! نم -

  دیداشت که با یاد یز  یتخت بلند شد. کار ها یخود را باال داد و از رو  یابرو ها  سهراب
که هنر دستان پسرش   ییتابلو   دنیکرد. وارد اتاق کارش شد و با د   یم  یدگیبه آنها رس
پس از سه بوق جواب   ایرا گرفت. آر ای آر یرا برداشت و شماره   لشیزد. موبا  یبود لبخند 
 . دیچیپ لی درون موبا  دشخواب آلو یداد و صدا 

 جانم بابا.  -

 ؟ ی سالم پسرم خوب -

 .  یمرس -

 .شهیداره دوماد م قتیرف دمیشن -

نشسته   شی رو یپدر جلو یی . سرش را گو دیکش یقی چشمانش را بست و نفس عم ایآر
 تکان داد.

 . رهیسم  یآره. فردا نامزد -

 ! یفردا بترکون ینه؟ منتظر یخوشحال  یلیاالن حتما خ -

به هم، پدر بود مگر نه؟ پس چرا   ری و سم هیسا  دن یخنده اش گرفته بود. مسبب رس ایآر
  یکه م یی شود؟ صدا یم دهیاز ته دلش شن ییتواند او را گناهکار بداند؟ چرا صدا  ینم
از  خانواده  یخوشحال یکه برا  یی. تویاتفاق ها خودت هست نی مسبب تمام ا  دیگو
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را کنار گذاشت و به همسرش چشم  لی موبا درصحبت با پ ی. پس از کمیخودت گذشت
در کنار او و در اتاق او خوابش برده است. با   ایدانست آر یکه هنوز نم یدوخت. همسر

تو رو   ینامردم نه؟ زندگ یلیآمد لب زد: تو رو ول کنم برم خ یاز ته چاه م ای که گو ییصدا 
 بشم.  فداخوام، خودم  یمن فقط نم یخودم فدا کردم. ول یدر مقابل زندگ

صورتش    یکه رو یزیرا باال برد و صورت ساره را نوازش کرد. ساره با حس چ دستش
زد.  ادی چشمانش بود فر  یکه جلو یزی چ دنیخورد چشمانش را باز کرد و با د یتکان م

گذشت. به خود آمد و متعجب گفت: چرا داد   یا  هیخود بلند شد. ثان  یاز جا  دهیترس ایآر
 ؟ یزن یم

 ه؟ ی)نگران(: صورتت چرا خونساره

برده بود که شب را همانگونه که به خانه  ادی. از دیگذشته آرام بر سرش کوب ادیبا   ایآر
 زد. یاست. بدون شستن سر و صورت. لبخند آرامش بخش  دهیبرگشت خواب

 م.داشت کیتصادف کوچ   هی  شبینترس! د -

مردش نگاه   یچهره   یجا  یبه جا  دهیرا با دستانش قاب گرفت و ترس ای صورت آر ساره 
 کرد.

 .یدرد دار یلیخ -

که به   یخود بلند شد و در حال یسوق داد. از جا  نی دستان ساره را گرفت و به پا ایآر
 رفت گفت:  ی حمام م یسو 

 .کهیزخم کوچ هینه بابا،  -

برده بود که شب   ادیاز   ای کند! گو ینم یزیهمه خونر  نیگفت! زخم کوچک که ا  یم دروغ
. وارد حمام شد و در را دیکوب  یها به فرمان م  وانهی گذشته چگونه سرش را مانند د

 از ین یز یچ نی سوزاند اما او به همچ ی. آب داغ زخمش را مستادی دوش ا  ری بست. ز 
 نکند.   هیهد  یدرد  گرانیبه د ماندب ادشیدرد بکشد تا که   دی داشت. با
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آمد بدون خوردن صبحانه به  رونیکه ب یدرد لذت برد. زمان نیرا بست و از ا  چشمانش
  ای. آردیشی اند  یم  شیرفت. ساره درون خانه نشسته بود و ذوق زده به ساعت پ کینیکل
  یمش گذاشت و لب زد: مرسبود! دستش را بر شک  دهیتخت درست در کنار او خواب یرو

دم برات   یمنم قول م ،یادامه بد  ینطوریا  یقول بد  ر! اگ یکرد  کیرو به من نزد  ایکه آر
 بشم. ایمادر دن  نیبهتر

. زنگ زده بود که همانند  دیمادر را شن  یزنگ تلفن آن را برداشت و صدا یصدا   دنیشن با
کند. ساره با   هیاش گال  ندهیبودن عروس آ بیو غر  بیکه گذشت، از عج یچند روز   نیا

  نیچن ریآمد. کاش سم یم ید یو رنگش به سف دی لرز  یدلش از ترس م هینام سا  دنیشن
آورد. اصال کاش   یاش نم یپدر یگرفته و به خانه  راخواست. کاش دست او  یرا نم یزن
 وجود نداشت!   یا  هیسا 

  واناتی از ح یانبوه انیدر سر، م یمعجزه با زخم کی بر اثر   شیکه سال ها پ یدختر
بود که  ن ی مبل نشسته و در فکر ا  یدرنده بزرگ شد. ملکه رو  ی دوام آورد و با گرگ ها

که   یدارد. سوال یدانند چگونه اخالق یکه همه م  ییعروس آتنا چگونه است. آن هم آتنا 
آورده بود خوشحال   یاو چا یشده بود را به زبان آورد. اعظم که برا  جادیدر ذهنش ا 

 کنارش نشست.  

تونه زن   یم  یدونم فقط کس ی دونم. اما م یرو نم هیکه عروس آتنا خانوم چجور  ن یا -
 باشه. وونهی خودش د  نیباشه که ع ریسم

 . دینش پرصورت اعظم خنده از لبا یبا خنده سرش را تکان داد اما با زوم شدن رو  آتنا

   ده؟یپر یل یرنگ صورتت خ یکن  یاعظم فکر نم -

 نه خانوم خوب خوبم. -

 ؟ ی تا تو استراحت کن  میاریرو به جات ب گهی د یکی  یچند وقت هی  یخوا یم -

 . من حالم خوبه! گمی نه خانوم واقعا م -
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  ایرا در دست گرفت. آر  شی چا  وانی که قانع نشده بود سرش را تکان داد و ل  نیبا ا ملکه
 که تازه آمده بود چشم دوخت.  یماریگذاشت و به دهان ب  یرا کنار یچا   وانیل

دکتر اعصاب اما خانوادم نذاشتن.   شیخواستم برم پ یبده! م یلیدکتر حالم خ  یآقا  -
 .شهی با صحبت حل م گن ی ترسن به قرص وابسته بشم. م یم

 که؟  یدون  یرو م نی. ا دمیبده بهش دارو م یلیخ  ضمیحال مر نمیاگر بب  یمن هم گاه -

 دونم.  یبله دکتر م -

 ه؟ یبگو که مشکلت چ قیخب، حاال به من دق -

 شیکردن دکتر. قلبم داره آت  گهی مرد د  هیکه دوستش داشتم و به زور عروس  یکس -
 ببرم نه غمش رو.  ادی تونم اون رو از   ی. نه مرهی گیم

  دیبا ایدچار است   یدرد نیگفت خودش هم به چن یم  ماریبه ب دیزد. با  یشخندین ایآر
که در   یکرد. با درد  یم یخود عمل یدرد چاره ندارد؟ که اگر داشت بر رو نی گفت ا یم

خود بلند شد. پس از خوردن مسکن باز هم   یگفت و از جا یدیسرش پخش شد ببخش
  یو مشاوره به او. کار  مارینشست و کارش را شروع کرد. گوش دادن به درد ب یصندل  یرو

 . دی کش یآه ماریکرده بود. با رفتن ب شرفتیکه درون آن پ

گذاشت. اعظم   یاو م ی رفت و سرش را بر پا ینبود تا به کنار اعظم م یگرید ماریب کاش
پله ها گام برداشت   یبود از اتاقش خارج شد به سو  دهیچیکه در بدنش پ  یبا حس درد

افتاد. سهراب که تازه از شرکت به خانه   نیزم یکه به آنها برسد بر رو  نیاز ا   شیپ کنیل
  یکرد. هر چه صدا م شیبلند صدا  یو با صدا  دی او دو  یسو  بهاعظم   دنی آمده بود با د

 .دیشن ینم یکرد جواب

پله ها به سمت آنها   نی اعظم و سهراب پا  دنیآمد و با د رونینگران از اتاق خود ب ملکه
از خانواده    یجزو گریو چند ساله شان را که د نی رفت. با کمک همسرش خدمتکار چند 

خانه  ی کیدر نزد  یمارستانی ب یسرعت به سو  ن ی شتریگذاشتند و با ب نی بود درون ماش
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که   ییها  شیبودند. دکتر از آزما  مارستانی شب درون ب اذشت. آنها ترفتند. ساعت ها گ
 کرده است.   شرفتیهم پ ی لیسرطان را داد. سرطان معده که خ ص ی گرفته بود تشخ

کرد که چگونه   یم  شهیاند نی درون راهرو نشسته بود و به ا  یصندل ی رو  نیغمگ سهراب
ها    ابانیبه ساعت هنوز در خ  تی که بدون اهم ییای را به پسرش بدهد. آر یخبر بد  نیچن

هم گوشه کنار ترمز   یکرد و گاه یدر کار نبود. آرام حرکت م یبار شتاب نی زد. ا یپرسه م
زد و نگاهش   یرا از درون آن برداشت. لبخند  زیو سنگ نوک ت  ردزد. داشبورد را باز ک یم

آن را با   هی هم سا  نی هم یخورد مگر نه؟ برا  ینم  یردختر شه  کی سنگ به درد  نیکرد. ا 
 .  اوردیخود ن

که  یفکر کند زمان یگریبه د دیو دوباره سنگ را درون داشبورد انداخت. نبا  دیکش یآه
دانست که مشترک کردن اتاق ها   یهمسرش در خانه چشم به راه اوست. هنوز هم نم

 یکرد. شروع به بهتر کردن رابطه   یشروع م ییجا  هیاز   دینه اما با  ای است  یکار درست
که چشم باز کرد ساره باال سر او نشسته بود و با لبخند نگاهش   یزن و شوهر. زمان انیم
 کرد. یم

که درون    ییها زیدانست چ یخود را جمع و جور کرد. نم یچشمان بازش کم دنید با
که عدد هشت را نشانه گرفته بود   یبه ساعت اینه. آر ای گذرند را به زبان آورد   یذهنش م

آمد ساره هنوز هم در  رونیب  ییکه از دستشو یتخت برخواست. زمان ینگاه کرد و از رو 
دختر، چرا باز   شدهیو خم شد. سرش را جلو برد و گفت: چ ستادی او ا ی آنجا بود. رو به رو 

 هات غرقه؟   یکشت

 صورتش جمع شد.   ای و آر دیاش دست کش یشانی پ یبه زخم رو ساره 

 کنه؟  یدرد م یلیخ -

 نه تکان داد و ساره اخم کرد.   یسرش را به نشانه  ایآر

 کنه؟   یعفونت م یدون یمگه نم  ش؟ی چرا نبست -

 .  ستادیخود صاف ا   یدر جا یناراض ایآر
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 . رمی زخم بم هیک به خاطر   ستمین فی نترس انقدرم ضع -

  ایآر  یرفت و سپس به سو ه یاول یبه حرف او به سمت جعبه کمک ها  تیاهم یب ساره 
تو که   ا؟ی: تو چت شده آر دی لب غر ر یپوشاند ز  ی که زخمش را م یبرداشت. در حال  زیخ
  یخوا  یاالن نم  ی. ولیشدی رو صورتت افسرده م فتادیخش م هیاگر  ؟ی نبود ینطوریا

 .یکن یکار تیشونی که جا خوش کرده رو پ یزخم نیا  یبرا 

 زد.  یلبخند  ایآر

 گفت بزرگ شدم. شهیم -

 .یکن ی کنه که به درد سر توجه نم یقلبت درد م یانقدر دمیشا -

 مشکوک نگاهش کرد.  ایآر

 ه؟ یمنظورت چ -

 قرار داشت نگاه کرد.  دشیکه در د یتخت نشست و به در باز  یرو  ساره 

 یتو رو از من دور کنه اما نم  یحت  د،یدونم شا ینه. م ای دونم گفتنش درسته  ینم -
 . نمیخوام که تو رو ناراحت بب یتونم و نم

 ! یگی م یفهمم چ یمن واقعا نم -

کنه رو   ینامزد م قتیرف نیکه امروز با بهتر   یکس یعنی هیدونم که تو، سا  یمن م -
 . یدوست دار

نشسته و   شیبود که رو به رو  یفکر خود بود؟ نه! در فکر زن. در ستادیشوکه شده ا  ایآر
  یجز خودش را دوست دارد. چگونه دوام م یداند شوهرش کس یکند که م  یاعتراف م

 نگاه کرد.  ای آورد؟ ساره به چشمان آر

 .یخوام درد بکش  ی. نممیری نم یمهمون نیبه ا  یاگر تو بخوا  -
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آن نشست. حال او هم به در  یجان خود را به تخت رساند و رو  یب ییبا گام ها  ایآر
 کرد.  ینگاه م

   ؟یکش یدرد نم ؟ی تو چ  یول -

 . ستمیمن مهم ن -

 او را گرفت.   یشد و شانه ها  رهی شد. به ساره خ  یم دهید  ایآر ی لب ها یرو  یپوزخند

. اگر  یمهم باش دی خودت با ی از همه برا  شتریب ،یمهم باش  دیساره! تو با  ایبه خودت ب -
 کنه. یکار رو نم نیا  یا  گهیکس د چ یه یخودت دل نسوزون یتو برا

  یکه دوستش دارم هستم. شب کنار اون م یندارم. کنار کس اجیاحت  یمن به دلسوز  -
  یتو  یکه تو پدرش   یبچه ا هیکنم اون، اون هست.  یچشم باز م  یخوام و صبح وقت
 ودم.دل بسوزونم به خ دیبا یچ  یشکممه. پس برا 

  رونیاز ب  شیخود بلند شد و به سمت در رفت. پ یآورد. از جا  نی دستانش را پا ایآر
 ساره چشم دوخت.  یرفتن به عقب برگشت و به چهره  

  ت یحال  رهی گیم  شیقلبت داره آت ؟ یخودت چ ی. ولیبا حرفات گول بزن یتون  یمن رو م -
 ! ستین

. او را از  گری بود د شی ها یشد. دوست کودک  یرفت و چشمان ساره اشک  رونیاتاق ب از 
که در حال آتش گرفتن است   یقلب  یبرا یچه کس یشناخت. به راست یخود هم بهتر م

خانه تا عصر در  شد؟یاند یکه صاحب قلب فقط به عشقش م  یسوزاند در حال  یدل م
خانه به  یهوا  نی. ادندینشن  یزی و چ دنگفتن  یکدام سخن چیسکوت فرو رفته بود. ه

برخواست و ساره   ایشش قرار گرفت آر  یماند. ساعت که رو   یم  وشی آهنگ شام آخر دار 
کرد و گفت: فکر کنم بهتر باشه   دیکوب  یکه دل در دهانش م ینگران نگاهش کرد. رو به زن

 . میبر

 .اما.. -
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که هم  گهید ینشد جا  نجایبشم؟ بالخره ا  می تونم قا یم  یفکر کن ساره. تا ک کمی -
  ینجوری. ا نمیرو با چشم خودم بب ینامزد  نی. پس بهتره االن برم و انمیب یرو م گهید
 که بوده.  یدل کندم از هر چ دیشا

شب آماده شود. لباس   یاتاقش رفت تا برا  یبه سو  ایناچار سرش را تکان داد و آر  ساره 
مبل بلند شد و وارد اتاق   یقرار داشتند. ساره با شتاب از رو   یگریهنوز در اتاق د شی ها

توانست بگذارد که   یآورد. نم رونیشبش را ب یلباس ها   نیخود شد. از درون کمد بهتر 
  دیسف راهنیپ دنیپس از پوش ا یشد! آر یم نی خود بهتر دی . بازدچشم بدو یگریبه د ایآر

رفت. دل و جان آماده شدن   شی و زدن کروات سبز رنگ به سراغ درست کردن موها
دارد. با    یشدن گام برم یقربان  یخودش برا یداشت که با پا  ینداشت. حس گوسفند

 شد. شغولباز به تماشا م یبه عقب برگشت و با دهان ییگام ها یصدا  دنیشن

 چطور شدم؟  -

 ! یعال -

  راهنیآورد. پ یکم م یزن نیکنار چن   یعال یدانست که کلمه  یاما خود هم م یعال گفت
 نی شده بود و پا نی تز یکه باال تنه اش با تور و سنگ مشک  یا ی مشک ن یبدون آست
که به   دشی . کمر سفدیافتاده بود. ساره با لبخند دور خود چرخ یلخت مشک ی آن، پارچه 

طرف   ک ی را  شیبا رنگ آن داشت. موها  ییبای زده بود تضاد ز  رونی خاطر مدل لباس ب
 گوجه شکل درست کرده بود.   ی ونی نیبود و از پشت ش ختهیصورتش ر

مهارت    ونی نیرفته و انگشتانش در ش یشگریآرا  یداند که او دوره ها   یم  یکس یراست به
کنترل   یزد و آب دهانش را به زور در گلو فرو فرستاد. گاه یلبخند ای دارند؟ آر یخاص

به   تیکرد بدون اهم یشد. کرواتش را شل تر کرد و سع یسخت م  یکردن خودش کم
با   ایرفتن از اتاق بود که آر  رونیدر حال ب ره را درست کند. سا شی موها  یگرید زیچ
   ؟ی دیگفت: ساره، پاشنه بلند پوش شی گام ها یصدا  دنیشن

 نگران نگاهش کرد. ایتکان داد. آر دی تا یسرش را به نشانه  ساره 

 ؟ یتخت پا کن زی چ  هی ستیبهتر ن -
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 زد.  یلبخند  ساره 

 شده. یکفشا ط نینترس! من عمرم با ا  -

  یرا باال انداخت و ساره از اتاق خارج شد. پس از درست شدن موها  شی شانه ها ایآر
افتاده بود و    ایدر دل آر  ی. باز هم دلشوره اراه افتادند یمهمان  یمرد خانه، هر دو به سو 

آمده   همانانیتازه چند تن از م دندیکه به آنجا رس  ی. زمانستیچ لشیدانست که دل ینم
ملکه با   یدو به کنار مادر پدر خود رفتند. پس از سالم و احوال پرس  هر ایبودند. ساره و آر 

  یدختر نیخواد چن  یگفتن که عروس آتنا م یخنده رو به پسرش گفت: اگر بهم از قبل م
 کردم. یبشه باور نم

 : مگه چشه؟ ایآر

مثل بچه ها نگاهش به بادکنکا   م،یبگ کی جلو تبر   م ی! با بابات رفتستی : بگو چش نملکه
 . میگفت یچ دیبود. فکر کنم اصال نشن

در  یگام دوم قدرت یجلو برود اما برا  گرانیشت تا همانند دبردا یزد. گام  یلبخند  ایآر
غارش؟ گام رفته را به   اریو   قشیرف نی گفت؟ به بهتر یم کی رفت و تبر  یبدن نداشت. م

 اطراف را نگاه کرد.  یزیچ  ادی. با ستادی عقب برگشت و باز کنار مادرش ا 

 مامان پس اعظم کو؟  -

ناراحت شود   یمهمان  نیخواست پسرش در ا یاو را نگاه کرد. سهراب که نم ن یغمگ ملکه
که پسرم، اونم خودش خونواده داره. اگر بخاطر تو نبود   یدونیکرد و گفت: م یدست شیپ

رو رفت کنار اون.  یدخترش حامله شده چند روز  دیرفت. شن یما م  یتا االن از خونه 
 زنگ نزدم مزاحمش نشم. شمن به  یکامران دعوتش کرد ول

شد. دست کرد درون   رهیامشب خ  یسرش را تکان داد و باز به زوج دوست داشتن ایآر
داشته باشد،   یخاطره ا هیخواست از سا  یرا. نم  زیکتش و لمس کرد سنگ نوک ت بیج

  لشیدرون موبا  اوری و   اریپس سنگ را آورد تا به او پس بدهد. البته هنوز هم عکس  
اتاق   یساره به سو  ی ش از شروع مراسم نامزدیآمد آن را حذف کند. پ  یبود و دلش نم
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خورد و افتاد. در   چیپ شی دوم پا یکند اما در پله  دیرا تمد ششیخود رفت تا آرا 
خود برخواست و کفش   یاز جا  یمتوجه او نشد. به سخت یمجلس کس  یهمهمه 

. تنش را به  دیکش ینفس م  ی بود و به سخت دهی را از پا در آورد. درد امانش را بر  شی ها
  شیناله ها نی. در بدینال  یباال رساند و وارد اتاق شد. دست بر شکمش گذاشته و م

 زد.  یلبخند

پوشم.   یرو نم یلعنت  یبه بعد اون کفشا نیبودم. از ا یمراقب م شتریب دیببخش. با -
 باشه؟ 

شکم گذاشت. درون اتاق بود و   یکاشت و دستش را دوباره رو یوسه اکف دستش ب  بر
را،  ینامزد نیبودن ا  یبرده بود سور ادیکه از   ری را. سم ینامزد  یاز دست داد لحظه  

. دیچیدست و سوت در خانه پ یکرد و صدا  هی نشان را با ذوق در انگشت سا  یحلقه  
را   شی رو به رو  یشده بود و صحنه  قفلمشت شده بودند. فکش   یول ای دستان آر
آمد؟ پس از  یبه نظر م یعصب نیچن  نیکرد. مادر متعجب او را نگاه کرد. چرا ا  یتماشا م

با   ایهمسرش گام برداشت. آر  یآمد و به سو  ن ی ساره از پلکان آرام پا  یگذشت ساعت
 زد. یاو لبخند   دنید

 قدت کوتاه تر شده!  -

 درشون آوردم.  دمینکن! ترس  مسخره -

 . یکرد یخوب کار -

  همانیم گر،ید  ی. پس از گذشت ساعتیهمانیم نی تا تمام شود ا ستادندیا  گرید  کی کنار
خود نبودند و   یدر جا  ریو سم  هیآهنگ کم شده بود. سا یها در حال رفتن بودند و صدا

گشت.   یبا چشمانش به دنبال دختر جنگل م  ایرفته بود.  آر  دیساره به کنار برادرش سع
از   افتیکه او را در اطراف ن یصاحبش پس بدهد. زمان بهرا  زیخواست سنگ نوک ت یم
  یهمانیم  یکه برا  یخدمتکار  یخانه را متر کرد. جلو  شیخود بلند شد و با گام ها  یجا

 کدومه؟  هیاتاق سا دی دون یشب آمده بود را گرفت و گفت: م
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را   ایآر ی نه تکان داد. حوا که در حال رد شدن از آنجا بود صدا  یسرش را به نشانه  زن
 قرار داشت اشاره کرد و رو به او گفت:   ریکه کنار اتاق سم ی. به اتاقدیشن

 خانومه.  هیاون اتاق سا  -

که دستمال   دیرا د هیباز کرد و سا یاتاق گام برداشت. در را کم یکرد و به سو  یتشکر ایآر
باز کرد تا وارد شود اما   شتریزد و در را ب یکشد. لبخند ی م رونیب یکی  یکیها را   یکاغذ
  ینشسته بود و نگاهش م ه یخود خشک شد. خوشحال کنار سا یدر جا ری سم دنیبا د

فرو   ایسنگ در قلب آر یزیکه ت ایکرد. گو   یسرش را نوازش م مه یکرد. هر از چند گاه 
 رفت!  

  دینگاه کرد. او با  دیخند یم دی که کنار سع ی. به ساره ا دیکش یمقیو نفس عمرا بست   در
دانست که   یزد. نم یشخندیرا حس کرده بود با رفتنش ن  ایکه حضور آر  ری تحمل کند! سم

قلبش! در  دنیلرز  ی برا ایاز آر  ایباشد   ری جا دلگ  نی آوردن دختر جنگل به ا یاز خود برا 
 !میکن  شی واقع  ایکرد آرام گفت: ب یرا نوازش م هیکه سر سا یحال

 نگاه کرد و سپس به چشمان او.  نی اول به پا   رینگاهش کرد. سم جیگ هیسا 

 . میکن یازدواج رو واقع نیا  ایب -

شد مگر نه؟   یم  نیچن زیانگ  جانی. در لحظات هامدینفسش رفت و ن یلحظه ا  هیسا 
ها   یبا دستمال کاغذ  یتمام خود را به خل بودن زد و باز به باز  ی اریبار با هوش نیا

دختر سخت   ن یرا فهماندن به ا یزی. چدیکش ی قینفس عم یعصب  ری مشغول شد. سم
  یبود. دلش رفتن م ریسخنان سم ی  شهیتمام شب را در اند هیسخت! سا  یلیاست، خ

 خواست. بازگشت به جنگل!  

