
)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

ن الرحیمبسم هللا الرحم  

  ,❤رمان دختر خون بس❤

 

شد انیتو چھار چوب در کامل نما ایبھم در رو کامل باز کرد کھ عرش دیرس ارشیک   

 

 

بزنم وبپرم بغلش غیج ومدیم تیخواست مثل اون موقعھ ھا کھ از مامور یم دلم   

 

  

 یکار چیبود قدرت ھ العمل از منھ ، منم انگار خشکم زدهعکس  ھیشناسھ  منتظره  یمعلوم بود کھ نم ارشیک افھیق از
  رو نداشتم

 

 

جا کردم ایبرادر دن نیوخشن تر نیخودمو  تو بغل بھتر یدونم چھ جور یبھ خودم اومدم  نم ھوی   

 

ور کمرم حلقھ نشدبخندم اما چرا بغلش انقدر سرد بود چرا مثل قبل دستاش د ایکنم  ھیگر یدونستم از خوشحال ینم   

 

شده ینجوریاصال چرا ا ومدیاز درن یمنو دور خودش نچرخوند چرا صدا چرا   

 

داره نگام  یثخنده  چرا خن یچرا انقدر خشک چرا نم ینگاه گردم ول شیخی شھیھم یو بھ چشما دمیعقب کش خودمو
کنھیم  

 

: داداش؟؟؟؟من  

 

گھ خوبھ خوبھ نیا مثل ھیحال روزت چھ جور نمیدونم چرا فقط اومدم بب ی!!! نم سی: ھایعرش  

 

اشاره کرد ارشیحرف بھ ک نیا بعد  
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مگھ نھ نیھم یرو از پا در آورد ھی: فقط بقایعرش  

 

تو ای:ن نھ بھ خدا  داداش تو بمن   

 

 رمیھ دستت رو بگگھ اگھ درست انھیدرستن  نمیاومدم بب دیبھ گوشم رس یخبرا ھیفقط  یخونت مھمون ومدمی: نایعرش
وضع معلومھ غلطھ خداحافظ نیھاتون  ا یلبخندھا و شوخ نیباخودم ببرم کھ از ا  

 

ایعرش  ای: عرشمن   

 

نییتوجھ بھ من  از پلھ ھا رفت پا یگرد کرد و ب عقب  

 

 [00:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢پارت �� 

 

بره دنبالش کردمیبھش التماس م یوزار ھیو باگر ارشیسمت ک برگشتم   

 

نزار بره توراخدا ریراخدا جلوش رو بگتو ارشی: تو راخدا کمن   

 

دت گرفتش میکرد گر یحرکتم نم ھی یانگار ھنوز تو ھنگ بود  حت کردیوبا تعجب داشت نگام م جیاون گ اما   

 

دکمھ آسان سر  یچھر  کردمیرو صدا م ایپشت سر ھم عرش رونیرو چنگ زدم و در آپارتمان رو باز کردم رفتم ب چادرم
بود پرت بشم کیچند بار نزد نییلش کردم واز پلھ ھا رفتم پاو ومدیزدم نم یرو م   

 

 

بودم دهیصداشم نشن یبودمش حت دهیانگار برام مھم نبود مھم داداشم بود کھ ھفت ماه بود ند اما   

 

من برادرم بود کھ بھ خاطر ازدواجم باھم قھر بود اما بعد ھفت ماه اومد در خونم اومد دنبال مھم   

 



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

اما مھم نبود  داداشم مھم تر بود فتریم جیسرم گ ھمش   

 

راست رفتم سمت در کی دمیکھ رس یتو الو  نییاومدم پا یدونستم ھفده تا طبقھ رو چھ جور ینم   

 

بود ارشیک یصدام کردصدا یکیشدم کھ  یاز در خارج م داشتم   

 

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

 

نرفتھ بود خدا شکرت یبود  وا ایسمتم  عرش ومدیداشت م ارشیپشت سر ک یکیکھ  رونیخواستم برگردم برم ب یم   

 

کردیمشد انگار داشتم ضعف  یم یجور ھیرفت دلم داشت  یم جیسست شده بودن سرمم بھ شدت گ گھید پاھام   

 

 

فقط تونستم دستش رو چنگ بزنم و بعدش نشستم دیکھ بھم رس ارشیک   

 

پاگرد کرد وتندتر اومد سمتم دیحالم رو د نیکھ ا ایرفت  عرش یم جیداشت ناجور گ رمس   

 

بعدشم منو کامل تو بغلش گرفت ارنیھمون جا گفت آب ب یکیچم شده بود بھ  دیانگار فھم ارشیک   

 

شد کھ چشمام تار شدن یچ دمینفھم گھید  دیکھ بھم رس ایعرش  

 

 [00:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣پارت �� 

 

 

مافتاده بود ارشیک یجون رو دستا یحالم بھتر شدم اما باز ھم ب کمیشد  ختھیرو صورتم آب ر یوقت   
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لندکنمتونستم دستم رو ب ینم ینداشتم کھ چشمام رو باز کنم حت نویاما جون ا دمیشن یھارو گنگ م صدا   

 

کردم یبلند شدن نم یبرا یسع  نیھستم واسھ ھم ارشیراحت بود کھ تو بغل ک المیخ   

 

ذب بشمشد مع یباعث م نیشلوغ بود ا یلیچشمام رو باز کردم دور و برم  خ یشدن وقت شتریکم صداھا ب کم   

 

پنھان کردم نشیچنگ زدم وسرمو تو س ارشیک رھنیبود بھ پ یھمون بھ ھر فالکت واسھ   

 

 

و گرفت و کمکم کرد بازوھام ریبود  واسھ ھمون ز دهیھمبھش بگم کمکم کنھ بلند بشم اما انگار اون خودش ف خواستمیم
  بلند بشم

 

افتم یرار االن بقداشتم  انگار  دیضعف شد ستمیتونستم سر پا وا یجون بودن کھ نم یمن انقدر سست و ب یپاھا اما   

 

تونستم   یاما نم نزدیکھ حرف م دمیشن یچند نفر رو گنگ م یحرکت بلندم کرد صدا ھیزانوھام رفت و با  ریز یدست کھ
ھوش شدم یحال تر شدم کھ کامل ب یچشمام رو باز کنم کم  کم ب   

 

*** 

 

بود کیتار کیشده بود  و اتاق ھم  تار کیشدم ھوا تار داریب یوقت   

 

 

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

 

دمیو صدا کنم واسھ ھمون دوباره دراز کشر ارشیتونستم ک ینم یحت ومدیتو سالن ھم سرو صدا م از   

 

 



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

افتاد ادمی ھویآروم بشم اما ھنوز چشمام گرم نشده بود کھ  کمیرو بستم تا  چشمام   

 

حتما رفتھ یوا  ایرفتھ بودم دنبال عرش من  

 

 [00:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴پارت �� 

 

اما مھم نبود رفتیم جیمش سرم گھ رونیبود بلند شدم رفتم ب یھر زور و فالکت با  

 

کردمیلند صدا مرو بلند ب ارشیک  ھیگرفت در اتاق رو باز کردم و با گر میو گر دیاشکام از چشمام جوش  دوباره   

 

وب در و محکم گرفتماز در فاصلھ نگرفتھ بودم کھ تھ دلم ضعف رفت و پاھام سست شدن و رو زانو افتادم   چارچ ھنوز   

 

ال گرفتھ بودھق ھقم با گھید   

اومد سمتم دیدو دیحال منو کھ د نیا رونیاز آشپز خونھ اومد ب ارشیک   

 

کردمیم ھیباز ھم من گر دیپرس یرو م میگر لیازم  دل یگرفت بلندم کرد  ھرچ بازوھامو   

 

شد داد زد یآخر عصبان کھ  

گتھتو دھنت چھ مر زنیکھ دندونات بر زنمتیم نیھمچ ی: بھ خدا فاطمھ خفھ نشارشیک   

 

با  کنھینگام م قضبریھمون جور مثل م دمید یگرفت وقت یبند اومد اما حالت ھق ھق داشتم نفسم م میگر گھیدادش د با
  ھق ھق گفتم

 

 

: داداشم رفتمن  !!!!! 

 

نجاسیمنو نھ ھم یدیفاطمھ امروز ھمش سکتھ ناقص م یریو گفت: بم دینفس راحت کش ھیحرفم  دنیشن با   
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؟؟؟ یگیم ی: جدمن  

 

کنمیم ی: نھ دارم باھات شوخارشیک   

 

ارشی: کدمینال ھیباگر  !!!! 

 

یدیکھ آوردت باال بازم نفھم یساعت تو بغلش لم داده بود میکوفت نرفتھ خوبھ ن ی: اارشیک   

 

: نھ  مگھ منو تو بغل تو نبودممن   

 

باال اون بغلت کرد ارمتیب خواستمیم ی: آره اما وقتارشیک   

 

: االن کجاس ؟؟؟من  

 

 [00:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵پارت �� 

 

اتاق مھمان سردرد بود بھش قرص دادم  رفتھ استراحت بکنھ ی: توارشیک   

 

مانع شد و نزاشت برم ارشیکھ ک ششیخواستم برم پ یم   

 

ھیعصبان یلیآروم بشھ االن خ دیاستراحت کنھ با ی: بھتر بزارارشیک   

 

ھیرفتارش بامن چ نیا لیدل ھیرا عصبانبدونم چ خوامی: خب منم ممن    

 

 

بھ نفعت نباشن دنشونیفھم دیشا  یرو ندون زھایچ یوقت ھا بعض ی: فاطمھ بھتر بعضارشیک   
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کھ من ازش خبر ندارم  ھا؟؟ یدونیم یزی؟؟ تو چ ھی: منظورت چ من  

 

 

رو خراب  تیحرو زننیم بیت آسبھ دنشونیکھ فھم یزھای، چ یدونیکھ تو نم دونمیم زھایچ یلی: من از تو خارشیک
بفھم کننیم !!! 

 

 

داره شیجارفتار برادرم نسبت بھ خودمم گن دنیمن خودش خراب ھست، اندازه  فھم ھیروح ستی: اصال مھم نمن  !!! 

 

 

: باشھ بروارشیک   

 

 

م ودرو باز کردم زد ایرنھ  اما دلمو بھ د ایدو دل شدم  کھ برم تو اتاق  کمیکنارم رد شد و رفت سمت آشپز خونھ   از
  رفتم تو اتاق

 

دارهیب کشھیز مدرا ینجوریھروقت ا دارهیکھ ب نیا یعنی نیبود ودستش رو چشماش بود ا دهیرو تخت دراز کش ایعرش   

 

 

و بھ سقف چشم دوختم دمیبغلش رو تخت مثل خودش دراز کش رفتم   

 

 

بگم یچ ستمدونیسکوت مطلق بود خودمم نماعتراض ھم نکرد  ینگفت حت یچیبزنھ ھ یمنتظر بودم اون حرف ھرچقدر   

 

 

بلند شد ایعرش یشدم کھ صدا یم  مونیچند بار خواستم حرف بزنم کھ پش ھی  
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 [00:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶پارت �� 

 

چرا؟؟ یعوض شد یلیخ  یخودم ثیخب طونیشروش یتونم باور کنم تو ھمون خواھر کوچولو ی: نمایعرش  

 

 

کنھ یآدم رو عوض م یزندگ : خب من  

 

ستین نی: جواب من اایعرش   

 

یشدارم نھ نازک یداریداشتم اما االن نھ خر ادیداشت نازکش ز داری: خب اون موقعھ ھا نازم خرمن   

 

یھست ی: از شوھرت راضایعرش   

 

شھ یم یپرسھ رو راست بگم وگرنھ  عصبان یکھ م یھر سوال دیدونستم با یم   

 

: ھم آره ھم نھمن   

 

کرد؟؟؟ تتیاذ یلیخ کردمی: فکرش رو مایعرش  

 

کمش رو ھم نداشتم ھی  شینھ اما من گنجا یلی: خمن   

 

کرده تتیاذ یلی: پس خایعرش  

ھات حرف بزنم قبول با کردمیھرچقدر اسرار م زدمیمدت ھرچقدر زنگ م نیکھ تو ا نیا تیبد اخالق نیا لی: داداش دلمن
بود؟؟ یچ یکردینم  

 

❤ بس رمان دختر خون ❤, [11.09.18 00:12] 

�� ٧پارت �� 
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ن گرفت تمام دوست خوشحال بود نھ تنھا بابا ھمھ خوشحال بودن بابا جش یلیبابا خ یاومد ایتو بھ دن ی: وقتایعرش
 .وآشناھا رو بھ صرف ناھار دعوت کرد

کھ ھمون روز نیبود ھمھ خوشحال بودن تا ا یعروس انگار  

باعث قتل وکشت وکشتار شد ، کیکوچ یدعوا ھیدعوا کردن  رشایمادربزرگ ک فھیبا طا فمونیطا   

میھم ما بود ومقصر  . 

 

 

دوباره شروع کرد حرف زدن  دینگاه کوتاه بھ من انداخت آه کش ھی  

 

 

ابا باھمھ برخورد حرفا ب نجوریو از ا  یگفتن تو بد قدم یدونستن ھمھ م یھمھ تو رو شوم م گھی: و از طرف دایعرش
موند یمردم بستھ نم کرد اما دھن یم    

 

 

نگ بھ ضررشون بود ج نیھا بودن ا یلیوسط خ نیو ا دیتا بھ گوش اونا رس دیحرفا انقدر دھن بھ دھن چرخ نی: اایعرش
ادادن  تو رو بکنن عروس خون بس اون شنھادی(پدربزرگم) و بھش پیباباحاج شیاومد پ  نیھم یوبرا   

 

 

شده بود یم چشمام اشکشد انگار ھنگ کرده بود یباورم نم واقعا   

 

تا االن بھم نگفتھ بود یشھ  کس ی: باورم نممن   

 

یرو  بدون اتیخواست جز یبابا نم گھی: دایعرش   

 

قبول کرد نیھم یھم قبول داشت کھ من نحسم برا ی: خب باباحاجمن   

 

 

ھمھ ناچارش کرد قبول کنھ یخواست قبول کنھ اما اسرار وپافشار ی: اول نمایعرش  



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

 

❤ دختر خون بسرمان  ❤, [11.09.18 00:12] 

�� ٨پارت �� 

 

 یو کار دنیو فھمموضوع رو گفت بابا و عمو ھر دوشون اونجا موضوع ر نیا یمجلس گرفتن و بعد باباحاج ھی: ایعرش
اومد یھم از دستشون بر نم   

کھ تو مثل خون بس  نیرد اقبول ک یدرکمال ناباور ارشیچندتا شرط ھم گذاشتن کھ پدربزرگ ک یبھ اسرار باباحاج البتھ
خانوادت منع نکنن دنیو تو رو از د ینش تیاذ گھید یھا  

 

 

: خب؟؟؟من  

 

و بھ اسم محسن رکردن کھ ناف تو  عھیھمھ جا شا  نیھم ینبودن و برا یکدومشون راض چی: نھ بابا نھ عمو ھایعرش
دنی(پسر عموم) بر  

مامان وزن عمو شد یموضوع باعث ناراحت نیا و   

 

 

دخترش رو خون بس  دونھ ھیبود کھ  ستادهیھم دست دعوا بزرگ با عمو وبابا زد باباھم رو حرفش وا ی: باباحاجایعرش
کنھ ینم  

 

 [00:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩پارت �� 

 

بگو نویبود ا یرفتارت با من چ لی: دلمن  

 

 ریتحت تاث یو خبر کنگذاشتن من شیکھ اگھ پا پ یل نکنکردم چقدر باھات حرف زدم کھ قبو یچقدر اسرار م ادتھی: ایعرش
یاما تو چ یریواون قرار نگ نیا یحرفا !! 
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 دمیفھم یقبل عروس دو روز یکیخوام خودمم  یکفش بکنم بگم نھ من نم ھینبود کھ من   پام رو تو  یتی: اونجا شرامن
دست من نبود داداش باور کن یچیبھ خدا  ھ  

 

 

یشد خودت نخواست یم یخواست ی: اگھ مایعرش  

 

شد یم یکردم چ یاگھ من قبول نم یدون ی: ممن   

 

شد، ؟؟؟ یم یشد،ھا ؟؟چ یم ی: چایعرش  

شد ،  یم یانونقشد  سرت کال گذاشتن بدبخت مگھ شھر حرت بود مملکت قانون داشت اگھ اون مسئلھ  ینم یچیھ یچیھ
مقصر بود ریافتاد  چون خود ام یکس نم چیھ یبرا یاتفاق چیھ   

 

 

 

کنھیم یآره داره شوخ کنھیم یداره باھام شوخ  یچ یعنی دادیتو سرم آکو م اداشیفر یصدا  

 

 

یا گھید زیونن نھ چبنش یرو بھ کرس رمردیھمھ نقشھ بود کھ شما دوتا رو بدبخت کنن و حرف اون دوتا پ نای:  اایعرش  
!!! 

چنان مغزش رو شست  کھ رفتم یتم  اما تو دو ھفتھ اکردم بس از قانون شرح گف یپاره شد بس واسھ بابا سخن ران گلوم
باشم کمیخواھر کوچ ینذاشتن  تو عروس ینذاشت من خبر دار بشم حت یوشو دادن  کھ حت  

 

 [00:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠پارت �� 

 

 

 تیاذ رھایتحق نیام اتم یعنیود وپوچ ب چیھمش سر ھ یزندگ نیا یعنیتونستم حرف بزنم انگار الل شده بودم  ینم واقعا
  وآزارھا حق من نبود
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اداتفاقات افت نیواقعا االن من نحسم بد قدم بودم کھ ا یعنیکھ نحس بودم  نیبھ خاطر ا میشاد ای   

 

 

 نیودم قبول نداشتم احرفا رو خ نیکرد ا یمنطقم قبول نم رونیبلند شدم وعقب گرد کردم از اتاق زدم ب یحرف چیھ بدون
رو حرفا  

 

 

اما مھم   شھیم یصبانع ارشیاالن ک دونستمیکنم م یخال یجور ھیخواستم  یعقده ھام رو م دمیتو اتاق درمحکم کوب رفتم
ستین   

 

  

کردن  یم تمیم اذاشکامم خشک شدن  چشما گھیکھ د ختمیانقدر اشک ر ختمیصدا اشک ر یو ب دمیرو تخت دراز کش رفتم
لج کرده بودمشستم اما با خودم  یصورتمو م دیبا  

خوردم یجام تکون نم از  

 

 

 ننیرو کھ بب گھیکردم ھم د یدوتا چرا انقدر باھم اخت شدن فکر م نیاومد  ھھ ا یم ایوعرش ارشیحرف زدن ک یصدا 
باھم اخت شدن یلیدوتا خ نیبزنن ھمو ناقص کنن اما ا   

 

 

واب دادن نداشتمکرد اما حوصلھ ج یاومد کھ چندبار پشت سرھم منو صدا م یم ارشیک یصدا   

 

اب دادن بھش رو ندارماومد اما من اصال حوصلھ جو ارشیکھ ک نیا یعنی نیباز و بستھ شدن. در اومد ا یکھ صدا نیا تا  

 

 [00:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١١پارت �� 
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  من خوابمواب  کھ مثالاومد کنارم نشست چند بار صدام کرد خودمو زدم بھ خ دمیشدن تخت فھم نییباال پا با

 

 

میھمون دارممثال االن  یبلند بش ستیبھتر ن یکنیم ھیگر یاالنم طبق معمول دار یداریب دونمی:فاطمھ مارشیک  

 

و منو بگردون سمت خودش دیندادم کھ ھوووف بلند کش یجواب چیھ   

 

 

نداره  یبیع یخوایاگرم نم نیچرو ب زیم ایالعقل ب ارنیزنگ زدم سفارش دادم ب ی: شما کھ شام درست نکردارشیک
کھ  نیا یماه برا شیکھ االن خونھ ماس ھمون برادتھ کھ تو ش یباشھ  اون ادتیفقط  کنمیم یرایازشم پذ نمیچیخودم م

یکردیم یزار ھیمدام گر زدیباھات حرف نم  

 

 

ک کردم اما باز ھم و پااشکام ر رونیبود بلند شدم برم ب یحرفش منطق  رونیرو زد بعد بلند شد از اتاق رفت ب حرفش
  چشمام پف داشتن

 

 

 ھیم داده بودن داشتن ھر دوتاشون رو کاناپھ ل ایوعرش ارشیک رونیتو حموم صورتم رو شستم بعد از اتاق اومدم ب رفتم
کردنینگاه م یجنگ لمیف   

 

 

در اومد اما اون دوتا یصدا  

 یکردم نم یا مرو صد ارشیمناسب نبود ھرچقدر ک منم لباسم دنیشن یدرو اصال نم یرفتھ بودن  صدا لمیکامل تو ف 
بود ادیز ونیتلوز یصدا  دیشن   

 

 

اجازه  ونیلوزت یدوتام کھ صدا نیبند خدا پشت درم دستش رو گذاشتھ بود رو زنگ وقصد برداشتنش رو نداشت ا اون
بشنون یا گھید زیداد چ ینم   
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م وپرتاب کردمش برداشت خچالی یاز تو بیس ھی نیھم یبراکشھ  یطول م یلیخ دمیصداش کنم اما د شونیبرم پ خواستم
ارشیسمت ک  

 

 [00:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢پارت �� 

 

 

برگشت سمت من ظیآخ گفت و با غ ھی ارشیھم صاف رفت خورد بھ کتف ک بیس  

 

 

ییشنو ینم کنمیاونا کم کن بند خدا پشت در خشک شد برو درو باز کن ھرچقدرم کھ صدا م ی: صدامن  

 

 

د زدم کھ دستاش رو برگشتم سمتش منم بھش لبخن کردیبا لبخند داشت منو نگاه م ایشد رفت درو باز کنھ کھ عرش بلند
 باز کرد کھ برم تو بغلش

 

بابا  یطر تنش بوع شھیسمتش پرواز کردم  خودمو تو بغلش جا دادم ھم رونیاز خدا خواستھ از اشپز خونھ اومد ب منم
ددایرو م   

 

 

یطونیشوگوشم گفت: مثل اون موقعھ ھا ھم زورگو  ریوسفت منو تو بغلش گرفتھ بود ز کردیرو ناز م موھام  

 

 

دهیھ اصال رو بھم نمبدتر تو عنق ارشیک کنمینم یطونیش گھیساکت آروم شدم اصال د نجای: نھ بھ خدا اصال انقدر امن   

 

خنده ریززد  ھویپست سرم رو نگاه کرد و ایدم کھ عرشکر یم یچھار پنج سالھ داشتم گلگ یدختر بچھ ھا نیع  
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دهیو شنفکر کنم از اول صدام ر دمیمتر پر ھیاز جا  ارشیک یکھ با صدا کردمیمونگل ھا نگاش م نیع منم  

 

یچیھا ھم کھ ھ یرو بگو خوب امیکن بد بتیراحت باش بزار من برم قشنگ ازم غ زمی: عزارشیک   

 

 

گمی: چھ خب مگھ دروغ ممن   

کھ شام رو آوردن نیرو بچ زیم ایراحت باش فقط ب زمی: نھ عزارشیک   

 

 

راحت شد المیخدا راشکر ساالد وماست ونوشابھ ھم آورده بودن خ نمیرو بچ زیشدم رفتم م بلند   

 

 

ومد تو آشپز خونھکتفش رو گرفتھ بود و ا ارشیشام ک زیسر م انیرو ھم صدا کردم ب ایوعرش ارشیکھ تموم شد ک زیم  

 

یشد چرا کتفت رو گرفت ی: چمن   

 

زد بچھ مردم روناقص کرد بیبا س یبند خدا ھی: ایعرش  

شد یاشک شدم چشمام بالفاصلھ یحال ھیچشم غره ناجور خطرناک رفت منم  ھیھم سمت من  ارشیحرفش ک نیا با  

 

 [00:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣پارت �� 

 

 

شستن وشروع کردن نتوجھ بھ من  ینکنم حالم اصال دست خودم نبود اون دونفرم ب ھیگر خودمو گرفتم کھ یزور جلو بھ
  غذا خوردن

 

 

کردیاخم بود وبا تشر نگام م شیشونیسرش. رو بلند کرد و منو نگاه کرد ھنوز رو پ ارشیک   
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غذا بخور نیخب بش یکن لیکھ شام م ی: منتظر کارت دعوتارشیک   

 

خلوت  یجا ھیدمو خواست  خو یبدتر بغضم گرفت اشتھام بھ کل کور شد فقط دلم م گفتیم حرفا رو بااخم تشر نیا ھمھ
  برسونم

 

: اشتھا ندارم نوش جونتونمن   

 

تراس نشستم  یاج نیخودمو بھ تراس رسوندم و درش رو بستم رفتم گوشھ تر رونیرو گفتم واز آشپز خونھ زدم ب نیا
کردم ھیوگر   

 

نبود انگار  یرابحال خ گھید دینچک یاشک گھیدونم چقدر گذشت کھ د ینم ختیریچشمام ممثل گولھ بھ سرعت از  اشکام
  سبک شده بودم

 

بود  ارشیر کنم کرو بھ روش بود کھ فک میکیروشن بود و  ونیشدم رفتم تو خونھ برق ھا خاموش بود فقط تلوز بلند
دوش اب گرم گرفتم ھی راست رفتم حموم ھیکھ جلب توجھ کنم رد شدم رفتم تو اتاق  نیبدون ا   

 

 رونیبود رفتم ب ومدهیھنوز ن ارشیواقعا حالم خوب شده بود سبک سبک شده بودم ک گھید رونیاز حموم اومدم ب یوقت
کنھیم کاریچ نمیبب   

 

بود دردش گرفت یلیفکر کنم خ یالھ دادیکتفش بود و ماساژش م یدستش رو ھینشستھ بود و ونیتلوز یجلو   

 

گرفت نھ  میار نھ گرب نیو دوباره با ھمون اخم تخم نگام کرد اما ا دیمتر از جاش پر ھیکردم کھ  و صداش ششیپ رفتم
 بغض داشتم

 

مثل  افمویش نشستم و قفکر رفتم کنار پا نیشطنت کنم با ا کمیکنم و یدلبر دیباز شد دوباره با شمیخنگوال ن نیا نیع 
مظلوم کردم شھیھم  

 

 [00:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۴پار �� 
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آخھ یدیبشھ ھرچقدر صدات کردم نشن ینجوریخواستم ا یآقایییییي نم دیببخش رمیبم ی: الھمن !!! 

 

یفلج کرد ی: فاطمھ سالت شو کھ اصال حوصلت رو ندارم دستمو زدارشیک   

 

یشاریبرات ماساژش بدم بلند شو ک نیتو اتاق با وازل میبلند شوبر دیببخش گمی: من کھ ممن   

 

م پشت سرش رفتمرو برداشت نیوازل خچالیرو خاموش کرد و رفت سمت اتاق منم از تو  ونیاز خدا خواستھ تلوز اونم   

 

نبود میوضعش وخ دایبود رفتم کنارش نشستم و بھ دستش نگاه کردم  ز دهیرو در آورده بود ورو تخت دراز کش رھنشیپ   

 

یدر آورد یباز ینشده انقدر کول شیزی!! دستت کھ چارشی: کمن   

 

ستین یزیھنوز چ نینشده فقط  کوفتھ شده ا شیزی: بلھ چارشیک   

 

 

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

 

دمتز یدیدفعھ د ھیچشمام گمشو حوصلت رو ندارم  یسر جاش وگفت: بلندشو از جلو نشست   

 

راحت بشھ التیبزن تا خ گمی: خب منم ممن   

 

م زد اما دستش طرف صورتم سوخت اصال انتظار نداشتم کھ واقعا بھ حرفم گوش بده و بزنھ تو صورتم  آرو ھی ھوی
بود با ھمون زدن  دردم گرفت نیسنگ   

 

رونی: حاال بلندشو برو بارشیک   
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فقط بزار دستت رو ماساژ بدم رمی: چشم ممن    

 

رونیز اتاق اومدم باکارم کھ تموم شد  دمیرو خب مال ارشیرو باز کردم و کتف ک نیو سر وازل دنیلرزیکامل م  ستامد   

 

لبھ اون دفعھ چھ جا ختیریشدم و اشکامم م نکیتو س یرفتم تو آشپز خونھ ومشغول شستن ظرفا کردیگز گز م صورتم
زمیریرم اومد من ھمش اشک مدفعھ کھ براد نیا ختمیریکھ پدرمم اومد من ھمش اشک م   

 

نکیس یافتاد رو یکی ھیسا ھوی  

 

 [23:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵پارت �� 

 

 

شتم مشغول کارام انداختم برگ نییسرمو پا دمید رھنیبدون پ تیرو باھمون وضع ارشیبرگشتم کھ ک ھوی دمیترس یلیخ
  شدم

 

نگاه کرد میاشک یو سرمو بلند کرد و تو چشماچونم گرفت  ریبرم گردوند و دستش روز کھ   

 

ا کھ بزنم بھم ھ یدیم ریچرا ھمش گ ستیکنترلم دست خودم ن میعصبان یوقت یدونیم یشناسیمنو م ی: وقتارشیک
قرمز کنم ینجوریصورتت رو ا   

 

جورشم بکشم دیبا گھینداره عادت کردم تقصر خودم بود د بی: عمن   

 

ھ من عذاب وجدان بکشمک یزنیحرف م ینجوری: اارشیک   

 

ندارشتم من کھ ی: نھ بھ خدا منظورمن   

 

میبخواب میبر ایولش کن ب سی: ھارشیک   
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صبر کن امی: ظرفارو تموم کنم ممن   

 

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

 

 یمت اتاق وقتکرد و دست منو گرفت پشت سر خودش برد سلبخند کم جون زد و المپ آشپز خونھ رو خاموش  ھی اونم
خودش نگھداشت یتو اتاق منو رو بھ رو میرفت   

 

شم کنارم دراز بعدم منو پرت کرد رو تخت و خود دیبوس یکھ زده بود رو طوالن یسمت خودش بگردوند و جا صورتمو
دیکش   

 

 

بم بردچھ جور شد کھ خوا دیھام شد نفھمکردن با مو یکھ اون مشغول باز کردمیتو سکوت بھش نگاه م منم  

 

 [23:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۶پارت �� 

 

  

بھ زور تونستم  کردیم ددایداد و ب دیفھم یزن گرفتھ بود بو برده بود  وقت ارشیکھ ک نیبود از ا شمیپ ایعرش یروز چند
   کنترلش کنم

 

 

 یبلش بھتر بود نمقبود اما از  یعصبان کمی رونیاومد ب  ایعرش یاق وقتاومد رفتن باھم حرف زدن تو ات ارشیک یوقت
گفت یبھش چ ارشیدونم ک   

 

 

از حرفش دلم  یلیخ  رهیبپرسم کھ گفت حق داشتھ زن بگ ایجواب نداد کھ بعد مجبور شدم از عرش دمیازش پرس ھرچقدر
خواستم داداشم ناراحت بشھ ازم یشکست اما تحمل کردم  نم   
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 ایبھ عرش یھ چک دمیزدم  ھرچقدر ازش پرس ارشیبا ک یاساس یدست دعوا ھیبرگشت زاھدان منم  ایز بعد عرشرو چند
 گفتھ کھ اون اون حرف رو بھم زده نگفت کھ نگفت

 

 

فتم تا چند روز گر ینم لشیزدم و تحو یمنم باھاش قھر کردم اصال باھاش حرف نم دادیم لیچرت بھم تحو یحرفا ھمش
دبو تیوضع نیھم  

 

 

کردم یشده بود با خودم داشتم فکر م یکسل کننده ا یروزا یلیحوصلھ نشستھ بودم خ یوب کاریخونھ ب تو   

 

 

شد  یکاش م یافتادم ا میفتر نایاردالن ا یبھ ھمرا ارشیکھ منو ک یسفر نیاخر ادیافتادم  میکھ با خانوادم رفت یسفرا ادی
میدوباره بر   

 

 

موقعھ اومده نیباشھ ا ریمد تو خونھ خاو ارشیفکرا بودم کھ ک نیھم تو  

 

 [23:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٧پارت �� 

 

؟؟؟ یموقعھ اومد نیباشھ ا ری: سالم خمن  

 

میدار شیسفر در پ ھی رهی:  خارشیک   

 

؟؟؟ یگیم ی: جون من جدمن  

 

میحرکت کن گھیساعت د ھیتا  دیآماده شو کھ با گمیم ی: بلھ کھ جدارشیک  
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یفتگبھم  میافت یکھ راه م یاون دفعھ ھم باھام  لحظھ ا ینود بھ من بگ قھیدق یعادت کرد ارشی: کمن   

 

 

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

 

میری: چند روزه ممن   

 

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

 

 

خودم ست کردم  بپوشھ رو با دیبا ریکھ تو مس یلباسا رهیھم رفت دوش بگ ارشیرفتم چمدونمون رو بستم ک باعجلھ
میشده بود  دیسف اهیدوتامون سر تا پا  س  

 

منم مثل  میتا بر رو مشخص کردن بعدم اماده شد میبھ ھم بپوند دیکھ با ییزنگ زد بھ برادرش و باھاشون جا ارشیک 
میو حرکت کرد رونیب میخونھ دار وکت بانو گاز وبرق واب رو ھمھ رو چک کردم بعد رفت ییاخانوم   

 

 

نییپا ادیزنگ زد گفت: ب یکیبھ  ستادیآپارتمان وا ھیدم  ارشیکھ ک میبود ریمس تو   

 

شدم مونیپش کیکوچ یساک دست ھیبا قیشدن شقا نییکھ با پا ھیخواستم بپرسم ک یم   

 

 

ھیگر ریبا خودم کلنجار رفتم کھ نزنم ز نھیبھ دل من بش دیباسفر ھم ن نیا یعنی    

 

کھ ارشیاومد نشست پشت وخم شد سمت ک قیشقا ... 

 

 [23:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٨پارت �� 
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و بعد نشست سر جاش دیرو بوس ارشیگونھ ک یوطوالن میمال یلیخ کردمیتعجب داشتم نگاش م با  

 

 

راب کرد کرد خ یاول راھ نیآخھ  عصابم رو ھم کنھیم یزبون نیریش ینجوریاومد آدم ا ینم در نمخو یزدیم کارد
  ھووجون

 

 

 فیتونم اما ح ینم بشم کیشر یا گھید یخوام با کس یمرد فقط مال منھ نم نیداد بزنم بگم ا خواستمیدلم گرفت م ھوی
تونم کار بکنم ینم   

 

 یمن حت یقتورو ندارم   یکار نیوقت من حق ھمچ چیسوخت چرا ھ گرمید جش داریپد ارشیک یکھ رو لبا یلبخند با
اما کنھیاخم م رمیگیدستش رو م ... 

 

 

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

 

 

 یدادم بھ صندل ھیککردم  خودم رو ت یرو پلخواستم  یکھ م یقیموس میرو برداشتم و زدم بھ گوش ارشیک یھا یھندزفر
  چشمام رو ھم بستم

 

 

بھ  یکھ حت یزیکرد چ یفکرشم نم یکھ حت یزیبشھ بھ اون چ لیکھ ھست تبد یزیاز اون چ ھویآدم  یتلخھ زندگ چقدر
چقدر تلخھ دیرس یذھنش ھم نم   

 

 

ار ھم باشن اما االن کن توننیدوستانھ م یلیخ ھیمگھ چ گفتمیھوو اومد م یکیسر  دمیفھمیم یاون موقعھ ھا  وقت ادمھی
موضوع نیبا ا یایشھ کنار ب یسختھ اصال نم یلیخ فھممیم  
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 [23:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٩پارت �� 

 

  

 نجوربیار من اوقت کن چیمرد ھ نیزد  آخ ا یداشت قھقھ م ارشیچشمام رو باز کردم برگشتم سمت ک نیتوقف ماش با
قیبود  خوش بھ حالت شقا دهینخند !!! 

 

 

بود  ششونیھم پ  داید آبو ستادهیوا یراھ نیشدم فرشتھ کنار اردالن  دم رستوران ب ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماش یسر
من اومد سمتمون منم بھ سمتش پرواز کردم دنیاما با د   

 

 

 یبود کھ سع دهیمنو فھم تیونم انگار وضعخودم رو تو بغلش جا دادم محکم بغلش کرده بودم ا دمیکھ بھش رس نیھم
  داشت آرومم کنھ

 

 

رفتم تو بغل فرشتھ رونیکھ اومد ب دایاومد سمتمون از بغل آ دیھم کھ مارو د فرشتھ   

 

کنھیتوھم بزرگھ خودش کمکت م یخدا نمیقربونت برم آروم باش نازن ی: الھفرشتھ   

 

سوزه کھ  یم لھ حالم مبردن دل اونا یاونام بھ حال روز گند من پھردو شون قرمز بود  یچشما رونیبغلش کھ اومدم ب از
زنیر یبرام اشک م  

 

 

میاورد یمون موگرنھ تورو با خود ارهیقراره اونم ب ارشیک  میدونست یفدات بشم سخت بود ؟؟ما نم ی: الھدایآ   

 

میعادت کنم ھمھ رفتن تو ماھم بر دینداره با بی: عمن   

 

کرد یجور خاصت نگامون م ھی قیشقا  میوارد رستوران شد باھم   
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ارنیدر ب قیخوان حرص شقا یم دمیفھم شوازمیھر دوشون اومدن پ دنیمنو د ی. وقتارسیوک اردالن   

 

 یده سالھ آغوش م دختر ھیشدم  دمیپا گذاشتم رو تمام عقا نیھم یداشتم برا ازین یلیتوجھ ھاشون خ نیمن بھ ا اما
رادرانھآغوش ب ھیمرد   ھیخواستم آغوش   

 

 [23:11 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢٠پارت �� 

 

 

ا بعد اونم بغلم کرد  ھم اول خودم رو تو بغل اردالن جا دادم  اول تعجب کرد ام نیھم یبود برا ارسیجلوتر از ک اردالن
 مدل بغل کردن ھم آرامش بغلش مثل داداشم صدرا بود

 

 

 کنمیم یبین احساس غرکرد با او یبود خندم گرفت انگار فکر م ستادهیمظلوم وا ساریک رونیاز بغل اردالن اومد ب یوقت
مثل داداش سامم دیرفتم تو بغل اون اما اون بغلم نکرد سرم رو بھ آغوش کش نیھم یبرا  

 

 

فتشده بود اخم کرد اردالن دستش رو رو شونم گذاشت گ یچشمام اشک کمیمنو از خودش جدا کرد  یوقت   

 

جونم یاشکت رو آبج نمی: نباردالن   

 

کنمایرو کفن م ارشیک نجایھم ختیقطر از اشکات ر ھی: بھ جون خودت فقط ارسیک  

 

 یا اخم نگام مب ارشیھم بودن ک قیوشقا ارشیکھ ک یزیسر ھمون م میبچھ التا حرف زد ھمھ باھم رفت نیع  دمیخند
کھ من براش مھم نبودم یکرد. اما مھم نبود ھمون جور   
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و  زمیلبخند م ھیاگھ  کردن منو بخندونن اما من فقط یم یسع یبچھ ھا ھ  میونھار خورد میا آخر کھ نشتھ بوداول ت از
 بس

 

 

از تھ دل بخند کمیالعقل  ایکن  طنتیش کمیاه   یشد یجور نی: فاطمھ چرا ااردالن   

 

 

طنتیبرام نمونده اونم از تھ دل  چھ برسھ بھ ش دنیدل ودماغ خند یحت گھی: دمن   

 

توجھ  یلین خمنگام کرد اما  یطوالن یلیبود اما بھ شدت سرش رو بلند کرد خ یسرش تو گوش ارشیحرفم ک نیا با
کردم ینگاھش رو حس م ینینکردم اما سنگ  

 

 [23:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢١پارت �� 

 

 

نھمھ بچھ ھا ھم بود نمیمن رفتم جلو بش میکھ بر میھمھ راه افتاد یوقت   

 

لحظھ صبر کن ھی: فاطمھ  قیشقا   

 

ستادیرو بھم رسوند جلوم وا خودش  

 

شدن قیر حرف شقاطور ھمھ منتظ نیبچھ ھا ھم ھم ھیبق گھیم یچ قیشقا نھیبب ستادیاما  وا نھیخواست بش یم ارشیک   

تا مطمئن بشم ستادمیبگھ اما وا یچ زدمیحدس م خودم  

 

 

من جلو  شھیم   ینک یرو نگاه م ینھ جا یزنیم یتو گوشتھ نھ حرف یھندزفر ریتو کھ از اول تا آخر مس نی: ببقیشقا
ارشیآخھ منو ک نمیبش  
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بسھ دمیفھم دمیحرفش رو ادامھ بده دستمو جلوش گرفتم و گفتم: فھم نزاشتم   

 

نمیدر برداشتم  رفتم عقب بش رهیدستگ یاز رو دستمو   

 

رهگذیخوش م شتریبھت ب میبا ما بر ای: فاطمھ باردالن   

 

گذرهی: الزم نکرده اگھ بخواد با منم بھش خوش مارشیک   

 

تمام یعنی نیا نیمنو نگاه کرد ولب زد وگفت بش بعد   

 

د دستم رو ھم بھ تکون دا الیخ یوسرمو بھ حالت ب الیخ یبود آروم لب زدم و گفتم ب یرو نگاه کردم عصبان اردالن
دیتکون دادم  خند لھیطرف تعط گنیکھ م نیحالت ا   

 

 

شدم نھ لینگام کرد گفت: حاال من تعط نھیاز توآ ارشینشستم ک یوقت   

 

ھکرو برداشتم تا باھاش خودم رو سر گرم کنم  میانداختم دوباره گوش نییو سرمو پا دمیخند طونیش  ... 

