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به  اوشی: سرمیکند در دم بم یتوانست با چشمانش کار یاز همان نگاه ها که م

شه  یگذارن... باورت م یم بیمحاله... روم ع گهیهفت سال صبر کردم م گمیم یهرک

کنه....   یباهات م ینطور یکه ا یزنش شد یبهم گفت البد دست خورده بود  یکی

بودم؟ مگه من چند سالم   دهمن دست خور یبهش اعتقاد دار یمن؟! تو رو به هرچ

 بود؟  

گفته... تو   یگفته؟ غلط کرده هرک یزیچ  نیهمچ  ی: کدوم خردمیو کوبنده پرس محکم

 گمیعذاب وجدانه؟ نم یکنم به موندنت فقط از رو یاصرار مهمه   نیا یفکر کرد

خونه ازت   نیهم  یمن خر نفهم دستت رو گرفتم آوردم به قول خودت تو یول ستین

خورم   یبار به نجابتت قسم م هزار یبا تو داشته باشم روز  یزن ساختم... هر مشکل

 داشتنه...  بیافتخارم زن نج نیکه بزرگتر

روشن بود.   زی . همه چمینمانده بود که بزن  ی. حرفمیت کردهر دو سکو یقیدقا یبرا 

جز سحر ندارد. آخر   یبازنده ا  می دانست  یبرد و هر دو م یجنگ به سر م  کیسحر در 

  یاگر جا  دمیپرس ی. از خودم ممیشد  یاگر جدا م یآمد حت یکوتاه م دیاو بود که با

به   دینداشت. شا  یا جهینت  یعذرخواه رد؟ک یدلم را آرام م یز یسحر بودم چه چ

افتاد قرار است  یم ادشی نکهیاما به محض ا  دیبخش یافتادم م یم شیدست و پا

  یوحشت تکرار گذشته او را تا سر حد مرگ م میو سحر شو اوشیدوباره با هم س

را خود سحر شکست. نفس   نیداخل ماش یفضا ینیکرد. سنگ یترساند و عقبگرد م

...  ی خوا ی... ب... ببخشم... می خوا یگفت: م یوقت دیکش یم یرسناکمقطع و ت یها

 تموم... بشه... 

 دیکلمه فاصله داشت. آرام و با ترد کیفقط  دیقلبش شا ستادن یکردم. تا ا نگاهش

 ... زم یخوام عز یگفتم: م

و صاف  ختی. دلم ناگهان فرو ردی چیپ نیدر ماش یترمز دست دن یباال کش یصدا

  ادهیرا نگه داشته بود به پ چییکه سو یو با دسترا خاموش کرد  نینشستم. سحر ماش

 رو اشاره کرد: برو اونجا... 
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 تعجب به آن قسمت نگاه کردم: کجا؟   با

