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 یباال گرفته بود. شهرام به تأسف سر تکان م  متیجدال احمقانه من و پدرم بر سر ق

  یکرد و باالتر م یگفتم قبول نم یزدند. من هر چه م  یم  شخندین  میداد و برادرها

  شتریخودش را در آبدارخانه حبس کرده بود تا حضورش تنش را ب ان یخواست. ک

مغازه ظاهر شد.   شهیپشت ش گهان وسط فقط سحر را کم داشتم که نا نینکند. ا

 دن یو د ابان یپدرم به سمت خ دن ی نگاهمان به هم گره خورد اما با چرخ  یلحظه ا

که   یزانو گذاشت تا برود سراغ زن یسحر ناگهان اوضاع از کنترل خارج شد. دست رو

  زیچطور از پشت م دمیکردم. نفهم یداشتم با جان کندن حال خرابش را خوب م

  دهیآمد را هرگز نشن  رون یب میپدرم را گرفتم. آن صدا که از گلو  یبازوو  دمیپر رون یب

  ینم کشیه حس کردم تنش را لرزاند: نزدکوبنده و محکم بود ک یبودم اما به حد

 ... یش

از حد ترسناک بود. همانجا خشکش زد و   شیکالمم ب یدو کلمه را گفتم اما آوا نیهم

آنجا نبود. با دست   گرینگاه کردم سحر د ابان یدوباره به خ یشد. وقت  رهی فقط به من خ

و دست پدرم  دمیباال کش یلیخ متیبا ق   ی. چکمیبرو  ریمد زیم یاشاره کردم به سو

  راهنشیپ بی. چک را گرفت و تا زد داخل جکرد یم یروز یدادم. احمقانه احساس پ

 ...  ان یگذاشت سپس داد زد: ک

 د؟یکرد مشی: کجا قادیشهرام پرس از

که هنوز با تمام مشکالتشان  یشده بود به کسان رهیخ زیآم ریبا همان نگاه تحق شهرام

را با  شینقطه ضعفم بود. حرف ها نی بزرگتر نیشتم و ادوستشان دا شتریاز جانم ب

 نیرا صدا بزند اما خودش زودتر آمد. ا ان یتا ک دیطرز نگاهش به هر سه گفت و چرخ

از   یادیعضو خانواده ما؛ ز نیکوچکتر ان ی. کناختمش یعمر م کینبود که  یهمان ان یک

سابقش نداشت. رگ   تی به شخص یربط چیآمد ه یحد ساکت و مظلوم بود. وقت 

دلش را   یعقده ها ادیبا اشک و فر یچشمانم بود وقت  یگردنش سرخ و متورم جلو 

داشتم؟ من هم   اجیمن چقدر بهت احت یدیوقت فهم چیکرد: ه  یم یخال هیسر بق

برام  یارزش  چیه ی... وقتدیبه من رس نی... از تو فقط کتک زدن و توهمپسرت بود
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کردم؟ مگه   یبه حرفت گوش م دیچرا با  یکرد ینم سر سفره دعوتم یحت یقائل نبود

 اومد؟  رشیگ یغالم حلقه به گوشت شد چ اوشیس

 

