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سپاسنامه 

و  میکنم  کنار خودم حسش  مهربون هستم که همیشه  سپاسگزار خدای  ازهمه  اول 

از مادر و  تره. و جا داره تشکری بکنم  نزدیک  بهم  از رگ گردن هم  میدونم که 

پدر بزرگوارم که با حمایت همیشگی شون من رو تشویق و همراهی کردن. و سپاس 

فراوانی میکنم از خواهر عزیزم که تو نوشتن این داستان کمک شایانی به من کرد و 

پشتم رو خالی نکرد. و در آخر هم از تمامی افراد خانواده ام تشکر و سپاس به عمل 

میارم که به من روحیه ی خیلی عالی و خوبی دادن تا تونستم این داستان رو به چاپ 

شما  از  بکنم  ای  ویژه  قدردانی  باید  صدالبته  و  نذاشتن.  تنهام  راه  این  تو  و  برسونم 

دوست عزیز که کتاب ) ساعت عاشقی ( رو انتخاب کردید. امیدوارم که حس خوب 

و قشنگی رو بتونم به شما القا کنم...و لزمه بدونید خدا بود که عشق را آفرید....

                                             شیوا غلم زاده
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پیشگفتار

ها هم  بعضی  نمیدن.  بهش  اهمیتی  میدونن که  الکی  ها عشق رو یک حس  بعضی 

جوری عشق رو باور دارند که باهاش خو میگیرن و جوری عاشق میشن که حاضرن 

دارن که  ُجربُزه  آنقدر  و  میشن  ها عاشق  بعضی  بدن.  بخاطر عشقشون جونشون رو 

به معشقشون نشون بدن. ولی بعضی ها عاشق میشن و جوری زندگی  عشقشون رو 

باخبر  از عشقشون  هم  هیچ کس  آخر  در  و  ندارن  قبول  رو  انگار عشق  که  میکنن 

باهاش حرف  رویا  تو  که  عشقشون  و  دلشونه  همدمشون  تنها  افراد  این جور  نمیشه. 

میزنن. نمیدونم شاید بعضی از این افراد معشوقشون هم از این عشق پنهان باخبرباشه و 

اون هم سکوت کنه و منتظر شنیدن کلمه ی دوستت دارم باشه. به هر حال عشق رو نه 

میشه تعریف کرد ونه تفصیر. عشق برای بعضی ها حسی قشنگ و لذت بخش و برای 

بعضی ها عذاب آور. اما جزو هرکدوم از این دسته ها که باشیم عقربه ی دل همه ی 

ما روی ساعت عاشقی کوک شده...

این داستان رو تقدیم میکنم به اون دسته از کسایی که عاشق شدن و هستن و خواهند 

بود اما هیچ کسی از عشقشون باخبرنمیشه و این عشق رو تا آخر عمرشون تو قلبشون 

پنهان میکنن .....
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هدفون تو گوشم بود ولی بازم صدای بابا آنقدر بلند بود که میشنیدم. اصل حوصله ی 

خیلی  بابا  انگار  میرفتم  باید  دیگه  ولی  نداشتم  و  مامان  وگیردادنای  بابا  های  بحث 

عصبانی بود. با بی حوصلگی هدفونو از گوشم برداشتم و رفتم تو سالن. تاچشمش 

به من افتاد گفت:

- چه عجب!!بشین ببینم.
به اطاعت از حرفش نشستم رو کاناپه وکنترل تلوزیون رو برداشتم و خودمو مشغول 

عوض کردن کانالها کردم که بیشتر عصبانی شد:

- وقتی دارم باهات حرف میزنم به من نگاه کن.
رومو کردم بهش و گفتم:

_ بفرمایید بله؟باز چیشده؟
- چی شده؟از خودت بپرس.

با  بابا...همش گیر همش دعوا...من بزرگ شدم دیگه حال ماهی یک بار  واااای   _
دوستام یه مهمونی میگیرم. مگه چیکار کردم که آنقدر بزرگش میکنید؟

- دوستاتو مگه من میشناسم؟اگه خدایی نکرده یکیشون بد از آب دربیاد و توهم تو 
دردسربیفتی چی پسرم؟

_ باشه چشم دیگه مهمونی نمیگیرم خوبه؟خیالتون راحت شد؟
و بعد بالحنی نصیحت مندانه و آروم گفت:

_ پسرم من بخاطره خودت میگم بد تو که نمیخوام. نگرانتم که یه وقت تو دردسر 
نیفتی. وگرنه من که با شادیه تو مشکلی ندارم.

