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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 �🍃�خدا نام به�🍃� 

 

 ��۱پارت

 

...دل تو دلم نبود که فرهاد زودتر برگرده و بتونم دادیبهم م یحس خوب شهیبارون به ش یبرخورد قطره ها

که به فرهاد  یعشق یبرام سخت شده بود ول میخونه با وجود باردار یانجام دادن کارا نکهیکنم..با ا زشیسورپرا

شب بود و هر شب ۸که باز شه..ساعت اطی...چشم دوخته بودم به در حکردیکارا رو واسم راحت م یداشتم همه 

حظه ل هی..دینشه به سمت ساختمون دو سیخ نکهیا یقفل چرخوند و برا یتو دوی..کلگردهیبرم گهیموقع ها د نیهم

جلو در  قایرو روشن کردمو دق کیک یارو خاموش کردم شمعاخراب شه.همه برق ه میهول کردم که نکنه سورپراز

 .سادمیخونه وا

 آروم گفتم: یخونه که شد با صدا وارد

 تولدت مبارک فرهاد_

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 زدو و گفت: یمن به خودش اومد لبخند یبود با صدا نییسرش پا اول

 مهربونم یزی..ممنون.عجب سورپرازمیسالم عز_

 ..دیبوس مویشونیشدو پ کینزد بهم

 ..میریتولدتو عاشقونه جشن بگ میو بتون یکنارم باش شهیهم شاالیفرهاد جونم ا_

 زدلمیعاشقونس عز می+کنار تو هر لحظه زندگ

 که پخته بودم شوکه شدو گفت: ییو غذاها زشامیم دنیبا د میرو از دستم گرفت و به سمت آشپزخونه رفت کیک

 قربونت برم؟ یدیزحمت کش انقدر یواسه چ یاستراحت کن دیآوا تو اآلن فقط با_

 .می..حاالم برو دستاتو بشور که با هم شام بخورمی+آخه امشب تولد عشقمه اصالهم خسته نشد

 غذاشدم.. دنیگفت و از آشپزخونه دور شد منم مشغول کش یا باشه

 فرهاد بلند شد. یگوش یصدا

 صدام زد: ییاز روشو 

 ؟یاریرو از تو کتم م یآوا؟؟اون گوش_

 ارمیاآلن م زمی+آره عز

 .گنیم یرو واسش بردم و منتظر موندم که بفهمم چ ینگاه کردم مامان مهوش بود گوش یصفحه گوش به

 مامانم..حالت خوبه؟؟ سالم

 ــــــــــ

 ست؟؟ی..نادهیز یلی..صد سال که خمیمنو آوا هم خوب ممنون

 ـــــــــــــ

 خندش بلند شد وگفت: یصدا
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 .ارهیچشامو در م امیب هدینه امشب آوا واسم تدارکات د_

 قهقهه زد و ادامه داد: دوباره

 .خوبه مامان جون؟؟میایآخر هفته ب دمیقول م یول میایب میتونینم میدعوت شد یفردا شبم منو آوا مهمون_

 ــــــــــــــــــ

 ؟؟یندار یباشه پس کار_

 ــــــــــــــــ

 خدافظ زمیباشه عز_

 :دمیرو دست فرهاد دادمو با تعجب پرس حوله

 م؟؟یدعوت ییفرهاد؟؟ما فردا شب جا_

 

 ��۲پارت

 

 که مشغول خشک کردن دستاش شد گفت: یحال فرهاددر

 ی.واسه فردا شب مهمونرستانمی..محمد دوست دوره دبشهیرفت بگم.امروز محمد اومد شرکت.باورت م ادمیآره _

 موندم و مجبور شدم یسیاما بعدش تو رودربا یایب ینتون دیوضع شا نیا ادعوتمون کرده.اول قبول نکردم آخه تو ب

 .کنمیکنسلش م زنمیاگه حالت بده زنگ م یقبول کنم.ول

 با ذوق گفتم: من

 باشه فرهاد؟؟ میحتما بر کنهیعوض م مویروح یمهمون نینرفتم ا رونیماهه از خونه ب ؟سهینه چرا کنسل کن_

 به فرهاد رهیودمو خذوق زده بهم قفل کرده ب دستامو



 ییتنها یاوا

 
6 

 

 با لبخند بهم نگاه کردو گفت: فرهاد

 رمیمیم یاز گشنگ ؟دارمیبه من شام بد یخوای.حاال نممیری.فردا شب حتما مزمیباشه عز_

 غذا. دنیبه آشپزخونه رفتم شروع کردم به کش عیحالت صورتش خندم گرفت.سر از

 کردناش شده بودم. فیمنم با عشق محو تعر گفتی.فرهاد از اتفاقات شرکت واسم ممیخوردن غذاشد مشغول

 .یعشق واقع هی.میبا عشق شروع کرد مونوی.زندگمیبود گهیفرهاد عاشق همد منو

 نوبت کادو دادن شده بود.صداش زدم: میدیرو بر کیاز شام ک بعد

 فرهاد؟_

 گفت: خوردیم کیبودو همزمان ک لمیف دنیکه مشغول د فرهاد

 جونم؟؟_

 یدوست داشته باش دوارمیگرفتم.ام نویواست بخرم.آخرش ا یچ دونستمی+هرچقدر فکر کردم نم

 رو جلوش گرفتم فرهاد تشکر کردو با ذوق شروع کرد به باز کردن کادوش. کادو

 ذوق کردوخوشحال شد. یبودم کل دهیکه واسش خر یساعت دنید با

رو  یفرشته ا نیهمچ شیفرهاد منم خوشحال بودم.از خدا ممنون بودم که چند سال پ یخوشحال دنید با

که هردو مونو  یحس هیکه عاشقونه دوسش داشتم و از احساسش به خودم مطمئن بودم. ی.فرهاد من..کسدهیآفر

 .کردیم یزندگ نیا بندیعاشقو پا

 از هم جدا نکن خدا جون چوقتیشکرت واسه حضورش..مارو ه ایخدا

 

 ��۳پارت
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 .کردیشدم.کالفه بودم و سرم به شدت درد م داریفرهاد  ب یگوش یباصدا

 شیقلقلکم داد سمت گوش یهامو ماساژدادم و از رو  تخت بلند شدم.فرهاد همچنان خواب بود.حس کنجکاو قهیشق

 رفتم.

 داغون شدم. شیرو صفحه گوش مایاسم ش دنید با

 باز کردم.نوشته بود: امشویشدم و پ یعصب داشتیدختر دست از سر ما بر نم نیا چرا

 جوابمو چوقتیاما تو ه گمیم کینفر هستم که بهت تبر نیهر سال من اول نکهی))فرهاد جونم تولدت مبارک با ا_

 یب اممیپ نیا دونمی.میازدواج کرد نکهیبا وجود ا ی.من هنوز عاشقونه دوستت دارم فرهاد.حتیدیو منو ند ینداد

 .((زمیدارم عز وست.ددمیبه کارم ادامه م .اما من همچنانشهیمثل هم مونهیجواب م

و  دمیکوب شمیآرا زیم یرو رو یگوش تیشدم که احساس کردم صورتم قرمز شده با عصبان یکارش عصب نیاز ا انقدر

 به خودم نگاه کردم. نهییتو آ

 .دمیترسیاما بازم از حضورش م دهیبهش بها نم چوقتیفرهاد ه دونستمیم نکهیمتنفر بودم.با ا مایش از

 مرد متأهل ابراز احساس کنه. هیبه  دادیبه خودش اجازه م چطور

رسوندم باال  ییخودمو به روشو عی.سرادیمعدم داره باال م اتیاحساس کردم محتو سوختیبه شدت م معدم

 .داشتیحالت تهوع دست از سرم بر نم نیآوردم.ا

 مشت آب به صورتم زدم. چند

 :گفتیو م زدیدر م یبا نگران فرهاد

 باز کن. ؟؟دروی؟؟آواجان؟؟خوبآوا_

 بود. دهینگران بود.بدجور از خواب پر شتریچند ماه از خودم ب نیتو ا چارهیکردم ب یباز کردم و به فرهاد نگاه درو

 دور شونه هام حلقه کردو گفت: دستشو

 .دهیپر یو روت بدجور زم؟؟رنگیعز یخوب_
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 فرهاد با تعجب بهم نگاه کردو گفت:گرفت. میبدجور نگران بودم  گر مایکه بخاطر موضوع ش من

 دکتر؟؟ میبر یخوایشده آوا؟؟م یزیچ_

 پاک کردمو گفتم: اشکامو

 ستین یزیحالم بهم خورد چ کمینه خوبم.فقط _

نم واسه ک تیتو رو اذ تونمی.نمهیرنگ و روت چجور نیبب کنمیامشبو کنسل م یمهمون زنمیآوا.االن زنگ م نیبش ایب_

 که.. یمهمون هیخاطر 

 که صداش زدم: رفتیم شیمبل نشوند و داشت به سمت گوش یرو منو

 به خدا خوبم. ستین میزیواسش ذوق دارم چ یفرهاد؟نه تورو خدا کنسل نکن.من کل_

 شد.بعد لبخند زدو گفت: رهیبهم خ هیو چند ثان دیبه موهاش کش یدست فرهاد

 عیکه سر یبگ ستیحالت خوب ن یقول بده اگه احساس کرد یول میریم یحاال که دوست دار زمیباشه عز_

 م؟یبرگرد

 دمیباشه فرهاد قول م_

 خب......صبحونه امروز با من.._

 صبحانه. زیم دنیسمت آشپزخونه رفت و شر ع کرد به چ به

 هیارتباط  هیبعد از دوسال هنوز با فرهاد در ارتباط باشه.البته  کردمیبودم.فکرنم مایش امیاون پ ریهنوز درگ من

 طرفه.

 

 ��۴پارت

 

 من حالم خوبه سرکارش رفت. نکهیاز ا نانیاز خوردن صبحانه و اطم بعد
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 هر روزم. هیتکرار یخونه و کارا یزیشروع کردم به تم منم

ادم د حیمن زنگ نزدم و ترج یول ادیفرهاد گفته بود که به مهتاب)خواهر شوهرم(زنگ بزنم که به کمکم ب نکهیا با

 م انجام بدم.کارامو خود

 نداشتم بجز فرهاد و مامانم. ویچکیمن ه ی.ولشدنیبرادر داشتم اآلن کمک حالم م ایخواهر  هیاگه خودم  دیشا

 خشک کردمو تلفنو برداشتم: شبندی.دستامو با پدیکش رونیتلفن منو از افکارم ب یصدا

 خونمون. یاینم گهیچرا د یی؟؟کجایالو.سالم مامان جون.خوب_

 گفتم: هیشکست با گر بغضم

امروز  یتونی.مدمتونیچند وقته ند یدونیبراتون تنگ شده.م یلیرو دارم.دلم خ یا گهیمگه من جز شما کس د_

 ؟؟یایب

 ــــــــ

 مامان.خدافظ یای.زود بیباشه خوش اومد_

 .کردیم یزندگ مییو زندا ییگذاشتمو اشکامو پاک کردم بعد از مرگ پدرم مامانم بادا تلفنو

کنه که هم مامان  یمامانم قبول کرد با اونا زندگ مییبشه اما به اصرار زندا شونیدوست نداشت مزاحم زندگ نماما

 .شدنیواز حضور مامانو تو خونشون خوشحال م شدنیبچه دار نم ییو زندا ییتنها نباشن هم اونا.آخه دا

 شیخرده آرا هیکردم با  یکارامو انجام دادمو به اتاقم رفتم.سع عی.سرادیب دنمیبه د گهیساعت د هیشد مامان  قرار

 که مامان ناراحت نشه. ارمیب رونیب یدگیرنگ پر نیصورتمو از ا

 .ادیبلند شد.درو باز کردم منتظر موندم مامان از پله ها باال ب فونیزنگ آ یصدا

 دلم واسش تنگ شده بود. یلیبوسش کردم خ یسالم کردموخودمو تو بغلش انداختم و کل دنشیمحض د به

 گفت: شیشگیهم یبا مهربون مامان

 نوه ام خوبه؟؟ زمیعز یمهربونم.خوب یدلم.آوا زیماهت عز یدختر خشگلم بشم.سالم به رو یفدا یاله _
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 تو مامان تو راهرو بده. میبهترم شدم.بر دمتیهر دومون مامان.خداروشکر د میآره خوب_

