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 شد  کیاهسته بهم نزد ییبا قدما  لیدر اتاق باز شد راح

 نشست نگاهشون کرد  نیزم یرو مهی افتاد سراس    نیزم یرو یکه به عکسا نگاهش

 

  خوردیشد و من قطره قطره اشک از چشمام سر م یهر لحظه گرد وگردتر م چشماش

 افتاد  یپخش بود م  نیزم یکه رو یی عکس ها یصورت مو از صورتم هم رو  یرو

 

فشار داد و   اشنه یگفتن نبود فقط بغلم کرد سرمو به س یبرا   ینزد حرف یحرف لیراح

 و گفت  دیسرمو بوس یرو

 

  نیلیآ نمتی حال و روز نب نیو تو ا رمیمن بم رمیبم یاله _

  یباش یقو دیتو با ای کنم  به خودت ب یکنم خواهش م یم خواهش

ساده   نقدریفکر کنن ا دینبا  یکن یحق خواه دیکارو بکنه تو با نیحق نداره با تو ا اون 

 ! هیبه چ یچ یدیکه نفهم یا

 

  چیه زدمیم یکردم هر حرف  یهم م  یبکنم هر کار یکار چیخواستم ه یاما من نم 

 کار شده بود انتیدروغگو و خ هیشده بود و هورا باز  دیکه نبا یکرد کار ینم  یفرق

 نداشت  تی د اهممهم نبو نایجز ا یزیچ گهید 

 

منو با بچه  یحرفاشم درسته باشه وقت ه ی حرفش درست بود شک داشتم بق نیا ایمیک 

 کرد یم نکارویا یعنی کردیم  دیام تهد

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

  هیدلخوش  یکه برا یان بلند تر شد و فکر کردم به بچه ا  هیگر یفکر  بچه صدا با

 خانواده اهورا خواسته بودم. 

 

و باهاش  رفتی تخت م یزن  رو نیبودم و بعد اهورا با ا دهیسرش نکش یکم بدبخت 

و من تمام فکر و ذکرم فقط و فقط خوشحال کردن شوهرم و خانوادش  دیخواب یم

 بود. 

 گذشتم از اون بچه ...  یم 

 ...  گهیاهورا رو د  گهید 

 دوستش داشتم   انتاشیمن هنوز دوستش داشتم با همه خ نه

 بودم  ضیمر من

 مرد.  نیبودم به ا ضیمر

 گذشتم ازش یاما م 

برداشتم و به   لیراح  نهیس یسرمو از رو شدمیها و دروغاش نمحرف  نیا  الیخیب

 بکنم  یکار هیخوام  یصورتش نگاه کردم و گفتم م

 

 اشکامو پاک کرد و گفت 

 

 ؟ یبکن  یخوایم کاریچ یخوایم یچ _

 حال و ناتوان زمزمه کردم  یب

از   میبر ایتونم ب ینم گهیتوانشو ندارم د گهیبرم خسته شدم د نجایاز ا  خوامیم 

 ... نجایا
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طاقتشو   گهیبهمون نرسه د یکس چی دور که دست ه  یجا هی میمنو تو و دخترم بر 

 ندارم. 

 

بود  بغلم کرد و  شده دیواقعاً از اهورا ناام گهیکه اونم کم آورده بود اونم انگار د لیراح 

 گفت 

بسه بسه هر   گهینکن حق با توعه د  هیفقط گر یکه تو بگ ییهر جا میریم میریم_

 مرد و  تیا یکن یرهاش م یکن یتمومش م گهید یدیعذاب کش یشد تیچقدر اذ

 . یکن یرو شروع م گهید یزندگ هی 

 

باز اهورا   دمیوجودمه جون م یکه تو یاالن که دارم از درد   یخبر نداشت حت  چارهیب 

 دمیدینداشت من فقط و فقط اهورا رو م  یمن معن یدوباره برا  هیرو دوست دارم زندگ

 من ممکن نبود.  یکه برا یو جز اون خواستمیاهورا رو م

 

  یرو م یزندگ نیو کتاب ا شهیهم ی رفتم برا  یم دیبا شدمیبار دور م نیا دیاما با 

شدم که  یمن مطمئن تر م  افتادیکه م  یهر اتفاقگذشت  یکه م یبستم چون هر روز

کردن به   انتیاهورا عادت کرده بود به خ  شهیخوام نم یکه من م یاهورا هرگز اون

 نیتاب و تحمل ا گهیدادنم و من واقعاً د یپشت سر گذاشتن من به دروغ گفتن و باز

 کارا رو نداشتم. 

