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 هرگونه و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاً جا خدا حضور نداردداستان این

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی

========================================================== 

 غمگین: ژانر

 !ندارد حضور خدا جااین نگو من به: خالصه

 !جاستاین خدا که کنید اثبات: مقدمه

 !دارد حقیقت که

 چیست؟ هایشداشته دارد، حقیقت اگر

 چیست؟ هایشنداشته

 هست؟ چرا

 هست؟ کجا

 .شود پیدایش ما اطراف در تا کنید صدایش هست اگر

*** 

 بیستم بهمن هزار و سیصد و نود و نه

 

 هابچه که رقدآن رسیدمی دیر هم امروز. برداشت قدم اتاق سمت به و برخواست خانواده کنار از روزه هر رسم به

 .کوفتندمی تنش و سر بر و گرفتندمی را جلویش

 که خانه کدبانوی صدای. پوشید را مخصوصش پیراهن و زد ایخنده تک سوم بچه باالی بلند جیغ صدای با

 .داشت خاصی دلگرمی کنید، ول را خواهرتان گفتمی

 و ادایست لباسی چوب کنار قدی آیینه مقابل. بست همیشه از ترتنگ را کمربند قفل و داد داخل کمی را شکم

 ،صاف موهای روی گذاشتن زمان دانستمی. کرد مرتب اندکی انگشتان نوک با را سرش بر شده کاشته جنگل

 .خوزستان دیروز و امروز یآشفته هوای به رسد چه ریزندمی هم به هم رفتن راه با. ندارد ایفایده
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 حرص سرشان باالی که مادری و زدندمی کتک را دیگرهم که ایبچه سه دیدن با رفت بیرون که اتاق از

 در سمت به بود، خندیدن حال در هایشدوقلو پای زیر که ارشد پسر به توجهبی و زد دیگری لبخند خورد،می

 یغج دخترکش کرد، باز را در که همین. قدم ده از کمتر شاید نبود، خانه در تا اتاقشان بین ایفاصله. رفت خانه

 .چسبید پدر پای به و پرید پایین برادرش دو روی از ؛کشید

 هایشنفس تا کشید طول ربع یک. گرفت ش**و**غ**آ در و زد بغل را اشفرفری مو دخترک و کشید پوفی

 کناری در ساکت، برادر، دو خوابید،می خانه یزلزله که مدت این طول تمام در و برود خواب به و شود منظم

 .کردمی نگاه همسرش به آشپزخانه ستون کنار از مادر و بودند

 اب و زد اشاره دخترکش به آرامی لبخند با و زد آرامی چرخ نیم کرد، حس را همسرش نگاه سنگینی که وقتی

 :گفت هالب حرکت

 .خوابیده  -

 در کرده گیر انگشتان. گذاشت خوابشرخت روی را دخترکش آرام و کرد حرکت خانه اتاق دومین سمت به بعد

 خواب به دوباره تا داد ماساژ را پشتش فوراً که کرد باز را چشمش گوشه و زد نقی آورد، در که را موهایش میان

 .رفت

 یعاد روندی روز هر مثل هم باز و کرد بازش و رفت خانه در سمت به قبل بار از ترآرام بسیار بار این و شد بلند

 .پایین یا باال یا رفت؛می نوسان خط روی گاهی تنها بود تکرار دور روی همیشه زندگی و گرفت پیش در را

 کسی در پشت حتماً دانستمی. شد خارج در از و داد تکان دستی خانه دودیِ و شیشه درب برای زده ماسک

 .نداشت اشکالی که خانه با خداحافظی ایستاد،نمی کسی هم اگر ایستدمی دادن تکان دست برای

 .افتاد راه به و آورد بیرون خیابان گوشه مورت درخت زیر از را مدادی نوک پژوی

 روی و آورد در را ماسک فوراً. کردند بخاری نیم عینک هایشیشه داغش هاینفس هرم با که نبود هم راه میانه

 خرآ روزی دانستمی. فشرد گاز روی پا جدیت با و کرد ماسک یحواله آمیزیتحقیر نگاه انداخت شاگرد صندلی

 .دهدمی دستش کار عینکش هایکردن بخار و ماسک این

 دمق دو. رفت اشباجه سمت به و شد داخل نشوید، وارد ماسک بدون تابلوی به توجهبی رسید، که بانک جلوی

