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 دفعھ نفرت تمام وجودمو کی. شدی دونم چینم... شدمرهی بغض بھ ھمسرم خبا

 .با ھق ھق دردناکش چشمانم بستھ شد......من.گرفت
  افتاد؟ی چھ اتفاقدی از اول بگشھی مینیخانم ام. دوباره بلند شدلی وکیصدا

بعد از چند ساعت تماس گرفت و . بود ھمسرم بھ سرکارش رفت شی پیھفتھ .بلھ-
   پوشھ مربوط بھ اداره است کھ در خانھکیگفت 

  آوردنش فرستادم خونھی گذاشتم و دوستم رو براجا
بھ .بھ خانھ دعوتش کردم و بھ ھمسرم خبر دادم. دوست ھمسرم آمدقھی از چند دقبعد

 در حال. ببرمیا چشیطرف آشپزخانھ رفتم تا برا
انگار کھ . خود شدمیاز خود ب.مسخ چاقو شدم. بودم کھ چشمم بھ چاقو افتادی چاختنیر

 وانیل.نفرت تمام وجودمو گرفت.خودم نبودم
 . دوست ھمسرم چاقو را برداشتمیبا صدا. از دستم افتادیچا
  افتاده فرشتھ خانوم؟یاتفاق-

 از کنمیانکار نم.دی از درد کشیدایفر. زدمشی سمتش برگشتم و چاقو را بھ بازوبھ
 ی خونش برادنیبا د. لذت بردمادشی فریصدا

 .... ودیچاقو را باال بردم کھ ناگھان برادرم رس. مصمم شدمکشتنش
 . آمدی قاضیصدا

 ...ختم جلسھ-
 . رفتملی سمت وکبھ
 شھ؟ی میحاال حکم چ-
با .فرستنی روان شناس مکی شی فردا ھمسرتون رو پادی بھ احتمال زی محمدیآقا-

  بگم ھمسرتون مشکلدی دادند باشونی کھ ایحاتیتوض
 . دارندیروان

 من چھ یخدا. مشکل خرد شدمنی بار اری کھ من چگونھ زدی از من دور شد و ندلیوک
   کھی عاشقانھ ای آمد؟زندگمانی سر زندگییبال

  حسرت آن را داشتند چھ بھ روزش آمد؟ھمھ
 داره دوستم ی فرشتھ ام مشکل رواننکھیبعد از معلوم شدن ا.ت  ماه از اتفاقات گذشدو

   گناه شناختھی پس گرفت و فرشتھ بتشویشکا
 .می داشتیری و تمام وقت با ھم بحث و درگشدیفرشتھ روز بھ روز شکستھ تر م.شد
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 سر بچھ م یی بالترسمیم. باشمنی تو خونھ تنھا با نازنترسمی من میمفھمیاحسان چرا ن-
 ..... قبول کای بارمیب
 . اش بلند شدھی ھق ھق گرادمی فری صدابا
 . ازت دور باشمخوامی من دوستت دارم و نمیفھمیبس کن م-
 . برممارستانی درمان بھ بی براخوامی فقط م؟منی طالقم بدیخوای مگھ میگی میچ-
 ..... عروسشکنھی مامانم قبول میکنیفکر م. فرشتھیفھمینم-

 .... پام بذارشی پی راھھی کنم؟تو کاری چای خدااوف
 کوچک و ی دستاشھی ام گذاشتم مثل ھمقھی شقیدستم را رو.دیترکی داشت از درد مسرم

  قھی شقیدستانش را رو.نرم فرشتھ معجزه کرد
 ...بھ حرف آمدم. گذاشت و شروع بھ ماساژ دادن کردام
ھ ام  لحظکی مادرم ی درمان بری اگھ برایدونی من عاشقتم خودت مزمی عزیفرشتھ -

   بحثو تمومایپس ب.می کنی مثل آدم زندگذارهینم
 باشھ؟.میکن
 ی نکرده اتفاقیی وقت خداھی کار نداره ی تو دوستم دارنکھی من بھ ایضیاحسانم مر-
 ... گازوریمثل چند ماه قبل کھ ش.وفتھیم

 دست دیکھ شا.... با خشم بھ سمتش برگشتم. دھنش گذاشتی شد و دستشو روساکت
 آره؟.ه و باز شدبچھ بھش خورد

