
 کزدٍ ّ خْابیذٍ، خیانت خاًْم اس هظافزت بزگؼت، اّهذ خًَْ دیذ ػُْزع با سى سیبایی...بِغ

 :رًگ اس رّع پزیذ ّ داد سد

. هي دارم هیزم ّ دیگَ  ُات یَ ُن چیي کاری بکٌی با سى ًجیب ّ ّفادار، ّ با هادر بچَ  ّجذاى. چطْر جزات هیکٌی  هزتیکَ بی

 .خْام خْام ببیٌوت. ُویي االًَ طالقن رّ هی ًوی

 .بکي  ّ بعذ ُز کاری خْاطتی ػذ  ػُْز با التواص گفت: عشیشم، فقط یَ لحظَ اجاسٍ بذٍ تْضیح بذم کَ چی

ػُْز گفت: ببیي عشیشم. هي داػتن طْار هاػیي هی ػذم کَ .ایي آخزیي حزفیَ کَ بَ هي هیشًی  خاًْهَ گزیَ کٌْى گفت: باػَ ّلی

 .بیام خًَْ. ایي خاًْم جّْى ایظتادٍ بْد ّ اس هي خْاطت کَ بزطًْوغ

الغز ّ ژّلیذٍ اطت، بَ خصْؽ کَ   ت ّ قبْل کزدم. هتْجَ ػذم کَ خیلیافظزدٍ ّ ًگزاى اّهذ ّ دلن بزاع طْخ  بَ ًظزم خیلی

 .گفت کَ هذتِاطت کَ چیشی ًخْردٍ

اّى ػبْ کَ بزای تْ درطت کزدم ّ ًخْردی، گزم کزدم ّ بِغ دادم، کَ دّ ُلّپَ ُوَ را   اس طز دلزحوی آّردهغ خًَْ ّ غذای

 .خْرد

 .پیؼٌِاد کزدم کَ یَ دّع بگیزٍ، کَ پذیزفتکثیفَ ّ لباطغ پارٍ پْرٍ اطت.   دیذم کَ خیلی

فکز کزدم چٌذ تیکَ لباص بِغ بذم. اّى ػلْار جیي را کَ تٌگت ػذٍ بْد ّ دیگَ ًوی پْػیذی بِغ دادم. اّى ػْرتی را ُن کَ 

زم ُذیَ کَ هي اصال طلیقَ ًذارم بِغ دادم. اّى پیزٌُی کَ خْاُ  بزای طالگزدهْى خزیذٍ بْدم ّ ُیچ ّقت ًپْػیذی ّ گفتی

 .کزیظوض بِت دادٍ بْد ّ ُیچ ّقت ًپْػیذی کَ حزؽ اّى را در بیاری بِغ دادم

 .اس ُوکارات عیي اًّا داػت را ُن دادم بپْػَ  ُیچ ّقت ًپْػیذی چْى یکی  پْلغ را دادی ّلی  بعذ اّى پْتیٌی کَ کلی

 :ػُْز یَ کن هکث کزد ّ گفت

ای  عذ ُویٌطْر کَ داػت بَ طزف در هی رفت گفت. هی بخؼیذ آقا، چیش دیگَدًّی چقذر خْػحال ػذ ّ چقذر تؼکز کزد. ب ًوی

 ُظت کَ خاًْهتْى اصال اطتفادٍ ًویکٌَ؟