گشت: اونجا پشت درخت ها...  یم یزی راننده دنبال چ  یصندل ریرا باز کرده بود و ز در

 ...امیبرو تا من ب

 ادهیو پ دمیرا تا باال کشژاکتم  پیهرگز در عمرم آنقدر حرف گوش کن نشده بودم. ز 

  هی. چند ثانستادمیرو ا ادهیقسمت پ یپشت درخت ها یکیشدم گوشه تنگ و تار

  یزیشدم. سحر خم شده بود دنبال چ سیخ رباران ینگذشته بود که از سرتا پا کامال ز

 گشت.  یم نیداخل ماش

ام را پوشاند و در همان لحظه   ین یب یکه تا رو یطور دمیژاکتم را باالتر کش قهی

  ادهیپ نیبر فرق سرم زده. سحر با قفل فرمان ماش میناگهان حس کردم صاعقه مستق

زد. خدا را شکر  یچرخ ابان یبرافروخته به سمتم آمد. نگاهم در خ یشد و با صورت

به عقب برداشتم و آب  یاما فقط قدم دمید ارهدوب ینبود. خودم را در آستانه کتک یکس

با من فاصله داشت و   یکه فقط قدم  ین قورت دادم. سحر جلو و جلوتر آمد طور دها

شروع به حرف   ی. وقت میستادیباران ا رینه چندان بزرگ ز  یهر دو پشت درخت ها

  یبرد و جلو یرا مثل پرچم شروع جنگ مرتب باال م یزدن کرد آن قفل فرمان لعنت

  یخوام طور  یخوام چه کار کنم؟ م یم یدون  یداد: م یبهت زده من تکانش م چشمان 

پشت سرت هم نگاه   گهید یزنمت که بر یم یبزنمت که تا ابد دلم خنک بشه... جور

 ... ینکن

زدم. آنقدر  یلبخند م اریاخت یب یلحظات دردناک  نیدانم چرا در چن یهم نم خودم

هم   ی. از طرف دیخند یشک م یب دید  یاسفناک بود که هر کس م ستادنمیا  تیوضع

من که گفتم اگر دلت خنک   زمیکردم: عز یذوق حرکت خشن سحر را م یلیدل چیه یب

 ...رمیاگر جلوت رو بگ ستمی شه بزن... مرد ن یم

  ؟یگ ی: چرا چرت مدیچیخفه در کوچه پ  یغیج هیشب بایتقر شیشد و صدا یعصب بدتر

  ی... به خدا شوخ اوشیزنم س یم ؟یدار  یکنم دست از سرم بر نم یم یچرا هر کار

 ... ستین دیکنم تهد ینم
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زند و بعد  یدو بار م یکیبه آن تکه آهن انداختم و در دل به خودم گفتم فوقش  ینگاه

را به پشت سر   میهمانطور خونسرد لبخند زدم و دست ها نیسوزد. بنابرا یدلش م

ش  صورت یسی ام مثل بچه آدم کتک بخورم. با پشت دست خ ستادهی بردم که بفهمد ا

  کی یکنم برا یسوال م اوشیگرفت: س االرا ب نشیسالح آهن یرا پاک کرد و دو دست

بزنمت برات مهم    یهرچ نیکه با ا یبار هم شده صادق باش... انقدر منو دوست دار 

 ؟ ی بعدش عاشقم بمون یتون ینباشه؟ م

جا انقدر   نی لحظه هم نیگفتم: ا یداند که با همه وجودم داشتم راست م  یم خدا

 بشه باز هم دوستت دارم...  یمغزم متالش یمخم بزن یتو نیعاشقتم که اگر با هم

  نیهم یثابت کن دیگرفت و اسلحه مرگبار را محکم تر در دست فشرد: با حرصش

 االن... 

من باز  یام را جلو دادم و چشمانم را بستم: بزن... با همه زورت بزن... هر بار بزن نهیس

 گم عاشقتم ... یم

که از درد خم شدم و آه از نهادم  دیچپم کوب یمحکم به بازو ینداشتم بزند. طور توقع

و توان حرف زدن نداشتم اما  دمیچی پ یچند لحظه از درد به خودم م یبلند شد. برا 

... بگو...االن یکرد: بگو دوستم دار  یبود پشت هم تکرار م ستادهیسرم ا یسحر باال

 ؟ یدوستم دار

زد  یم  میمال یضربه ها اطیبا احت یلی کرده بود اما خ دیمرا تهد یلعنت نیهم با ا قبال

.  دیبار فرق داشت. از ته دل با تمام توانش کوب نی. انمیواقعا صدمه بب دیترس یانگار م

دکتر   ی. حرف هااورمیخواستم کم ب ینم  یکردم استخوان دستم شکسته ول  یحس م

کند در  یاجازه دهم خودش را خال نکهیا  یبود برا  زمان  نیزد. بهتر یدر گوشم زنگ م

به چشم   ستادمیبود بلند شدم و دوباره ا  یحال عشقم را ثابت کنم. با هر بدبخت نیع

از   شتری خوامت ب یپر از اشکش نگاه کردم و گفتم: دوستت دارم... هنوز م یها

  ایب یول یزنب نوم یتون یکنه تا خود صبح م ی... اگر کتک زدن حالت رو خوب مشهیهم

 خونه...  میبر
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  ی... جلونجای... همر ی: نخدیحرفم پر ان یبه بدنش داد و م یعصب یحرص حرکت با

