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 شروع رمان 

 زابت یال#

 کردم.  یحس م میشونیپ  یتو یکشنده ا درد

 هام درشت متورم بودند. و  لب

 رونهام داشتم.  نیجور حس نبض زدن ب هی

   رم؟یمیکردم دارم م یحس م چرا

نداشتند  یکدوم به هم ربط چیو زدند، اما ه یذهنم جرقه م یتو یدرهم برهم رِیتصاو

.همش به لطف وُدکا  یچی بزرگ از ه یاهچاله یس کیومثل   اومدند،یبا عقل جور در نم

 بود. 

بهم    یزیکردم .چ یشد . ناله ا  یکلِ صورتم پخش م یدرد داشت تو دیرس ینظر م به

 خورده بود؟ 

 ف ـیثـک یسیـانگلان ـرم
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حالت تهوع به سراغم   ام،یکردم به خودم ب یم یداشتم سع یکیتار یکه تو همونطور

 . ستیکه مال خودم ن دمیدراز کش یعرضِ تخت  یاومد .کم کم متوجه شدم رو

 مقابلم ظاهر شد .  یکوچکِ هتل اتاق

  یِپاتخت کیکه مراقب بودم سرمو آروم تکون بدم به اطراف نگاه کردم،  یحال در

بود رو از نظر   دهیبه خودش د یبهتر  یکه  وروزها یزهوار در رفتها زیداغون م

مراسمِ رقصِ  یبرا ،ی دوستم، شِل نیکه از بهتر یایکوچکِ منجوق دوز فِیگذروندم .ک

 کجا بود؟  یخب .اما شِل یلیبود . خ اده اتاق افت  یه قرض گرفته بودم، گوشه مدرس

 ز؟ یم کی یرو  دیباشگاه بود .شا  یتو دن یخاطرهام مربوط به رقص نیآخر

 . دند یاطراِ ف اتاق چرخ چشمهام

 نخ نما .  ی رهیت یآب یها پرده

 . و  دادیمونده م گارِیبدن س  یکه بو یتخت

 . "یغازِ خاکستر" یوُدکا یبطر کی

آب دهانمو   د،یچیتلخ از گلوم بهم پ ی رفتنِ اون مزه  نییآوردنِ پا ادیاز به  معدهام

 نگه دارم .  نییقورت دادم تا زردآب رو پا

 بود؟  یخُمار نیا  

 کنم. سهاشینداشتم که باهاش مقا  یچیدونستم .ه ینم
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 از شب برام واضح شدند.   یکوچک یها بخش

  ییایتالیرستورانِ ا کیو   یوتو  کیبِلِ یدوست هام شِل ،ی با دوست پسرم، کُلب شام

  یبطر یواشکی یکُلب نکهیخنده .ا ی .کل یشمال ینایمرکزِ شهرِ پِتِل، در کارول یتو

 رِیز دن ی. رقص میزیهامون مشروب بر  یدنینوش یتو میشرابشو داخل آورد تا ما بتون

  یشدن برا یاُکمُونت .سوار پورشِ کلب یورزش لنچشمک زن در سا ینوِر  چراغ ها

 1 #.  یآخرِ شب یمهمون کی یبرا اچهیرفتن به در

 . ومدین ادمی اچهیاز در یخاطرها چیه 

رفتن به   رِیمس یبخورم، تو یدنیمجبورم کرد نوش یکه کلب ومدیم ادمیحال  نیا با

 به سمتِ  و   یمراسمِ رقص بعد از اون وقت

 .  دهانم گذاشت مجبورم  و کرد بخورم یرو رو یبطر  میرفت یم اچهیدر

 . « زمی» عز میکن ییفرمانروا ایبه دن ایبخور .ب  زابت،یسوسول نباش ال  

  یبود فکر م ریحرفِ مورد عالقهاش بود .اون شکست ناپذ ایکردن به دن ییفرمانروا

  یحرفو باور داشت .جزئ نیبود ا یشمال ینایکه و پدرش سِناتورِ کارول ییکنم از اونجا

  شدیبودن، باعث م دشیبودن، مخصوصا دوست دختر جد کشینزد یدوستها رهیاز دا

 هستم .  یسلطنت یحس کنم عضو خانواده  

مراسمِ رقص به همراه اون، به عنوان پادشاه، دلم   یاز برنده شدِن عنوانِ ملکه   هنوز

