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رده مثل ه، داستان دختر ساده ایه که دنبال کار می گبه اسم نگار دختری استانخالصه: د

ل طلبیمون گل می کنه و می وقتی به این سن می رسیم احساس استقال خیلی از ماها که

خوایم دستمون تو جیب خودمون باشه. یک شروع ساده ولی ادامه اش حسابی جنجالیه، 

یره ای راقبت کنه ولی با یک دیوانه ی زنجبچه ماولش فکر می کنه می خواد از یک پسر 

 .روبه رو می شه

*** 

که  یزیچ نیاول شمیو وارد خونه م ارمیرو در م میگل یکفش ها کنمیچترم رو آروم جمع م

سالمه که بدون لباس مشغول اواز خونده .به سرعت دستامو ۲۳برادر  کنهینظرم رو جلب م

تا از رو بره اما انگار نه انگار.چند بار صداش کردم بلکه خجالت بکشه  زارمیمام مچش یرو

کرد یهمون تخم مرغ رو اماده م یعنیل نهار امروز یزد و وسا یسوت م . 

شد که به مسافرت رفته بودن و من رو با برادر گرام تنها گذاشته  یم یومادرم سه روز پدر

مبل ولو شدم یونثارش کردم و ر ییچشم و رو یبودن ب . 

سالم کیعل -ماین  . 

سالم -من   

؟یکجا بود -   

 طبق معمول دنبال کار -

؟یکرد دایپ  -   

  طبق معمول نه -

  .خوبه -
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و مشغول خوردن شد. قد بلند  دیلبخند زد با حرص نگاهش کردم که خند یبا خوشحال و

مثل  اهیمنم س یچشماش مثل مامانم سبز بود وچشم ها دیپوست سف یمشک یبود موها

 هیبزرگتره اسمش پرهامه وازدواج کرده و  مایهم دارم که از ن  گهیبرادر د هیبابام البته 

فقط رنگ چشمامون  گسیهمد یکپ مایمن و ن  افهیبابامه ق هیشب بایپسر هم داره اونم تقر

  فرق داره صداش منو از هپروت درآورد

ستمین  یمن خوردن  - . 

ستمیمنم بد خور ن  - . 

ستمین ونجهیمنم  - . 

خر بودن از خودتونه دیدار اریاخت -  . 

رو که دستش بود به زور تو دهنم جا داد داشتم  یولقمه ا دیپر هویدهنم باز بود که  هنوز

داره با آرامش به  دمینگاه خشمناک بهش انداختم د هیشدم به زور قورتش دادم  یخفه م

 اوردمیبه سمتم حمله کرد.منم کم ن هویمحکم زدم به پشتش که  دهیغذا خوردنش ادامه م

دونه زدم دو تا  هی. دمیدفاع کردم گاز گرفت موهاش رو کش خودمتونستم از  یو تا م

دمیکش غیداد بلند ج یخوردم محکم دستام رو گرفته بود فشارم م   

دردم اومد ماین  - !  

 !حقته -

ماایله شدم ن -  

صورتم و اخ و اوخ که  یدستم رو گذاشتم رو عیدستش آروم خورد به صورتم منم سر 

  دستت رفت تو چشمم ولم کرد بغلم کرد و تند گفت

- یکردم چقد لوس  یم یعه نگار داشتم شوخ . 
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شعوریدرد گرفت ب -  . 

چت شد نمیبزار بب -  . 

کردم واقعا عذاب وجدان گرفته بود داشت خودش رو ناوبد  ییتونستم مظلوم نما یتا م 

کرد من دستم رو بردارم و ببخشمش منم که کال بخشش تو کارم بود دستم و برداشتم  یم

در قفل کردم  نانیاطم یمحکم با پا زدم به ساق پاهاش والفرار بدو رفتم سمت اتاقم برا

 یرو چند برابر م میانرژ نید واز یکه محکم به در م دمیشن یرو م داشیداد و ب یصدا

 .کرد

 یفکر م نیو به ا دیرس یبلند بود و تا وسط کمرم م زدمیموهام رو شونه م نهیجلو آ داشتم

.از نظر  یچیبه ه یچیگشتم وه یهفته بود دنبال کار م هیکنم؟ کاریچ دیکردم که حاال با

خودم درآمد داشته باشم رشتم ترجمه  یخواست برا یخب دلم م یول مینداشت یازین یمال

از  یکی شیسه روز پ ومدیهم خوشم نم زایجور چ نیبود. از آموزش و ا یسیزبان انگل

گشت دو دل بود عاشق  یپسرش دنبال پرستار م یرو داد که برا یخانوم هیدوستام شماره 

 میتصم ومدیخوشم نم گینفر د هیسر وکله زدن با بچه ها بودم اما از کار کردن تو خونه 

 رمیسر م هیکه  نهینگاه کنم حاال فوقش ا یجدکار  نینشد به ا دایپ یگرفتم اگه کار بهتر

 یواریشدم به ساعت د رهیشماره رو گرفتم و خ عیکنم سر یقبول نم ومدیاگه خوشم نم

 شتریدو رنگ بودم ب نیا بی. بود عاشق ترکیقرمز ومشک یاز دکورها یبیاتاقم،اتاقم ترک

داد بکردم باالخره بعد از چند بوق جوا یست م ینجوریاوقات لباسامم هم   

دییبفرما -  

پسرتون  یبرا نکهیاز دوستانم گرفتم مثل ا یکیمن شمارتون رو از  دیسالم ببخش -

دیدار ازیپرستار ن . 

که نداره؟ یباهاتون صحبت کنم مورد کیاز نزد دیبله درسته فقط من با -  
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دیکنآدرس رو لطف  ریخ - . 

به آدرس دیایب - .... 

 .بله متوجه شدم -

خدانگهدار نمتونیبیم -  

 خدانگهدار -

 یخوب دیکردم با د یخوشحال شدم و سع شمیم طونیپسر بچه ش هیپرستار  نکهیبا فکر ا 

نگاه کنم هیقض نیبه ا . 