 .خوامیاحسان معذرت م-
 ... شدمنیغمگ.ناگھان خشمم فروکش کرد. آروم عقب رفتآروم

 ی دعوات کنم کنم کھ دروغ گفتخواستمی من م؟مگھی شناختیفرشتھ تو منو چجور آدم-
 . ناراحتم کردشتری گرفتھ اش بیصدا

 کھ تو رو از دست ی از روزترسمیمن م. درمان شمدی باگمی کھ منھی ھمیبرا-
  اشتباه کردمی ولدمیدرک کن اون موقعم ترس.بدم
 دیببخش. افتادی اتفاقات نمنیاالن ا.رفتمی ھمون موقع واسھ درمان ماگھ

سرش را .آروم در آغوشم گرفتمش. را نداشتمشی ھاھیطاقت گر. بھ سمتش رفتمآروم
 . کردھی بلند گری ام گذاشت و با صدانھی سیرو

 کنمی مدای دکتره خوب پکیفردا .مآروم عشق...سیھ-
 . و آرام نوازشش کردمدمی را بوسشیشانی پو
 باعث ھی کھ فرشتھ روانیشگیبازم بحث ھم. آمدمرونی مادرم بی خشم از خانھ با

  نشو؟احمقی خانواده ست اگھ بکشت چھیزیآبرور
 و بھ دمی کشیقینفس عم. فرمون فرود آوردم ی مشتم را روتیبا عصبان. بدهطالقش
   فرشتھ در آنی کھ بھ تازگیمارستانیسمت ب

 . حرف دکتر افتادمادی. شده بود روندم یبستر
 .کنھی بھ درمانشم کمک منیا. شھی مدت بسترھی بھتره فرشتھ ی محمدیآقا-
 . کردمی شدم و فرشتھ را بسترمی باالخره تسلمی من با تمام مخالفت ھاو
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تمام پرسنل ما را .بھ سمت اتاق فرشتھ رفتم شدم و ادهی پنی از ماشمارستانی بیجلو
   بودند چون مانند دوقلوھادهی عاشق نامیدوقلوھا

 : گفتمی بلندیبا صدا. بزنم و وارد بشمی کردم لبخندیسع.می کنار ھم بودشھیھم
 خانم من حالش چطوره؟-

 . خنده اش محو شددنمی با دیول. چشمانش را از پنجره گرفت و با خنده برگشتفرشتھ
  شده احسان؟چرا چشمات انقدر قرمزه؟یچ-
 . فقط خستمزمی عزیچیھ-

 . شدشھی تر از ھمنی غمگشیچشما
 ؟ی مامانت بودشیپ-
 . نگفتمیزیچ
 حتما سره من باھاش دعوات شده؟-
 .فرشتھ-
 نمتیبی باره کھ منی امروز آخرکنمیاحسان چرا حس م-

 . سمتش رفتم و بغلش کردمبھ
 بعد از خوب شدنت عقدت دمی قول میول.ستی طالقت بدم مادرم ول کن ندیفرشتھ با-

 .کنم
 را پس یزی تاوان چھ چایخدا. ممکن بودی صدانی اش زجر آورترھی گری صداو
 !دھم؟یم

 فرشتھ ی ھاھیگر. سخت بودیی حدایچقدر لحظھ . طالق بھ سرعت انجام شدیکارھا
  باگفتیم.ندی را ببنیمادرم نذاشت نازن.زدیآتشم م

نگاه آخرش . برگشتمارستانیفرشتھ با پرستار بھ ب.شودی از طالق منصرف مدنشید
   بود و من ازنیدردناک و غمگ.رودی نمادمیاز 
زنگ . شدمادهی پنی در از ماشیجلو. مادرم رفتمیبھ سمت خانھ .  ناراحت تر بودمقبل

  ھمسرمیادگاری فرزندم تنھا یصدا.را فشردم
 .شت کامی لبھای را رولبخند

 . اومدییآخ جون بابا-
 بود لبخندم ستادهی انی کھ پشت سره نازنی فرددنی با دیسرم را بلند کردم ول. باز شددر

 .دی دردسر جدیوا.محو شد
 حالت چطوره؟.سالم پسر خالھ-
 . جوابش را دادمی سردبا
 .ممنون-

 نیبھ مامان بگو نازن:در ھمان حال گفتم. رفتمنی را بغل کردم و بھ سمت ماشنینازن
  را روشن کردمنی ماشیو بدون معطل.رو بردم

 . کھ اخم کرده بود برگشتمنیبھ سمت نازن. بھ سمت پارک روندمو
  اخمات تو ھمھ؟کنھ؟چرایدختر بابا چھ م-
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 .زنمی منم باھات حرف نمی ھستیبابا تو عصبان:با بغض گفت-
 . ام گرفتخنده

