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 فاطمه  سندهینو  یاجبار  یرمان دختر خون بس جلد دوم ژانر خونبس

  

 رمان هنوز نوشته نشده است شروع رمان  نیرمان سه جلد دارد جلد سوم ا نیا توجه

  

 شد   انیتو چهار چوب در کامل نما ایبهم در رو کامل باز کرد که عرش دیرس ارشیک

 بزنم وبپرم بغلش   غیج ومدیم تیخواست مثل اون موقعه ها که از مامور یم دلم

عکس العمل از منه ، منم انگار خشکم زده بود  هیشناسه  منتظره  یمعلوم بود که نم ارشیک افهیق از

 رو نداشتم   یکار چیقدرت ه

 جا کردم   ایبرادر دن نیوخشن تر نیخودمو  تو بغل بهتر یدونم چه جور یبه خودم اومدم  نم هوی

بخندم اما چرا بغلش انقدر سرد بود چرا مثل قبل دستاش دور  ایکنم  هیگر یدونستم از خوشحال ینم

 کمرم حلقه نشد  

و  دمیشده  خودمو عقب کش ینجوریاصال چرا ا ومدیاز درن یمنو دور خودش نچرخوند چرا صدا چرا

داره نگام  یخنده  چرا خنث یچرا انقدر خشک چرا نم ینگاه گردم ول شیخی شهیهم یبه چشما

 ؟ من: داداش؟؟؟ کنهیم

 خوبه خوبه  نکهیمثل ا هیحال روزت چه جور نمیدونم چرا فقط اومدم بب ی!!! نم سی: هایعرش

 اشاره کرد  ارشیحرف به ک نیا بعد

 تو   ایمگه نه من:ن نه به خدا  داداش تو ب نیهم یرو از پا در آورد هی: فقط بقایعرش
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که گه درسته  انهیدرستن  نمیاومدم بب دیبه گوشم رس یخبرا هیفقط  یخونت مهمون ومدمی: نایعرش

 وضع معلومه غلطه خداحافظ  نیهاتون  ا یلبخندها و شوخ نیباخودم ببرم که از ا رمیدستت رو بگ

  

   ایعرش  ای: عرشمن

  

  نییتوجه به من  از پله ها رفت پا یگرد کرد و ب عقب

 ارشیبره دنبالش  من: تو راخدا ک کردمیبهش التماس م یوزار هیو باگر ارشیسمت ک برگشتم

 نزار بره توراخدا   ریتوراخدا جلوش رو بگ

 میکرد گر یحرکتم نم هی یانگار هنوز تو هنگ بود  حت کردیوبا تعجب داشت نگام م جیاون گ اما

 شدت گرفت  

  کردمیرو صدا م ایپشت سر هم عرش رونیرو چنگ زدم و در آپارتمان رو باز کردم رفتم ب چادرم

بود پرت  کیچند بار نزد نییولش کردم واز پله ها رفتم پا ومدیزدم نم یدکمه آسان سر رو م یهرچ

 بشم  

 بودم   دهیصداشم نشن یبودمش حت دهیانگار برام مهم نبود مهم داداشم بود که هفت ماه بود ند اما

 خونم اومد دنبال من   برادرم بود که به خاطر ازدواجم باهم قهر بود اما بعد هفت ماه اومد در مهم

 اما مهم نبود  داداشم مهم تر بود   رفتیم جیسرم گ همش

 راست رفتم سمت در   کی دمیکه رس یتو الو  نییاومدم پا یدونستم هفده تا طبقه رو چه جور ینم

 بود   ارشیک یصدام کردصدا یکیشدم که  یاز در خارج م داشتم

 سمتم   ومدیبود که داشت م ارشیک دیدینگاش کردم چشمام از زور اشک تار م برگشتم

خدا  یبود  وا ایسمتم  عرش ومدیداشت م ارشیپشت سر ک یکیکه  رونیخواستم برگردم برم ب یم

 شکرت نرفته بود  



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  4:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

شد انگار داشتم  یم یجور هیرفت دلم داشت  یم جیسست شده بودن سرمم به شدت گ گهید پاهام

   کردیضعف م

 فقط تونستم دستش رو چنگ بزنم و بعدش نشستم   دیکه بهم رس ارشیک

  

 پاگرد کرد وتندتر اومد سمتم   دیحالم رو د نیکه ا ایرفت  عرش یم جیداشت ناجور گ سرم

 بعدشم منو کامل تو بغلش گرفت   ارنیهمون جا گفت آب ب یکیچم شده بود به  دیانگار فهم ارشیک

 شد که چشمام تار شدن  یچ دمینفهم گهید  دیکه بهم رس ایعرش

 افتاده بودم   ارشیک یجون رو دستا یحالم بهتر شدم اما باز هم ب کمیشد  ختهیرو صورتم آب ر یوقت

تونستم دستم رو  ینم ینداشتم که چشمام رو باز کنم حت نویاما جون ا دمیشن یهارو گنگ م صدا

 بلندکنم  

 کردم   یبلند شدن نم یبرا یعس  نیهستم واسه هم ارشیراحت بود که تو بغل ک المیخ

شد  یباعث م نیشلوغ بود ا یلیچشمام رو باز کردم دور و برم  خ یشدن وقت شتریکم صداها ب کم

 معذب بشم  

 پنهان کردم   نشیچنگ زدم وسرمو تو س ارشیک رهنیبود به پ یهمون به هر فالکت واسه

بازوهامو  ریبود  واسه همون ز دهیبهش بگم کمکم کنه بلند بشم اما انگار اون خودش فهم خواستمیم

 گرفت و کمکم کرد بلند بشم  

داشتم  انگار  دیضعف شد ستمیتونستم سر پا وا یجون بودن که نم یمن انقدر سست و ب یپاها اما

 افتم   یقرار االن ب

که حرف  دمیشن یچند نفر رو گنگ م یکرد صدا حرکت بلندم هیزانوهام رفت و با  ریز یدست که

 هوش شدم   یحال تر شدم که کامل ب یتونستم  چشمام رو باز کنم کم  کم ب یاما نم زدنیم

 *** 
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 بود   کیتار کیشده بود  و اتاق هم  تار کیشدم هوا تار داریب یوقت

 جون شده بودن   یاما دست و پام کرخت و ب رونیشدم  که برم ب بلند

  

   دمیرو صدا کنم واسه همون دوباره دراز کش ارشیتونستم ک ینم یحت ومدیتو سالن هم سرو صدا م از

 افتاد   ادمی هویآروم بشم اما هنوز چشمام گرم نشده بود که  کمیرو بستم تا  چشمام

 حتما رفته  یوا  ایرفته بودم دنبال عرش من

 اما مهم نبود  رفتیم جیهمش سرم گ رونیبود بلند شدم رفتم ب یهر زور و فالکت با

رو بلند بلند  ارشیک  هیگرفت در اتاق رو باز کردم و با گر میو گر دیاشکام از چشمام جوش  دوباره

   کردمیصدا م

از در فاصله نگرفته بودم که ته دلم ضعف رفت و پاهام سست شدن و رو زانو افتادم   چارچوب  هنوز

 اال گرفته بود  هق هقم ب گهیدر و محکم گرفتم  د

 

 اومد سمتم   دیدو دیحال منو که د نیا رونیاز آشپز خونه اومد ب ارشیک

   کردمیم هیباز هم من گر دیپرس یرو م میگر لیازم  دل یگرفت بلندم کرد  هرچ بازوهامو

 شد داد زد  یآخر عصبان که

 تو دهنت چه مرگته   زنیکه دندونات بر زنمتیم نیهمچ ی: به خدا فاطمه خفه نشارشیک

همون جور مثل  دمید یگرفت وقت یبند اومد اما حالت هق هق داشتم نفسم م میگر گهیدادش د با

 با هق هق گفتم  من: داداشم رفت !!!!!  کنهینگام م رقضبیم

منو نه  یدیفاطمه امروز همش سکته ناقص م یریو گفت: بم دینفس راحت کش هیحرفم  دنیشن با

   نجاسیهم
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 ؟؟؟  یگیم یجد: من

 !!!!  ارشی: کدمینال هیباگر  کنمیم ی: نه دارم باهات شوخارشیک

  

   یدیکه آوردت باال بازم نفهم یساعت تو بغلش لم داده بود میکوفت نرفته خوبه ن ی: اارشیک

 : نه  مگه منو تو بغل تو نبودم  من

 باال اون بغلت کرد  من: االن کجاس ؟؟؟  ارمتیب خواستمیم ی: آره اما وقتارشیک

 ششیخواستم برم پ یاتاق مهمان سردرد بود بهش قرص دادم  رفته استراحت بکنه  م ی: توارشیک

 مانع شد و نزاشت برم   ارشیکه ک

بدونم چرا  خوامیمن: خب منم م  هیعصبان یلیآروم بشه االن خ دیاستراحت کنه با ی: بهتر بزارارشیک

    هیرفتارش بامن چ نیا لیدل هیعصبان

 به نفعت نباشن   دنشونیفهم دیشا  یرو ندون زهایچ یوقت ها بعض ی: فاطمه بهتر بعضارشیک

 که من ازش خبر ندارم  ها؟؟  یدونیم یزی؟؟ تو چ هی: منظورت چ من

 زننیم بیبهت آس دنشونیکه فهم یزهای، چ یدونیکه تو نم دونمیم زهایچ یلی: من از تو خارشیک

 بفهم!!!  کننیرو خراب م تیروح

رفتار برادرم نسبت به خودمم  دنیمن خودش خراب هست، اندازه  فهم هیروح ستی: اصال مهم نمن

 داره !!!  شیگنجا

 : باشه برو  ارشیک

زدم  اینه  اما دلمو به در ایدو دل شدم  که برم تو اتاق  کمیکنارم رد شد و رفت سمت آشپز خونه   از

 م تو اتاق  ودرو باز کردم رفت

 ینجوریهروقت ا دارهیکه ب نیا یعنی نیبود ودستش رو چشماش بود ا دهیرو تخت دراز کش ایعرش 

  دارهیب کشهیدراز م
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 و به سقف چشم دوختم   دمیبغلش رو تخت مثل خودش دراز کش رفتم

اعتراض هم نکرد سکوت مطلق بود خودمم  ینگفت حت یچیبزنه ه یمنتظر بودم اون حرف هرچقدر

 بگم   یچ دونستمینم

تونم باور  ی: نمایبلند شد عرش ایعرش یشدم که صدا یم  مونیچند بار خواستم حرف بزنم که پش هی

 یچرا؟؟ من: خب  زندگ یعوض شد یلیخ  یخودم ثیخب طونیشروش یکنم تو همون خواهر کوچولو

   ستین نیا: جواب من ایکنه عرش یآدم رو عوض م

  یدارم نه نازکش یداریداشتم اما االن نه خر ادیداشت نازکش ز داری: خب اون موقعه ها نازم خرمن

   یهست ی: از شوهرت راضایعرش

 شه   یم یپرسه رو راست بگم وگرنه  عصبان یکه م یهر سوال دیدونستم با یم

 : هم آره هم نه  من

کمش رو هم نداشتم   هی  شینه اما من گنجا یلیکرد؟؟؟ من: خ تتیاذ یلیخ کردمی: فکرش رو مایعرش

 کرده  تتیاذ یلی: پس خایعرش

 کردمیهرچقدر اسرار م زدمیمدت هرچقدر زنگ م نیکه تو ا نیا تیبد اخالق نیا لی: داداش دلمن

 بود؟؟  یچ یکردیباهات حرف بزنم قبول نم

خوشحال بود نه تنها بابا همه خوشحال بودن بابا جشن  یلیبابا خ یاومد ایتو به دن ی: وقتایعرش

 گرفت تمام دوست وآشناها رو به صرف ناهار دعوت کرد. 

 که همون روز  نیبود همه خوشحال بودن تا ا یعروس انگار

باعث قتل وکشت وکشتار شد ،  کیکوچ یدعوا هیدعوا کردن  ارشیمادربزرگ ک فهیبا طا فمونیطا 

 .  میومقصر هم ما بود

 دوباره شروع کرد حرف زدن   دینگاه کوتاه به من انداخت آه کش هی
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حرفا بابا  نجوریو از ا  یگفتن تو بد قدم یدونستن همه م یهمه تو رو شوم م گهی: و از طرف دایعرش

 موند    یکرد اما دهن مردم بسته نم یباهمه برخورد م

 نیها بودن ا یلیوسط خ نیو ا دیتا به گوش اونا رس دیحرفا انقدر دهن به دهن چرخ نی: اایعرش

دادن  تو رو  شنهادی(پدربزرگم) و بهش پیباباحاج شیاومد پ  نیهم یجنگ به ضررشون بود وبرا

شده بود  من:  یشد انگار هنگ کرده بودم چشمام اشک یبکنن عروس خون بس اونا  واقعا باورم نم

   یرو  بدون اتیخواست جز یبابا نم گهی: دایتا االن بهم نگفته بود  عرش یشه  کس ینم باورم

 قبول کرد   نیهم یهم قبول داشت که من نحسم برا ی: خب باباحاجمن

 همه ناچارش کرد قبول کنه  یخواست قبول کنه اما اسرار وپافشار ی: اول نمایعرش

بابا و عمو هر دوشون اونجا موضوع رو  موضوع رو گفت نیا یمجلس گرفتن و بعد باباحاج هی: ایعرش

 اومد   یهم از دستشون بر نم یو کار دنیفهم

 نیقبول کرد ا یدرکمال ناباور ارشیچندتا شرط هم گذاشتن که پدربزرگ ک یبه اسرار باباحاج البته

 خانوادت منع نکنن من: خب؟؟؟  دنیو تو رو از د ینش تیاذ گهید یکه تو مثل خون بس ها

کردن که ناف تو رو به  عهیهمه جا شا  نیهم ینبودن و برا یکدومشون راض چیبابا نه عمو ه: نه ایعرش

 مامان وزن عمو شد   یموضوع باعث ناراحت نیو ا دنیاسم محسن (پسر عموم) بر

دونه  هیبود که  ستادهیهم دست دعوا بزرگ با عمو وبابا زد باباهم رو حرفش وا ی: باباحاجایعرش

 بگو  نویبود ا یرفتارت با من چ لیکنه من: دل یدخترش رو خون بس نم

گذاشتن  شیکه اگه پا پ یکردم چقدر باهات حرف زدم که قبول نکن یچقدر اسرار م ادتهی: ایعرش

 !! یاما تو چ یریواون قرار نگ نیا یحرفا ریتحت تاث یمنو خبر کن

دو روز قبل  یکیخوام خودمم  یکفش بکنم بگم نه من نم هینبود که من   پام رو تو  یتی: اونجا شرامن

 دست من نبود داداش باور کن  یچیبه خدا  ه دمیفهم یعروس

شد   یم یکردم چ یاگه من قبول نم یدون یمن: م یشد خودت نخواست یم یخواست ی: اگه مایعرش

 شد، ؟؟؟  یم یشد،ها ؟؟چ یم ی: چایعرش
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شد  سرت کال گذاشتن بدبخت مگه شهر حرت بود مملکت قانون داشت اگه اون  ینم یچیه یچیه

 مقصر بود   ریافتاد  چون خود ام یکس نم چیه یبرا یاتفاق چیشد ، ه یم یمسئله قانون

  کنهیم یآره داره شوخ کنهیم یداره باهام شوخ  یچ یعنی دادیتو سرم آکو م اداشیفر یصدا

بنشونن  یرو به کرس رمردیهمه نقشه بود که شما دوتا رو بدبخت کنن و حرف اون دوتا پ نای:  اایعرش

 !!!  یا گهید زینه چ

که رفتم  یکردم بس از قانون شرح گفتم  اما تو دو هفته ا یپاره شد بس واسه بابا سخن ران گلوم

خواهر  ینذاشتن  تو عروس ینذاشت من خبر دار بشم حت یچنان مغزش رو شست وشو دادن  که حت

 باشم  کمیکوچ

 یعنیوپوچ بود  چیهمش سر ه یزندگ نیا یعنیتونستم حرف بزنم انگار الل شده بودم  ینم واقعا

 وآزارها حق من نبود   تیاذ رهایتحق نیتمام ا

 اتفاقات افتاد   نیواقعا االن من نحسم بد قدم بودم که ا یعنیکه نحس بودم  نیبه خاطر ا میشاد ای

حرفا رو  نیکرد ا یمنطقم قبول نم رونیبلند شدم وعقب گرد کردم از اتاق زدم ب یحرف چیه بدون

 حرفا رو  نیخودم قبول نداشتم ا

 ارشیاالن ک دونستمیکنم م یخال یجور هیخواستم  یعقده هام رو م دمیتو اتاق درمحکم کوب رفتم

   ستیاما مهم ن  شهیم یعصبان

اشکامم خشک شدن   گهیکه د ختمیانقدر اشک ر ختمیصدا اشک ر یو ب دمیرو تخت دراز کش رفتم

 شستم اما با خودم لج کرده بودم  یصورتمو م دیکردن با یم تمیچشمام اذ

 خوردم  یجام تکون نم از

کردم هم  یدوتا چرا انقدر باهم اخت شدن فکر م نیاومد  هه ا یم ایوعرش ارشیحرف زدن ک یصدا 

 باهم اخت شدن   یلیدوتا خ نیبزنن همو ناقص کنن اما ا ننیرو که بب گهید

 کرد اما حوصله جواب دادن نداشتم   یاومد که چندبار پشت سرهم منو صدا م یم ارشیک یصدا
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اومد اما من اصال حوصله جواب  ارشیکه ک نیا یعنی نیباز و بسته شدن. در اومد ا یکه صدا نیا تا

 دادن بهش رو ندارم 

اومد کنارم نشست چند بار صدام کرد خودمو زدم به خواب  که مثال  دمیشدن تخت فهم نییباال پا با

 من خوابم 

مثال االن  یبلند بش ستیبهتر ن یکنیم هیگر یاالنم طبق معمول دار یداریب دونمی:فاطمه مارشیک

  میمهمون دار

 و منو بگردون سمت خودش   دیندادم که هوووف بلند کش یجواب چیه

اگرم  نیرو بچ زیم ایالعقل ب ارنیزنگ زدم سفارش دادم ب یکه شام درست نکرد: شما ارشیک

که االن خونه ماس  یباشه  اون ادتیفقط  کنمیم یرایازشم پذ نمیچینداره خودم م یبیع یخواینم

  یکردیم یزار هیمدام گر زدیکه باهات حرف نم نیا یماه برا شیهمون برادته که تو ش

اشکام رو پاک  رونیبود بلند شدم برم ب یحرفش منطق  رونیرو زد بعد بلند شد از اتاق رفت ب حرفش

 کردم اما باز هم چشمام پف داشتن  

هر دوتاشون رو کاناپه لم  ایوعرش ارشیک رونیتو حموم صورتم رو شستم بعد از اتاق اومدم ب رفتم

 در اومد اما اون دوتا  یصدا  کردنینگاه م یجنگ لمیف هیداده بودن داشتن 

رو  ارشیمنم لباسم مناسب نبود هرچقدر ک دنیشن یدرو اصال نم یرفته بودن  صدا لمیکامل تو ف 

 بود   ادیز ونیتلوز یصدا  دیشن یکردم نم یصدا م

دوتام که  نیبند خدا پشت درم دستش رو گذاشته بود رو زنگ وقصد برداشتنش رو نداشت ا اون

 یلیخ دمیصداش کنم اما د شونیبشنون  خواستم برم پ یا گهید زیداد چ یاجازه نم ونیتلوز یصدا

  ارشیبرداشتم وپرتاب کردمش سمت ک خچالی یاز تو بیس هی نیهم یکشه برا یطول م

 برگشت سمت من  ظیآخ گفت و با غ هی ارشیهم صاف رفت خورد به کتف ک بیس

 ینم کنمیاونا کم کن بند خدا پشت در خشک شد برو درو باز کن هرچقدرم که صدا م ی: صدامن

  ییشنو
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برگشتم سمتش منم بهش لبخند  کردیبا لبخند داشت منو نگاه م ایشد رفت درو باز کنه که عرش بلند

 زدم که دستاش رو باز کرد که برم تو بغلش 

 شهیپرواز کردم  خودمو تو بغلش جا دادم همسمتش  رونیاز خدا خواسته از اشپز خونه اومد ب منم

   دادیبابا رو م یعطر تنش بو

گوشم گفت: مثل اون موقعه ها هم زورگو  ریوسفت منو تو بغلش گرفته بود ز کردیرو ناز م موهام

  یطونیوش

بدتر تو عنقه  ارشیک کنمینم یطونیش گهیساکت آروم شدم اصال د نجای: نه به خدا اصال انقدر امن

   دهیاصال رو بهم نم

زد  هویپست سرم رو نگاه کرد و ایکردم که عرش یم یچهار پنج ساله داشتم گلگ یدختر بچه ها نیع

 خنده  ریز

فکر کنم از اول صدام رو  دمیمتر پر هیاز جا  ارشیک یکه با صدا کردمیمونگل ها نگاش م نیع منم

  دهیشن

من:   یچیها هم که ه یرو بگو خوب امیکن بد بتیراحت باش بزار من برم قشنگ ازم غ زمی: عزارشیک

   گمیچه خب مگه دروغ م

 که شام رو آوردن   نیرو بچ زیم ایراحت باش فقط ب زمی: نه عزارشیک

 راحت شد   المیخدا راشکر ساالد وماست ونوشابه هم آورده بودن خ نمیرو بچ زیشدم رفتم م بلند

کتفش رو گرفته بود و  ارشیشام ک زیسر م انیرو هم صدا کردم ب ایوعرش ارشیموم شد ککه ت زیم

   یشد چرا کتفت رو گرفت یاومد تو آشپز خونه من: چ

 زد بچه مردم روناقص کرد  بیبا س یبند خدا هی: ایعرش

شدم چشمام  یحال هیچشم غره ناجور خطرناک رفت منم  هیهم سمت من  ارشیحرفش ک نیا با

 شد  یبالفاصله اشک
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توجه به من  ینکنم حالم اصال دست خودم نبود اون دونفرم ب هیخودمو گرفتم که گر یزور جلو به

 نشستن وشروع کردن غذا خوردن  

   کردیاخم بود وبا تشر نگام م شیشونیسرش. رو بلند کرد و منو نگاه کرد هنوز رو پ ارشیک

 غذا بخور   نیخب بش یکن لیکه شام م ی: منتظر کارت دعوتارشیک

خواست   یبدتر بغضم گرفت اشتهام به کل کور شد فقط دلم م گفتیحرفا رو بااخم تشر م نیا همه

 خلوت برسونم  من: اشتها ندارم نوش جونتون   یجا هیخودمو 

 نیترخودمو به تراس رسوندم و درش رو بستم رفتم گوشه  رونیرو گفتم واز آشپز خونه زدم ب نیا

 کردم   هیتراس نشستم وگر یجا

 گهید دینچک یاشک گهیدونم چقدر گذشت که د ینم ختیریمثل گوله به سرعت از چشمام م اشکام

 نبود انگار سبک شده بودم   یحال خراب

رو به روش بود که فکر  میکیروشن بود و  ونیشدم رفتم تو خونه برق ها خاموش بود فقط تلوز بلند

دوش اب  هیراست رفتم حموم  هیکه جلب توجه کنم رد شدم رفتم تو اتاق  نیبود بدون ا ارشیکنم ک

 گرم گرفتم  

هنوز  ارشیواقعا حالم خوب شده بود سبک سبک شده بودم ک گهید رونیاز حموم اومدم ب یوقت

   کنهیم کاریچ نمیبب رونیبود رفتم ب ومدهین

دردش  یلیفکر کنم خ یاله دادیکتفش بود و ماساژش م یدستش رو هینشسته بود و ونیتلوز یجلو

 گرفت بود  

بار نه  نیو دوباره با همون اخم تخم نگام کرد اما ا دیمتر از جاش پر هیو صداش کردم که  ششیپ رفتم

 گرفت نه بغض داشتم  میگر

کنار پاش فکر رفتم  نیشطنت کنم با ا کمیکنم و یدلبر دیباز شد دوباره با شمیخنگوال ن نیا نیع 

 مظلوم کردم  شهیمثل هم افموینشستم و ق
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 آخه!!!  یدیبشه هرچقدر صدات کردم نشن ینجوریخواستم ا ینم ییییییآقا دیببخش رمیبم ی: الهمن

 گمیمن: من که م  یفلج کرد ی: فاطمه سالت شو که اصال حوصلت رو ندارم دستمو زدارشیک

   یارشیبرات ماساژش بدم بلند شو ک نیتو اتاق با وازل میبلند شوبر دیببخش

رو برداشتم  نیوازل خچالیرو خاموش کرد و رفت سمت اتاق منم از تو  ونیاز خدا خواسته تلوز اونم

 پشت سرش رفتم  

بود رفتم کنارش نشستم و به دستش نگاه کردم   دهیرو در آورده بود ورو تخت دراز کش رهنشیپ

 نبود   میوضعش وخ ادیز

نشده فقط   شیزی: بله چارشیک  یدر آورد یباز ینشده انقدر کول شیزیدستت که چ!! ارشی: کمن

   ستین یزیهنوز چ نیکوفته شده ا

منو  ایب یکن یعقدت رو خال یخوایکنم م کاریچ یگیبود  لبخند زدمو گفتم: خب م یعصبان یلیخ

 بزن هوم بزن تو صورتم  

 زدمت   یدیدفعه د هیچشمام گمشو حوصلت رو ندارم  یسر جاش وگفت: بلندشو از جلو نشست

 راحت بشه   التیبزن تا خ گمی: خب منم ممن

طرف صورتم سوخت اصال انتظار نداشتم که واقعا به حرفم گوش بده و بزنه تو صورتم  آروم زد  هی هوی

   رونی: حاال بلندشو برو بارشیبود با همون زدن  دردم گرفت  ک نیاما دستش سنگ

 فقط بزار دستت رو ماساژ بدم    رمیچشم م: من

کارم که تموم شد از  دمیرو خب مال ارشیرو باز کردم و کتف ک نیو سر وازل دنیلرزیکامل م  دستام

   رونیاتاق اومدم ب

 ختیریشدم و اشکامم م نکیتو س یرفتم تو آشپز خونه ومشغول شستن ظرفا کردیگز گز م صورتم

دفعه که برادرم اومد من همش  نیا ختمیریچه جالبه اون دفعه که پدرمم اومد من همش اشک م

  نکیس یافتاد رو یکی هیسا هوی  زمیریاشک م
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انداختم  نییسرمو پا دمید رهنیبدون پ تیرو باهمون وضع ارشیبرگشتم که ک هوی دمیترس یلیخ

 برگشتم مشغول کارام شدم  

 نگاه کرد   میاشک یچونم گرفت و سرمو بلند کرد و تو چشما ریبرم گردوند و دستش روز که

 یدیم ریچرا همش گ ستیکنترلم دست خودم ن میعصبان یوقت یدونیم یشناسیمنو م ی: وقتارشیک

 دیبا گهینداره عادت کردم تقصر خودم بود د بیقرمز کنم  من: ع ینجوریبهم ها که بزنم صورتت رو ا

 یکه من عذاب وجدان بکشم  من: نه به خدا منظور یزنیحرف م ینجوری: اارشیجورشم بکشم  ک

 صبر کن   امیمن: ظرفارو تموم کنم م  میبخواب میبر ایولش کن ب سی: هارشیمن که  ک رشتمندا

 و گفتم تموم شد  ارشیمشغول شستن ظرفا کردم کارم که تموم شد بگشتم سمت ک دوبار

رو خاموش کرد و دست منو گرفت پشت سر خودش لبخند کم جون زد و المپ آشپز خونه  هی اونم

 خودش نگهداشت   یتو اتاق منو رو به رو میرفت یبرد سمت اتاق وقت

بعدم منو پرت کرد رو تخت و  دیبوس یکه زده بود رو طوالن یسمت خودش بگردوند و جا صورتمو

   دیخودشم کنارم دراز کش

  

چه جور شد که  دیکردن با موهام شد نفهم یکه اون مشغول باز کردمیتو سکوت بهش نگاه م منم

 خوابم برد 

 دادیداد و ب دیفهم یزن گرفته بود بو برده بود  وقت ارشیکه ک نیبود از ا شمیپ ایعرش یروز چند

 به زور تونستم کنترلش کنم    کردیم

بود اما از  یعصبان کمی رونیاومد ب  ایعرش یاومد رفتن باهم حرف زدن تو اتاق وقت ارشیک یوقت

 گفت   یبهش چ ارشیدونم ک یقبلش بهتر بود نم

  رهیبپرسم که گفت حق داشته زن بگ ایجواب نداد که بعد مجبور شدم از عرش دمیازش پرس هرچقدر

  خواستم داداشم ناراحت بشه ازم   یاز حرفش دلم شکست اما تحمل کردم  نم یلیخ
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زدم  هرچقدر ازش  ارشیبا ک یاساس یعوادست د هیبرگشت زاهدان منم  ایروز بعد عرش چند

 گفته که اون اون حرف رو بهم زده نگفت که نگفت  ایبه عرش یکه چ دمیپرس

 لشیزدم و تحو یمنم باهاش قهر کردم اصال باهاش حرف نم دادیم لیچرت بهم تحو یحرفا همش

 بود  تیوضع نیگرفتم تا چند روز هم ینم

شده بود با خودم داشتم فکر  یکسل کننده ا یروزا یلیحوصله نشسته بودم خ یوب کاریخونه ب تو

 کردم   یم

 میرفت نایاردالن ا یبه همرا ارشیکه منو ک یسفر نیاخر ادیافتادم  میکه با خانوادم رفت یسفرا ادی

   میشد دوباره بر یکاش م یافتادم ا

 نیباشه ا ریموقعه اومده من: سالم خ نیباشه ا ریاومد تو خونه خ ارشیفکرا بودم که ک نیهم تو

 ؟؟؟  یموقعه اومد

 ؟؟؟  یگیم یمن: جون من جد  میدار شیسفر در پ هی رهی:  خارشیک

  میحرکت کن گهیساعت د هیتا  دیآماده شو که با گمیم ی: بله که جدارشیک

بهم  میافت یکه راه م یاون دفعه هم باهام  لحظه ا ینود به من بگ قهیدق یعادت کرد ارشی: کمن

   یگفت

  رمیمنم برم دوش بگ می: انقدر غر غر نکن خانم خانوما بلند شو چمدونت رو ببند که عجله دارارشیک

   میرین: چند روزه م

 باش   یسر مییایقربان م دیتا قبل ع یدونم ول ی: نمارشیک

بپوشه رو با  دیبا ریکه تو مس یلباسا رهیهم رفت دوش بگ ارشیرفتم چمدونمون رو بستم ک باعجله

زنگ زد به برادرش و باهاشون  ارشیک  میشده بود  دیسف اهیخودم ست کردم دوتامون سر تا پا  س

خونه دار  ییمنم مثل خانوما میرو مشخص کردن بعدم اماده شد تا بر میبه هم بپوند دیکه با ییجا

   میو حرکت کرد رونیب میوکت بانو گاز وبرق واب رو همه رو چک کردم بعد رفت
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   نییپا ادیزنگ زد گفت: ب یکیبه  ستادیآپارتمان وا هیدم  ارشیکه ک میبود ریمس تو

 شدم   مونیپش کیکوچ یساک دست هیبا قیشدن شقا نییکه با پا هیخواستم بپرسم ک یم

اومد  قیشقا   هیگر ریبا خودم کلنجار رفتم که نزنم ز نهیبه دل من بش دیسفر هم نبا نیا یعنی

 که...  ارشینشست پشت وخم شد سمت ک

 و بعد نشست سر جاش  دیرو بوس ارشیگونه ک یوطوالن میمال یلیخ کردمیتعجب داشتم نگاش م با

 یاول راه نیآخه  عصابم رو هم کنهیم یزبون نیریش ینجوریاومد آدم ا یخونم در نم یزدیم کارد

 خراب کرد کرد هووجون  

بشم  کیشر یا گهید یخوام با کس یمرد فقط مال منه نم نیداد بزنم بگم ا خواستمیدلم گرفت م هوی

 تونم کار بکنم   ینم فیتونم اما ح ینم

رو  یکار نیوقت من حق همچ چیسوخت چرا ه گرمیشد ج داریپد ارشیک یکه رو لبا یلبخند با

 اما...  کنهیاخم م رمیگیدستش رو م یمن حت یندارم  وقت

 نیبرف ع ریبهتر  سرمو بکنم ز رهیگیم شتریدلم ب ینجورینگاه کنم ا دیرو برگردوندم نبا صورتم

 کبک  

کردم  خودم رو  یخواستم رو پل یکه م یقیموس میرو برداشتم و زدم به گوش ارشیک یها یهندزفر

 چشمام رو هم بستم   یدادم به صندل هیتک

 یفکرشم نم یکه حت یزیبشه به اون چ لیکه هست تبد یزیاز اون چ هویآدم  یتلخه زندگ چقدر

 چقدر تلخه   دیرس یبه ذهنش هم نم یکه حت یزیکرد چ

کنار  توننیدوستانه م یلیخ هیمگه چ گفتمیهوو اومد م یکیسر  دمیفهمیم یاون موقعه ها  وقت ادمهی

 موضوع  نیبا ا یایشه کنار ب یسخته اصال نم یلیخ فهممیهم باشن اما االن م

وقت  چیمرد ه نیزد  آخ ا یداشت قهقه م ارشیچشمام رو باز کردم برگشتم سمت ک نیتوقف ماش با

 !!! قیبود  خوش به حالت شقا دهینخند نجوربیکنار من ا
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بود  ستادهیوا یراه نیشدم فرشته کنار اردالن  دم رستوران ب ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماش یسر

 من اومد سمتمون منم به سمتش پرواز کردم   دنیبود اما با د ششونیهم پ  دایآ

منو  تیخودم رو تو بغلش جا دادم محکم بغلش کرده بودم اونم انگار وضع دمیکه بهش رس نیهم

 داشت آرومم کنه   یبود که سع دهیفهم

 رفتم تو بغل فرشته   رونیکه اومد ب دایاومد سمتمون از بغل آ دیهم که مارو د فرشته

   کنهیتوهم بزرگه خودش کمکت م یخدا نمیبرم آروم باش نازن قربونت ی: الهفرشته

بردن دل اونام له  یهردو شون قرمز بود اونام به حال روز گند من پ یچشما رونیبغلش که اومدم ب از

  زنیر یسوزه که برام اشک م یحالم م

وگرنه تورو با خودمون  ارهیقراره اونم ب ارشیک  میدونست یفدات بشم سخت بود ؟؟ما نم ی: الهدایآ

   میاورد یم

   میعادت کنم همه رفتن تو ماهم بر دینداره با بی: عمن

 کرد   یجور خاصت نگامون م هی قیشقا  میوارد رستوران شد باهم

در  قیخوان حرص شقا یم دمیفهم شوازمیهر دوشون اومدن پ دنیمنو د ی. وقتارسیوک اردالن

   ارنیب

دختر ده  هیشدم  دمیپا گذاشتم رو تمام عقا نیهم یداشتم برا ازین یلیتوجه هاشون خ نیمن به ا اما

 آغوش برادرانه  هیمرد   هیخواستم آغوش  یساله آغوش م

  

  

اول خودم رو تو بغل اردالن جا دادم  اول تعجب کرد اما بعد  نیهم یبود برا ارسیجلوتر از ک اردالن

 اونم بغلم کرد  هم مدل بغل کردن هم آرامش بغلش مثل داداشم صدرا بود 
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کرد با اون  یبود خندم گرفت انگار فکر م ستادهیمظلوم وا ارسیک رونیاز بغل اردالن اومد ب یوقت

مثل  دیرفتم تو بغل اون اما اون بغلم نکرد سرم رو به آغوش کش نیهم یبرا کنمیم یبیاحساس غر

 داداش سامم 

شده بود اخم کرد اردالن دستش رو رو شونم  یچشمام اشک کمیمنو از خودش جدا کرد  یوقت

 گذاشت گفت  

 جونم   یاشکت رو آبج نمی: نباردالن

  کنمایکفن مرو  ارشیک نجایهم ختیقطر از اشکات ر هی: به جون خودت فقط ارسیک

 ارشیهم بودن ک قیوشقا ارشیکه ک یزیسر همون م میبچه التا حرف زد همه باهم رفت نیع  دمیخند

 که من براش مهم نبودم   یکرد. اما مهم نبود همون جور یبا اخم نگام م

کردن منوبخندونن اما من فقط اگه  یم یسع یبچه ها ه  میونهار خورد میاول تا آخر که نشته بود از

 و بس  زمیلبخند م هی

 از ته دل بخند   کمیالعقل  ایکن  طنتیش کمیاه   یشد یجور نی: فاطمه چرا ااردالن

   طنتیبرام نمونده اونم از ته دل  چه برسه به ش دنیدل ودماغ خند یحت گهی: دمن

  

نگام کرد اما  یطوالن یلیبود اما به شدت سرش رو بلند کرد خ یسرش تو گوش ارشیحرفم ک نیا با

 کردم  ینگاهش رو حس م ینیتوجه نکردم اما سنگ یلیمن خ

لحظه  هی: فاطمه  قیهمه بچه ها هم بودن  شقا نمیمن رفتم جلو بش میکه بر میهمه راه افتاد یوقت

  ستادیصبر کن  خودش رو بهم رسوند جلوم وا

طور همه منتظر  نیبچه ها هم هم هیبق گهیم یچ قیشقا نهیبب ستادیاما  وا نهیخواست بش یم ارشیک

 شدن   قیحرف شقا

 تا مطمئن بشم  ستادمیبگه اما وا یچ زدمیحدس م خودم
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   یکن یرو نگاه م ینه جا یزنیم یتو گوشته نه حرف یهندزفر ریتو که از اول تا آخر مس نی: ببقیشقا

  ارشیآخه منو ک نمیمن جلو بش شهیم

 یبسه  دستمو از رو دمیفهم دمیحرفش رو ادامه بده دستمو جلوش گرفتم و گفتم: فهم نزاشتم

  گذرهیخوش م شتریبهت ب میبا ما بر ایاردالن: فاطمه ب  نمیدر برداشتم  رفتم عقب بش رهیدستگ

ن یا نیبعد منو نگاه کرد ولب زد وگفت بش  گذرهی: الزم نکرده اگه بخواد با منم بهش خوش مارشیک

 تمام   یعنی

تکون داد  الیخ یوسرمو بهحالت ب الیخ یبود آروم لب زدم و گفتم ب یرو نگاه کردم عصبان اردالن

   دیتکون دادم  خند لهیطرف تعط گنیکه م نیدستم رو هم به حالت ا

 شدم نه   لینگام کرد گفت: حاال من تعط نهیاز توآ ارشینشستم ک یوقت

رو برداشتم تا باهاش خودم رو سر گرم کنم که  میوباره گوشانداختم د نییو سرمو پا دمیخند طونیش

 ... 

  ینگفت نی. گفتم که نگرونیب کنمیبه خدا از پنجره پرت م نمیبب یگوش کدومتونی: دست ارشیک

ناچار گوشم رو گذاشتم کنارم و به جاده چشم دوختم اولش تو سکوت گذشت اما بعد کم کم  به

 شروع کرد حرف زد   ارشیک

 یلیسر به سر مون گذاشت خ کممیگفت و  شیمجرد یخنده دارش برامون گفت از سفرا یخاطرها از

 مهربون شده بود  

   یسخن و مهربون ودوست داشتن نیریمرد ش هیدوس دارم  یلیرو خ ارشیک نیا

خوب بود  از حرف زدن ورفتار  یلیهم بهم خوش گذشت خ یلیاصال کس نشدم خ ریاول مس برعکس

بدم  چون سخت بود  نیتونستم دردم رو تسک یبود اما بازم نم یهم به نظرم دختر مهربون قیشقا

 برام  

 فقط شنونده بودم   فتمینم یزیهر دو حرف زدن اما من ساکت و آروم بودم وچ قیوشقا ارشیک
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 بهتر شده بودم   یلیو واسه استراحت و غذا خوردن نصبت به صبح خ میستادیچند جا وا هی

 و چشمام رو بستم تا بلکه خوابم ببره و بخوابم   نیبود رفتم تو ماش ریخود به خود درگ فکرم

   دمیخواب یشدم اما بس تنبل بودم دوباره م یم داریراه ب نیخوابم برد همش ب دیسه نرس به

 شدم  داریو به ناچار چشمام رو باز کردم وب میدیرس دمیفهم نیتوقف ماش با

 یلیخ میاول که به دور وبرم نگاه کردم فکرکردم رشت ومدیهم م یسوز هیشده بود  کیتار هوا

 قشنگ بود 

خونه ها بودم با ذوق داشتم  نجوریبودن عاشق ا یخونه ها رو کوه بودن و به صورت پلکان تمام

 مییخوا یمن: مگه نم  نی: فاطمه سره برو تو ماشارشیبلند شد ک ارشیک یکه صدا کردمینگاشون م

 تو خونه   میبر

 اونجا کنار رود  من: اهااا  میبر میریکلبه رو بگ دیکل مینه ... اومد نجای: اارشیک

   نمیبب نجارویخوام ا یمن: اما من م  نی: حاال برو تو ماشارشیک

اما   نیبه ناچار نشستم تو ماش  نیبرو تو ماش یحاال سر  نیبب ریدل س هی ارمتی: فردا تو روز مارشیک

  ا؟؟یدی: خوب خواب قیشقا  نمیرو بب رونیخواست برم ب یهمش دلم م

 

 شدم عصابم خورد شد   یم داریب یخورد ه یهمش تکون م نیماش کمی: ها؟من من

   ستیبه روستا  من: مگه جاده ن میکه برس میاومد یرو از خاک یقسمت طوالن هی: آره قیشقا

   دمیمن: اهوم فهم  زننیبر م ونیگفت م ارشی: فکر کنم باشه آخه کقیشقا

کرد ها اما تو رشت هم مگه  یلباس ها هیداشتن شب یمحل یپسرا که لباس ها شیمرد اومد پ دوتا

 ؟؟  پوشنیم ینجوریا

 اومد  و سوار شدن و حرکت کردن  نایا ارشیحاال وللش ک کنمیفکر م ینجوریا دمیچون من ند دیشا
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 کلبه هست   هینجایاومد که ا ادمیتعجب کردم اما   ستادنیرودخونه وا هیگذشت که کنار  کمی

 شد   یم دهیکلبه سبز د هیشرسبز مثل جنگل که  یجا هیسمت  میرفت کمی میشد ادهیپ همه

بود که کلبه هه برق  نیا شیرفتم تو کلبه جالب یهمون سر یزدن دوروبر رو نداشتم  برا دید حوصله

 داشت  

 هیکه فقط  نجایخسته بودم  اردالن: ا یلیخ  نیهمون راحت نشستم رو زم یتمام فرش بود برا کفش

 با زوجش تنها باشه   یکس شهیکه نم نجایدرست ا یحال و اون اتاق ب

   میخوابیدو روز از زوجت دست بکش دخترا تو اتاق بخوابن ماهاهم تو حال م هی: ارشیک

 ؟؟؟  نجای: اصال تشک وپتو هست ادایآ

 پر خاکه   واریکه درو د نینیبیکه هستن اما اگه گردوخاک نگرفته باشن م: بودنو ارشیک

 

 کنم   کاریدارم چ یمن به خاک آلرژ ی: واقیشقا

بدون تشک وپتو و بالشت که همشو خاک  نیرو زم یمرده متحرک دراز بکش نیع ی: مگه برارسیک

 دارن  

 کمی دادیفوقشم اگه بو گردو خاک م شهیخوب م میبتکون رونیب میهمه رو ببر قهیدق هی: نه بابا فرشته

 تا خوب بشن  میاسپره وعطر بهشون بزن

دخترا  ارشیک یبه گفته  میبخواب میتشک ها و تکوندن رفت یبچه ها همه  یعالمه مسخره باز هی بعد

 پسرا هم همه تو حال   میدیدر خواب یتو اتاق ب

 نیکه االن اومده سراغم هرچقدر که خودم رو ا یخواب یداشتم نه به ب میکه اول اومد یبه خستگ نه

 برد   یکردم  خوابم نم یطرف اون طرف م

آب خوردم  وانیل هیکلبه  یکوچولو یرفتم تو آشپز خونه   رونیب رفتمیترس هم داشتم وگرنه م کمی

   دمیو اومدم دراز کش
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   دمیطرف اون طرف شدم که خوابم گرفت وخواب نیبا خودم کلنجار رفتم ا انقدر

 ** 

شده  داریبشم اما از قرار معلوم همه ب داریخواست ب یشدم دلم نم داریبچه ها ب یبا سر وصدا صبح

 بودن جز من  

که  پرندنیمتلک بهم م هی یرو ،روسرم گذاشتم رفتم توحال هرک یناچار بلند شدم وشلخته روسر به

 شدم فالن وبهمان   داریب ریچرا د

بودن  رفتم  یچوب یاتاقک ها هیهردوشون خارج از کلبه  یچون حمام ودستشو رونیرفتم ب خالصه

 سمتشون 

 تازه چشمم به کلبه خورد  رونیاز حموم اومدم ب یوقت

دوتا  هیهم بود سا یقهوا باتیکرده بودنش اما توش ترک یقشنگ وناز بود کلبه رنگ سبز لجن یلیخ

شمال  اذمهیخوشم اومد  یلیناز و بود خ یلیخ  درخت هم که روش بود انگار تمامش از دارو درخته

   مییجا قیفهمم دق یاالن من نم دمید یکلبه ها نیهمچ النیسمت گ

 

  هوف

تعجبم  دمید یهمش که دور رو برو م میتو روستا سر زد میببرون رفت میصبحانه همه باهم رفت بعد

 خورد   یها نم یها رو رشت یلحجه اونا به شمال یشد حت یم شتریوب شتریب

من:   زدیکه داشت با اردالن حرف م ارشیک شیتحمل نکردم رفتم پ گهید میگشت یبر م میداشت

 !؟! ارش؟یک

   میآخر از همه افتاد ارشیمنو ک هینگام کرد اردالن رفت سمت بق یسمتم و سوال برگشت

اصال لحجه هاشون  نیجور هیمن: آدماش  ه؟؟ی: مگه چه جور ارشی؟؟ ک هینجوریچرا ا نجای: امن

 خوره   یهانم یبه رشت شونیچیلباساشون حرف زدنشون ه
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 کردمیباتعجب نگاش م دنیخنده و شروع کرد خند ریزد ز هویکرد بعد  یاول با تعجب نگام م ارشیک

   دیکه دماغمو گرفت کش

 نیهمچ النیرشته ؟؟ من: خب فقط رشت وگ نجایگفته ا یآخه ک گهید ی: خنگولک خودمارشیک

 دارن   یخونه ها

منطقه داره  که خونه  هیخونه ها دارن زاهدان خودتونم  نیجاها هستن که از ا یلیخ ری: نخارشیک

 تو خود شهرهم هست   ستیرو کوه هستن فقط اونجا سبزه زار ن یجور نیهاش هم

 یاز روستاها یکیاورامانه  نجای: اارشیجا کجاست؟؟ ک نیخب حاال ا دونمیرسالت م ابانی: خمن

  ؟یگیاستان کردستان  من: دلوغ م

  سمت کلبه  میدستمو گرفت و رفت  میبر ایحاال ب ری: نخارشیک

 که پسرا نهارو درست کردن   میکرد یکیباحال بود همه دست به  یلیخ مینهار کباب درست کرد یبرا

