
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یماه بود. صدا بهشتیارد یروزها نیو خنک از نخست یروز آفتاب کی
 یسبز درختان چنار آواز تکرار یهاشاخه انیکه م ییهاگنجشک کیجکیج

را مدام زمزمه  یناهمگون یجمعاشان را سر داده بودند و سرود دستههر روزه
 .دیرسیبه گوش م کردندیم

اتاق، پوستم را پنجره کوچک  یتور یپرده یالاز البه یبهار میوزش نس
 دمیکه د یزیچ نیآرام باز کردم. اول ی. چشمانم را با حرکتدادینوازش م
در اثر گرم و سرد شدن به  دیبود که شا زیر یهااتاق با ترک دیسقف سف

بود که نقش سقف را  یدراز انیهم اثر رنج سال دیشا ایوجود آمده بود و 
بودند  یریپ یهانیچ هانیعضو ساختمان! و ا نیترهمان مهم کرد،یم یباز

 سقف گرفته بودند. یبایز یرا از چهره ییبایکه ز
سرم  ریزدم و بالش را ز یدست کنار کیبلند و مواجم را با  یموها

بخوابم؛  شتریب یقدر شدیکاش م یجا کردم. دوباره چشمانم را بستم. اجابه
 یتخواب گرمم را رها کنم، روعادت هر روز صبحم شده بود که رخ گریاما د

 سرا بر میآن بگذارم، موها یها را مرتب روتخت را مرتب کنم و کوسن
خانه بگذارم،  یتر پا به راهروبکشم و ببافم و بعد آرام اتاق را ترک کنم. آرام
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خب  یول ن،یاما نگفت دمیپرس یلیخ یعنیبپرسم؟  شهیم یزیچ هیبابا  ــ
بزرگ شدم که  یادر واقع من به اندازه ده،یوقتش رس گهید کنمیمن فکر م

 بدونم!
 هست سؤالت؟ یحاال چ ــ
خودتون و  یزدنعشق مثال انیجر یکن فیبار برام تعر هی شهیبابا م ــ

 بدونم. دیبا کنمیاما فکر م ستمیمامانو! من فضول ن
 و گفت: دیخند بابا
 .شهیوقت پ یلیقصه واسه خ نینکن دختر! ا هودهیب یکنجکاو ــ
شکل  یجورشما چه یزدنعشق مثال نیبدونم ا خوادیبابا من دلم م ــ

 یمشتاق مامان و تمنا یچشما یتون کهنه نشده، وقتگرفته که هنوزم واسه
 .شمیخب کنجکاوتر م نم،یبیو م دمیساال د نیشما رو تو ا یدستا

 نشست و گفت: شیو رو دیرا عقب کش یصندل بابا
 ت نگفته؟واسه یزیتا حاال مامانت چ ــ
و  شهیم رهیفقط خ پرسمیمامان که آروم و ساکته، هر وقتم ازش م ــ

تا االنم که نگفته، من سرکار بودم کالً،  گم،یروز برات م هی گهیو م خندهیم
 از شما بشنوم. خوامیحاال م
 و گفت: دیکش شیموها یرو یدست بابا
 ؟یدیبه بابات م ییاستکان چا هی ــ
! تو رو خدا چونی. منو نپیکن فیاما قول بده که واسم تعر ،ییچشم بابا ــ

 گهیدر واقع عزممو جزم کردم که بدونم، د یعنیبشنوم،  خوادیدلم م یلیخ
 !دیخود دان
در  یرا کنار چا یدمشکیو ظرف نقل خراش ب ختمیرا در استکان ر یچا

مقابلش نشستم،  یصندل یبابا بردم و رو یگذاشتم و برا یکوچک ینیس
 ام گره زدم و گفتم:چانه ریرا ز میهادست
 یلیل نیریقصه ش نیشروع کن نیخوایم گهیفکر کنم االن د ،ییچا نمیا ــ

 و مجنونو!
 رهیخ شیرونقل در دهانش گذاشت و ساکت و آرام به روبه یادانه بابا

 و گفت: دیرا نوش اشیاز چا یاشد، بعد از چند لحظه، جرعه
 صبر داشته باش! ،یبشنو یاگه دوست دار ــ
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 آمدم.
 مامان؟ یگلم، اومد یاسی ــ
شما کاًل  کنم،یوقته دارم نگاتون م یلیسالم بابا جونم. خ ،یسالم مامان ــ

