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من یک هیسه ی یاددیی توی زیرزمین خانه مان دارم د می خواه  از هن اسیفاده 
کس . یونا ـ برادرم ـ یلوی هیسه اینیاده د دسیانش را باال برده: »هماده ای؟«
من کامالً هماده ام: »دای هره.« سه ردز است که تالش می کس . چهار  ب 
پیش، من د یونا ناگهان توسـط هیسه بلعیده  ـدی  د به سـرزمین افنانه ها 
رفییـ . چه افنـانه ای؟ سـفیدبرفی! درداقـع به قلمرِد زامـل رفیی ، بر دزِن 

کامل! سفیدبرفی هنجا زندگی می کسد.
اگر می داننـی  قرار اسـت به زامل بردی ، هرگـز لباس راحیی د دمپایی 
نمی پو ـیدم. به یای هن  ـلوار یین د یک ژاکت خو ـگل تس  می کردم د 
کفش کیانی می پو ـیدم. ما اصالً نمی داننـیی  کجا هنیی  تا دقیی که به 

داسیان سفیدبرفی گسد زدی .

* فصل یک *

آینه ی جادوییم شکسته



8  سیسدرال

دلی خیالیان راحت با د! همه چیز به خوبی د خو ی تمام  د. میفادت 
بـود، دلی خوب تمام  ـد؛ هرچسد من لباس راحیـی د دمپایی های  را پیش 
سـفیدبرفی یـا گذا ـی . البیـه دمپایی های  دیگر حنـابی پاره پوره  ـده 
بودند اما لباس راحیی ام را خیلی ددسـت دا ـی . سـفید یک  ـب هن ها را 
قـرض گرفـت د به یایـش بـه من یک بلـوز د دامن داد. البیـه پس گرفین 
لباس راحیـی ام تسهـا دلیلـی نینـت که می خواه  سـفید را ببیسـ . من دل  
می خواهـد بفهمـ  بـرای چی ماری ُرز، یعسی همان کنـی که تـوی هیسه ی ما 
زندگی می کسد، ما را پیش سفید فرسیاد. باید دلیلی دا یه با د، نه؟ د برای 
چی هیسه ی یاددیی اتاق سفیدبرفی به ما گفت نباید برای مامان د بابا تعریف 

کسی  چه اتفاقی افیاده؟
من د یونا تصمی  گرفیی  بفهمی  چه کاسه ای زیر نی  کاسه ا ست.

دقیی که به زامل رفیی ، نصفه  ب هیسه ما را خورد. برای همین یک  ب 
بعد از ایسهه به خانه برگشیی ، زنگ ساعی  را برای 11:51 کوک کردم.  لوار 
ییـن، یـک ژاکت د کیانی پو ـیدم. بعد برادرم یونا را بیـدار کردم. اد ه  
 لوار یین پو ید د یک ژاکت د کیانی. ما پادرچین پادرچین دد طبقه پایین 

رفیی ، دارد زیرزمین  دی  د در را پشت سرمان بنیی .
یونا یک بار به هیسه ضربه زد بعد یک بار دیگر د باز ه  ضربه زد. هر سه بار 

عین دفعه ی ادل بود. فایده ای ندا ت د هیچ اتفاقی نیفیاد. 
ما همان یا مسیظر اینیادی  اما هیچ اتفاقی نیفیاد.

نـه صـدای هیس هیس  همد، نـه تصویرمان چرخید د نه دهان بزرگ هیسه 
باز  د که ما را ببلعد.

 ب بعد ما باز ه  تالش کردی . نزدیک به نصفه  ب بیدار  دی .  لوار 
ییـن ژاکـت د کیانی ها را پو ـیدی . پادرچین رفیی  پاییـن. ضربه زدی  د 

ضربه زدی . 
هیچی، هیچی به هیچی!
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امشـب  ـب سـوم اسـت. همـه می دانسـد که سـه عدد مقدسـی اسـت. 
به خصوص اگر با افنانه ها سر د کار دا یه با د.

برای همین من ددباره به زیرزمین همده ام.
یونا ه  یک بار دیگر دسیش را مشت کرده د می خواهد به هیسه ضربه بزند.

می گوی : »هماده م.«
خودم را یمع دیور می کس . بزن بردی . مطمئس  که امشب درست می  ود.

یونا به هیسه ضربه می زند.
یک بار.
ددبار.
سه بار.