داد صبح خبر اومدنشون رو داده بودن از  یهمهمه نشون از بازگشت پدر و مادرم م یصدا

کردم که همه سرا برگشت سمت من  یشدم.سالم بلند ییرایاتاقم خارج شدم و وارد پذ

دختر و پسر  هیو  دهیبا بچه هاشون اومده بودن خالم که بزرگتره اسمش ناه مییخالم ودا

پسر داره به اسم  هیفقط  وانمیک ییسالشونه دا۲۴ار داره هر دو یو مه ایدو قلو به اسم مح

خدا  شهینگاه به دختر عمه چموشش کردم که هم هیسالشه ۲۲ان  یمیصم مایشهاب که با ن 

شروع شد  ی.احوال پرس ومدیبدم م نیکه چقد من از ا یبود وا ایبود اسمش دن  نایا زونیآو

در آوردم  یباز یکول یکردم کل زونیبابام آو نو با دو خودم رو از گرد دمیمامانم رو بوس

مبل کنار شهاب نشستم و شروع کردم سر به سر گذاشتنش  یمن کو. رفتم رو یکه سوغات

دیبابام پرس  

 ...واسه کار -

وسط حرفش دمیپر  

یچیفعال ه - . 
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بلند شد و اما تنها خواهر  فونیآ یمانع شد.صدا وانیک ییکنه که دا حتمیدوباره نص خواست

تا بچه  شیکنه ش ادیر بود و خدا واسه شما هم زدو سال از پدرم بزرگت بایپدرم که تقر

عمه  قایدر اومده دق لیزن مغرور و از دماغ ف هیبودن  فیرو حر میداشت کل خانواده مادر

وآرسام  اشاری بیبود و سه پسر و سه دختر داشت به ترت دهیمن بود اسمش سع یقصه ها

همه چشم ها به من بود که در رو آخر دوقلو بودن . یدوتا نیا ایو را ایو رهام و رو لیو راه

از دستم در رفته بود مجبور بودم دوباره  وارید یباز کنم منم که تعداد ترک ها

 ییهوا لبخند مکش مرگ ما دمیکه سه پر دبشمارمشون .شهاب محکم کمرم رو فشار دا

حوصله رفتم سمت در و بازش کردم.اول از همه عمه  یشد .ب مایزد ومشغول صحبت با ن

وشوهرش وارد شدن با لبخند سالم کردم آقا هومن .»شوهر عمه«جوابم رو داد وعمه خانم 

رو نکشم  پشونسر تکان دادن اکتفا کرد بعدش دوقلو ها اومدن و تند رد شدن که ل هیبه 

در آورد  یآرسام مسخره باز کردم و یرو بوس لیبا هم وارد شدن. با راه لیآرسام و راه

بود اومدم در رو ببندم که  ومدهین اشاری.  میکرد ی؟با اونم رو هوا روبوس یکه پس اون چ

کفش مردونه مانع بستن در شد هی . 

اومده؟ نفسم رو محکم فوت کردم در رو باز کردم اومد داخل از من بلند تر بود  نمیا اوف

جوابش رو دادم صداش اومد یسالم کرد که زور باال با لبخند رمیمجبور شدم سرم رو بگ  

نگار؟ یچطور -   

گفتم یحوصلگ یب با  : 

داخل؟ یاینم -  

 مگه االن کجام ؟ -

و با اخم  دمیتکون دادم و خواستم برم که ساق دستم رو گرفت تند دستم رو کش یسر

 یسعچون مادرش  ومدیبرد باال.از رهام خوشم نم مینگاهش کردم دستش رو به نشونه تسل
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زن رهام بشه و از  دیخوند که نگار با یگوش بابام م ریز یما اسم بزاره و ه یکرد رو یم

باال  یدماغش حساب لهیپسر فام نیگفتن خوشگلتر یم رهامگوش  ریکه همه ز ییاون جا

دید یم ندهیبود و من رو به چشم همسر آ . 

م؟یصحبت کن -روهام  

 .نه -

خودم رو به جمع  عیتوجه به نگاه ملتمسش سر یکشه .ب یطول نم شتریب قهیپنج دق -

نشستم رهام  یبود اگه اونجا م یمبل دو نفره خال هینندازه فقط  رمیرسوندم تا دوباره گ

 یخوند برامون همونطور یاز ذوقش همونجا خطبه عقد م دهیکنار دستم و عمه سع ومدیم

نگاه کردم مشغول زر زدن  مای.به ن بودم که مامانم با نگاه مجبور به نشستنم کرد ستادهیا

رفت هر  یرفت ور م یهمون حرف زدن بود. شهابم با نصفه موزش که تو چنگال نم یعنی

بود ملتمس نگاهش کردم .داشت  ایمح دمیام نیآخر دیکردم احمق نفهم سیپ سیپ یچ

رو  ایمح عیو سر دیفهم یکی نینگاه کردم ا اریبه مه یکیدر تار ریت هی گیزد .د یچرت م

نگاه کرد که اونم ادامه  اریشد که گرفتمش با خشم به مه یهل داد سمتم داشت پرت م

 .شمارش ترک ها رو گرفت و رفت

کرد  یبا تعجب نگاه م نهیشده بود تا بش زیخ میمبل نشست و به رهام که ن  یرو ایمح

ا نشسته که م یبه سمت ادینشسته بود.خدا رو شکر بزرگترا ز ایبود مح یصحنه جالب یلی.خ

دادن که اون  یکدوم به خودشون زحمت نم چینداشتن خندم گرفته بود حاال ه دید میبود

که  یکه شهاب جور میتو هنگ صحنه به وجود اومده بود هصحنه رو جمع وجور کنن هم

گفت میبشنو ایفقط من و رهام و مح   

ن؟یدو سه ا کیمنتظر  -  
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راست شد و صحنه جرم رو ترک کرد. شهابم از  عیکه گفت منفجر شدم رهام سر نویا

 یکرد وبه سرفه افتادم ول ریآب گلوم گ دمیخند یخنده من خندش گرفته بود از ته دل م

 یعنینازک کرد.  یآب برام آورد و پشت چشم وانیل هی عیسر لیراه دمیخند یهمچنان م

البته اگه  میدیرو چ زیموقع شام بود با دخترا م میدیدساعتم با اون خن میشده ن  یبگو چ

کردن وداد و  یو آرسام وشهاب فوتبال نگاه م ماین  میریآتوسا رو از دخترا فاکتور بگ

دشیکش یهوا بود. آتوسا کنار رهام نشسته بود و به حرف م یرو ادشونیفر . 

که با حرف عمه اخمام رفت تو هم دمیکش یداشتم برا خودم ساالد م میسفره بود سر . 

میصحبت کن یبهتره راجب نگار و رهام جد نیحاال که برگشت د»بابام«یسع - . 

وفتهیب یاتفاق ستیتموم شده قرار ن  هیقض نیفکر کنم قبال ا -بابا  . 

 رهام خواست دهن باز کنه که بابام مانعش شد 

ادیب رشیدختر خوب گ هی دوارمیرهام جانم ام - . 

گفت تیعصبان  عمه با    

کم داره؟ یمگه رهام من چ -   

خوشبخت بشه گهیتونه با کس د یکم داره رهام م یزیچ گمینم - بابا . 

بهیغر هیخوام اون شخص برادر زاده خودم باشه نه  یمن م - .  

بحث رو نیخانم لطفا تموم کن ا - هومن . 

شهینه نم -  ... 

گفت تیآقا هومن با عصبان هوی    

  !گفتم تمومش کن -
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کرد و به  یکوتاه یدر جا ساکت شد و با اخم سر جاش نشست. هومن معذرت خواه عمه

بغض گلوم رو گرفته بود. انگار داشت راجب  نییخوردن ادامه داد سرم رو انداختم پا

 یزیخوام. بازم چ یخودم رو م یگفت فقط اسباب باز یزد که م یحرف م شیاسباب باز

که تموم شده اون  یا هیخواست سر قض یدلم نم بود و من اصال فینگفتم پدرم قلبش ضع

کنم مارستانیب یراه یرو الک . 

