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اولش مث  خاله بازی خوش می گذشت.

1

روزی سه بار برای خودم غذا درست می کردم؛ بیسکویت ُترد و پنیر.
از صبح تا شب هر چه قدر دلم می خواست می نشستم پای تلویزیون.

سـه روز اول خیلی کیف داد؛ صبحانه بیسـکویت و پنیر و تلویزیون، ناهار 
بیسکویت و پنیر و تلویزیون، شام بیسکویت و پنیر و تلویزیون و خواب. هیچ 

فکر و خیالی به جز تلویزیون و پنیر نداشتم. یک دنیای عالی!
بعد پنیر تمام شد. 

فریزر کاًل خالی شـده بود. توی کشـوی سـبزیجات یخچال هم فقط یک 
کاهوی له شـده ی قهوه ای مانده بود با چندتا هویج بوگندو. وقتی پاکت شـیر 
روی یکـی از طبقه هـا را بـاز کردم، از توی آن هم بوی گند بلند شـد؛ من هم 

درش را بستم و ُهلش دادم ته یخچال.
بعد رفتم توی اتاقم دنبال خوراکی بگردم. توی کشوی پایینی میزم سرک 
کشـیدم. قباًل یک بشـقاب با دوتا کلوچه ی شکالتی گذاشته بودم آن جا برای 
جیلـی. سـاوانا همیشـه همین کار را می کـرد و کلوچه ها هم همیشـه ناپدید 
می شـدند. امـا انـگار من دیگـر نمی توانسـتم کاری کنم که جیلـی بیاید این 
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طرف هـا. شـاید هم سـاوانا خـودش بیسـکویت ها را می خورده. یـک کلوچه 
برداشتم و گاز زدم ولی سفت شده بود.

بایـد می رفتـم خریـد. البته بعد از این همـه تلویزیون تماشـاکردن، باید به 
خودم اسـتراحت مـی دادم. از توی کشـوی جوراب ها یک کم پول برداشـتم؛ 
دوتـا بیسـت دالری که از هدیه های تولـدم مانده بود. تولدم خیلی وقت پیش 
بـود. روزی کـه یازده سـالم شـد، اصاًل فکـر نمی کردم پولی را کـه مامی بهم 

داده، خرج خرید خانه کنم.
حاال همه چیز فرق کرده بود.

چون نمی خواستم توی فروشگاه توجه کسی را جلب کنم، کاله پوشیدم و 
عینک آفتابی زدم؛ مث  یک بازیگر که دارد توی شهر می گردد.

کوله پشـتی ام را برداشـتم و راه افتادم سـمت فروشـگاه. از این که بعد از 
کلی وقت بیرون می آمدم، حس خوبی داشـتم. البته هوای تابسـتان آن قدر 
گـرم بـود کـه زود عرقـم درآمد و از زیـر کاله ُشـّره کرد روی صورتـم. تغییر 

قیافه ام آن قدرها هم که فکرش را می کردم خوشگ  از آب درنیامد.
تـوی فروشـگاه خیلـی ذوق زده شـده بودم، چـون می توانسـتم هر چیزی 
دلـم می خواسـت انتخـاب کنم. رفتم تـوی ردیف اسـپاگتی های نیمه آماده و 
عینکم را زدم باال تا قوطی ها را برانداز کنم. دنبال کنسرو اسپاگتی با گوشت 
می گشـتم. سـاوانا بدون گوشـت دوسـت داره. نه، دوسـت داشـت... سـاوانا 

اسپاگتی بدون گوشت دوست داشت.
یک دفعه حالم خیلی بد شد؛ همان جا، وسط ردیف کنسروها.

امـا بایـد غـذا می خریدم. پنج تا قوطی اسـپاگتی با گوشـت گذاشـتم توی 
سبد خریدم.

می خواسـتم غذاهای خانه ام سـالم باشند و فکر کردم باید سبزیجات هم 
بخرم؛ به خاطر همین، دوتا قوطی ذرت و یک قوطی لوبیاسبز برداشتم. بعد 
هم یک بسـته برشـتوک، یک پاکت شیر، یک بسـته نان، یک بسته کالباس 
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بوقلمون و یک کیسه سیب گذاشتم توی سبد. دیدم کوله ام سنگین می شود 
و فکر کردم همین ها برای چند روز بس است.