 

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

 

❤ خون بسرمان دختر  ❤, [11.09.18 23:12] 

�� ٢٢پارت �� 

 

 

شروع کرد حرف  ارشیناچار گوشم رو گذاشتم کنارم و بھ جاده چشم دوختم اولش تو سکوت گذشت اما بعد کم کم ک بھ
  زد
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ون شده بودمھرب یلیسر بھ سر مون گذاشت خ کممیگفت و  شیمجرد یخنده دارش برامون گفت از سفرا یخاطرھا از   

 

 

یسخن و مھربون ودوست داشتن نیریمرد ش ھیدوس دارم  یلیرو خ ارشیک نیا   

 

خوب بود یلیھم بھم خوش گذشت خ یلیاصال کس نشدم خ ریاول مس برعکس   

 

دم  چون سخت بود ب نیتونستم دردم رو تسک یبود اما بازم نم یھم بھ نظرم دختر مھربون قیحرف زدن ورفتار شقا از
  برام

 

فقط شنونده بودم فتمینم یزیحرف زدن اما من ساکت و آروم بودم وچھر دو  قیوشقا ارشیک   

 

بھتر شده بودم یلیو واسھ استراحت و غذا خوردن نصبت بھ صبح خ میستادیچند جا وا ھی   

 

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

 

دمیخواب یشدم اما بس تنبل بودم دوباره م یم داریراه ب نیخوابم برد ھمش ب دیسھ نرس بھ   

 

شدم داریو بھ ناچار چشمام رو باز کردم وب میدیرس دمیفھم نیتوقف ماش با  

 

 [23:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢٣پارت �� 

 

 

گ بودقشن یلیخ میاول کھ بھ دور وبرم نگاه کردم فکر کردم رشت ومدیھم م یسوز ھیشده بود  کیتار ھوا  
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کھ  کردمیگاشون مخونھ ھا بودم با ذوق داشتم ن نجوریبودن عاشق ا یخونھ ھا رو کوه بودن و بھ صورت پلکان تمام
بلند شد ارشیک یصدا  

 

نی: فاطمھ سره برو تو ماشارشیک   

 

تو خونھ میبر مییخوا ی: مگھ نممن   

 

اونجا کنار رود میبر میریکلبھ رو بگ دیکل مینھ ... اومد نجای: اارشیک   

 

: اھااامن  

 

نی: حاال برو تو ماشارشیک   

 

نمیبب نجارویخوام ا ی: اما من ممن   

 

نیبرو تو ماش یحاال سر  نیبب ریدل س ھی ارمتی: فردا تو روز مارشیک   

 

نمیرو بب رونیخواست برم ب یاما ھمش دلم م  نیناچار نشستم تو ماش بھ   

 

ا؟؟یدی: خوب خواب قیشقا  

 

شدم عصابم خورد شد یم داریب یخورد ھ یھمش تکون م نیماش کمیمن : ھا؟من   

 

بھ روستا میکھ برس میاومد یرو از خاک یقسمت طوالن ھی: آره قیشقا   

 

ستی: مگھ جاده نمن   

 

زننیبر م ونیگفت م ارشی: فکر کنم باشھ آخھ کقیشقا   
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دمی: اھوم فھممن   

 

؟؟ پوشنیم ینجوریکرد ھا اما تو رشت ھم مگھ ا یلباس ھا ھیشتن شبدا یمحل یپسرا کھ لباس ھا شیمرد اومد پ دوتا  

 

اومد  و سوار شدن و حرکت کردن نایا ارشیحاال وللش ک کنمیفکر م ینجوریا دمیچون من ند دیشا  

 

 [23:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢۴پارت �� 

 

 

کلبھ ھست ھی نجایاومد کھ ا ادمیتعجب کردم اما   ستادنیرودخونھ وا ھیگذشت کھ کنار  کمی   

 

شد یم دهیکلبھ سبز د ھیشرسبز مثل جنگل کھ  یجا ھیسمت  میرفت کمی میشد ادهیپ ھمھ   

 

 

رق داشتبود کھ کلبھ ھھ ب نیا شیرفتم تو کلبھ جالب یھمون سر یزدن دوروبر رو نداشتم  برا دید حوصلھ   

 

 

خستھ بودم یلیخ  نیھمون راحت نشستم رو زم یتمام فرش بود برا کفش   

 

 

با زوجش تنھا باشھ یکس شھیکھ نم نجایدرست ا یحال و اون اتاق ب ھیکھ فقط  نجای: ااردالن   

 

میخوابیدو روز از زوجت دست بکش دخترا تو اتاق بخوابن ماھاھم تو حال م ھی: ارشیک   
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؟؟؟ نجای: اصال تشک وپتو ھست ادایآ  

 

پر خاکھ واریکھ درو د نینیبینگرفتھ باشن م: بودنو کھ ھستن اما اگھ گردوخاک ارشیک   

 

کنم کاریدارم چ یمن بھ خاک آلرژ ی: واقیشقا   

 

بدون تشک وپتو و بالشت کھ ھمشو خاک دارن نیرو زم یمرده متحرک دراز بکش نیع ی: مگھ برارسیک   

 

اسپره وعطر  کمی دادیک مفوقشم اگھ بو گردو خا شھیخوب م میبتکون رونیب میھمھ رو ببر قھیدق ھی: نھ بابا فرشتھ
تا خوب بشن میبھشون بزن  

 

 [23:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢۵پارت �� 

 

 

در  یا تو اتاق بدختر ارشیک یبھ گفتھ  میبخواب میتشک ھا و تکوندن رفت یبچھ ھا ھمھ  یعالمھ مسخره باز ھی بعد
پسرا ھم ھمھ تو حال میدیخواب   

 

 

 یطرف اون طرف م نیکھ االن اومده سراغم ھرچقدر کھ خودم رو ا یخواب یداشتم نھ بھ ب میمدکھ اول او یبھ خستگ نھ
برد یکردم  خوابم نم   

 

 

دمیو اومدم دراز کش آب خوردم وانیل ھیکلبھ  یکوچولو یرفتم تو آشپز خونھ   رونیب رفتمیترس ھم داشتم وگرنھ م کمی   

 

دمیشدم کھ خوابم گرفت و خواب طرف اون طرف نیبا خودم کلنجار رفتم ا انقدر   

 

** 
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ه بودن جز منشد داریبشم اما از قرار معلوم ھمھ ب داریخواست ب یشدم دلم نم داریبچھ ھا ب یبا سر وصدا صبح   

 

شدم  داریب ریرا دچکھ  پرندنیمتلک بھم م ھی یرو ،روسرم گذاشتم رفتم توحال ھرک یناچار بلند شدم وشلختھ روسر بھ
  فالن وبھمان

 

تشونبودن  رفتم سم یچوب یاتاقک ھا ھیھردوشون خارج از کلبھ  یچون حمام ودستشو رونیرفتم ب خالصھ  

 

 

تازه چشمم بھ کلبھ خورد رونیاز حموم اومدم ب یوقت  

 

رخت ھم کھ روش ددوتا  ھیھم بود سا یقھوا باتیکرده بودنش اما توش ترک یقشنگ وناز بود کلبھ رنگ سبز لجن یلیخ
مامش از دارو درختھبود انگار ت   

 

 

مییجا قیدق فھمم یاالن من نم دمید یکلبھ ھا نیھمچ النیشمال سمت گ اذمھیخوشم اومد  یلیناز و بود خ یلیخ   

 ھوف

 

 [23:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢۶پارت �� 

 

شد  یم شتریوب شتریبتعجبم  دمید یھمش کھ دور رو برو م میتو روستا سر زد میببرون رفت میصبحانھ ھمھ باھم رفت بعد
خورد یھا نم یھا رو رشت یلحجھ اونا بھ شمال یحت   

 

 

زدیکھ داشت با اردالن حرف م ارشیک شیتحمل نکردم رفتم پ گھید میگشت یبر م میداشت   
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!؟ارش؟ی: کمن ! 

 

میآخر از ھمھ افتاد ارشیمنو ک ھینگام کرد اردالن رفت سمت بق یسمتم و سوال برگشت   

 

؟؟ ھینجوریچرا ا نجایا: من  

 

ھ؟؟ی: مگھ چھ جور ارشیک  

 

خوره یھانم یبھ رشت شونیچیاصال لحجھ ھاشون لباساشون حرف زدنشون ھ نیجور ھی: آدماش من   

 

 

ھ دماغمو گرفت ک کردمیباتعجب نگاش م دنیخنده و شروع کرد خند ریزد ز ھویکرد بعد  یاول با تعجب نگام م ارشیک
دیکش   

 

رشتھ ؟؟ نجایگفتھ ا یآخھ ک گھید یودم: خنگولک خارشیک  

 

دارن یخونھ ھا نیھمچ النی: خب فقط رشت وگمن   

 

رو  یجور نیھ ھاش ھممنطقھ داره  کھ خون ھیخونھ ھا دارن زاھدان خودتونم  نیجاھا ھستن کھ از ا یلیخ ری: نخارشیک
تو خود شھرھم ھست ستیکوه ھستن فقط اونجا سبزه زار ن   

 

 

جا کجاست؟؟ نیخب حاال ا دونمیمرسالت  ابانی: خمن  

 

 

استان کردستان یاز روستاھا یکیاورامانھ  نجای: اارشیک   

 

؟یگی: دلوغ ممن  
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میبر ایحاال ب ری: نخارشیک   

 

سمت کلبھ میگرفت و رفت دستمو  

 

 [23:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢٧پارت �� 

 

 

کھ پسرا نھارو درست کردن میکرد یکیھ دست بھ باحال بود ھم یلیخ مینھار کباب درست کرد یبرا   

 

دنیسفر رو ھم اونا چ یکار ھارو پسرا کردن حت تمام   

 

 

دیچ یم طایبند بستھ بود داشت سفرو تو ح شیپ ھیھم  ارسیاردالن ساالد  ک  کردیداشت کباب درست م ارشیک   

 

 

 یرو م لیھ دونھ وسارفت دون یاز خنده  با ناز م میرفتھ بود سھیکھ ما ر دیچ یداشت سفرو  م یظرافت زنانھ ا ھی با
آورد یزنونھ در م یباحال بود ھمشم ادا یلیگذاشت سر سفره خ یاورد وم  

 

 

دخترونھ رفتار کردنش نیبا ا ونھیباحال بود ھمون روروده بر کرده بود پسره د یلیخ   

 

 

 دایمنو و آ یچیکاغذ ق عالمھ سنگ ھیعد شام  با ب  میو خند گذروند یو با شوخ میشد و ھمھ غذا خورد دهیسفره چ بالخره
میظرفا رو بشور میمجبور شد   

 

ھا رو  برد وهیم قیدم کرد  وشقا یکھ فرشتھ چا میشست یضرفا رو م میداشت  
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رو مجبور کردم بره دایکرد آخر آ یرو صدا م دایآ ارسیبعد ھم ھمش ک    

 

ر ھم دستام رو سجمع وجورش کردم و آخر  دمیکونده بودن رستوش انگار بمب تر نایا ارشیبھ آشپز خونھ کھ ک خودم
رونیشستم ورفتم برم ب   

 

 

تھ بودندخترا گذاش یپا یبودم چشمام در اومد دخترا نشستھ بودن پسرا سرشون رو رو دهیکھ د یصحنھ ا با  

 

قیشقا یرو پاھا ارشیفرشتھ وک یاردالن رو پاھا ٬ دایآ یرو پاھا ارسیک   ... 

 

❤ خون بسرمان دختر  ❤, [11.09.18 23:12] 

�� ٢٨پارت �� 

 

 

اشتمد یحال بد ھیکردم  یم یبیاحساس غر یلیکھ مونده بود نشستم اما خ یخال یجلو  رو تنھا جا رفتم   

 

 

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

 

رو من  ارشیوک نششتھ بودم قیسرش و کنار شقا یباال . چون مندید یکھ منو نم ارشیمتوجھ من شده بودن جز ک ھمھ
نداشت یدید   

 

کنم یبھ ھووم حسود دمیحسود شده بودم خب با ییزنا نیشده بود ع خیبدنم انگار  دیلرز یم دستام   

 

 

االن تو جمع  کردم اما یھارو درک نم زیچ نیخوب ا یلیقبال خ یبش کیشر  یا گھید یسختھ شوھرت رو با کس چقدر
یچ یعنیفھمم  یمثل االن م یھا   
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 یلیبده خ یلیخرو درک کنن اما  یحال ھا نجوریکھ مثل من ھوو سرشون اومد نتونن ا ییجز کسا یا گھیکس د دیشا
بد یلیخ   

 

فقط  قیبھ شقا دیبا منم ھستم چرا دونھیم یآوردم وقت یم ارشیسر ک یبال ھیو  ھیگر ریز زدمیجاش بود ھمونجا م اگھ
  توجھ کنھ آخھ

 

 

شد یگذشت حال منم دگرگون تر م یم شتریب یھم نشستم اما ھرچ گھید کمی   

 

کردن  اما من اصال حوصلشون رو نداشتم یکردن باھم کل کل م یم یزدن وشوخ یبچھ ھا حرف م    

نھ بھ االن شیساعت پ کیبھ  نھ   

 

نظرم جا خوردبھ  دیمنو د یھم برگشت کھ وقت ارشیازجام بلند شدم ھمھ برگشتن سمت ما ک ھوی  

 

 [23:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٢٩پارت �� 

 

 

بودن   ستادهیالن واو ارد ارشیصدام کرد برگشتم ک یکیکھ  زدمیتوجھ بھشون رفتم سمت رود داشتم آروم آروم قدم م یب
گفت و اومد ارشیبھ ک یزیچ ھیاردالن   

 

 

دیوبا پرخاش بھم توپ دیھم رسبود اردالن کھ ب ستادهیھمونجا وا ارشیسمت من ک    

 

 

ھا ؟؟ یرو بھ خودت جلب کن ھیتوجھ بق یخوا یم یفاطمھ چرا انقدر سست شد ھیچھ وضع نی: ااردالن  
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یعرضھ باش یکردم انقدر سست و ب یفکر نم   

 

 

تونستم بگم آخھ؟؟ یم یحرف زدن رو نداشتم چ یکردم حوصلھ حت یداشتم نگاش م یخنث  

 

ینکیم یحسود قیبھ شقا یدار دنیخب حرف بزن  ھمھ االن فھم یکنینگام م یدار ینجوری: چرا ااردالن  

؟؟ یافت یحال روز ب نیپا افتاد باعث شد بھ ا شیموضوع پ نیھم یعنی   

 

 

بود یپا افتاده ا شیپ یموضوع ھا زھایچ نیا ھیبق یبرا ھھ  

 

نگفتم یچیانداختم و ھ نییسرمو پا گھیمعلومھ د   

کنم با حرفام یدونم دلخورش م ینگم وگرنھ م یزیساکت باشم و چ بھتره  

 

 

 نیطره ھمچباش بھ خا الیخ یشھ  ب یحالت داغون م تیوضع نیبھ خدا با ا یخواھر  یزن ی: چرا حرف نماردالن
نظر  ریرو ز اون وزنش یرو بزن انقدر رفتارا دشیقدرت رو ندونست تو ھم ق ارشیخودت رو ناراحت نکن  ک یزایچ

دت باشبھ فکر خو رینگ   

 

 

امیخودم م نیقدم بزنم نگرانم نباش خوامی: ممن   

 

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

 

 [23:12 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣٠پارت �� 

 

گرفتم و آروم آروم باھاش قدم زدم شیآب رو در پ انیھامو تو گوشم کردم و جر یھندزفر   
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م شده چرا سر بودم پس االن چ ومدهیگرفتھ مگھ خودم باھاش کنار ن ینجوریدلم ا یزیچ نیم چرا سر ھمچدون ینم
شم ؟؟ یم ینجوریرفتار از اون دوتا ا نیکوچک تر  

 

 

کلبھ کھ شدم  کیتم  نزکھ اومده بودم رو برگش یراھ یدور شدم سر ادیاز کلبھ ز دمیتو خودم بودم کھ اصال نفھم انقدر
کردم ینگاه م آب انیسنگ بزرگ کھ تو رود خونھ بود نشستم بھ جر ھیشده بود  رو  شیشد ھوا گرگ وم راحت المیخ   

 

دمیاز جا پر قیشقا یبا صدا ھویتو ھپروت بودم کھ  انقدر   

 

 

واسھ شام ؟!؟ ییایب یخوا ی: نم قیشقا ! 

 

ندارم لی: نھ ممنون ممن  !! 

 

خورد بدجنس باشھ یداشت بھش نم یمھربون یرخش نگاه کردم چھره  میکنارم نشست بھ ن اومد   

 

د من تو اتاق اوم یھروقت کھ اون م دمیرو ند ارشیکردم اصال ک دایکارپ ارشیکھ تو شرکت ک یاول ی: روزاقیشقا
از کارامون من تو اتاق طراحا نبودم دیاومد باز یاگھ م ایطراحا بود    

 

 

زد و ادامھ داد نیلبخند دل نش ھینگاه کرد و بھم   

 

 یون ھمھ اونا دوستاھم بودم چ بشونیشرکت متاھل بودن تنھا مجردشون من بودم  البتھ تنھا غر ی: تمام  کارکناقیشقا
باحال بودن ھمش  یلیخواھر برادر خ ایزن شوھر بودن  ایکردن ھمشونم باھم  یبودن کھ باھاش کار م ارشیدانشگاه ک

نجکاو بودمک یلیشرکت خ سییبپرسم اما درمورد  ر ازشون ارشیاز ک دمیکش یوخنده بودن  خجالت م یدرحال شوخ  

 

 [23:15 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣١پارت �� 
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ھ سرپرستب نشون دادن  یکھ کرده بودم رو بردم شرکت برا یھا یوطراح لیرو تمام وسا ھیکھ  نی: تا ا قیشقا  . 

بھ غلط  گھیو ھم درکارتن وچندتا برگھ بزرگ ھمھ  ھیو فمیک گذاشتم رفتم سمت آسانسور گھیرو جمع کردم روھم د ھمھ
ندم یسوت کردمیشد دعا دعا م نگیوارد پارک نمیماش ھیکردن افتادم بھ خصوص کھ    

 تیشد و بھ وضع ادهیپ نیمرد کھ از ماش ھیاومدم دکمھ آسانسور رو بزنم چشمم خورد بھ  ارهیروز بعد بھ چشمت ن خدا
 یھمھ افتادم شوت ھیقب رمیاز برگھ ھا سر خورد افتاد اومدم اونا بگ یکی یلینده شدم خدا وککرد مردم وز یمن نگاه م

دیدادم شد   

 

بوده ارشی: حتما اون مرده ھم کمن ! 

 

تو حرفم  اره خودش بود یدیبابا چرا پر ی: اقیشقا   

 

رماناس نھ ؟؟؟ ھیشب یلی: بعد خمن  

 

کرده بودھم اخم  قیزدم شقا یخنده داشتم حرفام رو م با   

 

 ھیا برخالف بقام شوننیا سییر دمیھمون لحظھ فھم  میاومد کمک کرد ھمھ رو جمع کرد ارشیخالصھ ک  ری: نخقیشقا
و  زاشتیرم مششوخ بود ھمش سر بھ  میلیشد خ یبود اصال باورم نم یو مھربون گریج سییر یلیھا ورمانا خ سییر

آورد یم مبھ رو رمستقمیبودنم رو بھ صورت غ یدست وپا چلفت   

 

یھول کرد یدیگفتم  تا منو د ی: مگھ دروغ مارشیک   

 

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 ھیمشکل میباھم حرف بزن میخوا ی: م قیشقا   
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خوام برم یمن برم اما نمکھ  نھی: منظورت اارشیک  

 

گفتم ی:  نرو بھ من چھ خب داشتم مقیشقا    

 

دل نھ صد دل عاشق من شد ھی: القصھ خانم ارشیک   

 

بنده یخاستگار نیاومد گرنیم ی: نکھ شما از روقیشقا   

 

کردم کاریچ دمیاوت کرده بود نفھم گرنمیخنده  بلند سر داد و گفت: نھ م ھی ارشیک   

 

 

ده بودمسوزونن بغض کر یوخندھاشون بدتر دلمو م یحرفاشون وشوخ نید منو آروم کنھ با امثال اوم قیشقا   

 

اشتم رو سنگ در اوردم گذ بمیرو از تو ج یگوش  نیھم یکار کنم کھ حرف ھاشون تموم بشھ برا ھی خواستیم دلم
 کفشامم در آوردم و رفتم تو رود خونھ

 

 [23:15 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣٢پارت �� 

 

 

رد نشستم رو کبدنم بھ آب عادت  یوقت٬شدم  یاز دستشون آس گھیدرونم خاموش نشد د شیزدم اما آت خیبود   سرد
کمرم تو آب بود یگود یتا باال نیزم  

 

 

ھم   کنار  ارشید و کنبو قیاومد بلند شدم و رفتم رو سنگ نشستم شقا ینم گھیکھ صداشون د نیکھ تو آب بودم تا ا کمی
کرد یداشت نگام م نھیسنگ دست بھ س   
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عقب گرد کرد و رفت وبالبخند مالفھ رو دورم مرتب کرد  قیبرگشتم شقا دیچیمالفھ دورم پ ھی ھویکھ  میآروم بود کمی  

 

 

کردن ریکنھ تحق یدونستم االن شروع م یکرد  م یداشت نگام م نھیدست بھ س  یھنوز ھمون جور ارشیک اما  ... 

 

 

کنم  یم یبعد تالف دیھمفکنم  یآروم رفتار نم یکیکوفتم نکن  چون مثل اون  یکیاون سفرم رو مثل  نیا: لطفا ارشیک
یچرا نگفت یگفتم کھ بعد نگ   

 

 

گفت  اون مسافرت ھم  زھرش شد یشدم اما بعد بھش حق دادم درست م یعصبان اول   

 

 

رفتم سمت کلبھ دنیب چکلباسام خو یساعت بعد کھ آب ھا میحرفش رو زد و رفت منم ن ارشیک   

 

 

متلک بارم کردن ھیھر کدوم  یگفتم  رفتم آب تن یتعجب کردن کھ وقت  ھمھ  

 

شد خوابم برد یدونم چ یکھ نم دمیلباسام رو عوض کردم و چون سردم بود رفتم دراز کش رفتم  

 

سر درد  کمینبر  خوابم گھیبود رفتم وضو گرفتم نماز خوندم. بعد د یبھ روشن کیشدم ھوا نزد داریساعت زود ب صبح
خورمیبود فکر کنم کم کم سرما م   

 

شدن داریا ھم بماھا پسر یشدن کم کم با سر وصدا داریتو آشپز خونھ و صبحانھ رو حاضر کردم  اول دخترا ب رفتم   

 

کردم و چادرم رو  تیو ال میمال شیارا ھیمنم  میبگرد میتا بر  میآماده شد میصبحانھ کھ با بگو بخند تموم شد ھمھ رفت بعد
درستش کردم نھییبرداشتم و جلو آ  

 

 [23:15 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤
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�� ٣٣پارت �� 

 

 

 

؟یعنیکھ آماده شد من بودم ھمھ منتظر من بوذن  ینفر نیآخر  

 

کھ احساس  شد یم نیاباعث  نیدخترا من بودم کھ چادر سر کرده بودم ا نیکھ ب یتنھا کس میتا بگرد رونیب میرفت باھم
  غرور کنم چون من تکم

 

 

لذت بخش بود یلیکلبھ خ میغروب برگشت یکارینزد  یرو ادهیو  پ یو جنگل گرد یعالمھ گشتن و کوه نورد ھی بعد   

 

تھران میبرگرد دیااومد کھ ب شیکار پ ارشیک یخوش گذشت اما متاسفانھ  برا یلیو خ میھم ھمون جا بود گھیروز د ھی   

 

 

میردقبول نکردن و ھمھ باھم قرار شد برگ ھیکھ بق مییایب قیوشقا ارشیکھ فقط منو وکقرار بود  اول   

 

 

میخند کردبو بگو  میعالمھ حرف زد ھیجلو نشد تو راه  قیاول شقا  میبود کھ  راه افتاد شیھوا گرگ وم صبح   

 

 

 ھیکھ  میبر میومدااستراحت  کمی بعد خوردن غذا. و  میھمون جا واستاد میکھ موقعھ اومدن  توقف کرد ییھمون جا تا
رهیتا برام بگ ارشیبھ ک  دمیچسپ دمی. کھ توش انواع قره قوروت بود دیگار   

 

رو برداشتم و   پر از انواع ترشک ھا   یکیوپالست کیکوچ یو  ظرف ھا میدیمجبور شد بخره از چند مدلش خر اونم
بار من جلو نشستم نیا   

 

در حال خوردن اون ترشک ھا بود خوابش برد منم ھمش قیراه شقا تو   
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خوره ینم یخودت رو ھمشون مال خودتن کس یکشت گھیتو من حالم بھ ھم خورد بسھ د ی: اه فاطمھ جاارشیک   

 

 

ھیمشکل خورمیھمشون رو ھم م خوادیشھ  اه من دلم م یم تی: تو چرا حسودمن   

 

 

چپوندم تو دھنش آلوچھ بزرگ و ترش کھیت ھیبازه دھنش  کمی دمید یخند وسرش رو برام تکون داد  منم وقت ریز زد   

 

و شھرت میدیکردم  تا بالخره رس یم تیرو اذ ارشیشد حاال نوبت من بود براش بخندم  تو راه ھمش ک شکھ   

 

در آوردن  یبدون حت رفتم تو اتاق  دیکھ پام بھ خونھ رس نیخونھ   ھم  میبعد ھم خودمو رفت میرو رسوند قیشقا اول
دمیرو تخت دراز کشچادر و     

 

خوابم برد دهیبھ سھ نرس دیبعد من اومد و دراز کش قیھم چند دق ارشیخستھ بودم  ک یلیخ  

 

 [23:15 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣۴پارت �� 

 

 

رستھ باھاشون دذره شده بود  ھیخانوادم  یشدم  دلم برا یگذشتن منم ھر روز افسرده تر م یپشت سر ھم م یروزا
بود گھید زیچ ھی دنشونیزدم اما  د یحرف م یتلفن  

 

****** 

 

متحمل کن دیگذرونم سختھ برام اما. با یکھ بدون اونا م دهیع نیدوم نیقربانھ سختھ ا دیع امروز   
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 امیگفتم نم ارشیکوفتم کنن بھ ک یکیمثل اون  دمیع نیترسم ا یم میجمع باش ارشیک  یقراره ھمھ خونھ پدر امروز
ییایب دیداد گفت بااجاژه ن  

 

 

بخصوص مادر  کننیتوجھ م یلیھم ھست  مطمئنم ھمھ بھش خ قیسختھ بخصوص کھ شقا شمیبھ ناچار دارم آماده م منم
کنھیتوجھ م یلیحرص دادن منم کھ شده بھش خ یبزرگ برا   

 

 

داشتم و کفش ھارو و برر میو گوش فیک  رونیاز فکر اومدم ب رمیزود اماده بشم و ب خواستیکھ ازم م ارشیک یصدا با
رونیپام کردم و زدم ب   

 

 

ه بود چھرمشد یعال حھیمل شیآرا ھیشده بود   نیدر بود چادرم رو درست کردم  چھرم دل نش یجلو نھییآ کنار  

 

کرد یبود و با پوزخند نگام م ستادهیژست مسخره وا ھیبا  میبگم بر ارشیبرگشتم کھ بھ ک یوقت   

 

بگھ و بزنھ تو برجکم زیچ ھی خوادیاالن م یریکبیا اوف  

 

 [23:18 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣۵پارت �� 

 

 

نھ؟؟ یمسخرم بکن یخوای؟؟ حتما م ھی: ھا چمن  

 

س چرا انقدر پ  یگرد یبرم ونیگر ییبا چشما شھیگذره و مثل ھم یاونجا بھت خوش نم یدونیم نوی: نھ اما اارشیک
یدیبھ خرج م تیحساس   

 

امیب یکن یگردم واسھ ھمون مجبورم م یشم وبرم یم بیتخر شھیبرم  اونجا باز مثل ھم یدون یم: خوبھ من   
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کرد یبگھ اما تو سکوت فقط نگام م زیچ ھیچشماش نگاه کردم تا بلکھ  تو   

 

 

گھید میشده  بر یبرام عاد گھیشدن وشکستن عادت کردم  د بیوقتھ بھ تخر یلی: اصال ولش کن من خمن    

 

 

احد در آسانسور باز و رفتم دکمھ آسانسور رو زدم منتظر شدم با بستھ شدن در و رونیاز خونھ زدم ب ارشیاز ک جلوتر
میو رفت میشد باھم وارد شد   

 

نشھ چمیبزرگ پا پکردم مادر یدعا دعا م کردمیفکر م فتھیکھ امشب قرار بود ب یساکت بودم  بھ اتفاق ھا نیماش تو  

 

پارک کرد رونیرو ب نیماش ارشیک میدیرس یوقت  

کردن یبھ بھ م اطیتو سھ چھارتا گوسفند  تو ح میو رفت میشد ادهیپ  

 

کردم یجا واستادم و بھ علف خوردنشون نگاه م ھمون   

 

بابا یستادی: چرا اونجا وارونیصدا بابا از فکر اومدم ب با   

 

بابا نی: سالم خوبمن   

 

یستادیوا نایچرا کنار ا ینگفت زمی: آره باباجان عز بابا   

 

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

 

 [23:18 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣۶پارت �� 
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مامشون رو بغل تخواستن گوسفند ھا رو حالل کنن  یم یقربان  وقت دیبودم ع کیکوچ یلیخ شیچند سال پ ادمھی: من
داشم مجبور شد بغلم کردم کھ بھ سکسکھ افتادم. دا ھیانقدر گر نشیزارم بکش یگفتم نم یکردم وم یم ھیو گر کردم یم

 یباز م  ستنیندام نگوسف دمید یاومدم م یکردن من کھ م یم میبردن قا یکرد و بردم تو خونھ  بعد اون ھر سال منو م
کردم یم ھیشستم گر   

 

 

کردن یبھت توجھ م یلیخ  یبود ناز دردونھ یلی: پس معلومھ خبابا   

 

ون ھم بردارم ھم چتو مدرسھ ھم قلدور بودم   یکرد  حت یبھم چپ نگاه نم یکس  حت چیتو خونمون ھ  یلی: اھوم خمن
کردن یم تمیحما شھیپشتم بودن ھم شھیبابام ھمشون ھم   

 

 

شد کیو شونمو بھم نزدرابا دستشو گذاشت خانوادم  دوباره غم نشست تو دلم لبخند از رو لبام کنار رفت ب یآور ادی با   

 

شھیدست م زیخدا ھمھ چ دیغمت رو بابا جون نگران نباش بھ ام نمی: نببابا  

 

 

تو میبر  دوارمیمن: ام     

 

دینماز ع میبر انی: تو برو من منتظرم بچھ ھا ب بابا   

 

از بغلم ردشد یاومد و سر ارسیتو کھ اول ک رفتمیم داشتم   

 

کوچولو؟ ی: چھ طورارسیک  

 

فترو لبخند زد  دیکش موینیاومدم جوابش رو بدم رد شد ورفت سرمو کھ برگردوندم اردالن رد شد ب تا  

 

 [23:18 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣٧پارت �� 
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 یندگخونھ ز نیگھ امابروم رفت باال  یتا ھیبود  قیپشت سرشم شقا رونیاومد ب یداشت م ارشیک دمیدر سالن کھ رس بھ
  نداره ھمش ھرجا ھست

 

 

شد دهیدستم کش ھویکردم کھ  یکنھ لبخند زدم و باھاش رو بوس یداره نگام م دمید یوقت  

دم سالن رونیب دیمنو کش ارشیک   

 

بھت گفت جواب  یچنشنوه گفت: مادربزرگم امروز باز از دنده چپ بلند شده  اگھ ھر قیکھ شقا یگوشم آروم طور ریز
بھت بگھ!!!  باشھ؟؟ یزیچ نیا یخوام جلو ینده نم  

 

 

ھمون بالبخندگفتم: چشم یتوجھ ھاش برا نیدلم قنچ رفت بھ خاطر ا تھ   

 

. ... خداحافظنی: آفرارشیک  

 

: خدا بھ ھمراتمن   

 

رگردوند و دستاشم کردم  سمت مادربزرگ کھ رفتم روش رو ب یرفتم تو سالن باھمھ رو بوس  ستین قیشقا دمید برگشتم
بدم اومد یلیکارش خ نیاجمع کرد از    

 

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

 

بود معلومھ  مھربون شده یلیکردم مامان نسبت بھ ماه رمضان خ ینشستم  با ھمھ احوال پرس یرفتم رو صندل منم
ذارهیم ریروش تعص یلیمادربزرگ خ  

 

 

بود با حرف زدن باھاش سرم گرم شده دیو ازم حالمو پرس شمید پاوم دایکم حوصلم سر رفتھ بود. آ ھی   
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کردم و  یمن توجھ نم شده بود اما قیزد کھ باعث تعجب شقا یم یا ھیکنا  یطعنھ ا یمتلک ھیھم گاه بھ گاه  مادربزرگ
دمیانگار نشن   

 

رو ھم بھ خاطره اون خراب کنم دمیع نیخواد ا ینم دلم  

 

 [23:18 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣٨پارت �� 

 

خوب یلینشده بود خوب گذشت  خ دیبود خوش گذشت خوشبختانھ مثل اون ع یخوب روز    

 

شده بود یحرمروز ھا ھم م نیا ییمحرم بود حال و ھوا کیبھ ماه محرم نزد میدیگذشت  رس یجور م نیھا ھم روز  

 

 

کھ ھم ارامش داره ھم غم یحس ھیداد   یحس خاص بھ ادم م ھیروز ھا رو   نیدوست داشتم ا یلیخ    

 

 

دوست داشتم و  یلیو خکار  ر نیگرفتم  ا یاز اول محرم تا تاسوا عاشوراروزه م شھیماه برام مقدس بود  ھم نیا شھیھم
کردم یکارو م نیبا عشق ا   

 

 

کردم کتاباش رو ھم  ھوس ھویگذاشتھ بود رفتم کھ برش دارم  ارشیھمون اتاق کار ک ایرو تو کتاب خونھ   کمیکوچ قرآن
نمیبب   

 

کنم یشد از خوندنشون دور یباعث م نیتو قفسھ ھا بودن ا یو پرحجم یادیز یھا کتاب   

 

دیرس یستم بھشون نمباال بود کھ د کمشونمیبود  یبیعج یکتاب ھا خونھیم ارشیک ییچھ کتابا نمیاما باز ھم رفتم بب    

 

منو از جا پروند ارشیک یرفتم کھ صدا یباھاشون کلنجار م داشتم   
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رونیب ایخوره  تالش نکن ب یکتاب ھا بھ درد تو نم نی: اارشیک   

 

رفت تو اتاق خواب رونیتوجھ بھ من از اتاق زد ب بدون   

بگذرون ریخدا خودت بھ خ یشده  ا یموج نیشده ا یباز چ پوف  

 

 [23:18 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣٩پارت �� 

 

نم؟ک کاریاالن چ ھیکرد از حرکاتش معلوم بود عصب یو اتاق داشت لباس ھاش رو عوض مسرش رفتم ت پشت  

 

 ھیفت تو دستاش گر نیدادم لباس ھاش رو کھ عوض کرد پشت بھ من نشت و سرش رو ب ھیتک واریتو و بھ د رفتم
رفتم سمتش رو تخت نشستم ھنوز پشتش بھم بود یحرکت ناگھان   

 

 

اومد  یدشم نمب یلیو ماساژ دادن  اول خودش رو سفت گرفت بعد کم کم شل شد انگار خشروع کردم شونھ ھاش ر آروم
دادمیداشتم ماساژش م قھیده دق کینزد   

 

کار  نبود نی: بسھ... الزم بھ اارشیک   

 

دیبار یازش م یمن بود کھ خستگ افھی: بلھ قمن   

 

شده دیکل ییدندنا نیو  از ب دیجور کھ ابوس نگام کرد رو پاھام دراز کش ھمون  

یکارھا کرد نیبار از ا ھی: خب حاال ارشیک   

 

زدم یکردمو بھمشون م یلبخند زدم و شروع کردم نوازش کردن موھاش دستمو تو موھاش  م    

 

ھااا شھیازت کم م یتشکر نکن یزیوقت ازم بابت چ چی: ھمن  



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

 

حوصلھ ندارم زیتولھ  زبون نر زنمتیم امی: مارشیک   

 

ارمیحوصلت رو سرجاش ب یخوا یگفتم: م طونیلبخند ش ھی با   

 

کارھا ھم  نیتو از ا یعنیکرد و گفت:  زینگام کرد و چشماش رو ر نییھمون جور کھ سرش رو پاھام بود از پا 
؟؟ یتون ی؟؟میبلد  

 

ی: اوھوم  پ چمن  !! 

 

رو باز کردم رھنشیپ یو نشست و شروع کرد دکمھ ھا دیفنر از جا پر نیع ھوی  

 

❤ ن بسرمان دختر خو ❤, [11.09.18 23:18] 

�� ۴٠پارت �� 

 

یبکن یتونیکار م یچ نمیشروع کن بب ای: باشھ پس بارشیک   

 

دھنم رو قورت دادم و گفتم: الذھنن المنحرف آب   

یخاک بر سر یزھایچ نینھ کھ ا یزیچ یگشتن میکھ سرگرم بش یکار ھیمن بھ  منظور   

 

آماده شو یسرکار ھا بود و ھست  نی: اما منظور من ھمارشیک   

 

یستیبشر تو خستھ ن  ارشی: اه کمن   

 

: نوچارشیک   

 

سوزه ی:  غذام ممن   
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: برو خاموش کن بعد درست کنارشیک   

 

افتم  درست کنم ی: بعد من کال از کار ممن   

سر گرم کردم یجت در رفتم تو آشپز خونھ خودم رو با آشپز نیحرف رو  گفتم و ع نیا بعد   

 

زود تر درست شد یا گھیطور نشد امروز از ھر روز د نیم طول بکشھ اما اتالشم رو کرد تمام   

 

بود و مرموز داشت  ستادهیبا باالتنھ لخت رو بھ روم وا ارشیک نھیقابلمھ رو کھ خاموش کردم برگشتم رفتم تو س ریز
؟؟ یآروم لب زد :آماده ا کردهینگام م  

 

رمیدوش بگ ھیدم برم  یبود غذا م ارشی: نھ کمن   

 

ت حموم اتاقسم دومیو از کنارش در رفتم و دو دمیباز شد و خند پمیکرد کھ خجالت زده ز یچپ چپ نگام م داشت  

 

 

نگام کرد قیت و عممن برگش دنیبود کھ با د دهیدراز کش ارشیاما ک رونیو اومدم ب دمیچیحولھ  دورم پ ھیبعد حموم     

 

کنم یموجھ قبول ن چینباشھ کھ بھ ھ یا گھی: بھانھ دارشیک   

 

گھ؟؟؟یوقت د ھیواسھ  میشھ بزار ی: نممن  

 

تحکم گفت : نھ با  

 

 [23:18 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴١پارت �� 
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پس  چرا من  رهیگ یم دهیبا ھم من رو ند نیانداختم ا نییگفت بغضم گرفت سرم رو پا تیرو انقدر محکم و با عصبان نھ
پس خفھ بشم بھتره دهیم کھ بگم اون گوش نمالتماس کنم  ھرچقدر ھ یدارم الک   

 

  

بست خی  کبارهیبدنم بھ  شھیسر فرو افتاده رفتم کنارش نشستم با قرار گرفتن دستش رو بدنم مثل ھم با   

 

 

کردم یبزرگ وبزرگتر شد بھ زور خودم رو داشتم تحمل م وبغضم   

 

************** 

 

افتم یم شیعت پچند سا ادی یخواست باھاش حرف بزنم  وقت یدلم نم یچند بار صدام کرد اما توجھ نکردم حت ارشیک    

 

 

شھ  یشناسمش  م یمنشھ انگار اصال  یم گھیآدم د ھیموقعھ ھا  نیدونم چرا ا یشھ نم یو کاراش بد م ارشیاز ک حالم
خو یآدم وحش ھی   

 

 

م  اما اشکام از گوشھ داد یب دھنم قورت مکردم بغضم رو با آ ینم ھیگر یکھ  بدنم بلرزه حت نیبھش بود از ترس ا پشتم
دنیچک یچشمام م   

 

خب دوباره چت شد ؟؟؟  یکنیم ھیگر ی: باز دارارشیک  

 

چرا  ستمیا من مھم ندرد ھا مال منھ ، اخھ چر شھیلذت ببرم ، چرا ھم دی: چرا من حق نوازش ندارم ، چرا من نبا من
 آخھ؟؟؟

 

بھ خدا: باز شروع نکن فاطمھ حوصلھ ندارم ارشیک   
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دادنم  بیفر یرابفقط  کمیموقعھ ھا  نیالعقل مثل رمان وانمود کن چرا تو ا یوقت حوصلھ من رو ندار چی: چرا ھمن
یکن یوانمود نم   

 

 

گھیزد: خفھ شو د ادیفر ھوی  

 

 [23:21 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴٢پارت �� 

 

 

زده بود ادیبلند فر یلیبود ھم خ کمیدھم نز دیسوت کش ادشیلحظھ حس کردم مغزم از فر ھی  

 

شدت گرفتھ بود  گفتم میکھ گر یگوشام گذاشتم در حال یرو رو دستام   

 

گم داد نزن ینم یچی: باشھ باشھ تو رو خدا داد نزن ھمن   

 

 

اشکام ابر بھار  نیع شدن در اتاق منو از جا پروند  بغضم دوباره سر باز گرد و دهیکوب یصدا ھویبھم نگفت کھ  یچیھ
ختیریم   

 

 

گمید یابھ خاطره درد ایرفتارش  نیکنم بھ خاطره اون رفتارش بھ خاطر ا ھیگر یچ یدونستم برا ینم یحت   

 

 نیابطھ  درد اونم بھ ابعد ر دیچرا با دمیترس یم کمیکرد   یشکمم بھ شدت درد م ریتمام بدنم رو فرا گرفتھ بود ز درد
   شدت داشتھ باشم

 

ستمیتوستم رو پاھام وا یبود کھ نم دینداشتم انقدر دردم شد ارشیبھ ک جرعت گفتنش رو اما   
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لند شو شام درست بخشن گفت:  یشد و با ھمون صدا انیبا اخم تو چھار چوب در نما ارشیشد و ک دهیدر بھ ھم کوب ھوی
  کن

 

 ادیھ داد و فربکنھ  یوع مشر ھیتونم مطمئن بودم االن کھ عصبان یبھش بگم کھ درد دارم نم یدونستم چھ جور ینم
  کردن

 

 

خوره یتکون م یزیچ ھی یکردم تو دل و رودم ھ یم حس  

گفتم و بھ فالکت بلند شدم یلب ریباشھ ز ھی    

 

بدتر گھیافتم  حالت تھو ھم داشتم  د یکردم   االنھ کھ ب یدلم سست بود حس م ریز  

 

 [23:21 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴٣پارت �� 

 

از اتاق اومد  و دمیلباس ساده پوش ھیجون  یآوردم صورتم رو شستم و ب یباال نم یزیرسوندم چ سیخودم رو بھ سرو 
رونیب  

 

کرد یشکمم رو گرفتھ بودم چون بھ شدت درد م ریاما ز زدمیرو چ زیغذا رو گرم  کردم و م ارشیک یبرا    

 

و  نینشستم رو زم یم کرد انقدر درد داشتم کھ اگھ جاش بود یشام  با تعجب نگام م یبرا ادیرو کھ صدا کردم ب ارشیک
کردم یم ھیدردم آروم بشھ گر یتا وقت   

 

یھست یجور ھی دهی: حالت خوبھ ، رنگ و روت پرارشیک   

 

بده یلیدونم چم شده حالم خ ی: نممن    

 

دکتر میریم یشام بخور اگھ بھتز نشد ای: بارشیک   
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تونستم غذا بخورم یحالم بده ببرتم دکتر اما نم دیھمدلم خداراشکر کردم کھ العقل ف تو   

 

شام چندتا ظرف رو شستم تا بلکھ سرگرم بشم حالم بھتر بشھ اما نشد کھ نشد بعد  . 

 

ھویدم کھ ه بو دیھنوز بھ مبل نرس ارشیک کینزد یرایکرد   رفتمذتو پذ یم تمیشده بود و اذ شتریب جمیسرگ  

 

 

خھ پاھام سست شدن خودمو رو مبل پرت کردمچر یدور سرم م زیکردم ھمھ چ حس  

کردم یانگار داشتم کم کم قش م    

 

شد نیچشمام سنگ ھویشد و  یبلند شد اومد سمتم اما چشمامم کم کم داشت بستھ م یکھ سر دمیرو د ارشیک   

 

کردنم داشت دایدر ب یسع ارشیانگار ک دمیشن ینا مھلوم م یصداھا  

 

 [23:21 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴۴پارت �� 

 

 

مام تنم انگار کوفتھ بودسرم بھ دستم وصل بود ت ھیتو اتاق نبود   یچشمام رو باز کردم تو اتاق خودمون بودم  کس یوقت   

 

 

چسپ ھم دور  ایتمال دس ارمیشدم تا درش ب زیھ میانا ن ارمیشد  خودم دل و دماغش رو نداشتم در ب یداشت تموم م سرم
شدم وخودم رو دوباره پرت کردم رو تخت الیخیب وبرم نبود پس   

 

 

رداشت و سرم و بھ دستمال از تو کشو ب ھیبد نگام کرد و  یلیاومد اخماش بھ شدت تو ھم بود خ ارشیکھ گذشت ک کمی
دیشدت کش   
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...آروم تر دستمی: آمن  !! 