 . کوچولممیمن عصبان گفتھ یک-
 .دمی کشیپوف.یاخم کرده بود. یآخھ با خالھ سارا بد حرف زد-
 .می االنم با ھم قھرمی منو خالھ سارا دعوا کردشی چند سال چییبابا-
 سره عروسک با ھم دعواتون شد؟: تعجب گفتبا
 .اره سره عروسک دعوامون شد: گفتمی آرومی صدابا

 نگفت و با عروسکش مشغول شد و من در سکوت بھ گذشتھ ھا یزی چگھی دیناز
 . نھ چندان دوریگذشتھ ا.رفتم

 .زنمی مدشوی من قاری بلی دلھی ست؟شمای فرشتھ مناسب نیآخھ مادره من برا چ-
  خواھره منو نابود کردند؟ی خانواده زندگنی کھ انی باالتر از الیدل-
  داره؟ی فرشتھ بھ فرشتھ چھ ربطی بابایدختر عمھ .دیزنی مخودی حرف بدیآخھ دار-
 . االن خواھره من زنده بودشدی دوست نمدی ربط داره اگھ اون زن با سعمیلیخ-

 .اوف باز شروع شد. کردھی حرف شروع بھ گرنی از زدن ابعد
 عشق نکھی ایخالھ برا. بعد از طالقش از خالھ ازدواج کرد دیمامان جان آقا سع-

 .کرد ی مرده بود خودکششیمیقد
 .  زدن کردغی اش قطع شد و شروع بھ جھی گرمامان

 اصال من از زھرا سارا ی زنی بھ خاطر اون دختره بھ خواھر من تھمت میحاال دار-
  باھاش ازدواجدی کردم بایرو واست خاستگار

 .یکن 
 نی بعدشم ای کنی مدوارشی وسطو امی کشی رو مچارهی اون بیاخھ مامان چرا پا-

 . کنمیحرف اخرمھ من با فرشتھ ازدواج م
 کردو می کردی خوند وانگار نھ انگار ما دعوا می روبھ بابا کھ اروم روزنامھ ممامان

 . بگویزی چھیتو: زدغیج
 .منو وارد دعواتون نکن خانم: خونسرد و بدون نگاه کردن بھ مامان گفتبابا

 . زد و بھ سمت اتاقش رفتغی دوباره جمامان
 . اومدمرونی از گذشتھ بیز نایباصدا

 .ی پارک و ردکردییبابا-
 کھ دی پرنیی پای باخوشحالی پارک نگھ داشتم نازی برگردون دور زدم و جلوازدور
  از بس خوشحال بودی خوردو افتاد ولچیپاش پ

 ی رولی وساکیدوباره پاشد بھ سمت سرسره رفت باخنده درارو قفل کردم ونزد 
  گذشتھ بھ ذھنم ھجوم نشستم دوباره خاطراتمکتین
 .اورد 

 گذاشتھ ی بھ من بگھ قراره خاستگارنکھی دادم مامان بدون ای تکون متی باعصبانپامو
 ی اقتصاد حرف میبود باباوعمو باھم درباره 



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان             ینیرمان فرشتھ زم

 6 

 کردم بھ سارا کھ ی عصبی کردند پوفیزدند مامان و خالھ ھم توگوش ھم پچ پچ م 
  کردی می شالش بازی بود و باگوشھ نییسرش پا

 میبھتره بر: بھم کردو گفتی ازحد خورد بود بابا نگاھشینگاه کردم اعصابم ب 
  کھ دخترمی جان ما امشب اومدنیسراصل مطلب حس

 دی دونی رو می فکر کنم درباره اقادامادم ھمھ چمی کنی پسرمون خاستگاریگلتو برا 
  دوتاجوون برند حرفاشونونی ادیپس اگھ اجازه بد

 .بزنند 
 کن سارا بلندشد شونیی ساراجان بابا اقا احسان بھ اتاق راھنمادیاریب اختشما صاح-

  سرشمیبعداز اون ھم من بلندشدم وارد اتاق شد
 . بودنییھنوز پا 
 عالقھ دارم وامشبم بھ زوره مامان اومدم از گھی دیکی من بھ گمیساراخانم رک م -

   ومن بادی ترکیسال ازمن کوچ١٠اون گذشتھ شما 
 پس بھتره کھ جوابتون می بھ تفاھم برسی تو زندگمی تونیھ از اخالقم دارم نم کیشناخت

