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 Mahsa83(M.M)| عشق داستان کوتاه طلوع بی 

راجبدوعاشقکهبهاجبارپدربزرگِشرارهکهازقضاکدخدایروستاهمهست؛ :خالصه

 ...ازهمجدامیشنوشرارهقرارهباپسردوستپدربزرگشازدواجکنه؛اما

 

اوست.اومالکآناستفقطبایدکلیدقلب،زندگیوروحمن...همهدردستان :مقدمه

م.کلیدرابچرخاندوبگذاردتاباتمامیشوروعشقماورادربرگیر

بررویتابیکهدرگوشهباغودرزیردرختبستهشدهنشستهبود؛موهایخرماییرنگ

کهتابآرامتکاندادهتاایناشرادوبرابرکردهبود،پاهایشراآرامبلندشزیبایی

نسیمخنکیوزیدونفسشرا .چوبگردوکهبررویآننشستهبودبهحرکتدرآید

هایشفرستاد؛باتکانخوردنتابچوبی،جیغبازدمکردوهوایپاکطبیعترابهریه

هایشجایآرامیکشیدوسریعبهعقبنگاهکرد،بادیدنشروینلبخندیرویلـ*ـب

 .گرفت

رفت.ازرویتاببلندشدهوبودضربانقلبشتاهزارمیشروینیکهوقتیدرکنارش

قدمزنانبهسمت .کمیاززیردرختفاصلهگرفت؛دستسردوبیروحشگرفتهشد

روستابهراهافتادند؛دامنلباسمحلیآبیرنگشرابادستشکمیجمعکردوبهشروین

کرد؛انگاراتفاقیافتادهفرقمیلبخندشباتمامروزهاییکهخوشحالبود .نگاهیانداخت

بودکهشروینخیلیخوشحالبود،بهاطرافنگاهیانداختکهخودشرادرهمانخانه

هایشکردند؛لبخندعمیقیبررویلـ*ـبایکهدربچگیباشرویندرآنبازیمیخرابه

ودستبهسینهایتکیهدادهبودنشستهبود.روبهشروینیکهحالبهدیوارترکخورده

 :کردگفتبهشرارهنگاهمی

 !جاروشههنوزمیادتهاینباورمنمی -

مگهمیشه،اونهمهخاطرهبچگیروکهباتوتجربهکردمفراموشکنم؟!اگهمختبه -

 !جایینخوردهباشه،نه
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 !اِپسمخمنتاببرداشته؟ -

 !آره -

.خودشراپشتدیواریمخفیکرد،بندحرفشخندید،کهشروینبهدنبالشدویدپشت

آرامقدمرودویدوشرارهازپشتدیواربیرونآمد؛آرامتاکهشروینبهروبه

 .اششرارهراترساندداشت،شروینازپشتسرشآمدهوباِپخگفتنبرمی

 :خواستجیغیبزندکهشرویندستشرابررودهاناوقراردادوگفتشرارهمی

 !هانهجیغنزنیدخترهدیوو -

زند،آمدتنهاباتکاندادنسرشفهماندکهجیغنمیشرارهکهدیگرداشتنفسشبندمی

شرویندستشرابرداشتوبهچشمانمشکیرنگشرارهخیرهشد.بااسترسیکهدر

 :دلشداشتگفت

!دوستدارم -

فرماهاحکمبینآنشرارهباچشمانیگردشدهبهشرویننگاهکردوتنهاسکوتبودکه

ترسیدکهشروینراازدستبدهدوکرد،شرارهنیزاورادوستداشتاماازاینمیمی

 .تمامعمرشحسرتنداشتنشروینرابخورد

 :پسبااینحسابگفت

 !امامندوستندارم -

گفت،فکرشهمآزاردهندهبودبرایاوییشروینسکوتکردهبودودیگرچیزینمی

بسندهکرد.همراهبا "باشه"یکدلنهصددلعاشقشرارهشدهبود.تنهابهکلمهکه

شروینبهسمتپنجرهگامبرداشتند،شروینازپنجرهپایینرفتوشرارهنیزبارو

هاییکهبههمگرهزدهبودبهاوپیوست،کمیدامنلباسشراجمعکردتاجلویتختی

اشبازگرداندهوخودشنیزبههمانخرابهکهدربچگیخانهدستوپایشنباشد.اورابه

 .کردندجابازیمیدرآن
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جابودشلیکایکهدرآنهاینیمهشکستهاشرابهدستشگرفتهوبهشیشهتفنگبرنو