 رو جلوش گرفتم و نشستم: یچا ینیس

 ؟؟یسَر بزن هیبهم  یایچه خبر.چرا نم گهیخب مامان د_

 اشک تو چشماش جمع شدو گفت: مامان

 یول یدلتنگت بودم دختر گُلم.نگران نش یلی.منم خادهیفاصلش ز نجایتا ا تییخونه دا یدونیخودت که م زمیعز_

 .میکنیت مازش مراقب میدار تییاحواله.منو زن دا ضیمر کمی تمییدا

 :دمیپرس ینگران با

 د؟؟یحالش بده؟؟چش شده؟؟چرا زودتر خبرم نکرد دیام ییدا_

که  زمیعز امیزودتر ب خواستمیاالن خداروشکر بهتره.م شهیم نییفشارش باال و پا کمی.ستین شیزینترس مادر.چ_

 نشد. گهید میدشدیام یضیمر ریدرگ

 حالش خوبه مامان؟؟ دیاشکال نداره.حاال مطمئن_

 مراقب خودش باشه. شتریب دیفقط با شهیآره.دکترا گفتن خوب م_

 خبر نزار مامان یباشه منو از احوالش ب_

دختر  هی.من که رمیگیم زمیرو واسه نوه عز یسمونیس نینوه ام باشم.بهتر یسمونیفکر س دیبا گهی.دزمیباشه عز_

 ندارم. شتریب

 و ازش تشکر کردم. دمیمامانو بوس گونه

 کردو رفت. یبود بعد از چند ساعت حوف زدن خدافظ دهیفا یموندن مامان واسه ناهار ب یمن برا اصرار

نم و رو حس نک ییکه تنها زدمیباهاش حرف م یتنها نبودم.گهگاه گهیتنها موندم.البته تنها نه.با وجود بچم د دوباره

 احساسه. یبچم فکر نکنه مادرش ب

 .میذوق داشتم.دوست داشتم فرهاد زودتر برگرده که بر یلیشب خ یمهمون واسه
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 ��۵پارت

 

ذوق داشتم  یلیخ یمهمون نیبه خودم انداختم.واسه ا یا تمندانهیسرم مرتب کردم و نگاه رضا یرو رو یروسر

 برم. رونیاز خونه ب خواستمیباالخره بعد از سه ماه استراحت م

 ل ور رفتن با کراواتش بود.مشغو شهیبه فرهاد نگاه کردم مثل هم نهییآ تو

 خودم شدم که گفت: یرو رشیسمتش رفتم و شروع کردم به مرتب کردن کراواتش.متوجه نگاه خ به

 امشب آوا یخشگل تر شد یلیخ_

 انداختمو گفتم: نییپا سرمو

 گه؟؟ید میاز کراواتت بر نمیخب ا_

 به چشمام بود به خودش اومد گفت: رهیکه همچنان خ فرهاد

 من آمادم زمیعز میآ...ر...ه..آره بر_

 که محمد داده بود. میشد یآدرس یو راه میشد نیگرفتم و باهم سوار ماش دستاشو

 .میکرد دایباالخره آدرسو پ ابونایساعت گشتن تو خ میاز ن بعد

 در بزرگ   هیکوچه بن بست بود با  هی

 .ییاز جشن بود و نه سروصدا یکوچه رو گرفته بود نه خبر سکوت

 :دمیتعجب پرس با

 نجاست؟؟یا_

 گفت: کردیکه با تعجب به اطراف نگاه م فرهاد
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 زنگ به محمد بزنم هیبزار  گهیم نویآدرس که ا دونمینم_

 .شدیحالم بد م کردمیکه روبرومون بود نگاه م یبه اون در بزرگ یسراغم اومد وقت یبیعج دلهره

 رو قطع کرد. یگوش قهیبودبعد چند دق شیمشغول حرف زدن با گوش فرهاد

 گه؟؟یم یشد فرهاد؟؟محمد چ یچ_

 .نجاستیهم دیدرست اومد گهیم_

 در باز شد. هوی

 نبود. یاز مهمون یو همچنان خبر دید شدیم نیبزرگ و انبوه از درخت رو از داخل ماش اطیح هی

 .میپارک کرد.بازوشو گرفتم  و راه افتاد نویماش فرهاد

ه معلوم شد ک اطیح یانتها بایساختمون چند طبقه و ز هی کیبزرگ و تار اطیاون ح یراه رفتن تو قهیاز چند دق بعد

 .ومدیم رونیازش ب یادیز یسروصدا

 به استقبالمون اومد وگفت: محمد

 دیسالم سالم.خوش اومد_

 کردن با فرهاد. یکرد به روبوس شروع

 با لبخند گفت: فرهاد

 .رستانمیمحمده دوست دوره دب شونیآوا جان ا_

 کردو گفت: ینگاه یچشم ریز محمد

 خوشبختم آوا خانوم. تونییاز آشنا_

 نطوریمنم هم_

 محمد فرهادو صدا زد: میدیبه راه رفتن و به در سالن که رس میکرد شروع
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 .ستیامن ن یلیجشن خ طیدور نشو.مح یلیفرهاد جان؟؟فقط لطفااز خانومت خ_

ونه مردونه و زن یادکلن ها گارویس یسالن شدم.بو ییبایزنگاه کنم.محو دیکجا رو با دونستمیسالنو باز کرد.نم در

 بودن. دنیبلند بود و اکثر دختر پسرا مشغول رقص یلیخ کیموز ی.صداکردیبد م یلیدرهم شده بود و حالمو خ

فرهادو محکم گرفتم.هنوز دلهره داشتم دوست داشتم به خونه برگردم  یو بازو دمیچند لحظه از اون فضا ترس یبرا

 .امیب یمهمون نجوریو تنها باشم تا به ا

 آرامش روحم بود: یفرهاد انگار تو اون شلوغ یصدا

 ؟؟یآوا جان خوب_

 .مینیبش شهیآره خوبم فرهاد.م_

 اون سمت سالن. میبر زمیآره عز_
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 که روشون پر از شراب و الکل بود.. ییزهایبودن..م دهیرنگ چ ییطال یزهایسالن رو مبل و م اطراف

 کردم که چرا اومدم. نیدلم خودمو نفر تو

 .دیپرسیحالمو م یمشغول حرف زدن با محمد بود.و گهگاه فرهاد

 .کردمیمشغول م هیو خودمو با نگاه کردن به رقص بق کردمیاز بحث هاشون شرکت م یتو بعض منم

 دوباره به سراغم اومد.با خودم گفتم: یتهوع لعنت حس

 دست خودم نبود. یامشبو فرهاد نگرانم بشه.ول خوامینه....امشب نه...نم_

 ...........دمویدو ییبه سمت دستشو عیسر
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 کالفه... یلیمبل نشوند.کالفه بودم ..خ یدنبالم اومد.دستمو گرفت و منو رو شهیمثل هم فرهاد

 گفت: یبا نگران فرهاد

 .زمیعز ارمیبرات آب ب میریم نیبش نجایآوا هم_

 .نشستیم شمیو پ رفتیداشتم کاش نم دلهره

 شدم. رهیاطراف سرم گذاشتم و به کف سالن خ دستامو

 کارو کرده بود برگشتم. نیکه ا یبه سمت کس  یشد.عصب ختهیلباسم ر نیآست یشراب رو وانیل هی هوی

 نگام کنه گفت: نکهی.بدون ارفتیم یقرمزدر حال قهقهه زدن با دوستاش بود و صورتش به  پسر

 حواسم نبود دیببخش_

 .دنیبلند خند یدوباره با دوستاش با صدا و

 گفتم: ادیهمونجا خفش کنم.با فر خواستیبودم که دلم م یعصب انقدر

 مشکل داره. تونیینایحتما ب_

 چند لحظه با دوستاش ساکت شدن. یبرا

 کنم. زیرفتم که لباسمو تم ییکالفه به سمت دستشو من

 کردن لباسم. زینگاه کردم و شروع کردم به تم دمیبه چهره رنگ پر نهییآ تو

 رفتن. رونیب ییچند تاشون با هم از دستشو هیکردم بعد از چند ثان یبودن نگاه شیکه در حال آرا ییدخترا به

 شد. کیست و نزد.درو بدمیبرم که همون پسر رو تو چارچوب در د رونیخواستم ب دمیترس

 رفتن. رونیب ییاز دستشو عیکه مونده بودن هم سر یاشارش چند تا دختر هی با

 .با خشم گفت:کردیبود و اصال به من نگاه نم رهیبه روبروش خ یخواستم برم که با خشم بازومو گرفت.عصب منم

 پررو.؟؟ یدختره  یکرد نیبه من توه یبه چه جرأت_
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 د؟؟یکرد کاریبا لباسم چ دینیآقا؟؟بب تونهیمعذرت خواه یبه جا_

به چشمام نگاه  رهیاخماش باز شد و فقط خ هویچش شد که  دونمیشد.نم رهیقرمز و اخم به صورتم خ یچشما با

 .کردیم

 از اون خشمش نبود. یخبر گهید

 به چشمام بود. رهیو اون همچنان خ دمیکش رونیبازومو از تو دستاش ب عیبازوم کم شد.سر یدستاش رو فشار

 وحشت کردم.به سمت صدا برگشتم. دمیکه پشت سرم شن یبد یدر رفتم که با صدا یچند قدم تا

 :گفتیبلند م یو با صدا کوبهیم نهییکه پسره با شدت سر خودشو تو آ دمید

 ایعوض کشمتونی..مکشمتیم_

 شدم. رهیکنم.فقط با تعجب به رفتاراش خ کاریچ دیبا دونستمی.نمدیلرزیشدت ترس بدنم م از

 کرد. یرو رنگ ییافتاد و خون  سرش  کف سالن دستشو نیزم یرو هیاز چند ثان بعد

 رفتم. رونیلرزون از اونجا ب یگرفت.وحشت زده و با دستا میگر
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 شد و گفت: یمن عصب دنی.با دگشتیدنبالم م کردوینگرانو مضطرب اطرافو نگاه م فرهاد

 .میگردیبا محمد دنبالت م میساعته دار هی؟ییمعلوم هست کجا_

 :دینگران شد و پرس دیاشکامو د یوقت

 .؟آوا با توام؟؟یکنیم هیآوا چرا گر_

 .نجایاز ا میفقط بر میفرهاد تورو خدا بر_
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 .میاز محمد کمکم کرد که از سالن خارج ش یکتشو برداشت و بعد از خدافظ دیحال خرابمو د یوقت

 .رفتیاومد همش جلو چشام رژه م یکه ازسرش م یاون پسر و خون چهره

 و شونه هامو تو دستاش گرفت وگفت: سادیکه فرهاد وا میبود اطیح وسط

 ؟؟یکنیم هیافتاده؟؟حاال چرا انقدر گر یچه اتفاق یبگ شهیآوا م_

 .گمیواست م زویبه خدا همه چ میبر نجایاز ا عیفرهاد سر_

 .میشوم دور شد یخونه  از اون مویرفت نیماش سمت

 انگار که از زندون آزاد شدم. دمیکش قینفس عم هی

 بود که متوجه نشدم. ری.انقدر فکرم درگمیجلو خونه بود قاینگاه کردم.دق رونیترمز فرهاد به ب با

 شد: رهیدر هم بهم خ ی.فرهاد با اخما دیباریم دیشد بارون

 شده آوا؟ یچ نمیخب حاال بگو بب_

 کردم و گفتم: فیهمه ماجرا رو واسش تعر منم

نکردم فرهاد اون خودش  ینفر من اونجا بودم.نکنه بگن من اونو کشتم.بخدا من کار نیفرهاد؟؟آخر یچ رهیاگه بم_

 خودشو کشت.

