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 خالصه: 

  

 و بدون رابطه گذشته بود و هنوز ساشا باکره بود.   یازدواج قرار داد کیشش سال از 

  منیباشد اما د یهمسرش زن کامل یسالها تالشش را کرده بود که برا  نیتمام ا در

 عاشقانه با او نبود.  یزندگ کیخواستار 

را   شیها ییبایبار او و ز نیاول یبرا  منیداشت چشمان د ییکه ساشا قصد جدا حاال

 ...دید یم

 مقدمه 

   قبل سال شش ، لندن … 

که خم شده و به   دیرا د یرمردیکه در را باز کرد و پ یهنگام یچشمان ساشا مونت

 داده درشت شد.   هیتک شیعصا

 :  دیپرس او

  "کمکتون کنم؟ تونمیم" 

 سر آن مرد، توجه ساشا به دو مرد بزرگتر و ترسناکتر جلب شد.  پشت

باز شود؛ دو  شتریهل داد تا ب شیدر را با عصا رفت،یکه به داخل اتاق م یدر حال رمردیپ

 زد و گفت:   یپوزخند  رمردیدادند. پ یدر نگهبان  رون یمرد بزرگتر ب

 ی ونانی همسر فراموش شده رمان 
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  نوی کنم؟ اما من انتظار ندارم که تو ااجازه دارم کمکتون  یکه بگ نهیدرستش ا"

   "یبفهم

 سیبا چشمان خ زینگاه اهانتآم کیشد و اتاق کوچک را برانداز کرد و خانه را با  داخل

 و قرمزش از نظر گذراند.  

او را از   کردیم یکه سع ی. در حالدیدو نگهبان کوب یدر را به رو نیخشمگ یساشا

 :  دیوارد شدن به خانهاش منع کند، به سمت او حرکت کرد و پرس شتریب

   "؟یکنیم کاریو تو خونه من چ یهست یتو ک "

 : دی، پرس دادیکه سرش را تکان م یبرگشت و او را نگاه کرد و در حال رمردیپ

   "هستم؟ یمن ک یدونیتو نم "

  یخرناس مانند یصدا  نشست،یم  یراحت یصندل نی کترینزد یکه رو یدر حال او

 دراورد و گفت:  

کشور سرد و مرطوب،   نی رو نده. قهوه تو ا یچا ایبه خودت زحمت دادن قهوه  "

   "نیرو تحمل کنم. فقط بش یچا دهیا  تونمی و من نم زهیرقتانگ

مرد جرات کرده بود   نیرا باور کند. ا شنودیم شیکه با گوشها یزیچ توانستینم ساشا

 رفتار کند؟   نطوریو با او ا دیایبه خانهاش ب

نبود که آنها را مالقات  یکدام از افسران چیه  هیبود؟ او شب سیمدل افسر پل کیاو  ایآ

 رو در رو شده بود؟  سیحال، مگر او با چند افسر پل نیکرده بود، اما باز هم با ا
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ده  از عه توانستینم  نیداشت، بنابرا یکم اریدانشآموز کالج بود که پول بس کی او

  -مواجهه شود   سیبا افسران پل توانستیکه م ییتنها جا -رفتن به بار و مست کردن 

 .  ادیبرب

 دیبا ایدلخور. شک داشت که آ شتریب ی بود و کم یرا باال انداخت، عصبان شیشانهها

که وارد خانهاش شده بود استرس داشته باشد اما آن احساس  یبهایغر نیدرباره ا

  نیبودند؟ قطعاً ا ستادهیدر ا یکه جلو ی. مردانکردینم افتیخطر را از جانب او در

 .  کردیم نیمرد نه. او فقط توه نی اما نه ا کرد،یم افتیاحساس خطر را از آنها در

 به مرد گفت:   رو

   "زنمیتلفن م سیبه پل د،ینر رون یبخونه  نیمتاسفم، اما اگه االن از ا "

 و گفت:   دیبه حرف او خند مرد

  نی. اون وقت ببرون یزنگ بزن و پدربزرگ خودتو پرت کن ب سی. به پلیمختار "

   "نه! ایبهت کمک کنم  تونمیم

باور کند. پدربزرگش؟ با دقت به او   شنودیم شیآنچه را با گوشها توانستینم ساشا

 نه. زمزمه کرد:  ایحرف او را باور کند  تواندینگاه کرد. مطمئن نبود که م

   "؟یینجایواقعاً ا ؟یتو پدربزرگ من "

  نیبا ا یضیداد. احساسات ضد و نق جان ی خودش را به ه یجا تی گرفت، عصبان نفس

 احتمال در او به وجود آمد. 

https://filestar.ir/


 محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است این    / یونان ی همسر فراموش شده 

                                                              4 | P a g e 
 

 https://filestar.ir                                                      دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار       

کلماتش را  قتیبعد شباهتش به عکس کوچک پدرش به او شوک وارد کرد، و حق و

 داد.    صیتشخ

که در درونش   یجانیبا ه  نشستیموجود در اتاق م گرید یتنها صندل یکه رو یحال در

 دهانش گذاشت.  یرا رو شیدستها د،یجوشیم

  "شناختمیشما رو م دیمتاسفم. من با یلیمن، خ یاوه خدا  "

 شکم چاقش صافتر کرد و گفت:  یکراوات کامالً صاف خود را رو مرد

  یبرا یتصور کنم که مادرت کار تونمیوجود نداره دختر جون اصال نم یدیبا چیه" 

   "درباره من انجام داده باشه یز یدونستن چ یحت ایکمک به شناسوندن من و 

  خواستی م یکه با نگران یبا تمام سواالت زیبه جلو خم شد و همه چ یصندل یرو ساشا

 مرد بپرسد از ذهنش محو شد.   نیاز ا

   "رو از خانواده پدرم مالقات کنم یداره که باالخره کس یجانیچه ه دیدونیشما نم " 

را  اشیدرون جان یاز ه یاند تا مقدارباال آمد تا دهانش را بپوش کشیانگشتان بار

 کنترل کند. 