  یازدواج! به راست یآمده نه برا  نجایبود به ا االتش یکه در خ یکردن پدر دایپ یبرا  او
کرد به خواب برود.   یداند از ازدواج؟ چشمانش را بست و سع یدختر هشت ساله چه م

آمد.   یم ی زن و مرد  یخنده   یاش را. صدا  ی. خوِد کودکدید یم  بایز  یخود را در خانه ا 
به همراه پدرش. باز هم  دیرا باز کرد و همان زن را د درصدا گام برداشت.  یبه سو 

 زد.  یلبخند  هیسا   دن یبر تن داشت. با د  یمشک  یراهنیپ
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 گرفته! ای بابا برات چ نی بب ایعمه قربونت بره. ب ای! بزمیعز  ایب -

برداشت اما به   یگام هیبه پدر نگاه کرد. ذوق زده چشم دوخته بود به دخترش. سا  هیسا 
راهش قرار داشت. قطره   یجلو  یمانع  ای گو کن یکرد ل یباز هم سع نشد. کی آنها نزد
را لمس کرد. باز  سشیخ یخود نشست و گونه   ی. در جا دیو از خواب پر ختیر یاشک

را   شی اشک ها لی بار دل نیفرق داشت. ا شهیبار با هم نیبود اما ا  ستهیهم در خواب گر 
 دانست.   یم

بر تن داشت؟   یآورد مشک ادیاو را به   هیکه سا  یآن زن عمه اش بود. چرا هر زمان پس
نکند به جنگل   دایبست که تا خانواده اش را پ یبار با خود عهد نیو ا  دیکش قینفس عم

  رونیب یتخت برخواست و به سو   یبازنگردد و به آن بهشت سرسبز فکر هم نکند! از رو
طلوع کرده بود و رنگ   دینشست. خورش اطیو درون ح دگام برداشت. از خانه خارج ش

  یم  دهید  بایز  یاد یز  شبیآورد. د ادیرا به   ای آر یهمه جا را فرا گرفته بود. چهره   یروشن
با   هیسا د؟ی د یم  بایساره هم او را ز  ه؟ یفقط سا  ا ی  دندید یم  بایهمه او را ز شد مگر نه؟ 

 ها قرار دارد به سخن پرداخت. نکه در آسما  ییحسادت سرش را بلند کرد و با خدا

 !ننشیهمه زشت بب ای خدا -

چشمش را باز کرد. خواب آلود   کی به زور  ای نور از پنجره به درون اتاق، آر  دنیتاب با
  یکه کم نیو پس از ا   دیکش یا  ازهیشد. خم رهیخود خ یهدف به رو به رو  ینشست و ب

  ازهی. باز هم خمستادی ا  شیپاها  یقرمز رنگ تخت را کنار زد و رو  یبه خود آمد ملحفه 
خانه در  یآمد هوا  رونیکه ب نیبرداشت. پس از ا  گام ییدستشو ی و به سو  دی کش یا

 رفت تا شوفاژ ها را روشن کند.   جی پک ینظرش سرد بود پس به سو 

  یرنگ یبافت قهوه ا  راهنیخود گام برداشت و پس از برداشتن پ نی شیاتاق پ یسو  به
مورد   ی ها   لهیو پس از برداشتن وس دیکرم رنگش را پوش نیآن را به تن کرد. شلوار ج

شدند. ساره    یتکرار م شهیکه مانند هم یکرارت ی از خانه خارج شد. باز هم روز ها ازشین
شده ملحفه را کنار زد تا بلند شود اما با   زیر ی. با چشمانشداز خواب بلند   یبا دلدرد بد 

 حد ممکن باز شدند.   نیشتر یتخت چشمانش به ب  یرو  یقرمز دنید
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خود   یبه شکمش نگاه کرد. از ترس سکسکه اش گرفت. دست به شکم از جا  دهیترس
را   لشیمبل نشست و موبا یحال و پر درد رو  یرفت. ب رونی برخواست و از اتاق خواب ب
را گرفته بود.   ش یضربه زد. بغض گلو  یشد و بر نام هست نیدر دست گرفت. وارد مخاطب

حالم اصال خوب   ؟ی رو برسون خودت شهیلب زد: م نی غمگ یهست یصدا   دنیبا شن
 . ستین

ساعت.   هی ساعت،  میدانست چه قدر گذشته، ن یانداخت. نم  یرا قطع کرد و کنار لی موبا
کرد که سبک شده است. سبک تر از آن که دو جان در بدن داشته باشد! با   یفقط حس م

در واحد رفت. آن را هم باز   یرا باز کرد و سپس به سو  نی در پا فونیآ یصدا  دنیشن
دوست خود را واضح   ی. نتوانست چهره ستادی ا  چوب به آسانسور در چار رهی کرد و خ

هق هقش در  یسر خورد و صدا   نیزم یاش را تار کرده بود. رو دهی. اشک دندیبب
 . دیچی آپارتمان پ ی راهرو

خواست به خود استرس   یبلند شده اما نم  ریدانست د  یآرام آرام گام برداشت. م حوا
خواب   شبید یخانه خسته از مهمان یکه تمام اهال را ی بود ز  اریبدهد. شانس با او  

  یی صدا دنینشسته بود. حوا با شن اطیهنوز هم درون ح هینفر. سا  ک ی بودند. همه جز 
  دیسع  دنیو با د دیدستش را بر قلبش گذاشت. به عقب چرخ ده یاز پشت سر ترس

 زد.  یلبخند

 .دمیه ترسلحظ هی -

 تر بود! نیدلنش  یاز هر ساز  دی سع یگرفته   یصدا 

 صبحونه آمادس؟  -

 هول شده سرش را تکان داد.  حوا

 .شهیاالن آماده م -

که تازه از خواب   ی ریسم دن یرفت. با د رونیباز از آشپزخانه ب  مهی ن یبا چشمان دیسع
 زد و دست تکان داد. یبلند شده بود لبخند
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 شاه دوماد.  ریصبح بخ -

با هم   دیگفت: فکر کنم با یشد و جد کی به او نزد دیسرش را با خنده خاراند. سع  ریسم
 .میحرف بزن

 .امی: بزار صورتم رو بشورم بریسم

آمد    رونیکه ب یگام برداشت. زمان ییدستشو یبه سو  ریگفت و سم یباشه ا  دیسع
خود   شبی صورتش را جمع کرد. د  ریسم دنیوارد خانه شد و با د هی. سا دیبرادرش را ند

به او گفت   یری صبح بخ  ریکند؟ سم ن یتواند چن یم   گری چند بار د کنی را به خل بودن زد ل
  یجد ی دو برادر. هر زمان که بحث ها یشگیهم ان گام برداشت. به مک اطیح  یو به سو

با حس او کنارش متاسف   دیرفتند. سع یم  اطیاز ح یداشتند به گوشه ا  شیدر پ
 نگاهش کرد. 

 ! یگند زد  ری سم -

 ه؟ یکنارش نشست و متفکر گفت: منظورت چ  ریسم

 . هیآوردن سا -

  کیبه  ای و آر  هیسا یبرادرش هم از نگاه ها  ا یهم فشرد. گو   یرا رو شی لب ها  ریسم
  یبودند ساره با چشمان یکه دو برادر به دنبال راه چاره ا  یخبر دار شده بود. در حال گرید

بدهد.  ی توانست جواب یاما نم  دیشن یرا م لیزنگ موبا  یدرون مطب بود. صدا  یاشک
 زنگ داخل مطب با دستان لرزانش جواب داد.  یا صد  دنیچیبار پ  نیپس از چند

 چند بار بهت زنگ زدم؟  یدون یم  ؟یی ساره تو کجا  -

قرار   شی روبه رو  ایکه آر  ییزد، گو ی. لبخنددیکش  یقیدور کرد و نفس عمرا  لیموبا  ساره 
 دارد.

 . مامان طناز تصادف کرده االن کنار اونم. دیببخش -

 ام؟ ی منم ب یخوا  ی حالش خوبه؟ م -
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اومده نگران نباش.   رونینه من هستم، احسان هم هست، مامانشم از اتاق عمل ب -
 شب رو کنارش باشم.  دیفقط، فقط شا

 زنم پس. مواظب خودت باش.  یمن بازم بهت زنگ م -

 باشه. -

به پا  یبر زبان آورد تماس را قطع کرد. در دلش طوفان یگریسخن د  ای که آر نی از ا شیپ
که چه بر سرش آمده. کاش که از دست دادن   دیتوانست به همسرش بگو  یبود. کاش م

که  ینشسته بود و به عکس سه نفر ری درون اتاق سم هیترسناک نبود. سا نینچنیا  ایرآ
را نوازش کرد.   ایکرد. دستش را بلند کرد و صورت آر  یقرار داشت نگاه م یپا تخت یرو

 بود.   اورشیکه   یدر آغوش مرد ستدی خواست باز هم تپش قلبش با ی دلش م

او هم   یعن یشد از چشمانش خواند.  ینگاه کرد. عشق را م ریدر به سم یصدا   دنیشن با
روز گذشته  ادیبا   هیسا   ستد؟ی ا  یقلبش از تپش م ردی گ یرا در آغوش م هیکه سا یزمان

  نیاز ا  شی خواست فرار کند از دست نامزدش. پ  یخود بلند شد. م ی زد و از جا یلبخند
و او را کامل به درون اتاق    دیکش  یقی. نفس عمفتدستش را گر  ر ی که خارج شود سم

 شد.   رهیخ  هی. در را بست و به چشمان سادیکش

 ؟ یکنیازم فرار م  یکنم از صبح دار یچرا حس م -

 گذاشت. شی را به نما  شیدندان ها  هیسا 

 ! یا  وونهی چون د -

 نگاه کرد.  هیسرش را تکان داد و مظلوم به سا   ریسم

 .وونتمی ها د  وونهی آره، مثل د -

  زی آمد. چشمانش را ر یدانست چه کند. نفسش به زور باال م یهول شده بود و نم هیسا 
 زد.  یگریکرد و خود را به راه د

 شدما اما شهر فرق داره. ی امروز هوا سرده! تو جنگل بودم متوجه نم  یکن یفکر نم -
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 قرمز نگاهش کرد. یدست دختر جنگل را فشرد و با چشمان ریسم

دارم. انقدر   یچه حس یکه نفهم یستیه. تو انقدرم احمق نخودت رو نزن به اون را  -
 .هیعشق چ یکه ندون یستیخنگ ن

 نگاهش را به اطراف چرخاند.  هیسا 

 گرگم؟  هیرفته من مثل  ادتی -

 کنن  یم  یریگرگا هم جفتگ  یول -

خوشنود به سمت در   هیدستش را رها کرد. سا  د ی بگو یزیچ هیکه سا  نیاز ا  شی پ ریسم
او را برگرداند و به در چسباند. چشمانش را بسته بود و آرام آرام به دختر   ریرفت که سم
درون غار هم   یاتفاق روز  نی چشمانش را بست. ا  دهیترس  هیشد. سا یم کی جنگل نزد 

 است.  اری هوش ریتفاوت که حال سم  ن یداده بود با ا  یرو

  ر یتوانست حرکت کند؟ زور او که از سم یهم فشرد. چرا نم  یچشمانش را محکم رو 
  کی اجازه به او نزد یکه ب یبر صورت مرد  نداختیبود. چرا مانند گذشته چنگ ن شتریب

سرش را به سمت چپ    هی. سا شدیم دهیشن  ری تپش تند قلب سم یشده بود؟ صدا 
 او را نگاه کرد. ری سم یصدا  ندیبود. با شن نیکه کرد هم  یچرخواند. تنها کار

 اد؟ یانقدر ازم بدت م ؟ی ترس یکه انگار از من م یکن یرفتار م  یچرا طور -

 دهد.  یسرش را به چپ و راست تکان م  هیسا 

 نه، نه به خدا، من فقط... -

آغوشش. در  یقدم کی. در کشدینگذاشتحرفش را کامل کند. او را به سمت خود م ریسم
  هی. با بسته شدن در هر دو به آن تکدهدیهل م  رونیو سپس او را به ب  کندیرا باز م

نکند. چهار  یبه او کمک گری د ری که سم  دیترس  یم هیبودند. سا  نی کردند. هر دو غمگ
. کاش دوباره در جنگل بود. کاش  دیتخت دراز کش  یاتاقش رفت و رو  یدست و پا به سو 

 آمد.   یجا نم نیپدر، به ا  کیاز   یتار  ریتصو  یبرا 
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اما   دیداخل اتاق چشم باز کرد و به سمت راست چرخ دینور خورش  دنیآتنا با تاب صبح
خود بلند شد و پس از شستن صورت   یدر کنارش وجود نداشت. متعجب از جا یکامران

. سرش را تکان  دیچیپ یاز شب گذشته در ذهنش م  یرفت. صحنه ا  ن ی آرام از پله ها پا
مبل نشسته بود و درون لپتاپ    ی. کامران رو دنکن شهی اند یزیکرد به چ یداد و سع

که او را   یآشنا چشم دوخت به زن  یمشغول چک کردن سهام بورسش بود. با حس نگاه
 زد.  یمبل نشست و لبخند   یآتنا کنار او رو د یپرست یعاشقانه م

 .  یزود بلند شد یلیخ -

 کرد.   هیآورد و به مبل تک نی لپتاپ را پا یصفحه   کامران 

  میتون ی! انقدر که ممیکردم که ما چقدر خوش شانس یبا خودم فکر م شبید -
 . مینیبچه هامون رو بب یخوشبخت

 بشه.  ایخواد زن آر یکرد ساره م  یفکرش رو م یک -

 خودش!   -

 دو به خنده افتادند. کامران به چشمان آتنا چشم دوخت. هر

 پارک؟  میهفته با سهراب هماهنگ کنم بر  نیچطوره ته ا  گم،یم -

 . شهی! دلمون هم باز مهیفکر خوب -

از خواب   ر یمنتظر ماند تا سم  یسرش را تکان داد و آتنا در فکر فرو رفت. ساعت کامران 
  ی زد. به سو یلبخند   دیآلود در کنار در اتاقش دکه او را خواب  یشود. زمان داریخوشش ب

 کرد گفت.  یکه سرش را نوازش م  یاو رفت و در حال

 .یترسم که چشم بخور  یم شهیتا به حال هم تی از بچگ -

 بر لبانش کاشت و اطرافش را نگاه کرد.  یخنده ا  ریسم

 جز من و تو بلند نشده؟  یکس -
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 خوابن.  دیو سع  هیشرکت، سا چرا بابات بلند شده بود که االن رفت  -

 آها.  -

 .ستادی مادر ا  یرود که با صدا گرید  ییراهش را کج کرد تا به سو ریسم

 اتاقاتون جدا باشه.  ستین یلیدل  دینامزد کرد  هیحاال که با سا  ر،ی سم -

هر دو. سرش را تکان داد و از مادر   د یناراحت؟ شا ای زد. خوشحال بود  یشخند ین ریسم
غرق شده بود. آب روون رودخانه  یزندگ یتا صبح سر کار بود و در روزمرگ ایدور شد. آر
  دنیداد و با شن یظهر را نشان م کی که   یساعت دنیجز مرداب نبود. با د یزیاش حاال چ

را   کینیو کلبلند شد   یصندل  یداد از رو  یخبر م  مارانی ب دنکه از تمام ش یمنش  یصدا 
 ترک کرد. 

که او حال   ندیخواست به خانه برود و بب یساره بود. م یعاشق نبود اما وابسته   دیشا
در افکار   ی ماه  کیزل زده بود. مانند   ون ی زی و به تلو دهیمبل خواب یدارد. ساره رو  یخوب

صورت    ینگاهش را رو ای. آردیرا د ایدر برخواست و آر  یصدا  دنیکرد. با شن یخود شنا م
 شد.   کیبه مبل نزد  یدادن سالم بدوناو چرخاند و نگران 

 ده؟ یساره چرا صورتت انقدر سف -

 زد. یلبخند  ای رفتار آر ی بود. به آشفتگ دایساره از دور دست ها هم پ یدگیپر رنگ

 از اونه.   دمیرو خوب نخواب شبینترس. د -

 دکتر؟  میبر یخوا یم -

 خوبه!نه بابا، حالم  -

مبل پرت کرد. با   ینشده بود سرش را تکان داد و خودش را رو  ی که راض نی با ا ایآر
تاسف تکان   یداد سرش را به نشانه  یرا نشان م الن یگ  یکه جنگل ها ونی زیتلو  دنید

 ینشسته بود و چشم دوخته بود به رنگ سبز ب ون یز یتلو  ی هم همانند او جلو  هیداد. سا
  یخواست که برود. دلش م ی. دلش مدیکش صفحه   یو روکران. دستش را بلند کرد  
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بعد  ا ی خود بلند شد و به سمت در اتاقش رفت. آر یاز جا یخواست که نماند! عصب
  یممتد رو به رو نم  یجز بوق ها  ییزد با صدا ی زنگ م دیو سع ریازظهر هر چه به سم 

 زد.  یآتنا لبخند یصدا   دنیچیکامران را گرفت. با پ   یشد. نگران خانه 

 ؟ یسالم خاله خوب -

 . آره شکر خدا.  زمیسالم عز  -

 دارن.  یزنم بر نم یبچه هات کجان؟ به دوتاشونم زنگ م نی ا  گمیم -

 رفته بر نگشته رفتن دنبال اون بگردن.  رونیچند ساعته ب هیسا  -

 گمشده؟  هیسا  -

اش را جمع و   یکه سوت نیا  یخود را هم به تعجب وا داشت. برا  یحت ا یآر یصدا  یبلند
 کرد.  یا شه یجور کن کند اند 

 مگه بچس که گم بشه؟   گمیم  زه،یچ -

 دونم واال.  یچه م گمیرو م نی منم هم -

 راحت شد. المیخ گهیزنم االن د یباشه خاله جون. من هر موقع تونستم زنگ م -

 قربونت بشه خاله. روزت خوش. -

 نگهدار. خدا -

پا گذاشت. سرش را با دست گرفته   یپرت کرد و آرنج دستانش را رو  یرا کنار لی موبا   ایآر
توانست خود را کنترل کند.   یخوردند. نم یموج دارش تکان م یموها   انی و انگشتانش م

گشت.  یبه دنبال دختر جنگل م دیو سپس بلند شد. با  دیکوب نیرا به زم شی چند بار پا
راحت از  الی بود با خ دهیتخت خواب یاو که رو   دنیدر اتاق ساره را باز کرد و پس از د 

بار گشت و   نیکامران را چند  یرنگش اطراف خانه  اهیس  یخانه خارج شد. با خودرو
 کرد.  دایپ یا  یکنار بقال نیزم یرا نشسته رو  هیسپس سا 
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کرد.   یبودند نگاه م زانیآو یم یقد  یکه از در مغازه   یا  یرنگ ی بود و به توپ ها نشسته
  دیو سع ر ی برسد سم هیکه به سا نیاز ا  شیپ کنی ل  دیپر  نی پا نیزد. از ماش یلبخند  ایآر

  یشد و هوا  دیبه عقب برداشت. لبخندش ناپد  یاو قرار گرفتند. گام  یکه جلو  دیرا د
  یکرد با نفس ها   یم یرفت و پشت فرمان نشست. سع نیش. به سمت مایدلش طوفان

حال   یآن سه نفر برا  دنیسر بلند کرد و با ند قهیخود را آرام سازد. پس از چند دق ق،یعم
اتاقش کردند.   یرا راه هی سا  دندیکه به خانه رس یخودش تاسف خورد. دو برادر، زمان

 و رفت.ا  یمتعجب به سو  دی. سعدیاش کوب یشانیپ ی بر رو یعصب  ریسم

 .یکن یم  کاریچ -

   ؟یشد چ ینم دای. اگر پستی ن هیجا متعلق به سا نی . گند زدم. ایگفت  یتو راست م -

به قصد صحبت   شی لب ها  قهیو در فکر فرو رفت. پس از چند دق  دیکش یپوف دیسع
 کردن تکان خوردند.

 کنه.  یکنم مامان کم کم داره شک م  یجنگل. حس م یفکر کنم بهتره برش گردون -

 سرش را تکان داد.  ریسم

 . برمشیهفته م نی تا آخر ا -

  انیم ر، یو سم  دیسع انیم  د،یحوا و سع  انیدر خانه پا برجا بود. م  ینیشب جو سنگ تا
  هیتوانست چهار دست و پا راه رفتن سا یکه نم ییو آتنا. آتنا  هیسا انیو م هیو سا   ریسم

صدا نگاهش    یشد و کنار او نشست. دختر جنگل ب هیوارد اتاق سا ریرا فراموش کند. سم 
 کرد. 

 برمت. یتا آخر هفته م -

 شد. رهیبه او خ جیگ هیسا 

   ؟یچ -

 گردونم جنگل. یباز برت م -
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 کنم. بابام و عمم.  دایخوام بابام رو پ یمن م  یول -

 .دمیفهم یم نا یزودتر از ا دی رو با  نیا  ه،یسا ستیبرا تو ن نجایا -

مادر و   یدانست جدا بودن اتاق ها برا  یخود بلند شد و اتاق را ترک کرد. م یاز جا   ریسم
در  گر ید هیهفته سا  ن ینداشت چون پس از ا ت یاهم گریاست اما د   ریپدر شک بر انگ

کرد. چرا لب   یبود نگاه م دهیکه کنارش خواب ییای خانه نبود. ساره با بغض به آر نیا
  ینم ی. ساره حتستیدر کار ن  یکودک گریگفتند که د ینم وشدند  یاز هم جدا نم شی ها

همسرش او را رها سازد. از    دیترس یکه م رایز  ند ینشیب نشیتوانست در سوگ رفتن جن
را در   شی آب را باز کرد و دندان ها  ریشد. ش ییتخت برخواست و وارد دستشو  یرو

 .  انیو گر  بیغر  یکرد. به زن یبه خود نگاه م نهیدست فرو برد. از درون آ 

که کرد زنگ زدن به ملکه و هماهنگ   یکار نیصبح پس از باز کردن چشمانش اول  آتنا
رود.   یدانست که ملکه آخر هفته ها با دوستانش به گردش م یکردن آخر هفته بود. م

در  یاد یروز ها ز  نی که ا یبه سهراب چشم دوخت. مرد لی ملکه پس از قطع کردن موبا
 دهد ی انجام م یکه کار اشتباه یاست. زمان درهم اخالقش همانند پ ای خودش بود. آر

بر خالف خانواده اش انجام   ی کرد کار یسع شهیهم  نی هم یتواند فراموش کند برا  ینم
که   یدر حال دیآنها، خنده بر لب گذارد. سع  یناراحت انیتوانست م  ینم رایندهد، ز 

  یمبل نشست و روزنامه را جلو   یصبحانه اش را نوش جان کرده بود کنار برادرش رو 
 تاسف تکان داد.  یسرش را به نشانه  ریچشمانش گرفت. سم

  یتون یکه تو اون نوشته شده رو م یاز روزنامه؟ چند برابر اطالعات یش یچرا خسته نم -
 .یبخون نترنتیتو ا 

 نداره.  یبه تو ربط -

 مرد بد اخالق!  ریپ -

 که در حال رد شدن از کنارش بود افتاد.  ییچشمش به حوا دیسع

 .یاصغر -
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 کرد خشمش را نشان ندهد برگشت و نگاهش کرد.  یم یکه سع  یدر حال حوا

 بله آقا؟  -

 .دیسخن بگو   دینگذاشت سع ری سم  یخنده   یصدا 

 ؟ یاصغر   یگیبهش م -

 کرند.  دایسوق پ ن ی به سمت پا شی را باال داد و لب ها  شی ابرو ها دیسع 

 ه؟ یمگه چآره  -

 تو ذهنم اومد!   لویبیپسر کچل و س هی یاصغر  یلحظه گفت هی -

  دنی با شن کنیو راهش را کج کرد تا از دو برادر دور شود ل دیکش یقی نفس عم حوا
 شد.  ستادنی باز هم مجبور به ا دیسع  یصدا 

 ؟ یمگه من بهت گفتم بر -

 .دیاو چرخ یبه سو  یزد و عصب یلبخند  حوا

 . امرتون؟ دی بفرمابله آقا؟  -

 را غنچه کرد.  شیلب ها  دیسع

 بنداز برام. خی.  یآب پرتغال. فقط خنک باشه اصغر -

که   یسرش را چند بار تکان داد و از دو برادر دور شد. زمان  یبدون بر زبان آوردن کالم حوا
آن که حضور او را   یشد آنها ب یم  کی نزد دیو سع   ریبا آب پرتغال در دستش به سم

 گفتند. یحس کنند سخن م 

 ؟یکن  یم تی رو اذ  چارهی : چرا انقدر بریسم

   ؟ی من؟ کِ   ؟ی:ک سعبد

 ؟ ی بش کی بهش نزد یخوا یبه نفسه م هیکنم چون شب یچرا حس م   ریسم
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و پس   دی بلند دو بار سرفه کرد. حوا به آنها رس یکه چشمش به حوا افتاد با صدا  دیسع
بود که   یسوال  نیا  ست؟ی ک گری آشپزخانه رفت. نفس د ی به سو زی م یرو  وانی از گذاشتن ل

  گریدر حال غروب بود و او د دیتمام روز، ذهن او را به خود مشغول کرده بود. خورش
  یر او نرمال تر از همه که از نظ یداد. کنار تنها کس ینم شامان  ی. کنجکاو اوردی دوام ن

تختش نشسته بود زل زد. حوا که    یکه رو ییمتعجب به حوا  هیاعضا بودند رفت. سا
 هنوز دو دل بود چشمانش را در کاسه چرخاند. 

 ؟ ی دربارش نگ یبپرسم اما به کس یزیچ  هی شهیم -

 سرش را تکان داد. هیسا 

 ه؟ ی نفس ک یدون یم -

 نگاهش کرد.  جیگ هیسا 

 دونم. ینم -

به در  دهی هنوز نرس کنیدر گام برداشت ل یبه سو  دیخود بلند شد و و ناام یاز جا  حوا
 برگشت.  هیو به سمت سا   ستادی ا

 . دمیشن دیاما چند بار اسمش رو از زبون سع هیدونم ک ینم -

  نیلبش از اتاق خارج شد. ا  یکج رو یآورد و پس از گذاشتن لبخند   نی سرش را پا حوا
دختر کم سن و سال   نی ا  ل یکه در تخ یبود! مرد  دهیشن دیرا که خود هم زبان سع

سوار بر اسب بود. به اتاق خود برگشت و تا زمان شام مشغول خواندن درس   یپادشاه
را در   ریبار سم نیباز هم سرش را بلند کرد و ا  رد  یصدا   دنیبا شن هی کنکور شد. سا  یبرا 

 زد و به کنار خود اشاره کرد.. ی. لبخنددیوب دچارچ

 .  نیبش ایب -

تخت کنارش نشست و به چشمان   یاو گام برداشت. رو   یسر را تکان داد و به سو   ریسم
 شد.  رهیاو خ
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 تونه کمک کنه. یکه گفته بودم بهت، االن بهم زنگ زد گفت نم  یاون دوست -

 .. دی چرخ یوار م  رهیدا ه یدر چشمان سا  غم

 ست؟ ین یراه چیواقعا؟ ه -

 بابام برگردم جنگل؟  دن یبدون د یعنی -

به او چشم  زانیآو ییبا لب ها هیتکان داد و سا دی تا یسرش را به نشانه  ر یسم 
 یآن زمان نم کنی خواست به جنگل بازگردد ل یدلش م یزیاز هر چ شتریدوخت. ب
چه به جنگل باز    یدانست او برا یم ری . مطمعنا اگر سمندیرا بب ایآر یرو  گریتوانست د 

که در حال صبحانه خوردن بود نگاه   یبه مرد  هساخت! سار   یگردد خود را نابود م ینم
چند روز در فکر بود که چه    نیصورتش افتاده بود. تمام ا  یکرد. نور از درون پنجره رو یم

  نجایا  شکم گذاشت و لب زد: کاش هنوزم ی. دستش را روافتین یکند اما باز هم جواب
 ! یبود

 زد. ی گفت لبخند  یاو که با کودک درونش سخن م دن یبا د  ایآر

   ؟ی مادر پسر دیکن  یپچ پچ م یچ -

  دهینشن یز یکه چ نیا  دنیهول شده نگاهش کرد. پس از نگاه به چشمان او و فهم ساره 
 به لبخند نبود زد.  هیشب  چیکه ه یلبخند

 ؟ ی مادر پسر  یگیچرا م -

 بازم پسر.  یدختر و سوم  ی. دومشهیبچم پسر م نی کنم اول یحس م -

 ؟ ی ا  یتو تو فکر سوم میدونه موند  هی  نیتو هم -

 با ذوق سر را تکان داد.   یبه شکل بامزه ا  ایآر

 پدر نمونه ام. قبل از اومدنشون هم به فکرشونم. هیبه فکر بچه هامم.  شهیمن هم -
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باز هم به خوردن صبحانه اش مشغول شد. سرش   ایو آر  دیبلند خند یبا صدا  ساره 
تا شب هر   دیو سع ری که در چشمان همسرش جمع شده. سم یاشک دیبود و ند  نی پا

قرار   شیمبل نشسته بود و کامران روبه رو  یتک و تنها رو  هیاز خانه بودند. سا  رونیدو ب
که آن درون جا   یسبز رنگ و گرد   زیکرد و چ ینی ب یتوجه به او دستش را تو یداشت. ب

دستش را به مبل   هیکرد. سا یآورد. کامران با انزجار نگاهش م رونی خوش کرده بود را ب
 حوا را صدا کرد.  عی خود بلند  شد تا به اتاقش رود. کامران سر یو از جا  دیمال

 حوا! حوا. -

 خود را به او رساند. حوا

 بله آقا. -

 نگاه کرد.  خود یبه مبل رو به رو کامران 

 کن.   زیاون رو تم -

 رو آقا؟  یگفت: چ امدیبه چشمش ن یزیکه چ حوا

 خود بلند شد.   یاز جا  یعصب کامران 

 ؟ یعنیاونجا تو   ینیب یدماغ رو نم -

که   یرنگ سبز دنی. با د ستادی مبل ها ا   انی م جیاتاق کارش رفت و حوا با گ یبه سو  خود
فرهنگ  یدار ذره ا  هیما   یاز آنها بود صورتش را جمع کرد. چرا انسان ها  یکی  یرو

به عقب برگشت   ییگام ها یصدا   دنیاو را آنجا چسبانده؟ با شن یچه کس یعنیندارند؟ 
 چشم دوخت.  دیو به سع

 ؟ یسادیوا   نجایچرا ا -

 با انگشت شست به پشتش اشاره کرد.  حوا

 کنم.   زیمبل رو تم  دیبا -
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وارد خانه کرده بود نگاه   یکه مادر، به تازگ یرنگ یشد و به مبل قهوه ا   ک یبه او نزد  دیسع
 زد.  یمبل لبخند  یرو دنیکرد. با د

 س.  هیحتما کار سا -

 حوا گذاشت. یشانه  یرا رو  دستش

 کنم. یم  زشیبرو من تم -

 اما... -

 ! یدیگم ازم کار کش ینگران نباش به مامانم نم -

بود وارد   دیسع  یکه هنوز چشمش رو  یزد و سرش را تکان داد. در حال یلبخند  حوا
 گفت. یآشپزخانه شد. آتنا درون آشپزخانه بود و با دخترش سخن م 

 نجا؟ یا  یاینم  گهی ساره تو چرا د -

 اونور رفتن سخته. نوری. مامان خب با بچه ا زهیچ -

 . یا  یدختر چه سخت ومدهیتو هنوز شکمت جلو ن -

  ییزد. در اصل بدون بچه وارد آنجا شدن سخت بود. جا یلبخند  لی وبااز پشت م  ساره 
  یصحبت و آوردن بهانه ها   یدر آنجا قرار داشت. پس از کم هیبه نام سا یکه دختر

گذشت و باز هم   یگذاشت. باز هم روز  زیم  یرا رو لیمختلف تماس را قطع کرد و موبا 
چشم باز کرد و با دو چشم قرمز رنگ   رتش صو یرو  یزیبا حس چ هی صبح شد. سا یشب

با  هی . سا دیکش یصورت  او گذاشته بود و تند تند نفس م یرو به شد. دهانش را رو 
  واریکه به د یرا در حال ریخود بلند شد و خرگوش را در آغوش گرفت. سم یذوق از جا

 .دیداده بود د  هیتک

 .ییتنها یلیخ  نجایحس کردم ا  -
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تشکر در آغوش گرفت.   ی. او را برا دیدو ریتخت گذاشت و به سمت سم یرا رو  خرگوش
او را از  ه،یدر آغوش گرفتن سا یبه جا کنیمشت شده را باال آورد ل  یدست ها  ریسم

 کرد.  یمتعجب نگاهش م   هیخود دور کرد. سا 

 بدم!  ادیرفته بهت   ادمیرو   یزیچ هی:  ریسم

 سرش را کج کرد و به دهان او چشم دوخت.  هیسا 

  وونهی رو بغل نکن. مخصوصا اگر اون مثل د یکه دوستش ندار یموقع کس چی: هریسم
 ها عاشقته. 