 !نیمنو فراموش کرد د،یاگهید یایدن هی یتو
پر از رنج بود،  شیهابه من انداخت، چشم ینگاه سراسر مهر مامان

بار دلم را به درد  نیچند یاش، روزتلنبار شده یکنار تختش، داروها ژنیاکس
 یرو ی. دستدمشی. به طرفش رفتم و آهسته بغلش کردم و بوسآوردیم

 و گفت: دیکش میموها
 دانشگاه چه خبر؟ ــ
 سوند.مامان جانم. سارا سالم ر یسالمت ــ
 .هییادختر سرزنده نجا،یا ادیروز بگو ب هیممنون،  ــ
 بلند شدم و گفتم: میجا از
 یاسیبپزم،  مهیتون قامروز واسه خوامیحتما! من برم سر وقت غذا. م ــ

 .نیکه انگشتاتونم باهاش بخور یپز! جور
 جا شد و گفت:جابه یکم مامان

 دستت درد نکنه دختر خوشگلم. ــ
به عقب برگشتم، از اتاق خارج شدم و سمت آشپزخانه رفتم. اشک  آهسته

هم و  یرا برا شانیدر چشمانم حلقه زده بود، از خدا خواستم که خدا هر دو
 من حفظ کند. یبرا

 سرم نشاند و گفت: یرو یابابا به آشپزخانه آمد، بوسه ،یاز ربع ساعت بعد
به فکر باباشه. دستت درد نکنه، اگه  قدرنیتر گلم برم که اقربون دخ ــ

 برم بخرم؟ یالزم دار یزیچ
 که نرفته؟ ادتونینه فقط مامان امروز عصر وقت دکتر داره،  ــ
 زد و گفت: یلبخند معنادار بابا
 بره! ادمیفکر کن  ــ
 خنده گفتم: با
 ادتونیه ک ستیدرصدم امکانش ن هی شناسم،یطور که شما رو ماون ــ

 بره!
 ظرف خورش را گذاشتم، به طرف بابا برگشتم و گفتم: در
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بود. دلگرم شدم، عاشق  دایبود پ ختهیر رونیامان بخانه واریکه از د دشیسف
 آن خانه و پدر و مادرم بودم!

ساکت بود و  شهیامان مثل همرا تند کردم تا زودتر برسم. خانه میهاقدم
کوچه سر  یو چنارها اطیدرختان نارنج ح انیکه م ییهاگنجشک یفقط صدا
طور آوردم و همان نییام پارا از شانه فمی. کدیرسیبه گوش م کردندیو صدا م

 اطیداخل ح رنگیراه، کنار حوض آب نیب رفتم،یکه به طرف ساختمان م
 یپا کفش پا کیبا  یکفشم را باز کردم. بعد کنار در ورود یو بندها ستادمیا
و  دمیکش رونیآوردم و وارد خانه شدم. مقنعه را از سرم ب رونیرا ب گرمید

آشپزخانه انداختم، پرده آشپزخانه کنار زده شده بود و منظره به  یزمان نگاههم
وسط آشپزخانه چند شاخه گل  زیم یبود و رو دایکامال پ اطمانیح زیانگدل

. بابا دیدرخشیمامان م یمتیبود، داخل گلدان بلور ق دهیکه بابا صبح چ یاسی
 .زدیبرق م یزیصبحانه را شسته بود و آشپزخانه از تم یهاظرف

 یزدم و به طرف اتاق مامان و بابا رفتم. در اتاق باز بود. مامان رو یلبخند
دستش در دست مامان بود و با  کیتخت نشسته و به بابا لم داده بود، بابا 

مامان دورش  ی. موهاخواندیکتاب حافظ را باز نگه داشته و م گریدست د
 یدانستم که ترانهیو م دهیبرس کش شیبود، معلوم بود بابا تازه برا ختهیر

 :گفتیکه مخوانده، همان شیرا هم برا یشگیهم

 مه کمتر زن شانه یا تیسویبر گ ــ
 و شکنش دارد دل من کاشانه نیدر چ چون
 جان یچند ا یاگره تیز مو بگشا

 وانهیز دل د دیشا یاگره ییبگشا تا
 دارد خانه تیدر مو دل

 هر دم خانه یگردد چو زن مجنون
 است ریبس دل اس تیمو یحلقه بر
 و آن سر هر دندانه نیدل ا نیخون نمیب