 .کردتاکمیآرامشود،بررویزمیننشستهوتفنگشرادرکنارشگذاشت

 .اشکردداشتنیکشیدنصورتشرارهدوستجابودشروعبهباچوبیکهدرآن

بهصورتیکهکشیدهبودنگاهکردوباتنهالبخندیکهدرکنجلبشجایگرفتهبود

 .جادورشدتفنگشرابرداشتوازآن

 ...ترشدهبود،بهسمتخانهبهراهافتادحالنیزکمیآرام

مادرشدررابازکرد؛سالمیکردوبهایستادودرزدکهبعدازچنددقیقهرویخانهروبه

 .اتاقشرفتهتاکمیاستراحتکند

امامندوستت"کهکمیبخوابد؛اماخوابکجابود،جملهبررویتختدرازکشیدتااین

کمبهخوابشد.باهمینفکرهابودکهکمازجانبشرارهدرگوششاکومی"ندارم!

 .خبریفرورفتبی

*** 

 (راویشراره)

 .کرداشدرازکشیدهبودوگریهمیبررویتختسفیدومشکی

کهکدخدایروستاکهتوانستشروینراداشتهباشد،گریهازاینکهنمیگریهازاین

کهاگرپدربزرگشاستاورامجبوربهازدواجباپسردوستشکردهاست،گریهازاین

 .شودشروینبفهمدچهمی

خواستند،داد.آنانسینارابهعنواندامادمیایشگوشنمیهحتیمادرشهمبهحرف

هایشاهمیتبهحرفحقداشتند،سیناپولداربودوشروینفقیر،برایهمینهیچ

.دادنمی

هایشراپاککردهودررابازکرد.مادرشباعصبانیتزمینراباصدایتقِدَر،اشک

 :؛کهبابازشدندَرتوسطشرارهسریعگفتضربگرفتهبودوبهدَرچشمدوختهبود

کنیودیگهایناطرافببینشراره!یامیریبهاینشروینِعاشقمیگیداریازدواجمی -
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کهخودمبهشمیگمکهشایددلشبشکنه!االنیکساعتهجلوخونهنشستهونیادویااین

 !بهاتاقتوخیرهشده،زودبروبهشبگو

اتاقرفتوازگوشهپنجرهجوریکهضایعنشودبهبیروننگاهکردکهشرارهبهداخل

 .کشیددیدشروینرادرحالیکهسیگارمی

کشیدبغضگلویشراگرفت،اوشروینیبودکهلـ*ـببهسیگارنزدهبودواگرهممی

 .کشیددراوقاتیکهاعصابشخوردیاناراحتبودمی

بهرنگسفیدومشکیبودرفتهودستوصورتشرابهسمتدستشوییِسهدرچهارکه

 .شست

هایشراکهشامللباسمحلیطالییبودهراعوضکرده،مجدداًبهاتاقبازگشت،ولباس

کندودیگرجلویسپسبهبیرونازخانهرفتهتابهشروینبگویدداردازدواجمی

 .ودکدامدردسردرستنشهایشان،نیایدتابرایهیچخانه

توانستخواستفقطباشروینازدواجکندولینمیپاهایشسستشدهبود،دلشمی

رویحرفپدربزرگشحرفیبزند.بغضشراقورتدادهوبهسمتشروینیکهبرروی

 :رویشایستادوصدایشزدکشیدحرکتکرد،روبهتکهسنگینشستهبودوسیگارمی

 !شروین -

 :وچشمدرچشمیکدیگرشدندادامهدادهنگامیکهسرشرابلندکرد

کنمودلمنمیخوادکهکنمکهدیگهنیایایناطراف!مندارمازدواجمیازتخواهشمی -

 !برامدردسرشی؛پسخواهشاًدیگهایناطرافپیداتنشه

 .دونمتوامدوستمداریواینازدواجصوریهستفهمیدوستدارم!میدِچرانمی -

 !ارمبفهمشرویندوستند -

*** 

 ( راویشروین )
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یبودنباشرارهرادرسرشایکهرویاهیچینگفتهوراهشرادرپیشگرفتوبهخانه