هنوز   هیراهش را کج کرد و به سمت در گام برداشت. سا  هیسا یچشمان بهت زده   یجلو
دانست چه برسد به راه و رسم عاشقان! او از  یبا انسان ها را نم یراه و رسم زندگ

باشد و دوست   ای شد که دوست دارد در هر لحظه کنار آر ی را سرش م نی فقط ا یعاشق
خانه   یقلبش در آغوش آن مرد قطع شود!. تا شب خرگوش در همه جا یدارد تپش ها 

جنگل   رفت که در یم  ادشیاوقات  یهم خوشحال به دنبال او بود. برخ هیو سا  دی پر یم
رفت. کامران و آتنا تمام روز   ی و چهار دست و پا راه م  دیپر یمبل ها م  یحضور ندارد. رو 

خود   یسر آتنا از جا رنبود! آخ زادیبه آدم هیدختر اصال شب نیرا تا شب حرص خوردند. ا
 دستانش را باال برد.  یبلند شد و عصب

رو از کجا   نیا  نمیبپرسم بب ر ی از سم  دیدختر رو تحمل کنم. فردا با نی تونم ا  ینم گهید -
 کرده.   دایپ

ساکت ننشسته    گریسرش را تکان داد و آتنا وارد اتاق خود شد.  صبح روز بعد د کامران 
  نیکه ا  ی. کسافتی گشت. او را در آشپزخانه به همراه دختر جنگل  یم  ری و به دنبال سم

خود را باال داد و رو به پسرش گفت:  یابرو   یتا  کی مادر خانه بود.   نیذره ب ری روز ها ز 
 باهات صحبت کنم.  دیبا

 زد.  یلبخند   ریسم

 بفرما. -
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 ! ییتنها -

  یو عصب  ده یترس هیکرد. سا  ه یهد  یبود نگاه غضبناک  ستاهی که هنوز در آنجا ا یا   هیسا به
درنده بدتر بود.   یها   وانیاز ح  یزن رفتارش حت  نیاز آشپزخانه گام برداشت. ا  رون یبه ب

زد.   یگذشته لبخند  ادیاتاق خود گام برداشت و خرگوشش را بغل گرفت. با  یبه سو 
و خرگوش را رها کرد.   دیکش یتوله گرگ آه ادیرفت. با   یمکه به شکار خرگوش   یزمان
  رهیبه چشمان مادر خ ریپر کند. سم هیسا  یاو را در زندگ  یتوانست جا  ینم یوانی ح چیه

سرش را به  ی. عصبدیبار  یآتش هم م یحت  ستین یزیشد. از نگاه آتنا خشم که چ
 سمت راست و چپ تکان داد.

 ؟ ی کرد  دایدختر رو از کجا پ ن یا -

 کرد خود را به آن راه بزند.   یسع  ریسم

 مامان؟    هیمنظورت چ -

 خودت رو به اون راه نزن.  یدونیمنظورم رو خوب م -

گوش کرده و    دیاش. کاش از اول به حرف سع یوانگی به عمق د یزد؛ لبخند یلبخند   ریسم
کند.  یرفتار م وانی ح ک یآورد. او هنوز هم مانند  یانقدر زود دختر جنگل را به شهر نم

 هم مانند مادر سرش را به چپ و راست تکان داد.  ر یسخنگو! سم وانی ح  کی

 ! هیفهمم منظورت چ یواقعا نم -

  ای تونه مثل آدم غذا  ینم یاون حت  ره،ی که چهار دست و پا راه م دمی دفعه د ستیو ید -
  نیدختر نرمال ا  هیبابات دستش رو تا ته کرده بود تو دماغش.  یجلو  شبیآب بخوره. د

 کنه؟  یکارارو م

کرد تا با آرامش با اون سخن   یبه جلو برداشت و دستان مادر را گرفت. سع یگام  ریسم
 تا ته دلش قرص شود.  د یبگو



 اور یو  ار ی

187 
 

روش   یاد یباشه حافظه اش رو از دست داده. به نظرت ز  یمامان گلم اون هرچ -
   ؟ی گرفت ینظرش م  ریز  ینطوری اگر عروست نبود هم ا ؟ی حساس نشد 

 ! ریسم یخوام انتخاب اشتباه کن یمن نم -

 من انتخابم درسته مطمعنم. -

 ست؟ ین یکیچرا هنوز اتاقاتون   یکن ی فکر م نطوریاگر ا -

 را باال انداخت.  شی شد شانه ها یکه از مادر دور م یدر حال ریسم

 انتخابه! هی  نمیا -

 چینظر او هاز   یفکر کرد ول ریرفتن او را تماشا کرد. تا ظهر به سخنان سم یعصب مادر
ببرد که   ادی از   دیحافظه اش را از دست داده اما نبا هیکدام قابل قبول نبودند. درسته سا 

پسرش هم گرم   ن یاز ا یبه دنبال او راه افتاد اما آب دیسع دنیانسان است!. ظهر با د  کی
 دی جو یرا م  شی که لب ها ی کرد. ساره در حال هی دخترش زنگ زد و گال  هنشد. آخر سر ب

 به سخنان مادر گوش داد.  

بود. در آن   دهیاش را کش ینقاش ای است که آر یهمان دختر   نیکه ا  دیبه او بگو چگونه
  ی که سرش را رو  یدر حال ایکس نبود. آر  چیداد که به نفع ه یرخ م یداخل ی زمان جنگ

  یبرا   یکرد راه  ی. هر چه فکر مدیشیاند  یفالکت بارش م یگذاشته بود به زندگ زیم
 ل سرش را بلند کرد و تماس را پاسخ داد.ی زنگ موبا  ینبود. با صدا  ییرها

 جانم مامان؟  -

 خونه؟  یا ی کار مهم دارم باهات. م هی -

که واقعا مهم است.   دیفهم یم  یشده ول یدانست چ یگفت. نم یمتعجب باشه ا   ایآر
اتاق مادر    یخود را به خانه رساند. به سو  ایکرد. آر یم  انشیوگرنه مادر از پشت تلفن ب

 یلیکه از پله ها باال برود چشمش به اتاق اعظم افتاد. خ نیاز ا  شی پ یگام برداشت ول
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. دی اتاق او رفت و درش را باز کرد اما او را ند   ی. به سو ودب  دهیوقت بود که او را ند
 .دیمادر را از پشت سر شن  یصدا 

 !شهی زدن برام انقدر سخت مکردم حرف  یموقع فکر نم  چیه -

 نگاهش کرد. ج یگ ایآر

. حالشم خوب  مارستانهی. االن ب ایکنم. اعظم سرطان داره آر  ینیتونم مقدمه چ ینم -
 . ستین

قطره   ش،ی در جواب تالش ها   کنیفرو فرستد ل نی کرد که بغضش را به پا یم  یسع مادر
نشست و به   نی. زمدیدور سرش چرخ ایدن یلحظه ا  ای. آرختیر رونیاز چشم ب یاشک

اعظم چشم دوخت. چشمانش مملو از اشک شدند.  یداد. به تخت خال هیچارچوب تک
ست. مادر به کنارش رفت و او را در آغوش  ی بلند گر ییو او با صدا  دند یلرز  شی شانه ها

 شد.  رهیگرفت. سر بلند کرد و به چشمان ملکه خ

دکتر خوب باال سرش باشه حالش خوب   دیشا د، یکرد؟ شا یبراش کار شهینم یعنی -
 بشه.

 . پس نترس باشه؟ میکن  یم ادیاز دستمون بر ب یما هر کار -

که اگر نامش ملکه   یسرش را تکان داد و باز در آغوش مادر فرو رفت. در آغوش زن ایآر
اعظم   دنید ینتوانست برا   ای شد. از زمان مالقات گذشته بود پس آر یم نینبود مورف

کامران را در   ی خود بلند شد و خانه را را ترک کرد. راه خانه  یاز جا یکند. با کرخت  یتالش
توانستند دلش را آرام سازند در آن خانه بودند.    یکه م ییها  زی گرفت. تنها چ شیپ

 .هیو البته سا  ری سم د،یسع

او   یاز عکس ها  یکی  یغرق تماشا  یکرد لحظه ا ی م  زیرا تم دیکه اتاق سع یدر حال حوا
.  دیشکستن به خود آمد و بر سرش کوب یصدا  دن یاز دستش افتاد. با شن  وانی شد و ل

 شهیزد. خم شد تا ش یاش سر کوفت م ییدست و پا یب نیا  یحاال باز آتنا به او برا 
.  دیحواس دستش را بر ینگاه کرد و ب دیهارا جمع کند. با باز شدن در هول شده به سع
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او گام    یبه سو  دهیترس دیچک  یم نیزم ی که رو  یخون یقطره ها  دنیبا د دیسع
 برداشت. 

 با خودت؟  یکرد  کاریچ -

 زد.  یدستش را باال آورد و لبخند  حوا

 رو شکستم.  وانی. لست ین یزیچ ،یچ -

 گام برداشت.  رونیب ینگاه معصومانه را نداشت به سو  ن یکه تحمل ا  دیسع

 صبر کن تا برگردم.  -

را برداشت و با خود به اتاقش   هیاول یآشپزخانه جعبه کمک ها  یها  نتیاز کاب یکی از 
او   یکرد و به سو  یاخم دیها بود. سع شهیبرد. حوا با همان دست در حال جمع کردن ش

  یدنشلبخندی حوا برگشت و او را نگاه کرد. با د  حوا گذاشت. یشانه   یرفت. دستش را رو 
آن ها قرار داشتند اشاره   یرو  شهیش یدستانش که تکه ها  بهخود بلند شد.  یزد و از جا 

  ز ی دستمال اتاقتون تم هیجارو بکشم و  هیگنده رو جمع کردم. االن  یها   کهیکرد و گفت: ت
 . شهیم

  شهیمتاسف سرش را تکان داد و مچ دست حوا را گرفت. دستش را تکان داد و ش دیسع
تخت   ی شدند. او را رو  لیتبد   یکوچک تر یبار به تکهها نیافتادند و ا   نیها باز به زم

خواست از   یتخت بود م یرو  ختنیکه در حال ر  یخون یقطره ها  دن ی نشاند. حوا با د
  یبرد رو یرا داد. حوا که از او حساب م تنشفرمان نشس  دیبلند شود اما سع شیجا

کرد.   یم  یزی خون ر بیبود اما عج دهینبر قیتخت نشست و به دستش نگاه کرد. عم
که کار پانسمان   یکردن آن مشغول شد. زمان زیبا حوصله دست او را گرفت و به تم دیسع

  یم گاهشزد. حوا با خجالت ن یتمام شد دست حوا را باال گرفت و لبخند آرامش بخش
.  دیرا د ری و سم  ایو آر  دیدر چرخ ینگاهش به سو دیسع  یسرفه ا  یصدا  دن یکرد. با شن

  یخود بلند شد و به سو  یاز جا  دیانداخت و از کنار آنها رد شد. سع  نی حوا سرش را پا
 .  یزد  یبود سر نم یست او را گرفت و گفت: چند وقترفت. د ایآر
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او، دل   یچشم دوخت. حزن در چشم ها  د یبه سع یزی بدون بر زبان آوردن چ ایآر
 شده؟   یزی گفت: چ دهیترس دیآورد. سع یرا به لرزه در م قشیرف

شده بود    رهیکه به سقف خ یتخت پرت کرد. درحال یاز کنار او گذشت و خود را رو  ایآر
 لب زد: اعظم حالش بده.

  نیحوا باز هم وارد اتاق شد و پس از اجازه گرفتن زم  دیبگو  یگرید ز یکه چ نی از ا شیپ
برداشتن ملحفه   الیخ یبود فعال ب دهیتخت خواب یکه رو  یی ایآر دن یکرد. با د زیرا تم

 نشست.  ایکنار آر ر یشد. با رفتنش سم

 کرد؟  یبراش کار  شهینم -

 دونم!  ی: نمایآر

بودند را نگاه کرد. پس از مدت   نی که در نظرش بهتر ی در سه مرد یجنگل از گوشه  دختر
 دنشی با د ریدور هم جمع بودند. آرام آرام وارد اتاق شد و سالم داد. سم نینچنیها ا 
زد و   یلبخند  هیسا دنیبا د ا ی مکان باشند. آر کی در  ای کرد. دوست نداشت او و آر یاخم
شد و کنارش نشست.   کی بدون توجه به دو برادر به او نزد هیخود نشست. سا  یدر جا

 خون افتاد و متعجب گفت: تو هم؟  ینگاهش به قطره ها 

 گنگ نگاهش کرد. ایآر

 ؟ ی من چ -

 ؟ یکن یم یز ی: تو هم مثل من هر ماه خون ر هیسا 

با خنده سرش را   دیسعاو قرمز شد.   یبه جا ای خون اشاره کرد و آر   یبه قطره ها  هیسا 
  هیرا گرفت و او را بلند کرد. سا هیتخت گام برداشت. دست سا  یبه سو  ری چرخاند و سم

 متعجب نگاهش کرد.

 ؟ یکنیم  کاریچ -

 بستانکار نگاهش کرد.  ریسم
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 . ی نش یاجازه وارد اتاق کس یداده بودم ب  ادیفکر کنم بهت   -

 چشم دوخت.   ایسرش را چرخاند و به آر  تی اهم یب هیسا 

 اومده!  نجایا  اوری  یول -

 چشمانش را بست.    ریسم

 . رمینکن خرگوشت رو ازت بگ ی. کاررونیاعصاب من رو خورد نکن برو ب هیسا  -

شود   یم نی خشمگ ر یکه سم یدانست که زمان  یرا جلو آورد. م نشیری لب ز   نیغمگ هیسا 
او ندارد پس به سمت در رفت و ناراحت خارج شد.   یفرمان ها  رفتنیجز پذ یچاره ا

 کرد. یاخم ایآر

 ؟ ی کرد رونشی چرا ب -

  ی کنار هم، کنترل شیکلمه ها  دنیتواند در چ یدانست برادرش حال نم  یکه م دیسع
 کرد.  یدست شیداشته باشد پ

خرگوش رو بذاره تو قفس. مامان   ادی . اونم دلش نمدهیخرگوش خر  هی  هیسا   یبرا  ری سم -
تو خونه. بهتره تا   پره یبود. االنم خرگوش داره م یعصب  هیو سا  ر یاز دست سم یلیامروز خ

 و ببره به اتاق خودش.   رتشیبگ هی سا ده یباز دوباره ند 

  یخون کنارش لبخند  ی قطره ها دنیکه قانع نشده بود سرش را تکان داد. با د نی با ا ایآر
 گفت: توهم؟  دیزد و رو به سع

. البته اگر خنده دندیبه او زد و هر سه خند یمشت  دیخون اشاره کرد. سع یقطره ها  به
  ی. مانند حسنیدلنش دیسع  یو برا   نیر یش ایآر ی تلخ بود برا ر یسم ی ها مزه داشتند برا 

. با ی گری د یبود و حواسش جا  ون ی زی که در آن لحظه داشتند. ساره نگاهش به تلو
 نام مخاطب جواب داد.   دنیو بدون د  آمدبه خود  لی زنگ موبا یصدا  دنیشن

 جانم. -



 اور یو  ار ی

192 
 

 . دیچیدر گوش او پ یهست یصدا 

 نگرانت بودم.  زم؟یعز ی سالم ساره، خوب -

 هم خوبم! یلیخوبم. خ -

 ؟ ی به شوهرت گفت -

تونم بهش  یکردم. به نظر خودت م فی ازدواج رو برات تعر  نیا از یتا پ  ریمن که س -
 بگم؟ 

 فهمن که چه خبره.  یهمه م  ادیبدونه! شکمت که باال ن دیبا یول -

 بمونم. نجایتا اون موقع ا  ستی قرار ن -

 ه؟ یمنظورت چ -

سرب نام داشت. او را هر    ایبودند گو  یجار شیکه درون رگ ها  یزی . چدیکش یآه ساره 
 کرد.    یلحظه ناتوان تر م

 ازش جداشم و بعدشم که بگم بچه رو انداختم.  یبهونه ا  هیخوام به   یم -

 رفتن آسونه؟  یکن یکنارت موند! تو فکر م د یباهاش حرف بزن شا  ؟ی شد وونهید -

ندارم. بزار حداقل به   یچاره ا  یسخته. دل کندن از اونم سخت تر. ول  شهینه! رفتن هم -
 اون من ترکش کنم.   یجا

 . دیکش یآه یهست

از   یاگر کمک یرو حس کنم. ول یکشیکه م یتونم درد یپس نم ستمیتو ن یمن جا  -
 حتما بهم بگو.  ادیدستم بر م

 !یدستت درد نکنه. چه خوبه که تو هست -
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ساره باز به بود.  ریعشق سم یکه روز  یزد و تماس را قطع کرد. دختر یلبخند   یهست
 لمیآمدند. نقش اول ف یم   اهیدر نظرش س دی سف  یها واریچشم دوخت. د ون ی زی تلو
  یکه م یشد. در حال یم دهیقهقهه اش از راهرو هم شن ی. صدا دیو ساره هم خند دیخند
لب زد:   هی و با گر  د یرا بر شکمش کوب ششدند. دست یاز چشم جار ش یاشک ها  دیخند

 ؟ ی چرا نموند

 .دی کوب یوار بر شکمش مشت م  وانهید

  ؟ یهم بمونه؟ چرا ولم کرد   ایتا آر  ی بمونه برام؟ چرا نموند یدلخوش هی  یچرا نذاشت -
 تنهام!  یلیبعد تو خ

اما توان    دیشن یزنگ در را م ینشست. صدا   نی آمد و بر زم نی مبل پا   یدرد از رو  با
  ن یاو را در ا  ایبلند شدن نداشت. کشان کشان خود را به حمام رساند. دوست نداشت آر 

  رونیکه از حمام ب یکرده بود! زمان ینیب شیرا پ ییجدا  نیکه از اول، ا  ییا ی. آرندیحال بب
 بود.   دهیداد و همسرش خواب ی. دوازده را نشان مدآمد به ساعت نگاه کر

کرد به او   ینگاه م ایکه به آر  ی. در حالدیآن خواب یسمت تخت رفت و با لبخند رو  به
زد.   یچشم باز کرد. لبخند ایاو گذاشت. آر  یدست دراز شده  یشد و سرش را رو  کی نزد

از   ایزنگ چشم باز کردند. آر یزد و چشمانش را بست. صبح هر دو با صدا  یساره لبخند 
آن   دهیمادر ترس  یشماره   دنی را در دست گرفت. با د نهتخت برخواست و تلفن خا یرو

 را جواب داد.

 ؟ ی سالم پسرم خوب -

 خوب، خوبم. اعظم خوبه؟  -

 مالقاتش.   یبر ی تونیآره شکر خدا. امروز دو تا چهار م -

 آهان. -

پارک. شما هم   میبر نایبهت بگم، قراره امروز با عمو کامران ا  روز یرفت د ادمی  یراست -
 .شهی . دلتون باز مدیایب
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 .شهیم  یچ مینیباشه بب -

 خداحافظ.  -

  یصدا  دن یمواجش کرد. با شن یمبل انداخت و کالفه دست در موها   یتلفن را رو  ایآر
 ساره سر بلند کرد.

 بود؟   یک -

 .می ا یب میگفت شب قراره برن پارک و اگر خواست یمامانم، م -

 ؟ یگفت یتو چ -

 خود را باال داد. یابرو ها  ایآر

 ندادم. ولش کن حوصله رفتن ندارم.  یجواب -

 زد. یساره ساز بغض م  یصدا 

 اونجا باشه؟   ریهم با سم ه یکه امکان داره سا  ست ین ن یبخاطر ا -

 خودم رو کنترل کنم؟   تونمینم  یکن یکنم ازش؟ فکر م  یمن دارم فرار م یکن یفکر م -

کرد. مگر   یفکر را م نیهم قاینداد اما دق یانداخت. جواب ن ی شرم زده سرش را پا ساره 
به سمت اتاقش رفت و در همان حال   یعصب ایمقاوم باشد؟ آر   ایخود توانست مقابل آر

 پارک.   م یری آماده باش. ما هم م یلب زد: عصر

ها    ابانینداشت پس عالف خ ی زد. امروز کار رونیاز خانه ب   شیلباس ها  دنیاز پوش پس
دختر بدون   نیتواند در برادر ا  یگفت! او نم یکرد. ساره درست م   یط اده یپ یرا با پا 

و چشمانش پر از حس خواستن نشوند. پس از دو ساعت وارد خانه    ستد ی با ی حس چیه
او     ایدر دست داشت. آر یکتاب شهیو مانند هم همبل نشست   یاش شد. مادر رو یپدر ی

 کنار او نشست. ا ی را در آغوش گرفت. ملکه با لبخند به پسرش نگاه کرد. آر

 .هشیحالش بدتر م یناراحت نهینباش. بب ینجوری: جلو اعظم املکه
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بگذرد سپس همراه خانواده به راه   گرید یسرش را تکان داد و منتظر ماند تا ساعت ایآر
  یبود که ساره زنگ بزند ول نیچشم دوخت. در انتظار ا  لی موبا  یبه صفحه  ای افتادند .آر

کرد.   یم  یکه در گذشته شکسته بود باز  ییصفحه، درست جا  ینکرد. با کناره  نیاو چن
وارد   دندیلرز   یکه م ییرا به زور در گلو فرو فرستاد و با پاها  انشآب ده دندیکه رس یزمان
  ی. مادر دستش را بر شانه ستادندیاز حرکت ا  شی شد. دم در اتاق اعظم پاها  مارستانیب

وارد شدند. سهراب    یو سپس همگ  دیکش قیچند نفس عم ای زد. آر یاو گذاشت و لبخند 
 .دنار دارا به درون گذاشت پرده هارا ک  شی تا پا

 زن؟  یکرد  کیچرا همه جارو تار  -

  شی غم درون چشم ها دنی چشم دوخت. با د  اورش ی بدون جواب دادن به او به  اعظم
شد. اعظم را در آغوش   ک ی به تخت نزد  ای. آرختینتوانست خود دار باشد و اشک ر

 پاک کرد.   ای . اعظم دستش را باال برد و اشک را از صورت آرستی گرفت و همانند او گر

 چقدر رو اشکات حساسم؟  یدون یمگه نم -

 آمد. یکه از ته چاه در م ییگو ای آر یصدا 

 ! یخوام بر یاعظم نم -

 گذاشت.  ایسر آر   یبا آرامش دستش را رو  اعظم

 . رهیم یروز  هی یهر کس -

با خودت   ؟ یمواظب خودت نبود   شتری. چرا بیگاهم هی. تو تکیخوام بر یمن نم  یول -
 .شمیم یمن چ ینگفت

. سهراب کالفه از  ختیر  یصدا اشک م یکرد و ملکه ب یصدا سرش را نوازش م یب اعظم
توانست دردش   یبه پسرش نبود. نم هیکرد خود دار باشد. او شب یاتاق خارج شد و سع

تن  دو ساعت تمام کنار اعظم بود و سپس با اخم پرستار ها مجبور به رف ا یرا ابراز کند! آر
بودن چند   مارستانینداشت. فقط در ب دهیعمل کردن فا  گری شد. آنچنان که دکتر گفت د
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ها رد کرد و رو به مادر گفت:   یصندل   انی سرش را از م ا یکرد. آر یبه عمر او اضافه م یروز 
 خونه. می ار یبهتره اعظم رو ب

 که هست بشه. ینیترسم بدتر از ا  ی: مملکه

بمونه. خونه باشه  مارستانیآخر عمرش رو تک و تنها تو ب یترسم روزا ی: منم مایآر
 بهتره. 