سرهامون گذاشتند به   یدرخشان رو رو یهااونها تاج  یسِن وقت ی.رو دیلرز یم
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و قلبم رو    یکنندها جیوار گ وانهید یو بهم گفته بود دوستم داره .شاد  دهیسمتم چرخ

  کیبدون  یاز قسمت متفاوتِ شهر .دختر  یپر کرده بود .اون دوستم داشت .دختر 

 نبود .  چکسیکه ه ی.دختر  یخانواده واقع

 دوستم داشته باشه .   ینجورینفر بودم که ا کیمنتظر  میزندگ تمام 

 . ودمی اومد نال ادمی نیماش یاز تو  یشتریب ریتصاو 

 آوردم .سوم.  ادیدوم رو به  یجرعه

 . چهارم

 تار شد .  زیچ همه 

 . ارمیب ادیتونستم به  ینم ا،یخدا 

 کوچولو بهم داد .  دِیقرصِ سف کی

 خوردمش؟ 

 مبهم بود.  یلیخ زیچ همه

کرده   شون یخال خال یدرخشان یِصورت یتخت نگاه کردم، پولک ها  یدست هام رو به

پول    دنشیخر یبرا یمحل  یغذاخور یتو  یشخدمتی که با پ یهمون _راهنمیبودند .پ 

قرار داشت   شیاطرافم پخش بود .بدنم در معرض نما کهیت کهیت _جمع کرده بودم

 بودند. و  رون یهام ب نهیس
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حس بودند   یاز حد ب شیکردم بپوشونمشون اما و دست هام ب یکردم سع یا  ناله

بردم .پارچه لباسم از باال تا  یپ یو وحشتناک  قتِی.وحشت به سراغم اومد بعد به حق

دورِ مچِ پاهام   رمیجدا شده بودند . ولباس ز فشیظر کیبار یشده  و بندها پاره نییپا

 و رو لک کرده بودند .  رمیز یِخورده قطراتِ خون رو تخت چیپ

که مثل روز روشن بود امتناع کرد اما   یزیچ رفتنِیمغزم از پذ هیهزارم ثان  کی یبرا 

 2 #. و دیچ یوحشت دل رودهام رو بهم پ رفتم،یرو پذ تی باالخره واقع یوقت

 . دند یکردند حرکت کنند اما فقط کنارِ بدنم لرز یسع دستهام 

 دندون . یها .خراش ها .جا یقرمز .کبود  یرَدها

 .  فتهیب  یاقاتف نیاشتباه بود .قرار نبود امشب همچ نی.نه .نه .ا نه

 ! یاز گوشه اتاق اومد .کلب یزمزمه ا یصدا

با تلفن حرف   ستادهی که پشت به من ا یدر حال  راهنیحمام بدون پ یهام اونو تو  چشم

 وکردند.   دایپ زدیم

 . دیاز مکالمهاش به گوشم رس ییها کهیت

 تخت خوب بود ...پردشو زدم »  یتو یلیپسر ...خ  هوشهی ... ب«

https://filestar.ir/


 محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است این    /  فی کث یس ی انگل 

                                                              6 | P a g e 
 

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

که به  یکرد .در حال ریگلوم  و گ یبهم ضربه زدند نفسم تو یسونام کیمثل  کلماتش

کردم آرامشمو حفظ   یزاده توهماتمه سع زهایچ نیگفتم که تمام ا یخودم دروغ م

 تمرکز کنم. و

 : دینال یکلب

 هفته بتونه راه بره »  هیتا  کنمی«. فکر نم  

 خنده زد .  ریکه اون طرف خط بود ز یکرد، بعد احتماال به خاطرِ حرف کس یمکث

 و شد .  جادیا یقیدرونم ترک برداشت شکاف عم یشکننده ا  زیچ 

 .  دندیبه  و و سمتم چرخ شیاز گلوم خارج شد، آروم نامفهوم، چشم ها ییصدا 

 خوردند . یتکون م یدیتمام عضالت بدنم از نفرتِ شد دم،یخودم لرز به

 برم » «  دی. من با 

شد  رهیبهم خ شیخی یِو آب  یبا چشم ها ستادیکرد به طرفم اومد، لبه تخت  وا قطع 

 از چهرهاش گذشت:  یتیاز نارضا یکرد برق  ی.همونطور که نگاهم م

 »  ینامرتب  فیکث یلیو«. خ 

که   ییبا پسرها یادیز یها یریکرد درگ یم یزندگ لِریتِر کی یکه تو یعنوان کس به

  نیهم یداشتند بهم زور بگن داشتم برا یو که سع  ییدخترها خواستندیتوجه منو م

بدنم   یاون لحظه تمام عصب ها یحسابشونو برسم .تو  دیچطور با دونستمیم
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بکشم .اون   رون یب نهاشیو از س کهیت  کهیبپرند با ناخُنهام قلبشو ت رون یب خواستندیم

