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 فرشته آسمونینام کتاب : 

 مائده رضایینویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
http://roman-city.ir/
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 به نام خدا

 

 

 

 

 یرمان فرشته آسمون

 

 یی: مائده رضا سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  ینترنتیا آدرس
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 :خالصه

 اتفاق ها افتاده براش یلی....خهیچ نیدونی....اخه مرهی....گوشه گنهیکه سنگ یدختر هی

 

 پسر نگو بال بگو...تنبل تنبال بگو!!!نه نه اشتباه شد هی....میدار یچ نیور داستان بب نیا

 

که کارهاش گوش  ی....پسردهیچیو آوازه اش همه جا پ طونهی...از بس شر و شنیو زمان از دستش شاک نیکه زم میپسر دار هی

 ....ارهیکه سرنوشت عشق رو به وجود ب شهیم ی....چخورنیدوتا به پست هم م نیکه ا شهیم یفلک و پر کرده....حاال چ

 

 !مونند؟یبا هم م ایآ

 !ره؟یها رو بگ نیا یخوش شهیحاضر م یکس ایآ

 !شه؟یم یدختر و پسر داستان ما پر بکشه چ نیاز ا یخوش زندگ یرو اگه

 ؟! رهیگیانتقام م  ایآ 

 !اد؟یم شیچه پ مینیتا بب نیبا ما همراه باش پس

 

 یرمان:فرشته آسمون اسم

 یآب لوفری:نسندهینو

 ی:طنز ، عاشقانه ، انتقامژانر

 

 حال: زمان

 شدم و ساعت از رو زنگ برداشتم داریبود ب 54:6

 دارم تایبه نام آن یدختر افاده ا هیقرار با  هیبرم شرکت و بعد  دیامروز با خب

 هیکه از بس همه جاش عمل ستی، واال دختر ن ری( از من نگتایها رو)آن یخوش نیا ایخدا

 صبحونه مختصر خوردم و آماده شدم هی میبگذر خب
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 شرکت. یبه سو شیبرداشتم ، پ نکمویو زدم که بوش معرکه اس ، ع LEGEND ادکلن

عمران از دانشگاه تهران رودارم و با دوستم  یساله تک پسر ، ارشد مهندس22 یرحمان نایاز خودم بگم ، من س نیبزار خب

 میکنیو با هم کار م میشرکت زد

 مثال(من دوسش دارم یتر از جانم)الک زیعز دوست

 (ستیاز برادرم کمتر ن ی)خخخخخ؛ول

 خواهر داره و همسن من هستش  هیکه  یجون جون یعل

 نچسبتفلون  ی، اه دختره  یاز سر راه من بردار گهید شدیو نم نیخدا ا یا

 !؟یمن کرد ادی!چه خبرها ؟یهان ی:الو سالم ساحل جون خوبنایس

 نمتیبب امیب ییعشقم،دلم برات تنگ شده بودکجا ی،خوبیب یسالم ب ی:واساحل

 زمیفعال عز رمیگی، دستم بنده پشت رل هستم،بعدا باهات تماس م زمی:کار دارم عزنایس

 :ااااا عشقممم کجا؟باشه منتظرتم ) اه پسره احمق قطع کرد!(ساحل

 زدم و منتظر شدم که در باز بشه برم داخل 11، رفتم داخل آسانسور و طبقه  دمیرس شی:اخنایس

 تر از جانم زیبه دوست عز به

 !؟یخوب یجونم چطور یعل سالم

 ؟یخنگ ما چطوره خوب کی:به شریعل

 !؟یبه سالمت یقرار دار ییاج یکرد پیبابا چه خبره خوشت اوه

 شیریقرار دارم با س ی:آره علنایس

 حقشه(! نیریهستش..شما به دل نگ تای)بچه ها منظورش آن

 هست 11دادن ، جلسه ساعت  یدرخواست همکار یسر هی ی:پس بگو ، راستیعل

 !مینقشه ها رو کامل کن ایب میوقت دار هنوز

 :باشه داداش! نایس

 

 کردم  یخداحافظ یتموم شد و از عل کیجلسه ساعت  میرفت ینقشه ها تموم شد ، من و عل یکارها

 شیریس یدختره  یبه سو شیپ

   دمیرس  یمسافت یبه من چه اون رزو کرده رستورانو ، واال ! بعدط گهید خب

 بود یخوب و قشنگ یجا

 شده  الیگودز هیاونجا نشسته اعصاب هم که نداره ، شب اوه

 از کوره در رفت و گفت: دیخنده منو د یوقت

 ها هیزی!خجالتم خوب چ؟یکرد رید  یوقت یخندیم مرگ

 خونه من.... می، بر میامشب چطوره با هم باش یجلسه شدم ، هان ریمعذرت ، درگ زمی:اوه عزنایس

 واقعا ؟؟ باشه زممممی:اوه عزتایآن

 هستم بوخودا ( یادم خوب نیهمچ هیو گذاشتم اون حساب کنه )من  میو کامل خورد ناهار

 خونه میو رفت میکرد دیو خر میرفت رونیباهم به ب 

 

 کردمیم یبودم و زندگ دهیکه خر یخونه ا میرفت تایو آن من

 بود شیریکرد،واقعا دختر پرو و همون طور که گفتم س یتاپ و شلوار شروع به آشپز هیلباس هاشو در آورد و با  تایآن

 میتش که با هم خوردپخ تزایشام پ یبرا تایآن

 خوشمزه بود عشقمممم یلیدستت طال ، خ زمی:عزنایس

 هم عمتونه( یبدک نبود...از خودراض ی)آره ارواح عمم ، ول

 خوشحالم که خوشت اومده همسرم زمی:خواهش عزتایآن

 ترسناک گذاشتم لمیف هی( ونهیزیکه مخفف)تلو Tv یبه سو شیو پ میو تنقالت برداشت میها رو شست بشقاب

 (دیهم خودتون ری)البته از قصد ، خود درگ

 نکرد زد پس کله ام یو اونم نامرد دمیخندیبغلم و منم هر هر بهش م دیپر تایآن دیترسناک که رس یجاها به

 !ایتو هم ب یبرم آماده بشم هان ادی!من خستم خوابم مم؟یبخواب میبر یجون نای:ستایآن

 ستادهیلباس خواب خوشگل جلوم وا هیبا  تایآن دمی!خالصه لباسامو عوض کردم رفتم تو اتاق که دامیبرو منم م یب ی:باشه بنایس
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 دستشو گرفتم و چراغ و خاموش کردم رفتم

 

 شده بود و برام صبحانه آماده کرده بود و منتظر من بود داریب تایآن دمیبلند شدم از خواب د صبح

 دیمنو بوسو گونه  زیدوش گرفتم و رفتم طرف م هی منم

 منتظرمونه میبه شرکت بابا بزن دیسر با هی،  زمیعز میکار دار یصبحانتو بخور کل یهان ری:صبح بختایآن

 امی:باشه عشقم ، برم آماده شم و بنایس

 یاز نظر مهندس یشرکت عال هیتا،یبه طرف شرکت پدر آن میرفت تایو برداشتم و همراه با آن چییو سو دمیرفتم لباس پوش عیسر

 بود یو معمار

 پدرش اجازه داخل شدن رو داد! هیاز چند ثان م؛بعدیو در زد میو به سمت اتاق پدرش رفت میدیرس یاز مدت بعد

 ما؟! یبا زحمت ها نیخوب یصابر ی:سالم آقانایس

 .نمتیبی!چه خبرا خوشحالم م؟یخوب زمی:سالم داماد عزیصابر یآقا

 نقشه ها آمده اس؟! نیبه من لطف دار یصابر ی:آقانایس

 ؟یارینقشه ها رو ب یبر شهیجان م تای: آنیصابر یآقا 

 :چشم پدرجون.تایآن

 کجا مونده... تایآن نمیبه من گفت برم بب یصابر یکرد آقا ریکه د یا قهیاز چند دق بعد

 شدم  ییسمت اتاق نقشه ها ، خواستم در بزنم که متوجه صدا رفتم

 زد... خشکم

 پسره که همکار پدرش... هیبا  تایکه آن دمیو باز کردم و د در

 

 کردیداشت با پسر همکار پدرش معاشقه م تایآن شدینم باورم

 باشه حیانقدر وق کردمیبودم ازش و فقط فکر نم دهیکارها د یسر هیهم  قبال

من تعجب کرده  دنیخورد...هردو شون از د واریبه د یبد یندونستم و در و محکم هل دادم که با صدا زیدر موندن و جا پشت

 بودند

 خودشو نباخت یول دیپر تایصورت آن یاز رو رنگ

 رهیدستمو بگ خواستیاومد سمتم م شیهمون حالت عشوه گر با

 زدم تو گوشش و گفتم: محکم

 دمیتر از تو و آدم ه*ر*ز*ه تر ند پست

 بدم بهت...ما!! حی، بزار توض زمی:عزتایآن

 ، حاال هم به کارت برس یپست تر وونیح هیآدم،تو از  یاسمتو گذاشت ی:خفه شو عوضنایس

 بلده ییاش چه کارها دونهی یکیبرم به پدرت بگم دختر  خوامیم

 پسره گفت: اون

 به من  زدیکه همش پوزخند م یپدرم گفته بهش درحال انهیمن و تو فرق داره،پدرت در جر هیبزار بره بگه ، قض یآن

 کنهیب جور مهم خو ی:خدا در و تخته رو براگفتم

ندادم و از  تیاهم تایآن یگفتن ها نایس نایو اصال به س تایکردم با پدر آن یسر سر یخدافظ هیاز اونجا خارج شدم و  تیعصبان با

 رونیشرکتشون زدم ب

 

 برداشت و گفت جونم داداش؟! قهیگرفتم که بعد از چند دق یشماره عل عیو در آوردم و سر مویگوش

 االن نیهم یکنیو فسق م میدار یقرار داد با شرکت صابر یداداش خوب گوش کن هرچ ی:علنایس

 !نا؟یشده س ی!چرااااا چ؟ییی:چیعل

 رو که بهت گفتم انجام بده  ی:همون کارنایس

 زنگ زد جواب ندادم و اخر سر خاموشش کردم یپرتش کردم ، هرچقدر عل یو قطع کردم رو صندل یگوش

 پاته ریکل شهر ز کنمیعوض نم زیچ چیجا رو با ه نی، ا کنمیکه هر وقت ناراحتم احساس آرامش م یدنج یجا هی رفتم

 

  دمیجا رس نیشد که من به ا ی، چ دمیرس شیاخ

 که نکردم! ییکارها چه
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 جا! نیکه هم خوب و هم بد رو تحمل کردم تا برسم به ا ییزهایچ چه

کردند واس مال و اموالم  زیجور آدم ها که دندون ت نیبتونم از پس ا دیببرنم ، با نیاز ب تایامثال ساحل و آن دمینم اجازه

 امیبرب

 

 گشتم یبرم دیبا گهید

 و روشنش کردم و به سمت خونه حرکت کردم نمیسمت ماش رفتم

 خونه و در باز کردم دمیرس

 نشستم TV یدوش گرفتم واومدم پا هی، رفتم  شهیجا مث خونه آدم نم چیه شیاخ

 و خاموش کردم ونیزینداره ، تلو یچیکه ه نیا اه

 امیتا تماس از دست رفته و پ 31من  یوا یه دمیروشن کردم و د مویدادم به مبل گوش هیجور که تک همون

 هستش! ایاز ک نمیبب بزار

 ستنیخب مهم ن شناسمیرو نم هی(و بقتایو خره )آن یاوه عل اوه

 کهیبرداشت و گفت:مردت دهیبوق نرس هیکه فاتحه خودمو قبلش بفرستم،شمارشو زدم که به  یزنگ بزنم عل بذار

 ...........................ی

 داستان( هیبق سیشما چرا؟!ه سندهیجان (خانوم نو نایندارم که )حقته س شتریداداش خل ب هین،یری)شما به دل نگ

 

 اونور تر از گوشم نگه داشتم که گفتم: یگوش

 رینفس بگ هی یعل 

 نگفت بعد با داد گفت : یزیچ یا قهیدو سه دق دمید

 دمینفس گرفتنو نشونت م امیم االن

 !ای: باشه بگفتم

 با خونه من فاصله داره. ابونیاومد اخه خونشون دوتا خ قهیدق 21از  بعد

 !منم گفتم:ومدیخونش در نم یزدی(بود،کارد میآتشفشان )گاو وحش هیشب افشیق

 دمیم حیبزار توض 

 لقد زد هیبا  یپس گردن هیکو گوش شنوا کل خونه رو دنبالم کرد و اخر سر  یول

 که زد الل شدم یبا داد کردمیم نشیجور که نفر نیپنچر بشه ، هم نتیماش شاهللی، ا نهیدستت بشکنه که انقدر سنگ یاله

 فسق کنم قرار داد ها رو؟ یکه گفت یشده بود صبح یآدم بگو چ نی:عیعل

 یعل یرو گفتم برا یچ همه

 طور ، کارها انجام شد نی:که ایعل

 بغلم کرد هوی یحرف عل نیا بعد

 آدم و داره یمزد هوا یبرادر هستش که ب هیآغوش،وجود پر مهر و مهربون  نیگفت بهتر شهیمنت م یب

 

 بره خوادیگفت م یعل قهیزنگ خورد و بعد از چند دق یتلفن عل هویکه  میهمون حال بود تو

-مربوطه)مسواک اتیشام سبک درست کردم و خوردم بعد از عمل هیکردم و برگشتم تو خونه  شیدر همراهدم  تا

 دمی(تو تخت گرم و نرمم دراز کشییدستشو

 زنده موندنم جونشونو از دست دادند یو برا دنیکش یگذشته ها فکر کردم ، خانواده ام سخت به

 !دمی، من قول م ارمیکه سر خانواده ام آوردند و تک تک سرشون م یی، بالها رمیگیانتقام م من

 زنگ پا شدم و سمت شرکت راه افتادم یبا صدا صبح

 کن داشیبرام پ دمیم شهیکه داشتم و زنگ زدم و گفتم هرچقدر پولش م یبه شماره ا میگوش با

 ...فعال!ارمیآمارشو در م س،براتونیناشناس:چشم رئ شخص

 دمیشرکت شدم و سرخوش به کارهام رس راحت وارد الیخ با

 میبود که زنگ زد به گوش یساعت کار اخر

 براتون فرستمیکردم م دایناشناس:قربان اطالعاتشو پ شخص

 شماره حسابتو بفرس زمیریمطمئن بشم پولتو م یوقت هی:عالنایس

 ....دنی...تقاص مرهینم ادمی از یچیخانواده ام شده...ه یکه خانواده اش باعث نابود کردمینگاه م یبه عکس داشتم
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 هیو  دمیلباس هامو پوش عی....سرگهیاومدم د یشد....حاضرم آناااا از دست تو دخترررر چه قدر هول رید میبر ایب ااااایسون

هستش که  یدوست رو اعصابم آناا محمود نیسالمه و ا 26هستم  یتک دختر خانواده افخم یافخم ایکم کردم...من سون شیآرا

 سالشه... :2 شهیخواهرم محسوب م

 یو طراح یشرکت معمار م،مایکه به طرف شرکت بر میراه بود م؛تویشد نیاز خونه خارج شدم و سوار ماش همراهش

 باشه... انیآنا گفتم که در جر کنه،بهیم بمونیداره تعق یدود یها شهیش ای ایپرش هی دمی...دمیدار ونیدکوراس

شدن  گاردیدرخواست باد ی...حتمیتسلط دار یراندازیو ت یرزم یچون به همه ورزش ها میایهر دو از پس همه بر م ماها

 .میرد کرد یبهمون دادند ول

 کن گممون کنند زود باش دختر! یکار هی ای:سونآنا

 :باشه آنا االن!ایسون

 ...دندیکه با سرعت از کنار ما رد شدند و ند یفرع هی یتو دمیچیپ

 رفتند... شششیاخ میو آنا همزمان گفت نم

 میسمت شرکت رفت به

 

 بیما رو تعق نیماش هیآنا:چرا  گمیم میکار دار یبه طرف اسانسور...بالخره امروز کل میو اومد میگذاشت نگیو تو پارک نیماش

 !کرد؟یم

 خواستند بدزدنت یجول نایآنجل هیشب یدارم...البد از بسسس خوشگل بی:من چه بدونم مگه علم غآنا

 !اقتیل یب ددیدختر چش سف یری:کوفت بگایسون

 بود... نیمن تمام هواسم به اون ماش یو جلسه ها برگزار شد.ول میکرد یکه نقشه ها رو بررس میاتاق هامون شد وارد

موندم.حافظه  یط من باقو پدر و مادرم مردند و فق میمسافرت،تو راه تصادف کرد میرفتیم میکه با خانواده ام بودم و داشت قبال

 دیواقعا تصادف بوده باشه...به هر حال با میکه داشت یشک دارم تصادف یبالخره حافظه ام برگشت...ول یام و از دست دادم ول

 گذشت... یسر سر یزیاز هرچ شهیحواسمون باشه نم

و  شیشده که گوش یچ دمیاز ترس و هم مبهوت شدن بود...پرس یبیهم ترک افشیآنا بدون در زدن وارد شد و ق دمید هوی

 نشون داد!

 اهاتیلذت ببر قراره بشم کابوس رو تینوشته شده:از زندگ امیپ هی دمید

من  یفک کردم نتونستم بهم ربطش بدم ول یهرچ یداره ول یربط هیآنا اومد  یکه برا یامیامروز و پ نینداشتم که با ماش شک

 کار و... نیامقصر  کنمیم دایپ

 

 برداشتم و زنگ زدم به... مویگوش

 !ن؟یداشت ی،امریناشناس:سالم خانوم افخم شخص

 ....کنمینم غیدر ادیاز دستم بر ب یسکوت گفت هر کار قهی:خوب گوش کن)کل ماجرا رو گفتم( و بعد از چند دقایسون

 

...با بحث میو منتظر شد می...مث اکثر روز ها سفارشمون و دادمیرفتیم شهیکه هم یبه کافه ا میراحت همراه با آنا رفت الیخ با

 ...میگشتیهرچه زودتر برم دیامروز ساعت زود گذشت و ما با یدر مورد کار و ماجرا

 

و تو راه  میو گذاشت یجهان یو مهد شمسیتر از تو از عل بایبه سمت خونه و آهنگ ز میو راه افتاد میشد نیآنا سوار ماش همراه

 ...میخوندیم

 

شدم که کنار خونه ام بود...حس کردم  یبوته ا یمتوجه تکون ها شدمیم ادهیداشتم پ یو پارک کردم وقت نیو ماش میدیرس

 هست... یزیچ هی یکیتار یتو

 شد و من..... کیشل یگلوله ا هویبه اون سمت برم که  خواستم

 

لگد اسلحه رو از دستش افتاد و فرار کرد من هم به دنبالش  هیدادم....رفتم جلو که با  یشد د من جا خال کیشل یا گلوله

 منم پشت سرش.... ابونیفرارش و انداخت تو خ ریمس عیکه سر دمییدو
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حسابش با  نمشیدفعه بب نی...اه ایبه اون لعنت دمیجلو پاش ترمز کرد که سوار شد و رفتش...نرس ینیماش هیکه  دمید هوی

 ....لهیعزرائ

 

کن تمام مشخصاتشووو و ادرس محل  دایو برام پ 2الف65:ق3:آوردم زنگ زدم بهش و گفتم:شماره پالکو در  میگوش عیسر

 شماره تلفن و...... یزندگ

 براتون...حتما! کنمیم داشیپ گهید قهیدق 21براتون تا  یناشناس:چشم خانوم افخم شخص

 آنا زنگ زد جواب دادم:جانم آنا؟! دمیبرگشتم د رفتمیرو که داشتم م یراه

 باال؟! یومدیبود اومد تو چرا ن یچ یصدا ی:زهرمار و جانم کجا رفتآنا

 قطع کردم! یو گوش کنمیم فیتعر ویخونه برات همه چ امی:مایسون

 انداختم رفتم تو و در واحد و باز کردم نشستم رو مبل که آنا اومد.... دیدم خونه و دور و اطراف و نگاه کردم بعد کل دمیرس

 آنا! نیبش

 صداش کردم جواب نداد! یکه تو فکره! هرچ یا افهیق هیبا  دمیکه رو برام افتاد و گفتم د یهمه اتفاق براش

قهوه اوردم؛بالخره از فکرش  ،پا شدم رفتم دو تا شهیم یشکل نیذهنشو مشغول کرده ا یمسئله ا هیآنا  ینداشت وقت تعجب

 حاال؟! یکار کن یچ یخوایدر اومد و گفت م

 

چند وقت خونه سارا  هی میمجبور سیجا امن ن نیا گهید کردمیدر همون لحظه م دیو که از اول با یگفتم:کار لکسیر یلیخ منم

....با تکون دادن سرش فتهیپدر و مادر تو و من ب یبرا یخونه شما که اتفاق ایبرم خونه خودم  خوامیمن و تو نم میباش نایا

 کرد.... دییحرفمو تا

 

...همش می...شاممون که تموم شد ظرف ها رو شستمیکردیم یو باهم شوخ تمیپخ ایو شام الزان میلباسامونو عوض کرد میرفت

 تو سر و کله هم... میزدیبا م

 

 ییصدا هیکه از اتاق آنا  میبود دنید لمی...محو فمیو ترسناک گذاشت یعال لمیف هی ونیزیتلو یپا میتموم شد که رفت کارمون

 اومد....

 

وقتش بود وارد  گهیصدا از اتاق من اومد...د قهیچون پنجره بازه حتما گربه اومده....بعد چند دق میو گفت مینکرد یتوجه اولش

 که..... میفت...به آنا گفتم که چراغ ها رو خاموش کنه و به طرف اتاق خواب رمیعمل بش

 

 ها! انیمرد زودتر االن م یه گفتیتوجه من و آنا رو جلب کرد که داشت م ییکه صدا میسمت اتاق خواب من رفت به

 

 ...سیجا ن نیا یچیه یلعنت مینکرد دایپ یچیفعال که ه میکن دایلب تاب و مدارک و پ دیاحمد ساکت شو که با اه

 

که با دست زدن  یو تو در حال میرفت عیتو که فرار نکنند...با اشاره من و آنا سر میرفتینبود باسد زودتر م ستادنیوقت وا گهید

 ...میکه موفق شد میتوجهشون رو جلب کن میکرد یبراشون سع

 

 نیقدم رنجه فرمود نیخوش اومد ننیبفرما نیشام اومد زیعز ی:به به دوست هاایسون

 

 نگاه به هم که منظورشونو متوجه شدم اسلحه هاشونو اوردن باال! هی نگاه بهم کردنو هی ننیبیم ونهیانگار دارن د اونا

 

که ما  نیجا،اونم ا هیصدا خفه کن روشون نصب کردند؛پس بگو فکر همه جاشو کردند اال  دمینگاه به اسلحه ها کردم که د هی

 ...میایاز پسشون برم

 

 بودند. هوشیجفتشون ب قهیدق 11که بعد  میاشاره من شروع به مبارزه کرد با
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نبودنشون  ایزنده بودن  یول رنیکه با خواست خودشون م یاتاق شکنجه...اتاق نشونیببر نیایو در اوردم و زنگ زدم ب مویگوش

 دست ماست...

 

به سمت اتاق...تو نگاه هاشون ترس و وحشت موج  میساعت بهشو اومدن که بهم اطالع دادند...من و آنا هم رفت مین بعد

شکنجه رفتم  لیاز وسا یکیمردن...به سمت  یمن با اون ها کار داشتم...زوده برا ی..ولدیباری...التماس از چشماشون مزدیم

 که....

کار  یدر اومد.گفتم خوب منتظر جوابتون هستم تو خونه من چ شونیکی یشکنجه رفتم که صدا یها لیاز وسا یکیسما  به

 !یجازه کبا ا نیتو خونه من اومد یچ ی!براد؟یکنیم

 

که  یدار یکس و کار چ یتو دختره ب یاز زبون ما حرف بکش یتونینم میاومد یچ یبرا میگیم ی:هه فک کردیاول مرد

 !م؟یمابترس

 

ببند که حالم ازتون  فتوی.با داد گفتم دهن کثدیچیمهمون صورتش کردم صداش تو کل اتاق پ یلیس هیکه کرد  نیتوه نیا با

 .خورهیبهم م

 

 یمرد دوم یبازو یرو گفتمیها رو م نیطور که ا نیفته،همیسر و صورتتون ب یچندتا نقش قشنگ رو هی!ن؟یبا چاقو چه طور خب

 مقدار خط انداختم که دادش در اومد. هی

 

 یگاه دیصحنه بودم،با نیکردم که انگار هزاران مورچه قرمز گازش گرفتند.با لبخند نظاره گره ا یسطل آب نمک روش خال رفتم

و بدست  یخوایکه م یاز مسائل یسر هیو در عوضش  یو پس بد یکه دار ییزهایچ یسر هی دیبود؛بایمحکم م زهایچ یبعض یبرا

 .یاریب

 

به اسم  یما رو بکشه تو کس نیما رو بکش چه ا سییما چه ر میشیدر هر دو صورت کشته م گمیم دی:بس کنیدوم مرد

که خواسته بود و  یو مدارک میکن ی!اون ما رو فرستاده تا از خونه تو دزد؟یسشنایمار خوش خط و خال و هفت خط م وشیدار

 .رهیازت انتقام بگ خوادیم میبراش ببر

 

 !ره؟یانتقام بگ خوادیم یچ یداشته؟!برا یبه  گذشته من ربط ایداشت آ یکه گفت به من چه ربط یشخص نیفکر بودم که ا تو

 

 کار کنه. یچ دونهیاون بهتر م زاشتمیم ونیمسئله رو با آنا در م دیطور که تو فکر بودم از اتاق خارج شدم با نیهم

 

از گذشته ات  یزی؟چیمطمعن اییگفتند آنا گفتش:سون ییزهایگفتم که چه چ قایباال که آنا منتظر نشسته بود و براش دق رفتم

 د هنوز علت تصادفتون مشخص نشد چرا؟!اصال چرا خانواده شما تصادف کردن ادینم ادتی

 

به  کنمیاحساس م یکه حافظه ام بدست اومده ول دیخودم چند ماه طول کش یحت جمیواقعا گ دونمینم یچی:باور کن آنا هایسون

 تلفنش زنگ خورد و رفت تو اتاق. دمید میحرکت کن میخواستیکه م یمسافرت زمان یپدرم ربط داشت قبل رفتنمون برا

 

 دادمیجور که گوش م نیو ناراحت باشه.هم یلبخند رو لبشه عصب شهیکه هم یباعث شده پدر یدم اتاق که گوش کنم چ رفتم

که به غلط  کنمیم یو گرنه کار دیکشیدور دختر و زن منو خط م دیبکن دیتونینم یغلط چیه گفتیکه م دمیداد پدرم و شن یصدا

 .نیفتیکردن ب

 

چرا اصرار داشت من به تمام ورزش  دمیوقت نفهم چیآدم بود ه نیاگه بدتر یحت کردید نمبرخور یطور نیوقت ا چیمن ه پدر

باشه من هم سرخوش از  یعال شهیدختر من هم دیبا گفتیم دمیپرسیم لشویهر وقت هم دل رمیبگ ادی یراندازیو ت یرزم یها

 چون و چرا چون پدر و مادرمو قبول داشتم. یب کردمیقبول م فتهیب خوادیکه م ییاتفاق ها
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 وشیو برداشتم که زنگ زدم و گفتم:زود راجع به دار یصورتمو شستم گوش نهیآنا نب مویپا شدم رفتم تو آشپزخونه که گر

 به گذشته و خانواده ام داره. یچه ربط نمیبب خوامیم اریخوش خط و خال و هفت خط برام آمار در ب

 

 ناشناس:بله خانم حتما. شخص

 نیدر بدتر یو هرجا حت شهیکم نزاشت و هم یچیکه برام از خواهر بودن ه یآنا نشستم کس شیرو قطع کردم رفتم پ یگوش

کار  یلیکم هستش،چون خ زمیخودشو و خانواده اش بر یطال داشته باشم به پا یمراقب حال من بود الحق که اگه هرچ طیشرا

 .یلیها کردند برام خ

 

 !میدار یجلسه با شرکت رحمان هیسرکار که امروز  می:پاشو آماده شو برآنا

 

 کنه از ما؟ یدعوت به همکار خوادیم ای دهی؟جدی:شرکت رحمانایسون

 

 .گنیم یچ مینیبب دیبا یول زهی!رزومه اش رو مدهی:جدآنا

و شالش  یو کفش قهوه ا فیا هم پالتو ،کآن دمیکه سبز رنگ بودن رو پوش یو کفش و شلوار ل ف،شالیهام و که مانتو،ک لباس

و روشن کردم به  نیکه ماش میرفت نگیمختصر در خونه رو قفل کردم و به طرف پارک شیاز آرا د؛بعدیپوش یبا شلوار مشک

 سمت شرکت راه افتادم...

گذاشتم و به سمت  نگیو تو پارک نیشرکت.ماش میدیساعت رس میبعد از ن میبود کیهمچنان اندر تراف میبود ابونیخ تو

 !ادیم دادیداد و ب یصدا دمی.در شرکت و که باز کردم دمیآسانسور حرکت کرد

 

 یآقا ددییجا چه خبره؟! اااا شما نیکه زدم و گفتم ا یوارد شدم که همه برگشتن و ساکت شدن با داد میشگیهمون ابهت هم با

 اجازه داده؟! یسرتون ک رو نیشرکت من و گذاشت یو به چه حق یچ یورها برا نیوثوق؟از ا

 

 ؟یاز من سوء استفاده کن یخوایم یعوض کهیضرر شدم زن یمن متحمل کل نیقرار داد ها رو با من فسق کرد یچ ی:هه براوثوق

 

و  یبا داد و هوار واس من چ نیاومد نیبکش اد،خجالتیبه سرتون م ییو گرنه بد بال نی:لطفا مراقب حرف زدنتون باشایسون

 !ن؟ینشون بد نیخوایم

 

 وثوق. یکنند!روز خوش آقا یوثوق تا دم در همراه یآقا نیایکردم و گفتم:زنگ بزن حراست ب یبه منش رو

 

 

تا ساعت جلسه  میکه داشت یینقشه ها و کارها ی.آنا هم شروع کرد به بررسمیکه واس جلسه آماده بش میآنا گفتم بر به

 برسه...

 

 نایا یرحمان یزنگ زد گفت:آقا یرو به راه بود که منش یهمه چ میکردیبرگزار مجلسه رو  دیتموم شد و با کارهامون

 کن داخل اتاق! شونییاومدن،گفتم راهنما

خوب و  کلیساله وارد شد که ه 22-27حدود  یپسر هیدر اتاق من و زدند پا شدم به احترام به شخص مقابلم که اول  یوقت

 خوب بود... افهیسال داشت که از نظر ق 27-25پسرش حدود  هیداشت و پشت سرش  یخوب افهیق

 

که داشت  یطور اخم نیو هم هیحدس زد چ شدیبود نم یزیچ هیکه وارد شد  یپسر اول یتو چشم ها کنمیچرا حس م دونمینم

 !ترسهیادم ناخودآگاه م شدیباعث م

 

 براتون انجام بدم؟! تونمیم یهستم چه کمک یتون من افخم یی:خب سالم خوشبختم از آشناایسون

 

و  نیزاید میخوایم میساختمان ساخت هیخوشبختم)اره ارواح عمم( راستش ما  ییهستم من هم از آشنا ی:سالم رحماننایس

 .دیشمار گفتند شما در کارتون وارد هست دمیو هرجا پرس یاز هرکس ن،اخهیشما انجام بد ونشویدکوراس
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و هم از خودمون مطمعن  میباشه.ما هم به کارمون وارد هست نیاز ا ریغ یزیچ کنمی:البته که کار ما درست هستش فک نمآنا

 .میهست

 

 .میزاریپامون رو نم ییجا یوقت الک چیو ه می:بله حق با شماست ما هم در کارمون وارد هستیعل

 

و  میدیکه ادامه م میدیس.بعد اگه به توافق رمیشیممنون م مینیبب نیکه مربوطه رو اگه بد یزی:خب پس نقشه ها و هرچایسون

 .چیاگر نه که ه

 !ه؟یدو نفر چ نیدو نفر رفتند به آنا گفتم:نظرت راجع به ا نیکه ا نیاز ا بعد

 نیبشن شوهرامون که عال ندهیباشن دو تا آدم بودن دو تا خوشگل بودن البته در آ یچ یخواستیمگه م یچی:هآنا

 

 یحس خوب یچرا ول دونمینم مینیداخلش و هم بب میبر دیبا یدختره خنگ خجالت بکش طرحشون خوبه از ظاهرش ول کوفت

 دوتا! نیندارم به ا

 

 !یو زمان شک دار نیبرو بابا به زم گهیهم طبق معمول م آنا

 

 اعتماد کنم. دیودم نباخ هیتا حاال که اتفاق ها افتاده واال به سا شبیاز د سیبد ن اطیاحت کمی سیجان شک ن آنا

 

 که من همچنان خسته بودم و تو فکر. کردیم یراه آنا رانندگ رون،تویب میاز شرکت زد یو بعد از خدافظ میجمع کرد کارهارو

 

 یفکر کنم گناه کار هستم در صورت شدیباعث م ییجورا هی ومدیخوشم ن یرحمان نایاز نگاه س یچرا ول دونمینم گفتمیدلم م تو

 هست. یحواسم به همه چ یدر موردش فک نکنم ول دمش؛بهترهیو ند شناسمیکه من اونو نم

 

 که تا ابد اونجا باشن. شهیکنم نم یفکر هیاون دوتا دزدو  دینسبت به همه شب ها فرق داشت هم با امشب

 

 ....نیبغل ماش نهیآ هویبده که  حیشده؟!خواست توض یچ دمیکه پرس رهیکرده تخت گاز م ادیآنا سرعتشو ز دمید

 

از جاش کنده  نیبغل ماش نهیآ هویبده که  حیشده؟!خواست توض یچ دمیکه پرس رهیکرده تخته گاز م ادیآنا سرعتشو ز دمید

 بود و داخلش معلوم نبود با سرعت تمام از کنار ما رد شد. یهاش دود شهیکه ش یبلند مشک یشاس نیماش هیشد،

 

 حاال بروووو... نیبه آنا گفتم برو هم عیدنده عقب برگشت.سر هویکه  ستادیوا دمید هیچند ثان بعد

 

ما  بیدر تعق نیو همچنان اون ماش میاز جاش کنده شد که قشنگ رو هوا بود یو که داد با سر و صدا و چنان سرعت نیماش گاز

سمت ما گرفته،همون و اسلحه اشو  دهیرو صورتش پوش نانیاز سرنش یکی دمیکه کردم د نیلحظه سرم و سمت ماش هیبود.

 کرد. کیلحظه شل

 

 هیفقط  ادیما م نیکم کم داره کنار ماش دمی.دمیکه از اصابت گلوله ها در امان باش میبد راژیها و نیماش نیب میمجبور بود ما

 یا گهیمهاجم برخورد کرد و به سمت د نیبه سمت چپ که با ماش چوندمیما که فرمون و پ نیمتر مونده بزنه به ماش یلیم

 برخورد کرد.

 

 .میافکار خودمون غرق بود یایتو دن میزدینم یتو راه؛حرف میهردو مون سکوت کرده بود یول میو رفت میگازشو گرفت عیسر

 

 خودتو برسون خونه من.  عیبرام و گفتم سر کنهیکه کار م یزنگ زدم به کس عیخونه و سر میدیرس

 .نیساعت اومدش.رو کردم به سمتش و گفتم که اون دوتا الشخور  و ببر میاز ن بعد

 کردم. یریگیپ نیو خواسته بود نیشماست همون طور که دستور داده بود یپاکت برا نیناشناس:بله خانوم.ا شخص
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 که هست. یهرچ اریشماره پالک و هم در ب نی:خوبه.اایسون

 ناشناس:چشم خانوم.با اجازه. شخص

 

 !م؟یکار کن ینشست رو مبل و گفت چ یگبا خست آنا

 سمت اتاقمون. میرفت یحرف چیو بدون ه میگفتم:بخواب دمیکشیم ازهیطور که خم همون

 

زده  کردم،شوکیاز اون نامه باور نم یو باز کردم درشو؛با خوندن هر خط اوردمیپاکت بود و بالخره طاقت ن ریفکرم درگ همش

 م؟یدونستیم دی.اخه چرا؟ما چرا نباشدینم کردمیم نیبودم با خودم هر چقدر بزرگ و سنگ

 

 پدر و مادر من عضو.... یعنین؟یبهم نگفت یزیچ ن؟چرایو مادر چرا رفت پدر

برم  دیجور شوکه شده بودم.با نی.همیمخف سینه پل یمعمول سیباشن.اونم پل سیپدر و مادر من هردو پل شهی:باورم نمایسون

 بودند. یمیصم یبه آنا بگم اخه پدر و مادر اون با پدر و مادر من دوست ها

 

 اتاقشو در و باز کردم شروع به صدا کردنش کردم. رفتم

 

 بلند شوووو زود باششش.. گمیمسئله مهم و بهت بگم.اه آنا!م هی دیشو با داریآنا ب ی:هایسون

 

 نفس راحت بکشم از دست... هی دیوقت نبا چیبابا من ه یتو خواب اچته سکته زدم  یریکوفت بگ یا یریدرد بگ ی:اآنا

 و گفتم ساکت! اوردمیو همچنان نگاه.اخر سر طاقت ن کردمیجور به غر غر هاش گوش م نی:همایسون

 

 ساکت شد و کاغذ و دادم دستش. چارهیب دمید

 

که بهم داد کردم چشام داشت از حدقه در  یکرده،نگاه به کاغذ داریمنو از خواب ب دیاومده دختره چش سف ی:نصفه شبآنا

آوردم! اخر سر طاقت  یجور چشام در نوسان بود که از تعجب داشتم شاخ در م نینگاه به کاغذ؛هم هی اینگاه به سون هی.ومدیم

 ده؟یم یمعن ؟چهیچ یعنیو گفتم  اوردمین

 

قصد  دونند،سوءیپدر و مادرت بکنم.اونا بهتر م صحبت با هیخونه شما  میبعد شرکت بر دی:خودمم تو شوکم آنا فردا باایسون

 .میبه گذشته بهتره بخواب گردهیشد به جون ما برم روزیامروز و د

 

گذاشتم  7 یو من هنوز در فکر نامه دوم بودم که نخوندم.ساعتو کوک کردم و برا میدیکنار هم خواب یشگیو هم یعادت بچگ به

 که زنگ بخوره.