ها   شهیش نی پشت ا یمردش بلند کن ینکنه دست رو  نکهینگاه کن... زنش از ترس ا

خوام مثل تو باشم... قول داده  ینم چوقتیمرد؟من ه یگ یلرزه... به خودت م یداره م

خانواده زن   کیکردم... نزد یمردم بهش پشت نم یاگر م یبودم به دختر مردم... حت

  یسراغشون به حرمت نون و نمک یبفرست ودو تا نوچه قمه کشت ر نیا ای یمن بش

  یهرچ  یای... به خودت بت یکنم چه برسه حق پدر یهم رحم نم یکه دهنم گذاشت

 نشسته؟  نجایکه ا یهست ینیبدون مال و منالت باز هم نمی کشم بب یم شیبه آت یدار

.  میریرا بگ ان یحمله خصمانه پدرم به ک یجلو میتوانست  ینم دیو شهرام و حم من

  اهویه نیا  نیگذاشتند. ماب یکم نم یز یاز چ  ییقدرت نما یو کامران هم برا ارشیک

 یمن بفهمم بازش کرد. حت نکهی بدون ا دیکه حم دیآنقدر سحر بر در مغازه کوب

داشت پدرم را   یسحر که سع  غیج یتماس گرفت. صدا سیشهرام با پل یک دمینفهم

بردارد مرا به خودم آورد. به سمتش   ان یو کتک زدن ک یمجاب کند دست از فحاش

ام حس   نهیدر قفسه س ید وحشتناکاما ناگهان در رمیرا بگ یفاجعه بعد یرفتم تا جلو

به سقف   ختهیرا چنگ زدم. چراغ بزرگ آو راهنمیبه هم قفل شد و پ میکردم. دندان ها

 ... اوشی... ساوشیشود. صداها گنگ شدند: س یکه محو م دمیرا د شگاهینمابلند 

اما تماس   دیکش یمرا از پشت م یکی. دیچ یپ یذهنم م  یسحر بود که در فضا یصدا

بود که   دیشد یام به حد نهیکردم. درد قفسه س یبدنم حس نم یرا رو یدست چیه

قصه تلخ بود. خودم را به  نیاتمام ا یبرا  ی. بهانه خوبستمیتوانستم صاف با ینم

ارتشعاش   شگاهینما یخال یوحشتزده سحر در فضا غیزانو افتادم. ج یغش زدم و رو

 ...اوشیآمبوالنس... سکرد: بسه... شهرام  جادی ا یبیعج

توانستم حرف بزنم. دکتر نوار قلب   یبودم و هنوز نم  دهیتخت درمانگاه دراز کش یرو

کوه شاخ به شاخ شده ام.   کیکردم با  یگرفت و سرم به دستم وصل کرد. حس م
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تا درمانگاه را به خاطر  شگاهینما نیبه سرعت اتفاق افتاد که فاصله ب زیآنقدر همه چ

  بیخودم را به غش و ضعف زده بودم اما واقعا حالم بد شد. عج  نکهیآوردم. با ا ینم

در تمام  یاز حد  شیب ی. خستگدیرس یمادرم از راهرو به گوشم م  هیگر یبود که صدا

دوباره سحر را از من  هیزد نکند با طعنه و کنا یکردم. دلم شور م یاندامم حس م

 تالش کرده بودم.  یلیخ. رندیبگ

 

 

  یم رون ی. مادرم را مرتب برفتم یپذ  یچون و چرا م یمدت ب نیگفت در ا یهر کار

دائم وقت دکتر  رایهوا بود ز یام رو یگرفتم. کار و زندگ یبردم و هر روز تماس م

کرده   یخوب  شرفتیگفت پ یبهتر از قبل بود. دکتر عامر یلیام خ  ی. حالم روحمیداشت

مشترکمان اتفاق  یبزرگ سحر به زندگ طفبه خاطر تالش من و ل نهایو همه ا میا

تجربه کند  گرید یکیرا با  زهایچ نیبود اگر قرار است برود همه ا  نیافتاده. نظرش ا

خودمان بدهد. به خاطر متارکه  ران یو انهیدوباره ساختن آش یبرا یبهتر است فرصت

  نبا طالق گرفت نکهیبود از ا دهیترسکه داشت، چشمش  یتلخ اتیخواهرش و تجرب

شمردم. آنقدر محبت و توجه   متی. من هم فرصت را غنافتدیب قتریعم یدوباره در چاه

از گذشته   یکلمه ا گریدادم که د یم  تی اهم شیکردم و به خواسته ها یخرجش م

خودمان بود. سه شب   یو بهتر شدن رابطه عاطف ندهیزد. هر چه بود درباره آ یحرف نم

  یموها ان یراه انداخت. دستش م یجالب یگذاشت و باز شیپاها  یسرم را رو شیپ

که من   هیشکل نیا شی: خب بازدیپرس یکرد و سوال م یمن نوازشگرانه حرکت م

 ست؟ ی... سوال اول... عشق چمی هر دومون جواب بد دیپرسم بعد با  یسوال م

 قلبم گفتم: تو! میهم گذاشتم و از صم یرا رو میها پلک

 نکن... درست جواب بده...  ی: جر زندیکش یگوشم را کم الله

مادرم  ایپدر   یپا یسرم را رو نکهیاز ا یخاطره ا  چیکردم بچه شدم. ه یم حس

دادم چون   یخواستند من اجازه نم یاگر هم م   یعنیبگذارم و نوازش شوم نداشتم. 
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بودم چقدر هنوز بچه ام و دلم    دهیکردم اما تازه فهم یخودم را بزرگ فرض م  یادیز