 .رونی بمی باشھ االنم بھتره بریمنف
 . من بھ شما عالقھ دارمیول -

 ی کھ بتونستمی نی ساراجان من مردنیبب: روبھش گفتمی بادرد بستم اوف بانرمچشمامو
 می پس بھتره باعقل تصمیباھاش خوشبخت بش

 . نھ بااحساسیریبگ 
 ھ؟یخب خالھ جون نظرت چ:دی مامان پرسمی رفترونی بباھم
جوابھ من :دوی کشی بھ باباش نگاه کرد عمو چشماشو بازوبستھ کرد سارا نفسسارا

 .ھیمنف
 از ی مامان باخشم نگاھم کرد وپدر طبق معمول خونسرد وعاردمی کشی راحتنفس

  شب٧ھرگونھ احساس بھ ساعتم نگاه کردم ساعت 
 کرد وبباھم بھ سمت ی کردم وبلند صداش زدم از دوستاش خداحافظیود روبھ نازب 

 .میخونھ رفت
 خالھ شی چند سال پی گذره بعداز اون ماجرای مدمی کھ سارارو دی ماه از روزکی    

 گھی شھر دکیشون بھ خاطر شغل عمو بھ 
 ھی چند وقتھی کنن مامان ی عوض مزاروی چیلی حاال با برگشتشون خیرفتھ بودند ول 

   خوادی مادر می نازنکھیکھ ھمش درباره ا
 دونم منظورش بھ ساراست دروغ ی کنھ می صحبت می بھ ھمدم داراجی احتوخودت

   دارم بھاجی کنم کھ احتی خودمم احساس مگمینم
 رهی گی کھ بدجور سراغ فرشتھ رو می در حق نازھی دونم نامردی تحول بزرگ مکی

  شھی میرشتھ نامرد ازھمھ در حقھ فشتریو ب
 موضوع رو بادوستم ی کھ قول دادم بعد از خوب شدنش دوباره عقدش کنم وقتیمن
 . مخالفت کردی گذاشتم کلانی در میعل



 @cafeetakroman          اختصاصی کافھ تک رمان             ینیرمان فرشتھ زم

 7 

 ی تونی می کنی خودت فکر می بابچت با فرشتھ حتی کنی میاحسان بھ خدا بددار -
  بھ مامانت بگو کھای بی کنیباعذاب وجدان زندگ

 ...یمنتظر فرشتھ ا 
 خوام ازدواج ی خودم مستی خوام بھ زور مامان نیخودم م:دمیوسط حرفش پر   . 
 کنم
 کھ گھی اون زن دوروز دیگی انصاف نمیاخھ ب: از جاش بلند شدی عصبیعل    

  بود کھنیمرخص بشھ کجا داره بره تمام عشقت ھم
 ؟یدوباره ازدواج کن 

  مرخص نشھچوقتی ھدی خوب نشھ شاچوقتی ھدی شاگھی دکتر میاره وقت -    . 
  خوب بشھدمی شا،دی شایگیخودت م -  . 

 ھی خوام دوباره شانس ی با فرشتھ بھ بن بست خورده نممی بار زندگھی من یعل -
 .رمی خوبو از خودم بگھیزندگ
 مواظب ی برو خوش باش ولیرتی غی دونستم انقدر بینم: پشتشو بھم کردیعل   . 

 ستیقف مرادت ن بر وچوقتی ھایباش دن
  زدمی با مادرم حرف مدی بلند شدم و از خانھ خارج شدم بامیاز جا   . 
 کرد ری خی خوشحال شد و دعااری بسممیبعد از صحبت بامادرم وگفتن تصم    

  کنمی موقع ھا با خودم فکر می زدم بعضیپوزخند
 بھش نارو نگونھی چھ بود کھ اخرش ای ازدواج با فرشتھ برایاون ھمھ اصرار برا 

 .بزنم
 ماه بعد ٢  ... 
 کھ بغض ی محضرخانھ نشستم ھمھ خوشحال بودن تنھا فردی صندلیکنار سارا رو    

  باھاش حرفدی بود بایکرده نشستھ بود ناز
 امدم عاقد بلھ را ھم از رونی بی خالھ ومامان از فکر نازدنی کل کشی زدم باصدایم 