 .میبه بدنمون داد یکش و قوس هیو  میپا شد 7هردومون با ساعت  صبح

 

و  دمیپوش مویگرفتم.شلوار مشک یا قهیدق 11دوش  هی.رفتم تو اتاقم و ایصبحانه رو آماده کنم تو هم زود ب رمی:من مایسون

 .یال مشکو کفش و ش فیدارند و برداشتم و ک یو مشک ییطال یرنگ که هاله ها یتونیمانتو راه راه سبز ز

 

نگاه کردم و خوب بود به نظرت  یو عل نایرفت آهان س ادمیبود  یکار اون دوتا مراجه کننده بود اسمشون چ روزید ری:صبح بخآنا

 قراردادشونو؟! میقبول کن

 

 .میقبول کن مینداشت ازیکه ن یشدن سابقه کار شترینگاه به نقشه و مدارک انداختم بد نبود به خاطر ب هی:ایسون

 

 .میهست که شرکت زد یحدود چند سال البته

 اتاقش رفت آماده بشه. یدهنش به سو زاشتیخوشمزه( م اریبس نهیخاگ ی)نوعکیلقمه پنک نیهم اخر آنا
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 کیبا تون دیسف زیبول هی یآب نیو بلند با شلوار ج دیزده مانتو سف یپیبله اوهو خانوم چه ت دمیهمچنان منتظر آنا بودم که د من

 .یخال خال یمشک دیشال سف هیبا  دیسف یمشک فیک هیبا  یبوت بلند مشک هیمطالعه اش با  یخنگ نکیو ع یمشک

 

مورد عالقه ام که آلفا رومئو قرمز رنگ و من دوسش دارم  نی.سوار ماشمیرفت نگیکیو به طرف پار میخونه و رو قفل کرد در

 .میبه سمت شرکا حرکت کرد میشد

 

 جز سارا. ستین یما کس قیو رف قیدوست شف دمیمن زنگ خوردش د یکه گوش دمیبه شرکت رس قهیدق 31از  بعد

 !گذره؟یخوش م یخانوم یخوب یچطور یی:بح بح سالم ساراایسون

 

 .نیایب دی!تو و آنا بانیدعوت یفردا مهمون میندار ناینه و اما و اگر و ا نیبب یی:سالم و درد،سالم و...خوبم چه خبر کجاسارا

 

 نزن منو.خدافظ. میایباشه بابا م نمیبب دیو با یک امیب یبابا من نخوام مهمون ی:اایسون

 .میافتاد یبه آنا کردم گفتم مهمون رو

 جز سارا ادیاز پس تو بر نم یشکیشد.واال ه دایاستراحت پ میتا هیبالخره  شششی:اخ جووون اخآنا

 

 ....هویکه  کردمیان داشتم پارک مدختر.همزم نیخدا از دست ا ی:دستم و رو به آسمون کردم اایسون

 .میو وارد شرکت شد میحرکت سر سالم کرد هیبه قول معروف جنتلمن اومدند.با  ونیکه بله آقا کردمیداشتم پارک م همزمان

 

 .نی!خوش اومدئسی:سالم خانون ریمنش

 .میکه انجام بد نیاریداخل قراردادها رو ب انیب نیو دوستش بگ یرحمان یبه آقا ی:مرسایسون

 

 :بله چشم.یمنش

 

 بعد اومدن داخل. قهیتو اتاق و چند دق میآنا رفت همراه

 

 (یزنده بمون زارمی.نمرمیگیمن حال تو رو م ی)ولنیساختمون ما رو به عهده گرفت یممنون که طراح یلی:خب خنایس

 

 .میداشته باش یخوب یارکه همک دوارمی.امشهیو کار ما هم از فردا شروع م دیخوب قرار داد و امضا کن اری:بسایسون

 

خونه رو  هی لیکه وسا نیو ا میکه ما شروع کن ادیکه از کدوم سبک خوشتون م نیو بگ  نینیچند تا طرح بب هیخب  اری:بسآنا

 .ستیساختمان ن واریدر و د یخودتون چون کار ما فقط طراح دییالبته با تا میخوایم

 

 برگشت گفت چطوره طرح ها؟ نای:بله حتما.به سمت سیعل

 

 عزم رفتند کردند. کیقهوه و ک کی دنیو بعد از نوش دنیشو پسند یکی

 آنا. ادیخوشم نم چیه نایپسره س نی:من از اایسون

 

 و گرفته ی.چشمش علنیشما باور نکن گهی)دروغ میگل نیپسر به ا دمیمخ تر از تو ند یا،بیسون یتو چقدر خنگ ی:واآنا

 (یپس چ سنده؟بلهیااا شما هم خانوم نو 

 

کنه باز شروع کرد  یو دادم دستش که رانندگ چیی.سونایخونه آنا ا میکه بر میو برداشت لیتموم شد و وسا مونیوقت کار گهید

 به غر زدن.

 

 (شوهر کنه من راحت شم انگار من رانندشم.گنیو به درخت م نیا ا،البتهی)سوننیا شهیم یخدا چ ی:اآنا
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 نیدر.)االن ا یسرش خورد باال امیشد اومد بلند بشه که بگه منم ب نیکه سوار ماش کردمیلبخند ژکوند داشتم نگاش م هی با

 بود( یشکل

 

خواست دنبالم کنه که سرش درد گرفت و منو  کردیمنو نگاه م شیبرزخ یاز خنده در حال منفجر شدن بودم که با چشم ها من

 رار داد.ق تیبا الفاظ قشنگ مورد عنا

 

چون عادت نداشتم  میدیساعت بعد رس1چشم غره رفتم براش.حدود  هیزد تو سرم که  یپس گردن هیو  اوردیسر طاقت ن اخر

 و گرفتم و زنگشون و زدم. ینیریبرم گل و ش یدست خال ییجا

 یلی.مادر و پدر آنا که منو خکنندیم یزندگ کیش ییالیخونه و هیتو  نایدرشون و زدم که با عالقه در و باز کردند.آنا ا زنگ

 (دیهم خودتون فتهیاز آنا )خودش شتریب یدوست دارند حت

 

 ستادهیدر وا یجلو گمیو پدر آنا رو که  اسمش رضا هست عمو رضا بهش م کنمیهست خاله صداش م میآنا که اسمش مر مامان

دادن و  تیچلوندن)بوس کردن(بالخره رضا اتیز عملمنم خودمو انداختم تو بغلشون و بعد ا کردندیبودند و با لبخند منو نگاه م

 بود. یشکل نیتو و آنا همچنان ا میگذاشتن بر

 

 ریبه د ریقشنگم؟)در حال پاک کردن آثار جرمم که د یعمو رضا یدلم برات تنگ شده بود.شما خوب میخاله مر ی:واایسون

 که داشتم کم تر دوسشون ندارم( یدر کل از خانواده ا یول زنمیبهشون سر م

 

 .مینمرد ای میما مرد یبگ یسر بزن یاینم گهی!ددددی:خجالت بکش دختره چش سفمیمر خاله

 

 که خانوادمو ناراحت کنه. یکس کنمینابود م ااایسرتو بزنن؟خانومم ناراحت نش ؟بدمیکنیرضا:خانوم منو ناراحت م عمو

 

 پس؟ یمن چ ییییااا بابااه مینشست ایجا من و سون نی:اهم اهم اآنا

 

 .نیهست سیشما پل نیپدر و مادرم و همچن دونمی:آنا ساکت باش راستش من مایسون

 

 شدند یجور نیو عمو رضا و آنا ا میمر خاله

 

 ه؟چرایمار هفت خط و خوش خط و خال ک وشیبدونم دار خوامیمنم دختر اون پدر و مادر و شما هستم.م نی:حق هم دارایسون

 کشت اونا رو؟! یپدر و مادرم مردند؟چه کس

بهم  یبگن ول خوانیاز اون ها نداشتم.متوجه شدم نم یو عمو رضا پر اشک شدند.منم دست کم میخاله مر ی:چشم هاایسون

 .گنیم

 

 .شهیداغون م خورهیغصه م رهیم نی:رضا نگو بچم از بمیمر خاله

 

 .میبهتره خودمون بگ ی. ولفهمهیبالخره م مینگ یکرد تا ک یمخف شهیاون حقشه بدونه نم میرضا:مر عمو

 

 سر و کله هم. میو زد اوردمیرو اعصاب من بود اخر سر طاقت ن شکوندیتخمه م یهم که ه آنا

 

منو و پدرت  شیعذاب وجدان چند ساله راحت کنم.سالها پ نیحاال شد بزار بهت بگم دخترم و خودمو ا نی.افر نینیرضا:بش عمو

.روزها میشد سیو....هر جفتمون پل یو سرباز یسیتا دانشگاه پل ریاز اون مدرسه بگ میبود یدوران کودک یددست ها

به  میدیو رس میکرد قی.تحقمیو مبارزه با مواد مخدر بود یمخف سیقسمت پل وما اومد.ما ت یبرا یتیتا بالخره مامور گذشتیم

که بود  یخوش خط و خال.به هر زور و زحمت وشیدار ایهفت خط  وشیملقب به دار یساسانه ول شی.البته اسم اصلوشیدار

.اون شخص میداشت ودمونخ ستمیتو س ینفوذ هی.میلو رفت ی.پدرمون در اومده بود تا اعتماد کنند.ولمیوارد گروهش شد

 همون ساسان.  ای وشینبود جز پسر دار یکس
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 گهیهمه جا.نصف افرادشون مردن و نصف د ختنیها اومدند و ر سی.پلمیو دستور بازداشت همه رو صادر کرد دنیفهم بالخره

 بودند. وشیدر کمک کردن به فرار دار یسع

که پسر  میبود یریدرگ نیجاسوسه فرار کرده بود و خودشو به مهلکه رسونده بود.در ح وشیپسر دار میبود دهیکه فهم ما

که تک پسرش کشته  شدیباورش نم وشیو کشت.داردفاع از من اون یکنه که پدرت برا کیبه من شل خواستیم وشیدار

 از ماها)عمو رضا و پدرم( رهیگیشد.همون جا باال سر جسد پسرش قسم خورد انتقامشو م

 .رمیمحموله و افرادشو بگ میفرار کرد و ما فقط تونست بالخره

 

 ....یتموم شده ول میکردیفک م ما

 

تصادف  رونیب نیروز که پدر و مادرت و تو از خوته زد هی وشیدار ایطور نشد ساسان  نی،ایتموم شد ول میکردیفکر م ما

 .نیکرد

رفتند.عمو رضا  ایدن نیکرده بودند که نشون ندن قتل هستش.پدر و مادرت که از گل کم تر نبودند که از ا یصحنه ساز یجور

 .کردیم هیهمچنان گر

 

 رفتند. ایجور از دن نیپدرم و مادرم ا شدیورم نمپدر و مادرمو گفت داغون شدم شکستم.سوختم با یماجرا ی:وقتایسون

 

 ینداشتم که اشک ها ینداشتند و پدر و مادر یکه تمام ییبود،پر از اشک ها سیخ سیرو صورتم خ دمیدست کش یوقت

رو  دیکشیهام که پدرم دست م یمث بچگ ایبشه، یقشنگ ابر یچشم ها نیا فیگل من ح ینکن هیصورتمو پاک کنه بگه گر

 بانهیفدات بشم مادر چه غر یدستاتو لمس کنم.اله تونستمن ی.اخ پدر چه زود رفتزمیریرو به پات م ایدن گفتیسرم و م

که آنا اومد سمتم و  رفتمیو تو دلم قربون صدقه شون م کردمیم هیطور که قاب عکس پدر و مادرم دستم بود و گر نی.همیرفت

 .کردمیم هیتو بغلش گر ختیریمن اشک م یتو بغلم گرفت.پا به پا

 

.انتقام از رمیانتقام بگ خوامیکه م نیو ا دیمردم کنار پدر و مادرم دفنم کن اینبودم  ؟اگهیدیقول م هیبه آنا گفتم: رو

 مرگ کنه پس فطرت. یهزار بار آرزو یکه روز کنمیم یوش؛کاریدار

 

 شن؟یبشه پدر و مادرت خوشحال م یکه چ ریتو دهن ش یبر یخوایخدا نکنه خودت م زمیعز هیحرفا چ نی:اآنا

 

و تار کرد  رهیمن و ت یایکه دن یکه خانوادمو ازم گرفت کس یبزارم کس تونمی:ساکت باش آنا !اونا پدر و مادرم بودند نمایسون

 .ستین نیاز ا شتریب یزیمرگ خودم چ تشیبزارم زنده بمونه نها

 

 م؟یکار کن یچ یاگه نباش یخودخواه پس من و مامان و بابام چ شعوریب یاحمق یلیخ یفهمی:تو نمآنا

 

و برداشتم و رفتم  فمیو ک چییعجله سو ؟بایدیو ندارم فهم یمن کس یچون خانوادتو دار یفهمیتو نم ی:من خود خواه ولایسون

 انتقام بود آره انتقام. کردیکه آرومم م یزیکه برم خونه تنها چ

 

که  یو برداشتم و زنگ زدم به کس میدم خونم که گوش دمیرس کردمیم یو با تمام سرعت رانندگ شدیانتقام تو سرم اکو م واژه

 .دهیکارهانو انجام م

 

 .نییناشناس:سالم خانوم امر بفرما شخص

 

 .یدیفهم یاریساسان برام بدست م ای وشیاز دار یمورد نیکوچک تر یحت یزی:خوب گوش کن هرچایسون

 

 .شب خوش.ارمیناشناس:چشم خانوم تا فردا اطالعات و بدست م شخص

 

 :خوبه.شب خوش.ایسون
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پارک کردم به طرف در آپارتمانم رفتم و  نگیتو پارک نیدور و اطراف نباشه.بعد که ماش نیا یخوب جمع کردم که کس حواسمو

اشتم خوردم.لباس هامو در اوردم و همون مسکن با آب برد هی خچالیو روشن کنم رفتم سراغ  یکه چراغ نیباز کردم بدون ا

 .دمیجور خواب

 

 جواب دادم بله؟ هیک نمیکه بب نیشدم بدون ا داریب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 

 یگیپدر و مادرم نم یچینفهم من ه ید اخه دختره  یریم یکدوم قبرستون یدیخبر نم هی یریم یزاریم ی:بدون خدافظآنا

 ؟یاالن که لنگ ظهره خواب ؟تایفکر یچرا ب شه؟تویم شونیزیچ هی ضنیمر یگیشن؟نمینگرانت م

 هااان؟ میبر یامروز مهمون میقرار نبود پاش مگه

 

 شمی)ارواح عمه نداشته ام(باشه پا م یستی:باشه حق با تو عه معذرت حالم خوب نبود خواستم تنها باشم تو که کال مهم نایسون

 خدافظ. گذرمینم ممیتصممن از  یول میبپوش یچ مینیخونمون بب ایتو هم ب

 

 لنگ ظهره! گهیصبحه اونوقت م 2شدم ساعتو نگاه کردم اوه  بلند

 

شکالت خوشمزه داغ که حال ادم و  ریش وانینون تست با ل یبه رو دمیطرف اشپزخونه شکالت صبحانه رو برداشتم و مال رفتم

 .ارهیجا م یاول صبح

 

 باهام؟ رهیتماس بگ دیبا نای.تو فکر رفتم چرا سنایآنا و س میبله عمو رضا خاله مر دمینگاه کردم د میگوش به

 

.آنا هم که میطور از خاله مر نیکردم و هم یمعذرت خواه یگل و گالبم زدم و کل یزنگ به عمو هیهامو انداختم باال.اول  شونه

 .زنگمیخودش زنگ زد پس نم

 

 خبرا؟ ن؟چهیخانوم خوب ایو برداشت و گفت سالم سون یکه خورد گوش یبعد چند بوق نایزدم به س زنگ

 

خودم  یبه رو یاش ول مانهی)جا خوردم از لحن صمن؟یتماس گرفت نیداشت یکار یسالمت نیشما خوب یرحمان ی:سالم آقاایسون

 و ادامه دادم( اوردمین

 

 یکه طراح نیجور تشکر به عنوان ا هیو  نیلیالبته اگه ما نییکن میدعوت شدم خواستم شما همراه یمهمون هی:امروز به نایس

 .نیشرکت ما رو قبول کرد

 

 ی(کاریمهمون ایکه گفت ب ی.)ابرو هام ناخودآگاه باال رفت زمانامیب تونمیدعوتم نم ییمن جا ی:ممنون از دعوتتون ولایسون

 برم به کارهام برسم؟ نیندار

 

 .زمیعز یای.ممنون سونستین ی.نه عرضنیایشد دوست داشتم ب فیح ی:ولنایس

 

 فکر کردن داشت. یجا کمیبرخورد کنه  یمیبخواد صم ادیکه از نگاهش خوشم نم ی:خدافظ.چرا کسایسون

 

سمت کمد  میآوردم و رفت وهیخورده م هیآنا اومد تو براش  قهیکم کم کارهامو کردم و زنگ خونه رو زدن و بعد از چند دق منم

 و گفتم باشه. ومدیمنم از حرفش بدم ن می.تو فکر بودم که آنا گفت  ست کنمیبپوش یکه لباس چ

گرد و  قهی(با طرح شکوفه و یبه آب لی)مایخیرو برداشتم و آنا سبز  یمن رنگ مشک یعنیازش  میلباس که دو رنگ داشت هی

 .مودیم یلیو رنگ پا خ یزانو بود با دوتا ساپورت مشک یرو ،تایحلقه ا نیآست

 

 باشه. یکه مراسم رسم نیمگه ا شگاهیارا میبر می.ما عادت نداشتمیها رو بردار نیسر تکون داد که ا دییا تاهم ب آنا
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 .میدیلباس پوش رهیاز بدن در م یکامل که خستگ یو بعد از شستشو میاتاقامون رفت یکدوم سمت حموم ها هر

 

 .کنمیو هم بعد ناهار م ششیمو؛موهاشو صاف و فر کردم آرا سیآنا رو خشک کردم و بعد صافشون کردم و با بابل یموها اول

 

.خودم ییطال یبود با هاله ها یو مشک یقهوه ا یبیترک هیسرم بستم.چون موهام  ینوبت من بود موهامو صاف کردم و باال حاال

 دوسشون دارم. یلیخ

 

تازه به دوران  یدختر ها نیمث ا میندار م؛عادتیمحو کرد شیآرا هیو  میدیو کم کم لباس هامونو پوش میناهار خورد هیآنا  با

 .میگرفت ادی میو از مادرم و خاله مر یگر شیآرا نی.امیکن شیآرا ادیز دهیرس

 

 .یمهمون یبه سو شششیو پ میست کرد یو آب یو شال مشک یمشک فیبا بوت و ک یمشک یها پالتو

 

 یکه ما دوست ها نیبگم کم گفتم.بعد از گفتن ا یبزرگ هرچ یالیخونه باال شهر بود خونه که نه و هیتو  ی.مهمونمیدیرس بالخره

 باز ازمون استقبال کرد. یو سارا با رو میطرب داخل خونه رفت م،بهیسارا هست

 

 .نیایب نییباال لباس هاتونو عوض کن نیچقدر خوشحالم بر ننیدونینم نی:هورااا اومدسارا

 

بود که لژ داشت  نیبوت هامون ا یدست خدمتکار،خوب میو داد میکه لباس هامونو در آورد میو آنا به سمت اتاق باال رفت من

جسم سفت و سخت برخورد کردم خواستم  هیکه با  نییپا میبر میخواستیمن و آنا م گهیم،دیبه کفش پاشنه بلند نداشت اجیاحت

 بود.... کیاومد سمتم که نزد لخبر با هو یاز خدا ب یآنا یول ستمیبا

و نگاه  گریهمد رهیخ رهیجور خ نیهم نمیجا بب نیرو ا نایدور کمرم حلقه شد.انتظار نداشتم س یکه دست فتمیبود ب کیدنز

که  ؟منیبر یخوایکه گفت:جات مگه بد هستش که م رونیب امیبه خودم اومدم خواستم از بغلش ب عیکه من سر میکردیم

 و ساحل اومدم. یبا عل ؟منیاومد تنها.یهم خوشگل شد یلیخ ؟تازهیومدیدعوتت کردم چرا ن

 

داره که آدم  یحس هیچشماش  یبدم اومد.دوست نداشتم نگاهش کنم ول هیظاهر کردمیکه حس م یکیهمه نزد نی:)از اایسون

 .(رهیجلو خودشو بگ تونهینم

 ی.خب به من چه با کونمدیداره. دعوتتو قبول کنم؟خوشگل هستم که م یلیدعوت بودم چه دل یآره مهمون گهیبابا ولم کن د یا

 .دمینفس کش هیهمراه آنا اومدم.با بازکردن دستش از دور کمرم  ؟منمیمهمون یاومد

 

 تو بغلش( ایبهتون بد نگذره؟)منظورش افتادن سون نیجا کجا؟خوب نیخان شما کجا ا نای:سالم سآنا

 

 .یشما خال ی:سالم آنا خانوم خوبم ممنون نه خوش گذشت جانایس

 

.اومد سمتم و دست من و به زور کشوند برد.وسط کردیهم با لبخند ژکوندش نگاهش م نای.سومدیخون آنا در نم یزدیم کارد

 .دیآنا اونو ند یکه حت ومدیداشت از پله ها باال م یراه عل یها

 

نگاه  هی و ستادیکه محبور شد وا دمیدستشو محکم کش هویخدا. یا ؟اخیدار ی:آنا دستم و ول کن شکست دختر چه زورایسون

 .یبهت بزنه.تو تنها خواهرم یصدمه ا یکس زارمینم یول خوامیبهم کرد و گفت:معذرت م

 جور دوست داره. نیخواهرم منو ا ایکه از دار دن کردمیعشق م گفتیاز حرف هاش که بهم م من

 

 می.همون طور که نشسته بودمیخورد میکه خودمون گرفت یا وهیآب م نیبه خاطر هم مینبود زهایچ نیو آنا اهل مشروب و ا من

سرش و  هویکه  کردمی.نگاهش مرقصهیدختره م هیداره با  نایس دمیرقص و نگاه کردم بله د ستیآنا بهم اشاره کرد پ

 ه؟یچ دیبرگردوند طرفم که با سر پرس

بود بهتره  دهیاون که پوشکه تن من و آنا بود از  یبود واال لباس شیخروار آرا هیبا  ختیر ی.واقعا دختر بیچیبا سر گفتم ه منم

 نگم بهتره. یچیرنگ که ه یدکلته کوتاه صورت هیبود 
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صدا بودم اخر سر  یب دنیمنم در حال خند زارهیآنا محل نم دمیسمت اومد و به آنا درخواست رقص داد د نیبه ا یعل دمید

 باشه. یخشونت نیهمچ ادینم یو به زور از جاش بلندش که چشام از حدقه در اومد اوهو به عل اوردیطاقت ن یعل

 

 .دمیرو د نایمقابل خودم حس کردم.سرم و آوردم باال که س یا هیسا هیبود که  میبود و من سرم تو گوش یکنار من خال یصندل

 

محسور کننده  یلیخ یهست یواقعا چ ؟تویبرقص یو گفت:دوست دار دمیمشغول کارم شدم که صداشو شن یالیخ یب با

 .یکارتن ها شد یتو یپرنسس ها هی،شبیا

 

 .ی.تو هم خوبفتیاز تعر ی:نه دوست ندارم برقصم.مرسایسون

 

و گفتم با  ستادمیخوشگل شده.دختره خنگ من خوبم اخه؟البته که خوبم و خوشگل(.بلند شدم رو به روش ا یلی:)واقعا خنایس

بلند گفتم  یجمله ها رو با صدا نی.ایترسیبلکه م یتونینه م ینه رقص بلد شهیمعلوم م یدرخواستم و رد کن ؟اگهیرقصیمن م

 و خوردن بودند. دنینوش لرقص آروم شده بود و همه در حا ستیچون پ

 

 ؟یکار کن یچ یحاضر یگفتش:اگه شرط و باخت ایسون

 

 .یتو بخوا ی:هر کارنایس

 

 شروع به... قهیچند دق گذاشتن.بعد از ییایآهنگ اسپان هیکرد و  یچه کس دونمیاشاره به نم هیبلند شد و با سر  ایسون

 

 نیانقدر حرکات ا شدیباورم نم کردندیم شی.همه هم با دست همراهییایبلند شد و شروع کرد به رقص اسپان ای:سوننایس

 بهش دوست داشتم گردنشون و خرد کنم. کردنیکه نگاه م ییچرا بدم اومد پسرها دونمینم یرقص و خوب انجام بده.ول

 

(درخواستشو قبول کردم و با سر به سارا اشاره کردم که آهنگ مخصوص رمیگی.حالت و میزاری:)پسره خنگ برام شرط مایسون

 بزاره. دمیو خودم گوش م زارهیم شهیکه هم ییایرقص اسپان

 

 است..خودش خوستیبرام مهم ن یول دمیدیرو م هیو بق نایس رهی.نگاه خکردندیم میکردم.همه همراه دنیشروع به رقص پس

 

دستشو دور کمرش حلقه  یجلو که عل ادیخواست ب ییدوتا میدیرقصیبا آنا م شهی.همدیدو نفره اش رس یرقص من به جا حاال

 کرد. دییآنا باز شد و با سر تا شیگفت که ن یزیجلو و دم گوشش چ ادیکرد و نزاشت ب

 

 ؟یاومد طرفم و گفتم بلد نایس قهیبعد چند دق دمید

 هم گفت آره. نایس

 

.تو همه یبرقص یکس شیپ خوامیوقت نم چیه گهیکه در گوشم گفت د میتو همون حال بود میادامه رقص و با هم رفت پس

 مال منه. یکه دار ییزهایچ

 

سر دوباره به سارا کردم که  ؟بایکن فیتکل نییتع یکه بخوا یمن یبعدشم تو چه کاره  یعمو تند نرو فعال شرط و باخت ی:هایسون

 هاپ گذاشت و دعوتش کردم به رقص. پیآهنگ ه هیدور که خارج شدم از بغلش  نیآهنگ و عوض کنه تو اخر

 

 هاپ. پیه یاونم چه رقص یداره.ول یبرقصه چه انرژ خوادیکه گوش بده به حرفام دوباره م نیا یدختر به جا نیا ای:خدانایس

 نیهاش هم تیاز مز یکی ستیبد ن یمث عل یو قبول کردم.داشتن دوست ارمیکم ب دینم نباکرد به چالش رقص.پس م دعوتم

 رقص بلد بودنمه.
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که  میهر دوتامون حرکت آخر و رفت میخسته شده بود گهید دیرقصیبرو برگرد خوب م ی.بدنیباهاش شروع کردم به رقص پس

 و دست بچه ها گوشامون کر شد. غیبا ج

 

 بود. یدم خودم گرم عال یحالشو گرفتم.ول ششی:اخایسون

 

 همو. میبشناس شتریب کمی میخوایم یمن و عل ی.راستیدیرقصیقشنگ م یلیبود من کف کردم.خ یعال ایسون ی:واآنا

 

 ؟ییییییچ میگفت میهمزمان برگشت نایو س من

 

 ماها.با ش دونمیمن م دیبغلش کرد و گفتش که خانوم منو دعوا کن یو عل دیبدبخت ترس آنا

 

 .رسونتمونیم یاندازه غار شدش.بعد از خوردن شام خواستم آنا رو صدا کنم که خودش اومد و گفت عل نایمن و س دهن

 

 گفت:آره. ناین؟سیآورد نیکردم و گفتم شما ماش نایبه س رو

 

 برسونتش خونه. دهیم یبره که من نزاشتم.واال چه معن یخواست با عل آنا

 

 .یخواهرم و سرکار بزار زارمینم شیخواستگار یبر دیبا یخوایخان اگه خواهر منو م یعل ی:هایسون

 

 تر. کیخانوم.نزن منو،گردن من از مو بار ای:چشم سونیعل

 

 شد. الیخیپس ب رقصهیو اون م نیساحل تو بغل ا دینگاه به جمع کرد و د هی نایس

 

رو گرفته.فکر کرده  ایپسره نچسب دست سون هیکه  دمید میهمه جا سکوت شد.برگشت هویکه  میرفتیم میداشت یو عل من

 اش گذاشتم و گفتم نگاه کن. نهیس یخواست بره سمتشون که دستمو جلو ی.علادیاز پسش بر نم ایسون

 

 چیه رهیکس اجازه نداره دستمو بگ چیبود دستم و گرفت.ه ختیر یب یلیاحمق که خ یپسره  هیکه  میرفتیم می:داشتایسون

 نداره. یفرق

 حالتم برگشتم سمتش و گفتم دستم و ول کن. نیبا سردتر پس

 

 اشاره کرد(. نایحاال؟بد نگذره بهت؟)با سر به س ی)پسره(:کجا خوشگله بودلیسه

 

پسره رو  نیمن حال ا یچشماش قرمز بود.مهم نبود برام ول یدیو سف دیدرخشیکردم که چشماش م ناینگاه به س هی:)ایسون

 تو بدنت بمونه. یسالم یبهت جا دمیقول نم یبهت دستم و ول کن.اگه ول نکن دمیاخطار م گهیبار د کی.(رمیگیم

 

 .دنیخند ؟همهیمنو بزن یخوای:تو جوجه ملیسه

 

 جلو که دستم جلوش نگه داشتم و برگشتم که.... ادیخواست ب نایس

حرکت  هیدر آوردم با  شعوریاون ب یز دست هادستمو ا عی.سردیلبش ماس یکردم که لبخند رو یو برگشتم چنان نگاه سرد 

 .ستمیمن آدمکش ن یگردنشون بشکونم ول خواستیدلم م یلی.خچوندمیکتفشو گرفتم پ یعال اریبس

 

 خدا. یآخ دستم واااا یدختره عوض یری:بملیسه

 

 .ارنیپدرتو در ب گاردهامی:ببر صداتو تا ندادم بادایسون
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 کردش. یو عل نایها هستند و روشون و به سمت س نیا ؟نکنهیدار گاردی:تو بادلیسه

 

 تو. انیکم نداره زنگ زدم و گفتم بگو ب یزیبه شماره دوستم که از دوست چ لمیو ازش گرفتم و با موبا زمیآم ری:نگاه تحقایسون

 

و گفت:غلط کردم و ببرن که از ترس عقب عقب رفت  لیباز شد و حدود سه تا غول تشن اومدن تو.با سر اشاره کردم که سه در

 .با عجله اونجا رو ترک کرد.دیولم کن

 

 که اندازه توپ شده بود به خودشون اومدن. ییو آنا خشکشون زده بود.با چشم ها یو عل نایس

 

 نیخانوم ماش دییکم نزاشته برام بهم گفتش:بفرما یکه از برادر یها که اسمش سامان بود و دوست سام کس گاردیاز باد یکی

 خونه. میبریشما رو م نیاس ماش دم در آماده

 

و گرفتن،اونا هم که تا  یو عل نایس یافراد سامان جلو دمیکه د رونیب میاز در بر می:باشه سامان ممنون.من و آنا خواستایسون

 .با ما هستن.انیب نیکه داشت اخم هاشونو کرده بودن و دست بردار نبودند.رو به افراد سامان کردم گفتم بزار یییجا

 

 .نیهم گوش کردند و گذاشتن با ما اومدن تو ماش افرادش

 ام. یتعارف کنن که با اخمم فهموندن بهشون که جد خواستنی.ممتیگفتم:آدرس خونتون و بده برسون نایکردم به س رو

 

 چیه کینزد یحق ندار گهیبغلم کرد و گفت:د نایشدم که برن،س ادهیپ نیرو رسوندم در خونشون و از ماش نایو س یعل بعدش

 وگرنه من هم بلدم. گمینم یزیسامان خان احترامتو نگه داشته چ نی.االن چون ایبش یپسر

 

 بشم. یکس کینداره که بخوام نزد یربط چیبه تو ه ؟بعدشمیبلد وی:گنگ نگاهش کردم و گفتم چایسون

 

 .یفرشته آسمون دید می:خواهنایس

 

 کردند رفتن داخل خونه. یهم از آنا و من خدافظ یعل

 

 ؟یداداش خوب یزدم و گفتم:چطور یپس گردن هیبه سمت سامان کردم  رو

 

 .رفتیم سهینخنده،از خنده ر کردیم یکه سع آنا

 و محکم تو بغلش فشار داد که حس کردم استخوان هام قلنجش شکست. دیهم کنترلشو از دست داد و خند سامان

 

 ؟یکنیبچه پررووو.بابا اوبهت.چه خبر؟چه کار م ی:مرض چطورایسون

 .(شونهی)دوستان سامان دوست سام هستش.سام پسر دوست خانوادگ

 

 بودند؟ یورها؟اون پسرها ک نیاز ا ی:سالمتسامان

 .نیهم ی:همکار بودند و دعوت شده بودن به مهمونایسون

 

 کرد. ی.از من و آنا خدافظمینیهمو بب یقرار جور کن همگ هی.میدی:بله بله رسسامان

 

 بود.خوش گذشت. یچه مهمون ششی:اخایسون

 لیو سه نایس یری:اره مخصوصا حال گآنا

 ضیفک کردم.رفتارهاش ضد و نق نایو به س دمیو تو تخت گرم و نرمم دراز کش می.لباس هامونو عوض کردمیخونه بخواب میبر

 که... کنمیحس م یچرا ول دونمیبود نم
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 صیرفتارشم.تشخ جیت داشتنشه من هنوز گجور دوس هی دیحس خوب هستش.شا هیباحاله  ییجورا هیکه... کنمیم حس

 و آنا. یافتادم.عل یعروس هی ادیجور که بوش م نی.افهممیم یهدفش سخته ول

 .              دمیدوتا با لخند خواب نیا یفکر عروس با

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 .رمیهم م شیکردم.خواستگار دایپ نهیبالخره من دختر مورد عالقم که از همه نظر بهتر شهیباورم نم نایس ی:وایعل

 

 داداشش. ی.خوشبخت بشیکرد دای:اوهو داداش نوبت به نوبت خوشحالم که دختر مورد عالقتو پنایس

 

.امشب چقدر خوشگل شده رمیبپذ تونمیکم کم وارد ذهن و قلبم شده نم رمیازش انتقام بگ خواستمیکه م یدختر،دختر نیا

 کار و کرد. نیخودش ا یو بشکنم ول یدست اون پسره عوض خواستمیبود.م

 

حس  هیبشه  امیسون کینزد یا گهیپسر د چیدوست ندارم ه یبودند ول یخوب یآدم ها گاردهاشیباد هیدختر ک نیا واقعا

 بهش دارم. تیمالک

 

 .کشمشی.مرهیازم بگ یکس زارمینم

 

 یمعذبه ول کردمیبغلش کنم حس م خواستمیم یشده بود.وقت بایواقعا ز میو لباس هامونو در آورد میوارد خونه شد یعل با

 بود. یمن عال یبرا

 

 هم که خوش بگذره بهش.واال نکبت چندش. ساحل

 

 .میبا هم ازدواج کن ایکه من و سون شهیروز م هی یعنی

 

 آماده کنم. یعل یعروس یبرا دی.کم کم خودم و بادمیخواب زهایجور چ نیفکر ا با

 

بلند شد خوابش سبک بود.به  عیهم سر یوارد خونه شده.عل یکیاز خوابم نگذشته بود که حس کردم  یا قهیچند دق هنوز

 .میرفت نییبه سمت پا عیسر نیخاطر هم

 

 ها باز بودند. نتیها شکسته بودند و در کاب لهیتا از بشقاب وس چند

 

 بود.برش داشتم.نوشته بود....... زیکاغذ رو م هی

 داشتم نوشته بود: بود.براش زیکاغذ رو م هی

بلکه عمل  دمیبعد بهت اخطار نم یدور بمون.دفعه  ا،ازشیو عاقبتت نشه مثل خانواده خودت و سون یزنده بمون یخوای)اگه م

 به حرفم( کنمیم

 

با  یمرگ پدر و مادر من چه ربط یهم مرده باشند ول ایپدر و مادر سون شدیخوشکم زده بود،باورم نم خوندمیجور که م نیهم

 داره. ایگ پدر و مادر سونمر

 

 .سیدادم که چشاش شده بود اندازه توپ تن یبودم از فکر کردن نامه رو نشون عل کالفه

 

 .میمشغول شد نیزم یشکسته رو یداغون شروع به جمع کردن بشقاب ها یهم اعصابش خورد.هردومون با اعصاب اون

 

 .میبخواب میرفت ومدیکه خوابمون نم نیساعت کارمون تموم شد.با ا میاز ن بعد

 

 هم گفت باشه. ی.علمیریگفتم زنگ بزنه شرکت بگه امروز نم یشدم به عل داریزنگ ب یبا صدا صبح
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 و صدا کردم. یصبحانه آماده کردم همزمان عل هیدوش گرفتم. هیشدم رفتم  بلند

 

 .میجاها بر یلیخ دیبخور با ایب ی:علنایس

 یبه کس یزیوقت در مورد مرگ پدر و مادرش چ چیه نایچرا پدر و مادرت فوت شدند؟)س یول یشیناراحت م دونمیم نای:سیعل

 نگفته بود.(

 

شب پدر و مادرم کنار هم بودند مث  هیسالم بود. 5شروع شد که من اون زمان یی:راستش داستان پدر و مادرم از اونجانایس

بود اون شب،من بغل پدرم نشسته  یبود.هوا بارون ایام مهبر زیچ چیارسالن بود و اسم مادرم صحرا.ه ری.اسم پدرم امشهیهم

خودم و تو  شتریو ب دمیکه در خونه رو زدند،همزمان هم رعد و برق زد من ترس دشب بو 22.ساعت حدود کردمیم یبودم و باز

مجروح بود و  شونیکیدر و باز کرد دو تا مرد بودند که  یبغل پدرم فشردم.پدرم منو داد دست مادرم و رفت در و باز کنه.وقت

شده بود.پدرم از مادرم خواست  یزخم یریدرگ وکه ت نیاسلحه.مثل ا دیبغلشو گرفته بود.اومدند تو البته با تهد ریز یکیاون 

 که با من بره تو اتاق خودمون.