که وارد   یرا به خانه اش رساند. زمان ای تکان داد و آر دی تا یسرش را به نشانه  سهراب
اتاقش رفت و پس از   یکه در حال آماده شدن بود. او هم به سو  دی خانه شد ساره را د

بود. با لبخند آن   دی سف شرتی ت  کی  شیلباس ها  انی م آمد. رونیگرفتن دوش از حمام ب
  یرا برداشت تا اگر سرد شد بپوشد. هوا  شرتشی سو نارشرا برداشت و تن کرد. در ک

رنگ و   یآب  ی زهی پا ی. مانتو دیرفت ساره را د رون یکه از اتاق ب ی! زمانگری است د زی پا
توانست به چشمانش نگاه    یرفت و دستش را گرفت. نم شیشال همرنگ آن. به سو 

 شد.  رهیخ نیکند پس به زم

 !یبش ت یخوام اذ  ی. نممیر ینم یساره اگر تو بخوا  -

 و سرش را به چپ و راست تکان داد.  دی دستش را کش ساره 

 .تیوضع نی نگران من نباش. عادت دارم به ا -

که در حال خارج شدن از خانه بود نگاه کرد. منظور او چه بود؟   یبا اخم به ساره ا  ایآر
رفت. درون   رونیخانه ب ی کالفه سرش را تکان داد و پس از خاموش کردن چراغ ها 

دستش را بلند کرد و   هیسا  دندیکه به آنجا رس ینگفتند. زمان  یکدام سخن چیه  نیماش
 داد. بود تکان  نیاز ماش  آمدن رونیکه در حال ب ییا یآر یبرا 

 ! اوری ! اوری -

که پشت سرش قرار   ینگاه هر چهار نفر  دنیدفعه به خود آمد و برگشت. با د  کی
!  اینه، آر اوریزد. سپس سرش را تکان داد و با خود زمزمه کرد:   یع یداشتند لبخند ضا

 ! ای باشه، آر ادتی
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زد و دست همسرش که کنارش قرار داشت را گرفت.   یلبخند  دیکه به او رس یزمان ایآر
درون جنگل    اوریتواند مانند   ینم  گر یکه د  نیبفهماند؟ ا  یخواست به دختر جنگل یچه م

دانست چرا اما بدنش  یکند. نم  یرا با دندان م شیپوست لب ها   یعصب هیباشد؟ سا 
شد؟   ینفسش قطع نم یدنی رس ا یمگر به آر  ی. ولزد یداغ کرده بود و قلبش تند تند م

 است؟   نگونهیحال چرا ا 

که درون او   یحال خود را درک کند. حسادت و خشم یتوانست معن یجنگل نم دختر
به  یزیچضربه به  یصدا  دن یتجربه نکرده بود. با شن نی از ا شیگشته بود را پ داریپد

پرتاپ   ر یتوپ را به سم دیبودند. سع بال یوال یسمت دو برادر برگشت. آنها در حال باز 
  یهول شده م  ایبرخورد کرد. آر هیبه صورت سا  وپنا به جا زد. ت ی ساعد  ری کرد و سم

با عجله به  دیبلند شود که ساره دست او را گرفت و نگذاشت. سع شی خواست از جا
 رفت. هیسمت سا

 ؟ یخوب -

 . دیقرمز شده اش کوب یشانیبر پ یمشت هیسا 

 . اصال درد نداره. نیآره بب -

خود را   دیخنده اش گرفته بود اما با  ای برگشت و صورتش را جمع کرد. آر یگریسمت د  به
توپ رفت و آن را برداشت.   یبه سو  هیکرد. سا یل م همسرش کنتر ی در مقابل خانواده 

که باال آمد باز با دستش آن را   یبکوبد و زمان ن ی گرفت که توپ را زم ادی  ریبا کمک سم
  یو با ذوق انجام م  یساعت ادامه دار بود. بدون خستگ مین تاکار او  نیبکوبد. ا  نیزم

با   ایشده. آر  دا یکه در عمق جنگل گم شده بود پ یداد. انگار که کودک هشت ساله ا 
 خود را نگاه کرد.  یکامران رو به رو یصدا  دنیشن

 بالخره اومدن!  -

زد و   نیتوپ را زم هیداشتند. سا  یآنها گام برم یکه آرام آرام به سو  د یو پدرش را د مادر
راه   دهیخم هیسهراب نشست. سا  یو رفت کنار پا توپ رها شد. نتوانست آن را کنترل کند 
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آشنا رو به رو شد. سهراب به او   یکه سر بلند کرد با چهره ا  یرفت و توپ را برداشت. زمان
 بود تا از راهش کنار برود.   منتظرزد و   یلبخند

سرش پر از درد شده.  نگونهیچرا ا  دیفهم یانداخت. نم نی حال سرش را پا یب هیسا 
حال به چشمان   یب هیکه سد راهش شده بود نگاه کرد. سا  یسهراب با تعجب به دختر

بخورد سهراب او را   نیکه زم نیاز ا  شیدفعه از حال رفت. پ کی او چشم دوخت و  
بلند شد اما ساره محکم تر از قبل دستش   ایرآنها رفتند. آ یبه سو  دی و سع  ریگرفت. سم

داد دستش را   یعکس العمل نشان نم ییصدا   چ یکه به ه یا  هیسا  دنیرا گرفت. با د
که به  یزمان  ایکرد. آر  یاو رفت. آتنا متعجب نگاهشان م یو با عجله به سو   دیمحکم کش

گذاشته و تنش را از شانه   شی پاها  یرا رو  هیرا کنار زد. سر سا  دیو سع ری سم  دیرس هیسا 
 داد.  یتکان م

 بلند شو. هیسا  ه،یسا  -

شانه   یبه هر کس تی اهم یب ایاو گذاشت تا کنار برود اما آر  یشانه   یدستش را رو  ریسم
 سد راهش شد. ری را در آغوش گرفت. سم هیاش را باال انداخت و سا

 ؟ یکن یم  کاریچ -

 . مارستانیببرمش ب دیبا -

 . دیاو  کوب  یبا دست بر بازو ریسم

 کار رو انجام بدم. ن یا  دیمن با  -

 زد. یپوزخند ایآر

 . یایب یتون یم  یاگر خواست -

دختر پر   ه،یحاِل سا  نی رفت. از ا نیماش  یبه سو  گرانید  یبهت زده  یچشم ها  مقابل
پشت قرار داد و خود هم   ی ها یصندل یجنب و جوش جنگل واهمه داشت. او را رو 

که حرکت کند در سمت   نیاز ا  ش یپ کنیرا روشن کرد ل نی پشت فرمان نشست. ماش
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 یبه او با صورت تیاهم یب ای خودش را به درون انداخت. آر ریشاگرد باز شد و سم 
 پارک رفت.  یک یدر نزد  یمارستانیبرافروخته به سمت ب

را به بخش  هیکرد و نامزدش را خود در آغوش گرفت. سا یدست  شیبار پ نی ا  ریسم
گذاشت   یتخت م یکه او را رو  یدر حال ریشود. سم یدگیاورژانس بردند تا به او رس

پرداخت. بدون جواب دادن   هیسا   ی نهیبود. دکتر آمد و به معا  رهیبه چهره اش خ نیغمگ
 میبردند. پس از ن گرید ییدختر جنگل را به جا  ندبود ستادهی قرار ا  یکه ب یبه دو مرد 
. با عجله به کنار آنها دیبود د  هیرا که در حال هول دادن تخت سا  یپرستار  ریساعت سم

 .دیعقب تر بود رس یکه کم ی رفت و به دکتر

 افتاده؟  یدکتر چه اتفاق یآقا  -

را به آنجا برده بودند شد. کنار تخت   هیکه سا  یوارد اتاق  ری به دکتر و سم تی اهم یب ایآر
  نیخواست ا  یغارش را گرفت. اشک در چشمانش حلقه زده بود. نم  اریو دست    ستادی ا

 نگاه کرد. هیو به سا  ستادی کنار او ا ری. سمندیبب ی بیآس نیدختر کمتر 

 .هیبخاطر شوک عصب گهی. مدهیند یضربه ا  چیسرش ه گهی دکتر م -

دفعه به  ک ی که رنگ خشم داشت بر لبش نشست.  یو خنده ا  دیکش یقینفس عم ایآر
 .دیغر  شیدندان ها  یاو را گرفت. از ال  ی قه ی دست  ک یو با   د یچرخ ری سمت سم

 همش بخاطر توعه!. -

 او را هول داد.  گرشی گذاشت و با دست د  ایدست آر  یدستش را بر رو ریسم

 حد خودت رو بدون. اون نامزد منه نه تو!  -

 زد. ادی اشاره کرد و فر هیکه پر از اشک شده بود به سا ی. با چشماندیباز هم خند  ایآر

. اون تونست تو  دمیکه من تو عمرم د هیآدم نی شاد تر  دهیخواب نجایکه ا یدختر ن یا -
  ییحالش رو! چرا اون رو وارد جا  نیاالن بب یول ارهیدرنده دووم ب وونیح  یکل نیجنگل ب

 ست؟ یکه متعلق ن ی کرد



 اور یو  ار ی

200 
 

 نگاه کرد.  هیبه سا  ریسم

 کنه. دایخواست باباش رو پ ی. مادیاون خودش خواست ب -

 ! ی. تو دنبالش رفتیسرش انداخت یتو تو   یول -

دانست که آوردن دختر جنگل به شهر از اول هم    یآورد. م نی سرش را پا  نیغمگ ریسم
 چشم دوخت.  ای آر یزد و سرش را بلند کرد. به چشمان قرمز شده   یزخند اشتباه بود. پو

که با   ییبه کسا ،یبد یدار یکه چه جواب  نیتو فکر خودت باش. فکر ا هیسا   یبه جا -
 . یزن من رو بغل کرد دنیچشم خودشون د

 اش را گرفت.  قهی برداشت و   زیباز هم به سمت او خ ایآر

 خودم!   ی. حتستین هیلحظه برام مهم تر از سا   نیتو ا  یچیه -

که  یرفت. زمان  رونیب دیکوب یم  نیکه بر زم یی را به عقب هول داد و با گام ها ریسم
زانو گذاشت. نفس  یکرد و دستانش را رو  یشد احساس سست مارستانیب اطی وارد ح

و سرش را   ستادی صاف ا هیآرام شود. پس از چند ثان یکم دیتا شا  دی کش یم  قیعم ی ها
 نشیدلنش یچهره   ینشسته بود و در تماشا  نگلهنوز هم کنار دختر ج ری تکان داد. سم

 بود. 

بروند.   نی باال و پا  یرها کرد. تا به آرام هیسا ی موها ان ی بلند کرد و انگشتانش را م دست
بود. دستش را بلند کرد تا   دهیخواب ینی. پشت ماشدیباز هم خود هشت ساله را د هیسا 

  ندیکه راننده او را بب نیاز ا  شی پ یول  دیبگو  یزیکردن بود چ  یکه در حال رانندگ یبه مرد 
 سقوط کرد.  نی و دستش به پا  شدندچشمانش بسته 

که بر سرش بود    یستو د دیشن یاطرافش را م یرها شد. صداها  یک یکم کم از تار هیسا 
راننده در نظرش آمد. آن   یکه چشمانش را باز کند چهره  نیاز ا  شی کرد. پ یرا حس م
به او   ر ی که کنارش بود نگاه کرد. سم  یریبود؟ چشمانش را باز کرد و به سم یچه کس
رفتن داد و هر   یبه آنها اجازه   نهیخود بلند شد. دکتر پس از معا  ی زد و از جا یلبخند
 خارج شدند.  مارستانیدو از ب
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  هیصدا و حرکت درون آن نشسته است. سا  یکه ب دندیرا د  ای خودرو رفتند و آر یسو  به
جلو تر از او بود نگاه کرد.    یکه کم یریو نگاهش کرد. سپس به سم ستادی ا  یلحظه ا 
را متوجه شد برگشت   هیکه نبود سا  ری دو نفر عوض شود! سم نیا  یشد که جا  یکاش م
او گام برداشت و دستش را گرفت. او را به درون    ی. به سو دیراه د انیم  ستادهی و او را ا

با   شیپ  ی قهی چند دق ادیشاگرد نشست. با  یکرد و خود هم بر صندل   تیهدا   نیماش
 تمام نخواستنش لب به سخن گشود.

 مامان گفت ساره رفته خونه. -

 به او نگاه کرد.  احساس یب ایآر

 خب؟  -

 زن پا به ماهت!  شیما رو برسون و خودت برگرد پ یعنیخب  -

  یخانه  ی حس بود. خودرو را روشن کرد و به سو  یکرد. خنده اش هم ب یخنده ا  ایآر
با   ریخانه رفت. سم یرا آنجا رها کرد و خود به سو  ریو سم  هیها راه افتاد. سا یمحمد 

را درست   ش یموها  یکه وارد آسانسور شد کم یگفت! زمان  یاش راست م ییتمام پررو 
 رفت.  رونیو از آسانسور ب دیکش  یقی. نفس عمدیدانست به ساره چه بگو یکرد. نم

صدا   یکه ب یکرد. به درون خانه گام برداشت و به ساره ا  یخود را جمع و جور م دیبا  او
هر دو فقط   یا  قهی و کنارش نشست. دقاو رفت  ی مبل نشسته بود نگاه کرد. به سو   یرو

  دیبگو  یزیو دهان باز کرد تا چ دیبه سمت او چرخ ای خود را نگاه کردند. آر یرو به رو 
 دوخته شدند. گر ید  کیبه   شی لب ها  هسار یصدا   دنیبا شن کنیل

 خوبه؟  هیسا  -

 را تکان داد.  سرش

 آره. -

 دکتر نگفت چشه؟  -
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 ! یشوک عصب -

 گذاشت. شیلب ها  یبر رو  یخنده ا  ساره 

 از توعه.  یحتما به خاطر دور  -

  دهیشن فشیضع یتکان خوردند و صدا  شی نگاهش کرد. لب ها نیبهت زده و شرمگ ایآر
 شد.

 حواسم پرت اون شد. یعنی ،یعنی افتاده.  نی رو زم دمی. من ددیببخش -

 شدند. ی ساره اشک چشمان

 . یبرد  ادی حواست پرت اون شد و من رو از  -

 . دیکوب  یم ن یرا زم شی با استرس پاها  ایآر

 بشه. ینطوریخواستم ا  ی ساره متاسفم نم -

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  ساره 

. برات مهم نبود که ینداد  تی هم اهم هیبه نگاه بق ،یچی . به من که هینداد  تی اهم -
 . ی! انگار واقعا عاشقش شدگمیم  کی کنن. تبر ی نگاهت م یچجور

کرد. ساره با   ینم دایپ ی. کلمه ادیدانست چه بگو یانداخت. نم ن ی سرش را پا ایآر
 لبخند نگاهش کرد. 

  یبرا  یو هر چ امیم  گهیلباس هام رو جمع کردم. چند روز د تونستمی که م ییمن تا جا  -
 برم.  یمنه م

 نگاهش کرد.  دهی بهت زده و ترس ایآر

 ه؟ یمنظورت چ -
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پارک هنوز هم بر تنش   ی بلند شد و به سمت چمدانش رفت. لباس ها شیاز جا  ساره 
 چشم دوخت. ا یچمدان را گرفت و با بغض به آر  یبودند. دسته 

 . یبالخره از دست من خالص شد  یعنی -

دست ساره گذاشت و   یاو رفت. دستش را بر رو یخود بلند شد و به سو  یاز جا  ایآر
 نادم نگاهش کرد. 

 باشه؟ میحلش کن م،یبا هم حرف بزن ایساره من غلط کردم. ب -

  یشد و با ب  رهی را پس زد. به چشمانش خ ای دست آر گرشیزد و با دست د یلبخند  ساره 
 .دی تمام کلمه ها را کنار هم چ یرحم

 ی. من نمیاون رو انتخاب کرد بی عج یتره  من و اون دخ نی! تو بمونهی نم یحرف -
 بمونم.  انتی تونم شاهد خ

حد ممکن باز شده بودند ساره از کنار او گذشت.  نی شتریبه ب ایکه چشمان آر  یحال در
 پشت سر او راه افتاد.  ایآر

 .میبچه دار  هی. ما  ری نگ میساره تو رو خدا با عجله تصم -

 نگاهش کرد.  نیبرگشت و غمگ  ساره 

 چون مادرش من بودم!  یموقع نخواست چی که تو ه ی بچه ا -

. دیرا پوش شی کفش ها ای آر  یچشمان بهت زده  ی چارچوب در رد شد و رو به رو از 
باز خانه  یاز پنجره ها   یا زه ی و به درون آسانسور برد. باد پا دیچمدان را با خود کش

بود. آشفته بدون   ستادهی هنوز هم متعجب ا  ایبسته شد. آر یبد  یو در با صدا   دیوز 
را در شکم  شی را با دست گرفت. زانو ها سرشنشست و   نیبر زم ی . عصبیحرکت چیه

 لرزاند.   یها را م وارید  شیصدا   نی. ساز غمگستی بلند گر ی جمع کرد و با صدا 

.  قتی : حقدیکلمه رس کی و در آخر به   دیفکر کرد که چه بگو  نیدر تمام راه به ا ساره 
اش بوق زد و   یپدر یخانه  یخواست آن را باور کند. جلو یکه خود هم نم یتیقی حق
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داد چشم دوخت.   یکه خبر آمدن ساره را م ییدر را باز کرد. آتنا با تعجب به حوا  داریسرا
 و با لبخند مضحک بر چهره اش لب زد: خوش برگشتم!  شدساره با چمدان وارد خانه 

او ساخته بود   یکه برا  یی. کاخ آرزوهادیچمدان در دست دخترش قلبش لرز  دنیبا د آتنا
شتاب زده   دیکردند. سع یرا نگاه م گرید ک یشدند. دو برادر متعجب  رانی باره و کیبه 

کرد و   یاخم هیدست او را گرفت و با خود به اتاق برد. سا  ر یاشاره کرد و سم  هیبه سا
 .دیکش رون یب ری سم  نانگشتا  انیدستش را از م

 ؟ یکنیم  کاریچ -

 کنان تکان داد. دیانگشت اشاره اش را باال برد و تهد  ریسم

 . این رونی تا من نگفتم ب -

 اما... -

و او را در آغوش  خواهرش رفت   یبه سو دیاز اتاق خارج شد و در را بست. سع  ریسم
دارد. کامران   از ی بلکه به آرامش ن دیبگو یخواهد سخن یدانست که او حال نم یگرفت. م

  رونیب دی آنها گام برداشت. دست ساره را گرفت و از آغوش سع یکرد و به سو  یاخم
 .دیکش

 چه؟   ای مسخره باز  ن یا -

 زد.  یلبخند   نیغمگ ساره 

 .میجدا بش میگرفت م یتصم ای من و آر -

 او گام برداشت.  یبهت زده به سو  آتنا

 االن؟  یگفت یتو چ -

 . ستادیمادرش ا   یرو به رو ریآورد و سم ن ی سرش را پا ساره 

 مامان فکر نکنم االن وقت صحبت کردن باشه  -
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 را کنار زد و به ساره چشم دوخت. با انگشت اشاره او را نشان داد.  ریسم مادر

 ! شهیم ینجوریدونستم ا یمن، من م -

 و دست او را گرفت.  ستادی ساره کنار همسرش ا  یاشک ها  دنیبا د کامران 

 .می نیبش ایآتنا فعال ب -

 به کامران نگاه کرد.  نیو خشمگ دیدست خود را کش آتنا

بچه تو شکمش   هیبا   گهیها؟ داره م گه؟یم یاصال دخترت چ  یشنو  ینشستن؟ تو م -
 باباش!. یبرگشته خونه 

 را بلند کرد.  شی صدا کامران 

 آتنا بس کن.  -

 .دی بار یچشمان آتنا آتش م از 

 چمدون برگرده؟  هیبا  دیتازه چند وقت گذشته. چرا با  نایا  یرو بس کنم ها؟ از آشت یچ -

 آتنا... -

نکن   تشی برا من بود! چقدر گفتم نکنه، چقدر گفتم حما  یت ولدختر ست یبرا تو مهم ن -
دخترت رو بخور.   یغصه  نی. حاال بشیدور و برت بود  یاما تو فقط به فکر رابطه و آدما 

 تحمل ندارم. گهی من د

رفت. کامران سرش را با دست گرفت. آتنا به او   رونیپر شتاب از خانه ب یبا گام ها  آتنا
دخترش رفت و دست او را   یباشد خواهد رفت. به سو  نیگفته بود که اگر ساره غمگ

 مبل نشاند و خود هم کنارش نشست.   یگرفت. رو 

 د؟ یشد  ینطوریا یی هو یشده؟ چرا  یچ  یبگ یخوا  ینم -

 آورد.  یم ن ی سرش را پا ساره 
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  دهی فا چیبدون عشق ه یو زندگ  ستین یگفتن بابا. عشق زور  یراست م ای مامان و آر -
 نداره.  یا

 ؟ ی ای خواست تو ب ایآر -

 !.میش ی جدا م یخودم اومدم. واقعن یدفعه خودم با پا  نینه ا -

گذرد در دل   یدانست چه م  یاتاقش رفت. خدا م  یسرش را تکان داد و به سو کامران 
بود سرش را نوازش   ستادهی که ا  یساره رفت و در حال یبه سو  دیپدر و مادر. سع  نیا

سخن گفتن دهان گشود:  یکه دو دل بود اما نتوانست خود را نگهدارد و برا  نیکرد. با ا 
 ست؟ ین یا   گهیراه د  یمطمعن

 سرش را بلند کرد و به چشمان برادر چشم دوخت.  ساره 

 کرد؟  کاریامروز چ ید یخودت ند -

 . یتو حامله ا   یول -

 رو خراب کنم. می و جوون یتونم زندگ  یبخاطر بچه نم -

 اون دوستت نداره.   یدونستیتو م -

 دوست داره.  گروید یکیدونستم  ی نم یول -

که بهت زده آنها   یری اتاقش گام برداشت. از کنار سم یسرش را تکان داد و به سو  دیسع
شد. قرص    نیحال او غمگ دنی اتاقش رفت. حوا با د  یکرد گذشت و به سو  یرا نگاه م
  یمرد بد حال شدن نی دانست که ا یم گریاو برد. د  یآب برا  وانی ل کی به همراه   یمسکن

زد و اشاره   یدر دستش لبخند  ینیدر چارچوب و س او دنیبا د دی. سع ردیگ یسردرد م
 کرد.

 .ایب -
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در گام   ی ذاشت. برگشت تا به سو گ یرا بر پاتخت ینیاو رفت و س یبا لبخند به سو  حوا
 دستش را گرفت. دیبردارد اما سع

 نرو.  -

 متعجب نگاهش کرد. حوا

 حالم بده تنها باشم.   یخوام وقت ینم -

را به همان حال گذراندند.  ی کنار او نشست و هر دو بدون نگاه کردن به هم ساعت حوا
در چهره اش که با نفس تفاوت داشت.   یزیبه چشمان حوا نگاه کرد. به تنها چ دیسع

 .یهشیشب یلیلب زمزمه کرد: خ ری آرام ز 

 را باال انداخت. شیاو ابرو ها  یکرد حوا بشنود. با آمدن صدا   ینم گمان

   ؟یبه ک هیشب -

 سرش را به راست و چپ تکان داد.  دیسع

 .یبر یتون  ی. میشکیه -

آن را   یماند ول  رهی دستگ  یدر گام برداشت. دستش رو  یگفت و به سو  یباشه ا  حوا
 نگاه کرد.  دی. برگشت و به سعاوردین نی پا

 د؟ ینش کی به من نزد گهی د شهیم -

 نگاهش کرد.  جیگ دیسع

 باشم. تونیتو زندگ گهی د یکیخوام بخاطر شباهتم به   ینم -

کس   چی از اتاق خارج شد. تا صبح ه  دیسع یرا گفت و مقابل چشمان بهت زده   نیا
و شلوارش را تن    راهنیپ ایفردا بودند که چه خواهد شد. آر ی  شهی. همه در انددینخواب

شد!  یبا آنها روبه رو م  دیرفت. با  یکامران م ی به خانه  د یرفت. با رونیزد و از خانه ب
  یبود و از سرش خون م دهیخواب  نیزم یت ساله بود. روچشم باز کرد. باز هم هش هیسا 
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شده و او را در آغوش گرفته است. چشمانش    ادهیپ نی که از ماش  د یرا د ی. مرد دیچک
 چشمانش را باز کرد.  دی سع  ی! با صدا دیند گریبسته شدند. د

 ؟ ی خوب هیسا  ه،یسا  -

نگران   دی بود. سع ختهیتخت نشست. باز هم در خواب اشک ر یاو نگاه کرد و رو  به
 نگاهش کرد. 

 ؟ یکنیم ه یتو هنوزم شبا گر  -

 سرش را تکان داد. هیسا 

 .مونهی م  ادمی کابوسم  ای ا یاالن رو   یدونستم چرا ول یشدم نم یآره، قبال که بلند م  -

 کنارش نشست و سرش  را نوازش کرد.  دیسع

 . یهست  یک ادی ب ادتیهر چه زودتر   دوارمیام -

:  دیپرس  یچشم دوخت و با کنجکاو  دیبه چشمان سع شب ید ادیزد. با   یلبخند  هیسا 
 نجا؟ یاومد ا   شبیساره چرا د

 غلط!  ایدانستجواب دادن درست است   یخود را باال داد. نم یابرو ها  دیسع

 جدا بشه. ای خواد از آر یم -

 نگاه کرد.  دیبهت زده به سع هیسا 

 اون بچه داره.  یول -

 را باال انداخت.   شیشانه ها  دیسع

 رو نابود کنه.   شی خواد بخاطر بچه زندگ یحتما نم -

 خوان از هم جداشن؟  یم  یواسه چ -
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و ساره   ای آر ییروز ها علت جدا  نیدانست که در ا یشد. م رهیبه رو به رو خ  دیسع
 را در دست گرفت.  هیشود پس دست سا یمشخص م

 بهم بده. یقول هی. هیسا  -

 ؟ یچ -

 . ریکردن جوابشون رو نده و گازشون نگ یاگر افراد خونه باهات بدرفتار -

تخت   یاز رو  یبا لبخند دیسرش را تکان داد. سع  د یفهم یکه منظور او را نم نیبا ا  هیسا 
 .دیر شن را از پشت س هی سا یبلند شد. صدا 

 بود؟  یبهش خوردم ک روز یکه من د یاون ،یراست -

 او برگشت.    یبه سو دیسع

 قبل از غش کردنت منظورته؟  -

 سرش را تکان داد.  هیسا 

 بود.   ا یآر یبابا  -

  ی. مشدیندیب یزیدانست به چه چ یتنها ماند. مات و مهبوت. نم  هیرفت و سا دیسع
توانست خود را    ینم یدارد ول تی واقع ندیب یکه از گذشته م  ییها  ز یکه تمام چ دیفهم
کرده. اشتباه نکرده بود! سهراب همان مرد   نیبا او چن اورشیباور برساند که پدر  نیبه ا

  یاز جا  دهیشدند و او خم یاشک   هی. چشمان ساشتریب چروک و  نیراننده بود فقط با چ 
 خود بلند شد. 