نه هیس هینی در کار است د نه تصویرمان می چرخد. هیچی به هیچی!
پاهای  را به زمین می کوب : »یعسی چی هخه؟«

یونا با ناامیدی هه می کشد د دست  اسیخوانی د الغرش می افید پایین د 
کسار بدنش قرار می گیرد: »فهر می کسی خراب  ده؟«

به هیسه ی عییقه نگاه می کس . هن را دقیقًا مثل ردز ادل می بیس . اندازه اش 
دد برابر من است.  یشه اش تمیز است.

قاب سـسگی دارد د پری های کوچک با بال د چوب دسـیی ردی هن حک 
 ـده اسـت. هن را بـا میـخ محه  به دیوار چنـبانده اند. مـا همین چسد ماه 
پیش به اسـمیت دیل د خانه ی یدیدمان اسباب کشـی کردی . این هیسه ه  
ردی خانـه بـود. من فهر می کردم هیسه کمی عجیب دغریب اسـت. هسوز ه  

همان طور فهر می کس .
دلی فقط عجیب دغریب نینت؛ خیلی  گفت انگیز د یاددیی است.

مـن درحالی کـه تصویـر خـودم د برادرم را تـوی هیسه می بیسـ ، می گوی : 
»به نظر نمیاد خراب  ده با ه.«

موهای قهوه ای یونا کوتاه د به ه  ریخیه اسـت د هر کدامش یک سـازی 
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می زنـد. موهـای من تا سـر  ـانه های  می رسـد؛ فرفـری اما مرتب اسـت. 
می گوی : »بذار من امیحانش کس .«
یک بار ضربه می زن . ددبار. سه بار.

هیچ اتفاقی نمی افید د ما هسوز توی زیرزمین هنیی .
می گویـ : »مـاری ُرز؟ تـو ادنجایـی؟« می دان  که گفی  مـاری ُرز توی هیسه 
زندگی می کسد دلی راسـیش مطمئن نینـی . من فقط می دان  ماری ُرز یک 
ربطـی بـه هیسه دارد؛ فهر می کسـ . داقعًا چیز زیادی دربـاره اش نمی دان . هه 

می کش : » اید همه چیز توی خیالمون بوده.«
یونا می گوید: »عمرًا. ما ادنجا بودی . مطمئس  که ادنجا بودی . ما سفید رد 
دیدی . سانددیچ های تاس کبابش رد خوردی . ادهوددم... کاش مامان د بابا 

یه  ب داسه  ام از ادنا درست کسن.«
پوزخسد می زن . ادالً که سانددیچ های تاس کباب سفید افیضاح بود. ددمًا 
عمرًا بابا د مامان این ردزها غذای یدیدی درسـت کسسد. احیمالش یک در 
میلیون ه  نینت. چسد هفیه است غذا درست نهرده اند. ما دد  ِب گذ یه، 

نه! حیی سه  ب گذ یه، پییزا خورده ای .
البیه ا یباه نشود، من عا ق پییزا هنی . کدام بچه ی ده ساله ای پییزا 
ددست ندارد؟ کدام هدم بزرگی از پییزا بدش می هید؟ یونا عا ق پییزاست. 
هرچسد اصرار دارد حنابی سس مالی اش کسد که خیلی کار بی مزه ای است. 
دلی سه  ـب پشـت سـر ه  داقعًا زیاد اسـت. پس ه ـپزی چی؟ تهه های 

گو ت د ساالد چی؟
قبـل از ایسهـه بـه اسـمیت دیل بیاییـ ، مامان د بابا همیشـه غذا درسـت 
می کردند. دقت برای ه ـپزی دا ـیسد. اما اآلن همـه ش کار می کسسد. هن ها 
دکیـل هنـیسد د دفیر کار ـان را تـازه راه انداخیه اند. من بهشـان می گوی  
هن قدر بزرگ  ده ام که بیوان  ه پزی کس  اما هن ها گوش نمی دهسد. فقط به 
این خاطر که یک بار نزدیک بود خانه ی قبلی مان را به هتش بهش  چون فقط 
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یک بار یوراب های  را توی توسـیر گذا ـیه بودم. خب چی کار کس ؟ ددست 
دا ـی  یوراب های  بر ـیه بشـوند. هن ها حیـی نمی گذارند من به ما ـین 
لباس  ویی نزدیک بشوم که اصالً مسطقی نینت. من فقط یک بار یک عالمه 
پودر د مواد  ـویسده اسـیفاده کردم د ما ـین لباس  ـویی کلی کف کرد.

