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 شدم و گفتم: رهیتکون داد و به نگهبان ساختمون خ یسر

 اورژانس  دیزنگ بزن_

رو از   شیانداخت و بعد گوش اوشیپر وحشت به ک یهاش درشت شد و نگاه چشم

 آورد.  رون یب بشیج یتو

توجه بشم چندتا قرص  آشپزخونه بلکه م یقرص نبود، رفتم تو  یبسته ها زیم یرو

 خورده. 

 تر شد.  ظیقرص، اخمم غل یشده   یخال  یاز ورق ها یحجم انبوه  دن ید با

 

 زنده بمونه.  مارستان ی اورژانس و رفتنش به ب  دن یبودم تا رس دواریام

 بود! دیکه خورده بود، بع  ییچند، با تعداد قرصا هر

 آوردمش. رون یب بمیج یکه زنگ خورد از تو می. گوش دمیکش قیعم ینفس

 مهلت بدم حرف بزنه گفتم:  نکهیتماس رو زدم و بدون ا یبود. برقرار  نقره

 اورژانس.  میکرده. زنگ زد یخودکش_

 

 خواست لحن نگرانش رو بشنوم!  یقطع کردم. اصال دلم نم و

 شدم.  رهیو بهش خ رون یب رفتم

و   اوشیک نیها رو تموم کنم. ب یباز مسخره نیبزنم. ا  بیکردم به خودم نه یسع

 بود.  دهیرس ان یوقت بود به پا یلیکه خ یرابطه بود. رابطه ا  هینقره در گذشته 

 نشون بدم.  تی نداشت حساس یلیدل نیبنابرا

 گذاشتم:  اوشیک یشونه   یرو رو دستم

 مرد..  اریدووم ب_
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 شده بودم.  دیناام بایتقر گهیاونقدر سرد بود که د تنش

 شدم.  نیو سوار ماش نییبعد، اورژانس اومد. رفتم پا ی قهیدق ستیب حدودا

 رو به نقره دادم:  چییسو

 . شه یم یچ فیتکل نمیبب مارستان یب رمی پسره م  نی. برو خونه. منم با اریبگ_

 ... ایمنم م_

 نثارش کردم.   یرو به طرفش چرخوندم و چشم غره ا سرم

 

 شدم و در رو محکم بستم.  ادهیپ

 برانکارد رو بردن داخل، من هم سوار شدم.  یطرف آمبوالنس قدم برداشتم. وقت به

 به من ضربه زد..  یلیمرد خ نیا

 به مردنش نبودم.  یراض اما

 موهام فرو کردم.  یدستم رو تو

 . شدیداشت اعصابم خراب م گهید

 .رون یشد دکتر اومد ب همون لحظه در باز قایجام بلند شدم که برم، اما دق از

 طرفش قدم برداشتم و گفتم:  به

 دکتر، حالِ...  یآقا دیببخش _

 : دیحرفم پر ون یم

 . ادیدونم به هوش ب یم دیکماست. بع یتو  یزنده موند.. ول_
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 کردم.  یانداختم و تشکر نییدونستم. سرم رو پا ینگفت. خودم هم م یدیجد زیچ

 کتفم گذاشت و گفت:  یرو رو دستش

 دوستته؟ _

دوست پسر سابق زنمه؟ پوف   گفتمیم  گفتم؟یم یتکون دادن سرم اکتفا کردم. چ به

 ! یلعنت

 

 داد:  رون ی رو پر شدت ب نفسش

 بدم.   تشیراجع به وضع یا گهیشد نظر د یم دیبود، شا دهیزودتر رس کمیاگر _

 رو بهش دوختم:  نگاهم

 شد.  رید کمیبود. تا خودم رو برسونم  ادیخونه هامون ز یفاصله _

 

 تکون داد و ازم دور شد.  یسر

نقره رو گرفتم و منتظر   یموهام فرو کردم. کالفه شده بودم. شماره  یرو تو دستم

 موندم پاسخ بده. 