 .داد تکان دست برایش و دید را بانک مدیر باجه، به مانده

 ماسک؟بی مه امروز! محمود آقا -

 .داد تکان سر حرفبی و خندید مدیرش حرف به
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 و ندآمدمی ماسکبی و ماسک با متعدد مراجعان. شد دیگر روز یک منتظر گویان اهلل بسم و نشست باجه پشت

 .بودند فامیل همگی و بود کوچکی شهر. غریبه هاخیلی بودند، آشنا هاخیلی رفتند؛می

 دکر جمع را وسایلش برخواست جایش از. رسید صفر به مراجعین تعداد کم کم شد نزدیک که دوازده به ساعت

 :گفتمی که شنید را بانک، رئیس معتمدی، صدای خروج هنگام رفت در سمت به و

 !خداحافظ -

 بلند و دبو جوان نداشت سنی. رفت پایین یکی دوتا را بانک هایپله و کرد بلند را دستش بچرخاند سر کهآنبی

 اام دارد سال هفت و بیست باشد خیلی گفتمی دید،می را او که کس هر خورد؛نمی باال سن هم صورتش قامت

 .بود ساله دو و سی حقیقتش

 مرور را گشتن کار دنبال روزهای رسید، خانه به تا. شد کار به مشغول بانک در و کرد ازدواج پدرش مرگ از پس

 .هامرهم و دردها ها،بلندی و هاپستی ها،سختی و هاآسودگی. کرد

 .زد بغلش لبخندی با. بود شده آویزان پایش از دخترکش هم باز آمد، که خودش به

 آمیخته هم در تلوزیون صدای و پسرهایش فریادهای و داد صدای با غذا بوی هیاهو، هم باز و گشود را خانه در

 هآشپزخان از بانویش صدای که گذاشت داخل به قدمی کوچک، لبخند یک با تنها خانه، وضعیت از درمانده. بود

 .شد بلند

 کو؟ ماسکت پس! کردی بغل رو بچه و نشستی دستاتم البد نکردی؛ عوض که رو هاتلباس -

 :گفت و زد لبخندی پاچهدست بود، رفته یادش که ماسکی آوری یاد با

 .آوردم درش ماشین توی  -

 شریک که مخصوصاً! بود محال تقریباً بود، کرده زندگی اون با سالی سه دو که کسی به گفتن دروغ اما

 .بود زنانگی جنس از اشزندگی

 و آیندمی هاآدم بانک توی آخه کنیم؟ بحث هم با باید بار چند ما کردی؟ شروع باز تو! نگو دروغ من به -

 .روندمی

 یآماده هایبمب از کوهی شاید یا است آتش از ایگلوله همسرش دانستمی! آرامش با اما پرید صحبتش میانه

 !انفجار

*** 
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 بیست و دوم بهمن هزار و سیصد و نود و نه

 محسوسی، انزجار با مرد، داد؛ رویش به رو مسن مرد دست را چک دسته و کرد رد را دیگری سنگین سرفه

 .شد بلند باجه پشت از سرد تشکری از بعد و کرد پاشی الکل کمی و گرفت دستکش با را چک دسته

 کند،ن بخار عینکش کهاین برای اما بزند ماسک بود داده قول. کشید دیگری نفس و آورد پایین کمی را ماسک

. شکستمی را قولش اگر وای و بود داده قول همسرش به اما نبود راضی هم آن به. بود دماغش زیر همیشه

 ات باشد صادق و صاف بود بهتر. نداشت ایفایده هیچ کاریمخفی پس شودمی متوجه جوری یک آخر دانستمی

 .نریزد جانش در و نشود زهر کامش به زندگی

 آوریجمع مشغول کارکنان تمام که کرد بلند را سرش وقتی و انداخت مقابلش هایبرگه روی رو سرش دوباره

. داد میزش بر مانده هایهیچ به ترتیبی و گذاشت جیبش در را اشیادگاری خودنویس هم او. بودند وسایلشان

 .کرد خداحافظی و شد بلند بعد و بود سیستمش کردن خاموش کار، آخرین

 نگذاشت ماسک اما شناخت را او نداشت ماسک چون دید؛ را پدرش قدیمی دوستان از یکی زد بیرون که بانک از