 یمن اومدم و هراتفاق یجا باش تا وقت نیمادرم من و برد تو اتاق گفت هم یبودند.وقت یخوب یو مادر من هردو پزشک ها پدر

 .رونیب یایب یافتاد تو حق ندار

 

اون  دیکه کار پدرم تموم شد تازه فهم یاون.زمان یکه مجروح بود نشد،شروع کرد به مداوا یاول متوجه صورت کس پدرم

و که جلوش با وضع ر یپدرم کس یمقدار سخت بود برا کیپدرم بود باورش  یها ی! اون شخص دوست دوران بچگهیشخص ک

 ساسان بود. دهیبه مرگ خواب

 

 .یکم و کاست چیبدون ه گهیشده و ساسان کل ماجرا رو م یچ پرسهیپدرم ازش م ادیبهوش م یوقت

 نگو. چیزن و بچه ات سالم باشند تو هم ه ینه اگه دوس دار گهیکن اون هم م یمعرف سیبرو خودتو به پل ایب گهیم پدرم

 

به دهنشون مزه کرده  یبرن همه چ خواستندیماه خونه ما بودند نم کینشه.حدود  میزیمدت مادرم مراقب بود که من چ نیا تو

 بود.

 

 .گهیم رهیم سیسرکار بعدش از اون جا به اداره پل رهیروز که پدرم م هی

 .سیکه رفت اداره پل نهیبیو م کنهیم بیهم پدرم و تعق ساسان

 

با  کردیها مادرم و که تو آشپزخونه بوده و داشته ناهار درست م کنم،اونیوقت فراموش نم چیخونه سراغ مادرم.ه رهیم پس

به ارث برده بود  شیمادرم و لمس کنم مادرم از نژاد خانوادگ یبایکه نتونستم صورت ز یزور آوردنش و کتکش زدند.جور

 اون نامرد ها کشتنش. یو که داشت ول ییبایز

 

 شد. دید شد موهاش سفکمرش شکست خر دیصحنه رو د نیاومد خونه ا یوقت پدرم

 که کار اون دوتا بود به سرعت به سمت اون ها حمله کرد و تونست همکار اون مرد و بکشه. شهیم نیمتوجه ا یوقت

 

 موند ساسان بود.خواست حمله کنه که ساسان اونو با اسلحه کشت. یکه باق یکس تنها

 

 پنهان شده بودم. یکمد مخف هیکنه چون تو  دایاوضاع امنه دنبال من گشت.نتونست منو پ دید یوقت ساسان

 

 .فتهیب گهید یکرد که قتل گردن کس یصحنه ساز یو صحنه رو جور سیراحت زنگ زد به پل الیبا خ نیخاطر هم به

 

 .فهممیافتاد.بعدا م یموقع من متوجه نبودم که قتل به گردن چه کس اون

 .رونیاومدم ب گاهمیفکردن من کردند و من از مخ دایدر پ یاومد سع سیپل یوقت

 خانواده پدر و مادرم دادند. لیمنو تحو اونا
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که قتل افتاده  یراجع به کس قیانتقام بود.پس شروع کردم به تحق کردیکه منو آروم م یزیمن شده بود انتقام،تنها چ روزگار

 اونها مردند. یکه زنده هستن؛ول کردمیفکر م لیبود گردن اونها.اوا

 نا؟یس یچ یعنی:یعل

 گردن خانواده..... قتل

انتقام  خواستمیم قایشده بود دق شتریام ب نهیبزرگتر شدم ک یوقت یچرا ول دونمینم قیانداختن.دق ایگردن خانواده سون قتل

 خودم تو دامش افتادم. یول رمیبگ

 گهید یبندازن گردن کس دیکه خانواده تو رو کشته چرا با یکس یعنی؟یگیم هیحرف ها چ نیا نای:سیعل

زنده  ایکه پدر و مادر سون کردمیم ا،فکریبه خانواده سون دمیکه کردم رس یقاتی:چون خودش راحت در بره با توجه به تحقنایس

 که مردن. دونستمینم یرم،ولیانتقام خانوادمو بگ تونمیهستن و م

 

 .دهیاش بروز م هیباشه تو روح یبلعکس آنا که هر حالت یبد صیتشخ یتونیاز ظاهرش هم نم دهیرو بروز نم یزیچ ایسون خود

 

 .کنمیم دایدارم پ ایبه سون ییحس ها هی کنمیدارم حس م انگار

 .ارمیبدستش ب دیسرسخته با یلیبشم.خ کشینزد زارهینم یاومده ازش ول خوشم

 

 .می.اما و اگرو نه و....نداریباش دیآنا تو هم با یخواستگار میبا پدر و مادرم هماهنگ کنم بر دیبا نای:سیعل

 

 برات. دمیدونه داداشم نباشم.جونمو م هی یعروس شهی:باشه داداش مگه منایس

 

 باهم بودن و تا به االن. یفکر کردند که از بچگ ییو بغل کردند و به سالها گریهمد نایو س یعل

 .ستین لیم یب ایرو دوست داره،از زبون آنا هم متوجه شده بود سون ایسون ییجورا هیخوشحال بود که  نایس یبرا یعل

دوتا  نیدادن ا وندیبه پ یکنند تا دستشون برا یاول خودش و آنا مهم بودند که عروس یدوتا رو؛ول نیا رسوندیبهم م دیبا پس

 (ایو سون نایس یعنیهم بودند) رشیراحت باشه،چون هر دو طرف مجبور به پذ

قشنگ  یبودم،بعد از چند بوق برداشت و صدا شیزنگ به بابام زدم و منتظر برداشتن گوش هی:از فکر کردن در اومدم و یعل

 و گفت:جانم؟ دمیپدرم و شن

 ؟یخواستگار میبر شهیکردم م دایراستش دختر مورد عالقه امو پ ،بابایخسته نباش یخوب یی:سالم بابایعل

 مامانت خبر داره؟ یخواستگار میریدختر؟حتما م نیهست ا یدل من،ک زیعز ی:پسرم خوش خبر باشیعل پدر

 

مامان خبر نداره  هیدختر خوب یلیخانه ها و ادارات.خ ونیو دکوراس یشرکت طراح هیبا  میکار قرار داد بست یتو ی:وقتیعل

 .ادیمادر خوشش ب دوارمیاز مادر،ام کشمیخجالت م یشما بهش بگ شهیم

 

چون از بس خوش  یتو هم به خودش رفت ادیخوشش ن زنم،چرایو بهت زنگ م گمیبه مادرت م ره،خودمی:انشاءا...خیعل پدر

 اس منو انتخاب کرده قهیسل

 یگذاشت.دوستون دارم پدر یناهار چ نایس نیا نمیمن برم بب نیگی:بله باباجون شما راست میعل

 :برو پدرسوخته من خودم تو رو بزرگت کردم،منم دوست دارم عشق پدر.یپدرعل

چه موقع باشه و چه  دونستیممنون بودم خودش م ست،ازشیکنارم ن نایس دمیکه تلفنم تموم شد نگاه کردم د نی:بعد از ایعل

 موقع نباشه.

 ثابت. شویبرام همه کار کرده و برادر نایس

 

 گفت:تلفنت تموم شد؟ دیهستش تا منو د یدر حال آشپز دمیطرف آشپزخونه بله د رفتم

 

 ه؟ینظرت چ رونیب میبر نای:آره تموم شد داداش.امروز با آنا ایعل

 

 م؟یایبا شما ب ایمن و سون نهی:منظورت انایس

 .نیباش خوامی:اره میعل
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اسم  دنیزنگ خورد.با د میحرف نداشت شروع کردم به خوردن با لذت که گوش تزاهاشیپ میگذاشت زیم یآماده شد و رو غذا

 ....میگوش یرو

لبم اومد و جواب دادم:جانم  یبه رو یاسم پدرم لبخند دنیزنگ خورد.با د میبا لذت که گوش خوردمی:داشتم غذامو میعل

 ؟ییبابا

 .ریو بزار شماره تلفن خونشون و بگ ی:پسرم واس پنج شنبه قرار خواستگاریعل پدر

 شنبه اس؟ ره؟امروزید دیکنیاحساس نم ی:چشم پدر،ولیعل

 رو حرف من حرف نزن اتفاقا خوبه خداحافظ. دی:پسره چشم سفیعل پدر

 :باشه پدر چشم.یعل

 .مشونینیبب میبده پاشو حاضر شو بر ینیری:بح بح مبارکه شنایس

 :ها ! باشه االن.یعل

 ؟یبهشون عل ی:زنگ زدنایس

 .زنگمی:االن میعل

 ؟یخوب زم؟سالمیبوق بالخره برداشت و گفت:جانم عز قهیو برداشتم و شماره آنا رو گرفتم و بعد از چند دق میگوش

 

 دنبالتون؟ امیخونه؟ب نیریبعد از شرکت م نیکنیکار م یعصر چ ،امروزی:سالم خانومم خوبیعل

 

 .دونمینم گمیمنم م ادیم نایاگه گفت س یایتو م گمیفقط م گمیبه آنا نم یزیدنبالمون.من چ ایب زم،باشهی:آره عزآنا

 

 حتما. زمی:باشه عزیعل

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

 .رونیب میپاشو بر میبسه کار کرد ایسون ی:هآنا

 

 نزن. غیکار؟باشه ج یچ امیمنو من ب یآنا کشت ی:واایسون

 

 .اینشنوم رو حرفم حرف زد گهید نی:آهان حاال شد آفرآنا

 

 :اطاعت قربان.ایسون

 ناراحت. نمیبینم یخوشحالم و وقت نمشیبیم یشدم.وقت یجور نیچرا ا دایجد دونمینم ادیب نایدوست داشتم س خودمم

 رو دوس داره. گهید یکس دیبهتره فک نکنم بهش شا الیخیب

 

 .میآخر کار بود و همه کار ها رو انجام دادم و به آنا گفتم:من آماده ام بر میتا گهی:دایسون

 .یبه خداااا خوشگل گهید ایب آناااا

 

 .ی.اعصاب برام نذاشتای:ااا هولم نکن سونآنا

 

و گفت:سالم همسرم،سالم اومد  یبشم که عل نیاز رفتن همه کارمند ها و قفل کردن درها خواستم سوار ماش بعد

 ؟یمنظورشه(خوب ایخواهرم)سون

 

 ممنون. یممنون شما خسته نباش زمی:سالم عزآنا

 خبر؟ ؟چهی(خوبی:سالم داداش)علایسون

 

 ؟ی:بح بح سالم عروس خانوم خوبنایس

 ؟یخوب ایسون سالم
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 .ی:ممنون مرسآنا

 خانوم،ممنون. اینه و سون ای:اوال سونایسون

 

 .زمیعز کنمی:من هرجور بخوام صدات منایس

 .هی:کوفتتت،آره مشکلایسون

 

 .میبر نینی:بچه ها بشیعل

 .امیب تونمیکه نم خوامیکار دارم.معذرت م دیچندجا خر هیمن برم  ادی:ممنون داداش آنا با شما مایسون

 

 ؟یرسونیا،میسون اوردمین نی:من ماشنایس

 :باشهایسون

 .نهیو زدم که با اشاره گفتم بش نیماش رینا،دزدگیمن و س میو آنا رفتند و موند یعل

 .کردیراحت منو نگاه م الینشست و با خ اونم

 

 شد پدر و مادرت فوت شدند؟ یمهمه برام!چ یول کنهیناراحتت م دونمی؟میگیسوال بپرسم راستشو م هی ای:سوننایس

 

 بدم بهت؟ حیتوض دیبا یچ ی؟برایدونیاز کجا م ؟تویییییییییییییاز حدقه در اومده داد زدم چ ی:با چشم هاایسون

 

 من! یبرا هی:چون مسئله مهمنایس

 

 هیثان هی ینبود نانیاگه مورد اطم گمیاعتماد کرد.بهت اعتماد دارم که م شهیداره که ناخواسته م یچشماش چ دونمی:نمایسون

 ؟یمونیپرسش زنده نم نیبعد ا

 ...راستش

 .دمیها فهم یتازگ دونستمیالملل،من خودمم نم نیب یمخف یها سیبودند.پل سی:راستش پدر و مادرم پلایسون

 

 زدی.پدر راجع به کارش با ما تو خونه حرف نممیداشت یو مادرم هردوشون مهربون و عاشق هم بودند.خانواده خوب و خوش پدر

 من متوجه نبودم چون بچه بودم. زدیاگر هم م

 

بار خواستم برم اتاق کار پدرم که صداش منو متوقف کرد اون موقع برگشت  کیسال ها که بزرگ تر شده بودم  نیا تو

 نیبش کشونیاگه نزد نیشدن به اون ها رو ندار کیحق نزد نیخانواده منو خط بکش د،دوریبکن دیتونینم یکار چیگفت:شماها ه

 .کنمیهمتونو نابود م

 

 تماس ها. نیمدت تموم شد ا هیبعد  شدیبه خونمون م ادیز یلیخ یاز اون تماس،تماس ها بعد

 

و من از شدت تصادف از پنجره  میراه تصادف کرد یم،تویو راه افتاد میشد نیمسافرت،سوار ماش میبر میخواستیروز که م هی

 پرت شدم. رونیبه ب

 

 مردند. نیبه عقب پرت شدم و پدر و مادرم هر دو تو ماش نیبرم کمک پدر و مادرم که با انفجار ماش خواستم

 نبود. ادمی یچیبهوش اومدم ه یشدم و وقت هوشیب من

 رو. یهمه چ ادیب ادمیتا  دیطول کش یچند ماه هی

 بود. هیبرام.اسم پدرم آرمام و اسم مادرم سا لیسخت بود اوا باورش

 شدم. نیگرفتم تا ا ادی یو همه چ یرزم یکردم به درس خوندن و انواع اقسام ورزش ها شروع

 

اسم  یهفت خط و خوشخط و خال.ول وشیکردمش،اسمش دار دایخانوادمو کشته و بالخره پ یدوست داشتم بدونم ک یلیخ

 ساسانه. شیاصل
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انتقام  یمردند به زود گناهی.انتقام خون پدر و مادرم که برمیسال و داشته باشه.قسم خوردم انتقام بگ 61االن فک کنم  البته

 .رمیگیم

 همون ساسان؟ ایکشته  وشیاده تو رو اون دارگفت:خانو یحرف هام تموم شد با چنان داد یوقت

 نگفتم. یچیه گهیکردم و د دییسرم تا با

 خودمو نگه داشتم تا برسم خونه. نیواس هم خواستیم هیدلم گر یلیخ

 

 !ستیمن ممکن ن یکه گفت خدا دمیلب صداشو شن ریز

 دمیبهش نگاه کردم که د فته،یب یاتفاق ایسون یبرا زارمیبفهمم نم دیاخه چرا اون؟با شهیمن باورم نم یلب گفتم خدا ری: زنایس

 کار و کنم. نیگذاشت ا یمخالفت چیصورتشو بزنم کنار،اونم هم بدون ه یرو یدستمو بردم که موها نه،ناخودآگاهییسرش پا

 

 رونیوهاتو نزار بم گهیو در ضمن د یدونیرو نم زهایچ یلیدنبالت تا راجع به خانواده ام بهت بگم خ امیگفتم:فردا م ناخودآگاه

 اون رژتو کم رنگ کن.

 

 پاک کنم! خوامینزاشتم دوما به تو چه رژم کم رنگه نم رونیبه خودش اومد و گفت:اوال موهامو ب هوی

 

 پاک کن. یعنیپاکش کن  گمیم اریکفر منو در ن ای:سوننایس

 

 ؟یبا دستمال کاغذ یپاک کن یخواینکنه م هیچ کنمی:پاک نمایسون

 

 .کنمی:با دستمال نه،خودم پاک منایس

 

و تحمل  یکیهمه نزد نیا تونستمینرم رو لبم حس کردم،لبش رو لبهام.نم یزیچ هی یداغ هوی:متوجه حرفاش نبودم که ایسون

.اخر سر نفس کم کردیمگه ول م زدمیاش مشت م نهیکنم خواستم ازش جدا بشم که محکم تر منو نگه داشت و با دستام به س

 یو ندار یکار نیحق همچ گهیگفتم که:د تیمواجه شدم و با عصبان طونشیش یلبخند چشما هیاعث شد ولم کنه با که ب میآورد

 !یدیفهم

 .رونیبرو ب حاال

 

که نسبت بهش داشتم و دارم  ی.با احساسکردیاز دست بدمش،حرفمو گوش نم تونستمینم گهی:حرصمو در آورده بود دنایس

تر و  یجر شتریکار کردم شروع کرد به دست و پا زدن که ب یکه چ دیفهم یو وقت کردینم می.همراهدمشیبغلش کردم و بوس

داره نگااه و  دمی!آخر سر مجبور شدم ولش کنم که دنمیبه س زدیم کشیکوچ یکه با مشت ها دمشیشدم و دوباره بوس یحرص

 حق ندارم بهش دست بزنم. گهیم یبا عصبان کنهیم

 

متوجه  گهیجور د یمتوجه نشد ،اگهیدینوبت مراسم ما هستش فهم یتم:بعد از مراسم علگف ارمیکه حرصشو در ب نیا یبرا

 بود(؟ دنشیکنم)منظورم بوس

 

مراسم من و اونه با چشم  نایا یگفت بعد از مراسم عل یباطل؟وقت الیخ ی:برررووو حتما منم جواب مثب خواهم داد زهایسون

گفتم من زن تو  ییبفهمه که با پررو خواستمینم یبودم ول دهیخجالت کش د،راستشیاندازه توپ شده نگاش کردم که خند یها

 که؟ یمتوجه ا شمینم

 

رو  زهایچ یلیکه خ هیمنظورش چ دونمینم یول نایاز س ومدیبهش نکردم.راستش خودمم خوشم م یو گرفتم و توجه ا نیماش گاز

 بدونم.

 .شهیباورم نم نی.از دست ادهیخنگ منو بوس پسره

 

 یدود یها شهیبا ش اهیپاترول س نیماش هی دمید نیماش نهیاز تو آ هیکه  کردمیبودم که به سمت خونه حرکت م اوتوبان تو

 دنبالمه.
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 االن. نیبفرس هم روهاتویو برداشتم زنگ زدم به سام و گفتم ن میمعطل نکردم و گوش پس

 کنم. ییو شناسا تتیروشن نگه دار موقع توی:گوشسام

 .انیکردم.بچه ها االن م داتیپ

 باشه. گفتم

از  یکه تو بعض یکه اومدن.پس حالت دمیدور زدم و افرادمو د هیمن. یجلو دیچیپ شونیکیبودند که  بمیدر تعق همچنان

 .میداد م،انجامیگرفتیها به عنوان دفاع م تیموقع

 

 یکردن سع یو ما با جا خال کردندیم کیبودند به ماها شل بمیکه در تعق ییها نیها دورش.ماش نیماش هیوسط بق نیماش هی

 .میراس اون ها نباش ریتو ت میکردیم

 

ها توش  یک نمیشدم خواستم بب نیماش کیشون در رفتند،نزد هیبق میو بزن نیماش هی میبالخره تونست قهیاز چند دق بعد

 .رونیب ارنیبودند پس به افرادم دستور دادن که اونا رو ب

 

 و دستگاه شنود بود. کروفنیمث شنود و م یلیمقدار وسا هیکه نظرمو جلب کرده بود لب تاب و  یزیچ یول

 

مار  هینگاه کردم که شب قیداشتند،دق یخالکوب هیصورت هاشونو نگاه کردم.پشت گردنشون  یبرشون داشتم.رفتم جلو رو پس

 .میافرادم گفتن بر هیعکس گرفتم به بق هی میبود،پس با گوش

 

 یسام.براش نوشتم که چ یرو فرستادم برا یسام و عکس خالکوب شیدادم دست سامان که ببره پ میها رو که برداشت لهیوس

 بوده.

 

 برداشتم زنگ زدم بهش بعد چند بوق برداشت و گفت:جانم؟ مینه،گوش ایسالمه  نایس نمیبب دیبا

 از خونت دست نزن. یا لهیوس چیاالن به ه نیمن هم یخونه  یاینشد،پاشو ب تیزیچ یسالم ی:خوبایسون

 

 ؟ییاالن؟کجا ی:باشه تو خوبنایس

 رو. یهمه چ گمیخونم م ای:آره خوبم.بایسون

 

 ؟ینشد ی؟زخمیبرداشت و گفت:خوب عیزنگ به سام زدم که سر هی

 

سومه  ایدفعه دوم  نینه ا ایکار گذاشتن  نیدورب ای کروفنیتو خونم م نمیبب دیبا ایخوبم پاشو بام سام ب ری:سام نفس بگایسون

 که به من حمله کردند.

 

 خونه. ایخونتون زود ب امیاالن م نیهم ؟منیگیبهت حمله کردند به من نم شعوری:دختره بسام

 :باشه.ایسون

 .دمیساعت رس میرفتم و بعد از حدود ن نمیطرف ماش به

 نشسته رفتم جلوش.تو افکار خودش غرق بود. نایدم در که س دمید

 یمرد هیداره که هروقت  یچه آلرژ دونمیتو هم رفت.نم نایس یصداش کنم که سام و سامان اومدن.ناخودآگاه اخم ها خواستم

 .کنهیحضورشو ثابت م یجور نیا شهیمن م کینزد نهیو مب

 

 .گمیتا بهتون م نینزن یحرف چیتو ه نیایب نایخوب سام و سامان و س یلی:خایسون

 دو نفر بزار دم واحد. هیفر و بزار دم در،دون هی اریها رو ب لهیوس سامان

 

 نه. ایها تو اتاق ها هست  نیشنود ا نیو روشن کن بب ابیشنود  دستگاه
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 :باشه.سامان

کرد و  دایتا شنود پ 6سامان اومد حدود یهم.هر دوتاشون اخم کردند.وقت یو سام نشستن رو به رو نایکه س میاتاق شد وارد

 .نیهم دورب 6

 .امیبه سراغت م یکردم و گفتم به زود نینگاه به دورب هیپام له کردم و  ریها رو ز شنود

 ببرن. نیو بعدش از ب ارنیو دادم اطالعاتشو در ب نیدورب

 ایخوش خط و هفت خط و خال  وشیتوش هست به اسم دار یکه نقطه ا میدار یگذشته ا هی نایمن و س دی:خوب گوش کنایسون

 همون ساسان.

 .اریسام بهت گفتم که برام آمارشو درب ادتهیشده. نایخانواده من و سباعث کشته شدن  اون

 کارها. نیسر اون باشه ا ریز زنمیم حدس

 .یگینم یزیسه بار حمله شده بهت بعد تو به ما چ ؟دویتو چقدر کله شق ای:سونسام

 ؟یگیگفت بهت حمله کردن و نم دیو پرس اوردیسر طاقت ن کرد،اخریگرد شده نگام م یبا چشا نایس

 بگم؟ دیبا شهیم یزیهرچ ؟چرایمن هست کارهیداره بگم؟مگه تو چ یلی:چه دلایسون

 !میکنیهم ازدواج م یکاره تو هستم؟من شوهرتم و به زود ی:من چنایس

 .خوامی:من جوابم نه هستش تو رو نمایسون

 ونتون واجب تره..فعال نجات جنیباش یمشکلتون حل بشه بعد به فکر عروس نیبزار ا گههههی:بسسههههه دسام

 .میبچه ها نشست نیع نایو س من

جا درز  نیاز ا یچیتخت ه التیبوده؟؟!!خ یچ وشیدار ایمشکل ساسان  میتا بدون یبگ تویداستان زندگ شهیخان م نای:سسام

 .کنهینم دایپ

 

 :راستش پدر و مادر من....نایس

 

 داده شده بود.( حیچند پارت قبل توض هیخودشو گفت که تو  ی:داستان زندگی)راو

 

و چند  نیهنوز نفرت چند رهیانتقامش و بگ خوادیم وشیدار نیبگم ا تونمیطور حاال که متوجه شدم راحت تر م نیسام:که ا 

 که آروم بشه. رهیجور انتقام بگ هی خوادینرفته حاال از هر کدومتون م نیساله اش از ب

 

 یچه بخوا زارمیو هم م گاردیبرات باد زارمیو شنود و م نیدورب ادیب شیپ یزیچ نیهمچ هی میدیمن و بچه هام اجازه نم یول

 ا؟یسون یدیفهم یاعتراض ندار ،حقینخوا

 

 که؟ یزاریم گاردیهم باد نایس ی:باشه.براایسون

 :البته.سام

 از خودم مراقبت کنم. تونمیندارم خودم م گاردیبه باد ازی:من ننایس

 .نیهم تمیجان من نگران سالمت نای:من ازت نظر نخواستم سایسون

 

 .کنمیذوق مرگ شدم(باشه قبول م یجان از خوشحال نایگفت س ی:)وقتنایس

 ن؟یخوریم ی:بچه ها ناهار چایسون

 تزای:من پسام

 تزای:منم پسامان

 تزای:منم پنایس

 .ینیزم بیس یقارچ سوخار تزای:من پایسون

 لحظه! هی ایبرامون؟ب یریبگ یریم نایهمه استرس دارم.س نیگشنمه بعدشم ا هیچ خب

 

 بهش دادم گفتم پول ناهار. 111/111پولمو برداشتم و  فیو ک میبه طرف آشپزخونه رفت نایس با

 و بدم. یزیکه گفتم من عادت دارم پول هرچ کنهیداره بد نگاه م دمید
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 .یخرج کن دیمرد هست تو نبا هی یبه پولت ندارم تا وقت ازیگرسنه باشه(من ن دمیحق م یداره ول ییچه اشتها ی:)وانایس

 کرد. هیتک هشی شهیبازم م یکه پررو هست و مغرور ول نیلبخند زدم با ا بهش

 )منظورش سام و سامانه(نایا یهم شالتو بردار ندار جلو گهی:دنایس

 .به اندازه چشام اعتماد دارم.شناسمونی:مایسون

 و در رفت. دیلبخند زدم که لپمو بوس بهش

 و خواستم پرت کنم که رفت. یی.لنگه دم پاومدیدر نم خونم یزدیم کارد

 

 صورتم قرمز شده. دم،احتماالیخجالت کش یلیخ

 بخند. یخنده،حاال نخند ک ریزد ز دیکه سام تا منو د ییرایو بردم تو پذ ختمیر ییچا

 

 اخم من قهقه زد.سامان هم خنده اش گرفته بود. با

 که زدم هر جفتشون ساکت شدند. یداد با

 که من مردم از خنده. رونینفسشون فوت کردند ب قهیاز چند دق بعد

 بستم. شمویکه ن کردندیاخم نگاهم م با

 گرفت. ینیزم بیو س یمن قارچ سوخار یها رو داد برا تزایاومد و پ نایساعت س میاز ن بعد

 .ختمیدلستر و نوشابه رو آوردم و براشون ر خچالیتو  از

 خوشمزه بود ممنون. یلی:خایسون

 افتاده بودن دنبالم. نایلبخند که دندون هامو نشون دادم که سام و س هیو با  دیکنیو جمع م زیبرم بخوابم شماها هم م من

در و قفل  اطیاتاقم.محض احت یبه سو شیخنده. اخر سر از دستشون در رفتم و پ ریبدو و اونا بدو.سامان هم که زده بود ز من

 کردم.

 زدم. یساعت میچرت ن هیدوش گرفتم  هیحموم  رفتم

 بغلم سام،سر سامان رو مبل و سر سام رو شونه سامان. نایبله س دمید نییبلند شدم رفتم پا یوقت

 

.با شمردن تو دلم ستادمیپارچ آب ولرم باالسرشون وا هیو با  میطانیکنم.با افکار ش تشونیگرفتم که اذ میبود.تصم یوضع هی

 تن.جن زده ها نشس نیکه ع ختمیکم آب ر هی

 

 چشمشون رفتم تو آشپزخونه. یاز جلو لکسیو ر یعاد یلیکه خ کردنینگام م شونیسه تاشون با نگاه برزخ هر

 شکالت داغ درست کردم و براشون بردم. ریش هی

 .ایسون ی:مرسسامان

 .ای:خوشمزه اس سونسام

 .زمیعز ی:مرسنایس

 

 من زنگ خورد. یکه گوش میبود لمیف یو مشغول تماشا میو روشن کرد ونیزیتلو

 کار تماس گرفته بودند. یبرا دیگفتم شا یول شناختمینگاه به شماره اش کردم نم هیبرش دارم که اول  خواستم

 

 و برداشتم و گفتم بله؟ یگوش قهیاز چند دق بعد

 نخواستیکه م ییها نیماش ایو شنود ها خوشت اومد  نیدورب گذره؟ازیم ؟خوشیجون خوب ای:بح بح سالم سونوشیدار

 بکشنتون؟

 

چقدر گذشته از مرگ پدر و مادرم خسته  ؟االنیدیکه خودت و نشون نم یهست کیپس کار تو بود انقدر کوچ کی:علایسون

 ؟یخوایم یچ گهیکوتاه،د ایها که دستشون از دن چارهیاون ب ینشد

 

 :جون تو رو چون اون ها جون بچم و گرفتند من دوسش داشتم پسرمو.وشیدار
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 یجا یکه بزار یندار نیکه جانش یناراحت نیتو واس ا کردمیکار و م نیپدر و مادرم بودم ا یاگه منم جا ی:حقت بود حتایسون

 .یندار یتوان چندان یشد ریخودت البته که پ

م و انتقام پدر و مادر زارمیتو بکنم مطمعن باش زنده ات نم میتقد یکه جونم و دو دست کنمیلطف و بهت نم نیکه من ا نیا و

 ازت. رمیگیم

 

 بود. نایبود آهان س یکه دوست داره اسمش چ یاون پسر یخدا مردم من خب بهتره گوش کن ی:واوشیدار

 بهش حرف بزنم؟ یدیرو م یبزرگ شده گوش چه

 :تو رو چه به افراد متشخص صحبت کردن.ایسون

 

 بزنگم. تونمیمن خاموش شده نم یگوش یدیرو م یگوش یکنیصحبت م یساعته با ک هی ای:سوننایس

 

 .نااااای:نههههه!سایسون

 جاشون خوبه؟ امرزهیخدا پدر و مادرتو ب یجان خوب نای:سالم سوشیدار

 

 .ارمیو مرگتو برات م کنمیم داتیپ یباش ایدن یهرجا اری:کثافت الشخور اسم پدر و مادرم و به زبون نجست ننایس

 

 .نیاندازه ارزن هم ارزش ندار نیستین یزی.شماها برام چرندیانتقام بگ خوانی:چه جالب زن و شوهر موشیدار

 .یتا به وقت شب مهمان نیسالم بمون خوامیفقط م رمیگیتماس م دوباره

 

 .خفه شووووومیای:ما با تو جهنم نمنایس

 

سرش رو شونم بود رو مبل  میآروم بشه،دستم و گذاشتم رو شونش و بغلش کردم اونم بغلم کرد.نشست ی:گذاشتم کمایسون

 که مادرش مرده. یساله ا2بچه  هیکه انگار  کردیم هیگر نیو همچ

 بار رو دوشش بوده. نیکنه سالهاست که ا یخودشو هر چقدر که دوست داره خال گذاشتم

 

 که سام و سامان هر جفتشون بلند شدند و تنهامون گذاشتند. خوشحالم

 .ختمیریتو بغلش اشک م یمثل ابر بهار اشکام دست خودم نبود خواستیم هیهم دلم گر من

 

 نشدم. یچیکم خوابم برد و متوجه ه کم

 .کنهیو تحمل م یاون چه درد دونمیم زانتیاز عز یچقدر سخته تحمل کردن دور رسهی:تو خواب چقدر مظلوم به نظر منایس

 اومدم. رونیو آروم از اتاقش ب دمیو بوس شیشونیو پ دمیبغلش کردم بردم گذاشتمش تو تخت،پتو روش کش آروم

 .نهیبب یبیآس ایسون زارمینم رمیگیکه انتقام پدر و مادرمون و م خورمیم قسم

 .دمیو از دست نم یزیچ چیدفعه ه نیا یبار نتونستم دفاع کنم از خانواده ام ول کی

 

 تو فکر بود. قایبود و عم دهیو شن زیهمه چ ایطرف سام رفتم،گو به

 م؟یکار کن یگفتم چ بهش

 ؟یرو دوست دار ای:سونسام

 

 یزیچ ای یکه دوست نداشتم کس یبهش داشتم حس یبیحس عج ینه ول ایدوسش دارم  دونستمیبه سام بودم واقعا نم رهیخ

 .مونهیکه مال منه مال من م یزیبشه.چ کیبهش نزد

 

 بکنه. شویاگه نه بزار زندگ ستایپاش وا یاگه دوستش دار زارهیاز ترحم ب ایرو؟سون ایسون یدوستش دار نای:سسام

 .خوردیکه م ییقرص ها دیدیکه م ییشبانه اش کابوس ها یها هیمن خودم شاهد گر دهیجا رس نیتا به ا دهیکش یسخت یلیخ

همراه  هیدوست  هی ستشین سییواس ما ر ایبا تو.سون دونمیمن م یناراحتش کن نمیلطفا ترحم نکن بهش و اگه بب پس

 هستش.



Roman-City.ir 
 فرشته آسمونیرمان 

 

https://telegram.me/romancity 31 

 

 

 کم نبودنشونو حس نکردم. دمیترحم نکنم.من هم کم درد نداشتن خانواده نکش دمی:باشه سام حق با تو عه چشم قول منایس

الزمه بعدشم برگردم بهش بگم که با من ازدواج کن  یول برهیبشناسم تا بتونم روحش و درک کنم.زمان م شتریرو ب ایسون دیبا

 که. کنهیقبول نم

******************************************** 

 .دیبود چسب یخوب یلی:چشامو باز کردم تو اتاق خودم بودم خواب خایسون

 بلند شد رفت. یحرف چیکه نشسته و بدون ه دمیرو د نایفقط س دمیسام و سامان و ند نییپا رفتم

 .ستین دمیخواستم برم سمتش که د تا

 

 .دادی.شماره شو گرفتم جواب نمداشتیبرداشتم زنگ زدم به آنا برنم مویگوش

 شده؟ یزنگ بزنم که برداشت و گفت چ نایشدم به س مجبور

 دلشوره گرفتم. دهیجواب نم زنمیزنگ به آنا م ی:هرچایسون

 کجاست؟ ینیبب یزنگ بزن یبه عل شهیم

 :باشه االن.نایس

 خدافظ. یبگو االن زنگ بزنه بهش.مرس بهش زنگ زد جواب نداده.باشه ایتو هستش؟آره سون شیآنا پ ی:سالم داداش خوبنایس

 

هان خجالت  یهست یمعلوم هست کدوم گور چیرفتم و جواب دادم ه میزنگ خورد با شتاب به طرف گوش میکه گوش دمید

 جواب مامان و باباتو بدم؟ یبشه من چ تیزیچ هینگاه کن چقدر زنگ زدم اگه  یکشینم

 

 گوش کن،اه. اینبود.سون یبودم هواسم به گوش یبا عل خوامیمعذرت م دونمی:مآنا

 

 .رهیم ادشیرو  یهمه چ رونیب یروز رفته با عل هیکه قطع کردم  کردیم حی:داشت کارشو توجایسون

 .کردیازدواج م دیزود با ای ریکنم بالخره د هیگر دیدوشه.نبا هی کنهیکه آرومم م یزیچ تنها

 مویو گوش دمیتلفن و کش زیپر دمیشام سبک خوردم و خواب هیدر اومدم. قهیدق 21افکار به سمت حموم رفتم و بعد از  نیا با

 خاموش کردم.