 تند گفتم:  یحرف زدن بهش بدم با لحن یبرا   یمهلت نکهی که جواب داد، بدون ا نیهم

 . یزیچ یآدرس ؟یره ندار پس نیاز ا یکس و کار یشماره _

 

 گفت:  متعجب

 شده سام؟ یز یچ ؟یچ یرو نداره. برا  ینه.. کس_

 جادیحالت صدام ا یتو یریی. دستم مشت شد اما تغخوردیبهم م شیاز نگران حالم

 نکردم: 

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

دفنش   میتونیما نم رهیکمه. اگر بم یلیدکتر گفت احتمال زنده موندش خ ینه هنوز. ول_

 . دن ی. جنازشو فقط به خانواده اش ممیکن

 

 رحم شده بودم!  یب یلیخ

 بد بود.  دایشد نیا و

 : دیلرز  یصداش م نقره

 . کنمی.. مکاریچ نمی... دونم. بزار ببینم_

 رو قطع کرد.  یبعد گوش و

 خواست بکنه مثال؟   یم کاریرفتم. چ یذهنم با خودم کلنجار م یتو

 نگ بزنه. خواست بهش ز یشناخت حتما؛ که م یرو م یکس

 داشت؟  یما بر نم ی نحس گذشته دست از سر زندگ ی هیسا چرا

 م؟یخوش داشته باش  ی هی ثان هی میتونست ینم چرا

  میدست هام گرفتم. گوش ون ینشستم و سرم رو م مارستان یب یها یصندل  یرو کالفه

 بهش انداختم.   یزنگ خورد. نگاه

غر زدن  دیدونستم اگر جواب ندم بعدا با یبود؛ حوصله نداشتم حرف بزنم اما م بهنام

 هاش رو بشنوم.  تی هاش و نصح

 

 سرد گفتم:  یگوشم گذاشتم و با لحن یرو رو یتماس رو زدم و گوش یبرقرار

 بله بهنام._

 لحنم متعجب شد.   از

 سام؟  یسالم. خوب_
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 کوتاه پاسخ دادم:  ینداشت. با مکثاز آه  یدسته کم دیالبته شا دم؛یکش قیعم ینفس

 ؟ یداشت  یکار ؟ی. تو خوبستمیبد ن_

 

 نکرد.  لهیپ گهید دن،یحوصله ام رو که شن یغرق در تعجب بود. اما لحن ب همچنان 

. احتماال فردا  ران یا ان یخواستگ بهت بگم مامان و بابا دارن م یکه نه. م یکار خاص_

 پس فردا برسن. 

 آراسته شد! زی بود و به سبزه ن گل

دادن به  حیتوض یپسره مشخص بشه. چون اصال حوصله  نیا تی بودم وضع دواریام

 بابا رو نداشتم. 

 ؟ یندار  ی. کاریکه خبر داد  یباشه مرس_

 

نقره رو گرفتم. بعد   یقطع کرد. شماره   یسر سر یخداحافظ هیگفت و بعد از  یا  نه

 بزنم گفت:  یمن حرف  نکهیاز دو بوق پاسخ داد و قبل از ا

  یتو دیاحتماال با ی. من شمارشو ندارم ولکنهیم یعمو داره، اصفهان زندگ هی اوشیک_

 خودش باشه.  یگوش

 : دمیکش یاز سر کالفگ ینفس

 ارم؟ یب یاز کدوم قبرستون شویمن االن گوش_

 

 نزد.  یحرف
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 یم دیگفتم و قطع کردم. با یکنم. باشه ا یرو سر اون خال تمی نداشت عصبان یلیدل

زدم   مارستان یکردم. از جام بلند شدم و از ب یم دایرو پ شیرفتم خونه اش و گوش

 دربست گرفتم.  هی. تا خونه اش رون یب

 ادشیشدم و به طرف ساختمون رفتم. نگهبان که خداروشکر هنوز چهره ام رو  ادهیپ

 به طرفم قدم برداشت و گفت:   یجاش بلند شد و با نگرانبود، از 

 خونه؟  اوشیحال آقا ک_

 هام رو باال انداختم:  شونه

خونه اش؟  میبر شهی. مرمیبا خانواده اش تماس بگ دی. باستی معلوم ن یز یهنوز چ_

 . خوامیم شویگوش

 

 تکون داد و دنبالم راه افتاد.  یچون و چرا سر یب خداروشکر

 مجبور به تحملش بود.  یم بود ولاعصاب  یرو حضورش

 به طرف تک اتاق خواب خونه اش رفتم.  ییاول از هر جا  میخونه که شد وارد

 همشون رو گشتم.  یو تخت که نبود. به طرف لباس هاش رفتم و تو زیم یرو

 نبود.  یخبر چیمتاسفانه ه اما

 