وقتی حرفای بابام تموم شد بلند شدم برم تو اتاقم که همون موقع در باز شد و بهار 

وارد شد:

_ به ایشون چیزی نمیگید که تا این وقت شب بیرون بوده فقط به من گیر بدین
- سلم چی شده؟
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_ کجا بودی تا این وقت شب؟                                                                                                                                    
همونطور که با خستگی مینشست رو مبل گفت:

- خونه ی یکی از دوستام درس میخوندیم.

_ هه..آره جون خودت..!!!
- دلت از یه جای دیگه پره داری سره من خالی میکنی؟

_ تو اینطوری فکر کن.
مامان با یه سینی که چهارتا لیوان شربت پرتقال توش بود وارد سالن شد و همونطور 

که کنار بابا مینشست خطاب به هممون گفت:

_ بس کنین تو رو خدا چقدر بحث میکنید.
_ گل گفتی مامان جان...

-خب دیگه دعوا بسه توهم بشین باربد. 

همونطور که یکی از لیوانهای شربت رو برمیداشتم نشستم و برای عوض کردن جو گفتم:

_ راستی مامان، گلی جون کجاس؟ شما چرا شربت آوردین؟
- دخترش مریض شده یکی دو روز شاید نیاد.

- کاش میگفتی چمدون منو ببنده بعد بره.

با تعجب رو به بابا گفتم:

_ کجا به سلمتی؟
- میخواستم امشب مفصل باهات حرف بزنم. باربد جان فردا صبح زود میرم شیراز 

چند روز نیستم تو باید بری کارخونه و بالی سر کارگرا واستی و نظارت داشته باشی.

_ من چرا؟
- پس کی بره؟ هرچی باشه چندسال دیگه بجای من باید بری.

با خوشحالی گفتم:

_ جدی بابا؟                                                                     
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- آره پسرم.

- آره دیگه پسرم آقایی شده واسه خودش.

_ فدااای بابا و مامان گلم بشم من.
- وااای تو روخدا بسه لوس هست لوس تر میشه ها!

با آرنجم زدم به پهلوشو گفتم:

_ چیه حسودیت میشه؟
- واه واه واه به چیه تو باید حسودیم بشه؟

با حالت حق به جانبی گفتم:

_ به همه چیم...
- پاشو برو که اصل حوصله ی بحث باهاتو ندارم.

لیوان شربتمو سر کشیدم و گفتم:

_  چرک....
- بی ادب...

_ من میرم بخوابم که فردا صبح برم کارخونه بابایی.
- آفرین پسرم.

- اییییشش...خودشیرین...

_ شبتون بخیر همگی..
اینو گفتم و رفتم تو اتاقم خودمو رو تخت ولو کردم و نفهمیدم کی بخواب رفتم.

صبح ساعتهای9/30-10 از خواب بیدارشدم. بعد از یک آبی که به صورتم زدم از 

کمد لباسام یک تیشرت سورمه ای با کت همرنگش انتخاب کردم و به همراه یک 

شلوار لی تنگ پوشیدم و از خونه خارج شدم. داشتم میرفتم تو پارکینگ که دیدم یک 

پسر جوونه خوش قد و قامت پشت دِر فلزِی حیاط جنوبی خونمون که بیشتر به یک باغ 

شباهت داشت واستاده. انگار منتظره   آقای رحیمی باغبونمون بود که در و باز کنه ولی 
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ازونجایی که خیلی نظرمو به خودش جلب کرده بود خودم راهی رو که از دِرساختمون 

اصلی تا دِر باغ بصورت زیبایی سنگ فرش شده بود پیش گرفتم و خودم درو براش 

باز کردم. یه پسر جوونه خوش سیمای چشم ابرو مشکی با لباسهایی ترتمیز و برازنده اما 

سیاه با قدی متوسط بود. با دیدن من دستی به موهاش کشید و گفت:

- سلم.                                                                     

_  سلم.شما؟
- من مهیار هستم. مهیار سعیدی. پسر آقای محسن سعیدی.