که مامان و بابا عاشق هم هستند و از زبان  دانستمیم دم،یکش یقیعم نفس
 وقتچیاما ه انددهیکش یبه هم سخت دنیرس یبودم که برا دهیفرهادم شن ییدا

از  شیباعث شده بود، ب نیصحبت کنند و ا شیهاینداشتند از سخت لیتما
به خودم  امانم یور بودم که با صدااندازه کنجکاو باشم. در افکارم غوطه
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 در دهانش گذاشت و گفت: یشکالت سارا
دلم غش  یدونینم م،یبزرگه دعوت یآبج یامروز خونه آم،یآره منم م ــ

ببرم،  دیجد یدیتازه بهش قول دادم واسش س ،یرعلیام یهاواسه لپ رهیم
 .یسر برم انتشارات هی دیبا نیواسه هم

 .میبا هم ییجا هیپس تا  ــ
 طوره؟حال مامانت چه یباشه. راست ــ
 ضیگفت بده، قلب مر شهیگفت خوبه نه م شهینه م ست،یبد ن یه ــ

وسط  نیواسه ما عادت شده. با دو بار عمل، بازم خوب نشده. ا گهیمامان د
ست، به به مامان وابسته یلیبابامم هست، چون خ ست،یغم من فقط مامانم ن

 خدا حاضرم جونمو بدم که مامان و بابا آسوده باشن.
 و گفت: دیکش یآه سارا

خدا به هر دوشون عمر باعزت  شه،یخدا بهتر م دیغصه نخور به ام ــ
 بده!

 ممنونم، انشااهلل. ــ
 نمیبه بابات. حاال بگو بب یاملت بد یکه مجبور نش میحاال زودتر بر ــ

 ؟یدرست کن یخوایم یچ
مورد  یوقته که نخورده، غذا یلیدرست کنم، خ مهیق خوامیم ــ
کارا رو انجام بدم. دوست  هیبرم بق دیآماده کردم، با شبید لشویشه، وساعالقه

 خونه ما. یآیزنگ بزن بگو م هی یدار
برم اونجا. در ضمن  دیمنتظرمه با یرعلیکه ام گمینه قربونت برم، م ــ
 .افتمیم یعزادار ادیدوست ندارم،  مهیرفته ق ادتیمگه 

 یبه عروس ادتیچرا تو  دن،یهم م یعروس یرو تو مهیبرو بابا! حاال ق ــ
 افته؟ینم

 لبخند زد و گفت: سارا
 !الشیخیب گه،یخاطره بد دارم د ــ
 ستگاهینشستن در ا قهی. بعد از ده دقمیهم از در دانشگاه خارج شد با

سخن گفتن، باالخره اتوبوس آمد و ما هم خودمان را  یاتوبوس و از هر در
شد. بعد از چند  ادهیراه پ نیسارا ب م،یداخل اتوبوس جا داد تیجمع نیدر ب

 یهاو گل اسیهم درخت  نجایشدم، از ا ادهیامان پدرست سر کوچه ستگاهیا
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هر چه زودتر  خواستی. دلم ممیکردیو آمد به دانشگاه را تحمل م
در  یوقتمهی. البته کار نستمیخودم با یپا یشوم تا بتوانم رو لیالتحصفارغ

 یدست و پا کرده بودم و سه روز در هفته را برا یشرکت بازرگان کی
 اما هنوز اول راه بودم. رفتم،یبه آنجا م یحسابرس
تازه اصالح شده و کت و شلوار نوک  یقبراق و سرحالمان، با موها استاد

در  یکی انیبود. دانشجو یدیمبحث جد حیدر حال توض ده،یاتو کش یمداد
رد و بدل  امیدر حال پ یکی، در حال چرت زدن یگرید ،یبردارحال نت

کالس که معموال دختر  یهم در هپروت بودند؛ اما در انتها یکردن و تعداد
و درست  شدیرد و بدل م یپاکت پفک نشستندیکالس م طانیش یو پسرها

به نفر بعد بدهم، از چشم  خواستمیکه پاکت در دست من بود و م یزمان
 گفت: یپرتحکم ینماند و با صدا یاستاد مخف