 گفتن کیمن گرفت اول ازھمھ بابا ومامان تبر
 . رفتمیوبعد خالھ وعمو بھ سمت ناز 

 دخترم چرا ناراحتھ؟ -   
 اد؟ی نمگھیمامان فرشتھ د -    
 بھ خالھ سارا ی تونی می دور اگھ دوست داشتیلی خی جاھی رفتھ ی مامانیینھ بابا -    
 . مامانیبگ
 .نھ ھمون خالھ خوبھ مامانھ من فقط مامان فرشتھ است -

 رفت و ارام باھاش حرف زد برگشتم بھتر بود یسارا بالبخند بھ سمت ناز    
 سالش بود وبچھ٨ یخودشون سنگاشونو باھم وا کنن ناز

 خورد می بھ بازوینبود وبھتر بود خودش کاراشو انجام بده توحالھ خودم بودم کھ دست 
 . بودیبرگشتم عل

 مبارک باشھ داداش -    
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 .یای کردم بیفکر نم: گفتمیبا خوشحال    
  ندارمشتری داداش کھ بھی:لبخندزد   . 
 کارو بھ نی کرد خدا اخرعاقبت ای عذاب وجدان فرشتھ ولم نمیخوشحال بودم ول    
 . کنھریخ

 ...سال بعد ٢٠    
 شدم روزگار چھ رهی خنھی ھال نشستھ بودم وبھ اتش شومی مبل راحتی  رویماریب  

  کھدمیز ازدواج با سارا فھم ھا کھ نکرد بعدایباز
 جواب ی چرا بھ سرعت جواب مثبت دادند وحتدمیداره اون موقع بود کھ فھم.  اسام

  ھاروھم عمو خودش گرفتھ بود بعدشیازما
 ی اومد سخت بود بزرگ کردن فرزندای مادرش بھ دنیماری مھر بابانیدوسال پسرم ک 

  من داشتم تاواندهی چھ فای است ولماریکھ ب
 . مھر نشودی او مثل پدرش بدی مھر گذاشتم تا شاانی اسمش را کدادمیھم را پس مگنا 

 .  اوردرونی من را از گذشتھ بانی کیصدا    
 . کردمدای پی چی از انبارنیبابا بب_

 بھ دی درون دستش قلبم باسرعت تپی ومشکیلی جسم مستطدنیبھ سمتش برگشتم باد    
 سمتش رفتم البوم را بھ سمتم گرفت بازش کردم

 سال نی البوم از دستم افتاد انقدر در امانی عروسی فرشتھ بود وعکس ھایعکس ھا 
  رفتھ بود تنھاادمیھا مشکل داشتم کھ فرشتھ از 

 ی مدی کھ گرفتارم شده بود بای داشتم نگاه اخرش بود وعذابادی کھ از او بھ یزیچ 
  نکردم وبھی توجھانی کیدن ھا بھ صدا کردمشید
 کردم بعداز تی ھدامارستانی را بھ سمت بنی رفتم در را باز کردم و ماشنمیسمت ماش 

  کھ کردم باالخره توانستمییپرس وجو
 . لرزان بھ داخل رفتمیی را پارک کردم وباپاھانی کنم ماشدای را پمارستانیب 

 بھم کردو یشتھ رادادم نگاھ بود مشخصاتھ فروتری کھ پشت کامپیبھ پرستار    
 د؟ی ھستلشونیفام:گفت
 بلھ: لرزان گفتمیباصدا   . 
 . سمت راست٣٢٠اتاق  -    
 نکرده بود فقط نوتر از ان زمان شده بود چند یریی تغمارستانیبھ سمت اتاق رفتم ب    

 تقھ بھ در زدم و وارد شدم پشت بھ در نشستھ
 ؟یباالخره اومد: گفتدی لرزی کھ از بغض میی کرد باصدای را نگاه ماطیبود وح 

 مانندگذشتھ بلندو شی نداشتم کھ بزنم بھش نگاه کردم موھای نزدم درواقع حرفیحرف    
 شی موھاکدستی یدیمواج بود تنھا فرقش سف

 ! زن چھ کرده بودم؟نیبود من با ا 
 کنم ی حس منمتی بی باره منی کنم اخری بھت گفتم حس مشی سالھ پستی بادتھی    

 ؟ی کنی مکاری چنجای پس االن ای گردی برنمگھید
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 . رفتھشمیسارا دوسالھ از پ -    
 .ی افتادادمی کھ بھ یپس تنھا شد: پوزخندش امدیصدا    
 .بازم سکوت کردم    
  شده؟تی خانم با شخصھی سالش باشھ حتما ٢٨دی خوبھ؟االن بانینازن -    
 . من چقدر شکستھ شده بودیبرگشت خدا    
 . کنمی خواھش مادی بی بھش بگی زنگ بزنشھیم _