   دنیسفر رو هم اونا چ یکار هارو پسرا کردن حت تمام

بند بسته بود داشت سفرو تو  شیپ هیهم  ارسیاردالن ساالد  ک  کردیداشت کباب درست م ارشیک

   دیچ یم اطیح

رفت دونه دونه  یاز خنده  با ناز م میرفته بود سهیکه ما ر دیچ یداشت سفرو  م یظرافت زنانه ا هی با

 آورد  یزنونه در م یباحال بود همشم ادا یلیگذاشت سر سفره خ یاورد وم یرو م لیوسا

 دخترونه رفتار کردنش  نیبا ا ونهیباحال بود همون روروده بر کرده بود پسره د یلیخ 

عالمه سنگ  هیبعد شام  با   میو خند گذروند یو با شوخ میشد و همه غذا خورد دهیسفره چ بالخره

 یکه فرشته چا میشست یضرفا رو م میداشت  میظرفا رو بشور میمجبور شد دایمنو و آ یچیکاغذ ق

کردم  وررو مجب دایکرد آخر آ یرو صدا م دایآ ارسیها رو  برد  بعد هم همش ک وهیم قیدم کرد  وشقا

جمع وجورش کردم و  دمیتوش انگار بمب ترکونده بودن رس نایا ارشیبره  ودم به آشپز خونه که ک

   رونیآخر سر هم دستام رو شستم ورفتم برم ب
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دخترا  یپا یم چشمام در اومد دخترا نشسته بودن پسرا سرشون رو روبود دهیکه د یصحنه ا با

 گذاشته بودن 

 ...  قیشقا یرو پاها ارشیفرشته وک ی، اردالن رو پاها دایآ یرو پاها ارسیک 

 یحال بد هیکردم  یم یبیاحساس غر یلیکه مونده بود نشستم اما خ یخال یجلو  رو تنها جا رفتم

 داشتم  

 بودم تو اون جمع   یبود  فقط من اضاف یبیحال غر یلیکرده بودم خ بغض

نششته  قیسرش و کنار شقا ی. چون من باالدید یکه منو نم ارشیمتوجه من شده بودن جز ک همه

 نداشت   یدیرو من د ارشیبودم وک

 یبه هووم حسود دمیحسود شده بودم خب با ییزنا نیشده بود ع خیبدنم انگار  دیلرز یم دستام

 کنم  

 یهارو درک نم زیچ نیخوب ا یلیقبال خ یبش کیشر  یا گهید یسخته شوهرت رو با کس چقدر

که مثل من  ییجز کسا یا گهیکس د دیشا  یچ یعنیفهمم  یمثل االن م یکردم اما االن تو جمع ها

 بد   یلیخ یلیبده خ یلیرو درک کنن اما خ یحال ها نجوریهوو سرشون اومد نتونن ا

منم هستم چرا  دونهیم یآوردم وقت یم ارشیسر ک یبال هیو  هیگر ریز زدمیجاش بود همونجا م اگه

 فقط توجه کنه آخه   قیبه شقا دیبا

 یشد   بچه ها حرف م یگذشت حال منم دگرگون تر م یم شتریب یهم نشستم اما هرچ گهید کمی

 کردن  اما من اصال حوصلشون رو نداشتم   یکردن باهم کل کل م یم یزدن وشوخ

 نه به االن   شیساعت پ کیبه  نه

 به نظرم جا خورد  دیمنو د یهم برگشت که وقت ارشیازجام بلند شدم همه برگشتن سمت ما ک هوی

و  ارشیصدام کرد برگشتم ک یکیکه  زدمیتوجه بهشون رفتم سمت رود داشتم آروم آروم قدم م یب

 گفت و اومد  ارشیبه ک یزیچ هیودن  اردالن ب ستادهیاردالن وا
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   دیوبا پرخاش بهم توپ دیبود اردالن که بهم رس ستادهیهمونجا وا ارشیسمت من ک 

ها  یرو به خودت جلب کن هیتوجه بق یخوا یم یفاطمه چرا انقدر سست شد هیچه وضع نی: ااردالن

 ؟؟ 

  یعرضه باش یکردم انقدر سست و ب یفکر نم 

 تونستم بگم آخه؟؟  یم یحرف زدن رو نداشتم چ یکردم حوصله حت یداشتم نگاش م یخنث

  

 

 یحسود قیبه شقا یدار دنیخب حرف بزن  همه االن فهم یکنینگام م یدار ینجوری: چرا ااردالن

  یکنیم

 ؟؟  یافت یحال روز ب نیپا افتاد باعث شد به ا شیموضوع پ نیهم یعنی 

  

  

 بود  یپا افتاده ا شیپ یموضوع ها زهایچ نیا هیبق یبرا هه

  

 نگفتم  یچیانداختم و ه نییسرمو پا گهیمعلومه د 

 کنم با حرفام  یدونم دلخورش م ینگم وگرنه م یزیساکت باشم و چ بهتره

  

  

باش به  الیخ یشه  ب یحالت داغون م تیوضع نیبه خدا با ا یخواهر  یزن ی: چرا حرف نماردالن

رو بزن انقدر  دشیقدرت رو ندونست تو هم ق ارشیخودت رو ناراحت نکن  ک یزایچ نیخاطره همچ

 به فکر خودت باش   رینظر نگ ریاون وزنش رو ز یرفتارا
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   امیخودم م نیقدم بزنم نگرانم نباش خوامی: ممن

  

 دور نرو  یلیفقط خ ستیدونم حالت خوب ن یم زمی: باشه عزاردالن

  

 ] 22:42 15.07.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۳۰�💞� 

  

 

 گرفتم و آروم آروم باهاش قدم زدم   شیآب رو در پ انیهامو تو گوشم کردم و جر یهندزفر

  

بودم پس االن  ومدهیگرفته مگه خودم باهاش کنار ن ینجوریدلم ا یزیچ نیدونم چرا سر همچ ینم

 شم ؟؟  یم ینجوریرفتار از اون دوتا ا نیچم شده چرا سر کوچک تر

  

  

که اومده بودم رو برگشتم   یراه یدور شدم سر ادیاز کلبه ز دمیتو خودم بودم که اصال نفهم انقدر

سنگ بزرگ که تو رود خونه  هیشده بود  رو  شیراحت شد هوا گرگ وم المیکلبه که شدم خ کینز

 کردم   یآب نگاه م انیبود نشستم به جر

   دمیاز جا پر قیشقا یبا صدا هویتو هپروت بودم که  انقدر
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 واسه شام ؟!؟!  ییایب یخوا ی: نم قیشقا

  

 ندارم !!  لی: نه ممنون ممن

  

 خورد بدجنس باشه   یداشت بهش نم یمهربون یرخش نگاه کردم چهره  میکنارم نشست به ن اومد

  

اومد  یهروقت که اون م دمیرو ند ارشیکردم اصال ک دایکارپ ارشیکه تو شرکت ک یاول ی: روزاقیشقا

 از کارامون من تو اتاق طراحا نبودم   دیاومد باز یاگه م ایمن تو اتاق طراحا بود 

  

  

 زد و ادامه داد   نیلبخند دل نش هینگاه کرد و بهم

  

هم بودم  بشونیشرکت متاهل بودن تنها مجردشون من بودم  البته تنها غر ی: تمام  کارکناقیشقا

زن شوهر بودن  ایکردن همشونم باهم  یبودن که باهاش کار م ارشیدانشگاه ک یچون همه اونا دوستا

 ارشیاز ک دمیکش یوخنده بودن  خجالت م یباحال بودن همش درحال شوخ یلیخواهر برادر خ ای

 کنجکاو بودم  یلیشرکت خ سییبپرسم اما درمورد  ر ازشون

  

 ] 20:50 17.07.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۳۱�💞� 
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نشون دادن  به  یکه کرده بودم رو بردم شرکت برا یها یوطراح لیرو تمام وسا هیکه  نی: تا ا قیشقا

 سرپرست . 

کارتن وچندتا برگه بزرگ همه  هیو فمیگذاشتم رفتم سمت آسانسور ک گهیرو جمع کردم روهم د همه

 یسوت کردمیشد دعا دعا م نگیوارد پارک نمیماش هیبه غلط کردن افتادم به خصوص که  گهیرو هم د

 ندم  

 ادهیپ نیمرد که از ماش هیاومدم دکمه آسانسور رو بزنم چشمم خورد به  ارهیروز بعد به چشمت ن خدا

از برگه ها سر خورد افتاد اومدم  یکی یلیکرد مردم وزنده شدم خدا وک یمن نگاه م تیشد و به وضع

   دیدادم شد یهمه افتادم شوت هیبق رمیاونا بگ

  

 بوده!  ارشی: حتما اون مرده هم کمن

 

  

 تو حرفم  اره خودش بود   یدیبابا چرا پر ی: اقیشقا

  

 رماناس نه ؟؟؟  هیشب یلی: بعد خمن

  

 هم اخم کرده بود    قیزدم شقا یخنده داشتم حرفام رو م با

 سییر دمیهمون لحظه فهم  میاومد کمک کرد همه رو جمع کرد ارشیخالصه ک  ری: نخقیشقا

 میلیشد خ یبود اصال باورم نم یو مهربون گریج سییر یلیها ورمانا خ سییر هیاما برخالف بق شوننیا

 یبه روم م رمستقمیبودنم رو به صورت غ یو دست وپا چلفت زاشتیشوخ بود همش سر به شرم م

   یهول کرد یدیگفتم  تا منو د ی: مگه دروغ مارشیکآورد  
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 کرد اما من برنگشتم   یبرگشت و بااخم نگاش م قیشقا

  

   میخودتم موندگار شد یاریب نویا ی: تو اومدارشیک

  

   میخور یما بعد م دیشام بخور دیشما بر هیمشکل میباهم حرف بزن میخوا ی: م قیشقا

  

 خوام برم  یکه من برم اما نم نهی: منظورت اارشیک

  

 گفتم    ی:  نرو به من چه خب داشتم مقیشقا

  

 دل نه صد دل عاشق من شد   هی: القصه خانم ارشیک

  

 بنده   یخاستگار نیاومد گرنیم ی: نکه شما از روقیشقا

  

 کردم   کاریچ دمیاوت کرده بود نفهم گرنمیخنده  بلند سر داد و گفت: نه م هی ارشیک

  

  

سوزونن بغض  یوخندهاشون بدتر دلمو م یحرفاشون وشوخ نیمثال اومد منو آروم کنه با ا قیشقا

 کرده بودم  

در اوردم  بمیرو از تو ج یگوش  نیهم یکار کنم که حرف هاشون تموم بشه برا هی خواستیم دلم

 گذاشتم رو سنگ کفشامم در آوردم و رفتم تو رود خونه 
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 ] 00:28 19.07.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۳۲�💞� 

  

  

 شدم  یاز دستشون آس گهیدرونم خاموش نشد د شیزدم اما آت خیبود   سرد

 کمرم تو آب بود  یگود یتا باال نیبدنم به آب عادت کرد نشستم رو زم ی،وقت

  

  

 اومد بلند شدم و رفتم رو  ینم گهیکه صداشون د نیکه تو آب بودم تا ا کمی

 

 کرد   یداشت نگام م نهیهم   کنار سنگ دست به س ارشینبود و ک قینشستم شقا سنگ

  

  

بالبخند مالفه رو دورم مرتب کرد و  قیبرگشتم شقا دیچیمالفه دورم پ هی هویکه  میآروم بود کمی

 عقب گرد کرد و رفت 

  

  

کنه  یدونستم االن شروع م یکرد  م یداشت نگام م نهیدست به س  یهنوز همون جور ارشیک اما

 کردن ...  ریتحق
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 دیکنم فهم یآروم رفتار نم یکیکوفتم نکن  چون مثل اون  یکیسفرم رو مثل اون  نی: لطفا اارشیک

   یچرا نگفت یکنم گفتم که بعد نگ یم یبعد تالف

  

  

 گفت  اون مسافرت هم  زهرش شد   یشدم اما بعد بهش حق دادم درست م یعصبان اول

  

  

 رفتم سمت کلبه   دنیلباسام خوب چک یساعت بعد که آب ها میحرفش رو زد و رفت منم ن ارشیک

متلک بارم کردن رفتم لباسام رو عوض  هیهر کدوم  یگفتم  رفتم آب تن یتعجب کردن که وقت  همه

  شد خوابم برد  یدونم چ یکه نم دمیکردم و چون سردم بود رفتم دراز کش

خوابم  گهیبود رفتم وضو گرفتم نماز خوندم. بعد د یبه روشن کیشدم هوا نزد داریساعت زود ب صبح

   خورمیسر درد بود فکر کنم کم کم سرما م کمینبر 

ماها پسرا  یشدن کم کم با سر وصدا داریتو آشپز خونه و صبحانه رو حاضر کردم  اول دخترا ب رفتم

 شدن   داریهم ب

و  میمال شیارا هیمنم  میبگرد میتا بر  میآماده شد میمه رفتصبحانه که با بگو بخند تموم شد ه بعد

که آماده شد من بودم همه  ینفر نیدرستش کردم آخر نهییکردم و چادرم رو برداشتم و جلو آ تیال

  ؟یعنیمنتظر من بوذن 

 نیباعث ا نیدخترا من بودم که چادر سر کرده بودم ا نیکه ب یتنها کس میتا بگرد رونیب میرفت باهم

 شد که احساس غرور کنم چون من تکم   یم

 یلیکلبه خ میغروب برگشت یکارینزد  یرو ادهیو  پ یو جنگل گرد یعالمه گشتن و کوه نورد هی بعد

 لذت بخش بود  
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اومد که  شیکار پ ارشیک یخوش گذشت اما متاسفانه  برا یلیو خ میهم همون جا بود گهیروز د هی

 تهران   میبرگرد دیبا

   میقبول نکردن و همه باهم قرار شد برگرد هیکه بق مییایب قیوشقا ارشیقرار بود که فقط منو وک اول

و بگو  میعالمه حرف زد هیجلو نشد تو راه  قیاول شقا  میبود که  راه افتاد شیهوا گرگ وم صبح

   میبخند کرد

استراحت  کمیبعد خوردن غذا. و   میهمون جا واستاد میکه موقعه اومدن  توقف کرد ییهمون جا تا

   رهیتا برام بگ ارشیبه ک  دمیچسپ دمی. که توش انواع قره قوروت بود دیگار هیکه  میبر میاومد

پر از انواع ترشک ها     یکیوپالست کیکوچ یو  ظرف ها میدیمجبور شد بخره از چند مدلش خر اونم

 بار من جلو نشستم   نیرو برداشتم و ا

تو من  ی: اه فاطمه جاارشیخوابش برد منم همش در حال خوردن اون ترشک ها بود  ک قیراه شقا تو

 خوره   ینم یخودت رو همشون مال خودتن کس یکشت گهیحالم به هم خورد بسه د

   هیمشکل خورمیهمشون رو هم م خوادیشه  اه من دلم م یم تی: تو چرا حسودمن

آلوچه بزرگ و ترش  کهیت هیدهنش بازه  کمی دمید یخند وسرش رو برام تکون داد  منم وقت ریز زد

 چپوندم تو دهنش  

 میدیکردم  تا بالخره رس یم تیرو اذ ارشیشد حاال نوبت من بود براش بخندم  تو راه همش ک شکه

 تو شهر  

رفتم تو اتاق بدون   دیکه پام به خونه رس نیخونه   هم  میبعد هم خودمو رفت میرو رسوند قیشقا اول

   دمیآوردن چادر و  رو تخت دراز کش در یحت

 خوابم برد  دهیبه سه نرس دیبعد من اومد و دراز کش قیهم چند دق ارشیخسته بودم  ک یلیخ

ذره شده بود  هیخانوادم  یشدم  دلم برا یگذشتن منم هر روز افسرده تر م یپشت سر هم م یروزا

 بود  گهید زیچ هی دنشونیزدم اما  د یحرف م یدرسته باهاشون تلفن
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 ****** 

 تحمل کنم   دیگذرونم سخته برام اما. با یکه بدون اونا م دهیع نیدوم نیقربانه سخته ا دیع امروز

کوفتم کنن به  یکیمثل اون  دمیع نیترسم ا یم میجمع باش ارشیک  یقراره همه خونه پدر امروز

  ییایب دیاجاژه نداد گفت با امیگفتم نم ارشیک

توجه  یلیهم هست  مطمئنم همه بهش خ قیسخته بخصوص که شقا شمیبه ناچار دارم آماده م منم

   کنهیتوجه م یلیحرص دادن منم که شده بهش خ یبخصوص مادر بزرگ برا کننیم

رو  میو گوش فیک  رونیاز فکر اومدم ب رمیزود اماده بشم و ب خواستیکه ازم م ارشیک یصدا با

   رونیبرداشتم و کفش هارو پام کردم و زدم ب

 یعال حهیمل شیآرا هیشده بود   نیدر بود چادرم رو درست کردم  چهرم دل نش یجلو نهییآ کنار

 شده بود چهرم 

 کرد   یبود و با پوزخند نگام م ستادهیژست مسخره وا هیبا  میبگم بر ارشیبرگشتم که به ک یوقت

 یمسخرم بکن یخوای؟؟ حتما م هیبگه و بزنه تو برجکم من: ها چ زیچ هی خوادیاالن م یریکبیا اوف

 نه؟؟ 

  یگرد یبرم ونیگر ییبا چشما شهیگذره و مثل هم یاونجا بهت خوش نم یدونیم نوی: نه اما اارشیک

   یدیبه خرج م تیپس چرا انقدر حساس

 یگردم واسه همون مجبورم م یشم وبرم یم بیتخر شهیبرم  اونجا باز مثل هم یدون ی: خوبه ممن

   امیب یکن

 کرد   یبگه اما تو سکوت فقط نگام م زیچ هیچشماش نگاه کردم تا بلکه  تو

 میشده  بر یبرام عاد گهیشدن وشکستن عادت کردم  د بیوقته به تخر یلی: اصال ولش کن من خمن

    گهید
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و رفتم دکمه آسانسور رو زدم منتظر شدم با بسته شدن در واحد  رونیاز خونه زدم ب ارشیاز ک جلوتر

که امشب قرار بود  یساکت بودم  به اتفاق ها نیتو ماش  میو رفت میدر آسانسور باز شد باهم وارد شد

 نشه  چمیکردم مادربزرگ پا پ یدعا دعا م کردمیفکر م فتهیب

 پارک کرد  رونیرو ب نیماش ارشیک میدیرس یوقت

کردن همون جا واستادم و به علف  یبه به م اطیتو سه چهارتا گوسفند  تو ح میو رفت میشد ادهیپ

 نیبابا  من: سالم خوب یستادی: چرا اونجا وارونیکردم  با صدا بابا از فکر اومدم ب یخوردنشون نگاه م

 بابا  

   یستادیوا نایچرا کنار ا ینگفت زمی: آره باباجان عز بابا

 گرفتن  یرفتن م یم دیبه خاطر من چند روز قبل ع نایبابام ا  ونامیجور ح نی: من عاشق امن

خواستن گوسفند ها رو حالل  یم یقربان  وقت دیبودم ع کیکوچ یلیخ شیچند سال پ ادمهی: من

کردم که  هیانقدر گر نشیزارم بکش یگفتم نم یکردم وم یم هیکردم و گر یکنن تمامشون رو بغل م

م یبردن قا یبه سکسکه افتادم. داداشم مجبور شد بغلم کرد و بردم تو خونه  بعد اون هر سال منو م

کردم  بابا: پس  یم هیشستم گر یباز م  ستنیگوسفندام ن دمید یاومدم م یکردن من که م یم

 کردن   یبهت توجه م یلیخ  یناز دردونه بود یلیمعلومه خ

تو مدرسه هم قلدور بودم   یکرد  حت یبهم چپ نگاه نم یکس  حت چیون هتو خونم  یلی: اهوم خمن

 کردن   یم تمیحما شهیپشتم بودن هم شهیچون هم بردارم هم بابام همشون هم

خانوادم  دوباره غم نشست تو دلم لبخند از رو لبام کنار رفت بابا دستشو گذاشت رو  یآور ادی با

 شد   کیشونمو بهم نزد

 تو    میبر  دوارمیمن: ام  شهیدست م زیخدا همه چ دیغمت رو بابا جون نگران نباش به ام نمی: نببابا

از  یاومد و سر ارسیتو که اول ک رفتمیداشتم م  دینماز ع میبر انی: تو برو من منتظرم بچه ها ب بابا

 کوچولو؟  ی: چه طورارسیبغلم ردشد  ک
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و لبخند زد  دیکش موینیاومدم جوابش رو بدم رد شد ورفت سرمو که برگردوندم اردالن رد شد ب تا

 رفت 

ابروم رفت باال  یتا هیبود  قیپشت سرشم شقا رونیاومد ب یداشت م ارشیک دمیدر سالن که رس به

 نداره همش هرجا هست   یخونه زندگ نیمگه ا

 شد  دهیدستم کش هویکردم که  یاهاش رو بوسکنه لبخند زدم و ب یداره نگام م دمید یوقت

 دم سالن   رونیب دیمنو کش ارشیک

 ینشنوه گفت: مادربزرگم امروز باز از دنده چپ بلند شده  اگه هرچ قیکه شقا یگوشم آروم طور ریز

 بهت بگه!!!  باشه؟؟  یزیچ نیا یخوام جلو یبهت گفت جواب نده نم

. ... نی: آفرارشیهمون بالبخندگفتم: چشم  ک یتوجه هاش برا نیدلم قنچ رفت به خاطر ا ته

 خداحافظ من: خدا به همرات  

 

کردم  سمت مادربزرگ که رفتم روش رو  یرفتم تو سالن باهمه رو بوس  ستین قیشقا دمید برگشتم

 بدم اومد   یلیکارش خ نیبرگردوند و دستاشم جمع کرد از ا

 کنم  کارتیچ  گهیکه برات احترام بذارم د یندار اقتیدلم گفتم :  ل تو

مهربون  یلیکردم مامان نسبت به ماه رمضان خ ینشستم  با همه احوال پرس یرفتم رو صندل منم

و  شمیاومد پ دایکم حوصلم سر رفته بود. آ هی ذارهیم ریروش تعص یلیشده بود معلومه مادربزرگ خ

 بود   با حرف زدن باهاش سرم گرم شده دیازم حالمو پرس

شده بود اما من  قیزد که باعث تعجب شقا یم یا هیکنا  یطعنه ا یمتلک هیهم گاه به گاه  مادربزرگ

 رو هم به خاطره اون خراب کنم  دمیع نیخواد ا یدلم نم  دمیکردم و انگار نشن یتوجه نم

 خوب    یلینشده بود خوب گذشت  خ دیبود خوش گذشت خوشبختانه مثل اون ع یخوب روز
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روز ها هم  نیا ییمحرم بود حال و هوا کیبه ماه محرم نزد میدیگذشت  رس یجور م نیها هم روز

 شده بود  یمحرم

 که هم ارامش داره هم غم   یحس هیداد   یحس خاص به ادم م هیروز ها رو   نیدوست داشتم ا یلیخ 

کار  رو  نیگرفتم  ا یاز اول محرم تا تاسوا عاشوراروزه م شهیماه برام مقدس بود  هم نیا شهیهم

 کردم   یکارو م نیدوست داشتم و با عشق ا یلیخ

هوس  هویگذاشته بود رفتم که برش دارم  ارشیهمون اتاق کار ک ایرو تو کتاب خونه   کمیکوچ قرآن

   نمیکردم کتاباش رو هم بب

 کنم   یشد از خوندنشون دور یباعث م نیتو قفسه ها بودن ا یو پرحجم یادیز یها کتاب

باال بود که دستم  کمشونمیبود  یبیعج یکتاب ها خونهیم ارشیک ییچه کتابا نمیاما باز هم رفتم بب 

   دیرس یبهشون نم

کتاب ها به درد تو  نی: اارشیمنو از جا پروند  ک ارشیک یرفتم که صدا یباهاشون کلنجار م داشتم

 یرفت تو اتاق خواب  پوف باز چ رونیبدون توجه به من از اتاق زد ب  رونیب ایخوره  تالش نکن ب ینم

 بگذرون  ریخدا خودت به خ یشده  ا یموج نیشده ا

االن  هیکرد از حرکاتش معلوم بود عصب یسرش رفتم تو اتاق داشت لباس هاش رو عوض م پشت

 کنم؟  کاریچ

دستاش  نیدادم لباس هاش رو که عوض کرد پشت به من نشت و سرش رو ب هیتک واریتو و به د رفتم

 رفتم سمتش رو تخت نشستم هنوز پشتش بهم بود   یحرکت ناگهان هیرفت تو گ

شروع کردم شونه هاش رو ماساژ دادن  اول خودش رو سفت گرفت بعد کم کم شل شد انگار  آروم

   دادمیداشتم ماساژش م قهیده دق کیاومد نزد یبدشم نم یلیخ

 کار  نبود   نی: بسه... الزم به اارشیک

   دیبار یازش م یمن بود که خستگ افهی: بله قمن
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 هی: خب حاال ارشیشده ک دیکل ییدندنا نیو  از ب دیجور که ابوس نگام کرد رو پاهام دراز کش همون

   یکارها کرد نیبار از ا

 زدم   یکردمو بهمشون م یلبخند زدم و شروع کردم نوازش کردن موهاش دستمو تو موهاش  م 

 زیتوله  زبون نر زنمتیم امی: مارشیهااا ک شهیازت کم م یتشکر نکن یزیوقت ازم بابت چ چی: همن

   ارمیحوصلت رو سرجاش ب یخوا یگفتم: م طونیلبخند ش هیحوصله ندارم  با 

 نیتو از ا یعنیکرد و گفت:  زینگام کرد و چشماش رو ر نییهمون جور که سرش رو پاهام بود از پا 

 !!  یپ چ ؟؟ من: اوهوم  یتون ی؟؟میکارها هم بلد

 رو باز کردم  رهنشیپ یو نشست و شروع کرد دکمه ها دیفنر از جا پر نیع هوی

آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: الذهنن   یبکن یتونیکار م یچ نمیشروع کن بب ای: باشه پس بارشیک

 المنحرف  

   یخاک بر سر یزهایچ نینه که ا یزیچ یگشتن میکه سرگرم بش یکار هیمن به  منظور

  یستیبشر تو خسته ن  ارشیآماده شو  من: اه ک یکار ها بود و هست سر نی: اما منظور من همارشیک

 سوزه   ی: نوچ  من:  غذام مارشیک

حرف رو   نیافتم  درست کنم  بعد ا ی: برو خاموش کن بعد درست کن  من: بعد من کال از کار مارشیک

 سر گرم کردم   یشپزجت در رفتم تو آشپز خونه خودم رو با آ نیگفتم و ع

 زود تر درست شد   یا گهیطور نشد امروز از هر روز د نیتالشم رو کردم طول بکشه اما ا تمام

بود و  ستادهیبا باالتنه لخت رو به روم وا ارشیک نهیقابلمه رو که خاموش کردم برگشتم رفتم تو س ریز

   رمیدوش بگ هیدم برم  یبود غذا م ارشی؟؟ من: نه ک یآروم لب زد :آماده ا کردهیمرموز داشت نگام م

 دومیو از کنارش در رفتم و دو دمیباز شد و خند پمیکرد که خجالت زده ز یچپ چپ نگام م داشت

 سمت حموم اتاق 
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من برگشت  دنیبود که با د دهیدراز کش ارشیاما ک رونیو اومدم ب دمیچیحوله  دورم پ هیبعد حموم  

 نگام کرد   قیو عم

وقت  هیواسه  میشه بزار یکنم  من: نم یوجه قبول نم چینباشه که به ه یا گهیبهانه د: ارشیک

 با تحکم گفت : نه  گه؟؟؟ید

 

 یم دهیبا هم من رو ند نیانداختم ا نییگفت بغضم گرفت سرم رو پا تیرو انقدر محکم و با عصبان نه

 پس خفه بشم بهتره   دهیالتماس کنم  هرچقدر هم که بگم اون گوش نم یپس  چرا من دارم الک رهیگ

 خی  کبارهیبدنم به  شهیسر فرو افتاده رفتم کنارش نشستم با قرار گرفتن دستش رو بدنم مثل هم با

 بست  

 کردم  **********  یبزرگ وبزرگتر شد به زور خودم رو داشتم تحمل م وبغضم

چند  ادی یخواست باهاش حرف بزنم  وقت یدلم نم یوجه نکردم حتچند بار صدام کرد اما ت ارشیک

 افتم    یم شیساعت پ

 یشه انگار اصال نم یم گهیآدم د هیموقعه ها  نیدونم چرا ا یشه نم یو کاراش بد م ارشیاز ک حالم

 خو   یآدم وحش هیشه  یشناسمش  م

دادم   یکردم بغضم رو با آب دهنم قورت م ینم هیگر یکه  بدنم بلرزه حت نیبهش بود از ترس ا پشتم

 خب دوباره چت شد ؟؟؟   یکنیم هیگر ی: باز دارارشیک  دنیچک یاما اشکام از گوشه چشمام م

درد ها مال منه ، اخه چرا من  شهیلذت ببرم ، چرا هم دی: چرا من حق نوازش ندارم ، چرا من نبا من

 : باز شروع نکن فاطمه حوصله ندارم به خدا  ارشیچرا آخه؟؟؟ ک ستمیمهم ن

فقط  کمیموقعه ها  نیالعقل مثل رمان وانمود کن چرا تو ا یوقت حوصله من رو ندار چی: چرا همن

  گهیزد: خفه شو د ادیفر هوی  یکن یدادنم وانمود نم بیفر یبرا

 زده بود  ادیبلند فر یلیبود هم خ کمیهم نزد دیسوت کش ادشیلحظه حس کردم مغزم از فر هی
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شدت گرفته بود  گفتم  من: باشه باشه تو رو خدا  میکه گر یگوشام گذاشتم در حال یرو رو دستام

 گم داد نزن   ینم یچیداد نزن ه

 نیشدن در اتاق منو از جا پروند  بغضم دوباره سر باز گرد و ع دهیکوب یصدا هویبهم نگفت که  یچیه

   ختیریابر بهار اشکام م

 یبه خاطره دردا ایرفتارش  نیکنم به خاطره اون رفتارش به خاطر ا هیگر یچ یدونستم برا ینم یحت

   گمید

بعد رابطه   دیچرا با دمیترس یم کمیکرد   یشکمم به شدت درد م ریتمام بدنم رو فرا گرفته بود ز درد

 شدت داشته باشم    نیدرد اونم به ا

   ستمیتوستم رو پاهام وا یبود که نم دینداشتم انقدر دردم شد ارشیجرعت گفتنش رو به ک اما

خشن گفت:  یشد و با همون صدا انیبا اخم تو چهار چوب در نما ارشیشد و ک دهیدر به هم کوب هوی

 بلند شو شام درست کن  

کنه  یشروع م هیتونم مطمئن بودم االن که عصبان یبهش بگم که درد دارم نم یدونستم چه جور ینم

 کردن   ادیبه داد و فر

گفتم و به فالکت بلند  یلب ریباشه ز هیخوره  یتکون م یزیچ هی یکردم تو دل و رودم ه یم حس

 شدم   

 بدتر  گهیافتم  حالت تهو هم داشتم  د یکردم   االنه که ب یدلم سست بود حس م ریز

لباس ساده  هیجون  یآوردم صورتم رو شستم و ب یباال نم یزیرسوندم چ سیخودم رو به سرو 

  رونیو از اتاق اومد ب دمیپوش

 یشکمم رو گرفته بودم چون به شدت درد م ریاما ز زدمیرو چ زیغذا رو گرم  کردم و م ارشیک یبرا

 کرد   
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 یکرد انقدر درد داشتم که اگه جاش بود م یشام  با تعجب نگام م یبرا ادیرو که صدا کردم ب ارشیک

 کردم   یم هیدردم آروم بشه گر یو تا وقت نینشستم رو زم

 بده    یلیدونم چم شده حالم خ یمن: نم  یهست یجور هی دهی: حالت خوبه ، رنگ و روت پرارشیک

 دکتر   میریم یشام بخور اگه بهتز نشد ای: بارشیک

 تونستم غذا بخورم   یحالم بده ببرتم دکتر اما نم دیدلم خداراشکر کردم که العقل فهم تو

 شام چندتا ظرف رو شستم تا بلکه سرگرم بشم حالم بهتر بشه اما نشد که نشد .  بعد

ه  دیهنوز به مبل نرس ارشیک کینزد یرایکرد   رفتمذتو پذ یم تمیشده بود و اذ شتریب جمیسرگ

  هویبودم که 

 چرخه پاهام سست شدن خودمو رو مبل پرت کردم  یدور سرم م زیکردم همه چ حس

 کردم   یانگار داشتم کم کم قش م 

چشمام  هویشد و  یبلند شد اومد سمتم اما چشمامم کم کم داشت بسته م یکه سر دمیرو د ارشیک

 شد   نیسنگ

 کردنم داشت  دایدر ب یسع ارشیانگار ک دمیشن ینا مهلوم م یصداها

سرم به دستم وصل بود تمام  هیتو اتاق نبود   یاتاق خودمون بودم  کس چشمام رو باز کردم تو یوقت

 تنم انگار کوفته بود  

 ارمیشدم تا درش ب زیه میانا ن ارمیشد  خودم دل و دماغش رو نداشتم در ب یداشت تموم م سرم

 شدم وخودم رو دوباره پرت کردم رو تخت   الیخیچسپ هم دور وبرم نبود پس ب ایدستمال 

دستمال از تو کشو  هیبد نگام کرد و  یلیاومد اخماش به شدت تو هم بود خ ارشیکه گذشت ک کمی

 ...آروم تر دستم !! یمن: آ  دیبرداشت و سرم و به شدت کش

 : خفه شو ... ارشیک
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 دمیدستش کش ریخودم دستم رو از ز نیرو دستم گذاشت و سرنگ سرم رو پرت کرد رو زم دستمال

 باز دوباره هاپو گازش گرفته   یلب گفتم : وحش ریز رونیب

بلند شدم و سرنگ سرم و خودش رو بردم تو سطل  یدل وجون یمنم با هزار ب رونیرفت ب ارشیک

 آشغال انداختم  

 گفت :  یعیدرو باز کرد و تند و سر ارشیرفتم که دراز بکشم که ک یم داشتم

 آماده شو  عیلباس ببوش و سر زود

 کردم   یقبول م دیانگار نه انگار من  مخاطب بودم و با رونیرفت ب یررو گفت وس نیا

وقته  یلیهم که انگار خ ارشیواز اتاق زدم  ک دمیلباس پوش یکه دوباره سر لجش ندازم سر نیا یبرا

 آماده بود  

 منم پشت سرش   رونیاز من حرکت کرد و رفت ب جلوتر

 وبه سرعت حرکت کرد  میشد نیو سوار ماش میشد نگیوارد پارک یوقت

 عالمه فکر اومد سراغم  هی ریاومد تو مس یدر نم کمیاما ج دمیترس یازش داشتم م ییجورا هی

نکردم که نکردم  از رفتارش کامال مشخص بود   دایرو پ ارشیرفتار ک نیگشتم اما جواب ا یهرچ

   یلیخ هیعصب یلیخ

مطب منم  هیشدم  بدون توجه به من رفت سمت در  ادهیمنم پ ارشیشدن  ک ادهیپ نیتوقف ماش با

 پشت سرش  

کنار   یرفت تو سالن اصل ارشیکردن تپش قلبم باال رفته بود ک دنیشروع به لرز گهیو پام د دست

   زدیو باهاش حرف م ستادیوا یمنش زیم

اومد و دستم رو گرفت و  ارشیکردم که ک یبود و با ترس بهش نگاه م ستادهیمن دم در سالن وا اما

   دیپشت سر خودش کش
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 یم دهیکش ارشیخواد ببرنش تو اتاق به زور پشت سر ک یکرده و نم یکار هیکه  کیبچه کوچ هی نیع

 شدم  

که منتظر جواب باشه در رو باز کرد و رفت تو منم پشت سرش  نیتقه به در زد و بدون ا هی ارشیک

 هستم   ییرزای: مارشیشدم  ک دهیکش

رو رو صورتش جا به جا کرد و به احترامون بلند شد و با لبخند  نکیبود ع ینکیرو ع بایکه زن ز کترد

 دعوتمون کرد به نشستن  

ازش  دمیترس ینشسته بود م یبرزخ افهیهم که با اون ق ارشیشد  ک شتریاسترسم ب مینشست یوقت

 ببپرسم   یزیچ

   ۱۷که گفت: چند سالته گلم من:  دمیخانمه رو شن یکه صدا نیا تا

 سنت کمه  همسرت چند سالشه   یلی: خدکتر

دکتر همون جور که از جاش بلند   نیکردن جواب مارو بد چیسوال پ یشه  جا یسالمه  م ۲۴: ارشیک

سوال ها رو  نیا دیمرد جوان ... من با یعجول یلیگفت  دکتر: خ ارشیشد و لبخند زد و در جواب ک

   نیبپرسم  چند ساله ازدواج کرد

 ضرب گرفت من جوابش رو دادم   نیزد و با پاهاش رو زم یپوزخند عصب هی ارشیک

 شه   ی: هفت ماه ممن

رو تخت دراز  ایبهم گفت  دکتر: پس ب دویکرد اما در همون حالت خودش رو نباخت و خند تعجب

 حالتون چه طوره   مینیبکش تا بب

برق و باد از ذهنم گذشت   نیع یزیچ هی دمیلرزون بلند شدم دم دستگاه کنار تخت رو که د یبا پاها 

 نکنه من من حاملم  

 ناراحت    ایدونستم خوشحال باشم  ینم
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 خی یش هیو ختیرو شکمم ر یژل هیما هی دمیمانتوم رو باز کردم و دراز کش یکمک دکتر دکمه ها به

   دیرو روشکمم کش

 کوچولو برآمده شده  هیشکمم نگاه کردم چرا تا االن بهش توجه نکرده بودم که نسبت به قبل  به

 یدکتر دستمال رو جلوم گرفت تا شکمم رو پاک کنم  خودش هم رفت نشست  وقت قهیچند دق بعد

 منم نشستم شروع به حرف زدن کرد 

انقدر زود  دی؟؟؟ اصال نبا یدونستیرو م نیسن حساسه  فاطمه جان ا یلیخ یباردار ی: سنت برادکتر

 !!! نیشد یدست به کار م

  دیکش ی: ناخواسته بود وگرنه عقلمون مارشیک

سن کمش  من:  نیفقط وفقط همسرتونه با ا میندارم اما نگران یبا شما کار  نیگستاخ یلی: خدکتر

 هفته   ازدهیچند وقته حاملم ؟؟ دکتر : حدود 

  ؟؟یرو نداشت مشی؟؟ دکتر: مگه عال دمینفهم سه ماه ؟؟؟ پس چرا من یعنی: من

   دمیفهم ی: نه اصال نممن

 یبرات م یدوران  باردار یبرا یتیو تقو نهیتامیچندتا قرص و  یمراقب باش یلیخ دیبگم با ی: چدکتر

 من: چشم    یهمه رو به موقعه بخور سمینو

اگه دوست   یتخت نظردکتر باش دیکنم با یم دیتاک یتحت نظر باش دی: چون سنت کمه بادکتر

از چهار ماه به بعد که بدنش  تشیجنس نیریبگ گهیدو ماه د یوقت برا یاز منش نیتون یم نیداشت

 شه من: باشه ممنون   یکامل شد معلوم م

  زمیعز کنمی: خواهش م دکتر

 باز بود   من تا بناگوشم پیبلند شد و منم پشت سرش  اون هنوز همون قدر اخمالو بود اما ز ارشیک

 اما بهش توجه نکردم  یهم دلشوره و ناراحت یداشتم هم خوشحال یحس هی

 پا تند کردم و خودم رو بهش رسوندم    یرفت سمت در خروج ارشیک  رونیب میاتاق دکتر که اومد از
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   میبر ای: تو االن بارشیک  میرینگفت وقت بگ گهی: مگه واسه دوماه دمن

 نیتو ا ادهیکه ز یزی: چارشیشه  ک ینود هم که نم قهیدق  یکن یتو اصال وقت نم گهیکه د می: برمن

   میبر ایشهر دکتر ب

 گفت جلوتر از من حرکت کرد و رفت منم به ناچار پشت سرش رفتم   یحرف رو به حالت عصب نیا

که دختره  نیراه همش فکردم مشغول بچه بود ا ریگاز داد سمت خونه تو مس میکه شد نیماش سوار

 پسره  

که  ابونیشد از خ یلبخند از گوشه لبم پاک نم دنینشون م یکه خانوادهامون بفهمن چه واکنش نیا

   دمید یسمونیس هی هوی میرد شد

معلومه اجناسشم فوقالدن  واسش  کهیبزرگ وش یلیخ نیبچه رو بب یسمونیاون س ارشیک ی: وامن

   میکن دیجا خر نیاز ا

بچه بودم  یسمونیدنبال س میگذشت یکه م یها ابونیجواب نداد بد ذوق من باز هم تو خ چیه ارشیک

 اما 

نگاه  ارشیجا رو درست نگاه کنم  برگشتم و به ک هیتونستم  یرفت که اصال نم یانقدر تند م ارشیک

 نبوده   لشیکه باب م نینداشت مثل ا یو شاد یاز خوشحال ینشونه ا افشیکردم ق

 اخمالوش رو ولکن   یبابا نمینازن ین یبه درک مهم خودمم ون اصال

  میدیترمز کرد تو فکر بودم و اصال متوجه نشدم که رس نیماش هویکه  میکه تو سرم بود خند یفکر از

 رفت رو کاناپه نشست منم رفتم تو اتاق ولباس هام رو عوض کردم   ارشیک میوارد خونه شد یوقت

بودم خودم رو از پشت پرت کردم رو تخت دستام رو شکمم گذاشتم دوتا  ستادهیجور که وا همون

 داشتم   بیحس عج
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 داشتم   جانیناراحت و نگران بودم و هم خوشحال و ه هم

و  بیحس عج هیموجود تو بدنم رشد کنه و بزرگ بشه  هیکردم که قراره  یفکر م نیبه ا یوقت 

 قشنگ داشتم 

 داشتن وتجربه کردن که چقدر فوقالدس  حس را  نیومطمئنا همه مادرها ا 

 تو دلم  نهیش یکنم غم م یبزرگش کنم  فکر م یچه جور ارشیکه با ک نیبه ا یوقت اما

   میباهم داشته باش میآروم روبتون یزندگ هی اویبچه با من کنار ب نیبه خاطره ا دیاما شا 

 اومد  یزد م یحرف م گهید یکیکه انگار داشت با  ارشیک یخودم بودم که صدا یها الیفکر وخ تو

   رونیبلند شدم برم ب زنهیحرف م یبا ک نمیگل کرد برم بب میفضول 

نشم  عیگه ضا نیا یرو قطع کرد  و بهم زل زد برا یگوش ارشیشانس بدم ک رونیاز اتاق اومدم ب یوقت

 رفتم تو آشپز خونه و خودم رو مشغول کار نشون دادم 

دستم رو  ستادیقلبم وا ارشیخوردم به ک هویسرگرم. بودم که اصال حواصم نبود برگشتم  اونقدر

  ؟؟یخوا یم یزی!! چ دمیترس ونهیمن: د  دمیکش قیگذاشتم رو قلبم و نفس عم

  رونیشد و از آشپز خونه رفت ب مونیبگه که پش یچ هی اومد

   زدیحرف م یتلفن ایبود  یسرش تو گوش ای ارشیمشغول بودم  ک یدو ساعت همون جور یکی

کنجاو شده بودم اما حوصله جنگ عصاب با  کمیآروم وقرار نداشت    یجورا هیکردم نگرانه  یم حس

 رو نداشتم   ارشیک

عصاب خودم متشنج  ینجوریشدم و بهش فکر نکردم ولش کن ا هیموضوع ولکن قض نیخاطره هم به

 شه  یم

 گریخوام ج یکنم نم یبه فکر خودم باشم و شاد باشم و شاد دیبا مین یبه بعد به خاطره ن نیا از

 رو صدا کردم.  ارشیمامانش  احساس کنه مامانش افسردس  شام رو آماده کردم و ک
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 نخورد   ادیاومد نشست اما همش تو فکر بود و غذا ز 

  

 ارشیو ک من یغذا خوردم که خودم باورم نشد جا ادیمن امشب برعکس اون انقدر با اشتها و ز اما

 جابه جا شده بود  

 اشتها  یخورد و با اشتها منم کم و ب یم ادیاون ز شهیهم

همون جا نشسته بود وبهم  ارشیگذاشتم ک نکیشام بلند شدم و ظرف ها رو جمع کردم و تو س بعد

 کرد   ینگاه م

 دم کنم و خودمم مشغول شستن ظرف ها شدم  کارم   یتا براش چا یتو کتر ختمیآب ر  

 رو دم کردم و جلوش گذاشتم   یتموم شد چا  که

 مقدمه گفت   یبه حرف اومد و ب ارشیک  قهیرو داغ خورد و بعد چند دق ییخودم چا مثل

  یکه سقطش کن هینظرت چ ستیبچه دار شدنمون ن یبرا یاالن وقت مناسب نی: فاطمه !! ببارشیک

   میرو سقط کن یگفت؟؟؟ ک یچ ارشیهنگ کردم ک اولش

  

 گفتم   ادیسرمو باال آوردم و باحالت فر غیگفته با ج یکه چ دمیکردم و فهم لیتحل هیحرفش رو تجز تا

  

 ؟؟با توام   هی؟؟؟ منظورت چ ی: چمن

  

  

    میاالن بچه دار بش دیما نبا ستین یاالن وقت مناسب نی: ببارشیک

   میبچه دار بش یخوایم ی: پس کمن
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 گهیچند سال د میتونیم میبچه دار بش یاول زندگ نیکه قطع هم دینبا میوقت دار یلی: ما خارشیک

   میبچه دار بش

  

  یمن رو قانعه کن یخوایمسخرت م یها لیدل نی: هه با امن

  

 خوام رو بکنم   یکه م یتونم کار یتو را قانعه کنم راحت م ستین ی: اجبارارشیک

  

 یچه نتون سیبکش یچه راحت بتون  یچه نخوا یچه تو بخوا ادیبچه ب نیسر ا یخوام بال ی: من نممن

 . 