 

 نیکه با آغوش باز منتظر من بوند خواستم برم بغلشون کنم که بگم منو هم با خودتون ببر دمی:تو خواب پدر و مادرم و دایسون

 فقط خواب بود. دمیاز خواب پا شدم و د هویرفتم طرفشون که  ستیمن ن یه برگشتن گفتن اونجا جااون ها دورتر دورتر ک یول

 

 شدم. الشونیخیآنا.ب 21 یعل 3 نایاز س سکالیم 12حدود  دمیبرداشتم د مویبود گوش 11شده بود ساعت  صبح

 

 ای زارنینم ایبگم چون  یکه به کس نیبرم مسافرت بدون ا خوامیجلسه اس لغو کنه.م یزنگ به شرکت زدم گفتم هر چ هی

 .فرستندیو م یهمراهم کس

 

 ها کردم. امیتلفن و زدم به برق شروع به گوش کردن پ زیهامو جمع کردم و پر لباس

 رفته بود بگه تو ببخش. ادشینداشت  یریتقص چارهیگوش کن اون ب ای:سوننایاول از س امیپ

 

 من بود تو ببخش. ریتقص یخونه ا دونمیرو بردار م یگوش یآبج ای:سونیدوم از عل امیپ

 

 در خونه رو باز کن. یکن یجور نیکه ا شهینم لیدل یکارم اشتباه بود ول دونمیم یخواهر ایسوم از آنا:سون امیپ

 

 .ستمیمن از تو ناراحت ن سیتو ن ریفرستادم که نوشته بودم تقص یعل یتو تلگرام برا امیپ هیو برداشتم  میگوش

 

 نوشتم حالم خوبه نگران نباش. نایس یدوم برا امیپ

 .یستیتو خواهر من ن گهیآنا نوشتم که د یسوم برا امیپ
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حاال اونه که تنهام گذاشت  یتو موقع خواب.ول یحت میبا هم بود شهیسخته خواهرت تمام وجودت تنهات بزاره.ما شبها هم یلیخ

 .زارمیآنا هستش که ولم کرد پس منم به حال خودش م

 

که بالخره  گذشتیساعت از رفتنم تو جاده م میرفتم.حدود ن نمیمو برداشتم و درها رو قفل کردم و به طرف ماشلباس ها ساک

 .دمیرس المونیبه و

 رو روشن کردم. نهیو گذاشتم شوم لمیو باز کردم وسا در

 ییپنجره باال شهین ششکست یبعد صدا ینبود ول یدر نگاه کردم کس یرفتم از تو چشم زننیدر م دمید قهیدق 21 هیاز  بعد

 اومد.

 

در و باز کردم و همه جا رو  اطیصدا به طرف طبقه باال رفتم با احت یاسلحه ام و در آوردم و خشابشو چک کردم آروم و ب پس

 کردم. یبررس

 

 یچ یجا خوردم انتظارشو نداشتم با داد گفتم برا نایس دنیکنم که چراغ و روشن کرد.با د کیخواستم که شل دمیو د یا هیسا

 ؟یاومد

 

 ؟یکار کن یچ یخواستیبودن م وشیافراد دار دیشمال؟شا یایتنها م یچ ی:دوست داشتم اومدم برانایس

 

 .هگیبسه د یمن شد هیچرا سا ه؟تویتنها باشم اصال افراد اون باشن دخلش به تو چ خوامیم یایم رمی:به تو چه چرا هرجا مایسون

 

 یمتوجه بش دیبا یسخته برات ول دونمیم کردیزود ازدواج م ای رید یکنیکرد چرا انقدر بزرگش م یاشتباه هیآنا  زمی:عزنایس

 عروس شدن دخترشونو دارن. یپدر و مادرش هست اون ها آرزو یستیاون ن یزندگ یتنها تو،تو

 

 .رهیداره م یمنم سخته عل یخوش باشه برا یبرات مهمه بزار با عل شیکم نزاشته اگه خوشبخت یزیچ یبرات از خواهر دونمیم

 

 تو که نزاشتم. ادیدر اتاقم و زد و خواست ب کردمیم هیجور که گر نیدو خودم و به طرف اتاق رسوندم.هم با

 

 تخت.کنارم نشست و موهامو ناز کرد.کم کم خوابم برد. یبه حرفام نکرد و اومد کنارم رو یتوجه یول

 

 مهم تره. شونیخوشبخت یاش شکننده اس سخته خواهر و برادر آدم از کنارت برن ول هیاش روح افهیچقدر برعکس ق:نایس

 دمیو خودم کنارش خواب دمیموهاشو نوازش کردم احساس کردم خوابش برد پتو رو روش کش یوقت

صبحونه داغ و  هیسر و صدا به طرف آشپزخونه رفتم  یهنوز خواب بود.پاشدم و ب ای.سوندیچسب یچه خواب ششی:اخنایس

خوابه.تو خواب  دمیمجبور شدم برم تو اتاقش د شهیرو صداش کردم مگه پا م ایو سون دمیو چ زیخوشمزه درست کردم و م

 .دیاز خواب پر هوی کردیم هیداشت گر

 دمی.دزاشتمیتنهاش م کمی دیبخور.باکردن کرد.کم کم آروم شد و بهش گفتم پاشو صبحونتو  هیکردم،شروع به گر بغلش

 خودش اومد.

 

 یول هیمنطق دمیراجع به حرفات فک کردم د شبیگشنمه د ی.حسابادیم یخوشمزه ا یچه بو یممنون وا ری:سالم صبح بخایسون

 رفع نشده. میمن دلخور

 

 نتونیاز هم ب نیناراحت باش یهرچ نیقهر باش ی.هرچهیموشک باز میقا نیبهتر از ا یبا حرف بهش بگ یبهت ول دمی:حق منایس

 به دوستات. یکن یآور ادی یخوبه که گاه یول ستمین حتیمن اهل نص ادیم شیکدورت پ

 

 .رهیسخته بخوام باور کنم خواهرم از دستم داره م یحرفات درست باشه ول دی:شاایسون

 

 لحظه. هی سایوا اننیما؟البته خانواده هاشون در جر شیپ نیایب می:چطوره زنگ بزننایس
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و  ،مامانیاز نگران رهیمیشد؟آنا داره م ایاز سون یبعد از چند بوق برداشت و گفت خبر یبرداشتم و زنگ زدم به عل مویگوش

 باباش که بدتر از دخترشون ناراحتن؟

 

 خوبه. ایکردم به آنا و مادر و پدرش بگو که سون داشیکردم و گفتم:آره پ ایسمت سون نگاهمو

 .میتو و آنا منتظرتون نیایب کنمیو اس ام اس م آدرس

 

 خستن. انیبراشون م میبپز یناهار حساب هی:آدرس و اس ام اس کردم بهتره نایس

 

 تو هم خونه رو جمع و جور کن. پزمی:باشه من مایسون

 

 :باشه گلم.نایس

 

 مورد عالقشون. یپختم غذا ایو الزان تزایپ دی:حدود دو ساعت غذا پختنم طول کشایسون

 دلم سوخت کردیخدمتکارها کار م نیا نیهم ع نایس

 و دادم دستش. ختمیبراش ر ییچا وانیل هی

 

 ؟یخانوم خونه من بش شهیم یک زمی:دستت درد نکنه عزنایس

 .کنمیو با تو ازدواج نم زنمیازدواج و م دی،قیمرد نباشه فقط تو باش نی:اگه فقط تو کره زمایسون

 اخش در اومد. یمتکا زدم تو سرش که صدا با

 .زمیریم ییدر زدن،در و باز کن من دارم چا نای:سایسون

 :باش گلم.نایس

 خبر عروس خانوم؟ ؟چهیخوب یدر و باز کردم بح داداش رفتم

 ؟یجا در آورد نیشد سر از ا یتو چ یدیمنو د روزی:سالم خل و چل انگار نه انگار پریعل

 

 خان خواهرم کوش؟ نای:سالم سآنا

 

 تو دم در بده. نیای:سالم بایسون

 نگرانت بودم. یلی؟خیکجا رفت ی:خواهرآنا

 .نییمهمون صورت آنا کردم که سرشو انداخت پا دهیکش هی.ستمیخواهرتو ن گهی:من دایسون

 

 من دوست دارم. یبازم بزن ول ی:حق دارآنا

 چرا متوجه نشدم. دونمیواقعا نم خوامیم معذرت

 

 .دمتی:بسه بخشایسون

 

 چشاشون پر اشک شده بود. یو عل نایس

 

 تازه اس.نوش جون. ییچا نیای:بایسون

 

 .میدادیبودن ما هم تدارکات ناهار انجام م دنید لمیمشغول ف نایو س یعل 

 م؟یعروس یایکنم م یاگه عروس ای:سونآنا

 .سی:نگاش کردم و گفتم معلوم نایسون

 خواهرتم اما.. کردمیفک م ستمیبعدش گفت:مگه من خواهرت ن یناراحت نگام کرد ول آنا

 

 باشه نگران نباش. یگرچه ناراحتم ول امیم ی:باشه خواهرسونبا
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 تو بشم. یفدا ی:عاشقتممممم خواهرآنا

 

 :خانوما ناهار آماده اس؟یعل

 ناهار و. لیوسا نیببر ای:بله بآنا

 

 منم. یچقدر خوشمزه اس،بزار برا ی:وانایس

 

 .یشیو آنا بخورن.چاق م یبسه بزار عل نایس ی:واایسون

 

 .نی:باشه بخورنایس

 .یشکالت نگیپود ارمی:آهان حاال شد دسر هم براتون مایسون

 

 یهستم براتون بسته ا یاومد که گفت پست چ ییصدا هیدر حال خوردن دسر بودند که زنگ درخورد.بعد از چند ثان همه

 آوردم.

 

 .ارنیسفارش داده بود نه خواسته بود که با پست ب یزینه چ یچون کس میشوک زده بود همه

 

 کردند بهمون. کیکه با اسلحه شل گذشتینم قهیاون شخص که گفته بود چند دق یجمله  نیاز آخر هنوز

 

 حاال. نیباال هم نیزود بر نایو آنا و س ی:علایسون

 

 خودت؟ ی:تو چنایس

 

 االن. نی:نگران من نباش برو همایسون

 

 بده و خودش هم برداره. یدادم که به آنا و عل نایچندتا به س هیرفتم و اسلحه هامو برداشتم. یدست و پا به طرف در مخف چهار

 

اسلحه و مهمات بود  یگفتم بچه ها رو خارج کن هرچ نایهمه رو بکشم با داد به س کردمیم ی.سعیراندازیکردم به ت شروع

 برداشتم.

 

  ومدنیوگرنه دنبالمون م کردمیم یکار هی دیبا میو دار بود ریگ نیمداخل،تو ه انیهمشون ب گذاشتم

 بمب ها رو وصل کردم. یچاشن پس

 

 رفت رو هوا. الیخورد دکمه کنترل و زدم و کل و ریو بزنم بازوم ت یاخر که خواستم کنترل چاشن لحظه

 

 دنشونو ندارم.طاقت از دست دا گهیبکشن د زهامونویعز ادین یکه کس کردمیبچه ها حرکت م پشت

 

 دورم حلقه شد و چشام بسته. یکه دست فتمیب خواستمیم رفتیم یاهیاخر چشام داشت س لحظه

 

فرستادم خودمم مونده بودم حواسم به  رونیو آنا رو ب یحضم کنم عل تونستمیو نم شیچند ساعت پ ی:اصال اتفاق هانایس

 کدومشون باشه.

 

که  دیفهم شدیم خوردیاش اسلحه اش،تلو تلو م گهیدست د هیدستش رو بازوش بود  هیخارج شد  امیکه سون دمیآخر د لحظه

 دستامو و دورش حلقه کردم. فتهیکه ب نی. قبل از استیحالش خوب ن
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 خواستم آرومش کنه. یکنه از عل یو زار هیگر خواستیم دید هوشیرو ب ایسون یوقت آنا

 بوق خوردن برداشت. قهیود زنگ زدم و بعد از چند دقدر آوردم شماره سام و که قبال بهم داده ب مویگوش

 

 شده؟ یچ نای:جانم سسام

 .یپاک ساز انینابود شد بچه ها رو بفرست ب ایسون یالی:سام گوش کن،حمله شده به ما تو جاده...آره ونایس

 .ایتر ب عیسر میندار نی.ما ماشمیخوایپزشکم م هی عیخورده سر ریت ایسون

 

 رو. ایسون یکن دارشیکن ب یفقط سع می:باشه اومدسام

 

 .دارشووویپاشو ب ااای:سوننایس

 که خواهرمو از دست بدم. نیاز ا ترسمیمن م یم؟علیکن یما آسوده زندگ دی:چرا نباآنا

 

 .میچون با هم هست میدیکس و از دست نم چیما ه شهی:نترس تموم میعل

 .میایبر ب یزیاز پس هر چ میتونیچون اونوقت که م میبا هم اتحاد داشته باش دیبا

 

 .میکن تیبابیتلفنتو روشن نگه دارتا رد میدیساعت شده بود که سام زنگ زد گفت ما رس هی:حدود نایس

 

 خاموش شد. میگوش یخاموش بشه خاموش نشو لطفا ول دیشارژ داشت.نه نبا %6 می:همش گوشنایس

 

 درخت. داده بود به هیتک یخوابش برده بود و عل یکه تو بغل عل آنا

چوب که دم دست بود و برداشتم آروم رفتم  هیدادم به درخت  کهیرو آروم ت ایبودند.سون کینزد یلیخ ادیپا م یصدا دمید

 افرادش هستند. هیسام و بق دمیطرف صدا،خواستم بزنم که د

 کوشن؟ هیبق هیجور نیسر و شکلت چرا ا یخوب نای:سسام

 

 .می:بچه ها اونجان برنایس

 خدا رو شکر بچه ها خواب بودند. میرفت هیسام و بق با

 .میو به سمت خونه سام رفت مینشست نیماش هیو سام تو  ایو آنا و من و سون ی.خوشبختانه علمیکرد دارشونیب آروم

 

 اط من. رینگ بندمیبرام نگهش دار تازه دارم دل م ااایاد؟خدایبهوش م شهیم اس،خوبی:فکرم همش سوننایس

 .مارستانیب میبر سام

 

نگران نباش.نفس که  ادیب زنمیزنگ م میدار یدکتر خانوادگ هیکرده؟ کیشل یشده ک یچ یبگ مارستانیب یبر نایس شهی:نمسام

 کشه؟یم

 

 فقط تند تر برو. کشهی:آره نفس منایس

 

 :باشه آروم باش.سام

 

 .میسرشون رفت رو.ما هم پشت ایافرادش بردن باال سون عی.سرمیتا به مقر سام برس دیطول کش قهیدق 6: حدود

 

 .میدکتر اومد چون زود خبرش کرد قهیدق 11:لباس هاشو عوض کردم.بعد از نایس

 

 .دیطول کش قهیدق 31آوردن گلوله حدود  در

 شد؟ ی:دکتر چسام
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مقدار هم خون وصل کردم تا جبران خون از دست رفته اش  هی میتا فردا صبر کن دیفقط با شهی:خوشبختانه حالش خوب مدکتر

 بشه.

 !یهمه سخت نیمقابله کرده با ا یچه جور فیتن نح نیچطوره،با ا ضمیمر نمیهستم تا فردا بب حاال

 

 عجبم. در

 میدیو خواب میلباس هامون عوض کرد میخسته بود همه

 

 .میبود یریوسط درگ شبید ومدیم ادمهیکه  ییتا اونجا ی:کم کم چشام و باز کردم نگاه کردم تو اتاق بودم ولایسون

 

 نشد. یکردم نخندم ول یبود سع دهیترس چارهیب نایبلند بشم و دستم و که تکون دادم ناخودآگاه اخ گفتنم بلند شد س مخواست

 شد؟ یکه چ دیکه حالش جا اومد پرس نایس

 شد؟ یچ میی:خواستم دستم و تکون بدم که درد گرفت ما کجاایسون

 

 .شدیم ینجاتمون داد خوب بود شمارشو داشتم وگرنه معلوم نبود چ چارهیاون ب می:مقر سام هستنایس

 

 ؟یاریلطفا برام صبحانه ب شهیم کنمیگشنمه دارم ضعف م نای:سایسون

 

 .ارمی:باشه برات منایس

 

به سام  یاون هستم ول ونیکرد ازش تشکر کردم چون جونمو مد فیرو برام تعر یاومد و همه چ نا،سامی:بعد از رفتن سایسون

 بهش حمله کنم هر چه زودتر بهتر. دیبا ارهیدر ب وشیدار ی هیقض نیفتم سر از اگ

 

 و آنا اومدن که جفتشون و بغل کردم خوشحالم که سالم هستند. یعل

 

 خوشگل خانوم؟ نیمن چطوره خوبه ا ضیو آنا و سام بودن کنارم که دکتر اومد و گفت:حال مر یعل

 

 خنده. ریو آنا زدند ز یکرد که عل شتریحرف دکتر اخم هاشو ب دنیصبحانه اومد تو،با شن ینیبا س نایس نیح نیهم تو

 

 یکه جا بایخانوم ز نیمث تو همسر ا یرتیمرد با غ هیو گفت:پسرجون همسرت واقعا برازندتته خوشحالم که  دیخندیم دکتر

 .یدخترمه هست

 

 .میرفتند تا ما صبحانه بخور هیحرف اخم هاش و باز کرد و خوش حال شد و بق نیبا ا نایس

 

 ؟یریانتام بگ یوقت نخواست چیسوال ه هی نای:سایسون

 

 ای:سوننایس

  ؟یریانتقام بگ یوقت نخواست چیسوال ه هی نای:سایسون

 

 .ستشیها ن نیاالن وقت ا یبس کن شهیم ای:سوننایس

 دیو خانواده خواهرم آنا رو با یببره هرجور شده خانواده عل نیخانواده ام و از ب یکس زارمیخوب گوش کن من نم نای:سایسون

 بفرستم خارج هر جور شده.

 .شتونیپ امیم کیمنم بعد از چندتا کار کوچ یریتو که همراه اون ها م مونهیم

 

 ؟یکار کن یچ یخوایم ای:سوننایس

 بهشون بگم. دیبا گذرهیزمان زود م کردمیم دیبا شیوقت پ یلیکه خ ی:کارایسون
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گرچه همراهشون  رونیو آنا رفته بودند ب یو برداشتم و به طرف آشپزخونه رفتم خوشبختانه عل ینیبابت صبحانه.س یمرس

 هست. گاردیباد

 

 مورد عالقشو. وهیکه آبم برمیآب انبه م وانیل هیبزارم.براش  ونیحرفمو با سام در م دیاز همه با اول

 

 ؟یاریشده که واس من هندونه م ی:باز چسام

که اون ها هم  ترسمیم نیبفرستم خارج.از ا نایبه همراه خودشون و س یگرفتم که خانواده آنا و عل میمن تصم نی:سام ببایونس

 .نندیبب بیآس

 

 سخت تره. نایقانع کردن س یسخته ول کمیکردن اون ها  قانع

 چه جور قانعش کنم. دونمینم

 ا؟یسون یرو دوست دار نای:تو سسام

 :سامممم!!!!!ایسون

جبران کنم حاال هر  دیپس با ادیز یلیاونم کمک کرده خ ینه.ول ایدوسش دارم  دونمیازش نم ادیخوشم م ییجورا هی دونمینم

 طور شده.

 

 

 کمک به تو!! یجا برا نیو خانوادشون بره من بمونم ا نایو آنا و س یبا افراد اونور هماهنگ کنم سامان با عل دی:باسام

 

 کردنش با خودت من برم ناهار بپزم فعال. یجا.راض نیا ایب نااااایس ناااااینم.سرو صدا ک نای:بزار سایسون

 

 با تو. دونمی:از دست تو دختر باش برو بعدا من مسام

 

 ؟یسام کارم داشت ره،جانمیشده صداتون تا کل خونه ها م ی:چنایس

 

 .اریدو تا آب انبه ب ایتا برات بگم.سون نی:بشسام

 :باشه االنایسون

 

هواسم  یول کردمیو گذاشتم بپزه.داشتم ساالد خورد م ختمیرو ر یماکارون هیرو گذاشتم بپزه ما ی:همونطور که ماکارونایسون 

 باال. دمیپریم نایس یبود که هر لحظه با داد ها نایسام و س یبه حرف ها

 

خودم همراه اون ها برم و بزارم  یجا بمون نیا زارمیمن م یو اومد تو آشپزخونه و گفت:فکر کرد اوردیطاقت ن نایسر س اخر

 ؟یبکن یخواست یهرکار

 

 .(کردمیمث خودش رفتار م دیبا یول دمیترسیکه ازش م نی):با اایسون

 بس کن.  ینه پدرم ینه برادرم ینه شوهرم یریبگ میمن تصم یبرا یتونیتو هم نم نایس کنمیبخوام م یهرکار من

 

 .نایا یهمراه عل فرستمیشده باشه با زور م نایس یجا بمون نیا زارمینم

 .کنمیکار و م نیا ادیب نیآسمون به زم ادیبه آسمون ب نیباشه زم شده

 

 که بازوم و گرفت. رونی.دست هامو شستم و خواستم برم بدمیچ زیها رو م لهیساالدم تموم شده بود.بلند شدم وس کار

 تونممیکار؟نم یبرم اونجا تک و تنها چ ؟منیکنیکه بغلم کرد.آروم دم گوشم گفت:چرا لج م ارمیبازومو از دستش در ب خواستم

 ولت کنم،پس از من نخواه که تنها برم.
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 شتریکه ب زاشتمیم دینبا یول شمی.من هم کم کم دارم بهش وابسته مدیکه قلبم لرز ی:آروم رو موهام بوسه زد.بوسه اایسون

 مجبور بشم جونمم از دست بدم. اتیعمل نیا یتو دیعادت کنه به من شا

 

 که محکم تر منو نگه داشت. ارمیبفهمه،پس دستاشو از دور کمرم خواستم در ب یبزارم کس دینبا پس

 

 زشته. نهیبیم ادیم یکیولم کن  نای:سایسون

 بابا. یانقدر وول نخور،ا ای:سوننایس

 

 .ادشیم یخوشمزه ا یغذا یچه بو ی:واسام

 (.نیی:)سرم و انداخته بودم پاایسون

لقد زدم بهش که زانوش گرفت و شروع کرد به آخ و اوخ گفتن از درد  هی. با پام خندهیچه م شوررریسام رفت رو هوا.ب ی قهقه

 محکم زدم. کمیپاش چون 

 

 

 از خنده منم خنده ام گرفته بود. رهیم نییشونه هاش باال و پا نایس دمید

 

 .رمیگیبهتر م یکیبرات  رمیها خودم م یریو نگ نیا نایس نهیر سنگ:پات بشکنه دختر چقدسام

 

 .یباحال یلیراحت منو ول کرد رفت سمت سام با خنده گفت خ یلیخ نایحرف سام س نی:با اایسون

 دلم گرفت تو چشام اشک جمع شده بود. یچرا ول دونمینم

 

 

 هیرسوندم،شب میکردیم یبود زندگ یکه توش چند روز یخونه ا اطیبا دو خودم و به ح نهیاشکامو نب یو برگدوندم که کس روم

 باغ بود.

 

 .ختمیهستش که اشک ر یسر نیبار اخر نیبه خودم که ا دمیدست خودم نبود.قول م ومدندیجور اشکام م نیهم

 

از  دیاشون بامهم هستند با خانواده ه نای،س یو عل ستم،آنایمهم ن ادیاحساس،خودم ز یهمون دختر سنگ و ب شمیفردا م از

 محوطه خطر خارج کنم.

 

 ...یچند ساعت گذشته بود که با دست دونمینم

 

آنا کنارم نشست شروع به حرف زدن کرد و اخر سر  دمی.ددمیشونم از جا پر یرو یچند ساعت گذشته بود که با دست دونمینم

 ما؟ شیپ یایتو بعدش م می:ما بردیهم پرس

 

 شه؟یم یبفهمم آخرش چ خوامینگران تو هستم.م ستمینگران خودم ن من

 

 دیبا وشیزنده بمونه،دار زارمینم رهیبم دیشم،بایکشته م ای کشمیم ایتمام که از صدام و چشام معلوم بود گفتم: یسرد با

 تقاص پس بده.

 

 .فرودگاه نیمحضر و از اونجا بر یتو دیزنگ بزن بگو که هرچه زودتر عقد کن یمامانت و مامان عل به

 

 .یکن یو اونجا عروس نیخونه خودتون مستقر بش یرزو کنم و تو طیتر بل عیاونجا سر یخوبه؟برا کانادا
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بفهمه  یزیچ نیزاری.نمنیبریرو هم م نایو س نیریشده همتون م یاز خانواده ام از دست بره.پس به هر روش یکس خوامینم من

 خب!

 

 شدم رفتم سمت ساختمان و آنا خواهرم و مبحوط همون جا رها کردم. بلند

 .یاریبدس ب زهایچ یسر هیو  یو رها کن ییزهایهدفت چ یبرا یگاه

 

 هدف!!! یبه سو شیپ

 

 که مشغوله تلفن صحبت کردن هستش.اشاره کرد که صبر کنم تلفنش تموم بشه. دمیساختمون شدم،سام و د وارد

 

 م؟یبکن دیکار اول با یحرف زدن اومد کنارم نشست و گفت:چ قهیدق 16از  بعد

 

 

 .مایاز همون سمت برن طرف هواپ هیو آنا عقد کنند و بق یکانادا بعد عل یبرا یرزو کن خوامیها رو م طی:اول بلایسون

 جا هدر بدن. نیاموالشونو ا خوامیباشه خب!همه راحت باشن.پول و هم از حساب من بردار نم یشخص خوامیم مایهواپ

دردسر افتادن پس خودمم  نیخرج با خودشون باشه اونها به خاطر من تو ا خوامیکه نم نیاحتمال برگشتشون هست و ا چون

 دوستانمو. کنمیکمک م

 ه؟یچ ی:قدم بعدسام

 .وشیسراغ دار میریاز صحت و سالمتشون مطمعن شدم م ی:وقتایسون

 .خوامیپر خالف م یها یندانتو گروهشون از ز یو جاسوس بفرست ینفوذ دیبا

منه،البته امکان داره  یبرا وشیدار یول میکنیحمله م میبا خبر شد وشیدار یاز جا ی.وقتیتا حد یبده ول خوانیپول م هرچقدر

 نقشه عوض بشه.

 

 صدا. یب یها نیضدگلوله و پوت قهیتا جل ریو اسلحه بگ میس یمجهز باشن از ب زاتیتمام افرادمون به همه تجه خوامیم

 

 .یدام پهن کن هیبراش  خوامیهست م یزیتو کار قاچاق هرچ دونمی.ممیبه دستش بنداز میتا بتون میگرد و خاک کن یحساب دیبا

 جا نبودم. نیبکشمش اگه کارم کشتن بود که ا خوامیخوام،نمیم سیپل یبرا مدارکشو

 

 شدم برم که.... بلند

برخورد کنم.اومد طرفمو بازوم و گرفت تو دستش که  دیبا یعاد یلیطرفم.خودمو خ ادیداره م نایس دمیشدم برم که د بلند

 خوردم کنه. ادیبا فشار ز کردیم یسع

 ؟یفشارآوردن به دست من حرفتو بزن یبه جا ستیبد ن یو گفتم:ول کن دستمو کند اوردمیسر طاقت ن اخر

 نگم؟ یچیو من ه یکنراحت کارتو ب زارمیم یفکر کرد ی:که حرفم و بزنم آره؟تو چنایس

 .یایب دیاگه برم تو هم با رمیجا نم چیه من

 یآب خنک بخورم تا کم وانیل هی دی.بازومو از دستش در آوردم و به سمت آشپزخونه راه افتادم.باامیجا نم چی:من با تو هایسون

 آروم بشم.

 رزو شده بود. ها طیو در آوردم و بعد از انجام دادن کارها که با تلفن صحبت کردم بل میگوش

 شده؟ یزیچ یخوب یبرداشت و گفت:سالم خواهر قهیآنا زنگ زدم و بعد از چند دق به

 هم به خانواده اش گفت؟ ی؟علیگفت نایبه مامان ا دیبر دیها رو گرفتم فردا با طیبل ی:سالم قشنگم خوبایسون

 آماده است،دوست دارم خواهرم. یهمه چ  میو جمع کرد لیقبول کردن ما هم وسا زمی:آره عزآنا

 منم دوست دارم فداتشم. زمی:باشه عزایسون

 

 .کردیداشت باهاش بحث م نایس دمیراحت به طرف سام رفتم که د الیخ با

 کارش دارم. ادیاز پله ها،صداش کردم که ب رفتمیندونستم همون طور که به سمت اتاق سام م زیو جا موندن
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 از دست بره... زانمیعز یزندگ زارمی.هدفم مهم تر هستش نمدادمیم دیمحل نبا یول تشویعصبان کردمیم حس

 و منتظر سام بودم که اومد. یبودم رو صندل نشسته

 کار کنم برات؟ ی:خوب جانم بگو چسام

 .میبفرست دی.به زور بارهیخودش نم یکه اون با پا نایس مونهیهستند.م یراض ی:خانواده آنا و علایسون

 

 .رونیرفت ب تیکه االن با عصبان کردمیبحث م نایاومدم داشتم با س ری.االن هم دهیشدند که عال ی:خوب اونا ها راضسام

که بخوره خوابش  زمیخواب بر یدارو نایس وهیسوار بشم بعد تو آبم مایها برم طرف هواپ نیبا ا دیدارم با یفکر هی:من ایسون

 ببره.

با خودم  دیبا نیواس هم نمیمن جدا بش زارهینم نایباهاشون باشه.مطمعنم س دیکه اون ها برن سامان با امیمن هم ب بعدش

 .مایتو هواپ یببرم برا وهیابم

 .گهید یقوط هیاز  یول یبخور دیتو نخور،تو هم با خورمیباشه م گهیزرنگ هستش فک نکن م نایس ای:سونسام

 بخور. گهید یقوط هیو بده خودت هم از  درست کن ه؟همونویمورد عالقه اش چ وهیآبم

 نره. ادتیها  ی.هماهنگکنمی.درست میبستن جی:آب هوایسون

 ..دمی:باشه گلم انجام مسام

 .ی:مرسایسون

 کمکش کنم. دیو که االن دارم از نو بسازم.پس با یبهتر شدم اون باعث شد زندگ یلیکه با سام آشنا شدم خ یروز از

 

توش  یکه همه چ نهیخونه سام ا یدستگاه!خوب یها رو انداختم تو جیرو در آوردم،هو یگر وهیتو آشپزخونه و دستگاه آبم رفتم

 .شهیم دایپ

برخورد کرد،باعث اخ گفتنم  خچالی ییکه با طبقه باال رونیب ارمیاومد.خواستم کله امو ب ییخم بودم که صدا خچالیکمر تو  تا

 شد.

 

 

 .نایجز س سین یکس دمیبخند.بالخره د یخنده حاال نخند ک ریبود زد ز یهرک طرف

 

 حرفم قهقه اش رفت هوا! نیتو؟با ا یایمثل آدم ب یتونینم ی:کوفت رو آب بخندایسون

 

 دختر.معذرت قصد ترسوندنتو نداشتم. یباحال یلیا،خی:عاشقتم سوننایس

 

 .کردمینگاهش م یچشم ریکردم،زیجور که کارامو م نیو بستم.هم خچالیرو در آوردم در  ی:بستنایسون

 

 (یبستن جی)با دست اشاره کرد به آب هو؟یدیاز اون ها م ای:ام سوننایس

 

 پر بهش دادم که چشماش برق زد.همه رو تا تهش خورد. وانیل هیندم،گناه داره( ومدی:)دلم نایسون

 

 .شمیلحظه به لحظه عاشق تر م هیر عالدختر چقد نیمن ا یخدا زمیعز یمعرکه بود دختر.مرس ی:وانایس

 زدم و از آشپزخونه خارج شدم. یبوسه ا شیشونیبغلش کردم رو پ رفتم

 

 

زد قلبم چنان  میشونیکه به پ یبوسه ا شم،بایم نایبغلم کرد احساس آرامش کردم.من هم کم کم دارم وابسته س ی:وقتایسون

 .شنوهیکه گفتم االن صداشو م زدیم

 

 بخوره. نهیو گذاشتم اون ته بخچال که نب وهیتو آبم ختمیخواب و ر یکه به سمت اتاقش رفت،پس دارو دمید

 

 گذاشتم. خچالیخودم هم درست کردم و تو  یبرا
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 و آنا اومدن. یکه عل شستمیظرف ها رو م داشتم

 ؟یاحوال شما خوب ی:سالم آبجیعل

 ؟ینیبب یخوایم میدیحلقه ها رو خر ی:سالم عشق خواهرآنا

 .نیگرفتم بخور یبستن جیآب هو وانیبراتون دو تا ل نیایب نمیبب خوامیالبته که م یماهتون خوبم داداش ی:سالم به روایسون

 ها؟ یدوست دار یلیرو خ نایس نیتو ا ای:تک خورها تنها تنها،سونسام

 

 چرا؟ دمیکه پرس رونیاز حدقه زده بود ب چشام

 

 بهش.من گناه دارم به منم بده. یداد یبستن جیپر آب هو وانیل هی دمی:چون خودم دسام

 

 .یبخور شکمو تو از اون هم بدتر ایو اخر سر گفتم:ب میدیخند هممون

 

 و خوشحال بودم از خنده هاشون که از ته دله. میدیدوباره خند باز

 خوشمزه بود.فداتشممم یلیخ یخواهر ی:مرسآنا

 .میخسته ا یلیکه خ میبخواب میدستت طال ممنونم.ما بر ی:آبجیعل

 آماده اس. یهمه چ میو هم گرفت محضر

 

 ؟ی.آنا برو تو اتاق من کارت دارم باشه خواهرری:شبتون بخایسون

 .رمیم زمی:چشم عزآنا

 کار دارم فعال. یکل رمی:من هم مسام

 خوش! یبخوابم.شب همگ رمی:من هم منایس

 .ششیباشم پ تونمیمدت نم هیبهش بگم که من تا  خواستمیم میهمه رفتن که بخوابن من و آنا به طرف اتاقم رفت یوقت

کنارش  ادیز تونمینم یاز وجودمه ول یکه جزئ نمیزتریاز عز بردمیو بستم و نگاهش کردم با لبخند منو بغل کرد و من لذت م در

 باشم.

 ؟یخواهر ایسون یداشت کارمی:چآنا

 شتونیپ امیب تونمینم یمدت هی.من تا یباش نایو خانواده هاتون و س یمراقب خودت و عل دیخوب گوش کن تو با ی:خواهرایسون

 خب.

 من مرده ام. نیبهش باسد بگ ی.حتنیبزار دیشماها نبا یدنبالم.ول ادیبزنه به سرش که پاشه ب نایس ممکنه

 .میمادر دار که پدر و میرو خراب کرد.نزاشت ما حس کن نایمن و س یکه زندگ یاز کس رم،انتقامیانتقام بگ خوامیم من

مدرک  دیبا نیواس هم دهیم بیها رو فر سیاون پل کنمیبدم گرچه حس م سیپل لیفقط تحو خوامیم رمیمیگل من نم نترس

 جمع کنم.

 .گمیم نیچند ماه طول بکشه به خاطر هم ممکنه

 باشه فقط به خاطر تو گلم. یول ستمیموافق ن متیکه با تصم نی:با اآنا

 

 تا خوابمون ببره. میهم بخواب شیپ میهامون که عادت کرده بود یمث بچگ میبغل کرد گرویو من همد آنا

 ************** صبح روز محضر**********

 

 .نندیبچ یو کجا بزارند چه جور یکه چ دادمیمن به کارگر ها دستور م میکردیم میاز کارها رو داشت یلیم،خیما در تکاپو بود همه

 .کردیکار ما رو راحت تر م نیو ا میها رو کرده بود دیطور خوشبختانه نصف خر نیهم هم یشگاه،علیآرا میرو فرستاده بود آنا

 گه؟ید نیدیو چ زیعروس و داماد م یبرا اطی:تو حایسون

 :بله خانوم.کارگر

 :خوبه.ایسون

 ساعت بعد.... چند

 هم منتظر توهستش اومده. چارهیب شگریبرو آماده شو همه آماده شدن اون آرا ایب ای:سونسام
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 کجاست؟ نایباشه س یدیم ری:ساممم چقدر گایسون

 و سفارش بده. کیو آنا و ک یعل یبرا نی:رفته دنبال ماشسام

 زود باش. ایسون

 ؟یزنیتو جاش غر م ستین نای:باشه سام غر نزن سایسون

 

 مقدار بزار ازاد باشه. هیمقدار باال جمع کنه  هینشسته بود و منتظر من بود.گفتم موهامو  چارهیب شگریباال که آرا رفتم

 متنفرم. ادیز شیرو صورتم انجام بده چون از آرا ییاروپا شیآرا

 نهیکه رو س یلباس بلند طوس هیعقد خواهرم سفرش دادم  یکه برا یبهش. لباس دمیرسیخوب بود و خودم م یهام خداد ناخن

 باز نبود. ادیاش ز قهیاش کار شده بود و 

 .خواستمیکه م یهمون قایبودم دق یکه تموم شد راض شگریبودم قبال.کار آرا دهیخر یطور نیبا آنا همو  نیا

 .ادین یبره و مشکل شیخوب پ زیبود که همه چ نیتشکر کردم و پولشو دادم رفت همه حواسم به ا شگریآرا از

سام داره  دمیکه برگشتم د کنهینگاه م رهیطور خ نیداره هم یکی دمیبودن که متوجه اومدن سام نبودم.د الیفکر و خ تو

 .کنهینگاهم م

 .ادیدختر چقدر بهت م یمعرکه شد ایکه دستامو گرفت و گفت:سون رونیخواستم برم ب دمیخورده خجالت کش هی راستش

 ات بشه،همونجور که من.... ونهید نایکنم س فکر

 ش؟یخوایم ا؟اونویسون یرو دوست دار نایس

 برم! خوامیکن م ؟ولمیپرسیسوال ها رو م نیچرا ا یول فتیاز تعر ی:مرسایسون

 :باشه برو.سام

 دمیپرسیم شدیاز بدنش زخم م ییجا نیزم خوردیهامون که مراقبش بودم اگه م یرفتش ناخودآگاه ذهنم رفت به بچگ ایسون

 ؟یدرد دار

 .کردیشو مشت مو دستا بستیقشنگشو م یبه زخمش چشم ها زدمیم نیبتاد یوقت ینه درد ندارم ول گفتیم

 .رفتیصدا م یآروم و ب کردیتشکر م شدیمنو پانسمانش که تموم م زدیخودش پس م یول کردمیموقع بغلش م همون

 م،خوشحالیکرد کیبود بالخره خانواده هاشون اون اومدن.سالم و عل یعال یهمه چ نییاز فکر کردن برداشتم رفتم پا دست

 بودن.