 . زنگ زدمیبھ ناز    
 .بلھ پدر -   

 .ادرس را گفتم.گمی کھ می ادرسنی بھ اایدخترم ب -    
  افتاده بابا؟یاتفاق -    
 .یشی متوجھ ماینھ دخترم ب -    
 کھ یر دلتنگش شده بودم زن شدومن بھ او چقدرهی خرونیفرشتھ درسکوت بھ ب    
  شکستھ ونگونھی ایسال عمر داشت ول۵٠ بیغر

 ... شده بود من بااو چھ کردمریپ 
 . ام بلند شدی زنگ گوشیصدا    
 . سمت راست٣٢٠ اتاق ایب -    
 شد ی جارشی داخل شد فرشتھ برگشت واشکھانی بعد در باز شدو نازنی قھیچند دق    

 . بلند شدی ناباور نازیصدا
 .مامان فرشتھ _
 .جان مامان قربونت برم -    
 رفتم رونی را در اغوش گرفت از اتاق بنیبھ سمت ھم رفتند فرشتھ سخت نازن    

 ی رحمی صحنھ ھارا نداشتم چھ بابنی ادنیطاقت د
 اشنا بھ ی اافھی منتظر شدم از دور قرونیمادر و فرزند را از ھم جدا کردم ھمان ب 

  کھ ناگھانشدی امد داشت از کنارم رد میسمتم م
 نیشما بھتر: بود کھ سال ھا قبل گفتی زود او را شناختم ھمان دکتریلیبرگشت خ 

 دی دکتر با تردنیشی از ھم جدا نمچوقتی وھنیزوج
 ؟ی محمدیاقا:گفت 

 .بلھ دکتر خودم ھستم -    
 سرم را دیال برگشت ھمھ سنی بعد ادوی چشمتون زدم رفتنکھیمثل ا: زد وگفتیپوزخند 
 . کردی انداختم پوفنییپا

 . فرشتھتی خوام باھاتون حرف بزنم درمورد وضعیم -    
 .بلھ گوشم باشماست -    
 واسھ ییسالھ کھ حالش خوب شده و چون جا١٨ ھمسر شما ی محمدی اقادینیبب -    

 نجایرفتن نداشت بھ اصرار ازمن خواست کھ ا
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 نشھ و حاال تونی مزاحم زندگدی گفتشیسال پ١٨کھ  در عجبم شما ینگھش دارم ول 
 .دی کنی مکاری چنجایا

 . گفتم فرشتھ مزاحمم نشھی دکتر من کیاقا:باتعجب گفتم    
 فرشتھ حالش خوب شد بھ شما ی وقتشیسال پ١٨: و شروع کرددی کشیقی نفس عمدکتر

  ھمسرتون گفتند کھ ازدواجیزنگ زد ول
 واحسان گفتھ اگھ فرشتھ زنگ زد بگو کھ مزاحم نشھ دی پسر ھم دارکی ودیکرد 

 نجایفرشتھ شکست حالش بدتر شده بود التماس کرد ا
 منم تو نی بنابرادندی کشی پدر مادرشم از بودن اون در خانھ اشان خجالت مایبمونھ گو 

 نجایپروندش نوشتم کھ خوب نشده وگذاشتم ا
 خونش و افرادش خانوادش مارستانی چند سال بنی تنھا بود در ایلیبمونھ فرشتھ خ 

  کھ داشت دور بودن ازیشده بودن فقط تنھا ناراحت
 کرد ونامھ ی درست مکیفرزندش بود ھرسال شب تولد دخترش بھ کمک پرسنل ک 
  نامھ ھارو نفرستاد تنھاچوقتی ھی نوشت ولیم
 .احافظ خددی وتنھاش نذاردی اگھ فرشتھ براتون مھمھ اونو باخودتون ببرنھیحرف من ا 

 زن بزرگوار بود بھ سمت نی چقدر ادمی کشی از کنارم رد شد ازخودم خجالت مدکتر
  و بغل کرده بود ونیاتاق رفتم فرشتھ نازن

 بودم ی با اون بودن حاضر بھ ھرکاری شدم برارهی کرد بھش خیموھاشو نوازش م 
  بود وحقا کھی نبود او اسمانینیچون فرشتھ زم

 . اوی نام برانیفرشتھ بھتر 
 انیپا
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