 

: خفھ شوارشیک  ... 

 

لب گفتم :  ریز رونیب دمیدستش کش ریخودم دستم رو از ز نیرو دستم گذاشت و سرنگ سرم رو پرت کرد رو زم دستمال
باز دوباره ھاپو گازش گرفتھ یوحش   

 

ل انداختمبلند شدم و سرنگ سرم و خودش رو بردم تو سطل آشغا یدل وجون یمنم با ھزار ب رونیرفت ب ارشیک   

 

آماده شو عیلباس ببوش و سرگفت : زود  یعیدرو باز کرد و تند و سر ارشیرفتم کھ دراز بکشم کھ ک یم داشتم  

 

کردم یقبول م دیانگار نھ انگار من  مخاطب بودم و با رونیرفت ب یرو گفت وسر نیا   

 

تھ آماده بودوق یلیھم کھ انگار خ ارشیواز اتاق زدم  ک دمیلباس پوش یکھ دوباره سر لجش ندازم سر نیا یبرا   

 

منم پشت سرش رونیاز من حرکت کرد و رفت ب جلوتر   

 

وبھ سرعت حرکت کرد میشد نیو سوار ماش میشد نگیوارد پارک یتوق  

 

 [23:21 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴۵پارت �� 

 

عالمھ فکر اومد سراغم ھی ریاومد تو مس یدر نم کمیاما ج دمیترس یازش داشتم م ییجورا ھی  

 

یلیخ ھیعصب یلیرفتارش کامال مشخص بود  خ نکردم کھ نکردم  از دایرو پ ارشیرفتار ک نیگشتم اما جواب ا یھرچ   

 

مطب منم پشت سرش ھیشدم  بدون توجھ بھ من رفت سمت در  ادهیمنم پ ارشیشدن  ک ادهیپ نیتوقف ماش با   
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و  ستادیوا یمنش زیمکنار   یرفت تو سالن اصل ارشیکردن تپش قلبم باال رفتھ بود ک دنیشروع بھ لرز گھیو پام د دست
زدیباھاش حرف م   

 

 

پشت سر خودش  واومد و دستم رو گرفت  ارشیکردم کھ ک یبود و با ترس بھش نگاه م ستادهیمن دم در سالن وا اما
دیکش   

 

دمش یم دهیکش ارشیخواد ببرنش تو اتاق بھ زور پشت سر ک یکرده و نم یکار ھیکھ  کیبچھ کوچ ھی نیع   

 

 

شدم دهیکش در رو باز کرد و رفت تو منم پشت سرش کھ منتظر جواب باشھ نیتقھ بھ در زد و بدون ا ھی ارشیک   

 

ھستم ییرزای: مارشیک   

 

بخند دعوتمون کرد لرو رو صورتش جا بھ جا کرد و بھ احترامون بلند شد و با  نکیبود ع ینکیرو ع بایکھ زن ز دکتر
  بھ نشستن

 

ببپرسم یزیازش چ دمیترس ینشستھ بود م یبرزخ افھیھم کھ با اون ق ارشیشد  ک شتریاسترسم ب مینشست یوقت   

 

 

کھ گفت: چند سالتھ گلم دمیخانمھ رو شن یکھ صدا نیا تا  

 

 [23:21 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴۶پارت �� 

 

١٧: من   
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سنت کمھ  ھمسرت چند سالشھ یلی: خدکتر   

 

نیکردن جواب مارو بد چیسوال پ یشھ  جا یسالمھ  م ٢۴: ارشیک   

 

گفت ارشیاز جاش بلند شد و لبخند زد و در جواب ک ھمون جور کھ دکتر   

 

نیسوال ھا رو بپرسم  چند سالھ ازدواج کرد نیا دیمرد جوان ... من با یعجول یلی: خدکتر   

 

ضرب گرفت من جوابش رو دادم نیزد و با پاھاش رو زم یپوزخند عصب ھی ارشیک   

 

شھ ی: ھفت ماه ممن   

 

بھم گفت دویو نباخت و خندکرد اما در ھمون حالت خودش ر تعجب   

 

حالتون چھ طوره مینیرو تخت دراز بکش تا بب ای: پس بدکتر   

 

شتبرق و باد از ذھنم گذ نیع یزیچ ھی دمیلرزون بلند شدم دم دستگاه کنار تخت رو کھ د یبا پاھا    

 

من من حاملم نکنھ   

ناراحت ایدونستم خوشحال باشم  ینم    

 

دیرو روشکمم کش خی یش ھیو ختیرو شکمم ر یژل ھیما ھی دمیرو باز کردم و دراز کش مانتوم یکمک دکتر دکمھ ھا بھ   

 

کوچولو برآمده شده ھیشکمم نگاه کردم چرا تا االن بھش توجھ نکرده بودم کھ نسبت بھ قبل  بھ  

 

 

م شروع بھ شستمنم ن یدکتر دستمال رو جلوم گرفت تا شکمم رو پاک کنم  خودش ھم رفت نشست  وقت قھیچند دق بعد
 حرف زدن کرد
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 [23:21 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴٧پارت �� 

 

 

؟؟؟ یدونستیرو م نیسن حساسھ  فاطمھ جان ا یلیخ یباردار ی: سنت برادکتر  

نیشد یانقدر زود دست بھ کار م دینبا اصال !!! 

 

دیکش ی: ناخواستھ بود وگرنھ عقلمون مارشیک  

 

سن کمش نیفقط وفقط ھمسرتونھ با ا میندارم اما نگران یا کاربا شم  نیگستاخ یلی: خدکتر   

 

: چند وقتھ حاملم ؟؟من  

 

ھفتھ ازدهی: حدود  دکتر   

 

؟؟ دمیسھ ماه ؟؟؟ پس چرا من نفھم یعنی: من  

 

؟؟یرو نداشت مشی: مگھ عالدکتر  

 

دمیفھم ی: نھ اصال نممن   

 

ھمھ رو بھ  سمینو یم برات یدوران  باردار یبرا یتیو تقو ھنیتامیچندتا قرص و  یمراقب باش یلیخ دیبگم با ی: چدکتر
یموقعھ بخور   

 

: چشممن   
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 یاز منش نیتون یم نیاگھ دوست داشت  یتخت نظردکتر باش دیکنم با یم دیتاک یتحت نظر باش دی: چون سنت کمھ بادکتر
شھ یلوم ماز چھار ماه بھ بعد کھ بدنش کامل شد مع تشیجنس نیریبگ گھیدو ماه د یوقت برا  

 

: باشھ ممنونمن   

 

زمیعز کنمی: خواھش م دکتر  

 

دمن تا بناگوشم باز بو پیبلند شد و منم پشت سرش  اون ھنوز ھمون قدر اخمالو بود اما ز ارشیک   

 

 

اما بھش توجھ نکردم یھم دلشوره و ناراحت یداشتم ھم خوشحال یحس ھی  

 

 [23:21 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴٨پارت �� 

 

 

پا تند کردم و خودم رو بھش رسوندم  یرفت سمت در خروج ارشیک  رونیب میاتاق دکتر کھ اومد از   

 

 

میرینگفت وقت بگ گھی: مگھ واسھ دوماه دمن   

 

 

میبر ای: تو االن بارشیک   

 

شھ ینود ھم کھ نم قھیدق  یکن یتو اصال وقت نم گھیکھ د می: برمن   

 

میبر ایشھر دکتر ب نیتو ا ادهیکھ ز یزی: چارشیک   
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گفت جلوتر از من حرکت کرد و رفت منم بھ ناچار پشت سرش رفتم یحرف رو بھ حالت عصب نیا   

 

رهکھ دختره پس نیراه ھمش فکردم مشغول بچھ بود ا ریگاز داد سمت خونھ تو مس میکھ شد نیماش سوار   

 

 

 ھی ھوی مید شدرکھ  ابونیشد از خ یلبم پاک نملبخند از گوشھ  دنینشون م یکھ خانوادھامون بفھمن چھ واکنش نیا
دمید یسمونیس   

 

 

 دیجا خر نیامعلومھ اجناسشم فوقالدن  واسش از  کھیبزرگ وش یلیخ نیبچھ رو بب یسمونیاون س ارشیک ی: وامن
میکن   

 

 

ماابچھ بودم  یسمونیدنبال س میگذشت یکھ م یھا ابونیجواب نداد بد ذوق من باز ھم تو خ چیھ ارشیک  

 

 

جا رو درست نگاه کنم ھیتونستم  یرفت کھ اصال نم یانقدر تند م ارشیک   

 

 

بودهن لشیکھ باب م نینداشت مثل ا یو شاد یاز خوشحال ینشونھ ا افشینگاه کردم ق ارشیو بھ ک برگشتم   

 

اخمالوش رو ولکن یبابا نمینازن ین یبھ درک مھم خودمم ون اصال   

 

 

میدیترمز کرد تو فکر بودم و اصال متوجھ نشدم کھ رس نیماش ھویھ ک میکھ تو سرم بود خند یفکر از  

 

 [23:24 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۴٩پارت �� 



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

 

 

رفت رو کاناپھ نشست منم رفتم تو اتاق ولباس ھام رو عوض کردم ارشیک میوارد خونھ شد یوقت   

 

 

داشتم بیجعتخت دستام رو شکمم گذاشتم دوتا حس بودم خودم رو از پشت پرت کردم رو  ستادهیجور کھ وا ھمون   

داشتم جانیناراحت و نگران بودم و ھم خوشحال و ھ ھم   

 

 

اشتمدو قشنگ  بیحس عج ھیموجود تو بدنم رشد کنھ و بزرگ بشھ  ھیکردم کھ قراره  یفکر م نیبھ ا یوقت   

 

 

حس را داشتن وتجربھ کردن کھ چقدر فوقالدس نیومطمئنا ھمھ مادرھا ا    

 

 

تو دلم نھیش یکنم غم م یبزرگش کنم  فکر م یچھ جور ارشیکھ با ک نیبھ ا یوقت اما  

 

 

میباھم داشتھ باش میآروم روبتون یزندگ ھی اویبچھ با من کنار ب نیبھ خاطره ا دیاما شا    

 

 

اومد یزد م یحرف م گھید یکیکھ انگار داشت با  ارشیک یخودم بودم کھ صدا یھا الیفکر وخ تو  

 

 

رونیبلند شدم برم ب زنھیحرف م یبا ک نمیگل کرد برم بب میفضول    
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شم رفتم تو آشپز ن عیگھ ضا نیا یرو قطع کرد  و بھم زل زد برا یگوش ارشیشانس بدم ک رونیاز اتاق اومدم ب یوقت
 خونھ و خودم رو مشغول کار نشون دادم

 

 

اشتم رو قلبم و نفس دستم رو گذ ستادیقلبم وا ارشیبھ ک خوردم ھویسرگرم. بودم کھ اصال حواصم نبود برگشتم  اونقدر
دمیکش قیعم   

 

 

؟؟یخوا یم یزی!! چ دمیترس ونھی: دمن  

 

 

رونیشد و از آشپز خونھ رفت ب مونیبگھ کھ پش یچ ھی اومد  

 

 [23:24 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵٠پارت �� 

 

 

زدیحرف م یتلفن ایبود  یش تو گوشسر ای ارشیمشغول بودم  ک یدو ساعت ھمون جور یکی   

 

 

رو  ارشیک کنجاو شده بودم اما حوصلھ جنگ عصاب با کمیآروم وقرار نداشت    یجورا ھیکردم نگرانھ  یم حس
  نداشتم

 

 

شھ یعصاب خودم متشنج م ینجوریشدم و بھش فکر نکردم ولش کن ا ھیموضوع ولکن قض نیخاطره ھم بھ  

 

 

مامانش  احساس کنھ  گریخوام ج یکنم نم یبھ فکر خودم باشم و شاد باشم و شاد دیبا مین یبھ بعد بھ خاطره ن نیا از
  مامانش افسردس
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رو صدا کردم ارشیرو آماده کردم و ک شام . 

 

نخورد ادیاومد نشست اما ھمش تو فکر بود و غذا ز    

 

 

ابھ جا شده بودج ارشیمن و ک یشد جاغذا خوردم کھ خودم باورم ن ادیمن امشب برعکس اون انقدر با اشتھا و ز اما   

 

 

اشتھا یخورد و با اشتھا منم کم و ب یم ادیاون ز شھیھم  

کرد یاه مھمون جا نشستھ بود وبھم نگ ارشیگذاشتم ک نکیشام بلند شدم و ظرف ھا رو جمع کردم و تو س بعد   

 

 

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

رو دم کردم و جلوش گذاشتم یتموم شد چا  کھ   

 

 

مقدمھ گفت یبھ حرف اومد و ب ارشیک  قھیرو داغ خورد و بعد چند دق ییخودم چا مثل   

 

یکھ سقطش کن ھینظرت چ ستیبچھ دار شدنمون ن یبرا یاالن وقت مناسب نی: فاطمھ !! ببارشیک  

 

 [23:24 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵١رتپا �� 

  

 

میرو سقط کن یگفت؟؟؟ ک یچ ارشیھنگ کردم ک اولش   
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فتمگ ادیسرمو باال آوردم و باحالت فر غیگفتھ با ج یکھ چ دمیکردم و فھم لیتحل ھیحرفش رو تجز تا   

 

؟؟با توم ھی؟؟؟ منظورت چ ی: چمن   

 

 

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

 

میبچھ دار بش یخوایم ی: پس کمن   

 

میچھ دار بشب گھیچند سال د میتونیم میبچھ دار بش یاول زندگ نیکھ قطع ھم دینبا میوقت دار یلی: ما خارشیک   

 

یمن رو قانعھ کن یخوایمسخرت م یھا لیدل نی: ھھ با امن  

 

خوام رو بکنم یکھ م یتونم کار یتو را قانعھ کنم راحت م ستین ی: اجبارارشیک   

 

یچھ نتون سیبکش یچھ راحت بتون  یچھ نخوا یچھ تو بخوا ادیبچھ ب نیسر ا یخوام بال یمن نم :من  . 

 

 

راحت یلیخ مییایم میکن یکار رو تموم م یا قھیدو دق میری: رو عصاب من نرو فاطمھ فردا با ھم مارشیک   

 

 

؟؟؟ یراحت نی: بھ ھممن  

یستھ یاونم بچھ خودت تو چھ جور آدم یزنیحرف مبچھ معصوم  ھیدرمورد کشتن  یچھ راحت دار ارشیک یوا   

 

 

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

 

خوام بفھم یخوام  بچھ تو را نم ی: نمارشیک  

 

 [23:24 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵٢پارت �� 

 

 

 

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

 

؟؟ تو ھیچ یدون ی: ممن   

بچھ رو نیا اقتینھ ل یمن رو دار اقتیل نھ   

 

 

خودم رو رو تخت انداختم دمیرو گفتم رفتم تو اتاق در رو بھ ھم کوب حرف  

 

شھ یم گھیفراموش کنم. و حالم رو خوب کنم  اخھ م غم و حرفا رو نیکھ ا دمیکش یم قیھمش نفس عم   

 

 

دمبضعف نشون  دیکنم نبا ھیگر دینھ نبا  دمیکش یم قیکرده بودم چشمام پر شده بود ھمش نفس عم بغض  

 

 

تا بھتر بشم  رمیدوش آب سرد بگ ھیگرفتم  میکھ گذشت  بھتر نشدم تصم کمی   

 

 

بستم دوش سکم کھ بھتر شدم دوش رو ریلباس رفتم ز با   
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من دست از  دنیبا د دادیتکون م یرو تخت نشستھ بود و پاش رو عصب ارشیک رونیاومدم ب دمیچیرو دورم پ حولھ
  تکون دادن پاش برداشت

 

 

رو جلوش گرفتم و گفتم بزنھ. دستم یتا اومد حرف ارشیخودم بردارم ک یمنم رفتم سمت کمد تا لباس برا ستادیشد وا بلند  

 

 

میزنیموضوع حرف م نیالن کشش بحث با تو رو ندارم بھ خدا فردا درمورد انگو ا یچی: ھمن  

 

 [23:24 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵٣پارت �� 

 

 

خوابم برد دونم چقدر گذشت کھ یسردرد شده بودم نم  دمیرفتم دراز کش ارشیتوجھ بھ ک یب  دمیکھ پوش لباس   

 

 

وندن رو گذاشتھ بودم خبھ کل نماز  ھیچند وقت ھیبلند شدم و رفتم وضو گرفتم  یبود سر شیشدم ھوا گرگ وم داریب یوقت
  کناره خدا منو ببخشھ

 

 

دعا کردم کھ خدا بھم رحم کنھ و شروع کردم حرف زدن با معبودم یلینماز خ بعد   

 

 نجایروزا، ا نیاساعت، تو  نیو ھمھ کس دل زده شدم االن تو ا زیکھ از ھمھ چ  یوخبر دار یدونی: خودت خوب ممن
ندارم یا گھیکس د چیجز خودت ھ   

فردا بھ کل موضوع سقط بچھ رو فراموش کنھ ادیبھ رحم ب ارشیکن دل ک یکار ھیبھم رحم کن  خودت    

زش دست بکشمتونم ا یخوادش اما من نم یکھ باباش نم طیشرا نیبا ا یبچھ رو از دست بدم حت نیخوام ا ینم من   
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کنھ  یدن من رشد مموجود کوچک تو ب ھیکنم کھ  یفکر م نیبھ ا یبود اما وقت یستھ بود ھرچبود اگھ نخوا یزور اگھ
شھ ، یبزرگ م  

 ھیبھ بعد العقل  نیاکنم از  یفکر م نیبھ ا یمامان ،وقت گھیبچھ بھ من م ھی گھیکنم چند وقت د یفکر م نیبھ ا یوقت
فتھیبچھ ب نیا یراب یخوام اتفاق یتونم تحمل کنم نم یمرو  ارشیک یھا یھا و بد یدارم کھ بھ خاطرش بد اخالق دیام   

نشھ شیزیبچھ چ نیا کنمینکن  التماست م دمیاالن فقط وفقط توکلم بھ تو و بس   نا ام ایخدا   

ارزش داره ایدن ھیکھ بتونم بغلش کنم و بزرگش کنم برام قد  نیھم  نیسالم بمونھ ھم برام  

 توکلم فقط وفقط بھ خودتھ 

 

❤ تر خون بسرمان دخ ❤, [11.09.18 23:24] 

�� ۵۴پارت �� 

 

 

کردم االناس کھ  سرگرم کردن خودم شروع کردم سروسامون دادن خونھ صبحانھ رو آماده یبود برا دهیخوابم پر گھید
بلند بشھ  خودم چون گرسنھ شده بودم خوردم ارشیک   

داده و تو فکره ھیبھ در اتاق تک نھیدست بھ سدم اتاق   رونیاومده ب دمیکنم کھ د داریرو ب ارشیکھ برم ک اومدم  

 نیو فکر و اصال تو اتکنم اون کھ  تشیگل کرد برم اذ طنتمیش ھوی دارشدهیمعلوم بود تازه ب افشیو ق دهیژول یموھا از
نبرم یضیف ھیحالتش  نیچرا من از ا ستین ایدن  

 ھیرو تجذ تیعاول ھنگ نگام کرد تا وض دیمتر از جاش پر ھی ارشیکھ بدبخت ک ارشیزدم ک غیج ھوی کشینزد رفتم
کردم من آماده فرار شده بودم کاریکرد کھ من باھاش چ لیتحل   

در  ششیگذشتم و ازپ یاز کنارش م یقرق نیدر رفتم  اونم دنبالم  ماشاهللا منم کھ فرض ع رهیمنو بگ خواستیکھ م نیھم
رفتم یم   

 

 

زارم دختره چموش یت نمنندازم مو تو سر رتی: فاطمھ دعا کن فقط گارشیک   

 

 

خوند برام یم یھمش کور ارشمیکردم و ک یفرار م یھم من   

مباال رفت میدستامم بھ حالت تسل ستادمیاونجا کھ نفش کم آورده بودم نتونستم تحمل کنم و وا از   

 

دیترسوندمت ببخش ارمیخواستم از فکر درت ب دیبخش دیببخش ارشی: آتش بس بسھ کمن   
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رو مظلوم کردم و گفتم افمیبدجور نگام کرد ق دیرس کھ بھم ارشیک   

 

ادایبدوم بچمون پدرش در م نیاز ا شترینکنم ب تتیاذ دمی،قول م گھی: ببخش دمن  

افتھ یم بعد   

 

: من کھ از خدامھارشیک   

 

باز شروع نکن ارشی: اه کمن   

 

سقط بشھ دیبا بچھ نیرو تموم نکردم کھ باز شروع کنم ھنوز رو حرفم ھستم ا یزی: چارشیک   

 

شد یبھ کل خال بادم  

 

 [23:26 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵۵پارت �� 

 

 

 جرعت کھ اصال یشد  طور یتر و بد اخالق تر م یعصب ارشیکشش داشت ھر روز ھم ک یسقط بچھ چند روز ھیقض
 برهیز ھا من رو مرو نیفتھ بود ھمکردم چون گ یداشتم ازش فرار م ییجورا ھیکردم باھاش رو بھ رو بشم راستش  ینم

 کھ بچھ رو سقط کنم

 

 

اومدتو  یدم اون مش ینم دایاصال دورو برش پ نیھم یترسوند برا یم شتریمن رو ب نینرفتھ بود سرکار ا ارشیک امروز
بود یوضع ھیاتاق کال  ایرفتم  آشپز خونھ  یمن م یرایپذ   

 

 

دمشیتازه د  دیھمونجا بود  پام کھ بھ اتاق رس ارشیرو از اتاق بردارم کھ شانس گندم ک میگوش رفتم   
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قدم برداشت سمتم و بازوم رو گرفت یرو بردارم کھ عصب یگوش یسر رفتم   

 

میآماده شو بر ستیفرار ن یجا گھیاما د یکرد ی: امروز کھ کال از دستم فرار مارشیک   

 

لکنت و ترس گفتم: کجا؟؟ با  

 

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

 

تو را خدا ارشی: کمن  !! 

بچھ سقط بشھ نیخوام ا ینم من   

 

سقط بشھ خوامیمن م یستی: تو مھم نارشیک   

 

یزنیماز قتلش حرف  یبچھ از خون خودتھ چرا انقدر راحت دار نیا یوجدان ندار یستی: مگھ تو آدم نمن   

 

بره  دی، االنم کھ ناخواستھ اومده بااومد  یصال بھ وجود نماز دستم در رفت وگرنھ ا یو چھ جور یدونم ک ی: نمارشیک
ینیبیکھ بد م اریسگ من رو باال ن یآماده شو و اون رو یپس سر    

 

 نیواست ھمچخ یدرصدم دلم نم ھی یکار رو بکنم حت نیخواشتم ا یواقعا نم ختمیر یصورت داشتم اشک م یپھنا بھ
گفتم نھ نیھم یبکنم برا یکار   

دستش رو بلند کرد کھ من رو بزنھ ھوی ارشیک  

 

 [23:26 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵۶پارت �� 

 

 

ردمک مینداشتم سرم رو تو بغلش قا یو چون بازوم تو دستش بود و راه فرار دمیکش یخفھ ا غیترس ج از   
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کس تر ھم وجود داره مگھ یحالت ب  نیبردم از ا یاز ترس خودش بھ خودش پناه م ھھ   

 

اومد بھ ھق ھق افتاده بودم دوطرف بازوھامو گرفت و من رو از خودش جدا کرد یباال نم نفسم   

 

خھکارو بکنم آ نیا یکنیم یکار ھیھمھ خودم رو نگھ داشتم کھ دست روت بلند نکنم چرا  نی: اارشیک  

 ینم یبھره ا چیھ یپدرچون از محبت  ستیاومدنش اصال درست ن اینباشھ بھ دن یپدرش بھ بودنش راض یبچھ وقت نیا
  بره بفھم

 

ید یک ھا رو ماش نیتاوان تک تک ا رهیگیحرف ھا و کارھا رو ازت م نیروز تاوان تمام ا ھی: مطمئن باش خدا من  

 

جلوتر از اون از  عوض کردم و  ھیو رفتم سمت کمد و لباس ھام رو با اشک و گر دمیکش رونیدستاش ب نیرو از ب خودم
نم پشت سرم اومداو  رونیخونھ زدم ب   

 

ختیر یمفقط وفقط اشکام بود کھ  ننیب یم یا ھیسر ووضع آشفتھ و گر نیمن رو با ا ھیمھم نبود بق برام   

 

دادم ھیتک شھیسرم رو بھ ش میکھ شد نیماش سوار   

 

د رو زخممشد نمک  بو یپخش م نیماش یکھ تو فضا  نیغمگ یبود بھ خصوص آھنگ ھا ھیمقصد تنھا کار من گر تا   

 

کھ اون  لمیف ھی یورآ ادیشده اما با  شمونیخوش حال شدم کھ پ ھویتعجب کرد  ییالیدر خونھ و ھیکنار  نیتوقف ماش با
بود داغ دلم تازه شد یجور نیسقط بچھ بود ھم یبرا یقانون ریغ یجا ھیجا ھم    

 

ان یقانون ریجور جاھا غ نی: امن   

 

کنن یچھ رو سقط مب نیا یقانون یجاھا یفکر کرد ی: پس چارشیک   

 

ای: کمن ... 

 

شو ادهیپ سی: ھارشیک  
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 [23:26 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵٧پارت �� 

 

 

 یکس  میوارد خونھ شد یگرفت  وقت یراه افتادم  تو دلم آشوب بھ پا بود دلم آروم نم ارشیشدم و پشت سر ک ادهیپ ناچار
  نبود

 

نبود یا گھیتو سالن کس د ارشیبودن اما اونجا جز من وک یداشتم چند نفر جلوتر از ما م انتظار   

 

اتاق کھ نشونم داد ھیبھم گفت برم تو  ارشیک لیفام دنیبھمون خوش آمد گفت بعد پرس رونیاتاق اومد ب ھیخانم از  ھی   

 

 یلیضاش برام خدم فوارد اتاق ش یکردن  دل رفتن بھ اون اتاق رو نداشتم حالم اصال خوش نبود  وقت ینم یاری پاھام
  خفھ بود

 

 

 دهیکنار تخت چ زیم یرو یکاسھ و چند مدل ابزار جراح ھیاتاق ھمون دکتر زنان بود  نیتو اون اتاق بود ع زیچ ھمھ
 دید من رو با اون حال دافزوده شد خانمھ کھ وارد ش رمیتو دلم لونھ کرد بھ شدت گ شتریاونا  ترس ب دنیشده بودن با د

فت باالتعجب کرد ابروھاش ر   

 

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

 

خوام یخوام سقطش کنم من بچم و م ی: من نممن   

 

گھ یم گھید زیچ ھیکھ پشت دره  ییدکتر: اما اون آقا    

 

نشوند یصندل ھی یدستام صورتم رو پوشوندم کھ دستم رو گرفت من رو رو با   

 

پسرتھ رابطتون نا مشروع بوده؟؟ دوست  نمتیدکتر: بب   
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: ن ن نھ... بھ خدا شوھرمھمن   

بچھ روسقط کنھ نیخواد ا یخب چرا م  یدیدکتر : باشھ چرا ترس    

 

گفتم آخھ ،  یبھش م یشدم چ ساکت  

 

یمگھ ازدواج کرد یبچتھ ؟؟ چند سالگ نیادامھ داد: اول خودش  

 

المھس ١٧. منم می: تازه شده ھفت ماه کھ ازدواج کردمن   

 

گفت یم گھید زیچ ھیسالتھ. اما شوھرت  ١٧؟؟ ی: چدکتر  

 

؟؟ ی: چمن  

 

ما  ھیھ پشتش ک ارشیمنم پشت سرش رفتم کھ رفت سمت ک رونیکھ جوابم رو بده بلند شد و از اتاق رفت ب نیا بدون
زدیبود و داشت با تلفن حرف م   

 

ییرزایم ی: آقادکتر  

 

 [23:26 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵٨پارت �� 

 

 شیکرد و گوش یظیاخم غل دیمن رو د یبھ من و دکتر نگاه کرد و وقت یرو از گوشش کنار آورد وسوال یگوش ارشیک
شد و گفت: بلھ ؟؟ نھیو دست بھ س بشیرو قطع کرد و گذاشت تو ج  

 

سالشھ ١٧ گھیسالشونھ  اما خودش م٢٠ھمسرتون  نی: شما بھ من گفتدکتر   

سالش باشھ٢٠خورد  ینم افشیاصال بھ ق تعجب کردم خودمم  
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کنھ یم یشما چھ فرق یبرا ی:کھ چارشیک   

 

کنم ینم یکار نیدختر خطر داره  من چن نیا یکنھ برا ینم یمن کھ فرق ی: برادکتر   

 

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

 

نشونم باال بود و بھ سکھ تا االن من بچھ ھاشون رو سقط کردم   ییان دارم  اوناوجد یول نھی: نھ  درستھ کارم ادکتر
 یکار نینچمن   ستین یکھ سنش کمھ خودشم بھ سقط بچھ راض نیخواست خودشون بود  اما خانوم شما بھ عالوه ا

ستیھا براشون مھم ن زیچ نیکھ ا ییجا نیکنم  بر ینم   

 

 

رونیھم زد ب اد با غضب من رو نگاه کرد و شاره کرد دنبالش برم و خودشد یھاش رو فشار م شھیشق یعصب ارشیک   

 

 

رونیرگشتم رفتم ببزدم و  یجون  یلبخند ب ھیسمت دکتر با تشکر نگاش کردم دستم رو فشرد و لبخند زد ومنم  برگشتم   

 

نشستھ بود نیتو ماش رغضبیم نیع ارشینشستم ک نیتو ماش یوقت   

 

کنھ یم کاریچ میخونھ برس ھیجور نیاالن اکھ  نیکنھ ا ریبھ خ خدا    

 

 ینو زنده زنده چال مخونھ در رو نبستم م دمیکنھ. برس ینم ادیداد و فر نیسر وصدا نشستم مطمئنم تو ماش یو ب اروم
   کنھ

 

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

 

با وجدان بود کمیحال بودم العقل بچم برام مونده  خدا بھم شانس داد کھ دکتر خوش یلیخ یول   

 

 [23:29 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۵٩پارت �� 
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بود  کینزد رونیرد بآو یرو م نشیداشت ماش یکی نگیتو پارک دیچیکھ نگاه کنھ پ نیبدون ا ارشیباز بود ک نگیپارک در
ھا نیبھ ھم بخوره ماش   

 

رو سرجاش  نیماش شدم خودشم ادهیمن پ  ستادیشد کنار آسانسور  وا نگیاصال بھ اون توجھ نکرد و وارد پارک ارشیک
کردم نگاش کنم یجرعت نم  میشد و اومد سمت من سوار آسانسور شد ادهیگذاشت و پ   

 

رفتم سمت اتاق یم ھ و داشتمتو خون دمیکھ در خونھ رو باز کرد. پر ارشیک رونیب میاومد ستادیکھ آسانسور وا نیھم  

 

نجایا ای: صبر کن  بارشیک   

 

 ارشیند قدم بھ کچ  یدھنم رو با سر وصدا قورت دادم و  برگشتم سمتش  چادرم  رو در آوردم و گذاشتم رو صندل آب
شدم کینزد   

 

 

داشت یاومد سمت من و آروم آروم قدم بر م یھمون جور کھ داشت م ارشیک   

 

؟؟ یسر ھم کرد یچھ بامبول ینھ گفتبھ اون ز ی: چارشیک  

 

 گھید زیچ ھیتم کھ تو دونس ینم  نیچند سالم بوده کھ ازدواج کردم فقط ھم دهینداشتم  اون ازم پرس یمن کار یچی: ھمن
یگفت   

 

 

میبچھ راحت بش نیتا از شر ا  گھید یجا ھی می: باشھ پس آماده شو برارشیک   

 

کنن یقبول نمجا  چیکنن ھ یکھ قبول نم یدی: نھ دمن  

 

کنن آماده شو یکنن پول بدم بھشون  قبول م یکنن قبول م ی:مارشیک  
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زارم ی: نھ نممن   

 

شد یکھ اون ناراز یکرد یکار ھیخودت  یدی: دارشیک  

 

 [23:29 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶٠پارت �� 

 

 

نداشتم یریمن تقص ستیطور ن نی: نھ امن   

 

میبر ای: پس را ب ارشیک   

 

بچھ رو از دست بدم نیخوام ا یمن نم یفھم یچرا نم  ارشی: کمن  

 

رو بفھم نیخوامش تو ا ی: اما من نمارشیک   

 

  

زارم یشجاع شدم و گفتم :نم ھویشد. کھ  یدونم چ ینم  

 

 

نم م برداشت کھ مو بھ سمت قد  دیھم ساب یشد دندون ھاش رو رو ارشیاز اندازه ک شیب تیحرفم باعث عصبان نیا کھ
رفتم یعقب عقب م   

 

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

 

  فتھیبچھ ب نیتا ا زنمتیر مانقد ایبراس سقط  میر یم ییای یبا من م ای  ادیب ایبچھ بھ دن نیزارم ا ی: فاطمھ من نمارشیک
یدیفھم   
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زازمی. من نمیبترسون یتون یھا نم زیچ نیرو با ا: من من  .. 

 

نھ ای میبر ییایم  گمیبار م نیآخر ی: اه باشھ ...  براارشیک   

 

: نھمن   

دستام گرفتھ بودم نیرو زدم و رفتم تو اتاق درم پشت سرم بستم رو تخت نشستم و سرم رو ب حرفم   

 

ھزار یتھ بود رووارد شد و رفت سمت کمد  ضربان قلبم رف ارشیک ھوی کھ  

من ینھ خدا یبرداشت و اومد سمت من  وا یکمربند   

 

 [23:29 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶١پارت �� 

 

 

رهب یبچھ امروز جون سالم بھ در نم نیکھ معلومھ ا نجوریکرده بودم ا یکتک حساب ھیرو آماده  خودم  

 

 

و اون  ارشیحالت ک نیا ابرو مطمئنم  نی،  امانعھ شد  یحس ھیما دفعھ ترس مجبورم کرد کھ خواستش رو قبول کنم ا ھی
شھ یبچھ قطعا سقط م نیکمربند ا   

 

 

دیلرز یدست و پاھام بھ شدت م ستادمیمنم بلند شدم و وا ستادیرو بھ روم وا یوقت   

 

 

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

 

 یکار نیست بھ چندمجبورم  یبچھ رو از سر راھمون بردار نیدسر و عذاب ادر یب یکن یقبول نم ی: اره ... وقتارشیک
  بزنم
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راھت رو سد کرده ؟؟ یبچھ  کجا نی: ھھ امن  

 

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

 

 

 یطمئن باش اونم نمم  یکن یم یزندگ  تین مجرددورا نینکردم تو االن ع جادیا یرییتغ تی: منم زنتم اما تو زندگمن
بشھ تیتو زنذگ یرییزارم  باعث  تغ  

 

یحرفا گولم بزن نیبا ا یخوای: فاطمھ من بچم کھ مارشیک  

 

: گناه دارهمن   

 

نباش زھایچ نی: تو فکر اارشیک  

 

 [23:29 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶٢پارت �� 

 

 

کنھ یقبول نم یجور چیھ ارشیجور کھ معلومھ ک نیم اشده بود دیواقعا نا ام گھید   

 

 

کمربند زور  نیا با ااون بچھ بھتره ام یتو ھم برا یسقط بشھ ھم برا یاون جور یفکر کن گھید کمی ستی: بھتر نارشیک
یش یم ریگ نیمن چند وقت زم  !! 

 

 

تا آدم یونیح ھی ھیشب شتریب االن ٬ یکنم کھ آدم باش یشک م نیکم کم دارم بھ ا ؟؟یھست یک گھی: تو دمن   
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زد : خفھ شو ادیبازوم و فر یرو باال برد و محکم باھاش زد رو کمربند   

 

کنم رو نداد کھ از خودم محافظ نیفرصت ا یشد بھم حت یبعد یضربھ باعث بھ وجود اومدن ضربھ ھا نیا   

 

 

نوازش کرد زشیبار دوم ھم من رو با کمربند عز یظالم من برا مرد   

رهیخواد ازم بگ یبا بچم رو م نیگرفت ا ینجوریرو ازم ا میول دخترانگا با   

 

 

 یت نداره درد کمانگار دوس ارهیدرد رو برام بھ وجود ب نیباالتر خواستیزد انگار م یسگک م  یبار ھم از جا نیا
خواد ھمھ درد ھا رو با تمام وجود بچشم یبچشم م   

 

دیشن یکدوم رو نم چیپر دردم رو ھ یھا غیرو جھام رو نالھ ھام  ھیکر شده بود گر انگار   

 

ت دستاش کھ بھ ھمراه نھ نالھ و نھ التماس از سرع غینھ ج دمید یوقت  دنیخودش رو زده بود بھ نشن دیشن یاگرم م ای
کرد یخورد کم نم یکمربند بھ بدنم م   

 

کردم نھ التماس یزدم نھ نالھ م یم غیشدم نھ ج خفھ   

ختمیر یمظلومانھ اشک م فقط   

 

انگار ھنوز بھ  ارشیما ککرد ا یدندونام گرفتھ بودم تمام بدنم از درد گز گز م نیدرد ھا بزام سخت بود لبام رو ب تحمل
بود دهیمقصودش نرس  

 

 [23:29 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶٣پارت �� 

 

 

شکمم جمع کرده بودم کمربند بخوره تو صورتم پاھام رو تو دمیترس یبرگشتن رو نداشتم م جرعت   
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خورد بود تو   ٬نصف سر و صورتم سوخت  کبارهیکھ کمربند باال رفت و بھ  نمشیمکث کرد برگشتم تا بب قھیدق چند
  صورتم سگکشم بھ سرم خورد بود

 

ز کنم سرم رو تونستم چشمام رو با یاز درد نم یگوش خودمم درد گرفت وھنجرم سوخت  حت یزدم کھ حت یغیج چنان
دستام گرفتھ بودم نیب   

 

 

کھ  یدم  از دردکر یضربھ ھا رو حس نم نیا یدرد ھا گھیمکث کرد و دوباره شروع کرد  اما من د قھیچند دق ارشیک
دمیچیپ یبود بھ خودم م دهیچیتو سر وصورتم پ   

 

بودن یچیکھ تو سرم بود ھ یدرد نیا یخورد اما دردش جلو یشکمم م ریز یرو کمرم رو شکمم حت کمربند    

 

 غیحمل نداشتم  با جت گھید دیشن یھا رو نم غینالھ ھا و ج نیا  دید یحال خرابم رو نم نیکور شده بود ا ارشیک اما
  اسمش رو صدا زدم

 

...سرم ... سرمارشی: کمن    

 

ستاش گرفتھ د نیبود  سرش رو ب ستادهیپشت بھ من وا ارشیبرگشتم کمرم سوخت ک یبھم نخورد  وقت یضربھ ا گھید
رفت ادمیانگار درد   دنشیبرگشت سمتم با د ید وقتبو  

 

 [23:29 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶۴پارت  �� 

 

 

نمشیتم ببتونس یحالھ درست کرده بودن نم ھیتونستم باور کنم اشک ھا   ینم یکرد  حت یم ھیداشت گر ارشیک  

 

 

رمز شده بودکنھ چشماش ق یم ھیاون داره گر ارشینبود ک یبرام باور کردن نمشیزدم تا بتونم بب یھمش پلک م    
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 یم  واقعا باور کردنبرده بود ادیکلمھ بگم قدرت تکلمم رو از  ھی یتونستم حت یخورد اما نم یتکون م یماھ نیع لبام
  نبود

 

دمیکردم و دوباره دراز کش فینالھ ضع ھی دیکش ریخواستم بلند بشم کھ سرم بھ شدت ت یم  

 

 یم ھیبلند گر یبا صدا ھیرگ ریکرده بودم  زدم ز دایپناه پ ھیرم سرم رو بلند کرد و تو بغلش گرفت انگار اومد کنا ارشیک
  کردم

 

 ینم یدم کارکر یم یبھ خودش گلگ دیبردم و از خودش با یتونستم بکنم از ترس خودش بھ خودش پناه م یم کاریچ
گھیشد کرد د ... 

 

 یدستش بھ جا یقتکرد دستش را باال آورد تا صورتم رو دست بزنھ  و یاه مرو از خودش جدا کرد و بھ صورتم نگ من
عقب دیدستش رو کش یزدم  کھ سر یغیکھ کمر بند خورده بود خورد  چنان ج   

 

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

 

تونستم تکون بخورم  یکرد اما  نم یمام بدنم درد مرفت ت دمیدر خونھ فھم یصدا با    

 

حالم بھتر بشھ بتونم بلند بشم کمیو چشمام رو بستم  تا  دمیداز کش یجور ھمون  

 

 [23:35 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶۵پارت �� 

 

 

الوه سرمبھ ع دیکش رینشستم تمام بدنم ت یشده بود اتاق بھ شدت سرد بود وقت کیشدم ھوا تار داریب یوقت   

 

 

د  العقل اون سالم شراحت  المینبود خ یزیچ یپاھام رو کھ نگاه کردم خون نیبچم افتادم ب ادی ھویبغض کردم  دوباره
  مونده
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خونھ  کیسناک و تاراز اندازه تر شیو سرد بود از سکوت ب کیزور وزحمت بلند شدم رفتم تو سالن اونجام تار باھزار
ومدهیھنوز ن ارشیمعلوم بود ک  

 

از حد حالت تھو بھم دست داده شیب یرو روشن کردم رفتم تو آشپز خونھ  از گرسنگ برقاب   

 

لباس گرم بپوشم ھیسردم بود رفتم  یلیرو اجاق رو گرم کردم و خوردم بعد خ یھا غذا   

 

 

بودکمربند روش  یکردم جا یبدنم کھ نگاه م یکردم بھ ھرجا یداشتم لباس ھام رو عوض م یوقت   

خودم سوخت یبرا دلم   

 

بدنم بھتر بشھ یکوفتگ نیتا ا دمیعوض کردن لباس ھام  دوباره دراز کش بعد   

 

ادیبعد ب رمیمبگرفتھ بود من  میھم کھ انگار تصم ارشیبھتر نشدم ک دمیحوصلھ دراز کش یھمون جور ب یساعت چند   

 

 

وان بلند شدن رو ھم نداشتمبرد ت یکردم بازم خوابم نم یبغل بھ اون بغل م نیاز ا یھرچ   

 

مخواست باھاش چشم تو چشم بش یدلم نم دمیدر اومد چشمام رو بستم پشت بھ در دراز کش یصدا یوقت   

 

کردم  یا دعا مقدم ھاش دع یدر اتاق اومد کھ باز شد چشمام رو بستم انگار چند ساعتھ خوابم با صدا یصدا یوقت
دارمینفھمھ ب  

 

 [23:35 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶۶پارت �� 

 



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

 

ت رو نبض گلومبلند شد و نشست رو تخت دستش رو گذاش ھویحالت بود کھ  ھیچند لحظھ تو  دیکنارم دراز کش اومد   

 

دیکھ راحت شد دوباره  دراز کش الشینمرده باشم خ دیگرفتھ بود ترس خندم   

 

کم خوابم برد نفس ھاش نشون از خواب بودنش بود منم کم یکھ گذشت صدا کمی   

 

 

*** 

 

نبود ارشیشد  برگشتم ک یشدم ھوا روشن روشن بود انگار ساعت نھ وده م داریب یوقت   

 

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

 

برداشتم  چالخیز تو رو ا ریبلند شدم  رفتم تو آشپز خونھ  گرسنھ بودم ش یبدتر بھ بدبخت گھیھم کھ داشتم د جھیسرگ
بد شد  گذاشتمش کنار کمیکھ بخورم حالم  وانیتو ل ختمیر یوقت   

 

ھم گرسنھ بودم یلیخورد خ یرفتم حالم از اون غذا بھ ھم م یم یرو کھ برداشتم از اونم بدم اومد سمت ھرچ ریپن   

 

تمرف یه مرا دهیدردم حالمو گرفتھ بود از زور درد خم رونیناچار از آشپز خونھ گرسنھ اومدم ب بھ   

 

استرس گرفتم حتما بچم رو سقط کردم کھ انقدر درد دارم ھوی  دمیرو کاناپھ دراز کش رفتم .  