آرامششو حفظ  کردیم یسع یول دمیدیرو تو چشماش م یشده بود.نگران رهیاخماش باز شدو با تعجب بهم خ فرهاد

 کنه:

 نشده. یزیراحت شد که چ المیخ ؟خبیکردیم هیگر یاونجور نیهم ن؟؟واسهیهم_

.اگه اون دنیاومدم.دوستاشم منو د رونیب یینفر بودم که از دستشو نیباش.من آخر ینشده؟؟فرهاد جد یزیچ_

 کنم؟؟ کاری.حاال چندازنیگردن من م رهیبم

 هفتیکه قرار بود بعدش ب ی. از اتفاقاتدمیترسیشده بود.م رهیچند لحظه ساکت بودو به روبروش خ یبرا فرهاد

 .دمیترسیم
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 بگه. یزیشدو منتظر بودم فرهاد چ دیشد میدستام هنوز قطع نشده بود.گر لرزش

 بهم نگاه کردو گفت: ینگران با

 ی.بعدشم تو که کارفتهیواست ب یاتفاق زارمی.نگران نباش.تا من هستم نمزمیعز شهینم یزیمطمئن باش چ_

 نکن آوا. هیگر گهی؟دیترسیم یاز چ گهی.تو ددهیکوب نهییسرشو تو آ .اون خودشینکرد

 منو آروم کنه. خواستیاز تو چشماش خوند فقط م شدیم ترسو

و  شدم ادهیلرزون پ یبا پاها کردمیشد.درو برام باز کرد.ترس رو تو کل بدنم حس م ادهیپ نیبرداشت و از ماش چترو

 میباهام وارد خونه شد
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 .داشتیهر شب دست از سرم بر نم یکابوسا 

 .کشمتیم گفتیو م شدیم کیبهم نزد یکه با صورت خون دمیدیشب همون پسرو م هر

 خوابم برده بود.فرهاد رفته بودو من دوباره تو خونه تنها بودم. یک شبید دونمیبود.نم۱۰که باز کردم ساعت چشامو

 .دمیترسیتنها بودن تو خونه م از

به قول فرهاد  یکابوسا و ترسا نیفضا دور بشم از ا نیاز ا یچند روز خواستینداشتم.دلم م یخوب یحال روح اصال

 .یالک

 یمرده.فرهاد همش سع ایزندس  دونستمیکنن.اصال نم دمیدوستاش تهد ایمنو ببره  ادیب سیپل دمیترسیم همش

 .میشدی.اگه مرده بود حتما خبردار مهیترس تو الک گفتیآرومم کنه و م کردیم

 شه.برام بهتر با نجایدور شدن از ا دیشمال.شا میبر یهفته ا هیکه  کردمیم شنهادیبه فرهاد پ دیبه سرم زد.با یفکر

 .کنهیاگه به فرهاد بگم حتما قبول م دونستمیم
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 .شدیکه الزممون م یلیبه اتاقمون رفتم و  شروع کردم به جمع کردن وسا 

تنگ  یافتادم دلم بدجور مییدوره دانشجو یاهویه ادی یو شعر.وقت یادب یکردم.پُر بود از کتابا یکتابخونم نگاه به

و  یمشترکمون، بعدشم خاستگار ی.همه خاطرات خوبمون،پروژه هامیکه با فرهاد تو دانشگاه داشت یخاطرات ادیشد.

 .مونیشروع شدن زندگ

بعدش به فرشته کوچولوم که فکر  یس و استرس خالص شم ولتر نیلحظه دلم خواست برگردم به اون دوران و از ا هی

 شدم. مونیکردم پش

 ساعت به برگشت فرهاد مونده بود. میساعت نگاه کردم.هنوز ن به

 بلکه مشغول بشم. ونیکردم به ور رفتن با تلوز شروع

 به استقبالش رفتم: یقفل چرخوند و وارد خونه شد.با خوشحال یتو دویکل

 از ترس.سالم مردمیشکر داشتم م و؟خداریفرهاد اومد_

 ؟؟ی.خوبیریخدانکنه بم زمیسالم عز_

 نشد؟؟ یبودم.خبر دهیترس کمیآره خوبم فقط _

 ؟؟ی.خبر از چزمینه عز_

 از اون پسرو......._

 گفت: دوینسبتا بلند وسط حرفم پر یحرفمو نزده بودم که باصدا هنوز

و بشه ت ی.اگه قرار بود خبریرو به هردومون تلخ کرد یآوا تورو خدا دست بردار..انقدر فکر بد نکن.چند روزه زندگ_

 دربارش نه بپرس نه فکر کن. گهی.دشدیچند روزه م نیا

 پرت کرد رو مبل و به اتاق رفت: فشویو ک کت

دست خودم نبود همش  یرگ کرده بودم.ولماجرا رو بز یادیمن ز گفتیراست م دیکرده بودم از رفتارش..شا بغض

 .فتهیب یکه اتفاق دمیترسیم
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 سمت آشپزخونه رفتم که فرهاد صدام زد: به

 آوا؟؟_

 بله؟_

 ؟؟یجمع کرد لویوسا میبر ییقراره جا_

 گذاشتمو به اتاق رفتم: زیکه دستم بود رو رو م ییظرفا عیسر

 بهتره فرهاد.باشه؟؟ یلیبرام خ میمدت دور ش هی کنمیم شه؟؟احساسیشمال؟؟م میچند روز بر هیآره.گفتم _

 شدو دستامو گرفت و گفت: کینزد فرهاد

پا افتادس مشغول  شیکه پ یفکرتو به موضوع خوامیبلند کردم من فقط نم یکه صدامو الک یآوا جونم ببخش_

 .میریباشه فردا م شهیکه با مسافرت حالت بهتر م یکنی.حاالم اگه فکر میکن

 گفتم: باذوق

 واقعا؟؟ممنون فرهاد_

که من به خاطر  یاون وقت یبوده.حت بانمیهمراه و پشت شهیبوده.هم ینجوریهم شهیفرهاد هم ادمهیکه  یوقت از

 تحت درمان بودم تنهام نزاشت. میروح یماریب

 گرفتم و تحت درمان بودم. یسال افسردگ هیاز مرگ پدرم من  بعد

 روانشناس.. تو قرص ودارو و شدیخالصه م میزندگ

بود.عشقم به فرهاد فقط تونست منو از  میمثل عشق فرهاد نتونست منو نجات بده.فرهاد معجزه زندگ چکدومیه یول

 نجات بده. یماریاون ب

                      ******* 
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 .چشمامو بستم.دادیبهم م یغروب آفتاب آرامش خاص دنیو د ایموج در یغروب آفتاب بودم.صدا ییبایز محو

ده ش رهیبود و بهم خ سادهیواسه دخترم.چشمامو که باز کردم فرهاد با لبخند روبروم وا شدیم ی...چه اسم قشنگایدر

 بود.منم لبخند زدمو گفتم:

 م؟؟یبزار ایاسم دخترمونو در شهیفرهاد م_

 گفت: کردیهمونطور که عاشقونه نگاه م فرهاد

 .یخوری.سرده سرما مزمیتو عز می.برهیقشنگ یلیاسم خ ایمن.در یآوا یتو بگ یهر چ_

 .میشد الینگاه کردمو با فرهاد وارد و بایبه غروب ز دوباره

 چند روز واقعا خوشحال بودم و آروم. نیو من تو ا گذشتیاز اومدنمون م یچندروز

 .میبرگرد مویبر دیشد فردا خر قرار

 .میبه خاطر کار فرهاد زود تر برگرد میشرکت زنگ زده بودن و مجبور بود از

 حاال؟؟ میبخور یآوا؟؟من گشنمه.شام چ_

 .گشتیواسه خوردن م یزیچ هیبرده بود و دنبال  خچالینصفه تو   سرشو

 گرفته بود: خندم

 م؟؟یدرست کن یماکارون_

 ذوق زده نگاهم کرد و گفت: فرهاد

 .کنمی.منم کمک میچه عال_

 کنه. هیکه ته مید(داالی)مستخدم وفیبه آقا شر مویکرد ستیل مویکه الزم داشت یلیوسا

 .میازش خاطره داشت یلیمادر فرهاد بود.خ هیهد الیو نیا

 .یبه درست کردن ماکارون میوخنده شروع کرد یشوخ با
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 .دنیبلند شروع کردم به خند ی.با صداگرفتیخندم م کنهیم یآشپز یفرهاد چجور دمیدیم یوقت

 خندش گرفت گفت: فرهادم

 .کنمیم یباره آشپز نی.اولگهید ه؟نخندیخب چ_

 

 .ستیدکتر حالت اصال خوب ن میبر دیچت شده آوا؟با_

 تکون دادمو گفتم: سرمو

 .خوبمستین یزیچ_

 نگه داشت: قهیداشتم.فرهاد راه افتاد بعد از چند دق یبینشستم.دلهره عج نیکمک فرهاد تو ماش با

 ؟؟یسادیشد فرهاد؟؟چرا وا یچ_

 .باشه؟؟زمیبمون عز نیتو ماش نجایتوهم میبخور رمیبگ یزیچ هی.شب شده برم ستین یزیچ_

 و گفتم: دمیچرا ترس دونمینم

 فرهاد..نرو ستیمن گشنم ن_

 دستامو گرفت و گفت: فرهاد

 گردمینگران نباش.زود برم_

 منتظر اومدن ابونیبه خ رهیگذشت و من همچنان خ یا قهینگاه کردم.پنج دق نیشد و رفت.دور شدنشو از ماش ادهیپ

 فرهاد.

 به سمت در نگاه کردم. نیدر ماش یدادم و چشمامو بستم.باصدا هیتک یبه صندل سرمو

 زدن. غیشد وحشت کردمو شروع کردم به ج نیکه وارد ماش یکلیمرد ه دنیکردم فرهاده اما با د فکر

 بود. دهیفا یب یول زدمیصدا م فرهادو
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 صورتم گذاشت.چشام آروم آروم بسته شد. یرو یدیسف دستمال

 .......ینگاه کردم منتظر فرهاد ول ابونیلحظه به خ نیآخر تا
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 .ادیرامان خان داره بهوش م دیلطفا.شما نگران نباش دیفکر کنم به هوش اومد.خانوم؟خانوم؟چشماتونو باز کن_

 دکتر؟؟ ستین شیزیمطمئن باشم چ_

 هستم. نجایمن ا دیاستراحت کن دیراحت.شما بر التونیخ_

 افتاده. یکه چه اتفاق ارمیب ادمیکردم  یچشمامو باز کردم سع ی.به سختدمینشیم بهیغر یصداها

 ....فرهادنیکه اومد تو ماش یا بهی.....مرد غرنیماش تو

 دستام به تخت بسته شده بود. یشده.تالش کردم از جام بلند شم ول یاومد چ ادمی

تخت که من روش بسته  هیو  یمتیگرون و ق یو مجسمه ها لیپُر از وسا بایاتاق بزرگ و ز هیاطرافم نگاه کردم. به

 شده بودم.

 شد و روتخت نشست و گفت: کیدکتر تو اتاق بود که نزد هی فقط

 دختر جون؟؟ یخوب_

 گفتم: ادیداد و فر با

 کجاست؟؟ د؟؟شوهرم،شوهرمیمنو بست یمن کجام؟واسه چ_

روش اثر نذاشته باشه  یهوشین بچت بودم که دارو ب.حاالم آروم باش.من فقط نگرایفهمیم زویهمه چ یخودت بزود_

ولت  ایزود نیام تالش نکن فکر نکنم به ا ی.الکیبهتره از رامان خان بپرس یام دار یکه خدارو شکر نذاشته.هر سوال

 .یکنن بر
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 جوابم تنها گذاشت. یب یرفت و منو با سواال رونیزد و از اتاق ب یشخندین

 .رنیدوستاش اومدن انتقام بگ حدسم درست بود.پسره مرده و پس

 نکردم. یبهشون ثابت کنم که من کار یکمکم کن.حاال چجور ایخدا نه

 سر فرهاد آوردن. ییچه بال دونستمیگرفت  نم میگر

 بلند فرهادو صدا زدن. یکردم باصدا شروع

 قورت دادم.وحشت زده به در نگاه کردم. ادمویشدن در فر دهیکوب یصدا با

سرشو بسته  ی.زخم رونجامینمرده؟پس من چرا ا یعنیتو چارچوب در شوکه شدم. یهمون پسر تو مهمون دنید با

 شدو گفت: کیبود.با خشم نزد

 ؟یزد ادیفر تویانقدر اسم اون شوهر عوض ینشد ؟؟خستهیزنیانقدر داد م یواسه چ_

 که شروع کرد به باز کردن دستام: کردمیبهش نگاه م رهیخ

ممکنه و به مرگ خودتو بچت ختم  ری.فکر فرارم به سرت نزنه که غیکه صداتو ببُر یبه شرط کنمیدستاتو باز م_

 ؟؟یدی.شنشهیم

 گفتم: هیتکون دادم.دستامو که باز کرد از رو تخت بلند شدم با گر دییبه نشونه تا سرمو

 د؟یکرد کاریشوهرم چ نجا؟بایا دیمنو آورد یچ ن؟؟واسهیهست یشما ک_

 خشم بهم نگاه کردو گفت: با

 هر ؟منیدی.فهمیبه بعد مال من نیاز ا گهی.مُرده.من کشتمش.تو دستین گهیانقدر شوهرم شوهرم نکن.شوهرت د_

 چرا؟چون من پسر خان ام. یدونیمال منه.م ادیکه خوشم ب یزیمال من باشه.از هر چ دیکه بخوام با یزیچ