پـول خریدهایـم را دادم و بـدون این که کسـی متوجه بشـود از فروشـگاه 
آمدم بیرون. کنار یک نیمکت ایسـتادم و کیسـه ی خوراکی ها را چپاندم توی 
کوله پشـتی ام. بعـد کاله و عینکـم را صاف وصـوف کـردم و راه افتادم سـمت 

خانه که یک دفعه چشمم خورد به مغازه ی حیوان فروشی کنار فروشگاه.
برنامه ی خاصی نداشتم و می توانستم بروم داخ .

در را کـه بـاز کـردم، زنگ باالیش صدا داد. توی مغـازه خیلی بوی حیوان 
می آمد و یک عالمه پرنده  داشتند سروصدا می کردند.

سه تا توله سگ بامزه توی یک قفس شیشه ای بودند. دستم را که گذاشتم 
روی شیشه، کوچک ترین توله پرید طرفم.
دلم می خواست یک سگ بامزه بخرم.

باقی مانـده ی پولـم را از جیبـم درآوردم و نگاهش کـردم. قیمت هر کدام 
از توله سـگ ها چندصـد دالر بود. حتی ک  پـول توی کارت هدیه ی تولدم هم 

کافی نبود.
آکواریـوم ماهی ها تِه مغـازه بود. جلوی آکواریوم چندتا ُتنگ کوچک چیده 
بودند که توی هر کدامشان یک ماهی رنگ وارنگ شنا می کرد. روی یک تابلو 

هم نوشته بود هر ماهی 3/99 دالر.
آخـِر آخـِر ردیف تنگ ها یـک ماهی آبی دیدم که نـوک باله هایش بنفش 

بود. صاف به من نگاه می کرد و یکی از باله هایش را تکان می داد.
مـن هـم انگشـتم را جلوی ُتنگـش تـکان دادم و دوباره بـه پول های توی 

دستم نگاه کردم.
ُتنـگ را بـا دقت تا پیشـخان بـردم. خانمی که آن جا بـود همین که من را 

دید، یک بسته غذای ماهی هم کوبید روی پیشخان. 
گفت: »اینم دو دالره.«
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»اشکالی نداره خانم.« همین جور داشتم نگاه می کردم که چه طوری ماهی ام 
را می گذارد توی کیسـه ی پالسـتیکی، درش را گره می زند و می دهد دسـتم.

پرسید: »اسمش چیه؟«
گفتم: »َسمی.«

کیسه اش را خیلی با دقت تا خانه نگه داشتم.
همه ی چیزهای الزم برای راه انداختن خانه و زندگی آماده بود: خانه، غذا 
و یـک خانـواده ی جدید. از حاال به بعد فقط من، یعنی آبری، و َسـمی بودیم؛ 

خودمان دوتا بدون هیچ کس دیگر.

ما قباًل ماهی گُلی داشتیم. ُتنگ قدیمی اش که سنگ ریزه های آبی داشت 
را زیر ظرفشـویی پیدا کردم. وقتی سـنگ ریزه ها را می شسـتم، زیر لب آواز 
می خوانـدم. می خواسـتم ُتنگ َسـمی حسـابی تروتمیز باشـد. آب را یک کم 
گـرم کـردم و َسـمی را با آب داخـ  کیسـه اش انداختم توی ُتنـگ. بعد هم 

گذاشتمش روی میز اتاقم.
بهش گفتم: »خوش اومدی! این جا خونه ی خودته.«

یک دفعه شنیدم که از جلوی در ورودی صدای پا می آید. سر جایم خشک 
شدم و گوش هایم را تیز کردم.

چندتا نامه از دریچه ی مخصوص نامه ها افتاد داخ . همین که فلز جلوی 
دریچه ی نامه ها صدا کرد، از جا پریدم.