خمیازه می کش : »بری  بخوابی .«
»دلی من دل  یه مایرایویی می خواد.  ـاید هیسه بیونه ما رد به یاهای 

دیگه ای ه  ببره. مثالً افریقا یا مریخ یا کاخ باکیسگهام.«
»یونا ما سه بار تالش کردی . نمی  ه که هر  ب این کارد تهرار کسی . ما 

داری  ر د می کسی  د باید به اندازه ی کافی بخوابی .«
لب پاییسش را بیردن می دهد: »فقط یه بار دیگه.«

بـا ایسهـه می دان  فایده ای ندارد، ایازه می ده  یک بار دیگر امیحان کسد. 
من سه سال از اد بزرگ ترم. این چیزها را می دان  د حیمًا حق با من است. 
همیشه حق با من است. با ه  باال می ردی  د من اد را به اتاقش می فرسی .

کیانی هایش را در می هدرد د با صورت ردی تخیش می افید.
بـه اتاقـ  برمی گردم د دقیی دارم هن یهـی لباس راحیی مورد عالقه ام را 
می پو  ، به این فهر می کس  که نهسد تمام هن اتفاقات در خیال ما بوده اند.

دلی نه! صبر کن!
یعبـه ی یواهـرات مـن ردی کمـد کشوهاسـت د ردی درش نقا ـی 
 خصیت های افنانه ای کشیده  ده است. سفیدبرفی بین سیسدرال د پری 
دریایی اسـت. سـفید هن لباس پف پفی همیشـگی را نپو ـیده. به یایش 
لباس راحیِی لیمویی من تسش اسـت که نشـان می دهد همه ی هن مایراها 

داقعًا اتفاق افیاده اند.
خب پس چرا هیسه دیگر کار نمی کسد؟!
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َاه... غرغر... َاه
بله! من امردز خیلی بداخالق . چرا؟

1. از دیشب هسوز خنیه ام.
2. بازه  دارم صبحانه بر یوک می خورم، درحالی که یک  انه تخ  مرغ 

توی یخچال است.
3. هیچی ندارم بپو   چون همه ی لباس های  کثیفسد.

فهر نهسید همیشـه دل  صبحانه ی گرم می خواهد ها، دلی تاریخ انقضای 
تخ  مرغ ها فرداست. خودم ردی یعبه را دیدم.

مامـان د بابـای من نمی خواهسـد هن ها را بپزند د بخورند؟ پس اصالً برای 
چی تخ  مرغ خریده اند؟

* فصل دو *

دیگه برشتوک نمی خوام!
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د  نـین لباس هـا؛ بیشـیر از یـک هفیـه اسـت کـه لباس هـای مـن را 
نشنیه اند. چرا داقعًا؟

ردی صسدلی ام یابه یا می  وم د می گوی : »من دیگه باید لباس مضحه  
رد بپو ـ .« مامان می داند مسظور من چینـت. من دد یفت از این لباس 
مزحک ها دارم د عمرًا تا دقیی که مجبور نبا ـ ، هن ها را نمی پو ـ ... باید 
هن هـا را ددر می ا نداخیـ . البیـه اگـر ددر انداخیـه بودم باید بـا لباس  کثیف 

مدرسه می رفی . َاه!
کاری کـه اآلن می توانـ  انجـام بدهـ  ایـن اسـت: الـف( مامـان د بابا را 
مجبـور کسـ  خرید بردیـ . ب( مجبور ـان کس  لباس های  را توی ما ـین 
لباس  ویی بیسدازند اما هیچ کدام از این ها اتفاق نمی افیسد چون هن ها حیی 

دقت ندارند دندان های  ان را منواک بزنسد.
بادر کسید فهر کس  بابا یادش رفیه امردز صبح منواک بزند. چون دهانش 

بوی پییزا پپردنی دیشب را می دهد.
مامان دسیی به موهای  می کشد: »ببخشید عزیزم. سعی می کس  امشب 

لباس ها رد بریزم توی ما ین.«

ردز تمام  ده د من توی تخی  هنی ؛ هسوز ه  خوش حال نینی .
1. ما باز  ام پییزا دا یی . اآلن دیگر فقط بوی پپردنی نمی ده ، ک  ک  

دارم به خود پپردنی تبدیل می  وم.
2. هیچ کـس امشـب لباس هـا را نشنـت. مـن فـردا باید یهـی دیگر از 
لباس های مزحه  را بپو  . بعد از هن ه  باید لباس های کثیف  را بپو  .
یونـا کـه یـک سـاعت از دقت خوابش گذ ـیه د اآلن باید خواب با ـد، 