 م.هنوز رو اون حرفش که گفته بود فرهادو کشته قفل شده بودم.شد رهی.به کف اتاق خدمیفهمیاز حرفاش نم یچیه

 غیکردنو ج هیحرفاش راست باشه شروع کردم به گر نکهیاما بعد از ترس ا دمیکف اتاق و اول از حرفاش خند نشستم

 زدن.با داد گفتم:
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 .فرهاد من نمرده.نه نمردهیعوض یگیتو دروغ م_

 و بلندم کرد و به سمت بالکن کشوندم. دیکش شونمو

 استخر بود. هیطرفش باغ انبوه از درخت و  هیبزرگ که  یلیخ اطیح هی

 .رفتنیپوش تو محوطش راه م اهیس یگاردایباد

 یرختاد یکه البال کیکوچ یکجام.به دور تر که نگاه کردم پر بوداز خونه ها دونستمیترس زبونم قفل شده بود.نم از

 ده بودن.بلند پنهون ش

 اشاره کردو گفت: رونیخشم به ب با

از  روستا دور تر هیروستاست. هی نجایکه متعلق به منو پدرمه.ا هییجا نجایکجاست؟ا نجایا یدونیخوب گوش کن.م_

 یمنو پدرمه.اون شب یتو دستا نجایا یهمه آدما یحرف حرفه منو پدرمه.زندگ نجای.ایکه تو فکرشو بکن یزیاون چ

 دمایاز  شیکه هنوز تلخ ی.گذشته ایمن ذشتهگ هیچشمات گذشتمو جلو چشام آورد.تو شب دمتید یکه تو مهمون

 نیتو ا دیکردن بردار.چون تا آخر عمرت با هیچون من خواستم.حاالم دست از گر یشدیمال من م دینرفته.تو با

خونواده که بزرگش  هیبه  مشیدیاومد م ایبه دن نکهیبچت هم معلومه.بعد از ا فی.تکلیکن یعمارت و روستا زندگ

 توام؟ ؟بایدی.شنیا اومدن بچت در امانیکنن.فعال تا به دن

 .دیرفتو درو محکم رو هم کوب رونیگفتن به فرهاد.از اتاق ب راهیلب شروع کرد به بدو ب ریبار تکونم داد وز چند
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 واقعا فرهاد من مرده؟؟ یعنیاشک بار به اطرافم نگاه کردم. یچشما با

 ست؟؟ین گهید میپناه زندگ میعشق زندگ یعنی

 کردم؟؟یم دیبا کاریچ یروان هیروستابا  نیتو ا من

 .بخاطر فرهاد و بچم.میبرم.بخاطر زندگ نجایاز ا دی.باموندمیم دینبا
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 .کشهی.مطمئنم داره نفس مکنمی.من حسش،مزنهیزندس چون قلب من هنوز داره م فرهاد

فتنو ر رونیراه ب تونستمینم یانداختم.حت اطینگاه به ح هیبالکن گرفتم. یزانو هام خم شدم و دستمو به نرده ها رو

 انقدر که بزرگ بود. نمیبب

 بود. یفرار کنم.کار سخت نجایبتونم از ا دمیدیبود.تو خودم نم ادیز یلینگاه کردم.تعدادشون خ گاردارویباال باد از

 کابوس. هیخواب بود. هیهمه  نایکردن.کاش ا هیکردم به گر شروع

دروغ باشه.بدون فرهاد من  زننیکه م یینگاه مردم.از خدا خواستم که فرهاد زنده باشه و همه حرفا یآسمون ابر به

 دادم و تو اشکام غرق شدم. هیبالکن تک ی.همونجا نشستم و سرمو به نرده هاخواستمیرو نم یزندگ نیا

                       ******** 

 بالکن نشسته بودم. یبه نرده ها دهیچسب ی.فقط همونجورکردمیحس نم گهیبارون رو با تنم د یقطره ها برخورد

 شدن: کیکه نزد ییدرو بعدم قدما یصدا

 تو دختره احمق. ایب ؟؟پاشو،پاشویینجایتو هنوز ا_

 و بلندم کرد.رو تخت نشستم. دیلباسمو کش محکم

 شلوار سمتم گرفت و گفت: هیمردونه با  هنرایپ هیسمت کمد رفت. به

 .ارهیواست لباس ب گمیرو بپوش فردا به ناز بانو م نایفعال ا_

ا تو دستام گرفتم و ب راهنویداشت.محکم پ راهنیمدل پ نیفرهادم از ا ادمهیکردم. یرفت.به لباسا نگاه رونیاتاق ب از

 خودم گفتم:

 .شتیپ امیو دوباره م کنمیفرار م نجایفرهاد مطمئن باش از ا_

 عوض کردم.تو لباسا گُم شده بودم.رفتم گوشه اتاق و زانو هامو بغل کردم. لباسامو

 نه. ای کشهیعشقم نفس م دونستمینم یشده باشه که حت رونیو میشبه زندگ هیسخت بود که  باورش

 .یآدم روان هیافتاده بودم با  ریدور گ یروستا هی تو
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 :شدمیکار آروم م نیروع کردم به حرف زدن.با اشکمم گذاشتمو ش یرو دستمو

 دمیبابا فرهاد...قول م شیپ میری...ممیبر نجایبا هم از ا دمیمن...قول م یکوچولو اینترس مامان جون...نترس در_

 .زمیعز
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 شدو گفت: کیغذا نزد ینیس هیمهربون با  رزنیپ هی.دیکش رونیدر منو از خلوتم ب یصدا

 .دیشامتون خانوم جون.رامان خان گفتن همه رو بخور نمیا دییسالم.بفرما_

 کردن. هیمامانم افتادم.خودمو تو بغلش انداختمو شروع کردم به گر ادیچهرش  دنید با

 موهامو نوازش کردو گفت: مادرانه

ه ب یخواست میزینداره.هر چ ینگران بچت باش.اونکه گناه یستی.نگران خودت نزمینترس دخترم.خدابزرگه عز_

 خودم بگو.من نازبانو ام.منو مثل مادرت بدون.

 بودم. دهیاتاق ترس ییآغوشش آروم بود.دوست نداشتم بره از تنها چقدر

 باعث شد منو ازخودش جدا کنه و گفت: زدیکه نازبانو رو صدا م ییها عربده

 نشه. یکه عصب ی.غذاتو کامل بخورزنهیرامان خان صدا م زمیبرم عز دیمن با_

 بود. نجایفرار کردن از ا ریرفت.اصال اشتها نداشتم.همش فکرم درگ رونیازم دور شد و از اتاق ب عیسر

 نگاه کردم. رونیبلند اتاق به ب یهارو کنار زدم و از پشت پنجره ها پرده

 .شدیتر م دیهر لحظه شد بارون

 .شکستیرعدوبرق سکوت عمارتو م یصدا
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 .گشتیموقع از سرکار برم نیهم شهیبود.فرهاد هم۹ساعت نگاه کردم.ساعت  به

 رفت. نجایاز ا شهیم یچه خبره و چجور رونیبفهمم اون ب یجوری شدیم کاش

 خوابم برد. یخسته بودن به سمت تخت رفتم و از شدت خستگ چشمام

                      ******** 

 شام بود. یشدم.درحال جمع کردن ظرفا داریدست نازبانو از خواب ب یصدا با

 شد: کینزد دارمیب دید ینگاه کرد وقت بهم

دست لباس واستون تو کمد  د؟چندیشامتونو نخورد شبید ی.واسه چریخانوم جون؟؟صبح بخ یشد داریب_

 گذاشتم.رامان خان خواستن صبحونه رو تو اتاق شما بخورن.

 خانوم جون. دی.پاشنمیچیواستون م زویتراس  م تو

 نازبانو؟؟_

 بله خانوم جون_

 ؟؟یکنی.کمکم مگنیدروغ م کنمیمن احساس م یشوهرم مُرده.ول گنیم نایبرم.ا نجایاز ا دیمن با_

 و ترسون گفت: دهیرنگ پر نازبانو

فرار  دیاخویم ی.تا ککشنتونیم دیبر نجای.بخدا از اایب رونیفکر ب نی.تورو خدا از اایحرفو نزن نیا گهیخانوم جون د_

 .در ضمن.........کننیم داتونیپ دیهر جا بر  دیکن

 ساکت شد و چشماشو چرخوند و شروع کرد به ور رفتن با لباسش. هوی

 تخت نشستم و گفتم: رو

 ؟؟یدر ضمن چ_

که مراد خان به پسرشون رامان  دمیشن سادمیبار فالگوش وا هیمن  یول ریبگ دهیتو رو خدا خانوم جون از من نشن_

 کردن شیونکه شوهر تونو نکشتن وتو عمارت زند گفتنیخان م
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 گفتم: یبه لکنت افتاده بود بسخت یاز شدت خوشحال زبونم

 یگیرا...ست...م ی..ناز...بانو...قسم بخور...قسم بخور داریگیرا.....ست...م_

 .دمیجفت گوشم شن نیبخدا خانوم جون.خودم با ا_

 شدم: رهیم و به آسمون خرو تخت بلند شدمو آروم آروم به سمت تراس رفتم.دستامو تو هم قفل کرد از

 شکر.فرهاد من زندست. ایخدا_

 بانو دنبالم اومد و گفت: ناز

 .وفتمیم ریمن گ دی.اگه بگدینگ یزیچ یتورو خدا خانوم جون به کس_

 به من داد: شدیبود که م یخبر نیبغلش کردم.بهتر محکم

 ناز بانو. گمینم یزیچ یچکیمطمئن باش به ه_

 و گفت: دیبه موهام کش یدست نازبانو

 واسه صبحونه. ادی.اآلن رامان خان مدیلباساتونوعوض کن_

 رفت. رونیشام رو برداشت واز اتاق ب یظرفا

 برم. رونیاتاق ب نیکردن و از ا شیکه کجا زندون دمیکشیم رونیزبون نازبانو ب ریاز ز یجور هی دیبا

دوباره  هنکیو با فکر ا دمیکشینشستم.تو ذهنم نقشه م زیو سر م دمیکه نازبانو آورده بود رو پوش ییاز لباسا یکی

 لبخند  زدم: نمیبتونم فرهاد رو بب

 .میدیخانوم خشگلو د نیلبخند ا مویبه به..نمرد_
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 نگام کرد. یچشم رینشست و ز زی.سر مدیرو لبام ماس لبخند

 بودم از نگاهش: متنفر

 زم؟یعز یآوا خانوم.خوب ریصبح بخ_

 یکارم خندش گرفته بود ول نینون برداشتم و به زور تو دهنم جاش دادم.انگار از ا کهیت هیبرگردوندم و  رومو

 زد و شروع کرد به خوردن صبحانه.بعد از قورت دادن لقمم گفتم: شخندیمن بفهمم.ن خواستینم

 برم؟ رونیاز اتاق ب تونمیم_

 گذاشت و گفت: زیم یرو شوییزده بهم نگاه کرد.چا ذوق

 کل عمارتو نشونت بدم؟؟ میامروز باهم بر یخوای.اصال مبرمتیمن م یبخوا ییالبته.آره آره.هرجا_

 تکون دادم. ی.سررفتمیم دیبا یبرم ول ییجا اهامیو رو مینداشتم با قاتل زندگ دوست

 بلند شدو دستشو جلوم گرفت و گفت: یخوشحال با

 بلند شدمو بدون توجه به دستش به سمت در اتاق رفتم. یبه سخت_

 تند خودشو بهم رسوند و بازومو گرفت. یقدم ها با

 .میاومد رونیشده.از اتاق ب یعصب یصورتش معلوم بود از رفتارم حساب یقرمز از
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 رامان به سمتش نگاه کردم: ی.با صدامیرفت نییپا ییطال ی.از پله ها با نرده هادمیطبقه باال فقط چند تا اتاق د 

انوم کار .تو آشپزخونه سه تا خستیقسمتاش به تو مربوط ن هیبجز آشپزخونه بق نمییطبقه باال که کال اتاقه.طبقه پا_

 که حوصلت سر نره. یباهاشون هم صحبت ش یتونی.تو مکننیم
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 بودن و واسه من سخت. ادیبه نفس نفس افتادم.آخه پلهاش ز میدیپله که رس نیآخر به