 یطور دی.بادمیبود. زنگ رو فشار م یدر بزگ قهوه ا هیپنج بعد از ظهره جلوم  ساعت

و . مقنعه ام رو مرتب کردم و با وسواس لباسام رادیکردم که ازم خوششون ب یرفتار م

بلند شد فونیآ یتکوندم که صدا  

دییبفرما - . 

هستم باهاتون تماس گرفته بودم انیسالم شا - . 

دییبله بله بفرما - . 

بزرگ پر دار و درخت رو  اطیح هیباز شد اول سرم رو بردم داخل که با  کیت یبا صدا در

شصت ساله باعث شد  ایمرد پنجاه  هی یکردم که صدا یبه رو شدم .مسخ شده نگاهش م

سنگ فرش ها عبور  یخودم رو جمع وجور کنم و وارد خونه بشم. پا تند کردم و از رو

رو درست  یدرخت مجنون صحنه قشنگ زونیآو یها شاخهکردم  یکردم. اطرفم رو نگاه م

به ده متر  باینبود. طولش تقر ریتاث یب ییبایز نیدر ا اطیکرد البته حوض بزرگ وسط ح یم

خورد خدمتکار باشه  یکه بهش م یبود. دختر قد کوتاه ادیو به نظر عمقش هم ز دیرس یم

 .ازم خواست دنبالش برم

 هی ،ییرایوسط پذ یشمیابر یبا پرده ها یسلطنت یبه عمارت رو به روم افتاد. مبل ها نگاهم

مبل نشستم اون دختر هم  ینداشتم. رو دیخورد به سمت طبقه باال که من د یراه پله م

بود نشسته بودم و نگاهم به ساعت بزرگ و  یا قهیمعلوم بود از اون خر پوالن پنج دق رفت
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و  نمیپله باعث شد تا راست بش یتلق تلق پا رو یخشک شده بود صدا وارید یرو یقهوه ا

 .گلوم رو صاف کنم

دیخوش اومد - . 

 .مچکرم -

 یزد چشم ها یچهرش برق م یکه تو یزیچ نیبا کت ودامن کوتاه و اول انسالیم یزن 

 یربع کیروشن بود. رو به روم نشست وحرف زدن شروع شد.  یلیبود که خ شیطوس

شوکه شدم یاون شروع کرد به حرف زدن کم یمن صحبت شد ،اما وقت طیدرباره شرا . 

بود یطونیپسر شاد و ش یلیحادثه شد خ هیسالش که بود دچار ۱۸پسر من  - . 

 نید انگار براش سخت بود صحبت کردن راجب اش نیحرف غمگ نیبا ا چهرش

 :موضوع.ادامه داد

.تا  میکن داشیپ  میتا تونست میشد.حدود سه ماه در به در دنبالش گشت دیروز ناپد هی -

اون سپهر سابق  گهی... دیجسما سالم بود ول میکن یم داشیها پ  مارستانیاز ب یکیتو  نکهیا

 هیاز  غیکلمه هم حرف نزده در هی یگذره حت یم هینشد. االن که پنج ساله از اون قض

  .لبخند

حال ادامه داد نیبا ا یاز اشک گرفت ول یحاله ا چشماش  

 یاون سه ماه رو کجا بوده و چطور گذرونده. حالش روز به روز بدتر م دینفهم چکسیه -

رو جلوش  یاما از اون موقع هر ک دیرس یماجرا زورش به مورچه هم نم نیشد تا قبل از ا

نشده  ریدرگ یهست که با کس یچند ماه دینگران نباش یگرفت ول یبه باد کتک م دید یم

 ینفر نیو چهارم یرم مراقبش باشه. متاسفانه سدا ازینفر ن هیبه  ارمیسرتون رو درد ن 

دییایم نجایکه به ا دیهست . 
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 ی.راستش منمشیچشمام گشاد شد،به پله ها اشاره کرد تا بب دیکه رس نجایا به

و چهار نفرم احتماال  یکار کنم اون س نجاینشده بودم بخوام ا ری.مطمئنا از جونم سدمیترس

شدم پس  مونیحاد بوده که مجبور شدن قبول کنن. روم نشد بگم که پش یلیمشکلشون خ

برد در رو باز کردم و وارد اتاق شدم.انگار  یرو به سمت اتاق ندنبالش از پله ها باال رفتم. م

 .مضطرب بود. آب گلوم رو با ترس قورت دادم و داخل شدم

 نجای. واال من که سالمم ادیبار یشدم که غم  واندوه ازش م یاتاقبه  رهیدر رو بستم و خ 

یفرار کنم. نجایاز ا عیشد.دوست داشتم سر یحالم بد م  

 

پتو بود  ریتخت ز یکه رو یرنگ بود و احتماال کس یشمینفره کنار پنجره  هیتخت  هی

داشتم که به سمت تخت بر ی.قدم اوردیگرم بود، چطور طاقت م یلیهمون پسره بود.هوا خ

چند  یصورتش کنار رفت. مبهوت نگاهش کردم اما برا یشد و پتو از رو زیخ مین  عیسر

بود چشم و  یخورد و نگاهم رو گرفتم. چهرش شرق گاخطار مادرش تو گوشم زن  هیثان 

خشک شده بود با  یاز تشنگ دیکه شا ییبلند شده بود ولبا یکه کم ییبا موها یابرو مشک

 افهیق نیصورتش واقعا جذاب بود. کار خدا رو بب یرو ختهیبلند و بهم ر یها شیوجود ر

 یسمتم با خشم نگاهم م ومدافتاده بود. بلند شد و ا یخوب پولدار به چه روز کلیخوب ه

رو  نکاریا یا گهیهر مرد د یشده بود. در حالت عاد رهیصورتم خ یکرد با دقت به اجزا

نبود نیمطمئنم قصدش ا یبهش ول دمیپر ید مکر یم . 

 ریساعت ز میگرم ن  یهوا نیزد خب اگه منم تو ا یگفت. نفس نفس م یرو نم نیا نگاهش

آب گرفتم  وانیل کیبود  زشیم یکه رو یگرفت. از پارچ آب ینفسم م دمیکپ یپتو م

زل زدم تو چشماش  میگرفتم سمت دهنش و مستق وانیکرد.ل یسمتش.فقط نگاهم م

از دستم  وانیمحکم زد رو دستم که ل مکرد. اخماش رفت توه ی.چشماش آدم رو جذب م
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 یچون کس دیرو نشن وانیشکستن ل یصدا یشد. فکر کنم کس لیتبد کهیافتاد و به هزار ت

مشد یکیوارد اتاق نشد. با خشم به سمتم اومد محکم هولم داد که با در  . 