  "رهیدلپذ زی سورپرا هی نیمن، ا یاوه ، خدا "

  یصبر یبا ب گرفت،یم دهیشور و شوق او را ناد کهیرا چرخاند و درحال شیچشمها مرد

 سپس به او نگاه کرد و گفت:   د،یکش یآه

احمقانه رو فراموش کن، دختر جون من وقت ندارم تو کمک   یخانوادگ وندیپ نیا"

   "که کمک کنم نجامی. من ایخواست یم
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  یخانوادگ وندیباز ماند. در ذهنش تکرار کرد پ زیرآمیساشا با آن کلمات تحق دهان 

 شکل خشن بود.   نیعبارت به ا نینبود که چرا ا  نیاحمقانه؟ قادر به درک ا

 ایپدر  شیاو هرگز در زندگ کرد؟ی طور رفتار م نیمرد پدربزرگ او بود! چرا ا نیا

  یزی چ نیرا با مادرش گذرانده بود، اما ا شی دوران نوجوان شتریمادربزرگ نداشت. ب

 شده بود:  جیاز پدر پدرش انتظار داشت. ساشا گ شهی نبود که او هم

   "..یول د،یکه کمکم کن دیهست نجایشما ا "

 و گفت:   دیدماغش را باال کش مرد

از من    یزیکه بگم، تو چ هیقدر کاف نیبشم. هم اتیوارد جزئ ادیز خوامیمن نم "

   "از تو یز یو منم چ یخوا یم

 :  دیبا تعجب پرس او

   "ن؟ینی که منو بب نیستین نجایشما ا "

 کرد و گفت:   یبا انزجار غرغر مرد

   "یبرام انجام بد یتونیکه م یهم عالقه وجود نداره به جز اون کار یذرها یحت "

. به عالوه به جز مادرش دیمانند او چه بگو یبه مرد دانستیراستتر نشست، نم ساشا

 زنده او بود.   شاوندیتنها خو ادبیب رمردی پ نیمبارزه با سرطان بود، ا ریکه به شدت درگ

  چیاست. او ه  فیکث رمردیپ کیکه او  بود دهیرس جهینت نیبه ا یبه سادگ ساشا

 که پدربزرگش باشد نداشت.   کردیکه انتظارش را داشت و دعا م یبه کس یشباهت

 داشته باشد؟   توانستی م یچه انتظار اما
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بود.  دهیاو امتناع ورز رفتنیمادر ساشا را به ، پدر ساشا در تمام عمرش از پذ یاو حت 

 .   شناختینم تیرسم یچه غم قشنگ 

 گرید یبا زن  یعالمت باردار نیبا مادرش رابطه نامشروع داشت و با ظهور اول او

عمرش ساشا  یباق یهمراه شد. برا  دانهاشیق یب  یادامه سبک زندگ یمشتاق برا 

 دادندیهدر م ژن یتا چه حد وحشتناک بودند و فقط اکس یونانیبود که مردان  دهیشن

 :  گفتینداشتند. مادرش مکرراً م یتی انسان چیچون ه

  "وحشتناک و حال به هم زنن یسنگ  یاونا مردا "

  یدور یونان یمتعدد، مادر ساشا از او درخواست کرده بود که از مردان  یتهایموقع در

مادرش را  یسالها، ساشا هشدارها  ی. و برا دادندیجز درد نم یز یکند چرا که به او چ

آن  توانستندیصددرصد کل مردان آن فرهنگ نم کردیم گرفته بود. او استدالل دهیناد

پدرش   یکه پا یمهربان و فوقالعاده بود به جز زمان یقدرها هم بد باشند. مادرش زن

  یساشا به سادگ نی. بنابراآمدیم ان یدر م

  ی. قلبش درد گرفت، به زانوهاکردیتند او را رد کرد و موضوع را عوض م سخنان 

 کرد.   یاو خوددار  شتریو از شناخت ب کردیمرد نگاه م دهیخم

بهتر باشه که فقط   دیشا د،یمساله رو احساس کرد نی که ا کهیی. از اونجافهممیم "

  "دیبر

 و بلند شد.   دیکش یقیعم نفس
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  چیکامالً خوب بود، من مطلقا ه نی پدر من اونقدر بزدل بود که منو بشناسه و ا "

   "نداشتم یکمبود

 جسورانه به چشمان او گفت:   ینگاه با

   "رو از دست ندادم یزیچ چیو ظاهراً با نشناختن شما هم ه "

 حرف بزند ساکت ماند و سپس گفت:  نکهیقبل از ا یادیمدت زمان ز مرد

   "دختر جون  یدار یخوب یتو استخوانها "

به عقب   یجمله چه بود؟ او قدم  نیخوب؟ منظورش از ا یخورد. استخوانها کهی ساشا

 کند.   رون یکه با مادرش داشت ب یبرداشت و آماده شد تا او را از خانها

  نیبه تحمل نظرات مسموم ا یازیخانه وجود داشت و ن نیدر ا یادیشاد ز خاطرات

از او خواهش کند برود، اما او حرفش را قطع   گریبار د کیمرد نبود. دهان گشود تا 

 کرد. 

 ی گرم ییرایچه پذ"که حال مادرت خوبه ،  کردمیافتاد؟ فکر م یچه اتفاق کوفت " 

 را پوشاند خرخر کرد.   نهاشیس یتدافع یساشا با حالت نکهیبه محض ا او

من خم  معامله رو دوست نداره، اما به اراده  نی. اون است ی . اصال مهم نستیمهم ن "

  "شهیم

 شد.   رتزدهیح گریبار د ساشا

   "نیزنیحرف م نیدار یدرباره چ دونمیمتاسفم، اما نم "

 .  دیکش یقینفس عم او
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درمان مادرم   ینههایکمک به من تو هز یبرا  یقصد چیکه شما ه کنمیمن  فکر م"

 مرد دوباره نشست، چشمانش با اکراه او را نشانه گرفتند.    "درسته؟  نیندار

  "یتو باهوش"

اما حرفش را قطع کرد. او    دیبگو یزیشد. دهانش را باز کرد که چ رهیبه مرد خ ساشا

 به او گفت:  

چون اون   یخالص ش رهتینگاه خ نی از شر ا دیرو دوست ندارم. تو با یرکیمن ز"

  یخوا ی که م هیزیهمون چ قاًیدق نی. و اخواد ی م یونانیختر خوب د هیدوست نداره. اون 

   "باکره بدون فکر هی  یبهش بد

 دهد.    رون ینفسش را به ب توانستیبود که نم دهیچنان ترس ساشا

    "د؟یببخش"

 با خشم گفت:  او

همونطور "،  ی. تو تنها وارث من ، اگر تو پسر بودمیبحث رو داشته باش نیالزم نبود ا 

   "یبود یباش دیکه با

 نگاه کرد و گفت:   نییاو را از باال به پا رمردیپ

پس حاال  "همسره. و اگر ،  هیازت داشته باشم به عنوان   تونمیکه م یتنها استفادها

دختر  هیخودت رو به  دیبا یدار اجی مادرت احت یبرا  یبه هر کمک یدختر هیکه تو 

که من  ییتمام مراقبتها یبرا  تونهیصورت، مادرت م نی. در ایکن لیخوب تبد یونانی

   "بخوابه مارستان یتخت اون ب  یبهش بدم رو تونمیم
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 فصل1 

 ۶سال بعد  

  یو او آزاد خواهد بود. او به خدمتکار گر،ی د قهیدق ی. فقط س قهیدق یفکر کرد: س ساشا

 تمام کرده بود، گفت:   شیکه کار سنجاق زدن به موها

  "ایزیممنون دن"

را جمع کرده بود و شهامت خود را باال برده  شیاو تمام موها د،یچرخ شیآرا زیم دور

 بود.   