نفسم را حبس کردم و روی نوک پا رفتم سمت در تا نامه های تلنبارشده 
را ببینم. خیلی هایشان هنوز برای گوردون پریستلی فرستاده شده بودند؛ بابا. 
یـک مجله ی کودکان هم برای سـاوانا آمده بود. محکـم به کُپه ی نامه ها لگد 

زدم و برگشتم توی آشپزخانه تا برای خودم ساندویچ درست کنم.
تلفـن زنـگ خورد. چند روزی می شـد که صدایش درنیامـده بود. زل زدم 
بهش... دومین بار هم زنگ خورد... سه بار... سر چهارمی گوشی را برداشتم.
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»مامان؟«
»ببخشید عزیزم؟«

»الو؟«
»آبری عزیزم، من َابیِگی  مارشال هستم، از کلیسا.«

وای کلیسـا! همان خانم کلیسـایی های مسـخره که همیشـه توی کارمان 
سرک می کشیدند. مدام به مامان زنگ می زدند و اصرار می کردند برویم توی 
جلسه هایشـان. البته ما هم تا روزی که من بسـتنی قیفی ام را کشـیدم روی 
پیراهن سـفید ِپنی لِین، توی جلسـه ها شـرکت می کردیم. ِپنی گیر داده بود 
بـا هـم بازی کنیم و هر چه قدر بهش می گفتم نمی خواهم، ول نمی کرد. تازه، 
یکی از آن خانم کلیسـایی ها هر هفته یک ظرف الزانیای چندش می گذاشـت 
جلوی در؛ حتی حاال که سه ماه از خاکسپاری گذشته بود. هفته ی پیش توی 

الزانیا بادمجان ریخته بود. َاخ!
»مادرت خونه ست؟ می خواستم حالش رو بپرسم و ببینم دوتایی چی کارا 

می کنید. از چهارم ژوئیه که با هم رفتیم گردش، ندیدمتون.«
گفتم: »نه، رفته بیرون خانم. زود برمی گرده.«

»بهش می گی من زنگ زدم؟ می خوایم یه جشـنواره ی کیک و شـیرینی 
خیریـه برگـزار کنیـم. فکر کردم شـاید بخواد همـکاری کنه. همیشـه کارای 

گروهی ما رو دوست داشت... شاید بهش کمک کنه.«
نمی فهمیـدم چه طـوری می توانسـت کمک کند. اصاًل مگـر چیزی هم پیدا 

می شد که کمکش کند؟
گفتم: »بله خانم.«

خانم مارشال پرسید: »پس بهش می گی به من زنگ بزنه؟«
»خـب، راسـتش مـا تا چند سـاعت دیگه داریـم می ریم مسـافرت. وقتی 
برگشـتیم بهتون زنگ می زنه.« قصه ی خیلی خوبی سـرهم کرده بودم، چون 

ماشینمان هم دیگر جلوی در نبود.
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»چه عالی! برای هر دوتون خوبه که از خونه بزنید بیرون. اگه چیزی الزم 
داشتید حتمًا خبر بدید. باشه؟«

»حتمًا خانم. خداحافظ.«
گوشـی را کوبیدم سـر جایش. دیگر نباید تلفن را جواب می دادم؛ خیلی 
خطرناک بود. یک ماژیک قرمز از توی کشـوی آشـپزخانه برداشـتم و روی 
یـک تکـه کاغـذ نوشـتم رفتیـم مسـافرت. بعـد چسـب آوردم و کاغـذ را از 
بیرون چسـباندم به شیشـه و در را هم کوبیدم. قانون ها را می دانسـتم: نباید 
می گذاشتم هیچ کس، هیچ کس بفهمد تنها هستم. توی تلویزیون دیده بودم 
بچه های تنهایی را که پیدا می کردند، می فرسـتادند پرورشـگاه. نمی خواستم 

یکی از آن بچه ها باشم. دلم می خواست همین جا بمانم.
شاید آن برگه از شّر الزانیاهای زورکی هم خالصم می کرد.

تلفن یک ریز زنگ می زد. زنگ... زنگ... اما من با هر کسی که پشت خط 
بود، هیچ حرفی نداشتم. جواب نمی دادم.

صبحانه برشـتوک، ناهار نصف قوطی اسـپاگتی و شام هم نصف دیگرش 
را می خوردم.

بعضی وقت ها بیخیاِل تلویزیون نگاه کردن می شـدم و همین جور که روی 
مبـ  دراز کشـیده بـودم، زل می زدم به تارعنکبوت های روی سـقف که با باد 

پنکه سقفی می رقصیدند و به چیزی فکر نمی کردم.