 و منو برد سمت آشپزخونه: دیدستمو کش نمیرو بب ییبزاره جا نکهیا بدون

 آشپزخونه.نازبانو،سحر،هلن. نمیا_

 .میهم سن بود بایو جوون بودن.تقر بایز یلیبود سحر و هلن خ رینازبانو که پ بجز

 .همشون خوش آمد گفتن.کردیشده بودو با تعجب بهم نگاه م رهیبه شکمم خ هلن

 به من اشاره کردو گفت: رامان

 و دیباش شیمراقب تغذ دی.بادیخانوم عمارت بشه.شما مسئول مراقبت از آوا هست یودآوا خانومه.قراره به ز شونیا

 .دیباهاش هم صحبت ش رهیکه حوصلش سر م ییوقتا

 شد؟ یقهوه من چ نیپس ا ش؟هلنیآورد رونیپس از اتاق ب_

 .میبه سمت در آشپزخونه نگاه کرد هممون

 شد: کیروشن کردو نزد گارشویبا چهره خشن و با جذبه.س انسالیمرد م هی

 نه؟؟یا یکرد دایپ یتو مهمون یکه گفت یرامان اون الماس_

 زد و گفت: یشخندین رامان

 .نهیآره پدر ا_

 داد. رونیتو صورتم ب گارشویشدو دود س رهیچشمام خ تو

 برام سخت شدو به سرفه افتادم. دنیتو هوا تکون دادم که دود رو از خودم دور کنم.نفس کش دستامو

 دستمو گرفت و گفت: نراما

 .میریپدر با اجازتون ما م دیببخش_

 خان از جلو در کنار رفت گفت: مراد
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 .دیآره بر_

 به خونه انداختم. ینگاه کل هی میاومد رونیآشپزخونه که ب از

 راهرو که از دو طرف پر از اتاق بود توجهمو جلب کرد هیاما  دید شدیاز قسمتا رو نم یبعض نکهیا با

 از اون اتاقاست. یکیهاد تو کردم فر حس

 :ختیرامان فکرمو بهم ر یصدا

 ؟؟یدی. شنیبر یحق ندار یا گهید یباشم بجز اتاق خودت اتاق من و آشپزخونه جا ؟؟گفتهیزل زد یبه چ_

 .باشهدمیشن_

 باال اتاق خودمو نشونت بدم. میبر ایب_

 .اتاقش درست مقابل اتاق من بود.درو باز کردو گفت:میراه افتادم و دوباره پله ها رو باال رفت دنبالش

 اتاق من. نمیا_
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 یمشک یشده بود.پرده ها دهیکه خطوط نا مرتب قرمز روش کش یمشک یوارایبزرگ با د یلیو خ کیاتاق تار هی

 اتاق نگاه کردم. یخودش.به همه جا یاتاقش پر بود از عکسا یوارای.ددید شدیرو تو اتاقش نم ینور چیبلند.ه

 روشن کرد. پرده ها رو کنار زدوبه تراس رفت. گارشویس رامان

 ک توجهمو جلب کرد .آلبومو برداشتمو شروع کردم به ورق زدن. دمیآلبوم د هیسمت کتابخونش رفتم  به

 .کیپسربچه کوچ هیو  بایزن ز هیعکسا  رامان بودو  توهمه

 زن و بچش بودن؟پس االن کجان؟ نایا یعنی
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 :دمیرامان از جام پر ادیفر یصدا با

 ؟؟هان؟؟یانقدر فوضول یچ ؟؟باتوام؟؟واسهیعوض یگفته به اون آلبوم دست بزن یک_

نفس کم آورده  گهی.ددادیگرفت.با هردو دستش گلومو محکم گرفته بودو فشار م قمویشدو  کینزد بهم

خشم قرمز شده بود و با حرص هر لحظه  .صورتش ازشدیکردم با دستام از خودم دورش کنم نم یبودم.هرچقدر سع

 .هگردنم در حال شکستن یاستخونا کردمی.احساس مکردیم شتریفشار دستاشو رو گلوم ب

 افتادمو شروع کردم به سرفه زدن. نیزم یدستاش شل شد.منو ول کرد رو هوی

 گفت: ادیسرش گذاشت و با فر یدستاشو رو رامان

 ..ایعوض کشمتونیم_

 .زدیو باخودش حرف م دیچرخیتو اتاق م ایبودم.درست مثل روان دهیشدت از رفتاراش ترس به

 .دمیترس یلی.خدنیافتادو شروع کرد به لرز نیزم یرو

 دهیرب دهیخودمو به در اتاق رسوندم و بر زدمیکردم بلند شم.همچنان که سرفه م یبه دسته مبل گرفتمو سع دستمو

 گفتم:

 ن...ناز.....بانو...هل...._

 لرزون گفت: یمن وحشت زده به سمتم اومدن.نازبانو با صدا دنیو سحر با سرعت از پله ها باال اومدن و با د نازبانو

 د؟؟یشده چرا کبود شد یخدامرگم بده خانوم جون.چ_

 تونستم بهش بفهمونم که رامان حالش بده. یسخت به

 گفت: غیبه اتاق رفت و با ج نازبانو

 رفت. نییپا عیبدو دختر..مراد خان رو هم بگو هلن خبر کنه.سحر سر ادینگ بزن که ببه دکتر ز عیسحر سر_

 بشه. یعصب یآلبوم اونجور هی  دنیبا د کردمیکه زندم.فکر نم شدیدرست نفس بکشم.باورم نم تونستمینم هنوز

 کردن: هیتخت نشستم.شروع کردم به گر یبه اتاق رسوندم و رو خودمو
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 ..زارمیباشم.از همه آدماش ب نجایا خوامینجات بده من نم یروان نیمنو از دست ا ایفرهاد؟؟ب ییآخه تو کجا_

 باشه. یفرهاد اونجا  زندون دیو اتاقارو بگردم.شا نییبرم طبقه پا دیامشب با نیهم
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ب امش یبرم.ول رونیاز اتاق ب تونستمیشلوغ تر شده بود و من اصال نم یلیشبه به خاطر حال بد رامان عمارت خ سه

 رفته. یکه رامان به مهمون دمیرفته بود.از نازبانو شن رونیرامان از عمارت ب

.با مهموناش که غرق گشتیبرم یدر نگاه کردم.رامان بود که از مهمون ی.از الدمیچند تا دخترو شن یقهقهه  یصدا

 بودن به اتاقش رفت و درو بست. شیدر آرا

 رفتن. رونیب یبود برا تیموقع نیوقت بود و همه خواب بودن.بهتر رید

 رفتم و خودمو به اون راهرو رسوندم. نییآروم از پله ها پا آروم

 از کدومش شروع کنم. دونستمیاتاق اونجا بود که نم انقدر

 بود. باشگاه هیمثل  یورزش لیپر بود از وسا یقفل بود.اتاق بعد یدر اولو فشار دادم ول رهیدستگ

 یخاص زیچ چکدومشونیتو ه یهاشون که قفل بودن تک تکشونو نگاه کردم ول یهمه اتاقا رونگاه کردم.بجز بعض تو

 .دمیند

 من. دیام نیاتاق مونده بود.اتاق آخر و آخر هی فقط

 و گفت: دینفر محکم بازومو به عقب کش هیرو که فشار دادم  رهیدستگ

 ؟؟یکنیم یچه غلط نجایا_

 .دمیکش یخفه ا غیدستمو جلو دهنم گرفتم و ج دیترس رنگم پر از

 سمتش برگشتمو با لکنت گفتم: به
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 مَ......ن....مَ...ن..اومده....بو...دم.._

 حرفمو بزنم و گفت: نزاشت

 یبهت گفتن شوهرت مُرده.ول دونمی.میگردیم یدنبال چ دونمیدختر.خوب م گمیم یچ نیخوب گوش کن بب_

داره.من داداش رامانم.داداش من حالش بده.چند سال  یتو بستگ میو مرگش به تصم هیزندون نجایدروغه.اون نمرد.ا

که تو  یتا وقت دمشیند وشحالخ چوقتیه گهیپدرم زن و بچشو جلو چشماش کشتن.از اون موقع د یدشمنا شیپ

حالش روز به روز بهتر که  یمونیم ششیبهتره اونم به خاطر حضور تو.توام مثل آدم پ یلی.االن حالش خدهیرو د

 ؟یدی.شنیرامان بمون شیپ دیشوهرت زنده بمونه با یخوایشه.اگه م

 عمارت. نیشد.زنده موندن فرهاد در مقابل اسارت من تو ا یجار اشکام

و آزاد شوهرت یبمون نجایاگه ا دمیبه کارت نداره.بهت قول م یکار یکس ادیب ایکه بچت به دن ینگران نباش.تا زمان_

قولش  یقول بده پا یخان وقت انیخان.و شا انیشا یعنی.دمیمن دارم بهت قول م نویکنم و بچتو بدم به شوهرت.ا

داداش  زن یشیو بعدشم م یریگیم یابیبچت طالق غ ومدنا ای.بعد از به دنشهی.پس مطمئن باش حتما انجام ممونهیم

 من و خانوم عمارت. حواست با منه دختر؟؟

 سرمو تکون دادم. هیگر با

 داد: ادامه

.توام شهیو هم داداش من حالش خوب م مونهیو هم شوهرت زنده م رهینم یبد یرو بس کن.هم بچت جا هیحاالم گر_

 تا وقتش برسه. یمونیتو اتاقت م یسرو صدا و بدون کنجکاو ی.پس بیستین یبد یکه جا

 شد و گفت: کینزد یکیتو تار گاردایاز باد یکی

 خان؟؟ انیاومده شا شیپ یمشکل_

 نه.آوا خانوم رو به اتاقش ببر._

 آوردو گفت: کینزد صورتشو

 به حرفام خوب فکر کن.مطمئن باش به نفعته._
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 نییسالن پا یهق هقم تو یکردم.صدا هیگرفتمو همونجا نشستم و گر واریرفت.دستمو به د رونیعمارت ب از

 .دیچیپیم

 راحت شد و رفت. الشیوارد اتاق شدم خ یدنبالم اومد و وقت رگایبه اتاقم رفتم.باد یشدمو به سخت بلند

رام ب موندیکه عشقم سالم و زنده م نیو هم دادنینم بهیخونواده غر هیکه بچمو دست  نیهم یبود ول یسخت میتصم

از  و کردمیم یتعادل رفتارشو نداشت زندگ یکه حت یآدم هیعمارت با  نیتو ا دیبا ؟منیپس خودم چ یبود.ول یکاف

 نداشتم. یا گهی.راه دشدمیبودن کنار بچمو شوهرم محروم م

 رو گرفتم. ممیخود صبح بهش فکر کردمو تصم تا

 کوچولو. ایفرهاد و در یمن در مقابل آزاد اسارت

 

 ❤�👇👇�بعد ماه۶�👇😊�❤
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 .یچقدر ناز شد نیماشاال خانوم جون.بب_

 که ظاهرش جوون بود اما دلش........ ی.زندمید ریزن پ هیبه خودم نگاه کردم و  نهییآ تو

از مادر بودنش  یکه من سهم یبود.بچه ا میآخر باردار یسال بود.روزا۶که واسه من به اندازه یماه۶ماه گذشت.۶

 .کردیم وونمید اینداشتم.فکر نداشتن فرهاد و در

مارت که تو ع یاومد و از گذشته و اتفاقات تلخ ینازبانو به اتاقم م ی.گهگاهرفتمیم رونینه ب زدمیحرف م یبا کس نه

که اونم تو سکوت محض  خوردیناهارشو تو اتاق با من م ایام رامان خان صبحانه  ی.گاهگفتیافتاده بودبرام م

 .گذشتیم

 .دادیآروم بود.حضور من بهش آرامش م یلیکه رامان تو اتاق من بود خ یی.وقتاگفتیخان راست م انیشا



 ییتنها یاوا

 
36 

 

 یردگسراغم اومد.افس میمجرد یماریفکر کردم که دوباره ب رینرفتم وبه اتفاقات تلخ اخ رونیشستمو بتو اتاق ن انقدر

 انداخت. هیدوباره سا میرو زندگ یلعنت

 می.دکترم متوجه افسردگنهیخان دستور داد که دکتر منو بب انیشدن شا میاز دوسه ماه که همه متوجه افسردگ بعد

 آورد. یکه نازبانو سر وقت برام م ییشد.و من غرق شدم تو قرصا

با لباسم ور رفتم.خداروشکر که لباس گشاد بود و توش راحت بودم.نازبانو  کمینگاه کردم. نهییروحم تو آ یچهره ب به

 :رفتیقربون صدقم م دویچرخیهمش دوروبرم م

ت .تو لباسدیباتریمه زمطمئنا از ه ی.امشب تو مهمونیچقدر خشگل شد نیبگو.بب یزیچ هیخانوم جون؟؟تورو خدا _