 شیگروه مخل آسا نیکه با ا دهیسرکار خانم محجوب از شما بع ــ
شونه که کار هر جلسه یرازی! حاال بماند که دوستتون خانم شدیکن یهمکار
. ستیتنقالت جاشون سر کالس ن نینظم کالسو به هم بزنند. ا یبه نحو

 .دیام کالس رو نگه داراحتر
که از خجالت سرخ شده بودم، پاکت پفک را دست سارا دادم و در  من

 گفتم: کردم،یوجور مرا جمع میهاها و کتابکه جزوه یحال
 نیا یو از شانس بد، من واسطه سوزندیاستاد، تر و خشک با هم م ــ

 کننده!کار بودم نه مصرف
 بود و گفت: یرا دوخت به سارا که هنوز دستانش پفک اشرهینگاه خ استاد

 بوده! یکه سهم شما پاکت خال داستیبله. از ظواهر امر پ ــ
 اشهیاستاد، کالس به حالت اول دیخنده و با لطفا آرام باش ریزدند ز هابچه

 هاطنتیش یبود که سارا با همه نجایکرد، جالب ا دایبرگشت و درس ادامه پ
حل  عیتخته نوشت، سر یرا که استاد پا یامسئله نیاول ش،یاهیپرتو حواس

به  اشیشگیره همیکرد و جواب را نوشت که باعث لبخند استاد و نگاه خ
 سارا شد!

 را جمع کردم و گفتم: لمیوقت کالس وسا انیاز پا بعد
برم، آخه  عیسر دیخونه؟ چون من با یآیم ایدانشگاه  یمونیسارا م ــ

 امروز غذا با منه.
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بخور بعد بگو  ،یتو دوست دارداره که  ارشورمیخ دمشون،یچیسفره شام پ
 بابام بزرگم کرد.

 زدم و گفتم: یلبخند
 تکرارش نکن! گهید ،یکه تو بزرگم کرد دونمیم نویدستت درد نکنه، ا ــ
 ؟یاستادو حل کرد یسواال یراست ــ
 ؟یآره آسون بود، تو چ ــ
بعد  میحاال بخور م،یحل کردم، بعد با هم چکش کن اشویمنم بعض ــ
 .میبخون

 زدم و گفتم: یلبخند
 !نیبله، کار هر روز صبح ما شده هم ــ

ساعت بعد و پس از دو بار اتوبوس عوض کردن، مقابل در  مین حدود
 یسر در گوش یکی یخاص بتی. پسرها و دخترها هر کدام در همیدانشگاه بود

 .شدندیسالنه، وارد دانشگاه مسالنه یکیباعجله،  یکی لش،یموبا
از  کردندیدانشگاه فکر م یکه همه میبود کیو سارا دو دوست نزد من

 کیرشته و در  کیو حاال هم در  میاکالس اول دبستان با هم دوست بوده
بود که سارا در دانشگاه پخش کرده  عهیشا کی نی. البته امیادانشگاه قبول شده

با هم  گاهنخست ترم اول دانش یبود. در واقع من و سارا در همان روزها
که خودمان  میشدیمیقدر صمآن یاما بعد از مدت زمان کوتاه م،یدوست شد

و  میشناسیرا م گریاست که همد میکه فقط سه سال و ن شدیهم باورمان نم
 یو بم زندگ ریز یو از همه میدانشگاه مثل دو خواهر بود ترمنیحاال در آخر

از خودش سه  ریبازنشسته بود و به غ. پدر سارا سرهنگ میخبر داشت گریکدی
برادر هم داشت که همه ازدواج کرده بودند و سر خانه و  کیخواهر و 

رفته بودند و حاال او تک فرزند خانواده بود که با پدر و مادرش  اشانیزندگ
وقتش را چه در دانشگاه و چه در خارج از وقت  شتریو ب کردیم یزندگ

نداشتم.  یگرید یمیدوست صم اراهم جز س . منگذراندیدانشگاه با من م
 کهنینبودم. خالصه ا یمیها صماندازه با آن نیبودند که تا ا ییتاالبته دو سه

و در ضمن از  میمعروف بود یمشربو خوش طنتیما دوتا در دانشگاه به ش
 امانندهیآ یبرا م،یشدیهم جزو شاگردان ممتاز محسوب م یلحاظ درس