 

اومدم به سمت اتاق خواب خودمون  رون یکه عکسا رو جمع کنم از اتاق ب نیبدون ا 

چقدر  دن یزخمم پاش یاون تخت اونجا درد دلم تازه شد انگار نمک رو دن یرفتم و با د

عاشقانه   یو چقدر اهورا کنار گوشم زمزمه ها میکرده بود یتخت عشق باز نیا یرو

 سر داده بود 
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 رام کنه ..  لایتا منو منه ساده رو منه خوش خ 

از اهورا نبود واقعا چقدر احمق  یشدم و خبر یم داریکه ب ییافتاده بود شبا ادمی تازه

 بهش اعتماد داشتم!  نطوریبودم که ا

حوصله تا کردن و منظم برداشتنش   ختمیچمدان ر یدر کمد و باز کردم و لباسامو  تو

 تم اومد و گفت و نداشتم در اتاق باز شد مونسم وارد اتاق شد نگران به سم

 

 م؟یریم میدار ییمامان جا _

 

نشستم و محکم بغلش کردم   نیزم یچمدون خشک شد کنارش رو یدستم رو 

اندازه وابسته پدرش بود و من مجبور بودم اون و  از پدرش جدا کنم چون   یدخترم ب

 مثل مونس و نداشت.  یدختر اقتیل

 

 و گفتم   دمیصورتشو بوس 

 گه ید یجا هی می ریم زمیسفر عز میریم میدار

 د یاما اون نگران و ناراحت پرس  

 اد؟یاونم م یپس بابا هوراچ  _

 

 منو محکم تر بغل کرد و گفت  دهیهام شروع شد و مونس ترس هیدوباره گر 

 شده؟  یزیچ یکن یمامان چرا که م _
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بود  دهیکه از هم پاش مون یبه حال خودم به حال دخترم به حال زندگ کردمیم هیگر 

 اشکامو پاک کردم و گفتم

 .یمادر و دختر میکن یزندگ ییبه بعد دوتا نیاز ا گهیمن و تو قراره د ادیبابا نم 

 از من فاصله گرفت و گفت   

 

 . م یکن یزندگ یخوام سه نفر یخوام م یخوام من بابامو م یمن نم_

 

 یک ستیمعلوم ن  یمسافرت طوالن هیو گفتم بابا رفته به  دمیموهاشو دست کش 

 باشه ؟  میکنیم یاون برگرده من و تو با هم زندگ  یبرگرده تا وقت

 

و   میمثل من ساده بود درست مثل مادرش  زود قانع شد و با هم چمدون بست دخترمم

  ینگاه ستادی ا ییرایپذ یکه چمدون به دست کنار ما تو لیراح میرفتن آماده شد یبرا 

انداختم    رسمیو آرامش م یتوش به خوشبخت دمکری که فکر م یدیخونه جد نیبه ا

 .نبود یمن آرامش و خوشبخت  یبرا  ایدن یجا چیه

 رو به من گفت  لیراح میشد نیسوار ماش یوقت

 

 باشه  ایمیک یهمه نقشه  نایا دیفکر کردم شا یمن کم یباهاش حرف بزن یخوا  ینم _

 

گرفته بودند  یبا گوش  ستیرو روشن کردم و گفتم واضح بود فتوشاپ ن نیماش 

 تشو یفیکه ک یدید

 من تموم شده  یبا اهورا ندارم برا  یحرف چیه گهیوجود نداره و من د یزیچ چیه 
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کجا   یخوایفقط آروم باش م یتو بگ  یباشه هرچ_دستمو تو دستش گرفت و گفت   

 ؟ یبر

 

تهرانه اما   یتو تو یزندگ دونمیتو بشم م  یم زندگمزاح خوامیگفتم نم لیرو به راح 

 کنم که دست اهورا به من نرسه.  یتهران زندگ ری غ یجا یخوام ها یمن م

 

  دیمردد پرس یکم 

 ؟ یر یازش طالق بگ یخوا ی نم یعنی_

 

که اون خودش   ینه تا وقت رمیخواستم ازش طالق بگ یدادم نه نم ابون ینگاهمو به خ 

که روم بود   یو من به اسم مونهیمن م یبهتر بود اسمش رو ینطوریطالقم بدخ ا

 کردم.  یدلخوش م

وقت دستش  چیکه ه ییجا هیخوام فرار کنم و برم  یفقط م  خوامیپس گفتم نه نم 

 بهمون نرسه. 