 خواهد: من نظر خودم رو گفتم... حاال تو بگو...  یکودکانه م

  یعنیکه مورمورم شد: عشق  دیگردنم کش یرو یفکر کرد و انگشتش را طور یکم

  یعنیمعنا نداره...عشق  یخواستن همراه با لذت... عشق سازنده است... نباشه زندگ

 ... آمم... حاال نوبت توست... یعن ی... عشق دن ینفس کش زهیو انگ یشور زندگ

 من تو رو بخورمت...   یعنیلبخندم را گرفتم: عشق  یجلو  یسخت به

  فشیلط یبا دست هاگرفتم باعث شد از موهبت نوازش شدن  شیکه از ران پا یگاز

... من که  یبد یلیخ اوشیمبل برخاست: س یبهره بمانم. سرم را هول داد و از رو یب

 شه... ی... االن جاش کبود مرهیگ یگفتم دردم م

  نیقطع بشه... بش دینبا یکیزیگفت؟ تماس ف یدکتر چ ید ی: نشندمیخند ییبا پررو

 مال خودم بود خواستم بخورم...  نمیبب

نگفت برم تو   یکیزیگاز مرا ماساژ داد: گفت تماس ف یحرص اخم کرد و جا از

 حلقت... 

خودم بمالم... هر جا رو   ای... بزمیبلند شدم و خودم را دلسوز نشان دادم: عز انهیموذ

 مالم...  یبرات م یبخوا

آق  یادب شد  یب  ؟یمال یرا بلند کرد و نگاه متعجبش را به من دوخت: که م سرش

 ...اوشیس

زن و  یگفت یم  ستین ادتیپشت بغلش کردم و سرم را در گردنش فرو بردم:  از

 مزخرفات بگن؟ من دست پرورده خودتم المصب...  نیهم از ا یجلو دیشوهر با

رفتن به دکتر زنان   یبرا یزیآوردن خاطره آن شب که منجر به برنامه ر ادیبه  یحت

 داشت.   یبود و قلبم را به کوبش وا م ندیخوش آ میشد برا

 دلت مادر...  یبرا  رمیبه سرمون شد؟ بم یمادرش... چه خاک رهیبم  -
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  یلرزاند. خودم هم م یدرمانگاه را م  یوارهایضجه زدن مادرم بود که د یصدا نیا

از   شتریخواست دل همه بسوزد. ب  یاما دلم م  افتادهین میبرا یدانستم اتفاق خطرناک

دست از فاصله   یشد کم یباعث م دیبودم. شا دهیدل سحر نقشه کش یبرا هیبق

  یدهد وحشت داشت. حق م یکینزد اجازهبه من  یادیز نکهیگرفتن بردارد. هنوز از ا

 یچشم بر هم زدن دوباره زندگ کیدر  د یترس یکه خودم داشتم. م یوضع نیدادم با ا

 سر نقطه اول!  میپاشنه چپش بچرخد و برگرد یرو

  یکند. رنگ به چهره اش نداشت. م  یدر اتاق نگاهم م یکه از ال دمید یرچشمیز

که  یهمان کسان یمرمر  یوارهاید ن یهم واضح بود. درست پشت ا لشیدل دیترس

جرقه تا  کیبودند و منتظر  فیکردند به خط رد یمرا پاره م قهیداشتند  شیپ یساعات

 یم یمارش نظام میدر رگ ها یادی... مسکن زچارهیدوباره آوار شوند سر سحر ب 

را   میآمد اما همه سع یم نییپا اریاخت یب میشد و پلک ها یتار م یرفت. نگاهم گاه

 هی شد حرکت بدنش شب یکه م کمیباشم نکند سحر تنها بماند. نزد اریکردم هوش یم

خودش را گرفته   یجلو یل یو دستم را گرفت. خ صدا بود. کنارم نشست یب دن،یخز

دست مردانه ام را حس کرد، در پلک بر هم   نکهیبه محض ا نیهم  یبرا ندنک هیبود گر

 چیکه ه یکرد یتو... کار یخواستم برم ول یشد: م سیصورتش از اشک خ یزدن

دونم   یبار فرق داشت... م  نیا یبود ول نیکرد... هر بار خواستم برم هم ینم یمرد

 ... یدوستشون دار

 