 خانوم جون؟؟ یراحت

نه؟؟فرهادو زنده  ایخان سر قولش مونده  انیکه شا کردمیفکر م نیبودم به ا رهیخ نهییهمونطور که به آ من

 آزادش کردن که بره؟؟ ایگذاشتن؟

 بره که صداش زدم: رونیو خواست از اتاق ب دیکش یقیکرد.نفس عم یبهم نگاه نازبانو

 نازبانو؟؟_

 ذوق به سمتم برگشت و گفت: با

چشم به هم زدن  هیتو  دیبگ دیخوایم یزیهر چ.جانم؟دیگفت یزیچ هیمن فدات بشم خانوم جون.باالخره شما  یاله_

 .ارمیواستون م

 بودم گفتم: نهییبه آ رهیکه خ همونجور

 ؟؟یکنیبرم.کمکم م نجایاز ا خوامیامشب م_
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 شدوگفت: کینزد دهیبا رنگ پر نازبانو
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 ؟یشد ری.مگه از جونت سشهینگو خانوم جون.بخدا خون به پا م ینجوریا_

 گفتم: نانیسمتش برگشتم و با اطم به

باشم.همه  نجایا تونمینم گهیامشب عمارت شلوغه.همه مشغول تدارکات تولد رامانن.توروخدا کمکم کن برم.من د_

 .نجاستیاز ا رونیمن ب یزندگ

 دستشو رو شونم گذاشت و گفت: یکرد و با دلسوز رییکردن.نازبانو نگاهش تغ هیکردم به گر شروع

 خانوم جون؟؟ یمطمئن متیاز تصم_

 .رمیکجام نازبانو.تو راهو برام بگو من خودم م دونمیزندون بمونم.من نم نیکه تو ا نهیبهتر از ا رمیآره نازبانو.بم_

 گفت: گذاشت و نشیس یرو با اشک گفتم.نازبانو سرمو رو همه

.من میریم نجای.از باغ پشت عمارت با هم از انجایاز ا برمتونی.باشه خودم مزارمینه خانوم جون.من شما رو تنها نم_

.من کمکت تیخانوم جون.عاشق شوهرو بچه و زندگ یماه بودم.تو عاشق۶نیتو ا تونیدلتنگ یشاهد همه لحظه ها

 .یبر کنمیم

 فته؟؟یواقعا نازبانو؟؟آخه جون توام به خطر م_

 عمرمه.منم به عواقبش فکر کردم. یازم گذشته.آخرا یسن گهیمن د_

 .میدر هر دو با ترس به سمت در نگاه کرد یصدا با

 وارد اتاق شد: تیبا عصبان رامان

اونوقت تو  ختهیهمه کار ر نیا نیی؟؟پایکنیم یچه غلط نجایشروع شده.نازبانو تو ا یچه خبره؟؟مهمون نجایا_

 .نییپا ؟؟گمشویینجایا

فرارمون  درباره زمان مینتونست یموند.حت مهیرفت.حرفام با نازبانو نصفه ن رونیاز اتاق ب عیگفت و سر یچشم نازبانو

 .میحرف بزن

 شدم: رهیشد.اشکامو پاک کردم و به کف اتاق خ کیدر اتاق رو بست و نزد رامان
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 ؟؟یالل ؟نکنهینفرم حرف نزد هیهه با ما۶؟یبگ یزیچ یخوایآوا.نم یایلباس آروم تر به نظر م نیچقدر تو ا_

 شد و گفت: کیخشم نزد با

 ی.من فقط به خاطر آرامشهیعمارت کاف یمن فقط حضورت تو ی.برایمونیعمارت م نیا یتو ینزن ای یتو حرف بزن_

ار بز توی.غصه و غمو افسردگیشیحاضر م ی.پس مثل آدم امشب تو مهموننی.فقط همنجاآوردمیتورو ا یدیکه بهم م

 ؟؟یدیمتوجه بشه.فهم یکس خوامی.نمیواسه بعد از مهمون

 .میرفت رونیدرآورد و خورد.بازومو گرفت و باهم از اتاق ب بشیاز ج یقرص
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ه بودنو شد رهی.دخترا بهم خکردنینگاه م میرفتیم نییشلوغ بود.همه به منو رامان که از پله ها پا یلیخ نییپا سالن

 نکنم. یکردم به رفتارشون توجه ی.سعکردنیپچ پچ م

 .کردیبا افتخار نگامون م دادویم رونیب گارشویخان دود س مراد

 .میحوصله دست رامان و گرفتم و رو مبال نشست یبلند شد و همه مشغول رقص شدن.ب کیموز یصدا

 جهنم کشوند. نیکه منو به ا یشوم افتادم.مهمون یاون مهمون ادی

 .دنیکه رامان بلند شد و رفت تو جمع دوستاش و شروع کرد به رقص میننشسته بود قهیدودق هنوز

 .کردمیصدا فقط به اطرافم نگاه م یساکت و ب من

 خان از اون طرف سالن به سمتم اومد و کنارم نشست و گفت: انیشا

ز ا تونمیم زوی.من همه چیبد بمیفر یتونیافسرده رو در آوردن نم یآدما یحواسم بهت هست دختر.فکر نکن با ادا_

 نگاهت بخونم.پس حواست به رفتار و افکارت باشه.

 نگاش کنم بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. نکهیبحث نداشتم.بدون ا حوصله
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 برده. یخان به نقشم پ انیکردم شا احساس

 گفت: دیتا منو د نازبانو

 .دیکن ییرایاز مهمونا پذ دیهلن،سحر؟؟بر_

 لرزون گفت: یرفتن نازبانو با صدا رونیاونا ب یوقت

رفت.اگه جشن مثل هر سال باشه  شهیلباسا که نم نیاتاق رامان خانِ.برات اونجا لباس گذاشتم.با ا دیکل نی.اریبگ_

 یراه داره.از پله ها اطیبه اتاق رامان خان برو.بالکن اتاقش به ح عیرو خاموش کنن.سر دبرقایبا گهیساعت د مین

 .باشه؟؟امیکه من ب بمونبرو و منتظر به باغ پشت عمارت  یرفت نییبالکن که پا

 از دستش گرفتم و گفتم: دویکل

 ازت تشکر کنم نازبانو. یچجور دونمیباشه نم_

 وارد آشپزخونه شد و گفت: رامان

 با دوستام آشنات کنم. میبر ای؟؟بیینجایآوا ا_

 .میرفت رونیتو دستام پنهون کردم و با رامان از آشپزخونه ب دویدلهره کل با

 .کردیبسته و شلوغ سالن حالمو بد م یدود و فضا یبو

 رامان دوباره رو همون مبل نشستم و به عواقب کارم فکر کردم. یبا دوستا ییو آشنا یاز احوال پرس بعد

دور  نجایو از ا کردمیم دایفرهادو پ دیرفتن از عمارت با رونی.بعد از بشدمیآزاد م نجایبودم.باالخره از ا خوشحال

 در دور که دست مراد خان و پسراش بهمون نرسه..اونقمیشدیم

 .شدمیعمارت نحس خالص م نیاز ا شهیهم یمن برا گهیساعت د میساعت گوشه عمارت نگاه کردم.ن به

متوجه من نبود  ینشسته بود غرق در دود.خداروشکر کس زیم هیمشغول رقص بودن.مراد خان با دوستاش دور  همه

 .شدیدوباره مشغول م شدیاز حضورم مطمئن م یو وقت کردینگاه م هیرامان  یفقط گهگاه

 بود و واسه فرار مناسب. کیتار یلیمهمونا بلند شد.خ ادیو فر غیج یخاموش کردن.صدا برقارو



 ییتنها یاوا

 
40 

 

 در حال صحبت با دوستاش. انیبا چند تا دختر بود و شا دنیمشغول رقص رامان

 از جام بلند شدمو به اتاق رامان رفتم. عیمتوجه بشه سر یکس نکهیا بدون

 انجام بدم. عیکردم همه کارامو سر یسع

 رفتم. نییبالکن پا یکه نازبانو گذاشته بود عوض کردمو پرده رو کنار زدم و از پله ها ییبا لباسا لباسامو

 نشسته بودن و مشغول خوردن الکل. شیاون طرف بودن و دور آت گاردیتا باد چند

 دمو پنهون کردم و به سمت باغ پشت عمارت رفتم.خو یکیتار تو

 .موندمیمنتظر نازبانو م دیکردم.با یزدم.به نفس نفس افتاده بودم.به عمارت نگاه هیدرخت تک هی به

 :گفتمیبه درخت گرفتمو نشستم.با خودم تندتند م دستمو

 .گهید اینازبانو زودباش.ب_

 نداشت. یترس معن گهید یول دمیکه روبروم بودن نگاه کردم.ترس یادیز یدرختا به

 آخر باغ معلوم نبود. اصال

 .میدیرسیکه به آخر باغ و عمارت م میرفتیراه م دیچقدر با دونمینم

 

 ��۲۱پارت

 

 و باخودم گفتم: دمیکش قیشکمم گذاشتمو چند تا نفس عم ی.دستمو رودمی.ترسدیچیبدنم پ یتو یبد درد

 بره. نجایانه..امشب نه دخترم.امشب مامان قراره از _

 المینازبانو خ دنیخان. با د انیزدم.فکر کردم شا غیدهنم گذاشتمو ج یشونم دستمو رو یرو یقرار گرفتن دست با

 راحت شد:
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 .دهیفهم یفکر کردم کس دمی؟؟ترسنازبانو ییتو_

 .میدور ش دیبا دنی.تا نفهمهیادیتا آخر عمارت راه ز میبر عیسر دیپاشو خانوم جون با_

 .میشدیدرختا رد م نیبه راه رفتن.از ب مینازبانو رو گرفتم و شروع کرد دست

 شدمیهم خوشحال تر م شدیم شتریهم ترسم ب میشدیاز عمارت دورتر م هرچقدر

 راه دوباره همون درد به سراغم اومد یوسطا

 :دیپرس ی.نازبانو با نگرانسادمیبه درخت گرفتمو وا دستمو

 جون؟؟ ؟؟خانومیخانوم جون خوب_

 گفتم: دهیبر دهیجوابشو بدم.دستمو به درخت گرفتمو نشستم.بر تونستمیدرد نم از

 ....تونم...تو برو...نازبانو ی...نمگهی....تونم...دینم_

 دادم که بره: هولش

 .میرسیم مینمونده دار یزیچ گهی.دکنمی.کمکت ممیستیمان دنیهمه فهم گهیخانوم جون توروخدا پاشو.االن د_

 گلوله اومد کیشل یاز عمارت صدا هوی

 .میبرگشت میدیکه شن ییترس هر دومون به طرف صدا با

 .من بودمو نازبانو وسط باغ.میدیدیعمارت معلوم نبود.فقط درخت م گهید

 دستمودور گردنش انداخت و بلندم کرد: عیسر نازبانو

 .ستی.االن وقتش نمیبر دیخانوم جون با_

 بود. ونیجونمون در م یپا گهی.درفتمیم دیبا یول تونستمینم

 کردم آروم آروم راه برم. یبلند شدم و سع یسخت به

 نتونستم ادامه بدم. گهیکم بود.د یلی.سرعتمون خشدیتر م کیگلوله ها نزد کیو شل ادیفر یلحظه صدا هر
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 زدن.نازبانو رو هل دادم و گفتم: غیدرخت نشستم و شروع کردم به ج هی کنار

 ..گهی...شو...برو د؟؟پایزل...زد یب....رو...برو نازبانو...به..چ_

 .زارمی.شمارو تنها نمرمینه خانوم جون من نم_

 ندارن..ب....رو...توروخدا...ب...رو...من...خوبم..برو ی....با من کا...رنایا_

 .رمیمنم نم شهی.حاال که نممیقرار شد باهمم بر می.خانوم جون با هم اومدرمینم_

 پاک کردن مویشونیسرش عرق پ یکرد با روسر وعشر

 .شدیتر م کینزد کوینزد صداها

 .شدیزده بودم.جلو چشمام تار م وحشت

 کنارم نشسته بود و بازو مومحکم بغل کرده بود. هیبا گر نازبانو

 جون؟؟ م؟؟خانومیکن کاریخانوم جون حاال چ_

 شدن قدم هاشون  کینزد یحرف بزنم فقط صدا تونستمینم گهید

 .دمیشنیرو م زدینازبانو که مدام صدام م یباصدا

 رحم بستم. یب یایدن یبار به نازبانو نگاه کردمو چشمامو رو نیآخر یبرا

 