 کار رو باهام کرده بود. نیا

 تکون بخورم .  تونستمیاما نم سوزوندیدرونمو م خشم

 اومد: و  رون ینازک ب فیضع صدام

 »  یزد  بی«. تو به من آس 

 اما به پشت افتادم.   نمیکردم بش یسع

گذاشت   یم  کردینگاهم م یالیخ یاون با ب  کردمیتخت تقال م یکه من رو همونطور

 کرد . دا یپ شیوقت بگذره،  ووحشتم به سرعت  افزا

 خشکمو تَر کنه.  یاومد تا لب ها  رون ی ب زبونم

برداشت، دست هاش با دقت  و پشت سر هم دکمه   نیزم یاز رو  دشویسف راهنِیپ

  یموها دی.شلوارش را پوش دادیم حیرا  و توض زیحرکت همه چ نیرا بستند ا شیها

 چک کرد .اون اصال مست نبود! نهیو آ  یرا تو شیماسها

 زحمت گفتم :  به

 چرا؟ » «  ؟یبهم داد  یچ 

 خودت بود. «  تیکارو بکنم .با » رضا نیا  یالتماسم کرد  زم،یراه ننداز عز یباز  

 صورتش انگشت هاش رو دور تخت چرخوند :  یرو یزینگاه تمسخر آم با 
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 »  یرفت یپذ یسوال  چیکه بهت دادم رو بدون ه یز ی. هر چ« 

 نداره » «  قتیحق نی. نه ا

 کار رو کرده بودم؟  نیواقعا ا  

  یچند ماه گذشته » «. داشتم .ارزشِ وقت  یکه و تو یبود  یسکس  نیاوه آره، تو بهتر 

 ی که صرفت کردم رو داشت

 که باهام چشم تو چشم شد: یشد تا وقت خم

مست   یلیکه خ ییافتاد دروغ سر هم نکن .هر چند از » اونجا نجایکه ا یدر مورد اتفاق 

از   ییدئوهای.مطمئنم عکس ها و ی. هنوزم مست   کنهیحرفتو باور نم یچکی ه یبود

 رو ثابت کنه  تی مراسمِ رقص  و «. وجود داره که َمست

 :دیاومد که خند ادشیبه  یخاطره ا هوی انگار

سر مردم داد   یدیرقصی» م زهایم یرو ،ی شده بود  ونهیباشگاه د یدختر تو تو ،ی لعنت 

تو   کردمیفکر م  شناختمتی .اگه خوب نم  زمیعز رون ی.نگهبان و ها انداختنمون ب یزدیم

 ی گذاشت  یمنف ری«. من تاث  یرو

 طرف خم کرد:  کیبه  سرشو

 »  گمیکه من به همه م هی زیچ نی«! حداقل ا 

 شلوارش پاک کرد. یچند تا کُرک رو از رو بعد
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  نی* باالتر SATآزمون   یبودم که تو  یتکون دادم .نه .من همون دختر خوب سرمو

  یمحل واناتِیپناهگاه ح یکه تو بودم یکالس رو گرفته بود .همون دختر ینمره 

ها پرت   یو خدماتش .من رو از مهمون یساعت ها ینه فقط برا  _داوطلب شده بود

 ! شدمیم عوتد یبه ندرت به مهمون  یل ی.اصال خ رون یب کردن ینم

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆ 

دانشگاه ها در مقطع   یاز دو آزمون استاندارد ورود به کالج و بعض  یکی:  SATآزمون   

 4 #. کایآمر یتو یکارشناس

 اومدند .  نییگونم پا یاز صورتم کنار زد، انگشت هاش رو موهامو

 : دمیکه تونستم کنار  وکش ییتا جا دمیلرز 

 من دست نزن » « . به 

 »  یآماده باش گهیدور د هی یبودم برا  دواری«. آه، من ام  

براش درست کرده بودم   شیکه چند هفته پ یکرد، دست هاش با حلقها یخفها خنده

 نشون یب یبا ارزش که حروف اول اسمهامون با قلب  یِحلقه نقره ا کی کردند،یم یباز

  یداخلش حک شده بود .ساعت ها وقت صرفِ حک کردنِ حروف بعد کار  و کردن رو

از پس انداِ ز  یمقدار یبودم .حت دهکر ره،یبه خودش بگ   یکه فرمِ عال یفلز تا وقت

وکرده    استفاده یابزارِ ضرور  رِیبوتان سا یمشعل گاز دِنیخر یدانشگاهم رو برا 

 بودم تا اونو براش درست کنم . 
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 »   یدوستم دار ی. تو گفت« 