  یم لمیهمه خار و ذل یکه جلو یباشه به حساب وقت دیهم د یخونه... هر ک نیهم

   ؟ی... مگه دوستم نداریکرد

 خواد بکن...  یدلت م یلبخند زدم: من نوکرتم هر کار اریاخت یب دوباره

  یکی اوردیمقدمه نزد. عصا را بلن کرد اما دل مهربانش طاقت ن یب  یلیبعد را خ ضربات

بکوبد. کنار باغچه پرتش کرد و با چک و لگد به جان من  نیآهن لهیبا آن وس گرید

دستش برسد  نکهیا یبرا  یشدم. طفلک  یدلش پر بود و من هم مانعش نم یلیافتاد. خ

بودم تحمل   ستادهی بار باال بپرد. من هم صاف ا هربزند مجبور بود  یلیبه صورت من س

ما گذشت و من نگاه پر تعجب زن و  یهم از جلو  یلیلحظه اتومب نیکردم. در هم یم

. لبخند من باعث شد آتش خشم دمی و خند دمیکه داخلش نشسته بودند را د یمرد

با من چه   نیسوسک نکشتم بب میزندگ یمن تو ؟یخند یسحر فروزان تر شود: م

شم و تو  یبرم؟ دارم داغون م یلذت م  یکن یخواد بزنمت... فکر م یکه دلم م یردک

 ؟ یخند یم

. حس کردم معده ام  دیام کوب نهیقفسه س ریبدهم اما با مشت به ز یح یتوض خواستم

باز دوستت    یبزن یخم شدم با دست شکمم را ماساژ دادم با درد گفتم: هرچ .دیترک

 کوچولوت برم...  یدارم... بزن قربون دستا

که   دیو باز هم شن دیمرا د یخونسرد  یضربات پراکنده و با فاصله بود اما وقت  نجایتا ا

  شروع به زدن کرد: کثافت آشغال... یدر پ  یو پ دیکشم بغضش ترک یاز او دست نم

 شعور...کثافت... کثافت...  یب  یازت متنفرم... لعنت به تو... عوض

 ییها یلیس ریز سمیآنقدر بزند که مطمئن شوم انتقامش را گرفته. صورت خ گذاشتم

سوخت. مخصوصا خم شده بودم که   یم دیکوب یتوان به صورتم م نیکه با آخر

حس کردم کم کم حالش دارد بد  یکند. وقت یخواهد تالف یدستش برسد هر چقدر م

ما بدهد مچ دستش را   یممکن است کار دست هر دو یروح هیتخل نیشود و ا یم

کرد.  یم هیبلند گر  یگرفتم و اورا در آغوش فشردم. خودش را رها کرده بود با صدا
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 یکه بر سرمان م ییآسا لیو همراه باران س دیچک یم نییام پا  ینیبکه از  یطعم خون

خواستم   یدردناک نبود. م میوجه برا چیکرد به ه یچانه ام را قرمز م ریتا ز ختیر

نبود   یکرد و کس یم یلحظات را سحر قبال به ناحق سپر  نیرا ایحسش کنم ز

  یرا محکم گرفتم و بارها کنار گوشش تکرار کردم: ولت نم فشیکند. تن نح مارشیت

  یو بگ یبزن ی... هرچ ؟یشنو یکنم م  یدوستت دارم... من تو رو ول نم یلیکنم... خ

داد بزنم؟   یخوا  یم ؟یدی... شنستمیتا خوشبختت نکنم دست بردار ن یخوا یمنو نم

 ؟ ی خوا یم

کردم.   یتر بغلش م من هم محکم  ختیر یکرد و اشک م یم  یعذرخواه یطفلک

صورت  یرو شیناخن ها یجا دیو د دمی را بوس شیدست ها یشرمنده اش کردم وقت 

گفت: غلط   یزد و م یمعصومانه ضجه م میرفت یکه م نیو گردنم مانده. به سمت ماش

 کردم... دستم بشکنه... غلط کردم... 

کردم و  منیخوشگلش را با همان قفل فرمان ا یخودم کردم. پژو نیرا سوار ماش او

  یبود. من م یکند. مکالمه جالب زیخواست صورت مرا تم ی. با دستمال ممیراه افتاد

 گفتم: قربونت برم؟ 

 گفت: غلط کردم...  یم او

کرد. مجبورش کردم سرش را   یگفتم و او هر بار خودش را شماتت م یمن دوباره م و

اما  ختیر یاشک م و دیلرز یرا نوازش کنم. هنوز م شیمن بگذارد تا موها یپا یرو

بخش مثل باران   رویبه کار افتاده بود که جمالت ن یام حساب یموتور مردانگ ایگو

بکر و قشنگت برم...   یشد: قربون موها یم یزبان من جار یرو دیبار یکه م یبهار

  ی... خوب مینکن هیدم گر یخوشگلت بشم... جونم رو م یاون چشم ها  یمن فدا

 ... میش یمسحرم... دوتامون خوب  میش

کن نفس من...   یوسط قلبم خانم نیبش ایکنم تو فقط ب یرو خودم درست م زیهمه چ

اگر سحرش فکر کنه    رهیبم اوشتی کنم... س یکس ولت م یب  یدلت نلرزه فکر کن

 ان یب دی... نترس خانواده ها بازمیدارم به پات نر یباخته... خاک تو سرم بشه اگر هرچ
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مونه چون مردت   یحسرتت به دلشون م ارن یکنن... تا از دلت در ن یازت عذرخواه 

 منم...  