تا اینو گفت ناخداگاه یک آهی کشیدم و گفتم:

_  تسلیت میگم. ایشاال غم آخرت باشه. مرد خوبی بودن. ما ایشون رو سالها بود 
نمیدونستم آقای سعیدی یک  بودیم.  از کارشون هم خیلی راضی  که می شناختیم. 

همچین پسره آقایی دارن.

سرش رو انداخت پایین و با شرمساری گفت:

- نظر لطفتونه. میخواستم با آقای شمس حرف بزنم.

_  بابام نیستن ولی اگه امری هست من درخدمتم.
- من میخواستم اگه میشه بیام و اینجا کارکنم.کار پدرم رو ادامه بدم.

اعتماد  قابل  ی  راننده  یه  دنبال  که  بود  روزی  چند  یه  ما  اتفاقا  عالی  هم  خیلی    _
می گشتیم.کی بهترازشما!!!

- ممنون آقا.

_ گواهینامه که داری آره؟
- بله دارم.

_ خوبه. مشکلی نیست.
- خیلی ممنون آقای؟؟

کمی مکث کرد انگار میخواست اسممو بدونه:



  
ساعت عاشقی              11

_  باربد هستم.
- خیلی ممنون آقا باربد. از کی میتونم بیام و شروع به کار کنم؟

_  اووومم.....از..اصن از همین الن. بیا منو برسون کارخونه خیلی هم عجله دارم.
حسابی دیرم شده.                                                                          

با خوشحالی استقبال کرد و منم  سوئیچ ماشین شاسی بلندی رو که سال پیش پدرم 

برای کادوئه تولد بهم داده بود رو دادم بهش و راه پارکینگ رو نشونش دادم اون 

هم به سرعت جلوتر از من رفت که ماشین رو بیاره. من هم برای بردن لذت بیشتر از 

هوای خوب و دل چسب بهار آروم آروم قدم میزدم. فضای سرسبز باغ بوی گل های 

رز قرمزی که لبلی بوته های سبزشون خودنمایی می کردن صدای گنجشک هایی 

که تو هوا پرواز میکردن نسیم دلنشین بهاری که می وزید و صورتم رو نوازش میکرد 

بهترین حس رو به من میداد.......توهمین حال و هوا بودم که صدای بوق ماشین منو 

به خودم آورد. مهیاربود سوارشدم و راه افتادیم:

_ آدرس کارخونه رو داری؟
- بله. پدرم قبل از مرگش همه ی آدرسا رو بهم داده بود. راستش این نصیحت پدرم بود 

که شغلشو ادامه بدم. پدرم همیشه از خونوادتون تعریف میکرد.

_ ایشون لطف داشتن.دانشگاه هم میری؟
- بله بعضی روزا دو ساعتی رو کلس میرم.

_ خوبه. موفق باشی. راستی ببخشید که  من تو مراسم پدرت شرکت نداشتم دانشگاه بودم.
- اختیار دارید. مشکلی نیست.

چند دقیقه ای به سکوت گذشت و دوباره لب به سخن گشود:

به  منو  و  بدید  افتخار  اگه  البته  پیدا کردم.  مثل شما  - خوشحالم که دوست خوبی 

عنوان دوست قبولم کنین.

_ این چه حرفیه مهیار جان معلومه که قبولت میکنم.
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- ممنونم ازتون.

دلم براش می سوخت. غم بزرگی رو تجربه کرده بود. از طرز حرف زدنش از نگاه 

بخاطر  داد.  تشخیص  خوبی  به  رو  عزیز  یک  دادن  دست  از  غم  میشد  چشماش  به 

باشم  تا کمکی کرده  باشم  باهاش مثل یک دوست خوب  تا  همین دلم میخواست 

از گذروندن یک  بهتربشه......بعد  اش  و روحیه  کنه  فراموش  رو کمی  این غم  که 

از  تقریبا 5-6 کیلومتری  به کارخونه که  بالخره رسیدیم  تهران  ترافیک  تو  ساعت 

شهر فاصله داشت. وقتی به جلوی در کارخونه رسیدیم دیدم سروصدا میاد. از پنجره 

و  ایستاده  نگهبانی  جلوی  رنگ  طلیی  کروکی  ماشین  یک  دیدم  انداختم  نگاهی 

انگار اجازه ی ورود نمیدادن:

_ چه خبره!!!                                                             
_ میرم ببینم چی شده.