عالقه ات به خانوادته... بزرگت  نیکه دوستت دارم هم یلیاز دال یکیشه  یباورم نم

روت خط  یکه کرد یبد یذاره با همه کارها ی... نم دهیم تیکنه... بهت شخص یم

با همه   روز من هم برات خانوادت بشم و تو منو کیکه  دهیم دیقرمز بکشم... بهم ام 

 ؟ یشنو ی ... میدوست داشته باش ینطور یهام هم یبد

کرد:  یم ییکه با مادرم همنوا دمیرا شن میاز خاله ها یکی یکرد و من صدا سکوت

... همه شون بدون تو خل یکن یفکر م  ینجور یاگر ا یخر  یلیدروغه؟ خ یکن یفکر م

 من حق ندارم تو رو از خانوادت دور کنم اما... اوشیشدن... س
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اما انگشتش را به عالمت سکوت   ستی وعده بدهم که مجبور ن شهیمثل هم خواستم

  یسع  یلیدرسته؟ خ یکن یفکر م یدونم... ول  ی... مسیگذاشت: ه شیلب ها یرو

ن  خودشو یگفت یمن هم نبود...راست م ایاما نشد... دست تو   افتهیاتفاق ن نیکردم ا

... حاال که دیرس نجایبه ا تادست به دست داد  زیخواستن...همه چ یم دیهم با

 ... ریهر کس کجاست لطفا گوش هات رو بگ گاهیجا یدیفهم

  یخال رمیو متعجب نگاهش کردم: تو دلم پر از عقده است... م دیباال پر میابرو یتا

  یول یرو ندار  دنمیچشم د گهیدونم بعدش د ی... مان یبه خودشون ب دیکنم شا یم

 حل شد باشه؟ زهایچ یلیخ دیکر شو شا قهی فقط ده دق

من گذاشت و با   یشانیپ  یرو یرا فشردم و لبخند زدم. بلند شد بوسه ا دستش

حرفش دلم را خون کرد: هنوز عاشق وجود با ارزشتم نفهم... کاش خودت قدر خودت 

 ... یرو بدون

اما در   دمیفهم  ریبود که هرگز نداشتم. د یامن را تماشا کردم. سحر مثل خانه رفتنش

.  زدیخانه با دست خودم فرو نر نیکردم سقف ا یرا م میسع تی وقت اضافه داشتم نها

زد:   یسحر حرف نم یبه بلند  چکسیباال رفت اما ه نیحاضر ینگذشت که صدا  یلیخ

سوال   یو من ب اوشیخانواده به مشکل برخورد شب و نصفه شب س نیا یهرکس تو

شد جرأت نکردم به   ضیمر اوشیهر بار خود س یخدمت ول یبرا  میو جواب آماده بود

دستم...   یرو دیختیرو ر یبار هم آب پاک کیاز شما زنگ بزنم... همون  چکدومیه

اگر    یکردم ول دارتیچرا از خواب ب  یناراحت بود ؟یگفت یهست ترانه به من چ  ادتی

در چه  اوشیس ید ینپرس یمهم نبود... حتزد  یبه خونه ما زنگ م یکس حسه صب

قرون هم پول   کی مارستان یمن بردمش ب دیچی پ یحاله... داشت از درد به خودش م

 اهلل اعلم...  دمیکش ینداشتم تا صبح چ

 

  ینم دینداره... فکر کرد یلیفام چیوقت ها تک و تنهاست انگار ه  نجوریا اوشیس

 یهر کار ادیب یفشار روح اوشیتا انقدر به س دیانداخت  یراه م یجنگ روان  دمیفهم
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  دیبهانه است شما منو دوست ندار اوشیانجام بده؟ بچه دار شدن س دییازش بخوا