سرش را از الی در اتاق  تو می هدرد د می گوید: »نصفه  ب می بیسمت.«
لب های  را ردی ه  فشار می ده : »خب با ه. بازم امیحان می کسی . اما 

من فهر نمی کس  فایده ای دا یه با ه.«
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با خوش حالی می گوید: »مطمئس  که داره.«
درحالی کـه سـعی می کسـ   ـبیه دکیل ها حـرف بزن  می گویـ : »بر چه 
اساسـی این حرف رد می زنی؟ بر اسـاس این داقعیت که سه  ـِب گذ ـیه 

فایده ای ندا یه؟«
می خواهـ  دقیـی بـزرگ  ـدم دکیل بشـوم. البیـه دکیِل دکیـل ه  نه، 

می خواه  قاضی بشوم. 
قبل از ایسهه بیوان  قاضی  ـوم باید دکیل با ـ . این قانون اسـت. البیه 
من دقیی دکیل بشـوم کارهایی مثل ه ـپزی د  نت د ـوی لباس را ه  

انجام می ده . 
یونا می گوید: »باألخره یه یورایی درست می  ه. من ساعی  رد کوک می کس .«

سرم را ددباره ردی بالش می گذارم: »با ه، مس  همین طور.«
به خاطر خوش حالی برادرم بازه  به زیرزمین می ردم. اما این هخرین بار 

است. بعد از امشب دیگر هیسه برای من ُمرده. دیگر بس است!

***
»اِیبی... پا و... بیا بری .«

یهی از چش  های  را باز می کس  د بعد هن یهی را. برادر من نمی داند باید 
در بزند؟ این قانون است!

سـاعی  زنگ می زند د برش می دارم تا خامو ـش کس . َاه! چه قدر دل  
می خواهد غر بزن . اصالً حوصله ندارم بردم اما بلسد می  ـوم د پاهای  را از 

تخت هدیزان می کس .
یونا می پرسد: »لباس هات رد عوض نمی کسی؟« خودش  لوار لی د یک 

ژاکت قرمز د کفش های کیانی پو یده.
»نه خیـر« مـن لباس راحیی صورتی پو ـیده ام با خال هـای بسفش... دلی 

نگران نینی . هیسه عمرًا کار نمی کسد.
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خـب! مـن راز ایـن مایرا را به  ـما می گوی . این اصطالح را  ـسیده اید 
که می گویسد »دقیی انیظارش را می کشی اتفاق نمی افید؟« مامان بزرگ من 
همیشه این یمله را می گوید. یعسی ایسهه اگر مسیظر با ی اتفاقی بیفید، هن 
اتفاق نمی افید. اما اگر مسیظر نبا ی، اتفاق می افید. مثل دقیی که مسیظری 
ددسیت زنگ بزند، به تلفن خیره می  وی د امیدداری که تماس بگیرد اما 
این اتفاق نمی افید. اما اگر بی خیالش بشوی د بردی سراغ درس د مشقت، 
ددسیت زنگ می زند د حواست را از درس د مشق پرت می کسد. هخ یون!
برای همین من اآلن دارم به این فهر می کس : اگر این ه  مثل هن با د 
چـی؟ دقیـی مـن حاضر د هماده ام د انیظـار دارم هیسه مـن را راه بدهد، این 
اتفـاق نمی افیـد. امـا اگر منـخره ترین لباس راحیی عمرم را بپو ـ ، یعسی 
همان یک دسـت لباسـی که تمیز اسـت، هیسه فهر می کسد من ه  مسیظرش 

نبودم د باألخره ما را راه می دهد.
ددباره افهارم را مردر می کس . اگر هیسه بفهمد که دارم گولش می زن ، هن 

دقت کله  نمی گیرد. 
الالال! حقه بـازی د کلـک نداریـ  کـه! من فقط لباس راحیی منـخره ام را 
پو ـیده ام. با کفش های کیانی. )چاره ای ندارم. کف زیرزمین یخ اسـت د 

دمپایی های من هسوز پیش سفید است.(
بـا یونـا از پله هـا پاییـن می ردیـ . در زیرزمیـن را می بسدم. یلـوی هیسه 

می اینیی .
یونا یک بار به هیسه ضربه می زند.