 

کنم  یھ فکر مک یجور نیکردم ا یشھ من چرا دردش رو دارم  دعا دعا م ینم ودیپر یکھ کس یتو دوران باردار آخھ
 نباشھ

 

ن رو پر آب گرم کردمھمون  رفتم تو حموم وا یشد برا یم شتریھر لحظھ ب دردم    
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راه نیبھتر نیا دمیکش یرفتم تو آب گرم دراز م یشد م یم یلیخ ودمیکھ درد پر شھیھم   

 

دادم و  ھیان تکوبھ  یھام رو در آوردم رفتم تو وان از شدت درد کم شده بود اما بازم درد داشتم ھمون جور لباس
 چشمام رو بستم

 

 [23:35 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶٧پارت �� 

 

 

کھ چشمم  رونیرم ببآب کم حالم رو خوب نکرد  اومد از وان  یکرد واقعا تحملش سخت بود حت یدلم بھ شدت درد م ریز
وان خورد یبھ آب ھا  

 

 

 یشکام مشدن منم فقط ا یخدا ھر لحظھ پرنگ تر م یرنگ شده بود ھنگ کردم وا یعوض شده بود صورت رنگشون
اومد یز دستم بر نما یا گھیکار د ختیر   

 

 

 ریز ھویمت در کھ سرفتم  یداشتم م دمیچیدور خودم پ یزنگ بزنم حولھ رو سر ارشیبھ ک دیبا رونیتو وان اومدم ب از
و دست وپام سست شد دیکش ریشکمم ت   

 

 

رس نفس نفس دت استشاز   دیلرز یپاھا و دستام م یحت نیتحمل وزنم رو نداشتم رو زانو خودم رو انداختم رو زم توان
زدم یم   

 

 

ادیزود ب ارشیم ککرد یتونستم از جام تکون بخورم دعا دعا م یشده بود درد داشتم و نم ریپاھام خون سراز ریز از   

 

 

اومد یلختھ لختھ ازم م گھیحال شده بودم خون ھام ھم د یواقعا سست و ب گھید   
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شد کھ کف حموم افتاده بود یعت مسا کی کیھم نبود فکر کنم نزد ارشینداشتم  ک ھیجز گر یکار   

 

 

شدم یھوش م یشدم  انگار داشتم کم کم ب یحال تر از دفعھ قبل م یلحظھ ب ھر   

 

 

تھ بودخون گرف یکردم اما جرعت نگاه کردن نداشتم حموم  بو یشدن رو حس م یھا کھ از بدنم خارج م خون   

 

اره شروع کردم شد کھ من دوب ادیشھ  دردم دوباره ز یخون از دھنم خارج م یکردم بو یحس م دمیکش ینفس م یوقت
کردن ھیبھ گر   

 

رفت ادمیبھ کل  ھیبھم دست داد گر ھویکھ  یبا حس اما  

 

 [23:35 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶٨پارت �� 

 

 

داشت  گھیام دشمچکردم خودم رو بھ در حموم برسونم اما نشد چون  یشد  سع یتو بدنم خال یزیچ ھیانگار  یزیچ ھی
دید یتار م   

 

شد حالم  یث مخون دور وبرم بود کھ باع یھوش کنھ گلوم خشک شده بود بو یداشت من رو ب یسع ییروین ھی انگار
  بدتر بشھ

 

 

ھ کم کم چشمام بستھ ک  دمیخودم دراز کش فتمیکھ ب نیشد دستام تحمل وزنم رو نداشتن قبل از ا یم کیتار گھید چشمام
  شد
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**** 

 

فتر یخون دور وبرم بود  دلم ھمون جور ضعف م یچشمام رو باز کردم باز ھم تو حموم بودم و بو یتوق   

 

 

 ینجورین داره ابچھ م یعنیشد حالم بدتر بشھ   یخون کھ کف حموم بودن باعث م یبلند شدم لختھ ھا واریکمک د بھ
شھ ینابود م   

 

 

ھ در حموم رسوندم  در زارم بھ فالکت خودم رو ب یزارم نم ینم تھوفین یاون اتفاق یھمھ تحمل کردم کھ برا نیمن ا نھ
میرو بزار کردم و رفتم سمت گوش   

 

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

 

شھ ینم یجور نیکھ دوباره باعث ضعفم شد  ا  دمید کیخون را رو سرام یبرم رو تخت راز بکشم کھ قطره ھا اومدم   

 

ادیم ارشیبود کھ ک نیا دمیخدا  خودت کمکم کن تنھا ام یبکنم  ا یکار ھی دیبا   

 

 

 یشد ھرچ یالم بد تر مخون ھا ح دنیآوردم مجبور شدم دوباره برم تو حموم  کھ با د یتحو داشتم  و داشتم باال م حالت
نداشت یزدم تموم یاوق م   

 

گرفت یقم مخون تو حموم دوباره او یخون ھا و بو دنیا دنفس راحت بکشم ب ھیآوردم کھ  یسرم رو باال م تا   

 

شار اومده بودزدم. واقعا بدجور روم ف یو خدا رو صدا م ھیگر ریبلند زدم ز یبس بھم فشار اومد با صدا گھید   

 

یلیناتوان شده بودم خ یلیخ  نیواقعا بھ شدتت ضعف کردم کھ پاھام سست شد و افتام رو زم گھید  

 

❤ ون بسرمان دختر خ ❤, [11.09.18 23:35] 
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�� ۶٩پارت �� 

 

 

درد و ضعف ولکنم نبود نیبھم دست داده بود اما ا یھوش یتوان نداشتم دوباره حالت ب گھید   

 

 

بود  بیحس عج ھیشد و  شتریلحظھ دردم ب ھیبھم دست داد و  یحس ھیکھ  نیا تا ... 

 

 

رو  نید جرعت اگفت تموم شد  ھنگ کرده بو یبھم م یحس ھیاما   دمیفھم ینم یزیبودم از دوروبرم چ جیمنم کھ گ 
نگاه کنم نینداشتم کھ بھ زم   

 

 

  دمیکھ د یزیم با چو نگاه کرد ایدلم رو زدم بھ در دنیبار یم لیس نیکرده بودن ع دایراه خودشون رو پ گھید اشکام
زدم کھ ھنجرم سوخت یغیچنان ج دیگوشام سوت کش    

 

بچم رو سقط کنم یکس یحالت ب نیشد تو ا یباورم نم کردم یم ھیبلند گر یصدا با   

 

 

زرد رنگ از  عیما ھینداشت. انقدر اوق زدم کھ  یتموم گھیزدم اشکام ھم کھ د یحالت تحو گرفتھ بودم اوق م دوباره
رونیدھنم اومد ب   

 

شد یاون صحنھ حالم خراب تر م دنیکار کنم با د یدونستم چ یبلند شدن ھم نداشتم  نم توان   

 

. من کھ بھ یل نکردچرا العقل بھ خاطر من تحم  یچرا تحمل نکرد یمامان یشد یکامل م گھیھفتھ فقط چند ھفتھ د چند
یرو حاضر بودم تحمل کنم تو چرا صبر نکرد زیخاطر تو ھمھ چ   

 

خفھ حموم  تا از اون دمیکش یھا م کیاون صحنھ رو نداشت عقب عقب خودم رو رو سرام دنیچشمامم تحمل د گھید
رونیکننده برم ب   
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ستم بھ تخت برسونم. اما پاھام سست سست بودن فقط خودم رو تون  رونیبا کمک در بلند شدم و رفتم ب دمیدر کھ رس بھ
  از باال خودم رو پرت کردم

 

آروم  یمم رو بستم تا کمحال شدم و چشما یدونم چقدر گذشت کھ ب یکردم  نم یم ھیرو از سر گرفتم  بلند بلند گر میگر و
 بشم

 

 [23:35 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧٠پارت �� 

 

 

زدم غیستھ جکھ نا خوا دیکش ریسر جام نشستم کمرم ت یرو باز کردم  خونھ ھمون جور  تو سکوت بود وقت چشمام   

 

 

رو از سر گرفتم ھیسرم اومده  دوباره گر ییافتاده بود چھ بال ادمیانگار تازه  ھوی   

 

شده بود یونخگوشھ تخت ھم  یبود  حت یخون رشیبودم ز دهیچیکھ دورم پ یه قطره روش خون بود حولھ اقطر نیزم   

 

گفتم یم راهیرو بد وب ارشیکردم و ک یم ھیکرد. بلند بلند گر شتریرو ب میگر تیوضع نیا دنید   

 

 

داشتمشد  باز ھم حالت تحو  یشد کھ کم نم یم شترینداشت ھر لحظھ ب یاشکام تموم انگار   

 

 یام کنار نمچشم یلحظھ از جلو ھیصحنھ تو حموم   ختمیر یآروم آروم اشک م گھیرو پرت کردم رو تخت و د خودم
  رفت

 

رو صدا  ارشیردم و کخفھ ک ینالھ ا  دیکش ریدر اومد  نشستم سرجام کھ کمرم باز ھم ت ییدونم چقدر گذشت کھ صدا ینم
   کردم
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اونا داغ دلم تازه شد دنیبودن با د ونیمانش و کتانبود  ما ارشیباز شد اما ک در   

 

بودن دهیکردن معلومھ تا حاال با اون سر و وضعھ منو ند یھنگ کرده بودن و نگام م دوتاشون   

 

؟؟ ھیخونا چ  یجور نیشد  تو چرا ا ی: فاطمھ چمامان  

 

سر من و بچم آورد یی: پسر نامردتون شما رو فرستاد بھتون نگفت چھ بالمن   

 

: بچھ ؟؟ونیکتا  

 

سرم آورده  ییبال نیشد  پسرش چن یباورش نم  دینشست اونم ھنگ کرده بود شا نیپاھاش سست شد و رو زم مامانش
  باشھ

 

 

 ھیودم و بلند بلند گربرو دستام خم شده  ھیسرو وضعم رو نگاه کرد  از شدت گر کمیبلند شد و اومد نزد ونیکمک کتا با
کردم یم   

 

موم افتاده حسھ ماھم کف  نیجن نینگاه کن نیخودش رو کشت بر یرو ازم گفت خودش خودش بچھ  : ظالمانھ بچممن
نیشاھکار پسر نامردتون رو نگاه کن نیبر  

 

 

 ھیداد  گر یادر مم یبغلش بود دیکرد کنارم نشست و منو تو بغلش کش یم ھیمامانشم باھام ھمرا شده بود و گر گھید
کردم یعقده ھام رو خال ٬نالھ کردم ٬گلھ کردم  ٬کردم    

 

کھ  نیرفت  از اازم نگ یکدوم سراغ چیکھ ھ نیخودش  از ا یمعرفت یپسرش از ب یرو گفتم از  نامرد زیھمھ چ گفتم
بال ھا سرم اومد نیانقدر تنھام گذاشتن تا ا   

 

 نیکم چشمام سنگ کھ تو دلمھ رو بگم  انقدر کذشت کھ کم یمادر گذاشت تا ھرچ ھی نیپاش گذاشت  و ع یسرم رو رو 
بار خوابم برد نیشد و ا  
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 [23:37 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧١پارت �� 

 

 

خند پرمھر بھم زدلب ھیشدم  داریب دید یکرد وقت یمامان بود و موھام رو ناز م یپا یچشمام رو ھنوز سرم رو یوقت  

 

 

درد  نیھ با اشده بودم ک فیآخ بگم انقدر ضع ھی سرجام نشستم کھ کمرم بھ شدت دوباره  دردش گرفت کھ باعث شد 
شدن ریاشکام سراز  

 

مامان کمرم رو بستم   کھ بھ کمک نیکمرم رو ببندم  بعد ا دیگفت با کنمیم ھیکمرم گر یبرا  دیفھم یھول شد وقت مامان
دکتر شیپ میبر دیبعد اون مامان گفت با  

 

مامان امیب خوامی: من نممن   

 

: چرا؟؟؟مامان  

 

نداره یا دهیفا چیشد رفتن االن من بھ دکتر ع دیکھ نبا ینداره  کار یا دهیفا گھیاالن د: من   

 

 

فکر کن  نایبھ ا  یبچھ دار بش ینتون گھیباعث عفونت بشھ و د دیبچھ حامل سقط نشده باشھ شا دیشا شھی: مگھ ممامان
زمیعز   

 

 نیھ مونده بزارک رمیمونده  حاال گ یچ گھیموم  دگوشت کف ح کھیت ھی دیدیمونده آخھ ند یاز اون بچھ چ گھی: دمن
پدر شدن رو نداره اقتیاز پسر شما  حاملھ بشم  اون ل ستمیحاضر ن گھیعفونت کنھ من کھ د   

 

میرخودت باش بلند شو ب یکرده  تو با خودت لج نکن بھ فکر سالمت یکار ھی: فاطمھ جان  اون مامان   
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دیاسرار نکن کنمیھش مخوا امیخوام ب ی: نھ مامان من نممن   

 

 

مادرم شیکارو کرد  کھ خودش حالش اونقدر بد شده بود کھ با اون حال رفتھ بود پ نی: اصال چرا امامان   

 

مادر شما ؟؟ شی: پمن  

 

زارمش برگرده شما بحال  نیتونم با ا ینم  شمیحال داغون اومده پ ھیبا  ارشی: آره مامانم بھم زنگ زد گفت کمامان

و میحال زنش چھ طوره  ماھم کھ اومد نینیببخونش  نیبر .... 

بود یچ ھیقض ینگفت حاال   

 

 

خوندیم یکور ارشیک یشده بود ھمش برا یعصبان یلیکردم کھ خ فیمامان تعر یرو برا زیچ ھمھ  

 

 [23:37 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧٢پارت �� 

 

 

 ھیارم رو برد چ یب نیجبور شد بره اما مامان نرفت  فقط جنبھ خاطره بچش م ونی. کتاومدین ارشیشد باز ھم ک شب
چال کرد کیقبرستون نزد   

 

 

  میرد داشتم. ھم حال روحدحالم اصال خوب نبود ھم   ھیگر ریبھم نداد کھ نگاش کنم  با رفتن مامان  دوباره زدم ز اجازه
  خراب خراب بود

 

 

با خودم . اماشھیکارم برام مشکل ساز م نیا دونستمیگفتم  م ینم یشد اما بھ کس یو بدتر م شتریدردمم ب   
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  لج کرده بود 

 

 

خورم کھ اونم بھ اسرار تونستم ب یلقمھ نم ھی یھردومون غذا آورده بود اما من اشتھا نداشتم حت یمامان اومد برا یوقت
   مامان چند لقمھ خوردم

 

 

بود کھ  نیمھم ا شد یشد بچھ چ یزنش چ  ستیمھم ن بود  ھھ  اون کھ براش ومدهین ارشیدوازده شده بود اما ک ساعت
بچھ از سرش کم بشھ نیشر ا   

 

 

و اتاق مھمان ت میھا رو شست. ما ھم مجبور بود یشده بود مامان مالفھ ھا و رو تخت یکھ تخت خون نیخاطره ا بھ
میبخواب .  

 

 

داشتم.  میدرد کوچ ھیھر وقت کھ  شھیھم بود اون یم شمیخواست مامان خودم پ یبود اما دلم م دهیکنار من خواب مامان
شخواستم. فقط خود یخواستم فقط خودش رو م یکرد  االن من درمون نم یم دایدرمون برام پ ھی یسر   

 

 

 یکرده بود  کار ریم گکھ تو گلو یبرد. ھم بھ خاطره دردم ھم بھ خاطره  اون بغض یخوابش برد اما من  خوابم نم مامان
شد کردش ینم   

 

******** 

 

کردن یشدم  داشتن با ھم دعوا م داریو مامانش ب ارشیک  یسر وصدا با .  

 

 

چشم  ارشیست فعال با کخوا یاونا بخوابھ  دوباره بغضم گرفت دلم نم یتو ھمون اتاق نشستھ بودم تا دعوا  رونیب نرفتم
  تو چشم بشم
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طرف قفل کردم نیبلند شدم و در رو از ا نیھم یبرا  

 

❤ بسرمان دختر خون  ❤, [11.09.18 23:37] 

�� ٧٣پارت �� 

 

 

اشون بخوابھبودم خودم رو تو اتاق سرگرم کرده بودم تا صد ریخواست باھاش رو بھ رو بشم  ازش دلگ ینم دلم   

 

 

در زد یکیدر اومد  یصدا  

: فاطمھ منم در رو باز کن برات صبحانھ آوردممامان   

 

: مامان من اشتھا ندارم ممنونمن   

 

گمیرو باز کن م: در مامان   

 

 

 یاما نم ییفتم دستشور یم دیداشتم  با یزیاومد تو چون خون ر ینیس ھیناچار بلند شدم در رو باز کردم  مامان با  بھ
امان از رفتارم م نیینداختم  پا یو باز سرم رو م کردمینگاه م رونیچشم تو چشم بشم  ھمش بھ ب ارشیخواستم با ک

دیفھم    

 

 

اقھ برو: اون تو ات مامان   

 

خوامیم زی: آخھ چمن  ... 

 

ارمیبرات م رمی: برو من ممامان   
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ھمھ رو رو  نیدا جونم اخنبود کار خودش آخھ  دیرفتم کھ در رو قفل کنم اما کل رونیاومدم ب ییکھ از دستشو نیاز ا بعد
من نگاه کنھ یتو رو خوادیم یچھ جور یلیخداوک یبندت داد نیچرا فقط بھ ا   

 

 

 یدلم ھوا ھویم  گوشھ کس کرده بود ھیافسرده ھا ھمش  نیدردم کھ ولکنم نبود ع نیحوصلم سر رفتھ بود اتو اتاق  
کرد یقیموس   

 

 

شتم و بھ آھنگ ھا رو کنار بالشتم گذا یکردم و صداشم تا آخر کردم گوش یرفتم آھنگ رو پل میگوش یقیموس ستیل تو
  گوش دادم

 

 

اومد تو ارشیکنن  تو حس وحال خودم بودم کھ در باز شد و ک میاشکام دوباره اومدن تا ھمراھ کھ  

 

 [23:37 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧۴پارت �� 

 

نکرده یفرق ارشھیھمون ک نیا  دمیترس کممینشستم راستش  خیجن زده ھا سرجام  س نیع دمشید یوقت   

 

بندم  یمربند رو روتمام  ک یکھ اونجور  با نامرد یوقت ادیکردم  یتو صورتش نگاه م یکنارم رو تخت نشست وقت اومد
افتاد و چشمام رو بستم اشکام ھم کھ یآورد م یم نییپا ... 

 

 

ت نزنمانند بھش گفتم : بھ من دس غیتو خودم جمع شدم و ج رهیرو دراز کرد سمتم کھ دستم رو بگ دستش   

 

ود داشت خودش من  دستش رو تو موھاش کرده ب پشت بھ ستادیبھش برخورد کھ بلند شد و رفت سمت پنجره وا انگار
نشھ یکرد کھ عصبان یرو کنترل م   
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 یآوردنش رو نداشت اینبودم تو حق بھ د ینم یرو قبول کن. تا من راض نیخوام بگم کارم درست بود ، اما ا ی: نمارشیک
کھ یاومد یاگھ باھام راه م  

 

 

کنھ شیمثال دکتر سالخ ھی یددایم یکرد ینم ی؟؟ خودت بچھ خودت رو سالخ ی:کھ چمن   

بدنش نسبتا  کھ گفت یدیکھ دکتر گفت سھ ماھش د یدی؟؟د یبھ بچھ دار شدن چرا جلوش رو نگرفت ینبود یراض اگھ
یدیگناه جلوه م یخودت رو ب یکامل شده  چھ جور   

 

 یچھ از محبت پدرب نیامن کھ بھت گفتم  یدونم منم مقصرم اما  تو چرا قبول نکرد یگناه نم ی: من خودم رو بارشیک
خواد یبره چون پدرش اونا نم ینم یبھره ا   

 

 

یمنو تا حد مرگ زد یکھ نابودش کن نیا یکشتن بچھ خودت تو برا یشد برا ینم لیکھ دل نی: امن   

حس کردم  دمیسھ ماھم رو د نیجن یذره ذره نابود یفھمیم دمیشب تا صبح درد کش ھی   

خودت  غلت  یون ھانباشھ کھ مرحم بشھ رو دردت  تو خ یاما کس ینالھ کن یاد بزند یبزن غیچقدر سختھ کھ ج یدونیم
گمیم یچ یفھمیم یلعنت یفھمیبچم کف حموم سقط شد م ارشیدور برت نباشھ  ک یاما کس یبزن  

 

 [23:37 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧۵پارت �� 

 

 

 ینم کردیم یررو بھ روم نشست ھرکا ارشیو ھق زدم  ک نیمبگم نشستم رو ز یا گھید زیاجازه نداد چ ھیگر گھید
 یم چنگ مھ ارشیبھ صورت و بدن ک یحت کردمیم یانقدر حالم خراب شده بود کھ خود زن رهیتونست جلوم رو بگ

مجبور شد دوتا دستام رو پشت سرم نگھداره ارشینداختم کھ ک   

 

گرده یبرنم یزیکارات  چ نیچھ مرگتھ  با ا گھید ری: آروم بگارشیک   

 

شم ی: خودم کھ آوم ممن   

 

یباز یوحش یبھ جا یآروم بش گھیجور د ھیشھ  ی: نمارشیک   
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ید یشھ اما تو اجازه نم ی: چرا ممن   

 

؟؟ ی: چھ جورارشیک  

 

اریرام ببمحرومم رو  دنشیکھ ھفت ماه از د یفرشتھ ا اریمرحم دردام رو برام ب اری: مامانم رو برام بمن   

 

 

و گفت : نھ امکان نداره ستادیرفام اخماش رفت تو ھم بلند شد و واح دنیشن با   

 

: آخھ چرا ؟؟؟؟دمینال  

 

یاش برگردکردم کھ باعث سقط بچھ شدم کھ باھ کاریباھات چ یبگ یکھ بھش زخمات رو نشون بد ارمشی: بارشیک   

 

بھ خدا  نیھم نمشیفقط چند وقت ببخوام پشم باشھ  یھا فکر نکردم فقط م زیچ نی: نھ بھ خدا نھ ، من اصال بھ امن
 یجور م نیھم گم بچھ خود بھ خود سقط شده بھ خدا ینگم بھش م یخورم کھ بھش نگم  ھچ یقسم م دمی. قول منیھم
  گم

 

 یتو مادر تو حتومنو  یبفھمن برا انمیاز اطراف ایاگھ مادز بزرگ  یفھیم یکنیم کاریرو چ ھیبق یچی: اون ھارشیک
؟؟ یفمیشھ. م یخانواده ھامون بد م  

 

تو رو جون مادرت خوام تو را خدا یازت نم یچیھ گھیتو رو خدا  د ارشیبفھمن  فقط چند روز  ک میزار ی: خب نممن   

 

دارهن یبھ من ربط ومدیخودش نم ایزاھدان اما اگھ پدرت اجازه نداد   رمی: باشھ باشھ  امشب مارشیک  

 

 [23:37 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧۶ارت پ �� 

 

زدم یم غیج یبغلش با خوشحال دمیپر ادیز یرو بھم دادن از خوشحال ایقبول کرد انگار دن یوقت   
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و مامانش  تو  ارشیک شد یمن دلم آب م ادیبره و با مامانم ب ارشیشناختم تا ک یخوشحال بودم سر از پا نم یلیخ روزش
بودم دهیسالن بودن من تو اتاق دراز کش  

 

اتاق یتو شده بود کھ مامان اومد نینکردم چشمام تازه سنگ یرفت توجھ ایاومد  یکیومد  انگار در ا یصدا    

 

یتو شانس آرامش ندار زمی: بلند شو عزمامان   

 

اومد؟؟ یشده مامان ک ی: چمن  

 

اومد تو اتاق  معلوم بود عصبانھ ارشیتا اومد جواب بده در باز شد ک مامان   

 

ن ؟؟اومدن بمون نای:  اارشیک  

 

آروم حرف بزن کمیدونم   ی: نممامان   

 

ونھ من باز اومده خ خونھ شما. امیتونم ب یمن نم نیشھ  اچبھ خاطر ا یدر خونش سبز م ادی: مار از پونھ بدش مارشیک
بشھ یکھ چ   

 

میتحملشون کن میمجبور  یبکن یتون یم کاریشنون چ یصدات رو م سی: ھمامان   

 

بود: آخھ االن وقت اومدن ارشیک   

 

فاطمھ بچھ سقط کرده مثال اومد ازش مراقبت بکنھ کمک ھم آورده  دنی:  شنمامان   

 

اومده از فاطمھ مراقبت بکنھ ؟؟ نی؟؟  ا نی:  اارشیک   

ھیلیبھ کشتنش نده خ اگھ   
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نییاز گوش بره پا زاشتیآب خوش نم ھیقبل کھ   دفعھ   

 

اومده ی. کھ کدمیخاطر پرس ننایاطم یاومده بازم برا یزدم کھ ک یحرفاشون حدس م از   

 

مراقبت از تو یتو  برا شی: مادرشوھر وخواھر شوھرم  اومدن پمامان   

 

، مامانم ارشی: کمن  !!! 

 

گرفتم طیامشب ھم بل ی...مامان من قرار بود برم دنبال مامان فاطمھ  برا یوا ی: اارشیک   

 

برن بعد نایا میبزار دیشھ با یکھ نم نای: با وجود امامان   

یتو قول داد ارشیمن: نھ ک    

 

جونم اومده یکھ بال ینیب ی: مارشیک   

 

شمیپ انیبمامان ھم پشت سرش رفت و بھم گفت از جام تکون نخورم تا خودشون  رونیعصبانت از اتاق زد ب با   

 

خدا یشانسھ کھ من دارم  ا نمیگرفتھ بود ا بغضم  

 

 [23:42 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧٧پارت �� 

 

 

انم  ھھ اومده از من دنبال مام رهیم ارشیکھ رفت ک نایکنم ا ھیگر دیدادم  نھ نبا ھیبودم بھ تخت تک یشدت عصبان بھ
داره قطعا ینقشھ ا ھی  تھیافر نیاونم ا یخنده دار زیمراقبت بکنھ چھ چ  
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 یلیبرام آشنا بود خ شافیاون خانم ق خانم نسبتا جون و مامان وارد شدن  ھیفکر بودم کھ در باز شد و مادربزرگ و  تو
آوردم ینم ادیاما بھ    

 

 

ردهپشت  حاال چرا ماتت ب مییایب دیشھ ما با یاحترامم کھ سرت نم یسالم کن یستی: بلد نمادربزرگ   

 

 

ودش رو نگھ نداره کھ احترام خ یشروع شد  مامان اومد جوابش رو بده کھ خودم جوابش رو دادم  کس ومدهیھنوز ن ایب
دارم یمنم احترامش رو نگھ نم   

 

 

کھ مامان  شتونیپ امیب تونستم بلند بشم یرفت سالم کنم  بعدشم من بچھ سقط کردم اگھ م ادمیتو اتاق  نیاومد ھوی: من
مگھ نھ؟؟  ادتیع یبرا نیاومد یمراقبت از من  شماھم نم یاومد برا یجون نم  

 

 

 

یبکن یتون یرو کنترل نم تیگستاخ یباز ھم خو تمیوضع نی:  تو امادربزرگ   

 

 

کنم  اما تا  ینم یشما گستاخ یمن ھم جلو نیکنترل کن نیرو تونست گرانیکردن د ریتحق ی: ھر زمان کھ شما خومن
نمیمنم ھم نیبمون ینحوریکھ شما  ا یزمان   

 

 

اون عمھ خانم اومد کنارم نشست  رونیچپ نگام کرد و از اتاق رفت ب چپ   

 

 

 ھیورتم رو بھ کرد. بعد ھم ص زیشد و چشماش رو ر قیتو صورتم دق ھویدستش گرفت اما  یتودستم رو  یمھربون با
 طرف  برگردوند
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 [23:42 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧٨پارت �� 

 

 

ن  از اال نمیون دفعھ ااشھ  اون از  یپسره آدم نم نیا  ایمشکوکھ ب  یاونم تو سھ ماھگ نیسقط جن نیگفتم ا یدی: دعمھ
کرده کاریدختر چ نیبا صورت ا نیبب   

 

 

بھ نفعھ  ادیبتھ نکنھ ال یبا ما زندگ ستیحاضر ھم ن   میبکن میتون یم کاریمامانت خواھشا نفھمھ   چ سی: ھمامان
رهیگ یدوتاشونھ  اونجا مامان آرامش رو ازشون م   

 

 

 

 گھید یآسمون ییالب ھیآروم بشم  کمی امیا مکنم ت کاریخانوادم چ بیغر بیعج یدونم از دست کار ھا ی: واقعا نمعمھ
عقل بھ بچھ طرف کھ بھش رحم نکرد درست اال ھیرسم خون بس بودنش بھ  یرو م ارشیک نیشھ  من حساب ا ینازل م

حاملس دونستیم یکرد  وقت یخودش رحم م   

 

 

و بھ شدت از سس  سرم رمحبتش محبت خالھ خر نیزد تو سرم  ا زیآم ریھم شکستم خون بس بودنم رو چقدر تحق باز
و سورتم رو بھ طرف مخالفش کشوندم دمیکش رونیدستش ب   

 

 

دمیرفتم و موھام  رو کشبھم زل زد بعد بلند شد و رفت  منم اخم کرده بود  سرم رو تو دستام گ ھیکارم چند ثان نیا با   

 

 

خانواده محبت  نیر اھرچقد ییایکنار بباھاشون  دیاومد کنارم نشست و دستام رو از موھام جدا کرد و گفت : با مامان
  تتمیو وضعتبخصوص کھ  زمیعز یتا عادت کن کشھیطول م  زنیریبھت نشون بدن قطعا چند لحظھ بعدش زھرشون رو م

  حساسھ
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رونیلبخند زده و از اتاق رفت ب بھم  

 

 [23:42 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٧٩پارت ��  

 

 

شتم   حالم نسبت حوصلھ زخم زبون زدن اونا رو ندا رونیکردم برم ب یدم راستش جرعت نمھمش تو اتاق بو یروز چند
بھتر شده بود یلیبھ قبل خ  

 

 

 یودم  باھاش حرف نمبتر شده  نیسرسنگ کمیاالن  ارشی، با ک یبشم ھمون فاطمھ قبل  امیبھ حالت قبلم در ب دیبا گھید
کردم یسرگرم م گھید یھا زیخودم رو با چ و دادمیکوتا جواب م کفتیم یزیزدم. اگرم اون چ    

 

 

 نیم ھم کالم شد مثل ابعد اون روز نھ اومد تو اتاق نھ باھا گھیبردن خونشون د فیتشر شیعمھ خانم ھم  دو روز پ اون
بھش بر خورد یلیکھ خ   

 

 

خورد  کھ  ینم ھ برخورد ک یگفتم  بھ غرورش بر نم یھم کھ من م یمادر بزرگ. زخم زبونش کم تر نشد کھ ھرچ اما
مراعات کنم کمیداد کھ  یشد  مامان ھمش بھم تذکر م یبدتر از قبل م چیھ   

 

 

و  ارمیبزرگ رو در ن کھ لج مامان نیکھ از سر ا نیبھ خاطر ا ارشیزبونم. رو گرفتھ بودم ک یجلو کمیخاطر مامان  بھ
گرفت یرو ازم م ینشونش ندم گوش یجور ھیرو  یگوش  

 

 

رو  یکھ گوش نیزاشت از جام تکون بخورم تا ا یدستم بود نم یکھ گوش یداد و  تا زمان یبھم م و شب  تو اتاق 
بدم لشیتحو   
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دل رفتن رو نداشت کھ بره اون  دمیکش یرو م نیمنم کھ ھرچقدر انتظار ا میبود ریبود ھمھ باھم درگ یتیوضع ھی کال  

 

 [23:42 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨٠پارت �� 

 

 

نداشتم شیمادر بزرگ خانم  آسا نیتو خونھ خودم از دست ا ادیمونده بود اشکم در ب نیھم گھید   

 

 

 دمیماده بود. ازش پرسآکھ مامان اومد تو اتاق و حاضر و  خوندمیمجلھ. خانواده رو م ھیاتاق نشستھ بودم و داشتم  تو
رهیم ییجا   

 

اینم ھست تو بماما گھیزنگ زد گفت بسھ د ارشیک ی: بابامامان    

 

کشھ یمن رو م نیتنھا بزار نی: نھ مامان من رو با امن   

 

 یاونجور  یگ ینم یچیھ  یھر چقدر متلک و طعنھ زد تو اصال حق جواب دادن ندار  زمیعز ستیطور ن نیمامان: ا 
باشھ؟؟  امیه ماگھ اوضاع خراب بود دوبار زنمیکشھ  خودمم ھر شب بھت زنگ م یخجالت م زنھیکھ م یخودش از حرف  

 

: باشھمن   

 

دست  یزیچ یرکن نزا یسع  یکن یآشپز یتون یسفارش نکنم. االنم حالت خوب شد م گھیعروس نازم د نی: آفرمامان
باشھ سفارش   ترسھ یم یلیزن خ نیمن چشمم از ا  یزن یاصال لب نم یدرست کرده بود کھ بخور یزیکنھ  اگھ ھم چ

ینکنم. خودت غذا درست کن   

 

ندم  ھمون دفعھ  بھ جوابش رو یزینصف روز باھاش تنھا باشم اون چ ادیمامان   من زورم م نیچشم نگران نباش: من
کرده بود یرو ھم عاص ارشیقبل آخراش ک   
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گھدارخدا ن گھی. من برم دیباشھ سفارش نکنم فاطمھ  مراقب خودت باش  یتحمل کن زمیعز ی: مجبورمامان   

 

خورد. فقط دستش نکھ نشستھ بود نکون  یکردم. مادر بزرگ ھم  از جا شیا دم در ھمراھکردم و ت یمامان رو بوس با
کھ در رو بستم  خودم رو بھ خدا سپردم نیبعد ا  نیمامان تکون داد ھم یرو تچبرا  

 

 [23:42 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨١پارت �� 

 

بره بعد  شاریک زاشتیکرد بخصوص کھ م یم تمیاذ یلیگذشت زخم زبون ھاش خ یھفتھ پر جنگ عصاب و نا آروم کی
کرد یشروع م    

 

گوش  یقیودم و موسگرفتھ خستم از ھمھ خستم  تو اتاق نشستھ ب زیاز ھمھ چ گھیمزخرف شده بود  دلم د گھید یچ ھمھ
وارد شد ارشیک ھوی  ختمیر یدل خودم اشک م یکردم  و برا یم  

 

  

زدن ادیشد و شروع کرد داد و فر یکھ عصبان کردم رونیھا رو از گوشم ب یھندزفر   

 

تو گوششھ و  داره  یافتاده  نگو خانم ھندزفر ی: دوساعتھ ھنجرم پاره شد بس صدات کردم فکر کردم برات اتفاقارشیک
زن  گنیم نمیبھ ا دق  دل خوش باشم نھیآ نیبا ا یبعدم ھمھ انتظار دارن من با زندگ کنھیم ھیشوھر مردش گر یبرا

دونھ اصال نم یھا نم یاز زنونگ یچیھ ... 

 

زدم و گفتم: بس کن بس کن ، غیرو رو گوشام گذاشتم ج تامید  

 

 یو مردونگ یدمرد بو یتو ک ی؟؟آخھ لعنت یخوایم یچ گھی. دیوجودم رو آب کرد یرو خراب کرد میزندگ ی: لعنتمن
کنم یزن  باشم و زنونگ یکھ ازم انتظار دار یکرد   

 

بلند شدم و رو بھ روش  حرف زدن برام نمونده بود  اما باز ھم ادامھ دادم ینا گھیباال گرفت کھ دھق ھقم انقدر  گھید
کرده بودم دایپ تشیموقع ھیدلم  گفتم  انگار تازه  یو حرفا ستادمیوا   
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ھات بار با ھیمن  بودم   شده بود شتریخون بس ب ھیتو از  یکھ من بشم ھمدم ، من برا یگاه بود ھیتک ی:  تو کمن
بغل نھ    یرومم کنآ یبغلم کن  کنمیم ھیدارم گر ینیبار شده بود بب ھیتو سرم ، یحرف بزنم و خون بس بودنم رونزن

رمیشده تا آروم بگ یفقط باھام حرف بزن  یحرف بزن   

 

 

 یکس الم باشھ ،س ١٧ خورهیبھم م نیشدم. منو بب ریمشترک  ھفت سال پ یبگم   تو ھفت ماه زندگ یاز چ گھی: د من
کم داشتم اخھ   یھ چمگ گمیماه ھمش با خودم م ۴ماه بعد ازدواجم فقط  ۴اونم  ادیسن سرم ھوو  ب نیتو ا کنھیباور م
 خواستمیبودم و م دادم   ھرچقدر اون سرد بود من گرم یم امانج گفتیاون م یکردم ھرچ یم خواستیکھ اون م یھرکار
رو بسازم  تا دوام داشتھ باشھ مونیزندگ  

 

❤ ان دختر خون بسرم ❤, [11.09.18 23:42] 

�� ٨٢پارت  �� 

 

 خورهیلم بھم مشوھرت بھت بگھ  حا  ھیاخھ مگھ غرور چ  یباھام کھ نکرد کارایفکر کن  چ کمیمن: فقط با خودت  
م بھ یقدم بزن ابونیختو جمع دوستام نشونت بدم. دوست ندارم کنارم تو  کشمیخجالت م گھیبخوام باھات بخوابم  بھم م

کھ  یھا ینونگزاز غرور اخھ  مونھیم یچ گھیرو ... د دشخوام بچھ خو یبچھ کھ مادرش  خون بس باشھ رو نم گھیم
  دونستمیاول اول م من از ھمون اول ھمون ھیچ یدونیدوباره بسازمش اخھ ... م یمردم لھ شدن  رو چھ جور یپاھا ریز

 یوقتبرم  یچھ جور کھ یفکر کرد نمیانصاف بھ ا یبرم  اما ب تیکھ من برم کھ از زندگ نھیا یتو برا یکارا نیکھ  ا
ستین یراھ  

 

 

ب تو ھاونگ حرف ھا آ نیھھ ا ومدیتو حالتش بھ وجود ن یرییتغ چیکرد ھ یبھم نگاه م یھمون جور عصبان ارشیک
یریتاث چیزاره ھ ینم ارشیرو ک یریتاث چی. ھدنھیکوب ... 

 

 

بودم ھختیصورت اشک ر ییبھ پھنا یواقع یدستام گرفتم بھ معن یرفتم رو تخت نشستم  سرم رو تو دیام نا     

 

 

در ھم گفت یاھ در رو بست و اومد جلوم بازوم رو گرفت بلندم کرد از سر نا پام رو نگاه کرد و با اخم  ارشیک  

 

؟؟ یختیھمھ اشک تمساح ر نیھا ا نیا ییمن جلو ییبردن آبرو ی: فقط براارشیک  
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تیاز مردونگ یشمھ اچ ھی نمی: ھھ... امن   

 

یبرد قیشقا ییخودت و منو جلو یکھ فکت رو داغون نکنم آبرو کنمی: دارم خودم رو کنترل مارشیک    

 

بود ؟؟ نجایا قیمگھ شقا ی: چمن  

 

رسم ی: اگرم اون نبود مادربزرگ من کھ بود  من بھ حساب تو بھ وقتش مارشیک   

 

کنھ یمکھ ن یاالن چھ فکرا قیخدا شقا یبھ اون نبود  ا اصال حواسم یداد کھ پرت شدم رو تخت  وا ھولم  

 

 [23:44 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨٣پارت �� 

 

 

گند ،یکنم خفھ سر جام نشستھ بودم خاک تو سرت فاطمھ ... گند زد کاریدونستم چ ینم  

 

 

طرف العقل  ھی قیشقا یگفتم... واکھ شده بعدشم دروغ کھ ن ھیبکنم کار گھیتونم  د ینم یغلط چیتو فکر بودم ھ 
دیشن یحرفا رو م نیا دیمادربزرگ نبا   

 

 

نقدر تو فکر ا سوخت اما حس رفتن بھ حموم رو نداشتم  یصورتم از اشکام کھ خشک شده بود م دمیتخت دراز کش رو
وارد شد اصال متوجھ نشدم قیشقا یبودم کھ وقت   

 

 

نھیبش ادیست ببودم و اجازه خوا ستادهیو  با لبخند کنار در وابرق گرفتھ سر جام نشستم  نیصدام کرد ع یوقت   
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یدر زدم متوجھ نشد ی: تو فکر بود ھرچقیشقا   

 

کنم یکھ زدم دارم فکر م ی: اھوم  بھ گندمن   

 

یکرد ارشیکھ باک ی: دعواقیشقا : 

 

: آره اصال حواسم نبود کھ دور وبرم رو نگاه کنممن   

 

 یگران نباش  بھ کسن  دمیبھم گفتھ من بھت حق م ارشیک یکھ زد ییحرفا نیتمام ا  ونمدیتون م ی:  من از زندگقیشقا
گم ینم   

 

دیشن یم دیمن مادربزرگشھ  اون نبا ی: نگرانمن   

 

 یوقت نیو رفتلامروز  یول نیدار یخوب یزندگ ارشیتو ک کنھیگفت اون فکر م ارشیدستش  ک ی: اره سوژه دادقیشقا
زدیاومد  اون داشت پوزخند م یمصدات   یزدیحرف م یداشت   

 

خوره انقدر دھن لق باشھ ینم ارشی: بھ کمن  

 

گھ ؟؟؟ ی: مگھ از من بھ تو نمقیشقا  

 

یا گھید زیاز چ ایزنھ چھ برسھ از تو بگھ  یاصال باھام حرف نم ارشی: کمن    

 

شھیم یانقدر بھت بد   یکنیتحمل م یچھ جور ی: تو چقدر صبورقیشقا  

 

❤ بس رمان دختر خون ❤, [11.09.18 23:44] 

�� ٨۴پارت �� 
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شمتونم ازش دست بک یساخت چون  اگرم بخوام نم دیشدم  اما با ینجوری: خودمم توش موندم چرا امن   

 

 

مطمئنم ؟؟یرو دوس دار ارشی: کقیشقا !! 