از این کـه اتاق خوابـم طبقـه ی پاییـن و کنـار آشـپزخانه بـود خوش حـال 
بـودم. این جـوری دیگر مجبـورم نبودم بروم طبقه ی باال که چشـمم بیفتد به 

اتاق خواب های دربسته.
می دانستم اتاق ساوانا هیچ فرقی نکرده. حتی تختش مرتب نشده. هنوز 
پتویش مچاله بود و عروسک هایش پخش وپال بودند. سبد لباس های کثیفش 
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دیگـر جـا نداشـت. میز نقاشـی اش هم ُپـر از مدادشـمعی و کاغذرنگی بود.
دِر اتـاق مامـان و بابـا هم بسـته بود، اما نه از زمان تصـادف به بعد؛ مامان 
سـعی کرده بود آن جا بخوابد. می دانسـتم بیشـتر شـب ها روی مب  طبقه ی 

پایین می خوابید، البته اگر اصاًل خوابش می ُبرد.
خیلی خوش حال بودم که َسمی را داشتم و هر چند روز یک بار باید بهش 

غذا می دادم.
وقتی آب توی ُتنگش را فوت کردم، روی آب موج درسـت شـد و َسـمی 

باله هایش را تکان داد.
گفتم: »شب به خیر َسمکینز. همه چی همون جوریه که دوست داری. ببین... 
چراغ توی ُتنگت رو روشن کردم، پرده های اتاق رو کشیدم، ستاره های روی 

سقف اآلن روشن می شن و موسیقی هم آماده ست.«
چـراغ را خامـوش کردم و خزیدم توی تختـم. بعد به آهنگی که بابا برایم 
خریـده بـود، گـوش دادم و زل زدم بـه َسـمی کـه داشـت تـوی ُتنگش شـنا 
می کرد و شـنا می کرد و شـنا می کرد. حواسـم به حرکات هماهنگ موسیقی 
و آب بود و می توانسـتم راحت بخوابم. چشم هایم یواش یواش خسته شدند. 

می دانستم قرار نیست شب خواب ببینم.

وقتی روز شد، دوباره دراز کشیدم روی مب . چندشنبه بود؟ مطمئن نبودم.
صدا زدم: »َسمی! تو آرزوت چیه ماهی آبی کوچولوی تنها؟ هان؟«

گوش دادم.
»منم همین طور... ولی کاش مال من با بستنی باشه!«

طفلک َسـمی. فکر کردم شـاید دلش برای بقیه ی ماهی های توی مغازه 
تنگ شـده باشـد، البته بعید می دانسـتم. آن جا خیلی شـلوغ بود. ماهی های 

جنگجو دوست دارند دورشان خلوت باشد.
منم همین طور َسمی.
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حداق  حاال تابسـتان بود. صبح ها کسی حاضرغایب نمی کرد ببیند هستم 
یـا نـه. خبری از بچه های مسـخره ای که یک بند بهـم زل می زدند یا یک طور 
عجیبـی باهـام رفتار می کردند، نبود. هیچ کس به مـن اهمیت نمی داد و من 
هـم مجبـور نبـودم به کسـی اهمیت بدهم. حـس خوبی داشـتم؛ مث  حس 

خوردن بیسکویت ُترد و پنیر.

دوبـاره داشـتم تلویزیـون می دیدم کـه صدای زنـگ در بلند شـد. زنگ... 
زنگ... اهمیت ندادم، اما قطع نمی شد.

به خودم گفتم جواب نده.
اما همین جور صدای زنگ می آمد. 

فکر کردم شـاید دیوانه بشـوم. قشنگ داشـتم دیوانه می شدم از این همه 
دینگ دانگ، دینگ دانگ، دینگ دانگ، دینگ دانگ... 

کلـه ام می گفـت نـرو، امـا پاهایـم داشـتند از روی مبـ  می دویدنـد. بعـد 
دست هایم به سمت در دراز شدند و سریع بازش کردند.

مامی ایسـتاده بود دم در. چشـم هایش قرمز شـده بودند، اما نگاه خیلی 
محکمی داشت.