مشقت درس و رفت  ،ییو آرزو دیو هر کدام به ام میداشت یادیز یهابرنامه
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با  راز،یدر شهر ش یمیقد یاامان بودم، محلهعاشق خانه و محله کردم،یم
 .یداشتنو دوست لیخونگرم، اص ییهاآدم

نشسته  روادهیتوت، کنار پ یدرخت یهیسا ریکه ز دمیگر را درفته رمردیپ
دستانش گذاشته  یداده و سرش را رو هیتک شیش را به جاروبود و دو دست

قدر جارو زده و بود. معلوم بود که از ساعت چهار پنج صبح تا به حال، آن
راه  عتکه حاال بعد از چند سا دهیرا شن شیخش جاروخش کنواختی تمیر

 شیهااز توت یکه بعض یدرخت توت هیسا ریخسته ز دن،یرفتن و جارو کش
 یهاهم به چاله دیشا ایسرخ بودند، تن آسوده است؛  یو بعض اهیبه رنگ س

پسر سربازش،  ایبه دختر دم بختش  دی. شاکردیفکر م اشیزندگ یپرنشدن
 از کنارش رد شدم و گفتم: یشگی! طبق عادت همدانستیخدا م
 !ی. بازم که تو فکریخسته نباش م،یسالم مش رح ــ
 شد و گفت: انینما دندانشیب یهاآن، لثهزد که با  یلبخند رمردیپ

 .کردمیدر م یسالم، نه بابا خستگ ــ
 گفتم: کردم،یاتوبوس تند م ستگاهیرا به طرف ا میهاکه قدم یحال در
اتوبوس داره  م،یخداحافظت مش رح ،یخدا رو شکر که تو فکر نبود ــ

 .آدیم
 خداحافظ دخترم. مواظب خودت باش. ــ
را باز  امینشستم، جزوه درس یخال یصندل نیاول یاتوبوس، رو دنیرس با

بعد دوستم سارا هم سوار اتوبوس  ستگاهیکردم و چشم دوختم به آن. دو ا
و قدبلند و اندام پر! در واقع  دیو صورت سف یشگیهم یشد. با همان شاداب

 یانتهاگل ازگلم شکفت، به  دنشیبود. با دمقابل ظرافت من  یسارا نقطه
را باز  فشیداد و نشست و زود در ک ی. سالمندیرفتم تا او هم بنش یصندل

آورد و  رونیبود، ب یدرنگیسف زریفر یسهیرا که در ک ینان کرد و دو لقمه
 گفت:
 ای... بای! بیسالم خانم خانما، طبق معمول که درست صبحونه نخورد ــ

 امروزت. یصبحونه نمیا
 را از دستش گرفتم و گفتم: لقمه

 ؟یدیآب و تابش م قدرنیهست که ا یحاال چ ــ
رو ببر، سر  فشیمامان پز؟ بخور ک یشب مونده یبهتر از کوکو یچ ــ
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 نیکه با ا یدر حال راز،یشما ش لیکه قبول بشم، اونم طبق م خونمیقدر ماون
رو قبول نکردم و  هیو بق لدایبرم، اما اصرار  تونستمیرتبه دانشگاه تهرانم م

 ن،یکنیم یواسم برابر ایرو انتخاب کردم، چون شما و مامان با کل دن جانیهم
شوهر کنم که  کارههی م،ندهیها دارم واسه آترم آخرم، تازه نقشهحاال هم که 

کردن  دایهم که جز درست کردن دردسر و شوهر پ هاهیهمسا نیبشه؟ ا یچ
مقوله. حاال  نیبگذر از ا ییبابا کنمیم ندارن. خواهش یکار چیواسه من ه

کارم،  یلقمه بخورم برم پ هی. شهیم رمیکه داره د میصبحونه بخور میبر ایهم ب
 عشقت! شیشما هم برو پ

بود، در  دهیمن چ یسخنران نیرا که ح یزد و چند شاخه گل یلبخند بابا
 دستانش مرتب کرد و به دنبال من وارد خانه شد.

 فمیبه دهانم گذاشتم و ک رینان و پن یاتکه دم،یرا داغ داغ سر کش یچا 
 را برداشتم و رو به بابا گفتم:

 کنم،یناهارو خودم درست م گردم،یبرم ازدهیمن تا ساعت ده  ییبابا ــ
 اومدم، خدافظ.من  ینزن، کتابتو تموم کن یزیشما دست به چ

و با عشق نگاهم  دادیدستم م رینان و پن یگریکه لقمه د یدر حال بابا
 گفت: کرد،یم

جا رو همه ،یشیرد م ابونیخدا گل من. مواظب باش از خ دیبرو به ام ــ
 بپا!