وجود نداشت. از اتاق بدون شستن   ی آورد. کاش گذشته ا ینم ادی گذشته را به  کاش
و حوا به چشمش    دیآمد. سع رونیکه کنار لبش خشک شده بود ب یصورتش با آب دهان 

که آنها بفهمند از نصف پله ها    نیکردند. بدون ا  یخورند. کنار هم نشسته و صحبت م
 . دیشن یرا م د یحوا و سع  یدا از آن ها نشست. ص یک ی  یباال رفت و رو 
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 ؟ ی هست  یک هیتو شب یبدون یخوا  ی: نمدیسع

 درنگ کرد و سپس سرش را تکان داد. یاندک حوا

شد.  ژنمیشدم به اسم نفس. واقعا نفسم شد. اکس یکیرفتم عاشق   یدانشگاه که م -
داشت.   ادی دشمن هم ز  یهم موفق بود. ول یلیداشت و خ ینساج یکارخونه   هیباباش  

. مینیاون رو بب  میکدوم نتونست چیبعد اون ما ه یول  نتشیرفت ببنفس رفت.  یروز  هی
  یکس چیسوخت. بدون ه یی. اما تنها دشمناکار  ایبود   یدونم واقعا نقض فن ینم

کنارش! باباش بعد از اون حاثه سکته کرد و داداشش هم با مامانش رفت اصفهان.  
 خاک.  ریجسم سوخته ز  هیفقط من موندم   گهیبعدش د

  یکه از نفسش م یزد. زمان یلبخند  دیتوپ بزرگ شده بودند. سع کی حوا مثل  چشمان
  دیآ یم ان یکه از نفس سخن به م یکس تا به حال او را، زمان چیزد. ه یگفت لبخند م

  یدانست چه م یاو خنده بر لب دارد. حوا که نم  ادیبا   شهیاست. هم دهیند نیغمگ
 انداخت.  نی سرش را پا دیتواند بگو 

 گم.  یم تی تسل -

 .دیخانه شن رونیرا از ب ریسم  ادیفر  یزد و سر حوا را نوازش کرد. صدا  یتک خند دیسع

 ها؟  یکن یم  یچه غلط نجایا -

پله   یکه رو یا  هیسا   دنیخود بلند شد. با د یرفت و حوا از جا  رونیعجله از خانه ب با
نفس  یکه برا  یدادی. غرق بود در رودیلبخند او را ند هیزد. سا  ی نشسته بود لبخند

  یصدا   دنیلبخند بر لب دارد. با شن شهیکه هم ید یبه سع شهیافتاده. غرق بود در اند
عضو صورتش بودند آنقدر   نیتر  نیسنگ ای گو شیابرو ها   د.یبرگشت و ساره را د یسرفه ا

گذاشت وارد    یبود و نم ستادهیا  ای آر ی. رو به رو نطوریکه اخم کرده بود. برادرش هم هم
 خانه شود.

   ؟یکه زد   یکم نبود گند ؟ یاومد  یچ یبرا  -

 را گرفت.  ری دست سم دیسع
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 خودشونه!  نیب  زیچ هی  نیا  ری سم -

 الدنگ نابودش کنه؟    نیخواهر منه! چطور اجازه بدم ا  ی گیکه م یخودشون نیاز ا یکی -

 زد. یپوزخند ایآر

  ای برم تو  یذار  یساره نم  یسالت حاال شد الدنگ؟ تو واقعا بخاطر ناراحت  نیچند قیرف -
 نگاهم کنه؟  هیسا یترس یم

  یکیزیف ی عوابرادرش را از پشت گرفته بود تا کار به د دیبه او حمله ور شد اما سع ریسم
 نگاه کرد.  دیخسته از تقال به سع رینکشد. سم

 ولم کن. -

 نه تکان داد.  یسرش را به نشانه  دیسع

 ندارم.  ش یولم کن کار  گمی: مریسم

 : مطمعن؟ دیسع

 خورم. حاال ولم کن.  ی: قسم مریسم

انگشت اشاره   ری به عقب رفت. سم یو خود هم گام  دیرا پس کش ش یدست ها  دیسع
 داد. یگرفته بود تکانش م ای آر یکه جلو  یاش را باال آورده و در حال

 ! یداستان نش نیا  یباشه که آدم بده   ادتی بکن. اما  یخوا  یهر کار م -

اش   یخود را باال داد و در چشمان پر از خشم دوست دوران کودک   یابرو  یتا   کی  ایآر
پله بلند شد و   یکه بر صورت داشت. از رو  یبود و به اخم ره یبه ساره خ هیشد. سا رهیخ

 مانع از رفتن او شد. یبرود اما دست ن ی خواست که پا

 ؟ یاالن خوشحال -

 انداخته بودند.  هیهم برگشت و نگاهش کرد. نفرت و حسادت در چشمانش سا  باز 
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 م؟ یو من جدا شد   ای که آر یخوشحال -

گفت. واقعا    ینه تکان داد و ساره دستش را رها کرد. دروغ نم یسرش را به نشانه  هیسا 
 . دی. ساره بر تن  او کوباورشی  یخوشحال نبود از ناراحت

بود   نیا  ای خوب بود. ته ته کار آر  یهمه چ یبود ومدهیتو ن یحداقل دروغ نگو. تا وقت -
 بشه.  ییکه دلش هوا  نینفسش بره. نه ا  دنتیکه با د نیرو بکشه نه ا تیکه نقاش

 متعجب نگاهش کرد. هیسا 

 من؟  ینقاش -

 شده بود. شیساره بلند تر از پ  یصدا 

 .  خورهیبه اون راه حالم به هم م  زننی که خودشون رو م ییاز آدما  -

 فشار داد. ی دست ساره را از آرنج گرفت و کم هیسا 

 ! یگی م یفهمم چ یمن واقعا نم -

  یگذاشت تا آن را جدا سازد ول هیدست سا  یبلند. دستش را رو یی. با صدا دیخند ساره 
 زد و سرش را تکان داد. ی. پوزخنددیزورش نرس

  مونیکه وارد زندگ یفیکث وونی ح هی. یمونیم  وونیح  هی. واقعا مثل اده یخوبه، زورتم ز  -
 شده. 

او باز هم دست    یبرود ول نی به رنگ قرمز در آمدند. ساره را رها کرد تا پا  هیسا چشمان
 بار از مچ.   نیدختر جنگل را گرفت. ا

  ؟ یکن یکجا فرار م -

که ساره نتوانست خود را کنترل کند و از   ی. جورد یبا تمام وجودش دستش را کش هیسا 
  انی. درست در مدیسرش را بلند کرد. او را د ای آر  ادیبا فر  هی. سادیپله ها با شتاب غلط 

  یخود را به ساره ا  ریو سم دیو سع  ایرفت. آر یساره م   یکه نگران به سو یخانه. در حال
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آرام آرام از پله  ده یبهت زده و ترس هیکرد رساندند. سا  یافتاده بود و ناله م ن یزم یکه رو
 آمد.  نی ها پا

به   عی سر  دیبردند. با  رونیساره کمک کردند و او را از خانه ب  ستادنیبه ا  ایو آر   ریسم
خود را گم کرده بود از خانه  یکه دست و پا  ی هم در حال دیرفتند. سع یم مارستانیب

در را باز کرد و   هیکه روشنش کند سا نیاز ا  شینشست. پ نشیخارج شد و درون ماش
 شد. یم  دهیبه زور شن دیسع  یاشاگرد جا گرفت. صد  یصندل  یرو

 . یای بهتره تو ن -

 نه تکان داد.  یسرش را به نشانه  هیسا 

 حالش خوبه. نمیو ببب  امی خوام ب یم -

  یرفت. دل م یم ای آر نیرا روشن کرد. او هم به دنبال ماش نیو ماش  دیکش یپوف دیسع
خواست. ساره دستش را از پشت به جلو آورد   یخود کمک م  ی. در تمام راه از خدادیکوب

 نگاهش کرد.  دهیترس  ایرا گفت. آر یمارستانیو نفس نفس زنان نام ب

 هست. یک ینزد  نیهم مارستان یب هیاونجا دوره  -

 تمام تکان داد. یگر یسرش را با کول  ساره 

 برم اونجا.  دینه با -

گذر کرد تا به  چدیپ یم   دیکه با یابانیداد و از خ رونینفسش را با حرص ب ریسم
ساره را در آغوش گرفت و به سمت بخش   ایآر دندیکه رس یبرود. زمان یگرید مارستانیب

  دنیبرتن داشت با عجله به سمت آنها آمد و با د دیکه روپوش سف ی. زندیاورژانس دو 
اشاره   یرا باال انداخت. زن به پرستار  شی ابرو ها ارهدهانش باز ماند. س یساره لحظه ا 
 آورد.   یتخت  عی کرد و او سر

  ریبردند. سم یچشمانش همسرش را به اتاق ی تخت گذاشت و جلو  یساره را رو  ایآر
  یدرون آن کار م یکه هست یمارستان یب نیبه ا  دیمشکوک اطراف را نگاه کرد. چرا ساره با 
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  یکرد که شک الک ی باال برد؟ در دل دعا م یعیرا به شکل ضا شی چرا ابرو ها  د؟یایکند ب
کرد.   ینگاه م ایخجالت زده به آر هی. سادندیبه آنها رس هم  هیو سا دی کرده باشد. سع یا
خواست تا ساره دستش را رها کند.   یاو فقط م یداند؟ ول  یاو را مقصر م اوریاالن   یعنی

آمد و   رونیبودند ب کی که به ساعت نزد یا یطوالن   یها قهیپس از گذشتن دق یهست
 در راهرو نگاه کرد.  ستاده یا  ی انسان ها

 د؟ یکدومتون همسرش هست -

 جلو آمد.   ایآر

 وفتاده؟ ی که ن یاتفاق بد -

 . متاسفم.میکن ی بچه رو کار میخدارو شکر مادر حالش خوبه اما نتونست -

داد از آنها دور شد. کامران و   یفشار م گری د کی   یکه چشمانش را رو  یدر حال یهست
حلقه    ایرا نگاه کردند. اشک درون چشمان آر گر ید کی بودند با شوک   دهیآتنا که تازه رس

  یرا گرفته بود و م شی گلو یرفت. بغض رونی ب یبه عقب برداشت و به سو  یزد. گام
نداشت اما   یحس پدر نیزمان نسبت به آن جن  چینکند. ه هیبلند گر یخواست با صدا

به   رینگاه کرد و سم هینگران به سا  دیاز دستش بدهد. سع یکرد به سادگ  یگمان نم
که در را ببندد  نیاز ا  شی پ یوارد اتاق خود شد ول  یبه راه افتاد. هست یهست یسو 

 هم فشار داد.  ی چشمانش را رو  یخود را به درون جا داد. هست  یشخص

 ؟ یکن یم  کاریجا چ ن ی آقا. ا رونی برو ب -

 کرد و در را بست.   کی خود را به او نزد ریسم

 ؟ ی شناس یانگار دوست پسر سابقت رو نم یکن یرفتار م یجوریچرا   -

 کرد خود را جمع و جور کند.  یو سع دیکش یق ینفس عم یهست

 . ریسم  رونی برو ب -

 کرد.  ینوچ ریسم
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 .رمیرو نفهمم نم  قتی حق  یتا وقت - 

 گام برداشت.   زش ی م یبدون نگاه به او به سو  یهست

 !یگی م یفهمم چ ینم -

که   یی. چشم هایکن یم می چشمات رو از من قا یو دار یچرا برگشت یفهم یاگر نم -
 . شنیمحکم بسته م یشی هول م  یوقت

  رهیبرگشت و به او خ ری. به سمت سمدیکش یگذاشت و پوف زیم  یدستانش را رو یهست
 شد.

 خوره.  یکارت ساره شکست م   نیباشه با ا ادتی اما   ینامزدت رو نجات بد  یخوا یم -

 گردنش را خاراند. یزد و عصب یپوزخند ریسم

که اون زن  یدونیساره رو هول داده و م هیسا  یدون  یهست که م ی زیچیپس واقعا   -
 منه.

 سرش را تکان داد.   یهست

 به اتفاق امروز نداره.   یبچه از قبل سقط شده. ربط -

 زد.  یشخندیکرد گام برداشت و ن انتیکه در گذشته به او خ یمرد  یسو  به

و خواهرت کدوم رو   یکه دوستش دار  یکس نیب نمیخوام تماشا کنم، بب یفقط م -
 ! یکن یانتخاب م

  دیدانست با  یبود و نم نیقرمز. خشمگ شی تند شده بودند و گوش ها ریسم یها  نفس
را. از اتاق   هیتوانست سا  یتوانست خواهرش را بد نشان دهد و نه م  یم چه کند. نه

  یخورد رو یخانواده تاسف م نیکه به حال ا  یدر حال  ی. هستدیخارج شد و در را کوب
از   ری بسته شد چشم دوخت. سم شی پ یکه لحظه ا یاش نشست و به در  یصندل

  یا  یوسواس  یا ینشسته است. آر نیزم یرو یکه کنار  د یرا د ای آمد و آر رونیب مارستایب
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پنداشت.    یو زشت م فیخود را کث رای شود ز  یم  فیمهم نبود لباسش کث  شی برا گریکه د
او رفت و دستش را دراز   یبه سو  ریکه همسر و کودک در راهش را رها کرد. سم یکس
 .کرد

 !  یناراحت بش یحق ندار -

خود   یدو پا ی. بر رودیدستش را کش ری سم  یول  ردی دست دراز کرد تا دست او را بگ ایآر
  نیمصبب تمام ا   یوقت یناراحت بش یلب زد: حق ندار ای به چشمان آر رهینشست و خ
 ! یاتفاقا خودت

گام   گرید  ییبه سو قشیرو به رف یزیآم ری و پس از نگاه تحق ستادیخود صاف ا  یجا در
  یب شیرفت. پاها مارستانیدر بدن از جا بلند شد و به درون ب  ییبدون نا ای برداشت. آر

  یاو م یکه به سو   دیرا د هیاو را نداشتند. سا  یجان شده بودند و قدرت تحمل باال تنه  
خواست   یزن نگاه کند. نم نیخواست به ا  ینم  گری. دداختان نی . سرش را پادیدو

لب به سخن    نیقرار گرفت. غمگ شیو رو به رو   دیبه او رس هیا او بلرزد! س  یدلش برا
 بشه! دستم رو گرفته بود من فقط خواستم... ی نطوریخواستم ا  یبخدا نم  اوریگشود: 

 سخن او را قطع کرد.  ایآر

 !  ستین اوریاسم من   -

 سرش را تکان داد. یاشک یبا چشمان هیسا 

 . فقط باورم کن!  اوری گم  یبهت نم گهیباشه د -

 شد.  رهیخ  هیرنگ و درشت سا یزد. سرش را باال برد و به چشمان قهوه ا یپوزخند ایآر

 ا؟ یما آدما ن  یایبهت گفتم به دن ادتهی  هیسا  -

 سرش را تکان داد. هیسا 

 ان؟   یگفتم همشون شکارچ ادتهی -
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 باز هم سرش را تکان داد.  هیسا و

 ! یشکارچ هی. یآدم شد  هیبهت! تو هم   گمیم  کیتبر  -

اشک از چشمانش   یکه قطره ها  یدر حال ه یزد و از کنارش رد شد. سا  یاو تنه ا  به
. ختیباره ر کی را نگاه کرد. تمام ترسش به  اورشی  ی  دهیخم کریبود برگشت و پ ریسراز 
  لی که دل یبه او پشت کرده بود. مرد  اوریکه   رایوجود نداشت ز  یزیچ  دنیترس یبرا  گرید

  یپس از ساعت ای و آر  هیبه همراه سا یمحمد  یبه شهر آمدن دختر جنگل بود! خانواده  
 کامران دست او را گرفت.  کنیبرداشت ل زیخ  هیسا   یهمه به خانه رفتند. آتنا به سو 

 داره.  از یساره. بهت ن شی . برو پستی االن وقتش ن -

سر    یدرون اتاق بود و باال ایاتاق ساره گام برداشت. آر یسرش را تکان داد و به سو  آتنا
 .دیآتنا را از پشت شن ی همسرش نشسته بود. صدا

کنه بخواد   ی چشماش رو باز م ی همه اتفاق بازم وقت ن یهست که بعد ا وونهی د یانقدر -
 .  نهیکه تو رو بب

بود  دهیکه خواب یساره ا ی موها انیا در مآورد و انگشتانش ر نی سرش را پا نی غمگ ایآر
  هیسا  نینکردند و همچن رونیرا از خانه ب ایفرو برد. آتنا و کامران با تمام نخواستنشان آر 

کردند.   ینگاهش نم  دیاصال مانند سع  ایکردند   یرا. همه دختر جنگل را چپ چپ نگاه م 
مبل نشست.    یاو رفت کنارش رو یزد. به سو   یهنوز به او لبخند م هبود ک ری فقط سم

 شد.  رهیخ  ر یبغض کرده به سم

 جنگل؟    یبری م یمن رو ک -

 . دیکش یآه ریسم

 کنارش باشم!  دی ساره رو. االن با  تی که وضع ینیبیم -

 من از قصد کردم؟  یکن  یتو هم فکر م -

 داد.  هیهد  ی زد لبخند یم ادی را فر یگناه یکه ب یزن  یبه چهره   ریسم
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 .زنهینم  بیهم کنه به آدما آس یهر کار هیدونم که سا  یمن م -

 .  ختیفرو ر  ای سخنان آر  ادیبا  ه یاز چشم سا  یاشک

 بودم!  وون یح  هیکاش هنوز هم   -

کرد مشت شد.  یکه از باال آنها را نگاه م یاو را در آغوش گرفت و دستان مرد   ریسم
رفت تا   رونیکامران ب یاز خانه  ای گذرا نبود. آر یشب نی ساعت ها گذشتند اما حس بد چن

داد.   یرا م مارستانی بد ب یرا عوض کند. تنش بو  شیو لباس ها   ردیدرون خانه دوش بگ 
  یاز او حس خوب یزمان چیو وارد اتاق ساره شد. ه  انداخت نی دو دل سرش را پا هیسا 

 درهم نگاهش کرد.  ییروباه عمل کرد. ساره با ابروها کی آخر هم مانند نگرفت و در 

 ؟ ی نابودم کرد یکه چجور ینیبب یاومد  ؟یکن  یم کاریچ نجایا - 

 شد.  دهیشن  هیآرام سا یصدا 

 من نبود!  ریتقص  یدون یخودت م -

 زد.  یپوزخند ساره 

 . ایآر  ینامرد. نه رفتن بچم، نه ستیتو ن  ریتقص یچیتو نبود! درسته. ه  ریتقص -

 . النی. اومدم بگم کمکم کن برگردم گیناله کن ای یغر بزن نجا یا  ومدمین -

 چشمانش را در حدقه چرخاند. ساره 

 بگو.  ریبرو به سم ؟ ی گیچرا به من م -

خوام   یخوام. م ی. پس از خودت کمک مییکه دوست داره من برم تو  یکس نیشتر یب -
 سر و صدا برگردم. یب

کرد و سپس با لبخند   شهیبدون حرف اند یدر دل ساره روشن شد. اندک ید یام  یسو  کور
آمد. با عجله   یهم باز به سمت او م ایآر  دیرفت شا یدختر م نیرا نگاه کرد. اگر ا هیسا 

 سرش را تکان داد. 
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 .یبر  یخوا یم  یباشه قبول فقط بگو ک -

 فردا صبح!   -

 قبوله. -

دانست که   ی. نمدیکش یقیآمد و نفس عم  رونی از اتاق ب  گرید یبدون گفتن سخن هیسا 
که درون آن تنها غمش   یخواست بازگردد به جهان  ینه اما دلش م ایکند    یم یکار درست

کرد خود هم به  ی داشت. حس م یآهسته بر م یشکار شدن توله گرگش بود. گام ها 
و با آتنا چشم در چشم شد.  د یرا د اطراف  یدست ساره شکار شده است. با حس نگاه

آورد و دستانش را کنار سر تکان داد. آتنا با حرص   رونیمانند کودکان تخس زبانش را ب
. آن هم چهار  دیبه طرف اتاق خود دو  هیسا دی بگو ی زی که چ نیاز ا  شی نگاهش کرد اما پ

  گهیباشه د تمگف  هی. بدون برگشتن گفت: سادیرا شن  ییگام ها   یدست و پا! ساره صدا
 ؟ یچرا باز اومد 

 چهار چوب در برد. یشوکه شده چشم به سو  ری سم  یصدا با

 باشه؟  یگفت یبه چ -

 خواست ببخشمش.   یگفت: اومده بود م یسقف را نگاه کرد و پس از اندک ساره 

بر لبش   ی مضحک یخواهرش گام برداشت. با خنده   یسرش را تکان داد و به سو   ریسم
 تخت نشست.  یرو

   ؟یانقدر بخشنده شد  یاز ک -

 باز هم چشم به سقف دوخت.  ساره 

 فقط حوصلش رو نداشتم. -

 دست خواهرش را گرفت و با عشق نگاهش کرد. ریسم

 اصال خوب نبود؟   یکه کرد  یکار یدون یم -
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 کرد رفتار خود را کنترل کند. یاز حد ممکن باز شدند اما سع شی چشمانش ب ساره 

 ه؟ یمنظورت چ -

 ! یوند یخودت بهتر م -

 تخت بلند شد و به سمت گلدان کنار پنجره رفت. یاز رو   ریسم

 رو بهم گفت.   زی همه چ  یهست -

 فکش را به راست و چپ تکان داد. یعصب ساره 

 خوره!  ینم سیآلو تو دهنش خ -

 .شهیم یچجور  گهیدروغ م یدونم وقت  ی. مشناسمشی. من خوب مست یاون ن  ریتقص -

 بالشت کنارش را در آغوش گرفت. ساره 

 ؟ ی دستم رو رو کن بیو غر  بی بخاطر اون دختر عج یخوا  یاالن م -

زد.   یخواهرش رفت.  بوسه ا  یآرامش به سو  ی زد و باز هم با گام ها یلبخند   ریسم
 کرد. ینگاهش م نیغمگ یساره با چشمان

 فروشم؟   ینم ایدن هیرو به  میمن آبج یدون یمگه نم -

 ؟ ی گینم یعنیپس  -

  هیسا   یرو به رو یبعد ی. سر ینکرد یمعلومه که نه. فقط خواستم بگم کار درست -
 من هم کنارشم.  یسیوا 

 برادر لوس کرد. یداد و خود را برا  رونیرا ب نشیر یلب ز  ساره 

 ؟ یکنیم  یرو راز دار باری  نیفقط هم یگ ی م یعنیداداش  -

 سرش را تکان داد.  ریسم



 اور یو  ار ی

221 
 

 نفهمه بهتره.  ایآره. اگر آر -

.  دیایب رون یب ری صبر کرد تا سم د؟یفهم یم  دیرا نبا یزیاز پشت در کنار رفت. چه چ ایآر
 دستانش را باال برد.   دهیترس ریاو شد. سم ریگ بان یبرداشت گر رونی به ب یکه گام یزمان

 اسکل؟  یکن یم  کاریچ -

و   دیساره درون اتاق دستانش را پس کش دنیبا د کنیل  دیبگو  یزیدهان باز کرد تا چ ایآر
 به در کرد.  یاشاره ا 

 . میحرف بزن  رونیب ایب -

  یدر سر او م ییشدند. صدا اطی هول شده سرش را تکان داد و هر دو وارد ح  ریسم
 بدبخت!  ر،یسم ی: بدبخت شد دیچیپ

 انگشت اشاره اش را به سمت خانه گرفت.  ایآر

 بود؟  ینفهمه بهتره چ ای منظورت از آر -

 خود را به آن راه زد.  ریسم

 حرف رو زدم؟    نیمن ا -

 سوقش داد.  نی مشت کرد و باز به پا یدستش را باال برد عصب ایآر

 ندارم. یخودت رو به اون راه نزن. باهات شوخ -

   د؟یچه بگو  ایبه آر دیکرد. حال با زیسرش را تکان داد و چشمانش را ر  ریسم

 .سمی وا   نجایتونم ا  ی! تا صبح نمینگفت: ایآر

 گذاشت.  ا ی آر یشانه ها  یدستانش را بر رو ریسم

من و ساره    نیب یزیچیاصال    نیا  ن،ی. اگهیبهتره د ینفهم یعنیبهتره   یداداش نفهم -
 بود.
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 باشه. هیسا یخواد درباره   یآورد و زمزمه کرد: فقط دلم م ن ی سرش را پا ایآر

 .دینفس کش یعصب  ریسم

 مثال.  یکن یم کاریباشه چ هیسا ی درباره  -

دور   دنیکرد شروع به چرخ  ینگاه م گری د ییکه به سو یسرش را باال آورد. در حال ایآر
 کرد.  ریسم

 .کنمیجارو رو سرتون خراب م نیگناهه ا یب هیمثال اگر بفهمم سا  -

 به آسمان نگاه کرد.  نیخشمگ ریو سم  ستادی ا  ری پشت سم ایآر

 زن منه! هی!  سایزن یحرف م  یچ یدرباره   یبفهم دار ایآر -

که از دهان او   ییقرار گرفت. کلمه ها  شی و رو به رو دیاو کوب یبا خنده بر شانه  ایآر
 بودند. ریآمدند قاتل جان سم یم رونیب

 که اون عاشق منه! یانکار کن  یتون ی نم یول -

 را گرفت. ایآر ی  قهی کنترل خشم خود را نداشت  گریکه د  ریسم

 تکرار کن.  گهید  باری یتون یاگر م -

 از خنده به لرزش افتاده بود.   ایآر

من انقدر خرم که   ای کنه؟  می تونه احساساتش رو قا  یم  یدختر جنگل هی یکن یفکر م -
 نفهمم؟

ولو شد و با   نی زم یرو  اطیدر ح ای. آردیکوب ایآر ین یزد و سپس با سر بر ب یپوزخند ریسم
 کنان تکان داد. د یانگشت اشاره اش را باال آورد و تهد ری اش را گرفت. سم ینیدرد ب

 !  یبود  قمیرف یعنی. یقمیبود که رف نیباهات نداشتم واسه ا یاگر تا االنم کار -
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برگشت و به چشمان   ای از وارد شدن به سمت آر ش یپ یسمت خانه گام برداشت ول به
 شد. رهیخون آلودش خ ینیقرمز رنگ و ب

 !قی. رفیتو بفهم میخواست  یرو نم نیساره سرطان رحم داره. ا  -

دروغش مانند دروغ  نیبود ا دواریو به خانه رفت. ام  دیرا با حرص کش قی)ر( رف حرِف 
  ادیرا از  دیچک یاش م ینیکه از ب یدر شوک بود. خون ایزود رو نشود! آر گرش ید ی ها

داشت غم خود را   یدختر سع نیکه ا   یبرد. او چگونه توانست به ساره شک کند در حال
.  دیکه خانه لرز  ی. طوردیکه عرش خدا لرز  یکرد. طور هیبلند گر  یپنهان سازد؟ با صدا 

  ا یآمدند اما آر رونیو ساره هر دو هم گام با هم از خانه ب  هیکه همه بشنوند. سا یطور
 . دیگرفت و با حرص کش هینبود. ساره از لباس سا  اط یح  انیدر م گرید

 اومد؟  ایآر ی  هیگر   یچرا صدا -

اتاقش   یرا باال انداخت و به سو  شی زن شانه ها نی خسته شده بود از ا گریکه د هیسا 
  نیغمگ ای مرد نازک دل؟ آر نی چه گذشته بود بر ا  ست؟یگر  یم اوریواقعا چرا  یرفت. ول
خواست با دکتر ساره صحبت کند. وارد بخش اورژانس   یرفت. م یم  مارستانیب یبه سو 

او را گرفت و مانع از    یجلو ی . پرستاردیرا ند یکس   ماشد و با شتاب همه جا را گشت ا 
 وارد شدنش به اتاق شد.