 فکر کرد و گفت  یکم  

 

اونجا  می بر میتونیم یاگه بخوا  کنهیم  یاصفهان زندگ  یدارم که تو یدوست هیمن _

 . کنهیکمکت م

 

  دیبا دونمیواقعا نم یاگه تو نبود یبا تشکر بهش نگاه کردم و گفتم ممنون که هست 

  چینگفته بودم به ه  نیبه شاه میبهم زد و به طرف جاده رفت یلبخند کردمیم کاریچ
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نمونده   یز یچ گهیبودم د دهیبودم و شن دهید دیکه با ییزهایخواستم بگم چ  یکس نم

 بود. 

 

  ونجای چهارپنج ساعته به ا باًینبود تقر ادیآنچنان ز رازیاصفهان و ش نیفاصله ب 

ادرس ازش گرفته بود که به اونجا  هیبا دوستش هماهنگ کرده بود و  لیراح میدیرس

 . میبر

 

 م یدیچی اون کوچه پ یو تو  میکرد دایاون آدرس و  پ یبه هر سخت یوقت   

 م یرنگ گشت یدنبال در آب 

 

شد و زنگ خونه رو به صدا درآورد  ادهیقبل از ما پ لیپارک کردم راح نویدرد ماش یجلو 

 رو بغل کرد.  لیدرو باز کرد و محکم راح مهیدوستش سراس

 

 شد.  ینم یهرکس بیبود که قسمت و نص یبود دوست  یبغل کردن لیراح 

 ... رینظ  یدوست ب هی یدوست عال هی 

 

   میخونش هست    یو مونس به دوستش نشون داد و گفت که ما مهمونا لیراح 

 و با اون دختر که توپلو بامزه بود میشد ادهیهم پ ما

 دادم رو بهم گفت   دست

 

 کنه. ادمی لیراح نیو ا فتهیدرد سر ب هیکه دوستاش تو نیمگه ا دیخوش اومد_
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 باال دییایباال ب دیایب

 

پسر سه   هیاشت شوهرش فوت کرده بود و خودش ند  یبودم شوهر   دهیپرس لیاز راح 

 ساله داشت بهش گفتم 

 واقعا شرمندم  میمزاحم شما شد دیببخش 

 کرد و گفت  یزیر اخم

 

پس    گمیبه من لطف کرده که االن اگه جونمم بخواد بهش نه نم نقدریا لیراح 

 منم تنهام  د یرو خونه خودتون بدون نجایکنم ا یخواهش م

 بود دلش ضعف رفت براش  ختهیکه دورش ر یبلند  یبا موها دیمونسو که د 

 

 و گفت   دیصورتشو حکم بوس تیکنارش نش 

 

 ن یفرشته رو بب   نیخدا ا یوا_

 تو ... یچقدر خوشگل 

 

آهسته گفت ممنونم خاله با هم از پله ها    فیتعر نیکه خوشحال شده بود از ا مونس

 .  میباال رفت

  دن یبا د میوارد که شد میدیساختمان بود که رس نیبقه دوم اط ۲ یخونه که تو به

 یب  نقدریبود ا  یو صورت یو قشنگ ماتم برد خونه به رنگ آب زیاما تم یخونه نقل نیا

 ها نگاهش کنه...خواست فقط ساعت  یشده بود که آدم دلش م دهیچ رینظ
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واز   هیاسمش چ  دونستمیکه اصال نم یزن یخونه   کهیکوچ ییرای پذ یباالخره همه تو   

 نشست.  کمون یبغلش نزد یتو کیو اون با بچه ب کوچ میبودم نشست  دهینپرس لیراح

 

 اندازه خوشگل بود و تپل بود درست مثل مادرش.  یپسرش ب 

 

 دوستش نشسته بود و گفت   کینزد لیراح 

که من خواهر    مهربونه و قابل اعتماد نقدری منه ا یدوستا نیاز بهتر یکیجون  نایم_

 راحت برم تهران.  الیو بسپارم دستشو با خ زمیعز

 

 با لبخند رو به من گفت  نایم ناستیبودم که اسمش م دهیحاال فهم 

خوشحال   نقدریا ارهیزنگ زد و گفت برام مهمون داره م لیراح یوقت شهیباورت نم _

 شدم که دست و پامو گم کردم.