 ؛   رسدیکه کامل به نظر م دانستیبزرگ او بود. ساشا م یخداحافظ  نیا

 . احساسیو ب دهیچیآرام، پ  خونسرد،

  ویزیو با اِن یبه خونه بر  دیدارم. تو با اجیکه من شب بهش احت هیزیتمام چ نیا "

   "نه؟ اره،ی. اون داره دندون درمیباش

 زد وگفت:   یبا اشاره به نام پسر ده ماههاش لبخند  ایزیدن

   "کنهیم هیطوفان گر هیو به شدت "

دفعه   کیو  کردیتوالت ساشا جمع م زی م یرا از رو لیگفت که وسا یرا در حال نیا او

 را صاف کرد.    یهم روتخت گرید

 برود.    شیبا همسر خود خوب پ شیمشتاق بود که مالقات امشب بانو او

 دی ندار ازین یگها ید زیکه به چ نمطمئنی" …؟" 

 شانه خدمتکار گذاشت و گفت:   یدستش را رو یبا مهربان ساشا
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   "شده یدوستداشتن یلیمن خ یو موها ینه متشکرم. تو فوقالعاده بود  "

را به آن اضافه   ییبود و فرها  دهیچیساشا را با مهارت پ اهیس یمهربان موها خدمتکار

 نگه داشته بود.    کیحال آن را ش نیکند اما در ع متریحالتش را مال یکرده بود تا کم

 .  خواستیرو از او م شیبود که ساشا در شب پ یزیهمان چ قاًیدق

 احترام کرد.    یرفت، ادا  رون ی از اتاق ب که یلبخند زد و اساساً هنگام ایزیدن

 .  کردندیم مینداشت چند بار از آنها خواسته بود، کارکنان هنوز هم در برابر او تعظ  یفرق

بوده   یگاالنوز، عضو خانواده سلطنت  من ینبود که همسرش  د نیفقط به خاطر ا نیا

 ثروتمند بود.   یاست. او به طرز رعبآور

 نگاه کرد.  نهیخود در آ ریرا نوازش کرده و به تصو شیموها گرید کباری او

موافقت ، به طرز  شیکه شش سال پ یابله   وانهیبه آن دختر هجده ساله د هیاو شب 

ازدواج کند نبود. بعد از امشب او آزاد خواهد    بهیغر کیکرده بود که با  یدوارکنندهایام

 بود.  

زن  کیو  کردیروزنامه را باز م کیبار که هر  یازدواج ظالمانه، آزاد از خشم کیاز  آزاد

شهر کوچک تجربه   نیکه او در ا ییزهای و از همه چ دیدیرا درآغوش همسرش م گرید

 .   گشتیم ایکه همسرش دور دن یدر حال کرد،یم

 .   کردیو شروع به کار م گرفتیطالق م گشت،یبه انگلستان باز م او

که او را دوست داشت،   کردیم دایمهربان و خوب خونگرم پ یشوهر کرد،یم دایپ یشغل

 دارد.    ییازدواج چه معنا دانستیکه م یکس
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سابقش  یکه مرد زندگ شدیکنجکاو نم چوقت یه  یو حت شدیخانوادهدار م شد،یم حامله

 کجا ممکن است باشد.  

و   کردیکه او را در خانه رها نم یکه مشتاق بود با او باشد، کس کردیم دایرا پ یمرد او

 . اوردیانجام دهد تا مردش را به کنار خود ب تواندیم یکنجکاو بود که او چه کار

پدرش تمام شده  دن ید یبا او تمام شده بود. کارش با هجده سال تالش برا  کارش

  نیا جهیده بود. و نتپدربزرگش تمام ش دن ید یبود. کارش با شش ماه تالش برا

  نیرا از ب یبود که او متحمل شده بود تا همه مشکالت موجود در زندگ یجستجو کابوس

 ببرد.   

 کند.   یکه پدربزرگش بود، زندگ یبا غول توانستینم یال یخ یوالیه چیه رایز

بودن،  پشیمنتظر شوهر به شدت خوشت گریهمه بهتر آن بود که بعد از امشب د از

 نخواهد بود.   خواهدیباشد که او م  یچگونه زن نکهیفهم ا  یکردن برا یسع

 .   ستیشود که ن یکس کردینم یسع ای زد،یهرگز خودش را حدس نم او

  شیشود تا اخاذ لیخوب تبد یونانیزن  کیدرخواست کرده بود که او به  پدربزرگش

 برسد.     تیبه موفق منیاز د

در خانه بماند و هرگز جرات   شهیو مشتاق باشد، هم عیمط یبدان معنا بود که فرد نیا

 نداشت.   یدهایکارها را کرده بود، اما فا نی. تمام ادیایب رون ینکند ب

  یباق یرابطها  چگونهیبدون ه یو حت یاز همراه  یبدون عشق خال منیساشا و د وندیپ

 مانده بود.   
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شدن به همسر   لیتبد یشد، اما سالها تالشش برا منیدر نگاه اول عاشق د او

 اوردیاز سه بار در سال او را به خانه ب شی نتوانست ب ع،یمهربان و مط یهمسر دهآل،یا

 . 