  

  

 یلیخ مییایم میکن یکار رو تموم م یا قهیدو دق میری: رو اعصاب من نرو فاطمه فردا با هم مارشیک

 راحت  

  

  

 ؟؟؟  یراحت نی: به هممن

اونم بچه خودت تو چه جور  یزنیبچه معصوم حرف م هیدرمورد کشتن  یچه راحت دار ارشیک یوا

   یهست یآدم

  

 

  

 خوام االن بچه داربشم     یزنم چون نم ی: اره راحت حرف مارشیک
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   یاریب ییبچه بال نیزارم تو سر ا یخوام و نم ی: اما من ممن

  

 خوام بفهم  یخوام  بچه تو رو نم ی: نمارشیک

  

 کردم و زمزمه کردم  لیشدم اما پوزخند زدو و خودم رو سمتش متما بیدرون تخر از

  

 ؟؟ تو   هیچ یدون ی: ممن

 بچه رو   نیا اقتینه ل یمن رو دار اقتیل نه

  

  

 خودم رو رو تخت انداختم  دمیرو گفتم رفتم تو اتاق در رو به هم کوب حرف

  

 یم گهیغم و حرفا رو فراموش کنم. و حالم رو خوب کنم  اخه م نیکه ا دمیکش یم قیهمش نفس عم 

 شه 

  

  

ضعف  دیکنم نبا هیگر دینه نبا  دمیکش یم قیکرده بودم چشمام پر شده بود همش نفس عم بغض

 نشون بدم 
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 تا بهتر بشم    رمیدوش آب سرد بگ هیگرفتم  میکه گذشت  بهتر نشدم تصم کمی

  

  

 دوش سکم که بهتر شدم دوش رو بستم   ریلباس رفتم ز با

با  دادیتکون م یرو تخت نشسته بود و پاش رو عصب ارشیک رونیاومدم ب دمیچیرو دورم پ حوله

 من دست از تکون دادن پاش برداشت   دنید

بزنه. دستم  یتا اومد حرف ارشیخودم بردارم ک یمنم رفتم سمت کمد تا لباس برا ستادیشد وا بلند

 رو جلوش گرفتم و گفتم 

  میزنیموضوع حرف م نینگو االن کشش بحث با تو رو ندارم به خدا فردا درمورد ا یچی: همن

دونم چقدر گذشت  یسردرد شده بودم نم  دمیرفتم دراز کش ارشیتوجه به ک یب  دمیکه پوش لباس

 که خوابم برد  

به کل نماز  هیچند وقت هیبلند شدم و رفتم وضو گرفتم  یبود سر شیشدم هوا گرگ وم داریب یوقت

 خوندن رو گذاشته بودم کناره خدا منو ببخشه  

 دعا کردم که خدا بهم رحم کنه و شروع کردم حرف زدن با معبودم   یلینماز خ بعد

  

ساعت، تو  نیو همه کس دل زده شدم االن تو ا زیکه از همه چ  یوخبر دار یدونی: خودت خوب ممن

به  ارشیکن دل ک یکار هیندارم  خودت بهم رحم کن  یا گهیکس د چیجز خودت ه نجایروزا، ا نیا

 فردا به کل موضوع سقط بچه رو فراموش کنه    ادیرحم ب

تونم ازش  یخوادش اما من نم یکه باباش نم طیشرا نیبا ا یبچه رو از دست بدم حت نیخوام ا ینم من

 دست بکشم  
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موجود کوچک تو بدن  هیکنم که  یفکر م نیبه ا یبود اما وقت یبود اگه نخواسته بود هرچ یزور اگه

 ه ، ش یکنه بزرگ م یمن رشد م

 نیکنم از ا یفکر م نیبه ا یمامان ،وقت گهیبچه به من م هی گهیکنم چند وقت د یفکر م نیبه ا یوقت

 یتونم تحمل کنم نم یرو م ارشیک یها یها و بد یدارم که به خاطرش بد اخالق دیام هیبه بعد العقل 

نکن  التماست  دمیاماالن فقط وفقط توکلم به تو و بس   نا  ایخدا  فتهیبچه ب نیا یبرا یخوام اتفاق

 نشه   شیزیبچه چ نیا کنمیم

 ارزش داره  ایدن هیکه بتونم بغلش کنم و بزرگش کنم برام قد  نیهم  نیسالم بمونه هم برام

 توکلم فقط وفقط به خودته  

سرگرم کردن خودم شروع کردم سروسامون دادن خونه صبحانه رو آماده  یبود برا دهیخوابم پر گهید

 بلند بشه  خودم چون گرسنه شده بودم خوردم   ارشیکردم االناس که ک

داده  هیبه در اتاق تک نهیدم اتاق  دست به س رونیاومده ب دمیکنم که د داریرو ب ارشیکه برم ک اومدم

 و تو فکره 

کنم اون که تو  تشیگل کرد برم اذ طنتمیش هوی دارشدهیلوم بود تازه بمع افشیو ق دهیژول یموها از

 نبرم  یضیف هیحالتش  نیچرا من از ا ستین ایدن نیفکر و اصال تو ا

اول هنگ نگام کرد تا  دیمتر از جاش پر هی ارشیکه بدبخت ک ارشیزدم ک غیج هوی کشینزد رفتم

 کردم من آماده فرار شده بودم   کاریکرد که من باهاش چ لیتحل هیرو تجذ تیوضع

 یاز کنارش م یقرق نیدر رفتم  اونم دنبالم  ماشااهلل منم که فرض ع رهیمنو بگ خواستیکه م نیهم

 رفتم   یدر م ششیگذشتم و ازپ

 زارم دختره چموش   ینندازم مو تو سرت نم رتی: فاطمه دعا کن فقط گارشیک

  

  

 خوند برام   یم یهمش کور ارشمیکردم و ک یفرار م یهم من
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 باال رفتم   میدستامم به حالت تسل ستادمیاونجا که نفش کم آورده بودم نتونستم تحمل کنم و وا از

  

   دیترسوندمت ببخش ارمیخواستم از فکر درت ب دیبخش دیببخش ارشی: آتش بس بسه کمن

  

 رو مظلوم کردم و گفتم    افمیبدجور نگام کرد ق دیکه بهم رس ارشیک

 افته   یبعد م ادایبدوم بچمون پدرش در م نیاز ا شترینکنم ب تتیاذ دمی،قول م گهیببخش د: من

  

 : من که از خدامه  ارشیک

  

 باز شروع نکن   ارشی: اه کمن

  

 سقط بشه    دیبچه با نیرو تموم نکردم که باز شروع کنم هنوز رو حرفم هستم ا یزی: چارشیک

 شد  یبه کل خال بادم

 یشد  طور یتر و بد اخالق تر م یعصب ارشیکشش داشت هر روز هم ک یسقط بچه چند روز هیقض

کردم چون  یداشتم ازش فرار م ییجورا هیکردم باهاش رو به رو بشم راستش  یکه اصال جرعت نم

 که بچه رو سقط کنم  برهیروز ها من رو م نیگفته بود هم

    

  

 ینم دایاصال دورو برش پ نیهم یترسوند برا یم شتریمن رو ب نینرفته بود سرکار ا ارشیک امروز

 بود   یوضع هیاتاق کال  ایرفتم  آشپز خونه  یمن م یرایاومدتو پذ یشدم اون م
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   دمشیتازه د  دیهمونجا بود  پام که به اتاق رس ارشیرو از اتاق بردارم که شانس گندم ک میگوش رفتم

  

: امروز که کال از ارشیقدم برداشت سمتم و بازوم رو گرفت  ک یرو بردارم که عصب یگوش یسر رفتم

   میآماده شو بر ستیفرار ن یجا گهیاما د یکرد یدستم فرار م

  

 لکنت و ترس گفتم: کجا؟؟  با

  

   م؟؟یکجا بر میخوایم یدون یباور کنم نم یعنی: ارشیک

 تو را خدا !!  ارشی: کمن

 بچه سقط بشه   نیخوام ا ینم من

  

 سقط بشه   خوامیمن م یستی: تو مهم نارشیک

  

از قتلش حرف  یبچه از خون خودته چرا انقدر راحت دار نیا یوجدان ندار یستی: مگه تو آدم نمن

   یزنیم

  

اومد ، االنم که ناخواسته  یاز دستم در رفت وگرنه اصال به وجود نم یو چه جور یدونم ک ی: نمارشیک

     ینیبیکه بد م اریسگ من رو باال ن یآماده شو و اون رو یبره پس سر دیاومده با
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 یدرصدم دلم نم هی یکار رو بکنم حت نیخواشتم ا یواقعا نم ختمیر یصورت داشتم اشک م یپهنا به

 دستش رو بلند کرد که من رو بزنه  هوی ارشیگفتم نه  ک نیهم یبکنم برا یکار نیخواست همچ

 مینداشتم سرم رو تو بغلش قا یو چون بازوم تو دستش بود و راه فرار دمیکش یخفه ا غیترس ج از

 کردم  

 کس تر هم وجود داره مگه   یحالت ب  نیبردم از ا یاز ترس خودش به خودش پناه م هه

  

 اومد به هق هق افتاده بودم دوطرف بازوهامو گرفت و من رو از خودش جدا کرد   یباال نم نفسم

  

کارو بکنم  نیا یکنیم یکار هیهمه خودم رو نگه داشتم که دست روت بلند نکنم چرا  نی: اارشیک

 آخه 

 یچون از محبت پدر ستیاومدنش اصال درست ن اینباشه به دن یپدرش به بودنش راض یبچه وقت نیا

 بره بفهم   ینم یبهره ا چیه

  

اشک  نیتاوان تک تک ا رهیگیحرف ها و کارها رو ازت م نیروز تاوان تمام ا هی: مطمئن باش خدا من

  ید یها رو م

  

 

عوض کردم   هیو رفتم سمت کمد و لباس هام رو با اشک و گر دمیکش رونیدستاش ب نیرو از ب خودم

 اونم پشت سرم اومد    رونیو جلوتر از اون از خونه زدم ب

  

 یفقط وفقط اشکام بود که م ننیب یم یا هیگرسر ووضع آشفته و  نیمن رو با ا هیمهم نبود بق برام

   ختیر
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 دادم   هیتک شهیسرم رو به ش میکه شد نیماش سوار

  

شد  یپخش م نیماش یکه تو فضا  نیغمگ یبود به خصوص آهنگ ها هیمقصد تنها کار من گر تا

 نمک  بود رو زخمم  

 ادیشده اما با  شمونیخوش حال شدم که پ هویتعجب کرد  ییالیدر خونه و هیکنار  نیتوقف ماش با

 بود داغ دلم تازه شد   یجور نیسقط بچه بود هم یبرا یقانون ریغ یجا هیکه اون جا هم  لمیف هی یآور

  

 ان   یقانون ریجور جاها غ نی: امن

  

 کنن   یبچه رو سقط م نیا یقانون یجاها یفکر کرد ی: پس چارشیک

  

 ... ای: کمن

  

 شو  ادهیپ سی: هارشیک

 یگرفت  وقت یراه افتادم  تو دلم آشوب به پا بود دلم آروم نم ارشیشدم و پشت سر ک ادهیپ ناچار

 نبود   یکس  میوارد خونه شد

  

 نبود   یا گهیتو سالن کس د ارشیبودن اما اونجا جز من وک یداشتم چند نفر جلوتر از ما م انتظار
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 هیبهم گفت برم تو  ارشیک لیفام دنیبهمون خوش آمد گفت بعد پرس رونیاتاق اومد ب هیخانم از  هی

 اتاق که نشونم داد  

  

وارد اتاق شدم  یکردن  دل رفتن به اون اتاق رو نداشتم حالم اصال خوش نبود  وقت ینم یاری پاهام

 خفه بود   یلیفضاش برام خ

  

 زیم یرو یسه و چند مدل ابزار جراحکا هیاتاق همون دکتر زنان بود  نیتو اون اتاق بود ع زیچ همه

افزوده شد خانمه  رمیتو دلم لونه کرد به شدت گ شتریاونا  ترس ب دنیشده بودن با د دهیکنار تخت چ

 تعجب کرد ابروهاش رفت باال   دیکه وارد شد من رو با اون حال د

  

   یکن ی؟؟ نترس  با سقطش خودت رو راحت م زمیشده عز یدکتر:چ خانم

  

 خوام   یخوام سقطش کنم من بچم و م ینم : منمن

  

 گه    یم گهید زیچ هیکه پشت دره  ییدکتر: اما اون آقا 

 نشوند   یصندل هی یدستام صورتم رو پوشوندم که دستم رو گرفت من رو رو با

 

  

 دوست پسرته رابطتون نا مشروع بوده؟؟   نمتیدکتر: بب 

  

 : ن ن نه... به خدا شوهرمه  من
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 بچه روسقط کنه   نیخواد ا یخب چرا م  یدیدکتر : باشه چرا ترس 

  

 گفتم آخه ،   یبهش م یشدم چ ساکت

  

  یمگه ازدواج کرد یبچته ؟؟ چند سالگ نیادامه داد: اول خودش

  

 سالمه   ۱۷. منم می: تازه شده هفت ماه که ازدواج کردمن

 گفت  یم گهید زیچ هیسالته. اما شوهرت  ۱۷؟؟ ی: چدکتر

  

 ؟؟  ی: چمن

  

 ارشیمنم پشت سرش رفتم که رفت سمت ک رونیکه جوابم رو بده بلند شد و از اتاق رفت ب نیا بدون

   زدیما بود و داشت با تلفن حرف م هیکه پشتش 

  

  ییرزایم ی: آقادکتر

 یظیاخم غل دیمن رو د یبه من و دکتر نگاه کرد و وقت یرو از گوشش کنار آورد وسوال یگوش ارشیک

 شد و گفت: بله ؟؟  نهیو دست به س بشیرو قطع کرد و گذاشت تو ج شیکرد و گوش

  

سالشه  خودمم تعجب کردم اصال  ۱۷ گهیسالشونه  اما خودش م۲۰همسرتون  نی: شما به من گفتدکتر

 سالش باشه ۲۰خورد  ینم افشیبه ق
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 کنه   یم یشما چه فرق یبرا ی:که چارشیک

  

 کنم   ینم یکار نیدختر خطر داره  من چن نیا یکنه برا ینم یمن که فرق ی: برادکتر

  

   یکن یبودنشم فکر نم یبه خطر یکنیو کارت رو م یریگی: شما پولت رو مارشیک

  

که تا االن من بچه هاشون رو سقط کردم   ییوجدان دارم  اونا یول نهی: نه  درسته کارم ادکتر

که سنش کمه خودشم به  نیسنشونم باال بود و به خواست خودشون بود  اما خانوم شما به عالوه ا

   ستیها براشون مهم ن زیچ نیکه ا ییجا نیکنم  بر ینم یکار نیمن چن  ستین یسقط بچه راض

  

  

داد با غضب من رو نگاه کرد و شاره کرد دنبالش برم و  یهاش رو فشار م شهیشق یعصب ارشیک

   رونیخودش هم زد ب

  

  

زدم و  یجون  یلبخند ب هیسمت دکتر با تشکر نگاش کردم دستم رو فشرد و لبخند زد ومنم  برگشتم

   رونیبرگشتم رفتم ب

  

 نشسته بود   نیتو ماش رغضبیم نیع ارشینشستم ک نیتو ماش یوقت

  

 کنه     یم کاریچ میخونه برس هیجور نیکه االن ا نیکنه ا ریبه خ خدا
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خونه در رو نبستم منو  دمیکنه. برس ینم ادیداد و فر نیسر وصدا نشستم مطمئنم تو ماش یو ب اروم

 کنه    یزنده زنده چال م

  

 بگم پس بهتره خفه بمونم تا بدتر نشده   یزیکرد  جرعت نداشتم چ یم یرانندگ تیاخم و عصبان با

  

 با وجدان بود  کمیخوشحال بودم العقل بچم برام مونده  خدا بهم شانس داد که دکتر  یلیخ یول 

 یرو م نشیداشت ماش یکی نگیتو پارک دیچیکه نگاه کنه پ نیبدون ا ارشیباز بود ک نگیپارک در

 ها   نیبود به هم بخوره ماش کینزد رونیآورد ب

  

شدم خودشم  ادهیمن پ  ستادیشد کنار آسانسور  وا نگیاصال به اون توجه نکرد و وارد پارک ارشیک

کردم  یجرعت نم  میشد و اومد سمت من سوار آسانسور شد ادهیرو سرجاش گذاشت و پ نیماش

 نگاش کنم  

  

 که در خونه رو باز کرد.  ارشیک رونیب میاومد ستادیکه آسانسور وا نیهم

 رفتم سمت اتاق  یتو خونه و داشتم م دمیپر

  

   نجایا ای: صبر کن  بارشیک

  

  یدهنم رو با سر وصدا قورت دادم و  برگشتم سمتش  چادرم  رو در آوردم و گذاشتم رو صندل آب

 شدم   کینزد ارشیچند قدم به ک
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 داشت   یاومد سمت من و آروم آروم قدم بر م یهمون جور که داشت م ارشیک

  

 ؟؟  یسر هم کرد یچه بامبول یبه اون زنه گفت ی: چارشیک

  

 ینم  نیچند سالم بوده که ازدواج کردم فقط هم دهینداشتم  اون ازم پرس یمن کار یچی: همن

   یگفت گهید زیچ هیدونستم که تو 

  

  

   میبچه راحت بش نیتا از شر ا  گهید یجا هی می: باشه پس آماده شو برارشیک

  

 کنن  یجا قبول نم چیکنن ه یکه قبول نم یدی: نه دمن

  

 کنن آماده شو  یکنن پول بدم بهشون  قبول م یکنن قبول م ی:مارشیک

  

 زارم   ی: نه نممن

  

 نداشتم   یریمن تقص ستیطور ن نیشد من: نه ا یکه اون ناراض یکرد یکار هیخودت  یدی: دارشیک

  

     میبر ای: پس را ب ارشیک

 بچه رو از دست بدم  نیخوام ا یمن نم یفهم یچرا نم  ارشی: کمن
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 رو بفهم   نیخوامش تو ا ی: اما من نمارشیک

  

   

 زارم  یشجاع شدم و گفتم :نم هویشد. که  یدونم چ ینم

  

  

و به سمت   دیهم ساب یشد دندون هاش رو رو ارشیاز اندازه ک شیب تیحرفم باعث عصبان نیا که

 رفتم   یقدم برداشت که منم عقب عقب م

کردم با حرف قانعش کنم اما گوش  یم یسع رهیخوام بچم رو ازم بگ یترسم اما نم یازش م زیچ نیع

 اون بدهکار نبود  

  

انقدر  ایبراس سقط  میر یم ییای یبا من م ای  ادیب ایبچه به دن نیزارم ا ی: فاطمه من نمارشیک

   یدیفهم  فتهیبچه ب نیتا ا زنمتیم

  

 ..  زازمی. من نمیبترسون یتون یها نم زیچ نی: من رو با امن

  

 نه    ای میبر ییایم  گمیبار م نیآخر ی: اه باشه ...  براارشیک

 : نه  من

 دستام گرفته بودم   نیرو زدم و رفتم تو اتاق درم پشت سرم بستم رو تخت نشستم و سرم رو ب حرفم
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برداشت و اومد  یهزار  کمربند یوارد شد و رفت سمت کمد  ضربان قلبم رفته بود رو ارشیک هوی که

 من  ینه خدا یسمت من  وا

 بره  یبچه امروز جون سالم به در نم نیکه معلومه ا نجوریکرده بودم ا یکتک حساب هیرو آماده  خودم

  

  

 نیرو مطمئنم با ا نیمانعه شد ،  ا یحس هیدفعه ترس مجبورم کرد که خواستش رو قبول کنم اما  هی

منم بلند شدم و  ستادیرو به روم وا یشه  وقت یبچه قطعا سقط م نیو اون کمربند ا ارشیحالت ک

   دیلرز یدست و پاهام به شدت م ستادمیوا

   یبا کتک زدن من بچت رو بکش یخوا یم یعنی: من

  

مجبورم  یبچه رو از سر راهمون بردار نیدردسر و عذاب ا یب یکن یقبول نم ی: اره ... وقتارشیک

 بزنم   یکار نیدست به چن

  

 راهت رو سد کرده ؟؟  یبچه  کجا نی: هه امن

  

   ریطور دست وپا گ نیپدر شدن زوده و هم یندارم اما برا یمن با تو کار نی: ببارشیک

  

  

 

  یکن یم یزندگ  تیدوران مجرد نینکردم تو االن ع جادیا یرییتغ تی: منم زنتم اما تو زندگمن

 بشه  تیتو زنذگ یرییزارم  باعث  تغ یمطمئن باش اونم نم
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  یحرفا گولم بزن نیبا ا یخوای: فاطمه من بچم که مارشیک

  

 : گناه داره   من

 نباش  زهایچ نی: تو فکر اارشیک

 کنه   یقبول نم یجور چیه ارشیجور که معلومه ک نیشده بودم ا دیواقعا نا ام گهید

  

اون بچه بهتره اما  یتو هم برا یسقط بشه هم برا یاون جور یفکر کن گهید کمی ستی: بهتر نارشیک

 !!  یش یم ریگ نیکمربند زور من چند وقت زم نیبا ا

  

  

 هی هیشب شتری، االن ب یکنم که آدم باش یشک م نیکم کم دارم به ا ؟؟یهست یک گهی: تو دمن

 تا آدم   یونیح

  

 زد : خفه شو   ادیبازوم و فر یرو باال برد و محکم باهاش زد رو کمربند

  

رو نداد که از خودم محافظ  نیفرصت ا یشد بهم حت یبعد یضربه باعث به وجود اومدن ضربه ها نیا

 کنم  

  

 

  

 ینجوریرو ازم ا مینوازش کرد  با اول دخترانگ زشیبار دوم هم من رو با کمربند عز یظالم من برا مرد

   رهیخواد ازم بگ یبا بچم رو م نیگرفت ا
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انگار دوست  ارهیدرد رو برام به وجود ب نیباالتر خواستیزد انگار م یسگک م  یبار هم از جا نیا

 خواد همه درد ها رو با تمام وجود بچشم   یبچشم م ینداره درد کم

  

   دیشن یکدوم رو نم چیپر دردم رو ه یها غیهام رو ناله هام رو ج هیکر شده بود گر انگار

  

نه ناله و نه التماس از سرعت  غینه ج دمید یوقت  دنیخودش رو زده بود به نشن دیشن یاگرم م ای

 یزدم نه ناله م یم غیکرد  خفه شدم نه ج یخورد کم نم یدستاش که به همراه کمربند به بدنم م

   ختمیر یکردم نه التماس  فقط مظلومانه اشک م

  

کرد اما  یدندونام گرفته بودم تمام بدنم از درد گز گز م نیدرد ها بزام سخت بود لبام رو ب تحمل

 بود  دهیانگار هنوز به مقصودش نرس ارشیک

 کمربند بخوره تو صورتم پاهام رو تو شکمم جمع کرده بودم   دمیترس یبرگشتن رو نداشتم م جرعت

نصف سر و صورتم سوخت ،  کبارهیکه کمربند باال رفت و به  نمشیمکث کرد برگشتم تا بب قهیدق چند

 خورد بود تو  صورتم سگکشم به سرم خورد بود  

  

تونستم چشمام  یاز درد نم یگوش خودمم درد گرفت وهنجرم سوخت  حت یزدم که حت یغیج چنان

 دستام گرفته بودم   نیرو باز کنم سرم رو ب

    

 یضربه ها رو حس نم نیا یدرد ها گهیه شروع کرد  اما من دمکث کرد و دوبار قهیچند دق ارشیک

   دمیچیپ یبود به خودم م دهیچیکه تو سر وصورتم پ یکردم  از درد
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که تو سرم بود  یدرد نیا یخورد اما دردش جلو یشکمم م ریز یرو کمرم رو شکمم حت کمربند

 نبود    یچیه

  

تحمل  گهید دیشن یها رو نم غیناله ها و ج نیا  دید یحال خرابم رو نم نیکور شده بود ا ارشیک اما

 اسمش رو صدا زدم   غینداشتم  با ج

  

 ...سرم ... سرم   ارشی: کمن

بود  سرش رو  ستادهیپشت به من وا ارشیبرگشتم کمرم سوخت ک یبهم نخورد  وقت یضربه ا گهید

 رفت  ادمیانگار درد   دنشیبرگشت سمتم با د یدستاش گرفته بود وقت نیب

 یحاله درست کرده بودن نم هیتونستم باور کنم اشک ها   ینم یکرد  حت یم هیداشت گر ارشیک

  نمشیتونستم بب

  

  

کنه چشماش  یم هیاون داره گر ارشینبود ک یبرام باور کردن نمشیزدم تا بتونم بب یهمش پلک م 

 قرمز شده بود  

  

برده بودم   ادیکلمه بگم قدرت تکلمم رو از  هی یتونستم حت یخورد اما نم یتکون م یماه نیع لبام

 نبود   یواقعا باور کردن

  

 

  دمیکردم و دوباره دراز کش فیناله ضع هی دیکش ریخواستم بلند بشم که سرم به شدت ت یم
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با  هیگر ریکرده بودم  زدم ز دایپناه پ هیاومد کنارم سرم رو بلند کرد و تو بغلش گرفت انگار  ارشیک

 کردم   یم هیبلند گر یصدا

  

 یم یبه خودش گلگ دیبردم و از خودش با یتونستم بکنم از ترس خودش به خودش پناه م یم کاریچ

 ... گهیشد کرد د ینم یکردم کار

  

 یکرد دستش را باال آورد تاصورتم رو دست بزنه  وقت یرو از خودش جدا کرد و به صورتم نگاه م من

 عقب   دیدستش رو کش یزدم  که سر یغیه بود خورد  چنان جکه کمر بند خورد یدستش به جا

  

   رونیو از اتاق زد ب رونیب دیحالش بد شد فکر کنم بازم بغضش گرفته بود  من رو از بغلش کش دوباره

  

 تونستم تکون بخورم     یکرد اما  نم یرفت تمام بدنم درد م دمیدر خونه فهم یصدا با

  

شدم  داریب یحالم بهتر بشه بتونم بلند بشم وقت کمیو چشمام رو بستم  تا  دمیداز کش یجور همون

 به عالوه سرم   دیکش رینشستم تمام بدنم ت یشده بود اتاق به شدت سرد بود وقت کیهوا تار

  

 

  

راحت شد   المینبود خ یزیچ یپاهام رو که نگاه کردم خون نیبچم افتادم ب ادی هویبغض کردم  دوباره

 العقل اون سالم مونده  
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از اندازه  شیو سرد بود از سکوت ب کیزور وزحمت بلند شدم رفتم تو سالن اونجام تار باهزار

  ومدهیهنوز ن ارشیخونه معلوم بود ک کیترسناک و تار

  

 از حد حالت تهو بهم دست داده   شیب یرو روشن کردم رفتم تو آشپز خونه  از گرسنگ برق

  

 لباسگرم بپوشم   هیسردم بود رفتم  یلیرو اجاق رو گرم کردم و خوردم بعد خ یها اغذ

  

  

کمربند روش بود   یکردم جا یبدنم که نگاه م یکردم به هرجا یداشتم لباس هام رو عوض م یوقت

 خودم سوخت   یدلم برا

  

 بدنم بهتر بشه   یکوفتگ نیتا ا دمیعوض کردن لباس هام  دوباره دراز کش بعد

  

گرفته بود من  میهم که انگار تصم ارشیبهتر نشدم ک دمیحوصله دراز کش یهمون جور ب یساعت چند

   ادیبعد ب رمیبم

  

 

  

 برد توان بلند شدن رو هم نداشتم   یکردم بازم خوابم نم یبغل به اون بغل م نیاز ا یهرچ

  

خواست باهاش چشم تو  یدلم نم دمیدر اومد چشمام رو بستم پشت به در دراز کش یصدا یوقت

 چشم بشم  
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قدم هاش دعا  یدر اتاق اومد که باز شد چشمام رو بستم انگار چند ساعته خوابم با صدا یصدا یوقت

  دارمیکردم نفهمه ب یدعا م

د و نشست رو تخت دستش رو بلند ش هویحالت بود که  هیچند لحظه تو  دیکنارم دراز کش اومد

 گذاشت رو نبض گلوم  

  

  دیکه راحت شد دوباره  دراز کش الشینمرده باشم خ دیگرفته بود ترس خندم

  

 نفس هاش نشون از خواب بودنش بود منم کم کم خوابم برد   یکه گذشت صدا کمی

  

  

 *** 

  

 نبود   ارشیشد  برگشتم ک یشدم هوا روشن روشن بود انگار ساعت نه وده م داریب یوقت

  

 تونستم تحمل کنم   یکردن واقعا نم یشکمم و سرم به شدت درد م ریز

  

 

رو از  ریبلند شدم  رفتم تو آشپز خونه  گرسنه بودم ش یبدتر به بدبخت گهیهم که داشتم د جهیسرگ

 بد شد  گذاشتمش کنار   کمیکه بخورم حالم  وانیتو ل ختمیر یبرداشتم وقت خچالیتو 
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 یلیخورد خ یرفتم حالم از اون غذا به هم م یم یرو که برداشتم از اونم بدم اومد سمت هرچ ریپن

 هم گرسنه بودم  

  

 رفتم    یراه م دهیدردم حالمو گرفته بود از زور درد خم رونیناچار از آشپز خونه گرسنه اومدم ب به

 سترس گرفتم حتما بچم رو سقط کردم که انقدر درد دارم.  ا هوی  دمیرو کاناپه دراز کش رفتم

  

 یجور نیکردم ا یشه من چرا دردش رو دارم  دعا دعا م ینم ودیپر یکه کس یتو دوران باردار آخه

 کنم نباشه  یکه فکر م

  

 همون  رفتم تو حموم وان رو پر آب گرم کردم    یشد برا یم شتریهر لحظه ب دردم

  

 راه   نیبهتر نیا دمیکش یرفتم تو آب گرم دراز م یشد م یم یلیخ ودمیکه درد پر شهیهم

  

به وان  یهام رو در آوردم رفتم تو وان از شدت درد کم شده بود اما بازم درد داشتم همون جور لباس

 دادم و چشمام رو بستم  هیتک

  

آب کم حالم رو خوب نکرد  اومد از وان  یکرد واقعا تحملش سخت بود حت یدلم به شدت درد م ریز

 وان خورد  یکه چشمم به آب ها رونیبرم ب

شدن منم  یخدا هر لحظه پرنگ تر م یرنگ شده بود هنگ کردم وا یعوض شده بود صورت رنگشون

 اومد   یاز دستم بر نم یا گهیکار د ختیر یفقط اشکام م

رفتم  یداشتم م دمیچیدور خودم پ یه رو سرزنگ بزنم حول ارشیبه ک دیبا رونیتو وان اومدم ب از

 و دست وپام سست شد   دیکش ریشکمم ت ریز هویسمت در که 
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از شدت   دیلرز یپاها و دستام م یحت نیتحمل وزنم رو نداشتم رو زانو خودم رو انداختم رو زم توان

 زدم   یاسترس نفس نفس م

کردم  یتونستم از جام تکون بخورم دعا دعا م یشده بود درد داشتم و نم ریپاهام خون سراز ریز از

   ادیزود ب ارشیک

  

  

 اومد   یلخته لخته ازم م گهیحال شده بودم خون هام هم د یواقعا سست و ب گهید

  

  

 شد که کف حموم افتاده بود   یساعت م کی کیهم نبود فکر کنم نزد ارشینداشتم  ک هیجز گر یکار

  

  

 شدم   یهوش م یشدم  انگار داشتم کم کم ب یحال تر از دفعه قبل م یلحظه ب هر

  

  

خون  یکردم اما جرعت نگاه کردن نداشتم حموم  بو یشدن رو حس م یها که از بدنم خارج م خون

 گرفته بود  

شد که من  ادیشه  دردم دوباره ز یخون از دهنم خارج م یکردم بو یحس م دمیکش ینفس م یوقت

 رفت  ادمیبه کل  هیبهم دست داد گر هویکه  یکردن  اما با حس هیدوباره شروع کردم به گر

کردم خودم رو به در حموم برسونم اما نشد چون  یشد  سع یتو بدنم خال یزیچ هیانگار  یزیچ هی

   دید یداشت تار م گهیچشمام د
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خون دور وبرم بود که  یک شده بود بوهوش کنه گلوم خش یداشت من رو ب یسع ییروین هی انگار

 شد حالم بدتر بشه   یباعث م

  دمیخودم دراز کش فتمیکه ب نیشد دستام تحمل وزنم رو نداشتن قبل از ا یم کیتار گهید چشمام

 که کم کم چشمام بسته شد  **** 

 یخون دور وبرم بود  دلم همون جور ضعف م یچشمام رو باز کردم باز هم تو حموم بودم و بو یوقت

 رفت  

بچه  یعنیشد حالم بدتر بشه   یخون که کف حموم بودن باعث م یبلند شدم لخته ها واریکمک د به

 شه   ینابود م ینجوریمن داره ا

  

  

زارم به فالکت خودم رو به در  یزارم نم ینم وفتهین یاون اتفاق یهمه تحمل کردم که برا نیمن ا نه

   میحموم رسوندم  در رو بزار کردم و رفتم سمت گوش

  

 اه گندتت بزنن    ستین یرو گرفتم که گفت اعتبارش کاف ارشیک شماره

  

 نیکه دوباره باعث ضعفم شد  ا  دمید کیخون را رو سرام یبرم رو تخت راز بکشم که قطره ها اومدم

 شه   ینم یجور

    

   ادیم ارشیبود که ک نیا دمیخدا  خودت کمکم کن تنها ام یبکنم  ا یکار هی دیبا
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خون ها  دنیآوردم مجبور شدم دوباره برم تو حموم  که با د یتحوع داشتم  و داشتم باال م حالت

 نداشت   یزدم تموم یاوق م یشد هرچ یحالم بد تر م

  

خون تو حموم دوباره اوقم  یخون ها و بو دنینفس راحت بکشم با د هیآوردم که  یسرم رو باال م تا

 گرفت   یم

 زدم.  یو خدا رو صدا م هیگر ریبلند زدم ز یبس بهم فشار اومد با صدا گهید

 بدجور روم فشار اومده بود  واقعا

  یلیناتوان شده بودم خ یلیخ  نیواقعا به شدتت ضعف کردم که پاهام سست شد و افتام رو زم گهید

 درد و ضعف ولکنم نبود   نیبهم دست داده بود اما ا یهوش یتوان نداشتم دوباره حالت ب گهید

 بود...   بیحس عج هیشد و  شتریلحظه دردم ب هیبهم دست داد و  یحس هیکه  نیا تا

گفت تموم شد  هنگ کرده  یبهم م یحس هیاما   دمیفهم ینم یزیبودم از دوروبرم چ جیمنم که گ 

 نگاه کنم   نیرو نداشتم که به زم نیبود جرعت ا

و نگاه کردم با  ایدلم رو زدم به در دنیبار یم لیس نیکرده بودن ع دایراه خودشون رو پ گهید اشکام

 زدم که هنجرم سوخت    یغیچنان ج دیگوشام سوت کش  دمیکه د یزیچ

 بچم رو سقط کنم   یکس یحالت ب نیشد تو ا یکردم باورم نم یم هیبلند گر یصدا با

  

    

 نداشت.  یتموم گهیزدم اشکام هم که د یحالت تحعو گرفته بودم اوق م دوباره

   رونیزرد رنگ از دهنم اومد ب عیما هیاوق زدم که  انقدر

  

 شد   یاون صحنه حالم خراب تر م دنیکار کنم با د یدونستم چ یبلند شدن هم نداشتم  نم توان
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چرا العقل به خاطر من   یچرا تحمل نکرد یمامان یشد یکامل م گهیهفته فقط چند هفته د چند

   یرو حاضر بودم تحمل کنم تو چرا صبر نکرد زی. من که به خاطر تو همه چیتحمل نکرد

  

تا  دمیکش یها م کیاون صحنه رو نداشت عقب عقب خودم رو رو سرام دنیچشمامم تحمل د گهید

   رونیاز اون حموم خفه کننده برم ب

  

اما پاهام سست سست بودن فقط خودم رو   رونیبا کمک در بلند شدم و رفتم ب دمیدر که رس به

 تونستم به تخت برسونم. از باال خودم رو پرت کردم  

  

حال شدم و  یدونم چقدر گذشت که ب یکردم  نم یم هیرو از سر گرفتم  بلند بلند گر میگر و

 آروم بشم  یچشمامم رو بستم تا کم

که نا  دیکش ریسر جام نشستم کمرم ت یرو باز کردم  خونه همون جور  تو سکوت بود وقت چشمام

 زدم   غیخواسته ج

  

  

 رو از سر گرفتم   هیسرم اومده  دوباره گر ییافتاده بود چه بال ادمیانگار تازه  هوی

 

  

گوشه تخت  یبود  حت یخون رشیبودم ز دهیچیکه دورم پ یقطره قطره روش خون بود حوله ا نیزم

 شده بود   یهم خون
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 گفتم   یم راهیرو بد وب ارشیکردم و ک یم هیکرد. بلند بلند گر شتریرو ب میگر تیوضع نیا دنید

  

  

 شد  باز هم حالت تحو داشتم   یشد که کم نم یم شترینداشت هر لحظه ب یاشکام تموم انگار

  

 یلحظه از جلو هیصحنه تو حموم   ختمیر یآروم آروم اشک م گهیرو پرت کردم رو تخت و د خودم

 رفت   یچشمام کنار نم

خفه  یناله ا  دیکش ریدر اومد  نشستم سرجام که کمرم باز هم ت ییدونم چقدر گذشت که صدا ینم

 رو صدا کردم    ارشیکردم و ک

 اونا داغ دلم تازه شد   دنیبودن با د ونینبود  مامانش و کتا ارشیباز شد اما ک در

 بودن   دهیکردن معلومه تا حاال با اون سر و وضعه منو ند یهنگ کرده بودن و نگام م دوتاشون

  

 ؟؟  هیخونا چ  یجور نیشد  تو چرا ا ی: فاطمه چمامان

  

 سر من و بچم آورد   یی: پسر نامردتون شما رو فرستاد بهتون نگفت چه بالمن

  

   بچه ؟؟  :ونیکتا

شد  پسرش  یباورش نم  دینشست اونم هنگ کرده بود شا نیپاهاش سست شد و رو زم مامانش

 سرم آورده باشه   ییبال نیچن
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رو دستام خم شده  هیسرو وضعم رو نگاه کرد  از شدت گر کمیبلند شد و اومد نزد ونیکمک کتا با

 کردم   یم هیبودم و بلند بلند گر

  

سه ماهم  نیجن نینگاه کن نیخودش رو کشت بر ی: ظالمانه بچم رو ازم گفت خودش خودش بچه من

  نیشاهکار پسر نامردتون رو نگاه کن نیکف حموم افتاده بر

  

  

 یبغلش بود دیکرد کنارم نشست و منو تو بغلش کش یم هیمامانشم باهام همرا شده بود و گر گهید

 کردم   یکردم ، گله کردم ،ناله کردم ، عقده هام رو خال هیداد  گر یمادر م

  

ازم  یکدوم سراغ چیکه ه نیخودش  از ا یمعرفت یپسرش از ب یرو گفتم از  نامرد زیهمه چ گفتم

 بال ها سرم اومد   نیکه انقدر تنهام گذاشتن تا ا نینگرفت  از ا

  

ه تو دلمه رو بگم  انقدر کذشت که کم ک یمادر گذاشت تا هرچ هی نیپاش گذاشت  و ع یسرم رو رو 

 بار خوابم برد  نیشد و ا نیکم چشمام سنگ

  

  

 

لبخند  هیشدم  داریب دید یکرد وقت یمامان بود و موهام رو ناز م یپا یچشمام رو هنوز سرم رو یوقت

 پرمهر بهم زد 
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شده  فیآخ بگم انقدر ضع هیسرجام نشستم که کمرم به شدت دوباره  دردش گرفت که باعث شد  

 شدن  ریدرد اشکام سراز نیبودم که با ا

  

که به کمک  نیکمرم رو ببندم  بعد ا دیگفت با کنمیم هیکمرم گر یبرا  دیفهم یهول شد وقت مامان

 دکتر  شیپ میبر دیمامان کمرم رو بستم  بعد اون مامان گفت با

  

 مامان    امیب خوامی: من نممن

 : چرا؟؟؟ مامان

  

 نداره   یا دهیفا چیشد رفتن االن من به دکتر ع دیکه نبا ینداره  کار یا دهیفا گهی: االن دمن

  

  

بچه دار  ینتون گهیباعث عفونت بشه و د دیبچه حامل سقط نشده باشه شا دیشا شهی: مگه ممامان

   زمیفکر کن عز نایبه ا  یبش

  

 رمیمونده  حاال گ یچ گهیگوشت کف حموم  د کهیت هی دیدیمونده آخه ند یاز اون بچه چ گهی: دمن

پدر شدن  اقتیاز پسر شما  حامله بشم  اون ل ستمیحاضر ن گهیعفونت کنه من که د نیکه مونده بزار

 رو نداره   

   میخودت باش بلند شو بر یکرده  تو با خودت لج نکن به فکر سالمت یکار هی: فاطمه جان  اون مامان

  

  

   دیاسرار نکن کنمیخواهش م امیخوام ب ی: نه مامان من نممن
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 شیکارو کرد  که خودش حالش اونقدر بد شده بود که با اون حال رفته بود پ نی: اصال چرا امامان

 مادرم  

  

 مادر شما ؟؟  شی: پمن

  

حال  نیتونم با ا ینم  شمیحال داغون اومده پ هیبا  ارشی: آره مامانم بهم زنگ زد گفت کمامان

 و....  میحال زنش چه طوره  ماهم که اومد نینیخونش بب نیبزارمش برگرده شما بر

 بود   یچ هیقض ینگفت حاال

  

  

  خوندیم یکور ارشیک یشده بود همش برا یعصبان یلیکردم که خ فیمامان تعر یرو برا زیچ همه

 یب نیبه خاطره بچش مجبور شد بره اما مامان نرفت  فقط جن ونی. کتاومدین ارشیشد باز هم ک شب

 چال کرد   کیقبرستون نزد هیچارم رو برد 

حالم اصال خوب نبود هم درد   هیگر ریبهم نداد که نگاش کنم  با رفتن مامان  دوباره زدم ز اجازه

 خراب خراب بود    میداشتم. هم حال روح

. اما با شهیکارم برام مشکل ساز م نیا دونستمیگفتم  م ینم یشد اما به کس یو بدتر م شتریدردمم ب 

 خودم  لج کرده بود  

تونستم بخورم  یلقمه نم هی یهردومون غذا آورده بود اما من اشتها نداشتم حت یمامان اومد برا یوقت

 که اونم به اسرار مامان چند لقمه خوردم   
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 یشد بچه چ یزنش چ  ستیبود  هه  اون که براش مهم ن ومدهین ارشیدوازده شده بود اما ک ساعت

شده بود مامان مالفه  یکه تخت خون نیبچه از سرش کم بشه  به خاطره ا نیبود که شر ا نیشد مهم ا

 ها رو شست.  یها و رو تخت

 .  میتو اتاق مهمان بخواب میهم مجبور بود ما

  

  

 هیهر وقت که  شهیبود اون هم یم شمیان خودم پخواست مام یبود اما دلم م دهیکنار من خواب مامان

خواستم فقط خودش رو  یکرد  االن من درمون نم یم دایدرمون برام پ هی عیداشتم. سر میدرد کوچ

 خواستم. فقط خودش   یم

  

  

 ریکه تو گلوم گ یبرد. هم به خاطره دردم هم به خاطره  اون بغض یخوابش برد اما من  خوابم نم مامان

 شد کردش  ****  ینم یکرده بود  کار

 کردن.   یشدم  داشتن با هم دعوا م داریو مامانش ب ارشیک  یسر وصدا با

خواست  یاونا بخوابه  دوباره بغضم گرفت دلم نم یتو همون اتاق نشسته بودم تا دعوا  رونیب نرفتم

 چشم تو چشم بشم   ارشیفعال با ک

  

 طرف قفل کردم  نیبلند شدم و در رو از ا نیهم یبرا

بودم خودم رو تو اتاق سرگرم کرده بودم تا  ریخواست باهاش رو به رو بشم  ازش دلگ ینم دلم

 در زد  یکیدر اومد  یصداشون بخوابه  صدا
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: فاطمه منم در رو باز کن برات صبحانه آوردم  من: مامان من اشتها ندارم ممنون  مامان: در رو مامان

   گمیباز کن م

رفتم  یم دیداشتم  با یزیاومد تو چون خون ر ینیس هیبلند شدم در رو باز کردم  مامان با  ناچار به

و باز سرم رو  کردمینگاه م رونیچشم تو چشم بشم  همش به ب ارشیخواستم با ک یاما نم ییدستشو

    دیمامان از رفتارم فهم نیینداختم  پا یم

  

  

 : اون تو اتاقه برو    مامان

 ...  خوامیم زی: آخه چمن

  

   ارمیبرات م رمی: برو من ممامان

  

  

نبود کار خودش آخه خدا  دیرفتم که در رو قفل کنم اما کل رونیاومدم ب ییکه از دستشو نیاز ا بعد

 من نگاه کنه   یتو رو خوادیم یچه جور یلیخداوک یبندت داد نیهمه رو رو چرا فقط به ا نیجونم ا

  

  

گوشه کس کرده بودم   هیافسرده ها همش  نیدردم که ولکنم نبود ع نیتو اتاق حوصلم سر رفته بود ا 

 کرد   یقیموس یدلم هوا هوی
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رو کنار بالشتم  یکردم و صداشم تا آخر کردم گوش یرفتم آهنگ رو پل میگوش یقیموس ستیل تو

 گذاشتم و به آهنگ ها گوش دادم  

  

  

 اومد تو  ارشیکنن  تو حس وحال خودم بودم که در باز شد و ک میاشکام دوباره اومدن تا همراه که

 یفرق ارشهیهمون ک نیا  دمیترس کممینشستم راستش  خیجن زده ها سرجام  س نیع دمشید یوقت

 نکرده  

  

تمام   یدکه اونجور  با نامر یوقت ادیکردم  یتو صورتش نگاه م یکنارم رو تخت نشست وقت اومد

 افتاد و چشمام رو بستم اشکام هم که...  یآورد م یم نییبندم پا یکمربند رو رو

  

  

مانند بهش گفتم : به من  غیتو خودم جمع شدم و ج رهیرو دراز کرد سمتم که دستم رو بگ دستش

 دست نزن  

  

 

پشت به من  دستش رو تو موهاش کرده  ستادیبهش برخورد که بلند شد و رفت سمت پنجره وا انگار

 نشه   یکرد که عصبان یبود داشت خودش رو کنترل م

  

 ایبودم تو حق به دن ینم یرو قبول کن. تا من راض نیخوام بگم کارم درست بود ، اما ا ی: نمارشیک

 که  یاومد یاگه باهام راه م یآوردنش رو نداشت

 کنه   شیمثال دکتر سالخ هی یدادیم یکرد ینم ی؟؟ خودت بچه خودت رو سالخ ی:که چمن
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که  یدیکه دکتر گفت سه ماهش د یدی؟؟د یبه بچه دار شدن چرا جلوش رو نگرفت ینبود یراض اگه

   یدیگناه جلوه م یخودت رو ب یگفت بدنش نسبتا کامل شده  چه جور

  

 

بچه از  نیمن که بهت گفتم ا یدونم منم مقصرم اما  تو چرا قبول نکرد یگناه نم یمن خودم رو ب     

 خواد   یبره چون پدرش اونا نم ینم یبهره ا یمحبت پدر

  

  

   یمنو تا حد مرگ زد یکه نابودش کن نیا یکشتن بچه خودت تو برا یشد برا ینم لیکه دل نی: امن

 حس کردم    دمیسه ماهم رو د نیجن یذره ذره نابود یفهمیم دمیشب تا صبح درد کش هی

نباشه که مرحم بشه رو دردت  تو خون  یاما کس یناله کن یداد بزن یبزن غیچقدر سخته که ج یدونیم

 یلعنت یفهمیبچم کف حموم سقط شد م ارشیدور برت نباشه  ک یاما کس یخودت  غلت بزن یها

  گمیم یچ یفهمیم

رو به روم نشست  ارشیو هق زدم  ک نیبگم نشستم رو زم یا گهید زیاجازه نداد چ هیگر گهید

به  یحت کردمیم یانقدر حالم خراب شده بود که خود زن رهیتونست جلوم رو بگ ینم کردیم یهرکار