 نگهبان اومد:  یصدا

 نجاست یا شون یآقا آقا، گوش_

محو و   یرو از دستش گرفتم و با لبخند  یرفتم. گوش رون ی برداشتم و از اتاق ب قدم

 کردم.  یتشکر یمصنوع

 خاموش بود. زدمش به شارژ و منتظر موندم روشن شه.  شیگوش
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 رو به نگهبان دوختم و گفتم:  نگاهم

 کرد؟  یرفت و آمد نم نجایا یکس_

 

 تکون داد:  یمنف  یرو به نشونه  سرش

نامزد بودن. دو    کنمیبود که فکر م یخانم هیفقط  و نداشتن تهران ر یکس اوشیآقا ک_

 ازشون   ستین یهست خبر یچند وقت یاومدن. ول یم نجایا یسال

 دو ابروم نشست.  ون یم یاخم

 خواست خودم رو خفه کنم. ینقره... دلم م نقره

 

 دن یدوختم. با د یتکون دادم و نگاهم رو به گوش یتوجه باشم. سر  یکردم ب یسع

  یبود گوش کیشدم که نزد نیاونقدر خشمگ  شیو نقره، بک گراند گوش اوشیعکس ک

 سر خودم خرد کنم! یرو تو

 به فشردن مشتم اکتفا کرم.  اما

  یتوجه به بک گراند رفتم رو یب ،یرمز نداشت. بازش کردم و به سخت  خداروشکر

 نشیمخاطب

 شده بود.  ویماره سفقط دوتا ش

  قینقره بود. چشم هام رو بستم و نفس عم ی. که شماره "زدلمی عز"به اسم   شیاول

 .دمیکش

شده   شقدمیکمک کردن بهش پ یخودم برا یزود خودم رو ببازم. وقت  نقدرینبود ا قرار

 وقت جا زدن نبود.  گهیبودم، د

 .شده بود. باهاش تماس گرفتم ویس "نیحس ییدا"بعد هم  ی شماره
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 نداد.  یرو پشت خط منتظر موندم اما پاسخ یادیز زمان 

 

 انداختم. به طرف در قدم برداشتم و گفتم:  نییقطع کردم و سرم رو پا دیناام

خانواده   یاز اعضا یاگر کس دیکن ادداشتیمنو  ی. شماره مارستان یب گردمیمن برم_

 . دیبهم خبر بد نجای اش اومد ا

  رون یکوتاه از خونه اش ب یتکون داد. شماره ام رو بهش گفتم و بعد از خداحافظ یسر

 برگشتم. مارستان یزدم و به ب

 

 طول راه، باز هم باهاش تماس گرفتم.  در

 کرد.  یهم نم  جکتیر یانگار نه انگار. حت اما

جواب   یخودم بهش زنگ زدم. وقت  یبار با گوش  نیو ا دمیکش یاز سر کالفگ ینفس

 نداره.  اوشیبا ک یراحت شد که حداقل مشکل المیخ گهیودم رو هم نداد، دتماس خ

 . نیا هیشب یزیچ دم یسر کار. شا ایخواب بود!  دیشا

 

هم   یکرد. چشم هام رو رو یگردنم درد م دایها نشسته بودم. شد یصندل یرو

 خسته بودم.  دایگذاشتم. شد

هم بزارم و   یپلک رو  یا  قهیداد الاقل ده دق یاساس اجازه نم  یافکار پوچ و ب اما

 بخوابم. 

 و نقره با هم داشتن. اوشیکه ک یبه گذشته ا فکر

رو نجات   شیبودم که زندگ نجایخرابش کرد و من االن ا اوشیکه ک ییبه روزا فکر

 بدم.
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 شده بودم که دکتر از جلوم رد شد. رهیخسته به رو به روم خ یچشم ها با

 شدم و به طرفش قدم برداشتم و صداش زدم. از جام بلند عایسر

 و به طرفم برگشت.  ستادیا

 رو بهش رسوندم و گفتم:  خودم

 ... دیببخش _

 :د یکش قی عم یحرفم رو ادامه بدم. نفس نذاشت

 نکرده پسرم  یرییتغ_

 

 دادم.  رون ینفسم رو پر شدت ب 

 کردم و خواستم برم که گفت:  یتشکر

 .  کنهیرو درست نم یموندنت کار نجایا_

نقره رو    یها ینگران دن یخونه اما واقعا توان د گشتمیبر م دیتکون دادم. با یسر

 نداشتم. 