شد  کمیسروکله بزنم. دوباره نزد وونهید نیبمونم وهرروز با ا نجایخواست ا یدلم نم واقعا

فرار کنم که چشماش  عیوهولش دادم و اومدم سر ختمیکه تمام خشمم رو تو چشمام ر

 یطرف و اون طرف تکون م نیسرش گذاشت محکم سرش رو به ا ی. دستش رو رودیلغز

خودش و تو  یرو دی. رفت کنار تخت و پتو رو کشدیکش یداد و موهاش رو با قدرت م

 .خودش جمع شد

 ینطوریپنج ساله که ا یعنیدادن  ختنی... سوزش قلبم به اشکام اجازه ریلیسوخت خ دلم

 یچشمام بود. صدا یولو شدم نگاهش مدام جلو نیزم یکرده؟ همون جا رو یزندگ

 وانیل دنیدفعه در باز شد و همون خانم اومد داخل و با د کی نفساش بلند تر شده بود.

دید و پرسیکش یفیخف غیمن ج تیشکسته و وضع : 

 حال شما خوبه؟ -

اون پسر و نگاهش و  شیرفتم همه فکرم پ  ینشسته بودم و به سمت خونه م یتاکس تو

 ینداره ب دهیفا دنید یگفت سه سال تمام تحت درمان بوده و وقت یخشمش بود. مادرش م

انداختم  دیرو حساب کردم و کل هیداره؟ دم خونه کرا یروان  یماریچه ب یعنیشدن ، الیخ

گذاشتم که  یزیچ کی یبود که متوجه نشدم و پام رو رو لرفتم خونه. اونقدر فکرم مشغو

کرد نگاه  یبود واخ و اوخ م دهیمبل خواب نییکه پا ییمایحوصله به ن  یآخش در اومد. ب

خورد. سالم کردم و کنارش  یقهوه م شیشگیمبل نشسته بود و با ژست هم یکردم بابا رو

 یمثبت بود که بهم منتقل م یها یپهنش گذاشتم. انرژ یبازوها ینشستم و سرم رو رو

و گفت دیبه سرم کش یشد .دست : 

 امروز چطور بود؟ -
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دونمینم - . 

بلند شد ماین  یصدا : 

ده؟یکار م نیبه ا ی،آخه ک رونین بحتما پرتش کرد -  

  .اتفاقا قبول کردن من اونجا کار کنم -

کردم وادامه دادم یریبا وجدانم درگ یکم : 

خوان ازش مراقبت کنم یکه م طونیپسر بچه ناز و ش هی - . 

کجا؟ منم  یکجا و اون مرد گنده وحش طونینبودم آخه پسر بچه ناز و ش یخوب یگو دروغ

لو  نکهیا یخواست کمکش کنم. برا یته قلبم بود که دلم م یحس هیخوب  یبودما ول یروان 

از جام بلند شدم عینرم سر . 

آره جون عمت - ماین   

من و من کرد و گفت مایزل زد ن  مایبه ن یعصب بابام : 

خالت یعنی - . 

.بلند  یحساب یپس گردن  هیشد با ورود مامان و نوش جون کردن  یحرفش مساو نیا و

کرد یم میبابام همراه دم،یخند یبلند م . 

 

کرد به بهونه درس وارد اتاقم شدم وغرق در افکارم به خواب  یبا اخم نگاهمون م مامانم

فرو رفتم. صبح صبحونه خورده نخورده رفتم دانشگاه .اونقدر عجله کردم که به چند  یناز

 یدیکردم  امروز قرار بود استاد جد یم یساعتم از اونا عذر خواه میزدم و ن  ینفر تنه ا

 یکنم، تو راه پله دانشگاه م ریکالسش رو د نیو دوست نداشتم اول هوارد دانشگاه بش
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که  وفتادیپسر جوون. هول شد و داشت م هیکه حواسم پرت شد محکم خوردم به  دمیدو

که خودمم رفتم رمشیبگ یدو دست دمیپر . 

رو نداشت از پله ها قل  ینامرد نیمنتظره صاف شدم اونم که انتظار ا ریغ یلیخ نیهم یبرا

ساعت تو هنگ بودم رفتم و  میراه پله تونست خودش رو نگه داره.ن  یوسطا نییخورد پا

کردم. از  یزدم و عذر خواه یکرد. لبخند خجول یکمک کردم بلند بشه با تعجب نگاهم م

حافظش رو از  ارویرفت. بد بخت شدم  مدویکه داشت م یجهت فخال جیجاش بلند شد و گ

 هویشدم، زیخ میسمتش ن دیکه د نیهم رهیدست داد.خواستم بهش بگم که داره اشتباه م

صحنه جرم  عی.سرنییهم رفت پا گهیخورد و چند پله د زیکه پاش ل دیخودش رو عقب کش

 .رو ترک کردم

 یسکته ا نیشوک بودم وارد کالس شدم همه غرق در صحبت بودن و من مثل ا یتو هنوز

استاد زل زدم.  یخال یولو شدم و با دقت به صندل یصندل یکردم. رو یها نگاهشون م

با هم دوست  ییرو مخ بود از زمان راهنما میمینگار نگار گفتن رها دوست صم یصدا

 هیکردم چهره اون پسر و حرکاتش و تجز نگاهش یگوابسته به هم .با گن اریو بس میبود

همه کالس ساکت شدن و به من  هوی. دمیخند یشدم. بلند بلند م کیکردم و اما شل لیتحل

تونستم خندم رو کنترل کنم یشدن اصال نم رهیخ . 

کردم آرامش خودم رو حفظ کنم  یسع دنیربع خند هیکرد بعد  یخشک شده نگاهم م رها

 فیکه اطرافم بودن با ذوق تعر ییرها و بچه ها یتند براکه نفس گرفتم تند  نیو هم

 یبهم خوش گذشته بود و لبخند از رو لب هام نم یلی. خدمیهم با اونا خند یلیکردم خ

استاد  یرو که به جا یدوست داشتم استاد یلیخ میدر همه ساکت شد یرفت. با صدا

در باز شد و در کمال تعجب همون پسر وارد کالس شد همه  نمیرو بب ومدیاخمومون م

از پسرا بلند گفت یکی دنیکش ینفس راحت  : 

 .فکر کردم استاده -
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شد و خواست با من  خیاستاد نشست. پسره س زیرفت و پشت م یشد وقت شتریتعجبم ب و

بگه که مانع شد و دستش رو به عالمت سکوت باال برد و شروع به حرف زدن  یزیومن چ

 :کرد

هستم استاد زبان فرانسه شما یکوروش احمد - . 

 

. با ادینرم فرود ب یکردم جا یپله ها پهن م یدونستم خودم رو رو یشدم. اگه م بدبخت

ترم رو افتادم. غم زده رها رو نگاه کردم نیحساب ا نیا . 

چته؟ -رها  

استاد اشاره کردم به . 

؟یخب که چ -رها  

گفتم یحرص : 

همون پسرس نیخره ا - ! 

خاک تو سرت و  هیو سرم رو تکون دادم. دمیکرد لبام رو ورچ یبا دهن باز نگاهم م  

بچه ها  شتریبهتر بود ب یلیخ گهید یاز استادا افشیکرد و زل زد به استاد. ق بمینص یمرد

آخه  میکرد یخودش رو نگاه م میبه حرفاش گوش کن نکهیتر از ا شیاز جمله خودم ب

بوددوبلورا  نیا هیصداش هم شب . 