 

 

ستیار  دست خودمم نو وانھیھاش باز ھم بھش دل بستم اونم د ی: بگم نھ خوب دروغ گفتم  انقدر خلم کھ با تموم بدمن   

 

 

رف مقابل بدتر از ھا ط یھا و خوب یباھمھ بد میبند یزود دل م یلیخ  نھی: خب نقطھ ضعف تمام ما دختر ھا ھمقیشقا
میخور یبد ضربھ م  نیھم یبرا  میکن یچون اصال دل نم میکن یدل نم رید میبند یدل م یکھ وقت نھیاون ا   

 

 

میتحمل کن میتون یچون م میش یوقت نابود نم چی: اره اما ھمن   

 

 

تکرار بشھ  گھید من ھیخواد   یدلم اصال نم نیھم یبدجور ضربھ خوردم برا می: حرف تو درست اما من تو زندگقیشقا
با  یبھ خدا حت یشد ینم تیکردم تو انقدر اذ ینامزد نم ارشیرم  کھ اگھ من با ک ی،چند وقتھ دارم با خودم کلنجار م

رو  میزندگ یا گھید یکس یزندگ یخوام رو بنا یچون نم دمرو مطرح کر میکھ از ھم جدا بش موضوع رو یا ارشیک
  بسازم

 

 

و دستش رو تو دستم گرفتم دستش بدتر از دست من بھ شدت سرد بود دمیلبخند بھ روش پاش ھی    

 

 

کرد االنم  یج مازدوا ھگید یکیبا  ارشیک  یکرد یچھ نم یکرد یرو قبول م ارشیک شنھادیجان  چھ تو پ قی: شقامن

با من یزندگ ومنم،فقط من  ارشیره  چون مشکل ک یم گھید یکیره سراغ  یم ارشیباز ھم  ک یاگھ تو ازش جدا بش !!! 
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حرف رو زد نیخودشم  ھم ارشی: اره ک قیشقا  

 

 [23:44 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨۵پارت ��  

 

 

ون در رفتھ بود کھ زمان از دستم میانقدر غرق حرف زدن و بگو بخند بود میحرف زد یاز ھر در قیروز با شقا اون
 یم شیاش آتگفت دلم بر یسخت درناکش برام م یاز زندگ یباھام صادق بود مھرش بھ دلم نشستھ بود  وقت قیشقا

  گرفت

 

 

جا  ھی میکرد یم ھیراھم گب یجاھا ھیاون از من بدتر بود  یکشم اما زندگ یم یسخت یکردم من دارم زندگ یفکر م قبال
میگفت مونیمجرد  یھا یھردومون از خانواده ھا و زندگ  دمیخند یبلند بلند م   

 

دنیھا آزارت نم تیمحدود نیا  یاونقدر آزاد بود  تیشھ تو دوران مجرد ی: باورم نمقیشقا  

 

شر زدتاخم بھمون  وارد شد و با  شیشگیخان با اخم ھم ارشیخواستم جوابش رو بدم کھ در باز شد و ک یم   

 

ھ خانم راز دل فاطم نیکن یخونھ گرسنھ ھستن نم نیھم تو ا گھیکھ دونفر د نی: بگو بخندتون بھ راه فکر اارشیک
گھیبھت ساختھ د یدرست کن  مفت خور یچ ھیبرو  ایکردنتون رو بزار برا بعد ب  

 

دستم رو گرفت قیکھ شقا نییز تخت اومدم پاانداختم و ا نییبغضم گرفتھ بود  سرم رو پا زدیداشت باھام جرف م بد   

 

ستھیپا وا سر ادیتونھ ز ینم  ضھیکھ مر ینیبیم یش یھاپو م یرسیم چارهیب نیچرا تا بھ ا ارشی: وا کقیشقا   

 

م تا آروم باشمھم فشار داد یکھ بھم نسبت داده بود  در حال انفجار بودم اما چشمام رو رو یا چارهیلفظ ب از   
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ون کردم. و فسنج یبلند شو غذا درست کن  امروز ھم ھوس ماھ یگیاگھ راست م گرانیفعھ حقوق  د:  مداارشیک
یکن یشکم ھاشون رو خال  دیتازه ھم گرفتم با یدوتاشون رو درست کن ماھ   

 

ارش؟؟؟؟ی: کقیشقا  

 

دخالت نکن ستیکھ بھت مربوط ن یزیسر جات. و تو چ نی:  پس بشارشیک   

 

ذشتم رفتم سمت . حرفشون رو نداشتم از کنارشون گدنیتا جوابش رو بده حوصلھ شن ستادیارفت رو بھ روش و قیشقا
 آشپز خونھ

 

 [23:44 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨۶پارت ��  

 

 

آب سرد رو  ریش نیھم یمادربزرگ نشون بدم برا ای قیخواستم ضعفم رو بھ شقا یبغضم گرفتھ بود اما نم شھیھم مثل
رو صورتم  بعدم مشغول کارام بودم دمیو آب پاشباز کردم    

 

 

ییرایھم رفت سمت پذ ارشیاومد تو آشپز خونھ  ک قیشقا  رونیاز اتاق اومدن ب ارشیو ک قیشقا کھ   

 

 

کنم ؟؟؟ کاری: من چقیشقا  

 

ل شدم  تا و  یدلرو لبش خورد  پاھام سست شد و رو صن یبھ کبود میبھش بگم ساالد درست کنھ کھ چشمم مستق اومدم
نبود بود؟؟ یکبود نیبودم ا ششیکھ. من تو اتاق پ نیقبل ا  

 

م  درک کنھتونھ حال اون لحظ ینباشھ نم طیتو اون شرا یکنم  تا کس فیاون حالم رو توص یتونم چھ جور ینم   
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د  حالم رو بو شیاز چند ماه پ شیبود  ب دهیمن رو بوس میوقانون یکھ شوھرم ، ھمسر شرع یبار نیکھ آخر نیا فکر
کرد یبدتر م   

 

دجلوش رو گرفتھ بودم دوباره اومد بھ سراغم  مطمئنم حالم از چھرم معلومھ بو یکھ بھ سخت یبغض   

 

شد حالت خوبھ ؟؟؟ ی: فاطمھ با توم چقیشقا  

 

ساالد درست کن یتون ی: آ. آره  اگھ ممن    

 

 

مداد یکارام رو تند تند انجام مبھم وارد شد  یعصب ھیحمل ھیگاز گرفتن لبام شدم  انگار  مشغول   

 

 

ھا رو  یم  و  ماھروشن گذاشت  رشیشعلھ کوچولو ز ھیھم جا افتاده بود اما  یبرنج ھا روکم کردم  قورمھ سبز ریز
 گذاشتم تو فر

 

 نیاما ا میبا ھم خوب داد  درستھ یعذابم م شتریب نیگذروند ا ینشستھ بود و کارام رو از نظر م قیھمون حالت  شقا تو
سوحان روح منھ زارهیم نمونیب ارشیکھ ک یفرق   

 

دم حواست بھ  غذا باشھ یم یبو ماھ  رمیدوش بگ ھیسمتش : من برم  برگشتم   

 

راحت التیبرو خ زمی: باشھ عزقیشقا   

 

بودم دهیگردن کبودش بود کھ تازه د یجا یاما نگاه من بھ  جا زدیداشت حرف م اون  

 

 [23:44 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨٧پارت �� 
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تعجب نگام کردم قیخودم سوخت و شقا یخودم برا گریسوز کھ ج گریسرد و ج یلیآه خ ھینتونستم بکنم جز  یکار چیھ  

 

 

اتاق رونیرفتم تو اتاق حولھ رو برداشتم و اومدم تو حموم  ب  رونیگرد کردم و از آشپز خونھ زدم ب عقب   

 

 

نجایا امیم شھیھم نیھم یکرد برم تو ھمون  حموم  برا ینم دیم برام افتاده بود  چشمام دکھ اون اتفاق تو حمو یوقت از   

 

 

 ھینره اما گر نرویدھنم رو گرفتم کھ صدام ب یدوش بغضم سر باز کرد جلو ریکھ رفتم ز نیگرفتم ھم یآتش م داشتم
یکردن ھیکردم اونم چھ گر    

 

 

 دامیو دھنم فشار موچند سالم رو باز کنم حالم ھمش دستم ر نیبغض چندتلنگر بودم کھ  ھیسالھ منتظر  نیچند انگار
جلوشون رسوا نشم نیاز ا شتریصدام باالتر نره و ب   

 

دمکر یپوست بدنم خال یرو رو تمیرو برداشتم و تمام عصبان فیکھ خوب شد بغضم کھ بھتر شد  ل حالم    

 

 

و رفتم سمت  اتاق رونیاومدم ب و از حموم دمیچیکھ تموم شد حولھ رو دور خودم پ حمام   

 

 

بھ  یخواست اینداشت  نگاه بد بھم انداخت و گفت: اتاق خودتون مگھ حموم ھی رونیکھ مادربزرگ از اتاق مھمان اومد ب 
حال ھوو اومده سرت نیکھ با ا یلیچقدر زل یھووت نشون بد  

 

نمونده یم براش باقھ یکھ حرف چھیچیمن م یسرو تھ بود  انقدر بھ پرو پا یبرام ب حرفاش   

 

ساده از تو کمد برداشتم کھ بپوششم شرتیشلوار و ت ھیتوجھ نکردم و رفتم تو اتاق بدنم رو  خشک کردم   بھش   
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خوشملم  شیراآبھ  دمیبرداشتم و پوش  یو تاپ صورت  یشلوارک مشکل ھیشدم و   مونیپش یناگھان میتصم ھیتو  کھ
جمع کردم کھ جذابتر شدم ختیو بھ ھم ر سیخ بھ ھمون جور پسیکردم موھام رو با کر   

 

نیکنم صبر کن و بب یخان تشنت م ارشی...کنھیا  

 

 [23:44 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨٨پارت �� 

 

  

کرد ینگام م یجور ھی قیرفتم تو آشپز خونھ  شقا یوقت   

؟؟؟یکن ینگام م ینجوریکردم کھ ا رییانقدر تغ یعنی ھی: چمن  

 

 

ینسبتا باحجاب بود شھیبودمت ھم دهیند پیت نی: تاحاال با اقیشقا   

 

 

ننمیبب ینجوریا ھیدوس ندارم بق یلیپوشم خ یم ینجوریا میموقعھ ھا تنھا کھ باش شتری: بمن   

 

 

رده آخھ آدم خو یزیچ یگورخر یاالغ یفکر کنم مغز خر ارشیک نیخودمون بمونھ ا نیب گمیم یچ ھی: ھا ...قیشقا
؟؟ رهیگ یمثل من رو م یا تھیسل ھی کنھیرو ول م یگریزن ج نیھمچ  

 

 

از حد بلند بود  شیصدام فکر کنم ب  زدیخنده دار حرف م یلیرفتم از خنده  خ سھیحالت صورت و مدل حرف زدنش ر از
اومد تو آشپزخونھ ارشیچون ک   
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رد  و از آشپز خنده مزحک ک ھیو ابروش رفت باال  یتا ھیمن  دنیبالفاصلھ خندم رو جمع کردم  با د دمشید یوقت 
دیخند دویشن قینثارش کردم کھ شقا یعبض ھیلب  ریز یرفت حرص یوقت رونیخونھ رفت ب   

 

 

یشیچقدر بانمک م یزنیحرف م یحرص یوقت ی: وا قیشقا   

 

 

 یدفعھ  صدا نیا مینیرو بچ زیم میبلند شو بر االی االیکردم   تند تند گفتم :  زیھمون حالت نگاش کردم و  چشمام رو ر با
کنھیم کمونیت کھیبا ساتور ت ادیخندمون رو بشنوه  م   

 

 

 میکرد یو خراب مھم ر یھمش کارا  میپت ومت بود نیکارامون ع  میدیفوق العاده چ قھیرو با سل زیم قیکمک شقا با
میدیخند یو کر کر م میکرد یبعدم ھمو نگاه م    

 

 

ماد شد و غذا آ زیکھ م نیکرد تا ا یکھ ھمش چپ چپ نگامون م دادیم رو بھ شدت حرص ارشیمادربزرگ ک خندھامونم
میدیرو چ  

 

 [23:44 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨٩پارت �� 

 

 

و گفت من  دیکر خند گفتم کھ کر قیو بھ شقا ختمیر ارشیک ینقشھ باحال ھم برا ھیو اونا اومدن نشستن  میکرد صداشون
  از خدامھ

 

 

چشمک  ھیذشت  گکھ از غذا خوردنمون  کمیو مادر بزرگش ھم رو بھ رومون   ارشیک   میکنار ھم نشست قیمن و شقا 
زدم و بھش اشاره کردم قیبھ شقا   

 

میدادینشون م الیخ یھامون رو ب افھیدوتامون ق دمیمال یم ارشیک یپام رو بھ پا زیم ریمن از ز اول   
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میدن باھم بودنگاه  کرد  ماھم مثال مشغول حرف ز قیدوتامون عم خورد خشک شد  بھ ارشیک یکھ پام بھ پا نیھم    

 

 افھیق شیخدا  دیالم یم ارشیک یرو جمع کردم کھ اون پاش رو بھ پا گمید یزدم و پا قیشقا  یرو نامحسوس بھ پا پام
بود یدنید ارشیک   

 

 

ادشتم خندم رو دقورت داد  بھ زور با سر وصدا آب دھنش رو  ارشیبود چون ک شتریب طنتشیھم کھ بھ نظرم ش قیشقا
کردم یکنترل م    

 

 

بود یدنیدواقعا  ارشیک افھیدستش رو رو دستم نامحسوس گذاشت  منم دوباره دست بھ کار شدم  ق قیشقا یوقت   

 

کرد یم یکار ما رو تالف نیمادربزرگش نشستھ بود دست وبالش بستھ بود وگر نھ ا     

 

 

کرد یرفت تو ھم و چپ چپ بھ دوتامون نگاه م شتریاخماش ب میکرد یم تشیاذ میکھ داشت یدوتا   

 

ن رو راحت تر و کارامو میراحت بود یلیکم بود وما خ یلیخ میبود کھ عرضش کھ ما نشستھ بود نیا زیم نیا یخوب 
میدادیانجام م   

 

 

نگاه  زیم ریھ زب. زد و ھیتک یو بھ صندل دیاز غذا خوردن دست کش ھوی  میغذا رو کوفتش کرد یواقع یبھ معن یعنی 
میپاھامون رو جمع کرد یسر یلیکرد کھ خ   

 

 

سر  نھیت ببتونس یاون م میداد یتو ھمون حالت مشغول غذا خوردن شد  ما اگھ پاھمون رو تکون م دویخند ثیخب
میبچھ آدم نشست نیجامون ع   
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شقابش بود رو دوباره  کھ تو ب یماھ کھیت ھیمادربزرگ تا اون موقعھ ساکت بود   زدمیحرف م قیآروم داشتم با شقا آرام
و اخم کرد یماھ سیانداخت تو د  

 

 [23:44 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩٠پارت ��  

 

 

ارهیاز توش در م یلیاسرائ یبن یبشنوه گفتم: نگاه االن چھ بھونھ ھا قیکھ شقا یطور اروم   

 

 

مزه مونده یپرفلفل  اما گوشتش ب یتند کرد یتونست یرو تا جا ی:  شکم ماھمادربزرگ   

 

نبود براتون پوستش رو بکنم و گوشتش رو بامزه کنم ادمی دی: ببخشمن   

 

 

 نیحاال ھم یکنیمن رو مسخره م یسر دار ریمنفجرشد وگفت: دختره خ ھویکرد کھ  یداشت نگام م یپلنگ زخم نیع
یمونده تو بدبخت من رو مسخره کن   

 

 

وضعت بکن  نگاه بھ سرو ھیکردو دوباره شروع کرد:  شیعصبان شتریب نیکرد کھ ا یداشتم نگاش م یخون سر بھ
باز ھم  شوھرت تو نکبت رو ن یدیعنترت بنداز  انقدر بھ خودت مال افھیانقدر بھ اون ق ... 

 

تو حرفش ووخشن و بلند گفت: ساکت دیپر ھوی ارشیک   

 

 

نباشھ یحرف یعنی بگھ کھ گفت: گفتم ساکت  زیچ ھیمادربزرگ خواست  دوباره   
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یستیمنم  وا یجلو رو  نیبھ خاطر ا گھی: خوبھ دمادربزرگ   

 

کنمی: مامان بزرگ خواھش مارشیک  !! 

 

حرف بلند شد و رفت تو اتاق یب مادربزرگش .. 

ھ آروم باشمک دادمیھم فشار م یانگشتام رو تو رهیکھ بغضم نگ دمیکش یم قیرو رو ھم گذاشتم و نفس عم چشمام  

 

 یگھ و تو نتونببھت  ادیاز تو دھنش در م یھرچ یزن عوض ریپ ھیبار غرورت بشکنھ و  نیھزامو یبرا شھیم مگھ اما
شھ یخونسرد بود. نھ نم شھیآروم بود م شھیم یحرف بزن   

 

خراب شد روز تو ھم  دیجون زدم و گفتم: ببخش یلبخند ب ھیکھ رو دوستم نشست بھش نگاه کردم.  قیشقا دست  

 

تو رو ناراحت کرد  ھیھ حرفچ نی: اقیشقا   

 

ماعت زھرم نکننج نیمن باشھ وا یروز خنده رو لبا ھیزدم و گفتم: من عادت کردم امکان نداره  رکیستیلبخند ھ ھی  

 

 [23:45 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩١پارت �� 

 

 

من رو بخندونھ کرد یم یھم بلند شد و ھمش سع قیبلند شدم و ظرف ھا رو کم کم جمع کردم  شقا   

 

 

 کمیخواست  یدلم م کرد  حالم رو کھ گرفت مادربزرگش اما باز ھم یھم ھمونجا کھ نشستھ بود و بھ ما نگاه م ارشیک
کنم یطونیش   

 

 

جغد بھمون چشم دوختھ بود نیھم ع ارشیبگو بخندمونم باال بود. ک میشست یظرفا رو م میداشت     



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

 

 

ما رو  ارشیت کھم نشس قیکھ شقا نیدم کرد ھم قیھم شقا ییچا ارشیک یو بھ روکھ تموم شد اومدم نشستم ر کارمون
 بھ رگبار بست

 

 ایکار نیریش نیاز ا باشھ شما دوتا نجایا یبار آخرتون باشھ  کس نیگوشتون کن زهیدوتاتون آو گمیرو م نی:  اارشیک
کنم یم زونتونیبھ خدا از سقف آو نیبکن نیبخوا   

 

 

؟؟؟؟؟یکن یم زونیو: فقط از سقف آقیشقا  

 

تو اتاق برمتونی: نھ. مارشیک  ... 

 

دادیمثال قر م یو رو صندل زدیبشکن م قیمن سرخ شدم از خنده وخجالت اما شقا ارشیحرف ک نیا با   

 

 

دختر سر جات نی: بشارشیک   

دیبار یمطمئنم شرارت از چشمات م یدیرو تو کش ھیقض نیسرش رو سمت من کردو گفت: نقشھ ا بعد  

 

 

بودم نیھنوز سر سنگ کمی ارشیسر گرم کردم. با ک میو خودم رو با چا دمیخند زیر . 

 

 

شدم یباھاش ھم کالم نم ادیز نیھم یبودم برا ریراستش ھنوز ازش بھ خاطره بچمون و بحث صبح دلگ   

 

 

کارا...واال نیکار افتاد تو سرم  وگر نھ منو چھ بھ ا نیگل کرد و فکر ا طنتمیش ھویدونم چرا  یھم نم امروز .... 
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کرد   یکھ بار من م یو درشت زیر یداد و طعنھ ھا ریکھ مادر بزرگ اومد و بھمون  گ یبود جز چند بار یخوب یلیخ روز
کرد یازم دفاع م ارشیجاھاش ک یبود کھ بعض نیا شیخوب  

 

 

 یتھ دلت گرم ماھا پشتج یشوھرت بعض ینیبب ینباشھ وقت یکرد  ھرچ یداد و خوشحالم م یم یدلگرم شتریبھم ب نیا
 شھ

 

 [23:45 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩٢پارت �� 

 

 

بالشت یارم روشب سرم رو آروم بز ھیماه برام حسرت شده   کی نیا یتو  نجایا ارشیماھھ مادربزرگ ک کی کینزد   

 

 یلیرد حرفاش خک یم تمیاذ یلیرسونھ خ یباشھ متلک ھا و طعنھ ھاش رو بھم م یھر مدل رونیبره ب ارشینکنھ ک خدا

یلیداشت خ شین ... 

 

 

زدم  ینم زدمیم یفرو ھم تا مرز جنگ و دعوا برده بود من حر ارشیمن و ک یبود چند بار حت تھیافر یاون زن ھا از
گفت یم ارشیرفت بھ ک یروش و م زاشتیتا م شیش   

 

 

د دلش ھم ازش اوم یاز مادربزرگش خوشش نم اونم چندان  ارشیتو خونھ راحت نبودم نھ من نھ ک یوجود اون حت با
  پر بود

 

 

شدم   داریودمش بنماز صبح گذاشتھ ب یکھ برا ارشیک یآالرم گوش یکار داشت زود قرار بود بره با صدا ارشیک صبح
  وضو گرفتم و مشغول نماز خوندن شدم
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رمش رو ھشدار اما عت ھفت دوباره بزاسا یبھم گفت برا ارشینماز  دوباره رفتم سرم رو گذاشتھ بودم بخوابم ک بعد
دمیرفت وخواب ادمی   

 

 

،  ارشیک دارشدنیب ھویشد با  یصخره پرت شدم ،پرت شدنم مساو ھیاز  ھویکھ انگار  دمید یم بیخواب عج ھی داشتم
کردم کھ شروع کرد فوش دادن من یداشتم نگاش م جیگ  ... 

 

شده؟؟ یتو چ یگیم ی: اه چمن  

 

قستیقرو ساعت ھفت ھا ؟؟ االن ساعت ھفت و چھل  د یبزار یگھ من بھت نگفتم گوشم  شرفی: آخھ بارشیک  

 

بدو رفتم تو  و نییپا دمیپر یمنم سر  دادیزمان رو فوش م نیرفت تو حموم منو خودش و زم یجور کھ داشت م نیھم
 آشپز خونھ تا براش صبحانھ درست کنم

 

 [23:45 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٣٩پارت ��  

 

 

ختمیاش ربر یاستکان چا ھیرو کھ دم کردم  یصبحانھ ساده درست کردم چا ھیساز رو زدم بھ برق و  یچا یسر   

 

 

سمتش دمیھ دوراست رفت سمت در خونھ ک ھیرفت چند تا برگھ از اتاق کارش برداشت و  رونیاز  اتاق زد ب یوقت   

 

 

کجا؟ یا یا ی: امن !! 

 

: بھ نظر تو کجا؟؟؟ارشیک  
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اول صبحانھ بخور بعد برو ای: ھرجا بمن   

 

شده ساعت نھ شد رمی: فاطمھ دارشیک   

 

شده صبحانھ بخور  ریساعت د مین ای قھیکھ شده حاال ده دق رتیرو گرفتم و کشوندمش سمت آشپز خونھ و گفتم: د دستش
پو ھم خطرناکتر از ھا یاشگرسنھ ب یروزکھ صبحانھ ھم کھ نخور یدار فیبرج زھرمار تشر  شھیجور ھم نیبعد برو ھم

یش یم   

 

ھش دادم  دو سھ لقمھ رو کھ جلو تر گرفتھ بودم رو ب یو کاغذ ھا رو ازش گرفتم و. چند تا لقمھ ا یرو صندل نشوندمش
خورد بلندشد  کھ بره باز ھم نزاشتم یچن. قلپ ھم چا ھیخچرد و    

 

شده ھمھ اونجا منتظر منن رمی: فاطمھ دارشیک  

 

بخور  اتیبا جزع اونم یدیم لیدکور آشپزخونھ دکور توالت بشون تحو یاونجا بجا یبر یبا معده خال  زمی: خب عزمن
کمی   

 

میخورم مگھ من بچھ مدرسھ ا یمثال زدنت نم نی: گندت بزنن با اارشیک   

 

یخوایلقمھ داد دستش تو کھ اونم نم شھی. میالعقل بھ بچھ مدرسھ ا ی: صد رحمت بھ بچھ مدرسھ امن   

 

ھا رو بھ  یاچ ھمش  دیموفق شدم و چند لقمھ بھ خوردش دادم  تا دم در پشت سرش بودم  تا کفشاش رو پوش رهبالخ
ختمیر یزور تو حلقش م  

رد کھ تازه موھاش کمنم مادرش برگھ ھا وکاغذ ھاش رو ازم گرفت کھ بره درو باز  یواقعا اون شده بود بچھ مدرسھ ا 
دمیرو د   

ودب ختھیصورتش ر یرو سیخ کھ   

 

 

یکرد یالعقل خشکشون م سی: موھاتم کھ خمن   
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خشکشون کن ریسشوار دستت بگ ایب نمیتا ماشت یخوا ی: مارشیک   

 

امیکھ م ی: اگھ بذارمن   

 

لب نثارم کرد و ھولم داد تو خونھ و درم بست ریز یزیچ ھی  

 

دمیمتر از جا پر ھیو  دیمادربزرگش بلند شد کھ زھرم ترک یصدا ھوی  

 

❤ ر خون بسرمان دخت ❤, [11.09.18 23:45] 

�� ٩۴پارت �� 

 

گرفتھ  گھید یکیگرده چون جات رو  یکارھا دوباره برنم نیبا ا یاز دست داد ارشیک شیروپ  گاھتی:جا ماپربزرگ
ینداشت یگاھیجا چیالبتھ تو از اول ھ   

 

 

ھ  راھم رو بھ سمت دم  دردسر نشخو ینگم کھ برا یزینگم چ یزیوچ رمیزبونم رو بگ یبھم صبر بده تا جلو ایخدا اوف
گفت یبودم چ دهیآشپز خونھ کج کردم و انگار نشن   

 

تو  گھیبلھ د  یریو م نییپا یگاو انداخت نیسرت رو ع زننیدوباره متاسفانھ صداش بلند شد : من باتو حرف م کھ
ستین تیاحترام بھ بزرگتر حال یباشھ بزرگ بش یابونیکھ فرھنگشون کوچھ خ یخانواده ا   

 

خودم  یجلو یلیخبرگشتم سمتش  ستین زیسکوت جا گھید گھ،یکرد نھ د نیبھ خانواده من توھ کھیزن نیگفت ا یچ نیا
نکنم یاحترام ینکنم ب نیرو گرفتم تا توھ   

 

زش وفرھنگشون دارن ار ادیدھنش رو اب بکشھ  خانواده من عرج وقرب ز دیبا ارهیمنو م یکھ اسم خانواد ی: کسمن
دیگیم یچ دیو بھتره پس بفھم شتریب ھا ھم یلیازخ   

 

 نیمن ھمچ یلوج خانواده من، خانواده من نکن   یخوشم باشھ زبونت ھم کھ باز شد باز بلبل شد نی: آفرمادربزرگ
ھستن یانگار ک گھیم   
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ھ صدا مثل ارزه ب یباالس وم زشونیمن ارزششون فرھنگشون ھمھ چ یکھ ھستن برا یکھ ھستن ھرچ ی: گفتم ھرکمن
دهیما با فرھنگ ھا تازه بھ دوران رسش   

 

 لی.... مثل تو را تحوخانواده تو اگھ خوب بودن  ج  تتھیاز ادب و ترب ینشونھ ا نمیا تھی: خفھ شو دختر سلمادربزرگ
دادن یجامعھ نم  

 

تا  دمیشک یم قیحرف بزنھ ھمش نفس عم نیچھ طور جرعت کرد بھ من ھمچ نیا دیحرفش مغزام سوت کش دنیشن با
روم باشمآ   

 

ش  یمن کار ھا  نی: سفت خودتون رو بھ من نصبت ندمن  

 

گونھ  یحظھ ال یمحکم زد کھ برا یمزخرفش خفم کرد. طور یتموم نشده بود کھ با پشت دست و اون انگشتر ھا حرفم
حس بودن یوگوشھ لبم ب   

 

 

عقب گرد  یریرگز باالتر رفتن دا یریجلوگ یتونستم بکنم  برا ینم یسوخت اما کار یسوخت بھ شدت ھم م یم گونم
 کردم و از سالن  رفتم تو اتاق

 

 [23:45 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩۵پارت �� 

 

 

شد یت تر مرفت و حرفاش ھرلحظھ بدتر و زش یدادم  صداش رفتھ رفتھ باال م ھیرو محکم بستم و بھ در تک در  

 

 

 یو سمت صدار یکھ الو کرد  در رو باز کردم وگوش نیدم  ھمزنگ ز ارشیکشو برداشتم و بھ ک یرو از تو میگوش
کردم بشنوه صدا رو یاومد گرفتم دعا دعا م یمادربزرگش کھ از سالن م   
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 یتره صداکنھ بھ یبگم باور نم ارشیبھ ک یوقت ینجوریداد ا یکھ بھم م یاز سفت ھا گرفتیدلم درد م واقعا
 مادربزرگش رو بشنوه

 

 

 یه اه حتما صداقطح شد دمیمادربزرگش کھ کمتر شد اومدم قطح کنم کھ د یصدا دیلرز یوپام م دست تیشدت عصبان از
  نرفتھ  اونم قطح کرده

 

 

ال بلند شدنم حاما اصال  حس و  یلیسوخت خ یتخت و خودم رو ھم پرت کردم رو تخت گونم م یروانداختم گوش یگوش
صورتم چش شده نمینبود بب   

 

 

د خراب تر شدپھلو بھ اون پھلو شدم عصابم خراب بو نیکردم انقدر از ا ینقطھ نگاه م ھیھم ساکت بھ  نباریا   

 

 

م بھتر منتظر باشم بگھ  بھتره دنبال دردسر نگرد یزیتا باز چ ششیخواستم برم پ یسوخت اما نم یمعدم م یگرسنگ از
ادیب ارشیتا ک  

 

 ھیط بلند و خ ھیصورتم  یمواجھ شدم رو یت رخمشده کھ با صور یچ نمیبب نھیآ یسوخت رفتم جلو یم یلیخ صورتم
کرده کاریبا صورتم چ نیکم ھم خون خشک شده بود خدا لعنتت کنھ بب ھیخط کوتا افتاده بود     

 

اومد  در اتاق باز شد ارشیراحت شد کھ ک المیدر شد خ یکھ صدا نیساعت گذشت تا ا چند   

 

؟؟؟ نیشد کھ دعوا کرد ی: باز چارشیک  

 

بدم کھ با تعجب نگام کرد حیخواستم براش توض یش  مسمت برگشتم   

 

شده؟؟ ی: صورتت چارشیک  
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 [23:47 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩۶پارت �� 

 

 

: شاھکار مادربزرگتھمن   

 

کار روکرد ؟؟ نی: چرا اارشیک  

 

خودش رو بھ من نسبت داده بود جوابش رو دادم ی: چون صفت ھامن   

 

شد؟؟ ینجوریکھ ازد  ی: با چارشیک  

 

 یتا آخر م یکی نیا اشده بود  ام دیناپد یکمربند جناب عال ی: باپشت دستش  انگشتراش صورتم رو پاره کرد تازه جامن
کنم آخھ ؟ کاریصورت چ نیمونھ  من با ا  

 

رونیب ییایب یباھاش حرف بزنم حق ندار رمی: مارشیک   

 

االنم با  شھیھاش شروع م ھیطعنھ ھا وکنا  نھیبیمت رو دور متون باھاش بسازم  تا چش ینم گھیمن د ارشی: کمن
؟؟ شھیم یصورت دوباره صورت قبل نیکارو کرده ا نیصورتم ا  

 

  

اشون رفتھ اومد صد یزد م یصداش نا مفھموم کھ داشت با مادربزرگش جرف م رونیعقب گرد کرد و از اتاق زد ب 
بودم دهیرفتھ باالگرفت خودمم ترس   

 

رونیشکنھ رفتم ب یسر من م یدربزرگش دعواش بشھ وگرنھ تمام کاسھ کوزه ھا آخرش روبا ما دینبا    

 

رو گرفتم و بھ زور آوردمش تو اتاق ارشیک یبازو   

 

یکنیم ینجوری: چرا اارشیک   
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تونم بکنم یم شھیکار رو کھ خودمم ھم نیباھاش جنگ دعوا راه بنداز ا نجایا ای: بھت نگفتم بمن   

 

 

کنم؟؟ کاریچ یگی: مارشیک  

 

 یاسم من بد م فقط ینجوریبحث ھم نکن  چون ا یلطفا باھاش دعوا نکن حت یول یکن کاریدونم چ ی: داد نزن ،نممن
یبا مادربزرگت دعوا کن یمن تو رو شوروندم کھ بر گھیشھ بعد م  

 

 [23:47 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩٧پارت �� 

 

 

نش کھ تموم کردم حرف زد ینشستم و نگاش م شیآرا زیم یمنم رو صندل  زدیف مزد واسھ  مادرش و باھاش حر زنگ
رو قطع کرد و خودش روپرت کرد رو تخت یشد گوش   

 

  رونیرم ببخواستم   یرو بھ موت بودم اما نم  یخوابش برد منم از گرسنگ ارشیھم گذشت ک گھیچند ساعت د ھی
در اومد یصدا   

 

 

بود نیریبرام ش یلیخ دشیشول افھیبود کھ بھ در اتاق خورد  ق جیر رو باز کنھ انقدر گکردم کھ بره د داریرو ب ارشیک   

 

 

ششونیم پصورت بر نیبا ا دمیکش یرو کھ باز کرد از صداشون متوجھ شدم مامان و باباش اومدن  خجالت م در   

 

 

بکنھ  یاھام رو بوسبلند شد تا ب و رفتم تو سالن مامان دمیبھ سر و وضعم رس کمی  ششونیصدام کرد تا برم پ ارشیک 
دیکش نیو ھ دیکھ صورتم رو د   

 



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

: فاطمھ صورتتمامان  !! 

 

خفھ کننده  یلیخ یضاکرد ف یبھ صورتم و مادرش نگاه م تیبابا ...بابا ھم با عصبان شیزدم و  رفتم پ یجون یب لبخند
بردن بلند شدم و اومدم آشپز خونھ ییبود بھ بھانھ چا   

 

 ید باعث دلخورخوا یگفتم دلم نم ینم یزیچ ارشیکاش بھ ک یکردن استرس گرفتھ بودم ا یم بحث مداشتن باھ اونام
من باشم نشونیب   

 

اما واقعا تحمل کردن رفتارش برام سخت بود نھیب یرو از چشم  من م نایمادربزرگش ھمھ ا قطعا   

 

مگذاشت زیم یوسرم رو رو یبزنم نشستم رو صندل ادیخواست فر یانقدر صداھاشون بلند بود کھ دلم م    

 

شدم ینجوریچرا ا دیوارد آشپز خونھ شد ازم پرس ارشیک کھ  

 

یشماھا خراب بشھ چرا بھ پدر و مادرت گفت نیمن نخوام ب ارشی: کمن   

 

رو جمع کنھ لشینباش مامان بزرگ رفت وسا یزیگفتم تو نگران چ یم دیبود کھ با یزی: چارشیک   

 

باشھ ریخوام از من دلگ یاز خونم بره نم ینجوریخواد ا ی: دلم نممن  

 

 [23:47 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩٨پارت �� 

 

 میدونیدتره ما ھمھ مبساخت  با تو کھ ازھمھ  یخانوادش نم یکدوم از عروس ھا چیوقت با ھ چی:  دخترم مادر من ھبابا
  خود مادرم مقصره تو نگران نباش

 

من اصال   رمیگ ین معذاب وجدا ینجوریمعذب شدم  بلند شدم وگفتم: آخھ بابا ا کمیزخونھ بابا بھ آشپ یھویاومدن  از
بھتون گفت ارشیمتوجھ بشھ اما ک یخواست کس ینم   
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انم زنگ زدم گفتم مام یبرا شیدخترم نگران نباش اصالنم عذاب وجدان نداشتھ باش من خودم دو روز پ دونمی: م بابا
دنبالش امیچند روز م نیا  

 

 

صورتم یدکتر پوست برا میدنبال من کھ باھم بر ادیگفت فردا م ارشیکھ برن مامان بھ ک نیا قبل   

 

م جون نداشتمھ یدرست نکرده بودم از گرسنگ یزیشده بود منم کھ چ کیبھ  تار کیرفتن اونا ھوا  ھم کھ نزد بعد   

 

 

شدن  ھوشیس بح دادم  ھیم رو بھ کاناپھ تکرفت خود جیدرست کنم. سرم گ یزیبرم تو آشپز خونھ چ خواستمیم  یوقت
رو صدا کنم و تمام ارشیداشتم فقط تونستم  ک .... 

 

 

************ 

 

آب باالسرم نشستھ بود وانیل ھیبا ارشیچشمام رو باز کردم ک  یوقت   

 

؟؟؟ ی: خوبارشیک  

 

حالت تھو گرفتم ی: نھ از گرسنگمن   

 

ینخورد یزی:مگھ چارشیک   

 

بزرگت چشم تو چشم تا با مادر  رونیب ومدمیکھ پشت سر تو. با مادربزرگت دعوا کردم  از اتاق ن: نھ ھمون صبح من
  نشم

 

ارنیب یزیخل و چل. صبر کن من برم زنگ بزنم چ ی: دخترارشیک   
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شب دست  ھین من درست ک یزیچ ھیخواد بعدشم بلند شو  یرو نم رونیب یدلم غذا  اریب یزیچ  رینون پن ھی: نھ. من
تو رو بخورم پخت   

 

ستین یا گھیامر د یچ گھی: دارشیک   

 

م شدطور ھ نیاما خودم رو پژمرده گرفت کھ دلش بسوزه و ا  یدنیبانمک شده بود و د یلیبرام خ افشیق  

 

 [23:47 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٩٩پارت �� 

 

ارمیب یچ ھینکن  صبر کن برم  یرو اونجور افتی: باشھ باشھ قارشیک   

 

 

غلم کنھ باز کردم و بخوام  یکھ م نیدستام رو بھ حالت ا نیھم یلوس کنم برا کمیکنم و خودم و تشیگرفتھ بود اذ کرمم
رو باز پژمرده کردم افمیق   

 

 

کردم کھ اره نییتعجب نگام کرد و لب زد بغلت کنم منم سرم رو باال پا با   

 یچ ھیلب  ریردم  زکدستام رو ھم سفت دور گردنش  دمیچیدورش پ یبھ ناچار خم شد تا بغلم کنھ کھ پاھام رو سر اونم
رونیب میو بلندم کرد و از تاق اومد دمیگفت کھ نشن  

 

مگھ ؟؟ ییلویچند ک یسبک یلی: فاطمھ خارشیک  

 

شدم لویچھل ک ریبودم االن فکر کنم ز لویک۴۵بار کھ خودم رو وزن کردم  نی: آخرمن  

 

 دیکرد پرس یرصد م خچالیکھ تو  یھمون جور ارهیب یزیتا برام چ  خچالیمت اپن و خودشم رفت س ینشوند رو منو
 چرا؟؟

 

الغر شدم االن یلیخ  می: نسبت بھ دوران مجردمن  
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دمیام رو بھ ھم مالو دست دمیکھ خودم عقب کش کمیبرام گذاشت  منم مشغول خودنشون شدم  ریش وانیل ھیو  ریو پن نون   

 

؟؟ یست کنامشب در یخوایم ی: خب خب چمن  

 

گفتم بچھ یچ ھیمن  یگرفت یجد یلیخ نکھی: مثل اارشیک   

 

جور  یذا ھاو ھمشم در حال درست کردن غ کنمیخونھ رو م یمن مثل کوزت کار شھیھم گھینکن د تیاذ ارشی: کمن
خواستم یچ ھی تیشب اذ ھیواجورم    

 

 

درست کنم یزیچ ستمی: خب تولھ من کھ بلد نارشیک   

 

یخوشمزگ نیبھ ھم یراحت نی. بھ ھمیدیتو انجام م گمیخب من بھت م:مگھ من مردم من   

 

؟؟؟ میدرست کن یخوایم یتو ...خب چ دونستمیبود من م ی: آخ از دست تو خداشاھده اگھ حالت بد نمارشیک  

 

 

دسر یبراکارامل ھم  کرم ھی  میوقتھ نخورد یلیھم باشھ خوبھ خ مھیو ق یپلو با ماھ دیویو ش ی: اوووم. قورمھ سبزمن   

 

کرد یم نگام یزخم ریش نینگاه کردم کھ ع ارشیلبخند پت و پھنم زد و بھ ک ھیرو گفتم  نایکھ ا نیا بعد  

 

 [23:47 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠٠پارت �� 

 

 

 نیات تنھا . دسیدرست کرده حقتھ خوراک بزنمت تا آدم ش ستیبچھ پرو واسھ من ل یخوا ینم یزیچ گھی: دارشیک
درست کرد ؟؟ شھیرو مگھ م زیھمھ چ  
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 تمیتا اذ یدادیممزخرف و جور واجور سفارش  یعالمھ غذا ھیو   یکردیکھ باھام م ییوقتا یشد یعصبان ھی: ھا چمن
، منم دست تنھا بودم یکرد یھوالم م  یتو دھن ھیمنم حق اعتراض نداشتم  وگرنھ.  ادتھی یبکن  

 

یھمھ سفارش داد نیکھ ا با خنده گفت: پس دلت پره ارشیک   

 

 یب چند مدل غذا مشبشھ  و ھر  یتا اخر ھفتھ خال دیبا یگفتیکرد و م یرو پر م خچالیکھ  ی: بلھ کھ دلم پره وقتمن
شدمیم تیمنم اذ یخورد یمونده نم یناھارم غذا یخواست   

 

رتنکن جان ماد ھیفقط گر  یکنیم ینباش خانم کوچولو  االن تو تالف یعصبان می: خب باشھ تسلارشیک  

 

دنبال مامانم  ؟؟؟ یریاالن م ارشیک ی: راستمن  

 

شھیم یچ نمیدونم بب ی: نمارشیک   

 

یرینھ 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    

 

کرد بس بھش گفتم  فتم درست بشھ. البتھ دھنم گف یقورمھ سبز ھیبعدشم فقط  دادیرو انجام م گفتمیم یھرکار ارشیک
کرد  تا غذا رو آماده کرد ونمیکارا بکن اون کارا نکن. د نیا  

 

بزنج ھا بھ سروصدا اومدن االن شعلش رو کم کرد تا خوب دم بکشن ارشی: کمن   
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داشت زده  یزکھ دستش سب نیخنده بود مثل ا یسوژه  افشیمت من اخ کھ قبرنج ھا رو کم کرد برگشت س یشعل یوقت
 نیوضعش از ا دیترک یبندش ھم کھ نگم ...آشپزخونھ ھم کھ اگھ توش بم م شیاز پ دهیموھاشم ژول شیشونیبود بھ پ
 بھتر بود

 

برو ایبرو کھ حالم از سرووضعت بھ ھم خورد ب ایبرو حموم ب ایب ی: امن   

 

بھ سرو وضع آشپز خونھ برسم دیآشپز خونھ رو با نیول کن بب: فاطمھ ارشیک   

 

موم کھ دارم بھت حجون مادرت برو  ایبعد شام آشپز خونھ رو ھم جمع جور کن ب ی: اول بھ خودت برس بعد با ظرفامن
کنم یم دایپ یآلژ   

 

دم بھ جمع شرچع کر یروس نییپا دیاپن پر یبند رو کند و رفت سمت اتاق منم پشت سرش از رو شیپ تیعصبان با
شام شدم زیم دنیوجور کردن آشپز خونھ بعدم تمام ظرف ھا رو شستم آخر سر ھم مشغول چ   

 

از پشت بغلم کردم و سرش رو تو گردنم فرو کرد ارشیکھ ک دمیچ یرو م زیم داشتم   

 

بشھ تیآقاش اذ ادی: آخ من قربون خانم مھربون وکدبانوم بشم کھ دلش نمارشیک   

 

ھمھ  نیو ا شاریک یاما نھ خودشھ  ول ستین ارشیک نیا دمیشن یمن اشتباھ دیخودم شک کردم شا یوش ھابھ گ اول
بھیمحبت عج  

 

 [23:48 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠١پارت ��  

 

 

دنم رو کھ ب یکردم تو صورتش با خنده و برق زیسمتش و چشمام رو ر دمیجور کھ دستاش دورم بود چرخ ھمون
شیشونیکرد دستم  رو گذاشتم  رو پ ینگام م رزوندلیم   

 

 

تو سرتھ  مشکوکم مشکوکم بھت یفکرا ھیپس مطمئنن  ی: نھ تب ھم کھ ندارمن !! 
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بھت محبت کنم؟؟  یھمش باھات دعوا کنم  دوس ندار دیبا  گھید ی: خلارشیک  

 

 

خوام یبھ تخت باشھ ...نھ نم دنیکھ دوامش فقط رس ی: محبتمن   

 

 

رو بھ روش یدھنش  و نشستم رو صندل یبزنھ کھ پستم رو گذاشتم رو یذفح اومد  

 

 

رو نداره ازیچ نجوریطاقت ا گھیتو را خدا گولم نزن دلم د یول  شناسمتیمثل کف دست م ی، شوھرم ارشی: کمن   

 

 

رف زدنح رو بھم نگاه کرد بعد لب باز کرد و شمرده شمرده شروع کرد یا قھیاومد رو بھ روم نشست چند دق    

 

 

داشت باھام  قیشقا رون،یب یبودم سرت داد زدم ، با بغض رفت ی، عصبان شتیرو آوردم پ قیکھ شقا ی: روزارشیک
دمشیکرد ، بوس طنتیش کمیکرد ،  یبحث م  ... 