 بخش زنانه. نجایا ی کن یم کاریآقا چ -

 و نگاهش،   دیلرز  یم  شیصدا   ایآر

 دکتر زنم اونجاس!  نمیخوام بب  یلحظه م هیخانوم تو رو خدا. فقط   -

 با تاسف سرش را تکان داد.   پرستار

 کنن.  یم جشیباشه پ مارستانی خب از بخش اطالعات بپرس، اگر ب -

 زن او را نگاه کرد. یصدا دنیسرش را تکان داد و تند به عقب برگشت. با شن ایآر

 ه؟ یاسمش چ ی گرد  یکه دنبالش م یدکتر نی حاال ا -
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 پاکزاد. یهست  ،یهست -

 سرش را تکان داد.  پرستار

 کنه.  یو تو بخش اورژانس کار م ادی اون فقط جمعه ها م -

 ست؟ یبعد ن ی تا هفته  یعنی -

 . فردا داخل مطبشه.دمیآدرس مطبش رو م یاگر بخوا  -

داد.   ایآن را به آر یکاغذ یخوشنود سرش را تکان داد و زن پس از نوشتن آدرس رو ایآر
و دوست داشت تا صبح درون   دیکوب یدر رفت. قلبش م یکرد و به سو  یاو تشکر

  نیها تا صبح درون ماش وانهی کار را هم کرد. مانند د  نیکنار مطب بماند. که هم نیماش
آمدن از   ن ی را در حال پا یکه هست یدانست. زمان یعذاب م نیسر کرد. خود را محق ا

 . دی او دو  یآمد و به سو نی خود هم پا د،ید  نیماش

 خانوم پاکزاد.  -

هم به   ایبود در مطب را باز کرد و وارد شد. پس از او آر  یگری د یکه حواسش جا یهست
و هول شده به عقب   دهیترس  یورد. هستزن را بر زبان آ یدرون رفت و نام خانوادگ

 نگاه کرد. ای برگشت و به آر

 بله؟  -

 باهاتون صحبت کنم. دیبا -

 شما؟  -

 سقط داشت.  مارستانی ام که جمعه تو ب  یضیشوهر مر  اد؟ی نم ادتونی من رو  -

 هم فشار داد و با دست به اتاقش اشاره کرد.   یچشمانش را رو یهست

 .میدر رو باز کنم حرف بزن دیصبر کن -
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در را باز کرد و به درون اتاق گام برداشت.   ی. هستستادی گفت و در انتظار ا  یباشه ا ایآر
 اشاره کرد.  یا   ینشست و به صندل زشی پشت م

 .دی بفرما -

 نگاه کرد.  ینشست و به هست یصندل  یکالفه رو  ایآر

 دارم. از یکرده. به کمکتون ن میرو ازم قا  یزنم چ دمیمن فهم -

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  یهست

 . دیگیم یفهمم چ  یمن نم -

 زد.  یلبخند  ایآر

که شوهرشم پنهون   یرو، از من قتیحق ن یگفته که ا  یدونم ساره به شما چ یمن نم -
 دوران کنارش باشم.  نیتو ا خوامیم  دیاما باور کن  دیکرد

 لم داد. دستانش را باال برد.  یفرستاد و به صندل رونی نفسش را ب یهست

باش براش. اون االن فقط به  یبرو و شوهر خوب ؟ی دار از یپس چرا به کمک من ن -
 داره.  اجیمحبت شوهرش احت

 نگاهش کرد. ج یگ ایآر

 نداره؟    از یبه دارو ن یعنی -

 .دیآرام خند  یهست

درد داشت که من براش   کمیاول    ینداره. فقط روز ها  از ین یخاص یسقط بچه به دارو  -
 احساس کنه.  یگذشته، فکر نکنم ساره درد یچند روز  هیمسکن نوشتم. االنم که 

 که چند روز گذشته؟   نی ا  ای  ه؟یاول چ یمنظورتون از روزا  -

 را باال انداخت.   شی ابرو ها  یهست
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   د؟ی ومدین نجا یا  نیهم  ی. مگه برا گهیاول سقط د یروز ها  -

 شوکه نگاهش کرد.  ایآر

 سرطان رحمش بود که اومدم. یمن برا  -

 نگاه کرد و سپس چشمانش را بست. گند زده بود!  ا یاول شوکه شده به آر  یهست

 برخواست. یصندل  یاز رو ایآر

   ه؟یمنظورتون از درد داشت چ -

 لب گذاشت. ی بررو ینی لبخند دروغ  یهست

 بود.  یدرد داره. اشتباه کالم -

چشم    کیشد و در  کی نزد زیآورد! به م یاز داستان سر در م دیناباور نگاهش کرد. با  ایآر
شکستنش   یافتاد و صدا  ن ی پا یرا کنار زد. قاب عکس شی ها لهیبه هم زدن تمام وس 

 د؟ یکن یم  کاریلب زد: آقا چ  دهیترس یاتاق را فرا گرفت. هست

 کرد.  کی نزد یگذاشت و سرش را به هست ز یدستانش را در دو طرف م ایآر

 . یبهتره به من راستش رو بگ -

 هم فشار داد.  یچشمانش را رو یهست

 بود رو گف... یمن هر چ -

 ندارم.  یزد: من باهات شوخ ادیو فر   دیکوب زیم  یرو  ایآر

 شد. یاز زبانش جار اریاخ یب  قتیچشمانش را بست و حق یهست

 . ریسم  یبچش رو انداخت. شب نامزد  شی پ یساره هفته   -

 .  دیبرداشت و ترسناک خند زیم  یدستانش را از رو ایآر
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 . مارستانی بره اون ب خوادیگفت م ی. پس بگو چرا ساره میشناس یرو هم م  ریتو سم -

 نگاه کرد. یچشمان هست به

 .  دیدیزحمت کش  یاد یچند وقته انگار ز  نی ممنونم خانوم دکتر. ا -

دستش را بر قلبشگذاشت. تند   ی. هستدیاز اتاق گام برداشت و در را کوب  رونیب یسو  به
را از   فشیکرد خود را جمع و جور کند و شتاب زده ک ی! سعدیتپ یم یگر یتر از هر زمان د 

صدا بود و ساره   یاو رو ب یبار با ساره تماس گرفت اما گوش نیبرداشت. چند نیزم یرو
خود را مهمان جشن کرده بود.  یچا یوانی مبل نشسته و با ل  یر از همه جا روخب یب

به  ای رفته بود و آر هیها از نظر او محو شدند. سا  یسخت یهمه   گر ی! د هیجشن رفتن سا
را   نیخشمگ یاز پشت سرش را چرخاند و مرد   ییپا  یبازگشته بود. با آمدن صدا  یسو 

 نظاره کرد.  

 . یدختر ساده نقشه بکش هیواسه   ینجوریکه ا یانقدر پست بش  یچطور وقت کرد  -

انداخت. چه    نی بند بودند مگر نه؟ سرش را پا یا   قهیساره به دق  یو آرزو ها  اهای رو عمر
 شد و کنجکاو نگاهشان کرد.  ری بدهد؟ آتنا از پله ها سراز  یجواب

 شده؟   یچ -

رفت و نام او را بلند صدا زد. آتنا   هیاتاق سا  یبه آتنا سو  تی اهم یزد. ب یپوزخند ایآر
زد. چه خوب که  یلبخند  شی اشک ها انیکرد. ساره در م یمات و مهبوت نگاهش م

که در   یآمد و به دوست خود نگاه کرد. مرد  رونیاز اتاقش ب ر یصبح زود رفت! سم هیسا 
  ای آر یسو به  یمادرش عصب دنیخواست. با د ینم یگلدختر جن کیجز  یزیزمان، چ نیا

 رفت.

 رو سرت.  یخونه رو گذاشت هیچ -

 ؟ یکن یم کاریزد: چ ادیو فر  دیکش  ینینشاند. آتنا ه ریبر صورت سم یدفعه مشت  کی  ایآر
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دستش را باال آورد و او را از آمدن باز  ریخواست به سمت پسرش برود که سم یم
  نی چشمانش گرفت. پا  یلبش گذاشت و سپس جلو یرا گوشه   گرشیداشت. دست د
 شد. رهیخ ای زد و به چشمان آر یشده بود. پوزخند یشستش خون

 ؟ یرو جبران کن روز ی د یاومد  -

 با انگشت شست ساره را نشان داد. یفک خود را باال آورد. عصب ایآر

  یسره م  هیتو که  ؟ی تو چ ی. ولهیداشت واسه بد نشون دادن سا  ی لیدل هیبازم   ن یا -
 .ینامزدش یگ ی م نتیرو س یکوب

 با اخم آنها را نگاه کرد.  آتنا

 شده؟  یچ ده ی م حیتوض یکی -

  ریدرنده به هم چشم دوختند. سم وانی بدون توجه به سخن او مانند دو ح ایو آر   ریسم
 خود را باال انداخت.  یابروها 

 . یدیکردم فهم یکه فکرش رو م یزی زودتر از چ -

 نشست. دستش را باال برد و به خود اشاره کرد.   ای آر یدر گلو یبغض

و ازش کمک   نمیکنار مطب بودم تا دکتر ساره رو بب نیتو ماش شبیمن تموم د  یلعنت -
 ؟ ی دروغ رو به من گفت نیبخوام. چطور ا 

 خود بلند شد.  یاز جا  جیگ ساره 

 . یخواست یچرا از دکتر کمک م -

 زد و به او نگاه کرد.  یشخندین ایآر

 گفته؟  یچ یدون یتو نم -

 نه!-
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 از سرطانت. یخوبه. خودت خبر ندار -

 شد.  کی به داماد خود نزد دیترس آتنا

 ا؟ ی آر هیمنظورت چ -

 انتها به چشمان او نگاه کرد.   یب یبا غم ایآر

 بود. دخترت از منم سالم تره.  ری غ سمدرو نینترس خاله. ا -

 که تازه وارد خانه شده بود به آنها نگاه کرد. کامران 

 رو سرتون؟  دیشده خونه رو گذاشت یچ -

 با نگاه به او سرش را تکان داد.  ایآر

  یطالق م  مینشده فقط من و ساره دار یزی. چیبه به عمو کامران. خوب شد اومد -
 . میریگ

 نگاهش کرد.   نیو خشمگ ستادیا   ایآر  یرو به رو  آتنا

حداقل دو سه روز صبر کن حالش بهتر بشه بعد دوباره شروع    ؟یگی م  یچ یفهم یم -
 کن.

 اون حالش خوبه خوبه. -

 پله، دهانش باز شد.  نینخست یسمت پله ها رفت و با گام نهادن رو به

 بچه رو انداخته.  ی ساره شب نامزد -

افتاده   یجوان ها چه اتفاق  ن یا  انیرا نگاه کردند. م گرید  کیو شوکه    جیو کامران، گ آتنا
او   یزد به باال رفت. تمام اتاق ها را گشت ول یرا صدا م هیکه نام سا  یدر حال ایاست؟ آر 

 مبل نشسته بود را گرفت. یکه محزون رو   یریسم ی  قهی آمد و  نی . به پادیرا ند

 کو؟  هیسا  -
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 گذاشت. ای دستان آر یدستش را رو  ریسم

 دونم. ینم -

 .دیکش قیاو را نگاه کرد و چند نفس عم  راهنیپ ایآر

 ؟ ی کرد  کاریرو چ هیراستش رو بگو. سا -

 خود بلند شد. ی از جا  یعصب  ریسم

 .گهی اطراف باشه د نیهم  دیدونم. با ینم -

 ! ستیلب زد: ن  دهیترس ایآر

دختر نبود    نیو رو کردند اما ا   ر یرا ز  اطی خوف کرده نگاهش کرد. آنها تمام خانه و ح ریسم
 . میبود گفت: بهتره اطراف خونه رو بگرد وستهیکه تازه به جمع آنها پ دیکه نبود. سع

ساره را   یروند صدا  رونیاز آن که از خانه ب شیپ  یسرشان را تکان دادند ول  ری و سم  ایآر
 . دندیشن

 اون رفته.  دیدنگر  یالک -

 همسرش گام برداشت.  یبه سو  ایآر

 کجا رفته؟  ؟یچ یعنی -

او   یو دستانش را بر شانه ها  دی به او رس ایهم فشار داد. آر  یرا رو شیلب ها  ساره 
 به همسرش چشم دوخت. یگذاشت. ساره با لبخند تلخ مزه ا 

 . النیبرگشت گ -

 یچ یفهم  یرا کنار زد و بهت زده گفت: ساره م ای آر ری مهبوت ساره را نگاه کرد. سم  ایآر
 .شهیبره گم م رونیاون تنها از خونه ب ؟ی گیم

 اتاق خود رفت.   یبه عقب برداشت و به سو یگام ساره 
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 گرفتم.   نیمن براش ماش -

به او نگاه کرد و   ر ینشست. سم نی زم یتحمل وزنش را نداشتند رو  گری د شیکه پاها  ایآر
 یزمان در اعماق جنگل گم نم چیشد؟ کاش ه  ینطوریا  زی. چرا همه چری به سم دیسع

 نهیاز چشمش را پاک کرد و با کمک دستانش برخواست. به س دهیاشک چک  ایشدند. آر
 . دیاش کوب

 کنم. قبل از همتون!  یم   داشیمن، من پ -

  یخود م ی خانه  یبه سو دیتنها گذاشت. با   گرید  کی رفت و دو برادر را با  رونیخانه ب از 
که به  یسفر به شمال کشور. راننده زمان یبرا  یلیرا جمع کند. وسا  لشیرفت تا وسا 

 متعجب نگاهش کرد.  هیترمز کرد. سا  دندیشهر آستارا رس یورود 

 ؟ یسادیوا   نجایچرا ا -

 جلو نگاهش کرد. ی  نهیاز آ راننده

 باهام هماهنگ شده بود.  نجایتا هم -

 خوام برم جنگل.  یمن م  یمن، ول  یول -

 اشاره کرد.  رونی با دست به ب راننده

 .دیبش ادهیپ شهیاگر م -

فرو رفت و سپس گفت: اصال زنگ بزن به همون که باهاش   شهیدر اند یلحظه ا  هیسا 
 کنه.  ی. اون کمکم میهماهنگ کرد 

ساره را   یرا برداشت. شماره   لشیتاسف تکان داد و موبا  یسرش را به نشانه  راننده
 گرفت و ساره پس از چند بوق جواب داد. 

 بله. -

   د؟ی سالم خانوم خوب -
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 . دی بله بفرما -

 هستم که دوستتون رو آورده آستارا.  ینیماش ی من راننده  د ی نشناختفکر کنم  -

 شد.  دهیساره شن  یسکوت صدا  یاز کم پس

 افتاده.  یاتفاق -

ببرمش  گهیشه. م ینم  ادهیدوستتون پ نیا  نی پا دمینه خانوم فقط من االن رس -
 جنگل.

 سکوت.  یا  هیباز هم چند ثان و

 برو. شیو بهت پول دادم پ  میکه با هم هماهنگ کرده بود یهمونجور -

  ییگام ها یصدا   دنیپرت کرد. با شن نیزم یرا رو لی گفت و ساره موبا یباشه ا  راننده
برادرش بالشت را محکم در آغوش گرفت   دنینگاه کرد. با د دیسرش را باال برد و به سع

 و سرش را خم کرد. 

 من مقصرم؟  یکن  یتو هم فکر م -

  یساره رفت و او را در آغوش گرفت. در حال یبا لبخند آرامش بخش خود به سو  دیسع
.  اینه آر ر،ینه سم ه،ینه سا  ،یکه سر خواهرش در آغوشش بود لب زد: نه، نه تو مقصر

منم که گفتم    شیاول یبشه. اگر دنبال مقصر باش ینطوریکه ا میخواست یکدوم نم چیه
 شمال.   میبر

 سرش را باال برد و کنجکاو به برادرش نگاه کرد.  ساره 

 . هیمنظورت چ -

 یکه تو جنگل زندگ یدختر  هی. میرو شناخت هیشمال سا میاول فرار کرد  یسر یما وقت -
 اون کمکمون کرد.   میگم شد یکرد و وقت یم

 را باد کرد.  شی لپ ها   جیگ ساره 



 اور یو  ار ی

233 
 

 .دیرو شناخت  هیهم زمان سا  یهمگ یعنی -

 سرش را تکان داد. دیسع

خبره و داره   یب ناسیا نی که ب یزیاز چ  ریکردم سم ی: من رو بگو همش فکر مساره
 .شهی م انتیبهش خ

 رد خنده بر لبش نبود. گری بعد د ی. چند لحظه دیخند دیسع

 . اشتباه کرد. نجایا  اوردتشیم  دینبا -

 شد.   دهیاز پشت شن  ریسم  یصدا 

 خواستم کنارم باشه.  یمن فقط م -

 نگاهش کرد. نیغمگ ساره 

 اون کل خونواده رو از هم پاشوند.   یول -

 زد.  یپوزخند ریسم

 وقت تو رو دوستت نداشت.  چیه ای شو ساره. آر داریب -

به درون   یرا باال انداخت. گام شی شانه ها رینام برادرش را صدا زد و سم یعصب دیسع
 اتاق برداشت و به ساره نگاه کرد. 

 . یاون انجام ند   هیبر عل یکار گهیبهت گفته بودم د  -

 ساره در هم گره خوردند.   یها  ابرو 

 خودش خواست بره. من فقط کمکش کردم. -

 داد. یسرش را به چپ و راست تکان م  دیسع

 ؟ ی کمکش هم کرد   یگیآستارا م شی . تنها فرستادشهیگم م  ابونیاون دختر بره سر خ -
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رفت. به  رونی به خواهر و برادرش از اتاق ب تیخود بلند شد و بدون اهم  یاز جا  دیسع
حال او وارد   دنیفرستاد. حوا با د رونی سمت مبل رفت و به آن لم داد. کالفه نفسش را ب

 کرد.  یمتعجب نگاهش م  دیاو برد. سع یدم کرد و برا  یآشپزخانه شد. گل گاو زبان

 .  ستیقرص خوردن خوب ن ادی: ز حوا

 زد.  یلبخند  دیسع

 خوام قرص بخورم؟   یگفته من م یک -

 گذاشت.  زیم  یرا رو  ینیس حوا

 د؟ یسردرد رو تحمل کن دیخوا  یپس م -

 .  ندازدیب نی که حوا شرمزده سرش را پا یصدا نگاهش کرد. آنقدر یب دیسع

 .یبه نفس هیفقط شب یدون یم یوقت یچرا باز نگرانم -

 حوا النه کرد.    یدر گلو یبغض

 نبود.   تونیتو زندگ تمی اهم ی آور ادیبه  یاز ین -

 سرش را تکان داد. دیسع

بشم و آخر داستانمون بشه   کت یخوام بخاطر شباهتت به نفس نزد  یبود. نم از یچرا، ن -
 .ای ساره و آر نیع

 . شیروز ها  نینگاه کرد. مرد استوار ا  دی به چشمان سع حوا

 خوام!   یکه من رو نخواد نم ی. کسستمیمن مثل خواهرتون ن -

زور داشت اما او راست گفته بود.  یکم دیسع یبرا  شیرا گفت و دور شد. گفته ها  نیا
 مادرش نگاه کرد.   امیآورد و به پ رونیرا ب لشیموبا

 کن.  یمشهد کنار ما زندگ  ایب گهیدخترم با عمو جمال صحبت کردم. تا چند روز د -
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دانست که اگر بماند دل   یدر فکر رفتن بود. م هی . او هم همانند سا دی کش یقیعم نفس
در  یبا چمدان هیراه رفتن کنار مادر و پدر خوانده اش بود. سا  ن یرود. پس بهتر یاز کف م

رفتن   یبرا  یکرد؟ نه راه یچه م  دیبود. حال با ستادهی شهر آستارا ا یدست در ورود
 را حفظ نبود.   ریسم  یشماره    یاو حت. نبرگشت  ی برا  یداشت نه پول

حرکت.   ی آن نشست. ساعت ها بدون اندک یخواباند و رو نیزم یچمدان را رو  نیغمگ
خود بلند شد. او   یاز جا  دهی کردند کم. ترس یکه گذر م ییها  نیشد و ماش کیهوا تار 

  یراه رفتن دسته  ستادهی ا  ی. پس از کموفتدی ها ب  یخواست به دست شکارچ ینم
نا معلومش ادامه   ری پا با شتاب به مس وبست و چهار دست   شیچمدان را با شال به پا

 داد. 

باز  نیپارک نشست. ماش کی . خسته کنار دیرا شن ینیشب بود که بوق ماش یها  مهین
راننده بود   نیکه همانند ماش ی نیرا از چمدان جدا کرد و به سمت ماش شیهم بوق زد. پا 
 شهیدو مرد عقب رفت. ش دنی شد و با د  کی کرد او به سراغش آمده. نزد یرفت. گمان م

 نگاهش کرد.  یهیکر ی خنده   ااز آنها ب یک یداده شد و  نی پا

 . متیرسون یما م ؟یبر  یخوا یکجا م -

 خوشحال نگاهشان کرد.   هیسا 

 خوام برم جنگل!  یجنگل! م -

 به پشت اشاره کرد.   مرد

 برمت جنگل. یبپر باال م -

 یشود زن  نیوارد ماش  نکهیاز ا  شیبا ذوق سمت چمدانش رفت و آن را برداشت. پ هیسا 
 سال دستش را گرفت.  انیم

 کار عاقبت نداره. نینرو دخترم. ا  -

 نگاهش کرد.  جیگ هیسا 
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 خوام برم جنگل.  یمن فقط م ؟ یچه کار -

 شد.  رهی ساده است به دو مرد خ  هیسا دیکه باهوش بود و فهم زن

 رد کارتون!  دیبر -

را که با    اورشی  دیرا به سمت پارک برد. دختر جنگل ند هیدو با اخم رفتند و زن سا  آن
 نشاند.  یصندل یبود با لبخند او را رو  یسرعت از پشت او رد شد. زن که نامش مهر

 حالت خوبه؟  -

 نه تکان داد.  یشانه سرش را به ن هیسا 

 گشمنه. خسته هم هستم.  -

 را باال برد و کف زخم شده شان را نشان داد. دستانش

 رفت تو دستم.  شهی ش یرفت تو دستم. راه رفتن شهیهم شدم. ش یتازه زخم -

 زد. یلبخند معصومانه ا  یمهر

 دختر؟  یمگه با دست راه رفت -

 سرش را تکان داد. هیسا 

 .دیر یراه نم  ینجوریبا پا. البته شما آدما ا آره هم با دست هم  -

 زد.  یخل م یدختر کم نی را باال داد. ا شیابرو ها  یمهر

 ؟ یبا اونا بر  یخواست ی م  یچ یحاال برا  -

 برن جنگل.  یاونا گفتن من رو م -

 جنگل؟  یبر ی خوا  یم  یبرا چ -

 من اونجا بزرگ شدم. چند ماهه اومدم شهر. -
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از    یگناه یو ب  یآمدند اما پاک  یبا عقل جور در نم شی مشکوک نگاهش کرد. گفته ها زن
 . سرش را تکان داد و دستش را دراز کرد. دی بار یدختر م نیچشمان ا 

 جنگل. یری وقته. فردا م ریخونه. د می االن با من بر ایب -

نجات   یخدا برا  یانسان ها از سو  یرا گرفت. برخ یگفت و دست مهر یباشه ا  هیسا 
کوته کومه رساند اما   یخود را به روستا  ایدست خدا بود. آر یو دست مهر  ندیآ  یدادن م

چهارچوب   نی را در ا شیبود که شب ها  یخوابش برد. دو روز  نی همانجا درون ماش
کرد از خواب بلند شد.  یم تی که چشمانش را اذ  یگذراند. صبح با حس آفتاب یم یآهن
شد و پس از زدن آب به سر و صورتش به سمت جنگل حرکت کرد.   ادهیپ ن یز ماشا

. دیغار د یرا کنار دروازه   ر یسم  دیکه به آنجا رس یداد. زمان یرا نشان م ازدهی ساعت 
 . دز  یپوزخند دنشیبا د ر یاو گام برداشت. سم یو به سو  دیکش ی قینفس عم یعصب

 !  یینجایعه. تو هم که ا -

 کالفه سرش را خاراند.  ریدرون آنجا نبود. سم یبه او وارد غار شد اما کس تی اهم یب ایآر

 افتاده باشه. یترسم براش اتفاق ی. مومدهیغار ن -

 هم آرام سازد.  یرو  ش یکرد خود را با فشار دادن دندان ها  یو سع ستادیا  یرو به رو  ایآر

 کنم! ینشه وگرنه نابودت م  شی زی دعا کن چ -

. به کنار رودخانه رفت و به  دی شن یرا م ریسم ادیفر  یزد و از کنار او گذشت. صدا  یا تنه
  هی. کاش سادیکرد. دستش را بر سر آن کش یکه در حال آب خوردن بود نگاه یتوله گرگ
  یبود نگاه م دهیتختش خواب ی که رو یبا لبخند به دختر ساده ا  ی بود! مهر نجایهم ا

بلند شد و به سمت آن رفت. در را باز کرد و با لبخند به   شیجا ز در ا ی کرد. با آمدن صدا
 داخل شد و او را در آغوش گرفت. هینگاه کرد. حور  هیخود حور ی دوست چند ساله  

 دلم برات تنگ شده بود.   -

 منم. -
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به اتاق اشاره   ندیاز آنکه او بنش ش یپ یداشت پس مهر ییتن باال شهیهم هیحور   یصدا 
 کرد. 