.داشتدرپیشگرفت

 .روبهزمیندوختدرطولراهفکرشدرگیرشرارهبود،آهیکشیدونگاهشراازروبه

 ...دبهخانهرفتهتاکمیازاینافکارآشفتهدورشو

درزدتامادرشدرراباکند،بابازشدندرسالمیکردهومستقیمبهاتاقشرفتهتاکمی

 .بخوابد

بررویتختچوبیکهباپوستگردودرستشدهبوددرازکشیدوچشمانشرابستو

 ...کمبهخوابعمییقیفرورفتکم

ستدرحالرازونیازباوقتیچشمانشرابازکردکنارشمادرشرادیدکهقرآنبهد

اشراجداکنند،مجددچشمانشرابستودرخواستشرارهخدایشاست.دلشنمی

خواستشرارهبرایکسیجزاوباشد،دلشتاریکیکوتاهیفرورفت،دلشنمی

خواستزمانبایستدوهمهوقتشراباشرارهخواست،دلشمیهایشانرامیبازیدیوانه

توانستبدوناوزندهکهنمیخواستیااینسکشیدنبدونشرارهرانمیبگذراند،اونف

 .بماند

گرفت،بایدجلویآنخواستندشرارهوشروینبههمنرسندرامیبایدجلویآنانیکهمی

فرضبههایروستااسترابگیرد،بایدجلویآنکسیکهبرکدخداییکهیکیازخان

گذاشتبهگرفتونمیگرفت،جلویآنکدخدایظالمرامیمیفکرمردمشاسترا

خواهدباشد.شرارهفقطعشقشرویننبود؛اوتماماهدافشبرسدحاالهرشخصیکهمی

 .زندگیشروینبود

ایازاتاقگذاشتهبودوبافاصلهکهدرگوشهازرویتختبلندشدوبهسمتکمدچوبی

اشرابالباسیدیگرعوضکردوداشترفت،لباسبختیاریکمیازآنمیزمطالعهقرار

ازخانهبیرونرفت،بهسمتخانهشرارهحرکتکردهودقایقیبعدجلویخانهایستاده
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 .بود

*** 

 (راویشراره)

دیدکهرویتکهسنگینشست،اومگرنرفت؟پسشروینراازپشتپنجرهاتاقشمی

خواستدردسردرستکندبرایهردونفرشان؟اینچرادوبارهبرگشتهبود؟دلشمی

 !کرد؟ربااورابهخودشجذبمیپسرچهداشتکهمانندآهن

اتاستوبرایازدستندانتآندروغرادانیشرارهدیوانهآخشروینبیچارهکهنمی

د.هاسریعپایینآمدتاشروینرابفرستدبروگفت،ازپنجرهفاصلهگرفتوازپله

 :نارشروینکهرسیدعصبیگفتک

 !مگهمننگفتمدیگهنیااینور؟هان؟ -

 !مندوستدارملعـ*ـنتی -

 .کنمخوامتبفهم!مندارمازدواجمیامامننمی -

 .دونماجباره!شرارهمجبورنیستیتنبهاینازدواجبدیمی -

 !دیگهنبینمتشروین -

 .یشانکجکردورفتهاشراهشرابهسمتخانپسازاتمامجمله

بغضراهگلویشراسدکردهبود،قطرهاشکیازچشمشجاریشدوبغضبهوجود

 .آمدهراقورتدادهتاراهیبراینفسکشیدنشباشد

گفتبدونشرویننفسگفتشروینرادوستدارد؟!بهچهکسیمیبهچهکسیمی

روزشرارهرا؟خستهبودازکردحالوکشیدنبرایشسختاست؟!چراکسیدرکنمی

 !همهچیز

شود؛اینهمهعشقوعالقهشروینوشرارهرامادرشچوندامادیپولدارنصیبشمی

بیند،پدرشکهدیگردرایندنیانبودتاازاوحمایتکند،خواهرهمکهنداشتوامانمی

همهدادهتاکندوبامادرشدستبهدستبرادرش،کسیکهادعایمتعصببودنمی
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 .نگذارندایندوعاشقبههمبرسند

کاشهمهمثلشروینومادرشدلشانروشنبود!سرشرابررویتختچوبیای

 !کرد؟گذاشتوبغضششکست،بدونشروینبایدچهمی

قدراشکریختتابهحالبررویتختدرازکشیده،اینهقکردوبیتوانستهقتامی

 .خوابفرورفت

*** 

 (راویشروین)