باھات حرف  یکرد  وقت یحسرت نگاه م ھیغم  ھیافتاد  با  یلب و گردنش م یھا یروز ھروقت چشمت بھ کبود اون
یکرد ھیگر تو حموم ی،  رفت یکرد یھمش بغض م یکرد ینگاه م اشیبھ کبود یکھ بھش نگاه کن نیا یجابھ  زدیم  . 

 

 

 دید ینظر داشتھ وقت رفتار ما رو تحت زیبھ ر زیانقدر حواسش بوده کھ ر یعنیشد   یکردم باورم نم یتعجب نگاش م با
کنم گفت یبا تعجب نگاش م یدارم اونجور  

 

 

کھ  یزمانا ادی ی...   ازاون روز عذاب وجدان داشتم بھ خصوص وقتشناسمتیمثل کف دست م ینم: فاطمھ ، ز ارشیک
یچرا انقدر نامرد یدیپرس یازم م شھیکردم و ھم یم تتیاذ  
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و تو  بھشت بردم و ر یکیدم  یرو تو جھنم انداختم و عذابش م کدومتونی  ینامردم کھ وقت یلیخودم گفتم واقعا خ با
براش ساختم رو یزندگ نیبھتر  

 

 [23:48 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠٢پارت �� 

 

 

نکن  من اون  یبونترحم مھر یاز رو کنمیکنم پس التماست م ییخواد محبت گدا یدلمم نم ارشیندارم ک ی: من گلھ امن
ترحم بده یکھ تک تک رفتاراش بو  یارشیبھ ک دمیم حیبد اخالق رو ترج ارشیک   

 

 

میروع کنش یجا ھیاز  دیبالخره با میکن یزندگ ینجوریشھ من تو ا یکھ نم یزندگ نیھ تا آخر ا: فاطمارشیک   

 

 

می: باشھ  حرف تو درست ... خب از کجا شروع کنمن  

 

یکھ ندار یداشتھ باش تیتو زندگ یخوایم یدونم تو بگو چ ی: نمارشیک  

 

 

یکن یواقعا بگم قبول م یعنی: من   

 

: اھومارشیک   

 

سواد باشم یزن ب ھیخوام  یدارم درس بخونم نم: دوس من   

 

شھیشروع م نرستایترم اول دب یامتحان ھا گھیگذره چند وقت د یدو ماه  از شروع مدرسھ م کی: االن نزدارشیک   

 

کنم یامتحان ھا بودم شرکت م ی: مثل ترم دوم  کھ فقط سر جلسھ ھامن   
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سختھ ی: اونجورارشیک   

 

نھمگھ  یکن ی: تو کمکم ممن  

 

مھ  رشتھ ندارم ھ یباشھ من مشکل یخب ول یرو انتخاب کن یا گھید یھا یدرس سرگرم یبھ جا یتون ی: مارشیک
؟؟؟یبخون یچھ رشتھ ا یخوایاالن م  یآورد زکیف یاضیھارو بھ جز ر  

 

کھ زبان تو تمام رشتھ ھا ھست نھی: از زبان متنفرم اما مشکل امن   

 

ھا  زیچ ھیمورد بقاالن بلند شو شام رو بکش در رمیگ یمشاوره وقت م یکالس ھا یبرات برا  یتالش کن دی: باارشیک
میزنیبعد حرف م  

 

 [23:48 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠٣پارت �� 

 

 

کتاب ھا  میرفت ارشیچند جلسھ کالس مشاوره رفتم و  انتخاب رشتھ کردم و با ک ارشیوقت گذشتھ بود بھ کمک ک چند
میدیرو خر رمیولوازم تحر  

 

 

 یذوق داشتم ھ زیچ نی. منم عریفروشگاه لوازم تحر بردنیداداشم منو م ایاون موقعھ ھا کھ دبستان بودم بابام  نیع 
خوردن یبھ دردم نم لمیآخرشم نصف وسا  داشتمیاونا بر م یھ داشتمیبر م نویا   

 

 

شده بود یبھ قبل عال واقعا نسبت ارشیک  میچند تا پاکت و کارتون کتاب وارد خونھ شد بھ   

 

 

مثل قبل میچیپ یھم نم یبھ پرو پا ادیز  میسازیاما باھم م میبحث دار مویکرد یوقت ھا جنگ ودعوا م یبعض درستھ ... 
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کنمیم کتیت کیبشھ ت جدهیھ نییمعدلت پا دمیھمھ زحمت کش نیخدا شاھده ا یعنی:  ارشیک   

 

 

یشھ اگھ کمکم کن ی: نممن    

 

خانم ھم بشم یمعلم خصوص دیخودم کمھ با یاد من برسھ  کارا: خدا بھ دارشیک   

 

 

کمکم کنھ گمیاصال نخواستم بھ ھوو جونم م شی: امن    

 

نیکن ریگ نیشما منو زم نیآخرش ھم ترسمی: آخ از دست شما دوتا  مارشیک   

 

 

میمجبورت کھ کرد یریدوتا زن نگ یخواستی: ممن    

 

بھ جونت ومدمی: برو تولھ تا نارشیک   

 

 

تو سالن نسشتھ  رشایرو جا بھ جا کردم و لباس ھام رو عوض کردم  اومدم ک لیخنده پھن زدم و رفتم تو اتاق وسا ھی
رفت یور م شیبود و با گوش   

 

 

انداختم شیبھ گوش یخم شدم و نگاھ طونیدم کردم و بردم. کنارش نشستم اما اون اصال متوجھ نشد ش یچا براش   
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 ارشیوسم  تا کشده بود کاب یکھ چند ماه اول زندگ یکرد ھمون یعکس ھمون دختر رو نگاه م شد دیلبخندم ناپد کھ
دیخواب یکرد نم یعکس ھاش رو نگاه نم   

 

 

ھم  گھید یکیز من بھ جاون افتاده بود و دوباره رفتھ بود سراغش االن کھ بھ  ادیھمھ وقت بھ  نیدونم چرا بعد ا ینم
 تعھد داشت

 

 [23:48 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠۴پارت �� 

 

 

ه کردماشار ییزدم و بھ چا یجون یبلند کرد کھ متوجھ من شد حا خورد  لبخند ب شیسرش رو از گوش ارشیک   

 

 

در بره تیبخور تا خستگ یدم کردم خستھ شد ی: برات چامن   

 

 

مدیخونھ کھ صداش رو شنگفت بلندشدم کھ برم تو آشپز ینم یزیکرد و چ ینگام م یاون ھمون جور اما   

 

 

شھ یمانع م یزیچ ھیدونم چرا  یدارم عکس ھاش رو پاک کنم اما نم می: تصمارشیک   

 

 

جاش رو  مینتونست یحت  قی. چون نھ من نھ شقایچون ھنوز دوسش دار یکنیچون ھنوز بھش فکر م دونمی: من ممن
میریکوچولو ھم بگ ھی   

 

 

رو پرت کرد کنارش  رفتم کنارش و جلو پاش  شیفرستاد  گوش رونیو بتو موھاش فرو کرد  کالفھ نفسش ر دستش
  نشستم
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نخاطراتش ھمھ تو ذھنت ھک شد رشینداره چون تصو دهیفا یصدبار کھ عکس ھاش رو پاک کن ارشی: کمن  

یاما شب  و روز بھ فکرش یفراموشش کرد یتو تظاھر  کن میخوا ینم قیباش نھ من نھ شقا مطمئن    

 

 

 

کنم ؟؟ کاریچ یگیخب م:  ارشیک  

 

 

یدت بخواخو یوخاطراتش اونم وقت ریتصو شھیبھ مرور زمان کمرنگ وکمرنگ م یکن یکار  ستین ازین یچی: ھمن   

 

 

اون وقت  یور کندخاطراتش رو از خودت   کمی یرو برداشتم و جلوش تکون دادم و ادامھ دادم: ھر وقت تونست شیگوش
نیبھ از تو ا یتو ذھنت ھذفش بکن دیون اول باچ  یرو ھم پاک کن نایا یکنیجرعت م   

 

 

 یقبول دار ھیظرت چن: حاال  دمیرفتم تو آشپز خونھ ازش پرس یروش لبخند زدم و بلند شدم و ھمون جور کھ داشتم م بھ
 حرفام رو ؟؟

 

 

یفمیاز سنت م شتریب یلیکنم خ یوقت ھا حس م ی: بعضارشیک   

 

 

زودتر  از سنم بزرگ شدم یلیخگفتم: چون   یو با لبخند تلخ برگشتم  

 

 [23:48 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠۵پارت �� 
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ده بودم  امتحان تونستم بکنم خودمو غرق درس ھا و امتحانام کر یھم نم یگذشت کار یم روزیمزخرف تر از د ھرروز
خوندمیوقفھ درس م یھام شروع شده بودن و منم ب   

 

 

 یھم دلدار ارشیککردم کھ  ھیعاده دادم جز زبان  کھ عصابم رو خراب کرد روزش انقدر گرامتحاناتم رو فوق ال ھمھ
کرد یھم مسخرم م دادیم    

 

اومدم اگھ  یھ حرف مزد منم ب یدو کلمھ باھام حرف م ارشیتا ک ریامتحان ھام ھم شدم ھمون آدم افسرده و گوشھ گ بعد
گفتم ینم یچیزد منم سکوت سکوت بودم و ھ ینم یاون حرف     

 

 

 خوردنیم شتریم رو بآوردن کھ مغز فیبا خانوم بچھ ھاشون تشر ارشیو اردالن وک ایمیمامان ک قیھم شقا یچند باز ھی
کھ حالمو بھتر کنن نیتا ا  

 

 

 

 یجا ھیشغول کردم  حال بودم آھنگ گذاشتم و خودمو رو با زمزمھ آھنگ ھا م یھفتھ از امتحانام گذشت از صبح ب چند
بزاره ایدن نیکھ نتونست پا تو ا یشد فکرم رفت سمت بچھ ا یدونم چ یبود نم نیغمگ یآھنگ ھا کار اومد   

 

 

خ کھ اگھ بود آ ومدیکھ سرم ن یبود چھ بالھا یکھ سقطش کردم چھ روز سخت یاشکام دست خودم نبود اون روز گھید
شد عمر مامانش یاومد و م یم ایبھ دن گھیچند وقت د   

 

 

من شکھ نگام کرد واخماش رفت تو ھم دنیدرو باز کرد اومد توبا د ارشیکخودم بودم کھ  تو   

 

یراه انداخت لیشده کھ س ی: باز چارشیک   
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ھات افتادم یبد ادی یچی: ھمن   

 

توسرم یتا بکوب یکنیھامو رو چماق م یبد رهیفکر کنم ھر وقت دلت بگ یعنی: ھھ ارشیک   

ندارم رو بزار کنار حوصلھ ھیطعنھ وکنا ارشی: کمن   

 

کنارم نشست و سرم رو بلند کرد اومد  

 

 [23:50 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠۶پارت �� 

 

 

یسرخ شد ادیز ھیمال کدوم کارمھ کھ از گر قیبگو حال بدت دق قیچشمام نگاه کردو گفت: دق تو   

 

ماھش بود نھ؟؟۶شد االن  یاگھ بچمون سقط نم ارشی: کمن  

 

ھم گذاشت و فشار داد و لب زد : پس درست حدس زدم یاش رو روحرفم چشم دنیشن بعد   

 

 

 ی، م میبشنو قلبش رو یصدا میتونست یپسر ، م ایبده کھ دختره  صیدکتر تا تشخ میبر میتونست ی: اگھ بود ممن
کردم یماھاش سرگرم من تنھا نبودم و خودم رو ب گھیاومد. د یم  ایبھ دن گھیچند ماه د میریبراش لباس بگ میتونست   

 

 

تا من زجر بکشم ؟؟ یدوست دار یلی: خارشیک  

 

شھ فراموش کرد یاون دو روز نحث رو نم رهینم ادمیبکنم  ی: نھ اما ھرکارمن   
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شدم اون  مونیشپکنم اما باور کن فاطمھ من خودمم  حیشھ کارھام رو توج یبد کردم و نم یلیمن خ دونمی: مارشیک
دادم موقعھ اون کار احمقانھ رو انجام   

 

خوام تو رو یمن نم ارشی: کمن ... 

 

کھ  ھیخودم اما کار فکر کردم چقدر حسرت یکھ تو گفت یھا زیچ نیخود من چند بار بھ ا یدونی، م دونمیم سی: ھارشیک
یتو بخوا ھیفقط کاف میفرصت دار یلیشده  مطمئن باش ما خ     

 

ه؟؟شم  چھ طور یوگفت : اون وقت من دست بھ کار م دیخند طونیش  

 

اسھ خنده ھاشکھ دلم قنچ رفت و دیصداش کردم کھ بلند و مردونھ برام خند غویج غیج یو خنده و حالت ھیگر با   

 

ییایدر ب یدارم تا بلکھ از افسردگ یرفت چرا اومد برات خبر ادمیاصال  ی: راستارشیک  

 

 [23:50 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠٧پارت �� 

 

 

خبرت؟؟ ھی: چمن  

 

میسفر بر ھی دیبا قیدارم  من و تو شقا یکاریب یده روز ھی: من ارشیک   

 

حاال؟؟ می: کجا قراره برمن  

 

یکھ خوشحال نشد نی: مثل اارشیک  

 

گذشت بھ خاطر من اصال بھم خوش ن  فتادین یاتفاق چیکھ زھرم شد ھ نیسفر جز ا میکھ رفت شی: نھ... دو دفعھ پمن
بھتون خوش بگذره نیبر قیبھتر تو شقا  یتو ھم زودبرگرد یشد یمجبور م   
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داده شده بیترت یکھ تو باش نیسفر فقط بھ خاطر ا نی: اارشیک   

 

؟؟ ھی: منظورت چمن  

 

سفر رو داده اونم فقط بھ خاطر تو نیا بی: مادربزرگ من ترتارشیک   

 

داره گھینقشھ د ھی: مادربزرگت ؟؟؟  حتما من    

 

 

ازم خواستھ کھ تو   لواسون رمیبھ عشق اون م شھیزن فرشتھ  ھم ھی  میمادربزرگ مادرگم  ی: نھ بابا اون رو نمارشیک
یدار یادیز یرو ھم خواست کھ ببرم  واستون فکر کنم نقشھ ھا قیشقا  ششیرو ببرم پ   

 

: نقشھ؟؟من  

 

شھیش مخبو لذت  زیبرات خاطره انگ یلیسفر خ نیمطمئن باش ا ستیتو سر اون فرشتھ ن ی: نترس فکر بدارشیک   

 

؟؟؟ میریم ی: کمن  

 

تو ھم آماد شو رمیگیدوش م رمی. من ممیریم ی: چمدون رو بستارشیک   

 

 

کرد یداشت موھاش رو خشک م ارشیک رونیاومدم ب یرفتم تو حموم و دوش گرفتم وقت یسر   

 

 

ھم کنار  رشایخودم و ک یبا ھمون حولھ بدون خشک کردن موھام شروع بھ جمع کردن چمدون شدم  لباس برا منم
ببره ارشیتا ک نیگذاشتم چمدون رو گذاشتم زم   
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 شیآرا ھیدم منم مشغول خشک کردن وعوض کردن لباسام شدم  بع  نیکھ آماده شد  چمدون رو برد  تو ماش ارشیک
و  ونریاز خونھ زدم ب بعد از چک کردن خونھ گھید لیو ساک کوچک چند تا وسا میشیکردم و با برداشتن لوازم آرا میمال

 درم قفل کردم

 

 [23:50 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠٨پارت �� 

 

نگو کرد کھ یھم باھاش م یکرد چنان عشق یگذاشتھ بود و گوش م تیال یقیموس ھی ارشیسوار شدم ک یوقت   

 

 

 رهیچرا نم ارشیکبرام سوال شده بود کھ   نییپا ادیزنگ زد بھش تا ب ارشیک میدیکھ رس نایا قیخونھ شقا  کینزد 
تا خواستم ازش بپرسم یخونشون ول  

 

 

تو صندوق منم بھ  رفت  چمدونش رو گذاشت ارشیکھ ک رونیچمدون اومد ب ھیبا  قیباز شد و شقا نایا قیدر خونھ شقا 
کردم یشدم و باھاش رو بوس ادهیاحترامش پ   

 

دیپوف کشدار کش قیباال رفت کھ شقا کھیموز یصدا  میراه افتاد یپشت وقت قیمن جلو نشستم و شقا  میسوار شد یوقت   

 

ھات کیموز نیبا ا ارشیک ی: رو عصابقیشقا  

 

اونم بکش پیز یندار یوقت زارمیمن م اریب یداشت یقی: صد دفعھ گفتم ھر وقت موسارشیک   

 

؟؟ یزار ی: من دارم بدم ممن  

 

: بدهارشیک   
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ترش کن از شھاب رو کم تیدلبر نیو وصل کردم بھ پخش ماشگذاتشتم  میکردم و تو جا رم رونیب میرو از تو گوش رمم
پخش شد یمظفر   

 

 

گرفتم تمیرو دستام و پام ر تمشیرو باال بردم و شروع کردم  بھ ر صداش  

 

 

خره بھ حرف اومدبل قیتعجب کردن  شقا قیو شقا ارشیتا آھنگ گذشت ھمھ آھنگ ھا نسبتا شاد بودن معلوم بود ک چند   

 

یگوش بد یباحال یآھنگ ھا نیھمچ ادی بھت نم: فاطمھ اصالقیشقا   

 

گوش کنم ؟ یکھ ھمش مداح خورهیم افمی: چرا؟؟؟ بھ قمن  

 

 

 یکرد و دلم برا یم کھ دل منو آب یھمون خنده ھا دیخند و دوباره بلند ومردونھ خند ریحرفام زد ز دنیبا شن ارشیک
رفت یخندش قنچ م  

 

 

غازه پارک کرد تا رستوران و چندتا م ھیرو کنار  نینسبتا سرسبز ماش یاج ھی ارشیکھ  ک میتو راه بود یساعت چند
میاستراحت کن  

 

 [23:50 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٠٩پارت �� 

 

برگشت  یقتورفت سمت  رستوران کھ صداش کردم  یداشت م ارشیخواست ، ک گریج  ھویبود دلم  یگرکیج ھی اونجا
کج کردم و لب زدم یگرکیرو سمت ج مظلوم کردم و گردنم افمویق   

 

خواد یم گری: دلم جمن  !! 
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ست کنھبرامون در گریج خیبھ مرده گفت ده تا س یگرکیو اومد کنارم و دستم رو گرفت و برد سمت ج دیخند   

 

کرد  یدرست م رگیکھ ج یرمردیرفت داخل رستوران منم شروع کردم کنار پ قیبا شقا ستمیجا وا نیبھم گفت ھم بعدم
کردم ینگاه م رمردهیو بھ کار پ زدمیقدم م   

 

رو گرفتم برم  گرھاینشستھ بود رو نشونم داد تا منم ج قیکھ شقا یھا رو حساب کرد و جا گریاومدو پول ج ارشیک
  اونجا

 

 

دم مشتاق ش یلیخ یلیخکرد کھ  فیانقدر از مادربزرگش برامون تعر ارشیک ریتو مس میغذا خوردن  دوباره راه افتاد بعد
نمشیبب   

 

 

دست بوس  بھ قول معروف ششیکنھ مادربزرگش ازش خواستھ منو ببره پ یم دیانقدر داره تاک ارشیکھ ک بخصوص
 میمنف یفکرا یجلو باشھ اما یکیمادربزرگش ھم مثل اچن  نیترسم کھ ا یم کمیدونم چرا  یرم  نم یمادربزرگش دارم م

رمیگ یرو م   

 

 

 دیچیپ ارشیک ھویقشنگ بود کھ  یلی. خمیکھ ھر دو طرفش درخت بود رفت یجاده ا ھیرو تو  یطوالن یلیخ ریمس ھی
بود یجاده خاک ھیدرختا  نیسمت راست ب   

 

 

رو  ریبا درختا مس بود کھ یجاده ا ھیاما  یکرد یکھ جاده باشھ رو نم نیاصال فکر ا یکرد ینگاش م یجور نیھم یوقت
کرد یمعلوم م   

 

 

 گفتیم ارشیکھ ک یجوراون  میرو بھ رو شد یدر آھن ھیکھ بھ  نیتا ا میو تاب رو  رفت چیپو پر  یطوالن یلیخ ریمس ھی
میبود یتو جاده م دیبا شتریساعت ب کیوگر نھ  میبور زد ونیما ھنوز  م   

 

 نیداشت  خونھ انگار ب یلیھم خونھ دار و درخت ھم خ رشیشد ودرو باز کرد خونھ فوق العاده بود ھم مس ادهیپ ارشیک
بزه ھا پنھون شده بودس  
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یبود عال یخونھ عال نیباشھ اما ا یخونھ ھا نیھمچ  نجایکردم  ا ینم فکر   

 

 

خانم رو  ھی یکھ صدا میدر حال نگاه کردن بھ دارو درخت ھا و ظاھر خونھ بود قیو ھم من ھم شقا میشد ادهیپ نیماش از
میدیشن   

 

 

نھ وسط اون دارو ککمکت  ادیتونھ ب ینم یخراب بشھ کس نیگھ ماشا این ریگفت: صد بار گفتم از اون مس ارشیبھ ک کھ
 درختا  کو گوش شنوا

 

 

 نیشد ا یاورم نمصدر بازشد  ب یدھنمون اندازه قار عل قیمن و شقا رونیخانم اومد ب ھیدر خونھ باز شد و  یوقت
باشھ ارشیمادربزرگ ک  

 

 [23:52 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١١٠پارت �� 

 

 

 نیا میرکنباو یعنیپشت سرش بستھ شده  یکھ موھاش دم اسب یا روزهیف یورزش یسال با لباس ھا انیخانم م کی
اونم مامان مامان ارشھیمادربزرگ ک !!! 

 

 

 یلیخانم خ نیت بھ انسب شیزن باشھ  مادربزرگ پدر نیکنھ  دختر ا یباور نم یکس ستھیاگھ االن بغلش وا ارشیک مامان
وشکستس ریپ  

 

 

 میرفت یھم سرو ما میبھ خودمون اومد دمینش ششیرفتھ پ ارسیکھ ک نیکھ متوجھ ا میبھش زل زد قیمنو شقا نقدرا
ششیپ  
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ون نگاه کرد کھ ھم کرد  و با لبخند تو چھرام یمجلس یرو بوس ھیبا کالس باھامون دست داد و  یلیخ میدیرس بھش
میدوتامون معذب شد  

 

 

یو فاطمھ انگاه کرد و  گفت: ت قیمن دق بھ   

درستھ؟؟  قیکرد وگفت: وتو شقا یھم نگاه  قیشقا بھ  

 

 

کرد تو خونھ مونیزد و راھنما یوجذاب  نیریکھ لبخند ش میکرد دییلبخند و  دوتامون تا با    

 

نمعذبھ مثل م ینجوریبرد کھ اونم ھم یشد پ یرو م نیھم ا قیمعذب بودم از رفتار شقا یلیکھ خ من   

 

 

رو مبل تک نفره کنار مادربزرگش ارشیھ مادربزرگ روبھ رومون  و کک میھم نشست کنار  

 

 

 یزیچ ھی بود و با نییسرمون پا  یحالت معذب نیتو بدتر قیو من وشقا زدنیومادربزرگش  باھم حرف م ارشیک
میکرد یخودمون رو سرگرم م  

 

 

 ھیز خونھ تا بلکھ ما بلند بشھ بره آشپکنھ و  ییرایخواد ازمون پذ یکھ نم نیشد وگفت: مثل ا لیبھ سمتم متما قیشقا
بکشم ینفس راحت   

 

 

نھیکردم لبخندم رو پنھون کنم تا مادربزرگھ نب یرفتم و سع یچشم غره ا بھش   

 

شنونی: زشتھ. ممن  ... 
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گمی: مگھ دروغ مقیشقا   

 

دیھ کھ شنھ کزمزم قیشقا میآب دھنمون رو قورت دار یو بھ بدبخت میدیمادربزرگھ دوتامون ازجا پر یصدا با  

 

نیالزم دار یزیاومده چ شیپ ی: دخترا... مشکلمادربزرگ  

 

 [23:52 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١١١پارت �� 

 

 

خوادیتشنست و آب م قیگفتم :شقا ھیجمع کردن قض یانداخت برا نیینگفت و سرش رو پا یزیچ قیشقا   

 

ارشیب وانیچندتا ل پارچ شربت ھست با ھیاپن  یرو زمی: او عزمادربزرگ   

 

 طنتیبا ش ھیصباناومد از صورتش معلوم بود ع یم یبلند شد و رفت شربت ھا رو آورد وقت یجا خورد ول دیشد قیشقا
رفت یبھش چشمک زدم کھ بھم چشم غره ا   

 

ار کن دیتون یباھم م  ستی: داشتن ھوو براتون سخت ندیباھامون حرف زد و بعد ازمون پرس ارشیمادربزرگ ک کمی
؟؟ نییایب  

 

ھم  میھم شد یمیصم یلیبرعکس با ھم خ میستیبلھ آروم گفت. اما من با لبخند گفتم: خداراشکر ما باھم بد ن ھی قیشقا
میکن ینم یحسادت گھیبھ ھم د میرو دوس دار گھید   

 

نیند ینجوریا دیبھ خودتون ام یپس  الک یطور فکر نکن ھنوز مونده تا متوجھ بش نی: نھ امادربزرگ   

 

 

میدارباھم ن یمشکل چیھ قیمن و شقا  یبا حرف زدن بشناس ھیآدم رو با  ھی شھیم ستیطور ن نی: نھ امن   
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؟؟؟ ی: مطمئنمادربزرگ  

 

: بلھ مطمئنممن   

 

یش ینم مونیپش یزنیکھ م یحرفا نیمطمئن باشم از ا یعنی: مادربزرگ  

 

دی: بلھ مطمئن باشمن   

 

اتاق ھیاتاق باشن و تو تو  ھیتو  قیو شقا ارشی: باشھ پس چھ طوره امشب کمادربزرگ   

 

جوابش گفتمدر یبدون فوت وقت سر نیھم یخواد منو تحت فشار بزاره  برا یم ثیخب یزن ھا ریپ نیاز دست ا اخ   

 

باھم  باشن دیشب ھا با نیاز ھم یشب ھی  ارشیوک قیندارم در ھر صورت شقا  ی: باشھ من مشکلمن   

 

زدم یحرف نیخودمم تعجب کردم چھ طور ھمچ از خجالت سرخ شد قیشقا    

 

باشھ  خوبھ؟؟؟ قیامشب شب اول تو شقا ارشی: چھ طوره اون شب امشب باشھ؟؟ھا کمادربزرگ  

 

یا گھید زیچپوز منو بھ خاک بمالن نھ  خوانیفقط م نایمن ا یخدا یوا  نیا گھیداره م یآسفالت شد  چ دھنم   

 

صورت نگرفتھ یازدواج میعقد کرد ما فقط یمامان یگیم یدار ی: چارشیک   

 

ستیاون باکره کھ ن یندار قیھم بھ خاطر شقا ینداره مشکل یبی: خب عمادربزرگ    

 

تھ بود کھ قبل نداشت چون خودش بھم گف یانداخت  مطمئنا بھ خاطر من کھ مشکل نییشد و سرش رو پا نیغمگ قیشقا
باھام رابطھ داشتن  اما مادربزرگ شیفوت  نامزد قبل ...     

یکھ انقدر دھن لق ارشیگندت بزنن ک اخ  
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 [23:52 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١١٢پارت �� 

 

ره کردم کھ اشا قیباال انداخت ومنم بھ شقا یبود کھ شونھ ا رهینگاه کردم سرزنش گر بھش خ ارشیچپ چپ بھ ک 
  متوجھ شد

 

بنشونھ ید حرفش رو بھ کرسمادربزرگ موفق ش ارشیمادربزرگ و ک نیبحث ب کمی بعد   

 

میکن نییتا اتاق امشب شماھا رو تز میری: خوبھ پس من فاطمھ جان ممادربزرگ   

 

منو عذاب بدن خوانیفقط م یگذاشت تیعوض یبنده ھا نیا نیخدا چرا منوب اخ  

 ھینبالش رفتم تو ود ناچار بلند شدم یشد و بھ منم اشاره کرد کھ دنبالش برم  عصابم بھ شدت خورد شده بود ول بلند
  اتاق

 

تو اتاق  گھید یچیھ نیھم .دیبا کمد و تخت سف یکالباس  یھا یواریاتاق با کاغذ د ھیمنم بھ اتاق نگاه کردم   رونیب رفت
  نبود چندان قشنگ و جذاب نبود

 

 

ودشم مشغول ن خم یعالمھ شاخ گل سرخ  برگشت و اونا را داد بھ من تا ھمھ رو پر پر کنم او خدا ھیبا  مادربزگ
تخت شد یباال یوصورت دیسف یطورھا   

زن نیداره ا یدل خجستھ ا عجب  

 

 

 یم تیلبم رو اذق کمیبخوابھ  گھید یکی شیمن نباشھ و پ شیامشب پ ارشیکھ ک نیشده بوذ فکر ا میحسود کمی راستش
آوردم یخودم نم یکرد اما بھ رو   

 

 

ت و بھ مادر بزرگ نگاه کردم کھ کار اونم تمومشد  با گلبرگ ھا رو گذاشتم رو تخ ینیس یتو یتموم شد کارام گال بعد
گلبرگ ھم دور تا دور تخت پخش کرد یرو وسط تخت درست کرد  کم وستھیدوتا قلب بھ ھم پ   
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مادربزرگ رفت زنگ زد بھ رستوران و برامون غذا سفارش داد رونیب میھم  از اتاق اومد با   

 

مادربززگ دمیفھمازش ن یچیخوردن شام  کھ من ھ بعد  

خون سرد  یلیت خحموم ھم رف یرو داشتن و ھردوش حت یاتاق کرد اوناھم کھ معلومھ دوتاشون آمادگ یاونا رو راھ و
سوحان روح من  کردن دیکل دنیچرخ یو شاد وارد اتاق شد و صدا   

 

 

و بھ رو تخت بود کنارش رد. اتاق  وارد اتاق ش یبھ اتاق بقل اتاق اونا اشاره کرد و منو تو اون فرستاد  وقت مادربزرگ
  تراس کھ درش باز بود  منم کھ عاشق تراس

 

توش بودن و باز  قیو شقا ارشیکھ ک یدر تراس اتاق دنیعصاب متشنجم رو بھ راه بشھ اما با د کمیتو تراس تا  رفتم
 شھیبود کھ ش یھاشیامن شمواجھ شد. در تم شھیبودنش تعجب کرد اومدم برم تو ودر تراس رو ببندم کھ با در بدون ش

نداشت یا  

 

 [23:52 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١١٣پارت �� 

 

 

در حال معاشقھ  گشیزن د ای غلستیھرت تو اتاق واقعا سختھ ،شوبودن  دنیجوش کیرفتم تو اتاق اشکام نزد دیام نا
 ... باشھ و تو

 

 

و رابطھ چقدر خشن و تکھ  نیاز ا ارشیلند بشھ  حتم داشتم کھ کب قیو نالھ شقا غیج یبودم کھ صدا نیلحظھ منتظر ا ھر
نگفتھ یزیرحمھ بھش چ یب  

 

 

 یلذت م یاز رو قیشقا  زیر ینالھ ھا یکھ  صدا کیاومد کنجکاو شدم  رفتم نزد ینم یگذشت اما صدا یلیاما خ  
    اومد  پاھام رو متوقف کرد
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 یفھ و نالھ ھاخ یھا غیج ی، تو صدا دمیشنو یواضع  م زدنیکھ م یکم صداش باال رفت  کھ سوحان روحم شد حرفا کم
از درد نبود یاثر چیھ قیشقا   

 

زد یخمار تر شده بود و سرار لذت تو صداش موج م شھیخشن و خش دار نشده بود فقط از ھم ارشیک یصدا   

 

 

وگفت خفھ ش ینمرفت و  یھا رو عصابش نم غیج یصدا گھیاونا بھ اوج رسونده بود. کھ د قیشقا حتما   

گھیعاشقونھ م یجاش زمزمھ ھا بھ  ... 

 

 

کھ  یاما رابطھ ھا ھگید زیمحبت و عشقھ نھ چ یرابطھ فقط از رو نیا  یفھم یکھ نم یفاطمھ بدبخت چقدر تو ساده ا آخ
وشھوتھ ازین یفقط از رو یتو توشون   

 

 ھی  یخون بس ھیط تو فق یمحبت و عشق رو دارکھ انتظار  یھست یکھ االن باھاشھ عشقشھ اما تو...  اصال تو چ یاون
  اجبار پس خفھ باش

 

 

 دمیکھ د رونیم ببود  خواستم از اتاق بزن کیخواستم  گوش نکنم اما صدا نزد یم ی. ھرچدنیچیپ یتو سرم م صداھا
تاقبرگشتم تو ا دی. نا امکنھینگاه م ونیاتاق ھا داره تلوز یتو  سالن رو بھ رو ارشیمادربزرگ ک  

 

❤ مان دختر خون بسر ❤, [11.09.18 23:52] 

�� ١١۴پارت �� 

 

 

شد یصدا ھمش پخش م نیھم یبرا یبود و نسبتا خال کیکوچ یلیگوشھ اتاق کز کردم اتاق خ   
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 ریکنھ د یا ول نمھ یراحت نیبھ ا شھیارضا م رید  گھید ارشھیشد ک یھرچقدر منتظر بودم کھ صدا ھاشون بخوابھ  نم 
شھیم یراز   

 

 

وجودم بھم گفت   ثیبلحظھ  روح خ ھیرا ندارم   دنشونیخواست برم در تراس رو خودم ببندم اما مطمئنم تحمل د یم دلم
ومدیکوفت کنم. اما  دلم ن راشونیرو  یخوش نیا   

 

 

زنگ زدم ارشیرو برداشتم و بھ تلفن ک میگوش  یآن میتصم ھیشد کھ تو  یدونم چ ینم   

 

 

بگھ یزیشدم اومد قطع کنم کھ  وصل شد  نزاشتم چ مونیشتا جواب بده اما پ دیطول کش    

 

دیرو ببند ی: در اون تراس لعنتمن   

 

کھ  کممیتا  ریگبعذاب وجدان  کمیشنوم تا  یخواست بفھمھ کھ دارم صداشون رو م یرو زدم و قطع کرد  دلم م حرفم
کنم یشده  امشب شب زھرش بشھ کھ فکرش رو نم   

 

 

اشکام آروم آروم   کردم و خودم رو انداختم رو تخت ادیگذاشتم و صداش رو ھم تا تھ ز یکیآھنگ ھا   ستیرفتم تو ل 
ختنیر یم   

 

 

کنن یالخعقده ھاشون رو سرت  ھیمادربزرگش بھ سبک خودش ضربش  رو بھم زد ھنوز مونده ، مونده تا بق ھھ   

 

 یم نیمام داست سنگحالت بودم چش ھیدر تو دونم چق یکردم  نم یم ریس گھید ییایدن ھیتو   ختنیریم زیر زیر اشکام
شد نییشد کھ تخت باال پا  

 

 [23:52 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤
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�� ١١۵پارت ��  

 

 

مخواست باھاش چشم تو چشم بش یدونھ دونھ رفتار ھاش رو از حفظ بودم دلم نم گھید  ارشھیک قطعا    

 

کردم  ھیھمھ گربف خواستیم ینشست  چشمام رو لمس کرد اه لعنتخودم رو زدم بھ خواب  دستش رو صورتم  نیھم یبرا
لوم دادن سمیخ ینھ کھ چشم ھا ای    

 

 

تن نداشتقصد رف ارشیشدن اما ک یتر م نیگذشت کھ لحظھ بھ لحظھ چشمام سنگ قھیآھنگ قطع شد  چند دق یصدا   

 

 

رفت یک ارشیدونم ک یو نم ردیخوابم  یونم کد یچشمام رو باز کردم تو ھمون اتاق مسخره بودم و البتھ تنھا  نم یوقت   

 

 

 یلی. خشبیخاطر د دونم اصال کجاست  مطمئنم چشمام بھ یچمدون من ھم کھ نم ستیھم ن نھیاتاق آ نیشدم  تو ا بلند
  تابلو شد

 

 

تم سمت راست رف ھی رونیرو مرتب کردم و از اتاق زدم ب میمتوجھ من نشن  روسر یبرم  تو حموم کھ کس یجور ھی دیبا
سیسرو   

رونیل شد  رفتم بنرما کمیبھ صورتم زدم تا صورتم  خیافتضاه بود  انقدر آب   افمیخودم رو نگاه کردم ق نھیآ تو   

 

 

با  قیرگ و شقامادربز ریخوردن منم بھ جمعشون اضافھ شدم. صبح بخ یدور ھم نشستھ بودن و داشتن صبحانھ م اونا
  نشاط جواب دادن

 

 

؟؟یکھ خودم و خودش بفھمم لب زد و گفت خوب یرد لخر سر آروم طورفقط نگام ک ارشیک  
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دونم   یو گفتم نم زدم و  منم مثل خودش لب زدم یھم کھ شد براش مھمم  لبخند  تلخ کوچولویشدم کھ العقل  خوشحال
  فکر نکنم

 

؟ زمیزع. یدیابخوب خو شبیچرا کھ ھنوز جوابش رو ندادم کھ مادربزرگش گفت: د دیپرس میھم بود یرو روبھ  

 

 

برد  بعد کم کم خوابم برد ی: اولش عادت نداشتم خوابم نممن   

 

 

ردکھ خوابت نب  یعادت نداشت ارشیاز ک یبھ  دور ایعادت نداشتس  دیبھ اتاق جد ی: بھ چمادربزرگ  

 

 [23:54 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١١۶پارت �� 

 

 

رییدو  ھم جام تغ : ھرمن  

بخوابم زاشتیاز ھمھ اون نم شتریتراس شکستھ بود  ب شھینبود  اما ش ارمیھم  کرده بود     

 

 

ش سمت چپش  ... بودن تو شبید ارشیو ک قیکھ شقا یاتاق یرفت بگم امشب برو تو اتاق بقل ادمی  زمی: عزمادربزرگ
بابامون رو آماده کردهک  ارشیک میاریتا ما ب میاطراف بگرد نیا کمیتو باغ و  میما باھم بر نیدخترا آدماده بش  یراست   

 

 

کردم ؟؟؟ کاری: چارشیک  
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مروز ناھار رو ا یکنیرو کھ دوس دارن  درست م یزن ھاتم ھمون کباب ھا یبرا یزنیمن کھ جوجھ م ی: برامادربزرگ
دوس  شتریو بر یچ یاگھ بدون یدیم تیچقدر بھ زنات اھم یکنیمعلوم م  یکنیم کاریچ نمیبب یتو درست کن خوامیم

پرسما؟؟؟ یدارن!!! از خودشونم م  

 

من االن  کجا برم دنبال گو ی: مامانارشیک ... 