 ��۲۲پارت

 

 شد وگفت: کیپوش چشامو باز کردم.با ذوق نزد دیزن سف هی یباصدا

 ؟یباالخره به هوش اومد_

 رو صدا زد.بلند دکتر  یو با صدا دیسمت در دو به
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 تو اتاق نبود. چکسی.همارستانمیمتوجه شدم که تو ب دیکه تو اتاق بودو اون زن با روپوش سف یلیوسا از

 لحظه از ذهنم عبور کرد. هیتو  می.همه اتفاقات زندگکردیم ینیبه شدت سنگ سرم

 سرم گذاشتم. یبستم و دستمو رو چشمامو

 شدو گفت: کیدکتر با چند تا پرستار وارد شدن.دکتر نزد هیاتاق با سرعت باز شد و  در

 .حالت خوبه؟؟یخدارو شکر پس بهوش اومد_

 گفتم: شدیم دهیشن یکه به سخت ییصدا با

 .کنهیدرد م یلیسرم.سرم خ_

 ؟؟یندار یا گهی.مشکل دشهیاون با مسکن رفع م_

 .دهینه.فقط سر درد امونمو بر_

 .میبه مراد خان خبر بد دیبا_

 به پرستار کرد و گفت: رو

.فقط دونهیرو م زیکه براشون مهم بود به هوش اومده.خودش همه چ یضیبه مراد خان زنگ بزن و بگو مر عیسر_

 عیسر

 جلو چشمام رژه رفت. زیاسم مراد خان همه چ دنیشن با

 ...جنگل..بچم..آره بچم.نازبانو

 بلند گفتم: یصدا با

 دکتر بچم کجاست؟؟ یبچم؟؟آقا_

 رو پنهون کنه گفت: یزی.دکتر که انگار قصد داشت چزدینم یحرف چکسیسکوت فرو رفت.ه تو اتاق

 یکن فعال استراحت کن ی؟؟سعیهوشیچندروزه ب یدونیم_
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 گفتم: هیتخت نشستم و با گر رو

 .خوامیندارم فقط بچمو م یازیمن به استراحت ن_

 .ی.پس بهتره فعال استراحت کنانیم گهید قهیتا چند دق شونمیمراد خانِ.ا شیبچت پ_

 رو طرفم گرفت: یقرص زدیکه حرف م همزمان

 .کنهیبخور آرومت م نویا_

 بچم چشمامو بستم. دنیکردم. با ذوق اومدن مراد خان و د یخوردن قرص احساس خستگ با

 

 ��۲۳پارت

 

 بود برام آشنا بود. ستادهیکه جلو پنجره ا یقد بلند نیا

 پوش. اهی.سرتاپا سگاریس دنیخان بود در حال کش مراد

 اومد. کیانداخت و نزد رونیاز پنجره ب گارشویسمتم برگشت.س به

 گفت: یعصب یلیقرمز و خ یباچشما

 نحس.دختر شوم. یدختره  یپس باالخره به هوش اومد_

 لرزون از بغض گفتم: یصدا با

 .توروخدا؟دشیبعد ببر نمشیبیلحظه م هی دش؟؟فقطیاریب شهیشماست.م شیگفتن بچه من پ_

 محکم گرفت: قمویزد و  یبلند شخندین

 یگاز زند کنمیم ی.کاریعوض یدختره  زمی.قاتل پسر عزیقاتل ؟توینیبچتو بب زارمیم ی.فکر کردیاحمق یلیخ_

 .یش مونیکردن پش
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 کاسه خون بود .ادامه داد: چشماش

 تو دق کردو مرد. یمادرت.از دور ی.عزایچرا؟؟چون توام حاال عزادار یدونیخوشحالم.م یول_

 گفتم: غی.با جدمیلرزیترس م از

 .مادر من نمرده.نمرده.یگی.تو دروغ میولم کن عوض_

 .رفتاراش اصال نرمال نبود.زدیبلند قهقهه م یصدا با

 برد. رونیشد و پدرشو از اتاق ب کیخان با عجله نزد انیمن در اتاق باز شد.شا یادایفر با

 رفت. رونیاز اتاق ب کردیلعنت م منو ادیکه با فر یخان درحال مراد

 کردن: هیبلند شروع کردم به گر یشکست.با صدا بغضم

 .ردمکیم کاریچ دیمن با رهی.اگه اون بمرهیبم دی.مادرم نبارهیبم دی.نباگفتیدروغ م یمادرم مرده؟نه اون عوض یعنی

 .دمیکش رونیگرفت.سِرُمو از دستم ب حرصم

 .دمیکوبیم نیکه دم دستم بودو به زم یزیکردم.هرچ یاتاق خال لیرو وسا حرصمو

 برداشتم و باخودم زمزمه کردم: کشویت هیرو برداشتم و شکستم. زیم یرو یا شهیش گلدون

 .اوننمشیلحظه بب هی یمرده.اون از دخترم که نزاشتن حت گهی.اون از مادرم که مراد خان متونمینم گهیفرهاد من د_

 خودمو خالص کنم. خوامیم تونمینم گهیشد.د ونریشبه و هیعاشقونمون که  یاز تو و زندگ

 جهنمو نداشتم. نیتحمل ا کردمیم نکارویا دیرگ دستم گذاشتمو فشار دادم.با یرو رو شهیش

 در باز شد. هویدستم حس کردم که  یرو رو شهیش سوزش

 

 ��۲۴پارت
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 وونه؟ید یکنیکارمیچ یدار_

 رو از دستم گرفت: شهیشد و ش کینزد بهم

 دختر؟؟ یکردیم کاریچ یداشت_

 .با حرص هولش دادم و گفتم:نمیتخت بش یکرد بلند شم و رو کمکم

به جهنم از همتون  دیخودم تمومش کنم.همتون بر خوامیخودمه م یکن اصال زندگ ؟؟ولمیمن کارهیبه تو چه؟؟تو چ_

 .زارمیب

 گرفتم: قشویشدم و  کینزد بهش

 د؟یخراب کرد مویزندگ ینجوریود که اب یمن چ ؟گناهیبزن.با توام عوض ه؟؟حرفیگناه من چ_

 شده بود. رهیخان در سکوت به رفتارام خ انیزانو زدم.شا نیزم یضعف کردمو رو احساس

 

 �👇👇�خان انیشا  ??�👇�

 

 ��۲۵پارت

 

که داداش خودم بود و من خوب  یشد.روان یروان هی یقربان چارهیچند لحظه دلم به حالش سوخت.دختره ب یبرا

 نمیس یزانو زدم و سرشو رو نیزم ی.کنارش رودادمیعذابش م نیاز ا شتریب دی.اون حق داشت.نباشناختمشیم

 کردنش ادامه داد. هیبه گر یعکس العمل چیگذاشتم.بدون ه

 آب دستش دادم: وانیل هیتخت نشوندمش  یکردم و رو بلندش

 آوا گهیرو بس کن د هیگر_

 ه.مادرم مرده.تورو خدا بگو دروغ گهیمراد خان م_
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 بدونه: تویحقش بود واقع یبگم. ول یچ دونستمینم

 آره مرده_

 .زدیو مادرشو صدا م دیکوبیسرش م یتر شد.محکم رو دیشد شیگر

 اومدم و پرستارو صدا زدم و ازش خواستم که به اتاق بره و آوا رو آروم کنه. رونیاتاق ب از

 افتاده بود.اولش یادیمدت اتفاقات تلخ ز نیدادم.تو ا هیتک وارینشستم و سرمو به د مارستانیراهرو ب یصندل یرو

 به زور عمارت آوردن. چارهیدختر ب نیپدرم.بعدشم که ا یکه کشته شدن زنو بچه رامان به دست دشمنا

کرد.با اسلحه پدر  داشیپ شهینم گهیرفته و د شهیهم یکه آوا از عمارت رفت رامان فکر کرد آوا برا یشب همون

 کرد. یخودکش

 .گفتیبهمون م میمستق  نویهم ا شهیاز من و هم شتریدوست داشت.ب یلیرامان رو خ پدر

 از مرگ رامان پدر مقصر فرار و مرگ رامان رو نازبانو دونست و اونو تو عمارت دار زد. بعد

 خبر مرگ نازبانو رو داره. دنیآوا تحمل شن دوستمینم

و به بچش رهیاز آوا انتقام بگ نکهیغرق کرده و واسه ا گاریس دنیگرفته.خودشو تو خوردن الکل و کش یافسردگ پدر

توروستا سپرد.اما من چون به آوا قول داده بودم رفتمو بچه رو ازشون پس گرفتم و با دادن پول  ریخونواده فق هی

 نگن. یزیدهنشونو بستم که به پدر چ

 بچه رو ازم گرفت و رفت. یفحر چیبدون ه زدیکه غم توش موج م ییرو به فرهاد دادم.اونم با چشما بچه

دادن.بهش گفتن آوا از قبل با رامان در  رییبود رامان و پدر ذهنشو نسبت به آواتغ یکه فرهاد تو عمارت زندون یزمان

 یداده اولش باورش نشد  اما پدر با چند تا عکس جعل حیبا تو باشه و رامانو به تو ترج خوادیارتباط بوده و حاال هم نم

 که آزادش کردن بره. عدشمبرد.ب نیاز ب دشویشک و ترد از رامانو آوا

 یکه واسه زندگ ییعمارت و اشکا یهاش تو یتاب یدروغ بود من شاهد عشق آوا به فرهاد بودم.شاهد ب نایا

 بودم. ختیریعاشقونش م

 .سوختیبود.دلم واسش م گناهیاتفاقا آوا ب نیهمه ا یتو
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 آوا. یچارگیو ب ییاتنهایپدر رو بخورم  یغم از دست دادن رامان و افسردگ دونستمینم

 گهیفرهاد د دونستمیبره.هرچند م کردمیهم نبود.آوا رو آزاد م یاز اون عمارت شوم برم.فکر بد خواستیم دلم

 .کنهیقبولش نم

 هممون بهتر بود یبرا ینجوری.ارمیم رانیو از ا برمیم پدرو

 

 ��۲۶پارت

 

 پرستار به خودم اومدم: یصدا با

 ؟؟خان انیشا_

 شده؟؟ یزیه؟؟چیچ_

 با ناز و عشوه با مقنعه اش  ور رفت و با لبخند گفت: پرستار

 .مینشده.خواستم بگم که آوا خانوم خواب هستن اتاقشونم مرتب کرد یزینه چ_

 باشه ممنون_

 دور شدم. زدیم دیشدم و از پرستار که راه رفتن منو د بلند

 .کردیقدم زدن حالمو بهتر م کمی دیزدم شا رونیب مارستانیب از

                    ****** 

 دارو هاشونو سر وقت بخورن. دی.فقط مراقب باشدشیببر دیتونیاز دارو هاشون.م نمیخب ا_

 رفت. رونینسخه رو دستم داد و از اتاق ب دکتر

 .خوردیهم نم یزی.چکردینم یحرکت چیشده بود و ه رهیصدا و ساکت به روبرو خ یب آوا
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 .دهیپر یو رنگ و رو دهیژول یگم شده بود.الغر با موها مارستانیرنگ ب یصورت یاون لباسا یتو

 .کنهیرو داره تحمل م یکه چه غم دادیقرمز و پف کرده نشون م یچشما

 رفتم. رونیصدا زدم و ازش خواستم بهش کمک کنه که لباساشو بپوشه و خودم از اتاق ب پرستارو

 بره. کنمیرو گرفتم.آزادش م ممیتصم

 قبولش کنه. دونمیم دیبع گهیکه د یعشق شیپ بره

 اومد. رونیکمک پرستار از اتاق ب با

 .میددور ش مارستانیاز ب موینشست نی.تو ماشمیاومد رونیب مارستانیدور شونه هاش حلقه کردم و با هم از ب دستمو

 .رونیبه ب رهیخ زدفقطیکلمه هم حرف نم هی یحت

 آوا؟؟ یبگ یزیچ یخواینم_

 سکوت. همچنان

 .گمینگو من م یزیخب چ لهیخ_

 عود کردو......... شیماریاز دست داده.ب شهیکرد.فکر کرد تورو واسه هم یخودکش یکه تو فرار کرد یهمون شب رامان

 قورت دادمو ادامه دادم: بغضمو

 ؟یدی.آوا گوش مستیپدرم بعد از رامان حالش اصال خوب ن_

 بود. رونیبه ب رهیخ شهیهمچنان از ش آوا

 همونطور که بهت قول داده بودم دخترتو سپردم به فرهاد._

 یچند لحظه مهمون چشما یبرا یشدم.شاد رهیاسم دخترش باذوق به سمتم برگشت.به چشماش خ دنیشن با