. و در آن مواقع به  دیدیبود که شوهرش را م یپاک تنها زمان دیتولدش و ع سمس،یکر

او همسرش را   نیبنابرا کردندیم یه اورا همراه بود ک یاو همراه با تاجران یطور کل

 خودش نداشت.   یبرا 

  یایهر چند که بعدش با هدا دادی تولدش را از دست م یاز جشنها  یبعض یحت

 .  کردیم  یعذرخواه بتشیاز غ فرستادیکه م ییگرانبها

روز   یرا برا  یهایهد ای دادیکه او روز تولدش را از دست م یدردناک یبعد روزها و

داده بود که شوهرش قصد ندارد   ادیبه او  ییماه اشتباه. آن تنها ی. حتفرستادیاشتباه م

 شود.  یواقع یزندگ کیبا او شر

نشده بود تا  میکسالتآور و خستهکننده او نبود. او هرگز در عمرش تسل ع،یفرد مط نیا

 معامله وحشتناک را با او انجام داد.    نیپدربزرگش ا نکهیا

که  یدر حال دیخانه انجام نیو در ا نجایشدنش در ا یکه به زندان یلهامعام … 

 شوهرش 

بود و خانهاش   بایدهکده ز نیکرد. ا یزندگ نجایدر ا یمدت شش سال طوالن او

 تر.    فوقالعاده
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  شتریب ان یخانه نصب شدهبود. روستائ ن یتصور کند در ا توانستیکه م یتجمل زیچ هر

 دوست داشت.   یلیخانواده او بودند و همه آنها را خ هیشب

 .  کردیو پرواز م کردیرا باز م شیپس از امشب، بالها اما

بزند. به خودش   بیبه او آس تواستینم گر ی. دکردیگاالنوز فرار م منیاز د  شهیهم یبرا 

 کار بود. تمام شد.  ان یپا نیقول را داده بود. ا نیا

.  دیکش یقیو نفس عم آمدندیم نییپا  یکه از جاده شن دیرا شن ییلهایاتومب  یصدا

 شده بود.   یزیبه دقت برنامهر زیامشب همه چ

جشن بود. به   کیدسر در حد  یآشپزخانه و حت  زیم یدر فر بود، شراب رو شام

بر عدم بازگشت تا فردا صبح  یر مخصوص مبنبا دستو یشب مرخص کیکارکنان 

 داده شده بود.  

 شینما نیا ان یکه امشب پا کردیم  ینیشبی را جمع کرده بود و پ لشیوسا یحت او

 خواهد بود.   یمسخره ازدواج اجبار

. در واقع، چون او دهدیم تینبود که همسرش اهم لیدل نیبه ا  نیا د،یشیاند باخود

 شان ییزناشو یخودش زندگ منیکه د کردیدر سال نبود، گمان م یاز سه بار عاد یکی

 بود.    یدهد. منطق ان یرا پا

که   یبا او ازدواجکرده بود و کس منیبود که د یهرگز به فکر همسرش نبود. زن منید

 خانه را اشغال کرده بود.   نیا
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 شیبه ندرت پ   ی. حتآمدیکه به خانه م  یبه جز مواقع شناختیبه زور همسرش را م او

 کند.   یکه او را به دوستانش معرف  آمدیم

امشب به   منیچرا د دانستی. او نمرفتیخود در روستا م یبه محل اختصاص سپس

 یو زندگ دیایب رون یب ییقفس طال نی آمده است، اما امشب شب او بود که از ا نجایا

 کند!  

  دانستیمحافظانش را مرخص کرد. اصالً نم فی گذاشت و رد الیقدم به درون و منید

 .   نجاستیچرا ا

بود، او   دهیکه همسر کوچکش را د یبار  نیبود که آخر نیا  دانستیکه م یزیچ تنها

 وارد ذهنش شده و آن را ترک نکرده بود.  

و حاالت زنانهاش  یکه با او ازدواج کرده بود شکوفا شده بود و شاداب یالغر دخترک

رقصان و درخشش و لبخند   رنگیکه چشمان قهوها یذهنش مانده بود. همانطور در

 مانده بود.   یمشتاقش در ذهنش باق

 در ناخودآگاهش رسوخ کرده بود؟   نطوریکه ا شدیبه او مربوط م یزیچ چه

و   اهیس یداشت که در همه آنها موها یبی عج یشهوان یاهایاواخر رو  نیا او

که دستها  یقرار داشت پخش شده بود، در حال رشیکه ز یبالش یرو ش،یدوستداشتن

 .  کردندیمنتظره او را کشف م ریزنانه و غ یهایو دهانش منحن

  دهیند شیرا در زندگ یزن  چیآمده بود هرگز خواب ه نجایکه به ا یبار نیاز آخر شیپ

 بود.   
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از آنها ازدواجکرده   یلیهستند. پدرش با خ  یزنان صرفاً اسبابباز کردیفکر م  شهیهم او

 بود.   یو هشتسالگ ستیازدواج زودهنگام او در سن ب یاصل لیاز دال یکیبود که 

  نکهی را به همسر آخرش واگذار کرده و ا یو امالک ساحل الیپدرش و دیکه شن یهنگام

کرده  دیهستند، خشمش آشکار شد. مرد پست تهد یآنها در دستان دمارکوس مونت

 بود:  

   "مال توست الیبا نوه من ازدواج کن و و"

وجود نداشت که   یگریراه چاره د چیحرف به شدت کبود شده بود، اما ه نیبا ا منید

 مرد مقاومت کند.    دیتهد یجلو

خانوادهاش و نماد قدرت   اریکه قرنها در اخت یخانها ال،یو نیاز دست دادن ا احتمال

 بود.     رقابلقبولیگاالنوز بود غ یامپراتور یبرا 

که فکر کنند   دادیاجازه م بانشان یخانه منبع غرورشان بود و از دست دادنش به رق نیا

 است.    فی او ضع

 فیدربارهاش فکر کند، آن ضع دادیاجازه نم یوجود داشت که به کس یزیچ اگر

 بودنش بود. 

 سرزنده در فکرش رسوخ کرده بود؟    یهایبود؟ چرا آن منحن نجایحاال چرا ا پس

ذهنش سوق نداده بود، همان طور که در شش سال  یا یزوا نیاو را به دورتر چگونه

به  ازیدر زمان ن شیکه با همه معشوقهها یرا انجام داده بود، همان کار نکاریگذشته ا

 .   کردیمسائل کسبوکار کار م یتمرکز رو
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 .   شکستیاو را نم رحمانهیتمرکز ب یزن چیه  دیرسینوبت به تجارت م  یبه امروز وقت تا

بود. مادرش در مورد  فی. پدرش در مورد زنان ضعستیضعف ن نیخودش گفت: ا به

 بود.   فی ضع دادیم بی که او را فر یقمار و داشتن هر مرد دن،ینوش

خانواده  کی لیزمان سر و سامان گرفتن و تشک یکه فقط به سادگ رفتیپذ منید نه،

 .   دهیبزرگ فرا رس

  نیبود که به او مراجعه کند، تا به ا یع یهمسر داشت، طب   کیاز آنجا که او در واقع  و

 که همسرش به مدت شش سال در آنجا پناه گرفته بود.    ییبازگردد، جا الیو

شود و سپس به راه خود ادامه خواهد تا نوزاد متولد  کندیرا باردار خواهد کرد، صبر م او

 داد.  