 

از   نیسنگ یموهام فرو کردم و با قدم ها یکه از کنارم گذشت، دستم رو تو دکتر

 اومدم. رون یب مارستان یب

 گرفتم و رفتم خونه.  دربست

 به در انداختم و وارد شدم.  دیکل

 شده بود.  رهیخ یو یخاموش ت یمبل نشسته بود و به صفحه  یرو نقره
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 دو ابروم نقش بست.  ون یم اخم

 

 طرفم برگشت و از جاش بلند شدم.  به

 به سمتم قدم برداره که دستم رو باال آوردم: خواست

 زنگ زدم جواب نداد  شمیی . به داهیحالش همون جور-

و  دمیتخت دراز کش یباس هام، روبه طرف اتاق قدم برداشتم، بعد از عوض کردن ل و

 چشم هام رو بستم. 

 وارد اتاق شد. نقره

 

 شد، چشم هام رو باز کردم و سرم رو به طرفش چرخوندم.  نییکه باال و پا تخت

 و گفت:  دیصورتم کش یرو باال آورد و رو دستش

 بلند شدن. شاتیر-

 :دمیکش شامیرو تکون داد و بعد هم خودم دستم رو به ر سرم

 . زنمشون یآره. فردا م-

 

افتاده منحرف کنه. و خب تا  شی داشت ذهنم رو از اتفاقات پ یزد. سع یلبخند 

 هم موفق بود.  یحدود

 ام گذاشت.  نهیس یو سرش رو رو دیکش دراز

 موهاش فرو کردم که گفت:  یرو تو دستم

 بره ینکن خوابم م ینجوریا_

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 

 کردم:  یا خنده

 حرفام. نیتر از ا ی. من کرمکنمیم دارتینترس ب_

 و سرش رو بلند کرد: دیخند

 . ران یا ان یدارن م نایبهم زنگ زد گفت مامانت ا ایهل_

 شد: زون یرو تکون دادم. لب و لوچه اش آو سرم

 ساینه من لباس دارم نه آو_

 و گفتم:  دمیاش کش قهیشق یشدم. دستم رو رو  رهی بهش خ یحوصلگ یبا ب

 شد. شتریدردسرتون ب نیبابا. دوتا شد  یا_

 کرد. دستش رو به طرفم دراز کرد و در همون حال گفت:  یا خنده

 . دیکارتتو بده برم خر_

 هام رو بستم و خودم رو زدم به خواب.  چشم

 یام زد. چشمامو باز کردم و با اخم  نهیبه قفسه س یکرد و پشت آروم یا خنده

 گفتم:  یمصنوع

 ست؟ ین ایقلب عمرش به دن نی ا یدونینم ؟یکنیم نیچرا همچ _

 جام نشستم.  یو تو دمیکش قیعم ینزد. نفس  یکرد و حرف یاخم

 کرد.  یبهم نگاه م زوون یآو یلب و لوچه ا با

 

 اومد.  ییرایپذ یاز تو سایآو یکه صدا گذشتیبه سکوت م نمون یب  یلحظه ا چند

 که صداش زدم. رون ی جاش بلند شد و خواست بره ب از
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 و سرش رو به طرفم چرخوند:  ستادیا

 ؟ یبهم بکن یلطف  هی  شهینقره، م_

 . سرشو تکون داد: دیباال پر ابروهاش

   ؟یچه لطف _

 گفتنش اما خب مجبور بودم:  یزدم، دو دل بودم برا  یلبخند 

 کوچولو حسوده  هی میبکن شمی. هر کارایمخصوصا هل. ینفهمه حامله ا  یفعال کس_

 درشت شد: چشماش

 کنه؟  یحسود  یچ یبرا  ا؟یهل_

 

 هامو باال انداختم:  شونه

 هنوز بچه دار نشدن.  ی وقته ازدواج کردن ول یلیخب چون که اونا خ_

 کرد: زیهاش رو ر چشم

 فعال بچه دار بشه.  خوادیبه من گفته بود که خودش نم  ایهل یول_

 تکون دادم:  یسر

دونم چه جنگ و  یکردم، م یمن. اگر من باهاشون زندگ زیعز گهیم نوی به همه هم_

 بهش نگو. لطفا. یز یسر بچه دارن. فعال چ یجدال

 