»مامی! این جا چی کار می کنی؟«
مادربزرگم گفت: »اومدم ببینم حال دخترام چطوره.«

پرسیدم: »چرا؟«
»تلفن کردم، ولی کسی جواب نداد.«

»خراب شده.« دروغ گفتم. 
»نگران شدم. هر هفته باهاتون حرف می زدم، اما یه دفعه هیچ خبری نشد...«

»یعنی این همه راه از ِورمونت اومدی تا این جا؟ چه طوری؟«
مامی جواب داد: »با قطار... و یه تاکسی.«

چشـمم افتاد به کیف مسـافرتی کوچک مامی. احتمااًل چند دسـت لباس 
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راحتی و مسواک با خودش آورده بود... مامی از سفرکردن بدش می آمد.
تا دست هایش را باز کرد، خودم را انداختم توی بغلش. برای اولین بار از 

وقتی که تنها مانده بودم، گریه کردم.

***
نشسـتیم روی مب  و مامی سـرم را نوازش کرد. دسـتش به زخم باالی 

پیشانی ام نمی خورد.
پرسید: »لیزی من کجاست؟«

لیزی؛ مادر من و دختر مامی... کجا بود؟
دوبـاره دروغ گفتـم: »رفتـه بیـرون... زود میـاد، قبـ  شـام می رسـه.« 
نمی دانستم تنها زندگی کردن باعث می شود دروغ بگویم، اما این اتفاق افتاده 

بود. نمی توانستم راستش را بگویم؛ هیچ راهی نداشت.
»مامی برام کتاب می خونی؟«

»باشـه عزیـزم. مث  اون وقتا که کوچیک بودی؟ تو همیشـه عاشـق قصه 
بودی...« مامی جمله اش را تمام نکرد، اما من توی سرم شنیدمش. همیشه 
ایـن حـرف را می زد و همیشـه هم کلمه هـای بعدی اش این هـا بودند: »ولی 

ساوانا هیچ وقت نمی نشست قصه رو گوش کنه...«
»مـن بـرم کتـاب داسـتانم رو بیـارم.« رفتـم تـوی اتاقـم و کتابـی را کـه 
می خواندم، آوردم. صدای آرام مامی کاری می کرد که دلم بخواهد تا همیشه 
بخوابم. کنارش دراز کشیدم و سرم را به جای بالش گذاشتم روی شکمش.
هنـوز تـا غـروب کلـی مانـده بـود، امـا همین طور کـه مامی داشـت کتاب 
می خواند، رنِگ نور هم به نارنجی روشن تغییر کرد و بعدازظهر تمام شد. 

وقـت شـام بود؛ موقعی که مامی انتظار داشـت مامان برگـردد خانه. الی 
صفحه های کتاب نشـان گذاشـت و گفت: »شاید بهتر باشه بریم شام درست 

کنیم. دیگه وقتی مامانت بیاد، الزم نیست نگران غذا درست  کردن باشه.«
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گفتم: »آره.« اما همان جا روی مب  درازکش ماندم. می ترسیدم اگر تکان 
بخورم، استفراغ کنم.

مامـی گفـت: »بیا کمکم کن. من هیچ وقت توی آشـپزخونه ی بقیه راحت 
نیسـتم.« یـواش بلنـد شـدم و خیلـی با احتیـاط دنبالـش راه افتادم سـمت 
آشـپزخانه. پشـت سرش بودم که چشـمش خورد به قوطی کنسروهایم. هر 
هشـت تا را دید. همه شـان کنار هم روی پیشـخان ردیف شـده بودند؛ چندتا 
خالـی و چندتایـی هم دسـت نخورده. احتمااًل همان موقع فهمید. شـاید هنوز 
باورش نمی شـد. خود من که این همه برایم گذشته بود، هنوز باورم نمی  شد. 
دیدم چشم هایش چرخیدند سمت اتاقم و متوجه لباس های کثیف کف اتاق 

شد؛ لباس های زیر، شلوارهای جین و تی شرت ها.
»خب... چی درسـت کنیم؟« رفت سـراغ یخچال که به جز ُسس و ترشی، 
تنها خوردنی داخلش کالباس بود. کالباس را برداشت، نان را هم آورد و سه تا 
ساندویچ درست کرد و گذاشتشان توی سه تا بشقاب. قوطی لوبیاسبز را هم 
خالی کرد توی یک کاسـه ی شیشـه ای َدردار تا توی مایکروفر گرم کند. هر 
چیزی که آماده می شـد، به من اشـاره می کرد ببرمش سـر میز. سه تا لیوان 
ُپر آب هم گذاشـتم. وقتی همه چیز چیده شـد، جفتمان به بشقاب سوم نگاه 
کردیـم. کلی وقت به سـاعت دیجیتالی باالی گاز خیـره ماندم: 7:20. 7:28. 