بعد دد بار.
می پرسد: »هماده ای؟«

من درحالی که سعی می کس  خودم را بی حوصله نشان بده ، می گوی : »حاال...«
یونا برای بار سوم ضربه می زند؛ سومین مرتبه.

هه! کلمه ی بامزه ای نینت؟ مرتبه. انگار یهی از دسایل ه پزخانه است. 
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مثل دردنه! برای ایسهه خمیر حنـابی در بیاید، باید از دردنه اسـیفاده کس ! 
هاها! البیه انگار دیگر کنی توی خانه ی ما از این یور دسایل اسیفاده نمی کسد.

»اِیبی...«
می گوی : »نشد دیگه. بیا بری  بخوابی . من خنیه م.«

»دلی اِیبی...«
» ـاید کل ایـن مایراهـا رد تصـور کردی . حیی یعبـه ی یواهرات من. 
 ـاید مـاری ُرز از ایسجـا رفیه.  ـاید با ما ادمد توی داسـیان سـفیدبرفی د 

همون یا مونده.  اید...«
»اِیبی!«
»چیه؟«

یونا به هیسه ا اره می کسد: »ببین!«
نگاه می کس . تصادیر دارند می چرخسد. هیسه هیس هیس می کسد د بسفش 

می  ود... یعسی درست  د؟
دای! خدای من! درست  د، کار می کسد.

یونا با خوش حالی می گوید: »هورا. ما برمی گردی  به داسیان سفید.«
داریـ  برمی گردیـ . برمی گردی  بـه زامل. پیش سـفیدبرفی... حاال من 

این لباس راحیی خال خالی ام را کجای دل  بگذارم؟
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یونـا از خوش حالـی بـاال د پاییـن می پـرد: »بیا قبـل از ایسهـه هیسه ما رد 
بخوره، خودمون بری .«

می گوی : »فهر خوبیه.  اید این یوری دیگه لوازممون رد نخوره.« دفعه ی 
پیـش هیسـه یـک صسدلی چرخدار د یـک عالمه از کیاب های مامـان د بابا را 

قورت داد.
فهر کس  نهیه ی مثبت  لوغ بودن سر مامان د بابا این است که توی این 
چسد ردز دقت نهرده اند به زیرزمین سر بزنسد. اگر می همدند  انصدتا سؤال 

می کردند د من هیچ یوابی ندا ی  که بده .
یونـا بـا خوش حالـی می گویـد: »چه قـدر دل  می خـواد سـفید رد ببیس ؛ 

همین طور د کوتوله ها د بقیه رد!«

* فصل سه *

اینجا جنگل نیست!
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دست برادرم را می گیرم: »مس  همین طور. بیا بری .«
محه  دست همدیگر را می چنبی  د قدم به داخل هیسه می گذاری . ادلش 
یوری است که انگار توی یاردبرقی رفیه ای . چش  های  را می بسدم. بعد... تلپ!
با پشت زمین می خورم د چش  های  را باز می کس . انیظار دارم بوی درخت ها 
یـا خاک به مشـام  بخورد. دفعه ی قبلی ما دسـط یـک یسگل فردد همدی . 

اما اآلن توی یسگل نینیی .
کجایی ؟ همه چیز سفید است. البیه نه به سفیدی سفیدبرفی. »یونا؟ خوبی؟«

»من گیر کردم.«
»کجا؟«

اصالً نمی دان  کجا هنی . چرا فقط سفیدی می بیس ؟ نهسد توی مار مالوها 
افیاده ام؟ بلسد می  وم د دست به سفیدی ها می کش . مثل خز نرم است.
یعسـی یک حیوان اسـت؟ دای! یـک حیوان من را خـورده. ییغ می زن : 

»کمک! من خورده  دم!«
سـعی می کسـ  خودم را از این سـفیدی نجات بدهـ . دلی فقط می توان  
نواز ـش کس . دای! چه قدر نرم اسـت. تهان نمی خورد. این سفیدِی نرم را 
هل می ده  د می اینی . »دای این پالیوئه. یه پالیوی پشمی خزدار که از یا 

لباسی هدیزان  ده.«
اطراف  را نگاه می کس . بین یک عالمه کت د پالیو گیر کرده ای . صبر کن 

ببیس ! »ما توی کمد لباسی .«
بیشیر از صدتا کت ایسجاست. کت چرمی، کت پشمی، کت پوست سمور، 

کاله، کفش،  سل.
یونا می گوید: »نهسه توی خشهشویی هنیی ؟«

می گوی : »نه ایسجا کمده. کمد کت د لباسه فهر کس .«
در کمد نیمه باز است د کمی نور از بیردن می تابد.