  یول دیتا به آرزوتون برس رمیبگ القخواستم ط یکنم... م یچون چشمهاش رو باز م

رو  اوشیکه بهتون داشت سوخت... من س یعشق ی... دلم برااوشیاومد از س فمیح

...  ی... هر کارگم یهمه م یدل بکنه اما امروز جلو دیازتون نگرفتم خودتون باعث شد

پشت سرش هم نگاه   یرقبت نکنه حت گهید اوشیکنم که س یم یهر کار دیشنو یم

 یبرا  یمرده اش وقت ایزنده  ستیجونشه... شما که براتون مهم ن موضوعکنه چون 

من مهمه... حسرت محبتش رو به دلم   یبرا  یول دیکن یپسرهاتون چماق بلند م

به دل   دیرم... حسرت با ینم گمیامروز م یشما ول یبمونه برا  رم،یگفتم م دیگذاشت

 فهمه...   یشناسه... حرمت نم یبمونه که قدر نم یکس

 ببرد: را باال شیسحر صدا یبانیمادرم به پشت نکهیرا داشتم جز ا یز یهر چ توقع

بشه   ضیببرش... انقدر از ما دورش کن که دلش هم تنگ نشه... اگر قراره بچم مر

اگر   رهی... با تو خوشه؟ مبارکت باشه... مادرش بمشیخوش یهمون بهتر که بره پ

  یو سحر کس اوشی... اسم سدیبر همه... نمشیبب مارستان یتخت ب یرو ارمیطاقت ب

 با من طرفه...  ارهیب

 میکرده بود اما برخورد مادرم باعث شد احساس کنم به گوش ها جمیها گ مسکن

باعث    نیو هم ردیگ یطرفم را م یادیمنطق ز  یبودم پشت سرم ب دهیشک دارم. شن

شدنم هم اثر خودش را   ضیو کامران شده. مر ارشیزنده شدن حس حسادت در ک

  یبود. پدرم سع شدهصدا هنوز تمام نپشت سحر درآمد. سر و  نطوریگذاشت که ا

 نشان دهد: آخه عروسم... دخترم...  یداشت خودش را منطق

از    گهیهم نبودم... هرگز د چوقتی... هستمیسکوت نکرد: من دختر شما ن گرید سحر

  یتا وقت اوشمیمامان بگم... من فقط زن س ایبه شما بابا  دیمن توقع نداشته باش

 کشم...  یپا پس نم کنه یرو م شیداره سع اوشیس

کند با محبت به نظر برسد تجسم   یهمه تالشش را م یپدرم را وقت افهیتوانستم ق یم

 که در ذهنم داشتم خنده ام گرفت: من خودم نوکرتم...  یریکنم. از تصو

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

8 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

داد حرف بزند: من نوکر الزم ندارم...   یاجازه نم  یآخر زده بود. حت  میالحق سحر به س

  نجایمحترم ا یآقا دیی... بفرمااوشیس یخودم هم برا یخوام، هم برا یآرامش م

 ... ستین یالت باز یدرمانگاست جا

فکر کردم منظورش پدرم بود و با خودم گفتم تمام شد! هر لحظه ممکن است   اول

که جواب   دمیکامران را شن یدابرداشتم بلند شوم اما ص زیرا بخورد. خ یبعد دهیکش

 روزید نینرفته تا هم ادمون یعروس خانم...  یدور برداشت  یل یداد: خ یسحر را م

 انقدر پرروت کرده...  اوشهیس...تقصر  دیرس یدعواهاتون به آسمون م یصدا

  یسحر را به خاطر جوابش به کامران ببوسم: حسرت دعوا  یخواست لب ها یم دلم

  ینیب  ی! تو خوابت هم نمنیو بب نیگذارم... بنش یم یکیو رو به دل ت اوشیمن و س

بدون   نمی ... ببدینقشه بکش  دیبا خانمت صدا ضبط کن یما... حاال ه یبه قشنگ یزندگ

 رون؟ یب اردتیب  یدم به ساعت از کالنتر ادیم یک اوشیس

و بعد سکوت   دمیمادرم را شن غیج یچه کردند فقط صدا  ارشیکامران و ک دمینفهم

رفت و   یم جی. سرم گمیایب نییکردم از تخت پا یبود سع  یمحض شد. با هر سخت

 شد؟  یتعجب کردم: چ شتریزد ب یلبخند م  کهیحس بود. با ورود سحر در حال یبدنم ب

 تموم شد...  زمیآمد و دستم را گرفت: بلند نشو همه رفتند... دراز بکش عز کینزد

باشد:   رنگشی پوست ب یچنگ رو ای یلیس یترس به صورتش نگاه کردم نکند جا با

 کرد؟ یکار یسحر کس

هم   نیکن؟ بفرما ا ی: نگفتم برو از مادرت دلبررد یخنده اش را بگ یتوانست جلو  ینم

به من هم گفت مراقبت  رون یو گرفت پرتشون کرد باش... گوش قلدراش ر  جهینت

به همه    دیکش غی...نترس تا دستش باال رفت مامانت جنمیباشم... حاال دراز بکش بب

 گفت برن شر بخوابه... 