 گفت.  یا باشه

 متفکر نگاهم کرد:  یلحظه ا چند

 کنه؟ یشک نم ارم،یاونوقت من راه به راه باال م_
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 انداختم:  سرم رو باال الیخیب

 . یند ی. حواست باشه خودت سوتمیکنیجمش م یجور  هینگران _

 . دمیرفت، دراز کش رون یگفت. از اتاق که ب یزد و باشه ا یلبخند 

 کردم بخوابم.  یچشم هام گذاشتم و سع یرو رو ساعدم

 چشم هام رو باز کردم. ،یگوش هیگرم شده بود اما با زنگ خوردن  اییچشم هام تقر

 آشنا نبود.  یزنگ گوش نیکردم ا یفکر م  یخواب بودم. هر چ و منگ جیگ هنوز

به   بایکه در حال زنگ خوردن بود، تقر اوشیک یگوش دن یرو چرخوندم و با د سرم

 زدم!  رجهیطرفش ش

 تماس رو بزنم قطع شد.  یبرش داشتم اما تا خواستم برقرار  عیسر

 نثارش کردم و خودم باهاش تماس گرفتم.  یلب فحش ریز

 

 :د یچی گوشم پ یتو  یمرد یاز دو بوق، صدا  بعد

  میگوش یرو ی. انتظار داشتم اسم هر کسیکرد تیی از دا یادی اوش،یبه به آقا ک_

 از اسم تو.  ریغ وفتهیب

خبر رو   نیکه بتونم ا گشتمیم یذهنم دنبال کلمات ی. تو دمیکش قیعم یبابا. نفس یا

 نگران نشه.  یادیبدم که ز یجور

 گفتم: آروم

 اوشم یسالم آقا. من دوست ک_

 متعجب شد:  لحنش

 افتاده؟  یاتفاق کنه؟یم کاریدست شما چ اوشیک یگوش_

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

  یبزنه اما دستم رو به نشانه  ی. خواست حرف دمیچهارچوب در د یرو تو نقره

 بلندگو زدم. یسکوتش باال آوردم و تماس رو رو

 رو صاف کردم و گفتم: گلوم

. فکر کردم الزمه که شما هیبستر مارستان یافتاده، االن ب اوشیک یبرا  یاتفاق هی_

 د یبدون

همون لحظه با   قایسکوت بود. دهن باز کردم که صداش کنم اما دق یلحظه ا چند

 نگران گفت:  یلحن

 تصادف کرده؟  ؟یچه اتفاق_

 

 خبرها متنفر بودم! نجوریدادن ا از

 گفتم:  یموهام فرو کردم و به سخت  یدادم. دستم رو تو رون یر شدت ب رو پ نفسم

 کرده  ی... خودکشنه _

 گفت:  عایسر

 االن؟ مارستانهی.. زنده اس؟ کدوم بیعل ای_

 در آروم کردنش داشتم گفتم:  یکه سع یلحن با

 فرستم.  یرو براتون م مارستان یحالش خوبه. من آدرس ب دینگران نباش_

رو براش فرستادم و چند لحظه  مارستان یرو قطع کرد. آدرس ب یکرد و گوش یتشکر

 . دمیکش قی عم یهم گذاشتم و نفس یچشم هام رو رو یا

 آروم نقره اومد:  یصدا

خودتو بکش   گهیبه بعدش د نجایکردم.  از ا هی قض نی ا ریشرمنده. تو رو هم درگ_

 هست.  شییکنار. دا
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 تکون دادم:  یسر

 طی شرا یازش متنفر باشم. تو ایدونم دلم به حالش بسوزه،  ینکردم من. نم یکار_

 تعجب داشت.  یکرد جا ینم یکرده. اگر خودکش یزندگ یسخت یلیخ

 انداخت.   نییسرش رو پا نقره

 