را خرد کرده و   یمونت  یبود. او در حال حاضر امپراتور  ختهیتجارتش برنامهها ر یبرا او

کرده بود و  یاخاذ منیمبدل ساخته بود. پدربزرگ زنش از د یرانهایآن را به و

 . بردیجان سالم به در نم  یمهلکها نیاز چن چکسیه

  تیدر نها نکاریهمسرش را طالق دهد. اما ا دیکه به هدفش رس ینظر داشت روز در

 ارزش وقت و تالش او را نداشت.  

  یبود که معصوم و کامالً جدا از توطئهها  یکوچک و جالب زیاو چ  ن،یبر ا عالوه

 را نکردهاست.    نکاریپدربزرگش بود. پس نگران او نشد. حاال او خوشحال بود که ا

 ینشانهها  یگرفتیگذشتهاش را در نظر م ی، مشتاق و راغب که اگر کارهاداشت یزن

 زن کامل را داشت.   کی
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به اطراف انداخت، او مثل گذشته به آغوشش   یبود؟ نگاه  یهمسرش کدام جهنم پس

تا  شد،یم جانزدهی او ه دن یاز د شهیهمسرش هم آمد،یم نجای. هر بار که او به ادیدوینم

 گرفته   ادیهر چه را که 

  ان یروستائ یدرباره زندگ یمضحک ی ماجرا  ایتا با او غذا بخورد و  د،یبه او بگو بود

 کند.  فی تعر شیمختلف برا

. دوباره به اطراف نگاه کرد و متوجه شد که دیرسیآرام به نظر م یب یبه طرز عج الیو

 .  ستندی ن نجایهم ا نیمستخدم یحت

 بلند نام او را صدا زد:   ؟یچ

بود  نجایشد. به ذوق و شوقش عادتکرده بود. و حاال که ا یعصبان بتشیاز غ "ساشا؟"

 شروع ازدواجش آماده بود، او رفته بود؟ محال است.   یو برا 

شروع ازدواجش آماده بود، او رفته بود؟ محال است.  یبود، برا  نجایکه ا حاال

بود او   نیرا ترک کردهاست. اگر چن ال یهمسرش و محافظانش به او نگفته بودند که

 .  دانستیم

بلند پاسخ   یبا صدا رفتیم نییپا یچیکه با وقار تمام از پلکان مارپ یدر حال ساشا

 داد: 

  "نجامیمن ا"
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بود  گانهیب  کیکه هم شوهرش و هم   یو به طرف مرد  ستادیپله ا نیآخر یرو ساشا

که اون  کردیاعتراف م دیمرد بود. و با ن یا  فتهیشش سال، او ش یانداخت. برا ینگاه

 بود.    یکیزیف زهیجا کیصرفا 

و   اهیس یمرد فاتح بود، از مو  کیاز شش فوت عضله خالص. او    شتریب نچیا چند

شده   دهیپوش متیکه با آن کت و شلوار گرانق یتا آن عضالت شییطال بیچشمان عج

نفس او را قطع   یواقع  یمرد به معنا نیمهم نبود که اعتراف کند که ا شیبود. برا

 . اگر فقط...  کندیم

کند  دایپ یکرده بود راه یفکر را فراموش کرد. روزها و شبها سع نی او به سرعت ا  نه،

  دهیخواب یدر اتاقخواب اصل ییبه تنها یادیز ی. شبهاندیزن بب کیکه او را به عنوان 

زن  کیشوهرش را با  ریو تصو زدیروزنامهها را ورق م شتریب یادیز یبود. و صبحها 

مرد   نیا یتوجه یرا به خاطر ب ریاز حد درد و تحق شیب  وبود. ا افتهیدر آغوشش  گرید

 نه! تمام شد.  گریتحمل کرده بود. د

 :  دیدوباره حرکت کند، پرس کردیرا مجبور م شیکه پاها یحال در

    "بود؟ پروازت چطور"

قرار داد و منتظر ماند. به خودش   شیرا جلو شیو دستها ستادی قدم دورتر از او ا چند

چشمانش را با   گر،یشب د کی یاو صبور خواهد بود. و برا  گر،یشب د کی یگفت: برا

. هرگز قبل از دوخت یاو را به زانو بزند، م  یواقع یبه معنا  توانستیکه م یبه مرد یشاد

کند، و مسلماً نه در شش سال گذشته، هرگز   زدواجصورت مسخره ا نی که به ا نیا
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از آن چشمان   یکی ایگاالنوز باشکوه بود و  منیمثل د یکه به طرز فوقالعادها یمرد

 بود.   دهیگذار را داشته باشد ند ریتاث ییطال

   "پرواز من؟"

  یی. چه بالستی فکر بود که چرا او در آغوشش ن نیسوالش را تکرار کرد و در ا منید

مشتاقانهاش آمده بود؟ و چرا او دچار مشکل شده بود که واکنش   ییسر خوشآمدگو

 بدنش را به همسرش کنترل کند؟  

را پوشانده بود.   اشیسکس یبود که از گردنش تا زانوها دهیپوش اهیس یلباس او

. پس ندیبب توانستیپوستش بود که م  از یتنها قسمت نیلخت بودند، اما ا شیبازوها

 که همسرش   یچرا بدنش در حال

که انگار در خانه خودش مهمان  کردیبود و چنان به او نگاه م  ستادهیآنجا ا یسادگ به

   کرد؟یاست درد م

 :  دیپنهان کند، پرس ریدلپذ ینما کیتمسخرش را از پشت  کردیم یکه سع یحال در

 ی بله فکر کنم پرواز کرد"درسته؟،  "  