بمونه... همه خوشبخت بشن فقط  ی خوام حسرتم به دل کس یبغض لب زد: نم با

  یبه درد خودم هم نم  گهیدست از سرم بردارند... تو هم برو... اصال همه برند... د

 خورم...  

خشونت  یرا چنگ گرفتم و با کم شیهاآمدم. مو یبود اما من کوتاه نم دیام نا

مال من باش... دلت گرفته؟   یخور ینم یاصال به درد کس  ؟یگ یچرا چرت مگفتم:

  ؟یدیجور بزن جاش تا ابد بمونه...هنوز نفهم هیپاشو  اد؟یحالت جا م یبزن؟ یازم متنفر

جنگم...   یتو دارم م یجنگم... برا یدارم م دم... من با خومی جنگ ندار گهیمن و تو د

هم مال   اشیهمه حقوق و مزا ین یب  یم یجنگ لمیف  یفکر کن دار  نیاصال تو بش

 تماشا کن... نی توست... تو فقط بش

رفت پشت فرمان نشستم   یم ادمی که  یرا به من سشیشد و نشست. نگاه خ بلند

  گهیهمددو نفر  یخوره... وقت یبه درد نم گهید یزندگ نیا ؟یفهم یدوخت: تو چرا نم

منطق هنوز دلشون   یمثل من احمق ب یاگر حت ایقلب دوست ندارند...  میرو از صم

  ادیعشق  ایخوان بچه دار بشن  یمطرفه است... چطور  کیجاده براشون  یول رهیگ

 تونه باشه؟  یم یما چ یمحصول زندگ یبچه شون بدن... فکر کرد

  ین یب ی: آخه نفس من... نمدمیاش را گرفتم و صورتش را به سمت خودم کش چانه

خواد   یم یچشم ها رو خندون نکنم ک  نیجز عشقت برام نمونده؟ من ا یحرف گهید

چشم ها مشق عشق   نیپدرسگ بخواد نگاهش رو بدوزه به ا  هیاگر  ادیبکنه؟ مرگم ب

 خودم زندم...  یبرات خط کنه وقت

را در آورد تا بتواند زانو به بغل   شیفکش را آزاد کرد. کفش هادستم را گرفت و   مچ

کردم اما  شیروح خسته اش کند. رها یرا اسباب باز شیو انگشتان شصت پا ردیبگ

با دست اشاره کرد چراغ ها را   میبود. وارد خانه اش که شد شیحواسم به اشک ها

چند   فشیو از ک مختصر زد یآب ییفشوظر  نکیروشن نکنم. دست و صورتش را در س
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دانستم  یکردم. م یبودم و تماشا م ستاده ی. پشت سرش ادیکش رون یقرص ب ییتا