از ماشین پیاده شدم و رفتم جلو خطاب به نگهبان گفتم:

_ اینجا چه خبره؟
_ این خانوم میخوان برن داخل.

برگشتم و نگاهی به راننده ی ماشین انداختم.کمی جا خوردم آخه یک همچین خانومی 

اینجا چیکار داشت؟؟؟ دختری بود که با یک نگاه میشد فهمید که فوق العاده باکلس و 

باشخصیته و صدالبته پولدار. یک عینک دودی مارک به چشماش بود و شال سفیدرنگی 

که به صورت عجیبی به سرش بسته شده بود و کمی از موهای قهوه ای رنگش بیرون از 

شال جلوه نمایی میکرد...دستم رو گذاشتم بالی ماشینشو کمی خم شدم:

_ سلم خانوم.
خیلی سرد جواب داد: سلم

_ امرتون؟
آروم اما با لحنی که عصبانیت دراون موج میزد گفت: من با مدیر کارخونه کار دارم.
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باید باهاشون صحبت کنم.خیلی مهمه.

_ مدیر کارخونه که فعل تا چندروزی نیستن. اما پسرشون هستن اگه کاری دارید 
میتونید با ایشون حرف بزنید.

این آقای نگهبان بگید  به  انگار خیالش راحت شد و گفت: خداروشکر. پس لطفا 

بذارن من برم داخل.

_ اوکی.
برگشتم و به نگهبان اجازه ورودش رو دادم اما گفتم اول ما بریم داخل بعد بذارید 

خانوم بیان. همینطور هم شد. از مهیار خداحافظی کردم و قرار شد عصر زنگ بزنم 

که بیاد کارخونه دنبالم. رفتم و برای اولین بار پشت میز مدیریت بابام نشستم. حس 

خیلی خوبی بود و فکر کردن به اینکه من بشم جانشین بابام تو این کارخونه شعفی رو 

تو وجودم بوجود میاورد. تو افکار خودم غرق بودم که تلفن زنگ خورد:

_ بله؟
- آقای شمس خانومی اومدن باشما کار دارن.                            

_ بگو بیان داخل.
تلفن رو قطع کردم و بعد از چند لحظه خانم وارد شد:

_ سلم بفرمایید بشینید.
با تعجب پرسید:شما؟ شما پسر مدیر کارخونه اید؟

_ آره.چطور مگه؟ بهم نمیاد؟
خندید و گفت: نه اتفاقا. خیلی هم بهتون میاد. چون همون دم در نگفتید یکم جا خوردم.

_ خب بفرمایید امرتون.
یک نفس عمیق کشید و گفت: من عسل هستم.عسل آریا.

_ خوشبختم.
_ همچنین. راستش من برای پایان نامم نیاز به تحقیق داشتم. کارخونه شمارو انتخاب 
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ازتون  حال  رشتمه.  به  مربوط  اینکه  هم  و  نبود  دور  زیاد  تهران  از  هم  چون  کردم 

میخوام که کمکم کنید تا یه چرخی تو کارخونتون بزنم البته اگه مشکلی نیس.

_  نه چه مشکلی! اتفاقا خوشحال شدم که کارخونه ی مارو انتخاب کردین عسل خانوم.
- لطف دارید.

_ قهوه میخورید یا چایی؟
_  فرقی نداره.

_ تعارف نکنید بگید لطفا.
_ قهوه.

دختر  آوردن.  برامون  دقایقی  از  بعد  و  دادم  قهوه  دوتا  سفارش  و  برداشتم  و  تلفن 

که  همونطور  میبرد.  لذت  باهاش  صحبتی  هم  از  پسری  هر  که  جوری  بود  جذابی 

مشغول خوردن قهوه هامون بودیم پرسیدم:

_ رشتتون چیه؟
- نظره خودتون چیه؟                                                      

_ اووومم....صنایع غذایی؟؟؟!!!
_ بله.

_ خب اگه قهوتونو خوردید میتونیم شروع کنیم.
- بله بله حتما.