در   خواستی و او م دیرسیبه نظر م یو دوستداشتن بایاو ز  شد،ی م یداشت عصبان منید 

حقش است. پس چرا او آنجا   نی و ببوسدش. به خودش گفت: ا ردیآغوشش بگ

  کرد؟یداشت او را مسخره م باًیبود و تقر ستادهیا

   "یدیکه پرس  نیپرواز خوب بود، ممنون از ا"

https://filestar.ir/


 محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است این    / یونان ی همسر فراموش شده 

                                                              20 | P a g e 
 

 https://filestar.ir                                                      دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار       

شد اما  تشی زد و او چشمانش را تنگ کرد. متوجه عصبان یلبخند مختصر ساشا

گرفته بود!  دهیداشت؟ به مدت شش سال او را ناد ی. چه انتظاردیرا نفهم لشیدل

را که ساشا به آن   ی. او آن زندیرا که با او ازدواج کرده بود را ند یآن بچها منید

 با رفتار سنگدالنهاش به وجود آمده بود.   اساله یرا که در ط ی. زندیشده بود د لیتبد

 :  دیآرام پرس یاو با لحن 

  "؟یدار  لیم یدنینوش"

برود بلندش کند و با خود  خواهدیبه همان اندازه آرام دست تکان داد. فکر کرد م منید

 به تخت ببرد.  

   "خوبه متشکرم یدن ینوش هیبله "

. اما او همانجا زدیبر  یدنینوش کی  شیبرود و برا منیماند تا او به اتاق نش  منتظر

 انداخت و کتش را هم درآورد.  یصندل یبود. منتظر. کراواتش را رو ستادهیا

 :  دیپرس  رفتیم منی به اتاق نش ییخودش به تنها کهیدر حال منید

  "کجان؟ هیبق "

 .  ختیر وانهایاز ل یکیدرونش بلند کرد و آن را درون  ییکهربا عیرا با ما تنگ

   "به خدمه دادم یشب مرخص هیمن "

 : د یراه دهان متوقف شد و چشمانش به سمت او برگشت و پرس مهیدر ن منید دست

  "؟یکار رو کرده باش نیا دیبا یلیبه چه دل "
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قبل از   .خت یخودش ر یاز همان شربت را برا یساشا به طرف بار رفت و مقدار  

 . د ینوش یجواب دادن جرعها

شام درست کرد که داره رو اجاق گرم   یباشن. کلوئ نجاینبود اونا ا یازیچون ن "

که به  کنهیپسرش رفت و احتماالً االن در حال قدم زدنه و آرزو م  شیپ ایزی. دنشهیم

فرستادم، چون . مارکو رو به خونه ارهیباشه چون پسرش داره دندون در م نجایجاش ا

ندارم. تموم باغبونا کارشون رو  یاجیاحت رانندهپس به  رمینم ییامشب جا  دونستمیم

راس ساعت سه  ازن یمورد ن یکنیخدمتکارا هم که فکر م هی . بقکننیساعت پنج ترک م

   "رفتن خونه چون حوصلهشون سر رفته بود

 را در هوا بلند کرد و گفت:   وانشیل او

  " کننیفت تشکر ماما همه اونا از لط "

 نشست.   یو زر دیسف یها یاز صندل یکی  یو رو دیاز مشروبش را نوش  یکوچک یجرعه

به هم قفل شدند  شینشست و زانوها ی صندل یکه همسرش رو دید یبا شگفت منید

گذاشت و   شیزانوها یرا رو وانشیهم قرار گرفت. او ل یبا دقت رو شیو پاها

 او برگرداند و منتظر پاسخش ماند.  یچشمانش را به سو 

  یراه دهان خود نگه داشته است در حال مهیرا در ن وانشی متوجه شد که هنوز ل منید

 راه رفتن و نشستن همسرش شده.   یوه یش زمیپنوتیکه ه

و بعد متوجه شد که   دیاز مشروبش نوش یطوالن  یلب جرعها  ریفحش ز کی با

 اسکاچ نداشت.   اشیدنینوش
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 :  دیپرس  کرد،ینگاه م  وانشیکه به ل یحال در

  "دمیم حیکه من ترج ستین یاون اسکاچ  نیا ه؟ی چه کوفت گهید نیا "

کرد از   ی. با دقت دهانش را پوشاند و سعردیخندهاش را بگ یساشا نتوانست جلو 

 کند.   یسرگرم شدنش خوددار

   "آمارتوئه نی. استین  نطوریالبته که ا"

 : دیدارد و از او پرس  گر یسر د کیشد انگار که او  رهیبه او خ منید 

  "اسکاچ منو با آمارتو عوض کرده؟ یجا یکدوم احمق "

 پاسخ داد:   ساشا

دوستات همه اسکاچ   یبود  نجایکه ا یبار نیکارو کرده،  آخر نیکه ا میمن اون احمق "

که اسکاچ دوست   ییمنتظر تو نبودم و از اونجا گهیو خوردن. و چون من تا سه ماه د

که اونو با   نمیبی نم یلیو دل نوشمیکه من م هیزیچ نیندارم تنگ رو با آمارتو پر کردم. ا

  یدنینوش  هیهر شب  دمیم حیکه من ترج یدر حال  نوشمیپر کنم که به ندرت م یزیچ

   "اشته باشمد

که  یکوچک وجود داشت که او را رنجانده بود طور  یاز آن سخنران  یادیز یقسمتها

 از کجا شروع کند.   دیمطمئن نبود با

  "؟یکرد دن یشروع به نوش یک"

 .  ستینگریساشا م یبایز رنگیبه چشمان قهوها یفتگیبا ش او

   "بدم قیدق خیبهت تار  تونمی . نممنید ش،یمن، سالها پ یاوه خدا  "
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بود که    یسال نیساله شده بود. همچن کی و  ستی بود که ب ی. روز توانستیدر واقع م اما

از تولدش   شیببرد آمده بود اما در ماه پ رون ی تولدش ب یساشا را برا  نکهی ا یاو برا

 است نه مارچ.   ل یفراموش کرده بود که تولد ساشا در آور رایز

   "نداره؟  ی... اشکالنی که عوض کردن اسکاچ با ا یکن یو چرا فکر م"

 و گفت:   دییخود بو  وان یرا در ل عیدوباره مکث کرد ما منید

  "نیا"

دادم که چرا اونو عوض کردم   حیشراب بادوم و من قبالً توض من،یآمارتوئه د نیا"

   "نداره یمشکل کردمیچون فک م

 را باال انداخت و گفت:  شیبا ظرافت شانهها او

  چکسی و ه دارت،ید نیکارو کردم، درست بعد از آخر نیا شیخب، من چند ماه پ "