 

ندارم که باهاش رفت و آمد کنم  ییو آشنا شیقوم و خو  چیمن ه یراستش رو بخوا 

 تنها شدم .  یتنها گهیهم که شوهرم فوت کرده د یاز وقت

 

  میو خانواده ندار میهست  یستیبهز ی من و شوهرم هر دو نفرمون بزرگ شده  آخه

 تنهام  یلیخ نیهم یبرا 

فرشته   نی با ااونم   یمن بمون شیپ نجایمدت ا هیاالن انقدر خوشحالم که تو قراره  

 !یکه کنارت دار یخانوم

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

دختر   یکن یباتشکر بهش نگاه کردم و گفتم واقعا ازت ممنونم که به من کمک م 

 کنه  یفقط گفت که کمک م نجامیشده چرا ا یچ دیپرس ینبود نم یفضول

ما   شیپ نجایهم یقرار شد دو روز لی بودم راح  یراض نیاز هم  دهیم تی جاو امن بهم

 بمونه و بعد به تهران و سر کارش برگرد

 

  خواستمیخاموش کرده بودم نم میمن گوش میراه افتاده بود رازیکه از ش یاز وقت   

 اهورا کنار گذاشته بودم   شهی هم یاهورا اگر زنگ بزنه جوابشو بدم من برا 

  نیا  دونستمیبشم م الشیخیخودم ببندم و ب یمرد و برا  نیکتاب ا گهیخواستم د یم

بود که اون عاشق   نیا یبرا  نیبرداره ا انتاشیتونه دست از خ یآدم هرگز هرگز نم

 من نبود. 

 

  گرفتیخواب ازم م الیالبته که فکر و خ  دمیخواب یتا شب اونجا استراحت کردم و کم 

چشمامو باز کردم  یاما وقت  دمیند یزی که خوابم برد جز کابوس چ یساعت کی یو تو

رفتم   رون یاز اتاق ب دمیبه سر و صورتم کش یشده بود دست کیکامالً تار گهیهوا د

 فکر رفته بود  بهمبل نشسته بود و  یناراحت رو  لیراح

 

   دمیشدم و پرس کینگران نزد 

 شده ؟  یزیخوبه چ حالت

 منو گرفت و کنار خودش نشوند و گفت   دست

خاموشه   تمیگوش نشدید یکه نرفت  هیاهورا از زندان زنگ زده بود گفت چند روز_

 مو تهرانم.  خبریبهش بگم فقط گفتم من ب دیبا  یچ دمینگرانت بود نفهم
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  یبود حت نی من اوج آدرنال یآدم برا نیاسمش دوباره ضربان قلبم باال رفت ا دن یشن با

 .... طیشرا نیدر بدتر

 

هر وقت سراغ منو از تو گرفت بگو   یجواب  وداد نی و گفتم بهتر دمیکش یقینفس عم 

 اما اون دو دل و مردد گفت   یدون یبگو نم  یخبر یب

 

چقدر نگرانت  یدونیتو رو دوست داره م یلیکارو کرده باشه خ نیاهورا ا شهیباورم نم_

 ندادم   یبود شرمنده شدم که بهش از تو خبر

 

راست باشه   یزن یکه تو م ییحرفا خواستیناراحت بهش نگاه کردمو گفتم منم دلم م 

بهتر از   ندیتو ا گهیو هورا واقعا منو دوست داشته باشه اما اون منو دوست نداره د

 صورتم پاک کرد و گفت  یاشک رو  یدونیم یهرکس

   یکن هینکن نگفتم که گر هیتو رو خدا گر _   

  رون یمونس کجاست و اون به ب دمیراحت کنم و پرس الشیکردم لبخند بزنم و خ یسع

 گفت اشاره کرد و 

 

گفت تنها نباشم مونسم با خودش برد سرکوچه رفته که از   دیخر رفتیداشت م نایم _

 ره یبگ  ییزایچ هی  یسوپر

 و  گرفتم و گفتم   لیدست راح 

 

 ی که کمکم کرد  ممنونم
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با   ستمیخوشحالم که تنها ن نجایا ی خوشحالم که من آورد هیخوب یلیدختر خ نایم 

 لبخند گفت 

 