 ؟یکرد یچه کار م شگاهیدر نما یمن موندم اصال تو جلو   -
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 یآپ هچک  میصد بار گفتم بر یستی... تو که به فکر خودت ناوشیس دمیترس  -

 ...  یچوندیپ

  یخواسته بود برم متخصص مغز و اعصاب... گفت دوباره عصب یدکترعامر یآره حت  -

 کنه...  تمیبشم احتمالش هست اذ

عاشق خودت   دیاول با یرو دوست داشته باش هیبق ایمن  نکهیتو قبل از ا ؟ینیب یم  -

 هم عشق بده...  یتونه به کس  یکه خودش رو دوست نداره نم ی... کسیبش

 

من کتک بخورم؟ باالخره خوشت   یکه نذار یاومده بود  کلتیقد و ه  نیمثال با ا  -

 ؟ یش یناراحت م ایکتک بخورم  ادیم

  هیمن گذاشت و هول داد تا دراز بکشم: معرفت دارم ک یشانیپ  یانگشتش را رو نوک

 ... نمیمغز... بخواب بب یب یدو متر  کهیمرت یگکنم خن تیهر کار نه؟یکه بب

ام همچنان   نهیتوانستم در برابر خواب مقاومت کنم.  قفسه س ینم نیاز ا شتریب

  ی. رومیدو ساعت بعد مرخص شدم و با کمک سحر به خانه اش رفت  یکیبود.  نیسنگ

دانستم پشت سرم  یبود. نم ان یبودم اما تمام فکرم مشغول مادرم و ک دهیکاناپه خواب

نبود.   یاصال نشانه خوب  نیکرد و ا یگز گز م میچه خبر است. دوباره نوک انگشت ها

. چرت ندیداشت در آن خانه کوچک تدارک شام بب یممکن سع یصدا نیسحر با کمتر

بلند شوم سحر با چند قدم بلند  زنگ در پاره شد. تا من بتوانم  یصدا دن یسبکم با شن

. دست  دخودش را به در رساند. سالم کرد و در را گشود. مادرم با ترانه و تبسم آمدن

بود. رفتار سحر با سابق فرق داشت.    یخوراک یها  سهیغذا و ک یهر کدام قابلمه ا 

 یاگر دلش از دستش خون بود لبخند م یکرد حت یرفتار نم نیهرگز با مادرم سر سنگ

. مادرم ستادیا  یکرد و گوشه ا یسالم یخشک و رسم  یلی. خدیبوس یرا م شیو روزد 

که سحر به سمت اتاقک پشت سرم   دمیر چشم دیکنارم نشست و دستم را گرفت. ز

 .دیراحت باش رمیمن م  دیبعد با مانتو برگشت: ببخش هی رفت و چند ثان
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اجازه داد صورتش را ببوسد   یبلند شد تا با محبت دعوتش کند بماند. به سخت مادرم

 ...رمیم اوشی بهتره نباشم... س ی: شرمنده ولامدیاما کوتاه ن

 زنم...  یمراقب باش... زنگ م زمی: باشه عزدمیحرفش پر ان یم مخصوصا

به همسرم   بدانند تا چه حد هی و بق ستی ن حیبه توض  یازیکارم خواستم بفهمد ن نیا با

کرد،  یبود و حاضر شدن سحر را تماشا م ستادهیاعتماد دارم. ترانه که کنار در ا

 ؟ یر  یم ینتوانست ساکت بماند: به خاطر ما دار

رک جوابش را بدهد: بله به خاطر شما و به خاطر  نحدیشد سحر تا ا ینم باورم

 فرق داره...   اوشیاما س  دیستیخودم... شما خانواده من ن تیشخص

 گفت: بفرما...  یاز در فاصله گرفت و با تند یترانه برخورد. قدم به
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