  نیبستن ا یمعتبر برا  اریبس لیدل  کیبه عنوان  نویمن ا نینکرد. بنابرا یاعتراض 

  "کنمی قلمداد م  یموضوع و رفتن به سراغ بحث بعد

  شد،یم شتریت در درونش بکه داش یتیعصبان رغمیاو را تماشا کرد، عل منید

دارد که کامالً توسط  یباشکوه یهایکه او برجستگ دیفهم یمسحورش شده بود. وقت 

 یدچار سرخوردگ ایاست   یآن لباس مسخره پنهان شده مطمئن نبود که واقعاً عصبان

  کی هیبزرگ نشسته بود شب یراحت یآن صندل یاو که هنوز رو رایشده، ز یجنس

 . کند یم تیاو را اذ راهنیبود که دارد با آن پ نیمثل ا باًیبود. تقر گناهیفرشته ب
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 گرید یبطر  یخود در بار گشت. وقت  یسک یگذاشت و دنبال و زیم یرا رو  وان یل منید

 انداخت و گفت:   یاتاق و به سمت او نگاه  یبه آن سو افت،ین زیرا ن

  "من کجاست؟ یسکیو "

 .  ردیاو بگ تی خندهاش را از عصبان یداشت جلو  یخود را تکان داد، سع یلبها ساشا

انجام نداده   یخودش کار یمرد هرگز برا  نیمن، ممکن است آدم فکر کند که ا یخدا

 است!  

  "انبار باشه یفکر کنم تو"

ساشا فقط به   یاما وقت اوردیب  شیبلند شود و آن را برا شیمنتظر شد تا او از جا منید

شد، همسر   رفتهیکرد. با خودش فکر کرد: چالش پذ افتیرا در امشیشد، پ رهیاو خ

 من.   یکوچولو 

 :  دیو پرس ندی او بنش  یبار حرکت کرد و رفت تا روبرو دور

   "؟یکار کرد یتو چ "

او آنطور که   یرو منیو متوجه شد که حضور د دیساشا چرخ کلیه یرو چشمانش

  نییتند زدن نبض ساشا را پا توانستینبوده. او م ریتاثیبه نظر برسد ب  خواهدیخودش م

بلند نکرد، چون داشتند   شیرا به سمت لبها وان ی و انگشتانش را که ل ندیبب شیگلو

 عاقالنه. و گفت:   یلیاز من بترسه، خ هعاقالنهس ک نی. باخودش گفت: ادندیلرزیم

  "هی گردنبند قشنگ"

 :  دی. پرسدیبه ذهنش رس یزیچ ناگهان 
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  "؟یرو از کجا آورد نایا"

به او گفته بود که به طور   کباریو  دادی جواهرتش را انجام م یدهایاو همه خر یمنش

  هیهد ایروز تولد  یکادو یمعشوقهاش برا یبرا   یکی ده،یخریدوتا م زیاز همه چ یکل

 همسرش.   یبرا یکیکه الزم بود، و  یخداحافظ

او   نینشده بود، بنابرا یداریخر شی از معشوقهها  چکدامیه  یهرگز برا دیمروار

 . دهیبفهمد که چرا همسرش آنها را پوش توانستینم

 به سمت گردنش رفت و آهسته گفت:   یساشا عصب دست

   "ستنی ن یواقع نایاوه، ا"

 جمله باال رفت:   نیبا ا منید اهیس یابروها 

   "خرمینم  یبدل زی چ چوقتیبه تن داره؟ من ه یجواهرات بدلو چرا همسر من "

  یکه سع یقهوه در مقابل خود گذاشت و در حال زیم یخود را به دقت رو  وان یل ساشا

 :  دیموضوع را عوض کند، پرس کردیم

  "؟یشام آمادهس، گرسنها"

کشو پر از آنها   کیصحبت کند. او  دهیخر منیکه د یدرباره جواهرات خواستینم ساشا

 را داشت و از تکتک آنها نفرت داشت.  

 گفت:   زیدآمیاما با لحن تهد  یبه نرم منید

   "؟یتو گردنت دار  یبفهمم که چرا تو گردنبند بدل  دمیم حیمن ترج"

 برخاست و گفت:  شیاز جا ساشا
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 و دوباره گفت:    "ادیلباس م نیبه ا  کردمیچون فکر م دمیگردنبندو خر نیمن ا "

   "میغذا بخور ایگرسنمه، ب"

  منید ایکه آ ندیمنتظر نماند تا بب یرفت، و حت رون ی ب منیجمله، از اتاق نش نیگفتن ا با

 نه.   ایبه دنبالش خواهد آمد 

 را در دستکش کرد.  شیوارد آشپزخانه شد و دستها ساشا

 رون یرست کرده بود را بقبال د یرا که کلوئ یتا ظرف گوشت دیطول کش یلحظات تنها

  ییبود. کلو خچالیظرف ساالد در  ک ینان تازه پختهشده و  کی نی بگذارد. همچن

منصرف کردن   یبرا یراه چیدسر درست کند، و ه یمخصوص برا  یزیقصد داشت چ

 مدل از خدمه در مورد   نیا

در  بایز اریپر زرق و برق بس کیک کیبود که  لیدل  نیوجود نداشت. به هم شان یدههایا

 کنار ساالد قرار داشت.   خچالی

سر  شان یکه هر دو یبه دسر نباشد. او فکر کرد که زمان یازیبود که ن دواریام ساشا

که هرگز کامل نشده   یفسخ ازدواج قتری به طور دق ای دند،یمساله طالق به توافق رس

را  شیچمدانها یراه خود را بروند. او حت توانستندیم یبود، بعد از آن هرکدام به سادگ

. با همه  ردیرا پس بگ یباالخره بتواند اتاقخواب اصل منیبه اتاق مهمان برده بود تا د

 بود.    منیخانه د نجایا نهایا

که او فقط   دانستی. ساشا منبود شیباشد. او هرگز همسر واقع  نجایحق نداشت ا او

  دیفهمینم یو امالک اطراف را حفظ کند. او حت  الیو تی بتواند مالک منیاست تا د نجایا
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خانه بود. به فرض که   کیفقط  نیدارد. ا تیاندازه اهم نیاو تا ا  یمساله برا نیچرا ا