 .ییبابا یبا ن،یچشم، نگران نباش ــ
قدم برداشتم،  اطیکردم و سمت در ح میرا پا میهایرفتم و کتان اطیح به

 بیخلوت اول صبح، عج یدر را باز کردم و به کوچه پا گذاشتم. کوچه
سن و سال هم کوچه هم نیا یهاخانه کرد،یم قیآرامش را به روحم تزر

 زبودند. ا یمیهمه قد هاهیسال قدمت داشتند. همسا یتا س ستیبودند و ب
 یشده و بو ریرختان انگور به کوچه سرازد یهاها برگخانه یوارهایاکثر د

 هااطیها، حخانه یجلو روها،ادهیپ شتریجا را پر کرده بود. در ببهارنارنج همه
بهار  دنیبود و حاال با رس نفکیو ال یها و... درخت نارنج عضو اصلو پارک

خود  یبهشت یمست بو راخود را شروع کرده بودند و انسان  یعطرافشان
 .کردندیم

برانداز  گذردیبار است از آنجا م نیکه اول یروز کوچه را مثل کس هر
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و سپس به  ندازمیبه مامان ب یرا باز کنم، نگاه یگریجلوتر در اتاق د یکم
 یهمان صبحانه نم،یصبحانه را بچ زیرا دم کنم و م یآشپزخانه بروم، چا

مرغ بود و تا تخم یگاهو گردو و  ریپن یکه شامل کره و مربا، کم یشگیهم
 ایسنگک و  ینان تازه دنیو بعد خر یروادهیپ یآمدن بابا که هر روز برا

 یبرا میهالباس دنیمن هم مشغول پوش رفت،یم رونیاز منزل ب یخشخاش
شب قبل را  یاحتمال یهاو پاش ختیرفتن به دانشگاه بشوم و بعد ر

اط بدوم و در یزنگ در به طرف ح یوجور کنم و سپس با صداجمع
 اسیگل  یهاکنارش شاخه وارید یامان را که از روو کوچک خانه درنگیسف
 دهیچهارچوب در خز یکرده و به باال یهم نافرمان ییبودند و چندتا زانیآو

 بودند باز کنم.
بر لب، گفتن سالم  یدر دست و لبخند یخندان بابا با نان یچهره دنید

من  ی. اخم ساختگدادیاندام نماجازه عرض یبه کس گاهچیزودهنگام او که ه
 «.شمیموفق م گهیفردا د» یبه بابا و گرفتن نان داغ از دستش و گفتن جمله

قدر . چهسرمن عاشق بابا و لبخند مهربانش و دست پر از محبتش بر چشما
 آرزومندش! یهابود برق چشم بایز

نان سنگک را با دو انگشت جدا کردم و به دهانم گذاشتم و  یگوشه
 گفتم: کردم،ینگاه م اسیطور که به درخت همان
 یلیخ م؟یبد ییصفا هیخانم خانما رو  نیا دیکه با نیکنی! فکر نمییبابا ــ

گرفته! خسته شدم از بس که بهش آب دادم و گاُلشو  وارویبزرگ شده، کل د
کف  زهیریشو معالمه از گال هیهر روز صبح  ینیبیجمع کردم. م نیاز زم

 جارو بزنم آخه؟ اطویح نیقدر ا. چهاطیح
افتاده  نیکه تازه به زم یاسی یهابا لبخند نگاهش را دوخت به گل بابا
ها و گل ستادیجمع کرد، مقابلم ا نیزم یرا از رو ییخم شد، چند تابودند. 

 و گفت: ختیسرم ر یرا رو
 ،یبد تیبه زندگ ییصفا هی دیکه تو هم با دهینشون م نیجان ا یاسی ــ
. حاال اونم مثل یاومد ایکاشتم که تو به دن یخانم خانما رو روز نیآخه ا

 خانم! اسمنی یصفا یعنی اسی یشما بزرگ شده، پس صفا
 سرم را تکاندم و با اخم گفتم: یرو یهاگل
گفتم که  ن؟یباز شروع کرد ییمحله! بابا یخاله زنکا نیامان از دست ا ــ