 یاز من بهتره قابل اعتمادتره مطمئن باش هر کار یشناسیرو نم نایتو هنوزم م _

 نجایمدت هم ا هی یداشته باش یراحت یزندگ نجایکه تو حالت خوب باشه و ا کنهیم

 . میبکن دیبا یو چه کار ادیم شیپ یچ مینیبمون تا بب

 

خندون با چندتا بودم که در خونه باز شد و مونس  لیگرم حرف زدن با راح نطوریهم 

 دستش وارد شد گفت  یتو  یبستن

 

گرد شده رو  یبا چشما دیخر یبستن یبرام کل نایخاله م دمیخر یچ نیمامان بب _

 بهش گفتم  

 ؟ یرو بخور  یهمه بستن نیا  یتونیمگه تو م دخترم

 

 باال انداخت و گفت  یشونه ا  

 

بر    یکی رمیخواست م یبعد من هر وقت دلم بستن خچالی تو  میذاریگفت م نایخاله م _

 تا سرکوچه رمینم قهیهر دق  گهید ینطوریا خورمیدارم م یم

 

 و گفت  دیسر مونس بوس نایم
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ام    یسن و سال  عاشق بستن نیمن با ا گهیخواد د یبچه خب دلش م  گهیراست م _

 مونس که بچه اس...  گهید

 اهورا #   

 

برام فرستاده  یاومده بود و نه خبر دنمی ر بودم نه به دخب یب نی لیبود که ازا یچند روز

 بود. 

 

به خاطر   لمیازش خبر نداشت و من چقدر نگرانش بودم امروز به گفته وک یکس چیه 

 . رفتمیم رون یب نجایاز ا ایمیک تیرضا

 . ست ین نیلیاز آ  یگفت خبر یم لمیوک 

 ازش باخبره  یخونه ست و نه کس یتو نه

نبود که بتونه از   یبره کس ییخبر جا یمحال بود  بود که ب  ترسونهیم یمنو بدجور نایا 

 .  دادیبهم م یبد  یخبرها ینبودنش بو  نیمن دور بمونه و ا

 

منتظرم بود اصال حال و حوصله سالم و  لمیگذاشتم وک رون یزندان که پام  ب از

 ستم و گفتم نش نیماش یکه کردم تو یهم باهاش نداشتم تنها کار  یاحوالپرس

 

مرخص نشده بود و از همونجا   مارستان یهنوز از ب ایمیما ک یبرو سمت خونه  

 اومدن منو امضا کرده بود.  رون یب تنامهیرضا

کرده بود حاال راحت شده   ریگ نجایمدت به خاطر من و  ا نیکه ا یصمد یآقا لمیوک 

  شیمن پ الیفکر و خ دادمیگفت اما من اصال به حرفاش گوش نم یبود و از رفتنش م 

 بود. نیلیآ
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 همراه من نبود.  یدیکل دمیخونه که رس هیکه انگار گمش کرده بودم جلو ینیلیآ 

مرتب بود به اتاق خودمون سر زدم کمد   زیاز در باال رفتم وارد خونه شدم همه چ 

 بود.  یخال نیلیمن وآ یهالباس

که داشت و با خودش برده بود خودمو به اتاق مونس رسوندم کمد مونسم   یزیهر چ 

  یمنو برا  نیلینکنه آ نکهینکنه ترک شده باشم از ا نکهیبود وحشت زده از ا یخال

  گفتیم لیخاموش بود و راح شیدادم گوش هیتک واریتنها گذاشته باشه به د شهیهم

 . ترسونهیم یمنو بدجور  نایازش نداره همه ا یخبر

 

بکنم  کاریچ دیبا دونستمینم دمیچرخ یم  ییرایپذ یاومدم سرگردون تو  رون یاتاق ب از

که  یخودمون رفته بود نگاهم به در اتاق نیبا ماش یعن ی نینبود ا نگیپارک یتو نمیماش

اون عکسا که   دن یآهسته به اون سما رفتم درو که باز کردم با د یهاافتاد با قدم  ایمیک

 اومده .  میسر خودم و زندگ ییچه بال  دمیپخش شده بود تازه فهم نیزم یرو

 

 شدم.  رهینشستم و ماتو مبهوت بهشون خ نیزم یاون عکسا رو کنار

 بود و منو ترک کرده بود...  دهیرو د نایا 

 چقدر عاشق منه  نیلیدونست که آ یمثل من نم  یکس چیکه جونش بودم و ه یمن   

 