دکتر رفت و کدام  یک دمیاست اما هرگز نفهم یقو  یخورد آرامبخش ها یهرچه م

 شه سوال بپرسم؟  ی: سحر مدیچ ی دخترم نسخه پ یهمه قرص برا  نیا یالدنگ 

هم گفت تا من  "هوم"اما  دیآب سر کش یوان ی و ل ختیقرص در حلقش ر یمشت

 برات نوشته؟  یهمه قرص رو کدوم دکتر احمق نی بپرسم: ا

من نشست: دکتر؟ کدوم دکتر؟ مگه من  یاش تلخ بود اما نگاهش مثل آتش رو خنده

  یپول داشتم برم مثل تو کارت بکشم پز بدم؟ من آه نداشتم با ناله سودا کنم ول

هم بترکم گوشت تنم بپاشه   دیشم شا  یخورم منفجر ماز درد... ن دمیترک یداشتم م

زنم شکست و نکبت با من   کیمن  کست؟جز ش ینیب  یم ی...نگام کن... چواریدر و د

چرا انقدر   یکن یسخت گذشته؟ فکر م ت ی فقط خودت بچگ  یکن یشه...فکر م یزاده م

 ؟ی دیاز خودت پرس   چوقتی زود ازدواج کردم؟ ه

همه قرص   نیروها مهم تر بود: اول بگو از کجا ادا هیخواستم بپرسم اما قض یم

 ؟ یخور یسبز شده مشت مشت م فتیک یو کوفت و زهر مار تو ازپامید

درش را بست همانجا در فکر فرو رفت.   یگذاشت و وقت خچالیآب را داخل  پارچ

 هیزمزمه وار گفت: انقدر زن افسرده و بدبخت تو در و همسا خچالیبه در بسته  رهیخ

  رمیم یکنم... نترس نم زیخودم تجو ی بپرسم و خودم برا یز یچ هی یبود که از هر ک

بود من باهاش  ضیزنم از اول مر  کهدستت  افتهیبشم بهانه ب  ضی ممکنه مر یول

 ساختم...

زد. ترس از   یامش حرفش را مبا محبت و آر شهیکرد اما هم یدعوا م ادیبا من ز سحر

اخالق   اینکند  یشد هرگز تلخ زبان یسابق باعث م یجنجال ها ایکتک خوردن 

 یزیچ گریمن در حال ذوب شدن بود د یکه جلو ینداشت. سحر  یخودش بود فرق

. آخ که حاال چقدر دلم اشداز دست دادن نداشت که بخواهد مراقب کلماتش ب یبرا 

 یگفت که مردها از زن آرام و ب یآن همه لطافت کالمش تنگ شده بود. راست م یبرا 

خواهند از وسط   یرا م یکی. رندیگ  ینم یچون او را جد دیآ یصدا خوششان نم
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کن...   ی: باشه سحر... تلخاوردینصفشان کند تا به زور هم که شده آنها را به حساب ب

دم؟ تو هم   یکه نشون م ستمین نیمن ا یگفت یبه من م ادیم ادتی یول متلک بنداز 

که حاال شروع کرده به چنگول انداختن   یبابات یشی ... به قول خودت تو پیست ین نیا

  دایپ یچ  نمیدراز بکش بب ایکنند... ب تشیتا اذ ارهیرو در ب انشیخواد چشم اطراف یم

 ... یضعف نکن یکنم بخور یم

حکم تخت خواب را   ییرایکه کنار پذ یتکان داد و به سمت مبل یو منگ سر جیگ

 داشت رفت. 

را جدا   ییرایاز پذ یمجزا نداشت. با کتابخانه قسمت یخانه از بس کوچک بود اتاق نیا

تخت  یرو دن یدراز کش یتختخواب شو پشتش گذاشته بودند. برا  یکرده بودند و مبل

.  یبالشت بگذار  یسرت را رو یتا بتوان یرفت یآن راه م یچهار دست و پا رو دیبا

بود که قبل از   یهمان دختر نی. ااوردیرا در ب شیزورش آمده بود کفش ها یسحر حت

توانست شب را با  یو بدون لباس خواب نم دیمال یخواب به تنش روغن معطر م

که  را خچالیرفتارها نداشت. در  نیاز ا گریوقت بود د یلیآرامش به صبح برساند. خ

بود   ربا نیکردن نداشته. اول دیدلم سوخت. معلوم بود دل و دماغ خر شتریباز کردم ب

در   شهی . همانداختهیاما سحر آن را دور ن  دهیخانه گند خچالیدرون  یزیچ دمید یم

گفت دوست   ینشده بود. م ابیدرشت قهوه آس یدانه ها سهیک کیخانه ما  خچالی

  یبو خچالی نی عطر به مشامش برسد. ا یکند بو یرا باز م خچالیدارد هر وقت در 

ته مانده سطل ماست...   ی... کاسه ااتیبنان  یداد. کم یمرگ قلب زن خانه را م

  ینیموجود داخل س یکه نصفش را به خاطر کپک دور انداختم با تنها گوجه فرنگ یریپن

که معلومه   نطوریلقمه بخور... ا کی ایتخت نشستم: ب یوگذاشتم و با مکافات کنارش ر

 ... یحال غذا خوردن ندار یبدون من پول هم داشته باش

متن طنز خوندم  کی شیچند وقت پ ؟ی دون  یزد و نگاهش را به سقف دوخت: م غلت

 اما انگار طنز نبود... قصه من بود... 