 

کھینزد نجایبھ ا یلیخ دهیآقا بپرس آدرس م لی: از اسمائمادربزرگ   

 

نیباش  نجایھم دیبا گھید قھیپانزده دق نمیبب نیبر گھید نیآماده بش دیما برگشت و گفت: بر سمت    

 

ننیش گفتم: چمدون ھا ھنوز تو ماشو بھ ارشیسمت ک برگشتم  

 

: نھ من صبح آوردمش تو اون اتاقھارشیک   

 

بھتر  یلیخ گھیتاق دگفت  خوب بود نسبت بھ اون ا ارشیکھ مادربزرگ ک یچمدون رو برداشتم و بردم تو اون اتاق رفتم
رونیب میو با مادربزرگ زد میآماده شد یبود سر   

 

نیرو دوس دار یھا شما چھ کباب نمیبب ی: راستمادربزرگ   

 

: جوبھ قیشقا   

 

نداره یمن کباب فرق ی: برامن   

 

ھمون نشون دادبود  ھمھ  اطراف رو ب ریناپذ یاما اون خستگ میسر زنده و شاد بود ما خستھ شد یلیخ مادربزرگ   

 

شن یم ردسھا رو درست کرده دارن  یزنگ زد کھ کبا ارشیدو بود کھ ک کیساعت نزد میگشت یبرم میداشت یوقت   

 

 گریلبتھ من جا دوس ندارم  یدرست کرده فکر نکنم بدونھ من  کباب خاص یمن چ یبرا ارشیدوس داشتم بدونم ک یلیخ
کباب  بودم گریعاشق ج یدونم وگر نھ من از بچگ یرو از خانواده کباب ھا نم   
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مختلف  آورد  یاکباب ھ سیچند درفت تو تراس و  ارشیک مینشست زیبود ھمھ دور م دهیرو چ زیم ارشیک میدیرس یوقت
نذاشت یزیمن  چ یجوجھ گذاشت  اما برا قیمادربزرگ و شقا یبرا   

 

؟؟ ی: پس فاطمھ چمادربزرگ  

 

ادیکدوم چندان خوشش نم چیکنن از ھ یکباب ھا فرق نم نی: اون براش اارشیک   

 

ابتو بشق ختیر یم کمیبرام. از ھر مدل   قیکھ انقدر خوب دقت کرده بود لبخند زدم کھ شقا نیا بھ   

 

تونم بخوردم یھمھ رو کھ من نم نیا قی: شقامن   

 

تم بند دارم گرجھ ھا کھ گفت : دس  ادیمادربزرگ صداش کرد تا ب ومدیگذشت کھ ن قیدوباره رفت تو تراس چند دق ارشیک
نیصبر کن کمی کنمیرو کباب م    

 

اشت و گذاشت کنارم  گوجھ بود  کھ گذاشت وسط    بشقاب منو برد یکیاومد   سید ھیبشقاب و  ھیلحظھ گذشت کھ با چند
درست کرده  گریج من یمونده برا ادشیشد کھ  یتوش بود رو گذاشت رو بھ روم  باورم نم خیکھ چند تا س گھید سیو د
 بود

 

 [23:54 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١١٧پارت �� 

 

 

 

بود کھ  ییذاغ نیبرام   خوشمزه تر گرھایو  سرجاش نشست  ج دیخند نیریش نگاش کردم و ازش تشکر کردم بالبخند
لذت بخش بود یلیتو اون مدت خوردم  خ   

 

 

ھ در رفتک قیشقا  میشام درست کن دیبا قیشقا ایمن  ایساعت بعد مادربزرگ بھمون اطالع داد کھ امشب  چند   
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نوشتم و بردم   ستیل ھی نیھم یشھ  برا ینم دایپ نجایا اھ زیچ یلیناچار رفتم تا مشغول درست کردن غذا بشم خ بھ
کنن ھیبرن تھ میرو کم دار زھایچ نیمادربزرگ کھ ا یبرا   

 

 

رست کردم تا ددوس داره  یلیخ ارشیکھ ک یھا رو آوردن مشغول درست کردن غذا شدم تمام غذاھا دیکھ خر نیا بعد
  بدونھ منم حواسم ھست

 

 

کردم و دستم  دایارچھ پپ کھیت ھینبود کھ ببندم  یچیھ  قیاونم عم دمیدستم رو بر کردمیک مرو پا یداشتم شکم ماھ یوقت
ود امابدوش گرفتم واقعا غذا درست  کردن خستھ کننده  ھیرو بستم  غذا رو کھ ھمھ رو درست کردم رفتم   ... 

 

 

 یتنبھ اصال  نم یلیبده خ رشیدا خکھ خ قیرو صدا کردم شقا ھیو بق دمیو غذا ھا رو ھمھ رو کش دمیخوشگل چ زیم ھی
تنش رو تکون بده کوچولوی دیدونھ کھ با   

 

 یلیھ مادربزرگ خکردم االنھ کھ بترک یخوشحال شد  انقدر خورد کھ من ھمش حس م یلیخ دیغذا ھا رو د یوقت ارشیک
کرد یم فیخوشش اومده بود چون ھمش تعر   

 

 

اومد تو  ارشیدم کھ ککر یتو اتاق داشتم  پارچھ دوز دستم رو درست ممن اومدم  میکھ دور ھم خورد ییچا ھیشام و  بعد
دیود   

 

شد ؟؟ یزخم ک نی: فاطمھ اارشیک  

 

پارچھ  نیشدم با ا نبود کھ باھاش ببندم. مجبور یچیھ دیکردم کھ دستم رو بر یم یھا رو خال ی: داشتم  شکم ماھمن
  ببندم
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اسن طرفا ستیباز ن یاالن ساعت دوازده شب جا رمیبگ لیاست تا برات برم باند گاز یگفت ی: جلو تر مارشیک   

 

بندم یم نیخواد تا فردا با ھم ینداره نم بی: عمن   

 

ستمیرو بھ روش وا اومد دستم رو گرفت بلندم کرد مجبورم کرد ارشیکردم کھ ک یشدم و موھام رو داشتم شونھ م بلند   

 

 

تونم خود دار باشم ینم نیاز ا شتریب گھینتم  دتش یلیمنو تو بغلش گرفت وگفت: بعد چند ماه خ    

 

 

تعجب کرد بعد  اول ارشیکھ ک دمیافتادم و خودم رو عقب کش شبید ادیصورتم آورد تا ببوستم  کیسرش رو نزد یوقت
زارهیکھ از پس زده شدن ب ادمھیاخم کرد خودمم خوب   

 

 [23:54 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١١٩پارت �� 

 

 

اونم زنشھ حق داره دمیدونم چرا خودم رو عقب کش یکرد. خودمم نم ینگام م یلسوا   

 

؟؟یدیشد ؟؟ چرا خودت رو عقب کش ی: چارشیک  

 

افتادم شبید ادی: من  !! 

 

یانقدر سخت بود ؟؟تو کھ حسود نبود یعنی: ارشیک . 

 

 

ون تا خود صبح اذاب آوره جدا از باشھ ع گھید یکیبار کنار  نیاول یکھ شوھرت شب برا نیا ستین ی: حرف حسودمن
دارم یخودت قضاوت کن  چھ حال  گھید یآه و نالھ از سر لذت  ھووت رو بشنو یصدا  . 
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تو  ییحرفا نیھمچ کنم یباور نم  میکن ینم یو بھ ھم حسود میخوب یلیباھم خ قیکھ من و شقا یگفتی: اما تو مارشیک
یبزن   

 

 

بدونھ اما االن  کیبا من شر یزیدادم تا خودش رو تو چ یکس اجازه نم چیبھ ھتا حاال  ستمیمگھ من آدم ن ارشی: کمن
بشم کیشوھرم رو شر گھید یکیمونده  عمرم رو با  یباق  دیبا   

 

 

؟ یخوریزد و گفت: حاال چرا  حرص م ییلبخند دندون نما ارشیک  

 

 

بود یشب سخت شبیچقدر د یدون یکھ، نم یستیمن ن ی: جامن   

 

 

شب شبید  دونمی: مارشیک  

شارشون فکھ محکم رو ھم   ستیخ ی. از چشمادیلرز یم یبود برات از صدات کھ پشت تلفن اونجور یسخت یلیخ 
یداشت یچھ حال دیشد فھم یم گھید یھا زیچ یلیکردت و خ خیو اشکات لوت ندن از بدن  یداریتا من نفھمم ب یدادیم   

 

 

و نوازش ھا  وقت اون ناز چیبرد چون ھ یاون لذت م یوقت دمید یاومد عذاب م یکاش االعقل صداتون  نم ی: امن
وقت چینداشتم  ھ یحق چیمن نشدن  من تو اونا ھ بینص   

 

نمیبازوم. رو دوباره گرفت و گفت : صبر کن بب ارشیکھ ک رونیکھ برم ب برگشتم   

 

اکت بمونم و بھتر بود سرفتم  یلو م زدمیم ینگاش کردم صدلم بغض داشت مطمئن بودم حرف یسمتش و سوال برگشتم
عالمھ درد داشت اگھ بفھمھ ھیفقط نگاش کنم اابتھ ھمون نگاه   
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نمی: حرفت دو پھلو بود واضع تر بگو ببارشیک  

 

 [23:54 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢٠پارت �� 

 

 

کھ  یدرصد از لذت ھی میجمع کنرو  میکھ من و تو داشت یبھت گفتم  تمام رابطھ ھا قی: حرف من کھ دو پھلو نبود دقمن
نیبرد رو من نداشتم  جز درد ، درد و درد ھم قیشقا شبید ... 

 

 

اول اون بھ آرگاسم برسھ خواستیم قی:من کھ مقصر نبودم شقاارشیک   

 

 یبار با خودت فکر کرد ھیبار فقط  ھیاول اون ارضا بشھ بعد تو اما   یمھم کھ اجازه داد قیشقا نھی: ده حرف منم ھممن
نھ ایشم  یمن ارضا م ایرابطھ ھا آ نیتو ا . 

 

 

دمیباشھ امشب  بھ تو ھم نشون م نھیتو مشکلت االن ھم یعنی: ارشیک     

 

صفت بست ھگیدستام رو بھ بھ ھم د میرو از تنم در آورد  با رو سر رھنمیرواز دور گردنم برداشت و پ شالم  

 

خواد بکنھ یم کاریبدونم چ خواستیالل شده بودم واقعا دلم مزد  انگار  مھیتخت انداخت و خودشم روم خ یرو رو من   

 

 

ردم کھ ازم جدا شددور گردنش   ک یسرم نگھداشتھ بودم ھمون جور یدستام باال دیبوس  یلب ھام رو نرم وطوالن اول   

 

سرت نگھدار  تکون ھم نخور ی: دستات رو باالارشیک  
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 یداشتم فردا جاش م محکمش انقدر با فشار بود کھ حتم یو گردنم مک ھا نییشد  کم کم رفت پا دنمیمشغول بوس دوباره
 مونھ

 

 

شتم صبرم و از دست شدم و دا یم یبھ حال یکرد کھ واقعا حال یکاراش رو م یھام. انقدر حرفھ ا نھیکم رفت سمت س کم
دادم یم    

 

 یخت سخت بود  دلم مسنالھ نکنم واقعا  کھ خودم رو کنترل کنم آه و نیا  نییپا ارمیگفت دستامم رو حق ندارم ب بھم
کردم یم یبزنم اما خوددار غیخواست ج   

 

 

تونستم خودم رو نگھدارم یکرد  اصال نم یترم م ونھیداشت د ارشیک یکم کارا کم   

 

ھ ک دنیھ از سر لذت کشنال ھیتونستم خودم رو نگھدام و  ینم گھید  دیپاھام کھ نفسم واقعا بر نیکھ دستش رفت ب یزمان
با لبخند نگام کرد ارشیک   

 

تر نییتر و پا نییرفت پا یم ارشیشد و ک یداشت جاش حساس تر م گھید    

 

ج زھر مار نگام بر نیو ع دیرو لمش کردم. کھ کنار کش ارشیک یموھا نییدستم رو آورم پا ھویشد کھ  یدونم چ ینم
دیبتره پر کش کیکرد کھ حسم ھمھ بھ    

 

 

نییپا یاریب یو حق ندار: مگھ نگفتم دستت رارشیک   

 

با  یقش بھتر شد. ولکھ خر شد و نگاه بد اخال نیماخزم نکنھ تا ا نیاز ا شترینزدم خودم رومظلوم گرفتم تا ب یحرف
شد  یکھ زد بادم خال یحرف   

 

 

یرو انجام بد گمیکھ م یو کار ی: حاال دوباره از اول تا تو باشارشیک  
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 [23:56 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢١پارت �� 

 

 

خوردم یھمش ول م رشیخواست منو بھ جنون برشونھ واقعا تحملم رو از دست داده بودم  ز یم انگار  

 

اتاق ھا  نیاصلھ افبشنوه  قیمن رو ھم شقا یخواست صدا یاصال دلم نم ادیکھ صدام در ن دادمیرو بھ ھم فشار م لبام
شھیم دهیکمھ و صدا ھا راحت شن یلیخ  

 

 

و مثل مار بھ خودم  آروم و قرار نداشتم گھیکرد. د یطاقت ترم م یھم انگار قصد جونم و کرده بود ھر لحظھ ب رشایک
دمیچیپ یم   

 

 

 یھ کال مچرخوند ک یرو نافم م یخورد انگار برق سھ فاز بھم وصل کردن زبونش رو وقت یکھ بھ شکمم م لباش
  خواستم فرار کنم

 

 

لذت آزاردھنده  ھیذتش لکاراش  جدا از  نیشد ا یم دهیشدم شن دیکل یدندون ھا نیھام از بشد و نالھ  زیصبرم لبر گھید
  ھم داشت

 

از شال ھام  یکید اول شسرم و بلند  یکھ دوباره برد باال نییازم جدا شد فکر کردم تموم شده دستام رو آوردم پا یوقت
اومد دستم رو باھاش بست کربات برداشت و ھیشد و تو کمد گشت و  مونیرو برداشت بعد پش   

 

نم گفتھ باشم انقدر ک یدوباره از اول شروع م نییپا یسانتم  آورد کیسرت  یی:  دفعھ بعد کھ دستت رو از باالارشیک
  رو مغز من نرو

 

 

پاھام نشست نیو رفت ب دیانداختم و بقد کردم کھ خم شد و لبم رو کوتاه و محکم بوس نییرو پا سرم   
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اھم بودنھ  ھرچند   بخواست دروغ گفتم چند ماه ھست کھ ازش دور بودم و  یبگم من دلم نم دیکوب یم وار وانھید قلبم
میکوچولو لذت رو تجربھ نکرد ھیدردناک و تلخ بھ عالوه    

 

 

کرد   یعقب جلو م  پاھام نوازش وار نیقطع شد و دوباره بر گشت دستش رو کھ ب کبارهیکھ کرد نفسم بھ  یکار ھا با
کرد یم کمیحرداشت ت  

 

 

د و کم کم شرون پام  یرو قیعم یو مک زدن ھا زیر یشونش گذاشت و خم شد و مشغول بوسھ ھا یراستم رو رو یپا
اومد بھ سمت باال یم   

کارا با اون کرد نیچپم رو باال برد ھم ی. پادیپاھام کھ رس نیب    

 

خشن  یشدم حت سکس ھی ھیبار تشن نیاول یبرا شده منم کیتحر یلینفس زدن ھاش معلوم بود خ یمک زدن ھا و نف از   

 

دست  ارشیک یخت  ولتبھ  دمیشدم و خودم رو محکم کوب زیخ میرو تخت ن دمیکرد انکار بھ اوج رس ارشیبا کار کھ ک اما
دم تا بھ حالرو حس نکرده بو نیباالتر از ا یخفم دست خودم نبود  اما لذت یھا غیبردار نبود. نالھ ھا و ج  

 

❤ دختر خون بسرمان  ❤, [11.09.18 23:56] 

�� ١٢٢پارت �� 

 

دمیرو صدا کردم وبھ خودم لرز ارشیوک دمیجور گذشت کھ بھ آرگاسم رس یچ دمینفھم اصال  ... 

 

  

رابطھ خشن و   نیحکھ در  یارشیرو بھ اون رو شد دوباره شد ھمون ک نیبود باز ھم تورابطھ  از ا ارشینوبت ک حاال
دیشن یرو ھم نم یزیچ چیشد و ھ یترسناک م   

 

 

بگم دیھم نبا یا حرفشدم  ام یم تیداشتم اذ یلینوع ازم پس گرفت خ نیرو کھ بھم منتقل کرده بود بھ بدتر یلذت تمام  
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 یحال رو یب کارش تمپم شد خودش رو یشھ  وقت یو ساده ارضا نم یشھ و رابطھ معمول یارضا م یجور نیا ارشیک
سخت بود یلیمن پرت کرد تحمل وزنش کھ خ   

 

 

شد  یداشت بند م ھگیتونستم بخورم نفسم د یکھ بھش بگم از روم بلند بشھ رو نداشتم و تکون نم نویاصال حال ا اما
کارشھ نیا شھیھم   

 

 

کنھیبلند شو کمرم درد م ارشی... کارشی: کمن   

 

خودم  یرو یزیچ ھیکشم باال و بودم کھ خودم رو ب یرو پرت کرد کنارم و چشماش رو بست منم خستھ تر از اون خودش
  بندازم

 

دور گردنش  یکیکمر و  حولھ کھ دور ھیبا  قھیاتاق بعد چند ق رونیو رفت ب دیبلند شد لباس پوش ارشیبعد ک قھیدق چند
  بود برگشت و کنارم نشست

 

یشی: فاطمھ بلند شو دختر خوب بلند شو برو حموم سبک مارشیک   

 

رم یاستراحت کنم بعد م کمیبنداز روم   زیچ ھیتونم  یتونم درد دارم نم ی: نھ نممن   

 

رمیبرات بگ یقرص از مامان ھی یخوا ی: مارشیک   

 

شھیبخوابم خوب م کمی شھیھاشون شروع م مینجی: نھ بعد سمن   

 

د کھ منم کم شسمت خودش و مشغول ماساژ دادن کمر و شکمم  دیتو تخت و منو کش دیو خز دیشلوارک پوس ھی ارشیک
ابم بردکم خو  
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 [23:56 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢٣پارت �� 

 

 

 ریشکمم ت ریو ز خواستم بلند شم  کمر یم یوقت دیپوش یشدم  داشت لباس ھاش رو م داریاز خواب ب ارشیک یصدا با
برگشت سمتم ارشیلب گفتم کھ ک ریآخ آروم ز ھی دمیکش    

 

 

شد؟؟ ی:چارشیک  

 

: درد دارممن   

 

چرا؟؟؟: ارشیک  

 

مینداشت یرابطھ ا گھیکھ بعد سقط بچھ د نیبھ خاطر ا دیدونم شا ی: نممن  

 

 

کنھ؟؟یم تتیدکتر... اذ میھست بر یلیدردت خ یکنی: اگھ فکر مارشیک   

 

شم یخوب م رمیدوش آب گرم  بگ ھی  ستی: نھ الزم نمن  

 

: باشھ کمکت کنم ؟ارشیک  

 

شم یبلند م ستی: نھ الزم نمن   

 

رابطم بود نیانگار اول دیکش ریشد وکمرم ت شتریب کمیدم شدم در بلند   
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ستیحموم  ن اومد چرا تو اتاق ھا یشد لباس برداشتم و رفتم تو حموم انقدر زورم م یعادل کمیکم حالتم  کم   

 

 

مینشست تو سالن میفتو ر میدرد داشتم صبحانھ رو دور ھم خورد شیحالم بھتر بود اما کم و ب کمیاز حموم اومدم  یوقت   

 

 

 یخوشم م یلیخکرد  فیتعر یقشنگ و جالب یبرامون خاطره ھا زھایچ نیو ازدواجش و ا شیاز دوران جوان مادربزرگ
  اومد

 

 

رو  ارشیدربزرگ ککھ تونستھ پ یبوده تا جا طونیشوخ و ش یلیکھ معلوم بود بود اون موقعھ ھا مادربزرگ خ نجوریا
انداختھ یدست م   

 

میمسابقھ بزار ھی میای: بچھ ھا بمادربزرگ   

 

ی: چھ جور مسابقھ اارشیک   

 

قیفاطمھ و شقا نیب یمسابقھ رقابط ھی: مادربزرگ  

 

 

 یس بھ خودمون مگفت ما دوتا از تر یکھ م یکرد با ھر کلمھ ا فیکھ مادر بزرگ تعر یچ میبا ھم گفت قیو شقا من
میدیلرز  

 

 [23:56 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢۴پارت �� 

 

 

؟؟ ینکرد و گمشد چ دایاز ما کلبھ رو پ یکی: واگھ قیشقا  
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ستیعت راه نسا مین  دینش جیتا گ نیوآروم آروم بر نیعجلھ کن دیبا درختا معلومھ فقط نبا رشی: مسمادربزرگ   

 

ادیسرشون ن ییبال ھیول کن تورا خدا  ی: مامانارشیک  

 

شھ باشھ ینم یزیکنم چ یم نی: من تضممادربزرگ   

 

رسھ یھش مب یبھ کلبھ وبرنده شد  چ دیکھ زودتر رس ینداره اما کس یقبول کرد  منم گفتم: برام فرق قیشقا   

 

ارشی: کمادربزرگ  !! 

 

؟؟ یچ یعنی:  من  

 

رو  نجایا یحیتفر یگذرونھ و جاھا یوقت م ارشیو چھار ساعت با ک ستیرسھ ب یبھش م ارشی: واضعھ کمادربزرگ
نیخونھ  ھم ادیبا من م بازهیکھ م یو بعد اون شناسھیم ارشیکھ ھمھ رو ک گردنیم   

 

 

؟؟ نینداز یماھا فاصلھ م نیب نیکاراتون دار نیبا ا نیکن یمادربزرگ اما فکر نم دی: ببخشمن  

 

بره یرو داره م ارشیک اقتیکھ ل ی: نھ چون اون کسمادربزرگ   

 

نبود نی: جواب من امن   

 

میکھ بر نیآماده بش نیحاال ھم بلند بش یاریش در م: بھش فکر کن جوابت رو از تومادربزرگ . 

 

 اقتیل ی( ھرکگھیاره د اقتیرو ثابت کنھ آخھ ھھ ل یخواد چ یکاراش م نیھم خراب بود  با ا یلیخراب بود خ عصابم
رو داشتھ باشھ) ارشیک   
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ردم چادرم رو سر کاده ام س یلیخ شیآرا ھیو  دمیلباس ساده پوش ھیتونستم بکنم  یم کاریتونستم بگم اصال چ یم یچ
رونیکردم و رفتم ب   

 

 

مثل  دیوقت نبا چیھشدم  اما چرا  یبود  توشون تک م یچادر مشک نیھم کردیجماعت جدا م نی. کھ منو از ایزیچ تنھا
اومدن یسراغم م یادیز یلبخند. غم ھا ھیبعد  شھیجماعت خوشحال نباشم ھم نیا   

 

نشون داد رو ریمس ھیدم در واستاد و  مادربزرگ   

 

ن طرف ھست و طرف او نیکھ ا یریشما دوتام  از اون دوتا مس میر یم ارشیاست کھ من و ک یریمس نی: امادربزرگ
خب  نیبرس نینتو یصاف و ھمواره درختا پشت سر ھم قرار دارن و راحت م ریمس   نیریکنار درخت ھا ربان بستم م

نیبر  

 

 [23:56 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢۵پارت �� 

 

 

 ریکھ مس نیودم با ابحوصلھ  یب یلیکردن  خ یرو درخت ھا معلوم م ریدلم رضا نبود بھ رفتن  اما رفتم واقعا مس یلیخ
بود اما من اصال حس و حال نداشتم یسرسبز و قشنگ   

 

 

ھا خوب سبز نشدده بودن یاز درخت ھا خشک بودن و ھنوز شکوفھ نزده بودن اما بعض یبعض   

 

 

ا کشش رو نداشتم واقع گھیجا د ھیرفتم  یرو م ریناچار مس دیکش یم ریشکمم ت ریھم ز یکرد گاھ یدرد م یلیخ مرمک
درخت سر خوردم و نشستم ھیکنار    
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 نیبھ ناچار و سنگ شتمدایکھ برم ینشده خودم رو بھ اونا برسونم ھر قدم شتریرفتم  العقل تا دردم ب یرو م ریمس دیبا
 یکلبھ ب یا داغونج نیکھ از ھم دیرو د یرنگ و رو رفتھ ا یشد کلبھ  یخشک و تازه جونھ زده م یختادر نیبود از ب

کرد یداد م    

 

 

رو  قیزرگش و شقاو مادرب ارشیاومد درو ھل دادم و رفتم تو کھ ک یصحبت کردن ازش م یثدا دمیبھ در کلبھ رس یوقت
در  کلبھ ھمھ برگشتن سمت من یکھ باصدا دمید   

 

 

مگھ   دهیکھ رس سیقد ستیب قیشقا یمعلوم ھست کجا بود چیبا اخم. قدم تند کرد و اومد سمت من  و داد زد : ھ ارشیک
یکھ انقدر لفت داد یکرد یم یچھ غلط   

 

نمیخوام بش یداد نزن برو کنار م ینجوری: ھزار بار بھت گفتم  سر من  امن   

 

و سھ چھارتا  زیم ھیتخت و  ھیجز  یچیاچار نشستم تو کلبھ ھبھ ن یچرک یچوب یصندل ھی یرو ھل دادم و رو ارشیک
داد یھم بو م یلیبود خ دیبار یکھ از سر و روشون چک م یچوب  یصندل   

 

بود دهینگار فھما ارشیک ادیشده بود بھ خاطره راه رفتن ز شتریب یلیدستام گرفتم درد کمرم و شکمم خ نیرو ب سرم   

 

طورم شد نیکھ ا خواست با نگاه کردبھ چشمام. حالم رو بفھمھ یاه کرد انگار مپام زانو زد و تو چھرم نگ کنارم  

 

؟؟ ی: مگھ ھنوز درد دارارشیک  

 

راه رفتمھ چون از صبح بدتر شده ادیکھ ز نی: اره. فکر کنم بھ خاطره امن   

 

 

برمت دکتر یخونھ م می: بلند شو بر ارشیک   

 

رهیگ یم باره آدم اوقش یکھ چرک از سر روش م نجامیکشم اجا باشھ کھ دراز ب ھیخوام فقط  ی: دکتر نممن    
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 یعلوم بود نمم میزد یھم آروم حرف م ارشیبودن من و ک ستادهیساکت کنار ھم وا قیاون لحظھ مادربزرگ و شقا تا
دنیشن  

 

 [23:58 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢۶پارت �� 

 

 

م حالم خوب شدساعت نتونستن باھم باشن منم کم ک٢۴برده بود اما  قیکھ کھ شقا یخونھ در صورت میروز رفت اون   

 

 

روز آخر اصال بھم  ھم گذاشت  چند گھید یداد چندتا مسابقھ مسخره  یخودش رو انجام م یمادربزرگ باز ھم کارا اما
مزخرف بود یلیخوش نگذشت  خ  ... 

 

 

. نھ بھ من خوش جانیکھ بھتره  ا نجایباشھ از ا یھر چتھران  میتا بھش بگم برگرد ادیب ارشیبودم کھ ک نیا منتظر
اما من   گذرهیخوش م یلیبودن. خ یھا یباز نیو مادربزرگ کھ عاشق ھمچ قیالبتھ بھ شقا یا گھید زینھ چ گذرهیم

دمیم ھیترج نجایخونم رو بھ ا  

 

 

باال ابروش رو داد یتا ھیوارد اتاق شد  ارشیاتاق مشغول بستن چمدون ھام شدم  کھ ک تو   

 

 

 

گفتھ ؟؟ یزیچ یکس یکن یجمع م یشد دار ی: چارشیک  

 

 

خونمون میردبرگ دیبالخره کھ با یندار یکار و زندگ یبرگرد یندار میبگھ تو تصم یزیچ یکس دی: نھ مگھ بامن  
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من کھ فعال کار ھا رو سپردم بھ بچھ ھا میگرد یبر م ی: مگھ عجلھ دارارشیک  

 

 

مادربزرگت رو ندارم یھا یبعدشم  دسگھ تحمل باز معذبم نجایمن ا ارشی: کمن  

 

 

؟؟ یکنیم  یحسود ایبره  ؟؟  یھا م یتو باز قیچرا چون شقا  نھی: پس بگو مشکلت اارشیک  

 

 

ستیھا ن زیچ نی:بحث امن   

 

گھیھاست د زیچ نی: چرا بحث ھمارشیک  !! 

 

 

شمیم یا ھنیک قیبمونم  نسبت بھ شقا نیاز ا شتریدلم  من  ب زیعز ارشی: کمن   

 

؟؟؟؟؟ی: چارشیک  

 

 [23:58 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢٧پارت �� 

 

 

 ھیھر دوتامون تو داشتن تو  میفتیباھم در ب دیو نبا میایباھم کنار ب دیکھ ما بدونم با نھی:  درستھ مادربزرگت مقصدش امن
ره تو کتم یھا نم زیچ نیاما من ا میاندازه سھم دار  

 

کھ تو دستم بود رو پرت کردم روچمدون با بغض گفتم یکرد  سست سر جام نستم و لباس یوت نگام ممبھ ارشیک  



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

 

و را خدا فقط منو ت شم  یبمونم بدتر م نجایا شتریبد تو ذھنمھ  ب یچند شبھ کھ ھمش فکرا ارشیشم ک ی: دارم بد ممن
 ببر خونھ

 

 

میکن یمشب حرکت معروسکم  باشھ آماده شو ا یکن یم ھی: حاال چرا گرارشیک   

 

 

ادیھم م قی: شقامن   

 

ادیخواد ب ینکنھ دلت نم  امیباز دنبال اون جدا ب گھی: اره دارشیک    

 

میسفر تنھا باش ھیخواست  ی: دلم ممن   

 

دفعھ رو تحمل کن  حسود خانم نینگران نباش ا میر ی: سفر دو نفره ھم مارشیک   

 

رد و آروم آروم کو اشکام رو پاک  دیاومد کنارم و سرم رو باال کش ارشیجمع کردن ادمھ لباس ھا شدم کھ ک مشغول
دیاشکام رو بوس یشد و جا  کمینزد  

 

نرویازم گرفت عقب گرد کرد و از اتاق رفت ب یبوسھ نسبت طوالن ھیو  دیلبم لخز یآروم لبش  رو و   

 

 

خودمم آماده  وو چمدون رو بستم  لبخند زدم کنھیبوسھ ساده ھم خشن بودنش رو ثابت م ھی یتو یمن حت یوحش مرد
  شدم

 

بود یالتش معمولھمھ تو سالن بودن  مادربزرگ نھ ناراحت بود نھ خوشحال  ح رونیکھ آماده شدم. رفتم ب نیبعد ا   

 

 نیسوار ماش میاشتد یوقت میداد کھ بر تیکرد و بعد رضا حتیعالمھ حرف زد و نص ھیراه افتادن شد مامان بزرگ  وقت
میشد یم   
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تھران نییای: شما ھم بنم   

 

امیاگرم نشد بعد نوروز  م امیدارم م یکار ھی گھیدو ھفتھ د یکی: مادربزرگ   

 

عوض شده بود کمی قیفکرم نسبت بھ شقا  میسمت تھران حرکت کرد ھیو  میشد نیماش سوار   

 

 

ھبشم بد قصخوام من  یکنن اما نم یشھ دوتا ھوو مثل خواھر زندگ ینم مینگاه کن یاگھ منطق واقعا   

 

خوادیم یخدا چ مینیکنم  تا بب ینم ینکرده منم بھ اون بد یکھ بھ من بد قیشقا  

 

 [23:58 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢٨پارت �� 

 

 

پکر  یلیخ افشیق شوازشیاومد. رفتم پ ارشیکردم کھ ک یتو آشپز خونھ داشتم شام درست م  میچند ھفتھ شده برگشت 
 بود

 

 

یم خوش اومد: سالمن   

 

داد  بازوش رو گرفتم ھیکنار تک وارینگام کرد و لب زد سالم  خودش رو بھ د خستھ   

 

شده؟؟ شیزیچ یکس یھست ینجوریچرا ا دهیچرا رنگ و روت پر یخوب ارشی: کمن  

 

نشده یچی: نھ نترس ھارشیک  
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؟؟ یھست ینجوری: پس تو چرا امن  

 

یاریآب برام م وانیل ھی: ارشیک  

 

روم رفت سمت آبعدم آروم  دینفس ھمش رو سر کش ھیم تو آشپز خونھ و براش آب برداشتم آوردم دادم بھش رفت یسر
  اتاق

 

 

 یزیچ ھیمئنم قابلمھ ھا رو خاموش کردم و پشت سرش رفتم تو اتاق خودش رو پرت کرده بود رو تخت مط ریز رفتم
شد ینم ینجوریکھ ا ارشیشده  وگرنھ ک  

 

 

رو کنار زدم چشماش رو باز کرد و نگام کرد شیشونیپ یرو ینشستم و موھا کنارش   

 

ینگرانم کرد ارشیشده ک یچ یبگ یخوا ی: نممن  

 

خستم کمیمن  یھست ینشده نگران چ یچیمن ھ زی:نھ عزارشیک   

 

حالت مال  نیا دمیمن فھم یھمون کھ وارد شد یگول بزن یتون یمنو نم یگول بزن یرو بخوا یجان ھرکس ارشی: کمن
ستین یگخست  

 

و  دمیکش بالشت گذاشت منم کنارش دراز یباال و سرش رو رو دینگفت و چشماش رو بست بعد خودش رو کش یچیھ
زدیقلبش تند تند م نشیسرم رو گذاشتم رو س   

 

گھیشده بھم بگو د زیچ ھی گھیقلبتم داره م نی: ببمن   

 

شدم مونیپش یلیشدم خ مونی: پشارشیک   

 

!؟؟ ی: از چمن   
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نامزد کردم قیکھ با شقا نیاز ا: ارشیک  

 

 [23:58 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٢٩پارت �� 

 

ش رو ازم بلند شدم و نشستم بھ گوشام شک کردم تو چشماش نگاه کردم کھ حرف رو از چشماش بخونم  نگا یسر 
  گرفت و چشماش رو بست

 

؟؟ شھیمگھ م یگ یکھ نم یجد ارشی: کمن  

 

شھ: اره چرا نارشیک   

 

شده دعواتون شده؟؟ یزیچ  یچ یعنیفھمم  ی: من نممن  

 

نگو یچیندارم  ھ حیحوصلھ توض  ستی: فاطمھ ولکن. اصال حس وحال حرف نارشیک  

 

ب ارشی: کمن ... 

 

خفھ شو یعنینگو  یچیو گفت: گفتم ھ دیحرفم پر نیب    

 

روز خوش داشتھ باشم ھی دینبا یعنیخدا   یوا  ھگیداستان د ھیباز   رونینگفتم و بلند شدم از اتاق اومدم ب یزیچ گھید   

 

زده یحرف نیحال افتاده و ھمچ نیبھ ا ارشیافتاده کھ ک یاتفاق ھیاسترس گرفتم حتما  کمی   

 

شده یزیچ ھیم مطمئن شد گھیزنگ زدم چند بوق خورد جواب نداد دوباره زنگ زدم باز ھم جواب نداد د قیشقا یبرا   
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م بھ شارژ  منتظر رو زد یتوجھ بھش رفتم  شارژر رو برداشتم و گوش یشده بود ب رهیھ سقف خب ارشیتو اتاق  ک رفتم
شده یبودم صدام کنھ و بھم بگھ چ   

 

 

کھ صدام کرد رونیرفتم سمت در کھ برم ب دیحرف بزنھ نا ام ستیآقا قرار ن نیا رینخ اما   

 

باز گفتم : جانم پیلبخند برگشتم سمتش  و با ز با   

 

نھ؟؟ یخوشحال یلیخ: ارشیک  

 

ھ؟؟یمنظورت چ ی: چمن  

 

یکنیشکراب بشھ  تو فقط ذوق م قیمن و شقا نیکھ ب نیاز ا گھید یدونی: خودت  خوب مارشیک  

 

 [23:58 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣٠پارت �� 

 

 

میآدم نیمن ھمچ  یگیم یدار یچ یفھمیاصال م ارسی: کمن  

 

شھ مگھ نھ ینم دایز تو بھتر پا ی: ھھ نھ تو فرشتھ اارشیک   

 

نشست وکردم کھ بلند شد  یدستام رو مشت کرده بودم بھش نگاه م دنیلرز یدست و پام م تیشدت عصبان از   

 

 دنتیانماز آب کشج طونیکھ ظاھر فرشتھ دان و باطن ش یھست ییشھ تو از اونا ی: تو دلت االن داره قند آب مارشیک
ھیالک   

 

رونیانداختم و از اتاق اومدم ب نییبگم ساکت سرم رو پا یزیتونستم چ یگرفتھ بود نم بغضم   
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ددا ھیاومد و بھ چھارچوب آشپزخونھ تک ارسینشستم کھ ک زیکنار م یتو آشپز خونھ و رو صندل رفتم  

 

تلخھ قتیحق زمیعز دونمینھ م گھید ختنھی: باز شروع شد نوبت اشک تمسا رارشیک   

 

 

شد و با نالھ اسمش رو صدا کردم دیکل یدندون ھا نیاز ب بودم یعصبان یلیدستش خ از   

 

 

د نظرت ھم منم  مور  نھی. تنھا گزشھیو مثل ھم یکن یخال یکیرو سر  نیدق ودل یخوایو م یھست ی:  االن عصبانمن
یجمعش کن ینتون گھینزن کھ بعد د ینکن  حرف یشرویپ نیاز ا شتریاما توراخدا ب   

 

شدم و رفتم تو اتاق خودم رو انداختم رو تخت و چشمام رو بستمشدم و از کنارش رد  بلند  ... 

 

 [23:59 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣١پارت �� 

 

 

ردخو ینم یغذا ھم درست حساب یزد حت یحرف نم ادیھمون جور تو خودش بود و ز ارشیگذشت ک یروز چند   

 

رفت یزود م یلیخاومد خونھ  و صبح ھم  یم رید یلیشب ھا خ یبعض یبودم کارھاشونم فشرده تر شده بود حت نگرانش   

 

 

 

اخماش رو تو ھم  دیدیمکھ من ازش ناراحت باشم اون ازم ناراحت بود تا منو  نیا ییزد بھ جا یمنم کھ اصال حرف نم با
دیکش یم   
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 نیا یبرا یالک  زنگ نزدم ھگیزنگ زدم کھ جواب نداد منم د قیشقا یبگم دو سھ دفعھ ھم برا یزیتونستم چ یمنم نم 
بکنن خوادیدلشون م یدوتا ناراحتم  بزار ھر غلط  

 

 

چند روز  نیکھ ا ھم ارشیخورد اخالق ک یاصال نم نجایا ارشیکردم شام ھم کھ ک ینم یکار چیبودم ھ کاریخونھ ب تو
نبود یانقدر گند شده بود کھ اصال تحمل کردن  

 

 

 

شھ یت تنھا نمدس یعوض کنم ول کمی خوادیھستم. دکور خونھ رو دلم م یوننوروز شده  منم در حال خونھ تک کینزد   

 

 

کور اتاق ھا و مبلمان دنبود خونھ رو بھ قول معروف برق انداختم اما  خواستیکھ دلم م یرو کردم اما اون میتکون خونھ
شدم الشیخیب نیھم یبدم برا  رییتغ ییتونستم تنھا یرو نم  

 

 

مونھ یم نیره ھفت سراحتھ فقط سف المینوروز منم خداراشکر ھمھ کار ھام رو کردم. و خ یاسھ روز مونده بود. بر دو   

 

 

شمب الشیخیخان گذاشتن بخرم اگرم نگذاشت ب ارشیاز ھفت خان رستم رد بشم وکھ اگھ ک دیکھ اونم با    

 

 

خرمیکھ اومد بھش گفتم کھ گفت خودم م شب  

 

 [23:59 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣٢پارت �� 
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نشستھ  شگاهیآرا تو ھیموقعھ من با اشک و گر نیا شیسال پ کی  ارشیسالگرد ازدواج من وک نیاسفنده  اول٢٨ امروز
کارش رو شروع کنھ  شگریدادم آرا یبودم و اجازه نم   

 

 

د خشک و بد اخالق مر نیسالھ با ا ھیسالھ تنھام  کیسالھ کھ من از خانوادم دورم  ھی یعنیسال گذشت چقدر زود  کی
کنمیم یدارم زندگ    

 

 

ومدیم نسال سر کی نیکھ تو ا ییداشت چھ بالھا بیچقدر زود گذشت چقدر تلخ گذشت  چقدر فراز و نش کسالی   

 

 

 ادشونی ایھا ک یرفط نیا نمیبود بب ادشونیکرد از طرف ھمھ خانواده اونا کھ  یآورد ادیصبح فقط مامانم زنگ زد و   
 مونده

 

 

یلایخ یبھ ب زننیپس  خودشون رو م ستیباشھ براشون مھم ن ادشونیاگرم  ستین ادشی یکھ کس  ئنممطم   

 

 

ودم کھ کارم تموم توش ب یمفصل درست کنم  و بھ خودم برسم رفتم تو آشپز خونھ و چند ساعت یغذا ھیدلم خواست  ھوی
 شد

 

 

دمیرو پوش دمیباھاش نپوش یبود و سرلج باز دهیبرام خر ارشیکھ ک یاومدم ھمون لباس یھم رفتم حموم و وقت بعد    

 

 

 

التون دادمح کمیرو برداشتم و فر درشت کردمشون و  زیرو برداشتم تا  موھام رو کھ خشک کنم  و بابل سشوار   
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باشھ بھتره میاصل افھیق شتریبشھ ب یمصنوع یلیخوام  خ یپودر زدم چون نم کمیرو ھم  صورتم   

 

 

شده بودم یلکارم رو تموم کرد  عا نیرژ قرمز آتش ھیرژ گونھ زدم و در آخر  ممیو ک مدیخط چشم نازک کش ھی   

 

 

بود بایز یلیتضاد داشت اما خ شمیکھ با لباس ھا و ارا یتو چشم بود  در صورت ادیز لبام   

 

 

اسپره بدن بھ   کمی  دیکردم کھ انقدر طول کش کاریساعت کھ نگاه کردم ساعت نھ شده بود  دھنم وا موند مگھ من چ بھ
رونیخودم زدم و از اتاق اومدم ب    

 

 

ادینشستم  تا ب ارشیو  بعد ھم  منتظر ک دمیفوق العاده چ قھیشام رو با سل زیم   

 

 

وقت سر کار بمونھ رینباشھ کھ تا د ییکردم کھ امشب از اون شبا یدعا دعا م فقط   

 

 

خونھ چھ  ادیم ریدکردن رو معلوم بود امشب ھم مثل ھر شب لب غر غز  ریشده بودم شروع کردم ز یواقعا عصبان گھید
عمرا ادیباشھ و زود ب ادشیانتظارب دارم   

 

 [23:59 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣٣پارت �� 

 

 

قبالشو رفتم است دمیکش قیآوردن چندتا نفس عم فیآقا تشر قھیمنتظر بودم کھ ساعت ده و چھل دق انقدر    
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از ابروھاش 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 خونھ و مشغول گرم کردن غذا شدم چپ   

 

 

ھوم ؟؟  یخورم کن زیچ یخواینکنھ م  یجاش رو کرد :بھ بھ  فکر ھمھارشیک  

 

بزار   زیر نرنزن زھ شیفقط امشب رو ن یعقرب رو قالف کن شیامشب رو  اون ن ھیشھ ازت خواھش کنم فقط  ی: ممن
بشھ نیریشب ش ھیھم من ھم خودت  یبرا   

 

عقرب ؟؟ شی: او او نارشیک  

 

یخبر ندارخودت  زمیتره عز یعقرب ھم زھر شی: زبونت از نمن   

 

ودبھتر شده ب کمیو اومد نشست   دمیکرد شام رو کش جمیشام رو بکش کھ بوش گ   می: باشھ تسلارشیک   

 

جور بمونھ نیحرف زد  و بگو بخندش باال رفت  خوشبختانھ فعال خوبھ تا اخر شب  خدا کنھ ھم کمی   

 

وم شدن کارم کرد  بعد تم یود و نگام مھم تو آشپز خونھ نشستھ ب ارشیشام من مشغول شستن ظرفا شدم و ک بعد
   برگشتم سمتش

تو فکر بود  زوم کردم روش کھ متوجھ شد و سرش رو باال کرد و نگام کرد کھ   
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 میآماده شو منم گوش برو تو اتاق ید یاجازه خواب رو بھم نم تتیوضع نی: اخ کھ چقدر خوابم داره اما تو با اارشیک
دارمبر رمیجا گذاشتم م نیرو تو ماش   

 

دم رفتم تو اتاق و شحساب ولکنش شدم بلند  نیاما با ا زدیحرف م یابونیزن خ ھیلحن گفتنش بدم اومد  انگار با  از
عوض کردم دیلباس خواب سف ھیلباسم رو با    

 

 

رفتم  بعد صدام کرد قھیکھ چند دق رونیمنم نرفتم ب ومدیکھ ن ادیب ارشید اومد منتظر بودم ک یگذشت کھ صدا قھیدق چند
روشن بودم  ییزایپذ  یکھ المپ ھا رونیب   

 

 یعنیشد  ید باورم نمبو ستادهیو چندتا بستھ بود وا کیک ھیکھ روش  زیکنار م نھیدست بھ س ارشیکھ ک یرایتو پذ رفتم
بود سالگرد  ازدواجمون ادشی  

 

 [23:59 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣۴پارت �� 

 

 

دم مثل بچھ کر یخفھ زدم و تو بغلش بپر بپر م غیج ھی یتش و رفتم تو بغلش از خوشحالسم دمیدو ادیذوق ز از
  کوچولوھا

 

 

بود ادتی یعنی شھیباورم نم ارشیک ی: وامن   

 

 

ببرم ادیکھ توش افتادم رو از  یبزرگ نیدردسر بھ ا شھیبود مگھ م ادمی: بلھ کھ ارشیک   

 

 

!!! من دردسرم ؟؟ارشی: کمن  
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: کم نھارشیک   

 

ییپرو یلی: خمن   

 

دیبوس قیگردنم رو عم یشونم گذاشت و گود یحالت قھر رو ازش گرفتم کھ از پشت بغلم کرد و سرش رو رو بھ   

 

 

سالگرد ازدواجمون مبارک خانمم نی: اولارشیک  

 

 

میریروز رو جشن بگ نیطور ا نیھم ھم گھیرو باال گرفتم و گفتم: ان شاهللا تا صد سال د سرم   

 

 

میشمع رو ھم فوت کن نیا ایو گفت : ان شاهللا حاال ب دیبوس رو گونم   

 

 

از  کھیت ھی ازم گرفت ارشیچندگال آوردم کھ ک ھیبود رو روشن کرد کھ من فوتش کردم   کیکھ عدد  یشمع ارشیک 
رو گذاشت تو دھنم منم کارش رو تکرار کردم کیک   

 

 

ردم و سوالم شم متیدورم حلقھ شد فرصت رو غن ارشیست کرو گذاشتم رو شونش و چشمام رو با لذت بستم کھ د سرم
دمیرو پرس   

 

 

یچند وقتھ چرا انقدر بد اخالق شده بود نی!! اارشی: کمن   

 

 



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

یشبمون رو خراب نکن باشھ خانم زمی: عزارشیک   

 

: باش چشم  اون کادو ھا کھ مال مننمن   

 

: نھ مال عممنارشیک   

 

ردمکرو باز  کی، اول جعبھ کوچ کیجعبھ کوچ ھیجعبھ بزرگ   ھی و برشون داشتم دوتا بودن دمیخن بلند   

 

قشنگ بود  بلندش  یلینوشتھ شده بود خ نیو ناز بھ الت فیظر یلیخ ارشیو ناز بود کھ  پالکش اسم ک فیگردنبند ظر ھی
  کردم

تو بغلش بعد خودش گردن بند رو بھ گردنم بست دمیذوق پر از   

 

تتید مالکنازه سن یلیخ ارشیک ی: وا من  

 

اشاره کرد گھینگفت و بھ سمت جعبھ د یا گھید زیفاطمھ  کشش زد و چ یاون خنده ھا از  

 

 [23:59 11.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣۵پارت ��  

 

 

 دیزرگ و ناز سفب یگوش ھیبود بازش کردم کھ  یگوش ھیذوق اون جعبھ رو ھم باز کردم و توش نگاه کردم  جعبھ  با
ناز بود یلیختوش بود    

 

 

ارشیک ی: وامن !! 