ذاشتم   یخبر م یطور ب نیاون بودم ا یعکسا گرفته شده بود که اگه منم جا یطور

 .رفتم  یم

 

و نداشته باشم   نیلیآ گهید نکهیتصور ا  شهیکردم قلبم داره از جا کنده م یاحساس م 

 نداشته باشم.   نهیلیتم آتونس یمن ممکن نبود چطور م  یبرا 
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  ینگرفته بودم به من عشق یکس چیبود که از ه یمن فقط زنم نبود عشق یبرا نیلیآ 

 در حد و توانش نبود  چکسیداد که ه یم

کنم   داشیچطور پ دیکنم با داشیچطور پ دیبا  دونستمیدست و پامو گم کرده بودم نم 

 عکسا به خواست من نبوده !  نیو بهش بفهمونم که ا

 

  نکهی رفتم بدون ا فون یزنگ در خونه به ناچار از جام بلند شدم و به سمت آ یصدا با

شد دست دوره کمر   اطیوارد ح نیکه شاه دمیدرو باز کردم از پنجره د هیبپرسم ک

 آوردتش به سمت خونه  یانداخته بود و داشت م ایمیک

 

بود و من   دهیزن از هم پاش نیمن به خاطر ا یگخورد زند یزن به هم م نیاز ا حالم

 بودم که چرا واقعاً جونشو نگرفتم مون یاالن پش

 

به سمتش حمله کردم دستمو دور گردنش انداختم و   یوارد خونه شد عصب یوقت 

 محکم فشار دادم و گفتم  

رفته   نیلیآ ید یرس یخواست یکه م یزیو باالخره به چ یکار خودتو کرد باالخره

 با خودش برده! یفهمیبا خودش برده م  دخترمم

کنم اون زن منه عشق منه آسمون به   یم  داشیسنگم رفته باشه پ ریز یاما کور خوند 

خونه   نیا یگردونم تو  یبراش م فتهیکه ب  یاز آسمون سنگ بباره هر اتفاق  ادیب نیزم

آدم نفرت   هیتو  یندار ییجا چیمن ه یزندگ  یتو تو دمیبهت قول م نویا شیسر زندگ

 ... خورهی که حالم ازت بهم م یز یانگ

 

که به خاطر حضور پسر عموش و شوهر سابقش مظلوم شده بود و طبق معمول   ایمیک  

 و گفت  ختیصورتش ر یاشکاش رو  کردیم یباز شیداشت نما
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به من چه که زنت گذاشته   یگیم یچ فهممیاصال نم  یگیخودت م یبرا  یدار یچ _

 رفته ؟ 

 

دستش از دور کمرش رها کرده   کردینگاه م ایمیگرد شده به ک یماکه با چش نیشاه

 ازش فاصله گرفت و گفت  

 ا؟یمیک یگیم یچ_

 چرا رفته؟  یدون ینداره تو نم ی که به تو ربط یچ یعنی یدون یکه نم یچ یعنی

 

  یمن نبودم چ یوقت  نجایشده ا یکردم گفتم بهم بگو که چ کی نزد نیخودمو به شاه 

به   یداد و دست هیتک واریبه د نیکار کرده شاه یزن چ نیچرا رفته ا نیلیگذشته آ

 و گفت  دیصورتش کش

 

 چه خبره  نجایا دونمیبگم اصال نم یمن واقعا موندم چ_

 سرش گذاشت و گفت  یانداخت و دستش رو رو نیبه شاه یاما نگران نگاه ایمیک 

 

 به اتاقم   نیمنو ببر ستی من حالم خوب ن _

 

 زدم و گفتم آره چرا که نه به اتاقت!  یپوزخند

   نهیبب نیلیکه آ یاتاقت گذاشت   یکه اون عکس ها رو تو یهمون

 بهت بگم انسان   تونمینم یمن باخبر باشم ازم گرفت نکهیکه بدون ا ییاون عکس ها 

 بگم آدم بگم  
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 بگم  جادوگر

 ا؟یمیک یهست یتو چ طان یخود ش ای

 

  دن یرفت در اتاق که باز کرد با د ایمیه سمت اتاق کبلند ب یبا قدم ها نیبار شاه نیا 

 زد  ادیفر یعصب نیزم یاون عکس ها رو

 

 ؟ یکشیخجالت نم یکن یم یچه غلط یدار  یهست یتو ک یشد ینطور یتو چرا ا ایمیک_
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