 شد. باشیز

 دخترت. شیعشقت.پ شیپ یبر یتونیآوا.م یرو گرفتم تو آزاد ممیتصم_
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 در خونش ترمز کردم. جلو

 شد. یتو دستام گرفتمو اشکام جار دستاشو

مانتوش  بیکاغذ نوشتم و تو ج کهیت هی.شمارمو رو زمیمارو ببخش عز یدید یگفتم:فقط اگه هر عکس العمل 

 گذاشتم:

 خونتون. نمیشو ا ادهیهستم.پ شهیبدون که من هم یدیاز همه ناام یاگه احساس کرد_

 

 �👇👇👇👇�آوا

 

 ��۲۷پارت

 

 شد. ادهیپ نیاز ماش عیسر یحرف چیرو نگاه کرد و بدون ه رونیب باذوق

 .ختیریشد و آروم اشک م رهیساختمون روبروش خ به

 پدال گاز فشار دادمو ازش دور شدم. یرو پامو

نم او یبره.ول خواستیداشتم انگار به حضورش تو عمارت وابسته شده بودم و دلم نم یاحساس بد یچرا ول دونمینم

 داشت. یحق زندگ

 که آوا انتظارشو داره. ستین یاون فرهاد گهیکه فرهاد د دونستمیم رچنده

 .شدیم ری.پروازم داشت دبردمیو پدرو م رفتمیبه عمارت م دیبا

 .مونهیکنج ذهنم م شهیکه واسش افتادواسه هم یاتفاقات یآوا و همه  خاطرات

 احساس زودگذر رامان شد. یکه قربان ییدختر تنها آوا
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 .دوارمیفرهاد قبولش کنه.ام دوارمیام فقط

 

 ��۲۸پارت

 

من آزاد بودم اونم درست جلو در  گهی.حاال ددمی.بعد از اون همه خبر تلخ باالخره به آرزوم رسشدینم باورم

 که شاهد عشق منو فرهاد بوده. یخونمون.خونه ا

 ساختمون باال رفتم. یاز پله ها عیسر

 .کردمیحس م یقلبمو به خوب ضربات

 شروع کنم سخت بود. ایعاشقونمو با فرهاد  و دخترم در یقراره دوباره زندگ نکهیا باور

 من بودم درست جلو در خونمون. نی.ادمیرس باالخره

 چند بار در زدم. جانیه با

 باز شد. در

 بچه تو بغلش. هیبود با  مایبرام چندش آور بود.ش دمیدیکه م یا چهره

ه اون بچ کردیم کاری.اون تو خونه من چکردمیشده بود.منم با تعجب بهش نگاه م رهیباز بهم خ مهیترس و دهن ن با

 گفتم: ادیکوچولو خودم.با فر ایبود.در ایحتما در

 تو خونه من؟؟ یاومد یاجازه ک ؟؟بایکنیم کاریمن چ یتو تو خونه _

 منو نداشت. دنیانتظار د دیشده بود.شا رهیبهم خ دهیبا رنگ پر مایش

 که گفت: دمیهاد  رو شنمردونه فر یصدا

 با اجازه من._
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 حلقه کرد و با لبخند بهش گفت: مایش یخونه رو کامل باز کرد و دستشو دور شونه ها در

 .شتونیپ امیبره م کنمیرو دک م وونهید نیرو ببر تو خونه.منم ا اینگران  نباش.در ستین یزیچ زمیعز_

 زد. مایش یشونیبه پ یا بوسه

 ازمون دور شدو به خونه رفت. یا روزمندانهیبا لبخند پ مایش

 .زدنیصحنه ها انگار دلمو چنگ م نیا دنید با

 تو خونه من؟؟؟؟ ایبا دخترم در مایبا ش فرهاد

 منو نداشته. یتحمل چند ماه دور یعنیفرهاد ازدواج کرده؟؟ یعنی

رفتاراش متعجب بودم.توقع  .ازدمیدیاز عشق تو چشماش نبود.فقط نفرت م یخبر گهیشد.د کیبا خشم نزد  فرهاد

 یرو جا مایش نکهیاستقبال کنه.نه ا یا گهیو تحمل اون همه رنج به عشق فرهاد جور د یهمه دور نیداشتم بعد از ا

 من آورده باشه.

 اومدن: رونیقفل شدش ب یدندونا نیبا خشم از ب کلمات

اون آشغالو به  ؟تویکرد یبا احساساتم باز یهمه حرفات دروغ بود.واسه چ یهرزه؟؟عوض یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 نیبزن.ا ؟حرفیزنیحرف نم ؟؟چرایمثل جونته.چرا؟؟؟چراآوا؟؟الل شد یگفتیکه م ی.به منو دختریداد حیمن ترج

 .یا هرزه یلیهمه حرفاشون درسته.خ یعنیسکوت  نی.اکنهیسکوت داره داغونم م

 ساکت شد و دوباره شروع کرد: هیثان چند

 خوادی.ازت متنفرم آوا..متنفرم.دلم میروان یبه خاطر اون پسره  ی.اون رو هم پس زدیم نخواستبچمون یتو حت_

 یمدت به من چ نیتو ا یدونی.تو اصال مرهینم نیبا مرگت هم از ب ینفرت من حت نی.ادسیفا یب یبکشمت.ول

 .یگذشت؟؟حرف بزن لعنت

 

 ��۲۹پارت
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 و آسمون بود.فرهاد عوض شده بود. نیکه واسه من افتاده بود زم یبا اتفاقات گفتیکه فرهاد م یینایا

 .میکه حاال صاحب عشق منو بچم شده بود.صاحب زندگ ییمایحرفا رو تو مغزش کرده بود.ش نیا مایش حتما

 لرزون گفتم: ی.با صداگفتمیم دیبا یچ

 ...حرفانیفر...هاد..ا_

 نیاز ب میدوباره خوشبخت خوامیدور شو.نم میو خوشبخت میگ.فقط گم شو.از منو زندارین فتیاسم منو به زبون کث_

 ؟یدیبره.شن

 گفت: ادیمانتومو گرفت و هولم دادو با فر ی گوشه

 فقط گم شو_

 بزنم و بگم: ادیفر خواستیفرهاد من نبود.دلم م نیافتادم.به هق هق افتادم.ا نیزم روز

من  یجا یا گهیبود.کس د رید گهید یمدت فقط به عشق تو آروم بودم.ول نیهمه دروغه.من تو ا نایعشق من ا_

 از عشق تو چشماش و حرفاش نبود. یاثر گهیاومده بود.د

 رفت تو خونه و درو محکم بست. فرهاد

 .کردیم هیخفه داشت گر ی.با صدادمیشنیم شویگر یصدا

 .دمی.بلند شدمو با مشت به در کوبباختمیراحت م دینبا

 :زدیبه جونم م شیشده بود و آت یکیفرهاد  هیگر یکه با صدا شدیم دهیاز خونه شن ایدر هیگر یصدا

 حرفا دروغه.فرهااااااد نیفرهاد؟؟فرهاد درو باز کن.بخدا همه ا_

 بود: دهیفا یب یول دمیکوبیبه در م غیج با

 .فرهاااااد؟؟رمیم شهیبعد واسه هم نمشیبیلحظه م هی.فرهاد توروخدا.فقط نمیرو بب ایبار در هیحداقل بزار _

 .دیشن ینم انگار
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 از چند لحظه صداها قطع شد. بعد

من بود که سکوت ساختمون رو  یو نه فرهاد.فقط صدا ایدر هیگر ی.نه صداشدینم دهیاز خونه شن ییصدا گهید

 .شکستیم

 درو باز نکرد یکس یساعت همونجا نشستم ول چند

 اومدم. رونیاز ساختمون ب دیناام

 .کردمیم یزندگ دیبا یدیاالن به چه ام قایدق دونستمینم

 ...ای....فرهاااد...درمادرم

 نداشتم. یدیام چیه

 .کردنینگاه م دنیخندیم کردنیکه با تعجب بهم نگاه م ییهدف به آدما یب

 .کردنینگاه م دمیژول یو به موها دادنیبه هم نشون م منو

 .دونستمیمقصر م زرویچ انگار همه دمیکوبیم نیبا حرص رو زم پاهامو

 .زدمیقدم م ابونارویخ

 هدف و تنها... یب

 

 �👇👇👇�سال بعد کی

 

 ��۳۰پارت

 

 نشسته بود. مکتی.به آوا که رو نکردمیبالکن به محوطه نگاه م از
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 دکتر نگاهمو به سمت در چرخوندم: یصدا با

 د؟یباش انیآقا شا دیسالم.شما با_

 بله_

 رو قبول کنه. شونیا تیشد که مسئول داینفر پ هیسال باالخره  کی.خداروشکر بعد از دییخوشبختم بفرما_

 نجاست؟؟یچرا ا دیبگ شهینبودم.حاال م رانیمدت ا نیمن تو ا_

 رو درآورد و گفت: نکشیع دکتر

مردم  یبه بچه ها گنی.مارنیب نجایرو به ا شونیزنگ زدن و هماهنگ کردن که ا یاز کالنتر شیماه پ۸بگم. یواالچ_

 .دیدیمنه شما اونو دزد یایدر نیا گهیم ادیو با فر کنهیبغلشون م کنهیحمله م

 یماری.بمارنیب شونیا دمیکردم فهم نشیمعا یکردن.وقت تی.ازش شکادهیبارم چند تا بچه رو دزد چند

 ی.بعضخندهیبلند م یو گاه کنهیسکوت م ی.گاهگهیم ونیرو دارن.هذ یشیهمون روان پر ای.عالئم جنون کوزیسا

 .خونهیم ییکنه و واسش الالی.بالشتشو بغل مزنهیو فرهاد رو صدا م ایمثل در یاسام یسر هی هیوقتام تو گر

 حالش بهتر شه. دونمیم دیبع یول میکنیکنترل م شونویماریبا قرص و داروب میکه دار فعال

فوت شده.مادرشونم فوت  شیداشته که چند ماه پ ییدا هیرونداره. یکس گنیم میپرسو جو کرد یهر کس از

 خان. انیشا دینوشته بود رشمی.زمیکرد دایمانتوش پ بیشماره شمارو تو ج نکهیرو  نداره.تا ا یکس گهید گنیشده.م

ما با .شمیباهاتون صحبت کن میکه باالخره تونست شی.تا چند روز پ میموفق نشد یول میبار تماس گرفت نیچند

 د؟یدار یچه نسبت شونیا

 چارهیب یبه آوا گذشته.آوا یسال چ هی نیتو ا دونهیدکتر برام سخت بود.پس فرهاد قبولش نکرده.خدا م یحرفا باور

 .بغضمو قورت دادمو گفتم:گناهیو ب

 .کشونمیاقوام نزد از

 خان. انینشه شا دتریشد شونیماریتحت مراقبت باشن که ب دیبا شونیخب.ا لهیخ_

 نمش؟؟یبار بب نیواسه آخر شهیم.دیشکل ازش مراقبت کن نیباشه.فقط به بهتر_
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 نشسته. اطیبله حتما.تو ح_

تشو شده بود.بالش ختهیر شیشونیپ یکوتاهش رو یرنگش نشسته بود.موها یصورت یبا لباسا شگاهیآسا اطیح تو

 .زدیبغل کرده بود و باهاش حرف م

 نشستم و صداش زدم: مکتین یرو کنارش

 آوا؟؟_

 گفت: ادیدرخت خودشو پنهون کردوبا فر هیو پشت  دیکش غیج بلند

 .دشیریازم بگ دیتونیمنه.دخترمه .دختر خودم.نم یایدر نیا_

 .اطیحس شد و افتاد تو ح یب  قیشدن.با چندتا تزر کیعجله بهش نزد پرستارابا

 بلندش کردن و از اونجا بردنش. یبه سخت پرستارا

 دادم. رونیروشن کردمو دودشو با حرص ب گارمویس

 شدن دادم. یکام اجازه جاراش به

 :دادنیحرکتش م یکردم که به سخت یبار به آوا نگاه نیآخر یبرا

 و تنها. گناهیآوا.ب یبود یتو قربان_

 دور شدم. شهیهم یغمناک اونجا برا یکردم و از فضا کیکرد.پالتومو به خودم نزد دنیشروع به بار یلعنت بارون

 انیپا                       

 ییتنها یآوا

 میقلم مر به

۹۶/۷/۳۰ 
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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