 مهمون دارم.  -

 ولم خود صحبت کند.   نیکرد با کمتر  یمتعجب نگاهش کرد و سع هیحور 

 ه؟ یک -

 کردم.   داشیدختره. از سر راه پ هی -

به سمت آشپزخانه رفت. پس از دم کردم عالج   یسرش را تکان داد و مهر  جیگ هیحور 
او   یبرا  شبید هیکه سا  ییها   زیکنار دوست خود نشست و چ یچا یعنیها   یخستگ
در شوک بود. چگونه   یگری هم مانند هر شخص د  هیکرده بود را بازگو کرد. حور  فی تعر
خودش گفت:   یشگیبلند و هم ی صدا اتواند درون جنگل دوام آورد. ب یدختر م کی

 تنها تو جنگل بزرگ بشه؟  شهیاسکل کرده زن. مگه م

که ساعت را   نی. به ساعت نگاه کرد. البته نه بخاطر ا دیخود پر یاز جا هیاو سا   یصدا با
دانست. فقط ساعت   ینم  چیکه دور هم گرد آمده بودند ه یاعداد  نی. او از ا ندیبب
که بر چانه اش خشک شده بود از اتاق   یخود بلند شد و با آب دهان  ی بود. از جا ییبایز 
 برگشت.  هیاو اشاره کرد و حور بهبا چشم  یرفت. مهر رونیب

با   ی لحظه ا  هیواقعا درون جنگل بزرگ شده! سا  ایصورتش در هم رفت. گو   هیسا دنید با
  یفرود آمد. مهر نیو بر زم دیچ یپ یزن چشمانش تار شدند. در سرش درد بد  ن یا  دنید

صورتش    یکه رو  یبا حس آب قهی. پس از چند دقدندیاو دو  یبه سو  دهیترس هیو حور
 . دیخند شحالخو یچشم باز کرد. مهر شدیم  دهیپاش

 خدارو شکر. بالخره به هوش اومد.  -

شد؟    یزن چرا چشمانش اشک نیا  دنیچرخاند. با د هیسرش را به سمت حور  هیسا 
 زد.  یلبخند  هیحور 



 اور یو  ار ی

239 
 

 دخترم؟  یخوب -

 اش را باال داد و به او اشاره کرد.  ینیب هیسا 

 . ادمهی. هنوز صورتت رو  یمن  یتو، تو عمه   -

گم    یالی گفت؟ نکند او همان ل  یدختر چه م نیکرد. ا  ینگاه م هیشوکه شده به سا  هیحور 
 قلبش گذاشت.   یشده اش باشد؟ دست بر رو

 ...یعنیتو ام.  یمن؟ من عمه  -

گمشده   یال یکرد. داستان ل یمات نگاهش م  یداد و مهر یتند تند سرش را تکان م هیسا 
چند بار  هیدختر همان است؟ حور نیا یعنیدانست.  یرا م گانیشا  یخانواده   ی

 دختر را نگاه کرد.  یاشک یچشمانش را باز و بسته کرد. پرسشگر با چشمان

 تو ام؟  ی من عمه  یدونیاز کجا م -

 .  یبودم و تو هم کنارم بود  دهیپوش یکه لباس صورت ی. اون روز دمید  یتو، تو خوابم م -

بلند شد و به سمت   عیسر   هیبه او نگاه کرد. سا  گری د یناباور بدون گفتن سخن هیحور 
 برد.  هی و به سمت حور  دیکش  رونیآن ب انیرا از م ی ا  دهیپوس راهنیچمدانش رفت. پ

 شد گذاشتم ته غار بمونه.  کی کوچ ی وقت یباهامن. حت  یاز بچگ نایا  نا،یا -

را از دست   راهنیبود. پ دهی کش اری بس یها  یکه سخت یاز چشمان زن ختیفرو ر یاشک
  یخود نگه داشت. سپس آن را در آغوش خود فرو برد و با صدا  یگرفت و رو به رو هیسا 

را رها   راهنیپ هی. حور اوردیدوست خود ب یبرا  یآب  وانی بلند شد تا ل  ی. مهرستی بلند گر
  ریکرد: چرا انقدر د یزمزمه م  ختیر یکه اشک م  ی. در حالدیرا به آغوش کش هیکرد و سا 

 محمد چقدر دنبالت گشت. یدون یم ؟ یومدی زود تر ن کمیفقط  کمیچرا   ؟ی اومد

که   ی. مرد گانیمحمد نام پدرش بود. محمد شا   ؛یآمد. آر هیدرد باز هم به سراغ سا سر
معروف بود. دستانش که دور عمه اش بودند شل   اری تاجران بس  انی در زمان خود م

 .نمشیخوام بب یو لب زد: م  دیخود را عقب کش یشدند. کم
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 و؟ ی: کهیحور 

 : بابام رو! هیسا 

سرش را تکان داد و از دستانش کمک   هی. حور ختیر یهم اشک م یمهر  گرید حال
 گرفت تا بلند شود. 

 روز بود  نی منتظر ا   یلی. اون خمیپاشو پاشو بر  -

حدود چهل و پنج   یربع هر سه زن آماده شدند و درون خودرو نشستند. راه کی از  پس
داشت و   یبا شتاب گام برم هی! حوردندیرس یکردند و سپس به قبرستان  یرا ط قهیدق

تخته    ینشست و دستانش رو  یسر قبر ی. باالدیکش یرا هم گرفته و م هیدست سا 
 .دیرنگ کش  اهی سنگ س

لحظه   هیشد. فقط   دایپ  التی اومده. بالخره ل یک نی قربونت بشم داداش. پاشو بب -
 . نیچشم باز کن بب

  یبزرگ م ینوشته   یانگشتش را رو  هیگذاشت. سا   هیلرزان حور یدست بر شانه  یمهر
سنگ هک شده.   نیا  یدانست که نام پدرش رو  ی. خواندن را بلد نبود اما مدیکش
 نگاه کرد.  یبه مهر هیحور 

  ی. اون موقع االن مارهیدووم ب شتریماه ب هیتونست  یبود. کاش م یقو یلیاون خ -
 که بخاطرش مجنون شد.   ییال یدخترش رو. ل دید

  ری نگاه کرد و سرش ت یبه قبر کنار هیفرستاد. سا  رونینفسش را آه مانند ب نی غمگ یمهر
 شناخت.  یقبر را م  نی. ادیکش

 مرد.  مانتی. اون قبر مامانته. موقع زا ادینم ادتی: فکر کنم  هیحور 

عمه؟ هم    کیجز   یبزرگ نیکس را نداشت در جهان به ا چیه یعنی. د یکش ری ت هیسا  قلب
  ند ید یچه به جهان زشت انسان ها آمد؟ برا  یپدرش رفته بود و هم مادرش؟ پس برا 

قبر   یو آن را ها را رو  دیکنار قبرستان گل و گالب خر  یاز مرد  هیتکه سنگ؟ حور   کی
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  اریگرگ بس کی   یغم برا  نی بود. درک ا نشستهدو قبر  نیب هی. تمام مدت سا دیپاش
خود رفت و   یبه خانه  یهمه به خانه برگشتند. البته مهر  یسخت بود! پس از ساعت

با شکوه تر از  یوارد امارت هی خانه را روشن کرد. سا یرا با خود برد. چراغ ها  هیسا هیحور 
 با لبخند نگاهش کرد. هیکامران شده بود. حور  یخانه 

رفت و   یبهش دست بزنه. محمد هر روز م ی. نذاشتم کس اتهیاتاقت هنوز مثل بچگ -
  یدگیاتاق رس. بعد رفتنش هم من به یگرد  یبرم  یروز  هیگفت  ی کرد. م یم زشیتم

 کردم.  

  هیاز حور   یزیآن که چ یآشنا گام برداشت. ب یسرش را تکان داد و درون خانه ا  هیسا 
گذاشت و خاطرات   یچوب  ینرده  یاو را به سمت پله ها بردند. دست رو  شیبپرسد پاها 

. حضور پدرش  دیشن یرا م شی خنده ها یآرام آرام در ذهنش نقش بستند. صدا  یکودک
 بروند. حال خاطره بودند.  ادینبودند که از  یابصحنه ها خو  نیا  گری دکرد.  یرا حس م

گفتند. مانند کودکان   ینم یسخن  گرید  کیتمام روز را درون غار بودند و با   ایو آر   ریسم
  یزوزه   یصدا   دنیباز هم با شن ری بودند. سم هیپشت به هم نشسته و چشم به راه سا 

کمک بخواهد. سرش را   ایداد از آر یاش گرفته بود اما غرورش اجازه نم  ییگرگ دستشو
بودند از آنجا خارج شد.   ستادهی که آنطرف تر ا ییها  گگر  دنیکرد و پس از د رونیب

که به عقب   ی. زماندیدرست در مقابل غار خود را راحت کرد و سپس شلوارش را باال کش
  تی اهم  یزد و ب یبود. لبخند ستادهیترسناک پشت او ا  یکه با اخم  دیرا د ایبرگشت آر

 نداد.  یاجازه ا  نییبگذرد که او چن ایخواست از کنار آر یغار رفت. م یبه او به سو 

 تو. یبر ینجوریفکرشم نکن بزارم هم -

 کرد.  یاخم  ریسم

 آب بردارم.  خوامیم -

بزرگ آب و   یبطر کی رفت. او جز  ری سم  لیوسا   یسرش را تکان داد و خود به سو  ایآر
دستان   ی رفت. باال  رونیرا برداشت و از غار ب ینداشت. بطر  یزیچ  لشیو موبا   چی سو
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زدند و باز   یلبخند کم جان گر ی د کی دستانش را شست. به  ریآن را خم کرد و سم ریسم
 اطراف را نگاه کرد. نیغمگ  ری هم نشستند. سم  رکنا نیزم یهم به غار برگشتند. رو

 .شدینم نیآخرش ا می ومد ی نم ییجا نیاگر از اول چن  دیشا -

 ساره نه.   ی  هی. اما قضدیشا  هیسا   ی هیقض -

 ؟ یچرا قبول کرد   شهیم یتهش چ یدونست  یتو که م -

 .دی کش یآه ایآر

باز هم خواست شانسش رو امتحان کنه.   یمن به ساره گفتم دوستش ندارم. اون ول -
سازن  یهر دو طرف با هم م ای .  ستی که هر دو طرف عاشق هم نباشن موفق ن یازدواج
 . شنیجدا م ایسوزن     یو م

 لبش نشست. یبر رو   یتلخ خنده ا   ریسم

  هیکه سا   نی . تا اارمیرو به زور به دست ب یزیموقع نخواستم مثل ساره چ چ یمن ه -
 اومد.  

 هم مانند او لبخند زد. ایآر

 وقت نخواستم دل بشکنم.   چیمنم ه -

 شد.  رهیبه چشمان او خ ریسم

 .یداستان نش نیا یکن نقش منف یبهت گفته بودم سع -

 .دی کش یآه ایآر

  یبشم. من فقط تالش کردم تا قهرمان زندگ یداستان چیه یخواستم نقش منف ینم -
 خودم باشم. 

 ؟ ی گیم  الوگ یچرا د  -



 اور یو  ار ی

243 
 

  گرانیاز د  یبتونه ناراض دی. آدم شاتهیواقع  ی. هر چند تلخ و زجر آور ولتهیکه واقع ن یا -
و ازت    شهیم  داریتو وجودت ب گهی نفر د هی یوقت  ؟ یروز هاش رو بگذرونه اما شب چ

 . گذرنیوقت نم چی شبا ه نی . اهیناراض

لحظه فقط    نیدانست چه کند. در ا یکرد. نم ه یو سرش را به پشت تک یلبخند   ریسم
 قیرف می مثل قد  میتون ینم گهیدانست چه کند. چشمانش را بست و لب زد: ما د ینم
 .میباش

 سرش را تکان داد.  ایآر

 .  میوقته از هم دور یلیدرسته. ما خ -

  ،یخال یبطر  کی را برداشت.  لشیوسا  ر یشب را درون غار گذراندند. فردا صبح سم آنها
او متعجب   دنی. با دد یاز خواب پر ایآر چی سو  ی. با آمدن صداچی و سو لی موبا

 چشمانش را باز باز کرد. 

 ؟ یری م یدار -

شد. دست بر شانه اش گذاشت و آرام لب به سخن گشود: بهت اجازه    کیبه او نزد  ریسم
 قیتونم به عنوان رف یکه م هیکار نیآخر  نی. ا یخودت باش یدم که قهرمان زندگ یم

 انجام بدم. 

که از غار خارج شد  یگرفت. زمان شیرا در پ رونیراه ب ری بهت زده نگاهش کرد و سم ایآر
 نگاه کرد. ای برگشت و به آر

 ندن.  ریکه خانوادم گ نیبود. فقط واسه ا  یسور هی من و سا  ینامزد  -

هنوز هم به  ایر رفت و آ ریخود نشست. سم یبه همان شکل در جا  ای رفت و آر ریسم
خسته شود!   دن یاز جنگ  ریکرد سم یکرد. شوکه بود. گمان نم یاو در کنار غار نگاه م  یجا
  یزد. خوش حال بود! خوشحال از سور ی. لبخنددهیدانست که بخاطر او کنار کش یم

  یو به خواهر و برادرش کمک کرد تا کار ها زگشتبه تهران با ری. سمیبودن آن نامزد 
 بود.  اجیدرون دادگاه احت ای فقط به حضور آر گری طالق را انجام دهند. د یمقدمات
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بار کاغذ و قلم و رنگ هم با خود آورده بود   نیحدود چهار روز را درون جنگل ماند. ا  ایآر
وز گذشته بود اما او  کرد. چهار ر یم  یخود را نقاش ی رو به رو یبا یز  یو داشت منظره 

 کرد.  ینگاه م نشیغمگ  یکه به عمه  یا هی . سا هیداشت به بازگشت سا  دیهنوز ام

 همه سال؟   نیبعد ا ؟یبر ی: حاال مجبور هیحور 

 زد.  یاو را در آغوش گرفت و بر شانه اش بوسه ا  هیسا 

 داشته باشم. یا  یعاد  یتونم زندگ ی. نمستمیآدما ن هیمن مثل بق -

 . ختیفرو ر هیاز چشمان حور  اشک

درصد   هیفقط   نی خونه نگاه کن. ا نیا  ی. به همه جا شهی نم یکه عاد  تی زندگ ت،یزندگ -
 . یکن یهم خوشحال زندگ نجا یا  یتون  یباباته. تو م یها  ییدارا

  یبه جنگل بازم دیرا گرفته بود. او با مشیو سرش را تکان داد. تصم  دیکش یآه هیسا 
باز   واناتی رفت و آن را در چمدان جمع کرد. او به کنار ح شیگشت. به سراغ لباس ها 

کوته کومه رساند   یاو را تا روستا   هیانسان ها بودند. حور  یکه برا  لهیوس  یگشت با کل یم
کرد. الحق که دختر برادرش بود! محمد هم مانند او   اشو سپس با چشمانش بدرقه 

او به خانواده اش بود که   یجهان دل نبست. تنها دل بستگ  نیزمان به ثروت و ا  چیه
  نیخواند و سپس ماش یبرادرش فاتحه ا یاو را رها کردند. خواهر، برا  گرانی د هیجز حور 

 کند. ره ی گر یدل س کی برود و  یمهر  یخواست به خانه   یرا روشن کرد. م

انسان ها فقط    یایکرد. از تمام دن  یهمراه چمدانش راه جنگل را ط  یبه سخت هیسا 
او به   ی بزرگ. خانه برا یرا دوست داشت. نه آن خانه ها شانیحرف زدن و لباس ها
کوچک؟ پس   ای کند قفسش بزرگ باشد   یم یچه فرق وان یح  کی  یمانند قفس بود. برا 

  یسرد  نیخانه اش بود، اتاقش بود. زم سال  انی که سال یی. جادیاز ساعت ها به غار رس
 که تختش بود!  

توجهش را به خود جلب کرد. متعجب جلو   یرنگ یمشک  یکه وارد غار شد کوله   یزمان
. خوشنود و  دیبود را د زانیکوله آو  پیکه از ز  ی. عروسک کوچک دیرفت و دور کوله چرخ
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رفت و خود را به   رونیاز غار ب  عی بود. سر  اوری  یکوله برا  ن یده اطراف را نظاره کرد. ابهت ز 
کند. کنار  دایپ نجایتواند ا ی دانست که او را م  یرا. م اورشی د یرود رساند. به چشم د

 آب! 

درون    یشکارچ یبود افتاد و کلمه   دهیشن مارستانیکه درون ب یسخنان ادیدفعه   کی
گرگ ها هم   یرا کشته بود. حت اورشی به عقب برداشت. او کودک  ی. گام دیچیذهنش پ
  ای آمد. آر شی پا  ریز  یخش خش برگ خشک شده  یکنند. صدا  ینم یکار نیبا هم چن

 یسخن چی ! آن هم پس از چند روز. بدون همدبه عقب برگشت و به او نگاه کرد. بالخره آ
  یکه م ای. آر دیدو یپا به فرار گذاشت و چهاردست و پا م ده یترس هی. سا دیدو  شیبه سو 

 زد.  ادیرسد فر  یدانست به او نم

 ندارم.  تیکار  سای. وا سای وا هیسا  -

 داد. یسرش را چپ و راست تکان م هیسا 

 ! یریانتقام بگ یتو اومد  -

از   دیخند  یم زی زانو گذاشت. ر یرا رو شی و دست ها  ستادینفس نفس زنان ا  ایآر
پشت سرش نبود.   یکس چی . هستادیا  دنیدو  یپس از مدت هیدختر! سا  نی ا  یسادگ

 رفته؟  یعنیزمزمه کرد:   نی. غمگدیرا ند ای آر یمتعجب اطراف را نگاه کرد ول

 .د ی چیدرون جنگل پ ای آر یدفعه صدا  کی

 من دوستت دارم.   هیسا  -

سخنش را    نیا  لی کند و از او دل دایخواست او را پ  یبهت زده راه رفته را برگشت. م هیسا 
  ایکه آر یبرنداشته بود که به درخت شتر یگفت؟ چند گام ب یراست م اوری  یبپرسد. به راست
رفت.   ادشی خواست بزند  یکه م یتمام حرف دنشی . با ددیشده بود رس میپشت آن قا 

 گردنش استتار کرده بودند.  یرگ ها  یچکه کرده و رو   نی عرق از سرش به پا یقطره ها 

جنگل   کی  ییبا یبه ز  یشد. لبخند یم  نی اش باال و پا نهیس دیکش  یکه م یهر نفس با
. دیخود د  یکه او را رو به رو  دیاز احساسش بگو هیتا باز هم به سا  د یزد. به راست چرخ
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که قدرتش به نگه  ایگرفت. آر یاو پرتاپ کرد و در آغوشش جا  یخود را به سو  هیسا 
  یاز قهوه   ی سر بلند کرد و جرعه ا  دهیترس هی. سافتادا  نیزم دیرس  یداشتن هر دو نم
 باز سر او را بر قلب خود گذاشت.  ای. آردیچشمانش را نوش

 ! یذارم بر  ینم گهید -

خسته   دنیباز هم قلبش از تپ. امدیبا آرامش چشمانش را بست. باز هم نفسش ن هیسا 
که چقدر مانند  دینفهم ایشد و باز هم دختر جنگل، عشق را با تمام وجود احساس کرد. آر

 به خود آمد. متعجب نگاهش کرد. هیها در آن حال ماندند اما با بلند شدن سا وانهید

 ... یچ -

را در دست گرفت.  یدستش را باال برد و عقرب هیکه سخنش را ادامه دهد سا  نی از ا شیپ
بر سرش   یانداخت و سپس با سنگ ا یبود. آن را دور از آر ای سر آر یعقرب درست در باال 

  ایدستش را دراز کرد. آر  هیکرد. پس از مردن عقرب سا ینگاهش م دهیترس ایزد. آر
دستش را   یگلاز دختر جن دی و سپس به تقل ستادیزد و بدون گرفتن دست او ا  یلبخند
هم درون آن جا   یزیچ نی که چن ی گذشته ا یدراز کرد. هر دو با تماشا  نیزم یبه سو 

درون   یخرگوش دنی با د ای. پس از جمع کردن قارچ به غار بازگشتند. آردندیشده بود خند
 مش؟ یبخور  یغار شگفت زده گفت: گرفت

 به سمت خرگوش رفت و آن را در آغوش گرفت. عی سر هیسا 

 برام آورده.  ریدوست منه. سم نینه ا -

 را جمع کرد.  شیو لب ها  ینیب یبا حسود  ایآر

 پس همون بهتر خورده بشه.  -

 یو خرگوش را رها کرد اما خرگوش از کنار او جم نم دی از غار دو رون ی ب یبه سو  هیسا 
 زد.  یهم کنار آن ها آمد و با نگاه به خرگوش لبخند  ایخورد. آر

 .رهیاونم م یکش یخرگوش رو م هی  نهیبار بب هی ی وقت -
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 سرش را به راست و چپ تکان داد.  هیسا 

 کشم. یخرگوش نم گهی. هم دستی هم سنگم ن -

 و حلقه کرد. ا  یدستش را بر شانه  ایآر

 .یکن کاریچ  یخوا  یپس م -

 کردند. دای به جلو سوق پ شی زد لب ها  یکه حرف م یدر حال هیسا 

 راحت تره. ی. اونطورامی م رمی گیشهر گوشت م رمیم  باریچند وقت   -

 . دیانگشتانش گرفت و خند  نیرا ب هیسا   یلب ها   ایآر

 کارا هم بلده؟   نیما از ا  یدختر جنگل -

او را   ایبود سرش را تکان داد. آر اورشی در اسارت  شی که لب ها یبه همان شکل  هیسا 
نشسته و آب شدن قارچ ها را تماشا   یرها کرد و هر دو به درون رفتند. هر دو دور آتش

 چشم دوخت.  هیکنجکاو به سا ایکردند. آر یم

 ؟ ی چند روز کجا بود ن یا -

 زد. یلبخند  هیحور ادی با  هیسا 

 خونمون.  -

بود که  نیداد. تنها غمش ا  حیرا به او توض ز یهمه چ  هیشوکه نگاهش کرد و سا ایآر
او حلقه کرد و نگران   یدستش را دور شانه  ای بود. آر دهیماه قبل ند  کیپدرش را  

 نگاهش کرد. 

  یخواد کمکت کنه گوش یکه گفت م یمرد  چیموقع، به حرف ه چیه  گهیباشه د ادتی -
 .یند

 سرش را تکان داد. هیسا 
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 شهر، نترس.  رمی نم گهید -

 را با خود ببرد!.  هیسکوت کرد. او آمده بود تا سا  یلحظه ا   ایآر

 ؟ ی رینم یچ یعنی -

 . دیکش یبا نگاه به آتش آه هیسا 

 کنم. یتونم تو شهر زندگ ینم -

 که بهش وارد شده بود لکنت زبان گرفت. ی از حزن و شوک ایآر

تونم تو جنگل   ینم ،ی. من نمیکن یتو شهر زندگ یتون یپس؟ تو، تو نم یمن، من چ -
 ؟ ی ا یکنم. ب، بخاطر منم که شد، شده نم یزندگ

 سرش را به چپ را راست تکان داد.  هیسا 

. من مامانم با آتنا  همه راه رو بخاطر تو اومدم نی . من اهیکار رو نکن سا  نی: با من اایآر
  یخونه  ی کنم کار باهات نداشته باشه. خونمون هم به بزرگ یم یفرق داره. بابامم راض

 کامران هست. 

 زد.  یبا اشک درون چشم لبخند  هیسا 

عمم بود    هیبود. اونجا، اونجا فقط   ر یسم  یبزرگ تر از خونه  یلیمن خ ی بابا یخونه  -
 بازم نتونستم بمونم. یول

 شد.  ره یخ ی گرید  یکالفه به سو  ایآر

 جنگل.  ارمتی اعظم. بعد باز م ش یبرگردم پ دیمن با میچند روز بر  ایخب، خب حداقل ب -

کردن او   ی راض یتا شب در پ  ای نه تکان داد. آر یسهراب سرش را به نشانه   ادی با  هیسا 
گذراندند. صبح  گر ید  کی غار را با  یزی داد! آن ها شب سرد پا یم تی مگر رضا   یبود. ول
. چشمانش بسته بودند. صورت  دیخود د یرا رو به رو ایچشم باز کرد آر  هیکه سا یزمان
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همه    ایکرد. باز هم در دل دعا کرد: خدا یآن اضافه م تیکه به جذاب یش یبرنزه اش و ته ر 
 !ننشیمن زشت بب ریغ

بود. با  نیغمگ یشد. در نظرش دختر جنگل کم داریاو از خواب ب  یبا نوازش ها  ایآر
 ؟ یگرفته لب زد: چرا ناراحت ییصدا 

 سرش را کج کرد. هیسا 

 به نظرت ساره حالش چطوره. -

 خود بلند شد.   یکرد و از جا یاخم ایآر

 ؟ یکه باهات کرد هنوز به فکرش ی بازم بعد اون کار -

 .تونیمن بودم که اومدم تو زندگ ن یا -

 او گذاشت.  یدستش را بر شانه  ایآر

 نامزد هم نبودم.  یکه با اون حت یمن شد  یوارد زندگ   یتو وقت -

 کنجکاو نگاهش کرد. هیسا 

 ؟ یکرد  یباهاش عروس یچ یبرا  -

 زد.  یپوزخند ایآر

 من رو مجبور نکرد، ذهنم محدود بود! ایکه نبودم. دن  یکردم مجبورم در حال یفکر م -

 ؟ ی ازش جدا بش یخوا  یاالن م -

 .ختی را به هم ر  شی گذاشت و موها هیدستش را بر سر سا  ایآر

 تهران. م یبر ا یب گمیم ی آره خانوم، برا چ -

پنج   نیدر ا ایدفعه حس و حالش عوض شد. پنج روز گذشت. آر  کیسهراب   ادی با  هیسا 
درون کوله اش را   لی کند. آخر خودش وسا  یرا راض هیروز هر چه اصرار کرد نتوانست سا 
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نگاه   هی به سا  یانداخت. عصب نی برداشت و به زم فیجمع کرد. تکه سنگ را از درون ک
 کرد.

 . یریشکار کن نم زیچی  ستمیمن ن  یوقت رشیبگ -

  مهین کیدرون جنگل نبود. او حاال   وانی ح  کیفقط  گریآورد. د رونی زبان خود را ب هیسا 
او رفت. دستش را   یو به سو  دیکش یآه ایانسان هشت ساله شده بود. آر  مهیگرگ ن

  یکه به دستان به هم قفل شده شان نگاه م ینشاند. در حال  نیگرفت و با خود به زم
 انقدر ارزش ندارم؟   یعنی. یا یم  اوری جون  بگمکردم اگر  یکرد آرام گفت: فکر م 

 هول شده نگاهش کرد.  هیسا 

. من اگر نصف بخاطر بابام به شهر اومدم نصفشم به خاطر تو  یزنیحرف رو م نی چرا ا -
 بود.

 .ی ا یپس چرا االن بخاطر من تهران نم -

دانست گفتن  یاز آنجا برود و نم یبا دلخور ایخواست آر  ی. نمدیکش یپوف هیسا 
 لب به سخن گشود. اورینه. در آخر با نگاه به چشمان نادم  ای درست است  قتی حق

 چند سال تو جنگل بودم.  نیچرا ا  دمیمن فهم -

 شگفت زده نگاهش کرد.  ایآر

 .یپس چرا به من نگفت -

 .ینخواستم ناراحت بش -

 ؟ یچ یعنی -

توانست   ی بعد سرش را برگرداند. نم یا  هیچشم دوخت اما ثان ایپرسشگر آر یچهره   به
 . دی سخن بگو یراحت نیبه ا
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راننده بهم زد. فکر کرد مردم. من رو   هی.  نجایاومدم ا   یاومد چجور ادمی خب، من، من  -
 .نجایآورد ا 

 شوکه شده نگاهش کرد. ایآر

 ! ت؟یفراموش ای همون بوده؟   یزخم سرت هم برا  یعنیپس   ؟یچ -

 . یا یبا من ب یخوا   یچرا نم ی: ولدیپرس گری بار د ایسرش را تکان داد. آر هیسا 

 نشوند. ر ی سراز  نی به پا شی غار نگاه کرد تا اشک ها  یبه باال هیسا 

 تو بود.  یآورد بابا  نجایکه من رو ا  یاون -

زمان سرش را به چپ   یصدا و بهت زده به او چشم دوخت. پس از گذشت اندک یب ایآر
 و راست تکان داد. 

  دیشا  دیکنه. شا یکار رو نم نی باشه ا یمن هر چ  ی. باباهیسا یکن یاشتباه م یدار -
 ! هشیبوده شب یکی

 نگاه کرد. اوریبه  هیسا 

تو پارک از هوش رفتم؟ من مطمعنم همونه.   دمیبابات رو د  یمن وقت ادی نم ادتی -
  یبودم اما نم دهیخواب نشیکه پشت ماش یاون روز   دمی . درهینم ادم ی خوابام از  گهید

 تونستم سر صدا کنم، بگم زندم!