خوند و اونام خونسرد خودشون رو  یشد.تک تک ،اسم بچه ها رو م ابیحضورغ نوبت

کردن تا باالخره یم یمعرف ... 

 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

 faezeh.rakhtiyani -       شق یک دیوانه رمان ع

17 

انیشا - استاد . 

 

 یما سه تا رد و بدل م نی.حاال نگاه بود که ب میبلند شدبا هم  یمیعظ انیمنو شا همزمان

بگه  یکینشست. آخه  ینم انمیپسره شا نیهنگ کرد.ا دیشد.استاد بدبخت تا من و د

اسمتو صدا کنه؟ حاال  یخونه پسر ننش یبچه ها رو م یلیاز صبح داره فام چارهیب نیاسکول ا

آهان  ش؟یلیبود فام یاستاده چ ینشد عیتا ضا نیبش یعنی کرد یمنو نگاه م نیهمچ

صداش بلند شد یاحمد : 

انهیمنظورم خانم شا - . 

 شیصندل یشده رو عیپسره زدم که ضا نیاز ذوق مرگ شدنم به ا ییدندون نما لبخند

که موشکافانه  دمیرو د یاحمد افهیکردم و نشستم .تازه ق ینشسته بود.خودم رو معرف

وز بس بودامر یاتفاق برا ییکرد . خدا ینگاهم م . 

داد انقدر صداش  یم حیتوض یعال یلیدرس داد و بعد از کالس خارج شد خ یساعت دو

رو هم  گهیقشنگ و بلند بود آدم دوست داشت حرفاش رو گوش کنه دو کالس د

رها شدم نیسوار ماش یگذروندم و با خستگ . 

تعارف کنم یکرد یصبر م -رها ! 

خونه  ینثارش کردم و راه ییرسوند. برو بابا یسر راهش بود که هر روز من رو م بایتقر

خواستم انجام  یکه م ی.تو راه درباره سپهر باهاش حرف زدم و اون متعجب از کار میشد

کرد یبدم منعم م . 

؟یچ ارهیسرت ب ییاگه بال -اون  

دونمینم -من . 
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شد رهیرو با تاسف برام تکون داد و چند لحظه بهم خ سرش . 

یخودت -من . 

گفت عیشد وسر هل  : 

خودمم؟ یچ -  

یگوش مخمل - من  

شد که ادامه دادم رهیبهم خ دوباره : 

کنم یم کاریدارم چ دونمیآره م - . 

گشاد شد و گفت چشماش  : 

؟یخون یتو مغز م -  

 تیوزغ یگذره با اون چشم ها یم کتیرو که تو مخ کوچ ییجمله ها یدار ینه گلم وقت -

نفهمم؟ یخوا یم یکن یشوت م نمینازن  یتو چشم ها  

سر تکون داد وگفت یخنگ با : 

 اومده؟ -

دیکش غیج هیگرفت بعد چند ثان  خندم : 

؟ کهیمغزم کوچ ه؟منیخر بد من چشمام وزغ -  

ا فرد یادامه داد. وقت شیبهم زد و به رانندگ یمحکم یخنده.پس گردن  ریزدم ز بلند

و گفتم دمی. خندشهیم تیحال یمجبورت کردم خودت رو تا خونه بکشون  : 

؟ یدیپز آهن قراضت رو م -  
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دمیو محکم گونش رو بوس دمیقرمز شده بود خند تیاز عصبان  . 

بلند شد یمتعجب زنه از پشت گوش یصدا : 

د؟یمطمئن -  

 .مطمئنم -

 

 ی. رژ ماتیبا شال خاکستر یخاکستر یشلوار ل پو،ریگ یبودم مانتو مشک ستادهیا نهیآ جلو

کرد دوست  ینگاهم م یزدم و به سمت در خونه راه افتادم. مامانم با لبخند و بابام ناراض

خواد برام تجربه بشه.  یچکار کنم که لجبازم و بابا م م یکار کنم ول ینداشت تو خونه کس

که مامان باهاش  یو سوار تاکس کردم یزد نذاره برم خدافظ یبابا غر م جونهم به  ماین 

البته از فردا ارهیرو مجبور کرد منو ببره ب مایتماس گرفته بود شدم بابا ن  . 

بار خانوم وار، وارد  نیشدم و زنگ خونشون رو فشار دادم. در باز شد ا ادهیپ  یتاکس از

لبخند  درخت ها بود بلند سالم کردم که با یاریکه مشغول آب دمیشدم دوباره اون مرد رو د

خط نره عادتم بود.  یذاشتم که پام رو یسنگ فرش ها م یرو یجواب داد. پام رو جور

از مبل ها نشستم. چند لحظه بعد همون خانم که مادرش بود  یکی یوارد عمارت شدم و رو

محشرش زدم و سالم  پیبه ت یجلوم ظاهر شد. لبخند یو شال تور یبافت بلند قهوه ا هیبا 

بودم که گفت یابم رو داد. مشغول خوردن چاکردم با لبخند جو : 

موندم یم شتونیتر پ  شیعجله دارم وگرنه ب یلیو خ ییبرم جا دیمتاسفانه با - . 

 .و به دنبال حرفش بلند شد 

دیدار اریاخت - من . 
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رو دوباره به سمت اتاق پسرش برد و رفت تا حاضر بشه در رو باز کردم و وارد اتاق  من

دستاش  یتخت و سرش رو هم رو ینشسته بود و  دستاش رو رو نیزم یشدم .رو

 ینشه رو داریکه ب یپسر جذاب بود. چشماش بسته بود. آروم طور نیگذاشته بود.چقدر ا

شدم هریصورتش خ یتخت نشستم و به تک تک اجزا . 

سرت اومده؟ ییچه بال یعنی -من    

اومد.  یبلند بود و به صورتش م یخوداگاه دستام رو تو موهاش فرو بردم موهاش کم نا

بود. بر خالف  فیو کث ختهیبهم ر یلیکرد. اتاقش خ یتر م کیاتاق رو تار وارید یرنگ ها

از کردن موهاش زد .همون طور که مشغول ن  یبرق م یزیخونه که از تم گهید یقسمت ها

کردم ،تو حس بودم که احساس کردم چشماش  یها نگاه م رختبودم از پنجره به منظره د

شدنش  داریو ضربان قلبم رفت باال .اصال نگاهش نکردم انگار که متوجه ب دمیباز شد. ترس

دمیکنار پنجرش چهرش رو د نهینشدم ،از تو آ . 

شده دستم رو از تو موهاش  داریواقعا ب دمید یوقت قهیکرد. بعد چند دق ینگاهم م یگنگ با

رفت  ختیو موهاش رو دوباره بهم ر دیخوشگلش رو تو هم کش ی. اخمادمیکش رونیب

بود االن مثال قهر کرد؟ شیشونیکه دستاش رو پ  یطور دیشکم خواب یتخت رو یرو  

گفتم الیخ یه من باسمش رو فرامو ش کردم. لعنت ب یصداش کنم ول خواستم  : 

سالم یه -   

حرف نزده گیاومد مادرش گفت از اون حادثه د ادمیبه خودش نداد  یتکون  . 