 سکوت لب زد:  یاز کم بعد

 . تو هم بخواب. سایآو شیمن برم پ_

 . رون یاز جانبم باشه رفت ب یمنتظر پاسخ نکهیبدون ا و

 شدم.  رهیبالشت گذاشتم و به سقف خ یرو رو سرم

که با من و   یبهتر بود به خاطر کار دیداشت؛ شا یسخت یلیخ یتنها بود. زندگ اوشیک

 کرده بود ازش متنفر نباشم.  میزندگ

که  یبه دست آوردن کس یبرا  یاون. مطمئنا منم هر کار یرو گذاشتم جا خودم

 کردم.  یم مدوستش داشت

 نبود.  یزیکه چ شی آزما یچهارتا دروغ و عوض کردن برگه  گفتن

 

 عکس هاش رو چک کنم. یگالر خواستیدلم م دایشد

 مقابله کنم.  یحس لعنت نیتونستم با ا یاصال نم و

  یبینگاهش کردم؛ ع  رهیخ یصورتم گرفتم و چند لحظه ا  یرو، رو به رو شیگوش

 ! وفتهیقرار نبود ب یاتفاق خاص چینداشت. ه

 . شیگالر یزدم و رفتم رو ایرو به در دل

 چشمم نقش بست.   یدو نفره شون، جلو  یاز عکسا  یانبوه حجم
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 شدن و حرص خوردن نبود.  یعصب وقت

 

 عکسشون رو نگاه کردم. نیعکس تا آخر نیدونه، از اول دونه

 با هم داشتن.   یخوش لحظات

 !اوشیکردم، به ک یحسود

 عشق نقره بود.  نیاون اول   نکهیبه ا ده؛ینقره رو د اون اول  نکهیا به

 چشم هام گذاشتم. یو ساعدم رو رو دمیکش قیعم ینفس

 کردم؟یعکس هارو حذف م دیبا

 تا باهاش حرف بزنم.  ادیبودم به هوش ب دوارینه؛ ام قاعدتا

 .دهیعکسا خودش رو آزار م نیا دن یتموم شده و د زیهمه چ گهید بگم

 رو خاموش کردم و چشم هام رو بستم.  یگوش

 بهوش اومدنش آرزوم بود.  حاال

 خوابم برد.  دهینکش قهیخسته بودم که به دق اونقدر

 شد، چشم هام رو باز کردم.  یکه بهم داده م یآروم یتکون ها با

 به نقره نگاه کردم که گفت:  یخوابالودگ با

 ؟ یتنبل شد  نقدریتا حاال ا یاز ک  ؟یخوابیچقدر م_

 گرفته گفتم: ییو با صدا دمیبه صورتم کش یدست

 مگه ساعت چنده؟ _

 

 شد:  رهیبهم خ نهیبه س دست
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 عصره.  ۶ساعت _

 جام نشستم. آب دهنم رو فرو دادم:  یحرف، وحشت زده تو نیا دن یشن با

   ؟ینکرد  دارمیچرا ب_

 هاشو باال انداخت:  شونه

 برات غذا گرم کنم.  ای. پاشو بومدیخب دلم ن_

 

 . دمیموهام کش یتو یرفت، دست رون یرو تکون دادم. از اتاق که ب سرم

 خورم.  یکه م هییقرصا ری دونستم تاث یبه شدت درد گرفته بود؛ م سرم

نداشتم که برم، اما بازم حس  ییدر کار نبود و جز شرکت بابا، جا یفعال مطب نکهیا با

 کردم از کار هام عقب افتادم.  یم

 آشپزخونه.  یبرداشتم و رفتم تو یعسل یقرص هام رو از رو  ی تهبس

 

 گفت:  دویهم کش یاخماشو تو  د،یدستم د یکه قرص هارو تو نقره

 ؟ یقطع کن نارویمصرف ا یخوا یم یک_

 و در همون حال پاسخ دادم: ختمیخودم ر یآب برا یوانیل

  یدون ی. نمارهیعوارض م کیهزار و  یقطع کن  ییهویاعصابو  ی. داروشهی فعال که نم_

 بدون!

 گفت که متوجه نشدم.  یز یلب چ ریز

 و نشستم.  دمیرو عقب کش یصندل
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 کردن با عروسکش بود.  یمشغول باز زیم یرو سایآو

 : دمیرو کش لپش

 ی قربونت برم که هم قد عروسکت یاله_

 دستم گذاشت و گفت:  یغذارو جلو  یظرف ها نقره

 د؟ یخر میبر یایم_
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