نزدیک به یک ساعتی رو تو کارخونه گشتیم و تمام قسمت هارو بهش نشون دادم و 

اونم چیزهایی یادداشت میکرد و یا عکس هایی میگرفت. بعد از اتمام کارش برگشتیم 

تو اتاق تا کیفش رو برداره

- از کمکتون ممنونم آقای...ببخشید چی باید صداتون کنم؟

_ باربد هستم. باربد شمس. شما هرچی دوست دارین صدا کنید.
لبخندی زد و گفت:
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_ ممنونم آقای شمس من این تحقیق رو میبرم امیدوارم که مشکلی نداشته باشه که 
بخوام دوباره مزاحمتون بشم.

یه کاغذ از رو میز برداشتم و شمارمو نوشتم و دادم بهش:

_ این شماره ی منه اگه امری بود بازم تمام قد در خدمتیم.
_ ممنونم ازتون. خب دیگه من میرم. به امید دیدار آقای شمس.

تا دم در همراهیش کردم و رفت. تا بعد از ظهر تو کارخونه بودم. ساعتای 4/30 بود 

که زنگ زدم و مهیار اومد دنبالم و برگشتم خونه. هنوز کلید انداختم که برم داخل 

دیدم بهار درو باز کرد و جلوم ظاهر شد یه نگاه به سرتاپاش انداختم:

_ خیر باشه. باز کجا؟
_  علیک سلم !

_ حال فکر کن سلم کردم. پرسیدم باز کجا؟
_ خرید.

_ خرید چی؟
_ برو داخل از مامان بپرس من باید برم دیرشده زیاد وقت ندارم.                 

اینو گفت و رفت و در حالی که داد می زد گفت:

- به مامان بگو زود بیاد که دیر میشه.

بااین حرفش ذهنم درگیر شد و سریع رفتم داخل و دیدم مامان هم حاضر شده و   

داره میره:

_ اومدی پسرم؟
_ مامان چه خبره؟

_ امشب تولد آیلینه داریم میریم براش کادو بخریم.
_ خب کاش به منم یه خبر میدادین سر راه براش یه چیزی میخریدم.

_  پیش پای تو خالت زنگ زد گفت امشب تولد آیلینه بیایین. میخوای الن با ما بیا 
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بریم که تو هم کادوتو بگیری..

_ نه من خیلی خستم. از طرف من براش یه اودکلن بگیرین بعدا پولشو میدم.
_ باشه پسرم. تو استراحت کن.

_ چشم.
- پس فعل باربد جان.

_ ا راستی مامان.
_  جانم؟

_ راننده استخدام کردم پسر آقای سعیدی با اون برین این بهار مثه آدم رانندگی نمیکنه.
_ چه خوب پسرم مرسی.

_ فدااااات
_ خدافظ مامان جون.

بعد از رفتن اونا منم رفتم پای بوم نقاشیم و نقاشیه نیمه کارم رو تکمیل کردم. تصویری 

در  قایقی که  ودرانتها  دلگیر  و غروبی  و خلوت  و ساحلی خالی  زیبا  دریایی  از  بود 

دوردست ها....یک ساعتی رو درگیره نقاشیم بودم و بعد از اتمامش رفتم پای لپ تاپ 

و متن هایی رو که باید ترجمه میکردم به اتمام رسوندم. کارم تا 8/30 طول کشید. 

صدای مامان و بهار رو از طبقه ی پایین شنیدم. دیر شده بود و دیگه باید حاضر میشدم 

به سرعت بعد از یک دوش آب گرمی که گرفتم از کمده بزرگی که داشتم یک کت 

شلوار سورمه ای با خط های سفید انتخاب کردم و به همراه یک پیرهن سفید پوشیدم 

و در انتها از کشوی ساعت هام یک ساعت سفیدمشکی برداشتم و بستم. داشتم برای 

آخرین بار خودمو تو آیینه برانداز میکردم که در باز شد و بهار اومد داخل:

_ بلد نیستی در بزنی؟
_ به به چه خوشتیپ. عالی شدی داداشم.

_ باز چی میخوای؟
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_ من؟؟؟هیچی!
_ من ترو میشناسم تو الکی مهربونیت گل نمیکنه.

اینو که گفتم اومد از پشت بغلم کرد و گفت:

_ فردا شب یه مهمونی دعوت شدم.
_ خب من چیکار کنم؟!

_ همه با یکی میان منم میخوام با داداشه خوشتیپم برم.
_ عجب!!!ساعت چند؟

_ 9تا11
_ اوووو چه دیر!  

_ نه نیار دیگه تروخدا.
_ باشه چاپلوس خان.