 زا خواستمی که مردی بلندی، صدای با زمانهم داد پایین را ماسکش و کرد نچی. بشناسد را محمود بتواند او تا

 .زد صدا را شود، رد خیابان

 !مراد آقا  -

 هایکمک و پدرش فوت دوران به گشتمی بر شانآشنایی. باشد آورده یاد به درست را اسمش نبود مطمئن

 .بود ندیده را او دیگر آن از بعد اما داشتنی دوست مرد این بسیار

 هم او کرد بلند برایش دستی و زد لبخندی. شده آور یاد درستی به را نامش که کرد مشخص مرد برگشتن اما

 .بازگشت را رفته راه و شناخت را محمود فوراً

 .شد داغ مداوم هایگرفتن خبر و پرسی احوال بحث و دادند دست محکم رسیدند که هم به

 :گفت مراد گذشت که کمی

 .باش ما یخونه مهمون امروز و بیا! پسرم! محمود -

 برای بگذرد مرد بزرگ این کنار بودن از توانستنمی هم طرفی از بود آمد رفت در خانه در دلش اما محمود

 :گفت همین

 .بریم ما خونه به هم با که شممی خوشحال اما کردممی قبول رو پیشنهادت حتماً وگرنه دارم کار واهلل  -
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 کار کهاین از اطمینان از بعد و کشاند ماشین داخل به را او قسم و زور و ضرب به اما شد مواجه امتناع با اول

 .کرد حرکت خانه سمت به ندارند، مهمی

 نیم همان اما انداخت حیاط به نگاهی نیم پنجره، یشیشه از ایلحظه و زد لبخندی مادر رسیدند که خانه به

 .نیست تنها همسرش بفهمد تا بود کافی نگاه

 :کرد صدا را بزرگش پسر زود

 !مامان جااین بیا! حسین امیر  -

 :گفت و رساند مادر به را خود فوراً رسیدمی مادرش شانه به تازه قدش که پسری

 داری؟ کارم مامان؟ جانم  -

 به رو بود شرایط این در مهمان دعوت برای استرس از ناشی که دست خفیف لرزش و مشهود استرس با مادر

 :گفت پسرش

 تنهاست؟ خودش یا اومده بابات با کسی! مامان آره  -

 :گفت رفتمی ور مادرش لباس تزئینی دکمه با که طورهمان پسر

 .آورده همراهش آقایی یه بابا  -

 و برود تواندمی گفت پسرش به لرزان. شد آویزان خانه مادر سر روی و شد وزنه کیلو پنجاه کلمه پنج همین

 .شد داخل و کرد باز را شدمی باز اتاقشان به آشپزخانه از که دری خودش

 این در هم آن همسرش توسط مهمان دعوت فلسفه از تا کرد حرکت در سوی و کشید سر بر دارگل چادری

 .شود مطلع شرایط

*** 

 نآ ماشین با خودش و بگیرد تاکسی و برود تنها بگذارد نتوانست بود، طوالنی راهش چون رفت، که شانمهمان

 برگشت مسیر به کرد،می خودخوری خانه در بازگشتنش لحظه تا که همسری از خبربی و رساند خانه به را

 مبب یک به تبدیل االن بود کرده رفتار مهمانشان جلوی متین قدرآن که همسری کردنمی فکر نگریست؛می

 .برسد خانه به پایش تا است منتظر فقط که است شده ساعتی

*** 
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 بیست و هشتم بهمن هزار و سیصد و نود و نه

 اول لحظه از. بایستد نگهبان جای دوستی، حساب روی را ساعتی چند او بود قرار و بود نیامده نگهبان امروز

 ودهایور چنینهم. کردمی احوال و سالم را عابران تک به تک نیاید، بود قرار نگهبان که ساعتی دو تا ایستادنش

 هوای و بود گرم داخل حال هر به! کردنمی کنترل شدند،می بیشتر هاباجه تعداد از نباید که را شده کنترل

 تابستانی سوزان گرم هوای به عادت که مردمانی برای مخصوصاً داشت، بدی بدی سوز بانک، ساختمان بیرون

 .چنینیاین هایبوران نه داشتند

 داخل را نفر سه جایش به شد، خارج نفر یک که همین. بازگشت دوباره و انداخت اشخالی باجه به نگاهی

 .کرد مشاهده را صحنه این و داشت را بانک از خروج قصد بانک رئیس موقع، همان شانسش، از. فرستاد

 اًنسبت ضربه و رفت محمود سوی به کند، خالی هاآن کردن ترمحکم با را حرصش کردمی سعی که هاییقدم با

 .زد کمرش به دست کف با محکمی

 حدس شد؛ مواجه مدیرش یشده بنفش صورت با و برگشت فوراً بود، شده شوکه ضربه شدت از که محمود

 .بود ناممکن حدودی تا و سخت برایش بود شده شدنش عصبی گونهاین باعث چیزی چه کهاین

 :پرسید معنابی لبخندی با

 شده؟ چیزی  -

 ارانفج این با هم همسرش مقابل و خانه در پیش روز سه! دیگر انفجاری تا بود کافی کوتاه و ساده جمله همین و

 لک کرد مجبورش و بیاورد داخل را ماشین نگذاشت حتی شد، وارد و انداخت کلید که زمانی دقیقاً شد؛ رو به رو

 .کند عفونی ضد را ماشین کل آن بر عالوه و خانه

 و ردک اشاره دوربین به دیگرش دست با زمانهم و گرفت باال را اشاشاره انگشت تهدیدکنان مدیرش، اما، باراین

 :گفت

 و دیممی انجام طور،چه رو، کاراهایی چه دقیقاً ما روز هر کنهمی ضبط اون بینی؟می جااون رو دوربین اون  -

 هک نیستی خودت فکر به اگر پس بشه چک هافیلم از خیلی بین رندوم ممکنه و شهمی ارسال فیلم اون هرروز

 رو تمپوس توجهن،بی قوانین به و کنننمی رعایت کارکنانم بفهمن اگر که باش منی فکر به نیستی، معلومه

 .کننمی

 .شد خارج بانک از بدهد، کردن صحبت اجازه بخواهد کهاین بدون زد، که را حرفش
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 وجود با را بانک مدیریت نکند که بود خودش شرایط نگران مردم سالمت از بیش او که بود این حقیقتش

 این اما شود کاربی کار از و بدهد دست از نفر، یک مسئولیتیبی خاطر به متعدد، هایی**ت**ر**ا**پ

 شاید، که پرستاری و درمان کادر جز به همه ندارد؛ اهمیتی سالمت و هستند خودشان جایگاه نگران همه، روزها،

 تعداد به و شده جمع خودش در نشسته داخلی بخش آمد و رفت کم سالن از ایگوشه داستان، این با زمانهم

 .اندیشدمی سپرد جان مناسب عمومی حال وجود با دیروز که جوانکی و امروز بیماران

 .نبود کارش در رعایتی محمود، امسال، هم باز هااین تمام وجود با

 اشباجه پشت هم محمود گرفت، خودش به عادی روال چیز همه و بازگشت نگهبان بعد، کمی رفت، که مدیر

 شیدک چانه زیر بود، دماغش زیر که ماسکی. شده داغ غیرطبیعی کمی تنش کرد احساس نشست، که کمی. رفت

 جذب را هوا ذرات بارهیک به اشمخاطی هایسلول تمامی. داد بیرون ترعمیق و فرستاد هاریه به عمیق نفسی و

 .بود عمیقش بازدم از پس شدیدی عطسه اشنتیجه که دادند پس ناگهانی و

 .نبود انتظار از دور نگریستند،می او به چشمی زیر که همکارانش یخیره نگاه

 الشح به ایلحظه اما شد یخ و گرفت آتش بار هزار. شد پایین و باال صدبار بدنش دمای رسید، خانه به تا روز آن

 یک خودش خیال به. است گرم خانه نگفت روشن، بخاری وجود با رسید، که خانه به حتی! نکرد شک

 و کند همسرش مختلف هایدمنوش جور هزار خوردن درگیر را خودش نداشت ارزش روزه سه دو سرماخوردگی

 .بود خواهد ترسخت مزه چند هایدمنوش خوردن از شانتحمل حتماً که فراوان غرغرهای هم آخر در

*** 

 ام بهمن هزار و سیصد و نود و نهسی

 !خانه در روز اولین

 و بماند خانه در روزی چند کرد اصرار دید، را حالش که رئیسش. بازگشت خانه به شدید حالیبی از پس دیروز

 هب تا گشت بازخواهد کاری وقت اتمام از قبل گفت حتی لحظهآن. نکرد قبول اما بازگردد کامل بهبودی از پس

 ام،ب وراین گاهی نداشت؛ خوبی مرز بر چنانیآن تعادل حالش زیرا شد گرفتار خانه در سرانجام اما برسد وظایفش

 در شد مجبور و شد پیروز مکش کش این در بد حال هم آخر بود؛ نوسان در خوب و بد بین. طرفش آن گاهی

 .بماند خانه
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 لیتر بیست حدوداً داشت؛ را بود خورده که مایعاتی حجم آمار اما نه که را خوردنش غذا آمار امروز، به تا دیروز از

 به یازن که طوری کند؛ پر راحتی به را معده حجم توانستمی که بود زیاد قدرآن اما بیشتر شاید کمتر، شاید یا

 .نبود دیگری غذای

 در به چشم گوشه با. شود کنترل بود نیاز که دادمی باالیش تب از خبر اش،پیشانی روی خیس یپارچه

 .شودمی خارج آن از کسی چه ببیند تا بود خیره آشپزخانه

 سرماخوردگی به و دارد مطلوبی حال گفتمی مصرانه اما بود کردن صحبت راحت از مانع گلو، وحشتناک تورم

 .است شده دچار زمستان سرمای از ناشی کوچکی

 حال به تا دیشب از که چند هر باشد داشته نظر زیر را چیز همه تا بود کرده پهن خانه وسط در درست را جایش

 در ابشخو میانگین که بود شخصی. بود کرده پیدا افزایش خواب به نیازش! بود خوابیده ساعتی دوازده کم دست

 .بود ساعت پنج الی چهار روز طول

 :بود داده پاسخ خنده با او اما بود کرده متهم کرونا بیماری به را او بارها خانه بانوی

 .رهمی شه،می خوب سرماخوردگیه؛ یه هم کرونا  -

 و تپیوس نفس تنگی به هم سرگیجه کم کم. آوردمی کم نفس کرد حس که کردمی فکر خودش حرف به داشت

 جمع خانه، بزرگ مرد دور خانه، کنار و گوشه از را خانه اهل یهمه که شد متعدد و شدید هایسرفه اشنتیجه

 .کرد

 سوختمی آتش در ثانیه هر شان،خانه بخاری در چوب طرح هایآهن مانند تن، و داشت ادامه همچنان هاسرفه

 .سوختنمی و

 تماس بزرگش خواهر با برداشت را اشگوشی فوراً و ندانست جایز را کردن صبر دید، را وضع این که همسرش

 .بروند بیمارستان به تا کنند کمک بیاید که خواست و گرفت

 معنایی دیگر مخالفت اما کند مخالفت کرد سعی هایشسرفه میان سختی به شنید، را هایشحرف که محمود

 .بود کرده زایل هم را عقلش بیماری و درد همسرش دید از که زمانی نداشت؛

 کمک به رسیدند، که هاآن. نبود راهی دیگر که محله یک برساند؛ را خود خواهرش تا نکشید طول زیادی زمان

 .افتادند راه به بیمارستان سوی به و نشاندند ماشین در را محمود خواهرش، شوهر

 تستی. اشدب کرونا شاید بیماری که داد تشخیص دکتر نبود، هم الزم که معاینه از پس رسیدند، که بیمارستان به

 .ویتامین کثیری تعداد همچنین مسکن چند و نوشت
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 خوده رب عالوه رسیدند که خانه به. بیاید تست پاسخ دیگر روز دو تا بروید خانه به گفتند دادند، که را تست

 بر باشد ایچاره خواب تا رفتند خواب به خانه همان در همگی و نداشتند تن در جانی دیگر هم همراهان بیمار،

 .هایشاندرد

*** 

 دوم اسفند هزار و سیصد و نود و نه

 سرعت به. آمد در صدا به خانه تلفن که کردمی طی را همسرش خواب رخت به آشپزخانه مسیر دوم، روز صبح

 اما انداخت دلش به اندک چند هر هراسی ناشناس شماره. رفت تلفن سمت و داد همسرش به را سوپ کاسه

 :داد پاسخ درنگبی

 .بفرمایید! الو -

 :گفتمی که شنید را ناشناسی زن صدای

 معتمدی؟ منزل! بخیر وقتتون! سالم  -

 امرتون؟. هستم همسرشون من بله  -

 .انداختمی دل به ترس و دادمی افزایش را دلشوره تماس، به دادن کش

 و بیان که بهتره عمومیشون حال با توجه با گرفتیم تماس. شده مثبت همسرتون کرونای تست خانم  -

 .بشن بستری بیمارستان

 .کرد چندانش سه دو بلکه نکاست دلشوره از چیزی هم تماس سرانجام اما

 مسره ابوس یقیافه دیدن و همان برگشتن. گذاشت جایش سر را تلفن و کرد جزئی تشکری ضعیف صدایی با

 :گفت و کرد اخمی متقابالً نیاورد؛ کم هم او باراین اما! همان

 بریم تا بشی آماده باید که هم االن. نزدن ماسک و نکردن گوش حرف نتیجه گنمی چی؟ گنمی بهش این  -

 .بیمارستان

 :اما کند مخالفت که بود نکرده یا کرده باز دهان

 .بیمارستان بریم باید پاشو! نباشه حرف من حرف روی  -

 .برساند بیمارستان به را همسرش و بیاید تا برادرش با اما باراین. گرفت دیگری تماس فوراً
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 به معل با هم آن شود؛ بستری تا بردمی خودش دستان با را همسرش که بود دلیسنگ زن بسیار دیگران دید از

 .بود نخواهد خبری او از ها،مدت تا رفتنش، از پس کهاین

 .دارد خبر هادل اعماق از که خداست تنها اما

*** 

 زرو هر عرصه که دانستمی تنها شده؛ اشخانه بیمارستان، که است روز چند یا است هفته روز کدام دانستنمی

 .ترسنگین اش،سینه بر هوا، و شودمی ترتنگ تنش بر

 دبا به را چیز همه و انداز پس و انداز پیش تمام کشیده فلک به سر هایهزینه بیمارستان، بیرون در طرف،آن

 .بود مانده مخفی همگان دید از که ماجرا از بُعدی. بود داده

 !خدا جز به همه

 خانواده اختیار در هاهزینه از کمرشکنی آمار روز، هر بیمارستان، و نبود هاهزینه پرداخت برای چیزی دیگر

 ودب دالیلی از یکی بیمه وجود همچنین و بود خبربی ها،آن از داستان، بیمار که هاییهزینه گذاشت؛می معتمدی

 روز خیلی مالی، ذخیره شاید نبود، بیمه اگر که شدمی ستایش و شکر هامعتمدی خانه در روز هر خدا که

 .بود رسیده پایان به هاپیش

 توانش حد در را هاهزینه از کمی بار،یک روزی چند ها،خانواده از خبربی که دهد خیر عوض را پرستار آن خدا

 .شدمی هم معتمدی خانواده شامل این و کردمی پرداخت

 رسید؛می نظر به بعید بس وام دریافت مسیر اما بود برده هم وام دامان به دست جدیداً خانواده، مادر طرف،آن از

 .بانک کارکنان از یکی همسر از هم آن خواستند،می که هاییضمانت با

 اما تداش باالیی موجودی. بودند گذاشته کنار کودکانشان برای که بود مدتی طوالنی بانکی حساب دیگر، راه

 شد؟می چه کودکانشان آینده

 از دود تا رسید دادش به تماسی هاهزینه پرداخت راهیه سه دو میان در کهاین تا شدمی تردل دو و دل دو

 .آرد بر دماغش

 !مرد روز در درست هم آن! شد داده پرستاری توسط که همسرش فوت خبر

 !بگیرد هم اورا جان تا ریخت جانش در و شد زهر متأسفم تکرار پر کلمه
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 !سالم! عزیز خواننده: نویسنده سخن

 اما داستانشه بودن خوب برای نویسنده یک سعی تمام. بودی همراه من با تلخ و کوتاه تراژدی این در که ممنونم

 زا یکی و باشه واقعیت یک تلخ تراژدی این شاید بشن؛ دور تلخ راه از بفهمن هاآدم تا الزمه تلخی یک گاهی

 .باشه پدر یک نه، و نود کرونایی سال پدر روز هایفوتی

 باشه؟ افتاده پدر روز توی اتفاق این ممکنه چقدر نظرتون به
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.
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