 مجبور شد دوتا دستام رو پشت سرم نگهداره   ارشینداختم که ک یهم چنگ م ارشیصورت و بدن ک

  

 گرده   یبرنم یزیکارات  چ نیچه مرگته  با ا گهید ری: آروم بگارشیک

  

 شم   ی: خودم که آروم ممن

  

   یباز یوحش یبه جا یآروم بش گهیجور د هیشه  ی: نمارشیک
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   ید یشه اما تو اجازه نم ی: چرا ممن

  

 ؟؟  یجور چه

  

   اریمحرومم رو برام ب دنشیکه هفت ماه از د یفرشته ا اریمرحم دردام رو برام ب اری: مامانم رو برام بمن

  

  

 و گفت : نه امکان نداره   ستادیحرفام اخماش رفت تو هم بلند شد و وا دنیشن با

  

 : آخه چرا ؟؟؟؟ دمینال

  

کردم که باعث سقط بچه شدم که  کاریباهات چ یبگ یکه بهش زخمات رو نشون بد ارمشی: بارشیک

   یباهاش برگرد

  

 

 نمشیخوام پشم باشه فقط چند وقت بب یها فکر نکردم فقط م زیچ نی: نه به خدا نه ، من اصال به امن

گم بچه خود به خود  ینگم بهش م یخورم که بهش نگم  هچ یقسم م دمی. قول منیبه خدا هم نیهم

 گم   یجور م نیسقط شده به خدا هم

  

منو وتو  یبفهمن برا انمیاز اطراف ایاگه مادز بزرگ  یفهیم یکنیم کاریرو چ هیبق یچی: اون هارشیک

 ؟؟  یفمیشه. م یخانواده هامون بد م یمادر تو حت
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خوام تو را خدا تو  یازت نم یچیه گهیتو رو خدا  د ارشیبفهمن  فقط چند روز  ک میزار ی: خب نممن

 رو جون مادرت  

  

 نداره  یبه من ربط ومدیخودش نم ایزاهدان اما اگه پدرت اجازه نداد   رمیباشه باشه  امشب م     

 زدم   یم غیج یبغلش با خوشحال دمیپر ادیز یرو بهم دادن از خوشحال ایقبول کرد انگار دن یوقت

   

  

شد  یمن دلم آب م ادیبره و با مامانم ب ارشیشناختم تا ک یخوشحال بودم سر از پا نم یلیخ روزش

 بودم  دهیو مامانش  تو سالن بودن من تو اتاق دراز کش ارشیک

  

شده بود که مامان اومد  نینکردم چشمام تازه سنگ یرفت توجه ایاومد  یکیدر اومد  انگار  یصدا

 اتاق    یتو

  

   یتو شانس آرامش ندار زمی: بلند شو عزمامان

  

 اومد؟؟  یشده مامان ک ی: چمن

  

 اومد تو اتاق  معلوم بود عصبانه    ارشیتا اومد جواب بده در باز شد ک مامان

 اومدن بمونن ؟؟   نای:  اارشیک

 آروم حرف بزن   کمیدونم   ی: نممامان
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خونه شما. باز اومده  امیتونم ب یمن نم نیشه  به خاطر ا یدر خونش سبز م ادیمار از پونه بدش م     

 بشه   یخونه من که چ

  

   میتحملشون کن میمجبور  یبکن یتون یم کاریشنون چ یصدات رو م سی: همامان

  

 : آخه االن وقت اومدن بود  ارشیک

  

 فاطمه بچه سقط کرده مثال اومد ازش مراقبت بکنه کمک هم آورده    دنی:  شنمامان

  

   هیلیاومده از فاطمه مراقبت بکنه ؟؟  اگه به کشتنش نده خ نی؟؟  ا نی:  اارشیک

   نییاز گوش بره پا زاشتیآب خوش نم هیقبل که   دفعه

  

 اومده   ی. که کدمیخاطر پرس نانیاطم یاومده بازم برا یزدم که ک یحرفاشون حدس م از

  

 مراقبت از تو   یتو  برا شی: مادرشوهر وخواهر شوهرم  اومدن پمامان

  

 ، مامانم !!!  ارشی: کمن

  

 گرفتم   طیامشب هم بل ی...مامان من قرار بود برم دنبال مامان فاطمه  برا یوا ی: اارشیک
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   یتو قول داد ارشیبرن بعد   من: نه ک نایا میبزار دیشه با یکه نم نایوجود ا: با مامان

  

 جونم اومده   یکه بال ینیب ی: مارشیک

  

مامان هم پشت سرش رفت و بهم گفت از جام تکون نخورم تا خودشون  رونیعصبانت از اتاق زد ب با

   شمیپ انیب

  

 خدا  یشانسه که من دارم  ا نمیگرفته بود ا بغضم

دنبال مامانم   رهیم ارشیکه رفت ک نایکنم ا هیگر دیدادم  نه نبا هیبودم به تخت تک یشدت عصبان به

 داره قطعا  ینقشه ا هی  تهیافر نیاونم ا یخنده دار زیهه اومده از من مراقبت بکنه چه چ

 افشیون خانم قخانم نسبتا جون و مامان وارد شدن  ا هیفکر بودم که در باز شد و مادربزرگ و  تو

 آوردم   ینم ادیاما به  یلیبرام آشنا بود خ

 پشت  حاال چرا ماتت برده   مییایب دیشه ما با یاحترامم که سرت نم یسالم کن یستی: بلد نمادربزرگ

  

  

که احترام  یشروع شد  مامان اومد جوابش رو بده که خودم جوابش رو دادم  کس ومدهیهنوز ن ایب

رفت سالم کنم   ادمیتو اتاق  نیاومد هویدارم  من:  یخودش رو نگه نداره منم احترامش رو نگه نم

 یااومد بر یکه مامان جون نم شتونیپ امیتونستم بلند بشم ب یبعدشم من بچه سقط کردم اگه م

 مگه نه؟؟   ادتیع یبرا نیاومد یمراقبت از من  شماهم نم
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من: هر زمان که شما   یبکن یتون یرو کنترل نم تیگستاخ یباز هم خو تمیوضع نی:  تو امادربزرگ

کنم  اما تا  ینم یشما گستاخ یمن هم جلو نیکنترل کن نیرو تونست گرانیکردن د ریتحق یخو

   نمیمنم هم نیبمون ینحوریکه شما  ا یزمان

 یدستم رو تو یاون عمه خانم اومد کنارم نشست  با مهربون  رونیچپ نگام کرد و از اتاق رفت ب چپ

طرف   هیکرد. بعد هم صورتم رو به  زیشد و چشماش رو ر قیتو صورتم دق هویدستش گرفت اما 

 برگردوند 

شه  اون از اون  یپسره آدم نم نیا  ایمشکوکه ب  یاونم تو سه ماهگ نیسقط جن نیگفتم ا یدی: دعمه

 کرده   کاریدختر چ نیبا صورت ا نیبباز االن   نمیدفعه ا

  

  

 

کنه البته  یبا ما زندگ ستیحاضر هم ن   میبکن میتون یم کاریمامانت خواهشا نفهمه   چ سی: همامان

   رهیگ یبه نفعه دوتاشونه  اونجا مامان آرامش رو ازشون م ادین

 هیآروم بشم  کمی امیکنم تا م کاریخانوادم چ بیغر بیعج یدونم از دست کار ها ی: واقعا نمعمه

طرف که  هیرسم خون بس بودنش به  یرو م ارشیک نیشه  من حساب ا ینازل م گهید یآسمون ییبال

 حاملس   دونستیم یکرد  وقت یبهش رحم نکرد درست االعقل به بچه خودش رحم م

  

  

محبتش محبت خاله خرسس   نیزد تو سرم  ا زیآم ریهم شکستم خون بس بودنم رو چقدر تحق باز

 و سورتم رو به طرف مخالفش کشوندم   دمیکش رونیسرم رو به شدت از دستش ب
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بهم زل زد بعد بلند شد و رفت  منم اخم کرده بود  سرم رو تو دستام گرفتم و  هیکارم چند ثان نیا با

   دمیموهام  رو کش

  

  

هرچقدر  ییایباهاشون کنار ب دیکرد و گفت : بااومد کنارم نشست و دستام رو از موهام جدا  مامان

تا  کشهیطول م  زنیریخانواده محبت بهت نشون بدن قطعا چند لحظه بعدش زهرشون رو م نیا

 حساسه    تتمیبخصوص که تو وضع زمیعز یعادت کن

  

  

  رونیلبخند زده و از اتاق رفت ب بهم

    

حوصله زخم زبون زدن اونا رو  رونیکردم برم ب یهمش تو اتاق بودم راستش جرعت نم یروز چند

 بهتر شده بود  یلینداشتم   حالم نسبت به قبل خ

  

  

تر شده  نیسرسنگ کمیاالن  ارشی، با ک یبشم همون فاطمه قبل  امیبه حالت قبلم در ب دیبا گهید

 گهید یها زیو خودم رو با چ دادمیکوتا جواب م کفتیم یزیزدم. اگرم اون چ یبودم  باهاش حرف نم

 کردم    یسرگرم م

بعد اون روز نه اومد تو اتاق نه باهام هم  گهیبردن خونشون د فیتشر شیعمه خانم هم  دو روز پ اون

 بهش بر خورد   یلیکه خ نیکالم شد مثل ا

خورد که بر  یگفتم  بهغرورش بر نم یهم که من م یمادر بزرگ. زخم زبونش کم تر نشد که هرچ اما

 مراعات کنم   کمیداد که  یشد  مامان همش بهم تذکر م یبدتر از قبل م چیخورد  که ه ینم
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که لج مامان بزرگ  نیکه از سر ا نیبه خاطر ا ارشیزبونم. رو گرفته بودم ک یجلو کمیخاطر مامان  به

 گرفت  یرو ازم م ینشونش ندم گوش یجور هیرو  یو گوش ارمیرو در ن

که  نیزاشت از جام تکون بخورم تا ا یدستم بود نم یکه گوش ید و  تا زماندا یو شب  تو اتاق بهم م 

 بدم   لشیرو تحو یگوش

که بره اون دل   دمیکش یرو م نیمنم که هرچقدر انتظار ا میبود ریبود همه باهم درگ یتیوضع هی کال

 رفتن رو نداشت 

 نداشتم   شیمادر بزرگ خانم  آسا نیتو خونه خودم از دست ا ادیمونده بود اشکم در ب نیهم گهید

که مامان اومد تو اتاق و حاضر و آماده  خوندمیمجله. خانواده رو م هیاتاق نشسته بودم و داشتم  تو

   رهیم ییجا دمیبود. ازش پرس

    ایمامانم هست تو ب گهیزنگ زد گفت بسه د ارشیک ی: بابامامان

  

 کشه   یمن رو م نیتنها بزار نی: نه مامان من رو با امن

  

 ینم یچیه  یهر چقدر متلک و طعنه زد تو اصال حق جواب دادن ندار  زمیعز ستیطور ن نیمامان: ا 

اگه اوضاع  زنمیکشه  خودمم هر شب بهت زنگ م یخجالت م زنهیکه م یخودش از حرف یاونجور  یگ

 باشه؟؟   امیخراب بود دوباره م

  

 : باشه  من

  

کن  یسع  یکن یآشپز یتون یسفارش نکنم. االنم حالت خوب شد م گهیعروس نازم د نی: آفرمامان

من چشمم از   یزن یاصال لب نم یدرست کرده بود که بخور یزیدرست کنه  اگه هم چ یزیچ ینزار

   یترسه  باشه سفارش نکنم. خودت غذا درست کن یم یلیزن خ نیا



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  88:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

به جوابش رو  یزینصف روز باهاش تنها باشم اون چ دایمامان   من زورم م نی: چشم نگران نباشمن

 کرده بود   یرو هم عاص ارشیندم  همون دفعه قبل آخراش ک

  

خدا  گهی. من برم دیباشه سفارش نکنم فاطمه  مراقب خودت باش  یتحمل کن زمیعز ی: مجبورمامان

 نگهدار  

  

که نشسته بود نکون  یکردم. مادر بزرگ هم  از جا شیکردم و تا دم در همراه یمامان رو بوس با

که در رو بستم  خودم رو به خدا  نیبعد ا  نیمامان تکون داد هم ینخورد. فقط دستش رو تچبرا

 سپردم 

کرد بخصوص که  یم تمیاذ یلیگذشت زخم زبون هاش خ یهفته پر جنگ عصاب و نا آروم کی

 کرد    یبره بعد شروع م ارشیک زاشتیم

  

گرفته خستم از همه خستم  تو اتاق نشسته  زیاز همه چ گهیمزخرف شده بود  دلم د گهید یچ همه

 وارد شد  ارشیک هوی  ختمیر یدل خودم اشک م یکردم  و برا یگوش م یقیبودم و موس

  

   

 زدن   ادیشد و شروع کرد داد و فر یکردم که عصبان رونیها رو از گوشم ب یهندزفر

  

 ینگو خانم هندزفر  افتادهیهنجرم پاره شد بس صدات کردم فکر کردم برات اتفاق: دوساعته ارشیک

دق   نهیآ نیبا ا یبعدم همه انتظار دارن من با زندگ کنهیم هیشوهر مردش گر یتو گوششه و  داره برا

 دونه اصال نم...  یها نم یاز زنونگ یچیزن ه گنیم نمیدل خوش باشم به ا
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 زدم و گفتم: بس کن بس کن ،  غیم جرو رو گوشام گذاشت دستام

  

مرد  یتو ک ی؟؟آخه لعنت یخوایم یچ گهی. دیوجودم رو آب کرد یرو خراب کرد میزندگ ی: لعنتمن

 کنم   یزن  باشم و زنونگ یکه ازم انتظار دار یکرد یو مردونگ یبود

  

حرف زدن برام نمونده بود  اما باز هم ادامه دادم بلند  ینا گهیهق هقم انقدر باال گرفت که د گهید

 کرده بودم   دایپ تشیموقع هیدلم  گفتم  انگار تازه  یو حرفا ستادمیشدم و رو به روش وا

    

بودم   شده بود من  شتریخون بس ب هیتو از  یکه من بشم همدم ، من برا یگاه بود هیتک ی:  تو کمن

  کنمیم هیدارم گر ینیبار شده بود بب هیتو سرم ، یبار باهات حرف بزنم و خون بس بودنم رونزن هی

   رمیشده تا آروم بگ یفقط باهام حرف بزن  یبغل نه  حرف بزن  یآرومم کن یبغلم کن

 ۱۷ خورهیبهم م نیشدم. منو بب ریمشترک  هفت سال پ یبگم   تو هفت ماه زندگ یاز چ گهی: د من

ماه همش با  ۴ماه بعد ازدواجم فقط  ۴اونم  ادیسن سرم هوو  ب نیتو ا کنهیباور م یباشه ، کسسالم 

 امانج گفتیاون م یکردم هرچ یم خواستیکه اون م یکم داشتم اخه  هرکار یمگه چ گمیخودم م

 رو بسازم  تا دوام داشته باشه  مونیزندگ خواستمیدادم   هرچقدر اون سرد بود من گرم بودم و م یم

شوهرت بهت بگه  حالم   هیاخه مگه غرور چ  یباهام که نکرد کارایفکر کن  چ کمی: فقط با خودت من

 خجالت  گهیبخوام باهات بخوابم  بهم م خورهیبهم م

بچه که  گهیبهم م یقدم بزن ابونیتو جمع دوستام نشونت بدم. دوست ندارم کنارم تو خ کشمیم

که  یها یاز غرور اخه زنونگ مونهیم یچ گهیخوام بچه خودش رو ... د یخون بس باشه رو نم مادرش 

 نمن از همون اول همو هیچ یدونیدوباره بسازمش اخه ... م یمردم له شدن  رو چه جور یپاها ریز

 نمیانصاف به ا یبرم  اما ب تیکه من برم که از زندگ نهیا یتو برا یکارا نیکه  ا  دونستمیاول اول م

  ستین یراه یبرم وقت یکه چه جور یفکر کرد
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حرف ها  نیهه ا ومدیتو حالتش به وجود ن یرییتغ چیکرد ه یبهم نگاه م یهمون جور عصبان ارشیک

 ... یریتاث چیزاره ه ینم ارشیرو ک یریتاث چی. هدنهیآب تو هاونگ کوب

صورت اشک  ییبه پهنا یواقع یدستام گرفتم به معن یرفتم رو تخت نشستم  سرم رو تو دیام نا

 بودم     ختهیر

در  یدر رو بست و اومد جلوم بازوم رو گرفت بلندم کرد از سر نا پام رو نگاه کرد و با اخم  ها ارشیک

 هم گفت 

  

  یختیهمه اشک تمساح ر نیها ا نیا ییمن جلو ییبردن آبرو ی: فقط براارشیک

 

  ؟؟

  

   تیاز مردونگ یچشمه ا هی نمی: هه... امن

  

 قیشقا ییخودت و منو جلو یکه فکت رو داغون نکنم آبرو کنمی: دارم خودم رو کنترل مارشیک

    یبرد

  

 بود ؟؟  نجایا قیمگه شقا ی: چمن

  

 رسم   ی: اگرم اون نبود مادربزرگ من که بود  من به حساب تو به وقتش مارشیک
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 یکه نم یاالن چه فکرا قیخدا شقا یاصال حواسم به اون نبود  ا یداد که پرت شدم رو تخت  وا هولم

 کنه 

 گند  ،یکنم خفه سر جام نشسته بودم خاک تو سرت فاطمه ... گند زد کاریدونستم چ ینم

 هی قیشقا یکه شده بعدشم دروغ که نگفتم... وا هیبکنم کار گهیتونم  د ینم یغلط چیتو فکر بودم ه 

صورتم از اشکام که خشک  دمیرو تخت دراز کش  دیشن یحرفا رو م نیا دیطرف العقل مادربزرگ نبا

شد  وارد قیشقا یسوخت اما حس رفتن به حموم رو نداشتم  انقدر تو فکر بودم که وقت یشده بود م

 اصال متوجه نشدم  

ت بودم و اجازه خواس ستادهیبرق گرفته سر جام نشستم و  با لبخند کنار در وا نیصدام کرد ع یوقت

   نهیبش ادیب

 کنم   یکه زدم دارم فکر م یمن: اهوم  به گند  یدر زدم متوجه نشد ی: تو فکر بود هرچقیشقا

 

 : یکرد ارشیکه باک ی: دعواقیشقا

 : آره اصال حواسم نبود که دور وبرم رو نگاه کنم  من

  

  دمیبهم گفته من بهت حق م ارشیک یکه زد ییحرفا نیتمام ا  دونمیتون م ی:  من از زندگقیشقا

 گم   ینم ینگران نباش  به کس

  

   دیشن یم دیمن مادربزرگشه  اون نبا ی: نگرانمن

  

 یول نیدار یخوب یزندگ ارشیتو ک کنهیگفت اون فکر م ارشیدستش  ک ی: اره سوژه دادقیشقا

   زدیاومد  اون داشت پوزخند م یصدات م  یزدیحرف م یداشت یوقت نیامروز لو رفت
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 خوره انقدر دهن لق باشه  ینم ارشی: به کمن

  

 گه ؟؟؟  ی: مگه از من به تو نمقیشقا

  

    یا گهید زیاز چ ایزنه چه برسه از تو بگه  یاصال باهام حرف نم ارشی: کمن

  

  شهیم یانقدر بهت بد   یکنیتحمل م یچه جور ی: تو چقدر صبورقیشقا

تونم ازش دست  یساخت چون  اگرم بخوام نم دیشدم  اما با ینجوری: خودمم توش موندم چرا امن

 بکشم  

  

  

 مطمئنم!!  ؟؟یرو دوس دار ارشی: کقیشقا

  

  

وار   وانهیهاش باز هم بهش دل بستم اونم د ی: بگم نه خوب دروغ گفتم  انقدر خلم که با تموم بدمن

   ستیدست خودمم ن

  

  

ها  یها و خوب یباهمه بد میبند یزود دل م یلیخ  نهی: خب نقطه ضعف تمام ما دختر ها همقیشقا

 یبرا  میکن یچون اصال دل نم میکن یدل نم رید میبند یدل م یکه وقت نهیطرف مقابل بدتر از اون ا

   میتحمل کن میتون یچون م میش یوقت نابود نم چیمن: اره اما ه  میخور یبد ضربه م  نیهم
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من  هیخواد   یدلم اصال نم نیهم یبدجور ضربه خوردم برا می: حرف تو درست اما من تو زندگقیشقا

کردم تو  ینامزد نم ارشیرم  که اگه من با ک یتکرار بشه ،چند وقته دارم با خودم کلنجار م گهید

چون  دمرو مطرح کر میموضوع رو که از هم جدا بش یا ارشیبا ک یبه خدا حت یشد ینم تیانقدر اذ

 رو بسازم   میزندگ یا گهید یکس یزندگ یخوام رو بنا ینم

 و دستش رو تو دستم گرفتم دستش بدتر از دست من به شدت سرد بود    دمیلبخند به روش پاش هی

 گهید یکیبا  ارشیک  یکرد یچه نم یکرد یرو قبول م ارشیک شنهادیجان  چه تو پ قی: شقامن

ره  چون  یم گهید یکیره سراغ  یم ارشیباز هم  ک یکرد االنم اگه تو ازش جدا بش یازدواج م

 با من!!!  یمنم،فقط من و زندگ ارشیمشکل ک

 حرف رو زد  نیخودشم  هم ارشی: اره ک قیشقا

که زمان از دستمون  میانقدر غرق حرف زدن و بگو بخند بود میحرف زد یاز هر در قیروز با شقا اون

سخت درناکش برام  یدگاز زن یباهام صادق بود مهرش به دلم نشسته بود  وقت قیدر رفته بود شقا

  گرفت   یم شیگفت دلم براش آت یم

باهم  یجاها هیاون از من بدتر بود  یکشم اما زندگ یم یسخت یکردم من دارم زندگ یفکر م قبال

   میگفت مونیمجرد  یها یهردومون از خانواده ها و زندگ  دمیخند یجا بلند بلند م هی میکرد یم هیگر

  

  دنیها آزارت نم تیمحدود نیا  یاونقدر آزاد بود  تیشه تو دوران مجرد ی: باورم نمقیشقا

  

وارد شد و با  اخم بهمون  شیشگیخان با اخم هم ارشیخواستم جوابش رو بدم که در باز شد و ک یم

 تشر زد  

  

فاطمه  نیکن یخونه گرسنه هستن نم نیهم تو ا گهیکه دونفر د نی: بگو بخندتون به راه فکر اارشیک

  گهیبهت ساخته د یدرست کن  مفت خور یچ هیبرو  ایخانم راز دل کردنتون رو بزار برا بعد ب
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 قیکه شقا نییانداختم و از تخت اومدم پا نییبغضم گرفته بود  سرم رو پا زدیداشت باهام جرف م بد

 دستم رو گرفت  

  

سر پا  ادیتونه ز ینم  ضهیکه مر ینیبیم یش یهاپو م یرسیم چارهیب نیچرا تا به ا ارشی: وا کقیشقا

   ستهیوا

  

هم فشار دادم تا  یکه بهم نسبت داده بود  در حال انفجار بودم اما چشمام رو رو یا چارهیلفظ ب از

 آروم باشم   

و  یبلند شو غذا درست کن  امروز هم هوس ماه یگیاگه راست م گرانی:  مدافعه حقوق  دارشیک

   یکن یشکم هاشون رو خال  دیتازه هم گرفتم با یفسنجون کردم. دوتاشون رو درست کن ماه

  

  ارش؟؟؟؟ی: کقیشقا

  

 دخالت نکن   ستیکه بهت مربوط ن یزیسر جات. و تو چ نی:  پس بشارشیک

  

. حرفشون رو نداشتم از کنارشون دنیتا جوابش رو بده حوصله شن ستادیرفت رو به روش وا قیشقا

 گذشتم رفتم سمت آشپز خونه 

 نیهم یمادربزرگ نشون بدم برا ای قیخواستم ضعفم رو به شقا یبغضم گرفته بود اما نم شهیهم مثل

 رو صورتم  بعدم مشغول کارام بودم   دمیآب سرد رو باز کردم و آب پاش ریش

  ییرایهم رفت سمت پذ ارشیاومد تو آشپز خونه  ک قیشقا  رونیاز اتاق اومدن ب ارشیو ک قیشقا که

 کنم ؟؟؟  کاری: من چقیشقا
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رو لبش خورد  پاهام سست شد و رو  یبه کبود میبهش بگم ساالد درست کنه که چشمم مستق اومدم

 نبود بود؟؟   یکبود نیبودم ا ششیکه. من تو اتاق پ نیول شدم  تا قبل ا  یصندل

تونه حال اون لحظم   ینباشه نم طیتو اون شرا یکنم  تا کس فیاون حالم رو توص یتونم چه جور ینم

 درک کنه  

  

  

 

 شیاز چند ماه پ شیبود  ب دهیمن رو بوس میوقانون یکه شوهرم ، همسر شرع یبار نیکه آخر نیا فکر

 کرد   یبود  حالم رو بدتر م

  

 جلوش رو گرفته بودم دوباره اومد به سراغم  مطمئنم حالم از چهرم معلومه بود   یکه به سخت یبغض

  

 شد حالت خوبه ؟؟؟  ی: فاطمه با توام چقیشقا

  

 ساالد درست کن    یتون ی: آ. آره  اگه ممن

  

  

 دادم   یبهم وارد شد کارام رو تند تند انجام م یعصب هیحمل هیگاز گرفتن لبام شدم  انگار  مشغول

روشن گذاشتم  و    رشیشعله کوچولو ز هیهم جا افتاده بود اما  یبرنج ها روکم کردم  قورمه سبز ریز

 ها رو گذاشتم تو فر  یماه

داد  درسته با  یعذابم م شتریب نیگذروند ا ینشسته بود و کارام رو از نظر م قیهمون حالت  شقا تو

 سوحان روح منه   زارهیم نمونیب ارشیکه ک یفرق نیاما ا میهم خوب
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 دم حواست به  غذا باشه   یم یبو ماه  رمیدوش بگ هیسمتش : من برم  برگشتم

  

 راحت   التیبرو خ زمی: باشه عزقیشقا

  

 بودم   دهیگردن کبودش بود که تازه د یجا یاما نگاه من به  جا زدیداشت حرف م اون

 ] 20:37 19.09.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۸۷�💞� 

  

  

خودم سوخت و  یخودم برا گریسوز که ج گریسرد و ج یلیآه خ هینتونستم بکنم جز  یکار چیه

 متعجب نگام کرد  قیشقا

 رونیرفتم تو اتاق حوله رو برداشتم و اومدم تو حموم  ب  رونیگرد کردم و از آشپز خونه زدم ب عقب

 اتاق  

 نیهم یکرد برم تو همون  حموم  برا ینم دیکه اون اتفاق تو حموم برام افتاده بود  چشمام د یوقت از

   نجایا امیم شهیهم

دهنم رو گرفتم که صدام  یدوش بغضم سر باز کرد جلو ریکه رفتم ز نیگرفتم هم یآتش م داشتم

    یکردن هیکردم اونم چه گر هینره اما گر رونیب

وچند سالم رو باز کنم حالم همش دستم رو  نیتلنگر بودم که بغض چند هیساله منتظر  نیچند انگار

 جلوشون رسوا نشم   نیاز ا شتریصدام باالتر نره و ب دامیدهنم فشار م
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 یپوست بدنم خال یرو رو تمیرو برداشتم و تمام عصبان فیکه خوب شد بغضم که بهتر شد  ل حالم

 کردم   

  

  

 و رفتم سمت  اتاق   رونیب و از حموم اومدم دمیچیکه تموم شد حوله رو دور خودم پ حمام

  

  

نگاه بد بهم انداخت و گفت: اتاق خودتون مگه حموم  هی رونیکه مادربزرگ از اتاق مهمان اومد ب 

 حال هوو اومده سرت  نیکه با ا یلیچقدر زل یبه هووت نشون بد یخواست اینداشت 

  

 نمونده    یهم براش باق یکه حرف چهیچیمن م یسرو ته بود  انقدر به پرو پا یبرام ب حرفاش

ساده از تو کمد برداشتم  شرتیشلوار و ت هیتوجه نکردم و رفتم تو اتاق بدنم رو خشک کردم   بهش

 که بپوششم  

  

به  دمیبرداشتم و پوش  یو تاپ صورت  یشلوارک مشکل هیشدم و   مونیپش یناگهان میتصم هیتو  که

جمع کردم که جذابتر  ختیو به هم ر سیجور خ به همون پسیخوشملم کردم موهام رو با کر شیآرا

 شدم  

  

نگام  یجور هی قیرفتم تو آشپز خونه  شقا یوقت نیکنم صبر کن و بب یخان تشنت م ارشی...کنهیا

 پیت نی: تاحاال با اقیشقا ؟؟؟یکن ینگام م ینجوریکردم که ا رییانقدر تغ یعنی هیکرد  من: چ یم

   ینسبتا باحجاب بود شهیبودمت هم دهیند

   ننمیبب ینجوریا هیدوس ندارم بق یلیپوشم خ یم ینجوریا میموقعه ها تنها که باش شتری: بمن
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 یزیچ یگورخر یاالغ یفکر کنم مغز خر ارشیک نیخودمون بمونه ا نیب گمیم یچ هی: ها ...قیشقا

 ؟؟  رهیگ یمثل من رو م یا تهیسل هی کنهیرو ول م یگریزن ج نیخورده آخه آدم همچ

صدام فکر کنم   زدیخنده دار حرف م یلیرفتم از خنده  خ سهیحالت صورت و مدل حرف زدنش ر از

 اومد تو آشپزخونه   ارشیاز حد بلند بود چون ک شیب

خنده مزحک  هیابروش رفت باال و  یتا هیمن  دنیبالفاصله خندم رو جمع کردم  با د دمشید یوقت 

 دویشن قینثارش کردم که شقا یعبض هیلب  ریز یرفت حرص یوقت رونیکرد  و از آشپز خونه رفت ب

   یشیچقدر بانمک م یزنیحرف م یحرص یوقت ی: وا قیشقا  دیخند

رو  زیم میبلند شو بر االی االیکردم   تند تند گفتم :  زیهمون حالت نگاش کردم و  چشمام رو ر با

   کنهیم کمونیت کهیبا ساتور ت ادیخندمون رو بشنوه  م یدفعه  صدا نیا مینیبچ

هم رو  یهمش کارا  میپت ومت بود نیکارامون ع  میدیفوق العاده چ قهیرو با سل زیم قیکمک شقا با

    میدیخند یو کر کر م میکرد یبعدم همو نگاه م میکرد یخراب م

که  نیکرد تا ا یکه همش چپ چپ نگامون م دادیرو به شدت حرص م ارشیمادربزرگ ک خندهامونم

  میدیآماد شد و غذا رو چ زیم

گفتم که کر  قیو به شقا ختمیر ارشیک ینقشه باحال هم برا هیو اونا اومدن نشستن  میکرد صداشون

 و گفت من از خدامه   دیکر خند

که از غذا خوردنمون  کمیو مادر بزرگش هم رو به رومون   ارشیک   میکنار هم نشست قیمن و شقا 

 یم ارشیک یپام رو به پا زیم ریزدم و بهش اشاره کردم  اول من از ز قیچشمک به شقا هیگذشت  

   میدادینشون م الیخ یهامون رو ب افهیدوتامون ق دمیمال

نگاه  کرد  ماهم مثال مشغول حرف  قیخورد خشک شد  به دوتامون عم ارشیک یکه پام به پا نیهم

    میزدن باهم بود

 یم ارشیک یرو جمع کردم که اون پاش رو به پا گمید یپا زدم و قیشقا  یرو نامحسوس به پا پام

 بود   یدنید ارشیک افهیق شیخدا  دیمال
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با سر وصدا آب دهنش رو قورت داد  به زور  ارشیبود چون ک شتریب طنتشیهم که به نظرم ش قیشقا

 کردم    یدادشتم خندم رو کنترل م

 ارشیک افهیدستش رو رو دستم نامحسوس گذاشت  منم دوباره دست به کار شدم  ق قیشقا یوقت

 بود   یدنیواقعا د

 کرد    یم یکار ما رو تالف نیمادربزرگش نشسته بود دست وبالش بسته بود وگر نه ا 

 کرد   یرفت تو هم و چپ چپ به دوتامون نگاه م شتریاخماش ب میکرد یم تشیاذ میکه داشت یدوتا

و  میراحت بود یلیکم بود وما خ یلیخ میبود که عرضش که ما نشسته بود نیا زیم نیا یخوب 

   میدادیکارامون رو راحت تر انجام م

  

  

. زد و هیتک یو به صندل دیاز غذا خوردن دست کش هوی  میغذا رو کوفتش کرد یواقع یبه معن یعنی 

   میپاهامون رو جمع کرد یسر یلینگاه کرد که خ زیم ریبه ز

 یاون م میداد یتو همون حالت مشغول غذا خوردن شد  ما اگه پاهمون رو تکون م دویخند ثیخب

   میبچه آدم نشست نیسر جامون ع نهیتونست بب

که تو  یماه کهیت هیمادربزرگ تا اون موقعه ساکت بود   زدمیحرف م قیآروم داشتم با شقا آرام

بشنوه گفتم: نگاه  قیکه شقا یو اخم کرد اروم طور یماه سیبشقابش بود رو دوباره  انداخت تو د

   ارهیاز توش در م یلیاسرائ یبن یاالن چه بهونه ها

 مزه مونده   یپرفلفل  اما گوشتش ب یتند کرد یتونست یرو تا جا ی:  شکم ماهمادربزرگ

 نبود براتون پوستش رو بکنم و گوشتش رو بامزه کنم   ادمی دی: ببخشمن

من رو مسخره  یسر دار ریمنفجرشد وگفت: دختره خ هویکرد که  یداشت نگام م یپلنگ زخم نیع

 نیکرد که ا یداشتم نگاش م یبه خون سر  یمونده تو بدبخت من رو مسخره کن نیحاال هم یکنیم
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عنترت بنداز   افهینگاه به سرو وضعت بکن انقدر به اون ق هیکردو دوباره شروع کرد:  شیعصبان شتریب

 باز هم  شوهرت تو نکبت رو ن...  یدیدت مالانقدر به خو

 تو حرفش ووخشن و بلند گفت: ساکت   دیپر هوی ارشیک

نباشه  مادربزرگ: خوبه  یحرف یعنیبگه که گفت: گفتم ساکت   زیچ هیمادربزرگ خواست  دوباره

 !!  کنمی: مامان بزرگ خواهش مارشیک  یستیمنم  وا یجلو رو  نیبه خاطر ا گهید

 حرف بلند شد و رفت تو اتاق..  یب مادربزرگش

 دادمیهم فشار م یانگشتام رو تو رهیکه بغضم نگ دمیکش یم قیرو رو هم گذاشتم و نفس عم چشمام

 که آروم باشم 

  

بهت  ادیاز تو دهنش در م یهرچ یزن عوض ریپ هیبار غرورت بشکنه و  نیهزامو یبرا شهیمگه م اما

 شه   یخونسرد بود. نه نم شهیآروم بود م شهیم یحرف بزن یبگه و تو نتون

روز تو   دیجون زدم و گفتم: ببخش یلبخند ب هیکه رو دوستم نشست بهش نگاه کردم.  قیشقا دست

 تو رو ناراحت کرد    هیچه حرف نی: اقیهم خراب شد شقا

 نیوا من باشه یروز خنده رو لبا هیزدم و گفتم: من عادت کردم امکان نداره  رکیستیلبخند ه هی

 جماعت زهرم نکنن 

 کرد من رو بخندونه   یم یهم بلند شد و همش سع قیشدم و ظرف ها رو کم کم جمع کردم  شقا بلند

کرد  حالم رو که گرفت مادربزرگش اما باز هم دلم  یهم همونجا که نشسته بود و به ما نگاه م ارشیک

 کنم   یطونیش کمیخواست  یم

 جغد بهمون چشم دوخته بود    نیهم ع ارشیبگو بخندمونم باال بود. ک میشست یظرفا رو م میداشت 

هم  قیکه شقا نیدم کرد هم قیهم شقا ییچا ارشیک یکه تموم شد اومدم نشستم رو به رو کارمون

 ما رو به رگبار بست  ارشینشست ک
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باشه شما دوتا از  نجایا یبار آخرتون باشه  کس نیگوشتون کن زهیدوتاتون آو گمیرو م نی:  اارشیک

 کنم   یم زونتونیبه خدا از سقف آو نیبکن نیبخوا ایکار نیریش نیا

 تو اتاق ...  برمتونی: نه. مارشیک ؟؟؟؟؟یکن یم زونی: فقط از سقف آوقیشقا

مثال قر  یو رو صندل زدیبشکن م قیمن سرخ شدم از خنده وخجالت اما شقا ارشیحرف ک نیا با

 دختر سر جات   نی: بشارشیک  دادیم

 یمطمئنم شرارت از چشمات م یدیرو تو کش هیقض نیسرش رو سمت من کردو گفت: نقشه ا بعد

  دیبار

 بودم.  نیهنوز سر سنگ کمی ارشیسر گرم کردم. با ک میو خودم رو با چا دمیخند زیر

 یباهاش هم کالم نم ادیز نیهم یبودم برا ریراستش هنوز ازش به خاطره بچمون و بحث صبح دلگ 

 شدم 

 نیکار افتاد تو سرم  وگر نه منو چه به ا نیگل کرد و فکر ا طنتمیش هویدونم چرا  یهم نم امروز

 کارا...واال.... 

که  یو درشت زیر یداد و طعنه ها ریکه مادر بزرگ اومد و بهمون  گ یبود جز چند بار یخوب یلیخ روز

 کرد  یازم دفاع م ارشیجاهاش ک یبود که بعض نیا شیکرد  خوب یبار من م

جاها  یشوهرت بعض ینیبب ینباشه وقت یکرد  هرچ یداد و خوشحالم م یم یدلگرم شتریبهم ب نیا

 شه  یپشتته دلت گرم م

شب سرم رو آروم  هیماه برام حسرت شده   کی نیا یتو  نجایا ارشیماهه مادربزرگ ک کی کینزد

 بالشت   یبزارم رو

 یم تمیاذ یلیرسونه خ یباشه متلک ها و طعنه هاش رو بهم م یهر مدل رونیبره ب ارشینکنه ک خدا

 ... یلیداشت خ شین یلیکرد حرفاش خ
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 یرو هم تا مرز جنگ و دعوا برده بود من حرف ارشیمن و ک یبود چند بار حت تهیافر یاون زن ها از

 گفت   یم ارشیرفت به ک یروش و م زاشتیتا م شیزدم ش ینم زدمیم

  

  

اومد  یاونم چندان از مادربزرگش خوشش نم  ارشیتو خونه راحت نبودم نه من نه ک یوجود اون حت با

 دلش هم ازش پر بود  

  

  

نماز صبح گذاشته  یکه برا ارشیک یآالرم گوش یکار داشت زود قرار بود بره با صدا ارشیک صبح

 شدم  وضو گرفتم و مشغول نماز خوندن شدم   داریبودمش ب

هفت دوباره بزارمش  ساعتیبهم گفت برا ارشینماز  دوباره رفتم سرم رو گذاشته بودم بخوابم ک بعد

   دمیرفت وخواب ادمیرو هشدار اما 

 هویشد با  یصخره پرت شدم ،پرت شدنم مساو هیاز  هویکه انگار  دمید یم بیخواب عج هی داشتم

 کردم که شروع کرد فوش دادن من ...  یداشتم نگاش م جی، گ ارشیک دارشدنیب

 شده؟؟  یتو چ یگیم ی: اه چمن

رو ساعت هفت ها ؟؟ االن ساعت هفت و چهل   یبزار یمگه من بهت نگفتم گوش  شرفی: آخه بارشیک

  قستیدق

 دمیپر یمنم سر  دادیزمان رو فوش م نیرفت تو حموم منو خودش و زم یجور که داشت م نیهم

 و بدو رفتم تو آشپز خونه تا براش صبحانه درست کنم  نییپا

 یاستکان چا هیرو که دم کردم  یصبحانه ساده درست کردم چا هیساز رو زدم به برق و  یچا یسر

   ختمیبراش ر
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راست رفت سمت در خونه که  هیرفت چند تا برگه از اتاق کارش برداشت و  رونیاز  اتاق زد ب یوقت

 کجا؟!!  یا یا یسمتش  من: ا دمیدو

 : به نظر تو کجا؟؟؟ ارشیک

 شده ساعت نه شد   رمی: فاطمه دارشیاول صبحانه بخور بعد برو  ک ای: هرجا بمن

ساعت  مین ای قهیکه شده حاال ده دق رتیرو گرفتم و کشوندمش سمت آشپز خونه و گفتم: د دستش

روزکه صبحانه هم که  یدار فیبرج زهرمار تشر  شهیجور هم نیشده صبحانه بخور بعد برو هم رید

   یش یاز هاپو هم خطرناکتر م یگرسنه باش ینخور

  

رو که جلو تر گرفته بودم رو بهش  یو کاغذ ها رو ازش گرفتم و. چند تا لقمه ا یرو صندل نشوندمش

 خورد بلندشد  که بره باز هم نزاشتم   یچن. قلپ هم چا هیدادم  دو سه لقمه خچرد و 

  

 شده همه اونجا منتظر منن  رمی: فاطمه دارشیک

  

اونم  یدیم لیدکور آشپزخونه دکور توالت بشون تحو یاونجا بجا یبر یبا معده خال  زمی: خب عزمن

   کمیبخور  اتیبا جزع

  

   میخورم مگه من بچه مدرسه ا یمثال زدنت نم نی: گندت بزنن با اارشیک

  

لقمه داد دستش تو که اونم  شهی. میاالعقل به بچه مدرسه  ی: صد رحمت به بچه مدرسه امن

   یخواینم
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 دیموفق شدم و چند لقمه به خوردش دادم  تا دم در پشت سرش بودم  تا کفشاش رو پوش بالخره

  ختمیر یها رو به زور تو حلقش م یهمش  چا

منم مادرش برگه ها وکاغذ هاش رو ازم گرفت که بره درو باز کرد  یواقعا اون شده بود بچه مدرسه ا 

 بود   ختهیصورتش ر یرو سیکه خ  دمیکه تازه موهاش رو د

   یکرد یالعقل خشکشون م سی: موهاتم که خمن

   امیکه م یخشکشون کن  من: اگه بذار ریسشوار دستت بگ ایب نمیتا ماشت یخوا ی: مارشیک

مادربزرگش بلند شد که زهرم  یصدا هویلب نثارم کرد و هولم داد تو خونه و درم بست  ریز یزیچ هی

کارها  نیبا ا یاز دست داد ارشیک شیروپ  گاهتیماپربزرگ :جا دمیمتر از جا پر هیو  دیترک

   ینداشت یگاهیجا چیگرفته البته تو از اول ه گهید یکیگرده چون جات رو  یدوبارهبرنم

خودم  دردسر نشه   ینگم که برا یزینگم چ یزیوچ رمیزبونم رو بگ یبهم صبر بده تا جلو ایخدا اوف

 گفت   یبودم چ دهیراهم رو به سمت آشپز خونه کج کردم و انگار نشن

  یریو م نییپا یگاو انداخت نیسرت رو ع زننیدوباره متاسفانه صداش بلند شد : من باتو حرف م که

 تیاحترام به بزرگتر حال یباشه بزرگ بش یابونیفرهنگشون کوچه خ که یتو خانواده ا گهیبله د

   ستین

  

برگشتم  ستین زیسکوت جا گهید گه،یکرد نه د نیبه خانواده من توه کهیزن نیگفت ا یچ نیا

 نکنم   یاحترام ینکنم ب نیخودم رو گرفتم تا توه یجلو یلیسمتش خ

  

دارن  ادیدهنش رو اب بکشه  خانواده من عرج وقرب ز دیبا ارهیمنو م یکه اسم خانواد ی: کسمن

   دیگیم یچ دیو بهتره پس بفهم شتریها هم ب یلیارزش وفرهنگشون ازخ
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خانواده من، خانواده من نکن    یخوشم باشه زبونت هم که باز شد باز بلبل شد نی: آفرمادربزرگ

 هستن   یانگار ک گهیم نیمن همچ یجلو

  

باالس  زشونیمن ارزششون فرهنگشون همه چ یکه هستن برا یکه هستن هرچ ی: گفتم هرکمن

   دهیارزه به صدا مثل شما با فرهنگ ها تازه به دوران رس یوم

  

خانواده تو اگه خوب بودن    تتهیاز ادب و ترب ینشونه ا نمیا تهی: خفه شو دختر سلمادربزرگ

 دادن  یجامعه نم لیمثل تو را تحو یج*ن*د*ه* ا

  

حرف بزنه همش نفس  نیچه طور جرعت کرد به من همچ نیا دیحرفش مغزام سوت کش دنیشن با

 تا آروم باشم   دمیکش یم قیعم

  

 ش   یمن کار ها  نی: سفت خودتون رو به من نصبت ندمن

  

 مزخرفش خفم کرد.  یتموم نشده بود که با پشت دست و اون انگشتر ها حرفم

 حس بودن   یگونه وگوشه لبم ب یلحظه ا یمحکم زد که برا یطور

  

  

از باالتر رفتن  یریجلوگ یتونستم بکنم  برا ینم یسوخت اما کار یسوخت به شدت هم م یم گونم

دادم  صداش رفته  هیعقب گرد کردم و از سالن  رفتم تو اتاق در رو محکم بستم و به در تک یریدرگ

 شد  یرفت و حرفاش هرلحظه بدتر و زشت تر م یرفته باال م

  



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  106:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

رو  یکه الو کرد  در رو باز کردم وگوش نیزنگ زدم  هم ارشیکشو برداشتم و به ک یرو از تو میگوش

 کردم بشنوه صدا رو   یاومد گرفتم دعا دعا م یمادربزرگش که از سالن م یسمت صدا

کنه بهتره  یبگم باور نم ارشیبه ک یوقت ینجوریداد ا یکه بهم م یاز سفت ها گرفتیدلم درد م واقعا

 مادربزرگش رو بشنوه  یصدا

 دمیمادربزرگش که کمتر شد اومدم قطح کنم که د یصدا دیلرز یدست وپام م تیشدت عصبان از

 نرفته  اونم قطح کرده   یقطح شده اه حتما صدا

اما اصال   یلیسوخت خ یتخت و خودم رو هم پرت کردم رو تخت گونم م یروانداختم گوش یگوش

کردم انقدر  ینقطه نگاه م هیهم ساکت به  نباریصورتم چش شده  ا نمیشدنم نبود ببحس و حال بلند 

 پهلو به اون پهلو شدم عصابم خراب بود خراب تر شد   نیاز ا

بگه  بهتره دنبال دردسر  یزیتا باز چ ششیخواستم برم پ یسوخت اما نم یمعدم م یگرسنگ از

  ادیب ارشینگردم بهتر منتظر باشم تا ک

 یمواجه شدم رو یشده که با صورت رخم یچ نمیبب نهیآ یسوخت رفتم جلو یم یلیخ صورتم

با  نیکم هم خون خشک شده بود خدا لعنتت کنه بب هیخط کوتا افتاده بود  هیخط بلند و  هیصورتم 

 کرده    کاریصورتم چ

 اومد  در اتاق باز شد   ارشیراحت شد که ک المیدر شد خ یکه صدا نیساعت گذشت تا ا چند

 ؟؟؟  نیشد که دعوا کرد ی: باز چارشیک

  