 بود. یعال یهمه چ خواستیفقط م گفتیهاش بود زور نم یعادت بچگ دادیبود و دستور م دنیهمچنان درحال تدارک د ایسون

 .یطوس راهنیپ هیو  اهیکه خوب شده بودبا اون کت و شلوار س دمیرو د نایس

 .دنیو هم درس م طونیدو نفر.ش نیا یام گرفت از دست کارها خنده

 راحت شده بود که.. المیها هم گفتند آره.خ مرتبه؟اون یبا بچه ها هماهنگ کردم که همه چ یتو گوش از

 خانواده هاشون ملحق شدم. هیواقعا برازنده هم شدن به بق یاومدن آنا و عل همه

 یخوشبخت بش شاهللیا یکن رییهمه تغ نیکه ا شهیباورم نم یتوووووو چقدر ماه شد یییییییآنا چه ناز شد یییییی:واایسون

 دوست دارم. یخواهر

 و خانواده خوب. یخواهر داشته باش هیتو بشم.با تمام وجودم بغلش کردم چه حس خوب یفدا یخواهر ی:مرسآنا

 با تو. دونمیمو ازش کم بشه من م هیاگه  یخوشبخت بش ی:داداش علایسون

 منت! دهی:چشم خواهر زن جان.به دیعل

 ،داداشمو مردونه بغل کردم.ها رو دارم نیبهتر ی.آنا خانم ارزوشاهللیا یخوشبخت بش یداداش معرکه شد ی:وانایس

 جور ادامه داشت. نیهم یگفتند.مهمون کیو آنا وسام و سامان بغل کردند و تبر ینوبت پدر و مادر عل به

 پس جلو رفتم گفتم شما؟ شناختمیدختره اس نم هی دمیو بازکردن د زنند،دریدر م دمید

 جاس؟ نیجان ا نای:ستایآن

منو دعوت کرده  نایخود س تامیمجددا تکرار کردم که اخر سر گفت آن ومد،حرفمویداشتم بهش نه خوشم م ی:نه حس خوبایسون

 دوستش! یبه نامزد

 یلب ها یلب هاشو رو تایبغلش کرد و آن دیرو د تایاومد تا آن قهیرو صدا کنه،بعد چند دق نایاز خدمتکار ها گفتم که س یکی به

شکست  یزیچ هیرو بغل کنه،درونم انگار  گهید یکی نایتحمل کنم س تونستمیداشتم نم یچرا حس خفگ دونمیگذاشت نم نایس

 .دمیقلبم بود که خودم شن یصدا

 و دوباره برگردم که.. رمینموندم رفتم طبقه باال که نفس بگ گهید

 شده؟ یزیچ هیآخر سرگفتم:چ اوردمی.طاقت نکردیاومد داخل نگاهم م نایکه در با شدت باز شد س برگردم



Roman-City.ir 
 فرشته آسمونیرمان 

 

https://telegram.me/romancity :3 

 

 تا؟یرو آن یباز کرد یچ یباال بعدشم در و برا یاومد هوی:چرا چشات قرمزه چرا نایس

 !نمیتو و دوس دخترتو بب یتا عشق باز ستادمیم یوا یکنیچقدر سوال م ی:واایسون

 پات و بگم دوست دارم؟! ریکه بخوام غرورمو بزارم ز یدار یچ ،تویاخه لعنت د

و پست  یجز نامرد و عوض یدار یگاه حساب کنم اخه تو چ هیتو رو به عنوان تک زیره،من چه چآوازه کارهات همه جا پ یعوض تو

 !؟یندار یا گهید یزیبودن چ

 !؟یکه گفت ییدارم به جز حرف ها ییزهایبهت نشون بدم چه چ یخوای:دختره نفهم....منایس

 قایبود دق یبرق هی...تو چشماش واریبه د دمیکه قشنگ چسب ییتا اونجا رفتمیمن عقب عقب م گفتیها رو م نیجور که ا نیهم

 ......ی...لعنتیچه برق دونمینم

 دوباره تکرار کن.... یو که زد ییحرف ها ی:حاال اگه جرئت دارنایس

 

 

 زدم بهش یلیس هیطرف صورتم سوخت....شوک زده بودم....دستم باال رفت که  هی:همون حرف ها رو دوباره گفتم که....ایسون

 ....کنمیدستامو باال سرم گرفت و دم گوشم گفت آدمت م زدیکه پوزخند م یدر حال

که از زور درد اشکم در اومد...منو خوابوند رو تخت که در با شتاب باز شد و  دیسرم و گرفت کش یحرف موها نیاز زدن ا بعد

توش  ناینبود که من و س یخوب تیاون اومده باشه باال،وضع شدیباورم نم دمیسام و د هویکه  کردینگاه م نایناباور به من و س

 کنه. کاریمونده بود چ میبود

 جا؟ نیاخر سر با داد گفت چه خبره ا ناینگاه به س هی کردینگاه به من م هی

 

 

 ؟ییدنبال ما یتو چرا ه کردمیخره اومدم با نامزدم اختالت م ی:عروسنایس

 .نیهمبس کن اون فقط نگران ماست  نای:سایسون

 بلندت کنم! ومدمیتا ن نای:از روش بلند شو سسام

 زنمتااااا؟یم امی:سام منایس

 بزن. ای:بسام

به  یکدوم اصال نگاه چیبود در حال زد و خورد بودن،بلند شدم رفتم طرفشون ه ورشیاز روم بلند شد و به طرف سام  نایس

 .کردنیمن نم

 .کردندیحمله م گهیدوباره به هم د یول کردمیبود جداشون م یسر به هزار زور و زحمت اخر

 انداختم شروع کردم مبارزه باهاشون،انگار تازه به خودشون اومدن. نشونیخودمو ب پس

 که زدم بخودشون اومدن. ی.با داددنیشنیماها رو م یبود وگرنه معلوم نبود که صدا ادیضبط ز یرو شکر صدا خدا

به حالتون بعدا به حساب جفتتون  یبشه.وا یاحترام یب نیکوچکتر خوامیه نماالن عقد خواهرم نیخجالت بکش گهی:بسه دایسون

 .گمینم یزیبره چ شیخوب پ یهمه چ خوامیو م زبانمیاالن چون م رسمیم

 !ایهمزمان با هم گفتن:اما سون نایو س سام

 اومدن. ای گفتنیم ینگاه نکردم چ گهید نییندادم و کادوم و برداشتم رفتم به سمت پا محل

 .رمیکمه وقت نشد برات بهترشو بگ دیکادو مال تو ببخش نینفسم ا ایآنا و گفتم:ب شیپ رفتم

 نداشتن. دمیبودم عکسشو رفتم چندجا د دهیکه د هیچه نازه مثل همون یی:واآنا

 ؟یدیاز کجا خر طونیش

 !شششیا دنیکه از کجا خر گنی:حاال کادو رو که نمایسون

 .دمیبراش کردم و خند ی:پشت چشمآنا

 (دیکنیبگم..)در گوش خواهرش گفت شماها چرا گوش م یزیچ هیدر گوشت  ای؟بیکنیمن پشت چشم نازک م ی:براایسون

 :گوشم بردم دم گوشش که..آنا

بگن دونه دونه  کیهمه اومدن کادو هاشونو بدن و تبر دمیمشگون ازم گرفت اخم کردم خواستم بزنمش که د هیسر  اخر

 خودم و هم گذاشتم. یبود کادو دهیکه واس عقدش خر یفیتو ک ختمیدادن بهم منم ر

 داشتند. طیصبح بل 11فردا ساعت  یکه بخوابن برا شدنیمراسم تموم شده بود و همه داشتن کم کم آماده م گهید

و سالم و سالمت  دندیو خوشحال بودم که به هم رس دمیدیهردوشون م یرو تو چشما یم،خوشبختیو در کنار هم خورد شام

 .هستند



Roman-City.ir 
 فرشته آسمونیرمان 

 

https://telegram.me/romancity :: 

 

 برام؟ نیآورد یچ مینیبب یکنیکادو ها رو باز م یخواهر ااای:سونآنا

 نیا  یست از طرف پدر و مادر عل هیساعت از طرف من  نیا نایدستبند از طرف س نمیکه ستشو سر عقد داد ا می:داداشایسون

 خوشت اومد؟ نیست انگشتر دستبند و گوشواره از طرف پدر و مادرت بب

 کنم که تشکر حساب بشه. کاریچ دونمیاز همتون نم یچقدر قشنگن مرس یییی:واآنا

 ..نیاز همتون زحمت داد ی:مرسیعل

 .منم لباس هامو عوض کردم و چراغ خاموش کردم.میهمه به طرف اتاق خوابمون رفت گهیهمد دنیاز بوس بعد

مانع  دیزدم که نبا بیبه خودم نه یموقع ولتنها تر از هر شمیو من تنها م رهیدلم گرفت خواهرم داره م هویچرا  دونمینم

 آنا بشم. یخوشبخت

 .زانیخانواده ات و دوست ها و عز یدشمنات بلکه برا ینه برا یبخشنده باش یریبگ ادی دیبا یگهگاه

 باشن. نایآنا ا ای یپدر و مادر عل دیشا هیادب یگفتم ب یباز کنم ول خواستمینم زننیدر اتاقم و م دمید

 تو. ادیاجازه دادم ب پس

 سام؟ یدار یادکلنشو حس کردم و گفتم:کار یبو

 چیکس ه چی.فراموش نکن هارهیاز چنگم تو رو در ب یکس زارمیپس نم یهست زتریبرام عز یزیتو از هرچ ایسون نی:ببسام

 !نایس یکس.حت

مو ناز کرد و تو بغلش گرفت بعد اومد صورت کردمیمتعجب نگاهش م ی:اخم که کردم اول رفت در و بست با چشاایسون

 .دیبوس مویشونیپ

 .رونیب امیاز آغوشش ب خواستمیتعجب داشت م یواسم جا کردیکار و نم نیوقت ا چیکردم از رفتاراش ه هنگ

لپم نشوند و از اتاق  یبه رو گهیبوسه د هیآزاد کردن خودم بود. یوول خوردنمو که برا دشیبه سام نداشتم،د یحس چیه چون

 خارج شد.

بودم که لباسم مناسب بود چون عادت داشتم با شلوارک  دم،خوشحالینزدم و چراغ خاموش کردم خواب یا گهیحرف د چیه منم

 و تاپ بخوابم.

 نمیدوست داشتم چشامو باز کنم بب یلیخ کنهیموهامو ناز م ی.خوابم برد حس کردم تو خواب کسدمیاز حرفاش نفهم منظورشو

 که نصف شب اومده اتاقم. هیک

 طرفش که از رو تخت بلند شد و در باز کرد رفت. گردونمیرومو برم داشتم

 

 از قبل ساعت و گذاشته بودم رو زنگ. دمیخواب نیهم یبود که بلند بشم برا قه،زودیدق 1:431و نگاه کردم  ساعت

 رفتم. رونیکردم از اتاق ب یدگیکه به سر و وضعم رس نیشدم و بعد از ا داریزنگ ب یصدا با

نه دوستش داشتم نه بدم  یعنیبهش نداشتم  یاحساس چیزده من که ه یحرف نیبودم که چرا سام همچ نیتو فکر ا دایشد

 دوست بود. هیبرام فقط مثل  ومدیم

 صبحانه رو. نیبخور نییگفتم بفرما یبودند،رو کردم به پدر و مادر آنا و عل ومدهیو آنا ن یاومده بودند تنها عل همه

 نشه. رمونیکه پرواز د نیایصدا کنم ب دوتا رو نیبرم ا من

 جواب دادن. قهیدر زدم،بعد از چند دق یپله ها باال رفتم سراغ اتاق آنا و عل از

 .شهیم ریصبحانه پروازمون د نیای:بایسون

 .انیاونا خودشون م نییپا ایب ای:سوننایس

 دوتا با هم لج هستند. نیچرا انقدر ا دونمیعقب کنارش نشستم نم دیو برام کش یصندل نایکه س نیی:باشه اومدم پاایسون

 .میبرگرد میوقت ندار نیرو بردار یزی.رو به همه گفتم هرچدادینشون م 2ساعت  میرو خورد صبحونه

و پدر و  میعقب نشست نایو آنا جلو من و س یدلم گرفت عل یچرا ول دونمی.نممیها حرکت کرد نیو به طرف ماش میشد آماده

 مان و سام اومدن.و آنا با سا یمادر عل

که از دستگاه رد بشه و ما خودمون از  می.چمدون ها رو گذاشتمی.داخل فرودگاه شدمیدیرس یساعت رانندگ کیاز حدود  بعد

 .میرد شد کننیها رو چک م طیقسمت بل

 و گفتم:بخور خوشمزه اس. ختمیر نایس یها رو برداشتم.برا وهیبود که آبم ادمیشد  خوب

 بودم و خوردم. ختهیخودم ر یکه برا یا وهیهمه دادم از آبم به

همه در حال خواب  شی.نگاه کردم کم و بکردمیم یچرا احساس خواب آلودگ دونمیخوش مزه بود.نم یلیخ زمیعز ی:مرسنایس

 که نیغافل از ا دمیهم چشماشو بسته بود.من هم خواب ایبودند سون

 پرواز رو اعالم کردند. م،شمارهیاز ما بود که برمطمعن شدم چشامو باز کردم.نوبت پرو نایاز خواب س یوقت
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رو  نایشدم و از سالم بودنش مطمعن شدم گفتم که س مایرو ببرند اول خودم وارد هواپ نایسام و سامان اشاره کردم که س به

 .ارندیب

اومد که بودنم کنار اون ها باعث  ادمی یدلم خواست باهاشون همراه بشم ول یا ،لحظهیرو گذاشتن رو صندل نایس یوقت

 .شدمیدردسرشون م

رو دوست داشتم  نایمن س شدنیم ریهام فرستادم.اشکام کم کم داشتن سراز هیعطر خنکشو تو ر یو بو دمیبوس شویشونیپ

 داشتن. گهیحس د هیدل و قلبم  یدرسته که نگفتم بهش ول

و  میو گفتم:خاله مر دمشونیبوس تونستمیکردم،پدر و مادر آنا رو بغل کردم و تا م یاومدند که خداحافظ یکم پدر و مادر عل کم

 .کنمیوقت کمک هاتونو فراموش نم چیعمو رضا دوستون دارم ه

 جا! نیا یموندینم یاومد یدختر کاش با ما م می:ما هم دوست دارمیمر خاله

 با ما. ایب گهیرضا:آره دخترم خاله ات راست م عمو

 

 تمومش کنم! دیتموم دارم با مهیکاره ن هی:من ایسون

 

 من نباشن. شیبهتره پ یول شنیناراحت م دونستمیم

 که گرفته بودم. یشخص مایها هم رفتند داخل هواپ اون

 که.. دیرس یبا آنا و عل یبه خداحافظ نوبت

اگه مرده باشم از قبرم  یبرام مراقب تک خواهرم باش حت یزیچ یکم نزاشت یدوست دارم از برادر یلیخ ی:داداش علایسون

 .ارمیسراغتو و دخلتو م امیم یو مطمعن باش هرجا باش امیدر م

 کنم؟ رفهمیش ایشد رفهمیش

 حتما نگرانش نباش خب. ی:چشم خواهریعل

 باهامون. ایب یبر سین یدوست دارم دلم راض یاج ای:سونآنا

 ناتموم دارم انجام بدم. یکارها کمیدلم  زیعز شهی.نمدادمی:بغلش کردم تک خواهرمو که جونمو براش مایسون

ها خب من دوس دارم خاله  نیاریب ین ین نیازدواج کرد نیدیرس نیباشه؟نگران من نباش رفت امیکه شد خودم م هروقت

 بشم.

. صورتمو کردم به سمت میبر نیسوار بش گفتیکه م میدیخلبان بالگرد و شن یکه صدا میگفتیها رو در گوش هم م نیا همه

 منو. دیسامان و برادرانه به آغوشش کش

 برام. شونیسخته دور یلیباهاشون بحرفم خ خوامیزنگ بزن م یدیباش رس زانمی:مراقب عزگفتم

 خب؟ ینرسون بیمن پشتتم اگه به خودت آس یکن یهرکار یول یکنیم کاریچ دونمی:باش خواهرم مراقب خودت باش نمسامان

 بار دروغ بگم،گفتم:باشه. نیاول یشدم برا مجبور

 سوار شدند و دست تکون دادند دل من هم با اون ها رفت. همشون

 به نبودنم عادت کنند. دیاگه من نباشم.با یسالم و سالمت باشن حت خوامیاز خدا م فقط

 یها چ یتم گفتم نفوذکه چطور نابودش کنم به سمت سام برگش نیاز فرودگاه تو فکر بودم،فکر ا میبا سام خارج شد همراه

 به دست آوردند؟ یشدند مدرک

 ؟یبر یخوایتا اخرش م یمطمعن ایسون شهیشروع م یآوردند داره همه چ ری:آره مدارک و گسام

 .کردیدنبالمون م وشیبرم باهاشون دار خواستمیندارم اگه االن من هم م یدیبکنم مطمعنم ترد خوامیکه م ی:من از کارایسون

 دارن که زبونم الل بخوان بچه هاشونو از دست بدن. یو آنا تازه عقد کردند پدر و مادرشون چه گناه یعل

 .هیشدن یهست ول ،سختیبرس یخوایکه م یتا اون هدف یاز دست بد یرو تو زندگ ییزهایچ یسر هی دیبا یگاه

 نقطه ضعف هاش. شهیو خانواده آدم م زانیموقع ها عز یده،بعضیجاها سنگ بشه احساسات آدم کار دستش م هی دیبا آدم

 میحاضر یحت میکنیم یهر کار میکه دار یبه خاطر خانواده به خاطر عشق یول میکنینم یکار چیآدم ها به خاطر خودمون ه ما

 .کنندیکارها رو نم نیها ا یلیکه خ یدر صورت میجونمونو بد

که  فهمنیو اون موقع م دنیو حرص و طمع از دست م یخودخواه یو خانوادشون رو از رو کنندیها خودشونو انتخاب م یبعض

 ندارن. یچیه گهید

 نشون بدن. فیوجود نداره خودشونو ضع زیچ چیچون ه دیاز اون ها ترس دیاز دست دادن با یندارند برا یچیکه ه ییها آدم

 ریخانواده هاشون که ز شیبرن،برن پ دنیهست که باعث زنده موندشونه که اونم م یجون نیا مونهیم یکه باق یزیچ تنها

 .دندیصدها خلوار خاک خواب
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 مرگم بشه! متیبه ق یحت امیباهات ب خوامیتا آخرش هستم م ایرفتم که سام اومد طرفم و گفت:سون نمیطرف ماش به

 تنها باشم. خوامیاالن هم م کنمیکمک تو حساب م یرو یول کنمینره من تک کار م ادتی:سام ایسون

که بود رها شد و من تو اتوبان ها در حال رفتن  ییبا سرعت از جا نیاشو رو هم گذاشت و من پام رو پدال گاز.ماشچشم ه سام

 سر قبر پدر و مادرمه. کنهیکه آرومم م ییکه آرومم کنه تنها جا ییبودم.رفتن به جا

 .دمیرس قهیدق 61به طرف بهشت زهرا حرکت کردم بعد از  پس

که تا  یمادر کردیکه پدرانه هاشو برام خرج م یپدر یاشو قفل کردم.دلم براشون تنگ بود،براو پارک کردم و دره نیماش

 داد. ادیخوب و بهم  یکردن مث آدم ها یتونست راه و رسم زندگ

 ستین یخوب یجا ایو مادرم نگفتن که دن شن،پدریم گرانیداره که باعث مرگ د یبد یآدم ها ایکدوم بهم نگفتن که دن چیه یول

هزار تومن هم  هی یکه حت ی.زمانیحتما از قصد مهربون یمهربون باش دن،اگهیم یجوابشو با بد یبه کس یکن یاگه خوب چون

 .کنهینگاهت نم یکس ینداشته باش

 و از من صلب کرده بود. دنینفس بکشم،نفس کش تونستمیکه تو گلوم بود نم یبه قبر پدر و مادرم بغض دمیرس

 شدند. یمحابا اشکهام جار یبغضم شکسته شد و ب بالخره

 اومدم. نیمن بب یدخترت اومده سالم مامان قشنگم زندگ نیدلم برات تنگ شده پاشو بب یآرمانم خوب یی:سالم باباایسون

دست  یدلم برا ییکنم بابا یزندگ یکار کنم چه جور یکه من بدون شماها چ نینگفت نیکه منو تنها گذاشت نیبد یلیخ نیرفت چرا

 تنگ شده. یکردیمردونه ات که موهامو ناز م یها

 .یو غرق محبت کن یبرام کنارم بخواب یکه شب ها قصه بگ ییکجا یمامان

 کوتاهه. ایو االن دستتون از دن نیزیقسم به جونتون که برام عز یول نیشیاز من ناراحت م دونمیقشنگم و پدر مهربونم م مادر

 .نایانتقام مادر و پدر سشما و  رم،انتقامیگیخوردم انتقام م قسم

که شما رو کشت و شما رو از  یهم مث من پدر و مادرش و از دست داده همون کس نایها مامان و بابا س ندیدعوام نک راستش

 .رمیانتقام اونا رو هم بگ خوامیمن گرفت  م

اونم مثل شما از  خوامینه چون نم گهیعقلم م یول یدوستش دار گهیرو دوست دارم قلبم م نایو مامان قشنگم من س بابا

 دستش بدم پس گذاشتم بره.

که جون داشته باشم و زنده  یتا وقت زمیحاضرم جونمو بدم.پدر و مادر عز یکه برام مونده حت یمحافظت کنم از خانواده ا دیبا

 .امیجا م نیو ا رمیگیبمونم انتقام م

 .نیحافظ من باش دیکم کنکم خوامیتا اون موقع خداحافظ مادر و پدر مهربونم م پس

 یبچگ ادیآشنا بود منو  یلیبرام خ دم،صدایرو شن ییزدم خواستم بلند بشم که صدا یشدم و رو سنگ قبرهاشون بوسه ا دوال

 رهیبهم خ یسام با حالت طلبکار دمیمنو گرفت و تکون داد به خودم اومدم و د یدست هویانداخت رفتم طرف صدا که  یهام م

 شده.

 ؟یدیآهنگ و شن نیسوال تو ا هی یجا؟راست نیا یاومد یچ یبرا یکنیکار م یجا چ نی:اایسون

 ییجا نیا دمیکردم فهم تیابیرد نتیاس ماش یپ یدوما سالم بودنت برام مهمه سوما با ج میازمندی:اوال به رهبرمون نسام

 قشنگ بود. یلیبود خ یآهنگ چ

 .خوامیساختمونشو م یو آماده کن نقشه ها زاتی.تجهمیفردا شروع کن دیفکر کنم که با شهیکارمون شروع م می:بهتره برایسون

 .کنمیحتما برات آماده م زمی:باشه عزسام

 .میسوار شو بر ایب ستمیتو ن زیعز زم؟منیعز یانقدر به من نگ شهی:مایسون

 ...دهیبرامون د یچه خواب ندهیکه آ نیاز ا غیدر میشد نیو سام سوار ماش من

اون  یکه برا یزیامشب تنها چ شدمیکم کم آماده م دی.منم باارهیو سام رفت تا بچه ها رو ب میشد ادهیپ گاهمونیبه پا میدیرس

 مرگ هستش. مونهیم شعوریساسان ب

 و برداشتم و زنگ زدم به آنا. میراحت شروع کنم،گوش الینه که با خ ای دندیخانواده ام سالم رس نمیزنگ بزنم بب دیاول با یول

 بغضم گرفته بود. دمیقشنگ خواهرمو شن یاز چند بوق برداشت که صدا بعد

 .السیگودز هینگرانته شب یلیداغونه خ نایس میدیکه رس یاز موقع ینگران نباش ول میدیما رس یخوب یخواهر ااای:سونآنا

 �😆😆😆�چارهیب الیگودزرو بده باهاش صحبت کنم  یباشه گوش دیتحمل کن دیبا یسختتونه ول دونمیراحت شد م المی:خایسون

 نایبا س دمیو م یگوش گرخانونمی:باشه جآنا

 ؟یرفت یچرا گذاشت یمن دوست دارم لعنت یبر یبزار یخواستیم ییبگم چرا تنها یمن به تو چ یخوب زمی:سالم عزنایس

 .یزنده بمون دیتو با یاگه جونمو از دست بدم ول یحت یزیمجبورم دور نگه دارمت از هرچ یدوست دارم ول نای:سایسون

 االن. نیرو بده به سام هم یهرجور که شده گوش شتیپ امیمن م ای:سوننایس
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 تلفن کارت داره. ای:سام بایسون

 .ایبا سون یباشه گوش زارمیاره باشه حواسم هست نترس نم ی:جانم سالم خوبسام

 .یریجلومو بگ یتونیپس نم دمیرو که بخوام انجام بدم م یکار یدونیم ؟تویگفت یبهش چ نای:سایسون

 تنهام نزار. ایدن نیمن و تو ا کنمیخواهش م یول یک دونمینم امیم رانیمن ا یکه الزم بود بدونه رو گفتم ول ییزهای:چنایس

 کم کم متوجه شدم، یبعدا وقت یول رمیانتقام بگ خواستمیحانواده ات بود م ریمرگ پدر و مادرم تقص کردمیفکر م لیاوا

قشنگ شده  یلیخودم عاشقت شدم خودم وابسته ات شدم.عقد آنا خ یتو رو عاشق و رها کنم ول برعکس شد خواستم که

 باشه؟ میاز هم دور باش میبود که مجبور بود یجور طیاگه شرا یحت ایمثل فرشته ها پاک بمون سون یبود

حاال بزار  رمیهستش که انتقام پدر و مادرت و بگ نیا دمیکه م یتنها قول دمیکه بخوام انجام م ییکارها یول دمی:قول نمایسون

 حرف بزنم. یبا خانواده ها و داداش عل کریرو اسپ

 :باشه.نایس

سر  امیم گهیتا چند وقت د ن؟منیدیراحت رس نیو خاله نفس خوب دیعمو ام میو عمو رضا خاله مر ی:سالم داداش علایسون

 بهتون باشه؟ زنمیم

تو زود  یما هم دلمون تنگ شده برا یکه نباش کنهیآنا دق م نیا ایزود ب یدختر ماهم خوب ی:سالم به رویآنا و عل خانواده

 فعال دخترم. یندار ی.کارایب

 :باشه چشم فعال.ایسون

کفش  هیو  یمشک زیبا بول یشلوار مشک هیآمادا بشم  رمیکه همه اومدند.پس م دهیسام عالمت م دمیو قطع کردم و د تلفن

 .یپاشنه بلند مشک

 .دیبر دیتونیم دیبمون دیتونیبا خودتون هستش م میالبته تصم نییجا نی:سالم خوشحالم که اگمیتو حنجرم و م ندازمیم صدامو

 براتون. دهیم حیانتخابتون تموم شد سام توض یوقت دیاز االن انتخاب کن ادهیتو کار ما مرگ ز چون

 دوباره مطمعن شدم. میساعت به نقشه و هدف هام فکر کردم و از تصم میرفتم و حدود ن رونیاتاق ب از

هاشون  یلیارزش داره خ یلیبرام خ نیکدوم از افرادم نرفتن و ا چیساعت که گذشت رفتم داخل اتاق خوشبختانه ه مین حدود

 ها هم باشم. نیبه فکر ا دیهاشون خانواده دارند با یلیزن و بچه دارند خ

 آماده اس؟ زاتی:تمام تجهگمیجلو و م ادیکه ب مکنیسام اشاره م به

 نگران نباش. ای:اره سونسام

 به خانواده هاشون. میو دستمزد کارکردهاشونو بد مشونویب دیبا فتهیها ب نیا یبرا یسام اگه اتفاق یراست

 :باشه.سام

 بده خودت. حی:توضایسون

 به اسم...... یکه شخص میبجنگ میخوایم نی:دوستان به خاطر اسام

 

بهم  شهیرو پدر هم یبودم همه چ دهیکنم چرا نفهم یکه چرا نتونستم کمک نیاز ا کردمیو من بغض م گفتی:سام داشت مایسون

 ای لتیفام یاز اعضا یکی دیکه اون شا نیبا وجود ا یشناسیکه رو به روت هست رو نم یآدم یگاه یمراقب باش دیبا گفتیم

 دوستت باشه.

 که هدفت واال با ستین نیباالتر از ا زیچ چیو ه یورز یو عشق م یکه دوس دار ییزهایچ یبجنگ برا پس

که همراهم هستن و تنهام  نیاز ا کنمیاحساس غرور م نمیبیو تو صورت افرادم م تیجد یو وقت شهیسام تموم م یها صحبت

 من مراقبشون هستم. نیراه مرگ هست نگران خانواده هاتون نباش نی:تو اگمیپس بهشون م زارنینم

 .میکنیتموم م شهیهم یبار برا کیو  میکنیجنگ هستم پس باهم شروع م نیتو ا خودمم

 ...یروزیپ یبه سو شیپ

 .میکه حمله کن میو قرار امشب رو گذاشت میکرد یاطراف و همه رو بررس یساختمون ها ی:با افرادم نقشه هاایسون

 .میکارها رو بکن هیکه بق دمیرفتن به کارهاشون برسن و من و سام مون همه

 .یمبارزه باش نیا یها هر طور که شده من اصال دوست ندارم تو تو یزنده بمون دیتو با ایسون گمی:مسام

 یریمردن اون آشغال پ دیچون با مونمیزنده م یمنصرفم کن یتونیتو هم نم رمیگیو م رمیانتقام بگ خوامی:سام بسه من مایسون

 .نمیرو بب

 ؟ی:اون مدارک کوشن که از ساسان جمع کردایسون

 :دست منه.سام

 .ایبده و ب سیاالن برو به اداره پل نی:پس همایسون



Roman-City.ir 
 فرشته آسمونیرمان 

 

https://telegram.me/romancity :2 

 

 ا؟ی:اما سونسام

 .کنمی:سام خواهش مایسون

 :باشه من رفتم.سام

 بهتر بود به دو تا از بچه ها سپردم که مراقبش باشن. یجور نیپس ا کردمیسام و از محدوده خطر دور م یجور هی دیبا

اومد.برش داشتم خواستم جواب بدم که شماره اش نا آشنا بود بعد از  میگوش یصدا هویکم کم که  شدمیآماده م دیبا خودمم

 بود. شیخود عوض یکه گذشت برش داشتم صدا قهیچند دق

 مدت استراحت دادم بهت چطوره دوباره شروع کنم؟ هی یستیتو؟چه خبر ن ی:سالم خوشگل خانوم خوبوشیدار

 ؟یشروع کن البته اگه زنده بمون یترسونیم یمنو از چ خونهیکبکت خروس م یریپ هی:سالم و زهرمار چایسون

 تو! یحت ترسمینم زیچ چیمن از ه یکن دیمنو تهد یبخوا یباش یجغله تو ک هی:منظورت چوشیدار

 کدوم و اول انجام بدم برات. دونمیبرات فقط نم دمیخواب ها د یلیخ نیکنم بب یدفعه نوبت منه باهات باز نی:اایسون

 ن؟یکرد یچه غلط ییجا نیا یچ ینون برا فی،حیلحظه گوش هی مونمی:باشه من منتظرت موشیدار

 ها.. سیپل می:قربان تو دردسر افتادنوچه

 تموم کنم. دیبود سام حاال امشب نوبت حمله اس با یلبم اومد.کارت عال یو لبخند به رو دمیشنیدادهاشو م ی:صداایسون

هواسشونو پرت  دیمن با شدنیم ریافتاد و درگ یکارهاشون عقب م یخوشحال بودم که تا حدود رفتیاز رو لبام کنار نم خنده

 جلو برد. یراحت شد و کارهامو تا حدود المیکه سام انجام داد خ یکار نیکه با ا کردمیم

که  نیبه خاطر ا میبغل کرد گرویکه همد شمیاز چند ساعت سام اومد اون هم لبخند به لب داشت خوشحال بود اومد پ بعد

 میو رو کن وشیدار یها ینصف کثافت کار میتونست

 مسئله دور باش. نیاز ا فتهیبرات ب یاتفاق خوامی:سام نمایسون

 

 باشم پس حرف اضافه نزن. خوامیمن خودم م ای:سونسام

پا پس  تونمیهستش نم یچه من باشم چه نباشم.نبرد سخت یمراقب خانواده ام باش دیبا فتهیب ی:اما سام اگه هر اتفاقاینسو

 بکشم.

 ******************************************** 

 .سیچرا دست خودم ن دونمیدلشوره دارم نم ی:علآنا

 فداتشم نگران نباش. سین یچی:همسرم آروم باش هیعل

 کنارمون. انیم گهیچند وقت د تا

 باشه... یگیطور م نیکه ا دوارمی:امآنا

 باشن مثل خانواده ام هستن. ینگران سام و افرادم بودن هرچ یمن نگران خودم نبودم ول دیساعت رفتن رس بالخره

 .میبا افرادم نقشه ها رو مرور کرد گهیدور د هی قهیمخصوص و جل یلباس ها دنیاز پوش بعد

 .کم کم افرادمو پخش کردم و همشون منتظر دستورم بودند.میدیساعت راه رس کیدود از ح بعد

 سر و صدا بد نبود شروع کنم. کمینارنجک و  هیپس با  شدیهواسشون پرت م دیبا

 .کردمیکم کم مبارزه رو شروع م دیپس با دمیجنب و جوش افرادشو از دور خودشو د دمیدیم

 3...2...1.نی:با شمارش من آماده حمله باشایسون

 ما آغاز شد. نیگفتن من جنگ ب 3از  بعد

 ییزهایچ یگاه یول ارنیسر و صدا دخل افرادشو ب ینکنند و ب کیشروع شد به افرادم دستور دادم که حداالمکان شل یریدرگ

 .شهینم یخوایکه م

 و دادم. کیر شلاز افرادمو کشتن چشم هامو بستم و دستو یکی دمید یوقت پس

 .میها شروع شد و من و سام شونه به شونه هم داخل ساختمون شد کیشل یحرفم صدا نیاز گفتن ا بعد

 ییمحموله ها و آدم ها گهید یسر هیبگردن و  شگاهیهاشونو فرستادم دنبال آزما یسر هیکردم  میافرادمو که تقس یها گروه

 شده بودن. دهیکه دزد

 اشو سپردم به سام و خودم به سمت اتاقش رفتم که ناگهان... هیکردن با افرادش خسته شده بودم پس بق یاز باز گهید

 از اتاقش. رونیرو پرت کرد ب یکس وشیناگهان در اتاقش باز شد و دار که

 شد. کسانیبا خاک  می:احمق تمام دار و ندارم به باد رفت تمام زندگوشیدار

پس چرا  نیکه کارها رو بکن دادمیکردن،مگه من به شما پول نم دایداشتم پ یه ها و هر چو محمول شگاهیها که آزما سیپل

 ن؟یدادیدرست انجام نم
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خودش  هیکجاهستند که بتونم از اون ها عل ستیخانواده اش هم معلوم ن نیومدیاحمق هم برن یاز پس اون دختره  یحت

 استفاده کنم.

بعدش با  یکه بهم داد ول یاز لقب رهیگیخندم م ست،ناخودآگاهیها ن سیبه رئ هیمخش چون اصال شب یزدم به افکار ب یپوزخند

 توهم. رهیاخم هام م زنهیکه از خانواده ام م یحرف

 چه باشم و چه نباشم. دمیبهم بزنه اجازشو نم یبیآس نیکس حق نداره کوچکتر چیه

حساب هستش پس  هیحاال وقت تصف دمیبشنوم رس خواستمیکه م ییزهاینداره به چ یا دهیفا  ستادنیوا یکیتو تار گهید پس

جناب  یدرمونده شد نمیبیگفتم:م یبلند یشدم و با صدا کینزد شهیم کیکه به طعمه اش نزد یسر و صدا آروم مثل مار یب

 ؟یتنتونس یول یمنو بکش یخواستیخان خب پس م وشیدار

 دفعه بعد کارش تمومه. یول دمیم فمیبار فرصت به حر هیکه  نیاخالق دارم ا هی من

 برسونه چه باشم چه نباشم. بیکس حق نداره به خانواده ام آس چیباشه ه ادتی

 لو دادم تو رو.. سیبودم که به پل من

 ه؟یچ یدونیبه همه گفتم راستش م ویبودم که آمار همه چ من

 .شهیاضافه به مدرک ها م نمیضبط شده ا یکه گفت یهرچ االن

 

 

 منو؟ یبکش یخوایم یکن رکایچ یخوایاالن م خب

 .یالبته اگه بتون یهست یبکش منتظر چ پس

 

 

بفرستم تا حاال  خواستمیکه م یاالن محموله ا یاگه سر راهم نبود یختیسر تمام محاسباتم و به هم ر ری:تو دختره خوشیدار

 فرستاده بودم.