7:33. 7:38. 7:42. لوبیاسبزها سرد شده بودند.
مامی پرسید: »نمیاد، نه؟«

سـرم را انداختـم پایین و زل زدم به بشـقابم. صدایـم درنمی آمد. زیر لب 
گفتم: »نه.«

مامی آه کشید. »آبری...«
سکوت.

»می دونی کجا رفته؟« انگار مامی هنوز امیدوار بود مامان رفته باشد خرید.
سرم را تکان دادم که یعنی نه.
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»چندلوقته؟«
بـهللوبیاسـبزهایلدسـتلنخوردهلاملزللزدملولشمردمشـان:لصف،لدو،لسـه،ل

چهار،لپنج...لپانزده،لشانزده...
»آبری؟«

»صهلهفته.«
»صهلهفته!لتولصهلهفتهلستلتنهاصی؟!«

تلفنلزنگلخورد.لعالیلشد.لمامیلدصدلکهلتلفنلرالجوابلنمیلدهم.
پرسید:ل»تلفنلسالمه؟«

جوابلدادم:ل»اونلقدرالهملخرابلنیست.«
تکـرارلکـرد:ل»اونلقدرالهملخرابلنیسـت!«لبعدلازلجالپرصـدلولبالعجلهلرکتل
سـمتلتلفـن.لگفـت:ل»الـو؟«لانـگارلخیلـیلناراحـتلولنگـرانلبود.ل»نـه،لخیلیل
ممنون.لنمیلخواملتویلمسـابقهلیلموسـیقیلشـرکتلکنم.«لگوشیلرالگذاشتل
ولصواشلصواشلبرگشـتلسـرلمیز.لازلقیاکهلاشلمعلوملبودلداردلککرلمیلکندلول
ککرلمیلکندلتالبتواندلصفلچیزیلبگوصد.لبعدلانگارلصادشلرکتهلباشدلمیلخواستهل
حرفلبزند،لدسـتلهاصشلرالگرکتلجلویلصورتشلولسـرشلرالگذاشتلرویل
میز.لکلیلوقتلهمانلطوریلسرشلرویلمیزلبودلولشانهلهاصشلمیللرزصدند.

صواشلگفتم:ل»عیبانیلنباشللطفًا.«
»آبری،لچرالبهملزنگلنزدی؟لچرا؟لچرا؟لچرا؟«

نمیلدانستملچرا.لاصاًللبهلذهنملنرسیدهلبودلبهشلخبرلبدهم.لنمیلتوانستمل
نگاهـشلکنـم.لحـسلکـردملدلیلـشلازلتـویلانگشـتلهایلپاصملبـااللآمد،لازل

قفسهلیلسینهلاملردلشدلولمث لجیرجیرلازلتویلدهانملپرصدلبیرون.ل
»ازلدستلمامانلعیبانیلنباشللطفًا.«

»آبری...«
»اصنلچندلوقتهلخیلیلبهشلسختلگذشته.«لدوبارهلداشتملگرصهلمیلکردم.ل

کاشلمامیلنیامدهلبود.
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»می دونـم عزیـزم، می دونم.« مامـی آمد این طرف میز، بغلـم کرد، تکانم 
داد و همین جور که دسـتش را گذاشـته بود روی زخمم، سـرم را چسباند به 

خودش.
»چرا تنهام گذاشت؟«

»نمی دونـم... هـر چـی هـم کـه یه نفر رو دوسـت داشـته باشـیم یـا فکر 
کنیـم کـه می شناسـیمش، بازم نمی تونیـم خودمـون رو بذاریم جـای اون... 
خیلی متأسـفم. خیلی خیلی متأسـفم. خیال می کـردم دوتایی حالتون بهتر 

می شه.«
خودم را کشـیدم عقب و داد زدم: »مریض نیسـت! فقط ناراحته... تو که 

نمی دونی.«
قیافه ی مامی جوری شد که انگار سیلی خورده. اما وقتی توی چشم هایم 
نگاه کرد، معلوم بود که عصبانی نیسـت. چشـم هایش داشتند آب می شدند. 
دوبـاره مـن را چسـباند به خـودش. دیگر نمی توانسـتیم همدیگـر را ببینیم. 

خیلی سفت بغلم کرده بود.