که او   دانستیمحل سکونت بود. ساشا م کیهنوز فقط  یبود. ول یدوستداشتن  یخانها

 در مورد او بود.   یگریراز د نیدارد، پس ا یمجلل یهم خانهها گرید یدر کشورها

رفت. همان طور که  منیآشپزخانه گذاشت و به دنبال د یچوب زیم یظرف غذا را رو او

 که منتظر سرو غذا بود.   دید یانتظار داشت، او را در اتاق ناهارخور

 داد:   حیتوض او

تو   یاتاق فقط برا  نی. اخورمیمعموالً اونجا غذا م دم،یآشپزخونه رو چ زیمن م "

   "شهیاستفاده م

 نگاه کرد و افزود:   دادیبه او حس غم م شهیاز حد آراسته که هم شیبه اتاق ب او

غذا خوردم   نجایرو که ا یبار نی. من آخرنیهست نجایتو و دوستات ا یخب، وقت "

   "ادینم ادمی

 در دستش قفل کرده بود.  بایرا تقر وان یرا به هم فشرد. ل شیدندانها منید

  "خوره؟یکه همسرم با مستخدما غذا م یگ یبه من م یدار"

 گفت.   شتریب دیعمدا کلمه همسرم را با تاک او

 دوباره دستانش را به هم قفل کرد و گفت:   ساشا

  "شام بخورم؟ من واقعاً دوست ندارم تنها غذا بخورم! یالبته با ک"

 . و ادامه داد:  کردیرا حس م نیتکان داد، انگار که کامال ا یسرش را طور  او

   "یطور نیا"
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 باتیزد. ناچار بود قبول کند که او به ترت بشیدوباره به همسرش نگاه کرد که غ منید

خنجر گناه به او اصابت کرد و متوجه شد که هرکز   یزیت یاشاره دارد. و انگار ییغذا

 .  کندیچه کار م نجایدر ا ییفکر نکرده او به تنها

 یادیز یداشت. کارها یراه دراز یدهکده دورافتاده بود و تا دهکده دورافتاده بعد نیا

نبود که او   یمعن نیبه ا نیاطراف وجود نداشت. اما ا نیانجام دادن در ا یبرا 

 نیبا ساشا راجع به ا دیرش با خدمتکاران ارتباط برقرار کند. او باهمس  خواستیم

وجود داشت که   یی. استانداردهاافتادیم اتفاق نیا گرید دی. نبازدی مساله حرف م

و  گذاشتیم یاثر از خود برجا کی دیشوند. او با تیبه عنوان همسرش رعا ستیبایم

 از آن نبود.  یداشت جزئ ازیشام خوردن با خدمتکاران ن

 کند.   یرم زندگ ایبا او در آتن  ستیبایبود که ساشا م دهیزمان آن رس دیشا

فکر را تا   نیشهرها را دوست داشته باشد. او ا نیخود فکر کرد ممکن است ا با

افتاد. او هرگز  بار چشمش به آشپزخانه  نیاول   یچرخان ادامه داد. برا یدرها کینزد

از   نجایشام در ا یاست. بو  ریاتاق نبود و مجبور بود قبول کند که گرم و دلپذ نیدر ا

 بود.   شتریب  یاتاق غذاخور

 نکهیبه دست ساشا داد و قبل از ا وان یل   کیگذاشت و  زی م یشراب را رو یبطر منید

 آن را پر کرد. او به ساشا گفت:   ندی زبر و خشن بنش یچوب  زیاو پشت م یرو به رو

  "یدوست ندارم با مستخدما غذا بخور  "

 گفت و ادامه داد:   دیکشیم یریخودش از آن خوراک گوشت پن  یکه برا یرا در حال نیا
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   "ستی درست ن نیا"

تحت کنترل  یاو را رنجاند. او سرانجام بدنش را تا حدود اریساشا بس نیآهنگ خنده

چقدر   نکهیدردناک از ا یآگاه نیآن، او را به ا نیآهنگ یقرار داد، اما آن خنده، صدا 

سرخ   یگوشت یبا آن لبها دنشیتنش را بکاود رساند. او از روش خند خواستیدلش م

خنده او   یصدا دن ی. شنآمدیخنده خوشش م ن رنگش با آ یو درخشش چشمان قهوها

 تجربه اغوا کننده بود.   کی

   "یمورد داشته باش نینظر خودت رو در ا یتون یخب، فکر کنم تو م"

داد و کره را هم به او   منیاز غذا سرو کرد و سپس نان را به د یخودش کم یبرا او

 تعارف کرد. 

 نان بزند، قاطعانه گفت:   یکره رو ی را بلند کرد تا کم یکره بر یکه چاقو یهنگام

 ی خور یشام م یاتاق غذاخور یلحظه به بعد تو تو  نیاز ا"ساشا،  " 

تا االن خودش به نانش کره نزده بود. به   اشیآورد که از زمان مدرسه شبانهروز ادی به

 کی ای. مانند نان کره زده شده ردیگیخو م ینیمع یزهایکه چگونه به چ دیفکرش رس

 . کشدهیزن تحر

 گفت:   ساشا

   "کنمیفکر نم نطوریمن ا "

 .  دیشرابش را نوش و

   "میبحث کن یگهایموضوع د  هیاول راجع به  دیما با زنمیحدس م"
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شد و متوجه شد که او در واقع از   رهی نگاه کرد و به او خ زیبه آن طرف م منید

 کرد.   یچیدستورش سرپ

  "؟ یکرد یچی تو االن از من سرپ ؟یچه موضوع"

 و سرش را تکان داد.  دیدوباره خند ساشا

   "؟یشیمرد زورگو م هیوقتا  یکه بعض یدونیم چیه منید"

 :  دیباال رفت و پرس منید اهیس یابرو  کی

  "؟یفقط گاه"

به او پاداش داد.  نشیبرداشت کرد و با خنده آهنگ نگونهیساشا ا یول دیواقعاً آزار ند او

 .  چنگالش را با دقت در کنار بشقابش گذاشت

تشکر کنم. اگر   یبا من ازدواج کرد شی شش سال پ نکهی ازت بخاطر ا  خوامیمن م"

. با ازدواج ما، اون تونست  مردیم یبخاطر تو نبود، مادرم به صورت وحشتناک و دردناک

  "رهیدر آرامش. بم

 خبر شوکه شد. او تکرار کرد:  نیا دن یاز شن منید

   "مادرت؟ "

 سر مادرش آمده بود؟   ییبال چه

 :  دیآه کش ساشا

 ل اینجا را کلیک کنیداین رمان بصورت کامخرید 
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