افسرده و  یادیدانستم جوک و طنز خواندن سحر به چه معناست! سحر هر وقت ز یم

تا به قول خودش  دیخند یبلند م یخواند و الک یشد آنقدر متن خنده دار م یم نیغمگ
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  یاز آنها ب  یبعض کهییخواند اما از جا یمن هم م یبرا  لی. اواافتدیمود خنده ب یرو

که نتوانند درباره مسائل  یگفت زن و شوهر یمکردم.  یادبانه بود من او را دعوا م

و من باز هم  ستندین شیب  یا بهیو بخندند غر ندیخودشان جوک بگو یخصوص

کردم  یکار را نم نیطرز حرف زدن متنفرم... کاش ا نیکردم که از ا یم خشیتوب

هم   دی... شاختیر یبودم فرو م دهیخودم و او کش نیکه ب یلعنت وارید نیا یالاقل کم

گرفته   شیبرا یتوانستم او را بخندانم. لقمه ا  یمن نم یوقت دیخند یم یسحر کم

تعارفش کنم. او هم سکوت   دمیکش  یبود که خجالت م اتیب یبودم اما نان به حد

  یم نییسقف از گوشه چشمش اشک پا یرو  یبه نقطه نامعلوم  رهیکرده بود و خ

  نویبگو من هم بخندم... پاشو ا ؟یخوند  یچ ؟ی. سکوت را خودم شکستم: نگفتختیر

 بخور... 

نون   ایداره... بعض هیگر شتریب  ستیو گفت: خنده دار ن دیدر همان حالت چانه اش لرز

هم نون عقل و هوششون   اینون زبونشون... بعض ایخورند... بعض یرو م شون یخوشگل

خورند...  یگوشه نشستن نون و ماستشون رو م هیهم مثل من  ایخورند... بعض یرو م

... نه  زهیبه خاطر ظاهرم پول پام بر ی کس لمبود نه؟ من نه انقدر خوشگ نیحقم هم

بدون غر زدن نون و   دمیفهم یم دی بود با نیمن هم یخوش زبونم نه عاقل... روز

 خوردم نه؟  یماستم رو م

 اینان در ماست فرو برد: خدا  یافتاد. سحر برخاست و تکه ا ینیاز دستم درون س لقمه

 شکرت!

گوشه نان و ماستش  کیبا اشتها به قول خودش  یوقت  دیچک یم نییپا شیها اشک

دختر   نی. مگر ااستیدرد دن نیبدتر یآمد. شرمندگ یخورد. نفسم باال نم یرا م

  یزندگ اتیهیما به قول خودش سر بد  یخواست؟ همه دعواها یمعصوم از من چه م

شدم از اندوخته کردن و وحشت   ینم  ریمن امکانش را داشتم اما س بود. ییزناشو

خواستم با آنها  یداشت اما اگر م یمحکم لیمن دال یداشتم از خرج کردن. ترس ها

را بغل گرفتم و با دقت تمام به   میکردم. زانوها  یازدواج م دیکنم هرگز نبا یزندگ

  یزد و با پشت دست اشک از رو یدر کاسه ماست م اتیهمسرم چشم دوختم. نان ب
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گفت:   یخورد و به خودش م یکرد. انگار داشت مواد مذاب جهنم م یگونه اش پاک م

 .  ستی ن ریخود کرده را تدب

م دستم بود تا هم او  د لهیتنها وس دیقبل در آشپزخانه از من پرس  قهیکه چند دق یسوال 

تو   ؟یرا بهتر بشناسم هم فکرش را عوض کنم: سحر چرا انقدر زود ازدواج کرد

  یشد... م یم  تیو ازت حما ی... آزاد بودیخانواده ما رو نداشت  یمشکالت دخترها

  یقانع یلیاحمقانه است چون تو دختر خ  یدونم قبال گفتم به خاطر پول بوده ول

همون خونه   یدست تو بود ما هنوز تو  یمال  تی ریم اگر مدکن یفکر م  شهی... همیهست

 کهنه داشتم...  دیپرا کیمن  تایو نها میکرد یم یزندگ یاول

زد: من از تو همون سقف   هیروبرو تک واریگذاشت و به د ینیس یرا رو یکاسه لعنت آن 

رو  امون ی... فرش روهامیبباف نیریش ی اهایبا هم رو مینیخواستم که توش بش  یرو م

 می اش رو تو... هر سال بدون گهیسمت د رمی طرفش رو من دست بگ کی... می نقش بزن

تو چه   یدون یم یول میکن تیهم احساس موفق او هر دو ب میکجا باش گهیقراره سال د

 ؟یکار کرد
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