 . دیخند  یها م وانهی شد. مانند د یعقب رفت. دهان باز شده اش بسته نم ایآر

 کنه. یکار رو نم  نیمن ا  ی! امکان نداره. باباشهی نم نینه ا -

 زد. ادی دفعه فر کی

 ؟ من   یهمه آدم بابا  نی ا  نیآخه چرا ب -
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  یم یسع  ای . آردیترس یمردان م ادی درون خود مچاله شد. هنوز هم از فر ده یترس هیسا 
  یراه م یکم  دیخود بلند شد و غار را ترک کرد. با   یبکشد. از جا قیعم یکرد تا نفس ها 

دختر   نی دانست چگونه به چشمان ا یبازگشت. نم یرفت تا آرام شود. پس از ساعت
آن را برداشت. بدون نگاه به او در فکر رفتن بود    وکوله اش رفت   یچشم بدوزد. به سو 

 .د یرا شن شی که صدا

 خواستم ناراحتت کنم.  ی. نمدیببخش -

  اری او برگشت. خم شد و در آغوشش گرفت. آغوش   یانداخت. به سو  نیکوله را زم ایآر
کرد. آرام لب زد: منتظرم   یم   نیآرام کننده تر از راه رفتن بود. کاش از ابتدا چن اوری  یبرا 

 گردم.  یبمون. چند روزه برم 

آورد. صورت او را با دستانش   رونیاو را از آغوش خود ب ای سرش را تکان داد و آر هیسا 
اش را    رفتن داشت اما دل رفتن را نه! کوله یزد. پا یاش بوسه ا  یشانیقاب گرفت و بر پ

از   یبود که تکه ا یدرون شهر داشت. او کس یاد یز  یبرداشت و از غار خارج شد. کار ها 
را به شارژ زد. پنجاه تماس    لشیکه بازگشت موبا یکرد. زمان ها جانش را درون جنگل ر

 بعد از چند بوق جواب داد. ری را گرفت. سم ری سم یو شماره   دیکش  یپاسخ. پوف یب

 الو.  -

 ؟ ی خوب ریسالم سم  -

 سخت بود!  یکم نی ا  یول ندیها سخن بگو  بهی در تالش بودند تا مانند غر آنها

 .یزنگ زدم برنداشت  ؟ی. تو خوبیمرس -

 برگشت. نگران نباش.  هیآره، جنگل بودم آنتن نبود. خواستم بگم سا  -

 باشه. -

 ؟ یزنگ زده بود  نی هم یبرا  -

 ساره سرش را تکان داد. ادی با  ریسم
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 محضر.   یا یب دیبا  باریطالق انجام شده فقط   ینه، همه کارا  -

 .میکنیم  یباشه تا فردا پس فردا اوک -

او چه خواهد شد؟   ی  ندهی. به خواهرش نگاه کرد. آدیکش یرا قطع کرد و آه لیموبا   ریسم
از   یرود. آتنا آنقدر ینواده اش محوا از اتاق آتنا خارج شد. به او گفته بود که به کنار خا

رفتن از   ن ی آمده خسته بود که بدون غر زدن قبول کرد. حوا در حال پا شیپ یاتفاق ها 
متعجب   دیزد و از کنارش رد شد. سع یلبخند دنشی . با ددیرا د دیپله ها بود که سع

  یرا باال انداخت و به سو  شی آمد؟ شانه ها  یم ب یدختر عج نینگاه کرد. چرا از نظر او ا
 اتاقش رفت.  

کرد. چرا با خود   یرنگ زل زده بود و خاطرات گذشته اش را مرور م د یسف واریبه د ساره 
سفر به زمان    یبرا یدانست که راه یبود از انتخابش اما م مان یکرد؟ پش  یکار نیچن
  دیسف واریانداخت. چشمش را از د  نیآورد و زم رون ی. بالشت خود را از آغوش بستین

تخت بلند   یاز رو   شیگذاشت. با کمک دست ها  تخت نی را پا شی رنگ گرفت و پاها 
انسان    کی به  لی تبد دی کرد. با  یاز اول شروع م د یاو با یدر رفت. آر ی شد و به سو
  یقرار ی با تمام ب ایزمان به محضر رفتن بود. آر گریشد. دو روز گذشت. د یقدرتمند م
زد. در  یا  وسهآن ب یکنار اعظم نشسته بود. دستش را گرفت و بر رو  هیسا یاش برا 

 فروغ اعظم نگاه کرد. یو به چشمان ب  ختیاز چشمش فرو ر یدلش آشوب بود! اشک

 بده!  یلیحالم خ -

 شد. یم  دهیشن فشیضع یزد و دهانش را باز کرد. صدا  یلبخند کم جان   اعظم

با   اورمی دم، یاز هر چه د  یکبوترم، تو بهتر اورمی. دمیتاج سرم، گل پسرم، تنها ام اورمی -
 . دمیمن بمان، آرام جان، صبح سپ

. بر سر اعظم  دیلرز  یم  ایآر یرفت. شانه ها  لی هم به تحل فیضع  ی آرام آن صدا آرام
  ی. سهراب عصبدیدر رفت و پدرش را د  یتخت بلند شد. به سو  یزد و از رو  یبوسه ا 

  ایرفتار کرده بود که انگار او گناهکار است! آر  یجور ایچند روزه آر   نیکرد. در ا ینگاهش م
 پدر دستش را محکم گرفت. یول شدبدون حرف از کنار او رد 
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 .میبا هم حرف بزن دی صبر کن. با -

 دستش را بر دست پدر گذاشت و بستانکار لب به سخن گشود.  ایآر

 ندارم!  یمن حرف -

 شد.  دهیآن طرف تر شن یملکه از کم  یعصب یصدا 

 چه طرزه رفتار با بزرگترته؟   نیا  ایآر -

 پدر را نگاه کرد.  یبه عقب رفت و عصب یگام ایآر

بار  یبار اول آره، ول  ؟ی ناراحت ختمیرو به هم ر  تی من زندگ یکن ی: چون فکر م سهراب
رو جور نکردم. ساره هم خودش   یدوم که به خواست خودت بود. تازشم من وصلت بد 

 ! یرو خراب کرد  زیکه همه چ یتو بود  نی هم خانوادش. ا هیدخترخوب

 چشمانش را باز باز کرد و با انگشت اشاره به خود اشاره کرد.  ایآر

 رو خراب کردم. زی من؟ من همه چ -

تونم بفهمم چطور   ی. نمیکرد  انتی به ساره خ  بی غر بی عج یا اون دختره  آره! تو ب -
 گولت زد.

 . دیخند زی ر ایآر

 گول زدن آدماس.   ستیکه اون بلد ن یزیتنها چ -

 فرستاد. رونینفسش را ب یعصب سهراب

اون حق نداره پاش   ندهی. از االن بهت بگم؛ در آیکن  یم یاز او طرفدار یاالنم دار  یحت -
 خونه بزاره. نی رو تو ا

 پدر برداشت. یبه سو  ی. گامیقرمز شدند و حال دلش طوفان ای آر چشمان
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که   ییچرا؟ اون به جنگل عادت کرده. به جا یدون  ی. مومدی بابا! اما ن  ارمشیخواستم ب -
 توش بزرگ شده. یاز بچگ

 متعجب پسرش را نگاه کرد. ملکه

 ه؟ یجنگل؟ منظورت چ -

 برداشت. گر ید  یگام ایآر

  یکه تو جنگل انداختتش چ یسر اون بچه ا  دونهیاصال م نیاز بابا بپرس مامان. بب -
 اومد؟  

نگاه   ایو قلبش نزد. در شوک فرو رفته بود و فقط به آر  ستادی نفسش ا  یلحظه ا  سهراب
برنگشت تا به حال پدرش نگاه   یو به سمت در رفت. حت  از کنار او گذشت  ایکرد. آر یم

  دنید اقیمحضر رفت. ساره هنوز هم اشت   یکند. درون خودرو نشست و با شتاب به سو 
را آغاز   زی . به خود قول داده بود که از نو همه چکرد یاو را داشت اما نگاهش نم  یرو

به   ایرفتند. آر رونی اش! آنها طالق گرفتند و از اتاق ب یدر زندگ یمرد   یکند. بدون رد پا 
 ساره نگاه کرد. 

 بهت بد کردم. متاسفم!  دونمیم -

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  ساره 

. من بودم که بازم خواستمت. من به  یدوستم ندار یو گفت  یچشمام نگاه کرد یتو تو  -
 خودم بد کردم! 

  یهم فشرد. از کنار ساره دور شد و به سو   یکرد و رو کی نزد ینیرا به ب شیلب ها   ایآر
! عاشق ساره نبود اما او را  یقلبش. اما فقط کم  دیکش یدرد م ی رفت. کم نشیماش

مبل نشسته بودند.   یکه رو د یمادر و پدرش را د  دیکه به خانه رس یدوست داشت. زمان 
غرق بودند.  شیبود و انگشتانش درون موها  ذاشته پا گ یرا بر رو   ش یسهراب آرنج ها 

 .دیشن  یاو را م یصدا   ایآر
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 ه یزدم. حواسم نبود، زدم به  یپروژه رفتم آستارا. داشتم با تو حرف م هیواسه  -
  یکه کس نی باال سرش رفتم نفس نداشت! فکر کردم مرده، پس قبل ا یدختربچه. وقت

 .دنید یکردم همه م یم  رید ه یثان  هی. اگر میبازار بود کی . نزدنیگذاشتمش تو ماش نهیبب

 .دی کش یقیعم نفس

ها با    وونهید  نیساعت ع  هیجنگل بود.  یبردم گذاشتمش تو جنگل اما همون اوال -
اون نبود! مثل   یبرگشتم جنگل ول ارمیدووم ب شهی نم دمی. آخر ددمیتو شهر چرخ   نیماش
.  شدیم  کی برم تو. هوا داشت تار شتریب دمینبود. ترس یها همه جارو گشتم ول وونهید

 کنم.  یم یبار گناه رو دوشم زندگ ه یبا  مبرگشتم هتل و از اون به بعد دار

 نگاهش کرد. یاشک یبا چشمان ملکه

 !یگفت یکاش به من م -

 دستانش را باال برد.  سهراب

 گفتم قاتلم؟  یگفتم؟ م  یم یچ -

  یاز رو  عی شد. سهراب سر  دهی که در حال گذشتن از پشت آنها بود شن  ییای آر یپا  یصدا 
 . ستادی پسرش ا  یمبل برخواست و جلو

 .میحرف بزن  دیصبر کن با  -

 شد.  رهیبه چشمانش خ  ایآر

 ندارم.  یمن حرف -

 پسرش.   یاول به اطراف چشم دوخت و سپس به چهره   سهراب

 که.  هیاون دختر، همون، همون -

 سرش را تکان داد. ایآر
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 حالش بد شد. دنت یتو پارک با د نیهم یهمونه. برا هیآره بابا. سا  -

اتاق اعظم   ی که به سو یدر حال ای . آردیکش یقیآورد و نفس عم نی سرش را پا  سهراب
اما   یآدم نباش  هیقاتل   دیخوشحالم نباش. شا   نیبلند گفت: همچ یرفت با صدا  یم

که تا چند   یپدر هیقاتل   یحت  ای. یپدر هی  دی. قاتل امیآدم هی یسال زندگ  جدهیقاتل ه
 .ودشدن دخترش ب  دایمنتظر پ شیوقت پ

  یتخت نشست و دست او را گرفت. خم شد و رو  یاتاق اعظم شد و در را بست. رو  وارد 
از چشمانش   ای از وجود آر  یگرم  یکه سرد سرد بود! قطره  یزد. دست یدستش بوسه ا

اش، غذا   یکودک یتمام لحظه ها . تمام شد. ختیدست سرد اعظم ر یشد و رو ریسراز 
اش تمام شد. چون    یکودک  یحت فت شد گ یاش و م یبدخلق دنش،یخوردنش، خواب

مادر نوازشش   کی شعر بخواند. به دنبالش بدود و مانند  شی نبود که برا یاعظم  گرید
فوت   اوری که اعظِم   دندیخانه فهم یرفت اعظا  رونیکه از اتاق ب ایآر ی  هیگر    یکند. صدا
 شده!  

را   هیخواست به جنگل برود و سا یدلش م ایحالت ممکن گذشت. آر  نیروز به بدتر  سه
در تا کردن   یسع دیآرام شود. سع یکم دیتا شا ردی. او را در آغوش بگردی در آغوش بگ

او رفت و دستش را دراز   یحوا به سو  دنیاش داشت. با د یمشک راهن یپ یها   نیآست
 زد. یخندلب  دیرد. سعکرد. حوا متعجب نگاهش ک 

 تونم درستش کنم. ینم -

کرد بدون نگاه   یم یگذاشت. سع دیسرش را تکان داد و انگشتانش را بر دست سع حوا
حوا که کنارش قرار    یتوجهش به ساک و کوله پشت دیرا تا کند. سع ش یها   نیبه او آست

 ه؟ یچ  نایو با اخم گفت: ا   دیداشتند جلب شد. دستش را کش

 کرد.  یبه چمدان نگاه  حوا

 مامانم.  شیمشهد. پ رمیمن دارم م -

 ؟ ی نگفت یزیچ  یپس چرا به کس -
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  تشیآرام در زمان عصبان شهی مرد هم  نینگاه کرد. ا  دیسع  یبرافروخته   یبه چهره  حوا
 کرد.  یپله ها اشاره ا  یشد! به باال  یترسناک م اریبس

 به، به مادرتون گفتم. -

 نداد؟  ری بهت زده گفت: اونم گفت باشه؟ اصال گ دیسع

لب گذاشت و خم شد.  یبر رو  ینه تکان داد. لبخند مضحک یسرش را به نشانه  حوا
  دیچمدان را گرفت. سع یکرد و دسته   زانیکوله اش را از کمر آو دیچشمان سع یجلو

 دسته را گرفت. گر ید  یهم سو 

 ؟ یری م  یدار یچ یبرا  -

 تمام در چشمانش نگاه کرد.  تیبرگشت و با جد حوا

 .  شمیخوام دم رفتن دروغ بگم. من، من کم کم دارم دلبستتون م ینم -

 پررنگ تر شده بود.  دی سع یبر چهره   اخم

 ؟ یکن یاز من فرار م یدار یعنی -

  نیسکوت کند و بگذارد ا  دیدانست با  ی. مدیکش یپوف دیآورد. سع  نی سرش را پا حوا
  یرا نم یکار  نیچن یاز او کوچک تر است برود. اما دلش اجازه    یسال زدهی که س یدختر
 داد.

 بخاطر سن و خونواده و... ؟ی با من باش یترس ی: مدیسع

 زد.  یسخن او را قطع کرد و لبخند  حوا

  میتو زندگ یخوام اگر قراره کس یرو پر کنم. م یا  گهیکس د  یخوام جا  ی من فقط نم -
 من رو بخاطر خودم دوست داشته باشه. اد،یب

که متوجه  یبود. آنقدر شهی در اند  دیگرفت. سع ش یو راه رفتن را پ  دیرا کش چمدانش
 است. ده ینشد او به در رس
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 ؟ ی: اگر تو رو بخاطر خودت بخوام چ دیسع

 شد.  رهیبرگشت و به چشمانش خ حوا

 نفس.  ای  دیخوا ی که من رو بخاطر خودم م دیبفهم دیتون ینم هیتو دو ثان -

  یبا چشمانش او را بدرقه کرد. مردمک چشمانش تکان نم دیرفت و سع رونیاز در ب حوا
 مادر که با او کار داشت نگاهش کرد.  یزد. با صدا  یپلک هم نم یخورد و حت

 جانم مامان؟  -

 به اتاق ساره اشاره کرد.  آتنا

اما   یخواد بر ینم گهید یرفت  شی گم روز خاکسپار ی. بهش مریساره رو بگ یجلو  ایب -
 . دهیگوش نم

و سپس آن را   دیبار به در کوب کیاتاق ساره رفت.   یسرش را تکان داد و به سو  دیسع
 رنگش بود.  یشال مشک دنیباز کرد. ساره در حال پوش

 ؟ ی بر یخوا یم -

 برادرش را نظاره کرد.  نهی از درون آ ساره 

 ؟ ی ریمثل مامان جلوم رو بگ  یخوا  یتو هم م -

خواهرش گام برداشت و دستانش را از  ینه تکان داد. به سو یسرش را به نشانه  دیسع
 ساره نگاه کرد. یبه انعکاس چهره   نهی او گذاشت. از آ یشانه ها  یپشت رو 

 ! یباش یخوام قو   ینه، فقط ازت م -

بهشت   یخانواده به سو یبودن! همه  یهدف را داشت. قو  نی زد. او هم ا یلبخند  ساره 
راه   یرا بر تن کرد و به سو  رنگش  یطوس شرتی سو  دینفر. سع کی زهرا رفتند به جز  
با لبخند کنار  ایکه در سر حوا بود را بار ها با خود مرور کرده بود! آر  ی زی آهن رفت. او چ

 باال داد. ختنیاشک نر   یاش را برا  ینی کرد. ب یم زشقبر نشسته و خاک را نوا
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دختر  . انقدر شینیبب ارمیهم م هیسا یبعد یزنم باشه؟ سر  یبهت سر م امی بازم م -
 .  هیباحال

مادر    یاش از قبر ها رد شد. صدا یخاک  یبلند شد و بدون تکاندن لباس ها  نیزم یرو از 
 .دیشن یرا از دور م

 ؟ ی ریکجا م ایآر -

 زد.  ادیهم مانند مادر فر  او

 .ارمی  شیپ رمیم -

. چمدانش را از قبل درون آن گذاشته  دیدو نیماش  یبه حرف خود زد و به سو یلبخند
را   شیپا دیحرکت کرد. سع  النیگ  یشتاب به سو  نی شتر یپشت فرمان نشست و با ببود. 
  یدر ورود  یشد. قفل آن را زد و به سو  ادهیپ ن یترمز گذاشت و شتاب زده از ماش یرو
 آنها نبود. به تابلو ها نگاه کرد.   ان ی . درون سالن را گشت اما حوا مدیدو

  ری. از پله ها سراز دیآن تهران مشهد نوشته شده بود را د یکه در باال نی رو به پا یفلش
باال گذاشتن  ی. مهماندار قطار در حال کمک به او بود برا دیشد و بالخره حوا را د

دفعه از دستش  کی و وارد قطار شد. چمدان را   دیآنها دو  یبه سو  دیچمدانش. سع
زد و   یلبخند  دیسع او شگفت زده نگاهش کرد. دنیبرگشت و با د  دهیگرفت. حوا ترس

 دستش را باال برد. ساعتش را نشان حوا داد. 

از   شتریبسته؟ ب مینقشت تو زندگ دنِ یساعت فهم هیساعت فکر کردن بسته؟ تو   هی -
 نه؟   ستی دوثان

را در آغوش   دیحاال سع  نیخواست هم یکرد. دروغ چرا؟ ذوق کرده بود و م یخنده ا حوا
 . ردیبگ

 و به چشمان سبز رنگ حوا زل زد. دی چمدان را به سمت خودش کش دیسع
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  هیحوا. چشمات   ی. تو با اون فرق دارینفس رو برام پر کن یخوام تو جا یمن نم -
با اون دوتا فرق   یلیخ ارهی دوتا س نینفس بزارم چون ا یلحظه هم نذاشت تو رو جا 

 دارن!

تعجب   دیحلقه کرد. سع دیدور سع  خود را از دست داد و دستانش را اریاخت گرید حوا
 کرده دستانش در هوا ماند. 

 ام؟ یب  نجایمن تا ا  یخواست یفقط م یعنی -

از   یعصبان یبا لبخند و برخ یقطار برخ رونیآمد. ب رونی خجالت زده از آغوش او ب حوا
به آن نگاه ها   تی اهم یب د یتوانند وارد قطار شوند نگاهشان کردند. سع یکه نم نیا

  تی خانواده اهم تینداشت! رضا  تیاهم گرانیدست حوا را گرفت و با خود برد. نگاه د 
بودن او به   هیشب ینداشت و حت تی نداشت، سن اهم تی اهم  یطبقات ینداشت! فاصله  

  نیبار چن ن یخواست که ا  یخواست که کنارش باشد! م ینداشت. فقط م تی نفس اهم
 را از دست ندهد.  یدختر

اما به کنار او نرفت. در اطراف آستارا و در استان   ه یسا یزد برا  یکه دلش پر م نی با ا ایآر
گشت. دو روز تمام وقتش را صرف گشتن در   یساده م  یبه دنبال خانه ا النیگ

  اط ی طبقه و ح کی  ی کرد. خانه  دایخواست را پ یم   که یزیکرد و آخر چ ی جنگل یروستاها
 و پنجاه متر مساحت داشت.   صدیس رونشی و ب  مترکه داخلش صد و پنجاه  یدار

باعث   هیکند اما سا  یزندگ ییجا ن یکرد آخر در چن یگمان نم چیزد و وارد شد. ه یلبخند
که فقط متعلق به او   یقیبا عال یکند. خود واقع دایاش را پ  یشده بود که او خود واقع

آن کرد. باز هم کار   دنیکردن و چ زیرا صرف تم گر ید  یهفته  کی بودند نه خانواده! 
کوته کومه ن راند بلکه  یروستا  ینداشت. به سو  یدور اقتط  گرید  کنیداشت ل یادیز 

 !  دی . بالخره رسدیدو  یرفت و م یپرواز کرد. در جنگل راه نم

غار نشسته بود. خرگوش را در آغوش   یکنار دروازه   هیشدن بود و سا  کی در حال تار  هوا
در بدن نداشت اما باز   یو جان  هیدر ر ینفس ا ی کرد. آر یداشت و با لبخند به او نگاه م

پرت   هینداشتند باال رفت و خود را در آغوش سا  یادی که ارتفاع ز  ی. از چند سنگدیهم دو
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سفت   نیسر او گذاشت تا به زم  ر یدستش را ز  ایافتاد. آر  نیزم هیسا و  د یکرد. خرگوش پر
به  اوری! دندی. هر دو خند دیکش  یقی به خود آمد و نفس عم هینداشته باشد. سا یبرخورد 

 نگاه کرد.  ارش ی چشمان 

 اومدم ببرمت!  -

 لبخند از صورتش پر زد.  هیسا 

 . امیمن که گفتم نم  یول -

 برخورد داشتند. گرید  کی ها به  ینیب که ی تر کرد. جور کی سرش را به او نزد ایآر

 نبرمت!  یبد  یدم جا  یقول م -

او بلند شد. دستش را دراز   یکرد و از رو  یخنده ا   ای او چشم دوخت. آر یبه لب ها  هیسا 
 کرد.

 ؟ یبه من اعتماد دار  -

دست او را گرفت. دختر   ایبود سرش را تکان داد و آر دهیدر همان حال که خواب هیسا 
در جنگل خطرناک بود اما   یرو  ادهیشده بود و پ  ک یهوا تار  گری. ددی جنگل را با خود کش

راه آمده را باز  هیدست در دست سا  ؟ی ترس ی در کنارت باشد از چه م یکه گرگ یزمان
مانده بود به همراه شانه   یرا جز آن چه از کودک ش یها   ساجازه نداد او لبا  یگشت. حت

که کم شدن   هیداد. سا  ینم ستادنیا  یاش بردارد. تنش خسته بود اما روحش اجازه  
کرد جلو تر از او گام برداشت و پشت به   یدور دست خود را حس م ای فشار انگشتان آر
 متعجب نگاهش کرد.   ای او نشست. آر

 ؟ یکن یم  کاریچ -

 بپر باال!  -

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  ایآر
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 ! رهی گیکمرت درد م ؟یا  وونهید -

 . دیبا کف دست بر کمرش کوب هیسا 

 . رهیگی رو بردم. نترس درد نم ریها! چند دفعه سم شترهیرفته من از تو زورم ب ادتی -

  ری دستانش را ز  هیخود را رها کرد. سا  هیکمر سا   یکرد و رو یاخم ریبا آمدن نام سم  ایآر
 .دی شن یاو را م یخود بلند شد. صدا  یگرفت و از جا ای آر یپا

 .یدوشت بزار  ینه من رو رو  یببر ر یاز سم یاسم زارمینه م گهیبار. د نی فقط ا -

جمله بر کمر او خوابش برده بود.   نیبا خنده به او نگاه کرد. درست پس از گفتن ا  هیسا 
که به آنجا  یروستا گام برداشت. زمان یتاسف تکان داد و به سو یسرش را به نشانه  

 چشمانش را باز کرد.   دهیترس ای گذاشت. آر نیرا زم ایآرام آر  دندیرس

 شده؟  یچ -

کرد. به خود آمد و اطراف را نگاه  ایبه سوال او سرش را نوازش کرد. آر تی اهم یب هیسا 
خوابش برده است وگرنه درون   یکیتار نیبود. خدارا شکر کرد که در ا کی تار  کیهوا تار 

خود بلند شد و   یاز جا  عی از هر سو سر یمرموز  یصداها  دنیکرد. با شن یجنگل سکته م
 را گرفت. هیدست سا 

 .می جا بر  نی از ا  دیبا -

که درون آن نشستند با   ی. زماندندی خودرو دو یسرش را تکان داد و هر دو به سو  هیسا 
و به راه افتاد. پس از حدود   دیکش  یقینفس عم ایکردند. آر یرا نگاه م گری د کی خنده 

  ستادیا یآب  یبا در آهن یخانه ا  ی. جلو دندیخواست رس یکه م ییبه جا میدو ساعت و ن
را هم باز کند که  هیشاگرد برود تا در سا یخواست به سو  یآمد. م نی و از خودرو پا

 آمد.   نی کرد و از خودرو پا یدست شیخود پ هیسا 

خانه  ن یدانست که ا ینگفته بود اما دختر جنگل م یزیچ ایهم وارد خانه شدند. آر با
و تمام خانه او را به جلو  اطی بدون نشان دادن تمام ح ایآنهاست. آر  یپس خانه   نیز 
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. دیسف  یرا باز کرد. اتاق پر بود از بوم ها یکرد. سپس به سمت چپ. در اتاق تی هدا
  ستادهیدرست در وسط ا  یجنگل بود که دختر ینقاش  مشده بود آن ه ینقاش یکیفقط  

 کرد.   یها را تماشا م   واریمتعجب د هیبود. سا 

بود رفت و پارچه را   یآن پارچه ا یت و رو قرار داش هیکه بر سه پا   یبه سمت بوم ایآر
بودند  اور ی . او و دیکش یشگفت زده جلو آمد و دستش را آرام بر نقاش هیبرداشت. سا

خود چرخاند.   یدست او را گرفت و به سو  ایکه از هم جدا شدند. آر  یدرست همان روز 
را   شی کرد. لب ها ینگاهش م ج یکه گ یا  هیگرفت. سا  برا قا هیسا  ی با دستانش چهره  

گرفتند   یلحظه عکس  نینبود اما فرشتگان خدا از ا  د یاو گذاشت. سع یشان یجلو برد و بر پ
که همچون آب و   ی را ِبِکشند و به دو عاشق اوریو   اری  یپس از مرگ، نقاش ی ندهیتا در آ

است! بر تفاوت ها   یزندگ  یمعجزه    نیتر بایآتش متفاوت بودند نشان دهند. عشق ز 
  نیا ،یکند. آر یشوند را آشکار م ینم دهید یکه به راحت ییها ییبایاندازد و ز   یمپرده  
 دارند!  یقدرت نیچن  ی سه حرف یکلمه 

 . انیپا

 

  نیهمراه من و ا   نجایکه تا ا  ییگرانبها ی: درود به تمام خواننده هاسندهی از نو یسخن
!  دیو خم و پر از خطر جنگل، لذت هم برده باش چیکه در راه پر پ  دوارمی داستان آمدند.  ام

پر از آرامش و مثل   دیمثل سع دوار،یپر قدرت، مثل ساره ام هیکه مثل سا   دوارمیو ام
 ! ایمثل آر   د،یخودتان بش ی! و قهرمان زندگدیباش  یوانگی پر از د ریسم
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