 بدم که با تعجب نگام کرد   حیخواستم براش توض یسمتش  م برگشتم

  

 کار روکرد ؟؟  نی: چرا اارشیشده؟؟ من: شاهکار مادربزرگته  ک ی: صورتت چارشیک
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 ینجوریزد که ا ی: با چارشیک خودش رو به من نسبت داده بود جوابش رو دادم  ی: چون صفت هامن

 شد؟؟ 

شده بود  اما  دیناپد یکمربند جناب عال ی: باپشت دستش  انگشتراش صورتم رو پاره کرد تازه جامن

 کنم آخه ؟   کاریصورت چ نیمونه  من با ا یتا آخر م یکی نیا

   رونیب ییایب یباهاش حرف بزنم حق ندار رمی: مارشیک

  

هاش شروع  هیطعنه ها وکنا  نهیبیتون باهاش بسازم  تا چشمت رو دور م ینم گهیمن د ارشی: کمن

 ؟؟  شهیم یصورت دوباره صورت قبل نیکارو کرده ا نیاالنم با صورتم ا شهیم

اومد  یزد م یصداش نا مفهموم که داشت با مادربزرگش جرف م رونیگرد کرد و از اتاق زد ب عقب

با مادربزرگش دعواش بشه وگرنه تمام  دیبودم  نبا دهیصداشون رفته رفته باالگرفت خودمم ترس

    رونیشکنه رفتم ب یسر من م یکاسه کوزه ها آخرش رو

   یکنیم ینجوری: چرا اارشیرو گرفتم و به زور آوردمش تو اتاق  ک ارشیک یبازو

تونم بکنم   یم شهیکار رو که خودمم هم نیباهاش جنگ دعوا راه بنداز ا نجایا ای: بهت نگفتم بمن

 کنم؟؟  کاریچ یگی: مارشیک

فقط  ینجوریبحث هم نکن  چون ا یلطفا باهاش دعوا نکن حت یول یکن کاریدونم چ ی: داد نزن ،نممن

   یبا مادربزرگت دعوا کن یمن تو رو شوروندم که بر گهیشه بعد م یاسم من بد م

کردم  ینشستم و نگاش م شیآرا زیم یمنم رو صندل  زدیزد واسه  مادرش و باهاش حرف م زنگ

 رو قطع کرد و خودش روپرت کرد رو تخت   یحرف زدنش که تموم شد گوش

 یرو به موت بودم اما نم  یخوابش برد منم از گرسنگ ارشیهم گذشت ک گهیچند ساعت د هی

 در اومد   یصدا  رونیخواستم  برم ب
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 یلیخ دشیشول افهیبود که به در اتاق خورد  ق جیکردم که بره در رو باز کنه انقدر گ داریرو ب ارشیک

 بود   نیریبرام ش

  

  

صورت برم  نیبا ا دمیکش یرو که باز کرد از صداشون متوجه شدم مامان و باباش اومدن  خجالت م در

   ششونیپ

  

  

و رفتم تو سالن مامان بلند شد تا  دمیبه سر و وضعم رس کمی  ششونیصدام کرد تا برم پ ارشیک 

    دیکش نیو ه دیبکنه که صورتم رو د یباهام رو بوس

 : فاطمه صورتت !! مامان

  

 یکرد فضا یبه صورتم و مادرش نگاه م تیبابا ...بابا هم با عصبان شیزدم و  رفتم پ یجون یب لبخند

 ز خونه  بردن بلند شدم و اومدم آشپ ییخفه کننده بود به بهانه چا یلیخ

  

 یگفتم دلم نم ینم یزیچ ارشیکاش به ک یکردن استرس گرفته بودم ا یداشتن باهم بحث م اونام

 من باشم   نشونیب یخواد باعث دلخور

  

 اما واقعا تحمل کردن رفتارش برام سخت بود   نهیب یرو از چشم  من م نایمادربزرگش همه ا قطعا

  

 زیم یوسرم رو رو یبزنم نشستم رو صندل ادیخواست فر یانقدر صداهاشون بلند بود که دلم م 

 گذاشتم  
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 شدم  ینجوریچرا ا دیوارد آشپز خونه شد ازم پرس ارشیک که

  

   یشماها خراب بشه چرا به پدر و مادرت گفت نیمن نخوام ب ارشی: کمن

  

 رو جمع کنه   لشینباش مامان بزرگ رفت وسا یزیگفتم تو نگران چ یم دیبود که با یزی: چارشیک

  

 باشه  ریخوام از من دلگ یاز خونم بره نم ینجوریخواد ا ی: دلم نممن

  

 ] 23:55 28.09.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۹۸�💞� 

  

ساخت  با تو که ازهمه  یخانوادش نم یکدوم از عروس ها چیوقت با ه چی:  دخترم مادر من هبابا

 خود مادرم مقصره تو نگران نباش   میدونیبدتره ما همه م

  

 

عذاب وجدان  ینجوریمعذب شدم  بلند شدم وگفتم: آخه بابا ا کمیبابا به آشپزخونه  یهویاومدن  از

 بهتون گفت   ارشیمتوجه بشه اما ک یخواست کس یمن اصال نم  رمیگ یم

  

مامانم  یبرا شیدخترم نگران نباش اصالنم عذاب وجدان نداشته باش من خودم دو روز پ دونمی: م بابا

 دنبالش  امیچند روز م نیزنگ زدم گفتم ا
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 صورتم   یدکتر پوست برا میدنبال من که باهم بر ادیگفت فردا م ارشیکه برن مامان به ک نیا قبل

  

 یدرست نکرده بودم از گرسنگ یزیبود منم که چشده  کیبه  تار کیرفتن اونا هوا  هم که نزد بعد

 هم جون نداشتم  

  

  

دادم   هیرفت خودم رو به کاناپه تک جیدرست کنم. سرم گ یزیبرم تو آشپز خونه چ خواستمیم  یوقت

 رو صدا کنم و تمام....  ارشیشدن داشتم فقط تونستم  ک هوشیحس ب

  

  

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

  

 آب باالسرم نشسته بود   وانیل هیبا ارشیچشمام رو باز کردم ک  یوقت

  

 

 ؟؟؟  ی: خوبارشیک

  

 حالت تهو گرفتم   ی: نه از گرسنگمن

  

   ینخورد یزی:مگه چارشیک
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تا با مادربزرگت   رونیب ومدمی: نه همون صبح که پشت سر تو. با مادربزرگت دعوا کردم  از اتاق نمن

 چشم تو چشم نشم  

  

   ارنیب یزیخل و چل. صبر کن من برم زنگ بزنم چ ی: دخترارشیک

  

درست کن  یزیچ هیخواد بعدشم بلند شو  یرو نم رونیب یدلم غذا  اریب یزیچ  رینون پن هی: نه. من

 شب دست پخت تو رو بخورم   هیمن 

  

   ستین یا گهیامر د یچ گهی: دارشیک

  

طور هم  نیاما خودم رو پژمرده گرفت که دلش بسوزه و ا  یدنیبانمک شده بود و د یلیبرام خ افشیق

 شد 

  

 ] 23:27 29.09.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۹۹�💞� 

  

   ارمیب یچ هینکن  صبر کن برم  یرو اونجور افتی: باشه باشه قارشیک
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خوام  یکه م نیدستام رو به حالت ا نیهم یلوس کنم برا کمیکنم و خودم و تشیگرفته بود اذ کرمم

 رو باز پژمرده کردم   افمیبغلم کنه باز کردم و ق

  

  

 کردم که اره   نییتعجب نگام کرد و لب زد بغلت کنم منم سرم رو باال پا با

دستام رو هم سفت دور گردنش  دمیچیدورش پ یبه ناچار خم شد تا بغلم کنه که پاهام رو سر اونم

  رونیب میو بلندم کرد و از تاق اومد دمیگفت که نشن یچ هیلب  ریکردم  ز

  

 مگه ؟؟  ییلویچند ک یسبک یلی: فاطمه خارشیک

  

 شدم  لویچهل ک ریبودم االن فکر کنم ز لویک۴۵بار که خودم رو وزن کردم  نی: آخرمن

  

 خچالیکه تو  یهمون جور ارهیب یزیتا برام چ  خچالیاپن و خودشم رفت سمت  ینشوند رو منو

 چرا؟؟  دیکرد پرس یرصد م

  

 الغر شدم االن  یلیخ  می: نسبت به دوران مجردمن

  

و  دمیکه خودم عقب کش کمیبرام گذاشت  منم مشغول خودنشون شدم  ریش وانیل هیو  ریو پن نون

    دمیدستام رو به هم مال

 ؟؟  یامشب درست کن یخوایم ی: خب خب چمن
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 گفتم بچه   یچ هیمن  یگرفت یجد یلیخ نکهی: مثل اارشیک

  

و همشم در حال درست  کنمیخونه رو م یمن مثل کوزت کار شهیهم گهینکن د تیاذ ارشی: کمن

 خواستم   یچ هی تیشب اذ هیجور واجورم  یکردن غذا ها

  

  

 درست کنم   یزیچ ستمی: خب توله من که بلد نارشیک

  

   یخوشمزگ نیبه هم یراحت نی. به همیدیتو انجام م گمی:مگه من مردم خب من بهت ممن

  

درست  یخوایم یتو ...خب چ دونستمیبود من م ی: آخ از دست تو خداشاهده اگه حالت بد نمارشیک

 ؟؟؟  میکن

  

  

کرم  هی  میوقته نخورد یلیهم باشه خوبه خ مهیو ق یپلو با ماه دیویو ش ی: اوووم. قورمه سبزمن

 دسر   یکارامل هم برا

  

 ینگام م یزخم ریش نینگاه کردم که ع ارشیلبخند پت و پهنم زد و به ک هیرو گفتم  نایکه ا نیا بعد

 کرد 

  

 ] 23:27 29.09.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۰۰�💞� 
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درست کرده حقته خوراک بزنمت تا آدم  ستیبچه پرو واسه من ل یخوا ینم یزیچ گهی: دارشیک

 درست کرد ؟؟  شهیرو مگه م زیهمه چ نی. دست تنها ایش

  

  

مزخرف و جور واجور سفارش  یعالمه غذا هیو   یکردیکه باهام م ییوقتا یشد یعصبان هی: ها چمن

، منم  یکرد یهوالم م  یتو دهن هیمنم حق اعتراض نداشتم  وگرنه.  ادتهی یبکن تمیتا اذ یدادیم

 دست تنها بودم 

  

   یهمه سفارش داد نیبا خنده گفت: پس دلت پره که ا ارشیک

  

بشه  و هر شب  یتا اخر هفته خال دیبا یگفتیکرد و م یرو پر م خچالیکه  ی: بله که دلم پره وقتمن

   شدمیم تیمنم اذ یخورد یمونده نم یناهارم غذا یخواست یچند مدل غذا م

  

نکن جان  هیفقط گر  یکنیم ینباش خانم کوچولو  االن تو تالف یعصبان می: خب باشه تسلارشیک

 مادرت 

  

 دنبال مامانم  ؟؟؟  یریاالن م ارشیک ی: راستمن

  

   شهیم یچ نمیدونم بب ی: نمارشیک
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   یرینه نم یعنی نی: امن

  

 کنم    کاریحاال من اول چ  یتحمل کن دیبا کمیاما  دمیقول م رمی: مارشیک

 برات ببندم     اریبندرو از اون  کابنت بردار ب شی: اچل پمن

فتم درست بشه. البته دهنم گف  یقورمه سبز هیبعدشم فقط  دادیرو انجام م گفتمیم یهرکار ارشیک

 کرد  تا غذا رو آماده کرد  ونمیکارا بکن اون کارا نکن. د نیکرد بس بهش گفتم ا

  

 بزنج ها به سروصدا اومدن االن شعلش رو کم کرد تا خوب دم بکشن   ارشی: کمن

  

  

که  نیخنده بود مثل ا یسوژه  افشیو کم کرد برگشت سمت من اخ که قبرنج ها ر یشعل یوقت

بندش هم که نگم ...آشپزخونه هم  شیاز پ دهیموهاشم ژول شیشونیداشت زده بود به پ یدستش سبز

 بهتر بود  نیوضعش از ا دیترک یکه اگه توش بم م

  

 برو   ایبرو که حالم از سرووضعت به هم خورد ب ایبرو حموم ب ایب ی: امن

  

 به سرو وضع آشپز خونه برسم   دیآشپز خونه رو با نی: فاطمه ول کن ببارشیک

  

جون مادرت برو  ایبعد شام آشپز خونه رو هم جمع جور کن ب ی: اول به خودت برس بعد با ظرفامن

 کنم   یم دایپ یحموم که دارم بهت آلژ
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شرچع  یوسر نییپا دیاپن پر یبند رو کند و رفت سمت اتاق منم پشت سرش از رو شیپ تیعصبان با

 زیم دنیکردم به جمع وجور کردن آشپز خونه بعدم تمام ظرف ها رو شستم آخر سر هم مشغول چ

 شام شدم  

  

 از پشت بغلم کردم و سرش رو تو گردنم فرو کرد   ارشیکه ک دمیچ یرو م زیم داشتم

  

 یبشه  اول به گوش ها تیآقاش اذ ادیربون خانم مهربون وکدبانوم بشم که دلش نم: آخ من قارشیک

همه  نیو ا ارشیک یاما نه خودشه  ول ستین ارشیک نیا دمیشن یمن اشتباه دیخودم شک کردم شا

  بهیمحبت عج

  

 ] 00:55 02.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۰۱ �💞� 

  

  

 یکردم تو صورتش با خنده و برق زیسمتش و چشمام رو ر دمیجور که دستاش دورم بود چرخ همون

   شیشونیکرد دستم  رو گذاشتم  رو پ ینگام م لرزوندیکه بدنم رو م

  

  

  تو سرته  مشکوکم مشکوکم بهت!!  یفکرا هیپس مطمئنن  ی: نه تب هم که ندارمن

  

  

 بهت محبت کنم؟؟   یهمش باهات دعوا کنم  دوس ندار دیبا  گهید ی: خلارشیک
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 خوام   یبه تخت باشه ...نه نم دنیکه دوامش فقط رس ی: محبتمن

  

  

 رو به روش  یدهنش  و نشستم رو صندل یبزنه که پستم رو گذاشتم رو یحذف اومد

  

  

 نجوریطاقت ا گهیتو را خدا گولم نزن دلم د یول  شناسمتیمثل کف دست م ی، شوهرم ارشی: کمن

 رو نداره   زایچ

  

  

رو بهم نگاه کرد بعد لب باز کرد و شمرده شمرده شروع کرد  یا قهیاومد رو به روم نشست چند دق 

 حرف زدن  

  

  

 قیشقا رون،یب یبودم سرت داد زدم ، با بغض رفت ی، عصبان شتیرو آوردم پ قیکه شقا ی: روزارشیک

 ...  دمشیکرد ، بوس طنتیش کمیکرد ،  یداشت باهام بحث م

کرد   یحسرت نگاه م هیغم  هیافتاد  با  یلب و گردنش م یها یروز هروقت چشمت به کبود اون

 یهمش بغض م یکرد ینگاه م اشیبه کبود یکه بهش نگاه کن نیا یبه جا زدیباهات حرف م یوقت

 .  یکرد هیتو حموم گر ی،  رفت یکرد
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رفتار ما رو تحت نظر  زیبه ر زیانقدر حواسش بوده که ر یعنیشد   یکردم باورم نم یتعجب نگاش م با

 کنم گفت  یبا تعجب نگاش م یدارم اونجور دید یداشته وقت

  

  

...   ازاون روز عذاب وجدان داشتم به خصوص شناسمتیمثل کف دست م ی: فاطمه ، زنم ارشیک

  یچرا انقدر نامرد یدیپرس یازم م شهیکردم و هم یم تتیکه اذ یزمانا ادی یوقت

رو  یکیدم  یرو تو جهنم انداختم و عذابش م کدومتونی  ینامردم که وقت یلیخودم گفتم واقعا خ با

 ] 23:41 02.10.17, [۲رو براش ساختم دختر خون بس یزندگ نیتو  بهشت بردم و بهتر

 �💞�پارت۱۰۲�💞� 

  

  

ترحم  یاز رو کنمیکنم پس التماست م ییخواد محبت گدا یدلمم نم ارشیندارم ک ی: من گله امن

ترحم  یکه تک تک رفتاراش بو  یارشیبه ک دمیم حیبد اخالق رو ترج ارشینکن  من اون ک یمهربون

 بده  

  

    

 یجا هیاز  دیبالخره با میکن یزندگ ینجوریشه من تو ا یکه نم یزندگ نی: فاطمه تا آخر اارشیک

   میشروع کن

  

  

  می... خب از کجا شروع کن : باشه  حرف تو درستمن
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  یکه ندار یداشته باش تیتو زندگ یخوایم یدونم تو بگو چ ی: نمارشیک

  

  

   یکن یواقعا بگم قبول م یعنی: من

  

 : اهوم  ارشیک

  

 سواد باشم   یزن ب هیخوام  ی: دوس دارم درس بخونم نممن

  

ترم اول  یامتحان ها گهیگذره چند وقت د یدو ماه  از شروع مدرسه م کی: االن نزدارشیک

   شهیشروع م رستانیدب

  

 کنم   یامتحان ها بودم شرکت م ی: مثل ترم دوم  که فقط سر جلسه هامن

  

 سخته   ی: اونجورارشیک

  

  مگه نه  یکن ی: تو کمکم ممن

  

 یباشه من مشکل یخب ول یرو انتخاب کن یا گهید یها یدرس سرگرم یبه جا یتون ی: مارشیک

  ؟؟؟یبخون یچه رشته ا یخوایاالن م  یآورد زکیف یاضیندارم همه  رشته هارو به جز ر
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 که زبان تو تمام رشته ها هست    نهی: از زبان متنفرم اما مشکل امن

االن بلند شو شام رو بکش  رمیگ یمشاوره وقت م یکالس ها یبرات برا  یتالش کن دی: باارشیک

  میزنیها بعد حرف م زیچ هیدرمورد بق

  

 ] 23:22 04.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۰۳�💞�

  

  

چند جلسه کالس مشاوره رفتم و  انتخاب رشته کردم و با  ارشیوقت گذشته بود به کمک ک چند

  میدیرو خر رمیکتاب ها ولوازم تحر میرفت ارشیک

  

  

 زیچ نی. منم عریفروشگاه لوازم تحر بردنیداداشم منو م ایاون موقعه ها که دبستان بودم بابام  نیع 

 خوردن   یبه دردم نم لمیآخرشم نصف وسا  داشتمیاونا بر م یه داشتمیبر م نویا یذوق داشتم ه

  

  

  شده بود   یواقعا نسبت به قبل عال ارشیک  میچند تا پاکت و کارتون کتاب وارد خونه شد به

  

  

 یهم نم یبه پرو پا ادیز  میسازیاما باهم م میبحث دار مویکرد یوا موقت ها جنگ ودع یبعض درسته

 مثل قبل...  میچیپ
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   کنمیم کتیت کیبشه ت جدهیه نییمعدلت پا دمیهمه زحمت کش نیخدا شاهده ا یعنی:  ارشیک

  

  

    یشه اگه کمکم کن ی: نممن

  

 خانم هم بشم   یمعلم خصوص دیخودم کمه با ی: خدا به داد من برسه  کاراارشیک

  

  

 کمکم کنه    گمیاصال نخواستم به هوو جونم م شی: امن

  

   نیکن ریگ نیشما منو زم نیآخرش هم ترسمی: آخ از دست شما دوتا  مارشیک

  

  

    میمجبورت که کرد یریدوتا زن نگ یخواستی: ممن

    

 به جونت   ومدمی: برو توله تا نارشیک
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 ارشیرو جا به جا کردم و لباس هام رو عوض کردم  اومدم ک لیخنده پهن زدم و رفتم تو اتاق وسا هی

 رفت   یور م شیتو سالن نسشته بود و با گوش

  

  

به  یخم شدم و نگاه طونیدم کردم و بردم. کنارش نشستم اما اون اصال متوجه نشد ش یچا براش

 انداختم   شیگوش

  

  

شده بود  یکه چند ماه اول زندگ یکرد همون یشد عکس همون دختر رو نگاه م دیلبخندم ناپد که

   دیخواب یکرد نم یعکس هاش رو نگاه نم ارشیکابوسم  تا ک

  

  

اون افتاده بود و دوباره رفته بود سراغش االن که به جز من به  ادیهمه وقت به  نیدونم چرا بعد ا ینم

 هم تعهد داشت  گهید یکی

  

 ] 23:22 04.10.17, [۲سخون ب دختر

 �💞�پارت۱۰۴�💞� 

  

  

 ییزدم و به چا یجون یبلند کرد که متوجه من شد حا خورد  لبخند ب شیسرش رو از گوش ارشیک

 اشاره کردم  
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 در بره   تیبخور تا خستگ یدم کردم خسته شد ی: برات چامن

  

  

گفت بلندشدم که برم تو آشپزخونه که صداش رو  ینم یزیکرد و چ ینگام م یاون همون جور اما

   دمیشن

  

  

 شه   یمانع م یزیچ هیدونم چرا  یدارم عکس هاش رو پاک کنم اما نم می: تصمارشیک

  

  

 یحت  قی. چون نه من نه شقایچون هنوز دوسش دار یکنیچون هنوز بهش فکر م دونمی: من ممن

   میریکوچولو هم بگ هیجاش رو  مینتونست

  

  

رو پرت کرد کنارش  رفتم  شیفرستاد  گوش رونیتو موهاش فرو کرد  کالفه نفسش رو ب دستش

 کنارش و جلو پاش نشستم  

  

  

خاطراتش همه تو ذهنت  رشینداره چون تصو دهیفا یصدبار که عکس هاش رو پاک کن ارشی: کمن

 هک شدن 
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  اما شب و  یفراموشش کرد یتو تظاهر  کن میخوا ینم قیباش نه من نه شقا مطمئن

    یروزبه فکرش 

  

  

  

 کنم ؟؟  کاریچ یگی: خب م ارشیک

  

  

 یوخاطراتش اونم وقت ریتصو شهیبه مرور زمان کمرنگ وکمرنگ م یکن یکار  ستین ازین یچی: همن

   یخودت بخوا

  

  

خاطراتش رو از خودت   کمی یرو برداشتم و جلوش تکون دادم و ادامه دادم: هر وقت تونست شیگوش

به از تو  یتو ذهنت هذفش بکن دیچون اول با  یرو هم پاک کن نایا یکنیاون وقت جرعت م یدور کن

   نیا

  

  

: حاال  دمیرفتم تو آشپز خونه ازش پرس یروش لبخند زدم و بلند شدم و همون جور که داشتم م به

 حرفام رو ؟؟  یقبول دار هینظرت چ

  

  

   یفمیاز سنت م شتریب یلیکنم خ یوقت ها حس م ی: بعضارشیک
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 زودتر  از سنم بزرگ شدم  یلیگفتم: چون  خ یو با لبخند تلخ برگشتم

  

 ] 23:31 06.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۰۵�💞� 

  

  

تونستم بکنم خودمو غرق درس ها و امتحانام  یهم نم یگذشت کار یم روزیمزخرف تر از د هرروز

   خوندمیوقفه درس م یکرده بودم  امتحان هام شروع شده بودن و منم ب

  

  

کردم که  هیامتحاناتم رو فوق العاده دادم جز زبان  که عصابم رو خراب کرد روزش انقدر گر همه

 کرد    یهم مسخرم م دادیم یهم دلدار ارشیک

  

زد منم به  یدو کلمه باهام حرف م ارشیتا ک ریشدم همون آدم افسرده و گوشه گ امتحان هام هم بعد

 گفتم     ینم یچیزد منم سکوت سکوت بودم و ه ینم یاومدم اگه اون حرف یحرف م

  

  

آوردن که مغزم  فیبا خانوم بچه هاشون تشر ارشیو اردالن وک ایمیمامان ک قیهم شقا یچند باز هی

 که حالمو بهتر کنن  نیتا ا خوردنیم شتریرو ب
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حال بودم آهنگ گذاشتم و خودمو رو با زمزمه آهنگ ها  یهفته از امتحانام گذشت از صبح ب چند

 یشد فکرم رفت سمت بچه ا یدونم چ یبود نم نیغمگ یکار اومد آهنگ ها یجا هیمشغول کردم  

 بزاره   ایدن نیکه نتونست پا تو ا

  

  

که سرم  یبود چه بالها یکه سقطش کردم چه روز سخت یاشکام دست خودم نبود اون روز گهید

 شد عمر مامانش   یاومد و م یم ایبه دن گهیآخ که اگه بود چند وقت د ومدین

  

  

 من شکه نگام کرد واخماش رفت تو هم   دنیدرو باز کرد اومد توبا د ارشیخودم بودم که ک تو

  

   یراه انداخت لیشده که س ی: باز چارشیک

  

 هات افتادم    یبد ادی یچی: همن

 توسرم   یتا بکوب یکنیهامو رو چماق م یبد رهیفکر کنم هر وقت دلت بگ یعنی: هه ارشیک

 رو بزار کنار حوصله ندارم   هیطعنه وکنا ارشی: کمن

  

 کنارم نشست و سرم رو بلند کرد  اومد
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 ] 23:31 06.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۰۶�💞�   

  

  

   یسرخ شد ادیز هیمال کدوم کارمه که از گر قیبگو حال بدت دق قیچشمام نگاه کردو گفت: دق تو

  

 ماهش بود نه؟؟ ۶شد االن  یاگه بچمون سقط نم ارشی: کمن

  

 رست حدس زدم  هم گذاشت و فشار داد و لب زد : پس د یحرفم چشماش رو رو دنیشن بعد

  

  

قلبش رو  یصدا میتونست یپسر ، م ایبده که دختره  صیدکتر تا تشخ میبر میتونست ی: اگه بود ممن

من تنها نبودم و  گهیاومد. د یم  ایبه دن گهیچند ماه د میریبراش لباس بگ میتونست ی، م میبشنو

 کردم   یخودم رو باهاش سرگرم م

  

  

 تا من زجر بکشم ؟؟  یدوست دار یلی: خارشیک

  

 شه فراموش کرد   یاون دو روز نحث رو نم رهینم ادمیبکنم  ی: نه اما هرکارمن
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کنم اما باور کن فاطمه من خودمم  حیشه کارهام رو توج یبد کردم و نم یلیمن خ دونمی: مارشیک

 شدم اون موقعه اون کار احمقانه رو انجام دادم   مونیپش

    

 خوام تو رو...  یمن نم ارشی: کمن

  

فکر کردم چقدر  یکه تو گفت یها زیچ نیخود من چند بار به ا یدونی، م دونمیم سی: هارشیک

     یتو بخوا هیفقط کاف میفرصت دار یلیکه شده  مطمئن باش ما خ هیحسرت خودم اما کار

  

 شم  چه طوره؟؟  یوگفت : اون وقت من دست به کار م دیخند طونیش

  

که دلم قنچ رفت واسه  دیصداش کردم که بلند و مردونه برام خند غویج غیج یو خنده و حالت هیگر با

 خنده هاش  

  

  ییایدر ب یدارم تا بلکه از افسردگ یرفت چرا اومد برات خبر ادمیاصال  ی: راستارشیک

  

 ] 00:04 08.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۰۷�💞� 

  

  

 خبرت؟؟  هی: چمن
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    میسفر بر هی دیبا قیدارم  من و تو شقا یکاریب یده روز هی: من ارشیک

  حاال؟؟   می: کجا قراره برمن

  یکه خوشحال نشد نی: مثل اارشیک

  

اصال بهم خوش   فتادین یاتفاق چیکه زهرم شد ه نیسفر جز ا میکه رفت شی: نه... دو دفعه پمن

 بهتون خوش بگذره   نیبر قیبهتر تو شقا  یتو هم زودبرگرد یشد ینگذشت به خاطر من مجبور م

  

  

 داده شده   بیترت یکه تو باش نیسفر فقط به خاطر ا نی: اارشیک

  

 ؟؟  هی: منظورت چمن

  

 سفر رو داده اونم فقط به خاطر تو   نیا بی: مادربزرگ من ترتارشیک

  

 داره    گهینقشه د هی: مادربزرگت ؟؟؟  حتما من

  

  

لواسون   رمیبه عشق اون م شهیزن فرشته  هم هی  میگم مادربزرگ مادر یاون رو نم: نه بابا ارشیک

 یادیز یرو هم خواست که ببرم  واستون فکر کنم نقشه ها قیشقا  ششیازم خواسته که تو رو ببرم پ

   یدار
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 : نقشه؟؟ من

  

و  زیطره انگبرات خا یلیسفر خ نیمطمئن باش ا ستیتو سر اون فرشته ن ی: نترس فکر بدارشیک

   شهیلذت بخش م

 

  

 ؟؟؟  میریم ی: کمن

  

 تو هم آماد شو   رمیگیدوش م رمی. من ممیریم ی: چمدون رو بستارشیک

  

  

 کرد   یداشت موهاش رو خشک م ارشیک رونیاومدم ب یرفتم تو حموم و دوش گرفتم وقت یسر

  

  

خودم و  یبا همون حوله بدون خشک کردن موهام شروع به جمع کردن چمدون شدم  لباس برا منم

 ببره   ارشیتا ک نیهم کنار گذاشتم چمدون رو گذاشتم زم ارشیک

  

  

منم مشغول خشک کردن وعوض کردن لباسام شدم    نیکه آماده شد  چمدون رو برد  تو ماش ارشیک

بعد از  گهید لیو ساک کوچک چند تا وسا میشیکردم و با برداشتن لوازم آرا میمال شیآرا هیبعدم 

 و درم قفل کردم  رونیچک کردن خونه از خونه زدم ب
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 ] 23:47 08.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۰۸�💞� 

  

 یهم باهاش م یکرد چنان عشق یگذاشته بود و گوش م تیال یقیموس هی ارشیسوار شدم ک یوقت

 کرد که نگو  

  

  

برام سوال شده بود که   نییپا ادیزنگ زد بهش تا ب ارشیک میدیکه رس نایا قیخونه شقا  کینزد 

 تا خواستم ازش بپرسم  یخونشون ول رهیچرا نم ارشیک

  

  

رفت  چمدونش رو گذاشت  ارشیکه ک رونیچمدون اومد ب هیبا  قیباز شد و شقا نایا قیدر خونه شقا 

 کردم   یشدم و باهاش رو بوس ادهیتو صندوق منم به احترامش پ

  

باال رفت که  کهیموز یصدا  میراه افتاد یپشت وقت قیمن جلو نشستم و شقا  میسوار شد یوقت

   دیپوف کشدار کش قیشقا

  

 هات  کیموز نیبا ا ارشیک ی: رو عصابقیشقا

  

 اونم بکش   پیز یندار یوقت زارمیمن م اریب یداشت یقیوقت موس: صد دفعه گفتم هر ارشیک

  

 ؟؟  یزار ی: من دارم بدم ممن
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 : بده  ارشیک

  

رو  تیدلبر نیگذاتشتم و وصل کردم به پخش ماش میکردم و تو جا رم رونیب میرو از تو گوش رمم

 پخش شد   یکمترش کن از شهاب مظفر

  

  

 گرفتم  تمیرو دستام و پام ر تمشیرو باال بردم و شروع کردم  به ر صداش

  

  

تعجب کردن   قیو شقا ارشیتا آهنگ گذشت همه آهنگ ها نسبتا شاد بودن معلوم بود ک چند

 بلخره به حرف اومد   قیشقا

  

   یگوش بد یباحال یآهنگ ها نیهمچ ادی: فاطمه اصال بهت نمقیشقا

  

 گوش کنم ؟  یکه همش مداح خورهیم افمی: چرا؟؟؟ به قمن

  

  

که دل منو آب  یهمون خنده ها دیخند و دوباره بلند ومردونه خند ریحرفام زد ز دنیبا شن ارشیک

 رفت  یخندش قنچ م یکرد و دلم برا یم
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رستوران و چندتا مغازه  هیرو کنار  نینسبتا سرسبز ماش یجا هی ارشیکه  ک میتو راه بود یساعت چند

  میپارک کرد تا استراحت کن

  

 ] 23:29 09.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۰۹�💞� 

  

 

رفت سمت  رستوران که صداش  یداشت م ارشیخواست ، ک گریج  هویبود دلم  یگرکیج هی اونجا

 کج کردم و لب زدم   یگرکیمظلوم کردم و گردنم رو سمت ج افمویبرگشت ق یکردم وقت

  

 خواد !!  یم گری: دلم جمن

  

برامون  گریج خیبه مرده گفت ده تا س یگرکیو اومد کنارم و دستم رو گرفت و برد سمت ج دیخند

 درست کنه  

  

که  یرمردیرفت داخل رستوران منم شروع کردم کنار پ قیبا شقا ستمیجا وا نیبهم گفت هم بعدم

 کردم   ینگاه م رمردهیو به کار پ مزدیکرد قدم م یدرست م گریج

  

 گرهاینشسته بود رو نشونم داد تا منم ج قیکه شقا یها رو حساب کرد و جا گریاومدو پول ج ارشیک

 رو گرفتم برم اونجا  
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 یلیکرد که خ فیانقدر از مادربزرگش برامون تعر ارشیک ریتو مس میغذا خوردن  دوباره راه افتاد بعد

   نمشیمشتاق شدم بب یلیخ

  

  

به قول  ششیکنه مادربزرگش ازش خواسته منو ببره پ یم دیانقدر داره تاک ارشیکه ک بخصوص

مادربزرگش هم مثل  نیترسم که ا یم کمیدونم چرا  یرم  نم یمعروف دست بوس مادربزرگش دارم م

   رمیگ یرو م میمنف یفکرا یباشه اما جلو یکیاچن 

  

 

  

 . میکه هر دو طرفش درخت بود رفت یجاده ا هیرو تو  یطوالن یلیخ ریمس هی

 بود   یجاده خاک هیدرختا  نیسمت راست ب دیچیپ ارشیک هویقشنگ بود که  یلیخ

  

  

بود که  یجاده ا هیاما  یکرد یکه جاده باشه رو نم نیاصال فکر ا یکرد ینگاش م یجور نیهم یوقت

 کرد   یرو معلوم م ریبا درختا مس

  

  

 یاونجور  میرو به رو شد یدر آهن هیکه به  نیتا ا میو تاب رو  رفت چیو پر پ یطوالن یلیخ ریمس هی

   میبود یتو جاده م دیبا شتریساعت ب کیوگر نه  میبور زد ونیما هنوز  م گفتیم ارشیکه ک
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 یلیهم خونه دار و درخت هم خ رشیشد ودرو باز کرد خونه فوق العاده بود هم مس ادهیپ ارشیک

 سبزه ها پنهون شده بود  نیداشت  خونه انگار ب

  

   یبود عال یخونه عال نیباشه اما ا یخونه ها نیهمچ  نجایکردم  ا ینم فکر

  

  

 میدر حال نگاه کردن به دارو درخت ها و ظاهر خونه بود قیو هم من هم شقا میشد ادهیپ نیماش از

   میدیخانم رو شن هی یکه صدا

  

    

کمکت  ادیتونه ب ینم یخراب بشه کس نیاگه ماش این ریگفت: صد بار گفتم از اون مس ارشیبه ک که

 کنه وسط اون دارو درختا  کو گوش شنوا 

  

  

صدر بازشد  باورم  یدهنمون اندازه قار عل قیمن و شقا رونیخانم اومد ب هیدر خونه باز شد و  یوقت

 ] 23:32 12.10.17[, ۲باشه دختر خون بس ارشیمادربزرگ ک نیشد ا ینم

 �💞�پارت۱۱۰�💞� 

  

  

پشت سرش بسته شده  یکه موهاش دم اسب یا روزهیف یورزش یسال با لباس ها انیخانم م کی

 اونم مامان مامان!!!  ارشهیمادربزرگ ک نیا میباورکن یعنی

  



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  136:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 شیزن باشه  مادربزرگ پدر نیکنه  دختر ا یباور نم یکس ستهیاگه االن بغلش وا ارشیک مامان

 وشکستس  ریپ یلیخانم خ نینسبت به ا

  

  

و  میبه خودمون اومد دمینش ششیرفته پ ارسیکه ک نیکه متوجه ا میبهش زل زد قیمنو شقا انقدر

  ششیپ میرفت یماهم سر

  

  

هم کرد  و با لبخند تو  یمجلس یرو بوس هیبا کالس باهامون دست داد و  یلیخ میدیرس بهش

  میچهرامون نگاه کرد که دوتامون معذب شد

  

  

 درسته؟؟   قیکرد وگفت: وتو شقا یهم نگاه  قیبه شقا  ینگاه کرد و  گفت: تو فاطمه ا قیمن دق به

  

  

 کرد تو خونه    مونیزد و راهنما یوجذاب  نیریکه لبخند ش میکرد دییلبخند و  دوتامون تا با

  

 معذبه مثل من   ینجوریبرد که اونم هم یشد پ یرو م نیهم ا قیمعذب بودم از رفتار شقا یلیکه خ من

  

  

 رو مبل تک نفره کنار مادربزرگش  ارشیکه مادربزرگ روبه رومون  و ک میهم نشست کنار
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 بود و با نییسرمون پا  یحالت معذب نیتو بدتر قیو من وشقا زدنیومادربزرگش  باهم حرف م ارشیک

  میکرد یخودمون رو سرگرم م یزیچ هی

  

  

کنه و بلند بشه بره آشپز  ییرایخواد ازمون پذ یکه نم نیشد وگفت: مثل ا لیبه سمتم متما قیشقا

 بکشم   ینفس راحت هیخونه تا بلکه ما 

  

  

   نهیکردم لبخندم رو پنهون کنم تا مادربزرگه نب یرفتم و سع یچشم غره ا بهش

  

 ...  شنونی: زشته. ممن

  

   گمی: مگه دروغ مقیشقا

  

زمزمه که  قیشقا میآب دهنمون رو قورت دار یو به بدبخت میدیمادربزرگه دوتامون ازجا پر یصدا با

  دیکه شن

  

  نیالزم دار یزیاومده چ شیپ ی: دخترا... مشکلمادربزرگ

  

 ] 20:22 13.10.17, [۲خون بس دختر
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 �💞�پارت۱۱۱�💞� 

  

  

تشنست و آب  قیگفتم :شقا هیجمع کردن قض یانداخت برا نیینگفت و سرش رو پا یزیچ قیشقا

   خوادیم

  

   ارشیب وانیپارچ شربت هست با چندتا ل هیاپن  یرو زمی: او عزمادربزرگ

  

اومد از صورتش معلوم بود  یم یبلند شد و رفت شربت ها رو آورد وقت یجا خورد ول دیشد قیشقا

 رفت   یبهش چشمک زدم که بهم چشم غره ا طنتیبا ش هیعصبان

  

باهم   ستی: داشتن هوو براتون سخت ندیباهامون حرف زد و بعد ازمون پرس ارشیمادربزرگ ک کمی

 ؟؟  نییایکنار ب دیتون یم

  

 یلیبرعکس با هم خ میستیبله آروم گفت. اما من با لبخند گفتم: خداراشکر ما باهم بد ن هی قیشقا

   میکن ینم یحسادت گهیبه هم د میرو دوس دار گهیهم د میهم شد یمیصم

  

   نیند ینجوریا دیبه خودتون ام یپس  الک یطور فکر نکن هنوز مونده تا متوجه بش نی: نه امادربزرگ

  

  

باهم  یمشکل چیه قیمن و شقا  یبا حرف زدن بشناس هیآدم رو با  هی شهیم ستیطور ن نی: نه امن

   میندار
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 ؟؟؟  یمطمئن: مادربزرگ

  

 : بله مطمئنم   من

  یش ینم مونیپش یزنیکه م یحرفا نیمطمئن باشم از ا یعنی: مادربزرگ

  

     دی: بله مطمئن باشمن

 اتاق   هیاتاق باشن و تو تو  هیتو  قیو شقا ارشی: باشه پس چه طوره امشب کمادربزرگ

  

 یبدون فوت وقت سر نیهم یخواد منو تحت فشار بزاره  برا یم ثیخب یزن ها ریپ نیاز دست ا اخ

 درجوابش گفتم  

  

 باهم  باشن    دیشب ها با نیاز هم یشب هی  ارشیوک قیندارم در هر صورت شقا  ی: باشه من مشکلمن

زدم   مادربزرگ: چه طوره  یحرف نیاز خجالت سرخ شد خودمم تعجب کردم چه طور همچ قیشقا

 باشه  خوبه؟؟؟  قیامشب شب اول تو شقا ارشیاون شب امشب باشه؟؟ها ک

  

 زیپوز منو به خاک بمالن نه چ خوانیفقط م نایمن ا یخدا یوا  نیا گهیداره م یآسفالت شد  چ دهنم

   یا گهید

  

 صورت نگرفته   یازدواج میما فقط عقد کرد یمامان یگیم یدار ی: چارشیک
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    ستیاون باکره که ن یندار قیهم به خاطر شقا ینداره مشکل یبی: خب عمادربزرگ

  

نداشت چون خودش  یانداخت  مطمئنا به خاطر من که مشکل نییشد و سرش رو پا نیغمگ قیشقا

 باهام رابطه داشتن  اما مادربزرگ...      شیبهم گفته بود که قبل فوت  نامزد قبل

 

  یکه انقدر دهن لق ارشیدت بزنن کگن اخ

  

 ] 20:22 13.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۱۲�💞� 

  

 قیباال انداخت ومنم به شقا یبود که شونه ا رهینگاه کردم سرزنش گر بهش خ ارشیچپ چپ به ک 

 اشاره کردم که متوجه شد  

  

 بنشونه   یمادربزرگ موفق شد حرفش رو به کرس ارشیمادربزرگ و ک نیبحث ب کمی بعد

  

   میکن نییتا اتاق امشب شماها رو تز میری: خوبه پس من فاطمه جان ممادربزرگ

  

منو عذاب بدن بلند شد و به منم  خوانیفقط م یگذاشت تیعوض یبنده ها نیا نیخدا چرا منوب اخ

 هیناچار بلند شدم ودنبالش رفتم تو  یاشاره کرد که دنبالش برم  عصابم به شدت خورد شده بود ول

 اتاق  
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 نی. همدیبا کمد و تخت سف یکالباس  یها یواریاتاق با کاغذ د هیمنم به اتاق نگاه کردم   رونیب رفت

 و جذاب نبود  تو اتاق نبود چندان قشنگ  گهید یچیه

  

  

من  یعالمه شاخ گل سرخ  برگشت و اونا را داد به من تا همه رو پر پر کنم او خدا هیبا  مادربزگ

 زن  نیداره ا یتخت شد  عجب دل خجسته ا یباال یوصورت دیسف یخودشم مشغول طورها

  

  

بخوابه  گهید یکی شیمن نباشه و پ شیامشب پ ارشیکه ک نیشده بوذ فکر ا میحسود کمی راستش

 آوردم   یخودم نم یکرد اما به رو یم تیقلبم رو اذ کمی

  

  

رو گذاشتم رو تخت و به مادر بزرگ نگاه کردم که کار اونم  ینیس یتو یتموم شد کارام گال بعد

گلبرگ هم دور تا دور  یرو وسط تخت درست کرد  کم وستهیتمومشد  با گلبرگ ها دوتا قلب به هم پ

 تخت پخش کرد  

  

  

 مادربزرگ رفت زنگ زد به رستوران و برامون غذا سفارش داد   رونیب میهم  از اتاق اومد با

  

 مادربززگ  دمیازش نفهم یچیخوردن شام  که من ه بعد

حموم هم رفت  یرو داشتن و هردوش حت یاتاق کرد اوناهم که معلومه دوتاشون آمادگ یاونا رو راه و

 سوحان روح من  کردن   دیکل دنیچرخ یو صدا خون سرد و شاد وارد اتاق شد یلیخ
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وارد اتاق شد. اتاق  رو به رو  یبه اتاق بقل اتاق اونا اشاره کرد و منو تو اون فرستاد  وقت مادربزرگ

 تخت بود کنارش تراس که درش باز بود  منم که عاشق تراس  

  

 قیو شقا ارشیکه ک یدر تراس اتاق دنیعصاب متشنجم رو به راه بشه اما با د کمیتو تراس تا  رفتم

مواجه شد.  شهیتوش بودن و باز بودنش تعجب کرد اومدم برم تو ودر تراس رو ببندم که با در بدون ش

 نداشت  یا شهیبود که ش یشهایدر تمامن ش

  

 ] 00:52 17.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۱۳�💞� 

  

  

 گشیزن د ای غلستیبودن واقعا سخته ،شوهرت تو اتاق  دنیجوش کیرفتم تو اتاق اشکام نزد دیام نا

 در حال معاشقه باشه و تو ... 

  

  

که تو  نیاز ا ارشیبلند بشه  حتم داشتم که ک قیو ناله شقا غیج یبودم که صدا نیلحظه منتظر ا هر

 نگفته  یزیرحمه بهش چ یرابطه چقدر خشن و ب
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از  قیشقا  زیر یناله ها یکه  صدا کیاومد کنجکاو شدم  رفتم نزد ینم یگذشت اما صدا یلیاما خ  

 اومد  پاهام رو متوقف کرد     یلذت م یرو

  

  

 غیج ی، تو صدا دمیشنو یواضع  م زدنیکه م یکم صداش باال رفت  که سوحان روحم شد حرفا کم

 از درد نبود   یاثر چیه قیشقا یخفه و ناله ها یها

  

خمار تر شده بود و سرار لذت تو صداش  شهیخشن و خش دار نشده بود فقط از هم ارشیک یصدا

 زد   یموج م

  

  

گفت خفه  یرفت و نم یها رو عصابش نم غیج یصدا گهیاونا به اوج رسونده بود. که د قیشقا حتما

 شو  

 ...  گهیعاشقونه م یجاش زمزمه ها به

  

  

 زیمحبت و عشقه نه چ یرابطه فقط از رو نیا  یهمف یکه نم یفاطمه بدبخت چقدر تو ساده ا آخ

 وشهوته   ازین یفقط از رو یکه تو توشون یاما رابطه ها گهید

  

 هیتو فقط  یکه انتظار محبت و عشق رو دار یهست یکه االن باهاشه عشقشه اما تو...  اصال تو چ یاون

 اجبار پس خفه باش   هی  یخون بس
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بود  خواستم از اتاق بزنم  کیخواستم  گوش نکنم اما صدا نزد یم یهرچ. دنیچیپ یتو سرم م صداها

 دی. نا امکنهینگاه م ونیاتاق ها داره تلوز یتو  سالن رو به رو ارشیمادربزرگ ک دمیکه د رونیب

 برگشتم تو اتاق 

  

 ] 00:52 0.1717.1, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۱۴�💞� 

  

  

  شد  یصدا همش پخش م نیهم یبرا یبود و نسبتا خال کیکوچ یلیگوشه اتاق کز کردم اتاق خ 

  

  

ها  یراحت نیبه ا شهیارضا م رید  گهید ارشهیشد ک یهرچقدر منتظر بودم که صدا هاشون بخوابه  نم 

   شهیم یراز ریکنه د یول نم

  

  

لحظه  روح  هیرا ندارم   دنشونیخواست برم در تراس رو خودم ببندم اما مطمئنم تحمل د یم دلم

   ومدیکوفت کنم. اما  دلم ن راشونیرو  یخوش نیوجودم بهم گفت  ا ثیخب

  

 زنگ زدم   ارشیرو برداشتم و به تلفن ک میگوش  یآن میتصم هیشد که تو  یدونم چ ینم
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 بگه   یزیشدم اومد قطع کنم که  وصل شد  نزاشتم چ مونیتا جواب بده اما پش دیطول کش 

  

   دیرو ببند یتراس لعنت: در اون من

  

عذاب وجدان  کمیشنوم تا  یخواست بفهمه که دارم صداشون رو م یرو زدم و قطع کرد  دلم م حرفم

 کنم   یکه شده  امشب شب زهرش بشه که فکرش رو نم کممیتا  ریبگ

  

    

کردم و خودم رو انداختم رو تخت   ادیگذاشتم و صداش رو هم تا ته ز یکیآهنگ ها   ستیرفتم تو ل 

   ختنیر یاشکام آروم آروم م

  

  

عقده هاشون رو سرت  هیمادربزرگش به سبک خودش ضربش  رو بهم زد هنوز مونده ، مونده تا بق هه

 کنن   یخال

  

حالت بودم چشمام  هیدونم چقدر تو  یکردم  نم یم ریس گهید ییایدن هیتو   ختنیریم زیر زیر اشکام

 شد  نییشد که تخت باال پا یم نیداست سنگ

  

 ] 00:52 17.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۱۵ �💞� 
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خواست باهاش چشم تو چشم  یدونه دونه رفتار هاش رو از حفظ بودم دلم نم گهید  ارشهیک قطعا

 بشم   

  

 یخودم رو زدم به خواب  دستش رو صورتم نشست  چشمام رو لمس کرد اه لعنت نیهم یبرا

 لوم دادن    سمیخ ینه که چشم ها ایکردم  هیبفهمه گر خواستیم

  

  

 ارشیشدن اما ک یتر م نیگذشت که لحظه به لحظه چشمام سنگ قهیآهنگ قطع شد  چند دق یصدا

 قصد رفتن نداشت  

    

  

 یو نم ردیخوابم  یدونم ک یتو همون اتاق مسخره بودم و البته تنها  نم چشمام رو باز کردم یوقت

 رفت   یک ارشیدونم ک

  

  

دونم اصال کجاست  مطمئنم چشمام به  یچمدون من هم که نم ستیهم ن نهیاتاق آ نیشدم  تو ا بلند

 تابلو شد   یلی. خشبیخاطر د

  

  

 هی رونیرو مرتب کردم و از اتاق زدم ب میمتوجه من نشن  روسر یبرم  تو حموم که کس یجور هی دیبا

   سیراست رفتم سمت سرو
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نرمال شد   کمیبه صورتم زدم تا صورتم  خیافتضاه بود  انقدر آب   افمیخودم رو نگاه کردم ق نهیآ تو

   رونیرفتم ب

  

  

 ریخوردن منم به جمعشون اضافه شدم. صبح بخ یدور هم نشسته بودن و داشتن صبحانه م اونا

 با نشاط جواب دادن   قیمادربزرگ و شقا

  

  

  ؟؟یکه خودم و خودش بفهمم لب زد و گفت خوب یفقط نگام کرد لخر سر آروم طور ارشیک

  

زدم و  منم مثل خودش لب  یهم که شد براش مهمم  لبخند  تلخ کوچولویشدم که العقل  خوشحال

 دونم  فکر نکنم   یمزدم و گفتم ن

    

خوب  شبیچرا که هنوز جوابش رو ندادم که مادربزرگش گفت: د دیپرس میهم بود یرو روبه

 ؟  زمی. عزیدیخواب

  

  

 برد  بعد کم کم خوابم برد   ی: اولش عادت نداشتم خوابم نممن

  

  

 که خوابت نبرد   یعادت نداشت ارشیاز ک یبه  دور ایعادت نداشتس  دیبه اتاق جد ی: به چمادربزرگ
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 ]23:37 17.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۱۶�💞� 

  

  

  ریی: هر دو  هم جام تغمن

 بخوابم   زاشتیاز همه اون نم شتریتراس شکسته بود  ب شهینبود  اما ش ارمیکرده بود  هم  

  

  

بودن  شبید ارشیو ک قیکه شقا یاتاق یرفت بگم امشب برو تو اتاق بقل ادمی  زمی: عزمادربزرگ

تا ما  میاطراف بگرد نیا کمیتو باغ و  میما باهم بر نیدخترا آدماده بش  یتوش سمت چپش  ... راست

 کبابامون رو آماده کرده    ارشیک میاریب

    

  

 کردم ؟؟؟  کاری: چارشیک

  

  

 یکنیرو که دوس دارن  درست م یزن هاتم همون کباب ها یبرا یزنیمن که جوجه م ی: برامادربزرگ

 یدیم تیچقدر به زنات اهم یکنیمعلوم م  یکنیم کاریچ نمیبب یتو درست کن خوامیامروز ناهار رو م

 پرسما؟؟؟  یدوس دارن!!! از خودشونم م شتریرو ب یچ یاگه بدون

  

 من االن  کجا برم دنبال گو...  ی: مامانارشیک

   کهینزد نجایبه ا یلیخ دهیآقا بپرس آدرس م لی: از اسمائمادربزرگ
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    نیباش  نجایهم دیبا گهید قهیپانزده دق نمیبب نیبر گهید نیآماده بش دیما برگشت و گفت: بر سمت

  

  ننیو بهش گفتم: چمدون ها هنوز تو ماش ارشیسمت ک برگشتم

  

 : نه من صبح آوردمش تو اون اتاقه  ارشیک

  

گفت  خوب بود نسبت به اون  ارشیکه مادربزرگ ک یچمدون رو برداشتم و بردم تو اون اتاق رفتم

   رونیب میو با مادربزرگ زد میآماده شد یبهتر بود سر یلیخ گهیاتاق د

  

   نیرو دوس دار یشما چه کباب ها نمیبب ی: راستمادربزرگ

  

 : جوبه   قیشقا

  

 نداره   یمن کباب فرق ی: برامن

  

بود  همه  اطراف رو  ریناپذ یاما اون خستگ میسر زنده و شاد بود ما خسته شد یلیخ مادربزرگ

 بهمون نشون داد  

  

ها رو درست کرده  یزنگ زد که کبا ارشیدو بود که ک کیساعت نزد میگشت یبرم میداشت یوقت

 شن   یدارن سرد م
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دوس  یدرست کرده فکر نکنم بدونه من  کباب خاص یمن چ یبرا ارشیدوس داشتم بدونم ک یلیخ

 کباب  بودم   گریعاشق ج یدونم وگر نه من از بچگ یرو از خانواده کباب ها نم گریندارم  البته من ج

  

 سیرفت تو تراس و چند د ارشیک مینشست زیبود همه دور م دهیرو چ زیم ارشیک میدیرس یوقت

 نذاشت   یزیمن  چ یجوجه گذاشت  اما برا قیمادربزرگ و شقا یمختلف  آورد برا یکباب ها

  

 ؟؟  ی: پس فاطمه چمادربزرگ

  

    ادیکدوم چندان خوشش نم چیکنن از ه یکباب ها فرق نم نی: اون براش اارشیک

 

 تو بشقاب   ختیر یم کمیبرام. از هر مدل   قیکه انقدر خوب دقت کرده بود لبخند زدم که شقا نیا به

  

 تونم بخوردم   یهمه رو که من نم نیا قیشقا :من

  

که گفت :   ادیمادربزرگ صداش کرد تا ب ومدیگذشت که ن قیدوباره رفت تو تراس چند دق ارشیک

    نیصبر کن کمی کنمیدستم بند دارم گرجه ها رو کباب م

  

گوجه بود  که گذاشت وسط    بشقاب منو  یکیاومد   سید هیبشقاب و  هیلحظه گذشت که با چند

شد  یتوش بود رو گذاشت رو به روم  باورم نم خیکه چند تا س گهید سیبرداشت و گذاشت کنارم  و د

 درست کرده بود  گریمن ج یمونده برا ادشیکه 
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 ] 23:37 18.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۱۷�💞� 

  

  

  

برام   خوشمزه  گرهایو  سرجاش نشست  ج دیخند نیریم شنگاش کردم و ازش تشکر کرد بالبخند

 لذت بخش بود   یلیبود که تو اون مدت خوردم  خ ییغذا نیتر

  

  

 

 قیشقا  میشام درست کن دیبا قیشقا ایمن  ایساعت بعد مادربزرگ بهمون اطالع داد که امشب  چند

 که در رفت  

  

  

 هی نیهم یشه  برا ینم دایپ نجایها ا زیچ یلیناچار رفتم تا مشغول درست کردن غذا بشم خ به

 کنن   هیبرن ته میرو کم دار زهایچ نیمادربزرگ که ا ینوشتم و بردم برا  ستیل

  

  

دوس  یلیخ ارشیکه ک یها رو آوردن مشغول درست کردن غذا شدم تمام غذاها دیکه خر نیا بعد

 داره درست کردم تا بدونه منم حواسم هست  
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 کهیت هینبود که ببندم  یچیه  قیاونم عم دمیدستم رو بر کردمیرو پاک م یداشتم شکم ماه یوقت

دوش گرفتم واقعا غذا  هیکردم و دستم رو بستم  غذا رو که همه رو درست کردم رفتم  دایپارچه پ

 درست  کردن خسته کننده بود اما ... 

  

  

بده  رشیکه خدا خ قیرو صدا کردم شقا هیو بق دمیو غذا ها رو همه رو کش دمیخوشگل چ زیم هی

 تنش رو تکون بده   کوچولوی دیدونه که با یتنبه اصال  نم یلیخ

  

کردم االنه که  یخوشحال شد  انقدر خورد که من همش حس م یلیخ دیغذا ها رو د یوقت ارشیک

 کرد   یم فیخوشش اومده بود چون همش تعر یلیبترکه مادربزرگ خ

  

 

  

 یمن اومدم تو اتاق داشتم  پارچه دوز دستم رو درست م میکه دور هم خورد ییچا هیشام و  بعد

   دیاومد تو ود ارشیکردم که ک

  

 شد ؟؟  یزخم ک نی: فاطمه اارشیک

  

نبود که باهاش ببندم. مجبور  یچیه دیکردم که دستم رو بر یم یها رو خال ی: داشتم  شکم ماهمن

 پارچه ببندم   نیشدم با ا
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 ستیباز ن یاالن ساعت دوازده شب جا رمیبگ لیتا برات برم باند گاز است یگفت ی: جلو تر مارشیک

 اسن طرفا  

  

 بندم   یم نیخواد تا فردا با هم ینداره نم بی: عمن

  

اومد دستم رو گرفت بلندم کرد مجبورم کرد  ارشیکردم که ک یشدم و موهام رو داشتم شونه م بلند

   ستمیرو به روش وا

  

  

 تونم خود دار باشم   ینم نیاز ا شتریب گهیتشنتم  د یلیمنو تو بغلش گرفت وگفت: بعد چند ماه خ 

  

  

 ارشیکه ک دمیافتادم و خودم رو عقب کش شبید ادیصورتم آورد تا ببوستم  کیسرش رو نزد یوقت

  زارهیکه از پس زده شدن ب ادمهیاول تعجب کرد بعد اخم کرد خودمم خوب 

  

 ] 00:45 22.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۱۹�💞� 

  

  

 اونم زنشه حق داره   دمیدونم چرا خودم رو عقب کش یکرد. خودمم نم ینگام م یسوال
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  ؟؟یدیشد ؟؟ چرا خودت رو عقب کش ی: چارشیک

  

 افتادم !!  شبید ادی: من

  

 . یانقدر سخت بود ؟؟تو که حسود نبود یعنی: ارشیک

  

  

باشه عذاب آوره جدا از  گهید یکیبار کنار  نیاول یکه شوهرت شب برا نیا ستین یحسود: حرف من

 یخودت قضاوت کن  چه حال  گهید یآه و ناله از سر لذت  هووت رو بشنو یاون تا خود صبح صدا

 دارم . 

  

  

کنم  یباور نم  میکن ینم یو به هم حسود میخوب یلیباهم خ قیکه من و شقا یگفتی: اما تو مارشیک

   یتو بزن ییحرفا نیهمچ

  

  

با من  یزیدادم تا خودش رو تو چ یکس اجازه نم چیتا حاال به ه ستمیمگه من آدم ن ارشی: کمن

 بشم   کیشوهرم رو شر گهید یکیمونده  عمرم رو با  یباق  دیبدونه اما االن با کیشر

  

  

 ؟  یخوریزد و گفت: حاال چرا  حرص م ییلبخند دندون نما ارشیک
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 بود   یشب سخت شبیچقدر د یدون یکه، نم یستیمن ن ی: جامن

  

  

 شب  شبید  دونمی: مارشیک

که محکم رو   ستیخ ی. از چشمادیلرز یم یبود برات از صدات که پشت تلفن اونجور یسخت یلیخ 

 یها زیچ یلیکردت و خ خیو اشکات لوت ندن از بدن  یداریتا من نفهمم ب یدادیهم فشارشون م

   یداشت یچه حال دیشد فهم یم گهید

  

  

وقت اون  چیبرد چون ه یاون لذت م یوقت دمید یاومد عذاب م یکاش االعقل صداتون  نم ی: امن

 وقت   چینداشتم  ه یحق چیمن نشدن  من تو اونا ه بینازو نوازش ها  نص

  

 

   نمیبازوم. رو دوباره گرفت و گفت : صبر کن بب ارشیکه ک رونیکه برم ب برگشتم

  

رفتم بهتر  یلو م زدمیم ینگاش کردم صدلم بغض داشت مطمئن بودم حرف یسمتش و سوال برگشتم

 عالمه درد داشت اگه بفهمه  هیبود ساکت بمونم و فقط نگاش کنم اابته همون نگاه 

  

  نمی: حرفت دو پهلو بود واضع تر بگو ببارشیک

  

 ] 00:45 22.10.17, [۲خون بس دختر
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 �💞�پارت۱۲۰�💞� 

  

  

 هی میرو جمع کن میکه من و تو داشت یبهت گفتم  تمام رابطه ها قی: حرف من که دو پهلو نبود دقمن

 ... نیبرد رو من نداشتم  جز درد ، درد و درد هم قیشقا شبیکه د یدرصد از لذت

  

  

 اول اون به آرگاسم برسه   خواستیم قی:من که مقصر نبودم شقاارشیک

  

بار با  هیبار فقط  هیاول اون ارضا بشه بعد تو اما   یمهم که اجازه داد قیشقا نهی: ده حرف منم هممن

 نه.  ایشم  یمن ارضا م ایرابطه ها آ نیتو ا یخودت فکر کرد

  

    

     دمیباشه امشب  به تو هم نشون م نهیتو مشکلت االن هم یعنی: ارشیک

  

صفت  گهیدستام رو به به هم د میرو از تنم در آورد  با رو سر رهنمیرواز دور گردنم برداشت و پ شالم

 بست 

  

بدونم  خواستیزد  انگار الل شده بودم واقعا دلم م مهیتخت انداخت و خودشم روم خ یرو رو من

 خواد بکنه   یم کاریچ
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دور گردنش    یسرم نگهداشته بودم همون جور یدستام باال دیبوس  یلب هام رو نرم وطوالن اول

 کردم که ازم جدا شد  

  

 سرت نگهدار  تکون هم نخور  ی: دستات رو باالارشیک

  

  

  

محکمش انقدر با فشار بود که حتم  یو گردنم مک ها نییشد  کم کم رفت پا دنمیمشغول بوس دوباره

 مونه  یداشتم فردا جاش م

  

  

شدم و  یم یبه حال یکرد که واقعا حال یکاراش رو م یهام. انقدر حرفه ا نهیکم رفت سمت س کم

 دادم    یداشتم صبرم و از دست م

  

که خودم رو کنترل کنم آه و ناله نکنم واقعا سخت  نیا  نییپا ارمیگفت دستامم رو حق ندارم ب بهم

 کردم   یم یبزنم اما خوددار غیخواست ج یسخت بود  دلم م

  

  

 تونستم خودم رو نگهدارم   یکرد  اصال نم یترم م ونهیداشت د ارشیک یاکم کار کم

  

ناله از  هیتونستم خودم رو نگهدام و  ینم گهید  دیپاهام که نفسم واقعا بر نیکه دستش رفت ب یزمان

 با لبخند نگام کرد   ارشیکه ک دنیسر لذت کش
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شد که  یدونم چ یتر   نم نییتر و پا نییرفت پا یم ارشیشد و ک یداشت جاش حساس تر م گهید

 رو لمش کردم.  ارشیک یموها نییدستم رو آورم پا هوی

   دیبتره پر کش کیبرج زهر مار نگام کرد که حسم همه به  نیو ع دیکنار کش که

  

  

   نییپا یاریب ی: مگه نگفتم دستت رو حق ندارارشیک

  

که خر شد و نگاه بد اخالقش  نیماخزم نکنه تا ا نیاز ا شترینزدم خودم رومظلوم گرفتم تا ب یحرف

 شد    یکه زد بادم خال یبا حرف یبهتر شد. ول

  

  

  یرو انجام بد گمیکه م یو کار ی: حاال دوباره از اول تا تو باشارشیک

  

 ] 00:14 24.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۲۱�💞� 

  

  

 یهمش ول م رشیخواست منو به جنون برشونه واقعا تحملم رو از دست داده بودم  ز یم انگار

 خوردم 
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بشنوه  قیمن رو هم شقا یخواست صدا یاصال دلم نم ادیکه صدام در ن دادمیرو به هم فشار م لبام

هم انگار قصد جونم و کرده بود هر  ارشیک شهیم دهیکمه و صدا ها راحت شن یلیاتاق ها خ نیفاصله ا

   دمیچیپ یآروم و قرار نداشتم و مثل مار به خودم م گهیکرد. د یطاقت ترم م یلحظه ب

  

  

چرخوند  یرو نافم م یخورد انگار برق سه فاز بهم وصل کردن زبونش رو وقت یکه به شکمم م لباش

 خواستم فرار کنم   یکه کال م

  

  

کاراش  جدا از  نیشد ا یم دهیشدم شن دیکل یدندون ها نیاله هام از بشد و ن زیصبرم لبر گهید

 لذت آزاردهنده هم داشت   هیلذتش 

  

سرم و بلند شد  یکه دوباره برد باال نییازم جدا شد فکر کردم تموم شده دستام رو آوردم پا یوقت

کربات برداشت و اومد دستم  هیشد و تو کمد گشت و  مونیاز شال هام رو برداشت بعد پش یکیاول 

 رو باهاش بست  

  

کنم  یدوباره از اول شروع م نییپا یسانتم  آورد کیسرت  یی:  دفعه بعد که دستت رو از باالارشیک

 گفته باشم انقدر رو مغز من نرو  

  

  

 پاهام نشست   نیو رفت ب دیانداختم و بقد کردم که خم شد و لبم رو کوتاه و محکم بوس نییرو پا سرم
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خواست دروغ گفتم چند ماه هست که ازش دور بودم و  یبگم من دلم نم دیکوب یوار م وانهید قلبم

   میکوچولو لذت رو تجربه نکرد هیباهم بودنه  هرچند   دردناک و تلخ به عالوه 

  

  

پاهام نوازش وار   نیقطع شد و دوباره بر گشت دستش رو که ب کبارهیکه کرد نفسم به  یکار ها با

 کرد  یم کمیکرد  داشت تحر یعقب جلو م

  

  

 یرو قیعم یو مک زدن ها زیر یشونش گذاشت و خم شد و مشغول بوسه ها یراستم رو رو یپا

کارا با اون  نیچپم رو باال برد هم ی. پادیپاهام که رس نیاومد به سمت باال  ب یرون پام شد و کم کم م

 کرد   

  

 هی هیبار تشن نیاول یشده منم برا کیتحر یلینفس زدن هاش معلوم بود خ یمک زدن ها و نف از

 خشن    یسکس شدم حت

  

به تخت   دمیشدم و خودم رو محکم کوب زیخ میرو تخت ن دمیکرد انکار به اوج رس ارشیبا کار که ک اما

رو حس  نیباالتر از ا یخفم دست خودم نبود  اما لذت یها غیدست بردار نبود. ناله ها و ج ارشیک یول

 نکرده بودم تا به حال 

  

 ] 23:38 24.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۲۲�💞� 
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 ...  دمیرو صدا کردم وبه خودم لرز ارشیوک دمیجور گذشت که به آرگاسم رس یچ دمینفهم اصال

  

   

  نیکه در ح یارشیرو به اون رو شد دوباره شد همون ک نیبود باز هم تورابطه  از ا ارشینوبت ک حاال

   دیشن یرو هم نم یزیچ چیشد و ه یرابطه خشن و ترسناک م

  

  

شدم  اما  یم تیداشتم اذ یلینوع ازم پس گرفت خ نیرو که بهم منتقل کرده بود به بدتر یلذت تمام

 بگم  دیهم نبا یحرف

  

  

کارش تمپم شد خودش  یشه  وقت یو ساده ارضا نم یشه و رابطه معمول یارضا م یجور نیا ارشیک

 سخت بود   یلیمن پرت کرد تحمل وزنش که خ یحال رو یرو ب

  

  

 

 گهیتونستم بخورم نفسم د یکه بهش بگم از روم بلند بشه رو نداشتم و تکون نم نویاصال حال ا اما

 کارشه   نیا شهیشد هم یداشت بند م

  

  

   کنهیبلند شو کمرم درد م ارشی... کارشی: کمن
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  162:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هیبودم که خودم رو بکشم باال و  یرو پرت کرد کنارم و چشماش رو بست منم خسته تر از اون خودش

 خودم بندازم   یرو یزیچ

  

حوله که دور کمر  هیبا  قهیاتاق بعد چند ق رونیو رفت ب دیبلند شد لباس پوش ارشیبعد ک قهیدق چند

 دور گردنش بود برگشت و کنارم نشست   یکیو 

  

   یشی: فاطمه بلند شو دختر خوب بلند شو برو حموم سبک مارشیک

  

 رم   یاستراحت کنم بعد م کمیبنداز روم   زیچ هیتونم  یتونم درد دارم نم ی: نه نممن

  

   رمیبرات بگ یقرص از مامان هی یخوا ی: مارشیک

  

   شهیبخوابم خوب م کمی شهیهاشون شروع م مینجی: نه بعد سمن

  

سمت خودش و مشغول ماساژ دادن کمر و  دیتو تخت و منو کش دیو خز دیشلوارک پوس هی ارشیک

 شکمم شد که منم کم کم خوابم برد 

  

 

 ] 23:31 25.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۲۳�💞� 
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  163:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

خواستم بلند شم   یم یوقت دیپوش یشدم  داشت لباس هاش رو م داریاز خواب ب ارشیک یصدا با

 برگشت سمتم    ارشیلب گفتم که ک ریآخ آروم ز هی دمیکش ریشکمم ت ریکمر و ز

  

  

 شد؟؟  ی:چارشیک

  

 : درد دارم  من

  

 : چرا؟؟؟ ارشیک

  

  مینداشت یرابطه ا گهیکه بعد سقط بچه د نیبه خاطر ا دیدونم شا ی: نممن

  

  

   کنه؟؟یم تتیدکتر... اذ میهست بر یلیدردت خ یکنی: اگه فکر مارشیک

  

 شم  یخوب م رمیدوش آب گرم  بگ هی  ستی: نه الزم نمن

  

 : باشه کمکت کنم ؟ ارشیک

    

 شم   یبلند م ستی: نه الزم نمن
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  164:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 رابطم بود   نیانگار اول دیکش ریشد وکمرم ت شتریب کمیشدم دردم  بلند

  

  

اومد چرا تو اتاق ها  یشد لباس برداشتم و رفتم تو حموم انقدر زورم م یعادل کمیکم حالتم  کم

   ستیحموم  ن

  

  

 میو رفت میدرد داشتم صبحانه رو دور هم خورد شیحالم بهتر بود اما کم و ب کمیاز حموم اومدم  یوقت

   میتو سالن نشست

  

  

کرد  فیتعر یقشنگ و جالب یبرامون خاطره ها زهایچ نیو ازدواجش و ا شیاز دوران جوان مادربزرگ

 اومد   یخوشم م یلیخ

  

  

که تونسته  یبوده تا جا طونیشوخ و ش یلیکه معلوم بود بود اون موقعه ها مادربزرگ خ نجوریا

 انداخته   یرو دست م ارشیپدربزرگ ک

  

    میمسابقه بزار هی میای: بچه ها بمادربزرگ

 

   یا : چه جور مسابقهارشیک
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  165:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

  قیفاطمه و شقا نیب یمسابقه رقابط هی: مادربزرگ

  

  

گفت ما دوتا از ترس به  یکه م یکرد با هر کلمه ا فیکه مادر بزرگ تعر یچ میبا هم گفت قیو شقا من

  میدیلرز یخودمون م

  

 ] 22:32 27.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۲۴�💞� 

  

 ؟؟  ینکرد و گمشد چ دایاز ما کلبه رو پ یکی: واگه قیشقا

  

ساعت  مین  دینش جیتا گ نیوآروم آروم بر نیعجله کن دیبا درختا معلومه فقط نبا رشی: مسمادربزرگ

   ستیراه ن

  

  ادیسرشون ن ییبال هیول کن تورا خدا  ی: مامانارشیک

  

 شه باشه   ینم یزیکنم چ یم نی: من تضممادربزرگ

  

بهش  یبه کلبه وبرنده شد  چ دیکه زودتر رس ینداره اما کس یقبول کرد  منم گفتم: برام فرق قیشقا

 رسه   یم
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  166:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 

 !!  ارشی: کمادربزرگ

  

 ؟؟  یچ یعنی:  من

  

 یگذرونه و جاها یوقت م ارشیو چهار ساعت با ک ستیرسه ب یبهش م ارشی: واضعه کمادربزرگ

   نیخونه  هم ادیبا من م بازهیکه م یو بعد اون شناسهیم ارشیکه همه رو ک گردنیرو م نجایا یحیتفر

  

  

 ؟؟  نینداز یماها فاصله م نیب نیکاراتون دار نیبا ا نیکن یمادربزرگ اما فکر نم دی: ببخشمن

 بره   یرو داره م ارشیک اقتیکه ل ی: نه چون اون کسمادربزرگ

  

 نبود   نی: جواب من امن

  

 . میکه بر نیآماده بش نیحاال هم بلند بش یاریجوابت رو از توش در م: بهش فکر کن مادربزرگ

  

اره  اقتیرو ثابت کنه آخه هه ل یخواد چ یکاراش م نیهم خراب بود  با ا یلیخراب بود خ عصابم

 رو داشته باشه)   ارشیک اقتیل ی( هرکگهید
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  167:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

ساده ام  یلیخ شیآرا هیو  دمیلباس ساده پوش هیتونستم بکنم  یم کاریتونستم بگم اصال چ یم یچ

   رونیکردم چادرم رو سر کردم و رفتم ب

 

  

  

شدم  اما چرا  یبود  توشون تک م یچادر مشک نیهم کردیجماعت جدا م نی. که منو از ایزیچ تنها

 یسراغم م یادیز یلبخند. غم ها هیبعد  شهیجماعت خوشحال نباشم هم نیمثل ا دیوقت نبا چیه

 اومدن  

  

 رو نشون داد   ریمس هیدم در واستاد و  مادربزرگ

  

طرف  نیکه ا یریشما دوتام  از اون دوتا مس میر یم ارشیاست که من و ک یریمس نی: امادربزرگ

صاف و همواره درختا پشت سر هم قرار  ریمس   نیریاون طرف هست و کنار درخت ها ربان بستم م

  نیخب بر نیبرس نیتون یدارن و راحت م

 ] 22:32 27.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۲۵�💞� 

  

  

حوصله  یب یلیکردن  خ یرو درخت ها معلوم م ریدلم رضا نبود به رفتن  اما رفتم واقعا مس یلیخ

 بود اما من اصال حس و حال نداشتم   یسرسبز و قشنگ ریکه مس نیبودم با ا
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  168:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ها خوب سبز نشدده بودن   یاز درخت ها خشک بودن و هنوز شکوفه نزده بودن اما بعض یبعض

  

 

  

واقعا  گهیجا د هیرفتم  یرو م ریناچار مس دیکش یم ریشکمم ت ریهم ز یکرد گاه یدرد م یلیخ کمرم

 درخت سر خوردم و نشستم   هیکشش رو نداشتم کنار 

  

  

 داشتمیکه برم ینشده خودم رو به اونا برسونم هر قدم شتریرفتم  العقل تا دردم ب یرو م ریمس دیبا

رو  یرنگ و رو رفته ا یشد کلبه  یخشک و تازه جونه زده م یدرختا نیبود از ب نیبه ناچار و سنگ

 کرد    یداد م یکلبه ب یجا داغون نیکه از هم دید

  

  

و  ارشیاومد درو هل دادم و رفتم تو که ک یصحبت کردن ازش م یثدا دمیبه در کلبه رس یوقت

 در  کلبه همه برگشتن سمت من   یکه باصدا دمیرو د قیمادربزرگش و شقا

  

  

 ستیب قیشقا یمعلوم هست کجا بود چیبا اخم. قدم تند کرد و اومد سمت من  و داد زد : ه ارشیک

   یفت دادکه انقدر ل یکرد یم یمگه چه غلط  دهیکه رس سیدق

  

   نمیخوام بش یداد نزن برو کنار م ینجوری: هزار بار بهت گفتم  سر من  امن
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  169:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هیتخت و  هیجز  یچیبه ناچار نشستم تو کلبه ه یچرک یچوب یصندل هی یرو هل دادم و رو ارشیک

 داد   یهم بو م یلیبود خ دیبار یکه از سر و روشون چک م یچوب  یو سه چهارتا صندل زیم

 

  

 ارشیک ادیشده بود به خاطره راه رفتن ز شتریب یلیدستام گرفتم درد کمرم و شکمم خ نیرو ب سرم

 بود   دهیانگار فهم

  

 نیخواست با نگاه کردبه چشمام. حالم رو بفهمه که ا یپام زانو زد و تو چهرم نگاه کرد انگار م کنارم

 طورم شد 

  

 ؟؟  ی: مگه هنوز درد دارارشیک

  

 می: بلند شو بر ارشیراه رفتمه چون از صبح بدتر شده  ک ادیکه ز نیکنم به خاطره ا : اره. فکرمن

 برمت دکتر   یخونه م

  

باره آدم اوقش  یکه چرک از سر روش م نجامیجا باشه که دراز بکشم ا هیخوام فقط  ی: دکتر نممن

    رهیگ یم

  

 میزد یهم آروم حرف م ارشیبودن من و ک ستادهیساکت کنار هم وا قیاون لحظه مادربزرگ و شقا تا

  دنیشن یمعلوم بود نم

  

 ] 22:58 28.10.17, [۲خون بس دختر
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  170:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 �💞�پارت۱۲۶�💞� 

  

  

 

ساعت نتونستن باهم باشن منم کم کم ۲۴برده بود اما  قیکه که شقا یخونه در صورت میروز رفت اون

 حالم خوب شد  

  

  

هم گذاشت  چند  گهید یداد چندتا مسابقه مسخره  یخودش رو انجام م یمادربزرگ باز هم کارا اما

 مزخرف بود  یلیروز آخر اصال بهم خوش نگذشت  خ

 ... 

  

  

. نه نجایکه بهتره  ا نجایباشه از ا یتهران هر چ میتا بهش بگم برگرد ادیب ارشیبودم که ک نیا منتظر

بودن.  یها یباز نیو مادربزرگ که عاشق همچ قیالبته به شقا یا گهید زینه چ گذرهیبه من خوش م

  دمیم هیترج نجایاما من خونم رو به ا  گذرهیخوش م یلیخ

  

  

 ابروش رو داد باال   یتا هیوارد اتاق شد  ارشیاتاق مشغول بستن چمدون هام شدم  که ک تو
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  171:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 گفته ؟؟  یزیچ یکس یکن یجمع م یشد دار ی: چارشیک

  

  

 دیبالخره که با یندار یکار و زندگ یبرگرد یندار میبگه تو تصم یزیچ یکس دی: نه مگه بامن

 خونمون  میبرگرد

  

  

  

 من که فعال کار ها رو سپردم به بچه ها  میگرد یبر م ی: مگه عجله دارارشیک

  

  

 مادربزرگت رو ندارم  یها یمعذبم بعدشم  دسگه تحمل باز نجایمن ا ارشی: کمن

  

  

 ؟؟  یکنیم  یحسود ایبره  ؟؟  یها م یتو باز قیچرا چون شقا  نهیمشکلت ا: پس بگو ارشیک

  

  

   ستیها ن زیچ نی:بحث امن

  

 !!  گهیهاست د زیچ نی: چرا بحث همارشیک
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  172:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

    شمیم یا نهیک قیبمونم  نسبت به شقا نیاز ا شتریدلم  من  ب زیعز ارشی: کمن

  ؟؟؟؟؟ی: چارشیک

    

 ] 22:58 28.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۲۷�💞� 

  

  

هر  میفتیباهم در ب دیو نبا میایباهم کنار ب دیکه ما بدونم با نهی:  درسته مادربزرگت مقصدش امن

 ره تو کتم  یها نم زیچ نیاما من ا میاندازه سهم دار هیدوتامون تو داشتن تو 

  

که تو دستم بود رو پرت کردم روچمدون  یکرد  سست سر جام نستم و لباس یمبهوت نگام م ارشیک

 با بغض گفتم 

  

شم   یبمونم بدتر م نجایا شتریبد تو ذهنمه  ب یچند شبه که همش فکرا ارشیشم ک ی: دارم بد ممن

 تو را خدا فقط منو ببر خونه 

  

  

   میکن یعروسکم  باشه آماده شو امشب حرکت م یکن یم هی: حاال چرا گرارشیک

  

  

    ادیهم م قی: شقامن
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  173:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

     ادیخواد ب ینکنه دلت نم  امیباز دنبال اون جدا ب گهی: اره دارشیک

   میسفر تنها باش هیخواست  ی: دلم ممن

 

  

 دفعه رو تحمل کن  حسود خانم   نینگران نباش ا میر ی: سفر دو نفره هم مارشیک

  

و اشکام رو پاک  دیاومد کنارم و سرم رو باال کش ارشیجمع کردن ادمه لباس ها شدم که ک مشغول

  دیاشکام رو بوس یشد و جا  کمیکرد و آروم آروم نزد

  

   رونیازم گرفت عقب گرد کرد و از اتاق رفت ب یبوسه نسبت طوالن هیو  دیلبم لخز یآروم لبش  رو و

  

  

لبخند زدم و چمدون رو  کنهیبوسه ساده هم خشن بودنش رو ثابت م هی یتو یمن حت یوحش مرد

 بستم و خودمم آماده شدم  

  

همه تو سالن بودن  مادربزرگ نه ناراحت بود نه خوشحال   رونیکه آماده شدم. رفتم ب نیبعد ا 

 بود  یحالتش معمول

  

 یوقت میداد که بر تیضاکرد و بعد ر حتیعالمه حرف زد و نص هیراه افتادن شد مامان بزرگ  وقت

   میشد یم نیسوار ماش میداشت

  

 تهران    نییای: شما هم بمن
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  174:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

   امیاگرم نشد بعد نوروز  م امیدارم م یکار هی گهیدو هفته د یکی: مادربزرگ

  

 عوض شده بود   کمی قیفکرم نسبت به شقا  میسمت تهران حرکت کرد هیو  میشد نیماش سوار

  

  

 خوام من بشم بد قصه   یکنن اما نم یشه دوتا هوو مثل خواهر زندگ ینم مینگاه کن یاگه منطق واقعا

  

   خوادیم یخدا چ مینیکنم  تا بب ینم ینکرده منم به اون بد یکه به من بد قیشقا

  ✋��] سالم01:30 30.10.17, [۲خون بس دختر

  

  

  هیرابطمون چطور یخونیم نویا یدار یوقت دونمینم

  

  میباهم قهر دیشا دمتیوقته ند یلیخ دیشا

   میستیباهم درارتباط ن ای میخبر یاز هم ب هیچند وقت دیشا

  میبود ک باهم صحبت کرد شیچندروز پ نیهم دمیشا

  

  ... شیچند ساعت پ نیهم ای

  

 دلمِه  یدلنوشتس حرفا نایا ستین مهم
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  شهیسال نو م گهیساعت د ۴۸

  

  شهینو م یچ همه

  

  دیتو سال جد دوارمیام

  وفتهیبرات ب یخوب یاتفاقا

  

  خوادیکه دلت م یهرچ دوارمامی ✌��️☺ گهید زیو هزاران چ ،یلیتحص تی،موفقیکار شرفتیپ

 همون بشه 

  

 در راس خواسته ها و ارزوهات  من خودم،از خدا  و

  خوامیم یسالمت برات

  

  

  یجد ای یشوخ  ی،حرفینگاه هیبا  یروز هی اگه

عمد باعث  ریغ ایخودمو تو ذهنم عمدا  شیپ ایپشت سرت به خودت  ایناخواسته تو روت  ای خواسته

  یحالل کن دوارمیو ام خامیشدم، ازت معذرت م تیناراحت

  

  شیشاپی*سال نوت پ

  شیپ پسو
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 نره !!!!  ادتی یو راست همه جوره مبارک* راست کج

 گفت من بودم :)  کیبهت تبر نجوریک سال نو رو ا یکس نیاول

  ✋��مخاطب ها به بعدش هم فکر نکن یبفرست واسه همه  

  

 ] 20:09 30.10.17, [۲خون بس دختر

.رسول خدا شودیم دهیاول ماه رجب است هر کس ده نفر را با خبر کند تمام گناهانش بخش امشب

 آله.  هیعل یصل

 امیپ نیا کنهیچون که امشب ماه خانه خدا رو طواف م شهیامشب هرکس دعا کنه قبول م دوستان

ماه  امشب«کیربى من کل ذنب واتوب ال»دعا  نیکس رو محروم نکن از ا چیروبه همه إرسال کن ه

سوره فاطر باعث نزول برکت است. شما هم 30و29هی. التماس دعا امشب تالوت آشهیعمود بر کعبه م

 مثل من 

ن  کِ تا ب  اللَّهِ   وأ   تْلوُین    یإ نَِّ  الذَِّ  میمِ اللّهِ  الرَّحمنِ  الرَّحِ .بِس دیدوستاتون ارسال کن یبرا

 ن  تِ جا ر ةًّ ل نْ   تبُو ر   رْجُوی   ةًّیقامُوا الصَّال  ة  وأ نْ فقُوا مِمَّا  ر زقْ ناهُمْ  سِرََّّ ا  و عالنِ 

 ای)سُبحا ن  اهلل ۳۰دهُمْ  مِنْ   فضْل هَِِ إنَِّ  هُ  غفُ و ر   شکُو ر (  یزِیأجَُُو رهُ مْ  و   هُمْیو  ف  لیَُِ﴾۲۹﴿

 لیو قِل ـ  ةّ ح   یو  ارحِم  ضعف  یا مر سّریو     یکاشِ  ف ال غ مّ  ف  رج  هـمّ ایفارِ ج  ال همّ   و  

دعا را  نیا یسحضرت محمد(ص) فرمودند هر ک نیر بَّ العال م  ایث  ال ا ح تسِب  یح  یو ارزُقن   یت

 حل شود...  شیهایمردم پخش کند گرفتار نیب

 فقط امشب.  

  

 ] 00:18 31.10.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۲۸�💞� 
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اومد. رفتم  ارشیکردم که ک یتو آشپز خونه داشتم شام درست م  میچند هفته شده برگشت 

 پکر بود  یلیخ افشیق شوازشیپ

  

  

   ی: سالم خوش اومدمن

  

 داد  بازوش رو گرفتم   هیکنار تک وارینگام کرد و لب زد سالم  خودش رو به د خسته

  

 شده؟؟  شیزیچ یکس یهست ینجوریچرا ا دهیچرا رنگ و روت پر یخوب ارشی: کمن

  

 نشده  یچی: نه نترس هارشیک

  

 ؟؟  یهست ینجوری: پس تو چرا امن

  

  یاریآب برام م وانیل هی: ارشیک

  

بعدم  دینفس همش رو سر کش هیرفتم تو آشپز خونه و براش آب برداشتم آوردم دادم بهش  یسر

 آروم آروم رفت سمت اتاق  
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قابلمه ها رو خاموش کردم و پشت سرش رفتم تو اتاق خودش رو پرت کرده بود رو تخت  ریز رفتم

 شد  ینم ینجوریکه ا ارشیشده  وگرنه ک یزیچ هیمطمئنم 

  

  

 رو کنار زدم چشماش رو باز کرد و نگام کرد   شیشونیپ یرو ینشستم و موها کنارش

  

  ینگرانم کرد ارشیشده ک یچ یبگ یخوا ی: نممن

  

 خستم   کمیمن  یهست ینشده نگران چ یچیمن ه زی:نه عزارشیک

  

 

من  یهمون که وارد شد یگول بزن یتون یمنو نم یگول بزن یرو بخوا یجان هرکس ارشی: کمن

  ستین یحالت مال خستگ نیا دمیفهم

  

بالشت گذاشت منم  یباال و سرش رو رو دینگفت و چشماش رو بست بعد خودش رو کش یچیه

   زدیقلبش تند تند م نشیو سرم رو گذاشتم رو س دمیکنارش دراز کش

  

    گهیشده بهم بگو د زیچ هی گهیقلبتم داره م نی: ببمن

 شدم   مونیپش یلیشدم خ مونی: پشارشیک

  

 !؟؟   ی: از چمن
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 ] 22:11 02.11.17, [۲نامزد کردم دختر خون بس قیکه با شقا نی: از اارشیک

 �💞�پارت۱۲۹�💞� 

  

بلند شدم و نشستم به گوشام شک کردم تو چشماش نگاه کردم که حرف رو از چشماش  یسر 

 بخونم  نگاش رو ازم گرفت و چشماش رو بست  

  

 ؟؟  شهیمگه م یگ یکه نم یجد ارشی: کمن

  

 : اره چرا نشه  ارشیک

    

 شده دعواتون شده؟؟  یزیچ  یچ یعنیفهمم  ی: من نممن

  

 نگو  یچیندارم  ه حیحوصله توض  ستی: فاطمه ولکن. اصال حس وحال حرف نارشیک

  

 ب...  ارشی: کمن

  

 خفه شو    یعنینگو  یچیو گفت: گفتم ه دیحرفم پر نیب

  

روز  هی دینبا یعنیخدا   یوا  گهیداستان د هیباز   رونینگفتم و بلند شدم از اتاق اومدم ب یزیچ گهید

 خوش داشته باشم  
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 زده   یحرف نیحال افتاده و همچ نیبه ا ارشیافتاده که ک یاتفاق هیاسترس گرفتم حتما  کمی

  

مطمئن  گهیزنگ زدم چند بوق خورد جواب نداد دوباره زنگ زدم باز هم جواب نداد د قیشقا یبرا

 شده   یزیچ هیشدم 

  

  

رو زدم  یتوجه بهش رفتم  شارژر رو برداشتم و گوش یشده بود ب رهیبه سقف خ ارشیتو اتاق  ک رفتم

 شده   یبه شارژ  منتظر بودم صدام کنه و بهم بگه چ

  

  

  که صدام کرد   رونیرفتم سمت در که برم ب دیحرف بزنه نا ام ستیآقا قرار ن نیا رینخ اما

  

 باز گفتم : جانم   پیلبخند برگشتم سمتش  و با ز با

  

 نه؟؟  یخوشحال یلی: خارشیک

  

  ه؟؟یمنظورت چ ی: چمن

  

  یکنیشکراب بشه  تو فقط ذوق م قیمن و شقا نیکه ب نیاز ا گهید یدونی: خودت  خوب مارشیک

  

 ] 22:11 02.11.17, [۲خون بس دختر
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 �💞�پارت۱۳۰�💞� 

  

  

  میآدم نیمن همچ  یگیم یدار یچ یفهمیاصال م ارسی: کمن

  

 شه مگه نه    ینم دایاز تو بهتر پ ی: هه نه تو فرشته اارشیک

کردم که بلند  یدستام رو مشت کرده بودم بهش نگاه م دنیلرز یدست و پام م تیشدت عصبان از

 شد و نشست  

  

 طونیکه ظاهر فرشته دان و باطن ش یهست ییشه تو از اونا ی: تو دلت االن داره قند آب مارشیک

   هیالک دنتیجانماز آب کش

 

  

   رونیانداختم و از اتاق اومدم ب نییبگم ساکت سرم رو پا یزیتونستم چ یگرفته بود نم بغضم

  

  

 داد  هیاومد و به چهارچوب آشپزخونه تک ارسینشستم که ک زیکنار م یتو آشپز خونه و رو صندل رفتم

  

 تلخه   قتیحق زمیعز دونمینه م گهید ختنهی: باز شروع شد نوبت اشک تمسا رارشیک

  

 شد و با ناله اسمش رو صدا کردم   دیکل یدندون ها نیبودم از ب یعصبان یلیدستش خ از
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مورد   نهی. تنها گزشهیو مثل هم یکن یخال یکیرو سر  نیدق ودل یخوایو م یهست یعصبان :  االنمن

   یجمعش کن ینتون گهینزن که بعد د ینکن  حرف یشرویپ نیاز ا شترینظرت هم منم  اما توراخدا ب

  

 شدم و از کنارش رد شدم و رفتم تو اتاق خودم رو انداختم رو تخت و چشمام رو بستم ...  بلند

  

 ] 22:11 02.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۱�💞�   

  

  

 یغذا هم درست حساب یزد حت یحرف نم ادیهمون جور تو خودش بود و ز ارشیگذشت ک یروز چند

 خورد   ینم

  

اومد خونه  و صبح هم  یم رید یلیشب ها خ یبعض یبودم کارهاشونم فشرده تر شده بود حت نگرانش

 رفت   یزود م یلیخ

  

  

  

 دیدیکه من ازش ناراحت باشم اون ازم ناراحت بود تا منو م نیا ییزد به جا یمنم که اصال حرف نم با

   دیکش یاخماش رو تو هم م
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زنگ  گهیزنگ زدم که جواب نداد منم د قیشقا یبگم دو سه دفعه هم برا یزیتونستم چ یمنم نم 

 بکنن  خوادیدلشون م یدوتا ناراحتم  بزار هر غلط نیا یبرا ینزدم  الک

  

  

هم  ارشیخورد اخالق ک یاصال نم نجایا ارشیکردم شام هم که ک ینم یکار چیبودم ه کاریخونه ب تو

 نبود  یچند روز انقدر گند شده بود که اصال تحمل کردن نیکه ا

  

  

 

  

 یعوض کنم ول کمی خوادیهستم. دکور خونه رو دلم م ینوروز شده  منم در حال خونه تکون کینزد

 شه   یدست تنها نم

  

  

نبود خونه رو به قول معروف برق انداختم اما دکور  خواستیکه دلم م یرو کردم اما اون میتکون خونه

 شدم  الشیخیب نیهم یبدم برا  رییتغ ییتونستم تنها یاتاق ها و مبلمان رو نم

  

  

راحته فقط سفره  المینوروز منم خداراشکر همه کار هام رو کردم. و خ یسه روز مونده بود. برا دو

 مونه   یم نیهفت س
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 الشیخیخان گذاشتن بخرم اگرم نگذاشت ب ارشیاز هفت خان رستم رد بشم وکه اگه ک دیکه اونم با 

 بشم  

  

  

  خرمیکه اومد بهش گفتم که گفت خودم م شب

  

 ] 22:11 02.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۲�💞� 

  

 

  

تو  هیموقعه من با اشک و گر نیا شیسال پ کی  ارشیسالگرد ازدواج من وک نیاسفنده  اول۲۸ امروز

 کارش رو شروع کنه    شگریدادم آرا ینشسته بودم و اجازه نم شگاهیآرا

  

  

مرد  نیساله با ا هیساله تنهام  کیساله که من از خانوادم دورم  هی یعنیسال گذشت چقدر زود  کی

    کنمیم یخشک و بد اخالق دارم زندگ

  

  

 کی نیکه تو ا ییداشت چه بالها بیچقدر زود گذشت چقدر تلخ گذشت  چقدر فراز و نش کسالی

   ومدیسال سرم ن
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 یطرف نیا نمیبود بب ادشونیکرد از طرف همه خانواده اونا که  یآورد ادیصبح فقط مامانم زنگ زد و   

 مونده  ادشونی ایها ک

  

  

 یبه ب زننیپس  خودشون رو م ستیباشه براشون مهم ن ادشونیاگرم  ستین ادشی یکه کس  مطمئنم

   یالیخ

  

  

 یمفصل درست کنم  و به خودم برسم رفتم تو آشپز خونه و چند ساعت یغذا هیدلم خواست  هوی

 توش بودم که کارم تموم شد 

  

  

باهاش  یبود و سرلج باز دهیبرام خر ارشیکه ک یهمون لباس اومدم یهم رفتم حموم و وقت بعد

    دمیرو پوش دمینپوش

  

  

  

 کمیرو برداشتم و فر درشت کردمشون و  زیرو برداشتم تا  موهام رو که خشک کنم  و بابل سشوار

 حالتون دادم  
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 باشه بهتره   میاصل افهیق شتریبشه ب یمصنوع یلیخوام  خ یپودر زدم چون نم کمیرو هم  صورتم

  

  

 یکارم رو تموم کرد  عال نیرژ قرمز آتش هیرژ گونه زدم و در آخر  ممیو ک دمیخط چشم نازک کش هی

 شده بودم  

  

  

 بود   بایز یلیتضاد داشت اما خ شمیکه با لباس ها و ارا یتو چشم بود  در صورت ادیز لبام

  

  

  دیکردم که انقدر طول کش کاریساعت که نگاه کردم ساعت نه شده بود  دهنم وا موند مگه من چ به

    رونیاسپره بدن به خودم زدم و از اتاق اومدم ب  کمی

  

  

   ادینشستم  تا ب ارشیو  بعد هم  منتظر ک دمیفوق العاده چ قهیشام رو با سل زیم

  

  

 وقت سر کار بمونه   رینباشه که تا د ییکردم که امشب از اون شبا یدعا دعا م فقط
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لب غر غز کردن رو معلوم بود امشب هم مثل هر شب  ریشده بودم شروع کردم ز یواقعا عصبان گهید

 عمرا  ادیباشه و زود ب ادشیخونه چه انتظارب دارم  ادیم رید

  

 ] 22:12 02.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۳�💞� 

  

  

و رفتم  دمیکش قیآوردن چندتا نفس عم فیآقا تشر قهیمنتظر بودم که ساعت ده و چهل دق انقدر

 استقبالش   

  

  

  از ابروهاش رفت باال و. با تعجب وپوزخند حرص در آرش نگام کرد   یکی دیمنو د یوقت

  

  

 نگرانت شدم   یاومد ری:سالم چقدر دمن

  

   یتو خمار یبمون یدیترس ای ی: نگران من شدارشیک

  

 چپ نگاش کردم و صورتم رو برگردوندم و رفتم تو آشپز خونه و مشغول گرم کردن غذا شدم   چپ
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 هوم ؟؟   یخورم کن زیچ یخواینکنه م  ی:به به  فکر همه جاش رو کردارشیک

  

 شیفقط امشب رو ن یعقرب رو قالف کن شیامشب رو  اون ن هیشه ازت خواهش کنم فقط  ی: ممن

 بشه   نیریشب ش هیهم من هم خودت  یبزار برا  زینزن زهر نر

  

 عقرب ؟؟  شی: او او نارشیک

  

   یخودت خبر ندار زمیتره عز یعقرب هم زهر شی: زبونت از نمن

  

بهتر شده  کمیو اومد نشست   دمیکرد شام رو کش جمیشام رو بکش که بوش گ   می: باشه تسلارشیک

 بود  

  

 جور بمونه   نیحرف زد  و بگو بخندش باال رفت  خوشبختانه فعال خوبه تا اخر شب  خدا کنه هم کمی

  

کرد  بعد  یهم تو آشپز خونه نشسته بود و نگام م ارشیشام من مشغول شستن ظرفا شدم و ک بعد

 تموم شدن کارم برگشتم سمتش   

 تو فکر بود  زوم کردم روش که متوجه شد و سرش رو باال کرد و نگام کرد   که

  

برو تو اتاق آماده  ید یاجازه خواب رو بهم نم تتیوضع نی: اخ که چقدر خوابم داره اما تو با اارشیک

زن  هیبردارم  از لحن گفتنش بدم اومد  انگار با  رمیجا گذاشتم م نیرو تو ماش میشو منم گوش

لباس  هی احساب ولکنش شدم بلند شدم رفتم تو اتاق و لباسم رو ب نیاما با ا زدیحرف م یابونیخ

 عوض کردم   دیخواب سف
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که چند  رونیمنم نرفتم ب ومدیکه ن ادیب ارشید اومد منتظر بودم ک یگذشت که صدا قهیدق چند

 روشن بودم    ییزایپذ  یکه المپ ها رونیبعد صدام کرد رفتم ب قهیدق

  

بود  ستادهیو چندتا بسته بود وا کیک هیکه روش  زیکنار م نهیدست به س ارشیکه ک یرایتو پذ رفتم

 بود سالگرد  ازدواجمون  ادشی یعنیشد  یباورم نم

  

 ] 23:47 03.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۴�💞�   

  

  

 یخفه زدم و تو بغلش بپر بپر م غیج هی یسمتش و رفتم تو بغلش از خوشحال دمیدو ادیذوق ز از

 کردم مثل بچه کوچولوها  

  

  

 بود   ادتی یعنی شهیباورم نم ارشیک ی: وامن

  

  

 ببرم   ادیکه توش افتادم رو از  یبزرگ نیدردسر به ا شهیبود مگه م ادمی: بله که ارشیک

  

 !!! من دردسرم ؟؟ ارشی: کمن
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 : کم نه  ارشیک

  

   ییپرو یلی: خمن

  

گردنم رو  یشونم گذاشت و گود یحالت قهر رو ازش گرفتم که از پشت بغلم کرد و سرش رو رو به

   دیبوس قیعم

  

  

 سالگرد ازدواجمون مبارک خانمم  نی: اولارشیک

  

  

   میریروز رو جشن بگ نیطور ا نیهم هم گهیرو باال گرفتم و گفتم: ان شااهلل تا صد سال د سرم

  

  

   میشمع رو هم فوت کن نیا ای: ان شااهلل حاال ب و گفت دیرو بوس گونم

  

  

ازم  ارشیچندگال آوردم که ک هیبود رو روشن کرد که من فوتش کردم   کیکه عدد  یشمع ارشیک 

 رو گذاشت تو دهنم منم کارش رو تکرار کردم   کیاز ک کهیت هیگرفت 
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دورم حلقه شد فرصت رو  ارشیرو گذاشتم رو شونش و چشمام رو با لذت بستم که دست ک سرم

   دمیشمردم و سوالم رو پرس متیغن

  

  

   یچند وقته چرا انقدر بد اخالق شده بود نی!! اارشی: کمن

  

  

   یشبمون رو خراب نکن باشه خانم زمی: عزارشیک

 

  

 : باش چشم  اون کادو ها که مال منن  من

  

 : نه مال عممن  ارشیک

  

رو باز  کی، اول جعبه کوچ کیجعبه کوچ هیجعبه بزرگ   هیو برشون داشتم دوتا بودن  دمیخن بلند

 کردم  

  

 یلینوشته شده بود خ نیو ناز به الت فیظر یلیخ ارشیو ناز بود که  پالکش اسم ک فیگردنبند ظر هی

 قشنگ بود  بلندش کردم  

 تو بغلش بعد خودش گردن بند رو به گردنم بست   دمیذوق پر از

  تتینازه سند مالک یلیخ ارشیک ی: وا من
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 اشاره کرد  گهینگفت و به سمت جعبه د یا گهید زیفاطمه  کشش زد و چ یاون خنده ها از

  

 ] 23:47 03.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۵ �💞� 

  

  

 یگوش هیبود بازش کردم که  یگوش هیذوق اون جعبه رو هم باز کردم و توش نگاه کردم  جعبه  با

 ناز بود   یلیتوش بود خ دیبزرگ و ناز سف

  

 

  

 !! ارشیک ی: وامن

  

 درب و داغون خسته شده بودم    ی: من به جات از اون گوشمن

  

     ونهی: عاشقتم دمن

   شترهیبرات  ارزشش ب یکی: حاال کدوم ارشیک

  

 کنم   یوقت از خودم دورش نم چیه شترهیارزشش ب تهیسند مالک نیکه داشتم اما ا ی: گوشمن
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از  ارشیرو که گذاشتم ک کیک  خچالیرو برداشتم تا ببرم تو  کیرو گذاشتم تو جعبش و ک یگوش

 دستاش بلند کرد   یپشت بغلم کرد و منو رو

  

  

   یشماس  خانم خانوما که بهم بد ی: حاال نوبت کادوارشیک

  

  

برات درست کردم  به  یبه اون خوشمزگ یرو دور گردنش حلقه کردم و گفتم :بچه پرو غذا دستام

  ومدیچشمت ن

  

  

 کوچولو رو   ارشیک یغذا خوامیرو م میاصل ی:من غذاارشیک

 

  

  

 خجالت   ایشرم ح دیو گفتم چش سف شیشونی:  زدم رو پمن

  

  

 کوچولو    پرهیم زایچ نی: نوبت تو اارشیک

  

 : کوچولو اونته  من
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به اصل مطلب تا  نشونت  میو در اتاق رو حل داد رفت تو و گفت :اون کوچولوه؟؟ بزار برس دیخند بلند

   هیبدم  کوچولو ک

 کنم   کارتیچ گهید یا ایح ی: بمن

  

  یگذاشت رو تخت و گفت: مال خودم منو

  

   ستادینداشتم که بگم تو سکوت نگاش کردم که صاف وا یجواب

  

 منم مراعات کنم   یبعد انتظار دار  دهیچه به خودش رس نی: ببارشیک

  

 نگام کرد و گفت   یحرص ارشیکه ک دمینگفتم و خند یچیه

  

 رسه توله   یم تمی: بخند بخند نوبت گرارشیک

    

  

 هیچشکلکم براش در آوردم که حمله کرد سمتم تا به خودم اومدم و  هیو براش در آوردم که  زبونم

 فرابنفش زدم و اومدم فرار کنم    غیج

  

  

 تونستم تکون بخورم  یمنو گرفت و تو بغلش صفت گرفت. که نم ارشیک
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 ] 23:52 04.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۶�💞� 

  

قدرت پلک   میشدهبود گهیهم د خیتوامون م  میشونیرو چسپوند به پ شیشونیلبخند مرموز پ با

  میزدن نداشتم انگار دوتامون جادو شده بود

  

  

   نیلرزشم بش یالعقل پا یخوریخانم کوچولو خربزه که م یفرار کن یخواستی: کجا مارشیک

  

 : نوموخوام  من

  

 هواست باشه ها!  یکنیم یزبون نیریش ی: باز دارارشیک

  

 تونم کامل کشفت کنم؟؟  یم ی: چه جورمن

 

  

   یفهمیبه وقتش م یول یمونده تا بفهم زهایچ یلیخ  یمونده تا منو کشف کن یلی: خارشیک

  

 کردم حرفش دوپهلو بود   ینگاش م قیشدم و عم ساکت

 لب هاش کرد   ریآورد و لب هام رو اس نییسرش رو پا دیرو د نمینگاه سنگ یوقت
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   دیو با خشونت و به زور منو بوس دیکه منو سمت خودش کش دمیرو عقب کش خودم

که تو  نیهملذت داشت ا یلیرو دوست دارم   لذت داشت خ شیزور یبوسه ها نیداشتم ا دوست

 و اون با خشونت و ارباب منشانه بخواد ببوستت  یبش ریمردت اس یبازو ها

  

  

که  رمیو به چشمام نگاه کرد که لب هام به خنده کش اومد اومدم جلوش رو بگ دیرو عقب کش سرش

 کردم    تیبدتر خ

  

  

منو  زشیمرد همه چ نیاغواگرش شد ا یلب ها ریباز گردنم اس نیرو دوباره جلو آورد که ا سرش

 !! ارشیفاطمه ،فاطمه ک یهمه وجودش اغواگر اونم برا کنهیجادو م

  

 

  

لب هام اومد که سرش رو بلند کرد و با  نیاز ب زیآه ر هیکه  کردنیم یهاش رو گردنم داشتن باز لب

 بخش نگام کرد   تیلبخند  رضا

  

 یدلم رو م  قشیعم یتر شده بود مک ها یدفعه خشن تر و وحش نیهجوم آورد سمتم اما ا دوباره

 لرزوند   یلرزوند  بند بند بدنم رو م

 ] 21:05 07.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۷�💞� 
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که  نهیا گهید یاما فرقش با رابطه ها  گهیرابطه خشن د هی شهیم داریب یخشن و  وحش ارشیک دوباره

   شهیتوش بهم توجعه م کمیالعقل 

  

  

مثل قبل  گهیکه االن د نهیا شیبرم  خوب یکشم اما لذتشم م یشم  دردم رو که م ینم تیاذ ادیز

 رو نداره که منو. تو رابطه  کتک بزنه   نیاتش ا

  

  

  

کرد  تو  یدلم درد م ریز دمیشکم دراز کش  یکه تموم شد بلند شد بره حموم  برگشتم و رو نیا بعد

   دمیچیبلندم کرد و منو تو بغلش گرفت دستم رو دور گردنش پ هویحال خودم بودم که 

    

  

 اشتراحت کنم درد دارم   مخوایمنو بزار رو تخت م میترسوند ونهی:دمن

  

   ی: مگه بازم درد دارارشیک

  

    ادیز یلی:  اهوم خمن

   ینش تیمراعاتتم کردم تا اذ یدی: من که دارشیک
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کوچولو هم آروم نشده فقط  وسط رابطه  هیضربه هات   ینکرد تیرعا یگیها هم که م ی: اونجورمن

   یزن یکتکم نم

  

 گم درد دارم   ینه حوصله ندارم دارم م ارشی: کگمیمب افته سمن حموم که م راه

  

   یشیبهتر م یتو آب ولرم دراز بکش کمی: اه انقدر غر غر نکن  ارشیک

  

 اومد باال   یکرد  آب کم کم. م مشیوان گذاشت آب وان رو باز کرد و مال یبرد تو حموم و تو منو

  

  

اومدن باال منم  یجور م نیآب بودن به لذت خاص کل وجودم رو گرفت  اب ها هم ریبرهنم ز یپاها

 جلو و خودش پشت سرم نشست  دمیکش ارشیاب بودم که م یمشغول تماشا

  

 قرار بود من دراز بکشم   ارشی: اه کمن

  

 تو رو گرفتم ؟؟  یی: جاارشیک

  

 تونستم راز بکشم  یراحت م یمن اونجور ی: بله جام رو تنگ کردمن

  

 ] 21:05 07.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۸�💞� 
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   زمی: خب االنم دراز بکش عز ارشیک

  

 یکنه. سرم رو رو یکشه و از پشت بغلم م یو منو سمت خودش م زارهیشکمم م یرو رو دستش

   دمیم هیتک نشیس

  

  

 لذت بخشه  یلیبندم خ یم گهیشه چشمام رو د یلغزه و مشغول ماشاژ دادن شکمم م یم دستاش

  

  

 ریبره ز یبعدم سرش رو م کنهیدادم که پاهاش پاهام رو قفل م هیتک نشیهمون جور به س سرم

   شهیم دنشیگردنم  و مشغول بوس

  

  

   کنهیم یو با انگشتاش با لبام باز زترهیدهنم م یاعتراض کنم که دسته  راستش رو رو خوامیم

  

   شهیبا شرمگاهم م یپاهام  و مشغول باز نیب رهیلغزه و م ی. مدهیچپش که شکمم رو ماساژ م دست

  

   

 نالم   یزاره. م یدستاش تا مانعش بشم که نم یرو زارمیرو م دستام
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 رو ندارم خستم   ششیتوراخدا گنجا ارشی: کمن

  

 کن   یمخالفت همراه ییبجا نیکوچک و مختصره هم یعشق باز هیفقط  شی: هارشیک

  

  

 ادیبوسه بعد هم آروم م یرو م میشونیو اول پ خوابونهیدستش م هیشن که   منو رو  یدستام شل م 

 کنم   یم شیکه کم کم منم همرا شهیاونا م دنیسمت لبام و مشغول بوس

  

  

بوسه  یهام رو م نهیوگردن و بعد س نییپا رهیکم کم م  دهیو فشار م رهیگیهام رو تو مشتش م نهیس

   شهیم دنشونیو مشغول مک

  

 گردونه سمت خودش   یمنو کامل برم کنهیترش م یشن که جر یناله هام تو حموم پخش م گهید

  

 نییکه تو پا یکردنش و درد یهویتو بدنم  به خاطره  کنهیفرو م هویو  دهیمن جا م نیرو ب خودش

محکم و سختش  یچسپونه و مشغول ضربه ها یکه منو به لبه وان م  زنمیم غیج هی چهیپ یتنم م

   شهیم

  

سرم نگه  ییو باال گرهیعقب که دستام رو م دنیشنوه انگار. هلش م یکنم نم یصداش م یهرچ  

   دارهیم
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. دستامم انگار دارن کنده چیتنمم که ه نیدرد پا رهیگ ی. و درد مخورهیهمش به لبه وان م کمرم

 شنوه   یکنم انگار نم یم ارشیک ارشیهرچقدرم که ک  شنیم

  

  

ساعت از اون رابطه عاشقانه  هی یهمون آدم قبل ی،دوباره شد ارشیگم :ک یو م کنمیصداش م غیج با

   خورهیکمرم همش به وان م ی...آخ ...لعنت گذرهینم یکنیکه مثال توش مراعاتم رو م

  

  

 بشر گوش شنوا نداره   نینه انگار اصال ا  شهیتو بغلش و دوباره مشغول م کشهیم منو

  

  دهیدوش  درد امونم رو بر ریز برهیتو بغلش و م رهیگیمنو م شهیکه ارضا م نیا بعد

 

  

 ] 21:05 07.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۳۹�💞� 

  

  

    رونیب امیکشم و م یحوله دور خودم م هیو  رونیکشم ب یرو از تو بغلش م خودم

  

  

 یبعدم رو شکم دراز م کشمیپتو و پتو را تاگردنم باال م ریز خزمیکنم و م یتخت پرت م یرو رو خودم

 کشم  



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  202:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

  

بده اتش خودش  نیدردم رو تسک  خواستیم یشن  درد دارم مثال عوض یآروم آروم رون م اشکام

 دوباره روشن شد  

  

 نیشلوارک پاش کرد اومد کنارم نشست   هم هیاز حموم خودش رو خشک کرد  رونیاومد ب ارشیک

   ختنیر یکردم اشکامم م یجور که نگاش م

  

  

کنم  دشت خودم نبود خودت که  تتیخواستم اذ یقربونت برم  به خدا نم گهینکن د هی: گرارشیک

   یدونیم

  

  نگفتم که موهام زو از کنار صدرتم برد پشت گوشم بعد هم موهام رو تومشتش گرفت   یچیه

  

بلند شو خشک شون  یخوریچکه  سرما م یاب ازشون م نیبب  ی: موهات رو چرا خشک نکردارشیک

 کن  

  

   رونیب دیپتو کش ریاز ز کمیکنار تخت  منم  زینگفتم که خودش بلند شد و سشوار رو زد به فر یچیه

  

 روشن کرد  پتو که گرفتم و منو رو پاهاش خوابوند  و سشوار رو  ریدوباره برم ز خواستمیم
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  203:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 یکه رو کمر من رو رو یتجوریا  ختنیر یمن بازم م یخشک کردن موهام  شد اما اشکا مشغول

   رهیگ یپاهاش خوابونده. کمرم بدتر درد م

  

پتو که  ریخواستم برم ز یپاش بلند شدم و  م یکرد منم از رو یکه سشوار رو داشت خاموش م نیهم

 رو از کنار تخت برداشت و تنم کرد   ینزاشت و همون لباس خواب سر شب

  

امشب رو به کل کوفتم   تیاخم و تخم وگر نیدراز بکشم که نذاشت و گفت: اه فاطمه با ا خواستمیم 

  یتا راحت باش  امین کتینزد گهیهمون بهتر که د  یکرد

  

 ] 10:50 12.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۰�💞� 

    

  

  کنهیدرد م یلی: درد دارم به خدا خهیبغض نگاش کردم و که هق هقم باال رفت و با گر با

  

  

بلند شو  یگیاز اول بهم نم زمیمن فدات بشم چرا عز یگوشم زمزمه : اله ریتو بغلش و ز دیکش منو

   مارستانیببرمت ب

  

  

   امینم مارستانی: نه من بمن
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  204:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 : چرا  ارشیک

  

 کنه     نمیمعا : دوس ندارم دکترمن

 بهت بده   یزیچ یمسکن هیارامبخش  هینکنه  نتیمعا گمی: خب مارشیک

  

 گرفت   شهی: مسکن و آرامبخش رو هم از دارو خونه ممن

  

  

 یتو جعبه کمکها نمیبب رمیباشه من م یبش ادهیپ طونیاز خر ش یخوا یکه نم نیمثل ا ری: نخارشیک

 نه   ای میدار هیاول

    

    

خاموش  ارشیبرق رو ک دمیآب اومد. اونا رو خوردم و دراز کش وانیل هیقرص و هیبعد با  قیدق چند

   دیکرد و خودشم کنارم دراز کش

  

  

 بهتر شده بود   کمیو کمرم رو ماساژ داد  دردم  دیتو بغلش کش منو

  

 ؟؟  یداری: فاطمه بارشیک
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  205:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

   دیو بعد هم چشمامو بوس دیرو بوس میشونیرو بلند کردم و نگاش کرد. که با لبخند اول پ سرم

 خانومم   دیببخش  ستیکردم واقعا متاسفم اصال دست خودم ن تتیاذ یلیامشب خ  دونمی: مارشیک

  

 دکتر   یبر دیبا  هیرعادیغ یلیکارات خ ارشی: کمن

  

  

تنده  کمی شمیشه رفت دکتر من فقط آت یکه نم یرفت باال: فاطمه مگه من چمه  الک کمیصداش  تن

   یحرف نینشنوم همچ گهیندارم. د یمشکل چیوگرنه ه

  

   یزنیعقب  من: چرا داد م دیکش کمیو خودم رو  دمیصداش و اخماش ترس از

  

 

 کردم و چشمام رو بستم که کم کم خوابم گرفت  گهیطرف د هیعقب و صورتم رو  دمیرو به  کش خودم

  

 ] 10:50 12.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۱�💞� 

  

   

 ارشیبه ک یدونم چرا هرچ ینم میکرد یو به برنامه نگاه م مینشست نیدومون سر سفره هفت س هر

 آورد   یقبول نکرد و همش بهونه م ادیرو بگو ب قیاسرار  کردم شقا
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  206:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ریغ قینسبت به شقا ارشیرفتار ک نیکردن وگرنه  ا یزیچ ییدوتا دعوا نیکردم ا دایحتم پ گهید

  گهید هیعاد

  

  

االن همه خونه باباش جمع اند ما دوتا  میخانوادش باش شیسال رو پ لیقبول نکرد تحو یحت ارشیک

  میکن یهمو نگاه م میجغد نشست نیع

  

  

رفتم کنارش نشستم  که منو بغل کرد   کشیبهم اشاره کرد برم نزد ارشیشد  ک لیسال تحو کینزد

 دستم رو هم گرفت  

  

  

خوب کنم  لبخند زدم و چشمام رو بستم و تو دلم آرزو کردم خدا  یآرزو هیگوشم زمزمه کرد که  ریز

   میکنار هم بمون شهیهم رهیرو ازمون نگ یخوش نیا

  

  

برگشتم که دستاش رو دوتوطرف صورتم  ارشیبم اومد  چشمام رو باز کردم و سمت ک دنیترک یصدا

   دیرو بوس میشونیگرفت و پ

  

  

   دیبخش یبه خودم و دلم م نانیبوسه هاش بودم که اطم نیا عاشق
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  207:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 : سال نو مبارک خانم کوچولو  ارشیک

 رو بده که عجله دارم    میدیع االی: سال نو تو هم مبارک آقا بزرگه من

 شناسم ؟؟؟  ی: جان؟؟من شما رو اصال مارشیک

  

  

 یاریمنو در ن یدیع ینکن بتیکه اگه االن دست تو ج میکنم. من همون خانوم ی: نه صبر کن معرفمن

 سوزونم   یموت رو با فندک م یدو نه دونه تاها

  

  

 ؟؟  یکنیم ی:شوخارشیک

  

  : امتحانش ضرر نداره که !! من

  

   میامتحان کن ای: پس بارشیک

  

 و جلوم تکونش داد    رونیآورد ب زیچ هیسفره  ریو از ز دیو ناله اسمش رو صدا کردم که خند غیج با

  

 یبه من داره  سوال یچه دخل مایهواپ طیشک داشتم  اصال بل کمیبود اما بازم من  مایهواپ طیبل انگار

 رو نگاه کرد   ارشیک

  

 من به خانومم   دیع نمی: اارشیک
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  208:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 کجاست؟؟  طیبل نیا ارشی: کمن

  

 زاهدان  طی: بلارشیک

  

 ] 22:32 12.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۲�💞� 

  

  

بود که  یچه جور افمیدونم ق یخانوادم  نم شیبرم پ دهیاجازه  م یعنیکردم  یداشتم نگاش م هنگ

   دیخنده و دماغم رو کش ریزد ز  ارشیک

  

  

 شه   یباورم نم  یگیم یجون فاطمه جد ارشی: کمن

  

 اره    یرو تکون داد به معن سرش

حد  خوشحالم کنه رفتم تو بغلش و دشنام رو  نیبودم که در ا دهینشن یخوب نیبه ا یعمرم خبر تو

   دمیچیدورگردنش پ

  

 خبر بهتر بهت بدم   هیانقدر خوشحالت کرد بزار  یعنی: ارشیک
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  209:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ؟؟  یچ دمیسرجام و کنجکاو نگاش کردم و پرس نشستم

  

 داداشته    ی: هفتم  عروسارشیک

  

 ؟؟ چرا بهم نگفتن  اصال کدوم داداشم   ی: چمن

  

رو گرفتم بهت بگم  طتتیدونم کدوم  بعدشم  قرار بود هر وقت بل ینم قیاز دوقلو ها دق یکی:  ارشیک

 حاال بقد نکن 

  

  

 کنم انگار واقعا منو فراموش کردن   ی: حس ممن

  

 هیکه داداشت قرار  نیواسه ا  یشه رفتن خواستگار یماه نم هی  ستیطور ن نیا زمی: نه عزارشیک

   رهیم التیگرفتن آخر تعط یرو سر یبخونه عروس نیچند سال آخر درس هاش رو بره چ

 

  

 نه    یگیفراموشم گردن م گمیرفتنش خبر نداشتم م نیاز چ ی: من حتمن

  

  

 بغلم کرد و موهام رو نوازش کردن   ارشیکه ک ختیر یگوله گوله م اشکام
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  210:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

   ینکن منصرف بشم نزارم بر یکار هی: ارشیک

  

 ؟؟  هیمال ک طی: بلمن

  

 نیا خوامیکه م زیاشک نر یحاال هم بلند شو انقدر الک  می: واسه چهارم  ساعت شش شش ونارشیک

  گردونمتیهمه جا برم  یشمیکه پ یسه روز

  

 ] 22:32 12.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۳�💞� 

  

    ییایو گفتم: مگه قراره تنها برم تو نم رونیبغلش اومدم ب از

 لیتحو زدهمیتا قبل س دیعالمه قرارداد بستم که نصفشون را با هی امیشه من ب ینم زمی: نه عزارشیک

 بدم  

  

 بار من تنها برم   نی،اول یچ یعنی ارشی: کمن

  

 

 هیداداشت برسونم اونم  یتالش کنم خودم رو روز عروس یلیشه فوقش من خ ینم زمی: عزارشیک

 چقدر سرم شلوغه   ینیبیروزه برگردم  خودت که م
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  211:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 سرم را بلند کرد   ارشیک ختیکه اشکام ناخداگاه ر نییرو انداختم پا سرم

  

  یکنیم هیگر یچرا الک هیچه کار نی: فاطمه اارشیک

  

 هیکه  یاونم من  کننیعالمه حرف برام درست م هیاگه من تنها برم  یشناس یمنو نم لی: تو فاممن

 خون بسم 

  

  

 سر کار   انیمن سوم همه بچه ها رو گفتم ب کننیغلط م یلی: اونا خارشیک

  

  

   انی: خب بهشون بگو بگو بعد هفتم بمن

  

که  نیرسونم بعدشم بعد ا یخودم رو م یمن گفتم که روز عروش زیعز گهی: اه فاطمه لج نکن دارشیک

  شتیپ امیراست م هیدادم  لیکارهام رو تحو

  

 ؟؟  یدیم لیتحو ی: کمن

  

   التی: حدودأ بعد تعطمن

    

 ؟؟  یدی: قول ممن
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  212:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 : اره  ارشیک

  

 ...    یومدیاگه ن ارشی: کمن

  

 باشه   گهی: قول دادم دارشیک

  

 ] 23:34 13.11.17, [۲خون بس دختر

دونم  ینم نیباش دهیشن شهیم لتریکه تلگرام ف نیگلم فکر کنم شماها هم در مورد ا یدوستا سالم

که  زارمیرو براتون م نستاگراممیا یدیآ نیرمان رو تموم کنم واسه هم نینه تا آخر فرورد ای شهیم

   زارمیرمان رو اونجا براتون ادامش رو م میاگه نشد  تموم کن

 fatemeh_mirzaei2417 

  

 لتریاگه تلگرام ف  نیو دنبالم کن نستایتو ا نیبر ای نیکن اداشتیجا  هی زانمیمنه حتما عز یدیآ نیا

 نیرو نصب کن نستایا نیبهتون گفتم  بهتر همه بر ستمیمن مقصر ن نیرمان رو دنبال کن نیبشه و نتون

 کارو کردن  نیکه کانال دارن و منبر دارن ا ییاکثر کسا

  

 ] 23:50 14.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۴�💞� 
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  213:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 رزنیبودن  پ رمردیو پ رزنیپ هیرو نشون داد بهم منم رفتم نشستم روش کنارم  میصندل مهماندار

 جاش رو با من عوض کرد من نشستم کنار پنجره   

  

  

 یتنها رفتن برا ای ارشیاز ک یدونم  دور یرو نم لشیدادم بغضم گرفته بود دل هیپنجره تک شهیش به

 دونم   یکه خودم نم گهید لیدل کیهزار  ای میبار اول به خونه پدر

  

  

رو  میگوش  نمیتونم خانوادم رو بب یسال م هیطرف خوشحال هم هستم که بالخره بعد  هیاز  اما

 م  هام رو  تو گوشام کردم چشمامم بست یکردم و هندزفر یپل کیموز هیگذاشتم رو حالت پرواز و 

  

 ****** 

بهم  رزنهیبزنم پ یچرت هیتو مسافرت  شهیشدم عادت داشتم هم داریاز خواب ب یکیتکون دادن  با

   میدیگفت رس

  

منم پشت سرشون رفتم  رونیرفتن ب یالود چشمام رو ماساژ دادم و بلند شدم همه داشتن م خواب

  رونیب

  

  

 یکی یرو  ومدهین یدنبالم اما هنوز کس انیب گهیگفت بهشون م ارشیسالن فرودگاه منتظر بودم ک تو

 ها نشستم و چشمام رو بستم   یاز صندل
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  214:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 یبود که صدا میرو روشن کردم   سرم تو گوش یگوش دمیکش یم ازهیگرفته بود  همش خم خوابم

   دمیشن ییآشنا

  

  

 زشته ماست   یدختر همون ابج نی:  سام داداش ارصدرایام

  

  

 : واال من که شک دارم رسامیام

   

 خل وچلم   یدوقلو یرو بلند کردم و نگاشون کردن خودشونن داداش ها سرم

  

  

   یاشک ها هم جار لیشد س یهند لمی: اوو اوو فسام

  

  

 داداش  گریبا ج  یکنیم هیگر یبغل داداش جونت نشست ییایکه ب نیا ی: بجاصدار

  

  

 طرفم و تو بغلش گرفتم اخ که چقدر دلم براشون تنگ شده بعد صدرا  سام بغلم کرد   اومد
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  215:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

   میپاشو بر  میکن زیخونه که همه رو سوپرا میبر ای: بسام

  

 دونه ؟؟  ینم ی: مگه کسمن

  

  

ما رو هم االن خبر کردن  من: خب پس مامان  دنیداماد و مادرزن باهم نقشه کش نیا ری: نخصدرا

  میو سوار شد نیسمت ماش میشدم  رفت زیسوپرا ینجوریماجرا بود منم هم نیپشت ا

  

 ] 23:50 14.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۵�💞� 

  

  

قلبم رو صد بود  دلم براشون لک زده بود در را که صدرا باز کرد دونه  انیضر میدیدر خونه رس یوقت

 دونه خاطراتم تو ذهنم مرور شد 

  

  

که چقدر بهش مغرور بودم چقدر  یخونه منم بود خونه ا شیسال پ کیکه  یخونه پدرمه خونه ا نجایا

 خانواده مغرور بودم هه االن ...  نیبه ا
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  216:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 هیکه درباز شد و چهر میسال گذشت هنوز در رو باز نکرده بود کیانگار برام  میدیرس یبه در اصل تا

 شد   انیناز مامان نما

  

  

 یآغوش چیتو بغلش حل شد اخ مه ه هویبودم که  دنشیبود محوه د یمثل من چشماش اشک اونم

   ستیمثل آغوش مادر لذت بخش و آرامش دهنده ن

  

  

قدرت حرف زدن نداشتم صورتم رو تو  یرفت حت یقم مو قبون صد دیبوس یصورتم رو م تمام

 دستاش قاب گرفت و نگام کرد  

  

  

 هیدونم چقدر تو بغل مامان گر ینم هیگر ریبلند زدن ز یرو دوباره انداختم تو بغلش و با صدا خودم

 ما رو از هم جدا کرد   یکیکردم که 

  

  

 یبابا بابا یبابا رو به رو شدم خودم رو پرت کردم تو بغلش وا یاعتراض کنم که با صورت اشک برگشتم

 و ارومم   نینازن

  

  

که   یمرد نیمرد بودم ا نیعاشق ا ختیر یصدا اشک م یمنو محکم تو بغلش گرفته بود و ب فقط

 تموم   زیتموم بود  همه چ زیهمه چ
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  217:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 شده   دیکه کم بودن چرا االن تمام موهاش سف دشیسف یبشم موها شیدیسف یموها قربون

  

 کرد   تیدستش رو پشتم گذاشت منو سمت خونه هدا دیرو بوس میشونیاز خودش جدا کرد و پ منو

  

  

 بود داداش کوچولوم   بیسمتم  شع دیدو یفر فر داشت م نیع یکیکامل نرفته بودم تو خونه که  هنوز

  

  

منم شدت گرفت اخ که داداشم چقدر بهم وابسته بود  خدا  هیگر شیگر یبغلش کردم با صدا محکم

 شیکرد باهم خرابکار یم یچقدر براش سخت بود  من تنها راز دارش بودم هروقت خرابکار دونهیم

  میکرد یم یرو الپوشون

  

  

 کرد صورتش قرمز قرمز شده بود  هیقربون بشم بس گر یذره شده بود اله هیبراش  دلم

  

 ] 22:11 15.11.17[ ,۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۶�💞� 

  

هنوز اشکام رو خشک نکرده بودم که داداشم سعد از طبقه باال اومد  مینشسته بود یرایهمه تو پذ 

 بلند شدم رفتم جلوش 
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  218:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  

 میگرفت توبغلش اما اون برعکس همه دلدار میابوس وبداخالق دوباره گز شهیمغرورم که  هم داداش

 نکرد   هیداد و گر

  

  

که شده اخم هاش رو باز کنه و خودش رو ناراحت  گرانمیدل د یبرا کمی ستیبلد ن نهیهم شهیهم

 نشون بده  

  

 نگاه کردم   افشیوق پیو به ت رونیبغلش اومد ب از

  

    ی: حتما باز با دراز وکوتاه قرار دارمن

 نکن به دوستام   نیو گفت: اره توه دیخند

  

و ناراحت رفت شر وصدامون   نیبعد رفت کم کم اون جو سنگ قهیو نشستم سعد هم چند دق اومدم

 خندهامون باالرفت   یرفته رفته باالگرفت و صدا

  

   نیاالن کدومتون دوماد شد ی: راستمن

  

 وصدرا: دوتامون   سام

  

 از دوقلوها   یکیبهم نگفت دوتاتون ، گفت  ارشی؟؟ک ی: چمن
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 ها؟؟  هیمشکل میدوماد بش : دوتامونصدرا

  

   نیدوماد شد نیکجا رفت  نمیبب ستای: نه بابا ،وامن

  

 دوتاشون باز شد  پیز

 : درست حدس زدم با همون دوتا دختره ؟؟؟ من

  

 مامانم رو صدا کرد   یو اعتراض غیحالت ج با

  

از همکاراش ازدواج کنه بعد چه  یکیبا  یرو اجازه نداد ایعرش یبود ری:  مامان تو که انقدر سختگمن

 هاشون ازدواج کنن  یبا همکالس یدوتا رو گذاشت نیطور ا

  

 خوب   یلیخوب ومناسب بودن با ادب و باخانواده خ یلیخ دمی: دخترها رو خودم دمن

  

 تموم بود   ی: خب اون دختره هم همه چمن

  

   یزن یم نهی: تو چرا االن سنگ اونا به سصدرا

  

 وسط  نیا هیچ گهیمشکل تو د مونهیو تموم شد فردا پس فردا عروس یخواستگار میما رفت : حاالسام
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  220:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 موند عمو و خانوادش اومدن   مهیزنگ حرفامون نصفه ن یصدا با

  

 شد   یبود هنوز  خونه شلوغ وشلوغ تر م ومدهیاومدن و عمه خانمم که ن مییچند ساعت دوتا دا بعد

  

  

رو باهم بغل  گهیهم د یسه تا  شهیمثل هم شونیمن رفتم پ یودختراش که اومدن از خوشحال عمم

    میکرد یم هیباهم گر یسه تا  میکرد

 دوتا بودن   نیباهاشون دوست بودم هم لیکه تو فام یدخترا تنها

  

  

 میزن عمو همه برگشت یبا صدا زاشتیسر به شرم م شهیهام مثل هم ییدا میدورهم نشسته بود همه

 سمتش مخاطبش من بودم 

  

 ] 22:11 15.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۷�💞� 

  

  

 فاطمه جان ؟؟  ومدیعمو: چرا شوهرت ن زن

  

رسونه  اونم فقط  یخودش رو م یگفت اگه بتونه روز عرس  ادهیکارهاش ز ادیتونه ب ی: اون االن نممن

 گرده   یچند ساعت دوباره برم



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  221:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 

  

 نوروزم کار داره مگه  امی: تو اعمو

  

   شتری: تو نوروز کارشون بمن

  

 زنش رو تنها بفرسته   دیبار که نبا نیاول گهید یکیتونست کارش رو بسپاره به  یعمو: خب م زن

  

   

 دختر عموم بلندشد که  یبگم که ضدا یبودم چ مونده

  

شب  هیحاضر نشد  یحت شیعروس ادتونهیخودتون که  نجاینبوده به اومدن  به ا یراض دیگفت: شا 

 هم فورا فاطمه رو برداشت برد   یبمونه شب حنا بندون اومد  شبشم رفت هتل شب عروس

  

  

داد که فاطمه رو  شنهادیبمونه اما االن خودش پ نجاینبود ا یاون موقعه اصال راض زمی: اره عزمامان

بره بعد  دیزود هم با  ادیم یودم حرف زد گفت  روز عروسبعدشم با خ نجایکنه و بفرستتش ا زیسوپرا

 مونن  یم نجایا یمدت طوالن هیو  ادیم التیتعط

  

  

 گرفتم   یم شیاز درون داشتم آت  دمیفهم یعنیمسخره تکون داد  یلیحالت خ هیرو به  ابرهاش
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 ده  یمامانش شروع کنه دخترش داره ادامه م شناسمیم نویمن که ا 

  

  

 و گفتم که خستم و خوابم داره    دمیکش یشینما ازهیخم هی

 نیبلند شدم ورفتم تو اتاق اخ که دلم واسه ا یمامان بهم گفت برو استراحت کن تو اتاقت منم سر 

 اتاق تنگ شده بود  

  

  

 یدور صورت ننهیزوآیست کمد و م یتخته دخترونه صورت یو کولس صورت یفانتز یواریبا کاغذ د اتاق

 بود   دیو سف یتاقم صورتکل ا

  

  

رو در آوردم پرت کردم  میرو انداختم رو تختم و غلط زد م و چشمام رو بستم با فالکت روسر خودم

 تخت   نییپا

  

 مانتوم رو باز کردم و چشمام رو بستم  یدکمه ها 

  

 ] 01:24 17.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۸�💞� 
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که دستم بود رفتم تو  یداد با گوش یجواب نم زدمیزنگ م ارشیبه ک یبود منم که هرچ یعروس فردا

 که همه بودن به عالوه خانواده عمو   یرایپذ

  

 ؟؟  یشده دختربابا سرگردون ی: چبابا

  

  

 نگرانشم   دهیزنم  جواب نم یزنگ م ارشیبه ک ی: از صبح تا حاال هرچمن

  

  

دستش بنده   ادیکه فردا بتونه ب ادهیکه خودش گفت امروز کارش ز روزید ینگران ی: دخترم الکمادر

 تونه بده   یکه جواب نم

  

جواب  یامروز حت زدهی: مامان امکان نداره هر طور که دستش بند بود  هرروز ده بار برام زنگ ممن

 ده  ینم

  

  

   کنهیعمو جان نگران نباش مطمئن باش دستش آزاد بشه خبرت م رهی: خعمو

  

  

 نگرانش بودم  یلیبودم خ ارشیک الیخود شب همش تو فکر و خ تا
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دستم بود همش بهش زنگ  یها گوش ونهید نیا نیبخوابم ع ذاشتینم الیفکر وخ کردمیم یهرکار

   زدمیم

  

  

   کنهیده حالم رو دگرگون م یکه جواب نم نیا یشارژش تموم شده ول گفتمیخاموش بود م اگه

  

  

تو اشپزخونه  نییکردم  از استرس گلوم خشک شده بود رفتم پا یم یطول عرض اتاق رو ط همش

 برق رو روشن کردم 

  

  

خودش زنگ بزنم اونا رو هم نگران کنم  یبه خانواد دمیترس یدادم م هیتک نتیکه خوردم  به کاب آب

 وقت شب   نیا

  

  

 که مامان اومد تو آشپز خونه   رونیبرم ب خواستمیم 

  

   یدیمگه نخواب یکنیکار م یوقت شب تو تو آشپز خونه چ نی: امامان

  

 ده   ی: مامان نگرانشم  از صبح تا حاال جواب نممن
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 ننیبه پدرش برادرش برن بب یزنیبرو بخوابم فوقش فردا زنگ م ایب ستین یزی: مطمئن باش چمامان

 شده  یچ

 

  

  

   ارمیتونم دوم ب یم ی:  من تا صبح چه جورمن

  

  

  یدونیفردا صبح باال سرت بود چه م یدید  ادیداز بکش دوم آوردن خودش م کمی: تو برو مامان

  

  

بودم   الیتو فکر و خ دمیرو ازم گرفت  دراز کش یاسرا مامان که خودشم اومد تو اتاق بعدشم گوش به

 که خوابم برد 

 ] 014:2 17.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۴۹�� 

  

  

ومنگ برگشتم طرفش که  جیگ  دیدراز کش شمیپ یکیکه   یداریخواب و ب نیب یحالت هیبودم  جیگ

    دمیرو د ارشیک
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 بغض اسمش رو صدا کردم و خودم رو انداختم بغلش   با

  

  

   یداد یچرت جوابم رو نم دمیکش یتا حاال  چ روزیاز د یدونیم یروان ونهی: دمن

 

  

   رمیمگه رفته بودم بم یاز جات بلندش یتا نتون زنمتیم نیهمچ یکن هی: تو االن فقط گرارشیک

  

صبح که من شروع کردم به زنگ زدن تا  روزید  یچرا جوابم رو نداد گمی: اه خدا نکنه ...من دارم ممن

   شیچند ساعت پ نیهم

  

  

 : بغضت رو بخور من که االن سالمم چشمت روشن  ارشیک

  

 شده اسمش رو صدا کردم و گفتم جوابم رو بده   دیکل یدندون ها نیب از

  

 یکه داشتک م شبید دمیهم که زنگ زدم رو سکوت بود ند یرو گم کردم هرچ می: بابا گوشارشیک

ساعت سه نصف شبه. پشمون شدم گفتم  دمیاومدم بهت زنگ بزنم د نهیتو ماش دمیرفتم خونه د

   زنمیفردا زنگ م

  

  

 بودم   دارمیب مین: من تا صاعت چهار چهارومن
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 نمیا ایب یمنو برد یبه کل آبرو یدر آورد یباز ی: حاال که گذشت مامانت گفت چه کولارشیک

   تیگوش

  

  

تا هفته بعد دلت  گردمینکن امشب برم گهیبابا قهر د یحالت قهر صورتم رو بگردوندم که گفت: ا به

   سوزهیبرام م

  

 مگه؟؟  ارشیک یر ی: امشب ممن

  

  

وچهار  ستیب نیکل خوابم مال ا دمیخواب کش یچقدر ب یدونی: مجبورم کاهام موندن من مارشیک

تو  یبودم اونم به خاطر و تو ومامانت اومدم که گفت برا مایبود که تو هواپ یدو سه ساعت نیساعت ا

   لشتو بغ دیو منم کش دیدراز کش ارشیشد  که ک زونیاگه نباشم  لب و لوچم آو کنمیحرف درست م

  

 مال تو واقعا    یاتاق گل منگول نی: اارشیک

 کنم   نییزاید یجور نیهم خوامیچقدر خوشگله اتاق دخترمون رو م نیبب یخوب نی: مگه بده به امن

  

تو برو  کنمیمن مال دخترم رو درست م یاتاق دختر بابا رو تو درست کن زارمی: مگه من مارشیک

 سراغ شاه پسرت  

  

 از االن  شده دختر بابا !  اشینجوری:اه امن
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 ؟؟؟  ی: از االن حسودارشیک

 

  

 کنه    ریخدا بخ گهیشده دختربابا بعد د ومدهیهنوز به وجود ن کنمیم ی: معلومه حسودمن

  

  

   شهیم یچ ینیکه بب ارکیوجودش ب ربهیخوای: مارشیک

  

 : اه منحرف ... من

  

 چندنفر اومد و در بسته شد  غیهنوز تموم نشده بود که در با ضرب باز شد و صدا ج حرفم

 ] 00:52 18.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۵۰�💞� 

  

  

 انیپوزخند هم رو لباس نما هیاونم رو در بود و  ینکاه کردم که چشما ارشیسرم رو بلند کردم به ک 

 بود  

  

 بود؟؟  ی:کمن
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 دنیکش غیج دنیوضع د نیدونم اما دو سه تا دختر بودن  من وتو رو با ا یبودش رو نم ی: کمامان

 رفتن  

  

 

  

چپم   یسرم رو گذاشته بودم پا نشیمنم رو س دهیدراز کش ارشینگاه کردم ک ارشیوضع خودم و ک به

 بود   دهیچیمن  دست چپشم دورم پ یپا یراست اون رو یپاهاش و پا نیب

  

  

 رم کردن ؟؟  ینجوریا تمونیوضع نیبه خاطر ا یعنی: من

  

  

 نیکه مجرد بودن و با ا نیبه خاطر ا دمیبودن حتما شا یمردم خجالت ینکن به دخترا نی: توهارشیک

 ندارن   ییها اشنا تیوضع

  

   شگاهیآرا میببر کنمیم دارتیمن ب گهیدو ساعت د کیقانع شدم تو االن بخواب  تا   سی: او من

  

  

 ندارم که !!  نی: ماشارشیک

  

 رو   نشیکه بهت بده ماش یکس شهیم دای: پمن
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 کجاست   دمیرو ند ایعرش ی: راستارشیک

    

  

 بتونم   یشب عروس رسونمیگفته بود اگه بتونم خودم رو  دمیکه اومدم منم ند ی: از وقتمن

  

  

  

 خودش رو به کل غرق کارش کرده   نهیب ینم یریخ شی: اونم از زندگارشیک

  

  

   ستین گهید یها زیهمونه اصال به فکر چ زشیکرده همه چ یبگم  انگار با کارش عروس ی: چمن

   جمیگ جی: ولش کن من بخوابم که گارشیک

  

  

 عقب موندم رو انجام بشم اماده بشم   یکارا رونی: منم برم بمن

  

  

تو  نیکدوماتون اومد   نیاعتراف کن یدخترا و گفتم: زود تند سر شیراست رفتم پ هیرفتم  یوقت

 اتاق  
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 هم جچاب منو نداد بچه پرو ها   یو پخش سدن کس دنیکر کر خند همشون

    

  

کردم تا  داریرو ب ارشیکمکش کردم بعدم  رفتم دوش گرفتم و اماده شدم و ک کمیمامان و  شیپ رفتم

 ] 00:50 20.11.17, [۲منو ببره برسونه دختر خون بس

 �💞�پارت۱۵۱�💞� 

  

  

 یشگریآرا شیوقشنگ  اومدم پ کیشده بود ساده اما ش یعال افمیخودم رو نگاه کردم ق نهییتو آ 

 کرد کارش حرف نداشت   شمیآرا میکه عروس

  

  

   هیالهه خانم عال ی: مرسمن

  

 ونیبد اخالق و گر تیاما خداراشکر مثل روز عروس یخوشحال شدم دوباره اومد  زمی: قربونت عزالهه

 خوبه ؟؟  تیاالن زندگ  یکن تمیکه اذ ینبود

  

 : بله خداراشکر خوب شده  من

  

 بودم   دهیکنه ند تمیتو که انقدر اذ یبه لجباز یعروس میشگریدوره آرا نی: تو کل االهه
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  کهیزنگ زد که نزد ارشیبودم که ک قهیده دق هیدنبالم   ادیزنگ زدم  تا ب ارشیو به ک دمیخند

  تو کمدم بود و برداشتم سرم کردم   میکه از دوران مجرد یمجلس یچادر

  

  

 ارشیک سکالیبه الهه خانم دادم و بام شمیشد  پول  آرا یم کینازک بود اما هوا داشت تار کمی

   رونیکردم و رفتم ب یخداحافظ

  

  

 کشیت هیو از سرم انداخت  موهام  دیخودش چهادرم رو عقب کش ارشیک  میشد نیسوار ماش یوقت

 شده بود   ختهیبود  که رو شونه سمت چپم ر زیفر درشت و ر کشیت هیبود  ونیشن

  

   شگاستیو آرا شگریآرا نیمناسب ا  ریبگ لیبده هلو تحو لیلولو تحو گنی:  واوو ...مارشیک

  

رو روشن  نیو دستاش رو باال گرفت و بعد ماش دیو حرص اسمش رو صدا کردم که خند غیحالت ج به

 کرد  چادرم رو سرم کردم  

  

    میری: االن کجا ممن

   گهی: تاالر دارشیک

  

 رفته اونا رو هم بردارم   ادمی زیخونه من لباس هام رو بزارم بعدم چند تا چ میبر قهیدق هی: من
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 ؟؟؟  ی: چارشیک

  

 سنجاقم رو  و تاج   یطالم رو بعد اصل کار سی:   سرومن

  

 : سنجاق؟؟ ارشیک

  

 شه   یلباس هم سنجاق نداشته باشه نم نیتنمه ا یلباس بلوچ ینیب ینم گهی: اره دمن

  

  

 : تاج؟؟ ارشیک

   یفقط سر دمیبهت نشون م می: اوو عالمت سوال برمن

  

عوض کردم رو گذاشتم  شگاهیکه تنم بود. و تو آرا یراست رفتم تو اتاقم لباس ها هی میدیرس یوقت

 نکردم رو برداشتم   رونیرو که هنوز از تو چمدون ب سیتو کمد بعد سرو

  

  

 اصال سمت چمدونم نرفتم   دمیپوش یرو م میدوران مجرد یلباس ها نجایچند روز  ا نیا چون

  

سنجاق و گشواره  هینداشتم جز  ادیجواهراتم رو باز کردم  جواهر ز یرو انداختم و کشو سیسرو

   یدسبند و دوتا انگشتر بلوچ هیو   یبلوچ
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با خودشون مامانمم برام گذاشته بود کنار  اوردنیهم ن ارشیخانواده ک مونیکه اونا رو بعد عروس  

 همه رو انداختم   اوردشون بهم داد شیاصال بهشون دست نزده بود فقط  چندشب پ

  

  

  

 گرد شده نگام کرد   یبا چشم ها ارشیکه مامان بهم داده بود رو برداشتم و سرم گذاشتم. ک یتاج و

 ؟؟  یکنیم یکه تاج گذار یزابتیمگه ملکه ال هی: اون چارشیک

  

    گهینکن د تمیاذ ارشی: اه کمن

  ؟؟یزاریتاج طال م هی: خب چارشیک

  

 یباز کرده بود خود مامانم برا یرو همون موقعه ها که بابام تازه طال فروش نی: مامان بهم داد امن

 ما نشد االن داده   یبهش بده اما عروس یدختر نداشتش گرفته بود تا روز عروس

  

   نیدیم تیاهم ادیزرد ز ی: جالبه شما بلوچ ها به طالارشیک

  

 

  یییییییییلی: خمن
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 ] 00:50 20.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۵۲�💞� 

  

  

  

مقدار پول  هی ارشیرو گذاشتم توش بعدم از ک میرو برداشتم گوش میدست فیکه تموم شد ک کارم

 دونه خواهر دامادها هستم   هینباشه مثال  یگرفتم. که موقعه رقص دستم خال

  

  

لباس  نیا  ایشیم یا کهیت هی یلباس بلوچ یتو تو  یگفت: فاطمه ول ارشیک مینشست نیتو ماش یوقت

  یدوس دارم بگرد ینجوریبرات بدوزن خوشم اومده ا یچند تا هم بد   یها رو بردار

  

  

  

معروف شروع به کار  یشدم تو دام از اون کارخونه ها یکرده بود غرق در خوش فیکه ازم تعر نیا از

 کرد 

  

  

مامانم   شونیلباس ها بدم بدوزن  سوغات نیاز هم دایفرشته و آ ونیو کتا ایمیک ی: تو فکرم بود برامن

   هیچ یدونیواسه مامان بخرم  بدم بدوزن اما م خوامیکرپه مدل همون رو هم م کیلباس ش هی
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 ؟؟  هی: چارشیک

  

   میاندازه اونا رو هم ندار شهیم ادی: خرجش زمن

  

  

 کاریاندازهاشون رو چ ستیپولش مهم ن یبگ نویکه ا یکرد فیهمه رد نیتو روحت توله ا ی: اارشیک

   یکنیم

  

 دونم   ی: نممن

  

 نگهداشت  ارشیکه  ک میحرف زدن بود مشغول

  

 شو  قسکت خانوم ها برو   ادیپ میدی: رسارشیک

  

  

 ما رو توش گرفتن   یکه عروس یتاالر النهیتاالر گ نیا ارشی: اه کمن

  

    

 : اره  همونه  ارشیک

  

 : خب من برم خداحافظ من
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 : صبر کن  ارشیک

  

 : جانم ؟؟ من

  

   یلب بد هیبه آقات  یخوا ی: نمارشیک

  

   شهیخراب م شمی: نوچ آرامن

  

   یشیم مونیباشه پش  اسینجوری: اارشیک

  

  

 بود   ایصدام کرد. برگشتم عرش یکیشدم   وارد تاالر شدم که  ادهیو پ دمیخند

  

  

با  یکرد بعد احوال پرس یهم اومد بهم نگاه نم ارشیطرفش رو رفتم تو بغلش که ک دمیزده دو ذوق

اومده بودن  با دونه  کینزد یمهمون ها شتریبود  ب ومدهین یلی. رفتم تو مهمون هنوز خایعرش

 کردم   یم یدونشون احوال پرس
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همون ها و بگو بخند مون باال بود   شیم پقسمت هم بود که دوستام جمع شده بودن  که من رفت هی

 شد   یکم کم تاالر داشت شلوغ م

  

  

  

 . میدیمتر پر هیرفت باال همه  کریاسپ یصدا هویکه  میحال بگو بخند بود تو

 وسط   ختنیو دختر عموها و عمه هام همه ر دوستام

  

  

 داد  فیک یلیخ دیرقصیم یو هرک میرقص جمع شد ستیدور پ همون

 ] 00:50 20.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت ۱۵۳�💞� 

  

  

از  یو برم با بعض ارمیدر ن یکرد انقدر جلف باز حتمینص کمیکه مامان اومد دستم رو گرفت و  نیا تا

 کنم. به ناچار ازشون جدا شدم   یها احوال پرس لیفام

  

  

که بهم  یجمله ا نیکردم  که اکثر اون ها اول یو بغ دونه دونشون احوال پرس لیفام شیپ رفتم

 بود   نیا گفتنیم

   نیسال گذشت  دستبه کار بش هی،  نیچرا بچه دار نشد ،یبچه ندار ،ی،بچه دار نشد ینشد حامله
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 دمیاز مامان پرس ارنیدارن اسفند م دمید  ششونیخودم رو خالص کردم و در رفتم از پ یسر یسر

   انیدارن م  کنیکه گفت نزد

  

  

رز قرمز رو  یکردم و فش فشه ها رو دادم دست بچه ها گل ها میتقس هیبق نیرو  ب یشاد یها برف

وارد شد بعد  لمبرداریو هورا ها بلند شدو و اومدن  اول ف غیدست و ج یهم خودم برداشتم صدا

 اومدن  یجفت عروس داماد بعد اونام جفت بعد هیپشت سرش 

  

  

و ناناز شده بودن  عروس ها هم که شنل رو شونه هاشون  پیداداش هام قربونشون بشم خوشت چقد

 لمبرداریانداختم  ف یپر پر شده رو روشون م یازشون معلوم نبود. من جلو بودم و  گل ها یچیبود ه

 گرفت  یم لمیهم عکس و ف

  

که  میما اومده بود امشب قرار بود تمام خاطرات عروس یهمونه که واسه عروس لمبرداریدختره ف یحت

 بکنن برام   یادآوریاصال لذت نبردم ازش رو 

  

  

   میماهم بساط رقصمون رو دوباره  به راه کرد رونینشستن  داماد ها رفتن ب کمیکه  نیا بعد
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دن عروس هاهم. دوتا ساعت بعد، بعد شام داماد ها رو دوباره آوردن باهاشون بردارهام همه اوم چند

 نه ساله و پنج ساله داشتن    کیکوچ یلیداداش خ

  

 بعد دست به دست کردن اونا رفتن   یاومدن و سر پدرامون

  

  

   ایعرش شیاومد عروس دامادها رو فرستادن تو جمع. رفتم پ ایاز همه عرش اخر

  

 کجاس   ارشیک ای: عرشمن

  

 : فکر کنم دم دره.  ایعرش

   ادیب یگی: ممن

  

 مخصوص  اتن چوب رو آوردن   یکه دختر عموهام چوب ها ارشیرفت دنبال ک ایعرش

  

  

بزرگ بستن و مشغول اتن با چوب کردن  تو نوع رقص دست  رهیدل هیکردن و  همه  یآهنگ پل هی

 داشت   یبلند و باحال یصدا هی  دنیکوب یرو به هم  م گهیهم د یحرکت. چوب ها هی. تو یجمع
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تنش بچد.  یلباس بلوچ ارشیوارد شدن  ک ایعرش ارشیرفتم که ک یبرن وسط منم داشتم اتن م منم

 کردم   یسرجام هنگ کرده بودم. و نگاش م

  

  

هم که بابا  یساعت مشک یبود و کفش و کتش مشک دیاومد لباساش سرتا پا سف یبهش م یلیخ

 براش گرفته بود دستش بود  

  

  

  

 چقدر ناز شده بود  همه توجه هشون به ما بود   ششیتو دلم قربون صدقش رفتم که نگو  رفتم پ انقدر

  

  

   یچقدر جذاب شد یبارلباس بلوچ  ارشیک ی: وامن

  

  

 و بند شلوار رو بستم   دمیگوشم گفت: پدرم در اومد تا قلق شلوارش رو فهم ریز ارشیک

  

  

 خند  ریز میزد ایحرفش من و عرش نیا با

  

 نبود کمکت کنه جانکم   یمن بگردم کس ی: الهمن
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 صدام کرد که برم با داداش هام برقصم  مامان

  

 ] 00:31 21.11.17, [۲خون بس دختر

 �💞�پارت۱۵۴�💞� 

  

  

  

با هم  منم به جمعشون  دادنیها رو بردن وسط که اونا هم از خدا خواسته واسه خودشون قر م داماد

بودن  اون  ستادهیوسعد خشک وا ایاما عرش  میدیرقص یبا هم م یاومد و چهارتا بمیاضافه شدم  شع

   میپا رقاص بود هیدوتا رقص اصال بلد نبودن اما ما چهارتا واسه خودمون 

  

  

  

 یجلوش کم م انیکه محمد خرداد دیمر رقص نیسن کمش انواع رقص رو بلد بود همچ نیبا ا بیشع

 آورد 

  

  

   

عالمه پول رومون پخش شد  بچه ها دورمون جمع شدن و  هی هوی  میطور درحال رقص بود نیهم ما

    داشتنیپول ها رو بر م
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انداخت  سام صدرا رفت دست مامان رو  یکه پول تو دستش بود و رومون م دمیبابا رو د برگشتم

 گرفتن آوردنش وسط  

  

  

و  زدیبابا هم براش دست م  دادیقر م زیملوس و ر یلیرفتم سراغ بابا  آوردمش وسط مامان هم خ منم

 انداخت   یروش پول م

  

  

در  یده تومن هی ایعرش  دمیرقص یبراشون م ارشیو ک ایعرش شیمن رفتم پ  دیمامان که عقب کش  

 نه تکون دادم   یآورد که سرمو به معن

  

  

 در آورد.  ییچک پنجا هیبارم قبول نکردم  نیهم گذاشت که ا گهید یده تون هی

 باز هم گفتم نه  گذاشت تو دهنم   که

  

  

 بزن   غی: برو سراغ شوهرت اونا تایعرش
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در آورد که صدا دست و  یصد تونم هی. که همون لحظه ارشیک کیرو گذاشتم و رفتم نزد ییپنجا

   دادمیرفت باال برداشتم و  باز هم قر م غیج

  

  

  

هزار  هیسعد  که  سیهم تو عچل افتاده بود  قشنگ که ازش شاباش گرفتم رفتم پ ارشیک طفلک

 گذاشت تو دهنم و حلم داد  وسط  

  

  

 که سام صدرا اومدن و اونام بهمون شاباش دادن   دمیرقص یداشتم م بیوسط با شع 

  

 نیرو ب کیو ک میدر آورد گهید یلوس باز عالمه هیرو آوردن   کیک  میکه ما دوتا خسته شد قشنگ

   میمهمون ها پخش کرد

  

  

  

مجلس مختلت شده بود پسر عمو دختر  گهیمونده بودن. د کینزد یها لیکم مهمون ها رفتن فام کم

   میبود یو خاله و عمه و دختر مختر همه  قر قاط ییعمو  پسر دا

  دیرقص یو  داماد م میاومد یم کینزد یها لیجور بود همه فام نیهامون هم یآخر عروس شهیهم

   دنیرقص یو اکثرا دختر ها هم م دنیرقص یپسرا م

 زدم  یاومدن من مجبور شدم چادرم رو سر کنم اونجا فقط  دست م نایزن داداشم ا یها لیفام

 ؟  یشد نیشد انقدر سنگ ی: چارشیک
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 تونم جلو اونا    یزن داداشام اومدن. نم لیهمه مردا فام ینیب ی: مگه نممن

 خونه برقص  ینداره گلم رفت بی: عارشیک

  

 خوره   ینم یدرد چی: بعد که به همن

  

 رضایاز آهنگ  عل یکیبا   دنیرقص یداداشام و داداش هام رو آوردن وسط   جفت جفت با هم م زن

   یسچیطل

  

شده بود البته اگرم  دهینصفشون پوش  میزخ یعروساسون با عجاب بودن موهاشونم با طورها لباس

 ندارن.   یخرک رتیشد  شوهراشون راحت غ یمعلوم م

  

که نگو  اخر رقصشون بود که کم کم اکثر مردها رفتن   رقصشون که تموم  دنیرقص یباهال م  انقدر

 شد 

  

  

و سوت بلند شد دوباره آهنگ  غیکه صدا دست و ج  دنیزن هاشون رو بوس یها یشونیدوتاشون پ 

 دستم رو گرفت و بردم وسط    ارشیشد که ک یپل

  

  

راحت بود   المیکه بودم  خ ارشیاما تو بغل ک  دمیکش یخجالت م کمیهمه   دیتو د میوسط بود وسط

 کرد   یرقصمون هم که جلب توجه نم
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جز   میداده بود که همون ها رو با هم رفت ادیماهر بود منم چندتا حرکت  یلیرقص تانگو رو خ ارشیک

 هم بودن   گهیما دوتا چندتا زوج د

  

رو   نیدوتا ماش میشد یآماده م میتموم شدن اهنک همه شروع کردن دست زدن  کم کم  داشت بعد

 گل زده بودن  

   میشد ایعرش نیسوار ماش ایو عرش ارشیهاشون شدن که من و ک نیاونا سوار ماش 

  

رفتن داشتن تو شهر دور دور  یراه خونه رو نم  کردن یداد و بوق بوق م یخودش گاز م یبرا یهرک

 کردن   یم

  

   دیچیپ یو سوت ها تو طونل م غیج یها به عالوه صدا نیماش یصدا میوارد طونل شد یوقت

 زدم   یکرده بودم و همش بوق م زونیاز پشت خودم رو آو من

 عروس دامادها سر ببرن    یپا ریز خواستنیگاو بزرگ م هی  میدیبه خونه رس یوقت

 هم پشت سرم اومد  ارشیشدم و اومدم تو خونه از خون وحشت داشتم ک ادهیتر از همه پ یسر من

   یاومد ی: چرا فرار کردارشیک

   دمید ی. امشب تا صبح کابوس مدمیدیموقعه شب اگه جون دادن اون گاو رو م نی: امن

   یبرم  من: چ دیکم با: اها خب من لباس هام رو بپوشم که کم ارشیک

 االن ؟؟  ارشیمن: ک  گهیبرم د دی: باارشیک

    امیم گهیچند روز د میهمه با هم حرف زد نی: فاطمه اارشیک
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گفتم  دستم  ینم یچیرفتن من اخم کرده بودم ه یو آماده شد برا  دیهاش رو برداشت و پوش لباس

  نییرو گرفت و برد پا

 کوفتم شد  یهم بلند شد تا برسونتش عروس ایکرد و عرش یبودن  با اونا خداحافظ همه

 دم در بدرقشون کردم   تا

 من: اه خدا نکنه    رمیرم که بم یرو نم افتینکن ق ی: اه فاطمه اونجورارشیک

 بکن شوهرت رو   یبدرقه درست حساب هی ای: باشه االن تو اون اخمات رو باز کن بارشیک

  

نگاه به دستم کرد بعدم  هینگاه به من  هیخشک دستم رو سمتش دراز کردم  یلیو خ کشینزد رفتم

 کوشم زمزمه کرد   ریخودش منو تو بغلش گرفت و ز

  

  

 عروسک بلوچ من    یشد یخوردن یلیمجبورم برم امشب خ فی: حارشیک

  

  

لب  هیکرد و  لبخند رو لبم اومد  که اون سو استفاده هیهمون  یلفظ عروشک بلوچ خوشم اومدبرا از

 ازم گرفت   یطوالن

  

اشاره کردم که   ایو به عرش دمی. به زور خودم رو عقب کشکنهینگامون م اردارهیبودم عرش نیمطم

 و برام دست تکون داد و رفت سوار شد   دیخند

  

  



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  248:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

شد  نینگام کرد بعد دستش رو به خابت خاک تو سرت بلند کرد و سمتم گرفت و سوار ماش ایعرش

 االن مثال مسخرم کرد  

  

   کردنینشسته بودن بگو بخند م هیرفتم تو سالن  عروس داماد ها رو برده بودت اتاقشون  بق دمق

  

گفتم و رفتم تو اتاق موهام رو که باز کردم  ریرو هم نداشتم  شب بخ یدورهم نیا یحوصله  گهید

 بودن   دهیموهام خشک به هم چسپ

  

شلوارک و  هیبودن رو در آوردم و  نیحس وحال دوش گرفتنم نداشتم. لباس هام چون سنگبچ یحت

 در اتاق رو هم قفل کردم   دمیتنه  برداشتم پوش مین

  

چند  نیا یو پول دادم  اونم برا دمیکش یبابتش  خستگ یکه کل یشیآرا یهم با دستمال مرطوب بعد

 ساعت رو  پاک کردم  

  

کردم که  کم کم خوابم گرفت و  یم ریگذشته س الیو  چشمام رو بستم تو فکرو خ دمیدراز کش رفتم

 شد  نیچشمام سنگ

 یگردوندن اما به من خوش نم یم بردنیرفته طفلک داداش هام منو همه جا م ارشیکه ک یروز چند

 وابسته شده باشم   ارشیکردم انقدر به ک یفکرش هم نم یگذشت  حت

 صاحاب رو   یبقول داداش باختم اون قلب ب گهیاما چه کنم د کردنیهمش مسخرم م همه

  

   امیفردا م امیکه امروز م دادیسر خرمن م یو وعدها زدیهر روز بهم زنگ م ارشیکه ک یدرصورت
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که  کردمیداشتم اتاقم رو جمع و جور م  ادیدلم آب شد اما مگه م  دیرس یاما نم ادیب خواستیم فقط

 بود   ارشیزنگ زد وک میگوش

  

 : الو من

  

 : جون  ارشیک

  

 باز چت شده   ارشی: وا کمن

  

 : با شما نبودم   ارشیک

   یبود یلفظ حرف زدنش بدم اومد گفتم :پس با ک از

  

 : با خانومم ارشیک

  

   یکنیم تی: خب چرا اذمن

  

     گهینکردم با خانومم بود د تی: اذارشیک

 :  اه لوس  من

  

 هم دارم ندارم؟؟  گهیخانم د هیمن  جز شما  زمی: عزارشیک

  



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  250:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 توجهش حالم وخراب کرد و بغضم گرفت   یب ینگفتم دوباره با حرف ها یزیچ

  

 ما   یخانوم خانوما ب  یکنیم کاری: حاال بغض نکن خب چارشیک

  

   گذرونمیم یچی: همن

  

   ی: االن چرا ناراحت شدارشیک

  

   گذرهیخوش م یلیکه به تو خ نی: نارحت نشدم تو خوش باش مثل امن

  

 گذره   یخانوادت خوش نم شیمن به تو پ یاالن ب یعنی: ارشیک

  

  

باشه  نه  شمیخانوادم باشم شوهرمم پ شیپ خوادیروز دلم م هیشب  هیبگم من  ی: االن من به تو چمن

 و برعکس کهاالن همون حالو دارم   ستنیشوهرم باشم  خانوادم ن شیکه اگه پ نیا

کل  میمونیهفته در روز  باهم م هیتا  امبعدیامروز فردا م نیهم امیب دمیقول م زمی: خب عزارشیک

 یشما ک یبدونم کارها خوامیسبک تر بشه  من: من فقط م کمیفقط کارهام   میگردیزاهدان رو م

   شهیسبک م

 یاومدم من دوبار رفتنم خونه اونم برا ی. از وقتدمیدوساعت خواب شبی: جان فاطمه من دارشیک

 زیچ هیمن :    امونیمشتر یمغازه وفروشگاها ایتو خونه  ای  میلباس االن همش تو کارگاه دنیپوش

  ؟؟ییایم یک قی: جانم بگو  من: دقارشیپرسم  راستش روبگو  ک یم
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   قیدونم  من: مثال گفتم دق یپس فردا. نم دیفردا شا دی: شاارشیک

دونم  ینم  زمی: خب عزارشیبلند فاطمه کوشش زد که تو دلم قند آب شد ک یاز اون خندها دوباره

   میکن فیو طر مینیقول  من: بب امیم ندهیاما باور کن تا چند روز آ

  

خونس االن مامانت  یک ی: راستارشیهنوز کم بود  ک  میزدیساعت بود که باهم حرف م مین کینزد

 هست  

منم قرار بود برم که  ننییصاحب خونه  ها هست  زن عمومو ودختراش با مامان پا: مهمون که نه من

باهاش   کمیرو بده به مامانت   یگوش نیی: خب پس برو پاارشیدر رفتم  ک زنمیحرف م میاالن دار

 حرف بزنم  

  یدکه انقدر با مامانم اوخت ش هیچ هیسمت پله ها رفتم  من: قض رونیشدم و از اتاق اومدم ب بلند

: ارشیمادر زن سالم  ک هیقبول همون قض سیمن: او   میبا مادر زن خوب باش کمی هی: مشکلارشیک

 من: خب از طرف من خدانگهدار    نایمامان ا شیتو سالن پ دمیرس گهید   نیتو هدف آفر یزد

 .  یرو بردار ی: نه باهات حرف دارم بعد مامانت گوشارشیک

من  یرو دادم به مامان و که  همه چشمشون رو یگوش  دیحرف بزن میم می: نوچ شما برو با ش ممن

 بود  

 یبا لودگ یکینکنه هووته  اون  هیک میم میش م یزنیهم که حرف م یعموم گفت: کلک رمز دختر

 تمام  گفت: نه منظورش معشوقه شوهرش بود 

  

نگاشون کردم و صورتم رو سمت مامانم کردم  ومدهیکه معلوم بود از حرفاشون خوشم ن یا افهیق هی با

 که غرق حرف زدن با دامادش بود 



 2ختر خون بس د                                                         ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  252:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

داماد  نیموندم چه زود ا گهینم یزیبه من که چ  ادیم ارشیمامان معلومه که امروز فردا ک یرفتارها از

 یحس هیداشتم  یشدم انرژ داریامروز از صبح که ب  یشدن منم که کرم بروکل شیومادرزن باهم ش

 برداشتم    یا روزهیلباس ف هی میبلوچ یلباس ها نیاز ب ادیامروز م ارشیگفت ک یبهم م

کردن  دوباره انگار  شیگرفتم  اومدم شروع کردم آرا یدوش اساس هیهم رنگشم برداشتم   یروسر

 شدم همون دختر شر و شلوغ. گذشته  

تونستم  یرو م یعروس هیداشتم  که عاشقش بودم  وترمیبزرگ  کنار کامپ یصورت کریاسپ هیاتاقم  تو

 باهاش بگردونم  

کردم  آهنگ ها دونه  شتریکردم و صداشم ب یرو پل دمیجد یرو وصل کردم بهش و آهنگ ها میگوش

 شدن   یدونه رد م

چند بار  یاومد  شالم رو دور کمرم بستم و مشغول رقص شدم  عاشق رقص بودم حت یآهنگ عرب هی

 مختلف هم رفتم   یکالس ها

 کنن   نیباهام تمر کردمیسام و صدرا رو مجبور م ای بیهم شع بعد

تو  شهیدل شاد بود هم یلیداشتم و خ یادیز یبودم اما آزاد یکه دختر نسبتا محجبه ا یصورت در

 کردم باهام برقصن   یو همه رو مجبور م زاشتمیها آهنگ م یدورهم

شدم  همون جوز در حال  رقص بودم که مامانم اومد و گفت دختر عمو ها   یوقتم خسته نم چیه

   ننییاومدن همه پا

 یو ضبط بودن تو سالن اصل کریسام وصدرا هم مثل من عشق اسپ  نییرو برداشتم و رفتم پا یگوش

   ییرایهمون پذ

 با دوتا  بلند گو بود  یمیضبط نسبتا قد هیبود که توش  یواریکمد د رو

 تازه عروس هامون رو   یحت دنیکردم همه رو مجبور کردم به رقص یها رو پل آهنگ
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خونه  نیا  یخونه رنگ و بو داد نیدوبارهربه ا یو گفت : خوبه فاطمه جان اومد دیعموم خند زن

 بدون تو اصال به خونه شباهت نداشت  

اخالقاشون عوض  یکل کننیازدواج که م گهید یدخترا نیگفت: اره  خوبه مثل ا گمید یعمو زن

 نکرد  ریی. فاطمه اخالقش تغشهیم

زدم و از کنارشون  حیلبخند مل هیکنن  جالبه  در جوابشون  فیبود از من تعر دیزن عموم هام بع از

نکردم و مشغول  یدر اومد توجه یکردم و در حال رقص بودم  که صدا یآهنگ پل هیگذشتم و  

 گشتم  پشت سرم و رو نگاه کردم  . برزدیرقصم بودم  دختر عموم همش اشاره م

به زور خودم رو کنترل کردم که بپر بپر نکنم   کردیداده بود منو نگاه م هیبه چهار چوب در تک ارشیک

 و نرم بغلش  

: که بهت ارشیک  کشیدستام گرفتم و تکون دادم و. رفتم نزد نیها. سرم رو ب یدختر خجالت نیع

 نه؟؟  گذرهیخوش نم

 بغلش کردم   یجواب ندادم که اشاره  زد برم بغلش منم از خدا خواسته رفتم تو بغلش و طوالن یزیچ

 

 ارشیو برگشتم سرجام  که مامان اومدو ک میکرد  یبچه آدم رو بوس نیبغلش که جدا شدم ع از

 کرد   یباهاش رو بوس

   میما نشست یتکرد ضبط همون جور درحال خوندن بود که وق یهمه دونه دونه احوال پرس با

آهنگ برگشتم  یبا صدا  میدیتو تاالر باهاش رقص ارشیرو رو گذاشت که من و ک یهمون آهنگ 

 لبخند جذاب نگام کرد   هیسمتش که با 

 کشیرو بهونه کرد که بره باال  منم پشت سرش رفتم چمدون کوچ ینشست و بعد خستگ ارشیک کمی

 رو برداشت رفت  سمت پله ها  

 پشت سرش رفتم وارد اتاق که شد چمدون رو دم در ول کرد و خودش روپرت کرد  رو تخت   منم
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   یکنیاز خانومت نم یاحوال پرس هیکه  یانقدر خسته ا یعنی: من

من تو دو سه روز چند   کنمیجانانه م یاحوال پرس هیشدم بعد  داریکه ب نی: خانومم بزار بعد اارشیک

   یدو سه شاعت وقت داشت مایهواپ یمن: خب تو  دمیساعت نخواب

مگه گذاشت که من  اوردیسوسول کنارم بود که همش باال م یپسر هیننداز که  ادمی: اخ ارشیک

  ییکردن  من: ا یبه ما نگاه م مایهواپ  یکه کل آدما اوردیبا اب و تاب هم باال م نیبخوابم  همچ

ش ها و جوراباش رو در آوردم با زور بلندش  که دلم براش سوخت رفتم کف دیبلند باال کش ازهیخم هی

   دمیکردم و کتش رو هم کش

کتش رو کنار تخت گذاشتم و  چمدونش رو بردم کنار کمد  دیبرنگشته  بودم که  دراز کش هنوز

 گذاشتم  

و مالفه رو  دمیشد. رفتم صورتش  رو بوس شیبگم که چشماش بسته بود دلم براش ر زیچ هی اومدم

 روش  دمیکش

 

 . هیبق شیپ نییبشه بعد خودمم اومدم پا یاتاق خنک و بهار  یپنجره رو هم باز کردم که هوا  

زاهدان رو  یهمه جا میش یکه اومده ما تو خونه بند نم یاومده از روز ارشیروز هست که ک چند

   میگشت

 تنگ شده بود   اطیخلوت هام تو ح یدلم برا اطیمنم رفتم تو ح رونیشام پسرا رفتن ب بعد

قشنگ و  اطیح هیها رفتم پشت ساختمون ، پشت ساختمون  میقد ادیرفت تو جلدم و ب  طونیش

 درخت اونجاس   هیساکته که 

همون جاست ناخداگاه به ساعتم نگاه کردم غرق  شهیعموم باز م اطیکه به پشت ح یدر پشت و

 نشستم   یبه انتظار نم نجایکه ا ییخاطراتم شدم چه شبا

 کنار زدمش و سرم رو به چپ و راست تکون دادم    هویفکر کارام لبخند اومد رو لبم که  با
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   انتیخ شهیم نیا یبه اون فکر کن دینبا ینه فاطمه تو شوهر دار نه

آهنگ  یکردم  تو حال هوا یکردم و گوش م یآهنگم پل هیشدم و رفتم کنار درخت نشستم   بلند

 راه داشت بازشد   نایعمو اطیکه به ح یبودم که در 

بود ساعت  ۰۰:۰۰ساعت قینگاه کردم  دق میکردم ناخداگاه به ساعت گوش یداشتم به در نگاه م هنگ

 عشق  

مثل  شیشگیو حالت هم لیشد و در رو بست خودش بود با همون استا انیچهار چوب در نما تو

 را تا آرنج تا زده بود   شیبلوچ یلباس ها یها نیآست شهیهم

  یمن: س ..سالم  مرس  ریبخ دنیسالم دختر عمو رس: محسن

  

 نگاش کردم   دهیدستاش رو باز کرد. ترس  کمینزد اومد

که تو بغل  یستیبچه ن گهید یشوهر دار  نیازدواج کرد نیرفت شما االن متعحد شد ادمی: آخ محسن

   یارشدت ورجه ورجه کن یپسرعمو

محسن:اوو  العقر زبون من   زهیعقرب ت شین نیهنوز هم زبونت ع یشروع کرد یومدی: هنوز نمن

 یکیرم   سراغ  یخزم نم یو آروم نم زمیر یمار زهر نم نیها ع یمثل بعض زهیعقرب ت شین نیع

   گهید

  یستین نجای: زن عمو گفت ادمیو پرس دنیرو خوب متوجه شدم اما خودم رو زدم به نشن منظورش

 ؟؟  یاومد هویچطور 

   نجایا ییایرو دادن که ب تیداشتم  اونا رو اومدم بهم نگفتن حکم آزاد ی: مرخص محسن

بود در هر  کیکوچ یناراحت هینبودم فقط  یداداشام  من زندان یعروس ی: باشوهرم اومدم برامن

  گذرهیکه خونه شوهر بهت خوش م نیبهم نگفته بود نرو  محسن: خوبه مثل ا یصورت کس
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کجا شده  محسن: کندمش من:  میکه به تنه درخت بسته بود یتاب نی: ادمیو پرس چوندمشیپ دوباره

 چرا  

 ؟؟  یدون یتو نم یعنی: محسن

   میاالنمون برس یبه زندگ می: بهتر گذشته ها رو فراموش کنمن

  یمخصوصا  تو که االن کشته مرده شوهرت شد میبکن دی: فراموش ؟؟هه اره حتما فراموش با محسن

 توفه  نیکجاست ا یراست

 در مورد شوهر من   یو درشت صحبت کن ی: بهتره احترام خودت رو خودت نگهدارمن

 نگفت و پشتش رو سمتم کرد و دستش رو تو موهاش کرد   یزیسمتم و بد نگام کرد. چ برگشت

 یها الیاون آرزو ها و فکر وخ اقتیل  یبرات بسازم رو نداشت خواستمیکه من م یزندگ اقتی: لمحسن

 یرو پا تیگفتن  بابا زندگ یهمه بهم م  یرو نداشت میبافت یدرخت باهم م نیف شب کنار همکه تا نص

دلش رو به   نهیبیمدانشگاه از تو بهتر رو  رهیتو جامعه م رهیم شهیفردا روز بزرگ م نیبچه نزار. ا هی

که اونا زدن  یا یگفتن رو حرف چک یزیچ هیبازه خودت رو گول نزن  بزرگترها  یم گهید یکی

رو فقط وفقط با من ساخته  اشیمن دن یفاطما  ستیکه ن یالک شهیگفتم مگه م یم ستین یاعتبار

 بسازه   دیبا

 برگشت سمتم و ادامه داد  هینداشتم  اونم االن عصب یتونستم بگم  حرف ینم یزیبود چ نییپا سرم

رفت منم همون جا  ایکه عرش یخبط کردم حرفت رو گوش کردم دانشگاه افسر می: تو زندگمحسن

قول   مونیبار قلبت رو عمل کردن به نامزده دختره هم پدربزرگ عوض نیرفتم از خونه دور شدم اول

   یتو را داد بود که زنش بش

پشت سرش رو نگاه  ومدین گهیسرش آوردم که به بهانه سفر رفت و د ییرفتم سراغ پسره بال  اومد

 گذشته بود   تیچند هفته از عروس اومدم یبار رفتم وقت نیکنه دوم

   اینه عرش ینه تو بود  دمیفهم یبود خودمم چند روز قبل عروس ی:من مقصرنبودم اجبارمن
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 ینم امیپ هیزنگ  هی  ینداشت یتلفن بود خودت گوش یخونه چندتا گوش نی: آخه المصب  تو امحسن

 ها  یتونست

 نیهم جواب نداد کدومتونیاون رو  ایرو ازم گرفته بودن هم به تو زنگ زدم هم به عرش ی: گوشمن

 تو رو مامانم خونده بود باور کن  امیپ یرو ازم گرفتن حت یکه گوش

 نیگذشته کنارش رو زم  یبس بود کالبد شکاف گهیداد د هینزد رفت به درخت تک یحرف گهید

 نشستم  

درموردشون  یرو انتخاب کن یکی یاومد یبرات نشون کرده  که وقت:زن عمو گفت چندتا دختر من

 ؟؟  یباهات حرف نزد  محسن: حاال که چ

   نمیرو بب کیرو انتخاب کن  تا من هستم نامزد یکی گمی: ممن

 یعروس ای ینامزد یهست یتا وقت یبزن لیتو بهتر باغچه خودتون رو ب  یزرنگ شد نی: آفرمحسن

 اون از منم بزرگتره   نیرو بب ایعرش

    کنهیرد م میکنیرو براش نشون م یهرک  کنمیم یمن با کارم عروس گهیکه م ای: عرشمن

 رو دارم  هینظر نی: منم هممحسن

و به فکر تو  کننیخودشون رو م یخودت ضرر وگرنه همه دارن زندگ یها برا هینظر نی: هه...امن

 یخودمم تو به فکر زندگ یفکر زندگ هیمن  میخودمون یما آدم ها فقط به فکر خوشبخت ستنین

 خودت باش 

انگار روم خم شده بود خودم  یجورا هیفاصله بود  نمونیکه فقط چند سانت ب یسمتم طور برگشت

 روم خم شد   شتریعقب که اچن ب دمیرو کش

   دمیدوام نداره بهت قول م ادیتو و اون ز یمن  زندگ ی: دختر عمو، فاطمامحسن

 مطمئن باش   قتهیبود؟؟ محسن: نه حق دیحرفت تحد نیو تا بره خونشون که گفتم: ا دشدبلن
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حرفش بودم برگشت سمتم و نگام کرد بعد در رو باز کرد ورفت تو درم پشت سرش محکم  هنگ

     یچ یعنیگفت  یچ نیبگذرون  ا ریخودت به خ ایبست خدا

 و چشمام رو محکم بستم  دمیپست کنار درخت دراز کش به

 یداریخواب ب نیشده بود  ب نیبودم چشمام سنگ دهیبودم و دراز کش یپشت اطیتو  ح یساعت مین

 شد چشمام رو باز کنم و نگاه کنم   یم میتنبل دمیشنیچند نفر رو نامفهوم م یبودم که صدا

 کرد چشمام رو باز کردم و نگاش کردم  که با لبخند بهم نگاه کرد   یبود که صدام م ارشیک یصدا

 تو بلند شو   میخوابه بلند شو بر یجا نجای: اارشیک

 خواب بودم  جیتو خونه منم که گ میبلند شدم  و باهم رفت دیخند یبود م ستادهیوا بیدستش شع بغل

 یبود. رو دهیورد من ومحسن  شندر م یکیهم فکر کنم از  ارشیک  میاونجا موند گهیروز د چند

 حساس شده بود   یلیخ هیبق یرفتارم جلو

داده  تیاهم  یلیخ ارشیموضوع ک نیبه ا میموضوع باهم بحث جدل کرد نیدفعه هم به خاطر ا چند

 بود 

روز قرار برگردم   ستیسمت تهران بعد  ب میاما خداراشکر تونستم  قانعش کنم امروز قرار حرکت کن 

 خونمون تنگ شده  یخونه خودم دلم برا

هم که  ایبا عرش  میدیبه فرودگاه رس یوقت   میشد ایعرش نیوسوار ماش میکرد یبا همه خدا حافظ 

   میکرد یخداحافظ

رو از  یمنف یبود و چرا  فکرها یدونم چ یرو نم لشیگرفت دل هویسمت سالن انتظار دلم  میرفت و

 خودم دور کردم  

   کنهیفکر م یبدونم به چ خواشتیغرق فکر بود  دلم م ارشیک میهامون که نشست یصندل رو

 ؟؟  یکنیفمر م یدار یبه چ ارشی: کمن

 جداگانه سر راه هم گذاشت .  ییایموندم خدا چرا منو تو را از دوتا دن نی: تو اارشیک
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 ؟؟  ستیخوشه ن انشیتا آخر کنار همه  پا مونی!!به نظرت زندگارشی: کمن

  یدیاما اگه قسمتمون نباشه د میکنیم ی: اگه خدا بخواد و قسمت دوتامون باشه  با هم زندگارشیک

 برعکس  ای رمیمن تصادف کنم بم ای  میریسقوط کنه همه بم مایاالن هواپ نیهم

   ادهیز یلیخ  یکه  به خاطره اون رو من پا بزار نیامکان ا یدوست دار شتریرو ب قی: شقامن

 هی نیبخوام ا گهید یکیبه خاطر  مونیزندگ ستیکه ن یالک یساله که زنم شد هی: فاطمه تو ارشیک

 دلت  هیو اون خواست میسال رو به فنا بدم  من: اما من اجبار

 نیدوتا زن بسته شده  من تو ا یمن االن به زندگ یگفته اون خواسته دلمه  فاطمه زندگ ی: کارشیک

   نیبش ریکه خودتون با هم درگ نیمگه ا زارمینم یفرق چیتو واون ه نیب یزندگ

   میبا هم داشت یخوب یسال  انگشت شمار  روز ها هی نیباتو سخته تو ا یزندگ ارشی: کمن

   میتلخ و بد داشت یتا دلت بخواد روز ها اما

 شیبه بعدشم خوب پ نیخدا از ا دیبه ام میریم شیخوب پ میسال که دار نی: اما از آغاز اارشیک

 . باشه؟؟ میریم

به روش زدم و دستم رو تو دستش  جلوم گرفته بود گرفتم و گفتم :باشه بعد سرم رو گذاشتم  لبخند

 ارشیخودمون بسازم من:ک دیبد بود ونبود االن با مونیرو شونش و  چشمام رو بستم  اگه زندگ

 : جانم  ارشیک

   میاریب  نیگزیجا هی میکه از دست داد یبچه ا یبرا خوادی: دلم ممن

   یگیم یچ ی: متوجه اارشیتو چشمام نگاه کرد ک قیشونش برداشت دق یو سرم رو از رو برگشت

 خودم رو گرفتم   یرو به نشونه اره تکون دادم که  چپ چپ نگام کرد خندم گرفته بود اما جلو سرم

   سوزهیچند ماه م نیاون جن یمن: هنوز دلم برا کار؟؟یچ یخوایبچه م یتو هنوز بچه ا : باباارشیک
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 میخوایبشه که ما م یمونده  همون یلیمن و تو خ یاما زندگ مونمیاون کارم پش ی: هنوز هم براارشیک

فکر ها بکن  من: تا اون  نیبه از ا ی ریرو بگ پلمتیبزار د  یدرست رو بخون یخوایبعدشم تو تازه م

 هم دارما    گهیزن د هی: نگران من نباش من مثال ارشیمن نگران توم  ک  یشیم ریموقعه که تو پ

بار هم  نیدادم ا هیتک یو سرم رو به صندل اوردمیخودم ن یحرفش ته قصه رو خوندم  اما به رو نیا با

   دونهیو ادامش رو سپرم دست خدا  خودش صالح تمام بندهاش رو م میزندگ

   قیشقا شیچمدون ها رو که گذاشت تو خونه خودش رفت پ ارشیخونه ک میدیرس

آهنگ فرستاده بود دانلودش  هیرفتم تو تراس تو کانال  محبوبم بود که  دیبار یکم بارون هم م کم

 کردم  

کوچولو گرفته بود و دونه دونه خاطراتم رو  هیبود دلم آهنگ که پخش شد مخصوص حال االنم  

 تو ذهنم  کردمیرو م ریداشتم  ز

بارون گرفتم و گفتم:خدا  صدام رو مطمئنم امروز  ریرو بستم رو رفتم جلو دستم رو ز چشمام

 نیاز ا شتریرو به صالحم بزار که طاقتش رو داشته باشم ب یزیخوام فقط چ ینم یچیازت ه  یشنویم

 شکرت   ایبه خودت  خدا سپارمیرو م میضربه  نخورم  خودم و زندگ

 ازچشم من پنهان بماند  دیباران   بباراز چشم من  بزن باران  بزن باران  بزن  بزن باران  که شا بزن

 سرگردان بماند  وانید نیبزن باران که ا میصبر یبزن باران که پر از ب میباران که منم هم ابر بزن

 یپناه من به داد من برس  هوا هوا یشویها فقط تو م هیبده به ابرکوچک نگاه من در اوج گر یا بهانه

 خاطرات اوست 

خسته ام نشان بده  به داد من برس  یدل شکسته جان بده چراغ خانه  به پا نیگرفته است به ا دلم

 فصل دوم  انیخاطرات اوست پا یهوا هوا

 رمان فصل سوم دارد نیا 

 رمان هنوز نوشته نشده است ادامه دارد...   نیرمان سه جلد دارد جلد سوم ا نیا توجه