 !شدکهشرارهدرچشمانشزلبزندوبگویدکهاورادوستنداردباورشنمی

شنید،اوعاشقشرارهبودوبدونشرارههارانمیآمدتااینحرفجانمیکاشبهاینای

 .اشجهنمیبیشنبودزندگی

ردندوتماموقتشانکجابازیمیایکهوقتیبچهبودندباشرارهآنیخرابهبههمانخانه

ایبودکهپدربزرگشرارهیاهمانکدخدایبردند،ایندگرچهزندگیجابهسرمیراآان

کرد؟مگراوآدمنبود؟ازقدیمبودهکهبچهفقیربهروستابایددامادشرارهراانتخابمی

 .رسیدکاشصحتنداشتواوبهشرارهمیرسد؛اماایعشقخودنمی

جاسپریشدرفتهتابلکهکمیآرامشود؛امایشاندرآنایکهکودکیخانهخرابهبههمان

.شد؟!تصویرشرارهدرذهنشنقشبستهبودمگرمی

هایش،چشمانمشکیرنگزیبایش،موهایخرماییرنگبلندش،دستانضریفش،ل*ب

 ..بینیو

دیوانهکنند،سرنوشتشچههمهوهمهدستدردستهمدادهبودندتاشروینرا

 !شد؟کرداوضاعبهترنمیشد؟!چراهرچهبرایرسیدنبهشرارهتالشمیمی

 دانست،اماچهفایده؟هاراهممیکاشجواباینسئوالای

 .کردشدواوبایدتماشامیعشقشداشتزندیگریمی

کردوباریدیگرحسرتهابهطرززیباییکشیدهبودنگاهبهتصویرشرارهکهرویخاک
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 .قدرغرقدرفکربودکهحتیمتوجهگذرزماننیزنشدداشتنشراخورد،آن

وقتیبهخودآمدهواکامالًتاریکوسردشدهبود،ازجایشبرخاستودرآنسرمای

 ..یشانبهراهافتادبندانبهسمتخانهیخ

یازسالنبودرفتوهمانجابررویاایکهدرگوشهوقتیبهخانهرسیددرکنارشومینه

شدپدربزرگشرارهکدخدایکرمرنگنشستتاگرمشود.ایکاشمیصندلیچوبی

 .اینروستانبود؛آنزمانشرایطروحیشروینوشرارهبهتربود

کشد؛زیرااونیزبهایندردگرفتارشدهبودوبهاجباردانستکهاوچهمیفقطمادرشمی

شد؛حتییشانهمانندمادرشمیگذاشتکهزندگییدیگرشدهبود،اونبایدمیزنمرد

 .اگرپدربزرگشرارهکدخدایروستابود

*** 

 (راویشراره)

شدکهپایینبرودواشنمیهاچشمانشرابازکرد،حوصلهباسروصدایزیادمهمان

آبیبهدستوصورتشزدسالمیبهآنمهمانانپرسروصداکند،ازجایشبرخاستو

تاخوابشبپرد.ازداخلکمدشلباسمحلیقرمزرنگشراتنکردوبررویصندلی

 .گردوییدرکنارپنجرهنشست

تابخورانچشمانشرابررویهمگذاشتودررویاییبرپشتیصندلیتکیهدادوتاب

زدواجباشروینراکهشروین،عشقش،تماموجودشدرآنبودورویاییکهدرآنا

کهشرارهدید؛اماحاالپدربزرگشقرارازدواجشراباپسردوستشگذاشتهبودبااینمی

.راضینبود

حقحرفزدنرویحرفکدخدارانداشتحتیاگریکیازدرروستارسمبودکههیچ

وردوباخگونهبررویصندلیتابمیاشبود،آهیازسرناچاریکشیدوهمانخانواده

کرد؟اگرباشروینفرارهایشدستهصندلیراضربگرفتهبود،اوبایدچهمیناخن

کردکهگذاشت،اگربهتنهاییفرارمیکدامشانرازندهنمیکردکهپدربزرگشهیچمی
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ایبود؟!حتیآرزویمرگرانیزبراوماند.ایندیگرچهزندگیبایدازشرویندورمی