 .یزنده بمون زارمینم کشمیرفته من تو رو م نینقشه هام از ب تمام

 دفاع شروع کردم به مبارزه کردن. یحرف به سمت من حمله ور شد و من برا نیزدن ا با

 شد. هوشیسر با ته اسلحه ام زدم به پشت سرش که ب اخر

 و نوچه بدبختشو ببرن که از سکته رد داده بود. وشیدار انیکه داخل گوشم بود به افرادم دستور دادند تا ب یگوش با

 که پنهانش کرده بود. زیم ریجعبه ز هیداخل اتاق چشمم خورد به  یکردم به بررسبردنشون و من شروع  افرادم

 هست.رفتم براش داشتم قفل بود. یزیچ هیکه  یدیم یکردیاگه دقت م یول شدینم دهیوهله اول د در

 خودمو داشتم. یجعبه رو،روش ها نیپس منم بلدم باز کنم در ا نهیبب بیبا اسلحه ام باز کنم گفتم ممکنه آس خواستم

 کردن بالخره باز شد. نییباال و پا کمیدوتا سنجاق و  با

من تا بزرگ  یاز کوچک کردیکار م یجا چ نیما ا یباور کنم که عکس ها تونستمینم ومدیچشام داشت در م دمیدیکه م یزیچ از

 طور عکس پدر و مادرم. نیشدنم و هم

مسافرت و  میبر میخواستیکه م هیعکس مال روز نیلحظه،ا هی یبرا که خشکم زد کردمیعکس ها رو دونه دونه نگاه م همه

 سوخت و پدر و مادرم مردند. نمونیماش

 گذشتیما م یکه برا یقیاز لحظه لحظه دقا کنهیم یو بمب و جاساز کنهیم یو دستکار نیداره ماش یشخص هیعکس  نیا تو

 عکس هاش بود.

و  یجا جاش نبود پس صندوقچه رو برداشتم و بعد از نگاه اجمال نیچون ا شدینم یکنم ول هیگر خواستمیگلوم و گرفت م یبغض

 .رونینکردم رفتم ب دایپ گهید یزیچ

 کنم. دایگاوصندوقشو هرجور که شده پ دیاتاق و کامل بگردن چون با نیاز بچه ها سپردم که ا یکیگوشم به  یتو یگوش با

 .میشده بودند تلفات نداشت یدوتا از افرادم زخم یکیتموم شده بود و همه سالم بودند  اتیبودم عمل خوشحال

 .شدمیدست به کار م دینکردن خودم با دایها بهم گفتن که گاو صندوقشو پ بچه

 

که دوباره برگشتم نگاه  نییپا امیخواستم ب یول سین یچیه دمیپله ها رفتم باال وارد اتاقش شدم همه جا رو نگاه کردم د از

 کردم.

 هستش دوما استتار کرده بودند. دید یو خطا ادینم یچیخودشه اول به نظرت ه اره

 به گاو صندوق. دمیبالخره رس دمیطرف کتابخانه اش حدسم درست بود دونه دونه کتاب ها رو کش رفتم
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و بتونم از استفاده کنم  یچه جور دادیم ادیبهم  گفتیهاشو م یپدرم هستم تمام کم و کاست ونیمد نمیرمزش که ا مونهیم

 رمزها اجرا کنم. یها رو تمیالگور

 .کردیبرام کار و آسون م یتا حدود نیبود و ا یو وصل کردم بهش خوشبختانه نوع رمز عدد یبیج وتریکامپ

 .شدیاومد و همه جا قفل م یدر م رشیآژ یصدا زدمیبار اشتباه م نیچون اگه سوم کمی البته

تو مرحله آخر درست  یتا رمز درست و داد دو بار اول که انجام دادم اشتباه شد ول وترمیشروع کردم امتحان کردن با کامپ پس

 بود و در گاو صندوق باز شد.

 ها اونجا بودن. دیاسلحه تا فروش انسان همه رس دیکه کرده بود از خر ییتعجب کردم چون ممکن نبود تمام کارها یلیخ

درش و باز نکن و اگه  یسالم بمون یخوایبود روش نوشته بود اگه مهم  گهیپاکت د هیفم،یداشتم و گذاشتم داخل ک برشون

 درش رو باز کن. یریبم یخوایم

 تو بدنم نشست. یجمله لرز بد نیبا خوندن ا یول دمیکه پدر و مادرم و از دست دادم انقدر نترس یمن

 نیکردم گاوصندوق و چون از ا یا بررسرو برداشتم و مجدد یمورد حرف بزنم همه چ نیبا سام در ا دیبعدا با فمیتو ک گذاشتم

 .ادیبر ب یبگ یآدم ها هرچ

که پر باشه  ییپنهان کردن مدارک پس آروم آروم شروع کردم به ضربه زدن،جاها یباشه برا ییهم جا نیکف زم دیشا

 .هیباشه صداش توخال یکه خال ییصداهاش پر هست و جا

کردن اطرافش  یماننده دوباره ضربه زدم مطمعن شدم با چاقوم شروع به خال یرو که ضربه زدم حس کردم خال یکاش نیآخر

 شدم.

که مربوط بود به مادرم شوکه شدم چون برام قابل  یخاطرات دم،دفترچهیدفترچه خاطرات د هی یکاش ریرو برداشتم و ز یکاش

 .کنهیکار م یخونه چ نیفهم نبود که دفترچه خاطرات مادرم تو ا

 یبه حرفاش گوش کنم ول خواستیدلم نم زدیسام داشت با تلفن حرف م رونیآروم رفتم ب فمیتم تو کداشتم و گذاش برش

 نشد.

ممکنه  ایبراتون راستش سون ارمیهستند م هوشیکردم بله ب دایو پ وشیدار یجا نی:قربان همونجور که دستور داده بودسام

 بشه کلکشو بکنم؟ ریدست و پا گ

 برش داره. یکس دمیچشم اجازه نم ارمیکنم م دایپاکت زرد و هم براتون پ اون

 

 

 .نیخدمتتون نگران نباش فرستمیم گهیبه حسابم محموله مواد و آدم ها رو تا چند روز د نیختیکه پول رو ر ممنون

 

 

رو چه  یهرکس تیگرفتم که ن ادی نویا ادیز یاز مبارزه ها کردینگاهم م دهیتمام شدن مکالمه اش برگشت سمت من و ترس با

 از چشماش خوند. شهیخوب چه بد م

که با تلفن حرف  یدیمنو شن یمتوجه نشدم؟حرف ها یتو چرا اومد یینجایا یزد و اومد طرفم و گفت:از ک یمصنوع لبخند

 زدم؟یم

 

 

داره که با چه  یتلفنت تموم شده بود دوما به من چه ربط شتیپ امیتا ب یزنیتلفن حرف م دمیاز دور د دمی:اوال که نشنایسون

 وجود نداشت. یتمام خونه رو گشتم گاوصندوق ؟منیکنیصحبت م یکس

 

 

 .زمیطور باشه من برم شبت خوش عز نی:که اسام

 ستمیتو ن زی:برو شب خوش من عزایسون

 مونده. ادمی قیسام تمام صحبت هاشو دق یآوردم از حرف ها یتو شوک بودم سردر نم بدجور

 

 شده به حسابش؟ ختهیاز مواد و محموله صحبت کنه؟چرا پول ر دیماجرا رو بفهمم.چرا سام با یهرجور شده ته و تو دیبا

 زد؟یپشت تلفن حرف م یمنو بکشه؟با چه کس خوادیم واقعا
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 جمع بشه. شتریب دیبه بعد،حواسم هم با نیاز ا رمشیدست کم بگ دیاونا بده نبا لیتحو خوادیو م وشیدار چرا

 

 

 

که  هیباند هیعضو  نیکوچکتر وشیدار نیا نمیبیم کنمیگذاشتم حاال فکر م یآهنگ آرامش بخشو روشن کردم و  نیماش

 .سیشخصش معلوم ن نیبزرگتر

رفتم سراغشون اول دو سه  عیمدارک افتادم سر ادیخوردم خواستم بخوابم که  وهیآبم هیخونه لباس هامو عوض کردم  دمیرس

 از هر کدوم گرفتم. یتا کپ

 .گردهیبره و اگه بره زنده بر نم تونهیکس جز خودم نم چیکه ه یتیرو گذاشتم تو محله امن یاصل مدارک

 

 

قبل رفتن خوب شد تمام کار  گردهیکردن مدارک بر م دایپ یسام برا کنمیها رو تو گاو صندوق اتاقم گذاشتم چون حس م یکپ

 رو سرجاش گذاشتم و در گاو صندوقم بستم. یها رو کردم و همه چ

 

 

 

 ایتو سرم دارم مهمه برام که بفهمم سام طرف منه  یدیجد یفکرها هی زدمیبه آنا زنگ م دیچون صبح حتما با دمیخوابیم دیاب

 طرف اون.

 رو بدم. یمردن سور هی بیترت دیکنه با انتیبه من خ دیچرا سام با اصال

 

 

 هم فکر کنه من مرده ام. نایس یکه حت ادیبه نظر ب یعیطب ییجورا هی دیهست با یبدونه داداش عل دیکه با یکس تنها

 

 

 افکار خوابم برد که. نیو عمو رضا.با ا میصحبت کنم با خاله مر دیها با نیقبل همه ا یول

که آروم  یزینبرد تن به تن چ هیبعد از  دادیرو نشون م 11به ساعت کردم حدود  ینگاه هیبا نور آفتاب چشام و باز کردم  صبح

 دوش آب گرم هستش. هی کنهیم

 هستش. قهیدق 11طرف حموم رفتم دوش گرفتم و از حمام در اومدم،اکثر دوش گرفتن هام  به

تا برداره اخر سر  کشهیسال طول م 111 شهیو برداشتم زنگ زدم به آنا مثل هم میخودم صبحونه آماده کردم و گوش یبرا

 جواب داد.

 کنمیدق م تیدارم از دور ایاشو بدلم برات تنگ شده پ یخوب ی:به سالم خواهرآنا

 

اگه من مردم  یبهم بده حت یقول هیفقط  یخواهر امیخواهر قشنگم منم دلم تنگ شده برات باشه م ی:سالم ماه من خوبایسون

 .اینکن هیگر

 شعور؟یببندم برات ب امیب ایاون دهن و  یبندیم ای:سونآنا

 

 م؟یداداش یو بد یگوش شهی:باشه گل من حاال مایسون

 

 تلفن. ایب یعل ی:باشه گلم چندلحظه صبر کن،علآنا

 

 رفت؟ شیچه خبر کارها خوب پ ایسون یگلم خوب ی:سالم آجیعل

خط  هیبا  دیصحبت ها دارم باهات ممکنه خطمو کنترل کنند با یلیممنون آره امن و امان هستش خ ی:سالم داداش گلم خوبایسون

 بهت شمارتو دارم. زنمیزنگ م گهید
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 .یآج:باشه یعل

 کارتو. میگرفتم س یالبته با مشخصات جعل میگوش یانداختم تو دیخط جد هیرو قطع کردم و  یگوش

 از بوق خوردن جواب داد. بعد

 

 .اطیح امیشده آره تو اتاق کارمم باشه م یچ ای:جانم سونیعل

 

 ان.سام و گفت(حواستو جمع کن مخصوصا سام یو صحبت ها اتی:داداش خوب گوش کن)تمام عملایسون

 

 

خارج  امیناراحت کننده اس مجبورم م دونمیبدم م دیو با یمردن سور بیکنم داداش ترت یکار هی دیبا یول شمیم جیگ دارم

 سرجاشه. میاصل رم،مدارکیبم گهیشناسنامه و پاسپورت د هیبا  دیبا یول

 البته داغون تر منظورمه. شهیبدونه داغون م دیبا نایس یول گمینم یبه کس یتو بگ ی:باشه هرچیعل

 هی یبدون تو باشه حداقل اومد تونهیدوست داره نم نایکه هست نشه س ینیسخت تر از ا ططیخوب فکراتو بکن شرا ای:سونیعل

 خبر به کل خانواده بده.

 

 

 دوسش دارم پس مراقب باش. شتریخواهرم من خودم به شخصه از جونم ب ستشین یمن کم کس یبرا نایس

 

 

 منم دوسش دارم تمام کارهام به خاطر شماهاس وگرنه اتقدر دور نبودم از خانواده هام. ی:باشه داداشایسون

 

 

 نگران نباش فعال خداحافظ. دمیم شویبیامروز ترت باشه

 گلم. ی:خداحافظ اجیعل

 

 

 

صوص خودشو گفتم که و برداشتم و زنگ زدم بهش بعد از چند بوق برداشت و رمز مخ کردیکه برام مدارک درست م یا شماره

 شناخت.

 

 گفتم،تماس و قطع کردم. خواستمویکه م یحاتیخواستم مدارک و آماده کنه و توض ازش

 

 

ام  یشخص مایخودم تو هواپ یهستم)بدلم جاش هست(ول یاصل مایسام فکر بکنه من تو هوا پ دیکه با مایهواپ طیبل مونهیم حاال

 .فرستهیکشتنم م یرو برا یکیهستم مطمعنم 

 

 

 یزیآشپزخونه تا چ رفتمیها و لباس هامو جمع کردم داشتم م لهیفکر و هماهنگ کردن کارها به طرف اتاقم رفتم و وس نیا با

 ندارم. یچرا بهش حس خوب گهید دونمیبپزم که زنگ در خورد،رفتم در و باز کردم سام اومد تو نم

 

 ؟یبر یخوایکجا م ییدایچه خبرها کم پ یخوب زمی:سالم عزسام

 از دوستم تو ونکور. یکیبرم خونه  خوامیم ی:سالم خوبم مرسایسون

 

 ؟یطور دلم برات تنگ شده بود ناهار خورد نی:که اسام
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 .میبا هم غذا بخور ایب یاگه نخورد یزیچ هیبپزم  خوامی:منم)مجبورم حفظ ظاهر کنم(نه نخوردم مایسون

 

 

 کمکت. امی:باشه مسام

 .میدرآورد خچالیرو از  تزایپ لیوساو  میسام به طرف آشپزخونه رفت با

 ساعت کارها تموم شد. میبعد ن تزا،یبه درست کردن پ میکرد شروع

 

 

 شک ندارم که خوشمزه اس. ییچه بو یچه عال ی:واسام

 خوشمزه باشه چون من پختم. دی:اره باایسون

 

 

 غذامون تموم شد ظرف ها رو برداشتم شستم و سرجاشون گذاشتم. یوقت

صدا انجام  یتموم کارهامو ب نیهم یبود شک داشتم خواب باشه برا دهیآب برق گاز و بستم.سام رو مبل دراز کش یرهایش

 دادم.

 

 داشتم. ادیوقت ز نیبه خاطر هم گرفتیبودم و وقتمو نم دهیخر ینترنتیرو ا مایهواپ یها طیبل

پا شد پس حدسم درست بود اصال خواب نبود و  از جاش که مثال خواب بود هویکنم که  دارشیکنار سام و خواستم ب رفتم

 خودشو زده بود به خواب.

 

 

 ا؟یشده سون یزی:چسام

 تو هم پاشو برو. رمیکنم که بگم دارم م دارتی:نه خواستم بایسون

 برسونمت فرودگاه. شمی:باشه گلم آماده مسام

 .ی:باشه مرسایسون

 

 

 .دونهیم یادیخواسته ز سیبا بچه ها هماهنگ کن کار و تموم کنند رئ هیخلبان ک نمیبب خوامی:خوب گوش کن مسام

 

 

 .نییمصمم تر شدم،پس چمدونم و برداشتم و از پله ها اومدم پا ممیداخل راهرو به صداش گوش کردم و در تصم از

 ش.و در آغوش گرفتم ششیحالت ناراحت رفتم پ هی.با دونمیرو که م یکنم تا نفهمه همه چ یباز لمیف دیبا

 

 

 االن نشون بدم. دینبا یول هیک گهیکه م سیرئ نیداشتم خفه اش کنم و بفهمم ا دوست

 

 

 .یصاحبت بشه تو مال من یکس زارمیهامون و نم یدوست دارم راستش از همون بچه گ ای:سونسام

 

 انسانم. ستمین لهیوس ای یمن ش ستیکس صاحبم ن چیمن ه ی:مرسایسون

 .میبر دونمیم زمی:باشه عزسام

 .گفتینم یبگه ول یچ هی خواستیم یچرا ه دونمینم ارهیب نی:چمدونو دادم دستش برام تا ماشایسون

 زدم. یالیخیازش و خودمو به ب دمیهم نپرس من

 تا نوبت پروازم بشه. میفرودگاه و نشست میدیکم رس کم

 ؟یای:سام نمایسون
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 .امیدارم بعدا م یکار هی:االن نه سام

 :باشه.ایسون

 

 

 آماده بود. زیرفتم قبلش هماهنگ کرده بودم و همه چ مایپروازم اعالم شد و من به طرف هواپ شماره

 

 

 که سام گفت... شنیپرواز سوار م یکه برا یبرم سالن خواستم

 مراقب خودت باش. ای:سونسام

 اون مثل لبخند بود گفتم:باشه. یپوزخند زدم که برا هی

 

 

 انجام دادم. خواستمیکه م ییمسافرها استفاده کردم و جا به جا یشلوغ از

 ام رفتم و کارها رو هماهنگ کردم. یخصوص یمایمن به سمت هواپ حاال

 

 

رو داخلش فرستاده بود تا  ینشستم بهم اعالم کردند که اون پرواز بلند شد و رفت.مطمعن بودم که کس مایداخل هواپ یوقت

 منو بکشن.

 

 

 .ستین وشیهمون دار ایمن االن ساسان  یسر و صدا.مشکل اصل یم که بهم خبر دادند بدلم رو کشتن ببخواب خواستم

 

 نشناخته بودم. یکه شناخته بودمش ول یمن سام هست کس یمشکل اصل حاال

 مجازات بمونه. یب زارمینم یمار پرورش داده بودم،ول نمیآست تو

 مطمعن بشم از سامان. دیهستند حاال با زانمیکه عز یبه شهر دمیرس میساعت پرواز مستق هیاز  بعد

 دوباره! یباز هیده،یجد یباز وقته

 خبر بدم بهشون. دیبا نن؛پسیبیم نایو آنا ا کننیبه کانادا،احتماال تا االن خبر مرگ من رو پخش م دمیرس

 برداشت. هقیکه عوض کرده بودم و خاموش بود روشن کردم و زنگ زدم به داداشم،بعد از چند دق خطمو

 تو؟ ییجا همه ناراحتن کجا نیا یمرده باش دیاالن مگه نبا یخوب یخودت یخواهر ای:سالم سونیعل

 .امیآدرس بده ب شتونیکانادا هستم اومدم پ دمیم حیتوض امی:سالم داداش گلم اره خودمم خوبم مایسون

 ام اس کن منتظرم.آدرس و به راننده دادم و خواستم ازش برسونه. اس

 مجبورم پس رفتم سمتشون. یول شنیشوک زده م دونمی.زنگ در و زدم که باز کردند برام مدمیبعد رس قهیدق 1: حدود

جور  نیشک داشت که منم.اشک هاش هم ستادیاومد جلوم وا دیخواهرم سوخت تا منو د یدلم برا کردندیم هیگر همشون

 دستشو بلند کرد زد تو صورتم. ومدیم

 سوخت نه به اندازه دل خواهرم. ینزاشتم رو صورتم،م یدستمم حت دیخندیهاش م هیگر ونیداشت م حق

 و خاله نفس همه رو بغل کردم. دیو عمو رضا و عمو ام می.خاله مردیلرزیگنجشک م هیکردم مثل  بغلش

 .دادمیم حیو بعد توض شدمیاز نبودن سام مطمعئن م دیبا اول

 .ارمیبه دست ب مویو انرژ رویاستراحت بود تا ن هیداشتم  ازیکه ن یزیوقتش نبود،تنها چ االن

 کنه چشم هامو باز کردم. دارمیداشت ب یکه سع ییبودم کم کم با صداها دهیخواب یسه چهار ساعت حدود

 بازم دلتنگش بودم و نگران یازش دور نبودم ول ادیدرسته ز زمیعز یجز آنا خواهر زین یکس بله

حق نداشت موقع خواب منو  یکارتون شرک کرده بود خنده ام گرفته بود اخه کس یگربه تو هیکه خودشو شب کردمینگاه م بهش

 که صدام کنه. نیکنه چه برسه به ا داریب

 تو بود کشته بودمش. ریکنه مطمعن باش هرکس غ داریاز خواب ب یکی ادیمن بدم م یدونیتو که م یدار کارمی:جانم آنا چایسون

 

 بده خب؟ حیشد همه رو توض یدوست دارم بدونم چ یول دیببخش یخواهر دونمی:مآنا
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  نییپا امیبرام آماده کن تا ب ییغذا هی دمیم حیتوض امی:آنا پاشو برو تا نزدمت مایسون

 

 

 .زارمیباشه نهار برات زرشک پلو با مرغ م یزاریکه همه اش منو تو انتظار م دیدختره چشم سف ی:کوفت بخورآنا

 

 .ایزود ب کنهیکار م یکجا رفته چ یعل نمین برم ببم ریحموم برو دوش بگ هی

 مشام رو غرق آرامش کرد.خواهرم برام غذا پخته. ییخوشبو یلیخ یکه بو نییدوش گرفتم از پله ها اومدم پا رفتم

 

 که عاشقشم. یی،غذایکه چشام برق زد زرشک پلو با مرغ و ترش دمیو د زیم یرو یوقت

 رو دوس ندارم. زهایچ یبعض یول خورمیهمه غذاها رو دوس دارم و م البته

 وقته نخوردم دست پخت تو حرف نداره. یلینشستم و بهش گفتم:آنا دستت درد نکنه خ زیم پشت

 

 گل من نوش جونت خب بخور بگو. ی:مرسآنا

 زنگ نزد؟ ن؟سامیکه نکرد یس؟عروسیسامان که ن گمی:آنا بخور نگاهم نکن مایسون

صحبت  اطیح یبرداشت رفت تو یچرا زنگ زد عل میدیالبته حدود دو هفته بود که رس میدهم نکر یعروس ستی:نه سامان نآنا

 گفتن. ایچ گهید دونمیکرد نم

 از جاش مطمعن باشم. دیتا براتون بگم البته اول با هیبق شیپ میبر ایشدم بهتره بگم براتون ب ری:خوب من سایسون

 

گفته)سام در واقع  ییزهایداد که سام چه چ حیتوض یاومد و عل قهیدق 16از  م،بعدینشست یمادر و پدر آنا و عل شیپ میرفت

 مطمعن بشه که مرده(. خواستیداده بود.م ی)بدلش(رو به علایخبر مرگ سون

 

 

 به من بودند رهیهمشون از تعجب باز مونده بود و خ یکه چشم ها دادمیم حیمن بودم که تمام اتفاقات ها رو توض حاال

لحظه برگشت طرفم دوباره نگاه کرد انگار  هیبرگشت سمت من  ینبود جز سامان.وقت یو از جا پروند البته کسدر من یصدا که

 جام. نیخودم هستم که ا کردیباور نم

 که کارش. نیدو خودشو رسوند سمت و بغلم کرد شوک زده بودم از ا با

 .یکه تو مرد دمینشونت داد ما همه د ونیزیالبته تلو یحالت خوبه،سام گفتم که ت تو مرد یتو زنده ا ای:سونسامان

 باهاش حرف بزنم اونم تنها. دیگفته با نویهم ا نیکه سام به ا شدینم باورم

 گفت. زیاون برام از همه چ میرفت اطی.با سامان به طرف حمیدرست کنند تا ما برگرد ییغذا هیهمه گفتم برن  به

 .کردیحرفاشو باور نم یبروز بده چون کس تونستینم یبه سام شک کرده بود ول یحت

پنهان  ئسیدستور مرگمو از ر یرو گفتم براش حت یبراش حق داشتن که باور نکنند.من هم همه چ کردیکار م ییجورا هی البته

 هم گفتم

 کنم نگران نباش. داشیپ دی؟بای:پس مطمعنسامان

 دهیکه اومده بودم ند یاز موقع دمیآواز عمرم رو شن نی،بهترمنقلبم کرد.صدا ییکه بود زدم که صدا یی:تو فکر حرف هاایسون 

 بودمش.

داخل خونه نبود که متوجه اومدن من  نیکار و شرکت بود به خاطر هم لیتشک ریمدت درگ نیتو ا نایگفته بود س یعل البته

 نشده بود.

 عشقممممم؟ اااااای:سوننایس

 ام گرفته بود. هیو خودم هم گر دمیچشم هاش برق اشک و د تو

 

 م؟ییی:جانممممم آقاایسون

 .کردمیو سفت تو بغلش گرفت.حاال احساس آرامش م میدییدو به طرف هم دو هر

و  کردیهم موهامو ناز م نایولش کنم.س خواستیتو مشتم گرفته بودم و دلم نم رهنشویپ کردمیم هیبغلش بودم و گر تو

 .دیبوسیم
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 محکم تر  نگه داشت منو. رونیب امیکم آروم شدم که خواستم از آغوشش ب کم

 دلشوره داشتم. ینبود یشدم وقت یچه حال یدونیم یریو خودت تنها م یکنی:که منو خواب منایس

با مشخصات تو رو که داد  یکیاخبار گفت که  یباور کنم حت تونستمیسام زنگ زد خبر مرگ تو رو داد)با بغض گفت(نم امروز

 داغون شدم.

 کردمیداغون بودم حاال با خبر مرگت بدتر شدم باور نم تیمدت هم از دور نیا تو

هم تعجب کرده بودم و هم  کنهینم هیگر یشکیه دمیخونه د ،اومدمی)درحال فحش دادن.....(نگفت زنده ایزدم به عل زنگ

 .اطیدستم و گرفت و منو کشوند سمت ح یبگم بهشون که عل یچه جور دونستمینم

پسر  دونمیدوست داشتم گردنشو خورد کنم البته م دمیسامان و که شن یصدا یول دمیگفتم اشتباه شن مدیصداتو شن اولش

 من حساسم روت. یول هیدرست

به  ینشده بودم تا تو پا گذاشت یبهت بگم دوست دارم.در تمام عمرم عاشق کس یبه چه زبون یعمرم یجونم یعشقم چون

 من. یزندگ

 شدیبود که تو وجودم پخش م ینیریحس ش هیتو دلم، کردنیقند آب م لویک لویک گفتیها رو م نیا یوقت

 ؟یدوست دارم تو هم منو دوست دار ای:سوننایس

 که بهت بگم. دمیترسیم لشی:البته که دوست دارم از ته قلبم دوست دارم اواایسون

 کنم و بهت بگم. سکیر تونستمینم کردیام م ونهیاز دست دادنت د ترس

 لیهم اوا ییحس ها هیبود. دهیبه گوشم رس تیآوازه دختر باز کیاز دور و نزد یکنیولم م شوریره بمثل اون دخت گفتم

 داشتم.

کنم چون  رونتیاز فکر و ذهنم ب تونستمینم یبهت دل ببندم ول دیحس زود گذر هستش من نبا هی گفتمیبا خودم م لشیاوا

 .رفتینم رونیاصال ب

برسونن  یبیکه به تو آس دمیترسیو من م یدونستیم مونیبود که راجع به قاتل خانوادگ نیا یبدون خواستمیکه نم گهید لیدل

 به خاطر من.

همون  اینداشته باشم تا کارهامو انجام بدم.ساسان  یو من نگران نیجا تا در امان باش نیشد شماها رو فرستادم ا خوب

 من و سام. میداد سیپل لیو تحو وشیدار

خبر مرگم و  یبود و گفت(راجع به من بود و حت دهیکه شن ییکه)تمام حرف ها نیبه خاطر ا نا،یسام تو زرد از آب در اومد س یول

 به شماها داد.

 .دینینب یبیتا آس گهید ینگران شماهام.اگه بخوام دوباره بجنگم مجبورم بزارم برم جا ستمیاالن نگران خودم ن من

 م؟یریبگ ینگرفتند به نظرت تا من هستم چطوره براشون عروس یعروسعقد هستند  یآنا و عل یراست

دست تنها با  زارمینم یول دمیجونمو برات م یدوستم دار دونمیحاال که م یبر زارمینم ییبه بعد جا نیخانومم از ا ای:سوننایس

 میریگیم یآنا و عل یبا عروس مونویو عروس میکنیهفته عقد م نیکه ما هم تو ا نیا شون؛ویشناسیکه نم یمبارزه کن ییکسا

 ه؟ینظرت چ

 یحلقه کرده بود و منتظر جوابم بود.درسته که اعتراف به عشقش کردم ول شتریدست هاشو دور کمرم ب نایفکر بودم و س تو

 عشق و داره. هیفراتر از  یها تیازدواج مسئول

مخالفت  دیبا یول خوادیرو م نایکه وجودم س نیبا ارو به خطر بندازم  هیبه خاطر خودم جون خواهرم و شوهرش و بق تونمینم من

 کنم.

 مخالفت کنم. خوامیکه م دیاز حالت چهره ام فهم نایکنم س فکر

نباش هرکس از پس خودش  هینگران بق یدونیخودتم خوب م نویبکنم ا دیکه نبا کنمیم یکار هی یاگه مخالفت کن ای:سوننایس

 درسته؟ ستیجلودارمون ن یکس میهمه با هم باش یوقت ادیبرم

 :اما اخه....ایسون

آخر سر نفس کم  کردمیم شیلب هام ساکتم کرد.خوشحال بودم و همراه یلب هاش رو یمخالفت کنم که با گرم خواستم

 و جدا شد لب هاش از لب هام. میآورد

 ؟یاشو توان مخالفت کردنو نداشته ب یتو رو نشون بدم که ساکت بش یرو تیمالک دی:حتما بانایس

باشه من هنوز حواسم بهت هست ها!من از  ادتی ی.ولمیاختالط کرد یلیخ شهیتو هوا سرد م میو گفت:بر دیموهامو بوس یرو

 گردمیحرف هام برنم

تا تو  میو با هم در کنار هم باش میخوشحال کن گرویهم د میکنار هم کامل بشه،بتون مونیباهات ازدواج کنم تا خوشبخت خوامیم

 .میعشق و بچش تینها یلذت ب میبتون یزندگ
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بزنن  بیبخوان آس یروز هی.اگه هینگرانم،نگران تو و بق یقبول دارم ول یها رو که گفت نیمنم همه ا زمیعز دونمی:مایسون

 .کنمیرو که دراز بشه قلم م یدوم دست زارمیمطمعن باش اوال که نم

 .فتهیب یاتفاق میزاریو نم میهمه با هم هست گمین هم مقبال هم گفتم اال چمیو من بدون تو ه یمن هست ی:تو همه هستنایس

شجاع باشم تا بتونم مراقبت  دیبترسم بلکه با دیخوشحال بودم.من نبا یلیخ میهم دست در دست به طرف داخل خونه رفت با

 کنم از خانواده ام.

نکردم  دایپاکت و پ یبله حق با شماست ول نیکشته شد نگران نباش سی********************************************سام:بله رئ

 .ستین یول میو رو کرد ریخونشو ز

 قربان. ریبخ ن؟شبیندار یامر گردم،یم بازم

و رو  ریکل خونشو ز دیبا مینکرد دایپاکت رو پ یول میدختره رو از سر راهمون برداشت نیا گمیم ی:خوب گوشاتو باز کن چسام

 .میکن

 .نیدخلش و آورد که امشب نیاریدختر رو ب چمدون

همتونو از دم  دینکن دایاگه پ دیکن داشیپ خوامیدنبال اون پاکته اس م سیرئ ستین ایتو چمدون هست  نمیبب دیکن بازش

 .کشهیم

 نداره و حرفش دوتا نشده تا به حال. یشوخ یبا کس سیکه رئ دیدونیم

 

 

 .ستین یول میلباس خونه اتاق رو گشت لیما کل وسا سین یچیچمدون فقط لباسه ه نی:قربان داخل ا1 نوچه

 

 کنه؟ دایبه جز شما و اون دختر پاکت و پ گهید ی:قربان امکان داره کس2 نوچه

 

 

 !دیشا دونمی:نمسام

 ببره. یییبو یکس خوامینم دیرو مثل اول کن یهمه چ میبر دیکن جمع

برامون شام  یزیدو مرغ عاشق کجا هستند؟اصال چ نیا مینیبب میبر ایب نای:سای********************************************سون

 پخته؟

 

 

 ها من دستپخت تو رو دوست دارم. یمن غذا درست کن یبرا شهیهم دی:خانومم شما بانایس

 

 

 ؟ییکجاا یخواهر ی:آنا هایسون

 .ییرایتو پذ میبر ایب ستنی:ننایس

 

 

 ؟ییکجا قای؟دقییکجا یعشق من می:خاله مرایسون

 دخترم؟ یخوایم یچ ی:جونم پدر سوخته عشق منمیمر خاله

 

 

 براتون بپزم؟ نیخورد ستند؟شامیو آنا ن ی. علنیراحت گمی:مایسون

 

 .رونیبپز برامون رفتن ب می:شام نخوردمیمر خاله

 درست کنم. یزیچ هی:باشه خاله من رفتم براتون ایسون

 

 کردمیاخم هاش تو هم بود،حس م یکه سامان اومد.حسابحال بودم  نیسمت آشپزخونه رفتم و مشغول به کار شدم.تو هم به

 نگم. یزیدادم چ حیشده.ترج نیافتاده که حال و روزش ا یاتفاق هی
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باشه تمام حرفات  یآدم نیکه سام همچ کردمیفکر نم یکنم ازت.راستشو بخوا یمعذرت خواه دیمن..من با ای:سونسامان

 درست بود،باورش برام سخت بود.