از خوشحالی بوسم کرد و گفت:                                       

_ قربون داداشم برم من.
_ برو خودتو لوس نکن 

همون لحظه بود که مامان هم وارده اتاقم شد:

_ کجایین شماها؟
_ داشتم به داداشم میگفتم که خیلی جذاب شده. مگه نه مامان؟

_ معلومه. بچه ها بریم که دیر شدا. الن آیلین دلخور میشه.
_ برین منم میام الن.

_ دیر نکنیا باربد جان.
_ چشم.

مامان و بهار رفتن پایین و منم یکی از اودکلن های خوشبومو برداشتم و نصفشو رو 

خودم خالی کردم و رفتم پایین. مهیار رسوندمون خونه خاله اینا. از ماشین که پیاده 
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شدیم یه تاکسی زرد رنگ هم پشت ماشین ما پارک کرد و یک دخترخانوم ازش 

پیاده شد ولی من چهرشو ندیدم بنظرم دختره شیکی اومد از طرز لباس پوشیدنش 

مشخص بود. نا خداگاه با چشمام دنبالش کردم و ما هم پشت سرش وارد ساختمون 

شدیم. در آسانسور باز شد و رفت داخل وقتی روشو به سمت ما برگروند از تعجب 

شاخ درآوردم عسل بود همونی که امروز صبح اومده بود کارخونه. باورم نمیشد اون 

اینجا چیکار میکرد؟ برای اینکه مطمئن بشم چندبار پلکامو بهم زدم و باز هم اون...

باز هم خودش بود..داشتم بیشتر بهش توجه میکردم که دِر آسانسور بسته شد و رفت 

بال. هنوز تو شوک بودم آخه عسل اینجا چکارداشت؟خونه ی خاله ی من!! حتما 

من اشتباه دیده بودم حتما خیالتی شده بودم.. آره حتما...حتما شبیهش بود ...  آخه 

عسل اینجا....آنقدر از تعجب تو فکر فرو رفته بودم که چند لحظه تو جام میخکوب 

شدم...یهو بهار زد به شونم و با تعجب گفت:

-الوووو باربد.....تو چت شده چرا واستادی؟

_ ها؟!چی؟؟!!
- هیچی میگم بیا دیگه.

_ باشه بریم.                                                             
ماهم رفتیم بال...جشن تو حیاط بزرگ و دلباز خونشون برگزار میشد با همه سلم 

احوالپرسی کردیم و من همچنان تو شوک بودم و دنبال عسل میگشتم. در همون حین 

یهو یه گوشه ی حیاط عسل و درکنار آیلین دیدم...دیگه مطمئن شدم که خود عسله 

و من خیالتی نشده بودم. به سرعت رفتم پیششون و سلم دادم:

_ سلم دختر خاله تولدت مبارک.
عسل سرش پایین بود و با سلمی که به آیلین دادم سرشو آورد بال و تا منو دید با 

تعجب گفت:

_ ش شما؟اینجا؟



  
ساعت عاشقی              19

_ منم خیلی تعجب کردم عسل خانوم.
- ...عسل...شماها همو میشناسین؟

هنوز اومدم جواب بدم که عسل پیش قدم شد و گفت:

_ آره عزیزم امروز صبح باهاشون ملقات داشتم.
-چه جالب کجا همو دیدین؟

هردومون باهم همزمان گفتیم: تو کارخونه

- چه هماهنگ!

 -آیلین جون تاحال از پسر خالت چیزی نگفته بودی کلک...

_ پیش نیومده بود عزیزم.
_  ایشون برای تحقیق اومدن کارخونه.

_ آها چه جالب.
_ چقدر دخترخاله پسرخاله شبیهه همید جفتتون سفید و بور و...

- لطف داری عزیزم.

_ شماها چند وقته که باهم دوستین؟
_ یه 4ماهی میشه. عسل جون هم رشته ای من نیس با هم تو کتابخونه آشنا شدیم.

دختره فوق العاده خوبیه.                                         

_ آها!
_ خب دیگه عسل جون رو بیشتر از این سر پا  نگه نداریم. برو بشین عزیزم.

_ عجب مهمون نوازی هستی و من نمیدونستم.
_ حداقل روز تولدم کمتر سربه سرم بذار.

_ یه سال پیر شدیاااا.
_  بس کن.

و بعد خطاب به عسل گفت:


