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 هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا چشمان به یاد ماندنیداستان 

 .دارد قانونی پیگرد برداری کپی

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

 شقانهژانر: تراژدی، عا

 ی جلد اولهدف: ادامه

 

 :خالصه

 .و آرام به سمت دره آرزوهایمان بردمش هایش را گرفتمبا خنده دست

 .هایت را باز کنچشم -

 !قدر شیرین استآه که چه رد،های آرزوهایمان نگاه کتک صندوقچههای زیبایش را باز کرد و به تکچشم

 .کردچشمانش داشت از من تشکر می نگاهم کرد، گویی با

 !، آرزویی چون اومن هم به آرزویم رسیدم باالخره به آرزویش رسیده بود.

 

 :مقدمه

 .چیز را نهفته استهای بیکشد مه ننگ قریهای با گاو نرش در پاییز مه گرفته پای میدهقان زانو خمیده

ز ، پاییکه در آتش است! آه، پاییز وفای و حلقه و از دلیای به لب از عشق، بیرود با ترانهروستایی همچنان می

 .روندخاکستری درون مه پیش می یاست و دو سایه راندهتابستان را می

م. از اتفاقاتی که زدیحرف می هازدیم. از گذشتهها قدم میآرام با لبخند، دست در دست ژاکلین، در خیابان

خندیدیم؛ گاهی گریه مان میهای بی او. گاهی با خاطراتاز رنج افتاده بود؛ از گم شدن ژاکلینم، از دردهایم،

 .کردیممی

زل زدم؛ آه خدایا! باز هم این  ی گوشیام، آن را از جیب شلوارم بیرون آوردم و به صفحهبا زنگ خوردن گوشی

توانم با خواهرم برای یک ساعت هم که شده، تنها باشم؟! با او قدم نمی یک برادرپسر عجول؛ آیا من به عنوان 

 !بزنم؟

 گویی؟باز چه می -

 هاتون تموم نشده؟حرف زدن -

 !گیریم که شده باشه. تو چیکار داری؟ بزار یک دقیقه هم من از بودن ژاکلین آرامش بگیرم؛ همیشه پیش توعه -

 .ام. من بدون ژاکلین طاقت نمیارم؛ باید پیش خودم باشهعه! زرنگی؟! بگو کجایی تا بی -
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 !تو مگه توی اون شرکت... شرکت... آه خدا -

 .کنم ژاکلین رو پیش من بفرستخواهم ژاکلین هم پیشم باشه.خواهش میاهم. خب چرا، هستم؛ ولی می -

 .نه -

 چرا؟ -

 .م امشب هم ببینیشزارهم نباشه که حتی نمی مونه. حرفتا شب ژاکلین پیش من می -

 . ...اما -

 .خدانگهدار -

 .کرد، نگاه کردمکند. به ژاکلین که بیخیال داشت با لبخند به من نگاه میاه، این پسر آخر من را دیوانه می

 !زنه؟خوشحالی آریان عزیزت هر ده دقیقه یک بار زنگ می -

 :با خنده گفت

ون باشم. اما خب فعالً باید از یک قضیه سر در بیاورم، بعد هم آره هم نه؛ هم دوست دارم کنار تو هم کنار ا -

 .پیش آریان بروم

 ای؟از چه قضیه -

ی خیلی یادمه اون زمان عالقه که من از خونه فرار کنم، تو با یک دختر دوست بودی؟یادت هست قبل از این -

 .زدیحرف می کردی وعریف میزیادی بهش داشتی؛ همیشه از اون ت

 !منظورت از این حرف چیه؟ -

 خواهی پیدایش کنی؟منظورم این هست که نمی -

 .ی دوستانه بود که به اون دختر داشتمژاکلین! اون فقط یه عالقه -

 .خواهد تو تنها باشیاما ژانیت! من دلم نمی -

 .من تنها نیستم؛ تو رو دارم -

 . ...خوایوم. تو نمیشاید یک زمانی من هم بر -

 .کنم تمومش کنژاکلین! خواهش می _

 .با بغض رویش را برگرداند و دیگر چیزی نگفت

 

*** 

 

م، به هایهایم، به خندههایش، به اشکتلخی کردم؛ بهبا یاد خاطراتم فنجان قهوه را برداشتم. به گذشته فکر می

 .ژاکلین بودخودم و دخترک کوچک من،  آن دورانی که در خیاالتم فقط

 .روزگار چه ضالمانه مرا اسیر خودش کرده است
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ی کنار هم؛ همه جا باهم بودیم.عالقه به یاد مارگریت افتادم، دوست عزیزم. همانند خواهر و برادر باهم بودیم. در

فت. چنان نبود که بشود به آن حس عشق گام آنوقت عالقهانداخت. من هیچمی ما به هم، دیگران را به اشتباه

ها خواهم بگویم از آن رنجگویم. میمی ام بگویم؟های تلخ بچگیبگویم؟ از حس از آن دردهایم حس را گفتم! آه

وقت دلیلش را کردم. هیچکس حسادت میبود، به همه و همه که کشیدم. همیشه حس حسادتی درون من

 .امندانسته

کردم و چیزی بغض می ا هر حرفی، با هرکار دیگران،مطمئنم اسم حس من حسادت نبود، مطمئن بودم. ب اما 

شدم. اگر کسی دیگر ناراحت میتوجه دیگران به یک زدم. همیشه ازریختم و لبخند میگفتم. در خودم مینمی

 .شدمکرد، بسیار دلخور میمی به آریان بیشتر از من توجه

گذارم؛ دلیلش را ها از من میآن پای بهتر بودنگذرام؛ دلیلش را هایم در کودکی میدلیلش را پای کمبود محبت

 .گذارم، الّا حسادتخواهم میهرچه می

 .امگاه! اما این حس را، بارها و بارها در هر شرایطی تجربه کردهگاه حسادت نکردم؛ هیچهیچ

 .چنین ندارم، که چرا من از او بهتر نیستمبغض کردم، اشک ریختم که چرا من یکی را این

 قدر تلخ استقدر تلخ است، چهچه زدم و فنجان قهوه را سر کشیدم تا این بغض لعنتی فرو رود. اما، امالبخندی 

 .روزهای من است که این بغض، حاالحاالها در کنار من و همدم

فنجان را آرام روی میز گذاشتم. از جایم بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. به آسمان زیبای شب پاریس نگاه 

 !ام خیس شدنهکردم. گو

زدم، اشک ریختم. اما، اما باز  گویم. فریادهایم را مییکی پشت دیگری در حال مسابقه دادن باهم بودند؛ اشک

 .من با من لج کرده است. رو به آسمان لبخندی زدم هم نشد! نشد که بشود این دل خالی شود. خدای

 :ام به تو برسدو تو پایین بیایی و بگوییصدای خنده قدر بلند بخندم کهام که بتوانم آنخدایا! منتظر روزی -

 !حاال نوبت تو هست، بگو -

ریز و درشت از آسمان به زمین  هایشرکت بیرون آمدم و به سمت خانه، پیاده قدم نهادم. زمستان بود و برف از

ای وقتی برف زیر پایت له شود، سفت به شدند. آیا دیدهله می هایی بود که زیر پاهایمریخت. نگاهم به برفمی

 !شوند و اما سخت و محکمهایی که زیر پاهای مردم له میدرست مانند قلب چسبد؟زمین می

 ای که در نزدیکی شرکت بود، افتاد. اندکی خلوت در جایی دنج و کوچک؛ اشکالی که ندارد؟نگاهم به کافه

آمدند. به دخترها و پسرانی جا میاین ی معروفی بود. تقریباً همه بهر شلوغ بود! کافهقدبه سمت کافه رفتم. چه

ای های لحظهقدر خوب است که آنان هم خندهکردم. لبخندی زدم. چه شان کر کننده بود، نگاهکه صدای خنده

 .کنار هم خوشحال هستند دارند و

 .تر استجا به نسبت خلوتقل اینقدر خوب، حدای باالی کافه رفتم، چهبه سمت طبقه
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! اگر پذیردبودن با من را می به دختری که تنها نشسته بود و به فنجانش خیره بود، نگاه کردم. آیا همنشین

رویش روی صندلی نشستم. نگاهم کرد، چیزی نگفت و روبه شود. به سمتش رفتم وقدر خوب میبپذیرد که چه

 !عجیب بودفنجان داد.  دوباره نگاهش را به

 سالم -

 .چیزی نگفت و خیره به فنجانش بود

 خواهی چیزی بگویی؟ام! نمی -

 .بار نگاهم کرداین

 .حرفی ندارم -

 جا نشستم؟که اینچرا؟ ناراحتی از این -

 .نه-

 .و سکوت

 .گارسون به سمت میز آمد و بالبخند سفارشی خواست

 .قهوه -

 .از این سکوت خسته شده بودم

 اسمت چیه؟ -

 مارگریت. اسم تو چیه؟ -

 .ژانیت -

اجازه نشستم، یک نوع من آمدم بی کهچنین نبود و اینها اینو بعد دوباره سکوت؛ خب معموالً رسم ما فرانسوی

 . ...احترامی بود. امابی

 اسمت ژانیت بود؟ -  

 :با تعجب گفتم

 طور مگه؟آره. چه -

 :باره اشک در چشمانش جمع شدیک

 .بازی بچگیم رو ببینمکردم همفکر نمی -

 .با تعجب نگاهش کردم

 منظورت چیه؟ -

 .کنموقت فراموشت نمیگفتی هیچشناسی؟ یادمه میتو مارگریت رو نمی -

 .اما او هیچ شباهتی به مارگریت من نداشت
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 .تو! تو هیچ شباهتی به مارگریت نداری. اون دختر کامالً باتو فرق داره -

 .ای همدیگه رو پیدا کردیمدفعهقدر یکدهم. چهبهت حق می -

 !بغض گلویم را فشرد. اگر او واقعاً مارگریت من باشد

 . ...پس -

سوخت! با هزار بیچارگی و  طور شدم، کل بدنمی آتش سوزی در لندن، اینسه سال پیش، توی یک حادثه -

ی طول کشید، ولی باالخره خوب شدم، از بین ببرم. خیل ها روها و اون چروکیدگیکلی جراحی تونستم اون زخم

 .دهم نشناسیقبل نشد! حق می ام مثلاما دیگه چهره

دفعه پیدا شده است، یک ، چه داشتم بگویم؟ی صورت خیس از اشک مارگریت شدمچیزی نگفتم و فقط خیره

 . ...مروزجالب! همین دیشب به فکرش بودم و ا گنجد که او مارگریت باشد. چهدفعه! در باورم نمییک

 خواهی چیزی بگویی؟نمی -

 بچگیمان، دلم تنگ آن نگاهش بود. هایمان، کارهایهایش، برای بازیدلم برایش تنگ شده بود؛ برای شیطنت

 .بردبشنوم از این روزهایش، از روزهایی که در لندن به سر می خواهمخواهم تلف کنم؛ فقط میوقت را نمی

 .خدانگهدار -

 !صبر کن -

 .شت و نگاهم کردبرگ

 تونم تو رو ببینم؟باز هم می -

 :لبخندی زد و گفت

 .البته! بیا این کارتم هر وقت که خواستی زنگ بزن -

 .نگاهم خیره به کارت در دستم بود

های ریختیم. از ناگفته مان، از شش سال پیش تا به االن، حرف زدیم و اشکحرف زدیم؛ از روزهای سخت

 ها مراقباش با آریان گفتم. از ساردین، پسری که سالنامزدی ا شدن ژاکلینم گفتم. ازمان گفتیم. از پیددل

 !گفتم. خالی شدم خواهرکم بود

هایی که فقط درد داشتند! از کالرایی که سختی ها و بودنهم گفت؛ از کالرا، از دردهای خودش، از نبودناو 

 .کشی گفت

خواهانش بودم ولی، ولی نفهمید.  .ه در خودش بود. آرام و لطیفکالرا؛ دختری آرام، برعکس مارگریت. همیش

 .بود کس نفهمید؛ از روزهایم بی او که هیچهیچ

کالرا! من بودم و روزهای خوشم با  هه! همه در خیالشان من و مارگریت بودیم اما، اما در خیال من، من بودم و

از نابینا  از روزهای سخت کالرا گفت و من شکستم. اومن شکستم. او  از ازدواج ناموفق کالرا گفت و کالرا. او
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افتد و قلب من می های کوچکی ازتکهدانست با تک تک کلماتش، تکهنمی کالرا گفت و من شکستم! شدن

 .شکندمی

 

*** 

گذشت و من انگار که قرنی می شان رفتم. هر لحظه،امروز برای دیدن مارگریت و همچنین کالرا به سوی خانه

 .جا برسم و کالرا را ببینمبه آن شدم. دوست داشتم هرچه زودترهاسال پیرتر میصد

 .رسیدیم -

ر ای سای و باغچهخانه با درب قهوه از راننده تشکر کردم و پیاده شدم. به سمت خانه مارگریت و کالرا رفتم؛ یک

در باز شد و من شکستم؛ شکستم برای  زنگ را فشردم و منتظر ماندم. .ها بودهای درختان و برفپوشیده از برگ

این کالرای من  که گیج و منگ به روبه رو خیره شده بود. برای آن عصای در دستش شکستم. آیا آن نگاهش

 بود؟

 .بفرمایید -

 !کالرا -

 زد را شناخت؟؟ بغض نشکسته در گلویم که اسمش را فریاد میصدای مرا شناخت

 :با تردید گفت

 !ژانیت؟ -

 .هایم شدغشته در اشکلبخندم آ

 .خودم هستم -

 :لبخندی زد. به داخل رفت و گفت

 .بیا داخل. مارگریت گفت قراره بیای. همه چیز رو تعریف کرد -

رویم نشسته بود، شدم. لبخند پشت سر کالرا وارد خانه شدم. روی کاناپه نشستم و خیره به کالرایی که روبه

 :بزرگی زد و با هیجان گفت

 خبر؟ریف کن ببینم، چهخب خب. تع -

 .هیچ نگفتم و فقط نگاهش کردم. سنگینی نگاهم را حس کرد و سرش را پایین انداخت

 .دونم از وضعیتم تعجب کردیطور نگاهم نکن. میاین -

 .نگذاشتم ادامه بدهد و من از شکست عزیزم بشکنم

 .بشهمارگریت همه چیز رو تعریف کرده. ادامه نده که باعث درد خودت و من  -

 .سرش را پایین انداخت و حرفی نزد

 مارگریت نمیاد؟ کجا رفته؟ -
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 :حس کردم ناراحت شد

 .چرا، میاد صبر کن -

 .و بعد بلند شد و با عصایش رفت

 :خواست از کنارم برود. باعث آرامش من بود. از جایم برخواستم و پشت سرش رفتم و گفتمدلم نمی

 کالرا؟ چیزی شده؟ -

 .نه -

 .هاست که باید به هم بگوییمخواهی بروی؟ کنارم بنشین، حرفیپس چرا م -

 .لبخندش را حس کردم

 .خواهی از اون بپرسمارگریت االن هست که برسد، هرچی می -

ر گیپذیرایی بیرون رفت. از من دل هایم شل شد. بعد از مکثی کوتاه، کالرا به کمک دیوار و عصایش، ازدست

 !اه، لعنت به تو ژانیت. لعنت جا بود؟م نابههایشد؟چه چیزی گفتم؟ حرف

 .با صدای در خانه برگشتم

 .سالم -

 .سالم مارگریت -

 اوه ببخشید. خیلی منتظر موندی؟-

 .شودگذره. صبرم هم زیاد مینه. در کنار کالرا همه چیز راحت می -

انست. تا شب با مارگریت سخن دنمی ی من به کالرا خبر داشت، اما خود کالرالبخندی زد. مارگریت از عالقه

کالرا از اتاقش حتی برای شام هم بیرون نیامد! من به خاطر او آمدم،  . اماگفتیم، خندیدیم، گاهی اشک ریختیم

 !اما او

قرارم لج تمام جلوی در منتظر کالرا ماندم تا بیاید، اما او لج کرده است. با من و قلب بی موقع رفتن ده دقیقه

 !کرده است

 .خواهد مرا ببیند، اشکالی ندارددی زدم، باشد. حال که او نمیلبخن

 

Puisque tu pars my louve 

 (مانم تا رامت کنمکنی، من همچنان منتظر میماده گرگ من، چون تو ترکم می)

 

که ژاکلین را دریافتم و  طورشوی. همانبا لبخند از مارگریت جدا شدم. ماده گرگ! باالخره مال خودم می

 .خودت را پیدا کنی کنم تاکنم و کاری میایش کردم، تورا هم رام میپید
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 !هوا دلگیر و دو نفره بود. برای قدم زدن با یک دوست که بد نبود؟ بود

 .گوشیم را از جیب سویشرت سفید رنگم بیرون آوردم. به روی اسم مارگریت کلیک کردم

 ژانیت؟ -

 .سالم مارگی -

 .کنی. دلم برات تنگ شده بودنمی طوری پسر؟ یادی از ماچه -

 طور؟ آن هم دلتنگم شده بود؟لبخندی زدم، دل کالرا چه

 . ...خواستم یکم قدم بزنم گفتممرسی مارگی. راستش می -

 .پرید وسط حرفم و رشته کالمم را پاره کرد

 .کنم، به دنبالش بیاکالرا رو حاظر می -

 .را قدم بزنمخواهم با کالدانست که میدانست؛ میخودش می

 :لبخندی زدم و گفتم

 .مارگریت نیم ساعت دیگه جلوی خونه منتظر هستم -

 .بای -

 .بای -

 .ی مارگریت و کالرا دویدمگوشی را از کنار گوشم پایین آوردم و دویدم. آری! به سمت خانه

که  این است خیالش! مهماندکی شیطنت در سن بیست و هشت سالگی اشکالی که نداشت؟ داشت؟ بی

 .ها باشمآن تر، در خانهخواهم با کالرا قدم بزنم و باید هرچه سریعمی

 

 

 «کالرا»

 

 مارگریت! کی بود بهت زنگ زد؟ -

 .خواهد به دنبالت بیاید تا باهم به بیرون برویدژانیت بود. می -

 بیند؟یای دارد وقتی چشمان من جایی را نمانگیزی. بیرون رفتن چه فایدهی غمبیرون؟ چه واژه

 !اما من نمیرم-

 . ...کالرا -

 :با تحکم گفتم

 .همین که گفتم -

خواهی خودت رو مخفی کنی؟ کالرا! ژانیت بخاطر تو هست که هر ؟ تا کی میکنیکالرا با خودت چرا لج می -
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 .زندروز به من زنگ می

اه داشت، نگدست از سرم بر نمی هایم را باز کردم و غمگین سرم را پایین انداختم. به سیاهی همیشگی، کهاخم

 .کردم

 .نمی خواهم مارگریت. من رو درک کن -

 .هایم پیچید را حس کردمهایش که دور شانهآمد را شنیدم و دستصدای پاهایش که به سمتم می

قدر برای تو سختهول کنم که چهدهم بهت بد نگذره. درکت میکالرای من! بیا بریم حاظرت کنم. قول می -

 . ...ولی هست،

 .باشه -

 :داند چکار کند، سریع گفتبا گفتن این کلمه، انگار که از شوق نمی

 .بریم بریم! مرسی خواهرکم -

خواهد بگوید. بگذار هرچه می خیالش! بگذار هرکسخواستم بکنم؟ بیلبخندی زدم، تا کی زنده بودم؟ چه می

اش بودم. او چه؟ او هم مرا که از همان اول شیفته ژانیت، پسری .همه با دلسوزی مرا نگاه کنند. مهم او بود

 خواست؟می

 :های شخصی، سرم را برگرداندم و گفتمنفسبا باز شدن در، باد سردی به صورتم خورد. با شنیدن صدای نفس

 کیه مارگریت؟ -

 :با خنده گفت

 زنی؟نفس میقدر نفسطوری پسر؟ چرا آنژانیته! چه -

 :با خنده گفت

 .جا دویدم... جا... تا اینتا... این -

 .ای پسرتو دیوونه -

 .کردمی ژانیت و مارگریت گوش میبا لبخند به مکالمه

 .سالم کالرا -

 سالم ژانیت. خوبی؟ -

 .به لطف دیدنت بهتر هستم -

ای از کیفم را گرفته تا به من کمک کند احساس کردم ژانیت به سمتم قدم برداشت، چندی بعد فهمیدم دسته

 .یین برومپا

 :طور از دو پله به آرامی پایین رفتم و گفتمهمان

 .خدانگهدار مارگریت -

 .خدانگهدار. مراقب خودتون باشید -
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 «ژانیت» 

 

شدند و ها زیر پاهایمان خورد میبرگ .داشتیمهای پاییزی پاریس قدم بر میآرام درکنار کالرا در خیابانرامآ

 .کردندصدای سوت زدن باد ایجاد می جیک پرندگان وتالوت زیبایی را، بین جیک

 .نظر بیاید؛ اما در کنار کالرا همه چیز برای من زیبا استها گاه مسخره بهشاید این

دانم؛ فقط االن قدر منتظر این روز بودم؟ چند روز! چند ماه؟ چندسال! نمیزدیم. چهجا قدم میهدف در همهبی

 .خواهمبودن کالرا می

 

*** 

 تواند دلربا باشد؟ با لبخند بهمی قدرخندید. یک دختر چههای من میتقریباً شب بود. کالرا بلند بلند به حرف

هایم هم برایم قدر محو خندیدن کالرا بودم که حتی حرفدانم! آننمی گفتم؟ی صحبتم پرداختم. چه میادامه

 .بود نامفهوم

درپی، صدای شکستن، جیغ های پیبوق ها،ای بند کیف کالرا را رها کردم. صدای فریاد زدنای، فقط لحظهلحظه

زدم، ریختم. منی که در آخر فریاد میهای خود گرفتم و اشک میدست آخر منی که سر کالرا را درکالرا و در 

کالرا، حال هم از دست  فرستادم. تا به کی این درد؟ کافی نیست؟ غم نداشتن ژاکلین، نبودلعنت می خودم را

 !دادمش؛ آری کالرایم را از دست دادمش

قدر فریاد زدم شدن ندارم. آن قدر اشک ریختم که دیگر توان بلندانم آنددانم کی و کجا، چه شد؛ فقط مینمی

 .هم ندارد. چشمانم سیاهی رفت و دیگر هیچ ندیدم ام، طاقت یک آخ گفتن راکه دیگر تارهای صوتی

 .ژانیت! هی ژانیت من رو نگاه کن -

 هایم را باز کردم. در آن هیاهو که بود؟چشم

 !کالرا؟ -

 .کرد، نگاه کردمی صحیح و سالم که با لبخند به من نگاه میبا تعجب به کالرا

 . ...تو... تو -

 .بیا ژانیت، بیا باهم برویم بلند شو ژانیت. من و تو دیگه مال هم هستیم. دیگه دردها تموم شدند. -

 .بلند شدم و با او رفتم

 

*** 

 «دانای کل»

 

ژولیت دیر کرد و یک اشتباه،  .مانند رومئو و ژولیت تمام شد. باالخره ژانیت و کالرا هم بهم رسیدند. درست
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یز به ها ن. ژانیت و کالرا؟ آری آنپایان این اشتباه به هم رسیدند اشتباهی جبران ناپذیر اتفاق افتاد. اما چه شد؟

 .رسیدند هم

 . ...اما

 شود؟زند. عاقبت این خواهر چه میدرپی به خواهرکش و برادرش زنگ میخواهری که با نگرانی، پی

 

*** 

کرد؛ برای تک برادرش، مگر می هایش، گوش مردم را کر کرده بود. دختری که بلندبلند گریهدختری که با جیغ

 حق دخترک گمشده این بود؟ پیدا کرده بودند؟ آیا دیگر راچه زمان گذشته بود! چند وقت بود که هم

 

*** 

اش، دوستش اشک بازیهم گرفت. پسری که برای تک برادرش،پسری که با هر اشک عشقش، نفسش می

 .دانست که دیگر دردهای برادرش پایان یافته استمی .ریخت. اما به این خیال بود که او هم راحت شدمی

 

*** 

سختی کشیدند. کسی چه  د، از خواهر و برادری که خیلیای از دخترکی درد کشیو پایان این قصه؛ قصه

دانست را به این برادر رساند؟ کسی چه می دانست ساردین، با سیلی کوچکش، خواهرکشدانست؟ چه میمی

اش پیش رو گرداند؟ ای معروف، پسرک را با دوست چند سالهکوچک، در کافه ایی قهوهبرای گرم شدن و بهانه

 رسند؟ا یک اتفاق کوچک، این دختر و پسرک به هم میدانست بچه می کسی

 :گاه باید گفت

 .هاهم رسیدناست! حتی همین به همه چیز اتفاقی -

 

 پایان

  

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

ن گمشده در لینک زیر ژ خوانندگان مشتاق یم توانید جلد اول این اثر را با نام شما  اکلی 

 : مشاهده کنید 

ن ژاکل : لینک  گمشده  ی 
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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.

 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
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