 صدام متنفر بودم.  یضعف تو  از

 لبش باال رفت :  گوشه

  دیطول کش شتریب  کمیکه دوستشون دارم .فقط » تو  گمیمن به همه دخترها م زابتیال

 . « یرو بهم بد  خواستمیکه م یزیتا چ

 از دهانم خارج شد.   یخفها یصدا 

 : و دیشلوارشو باال کش پِیز دیکش یآه

 »  می خواستیم نوی. ناراحت نباش هر دومون ا«

 .نه .نه .  نه

 چرخاند:  شیانگشتها نیحلقهاش را درآورد و ب

 »   یریپس بگ نویخواد ا یدلت م  گهیحاال د کنمی. فکر م« 

افتاد و  نیزم یو رو دیبا چوب برخورد کرد،  چرخ  یوقت ،یپاتخت زِیم یکرد رو پرتش 

 کرد. جادیا  ینگیجر یصدا

 چک کرد تا کتش رو صاف  کنه: نهیآ یبار آخر ظاهرش را تو  یراب 

.فعال  نمتیبی م یلیجشن فارغ » «. التحص یتو گهیبرم، اما چند روز د دیخب من با  

 زمیعز
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 پشت سرش بستش.  یبعد از در خارج شد و به آروم

 خدا رو شکر.  

 بودند.   صیحر شتریب یهوا  یهام برا هیر دم،یکش یلرزون نفسِ 

 که افتاده بود.  یدرک اتفاق  یبرا  

  5#هم.  گریساعت د کیساعت گذشت . کی 

  یجلو یتونیاما نم ینگاهش کن خوادی ترسناک که دلت نم لمِیف کیمثل  خاطرات 

بغلش به هتل آورد و  یمن رو تو یکلب نکهی.ا آوردندیبه ذهنم هجوم م  یریخودت رو بگ

 ه زد . فشار داد .درد! تخت گذاشت .لباسم رو پاره کرد .پاهام رو گرفت .ضرب یرو

 کرده بودم بگم نه اما کلمات از دهانم خارج نشده بودند.  یسع  

 کرده بودم تکون بخورم اما نتونستم .  یسع  

که دلش خواسته بود چرخونده   یزده شده و اون به هر طرف خیمجسمه  کیمثل  بدنم 

 و تابم داده و نابودم  کرده بود.  چیبودم .پ

رو کنترل کردم و همونطور که مغز مَملو از الکلم در تالش بود تا دوباره بدنم رو  خودم 

  یهانگاه کردم .با حرکت  تالیجیساعتِ د  یرو رو قیگذرِ دقا اره،یبه حرکت درب

  یقرار گرفتند، انگشت ها نیزم یکه رو یلغزوندم تا وقت نییپاهام رو به پا یکوچک

خودمو مجبور کردم  کردمیکه ناله م یفرشِ پُرز دارِ ارزان جمع شدند .در حال یپام تو
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و   دمیدر گوشه اتاق  رس فمیبه ک یتا وقت دمیخز نیزم یاما بالفاصله افتادم .رو  نمیبش

 .  کردم دایرو پ میگوش

 وحشت وجودم رو فرا گرفت.   

 برگرده و دوباره اون کارو انجام بده.  توانستیهر لحظه م  

  هیتو دماغ یصدا یهمونطور که شماره وقت 911اما  دیلرزیدستم م گرفتمیرو م   

 خشکم زد.  دمیاُپراتور رو شن

 د؟ یقرار دار  یشما با شماره » « اضطرار 911 تی موقع هی یتو  ای.آ دیتماس گرفت   

 . قتی.حق یمونیشرم .احساس گناه .پش  

 من خودم خواسته بودم؟   

 من بود؟  ریتقص  

 کرد. یادآوریپاهام گناهم را بهم  نینفس نفس زدم، نبضِ ب  

 گفت:  یشتر یبار با سماجتِ ب نیصدا ا

 » د؟ی دار ازیبه کمک ن د؟یدار یالو؟ مورد اضطرار « 
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 جهت دانلود فایل کامل و خرید آن روی دکمه زیر کلیک کنید
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