هبودند،چراحرفزوردراینروستایلعـ*ـنتیاحترامداشت؟!کاشاوح*ر*ا*مکرد

آمد؟!ترستمامکرد،اگرفرارکندبالییسرشروینمیدراینروستازندگینمی

 .وجودشرافراگرفتهبودودستانشهمچونبرفسردبود

ها.ازبندهنفسشراغمیقبیرونفرستادتاشایدکمیازترسافتادهبهجانشکمشود

 .گونهبرحالوروزدوعاشقآوردهبودندگلهداشتکهاین

*** 

 (راویشروین)

اشراازآنهداکامالًتاریکشدهبودوخیلیبهتربودکهاگرشانسشبگیردشراره

اشراکردکهبتواندزندگیخدامیزندانبهاصطالحکاخکدخدانجاتدهد،دردلشخدا

 .ارهشروعکندبهخوبیباشر

ایبهپنجرهزدازدیوارکاخباالرفتهوشرارهرابررویصندلیدرجلویپنجرهدید،تقه

تاشرارهآنرابازکندوبهداخلاتاقبرود.امشبآسماننیزدلشگرفتهبود،دلش

کهکردبهحالایندوعاشقگرفتهبودازحالوروزشروینوشراره،آسماننیزگریهمی

 .درقفسیبودندکهکدخداساختهبود

شرارهباهولزدگیازرویصندلیبلندشدوپنجرهرابازکردتاکسیشروینرانبیند،

 :پاچگیلـ*ـبزدوقتیشروینبهداخلاتاقرفتروبهاوبادست

؟!کنیشروین؟!میدونیاگهکسیببینهچهبالییسرمونمیادجاچیکارمیتو...تواین -

کنمجابروتاکسیندیدهودردسردرستشه؛شروینالتماستمیکنمازاینخواهشمی

 !جابروازاین

 !جانمیرماومدمببرمتجاییکهدستهیچکسبهموننرسه،منبدونتوازاین -

 !شروینهردومونبدبختمیشیم -

چکدازشهمیهایاشکمانندبارانبررویشیبغضشترکیدوهمانطورکهقطره



 

 

 
10 

 Mahsa83(M.M)| عشق داستان کوتاه طلوع بی 

 :شدادامهدادهایشسرازیرمیگونه

!قبولکنماتوسرنوشتهمنیستیمشروینجانم -

اگهبهگوشپدربزرگمبرسهکهاومدیدیدنمنازلوستروسطسالندارتمیزنه،برو

 !زندگیم

نتنهشراره!منتاتورونبرمباخودمجایینمیرماینروبفهم،اگهعواقبدوستداشت -

 !اینمیشه؛حاضرمهرکاریبراتانجامبدم

 .خوامازدستتبدمشروینمنهمدوستدارمامانمی -

 چیزنترس!بامنمیاییامیمونی؟کنمازهچشرارهخواهشمی -

آیددستشرابگیردواماشرارهنیزازایندستشراجلوبردهتااگرشرارههمراهشمی

 .زندگیخستهشدهبود

*** 

 (راویشراره)

دستسردشراقفلدستگرموقویشروینکردهوباهمبهسمتپنجرهگام

هاییکهبههمگرهزدهبودبرداشتند.شروینازپنجرهپایینرفتوشرارهنیزباروتختی

جادورشدندبهاوپیوستودامنلباسشراجمعکردتاجلویدستوپایشنباشد.ازآن

دانستندمقصدشانکجاخواهدبود،طییکتصمیمناگهانیازجانبامنمیکدواماهیچ

شانراازنوشروعکنند.شروینبهایستگاهقطاررفتهتابهشهریدیگربروندوزندگی

جادنبالوقتیبهایستگاهقطاررسیدندمتوجهافرادپدربزرگشرارهشدندکهدرآن

کردند؟!عاقبتاینزندگینکبتبارشانچهمیگشتند،بایدچهشروینوشرارهمی

شد؟!درقطاررفتهومیانمردمپنهانشدند؛اماازشانسبدشانآنافرادقطاررامی

گشتند.بهدورازچشممحافظانپدربزرگشازقطارخارجشدندوفرارکردند،بههرمی

ترازمرگنبود.کلتشروینچیزبهرفتندمصیبتدرپیشرویآنانبود؛اماهیچکجامی

ایکهراازپشتکمرشبیرونآوردودیگرراهیجزمردنبرایشاننماندهبود؛بهخانه
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 .دربچگیهمراهباشروینبازیمیکردندرفتهتاحداقلآنجاپنهانشوند