 .با توام ها -

-... 

پسر یپوف ه - ! 
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برگشت ومچ دستم رو گرفت. چهار زانو رو  عیشونش که سر یدستم رو بزار رو خواستم

زل زدم تو  ارمیحرصش رو در ب نکهیتخت نشست و با اخم نگاهم کرد. منم واسه ا

داد،مطمئن بودم گونه هام از  یدستم رو محکم فشار م گه،مچید دیخار یچشماش .تنم م

ومدیدر ن  خمآ یقرمز شده بود ول تیشدت درد وعصبان . 

کرد که پرو تر نگاهش کردم. لبامو تو دهنم کردم و دهنم و صاف کردم  شتریرو ب فشارش

نگاه کردم لپام قرمز شده بود و به  نهیکرد. تو آ یچون وحشتناک درد م ادیتا آخم در ن

شد. متعجب نگاهم کرد دستش رو  انیدهنم رو جمع کرده بودم چال گونم نما نکهیخاطر ا

ت کردمنفسم رو فو کردو سرش رو کج  دیعقب کش . 

قدر بود؟ نیواقعا که زورت هم - من  

کرده  زیجلو. چشمام گرد شد.چشماش رو ر دیاز دستاش صورتم رو گرفت و کش یکی با

 یم ارویخواد ماچم کنه نگو  یکرد. من و باش فکر کردم م یم نییبود و  لپام رو باال پا

 هیفقط  نهیم رو ببتا چال گون دمی.خند دمی.صورتم رو عقب کش نهیخواد چال گونم رو بب

. سرش رو نهیکرد چال گونم رو بب یم نوریسرش رو ا یه مطرف صورتم چال داشتم اون

کرد. خندم گرفت انگار داشت هسته اتم  یکه چال نداشتم رو نگاه م یکرد طرف یاونور م

شد محکم انگشتش رو فرو کرد تو لپم .فکر کنم دندونام از  یچ دمینفهم هویکرد.  یباز م

روش م.لپم رو صاف کردم و دستم رو گذاشترونیب ختیدهنم ر . 

ه؟ یچه کار نیآخ آخ لپم ا -  

سرو کار  ای. ما رو باش با کوفتهیکرد تا گونم چال ب یاخم کرد با دستاش لپام رو جمع م بهم

و افتاد  دیتخت پر یز دستش فرار کردم. از روو ا دمی. به زور خودم رو عقب کشمایدار

اتاق  رونیب دمیکنه. در رو باز کردم و پر یزنه ناقصم م یاالن م مایکرد یریدنبالم عجب گ
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.با تعجب ستادیدم در اتاق ا دمیگرفتم. خواستم دوباره فرار کنم که د صلهو از در فا

 شیلیفام دمیه که فهمدر رو بست و رفت تو اتاقش.همون خانوم ینگاهش کردم عصبان 

بودم که صدام زد پشیمحو ت رونیزد ب کیو پ کیاز اتاقش ش هیسلطان  : 

 نگار جان؟ -

 بله؟ -

 یبود ول یخواستم بپرسم اسم پسرش چ یم یپسرش رو بهم گفت.ه یقرص ها ساعت

دمیکش یخجالت م . 

سپهر حالش چطوره؟ -یسلطان   

گفتم عیاسمش سر دنیاز فهم خوشحال  : 

 .خوبه -

گفتم عیرو داشت خواست بره که سر یا گهید زینگاهم کرد. انگار انتظار گفتن چ متعجب  

: 

د؟ی...ببخشزهیام....چ -  

نگاهم کرد منتظر . 

البته قصد  د؟یعوض کن زیاتاق روشن و تم هیبهتره اتاق پسرتون رو با  دیکن یفکر نم -من

گمیاش م هیعوض کردن روح یندارم برا یفضول . 

زد وگفت یدلبخن : 

 رونیخب از اون اتاق ب یکار رو بکنم ول نیکنم خودمم دوست دارم ا ینه خواهش م -

دست بزنه لشیبه وسا یکس ذارهینم ادینم . 
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کردم یدربارش م یفکر دیسرم رو تکون دادم با دینا ام  . 

طرف  ادیز دیکن یو سع دیشد نگهبان رو صدا بزن یزیلطفا اگه چ انیخانم شا -یسلطان 

داشت ازیفقط اگه به کمکتون ن  دیسپهر نر ... 

گفتم تند : 

راحت التونیبعدش خ دینگار صدام کن -  

یمنو هاله صدا کن یتون  یباش فقط مراقب باش توهم م -   

چشم هاله جون -ذوق گفتم  با . 

 

به دست با غذا و داروهاش رفتم سمت  ینیگذشت و من س یساعت از رفتن هاله م مین 

بره  یخدمتکار با ترس و لرز غذا رو م دمید یوقت یمن نبود ول فهیاتاقش.بردن غذاش وظ

از پله ها باال  یرو گرفته بودم و به سخت ینیبرم. محکم س یازش گرفتم وگفتم که خودم م

رو بزارم  ینی. حوصله نداشتم دو ساعت سدمیرفتم .از راهرو گذشتم و به در اتاقش رس یم

انگار نه انگار  دمینشد چند بار کارم رو تکرار کردم د یبه در خبر دمیو بردارم با پام کوب

گفتم یگرفتم عصب یم شیکه از داخل داشتم آت یگرمم شده بود. جور : 

 !سپهر در رو باز کن -

 یرو رو ینیکنم. با آرامش ستا نزنم لهش ن  دمیکش قینکرد. سه تا نفس عم یتوجه بازم

و  دمیکش یقیکه خواستم در رو باز کنم، بازش کرد دوباره نفس عم نیگذاشتم هم نیزم

نگاهم کرد و بعد در رو بست.  کمیرفت  یبود وکنار نم ستادهیرو برداشتم. در اتاق ا ینیس

رفتم  سرکارم گذاشته ها. در رو باز کردم و یپسره چجور نیبود بب یدن یواقعا د افمیق

کرد ینشسته بود و منتظر نگاهم م نیزم یمظلوم چهار زانو رو یلیداخل خ . 

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

 faezeh.rakhtiyani -       شق یک دیوانه رمان ع

24 

 نیزم یرو رو ینیفرؤ کش کرد .گرسنش بود؟. بغض گلوم رو گرفت. س تمیعصبان همه

از اشک  یگذاشتم تند شروع کرد به خوردن غذاش مثل بچه ها. چشمام رو پرده ا

... چشمم بهش افتاد یزندگ نیکردم متوقفش کنم. حقش نبود ا یم یپوشونده بود و سع

شده بود رهیکه خوردنش رو متوقف کرده بود وبه چشمام خ . 

زود باش بخور -من . 

-... 

با توام گفتم بخور -من . 

کردم  یدادم و سع هیتک واریکرد. به د یاومده بود و اون فقط نگاهم مدر میگر گهید

اومد. زانوهام رو جمع کردم و سرم رو  یبند نم میکردم گر یم یمقاومت کنم هر کار

همون جا نشستم .احساس کردم  قهیبودم. چند دق یاحساسات یپاهام کال آدم یگذاشتم رو

د کرد.سرم رو گرفتم باال و اشکام رو پاک پام برخور بهشد و  دهیکش نیغذا رو زم ینیس

و در کمال تعجب گرفت  ختیکردم. قاشقش رو پر برنج کرد و با دقت روش ساالد ر

 .سمت دهنم

کنم قاشق رو جلو تر آورد تا بخورمش سرم رو  ینم یحرکت دید یچشمام گرد شد. وقت 

سرم رو جلو بردم و  یلیم یبا ب ؟یکرد آخه، من دهن ینگاهم م یبردم عقب. با اخم و حرص

زدم که  یچقدر گرسنمه. لبخند دمیو تازه فهم دیقاشقش رو خوردم. بر خالف انتظارم چسب

گرفت سمت دهنم اشاره  گهیقاشق د هیچال گونم بود  یاونم رو هشد نگا انیچال گونم نما

لحظه خودم رو  هیم کرد که نگاه یبخوره. با چنان اخم وحشتناک دیکردم که خودش با

کردم و لقمه رو خوردم سیخ . 

خنده ریآزادانه زدم ز نیهم یکرد از کارش خندم گرفت برا یبه گونه هام نگاه م منتظر . 
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با  مایرخت خوابم زدم. ن  یتو گهیغلت د هینکردم و  یبلند شد توجه میزنگ گوش یصدا 

 یرو قطع کرد.نور تو چشمام زد با ب میو گوش دیوارد اتاق شد. پتو رو از روم کش تیعصبان

نگاهش کردم یحال . 

 

تو از  یاون اتاقم با زنگ گوش یمن که تو ؟یشنو یرو نم تیگوش ی؟ صدا یکر -ماین 

شدم داریخواب ب ! 

 یتر اوقاتم با غرغرها شیبود ب نیبود. خواب اون سبک و خواب من سنگ نطوریهم شهیهم

شدم یم داریاز خواب ب ماین  . 

؟یباش زیخب بابا بد شد خواستم سحر خ یلیخ - من  

قشنگ با  نکهیبردم باال بعد از ا مینگاهم کرد که دستم رو به نشانه تسل تیعصبان  با

رو انداخت بغلم و از اتاق رفت میچشماش ترورم کرد گوش  

 

قلبم گذاشتم و  ینشستم و دستم رو رو خیتخت س یرو عیچنان در رو بست که سر رونیب

شدم. در رو باز کرد و سرش رو آورد داخل و گفت رهیدر خشوکه به   : 

یباش زیخواستم سحر خ - . 

 نی.اول از همه زدم تو سر خودم و تاسف خوردم که چن رونیچشمک زد و رفت ب کی و

دارم و تند به رها زنگ زدم یداداش . 

ها؟ -رها  

رها جونم - من  
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ها امیمن دنبالت نم -رها  

ییرها - ... 

 ...گفتم که -

گوشم ریزد ز مایرها ن  - . 

کلکل بودن  یخدا مایزدم که خودمم باورم شد. رها ون  تیحرف رو چنان با معصوم نیا

دونم که از کلکل خار ها  یمن م یکردن ول یباران م ریتند تند ت دنیرس یبه هم م یوقت

تو گوشم دیچیرها پ  یشود .صدا یگل م . 

؟یزن  یچرا حرف نم -   

خفه گفتم ینگران بود با صدا صداش : 

امیم یبا تاکس شمیمزاحمت نم گیباشه د یچیه - ... 

 نه نه مگه من مردم؟ -

 یداد گوش م یخبر م یاز همه جا ب یمایرها که به ن یها نیزدم و به نفر یثیخب لبخند

 :کردم

 

رسم یحسابش رو م امیخودم م ایاه اه پسره احمق! اصال غصه نخور -رها ! 

 

کنم؟ کاریچ ادیرها داره م یفقط زود خودت رو برسون وا -غم گفتم  با  
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اومدم - رها ! 

 رباریرو به ت ماین  ادیبهش دادم ها االن م یخنده چه جو ریبوق... بلند زدم ز یو بعد صدا 

و با ذوق به مامان و بابا صبح به  رونیباال و حاضر شدم از اتاق رفتم ب دمیبنده. با ذوق پر یم

 دافتا مایم و کنار بابا نشستم و با اشتها شروع کردم به خوردن صبحانم. نگاهم به ن گفت ریخ

تا حاال منو کتک نزده بود شده تا حد  ییکرد.خدا یکه با انزجار به غذا خوردن من نگاه م

وجه. با لبخند نگاهش کردم و براش بو*س فرستادم  چیکتک به ه یمرگ دعوام کنه ول

 یو مامانم که صحنه رو از دست داده بود ه دیخند یم زیر زیام ردهنش باز مونده بود باب

بود.  دهیبلند شد. اوه چه زود رس فونیآ ی،صدا شدهیچ یعنیبابام که  یتو پهلو دیکوب یم

که خواستم پام رو از در بزارم  نیسمت در و بازش کردم هم دمیدو اطیبدو بدو رفتم تو ح

گفت عیبغلم و با غصه نگاه کرد دستاش رو گذاشت رو لپم و سر دیرها پر رونیب : 

کرده کاریبا صورتت چ نیدستش بشکنه بب - ! 

بودم و  ستادهینشده بود که.همون طور ا یزیدر خودم رو نگاه کردم، چ یها شهیداخل ش از

از پشت سرم بلند شد ماین  یکردم که صدا یبه ناسزا هاش گوش م . 

ورباغهبه به سالم خاله ق - !  

 مایبهش بگن قورباغه. با خشم بهش زل زده بود .ن  ومدیگرفته بود. رها بدش م خندم

بابام  برد. یم یادکلن سردش آدم رو تا چند فرسخ یکرده بود و بو کیو پ  کیش یحساب

رفت مغازه  یهم اونجا مشغول بود و داشت م مایداشت و ن یمغازه بزرگ لباس فروش هی

رها بلند شد یعصب یصدا : 

؟یکرد یکار نیبا نگار همچ یدیخجالت نکش -  
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به  ینگاه میبا تعجب برگشت سمت ما ن  نیرو بکنه داخل ماش چییخواست سو یکه م ماین 

ترسوندن  هیخنگم فکر کرد من قض مایباال ن  دیمن کرد و منتظر به رها زل زد. ابروهام پر

گفت اقیکردم با اشت فیرها تعر یصبح رو برا : 

شده بود به نظر من که حقش بود یچه شکل افشیق یدون  یخجالت نداره که نم - . 

شد یرنگش کبود م شتریو ب شتریب یرها نگاه کردم که ه افهیکرده به ق هنگ . 

دمیم حیبرات توض نیتو ماش میبر ایرها جان ب -من . 

 ی. سرش به زور تا شونه هاستادیجلوش ا قای،دق مایرو هول داد اونور و رفت سمت ن من

بود ماین  . 

که حقش بود آره؟ -رها  

به  یمحکم یلیسرش رو تکون داد .سرتکون دادنش همانا برخورد س تیبا قاطع ماین 

صورتش و با  یبدتر از من بود دستش رو گذاشته بود رو مایصورتش همانا .شوکه شدم! ن 

کرد یگرد شده رها رو نگاه م یچشم ها . 

! آب دهنم رو قورت دادم. رفتم حیبود فج یصحنه ا هیاومد .اصال  یاال نممن نفسم ب ییخدا

نگاه به صورت رها انداختم برخالف  تصورم اونم مبهوت بود همونطور متعجب و  هیجلو 

شدم و دستم  یرتیغ گهیشدم. د یرتیغ گهیشده بودن. د رهیهم خ یتو چشم ها دهیهنگ

زده باشم تا از حالت  ونیزیکه کنترل تلو دادم. انگار کونصورت هر دوشون ت یرو جلو

وسط دعوا رها گفت هویتوقف خارج بشن شروع کردن به دعوا و فحش دادن.  : 

تو صورت نگار؟ یزد یواسه چ -  

؟یتو چرا منو زد -ماین   

لحظه به خودش اومد هی بعد  
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رو زدم؟ یمن ک -ماین   

گهینگار د -رها . 

ها سرشون رو همزمان چرخوندن سمت  لمیف نیلحظه هردوشون هنگ کردن و مثل ا هی

 یهست اصال؟« بهم منتقل م ی»چ یدگر چسب تهیسیالکتر یروین  قیمن. خشم بود که از طر

سمتم گفتم االنه که دو  ومدنیچشمم به رها چنان با سرعت م هیبود  مایچشمم به ن  هیشد. 

مغزم به کمکم اومدن یخاکستر یکه سلول ها ودب ینطوریا زانمیکنن وعز کمیت . 

؟یکش یبه رها خجالت نم یساعته زل زد مین یچ یعنی ماین  -گفتم عیسر  

هم  نایا رهیکردم نقشم بگ یفکر نم ولینگاه کرد .ا مایحرفم جا خورد رها با تعجب به ن  از

 شیپ قهیکنن انگار نه انگار دو دق یها. نگاه چه با شرم به هم نگاه م شهیم شونیزیچ هی

کردن یداشتن دعوا م . 

؟ مایتو صورت ن  یزنیوا رها تو چرا م -من  

 یکردم داشتم م یرها رو نگاه کرد. با اخم نگاهشون م مایدفعه ن  نیلپاش گل انداخت ا رها

 هیوم رفتم سمت در. در باز بود. اسکولشون کردم. آر فهمنیمردم از خنده مطمئنم االن م

 دیخند مامیخنده .ن ریو بلند زدم ز اوردمیگل انداختشون انداختم و طاقت ن ینگاه به لپ ها

زد یم یاهیگه رنگش به سیرها د یول . 

 یرو تماشا م رونیو از پنجره ب شهیداده بودم به ش هیرها بودم،سرم رو تک نیماش سوار

منو به وجد آورده، نه. چنان پس  رونیمنظره ب یعاشق شدم و تماشا دیکردم البته فکر نکن

شدم و  ادهیپ  نیو از ماش میدی. رسدهیباال صدا م ارمیاز رها خوردم که سرم رو م یگردن 

نگفتم یچیه . 

یخواد خودت رو لوس کن یحاال نم -رها . 
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بود بد زده یلیحرف راه افتادم سمت کالس نامرد خ بدون . 

خودت بود ریتقص یکن یاالن تمومش م نینگار هم -رها ! 

-... 

عذاب وجدان گرفتم گهیبسه د یباشه تو برد - رها . 

-... 

غلط کردم دینگار ببخش -رها ! 

آها حاال شد -من ! 

 !مرگ -

 .به دلت -

. با دقت به میسر کالس و سرجاهامون نشست میو خنده رفت یو با شوخ میدیخند باهم

کردم. چشمم به رها افتاد معلوم نبود  یم یدادم و تند تند نکته بردار یدرس گوش م

از تاسف تکون دادم و  یخورد سر یشده بود و تکون نم رهینقطه خ هیحواسش کجا بود به 

شد  خیتخته رها سرو  دیاستاد محکم کوب هویکه  میبود سمشغول ادامه کارم شدم. گرم در

. نییکرد، نگاه کرد و سرش رو انداخت پا یکه با اخم نگاهش م یو مبهوت به استاد

اطراف رو نگاه  یانداختم و رفتم داخل خونه خسته بودم. هر چ دیساعت دوازده بود. کل

توجهم رو جلب کرد خچالی یرو ادداشتی. دمیرو ند یکردم کس . 

« گازه  یغذات رو میگرد ی)مامان مامانم( شب برم میمنو بابات خونه مادر جون زمیعز

هم نگه دار حوصله قدقداشو ندارم بو*س بو*س ماین  یبرا » 

سرم  یرو دمی. پتو رو کشدمیتختم دراز کش یرفتم تو اتاقم  ورو نیهم ینبودم برا گرسنه

 .و با لذت چشمام رو بستم
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کردم سپهر رواز اتاقش بکشم  یسع یلیگذره که من مشغول کار شدم خ یم یهفته ا دو

 یاز نگهبان ها حواسش نبوده و اشتباه یکی شیبود. چند روز پ  دهیفا یتالشام ب یول رونیب

تونه از خجالت مرده در  یتا م یکلی. سپهرم هشهیم ریو با سپهر درگ شهیوارد اتاقش م

انگار به من عادت کرده بود و کم  ینکنه ول تیشکا رو بست تا مرد. هاله با پول دهن ادیم

مصمم بودم که کمکش  یلیبود. خ دهیکرد. داروهاش رو داده بودم و اون خواب یتر اخم م

 .کنم

سرم اومد. سرم رو  یشدن پنجره از باال دهیترق ترق کوب یافکارم غرق بودم که صدا تو

 یشده بود محکم به پنجره م داریب بلند کردم و به پنجره نگاه کردم. چقدر زود از خواب

 شرتمیحوصله سو یکرد. بچه پررو انگار با خدمتکارش طرفه ب یو با اخم نگاهم م دیکوب

و به سمت اتاقش راه افتادم. در رو باز کردم و وارد  دمیرو پوش مرو که دستم گرفته بود

د؟...یخواب یتخت نشسته بود چشماش کامال خسته بود، پس چرا نم یاتاق شدم. رو  

*** 

س های زیر به نویسنده پیام بدهید و پس از ای مطالعه کامل این رمان از طریق آدربر

، فایل کامل را دریافت کنید.پرداخت هزینه  

 قیمت:پنجاه هزار ریال

Faezeh19s :روبیکا 

Eshghe.yek.divaneh@ :اینستاگرام  

۳9۸۳755۳009 واتساپ:  
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  عه فرمایید.جمرا رمان فور ر به انجمنمان های بیشتجهت دانلود ر
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