 

 

 

 یکه با گوش ها نیتا ا گفتیبهم م یاگه کس کردمیهستش.منم خودم باور نم یآدم نیهم داشت که باور نکنه سام همچ حق

 .دمیخودم شن

 

  

 .ارمیحال و اوضاع درش ب نیحواسشو پرت کنم تا شاد بشه بتونم از ا دیبا

 

 

 .میفکر نقشه باش دیم شد باشام و ببر بعدشم که شاممون تمو لیوسا لسوفیف یفکر کردن آقا ی:به جاایسون

 

 

 نگران شماهام. ستمینگران خودم ن ان،منیکشتن من ب یزود ممکنه بفهمن من واقعا نمرده ام و برا ای رید

 

 

 شما بکنم. یرو یسکیر خوامیارزش داره و من نم یلیمن خ یشماها و سالم بودنتون برا یسالمت

 

 

 کرد از تو؟ یخواستگار نای:سسامان

 گونه هام مثل لبو سرخ شدند. کردمی.حس منییزده سرم و انداختم پا شرم

 :آره.ایسون

 تون؟یهست مراسم عقد و عروس ی.کنیخوشبخت بش شاهللیا یدل اج زی:مبارکت باشه عزسامان

 

 .یکن یعروس یتو هم به زود شاهللی.ممنون امیریگیم نایآنا ا یهم با عروس یهفته اس و عروس نی:عقد که تو انایس

 

 

 ها رو ببر تو و سامان. نیا ای؟بیاومد یک نای:سایسون

 

 :چشم خانومم حتما.نایس

 خورشت هست. یها رو ببر که برا یدست شی:سامان تو هم پایسون

 

 

 .شهینم نیبهتر از ا یدوست دارم من وا یلیخ ایمن.سون ی:مبارکههههه اجآنا

 

 

 .نیخواهر قشنگم مبارکتون باشه انشاءهلل خوشبخت بش ای:سونیعل

 

 از همتون. ی:مرسایسون

رو کنار هم سالم و سالمت  زانمیعز گهید کباری.خوشحال بودم که میخوردیغذا م میو داشت میشام نشسته بود زیسر م همه

 .میهست

 ممنون. یلی:دستت درد نکنه دختر گلم خمیمر خاله
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 د.از خاله تشکر کردن تیتبع به

 .نا،سامانی،آنا،سیموندم و عل من

 .نیکارها رو انجام بد عیسر دیبشن که نمردن.پس با ایزود متوجه سون یلیممکنه خ دی:خب گوش کنسامان

 .نیانجام بد عیسر دی.مراسم عقدتون رو بادیشما زودتر عقد کن ایو سون نایس

 .میطرف هست ییو چه کسا زیکنم درباره اش که بدونم با چه چ قیتحق دیبعد از منحل کردن گروه سام البته با تونیعروس

 میکنیدوستانم کمک م هیو من و افرادم و بق نیکه هر چهارتا تون عقب باش دمیم حیترج من

 

 یزندگ گهیکشور د ایشهر  هیو تو  نیجا خارج بش نیاز ا دیکه شماها همراه خانوادتون با میجا بجنگ نیاگه ا نینباش نگران

 .دیکن

 بازتر هست. رانیدستشون تو ا کنمیکه فکر م رانیبه ا نیکه برگرد نیا ای نیبش ریدرگ خوامینم چون

 میکه زودتر وارد نقشه بش نیو ا میمراقب باش یحساب دیبا پس

 هیخودش و خانواده اش و  یکردن عکس ها دایبگم)پ دیرو با زهایچ یسر هی یول دونمیرو نم هی:اما سامان من هستم بقایسون  

 باز نکن( یزنده بمون یخوایپاکت زرد رنگ که روش نوشته بود اگه م

 یکنیمن نگران تو هستم بعد تو پنهان م یبدونم؟لعنت یبودم که نخواست بهیغر ا؟منیسون ی:پس چرا بهم نگفتنایس

 

 اومد. شیساسان پ یریباور کن قصدم پنهان کردن نبود.خواستم جلوتر بگم که بعد دستگ نای:سایسون

 رو پنهان کنم. یزیاز خانواده ام چ ستمین کاریکه بگم و گرنه ب ینبود تو

 کنم. هیجلوشون گر خواستیگلوم رو گرفته بود و دلم نم بغض

 جاست. نیهم دهیبهم دست م یو حس خوب کنهیکه آرومم م ییرفتم،اخه تنها جا اطیبلند شدم و به طرف ح زیسرم از

 .ندازهیجنگل م ادیاش آدم رو  یسبز که خنک یپر از چمن ها اطیح

 تا محافظت کنند از خانه. ستادندینگهبان در کنار هم ا کیکاج بلند که مثل  یها درخت

 تازه باعث شده بود فراموش کنم بغضم رو.تونستم بر خودم غلبه کنم. یهوا

 چشم داشت چیخرج من کنه.بدون ه شویهست مهربون یکه کس نیا ایشدم  ریها من بهانه گ یتازگ دونستمینم

 رو کنارم حس کردم. یچند ساعت گذشته بود غرق در افکار خودم بودم که حضور کس دونمینم

 

من بشن چون  کیکدوم اجازه ندارند نزد چیه دونستمیاومده کنارم.گرچه م یچه کس نمیسرم رو بلند کنم که بب نخواستم

 .ادیب شمیپ یکه اعصابم خورد باشه حق نداره کس یزمان

 .ستمیخودم با یکه بتونم رو پا نیکنم و ا دایخودمو پ دیبا چون

 .میمثل قبل باهم باش خوادیدلم م یناراحت بش ینبود حق دار نیقصد تو ا دونمیم یخواهر ای:سونآنا

 .میاومده باعث شده از هم دور بش شیکه برامون پ ریحوادث اخ نیا

 

 

 .یدوست داشتم خوشحال باش شهینم،همیبب تویناراحت خوادیکار تو هم قشنگ نبود.دلم نم یدرست نبود ول نایکار س یدونیم

 

 تو رو داشته باشم. یکه هوا گفتندیمامان و بابا م یپدر و مادرت و پر کنم.حت یبرات جا تونمینم دونستمیم چون

 

 

 ها رو ازت دور کنم. یهرجور شده ناراحت کردمیم یسع ای یحس کن یکمبود نزارم

 

 

 .زمیدوست دارم عز یخواهر دونمی:مایسون

 .ارهیآغوش رو برات به ارمغان م نیقشنگمو در آغوش گرفتم که بهتر خواهر

 منتظره باشه؟ یمن برم عل ای:من فداتشم سونآنا

 مهربونم. ی.مراقب باش اجی:باشه خواهرایسون
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 مثل درخت،دماغم درد گرفت. یزیچ هیبود محکم خوردم به  نییجور که سرم پا نیکه آنا رفت منم بلند شدم هم یزمان

 .دمیرو د نایدعوا بکنم،س هیکردم خواستم که  اخم

 کردم خواستم برم که دست هاش دور کمرم حلقه شد. شتریهامو ب اخم

 برم. خوامی:ولم کن مایسون

 .کردمیباهات اونجور برخورد م دینبا خوامیمن..من معذرت م ای:سوننایس

 به من. یکه نگفت نیناراحت شدم از تو،به خاطر ا ییجورا هی

 مال منه. یکه دار ییزهایقرار همسرت باشم همه چ یوقت

 من هستند. یهات همه شون برا یهات خوشحال یحرفات غم و غصه هات شاد نگاهت

 کردم؟ یرو ادهیز ییجورا هیخورده تند باهات صحبت کردم و  هی یمنو ببخش شهیم یندارم از دستم دلخور باش دوس

 که بزارم قهرمون طول بکشه. نیا ایتحمل کنم  شویدور تونستمینم یعشقم بود دوستش داشتم ول درسته

 .دادمیاون بودم واکنش بدتر از اون نشون م یمن هم جا دیشا

 

 .شبخشمیببخشمش منم هم م خوادیبکنه،اگه اون از من م یاحساس معذب بودن و ناراحت نیاز ا شتریب زارمینم پس

 

 

 .یبهم بگ ادیب شیپ مونیزندگ یبشه و تو تیکه باعث خوشحال یزیهاتو و هرچ یکه تو هم نگران یبه شرط بخشمی:مایسون

 

 .ستین یبچه باز میکه قراره بساز یو بفهمم که زندگ امیبه خودم ب یچون تو باعث شد بخشمتیم

 

 

 اش گذاشتم و دستاشو دورم محکم کرد. نهیرو س سرمو

 بود که سردم هستش. دهیشده بود و فکر کنم فهم سردم

 

 .شهیتو که سردمون داره م می:خانومم برنایس

 مهربون. ی:باشه آقاایسون

 

 

 به خواب رفتم. عیخسته بودم،سر یلیداخل خونه و من به سمت اتاقم رفتم.خ میرفت

 بود. یورت هاشون نورانتنشون بود و ص دیسف ی.لباس هادمیخواب بودم که مادر و پدرم در کنار هم د تو

 .یانجام بد یدار یادیز یاومدن کنار ما،کارها یبرا یکنیچرا انقدر عجله م ی)آرمان(:سالم دختر قشنگم خوبپدرم

 .دیمراقبت کن گهیکن و از هم د هیخوشبختت کنه بهش تک تونهیم هیپسر خوب نایس

 پدرت و من گوش کن. یبه حرف ها میمن من و پدرت مراقبت هست یای(:ماه من..سونهی)سامادرم

 

 حواسمون بهتون هست. شهیهم یدیکه انجام م ییبه خاطرکارها میکنیبهت افتخار م ما

 

 .ایما ب دنیبه د یبزرگ بکن یو کارها یبه هدف هات برس یبگو دخترم هر وقت تونست کیطرف من و پدرت به آنا تبر از

 

 

 رو هم از ما قبول کن. هیهد نیکن.ان یتاب ینکن هنوز وقت اومدنت نشده پس ب هیگر

 ..نیتون.نر هیاز هد یلطفا.مرس نی:مادر و پدر دوستون دارم نرایسون

 .دمیشدند،همون موقع از خواب پر دیاز دستشون که ناپد رمیرو بگ هیهد خواستم

 که بشورمش.هم خوشحال بودم هم ناراحت. نیبود مثل ا سیخ سیخ صورتم

 کردند. یخوشبخت یآوردند.از همه مهم تر آرزو هیو برام هد دمیپدر و مادرم و د چون

که  یبه دوش داشتم تا کسالت ازیقبلش ن یول کردمیصبحونه رو آماده م زیم دیداد،بایصبح رو نشون م 5و که نگاه کردم  ساعت

 دارم بر طرف کنه.
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 .دمیو لباس هامو پوش رونی.از حموم اومدم بدیساعت حموم کردنم طول کش مین

 .دمیرو شن یغیج یکردم به خشک کردن موهام که صدا عشرو

 

 

 خودم و به اتاق آنا رسوندم. مهیاز اتاق خارج شدم که با سراس عینباشه.سر هیبق ای نایبودم از اتاق آنا ا دواریام فقط

 

 

بود  یتو چشم هاش چ دونمیبرگشت به من نگاه کرد.نم ونیگر ی.با چشم هادمیآنا بود که صداشو شن غیدرست بود ج حدسم

 مهابا بغلش کردم. یکه ب

 

 

 در آرام کردنشو داشتم. یو منم سع کردیم هیگر یبغلم مثل ابر بهار تو

 نگفتم و گذاشتم خودشو آروم کنه. یچیه

 

 نشون داد. یکه با دستش تکه کاغذ ارمینشوندمش رو مبل،خواستم آب ب آروم

 

 ادرس نیبه ا ایشوهرت سالم بمونه ب یخوایو ازدستش گرفتم،بازش کردم روش نوشته بود اگه م کاغذ

 یپ ینگاره گر دخترشون بودند که ضجه ها ی.مادر و پدر آنا که با نگرانرونیکرده بودم،همه از اتاق هاشون اومده بودند ب هنگ

 .دندیکه پسرشون رو دزد نیشوکه و ناراحت از ا یو پدر و مادر عل زدیم یدر پ

بده چه  حیکه توض کردندی(اومده بود.همه م در بودند و منتظر به آنا نگاه مدهیژول یهم با سر وضع نا مناسب)موها سامان

 افتاده. یاتفاق

 !دمیشن غیج یشده بچه ها؟ صدا ی:چسامان

 شده. دهیدزد ی:متاسفانه علایسون

 

 

 خدا خودت کمک کن! ای:یعل پدر

 .خوامیحضرت زهرا من بچم رو از تو م ای:یعل مادر

 حرف غش کرد. نیزدن ا بعد

 

 .نیحاضر بش نیاالن بر نیهم مارستانیب نشی:ببرنایس

و سامان،پدر و مادر  یکردم با پدر عل ی.هرجور شده بود آنا رو راضمارستانیرو ببرن ب یبودند تا مادر عل دهیلباس پوش همه

 .مارستانیخودش بره ب

 

 

 مطمعن نبودم. یکرده بودم ول ییبه طرف اتاق آنا رفتم،شک ها عیهمه رفتند،سر یوقت

 

 

 اصال تو حال خودش نبود. یرو جا گذاشته بود و به عبارت شیگوش خوشبختانه

 هاش شدم. جیپس بازش کردم،وارد مس دونستمیرو م یگوش رمز

 

 

 خواستمیکه م یزیاون چ یرو هم جستجو کردم ول هیام و بقتلگر یها،حت امیرو کردن پ ریکردم به دونه دونه خوندن و ز شروع

 نبود.

 

 .دمیرس یا جهیبه نت دیشروع کنم شا یکه اول از اتاق خود عل نیو چه بهتر از ا گشتمیم گهید یبه دنبال سرنخ تو جا دیبا
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 .یرفتم به سمت اتاق عل دوباره

 که تو کارها کمکم کنه تا بتونم مشکل و حل کنم. کردیم یو سع کردینگاهم م یحرف چیبدون ه نایس

 

 

 

 گهیچرا حسم م دونمیکجاست؟نم شیگوش نمیزنگ بزن بب هی نایو گفتم:س دمیچرخ ناینکردم.به طرف س دایرو پ یعل یگوش

 .ارمیبدست ب یسر نخ هیجا  نیا تونمیم

 

 

 :باشه االن.نایس

  شدم و برش داشتم.تخت در اومد.دوال ریاز ز یگوش یصدا قهیاز چند دق بعد

 

 

 .یبازش کن یتونیم نیگفتم:بب نایکردم قفلشو باز کنم که نتونستم.به س یسع

 

 

 .زمی:باشه عزنایس

 بازش کرد و به دستم داد. قهیاز چند دق بعد

 

 آوردم. یهاش که با خوندشون شاخ داشتم در م جیتو مس رفتم

 عمق مطلب و درک کنه. تونستینشون دادم،اون هم مثل نم نایها رو به س امیکرده بودند.همه پ دیرو تهد یکه عل شدینم باورم

 هرطور شده بفهمم. دیها معلوم بود که دختره.با امیطرز پ از

حلقه  هیبودن و ازشون خواسته بودم که  دهیکنه.خوشبختانه حلقه ها رو با خودم خر دایازشون پ یتا رد گفتمیبه سامان م دیبا

 خراب. ایکه حلقه هاشون گم نشه  نیبخرن به خاطر ا گهید

 

 

 روش. یها نیبا فشار دادن نگ کردیفعال م دیفرستنده گذاشته بودم که با هیتو حلقه ها  قبال

 

 

 کنم. داشیدنبال سامان،فکر کنم بتونم پ مارستانیب میبدو بر نای:سایسون

 .می:باشه بپوش برنایس

 

 

 .دمیترسی.من از سرعت نمرفتیبا عجله و سرعت م مینشست نیماش تو

 .دمینستاده بود پر یهنوز وا نیکه ماش مارستانیب میدیرس

 

 

 کردند؟ یرو کدوم اتاق بستر یو گفتم:نفس اعتماد مارستانیب رشیبه پذ دمیرفتم.رس مارستانیب یدو سمت ورود با

 21:اتاق پرستار

 کردم و به سمت اتاق مورد نظر رفت یتشکر

 .کردیم هیو آنا که همچنان گر دهیکه دراز کش یمادر عل ندیزدم و وارد شدم با د در
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تا  شدمیمطمعن م دیخواهرم.پس با یاز غصه ها شدیم کهیت کهیدلم ت نمیحالت بب نیتو ا یجور نینداشتم اون ها رو ا دوست

 بدم بهشون. دیام

 

 

 کارت دارم. رونیب ای:سامان بنایس

 کردم کارشو.رفتم طرف آنا که بغلش کردم. دییگذاشتن پلک هام رو هم تا با

 

 

 .شدیهاش خون م هی.دلم با گرکردیم هیکار بود که از ته دل گر نیمنتظر هم انگار

 

 

 نگران نباش خواهر من.فداتشم دستت و بده بهم. شهیم دای:عشقم پایسون

 

 فعال کنم فرستنده اشدستاش و گرفتم،سرد سرد بود.از قصد گرفته بودم تا حلقشو لمس کنم و بتونم  یوقت

 

 .دمیپتو کش هیخوابش برده بود.آروم گذاشتم بخوابه و روش  هیبغلم از زور گر تو

 .زنندیکه باهم حرف م دمیو سامان رو د نایس رونیب رفتم

 

 

 ؟یرو گفت یگفتم:همه چ نایسمتشون رفتم. به س به

 :اره.نایس

 کنم. یابیمرکز تا بتونم رد می:باشه برسامان

 

 

 بودم. یم دیمراقب با ی.نگران نبودم چون پدر و مادر انا بودند ولمینگفت یزیچ یکس به

 

 

 گرفتمیسبقت م شیها کم و ب نیماش نیراننده.شروع به حرکت کردن کردم و از ب یجلو نشست و سامان عقب،من هم جا نایس

 .میتا زودتر به مرکز برس

 

 

 .میمن هم درست کرده بود وارد شد یسامان برا که یاز زدن کارت اعتبار م،بعدیو داخل مرکز شد میدیرس

 

 .وتریکار با کماپ می.هر سه تامون شروع کردوتریراست رفتم سراغ کامپ هی

 خارج از شهر کانادا بود. ییجا هیکنم. دایساعت بالخره تونستم پ کیحدود  بعد

 

 

 بود که فرستنده اش ثابت بود. نیکرده باشند و برده باشند.خوشبختانه ا هوششیب دیبا زدمیم حدس

 

 

 باشند. تشیهو رییدر تغ یسع ای ارنیلحظه گفتم نکنه حلقشو در ب کی یول

 

 

 کنم البته با افرادم. دایو پ یسفر برم اون جا که عل هیکه  مجبورم
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 ش؟یکرد دای:پنایس

در آورده باشند،هنوز  دیشا ایداده باشند  تشیهو رییممکنه تغ یخارج از کاناداس،عالئم فرستنده ثابت هست ول ی:آره ولایسون

 .دونمینم

 

 

 .نیباش هیمراقب آنا و بق نایتو و س میری:من و افرادم مسامان

 .کننیم دایپ یالک دیبدونن چون ام یزیچ خوامیبا افراد نم ییتنها رمی:نه من خودم مایسون

 

 

 

 ؟یکار ها رو انجام بد نیا زارمیهم م میازدواج کن ی.فکر کردیمتیق چیه ا،بهیسون زارمی:نمنایس

 حرف دست هاشو دور کمرم محکم کرد که صدام در اومد. نیزدن ا با

 

 .اریدر ن یباز یگرفت دستاتو از دور کمرم باز کن.وحش ؟دردمیکمرم و خورد کرد نای:آخ چته سایسون

 

 

 .یدور بش یلحظه ا زارمی،نمیچشمم یساعته جلو :2خورم،یمثل قبل گول حرفاتو م ی:فکر کردنایس

 

 قهقه اش به هوا رفت. دیو تا نگاه من رو د خندهیصدا م یسامان داره ب دمیکه د دمیکش یبودم و پوف کالفه

 .دیخندی.دلش رو گرفته بود و منیخودش رو کنترل کنه و نشست رو زم نتونست

 

 

 برام.چشم غره توپ رفتن  هیو سامان زدم که جفتشون  نایلقد به س هیدر اومده بود و  حرصم

 

و اون موقع اس که اون  دمیم نایس لیهرجور که شده دست و پا بسته تحو یتنها بر ای یایب زارمیموافقم و نم نای:من با سسامان

 با تو. دونهیم

 

 یموهام بوسه ا ی.روفتهیبرات ب یاتفاق خوامینم یبرگردوندم که اومد جلو و گفت:من نگرانتم خواهر گهیرو به سمت د صورتم

 زد و خارج شد.

 

 

خوبم که دارم و  ی.هم ناراحت بودم و هم خوشحال به خاطر خانواده کردیچه لبخند رو لبش نگاه م مین هیهمچنان با اخم و  نایس

 که هنوز اسمش تو شناسنامه ام نرفته. یشوهر

 

 تمام کار ها رو انجام داد و به سمت مقصد حرکت کرد. سامان

 .میدیرس قهیدق 31از  م،بعدیرفت مارستانیهم به طرف ب نایو س من

 

 

 برم که با... خواستمیم 21طرف اتاق  به

 

 .ستادمیسرجام وا ییصدا دنیبرم که با شن خواستمیم 21طرف اتاق  به

 .کنهیکه مرد هستش جر و بحث م گهیپرستار د هیپرستار با  دمید
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 .کننیکار م یچ نمیر بودم ببمثل من.منتظ کردیبود و داشت نگاهشون م ستادهیکنارم وا نایس

 

 

 در پنهان کردنش داشت و موفق هم شد. یکه سع دمیسرنگ د هیپرستار مرد  دست

 رفت. یبعد از اتمام گفت و گو اش با اون پرستار مرد به سمت اتاقک پرستار پرستاره

 

 

 

طرف و اون طرف کرد.من که همه حواسم بهشون بود،پشت به اون  نیبه ا یراحت شد،نگاه الشیکه خ نیمرد بعد از ا پرستار

 .میتا شک نکنه که ما متوجه اش بش میستادیمرد وا

 

 

 

 اومده. یاز طرف ک دونمینم یول میآروم آروم پشت سرش ما هم رفت رهیبه طرف اتاق م دمید یوقت

 

 

 .تیمان وضعسرش رو تخت بود و مادرش هم همچنان در ه یاتاق و باز کرد.پدر عل در

 

 

 و مادر آنا نبودند. پدر

 انیبد نما یلیاش بود که خ یروح تیوضع یو زردش نشون دهنده  دهیمبل خوابش برده بود.صورت رنگ پر یتنها بود و رو آنا

 شده بود

دست کم با صدها نفر مبارزه  تونستمیوجودم و گرفت که هر آن م یلحظه آنچنان خشم کیو آهسته به طرف آنا رفت.در  آروم

 کنم.

 شوند. یم فیشکننده و ضع فیضع اریمواقع بس یانسان ها در بعض یبه خواهرم اعتماد داشتم و دارم و خواهم داشت ول من

 شوند. یکه به خودشون کمک کنند باعث بدتر شدن اوضاع م نیا یاوقات به جا یبسا آدم ها در گاه چه

 

 

 

 خارج شود. شیتکون داد تا هوا یو محلول داخلش را کم که آمپول رو در آورد دمید

 

 

 لباسش رو باال زد. نیخواهرم رو گرفت و آست دست

 دستش و سرنگ افتاد. ریآنا بکنه،با پا زدم ز یو بلور دیموقع که خواست سرنگ رو وارد پوست سف همون

 

 

 

فرار  یبرا یکرد که اول با متوقف کردن ما راه یسع دیدیخودش رو در خطر م تیحرکت من شوک زده شده بود و چون موقع از

 کنه. دایخودش پ

 

 

 ؟یهست یک گهیمرد:احمق تو د پرستار

 و خواهد مرد. رهیبم دیبهم!اون دختر با یختینقشه هامو ر تمام

 .شهیو هرکس سد راهش باشه کشته م رهیرو بگ سیرئ ینقشه ها یجلو تونهینم یکس
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کس نتونه  چیو ه یراحت آدم بکش یلیخ یتونیم یتو هستم،خوب کردم که نقشه ات به باد رفت.فکر کرد لی:من عزرائایسون

 جلو دارت باشه؟

 

 زاشتمیلحظه زنده ات نم کی)منظورش کشتن آدم هاس(یشدیکار کرده تو اگه به ادامه کارت مشغول م یمگه چ رهیبم دیبا چرا

 .کردمیو گردنتو خورد م

 

 نشه. نایس تیبا حرف هام سرشو گرم کنم تا متوجه موقع کردمیم یجور که سع نیهم من

 عالمت داده بودم که همون جا بمونه. نایاول وارد اتاق شده بودم و با دست به س من

 

 

 اومده. یچ یاومده و برا یاز طرف ک میکنه تا سر فرصت بفهم هوششیهم بهش فهموندم که ب یبرهم گذاشتن چشم هام رو با

 

 

 بود. نایس یکه پشت اون مرد مهاجم رو به رو ییتا جا رفتیاومدم اون عقب م یهر قدم من که جلو م با

 

 

 بشه. هوشیکه دم دستش بود باعث شد اون پرستار مرد ب ینیهم با زدن س نایس

 

 

 که! ننشیبیمش؟میببر ی:چه جورنایس

 .میسوال هاشون جواب پس بد به دیبا یتا ک ستیتا شب بشه و گرنه معلوم ن میصبر کن دی:باایسون

 

 

 رو. یلعنت لیکنم اون موبا داشیکردم که پ یاومد گوش کن!سع یگوش یلحظه صبر کن صدا هی

 

 

 از خواب بلند شوند. هیبق شدیو باعث م کردیم یاعصابم خط خط یصداش رو چون

 بود. بشیکردم!تو ج داشی:پایسون

 .سیزده بود رئ یول شناختمیرو نم شماره

 

 

 صدا رو.. نی.من اشناختمیصدا رو م نیشدم.ا خکوبیرو برداشتم که در جا م یگوش

 

 پدر سام بود. یصدا،صدا نیا

نگو که پدرش هم تو  هیجور نیکه سام ا کردمی.باورش برام سخت بود من فکر مدمیخورد شدن خودم و شن یلحظه صدا هی در

 کارها هستش نیا

به خانواده اش و اون  عتریهرچه سر دی!ما بایدختره رو کشت ؟اونیشد کار رو تموم کرد یمردک احمق چ ی)پدر سام(:هسیرئ

 .میضربه بزن دونمیم دیدوستش البته اگه زنده باشه که بع

 تقاص پس بده،تقاص کار پدر و مادرش و عاشق کردن پسرم رو. دیآرمان با دختر

 دست راست من. یشیبه بعد م نینزن.حرف هامو گفتم و از ا یجور ساکت بمون و حرف نیهم خوبه

 بدون چون و چرا و...... یانجام بد دیکه گفتم رو با یهرکار

 

که دستش رو گذاشت رو  یشدن آنا رو متوجه نشدم،موقع داریب یبودم.حت یرو قطع کرد و من همونجور زل زده به گوش تلفن

 .دمیشونم باز هم نفهم
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 من. نمتیپاشو بب یه؟خواهریچه حال و روز نیا یجا نشست نیچرا ا ای:سونآنا

 

 

 افکارم پاره کرد و به خودم اومدم. شهیخودم منو از ر یزنگ گوش یصدا

 که.... دمیرو د شماره

 رو متصل کردم و جواب دادم. یبر لبام اومد.گوش یکه لبخند دمیرو د شماره

 ؟یکرد داشیشد پ ی:جانم سامان چایسون

 رو آماده کنند. یبگو همه چ مارستانیبه سمت ب امیم میدار میتو راه سیحالش خوب ن ی:سالم اره ولسامان

 

 

 ؟یشده عل دایفقط بهشون بگم که پ گمیم رمی:باشه االن مایسون

 بهتره. یبگ یاونا نگرانند ول ای:سونسامان

 خداحافظ. گمی:باشه مایسون

 :خداحافظ.سامان

 شده؟ یا؟خبریشده سون ی:چنایس

 .ستیحالش خوب ن یشده ول دایپ ی:اره علایسون

 .ارتشیداره م سامان

 به من نگفت. یا گهید یزیچ

 .نمشیبب خوامیشده؟حالش خوبه چطوره؟کجاست م دایمن پ یعل یگیم ی..تو جداااای:سونآنا

 نداره. یخوب تیوضع یشده ول دایپ ی:آره خواهرم علنایس

 همراهش هست. ادیداره م سامان

 شکرت. ایو مادر آنا:خدا پدر

 .ومدیاز چشم هاشون اشک م یو مادر عل پدر

 .کردمیم هیگر یاز شدت خوشحال نایرو بغل کرده بودند و من هم تو بغل س گریهمد همه

 هست. یتیتو چه وضع دونستمینگران حالش بودم،نم یشد ول دایرو شاکر بودم که برادرم پ خدا

 بهتر شد. دیشدن فرزندشو شن دایخبر پ یرو به بهبود بود و وقت یمادر عل حال

 .شهیآورده.لبخند از صورتش پاک نم ایدوباره بچه اش رو به دن انگار

 جمع و جور کنه. یداشت تا خودش رو کم ازیمقدار زمان ن هی شه،بهیهم داره بهتر م آنا

 ن و هم از دست داده بودم.و زما خیتار یچند ساعت گذشته بود،از شدت فشار عصب دونمینم

 تک انداخت. میمنتظر بودم،بالخره به گوش همچنان

 

 

 دارم. ضیهماهنگ کرده بودم و گفته بودم که مر مارستانیکه اومده از قبلش هم با کادر پرسنل ب دمیفهم

 

 

 شدنشو. دهیدزد میگزارش بد سیبه پل میوقت نکرده بود یکه گم شد عل یوقت از

 

 

 .دهیداغون و ضرب د یبا صورت ین رفتم که متوجه شدم داداشم رو تخته ولعجله به سمتشو با

 همه با هم حمله کرده بودند. ومدنیداشته.چون از پسش برنم یریبوده قبل بردنش درگ مشخص

 

 

 صورت و لباس هاش هست حدس زد. یکه رو یاز شواهد شدیها رو م نیا همه
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 .نهیحال بب نیآنا اونو تو ا خواستمینم تشیخون شد از وضع دلم

 

 سر و صدا ببرند تا مداوا کنند. یب گذاشتم

 نداشتند. یدیام یبه عل ادیز لیدکترها اوا گذشتیم یشدن عل دایدو روز از پ یکی

 .خوندندیو آنا کارشون هر روز دعا خوندن و نماز خوندن بود،البته قبلش هم م یو مادر عل پدر

 .کردندیم قیچون درد داشت پرستارها به دستور دکتر مسکن بهش تزر یپنج روز به هوش اومد ول بعد

 بود که نخواد دوباره مثل قبل نشه. یحواسمون به اتاق عل نایو س من

 بالعکس ایاتاق  رونیب نایمن تو اتاق بودم و س ای

 .شدمیهم خوشحال م یهاش گاه ردادنیمثل گ خوردمیاز دست کارهاش حرص م یباشم.گاه رونیشب ها ب دادیاجازه نم البته

 عشق بود و من با تمام وجودم دوسش داشتم. یهمه کارها و حرف هاش از رو گرچه

 بودم دهیند یتر یجد بیدستش و پاش شکسته بود و آس هیبهتر شد خوشبختانه تنها  یگذشت و حال عل روزها

 اش عضو بشه. هیاتاقش که روح میبردیعالم گل م هیهر روز با آنا  مثل

 

 

خانواده اش بپرسم و  یجلو دمیدیبراش افتاده چون صالح نم یچه اتفاق دمی.از قصد نپرسمیگشتیما مثل پروانه دورش م همه

 بدتر بشه.

 

 

 نگه داره. رونیرو ب یکه پدر و مادر خودش و عل خوامیاز انا م یجور هیامروز بپرسم، دیبا یول

 

 

 

 ا خواهرم انجام داده بودم.رو ب یلبخند وارد اتاقش شدم.از قبل هماهنگ با

 

 

 خونه. میبر ایپاشو ب گهید ی:سالم داداش گلم بهترایسون

 من خسته شدم. میاره خوبم باشه بر یجان خوب ای:سالم خواهرم سونیعل

 

 

 افتاد برات اونروز؟ ی:چه اتفاقایسون

بود  زونمیاو یداشتم که ه یدوست دختر هیاز قبل هم که آشنا بشم با آنا  رونیب رفتمیداشتم م شهی:راستش مثل همیعل

 باهاش باشم. خواستیدلم نم

 

 گوش نکرد. یطاقتم تموم شده بود ازش خواستم تموم کنه رابطه رو ول گهیروز که د هی

 

 

 .یزار هیدر خونه گر ومدیم دادیاس ام اس م زدیماه زنگ م کیبه مدت  همش

هم  گهید یمال کس یروز اومد شرکت گفتش مطمعن باش اگه مال من نباش هی ینگفت ول یزیچ گهیماه د کیبعد  خالصه

 .ستمین

 

 

بره مرتب  خواستیکه م یتا زمان یکرد.ول رونیمن حراست شرکت اومد و اونو ب ینداشت و با سر و صدا یتیروز برام اهم اون

 .کردیحرفش رو تکرار م
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با  رنیجلومو بگ توننیکه نم دونستنیجلوم.م دنیچیپ نیو تا ماشبه سمت خونمون که د ومدمیشدنم داشتم م دهیاز دزد قبل

 هم حمله کردند.

 

 

شو هم که خودت  هیمتوجه نشدم،بق گهید یچیشدم و ه هوشیکه تو سرم خورد ب یمقاومت کنم که با ضربه ا نتونستم

 .یدونیم

 

 یکش زد و گوش ایلبخند سون هیرو برداشت و نگاه به شماره کرد  یزنگ خورد.گوش نایس یگوش هویکه  میو آنا تو فکر بود من

 رفت. رونیرو جواب داد و به ب

 

 

 .کنهیصحبت م یبا ک نمیبود پس منم پشتش رفتم تا بب ختهیام برانگ یچرا دلم گرفت.حس کنجکاو دونمینم

 

 

 .زدیدختر حرف م هی من داشت با ینایو همونجا شکستم.باورش برام سخت بود س دمیصحبتشون رو شن یصدا

 

 

 

که من جز  یدونی.ممارستانیچرا که نه راستش دوستم حالش خوب نبود اومدم ب دنتید امیاره م ی:سالم ساحل عشقم خوبنایس

 .میتو زندگ ستشیتو ن ریبه غ ینه کس امیرو دوست ندارم.نفسم م گهید یتو کس

 

 

 .یبا میزنیکار دارم گفتم بعدا حرف م یمن کل یندار یکار زمیعز باشه

 

 

 امکان نداره نهه. نی.ادمیشنیخورد شدن قلبمو م یصدا گفتیکه م یهرجمله ا با

 .کردیحرف هاش تموم شد برگشت سمت من و شوک زده نگاهم م یوقت

 

 

 

 بمونم. گفتیدلم م یکه برم ول دادیعقلم دستور م یغلطه ول یدرسته و چ یاون لحظه چ دونستمینم

 

 

 نکردم. یتوجه نایس یرفتم و به صدا کردن ها یسمت خروج زار به یبا حال نیهم یبرا

 شدم. ابونیکردم و وارد خ ادیسرعت راه رفتنمو ز ادیکه دنبالم داره م دمید

 :نه..نه..گفتیکه م دمیشنیرو م نایس یبه من نرسه.صدا نایبود که س نیحواسم به ا فقط

 و فلش زدن هاش.. ینیبوق ممتد ماش یصدا بعدش

 مطلق. یاهی. چشم هام کم کم بسته شد و من موندم و سنایس یها ن،قدمیشدن به هوا و افتادنم رو زم پرت

 بردنش. مارستانیبرانکارد گذاشتن و به طرف داخل ب یبشه با دو خودمو سمتش رسوندم و رو یجور نیا خواستمی:نمنایس

 بکنند. ینبود کار خاص ازیبودنش ن دهیاونجا بود و د یچون عل شناختنشیقبال م پرستارها

 که گفت کمرشونو خم کرد. یزیپدر و مادر انا با دکترش صحبت کردند،تنها چ یوقت

 که خورده تو سرش به کما رفته. یکه نجات بده.با ضربه ا نیاز خدا بخوا گفت
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 نیا ییاز پرروساحل زنگ زد خنده ام گرفته بود  یمن بود من فراموش کرده بودم.وقت ریهنگ کرده بود.همه اش تقص آنا

 دختر.

 رفتم تا صحبت کنم با ساحل. رونیرو ناراحت کنم پس ب ایسون نخواستم

 خالص شدن از دستش عاشقانه باهاش حرف بزنم. یبودم برا مجبور

 .دیو شن زیپشت من بود و همه چ ایکه سون نیاز ا غافل

 من برداشت اشتباه کرد و از من دور شد. یحرف ها از

 .کردمیاون بودم هم بدتر از اون برخورد م یمن هم جا دیبدم صبر نکرد شا حیبراش توض خواستم

 و آنا رفتم. ینفس بکشم.به طرف اتاق عل زاشتیبغض گلوم رو گرفته بود و نم گفتمیحرفامو م ینفر کیبه  دیبا

 .کردیبا حرف آنا ساکت شد و متعجب نگاه م یکردن ول یشروع کنه به شوخ شهیخبر نداشت و خواست مثل هم یعل

 کردن ندارم. یاالن اصال حال و حوصله شوخ ی:علآنا

 کجاست؟ ایشده خانومم؟سون ی:آنا چیعل

 شد(االن تو کما باشه. یافتاد و چ یداد که چه اتفاق حیچون که من باعث شدم که)توض سیحالش خوب ن ای:راستش سوننایس

 .شیروز انداخت نیشاهکارت به ا نیاون دختر در حال مرگه بعد تو با ا یکار کرد ی:تو احمق چیعل

 اون همه دستگاه. ریخواهرم ز شهیتو باورم نم یکار کرد یچ نای:سآنا

 ؟یبکن یخوایکار م یبشه چ شیزیو چ ادیبه هوش ب ای ادیاگه به هوش ن ییحال االنش تو مقصر

 سالم باشه. ادیبه هوش م یوقت رمدوایام یکنیکارت خواهرم و از خودت دور م نیا با

******************************************** 

 ماه بعد کی

 

اش همونجور  یاتیبود که بدتر نشده عالئم ح یشکرش باق ینکرده بود.جا یشرفتیپ چیه ایو سون گذرهیماه از اون اتفاق م کی

 مونده بود یدر همون سطح باق

 ژهیو یتو بخش مراقبت ها قایچون دق شهیبشم فقط اون هم شب ها از پشت ش ایسون کیکه نزد دادندیاجازه نم یو عل آنا

 بود که تو کما رفتن. یمخصوص کسان

 براش. اوردیکه دوست داشت و م ییکنار اتاقش بود و گل ها شهیهم آنا

 عاشقشون بود.دلم تنگ بود براش. ایکه سون اهیس یها رز

 

 چشم غره هاش. یصدا کردن هاش،برا نایس یبرا

 .ادیتا به هوش ب دوختمیجور نشسته بودم مثل هر روز که به اتاق چشم م نیهم

 استراحت کن من هستم. کمیبرو  نای:سآنا

 بخورم. یزیبرم چ تونمی:نه خوبم آنا نمنایس

 

 .یبرات بخور تا جون داشته باش رمیبگ وهیمن برم ابم نی:پس بشآنا

 

 

 ....یصدا رونیکه آنا خواست بره ب نیهم

 

خواستم وارد اتاق بشم که پرستارها مانع ام  مهیسوت دستگاه ها بلند شد.سراس یصدا رونیکه آنا خواست بره ب نیهم

 شدند.

 .نمیرو بب زمیو نزاشتن عز دندیها رو کش پرده

 رو. یزینتونستم بفهمم از حالت صورتش چ رونیساعت دکترها از اتاقش اومدن ب میاز ن بعد

 به هوش اومد. مارتونیب گمیم کیتبر یرحمان یاومد طرفم و گفت:آقا دکتر

 

 افتادم و چشام بسته شد. نیزم یرو نیهم یتوان نگه داشتن من رو نداشتند برا پاهام

 

 کل( ی)دانا
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 بد بود. یلیکردن.بر اثر نخوردن غذا و آب،حالش خ یرو تخت گذاشتند و بستر نایس

 خبر نداشت. یچیاز ه ایکه سون یبود در حال ادیبه کما رفتنش ز احتمال

 رو به بخش منتقل کردند.خوشبختانه به هوش اومده بود و همه دورش رو گرفته بودند ایسون

 دن؟یکجاست شماها ند نایگفت:س یکه عل نینبود تا ا نایکس حواسش به س چیه

رو  وهیکه آبم رونیشدم رفتم ب الیخیمنم ب نهکیبا دکتر صحبت م دمیکه بخوره د رمیبگ وهی:من خواستم برم براش ابمآنا

 .دمشیند گهید رمیبگ

 

 

 بپرسم. رشی:بزار برم پذیعل

 .دمیرفتم و پرس رشیسمت پذ به

 کجاست؟ یرحمان یآقا دی:ببخشیعل

 .میبا زور سرم و آمپول سر پا نگهش داشت ستیحالش چندان مساعد ن هی:راستش تو اون اتاق بستریمنش

 برادرمو. فیجسم ضع دمیکه گفت حرکت کردم و داخل شدم د یطرف اتاق به

 جون باشه. یتخت ب یرو نداشتم رو دنشید یجور نیا طاقت

 .ایدم اتاق سون دمی.رسکردمیم هیو گر رونیاتاقش زدم ب از

 دادم. حیرو توض یشده منم همه چ یکه چ دیو پرس رونیاومد ب آنا

 من سخت بود. یبرا نیبودند و ا ستانماریتو ب زانمیدوتا از عز کردیم هیگر اونم

 ؟یعل میبگ ای:به سونآنا

 :آره.یعل

از تک  شدیم نویو ا ای.کالفه شده بود سونمیهمه دورش بودند.وقت مالقات تموم شده بود و فقط من و آنا بود میدیتو د میرفت

 .دیفهم شدیتک کارهاش م

 اد؟یکجاست چرا نم نایس ی:علایسون

 .هیبستر ستیرو گفت(.االن هم حالش خوب ن نایس حاتی)تمام توض دونمیشما رو م هی:راستش من قضیعل

 .خوردیکم م یلیخ ایبه غذا  زدیماه لب نم کی نیخاطر تو ا به

 

 .ششیگفت:منو ببرپ ونیگر ییبا چشم ها ایسون

 ندارم. شویعشقم.طاقت دور شیپ نیمنو ببر کنمی:بچه ها من حالم خوبه خواهش مایسون

 .نییپا ای.آروم بمیبر ی:باشه خواهرآنا

 .نیحواست باشه نخوره زم یعل

 و ناخواسته قضاوتش کردم.به حرفاش توجه نکردم. دونستمیناراحت به طرف اتاق عشقم رفتم.من نم یدل با

که  یعشق نیا یبرا دادمیخوشبو و نرمش کردم که جونم و م یاون هم اشتباه کرد.باال سرش نشستم و دست تو موها البته

 دارم.