توانستندآبدهانشانراقورتازدویدنزیاددهانشانخشکشدهبودوبهسختیمی

انداخت.خستهشدهبودازتماماینفرارها؛چونخنجرپنگمیضدرگلویشهمدهند،بغ

کردتادررفتندبیشترمصیبتدنبالشانمیامامگرتمامیداشت؟!چراهرچهکهجلوترمی

شانرابکند،ایکاشپدربزرگشایتنگوباریکآنانراگیربیاندازدوکلککوچه

فهمیدندچهدردیداردازمعشوقجدارد،ایکاشمیشدتاشروینرابپذیراضیمی

هاهمهچیزتمامکاشدیگرامامگربااینایکاشبودن،ایکاش...ایکاشوهزارانای

کردندنهبافرار؛بهستونآجریپشتسرشتکیهمیشدوبهخوبیدرکنارهمزندگیمی

توانستشد؟!فقطخدامیمگرمیدادوچشمانشرابشتتاکمیفکرشآسودهباشداما

 .راهنجاتیبرایشانبفرستد

***

 (راویشروین)

نفسافتادهبودودهانشخشکشدهبود.قلبشدردهایزیادبهنفسبخاطردویدن

ایبهدانستبهفکرکدامدردشباشد،قلبشیامصیبتتمامنشدنیکردودیگرنمیمی

 نامکدخدا؟

سرجایشبلندشد.کمیجلوتررفتوبهروستاخیرهشد؛امادیگرنفسعمیقیکشیدواز

توانستبگذردازآمدند؛نمیهایکدخدابهدرونخانهخرابهداشتندمیآخرخطبود.آدم

 .شرارهاش،تنهاراهشمرگبود!دستشرارهراگرفتونفسعمیقکشید

 :رهگفتدیگرچندقدمیماندهبودتابهآنانبرسند،روبهشرا

 !حاضریبامنحتیبمیری؟ -

 .دیوونهمنبرایتوجونمممیدم،دیگهمرگکهچیزینیست -

هانبایدهامنهممیامپیشت؛امااینهایقشنگتبگردم!نترسیمنروببخشدورچشم -

 !دستشونبهمابرسهباشه؟
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 !باشه -

ورویشقیقهشرارهکلتطالییکوچکیکههمراهشبودراازپشتکمرشدرآورد

هایکدخداانداختکهسرجایشانایستادهبودند.باصداییرساروگذاشت،نگاهیبهآدم

 :بهاوگفت

 !شرارهفرارکن -

هاباتمامتوانشاندویدند،باخارجشدناینجملهکوتاهازدهانشروینهردویآن

 .کدخداگمشانکردهبودندهایشرویننگاهیبهپشتسرشانانداخت؛خداراشکرآدم

هایکدخداکهدرآناطرافبودپناهبردندتاحداقلحاالکهاثریازآدمبهخانهخرابهای

نیستکمیاستراحتکنندوبعدبروند.شرارهسرشرارویبهدیوارتکیهدادوچشمان

 .اشرابست؛پسازدقایقیبهخوابفرورفتدرشتوکشیدهمشکی

اشراآرامبوسید،یدوستداشتنیمعشوقششدهبودپیشانیغرقچهرهشروینکه

خودشنیزسعیکردکمیبخوابد.چشمانشرارویهمگذاشتوپسازگذشتچند

 .دقیقهشرویننیزبهخوابرفت

وقتیچشمانشرابازکردکدخدارادرحالیکهپایشرارویپایدیگرشانداختهبودو

شدآخردرچنگالگرگشروینوشرارهنگاهمیکرددید.باورشنمیسیگاربهدستبه

کرد،نگاهکوتاهیانداختوکلتاسیرشود،بهشرارهکهباچشمانیخوابالودنگاهشمی

طالییرنگشراازپشتکمرشبیرونکشیدوسپسگلولهرادرمغزمعشوقشخالی

کرد،افرادکدخداباالیسردوجسدکرد؛وشرویننیزهمانکاررابرایخودشتکرار

 .توانستنددیگرکاریکنندغرقدرخونشروینوشرارهرسیدندامافایدهنداشتنمی

*** 
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