یونا می گوید: »یادم نمیاد سفید کمد این  هلی دا یه با ه.«
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»نه... اِمم . این صدای چیه؟ صدای موسیقی رد می  سوی؟«
یونا سر تهان می دهد که یعسی »هره می  سوم.«

صدای تردمپت د درامز می هید. موسیقی  اد! انگار مهمانی است.
در کمد باز می  ود. مرد الغری با ریش بزی د یونیفرم بسفش، درحالی که 

کت سبزی دسیش است، یک چوب لباسی برمی دارد.
سـعی می کس  پسهان بشـوم اما دیگر دیر  ده. داد می زند: » ماها ایسجا 

چی کار می کسین؟«
من که لحس  سؤالی  ده می گوی : »خودمون ه  نمی ددنی ؟«

فریاد می زند: »بچه ها بهیره فهر دزدیدن کت ها رد از سرتون بیردن کسین. 
من دارم ارتقا می گیرم د نباید اخراج بش .«

فورًا می گوی : »نه قن  می خورم. ما نمی خوای  کت ها رد بدزدی .«
یونا می گوید: »ما ادمدی  سفیدبرفی رد ببیسی .«

مرد پلک می زند: »داره برف میاد؟ باید ردی پله ها نمک بریزم.«
یونا می گوید: »مسظورم برفی نینت که از هسمون میاد. سفیدبرفی. هدمه.«

مرد سرش را تهان می دهد: »سفیدبرفی اسمه؟«
می گوی : »هره، ادن ملهه است.« این هقاهه کیه؟!

مرد کت سبز را هدیزان می کسد: »کالرینا ملهه ی ِفلوم است.«
تهرار می کس : »ِفلوم؟«

»بله ِفلوم!«
می گوی : »دلی ما توی زامل هنیی .«

هقای الغر دسیی به ریش بزی اش می کشد د می گوید: »نه! ِفلوم.«
یونا می گوید: »ه  دزن سلوم.«

مرد می گوید: »د مثل کلوم.« بعد با  ـک به ما نگاه می کسد: » ـما مال 
ایسجا نینیید. نه؟«

می گوی : »ما از اسمیت دیل ادمدی .«
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می پرسد: »ددره؟«
زیـر لـب می گویـ : »فقـط یه هیسه فاصله سـت... پـس ایسجا سـفیدبرفی 
ندارین؟ نمی ددن  چرا سـر از ایسجا در هدردی .  ـاید یه داسـیان دیگه ست. 

گفیی اس  ملهه کالریناست؟«
»پاد اه ه  یوگیسه د  اهزاده ه  ُیردن.«
می پرس : » اهزاده خانوم چی؟ ندارن؟«

می گویـد: »هسـوز نه. البیـه ما همه مون امیدداری  اتفاقاتـی بیفیه. تو چسد 
سالیه؟ ُنه؟«

می گوی : »ده سـال د نی . خب خیلی ممسون  ازتون.« د سـعی می کس  با 
دست اد را کسار بزن . اما اد کسار نمی ردد.

سـرتاپای من را نگاه می کسد د می گوید: » ـماها ایسجا چی کار می کسین؟ 
تو دلقک قصری؟«

گونه هایـ  از خجالت سـرخ می  ـوند. فهر نمی کردم نقشـه ی پو ـیدن 
لباس راحیی به ایسجاها برسد. می گوی : »نه خیر. من دلقک نینی .«

»خب تو برای ازدداج ه  خیلی بچه ای. هسوز به سن قانونی نرسیدی.«
» وخی نهسی  لطفًا!«

یک زن د یک مرد که هر دد پالیوی پوست پو یده اند، به منئول کُت یا 
همان هقای کُیی نزدیک می  وند. هقای کُیی به ما می گوید: »هیچ یا نرین. 

من باید به ایسا کمک کس . برمی گردم.«
بله! ما اصالً کجا می توانی  بردی ؟ توی کمد گیر افیاده ای .

مرد الغر به زدج یوان تعظی  می کسد. مرد کت د  لوار پو یده د زن ه  
لباس ساتن بلسد تن کرده.

ما توی یک مهمانی هنیی ؛ یک مهمانی خفن!
به یونا می گوی : »ای دای. ما ادمدی  به یه مهمونی خفن د من لباس راحیی 

پو یدم. چه قدر ضایع.  اید بهیره توی کمد بمون .«