 

 

 ؟یمن پس چ یبر یخوایمعرفت تنها م یب یکردم:ا زمزمه

 که به حرفات توجه نکردم. دیببخش یامیپاشو که دن میییآقاا

 

 

 .یکه نگرانم شد دیببخش

 .یدیکه به خاطر من عذاب کش دیببخش

 

 .میریبگ نایو با آنا ا مونیو عروس میعقد کن یخواستیمگه نم پاشو

 .نمیبب اهامویکه بخوام انتخاب کنم برات و تنت کنم تا شاهزاده رو یها،چشم مونده به کت و شلوار دمیهنوز لباس نخر من

 

 نداره. یبدون تو معن امیتنهام نزار دن شمیپ ایمن پاشو همه کس من ب مرد
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 ..اهیس اههیشب هام س یای.دنکنهیم دادیکه همه وجودم از عشق تو ب برگرد

 چقدر گذشت که.... دونمینم

 چقدر گذشت که حس کردم تکون خورد.کم کم چشم هاشو باز گرد و با نگاهش من و غرق خودش کرد. ونمدینم

 اومد تو اتاق. یبزنه که عل یحرف خواست

 

 خوبه من چقدر آرومم سالم به داداش خان خودم. یهمه چ یاریچه  یزی:به به چه صبح دل انگیعل

 احواالت خوبه؟ یچطور

 جان آب بدم؟ ناینکن تازه چشم هاشو باز کرده س تی:داداش شوهرمو اذایسون

 .شمیآروم گفت:آره ممنون م یبا صدا نایس

 و کمکش کردم بخوره.تا آخر آب رو خوردش. ختمینباشه براش آب ر یو اول شستم تا توش خاک زیم یرو وانیل

 م؟یشیمرخص م ی:کنایس

 نیمروز مرخص هستخدا ا دیو داداش مهربان تر از جانم.به ام ی:سالم به خواهرآنا

 گهیخونه پاشو د میکه بر میاریدکتر و ب میبر ی:علآنا

 :باشه.یعل

 قیکار حس آرامش و لذت رو به تن خسته اش تزر نیبا ا دنیرفتند،من موندم و عشقم.شروع کردم به دست کش یآناوعل

 کردمیم

 دوست نداشتم که.. خوامیمن..من معذرت م ای:سوننایس

 .زمیعز خوامیرو من هم معذرت م یهمه چ دونمینگو م یچیه سسسی:هایسون

 .یزود زود خوب بش دیها پس با میکار دار ینکردما کل دیخر چیه من

 :باشه خانومم.نایس

 .میبه سمت خونه رفت میو انجام دادند،آماده شد صیترخ یربع که جفتشون کارها کی بعد

 بودم شیداشت که انگار زندان انگار آزاد شدم،برام حکم قفس رو میخارج شد مارستانیاز ب یوقت

 .فتهیبراش ن یو اتفاق نیباشه و مراقبش باشم که نخوره زم نایکردم حواسم به س ی.سعمیدیرس یساعت رانندگ میاز ن بعد

 

 

 شاخ رو کله هامون سبز شده بود. میدید یکه م یزیاز چ میوارد خونه شد یوقت

 اثاث خونه شکسته شده و مبل ها پاره شده بودند. تمام

 

 

ماه کما بودم بدنم خشک شده بود و  کیسپردم و خودم به سرعت البته االن خارج از توانم بود چون حدود  یرو به عل نایس

 کرخت بود،به طرف اتاق هامون رفتم.

 

 

 تونهینم یوگرنه کس میداشته باش ینفوذ دیبا کردمیجور که حس م نیو حال نداشت پس ا ییرایاز پذ یهم دست کم اونجا

 تو خونه. ادیب

 داره. ییباال تیامن ستمیو س شهیبه شدت محافظت م چون

 کاسه اس. مین ریز یکاسه ا هیشدند که  یمطمعن م میکردیخونه رو عوض م کردم،اگهیفکر م دیبا

 کنم. دایبگردم پ دیدست ممکنه دوباره حمله کنند،پس با یبا دست گذاشتن رو یول

 .ادین شیپ یمشکل ستمیکه ما ن یچون تا موقع گهیخونه د هیبه  میفرستادا بود یآنا و عل یو به همراه مامان و بابا سامان

و  نایس ای یعل یبود.گرچه خواستم کمک کنم ول هیو آنا و بق یساعت جمع و جور کردن که البته تمام کارها گردن عل کیاز   بعد

 .کردندیآنا دعوام م یحت

 .رهیرو فرستادم که شام بگ یو عل میبچه ها کارها رو کرد با

 و آنا. یپدر و مادر عل نیای.از بچه ها خواستم که به سامان زنگ بزنه که بمیو خنده خورد یرو در کنار هم با شوخ شام

******************************************** 

 ن؟یکرد دایپ یزیبود چ ی.........عالیطور تو خونه  نی:که اسام
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 .یچی:نه قربان هنوچه

 :باشه خداحافظ.سام

 انقدر زرنگ باشه. کردمیفکر نم یکه فرار کرده باشه ول زدمیم حدسشو

 سام:اون دختره زنده اس؟آنا که مرد. پدر

 به درک نگران نباش پسرم. فرستمیو م کشمیخودش و شوهر رو م خانواده

 مال منه. زنده.اون خوامشیزنده اس و من م ای:سونسام

 

 افتاده؟ ی:قربان اتفاقنوچه

 شده؟ ی:چسام

 قربان!!!!! دیها وارد شدند فرار کن سی:نه پلنوچه

 .میجنگ یما م هیسام)حشمت خان(:سام تو برو همراه بق پدر

 هر چه زودتر نیجنگم بر یمن م نیبر دی:اما پدر شما باسام

 تر. عیسر نیقسمت بر نیاز ا ی:قربان همگنوچه

کردند و  رشونیدستگ   دندیبشن که مامورها سر رس نیکه خواستند سوار ماش نیرفتند و هم یسام و سام از در عقب پدر

 زندان شدند. یراه

******************************************** 

 .نیهست یخوب یکارگرها نیکه خوب کار کرد نمیبی:مسامان

 .ادیبهت م ی،رفتگریزنیها رو جارو م ابونینقدر قشنگ کوچه هاو خکه ا رسهیشغل تو نم یبه پا زمی:سامان عزیعل

 و افتاد دنبالش. کردینگاه م یها به عل رغضبیمثل م سامان

 بدو. یبدو،عل سامان

 گرفتم هر دوشون افتادند. ییرپایز هینکردم و  یبودند که منم نامرد دنییدر حال دو همچنان

 دور کمرم حلقه شد. ییبردند که دست ها ورشیکه کار من هستش، به سمتم  دندیفهم یشد وقت یلحظه هنگ کردند که چ هی

 باز بود. شمیمن هم ن کردیمنو بغل کرده بود و با اخم بهشون نگاه م نایس

 خودشون رو جمع و جور کردند. کمی دندیو د تیوضع نیهم که ا اونا

 بشه از شدت خنده نیکه کم مونده بود پخش زم آنا

 .میو استراحت کرد میو خنده در کنار هم خورد یرو با شوخ ناهار

 .میکردیاستراحت م دیبا نایمن و س البته

 م،یکنیناهار به همه گفتش که پس فردا عقد م موقع

 من و از دست بده. ترسهیکه م نهیهم ا لشیدل

 مسئله. نیموافقت کرده بودن و خوشحال شده بودند بابت ا همه

 جشن من بودند. یهمه در تکاپو برا ،سامانیو پدر آنا و عل مادر

 .یاز هم که خوب میبپرس میکردیکه وقت نم میانقدر کار داشت نایخود و من س یحت

 شیرو در پ یچون مراسم عروس خواستمیاز همشون خواسته بودم که ساده باشه مراسم عقدم،آنچنان مفصل و شلوغ نم البته

 .میدار

 روز عقد صبح

********************************** 

 برم. شگاهیکه آرا خواستیشده بودم.دلم نم کالفه

 .زهیخواسته بودم که موهامو باال ببنده و مثل آبشار بر شگاهیآرا از

 سر آنا خانوم بود. ریها ز نیا دیدرست حدس زد دم،بلهیخودم لباسمو هنوز ند من

 .رسمیبعد عقد به خدمتش م من

 .دنمیبود به لباس پوش دهیکارها آماده شده بود و حاال نوبت رس همه

 بود بایز یلیباز موند چون که خ رتیدهنم از ح دمیلباس و د یوقت

 .کردیاش م یعروسک تینها یکه ب خوردیم ونیپاپ هیلباس،دامنش همه کار شده بود و از پشت  نهیس یپارچه و رو تمام

 ام رو برداشتم. یدست فیو ک دمیپوش دومیکه به لباسم م موییطال یها کفش

 که سر راهم قرار داد. یآدم نیبه خاطر همچ کردمیبود خدا رو شکر م یتو اون کت و شلوار واقعا عال نایس
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 اولش شک کرد با تمام وجود اومد جلو و بغلم کرد. دیمنو د تا

 شده بود. کیرمانت تینها یهر دومونو تار کرده بود و ب دید اشک

 .میتا به خونه برس میشد نیو سوار ماش نییپا میدر دست هم از پله ها اومد دست

 خرج نشه. یادیز نهیو هز ادین شیپ یکه زحمت رنیخواسته بودم مراسم و تو خونه بگ ازشون

 .میریهم بگ یقراره مراسم عروس چون

 .همه منتظر ورود ما بودند چقدر ممنون بودن ازشون.میدیرس

 یسامان هم که عال ومدنیم یلیخ یبود در کنار عل ابیآنا واقعا ز لباس

 بود. یپدر و مادرم خال یجا یول

 دایدور کمرم حلقه شد.با لبخند نگاهش کردم که عشق از چشم هاش پ یمردونه ا یدست ها یچشام اشک حلقه بست ول تو

 بود.

 

 

 

 خانومم چقدر همه دوست دارند و تا آخر کنارت هستند؟ ینیبی:منایس

 :آره همسرم.ایسون

 .میو نشست میدست هم به اتاق عقد رفت در

 !زم،بلهیعز یخاله و عمو یبار آخر جواب دادم که:با اجازه پدر و مادرم که حضور ندارند ول یخطبه عقد و خوند و برا عاقد

 شدند. یهمه بلند شد و غرق شاد غیحرف من ج نیا با

 مثل فرشته ها شد بود. آنا

 داشت. رتیآنا غ یرو یلیهاش خ یمهربون هاش و یبا تمام شوخ یعل

 بودم. دنیلباس خر ری:از دو روز قبل درگآنا

 مواجه بودم. یعل یبا اخم ها زاشتمیم یزیرو هرچ دست

 

 .ستیتو ن تیلباس باز هستش اون لباس در خور شخص نیا زدیم غر

 اس و با دامن بلند گرفتم. دهیلباس که باال تنه اش کار شده و پوش هیگشتن  یبعد از کل خالصه

 تنه باال کار شده بود. میکمر دامن هم مثل ن دور

 یعروسک ها به نظر برسم البته به نظر عل نیکرده بود و باعث شده مثل ا جادیرو ا یخاص یهارمون هیو کفش هم با لباسم  فیک

 

 حلقه هاشونو براشون بردم که دستشون بکنن. ست

 دستبند بود. هیست با  مین هی یمن و عل هیهد

 

 

گردنبند به شکل پروانه و  هیبا دستبند و سامان  بایانگستر ز هیهاش از طال بود و  نیساعت که تمام نگ هیمامان و بابا  هیهد

 گرفتند. ایسون یست برا مین هی یمادر و پدر عل

اشک بود به رنگ  هیبزرگش که شب نیو گرون بود که اون نگ بایز اریگردنبند بس هیها و کارها  دیبه جز تمام خر نایس هیهد

 قرمز.

درست  یو موها شیهمه آرا نیبود و با ا نیاز مراسم انقدر خسته بودم که حد نداشت مخصوصا با اون لباس که سنگ بعد

 شده.

 .زارمیب یلیباشم خ یشکل نیکه ا نیا از

 دیبخشیبهم م یاز حد تصورم بودم سر تا سر انرژ شتریکه بهم داده بودند و ب ییکادوها لیاز تموم شدن مراسم و س بعد

 

 الفور به سمت حموم رفتم یرو با کمک آنا در آوردم و ف لباس

 

 .دمیراحت از حموم اومدم و لباس هامو پوش الیبا خ قهیاز چند دق بعد

 .دمیتخت خواب یرو
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 .ادیرفته بود به کارها سر و سامون بده ب نایس

 .کردندیکه با لبخند نگاهم م دمیپدر و مادرم رو د بایپر نور و ز یخواب چهره  یخواب بودم.تو غرق

 .میها رو دار نیبهتر یو برات آرزو میخوشحال یلیمن و مادرت خ ی:دخترم خوشبخت بشایسون پدر

 :دخترم مراقب خودت باش.ایسون مادر

 بزنه شیکه بخواد ن یازت دور نشده،مثل مار خطر

 زنه.که آرامش تو رو برهم ب نهیا قصدش

 

 

 ماند. میو همه در کنار هم خواه میکنیم دایآرامش پ یجا نزن به زود دخترم

 .میزنیدخترم باز هم به تو سر م میبر دیبا ما

 ما. یکوچولو ایسون میدار دوست

 .نی:مادر و پدر دوستون دارم مراقبم باشایسون

 فرو رفتم. یگرم یتو جا هویبرده بودم که  ادیو به طور کل از  تمیموقع دمیاز خواب پر هویرفتند  یوقت

 .نجامی:نترس خانومم من انایس

 حواسم به تو هستش. شهیکنه من هم تتیاذ یکس زارمینم

 من خوشت اومد گلم؟ یکادو از

 !یشرمنده ام کرد یدیهمه زحمت کش نیدستت درد نکنه ا نایس ی:واایسون

 

 .یشدنکردم گل من تو اون لباس مثل فرشته ها  ی:کارنایس

گفت:کجا خانوم  نایخواستم برم سمت در که س دمیدیم یخودم خطر تیجلو منم که موقع ومدیم گفتیها رو م نیجور که ا نیهم

 .میخانوما در خدمت هست

 که.... خوامیمن نم نایس نی:ببایسون

 :باشه گلم.نایس

 خوب داشتم. یشب هام بود چون که همه خانواده ام و رو در کنار همسر نیاز بهتر یکیشب  اون

 که... نیغافل از ا یول

 که آرامش قبل طوفانه. نیغافل از ا یول

 مثل قبل شده بود. یسه روز گذشته بود و همه چ دو

 .میکنیم یو زندگ میکه همو دار میبود خوشحال

******************************************** 

 !ها فرار کردند!!! ی:جناب سرهنگ فرار کردند،زندانسرباز

 االن. نیدنبالشون هم میبر دیبا دیرو آماده باش بزار به همه اعالم کن روهایسرهنگ:ن جناب

 .میکن رشیکه دستگ میجا برس نیاون به ا یکه از اول ماجرا وارد داستان بود و با سرنخ ها یبه مامور مخف نیح نیهم تو

 فرار کنند. زارمیکه نم البته

 بره. نیو چند ساله ام از ب نیکه تمام اعتبار چند دمیاجازه رو نم نیستوده ا اریسرهنگ سام من

 .میکرد یابیهاشونو رد تیموقع میبرداشتن اسلحه ام و دستور به تمام ت با

 .ینیفرار کنند از راه زم خواستندیم یجور نیبودند.ا نیجاده تهران قزو یلومتریک 6: تو

 

گفتم اگه به حرفمون  یشهر ها و دستور بازداشتشون رو صادر کردم حت که من عکس هاشونو داده بودم به تمام یصورت در

 کنند و متوقف کنند. کیگوش نکردند شل

 شدند. یاز بچه ها زخم یکیخورد و مرد در جا  ری:قربان حشمت خان تسرباز

 پلنگ فرار کرد. یسام که اسمشو عوض کرده بود معروف بود به اس پسرش

 االن. نیتجسس رو هم دیکن شتریخب ب یلیسرهنگ ستوده:خ جناب

 ام بگم مراقب خانواده دوستانش باشه. یبه مامور مخف دیبا

 و ندارم که نقطه ضعف من محسوب بشه. یطرف خونه حرکت کردم خوشبختانه کس به

 خط مخصوصم تماس گرفتم و ارتباط برقرار شد. با
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 سرهنگ:سالم گوش کن حشمت خان مرد پسرش فرار کرد. جناب

 ؟یدیشن نهیبب بیآس یکس دیستو جمع کن.نباحوا شتریب

 :بله قربان.یمخف مامور

 سرهنگ ستوده:باشه خوبه. جناب

 شد بهم اعالم کنند. یحواسشونو جمع کنند و خبر یو قطع کردم و به بچه ها سپردم چهار چشم تماس

******************************************** 

 .گهید میدار یهمه چ میکرد دیتو رو خدا بسه خر ی:واایسون

 

 

 زود. شهیمونده خب تموم م کمی:خانومم نایس

 .می:باشه برایسون

 و آنا هم همراهمون بودند. یعل

 من و آنا. یمونده بود تا عروس یکل یول دادمیرو انجام م یعروس یها دیخر

 

 خونه. میدیرس نیسنگ کیتراف هیبعد از  میو به سمت خونه راه افتاد میخورد رونیرو ب ناهار

 .میکن یکار میکه نا نداشت میخسته بود انقدر

 ما رو انجام بدند. یهمه کارها شدینم یول کردندیکمکون م یو خاله نفس کل میمر خاله

 .میبخواب میکه بر گفتیهم م نایوآنا که به اتاقشون رفتند س یعل

 هر دوتامون پس باهاش رفتم تا کنارش بخوابم. میچندجا کار داشت صبح

اول صبح  یاز دست غر غرها خوردمیکردم.صبحونه رو کامل خوردم چون اگه نم داریرو ب نایشدم و س داریساعت هفت ب صبح

 در امان نبودم. نایس

 

 .دمیلباس پوش عیسر

 راه افتادم. دیگرفتم و به طرف مرکز خر آژانس

 چرا همه اش دلشوره داشتم. دونمینم

 که.... شدمیم ادهیپ نیاز ماش داشتم

 شدم. هوشیدهانم قرار گرفت خواستم فرار کنم ب یکه دستمال بود رو یکه با دست شدمیم ادهیپ نیاز ماش مداشت

 بود. یمعمول یخونه بودم تو اتاق بودم ول هی یکه کجام تو دونستمیبه هوش اومدم نم یوقت

 یچند ساعت گذشته بود که صدا دونمیکار کنم،نم یچ دونستمیجوابمو نداد.نم یشکیهست ه یداد زدم که کمک کس یهرچ

 .هیبه خواب تا بفهم  موضوع از چه قرار زدمیخودمو م دی.بادمیو شن دیچرخش کل

 شد. انینما یباز شد مرد در

 که به خاطر جونش از جون پدرش گذشت. یمرد

 ترس ما ادم هاست.افته که خارج از دس یکردن م یروند انسان بودن و درست زندگ رییباعث تغ یدر زندگ ییاتفاق ها یگاه

 .کردیکرده بود نگاه م ریکه اس یدخترک یبایز یتخت نشست و چهره  یرو یآرام به

 به اون بخوره. یگذاشت که دست کس یو نم خواستیدخترک را م نیا او

 ااا؟؟؟یپاشو سون ایسون ی:هسام

 ؟یدیمنو دزد یچ یبرا یکنیکار م یجااااا چ نی:تو اایسون

 .یمال اون بش زارمینم یبش یعوض نایاون س یبرا زارمیم یراحت نیبه هم ی:دلم برات تنگ شده بود فکر کردسام

 

 

 

ارزش  یکنیکه فکر م یزیاز اون چ شتریوار دوست دارم تو برام ب وانهیمن د یمادر بچه هام بش یزنم بش خوامیم یمال من تو

 .یدار
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خانواده و  یسر اعضا ییبال یبهت ندارم دست از سرم بردار اگه بخوا یاحساس چیه:من تو رو دوست ندارم از اول هم ایسون

 .نیحاال بب کشمیدستت به من برسه خودم خودمو م زارمیمطمعن باش نم یاریشوهرم ب

 

 

 

 طرف صورتم سوخت.اشک تو چشام حلقه زد. کیحرف  نیگفتن ا با

 اومد. یزود اشکم در م خوردیم یبه توق یشده بودم و تا تق ینازک نارنج یلیها خ یتازگ

 

 

 

 .زمینبرده بر تیاز انسان یییآشغال که بو وونیح نیا یاشکام جلو دینبا

 

 

 

 نگاه کردن به من پا شد رفت و در و قفل کرد. یجور نیا قهیاز چند دق بعد

 کار کنم. یچ دیبا دمیفهمیهنگ کرده بود و نم مغزم

 

با  تونمینم یقاچاق یکشور برم ول نیاز ا دیمن با زنهیندارم از مرگ خودش برام حرف م شویمن طاقت ددور دونهیم ی:لعنتسام

 برم. یمعمول تیهو

******************************************** 

  ایشدن سون دهیساعت قبل از دزد چند

 .نیهر جا که شلوغ بود کار و انجام بد دیکن بشی:اره خوبه تعقسام

 شما که دورتون پر هستش از.. نیخوایچرا اون دختر و م یول شهیناشناس:بله قربان اوامرتون الساعه اجرا م شخص

 پس چشم خداحافظ. ؟بلهیچ ومدیشما ن یبراتون،اگه با مهربون ارمشیچشم حرف حرف شماست م بله

 .کردند دایشروع کردند به جست و جو تا پ سشونیبنا به دستور رئ قهیاز چند دق بعد

 قرار گرفت انجام دادند. دییکه مورد تا نیرو هم به اطالعش رسوندند و بعد از ا نقشه

 که نه. ای نهیهمسرشو که حاال عشقش شده بود رو بب تونهیکه م دونستینم ایحاال سون و

 .شانیدلش نگران بود و پر در

 .ستین ایخدا سون ی:وانایس

 کار کنم؟کجا بگردم دنبالش؟ یچ

 خبر بدم.نه نه اصال بزار خودم دنبالش بگردم. سیبه پل دیبا

 کنم داشیپ کنمیم یبود و ماجرا رو براش گفتم و اونم گفت سع سیاز دوست هام که تو پل یکیزدم به  زنگ

 

 کجاس؟ دونمینم دهیو جواب نم شیخونه گوش ومدهین رونیصبح رفته ب ؟ازیخبر دار ای:سالم سامان از سوننایس

 .رمیمیم یناز استرس و نگرا دارم

 

 

 

 پدر سام و خود سام( یافتاده برا یکه چه اتفاق دهیم حیکرده)سامان داره توض یکار نیسام همچ شهی:باورم نمنایس

 

 

 

 .کنمیخبرت م نطوری:اره اسامان
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 به سرهنگ بگم که..... دیبا

 خبر نداشتند. یچیاز ه یو عل آنا

 دونستند. یپدر و مادر هر جفتشون هم نم یحت

 .ستین میکار کنم،عشقم همسرم زندگ یبودم چ مونده

 .کردمیم جکتیر زنندیو آنا زنگ م یکه عل دمیدیم یحت ایگشتم  یها م ابونیچند ساعت تو خ دونمینم

 زنگ خورد سامان بود. میرو نداشتم،گوش یشب شده بود و من اصال حوصله کس گهید هوا

 شده؟ ی:جانم سامان خبرنایس

 .گهیجا د هیببرنش به  خوادیدر حال حرکته انگار م ابیاالن رد یاز شهرند ول رونیساختمان ب هیتو  می:آره ردشو زدسامان

 کار سام هستش . میمطمعن ما

 .نشیاریبا زور ب ومدیهرطور شده اگه با زبون خوش راه ن دیکن داشیبرام پ دی:بانایس

من  فتهیصورتش ب یرو یخط نیبهش بزنه کوچکتر حق نداره دست یاون مال منه کس امیتا من ب نیدارینگهش م نشیگرفت اگه

 با شماها! دونمیم

 ناااایا ستندین یکه اصل نایا ی:حلقم دستمه ولایسون

 بود دهیچرا به فکر خودم نرس اره

 

 نظر هستم. ریز نیکه با دورب دونستنمیبود که نفهمند.م حواسم

 .کردمیروشنش م دیبا پس

که تابلو  ینه در اون حد یول رونیالماس هاش زد ب ریاز ز یلمس کردم که با لمس شدنش توسط انگشتم نور زرد رنگ حلقمو

 بشه.

 ساعت در باز شد و سام اومد داخل. میاز ن بعد

 .میبر دیبا نشیببر نیای:بسام

 .میبره هر چه زودتر سوار ش یکشت ممکنه

 ال.دستتو بهم نزن آشغ ااایعوض دی:ولم کنایسون

 هنگ کردم. قهیزد تو دهنم که تا چنددق کردمیجور که سر و صدا م نیهم

 

 سر ساکت شو. رهی:دختره نفهم خسام

 .نیو دهنشو ببند دست

 

 ؟یتا ابد دوست دارم متوجه شد یبا من باش دیبا ایسون یمال من تو

 

 

 

 .شدیاز دهنم خارج م ینامفهوم یحرف بزنم فقط صداها تونستمیدهنم نم ی:با پارچه روایسون

 

 

 

 حرف زدنتو ندارم. یجور ساکت بمون چون حوصله  نی:همسام

 

 

 ها اومدند. سیبهش خبر داد که پل یکی هویکنه  نیبا من بود که من رو سوار ماش دنیجور که در حال جنگ نیهم

 

 

 

 که در حال اومدن هستند. دمیدیرو م نیدور چندتا ماش از

 شدند هم تعجب کرده بودم هم خوشحال شده بود ادهیپ نانشیسر نش یو وقت ستادندیبه ما وا کینزد
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 .نیشدند از ماش ادهیو سام پ نایس

 شد و دوباره برگشتم سر جام. دهیکه خواستم برم طرفشون دستم کش نی.همکنمیکار م یچ دونستمینم یخوشحال از

 

 

 .گاردهاشیاز ذره حرکت.منو سپرده بود به باد غیدر یکه ولم کنه ول خوردمیتکون م یجام ه سر

 

 

 

 دنبالش؟ نین؟اومدیکرد دایچطور پ نیینجایا نمیبی:بح بح مسام

 براتون. فرستمیو اگر هم بدم جنازه شو م دمینچ من اونو به شما نم نچ

 

 

 

 با تو.ولش کن بزار بره. دونمی:خفه شو آشغال دستت بهش بخوره من منایس

 !!یکرد یپدرتو واس نجات خودت قربان یکه حت یانقدر خر و نفهم تو

 

 

 

 نداشت. یشده بود و ارزش ریپ مردیم دیکردم چون با ی:اره ها ها ها ها قربانسام

 

 

 .کردندیدوتا با هم دعوا م نیا یکه دستامو باز کنم تا وقت کردمیم یسع من

 .امیاز پسشون برب دیبا یسالمت نا

 

 

 

 با گروگان؟ ؟اونمیفرار کن زارهیراحت م سیپل ی:فکر کردسامان

 

 

 ها رو انجام داده بود و با پرواز خودشو رسونده بود. یستوده از قبل هماهنگ سرهنگ

 

 

 ..نهیبب یبیآس دیگروگان نبا دی.حمله کننیملقب به سام و اعضاشو دار ای دیبه جمش کیستوده:دستور شل سرهنگ

 

 

 .کردمیفرار م دیموقع من با نیحرف دو طرف حمله رو آغاز کردند و تو ا نیگفتن ا با

 

 

 .کردمیاوتش م کینا کردمیهمون سام برخورد م ای دیگروه جمش یو از دهنم برداشتم و با هرکس از اعضا دستمال

 کنه. کیشل نایبه س خواستیکه م دمیدیسام و م یبه مبارزه بود ول حواسم

 کردم اسلحه رو دور کنم. یخودمو به طرفش رسوندم و سع دنیبا دو پس

 .ی:ولش کن لعنتایسون

 .یریبم دی:تو باسام

 انداخت. نیسوت مانند در گوشم طن یرو حس کردم و صدا یزیچ یبا سام بودم که گرم دنیحال جنگ در
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 !!!!ااای:نهههه سوننایس

 افتاده بود. نیزم یکه بر رو دمیاومد و من جسد غرق در خون سام رو د کیشل یصدا دوباره

بود سوار آمبوالنس کردند  ختهیر نیزم یرو که خون از شکمش روان بود و بر رو ایدستور سرهنگ جسدش رو بردند و سون با

 و بردند.

******************************************** 

 دارم. ازی:زنده بمون من بهت ننایس

 رو به اتاق عمل منتقل کردند. ایسون دکترها

 .کردیها با مرگ دست و پنجه نرم مدست دکتر ریها ز ساعت

 بشه.. یاز دست داده،احتمالش هست که بره کما و مرگ مغز یادیهم خون ز یول می:خوشبختانه گلوله ها رو در آورددکتر

 

 افتاد. نیزم یبر رو نایحرف س نیا دنیشن با

 سخت بود که بخواد عشقشو از دست بده. باورش

 

 

 بسترس بود. ایکه سون یمارستانیجه خودشون رو رسوندن به ببا عل دندیخبر و شن یو آنا وقت یعل

 

 

 سر خواهرم اومده؟ ییچه بال نایشده س ی:چآنا

 !!!نای:حرف بزن سیعل

 .دمیم حی:براتون من توضسامان

 الملل. نیب یمامور مخف نیبهتر یعیستوده:سامان رف سرهنگ

 که سرهنگ گفته بود. یو آنا شوک زده بودند از حرف یو عل نایس

 شروع شد که حشمت به مادرم چشم داشت. یی:داستان از اون جاسامان

 مفصل کرد. یدعوا هی دیفهم یو وقت دونستینم نویا پدرم

 رو! یداد همه چ یخودت خواه یبه پدرم گفت:به زود اونروز

 مادرم و من. یاز دست داد حت شویکم کم پدرم معتاد شد و همه چ یول دمیحرف هاشو نفهم یمعن

 شدم و دنبال پرونده اش بودم. سیبا زور و زحمت درس خوندم و پل من

 بمونه یباق زاشتیمدرک از خودش نم یبه وجب همه جا رو گشتم ول وجب

 .کردیکار ها رو برام ساده تر م نیکه به شما برخوردم و از قبل عضو گروه حشمت و پسرش شده بودم و ا نیا تا

 هستم یآدم معمول هیوانمود کنم که منم مثل شما  یمجبور بودم جور یحواسم بهتون بود ول من

 

 وجود ندارن و مردند. گهیخوشحالم که د االن

 روح پدر و مادرم آروم شدند. حداقل

 نیخدا غافل نش ادیاالن دعا کردن هست که پس از  ادیکه از دستمون بر م یکار تنها

 رفتند. ایبوق دستگاه ها بلند شد و دکترها به طرف اتاق سون یزمان صحبت کردن سامان با بچه ها صدا در

 دم اتاق. دمیسرعت خودمونو رسون با

 خواستم برم طرفشون بگم عشقم نفس من زنده اس. کنندیها رو جدا م لهیکه وس دمید

 ها رو. یلعنت نیا دینکن جدا

 استراحت کنند. دیبا یول ستین ینگران یجا گهید گمیم کیش اومدند.تبرخانومتون بهو یرحمان ی:آقادکتر

 حال شدم و پلک هام بسته شد. یدستم ب یتو یکردم و کارهام دست خودم نبود که با سوزش یم هیگر

 از دست رفته اشو به دست آورد. یرویکم کم ن ایگذشت و سون روزها

 مراقبت کنه. تونهیو خانواده اش هست و م نایبود که در کنار س خوشحال

 .ارهیکاره اس از تعجب کم مونده بود شاخ در ب یسامان چ دیفهم یوقت

 بود که حاال همه رو در کنار هم داره. نیاومده بود،مهم ا شیبراش پ یینبود چه اتفاق ها مهم

******************************************** 



Roman-City.ir 
 فرشته آسمونیرمان 

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

  یروز عروس صبح

 نشسته بودند. شگاهیآنا تو آراو  ایسون

 که گل زده بود شدند نیبا دسته گل سوار ماش نایو س یعل

 .شگاهیدم آرا دندیرس

 و آنا هر کدوم دست در دست شوهراشون خارج شدند. ایسون

 شدند و به طرف تاالر حرکت کردند. نیماش سوار

 .دندیساعت رس میاز ن بعد

 اومد. یدوستان و خانواده هاشون که دعوت کرده بودند م یو شاد غیج یورودشون صدا با

 .نی:خوشبخت بشیو مادر عل پدر

 .شیبا دل خوش و همراه با آسا شاهللیو مادر آنا:ا پدر

 .یبا هم گفتند مرس یو آنا همگ یو عل ایو سون نایس

 بودند دهیچهار نفر به هم رس نیخوشحال بودند که ا همه

 و داماد بود یعروس یده بودند و موقع خداحافظها کم کم رفع زحمت کر مهمون

 .نی:مراقب هم باشیو مادر عل پدر

 .میو مادر آنا:دوستون دار پدر

 .ادیخوابم م یلیچقدر خسته شدم من خ ی:وانایس

 .ادی:آره عشقم منم خوابم مایسون

 .کنهی:کف پاهام از درد ذوق ذوق مآنا

 .میرسی:صبر کن خانومم میعل

 ساختمون. هی یکنار هم بودند دوتا واحد تو یبا عل نایس خونه

 خونه شدند و در و باز کردند. وارد

 ارم؟یلباسمو در ب یکنی:کمکم مایسون

 آهان باز شد.اجازه هست خانومم؟ ای:آره گلم بنایس

 ...زمی:آره عزایسون

 شده.. شتریهاشون ب تیرو تجربه کردند که تا قبال نداشتند و حاال مسئول ییایچهارتاشون امشب دن هر

****************************************** 

 سال بعد... چند

 کشت منو. ریبچه رو بگ نیا ایب ای:سوننایس

 کار کرده دختر خوشگل مامان؟ ی:مگه چایسون

منم  نمیکارتون بب زارهینم یی،بابایمامان یچی)هدمیو از برق تش ونیزیمنم تلف نمیمن کالتون بب زالهینم یی،ببیممن یچی:هنیسو

 (دمیو از برق کش ونیزیتلو

 از خنده. میپدر و دختر مرده بود نیدست ا از

 .کردیرفتار م نیمثل سو قایدق نایس

 سالش بود. :خوشگلمون  دختر

 تحفتو. نیا ریبگ ای:بآنا

 و آنا و پسرشون که من فداشون بشم ناهار خونمون بودند. یعل

 د.بو نیگذاشته بودند هم سن سو لیپسرشون سه اسم

 (؟یپخت تزایبرام پ ی)سالم خاله جونم خوب؟یدیپخ تزایبالم ف ی:شالم خاله ژونم اوبلیسه

 برات. ارمیکن تا من ب یباز نی:آره وروجک خاله بدو برو با سوایسون

 .یتو زحمت افتاد یآبج ی:مرسیعل

 ممنون. ادیچقدر ز یی:واآنا

که خدا بر سر راهم  یخوب یخدا رو شکر کردم بابته خانواده  مینشست زیو آنا و من سر م یو عل لیو سه نیو سو نایس یوقت

 قرار داد.

*************************** 

 .......یکنیتر از آنچه که فکر م کینزد یاست گاه یکینزد نیدر هم یخوشبخت
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 یفرشته آسمون#

 سندهیاز نو یسخن

 .نیدیبخش یم یو به من انرژ نیجا همراهم بود نیخوشحالم که تا ا دوستان

 نوشتن. یبرا اقمیمن و اشت یداشت و حضور شما باعث دلگرم یادیز یها یاولم بود کم و کاست قلم

 یو آنچه که در ذهن خود دارم بر رو رمیرمان دوست گلم و خوبم فاطمه جان بود که باعث شد من قلم در دست بگ نیا جرقه

 .ارمیکاغذ ب

رمان فرشته  شیرایبعد و یو به زود نیکه ترسناک هست در کنارم باش یدر رمان بعد دوارمیهمه شماها ممنون هستم ام از

 .دمیقرار م یتیفرمت هاشو داخل کانال و کانال رمان س یآسمون

 

 

 

 