 

درب و داغون خستھ شده بودم ی: من بھ جات از اون گوشمن    
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ونھی: عاشقتم دمن    

 

شترهیبرات  ارزشش ب یکی: حاال کدوم ارشیک   

 

کنم یوقت از خودم دورش نم چیھ شترهیارزشش ب تھیسند مالک نیکھ داشتم اما ا ی: گوشمن   

 

بغلم کرد و منو  از پشت ارشیرو کھ گذاشتم ک کیک  خچالیرو برداشتم تا ببرم تو  کیک رو گذاشتم تو جعبش و یگوش
دستاش بلند کرد یرو   

 

 

یشماس  خانم خانوما کھ بھم بد ی: حاال نوبت کادوارشیک   

 

 

ومدیمت نبرات درست کردم  بھ چش یبھ اون خوشمزگ یرو دور گردنش حلقھ کردم و گفتم :بچھ پرو غذا دستام  

 

 

کوچولو رو ارشیک یغذا خوامیرو م میاصل ی:من غذارشایک   

 

 

خجالت ایشرم ح دیو گفتم چش سف شیشونی:  زدم رو پمن   

 

 

کوچولو  پرهیم زایچ نی: نوبت تو اارشیک   

 

: کوچولو اونتھمن   

 

ھیم  کوچولو کشونت بدنبھ اصل مطلب تا   میو در اتاق رو حل داد رفت تو و گفت :اون کوچولوه؟؟ بزار برس دیخند بلند   
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کنم کارتیچ گھید یا ایح ی: بمن   

 

یگذاشت رو تخت و گفت: مال خودم منو  

 

ستادینداشتم کھ بگم تو سکوت نگاش کردم کھ صاف وا یجواب   

 

منم مراعات کنم یبعد انتظار دار  دهیچھ بھ خودش رس نی: ببارشیک   

 

نگام کرد و گفت یحرص ارشیکھ ک دمینگفتم و خند یچیھ   

 

رسھ تولھ یم تمی: بخند بخند نوبت گرشاریک   

 

 

فرابنفش زدم و  غیج ھیچشکلکم براش در آوردم کھ حملھ کرد سمتم تا بھ خودم اومدم و  ھیو براش در آوردم کھ  زبونم
   اومدم فرار کنم

 

 

تونستم تکون بخورم یمنو گرفت و تو بغلش صفت گرفت. کھ نم ارشیک  

 

 [00:01 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣۶پارت �� 

 

 

ن نداشتم انگار قدرت پلک زد  میشده بود گھیھم د خیتوامون م  میشونیرو چسپوند بھ پ شیشونیلبخند مرموز پ با
میدوتامون جادو شده بود  

 

 

نیلرزشم بش یالعقل پا یخوریخانم کوچولو خربزه کھ م یفرار کن یخواستی: کجا مارشیک   
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: نوموخواممن   

 

ھواست باشھ ھا یکنیم یزبون نیریش یدار: باز ارشیک ! 

 

تونم کامل کشفت کنم؟؟ یم ی: چھ جورمن  

 

یفھمیبھ وقتش م یول یمونده تا بفھم زھایچ یلیخ  یمونده تا منو کشف کن یلی: خارشیک   

 

کردم حرفش دوپھلو بود ینگاش م قیشدم و عم ساکت   

لب ھاش کرد ریاس آورد و لب ھام رو نییسرش رو پا دیرو د نمینگاه سنگ یوقت   

 

 

دیو با خشونت و بھ زور منو بوس دیکھ منو سمت خودش کش دمیرو عقب کش خودم   

 

 ریمردت اس یاھکھ تو بازو  نیھم لذت داشت ا یلیرو دوست دارم   لذت داشت خ شیزور یبوسھ ھا نیداشتم ا دوست
و اون با خشونت و ارباب منشانھ بخواد ببوستت یبش  

 

 

کردم تیتر خکھ بد رمیو بھ چشمام نگاه کرد کھ لب ھام بھ خنده کش اومد اومدم جلوش رو بگ دیرو عقب کش سرش    

 

 

ھمھ  کنھیو ممنو جاد زشیمرد ھمھ چ نیاغواگرش شد ا یلب ھا ریباز گردنم اس نیرو دوباره جلو آورد کھ ا سرش
ارشیفاطمھ ،فاطمھ ک یوجودش اغواگر اونم برا !! 

 

 

 تیبا لبخند  رضا لب ھام اومد کھ سرش رو بلند کرد و نیاز ب زیآه ر ھیکھ  کردنیم یزھاش رو گردنم داشتن با لب
  بخش نگام کرد
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وندلرز یدلم رو م  قشیعم یتر شده بود مک ھا یدفعھ خشن تر و وحش نیھجوم آورد سمتم اما ا دوباره   

لرزوند یبند بدنم رو م بند  

 

 [00:01 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣٧رتپا �� 

 

 

توش  کمیھ العقل ک نھیا گھید یاما فرقش با رابطھ ھا  گھیرابطھ خشن د ھی شھیم داریب یخشن و  وحش ارشیک دوباره
شھیبھم توجعھ م   

 

 

رو نداره کھ  نیتش امثل قبل ا گھیکھ االن د نھیا شیبرم  خوب یکشم اما لذتشم م یشم  دردم رو کھ م ینم تیاذ ادیز
تک بزنھمنو. تو رابطھ  ک   

 

 

 

و حال خودم بودم کھ کرد  ت یدلم درد م ریز دمیشکم دراز کش  یکھ تموم شد بلند شد بره حموم  برگشتم و رو نیا بعد
دمیچیبلندم کرد و منو تو بغلش گرفت دستم رو دور گردنش پ ھوی   

 

 

اشتراحت کنم درد دارم خوامیمنو بزار رو تخت م میترسوند ونھی:دمن   

 

یزم درد دار: مگھ باارشیک   

 

ادیز یلی:  اھوم خمن   

 

ینش تیمراعاتتم کردم تا اذ یدی: من کھ دارشیک   
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یزن یتکم نمککوچولو ھم آروم نشده فقط  وسط رابطھ  ھیضربھ ھات   ینکرد تیرعا یگیھا ھم کھ م ی: اونجورمن   

 

گم درد دارم ینھ حوصلھ ندارم دارم م ارشی: کگمیمب افتھ سمن حموم کھ م راه   

 

یشیبھتر 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   

 

 

اب  یشغول تماشاماومدن باال منم  یجور م نیآب بودن بھ لذت خاص کل وجودم رو گرفت  اب ھا ھم ریبرھنم ز یپاھا
 بودم

جلو و خودش پشت سرم نشست دمیکش ارشیم کھ  

 

قرار بود من دراز بکشم ارشی: اه کمن   

 

تو رو گرفتم ؟؟ یی: جاارشیک  

 

تونستم راز بکشم یراحت م یمن اونجور ی: بلھ جام رو تنگ کردمن  

 

 [00:01 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣٨پارت �� 

 

 

زمی: خب االنم دراز بکش عز ارشیک   

 

دمیم ھیتک نشیس یکنھ. سرم رو رو یکشھ و از پشت بغلم م یو منو سمت خودش م زارهیشکمم م یرو رو دستش   
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لذت بخشھ یلیبندم خ یم گھیشھ چشمام رو د یلغزه و مشغول ماشاژ دادن شکمم م یم دستاش  

 

 

و مشغول   گردنم ریبره ز یبعدم سرش رو م کنھیدادم کھ پاھاش پاھام رو قفل م ھیتک نشیھمون جور بھ س سرم
شھیم دنشیبوس   

 

 

کنھیم یو با انگشتاش با لبام باز زترهیدھنم م یاعتراض کنم کھ دستھ  راستش رو رو خوامیم   

 

شھیبا شرمگاھم م یپاھام  و مشغول باز نیب رهیلغزه و م ی. مدهیچپش کھ شکمم رو ماساژ م دست   

 

  

نالم یزاره. م ینم دستاش تا مانعش بشم کھ یرو زارمیرو م دستام   

 

رو ندارم خستم ششیتوراخدا گنجا ارشی: کمن   

 

کن یمخالفت ھمراھ ییبجا نیکوچک و مختصره ھم یعشق باز ھیفقط  شی: ھارشیک   

 

 

مت لبام و س ادیبوسھ بعد ھم آروم م یرو م میشونیو اول پ خوابونھیدستش م ھیشن کھ   منو رو  یدستام شل م 
کنم یم شیکھ کم کم منم ھمرا شھیاونا م دنیمشغول بوس   

 

 

ھ و مشغول بوس یھام رو م نھیوگردن و بعد س نییپا رهیکم کم م  دهیو فشار م رهیگیھام رو تو مشتش م نھیس
شھیم دنشونیمک   

 

گردونھ سمت خودش یمنو کامل برم کنھیترش م یشن کھ جر ینالھ ھام تو حموم پخش م گھید   
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 غیج ھی چھیپ ینم مت نییکھ تو پا یکردنش و درد یھویتو بدنم  بھ خاطره  کنھیو مفر ھویو  دهیمن جا م نیرو ب خودش
شھیمحکم و سختش م یچسپونھ و مشغول ضربھ ھا یکھ منو بھ لبھ وان م  زنمیم   

 

هداریسرم نگھ م ییو باال گرهیعقب کھ دستام رو م دنیشنوه انگار. ھلش م یکنم نم یصداش م یھرچ     

 

ھرچقدرم کھ   شنیم . دستامم انگار دارن کندهچیتنمم کھ ھ نیدرد پا رهیگ ی. و درد مخورهین مھمش بھ لبھ وا کمرم
شنوه یکنم انگار نم یم ارشیک ارشیک   

 

 

ھ کھ مثال توش ساعت از اون رابطھ عاشقان ھی یھمون آدم قبل ی،دوباره شد ارشیگم :ک یو م کنمیصداش م غیج با
خورهیکمرم ھمش بھ وان م ی.لعنت...آخ .. گذرهینم یکنیمراعاتم رو م   

 

 

بشر گوش شنوا نداره نینھ انگار اصال ا  شھیتو بغلش و دوباره مشغول م کشھیم منو   

 

دهیدوش  درد امونم رو بر ریز برهیتو بغلش و م رهیگیمنو م شھیکھ ارضا م نیا بعد  

 

 [00:01 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١٣٩پارت �� 

 

 

رونیب امیکشم و م یحولھ دور خودم م ھیو  رونیکشم ب یبغلش م رو از تو خودم    

 

 

کشم یز مبعدم رو شکم درا کشمیپتو و پتو را تاگردنم باال م ریز خزمیکنم و م یتخت پرت م یرو رو خودم   

 

 

ره روشن شدبده اتش خودش دوبا نیدردم رو تسک  خواستیم یشن  درد دارم مثال عوض یآروم آروم رون م اشکام   
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 یھ نگاش مجور ک نیشلوارک پاش کرد اومد کنارم نشست   ھم ھیاز حموم خودش رو خشک کرد  رونیاومد ب ارشیک
ختنیر یکردم اشکامم م   

 

 

یوندیکنم  دشت خودم نبود خودت کھ م تتیخواستم اذ یقربونت برم  بھ خدا نم گھینکن د ھی: گرارشیک   

 

د پشت گوشم بعد ھم موھام رو تومشتش گرفتنگفتم کھ موھام زو از کنار صدرتم بر یچیھ   

 

بلند شو خشک شون کن یخوریچکھ  سرما م یاب ازشون م نیبب  ی: موھات رو چرا خشک نکردارشیک   

 

نرویب دیپتو کش ریاز ز کمیکنار تخت  منم  زینگفتم کھ خودش بلند شد و سشوار رو زد بھ فر یچیھ   

 

منو رو پاھاش خوابوند  و سشوار رو روشن کرد پتو کھ گرفتم و ریدوباره برم ز خواستمیم   

 

وابونده. خپاھاش  یکھ رو کمر من رو رو یتجوریا  ختنیر یمن بازم م یخشک کردن موھام  شد اما اشکا مشغول
رهیگ یکمرم بدتر درد م   

 

شت و ھمون زانپتو کھ  ریخواستم برم ز یپاش بلند شدم و  م یکرد منم از رو یکھ سشوار رو داشت خاموش م نیھم
رو از کنار تخت برداشت و تنم کرد یلباس خواب سر شب   

 

ھمون بھتر   یم کردامشب رو بھ کل کوفت  تیاخم و تخم وگر نیدراز بکشم کھ نذاشت و گفت: اه فاطمھ با ا خواستمیم 
یتا راحت باش  امین کتینزد گھیکھ د  

 

 [00:01 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۴٠پارت �� 

 

 

کنھیدرد م یلی: درد دارم بھ خدا خھیبغض نگاش کردم و کھ ھق ھقم باال رفت و با گر با  
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مارستانیببرمت ب بلند شو یگیاز اول بھم نم زمیمن فدات بشم چرا عز یگوشم زمزمھ : الھ ریتو بغلش و ز دیکش منو   

 

 

امینم مارستانی: نھ من بمن   

 

: چراارشیک   

 

کنھ نمی: دوس ندارم دکتر معامن    

 

بھت بده یزیچ یمسکن ھیارامبخش  ھینکنھ  نتیمعا گمی: خب مارشیک   

 

گرفت شھی: مسکن و آرامبخش رو ھم از دارو خونھ ممن   

 

 

نھ ای میدار ھیاول یتو جعبھ کمکھا نمیبب رمیباشھ من م یبش ادهیپ طونیاز خر ش یخوا یکھ نم نیمثل ا ری: نخارشیک   

   

 

کرد و خودشم کنارم  خاموش ارشیبرق رو ک دمیآب اومد. اونا رو خوردم و دراز کش وانیل ھیقرص و ھیبعد با  قیدق چند
دیدراز کش   

 

 

بھتر شده بود کمیو کمرم رو ماساژ داد  دردم  دیتو بغلش کش منو   

 

؟؟ یداری: فاطمھ بارشیک  
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دیمو بوسو بعد ھم چشما دیرو بوس میشونیرو بلند کردم و نگاش کرد. کھ با لبخند اول پ سرم   

 

خانومم دیببخش  ستیکردم واقعا متاسفم اصال دست خودم ن تتیاذ یلیامشب خ  دونمی: مارشیک   

 

دکتر یبر دیبا  ھیرعادیغ یلیکارات خ ارشی: کمن   

 

 

 یمشکل چیگرنھ ھتنده و کمی شمیشھ رفت دکتر من فقط آت یکھ نم یرفت باال: فاطمھ مگھ من چمھ  الک کمیصداش  تن
یحرف نینشنوم ھمچ ھگیندارم. د   

 

عقب دیکش کمیو خودم رو  دمیصداش و اخماش ترس از   

یزنی: چرا داد ممن   

 

کردم و چشمام رو بستم کھ کم کم خوابم گرفت گھیطرف د ھیعقب و صورتم رو  دمیرو بھ  کش خودم  

 

 [00:03 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۴١پارت �� 

 

  

 قیرار  کردم شقااس ارشیبھ ک یدونم چرا ھرچ ینم میکرد یو بھ برنامھ نگاه م مینشست نیدومون سر سفره ھفت س ھر
آورد یقبول نکرد و ھمش بھونھ م ادیرو بگو ب   

 

 

گھید ھیادع ریغ قینسبت بھ شقا ارشیرفتار ک نیکردن وگرنھ  ا یزیچ ییدوتا دعوا نیکردم ا دایحتم پ گھید  

 

 

 میجغد نشست نیع االن ھمھ خونھ باباش جمع اند ما دوتا میخانوادش باش شیسال رو پ لیقبول نکرد تحو یحت ارشیک
میکن یھمو نگاه م  
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ستم رو ھم گرفترفتم کنارش نشستم  کھ منو بغل کرد  د کشیبھم اشاره کرد برم نزد ارشیشد  ک لیسال تحو کینزد   

 

 

رو  یخوش نیدا او تو دلم آرزو کردم خ خوب کنم  لبخند زدم و چشمام رو بستم یآرزو ھیگوشم زمزمھ کرد کھ  ریز
میکنار ھم بمون شھیھم رهیازمون نگ   

 

 

 میشونیفت و پبرگشتم کھ دستاش رو دوتوطرف صورتم گر ارشیبم اومد  چشمام رو باز کردم و سمت ک دنیترک یصدا
دیرو بوس   

 

 

دیبخش یبھ خودم و دلم م نانیبوسھ ھاش بودم کھ اطم نیا عاشق   

 

مبارک خانم کوچولو: سال نو ارشیک   

 

رو بده کھ عجلھ دارم میدیع االی: سال نو تو ھم مبارک آقا بزرگھ من   

 

شناسم ؟؟؟ ی: جان؟؟من شما رو اصال مارشیک  

 

 

 یدو نھ دونھ تاھا یاریمنو در ن یدیع ینکن بتیکھ اگھ االن دست تو ج میکنم. من ھمون خانوم ی: نھ صبر کن معرفمن
مسوزون یموت رو با فندک م   

 

 

؟؟ یکنیم ی:شوخارشیک  

 

: امتحانش ضرر نداره کھمن  !! 
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میامتحان کن ای: پس بارشیک   

 

ادو جلوم تکونش د رونیآورد ب زیچ ھیسفره  ریو از ز دیو نالھ اسمش رو صدا کردم کھ خند غیج با    

 

رو نگاه  ارشیک یوالسداره  بھ من  یچھ دخل مایھواپ طیشک داشتم  اصال بل کمیبود اما بازم من  مایھواپ طیبل انگار
  کرد

 

من بھ خانومم دیع نمی: اارشیک   

 

کجاست؟؟ طیبل نیا ارشی: کمن  

 

زاھدان طی: بلارشیک  

 

 [00:03 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۴٢پارت �� 

 

 

خنده  ریزد ز  رشایکبود کھ  یچھ جور افمیدونم ق یخانوادم  نم شیبرم پ دهیاجازه  م یعنیکردم  یداشتم نگاش م ھنگ
دیو دماغم رو کش   

 

 

شھ یباورم نم  یگیم یجون فاطمھ جد ارشی: کمن   

 

اره یرو تکون داد بھ معن سرش  

  

دمیچیدورگردنش پ حد  خوشحالم کنھ رفتم تو بغلش و دشنام رو نیبودم کھ در ا دهینشن یخوب نیبھ ا یعمرم خبر تو   
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بھتر بھت بدم خبر ھیانقدر خوشحالت کرد بزار  یعنی: ارشیک   

 

؟؟ یچ دمیسرجام و کنجکاو نگاش کردم و پرس نشستم  

 

داداشتھ  ی: ھفتم  عروسارشیک   

 

؟؟ چرا بھم نگفتن  اصال کدوم داداشم ی: چمن   

 

بگم حاال بقد نکن رو گرفتم بھت طتتیدونم کدوم  بعدشم  قرار بود ھر وقت بل ینم قیاز دوقلو ھا دق یکی:  ارشیک  

 

 

انگار واقعا منو فراموش کردن کنم ی: حس ممن   

 

ند سال آخر درس چ ھیکھ داداشت قرار  نیواسھ ا  یشھ رفتن خواستگار یماه نم ھی  ستیطور ن نیا زمی: نھ عزارشیک
رهیم التیگرفتن آخر تعط یرو سر یبخونھ عروس نیھاش رو بره چ   

 

نھ یگیفراموشم گردن م گمیرفتنش خبر نداشتم م نیاز چ ی: من حتمن    

 

 

بغلم کرد و موھام رو نوازش کردن ارشیکھ ک ختیر یگولھ گولھ م اشکام   

 

ینکن منصرف بشم نزارم بر یکار ھی: ارشیک   

 

؟؟ ھیمال ک طی: بلمن  

 

کھ  یھ روزس نیا خوامیکھ م زیاشک نر یحاال ھم بلند شو انقدر الک  می: واسھ چھارم  ساعت شش شش ونارشیک
گردونمتیھمھ جا برم  یشمیپ  
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❤ مان دختر خون بسر ❤, [12.09.18 00:03] 

�� ١۴٣پارت �� 

 

ییایو گفتم: مگھ قراره تنھا برم تو نم رونیبغلش اومدم ب از   

 

بدم لیوتح زدھمیتا قبل س دیعالمھ قرارداد بستم کھ نصفشون را با ھی امیشھ من ب ینم زمی: نھ عزارشیک   

 

بار من تنھا برم نی،اول یچ یعنی ارشی: کمن   

 

رگردم  خودت بروزه  ھیداداشت برسونم اونم  یتالش کنم خودم رو روز عروس یلیشھ فوقش من خ ینم زمی: عزارشیک
چقدر سرم شلوغھ ینیبیکھ م   

 

 

سرم را بلند کرد ارشیک ختیکھ اشکام ناخداگاه ر نییرو انداختم پا سرم   

 

یکنیم ھیگر یچرا الک ھیچھ کار نی: فاطمھ اارشیک  

 

خون بسم ھیکھ  یاونم من  کننیعالمھ حرف برام درست م ھیاگھ من تنھا برم  یشناس یممنو ن لی: تو فاممن  

 

 

سر کار انیمن سوم ھمھ بچھ ھا رو گفتم ب کننیغلط م یلی: اونا خارشیک   

 

 

انی: خب بھشون بگو بگو بعد ھفتم بمن   

 

 لیکارھام رو تحو کھ نیبعدشم بعد ارسونم  یخودم رو م یمن گفتم کھ روز عروش زیعز گھی: اه فاطمھ لج نکن دارشیک
شتیپ امیراست م ھیدادم   
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؟؟ یدیم لیتحو ی: کمن  

 

التی: حدودأ بعد تعطمن   

 

؟؟ یدی: قول ممن  

 

: ارهارشیک   

 

یومدیاگھ ن ارشی: کمن  ...   

 

باشھ  گھی: قول دادم دارشیک  

 

 [00:03 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۴۴پارت �� 

 

 

اش رو با من عوض ج رزنیبودن  پ رمردیو پ رزنیپ ھیرو نشون داد بھم منم رفتم نشستم روش کنارم  میلصند مھماندار
   کرد من نشستم کنار پنجره

 

 

بار اول بھ خونھ  یراتنھا رفتن ب ای ارشیاز ک یدونم  دور یرو نم لشیدادم بغضم گرفتھ بود دل ھیپنجره تک شھیش بھ
دونم یخودم نمکھ  گھید لیدل کیھزار  ای میپدر   

 

 

اشتم رو حالت پرواز و رو گذ میگوش  نمیتونم خانوادم رو بب یسال م ھیطرف خوشحال ھم ھستم کھ بالخره بعد  ھیاز  اما
ھام رو  تو گوشام کردم چشمامم بستم یکردم و ھندزفر یپل کیموز ھی   

 

****** 
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میدیفت رسبھم گ رزنھیبزنم پ یچرت ھیت تو مسافر شھیشدم عادت داشتم ھم داریاز خواب ب یکیتکون دادن  با   

 

ونریمنم پشت سرشون رفتم ب رونیرفتن ب یالود چشمام رو ماساژ دادم و بلند شدم ھمھ داشتن م خواب  

 

 

ھا  یاز صندل یکی یرو  ومدهین یدنبالم اما ھنوز کس انیب گھیگفت بھشون م ارشیسالن فرودگاه منتظر بودم ک تو
  نشستم و چشمام رو بستم

 

 

دمیشن ییآشنا یبود کھ صدا میرو روشن کردم   سرم تو گوش یگوش دمیکش یم ازهیگرفتھ بود  ھمش خم خوابم   

 

 

زشتھ ماست یدختر ھمون ابج نی:  سام داداش ارصدرایام   

 

 

: واال من کھ شک دارمرسامیام  

  

خل وچلم یدوقلو یرو بلند کردم و نگاشون کردن خودشونن داداش ھا سرم   

 

 

یاشک ھا ھم جار لیشد س یھند لمیو اوو ف: اوسام   

 

 

داداش گریبا ج  یکنیم ھیگر یبغل داداش جونت نشست ییایکھ ب نیا ی: بجاصدار  

 

 

طرفم و تو بغلش گرفتم اخ کھ چقدر دلم براشون تنگ شده بعد صدرا  سام بغلم کرد اومد   
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میپاشو بر  میکن زیخونھ کھ ھمھ رو سوپرا میبر ای: بسام   

 

دونھ ؟؟ ینم یگھ کس: ممن  

 

 

ما رو ھم االن خبر کردن دنیداماد و مادرزن باھم نقشھ کش نیا ری: نخصدرا   

 

 

شدم زیسوپرا ینجوریماجرا بود منم ھم نی: خب پس مامان پشت امن   

میو سوار شد نیسمت ماش میرفت  

 

 [00:03 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۴۵پارت �� 

 

 

ونھ دونھ خاطراتم تو دقلبم رو صد بود  دلم براشون لک زده بود در را کھ صدرا باز کرد  انیضر میدیدر خونھ رس یوقت
 ذھنم مرور شد

 

 

خانواده  نیر بھ اکھ چقدر بھش مغرور بودم چقد یخونھ منم بود خونھ ا شیسال پ کیکھ  یخونھ پدرمھ خونھ ا نجایا
 ... مغرور بودم ھھ االن

 

 

 انیناز مامان نما ھیھرکھ درباز شد و چ میسال گذشت ھنوز در رو باز نکرده بود کیر برام انگا میدیرس یبھ در اصل تا
  شد
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ش مادر لذت مثل آغو یآغوش چیتو بغلش حل شد اخ مھ ھ ھویبودم کھ  دنشیبود محوه د یمثل من چشماش اشک اونم
ستیبخش و آرامش دھنده ن   

 

 

ب گرفت و نگام قدرت حرف زدن نداشتم صورتم رو تو دستاش قا یترفت ح یو قبون صدقم م دیبوس یصورتم رو م تمام
  کرد

 

 

ما رو  یکیکردم کھ  ھیرگدونم چقدر تو بغل مامان  ینم ھیگر ریبلند زدن ز یرو دوباره انداختم تو بغلش و با صدا خودم
  از ھم جدا کرد

 

 

و ارومم نینازن یابابابا ب یدم تو بغلش وابابا رو بھ رو شدم خودم رو پرت کر یاعتراض کنم کھ با صورت اشک برگشتم   

 

 

تموم بود   زیچکھ ھمھ   یمرد نیمرد بودم ا نیعاشق ا ختیر یصدا اشک م یمنو محکم تو بغلش گرفتھ بود و ب فقط
تموم زیھمھ چ   

 

شده دیکھ کم بودن چرا االن تمام موھاش سف دشیسف یبشم موھا شیدیسف یموھا قربون   

 

کرد تیدستش رو پشتم گذاشت منو سمت خونھ ھدا دیرو بوس میشونیو پ از خودش جدا کرد منو   

 

 

مبود داداش کوچولو بیسمتم  شع دیدو یفر فر داشت م نیع یکیکامل نرفتھ بودم تو خونھ کھ  ھنوز   

 

 

 چقدر براش ونھدیمنم شدت گرفت اخ کھ داداشم چقدر بھم وابستھ بود  خدا م ھیگر شیگر یبغلش کردم با صدا محکم
میکرد یم یرو الپوشون شیکرد باھم خرابکار یم یسخت بود  من تنھا راز دارش بودم ھروقت خرابکار  
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کرد صورتش قرمز قرمز شده بود ھیقربون بشم بس گر یذره شده بود الھ ھیبراش  دلم  

 

 [00:04 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۴۶پارت �� 

 

بلند شدم رفتم جلوش کام رو خشک نکرده بودم کھ داداشم سعد از طبقھ باال اومدھنوز اش مینشستھ بود یرایھمھ تو پذ   

 

 

نکرد ھیاد و گرد میگرفت توبغلش اما اون برعکس ھمھ دلدار میابوس وبداخالق دوباره گز شھیمغرورم کھ  ھم داداش   

 

 

ن بدهو ناراحت نشوکھ شده اخم ھاش رو باز کنھ و خودش ر گرانمیدل د یبرا کمی ستیبلد ن نھیھم شھیھم   

 

نگاه کردم افشیوق پیو بھ ت رونیبغلش اومد ب از   

 

ی: حتما باز با دراز وکوتاه قرار دارمن   

 

نکن بھ دوستام نیو گفت: اره توھ دیخند   

 

ھ رفتھ باالگرفت و و ناراحت رفت شر وصدامون  رفت نیبعد رفت کم کم اون جو سنگ قھیو نشستم سعد ھم چند دق اومدم
ندھامون باالرفتخ یصدا   

 

نیاالن کدومتون دوماد شد ی: راستمن   

 

وصدرا: دوتامون سام   

 

از دوقلوھا یکیبھم نگفت دوتاتون ، گفت  ارشی؟؟ک ی: چمن   
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ھا؟؟ ھیمشکل می: دوتامون دوماد بشصدرا  

 

نیدوماد شد نیکجا رفت  نمیبب ستای: نھ بابا ،وامن   

 

دوتاشون باز شد پیز  

ھمون دوتا دختره ؟؟؟ : درست حدس زدم بامن  

 

مامانم رو صدا کرد یو اعتراض غیحالت ج با   

 

دوتا  نیعد چھ طور ااز ھمکاراش ازدواج کنھ ب یکیبا  یرو اجازه نداد ایعرش یبود ری:  مامان تو کھ انقدر سختگمن
ھاشون ازدواج کنن یبا ھمکالس یرو گذاشت  

 

خوب یلیادب و باخانواده خخوب ومناسب بودن با  یلیخ دمی: دخترھا رو خودم دمن   

 

تموم بود ی: خب اون دختره ھم ھمھ چمن   

 

یزن یم نھی: تو چرا االن سنگ اونا بھ سصدرا   

 

وسط نیا ھیچ گھیمشکل تو د مونھیو تموم شد فردا پس فردا عروس یخواستگار می: حاال ما رفتسام  

 

موند عمو و خانوادش اومدن مھیزنگ حرفامون نصفھ ن یصدا با   

 

شد یبود ھنوز  خونھ شلوغ وشلوغ تر م ومدهیاومدن و عمھ خانمم کھ ن مییچند ساعت دوتا دا دبع   

 

 

باھم  یسھ تا  میدرو باھم بغل کر گھیھم د یسھ تا  شھیمثل ھم شونیمن رفتم پ یودختراش کھ اومدن از خوشحال عمم
میکرد یم ھیگر   
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تا بودندو نیباھاشون دوست بودم ھم لیکھ تو فام یدخترا تنھا   

 

 

تش مخاطبش سم میزن عمو ھمھ برگشت یبا صدا زاشتیسر بھ شرم م شھیھام مثل ھم ییدا میدورھم نشستھ بود ھمھ
 من بودم

 

 [00:04 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۴٧پارت �� 

 

 

فاطمھ جان ؟؟ ومدیعمو: چرا شوھرت ن زن  

 

فقط چند ساعت  رسونھ  اونم یخودش رو م یگھ بتونھ روز عرسگفت ا  ادهیکارھاش ز ادیتونھ ب ی: اون االن نممن
گرده یدوباره برم   

 

نوروزم کار داره مگھ امی: تو اعمو  

 

شتری: تو نوروز کارشون بمن   

 

زنش رو تنھا بفرستھ دیبار کھ نبا نیاول گھید یکیتونست کارش رو بسپاره بھ  یعمو: خب م زن   

 

  

موم بلندشد کھدختر ع یبگم کھ ضدا یبودم چ مونده  

 

 

نھ شب حنا شب بمو ھیحاضر نشد  یحت شیعروس ادتونھیخودتون کھ  نجاینبوده بھ اومدن  بھ ا یراض دیگفت: شا 
ھم فورا فاطمھ رو برداشت برد یبندون اومد  شبشم رفت ھتل شب عروس   
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کنھ و  زیھ رو سوپرااد کھ فاطمد شنھادیبمونھ اما االن خودش پ نجاینبود ا یاون موقعھ اصال راض زمی: اره عزمامان
 یمدت طوالن ھیو  دایم التیبره بعد تعط دیزود ھم با  ادیم یبعدشم با خودم حرف زد گفت  روز عروس نجایبفرستتش ا

مونن یم نجایا  

 

 

گرفتم یم شیاز درون داشتم آت  دمیفھم یعنیمسخره تکون داد  یلیحالت خ ھیرو بھ  ابرھاش   

 

 

ده یامانش شروع کنھ دخترش داره ادامھ مم شناسمیم نویمن کھ ا   

 

 

و گفتم کھ خستم و خوابم داره دمیکش یشینما ازهیخم ھی   

 

اتاق تنگ شده بود نیبلند شدم ورفتم تو اتاق اخ کھ دلم واسھ ا یمامان بھم گفت برو استراحت کن تو اتاقت منم سر    

 

 

 یکل اتاقم صورت یدور صورت ننھیزوآیست کمد و م یورتتختھ دخترونھ ص یو کولس صورت یفانتز یواریبا کاغذ د اتاق
بود دیو سف   

 

 

تخت نییم پارو در آوردم پرت کرد میرو انداختم رو تختم و غلط زد م و چشمام رو بستم با فالکت روسر خودم   

 

مانتوم رو باز کردم و چشمام رو بستم یدکمھ ھا   

 

 [00:04 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ٨١۴پارت �� 
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کھ ھمھ  یرایپذ کھ دستم بود رفتم تو یداد با گوش یجواب نم زدمیزنگ م ارشیبھ ک یبود منم کھ ھرچ یعروس فردا
  بودن بھ عالوه خانواده عمو

 

؟؟ یشده دختربابا سرگردون ی: چبابا  

 

 

نگرانشم دهیزنم  جواب نم یزنگ م ارشیبھ ک ی: از صبح تا حاال ھرچمن   

 

 

تونھ  یه کھ جواب نمدستش بند  ادیکھ فردا بتونھ ب ادهیکھ خودش گفت امروز کارش ز روزید ینگران ی: دخترم الکمادر
  بده

 

 

ده یب نمجوا یامروز حت زدهی: مامان امکان نداره ھر طور کھ دستش بند بود  ھرروز ده بار برام زنگ ممن  

 

 

نھکیعمو جان نگران نباش مطمئن باش دستش آزاد بشھ خبرت م رهی: خعمو   

 

 

نگرانش بودم یلیبودم خ ارشیک الیخود شب ھمش تو فکر و خ تا  

 

 

زدمیدستم بود ھمش بھش زنگ م یھا گوش ونھید نیا نیبخوابم ع ذاشتینم الیفکر وخ کردمیم یھرکار   

 

 

کنھیده حالم رو دگرگون م یکھ جواب نم نیا یشارژش تموم شده ول گفتمیخاموش بود م اگھ   
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و روشن کردمتو اشپزخونھ برق ر نییکردم  از استرس گلوم خشک شده بود رفتم پا یم یو ططول عرض اتاق ر ھمش  

 

 

وقت شب نینم اخودش زنگ بزنم اونا رو ھم نگران ک یبھ خانواد دمیترس یدادم م ھیتک نتیکھ خوردم  بھ کاب آب   

 

 

کھ مامان اومد تو آشپز خونھ رونیبرم ب خواستمیم    

 

یدیمگھ نخواب یکنیکار م یو آشپز خونھ چوقت شب تو ت نی: امامان   

 

ده ی: مامان نگرانشم  از صبح تا حاال جواب نممن   

 

 

شده یچ ننیبھ پدرش برادرش برن بب یزنیبرو بخوابم فوقش فردا زنگ م ایب ستین یزی: مطمئن باش چمامان  

 

 

ارمیتونم دوم ب یم ی:  من تا صبح چھ جورمن   

 

 

یدونیفردا صبح باال سرت بود چھ م یدید  ادیوم آوردن خودش مداز بکش د کمی: تو برو مامان  

 

 

ودم کھ خوابم بردب  الیتو فکر و خ دمیرو ازم گرفت  دراز کش یاسرا مامان کھ خودشم اومد تو اتاق بعدشم گوش بھ  

 

 [00:04 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤
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�� ١۴٩پارت � 

 

 

دمیرو د رشایومنگ برگشتم طرفش کھ ک جیگ  دیدراز کش شمیپ یکی کھ  یداریخواب و ب نیب یحالت ھیبودم  جیگ    

 

بغض اسمش رو صدا کردم و خودم رو انداختم بغلش با   

 

 

یداد یچرت جوابم رو نم دمیکش یتا حاال  چ روزیاز د یدونیم یروان ونھی: دمن   

 

رمیتھ بودم بممگھ رف یاز جات بلندش یتا نتون زنمتیم نیھمچ یکن ھی: تو االن فقط گرارشیک   

 

چند  نیدن تا ھمصبح کھ من شروع کردم بھ زنگ ز روزید  یچرا جوابم رو نداد گمی: اه خدا نکنھ ...من دارم ممن
شیساعت پ   

 

 

: بغضت رو بخور من کھ االن سالمم چشمت روشنارشیک   

 

شده اسمش رو صدا کردم و گفتم جوابم رو بده دیکل یدندون ھا نیب از   

 

 

تو  دمیخونھ د رفتم یکھ داشتک م شبید دمیھم کھ زنگ زدم رو سکوت بود ند یرو گم کردم ھرچ میگوش: بابا ارشیک
زنمیساعت سھ نصف شبھ. پشمون شدم گفتم فردا زنگ م دمیاومدم بھت زنگ بزنم د نھیماش   

 

 

بودم دارمیب می: من تا صاعت چھار چھارونمن   

 

تیگوش نمیا ایب یمنو برد یبھ کل آبرو یدر آورد یباز ی: حاال کھ گذشت مامانت گفت چھ کولارشیک   
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سوزهیلت برام متا ھفتھ بعد د گردمینکن امشب برم گھیبابا قھر د یحالت قھر صورتم رو بگردوندم کھ گفت: ا بھ   

 

مگھ؟؟ ارشیک یر ی: امشب ممن  

 

 

دو سھ  نیا وچھار ساعت تسیب نیکل خوابم مال ا دمیخواب کش یچقدر ب یدونی: مجبورم کاھام موندن من مارشیک
اگھ نباشم کنمیتو حرف درست م یبودم اونم بھ خاطر و تو ومامانت اومدم کھ گفت برا مایبود کھ تو ھواپ یساعت   

 

 

تو بغلش دیو منم کش دیدراز کش ارشیشد  کھ ک زونیو لوچم آو لب   

 

مال تو واقعا یاتاق گل منگول نی: اارشیک   

 

کنم نییزاید یجور نیھم خوامیچقدر خوشگلھ اتاق دخترمون رو م نیبب یخوب نی: مگھ بده بھ امن   

 

اغ شاه پسرتتو برو سر کنمیمن مال دخترم رو درست م یاتاق دختر بابا رو تو درست کن زارمی: مگھ من مارشیک   

 

از االن  شده دختر بابا اشینجوری:اه امن  ! 

 

؟؟؟ ی: از االن حسودارشیک  

 

کنھ ریخدا بخ گھیشده دختربابا بعد د ومدهیز بھ وجود نھنو کنمیم ی: معلومھ حسودمن    

 

 

شھیم یچ ینیکھ بب ارکیوجودش ب ربھیخوای: مارشیک   
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: اه منحرفمن  ... 

 

چندنفر اومد و در بستھ شد غیھنوز تموم نشده بود کھ در با ضرب باز شد و صدا ج حرفم  

 

 [00:06 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵٠پارت �� 

 

 

بود انیپوزخند ھم رو لباس نما ھیاونم رو در بود و  ینکاه کردم کھ چشما ارشیسرم رو بلند کردم بھ ک    

 

بود؟؟ ی:کمن  

 

فتنر دنیکش غیج دنیوضع د نیدونم اما دو سھ تا دختر بودن  من وتو رو با ا یبودش رو نم ی: کمامان   

 

 

 یپاھاش و پا نیبچپم   یسرم رو گذاشتھ بودم پا نشیرو س منم دهیدراز کش ارشینگاه کردم ک ارشیوضع خودم و ک بھ
بود دهیچیمن  دست چپشم دورم پ یپا یراست اون رو   

 

 

رم کردن ؟؟ ینجوریا تمونیوضع نیبھ خاطر ا یعنی: من  

 

 

 ییھا اشنا تیوضع نیکھ مجرد بودن و با ا نیبھ خاطر ا دمیبودن حتما شا یمردم خجالت ینکن بھ دخترا نی: توھارشیک
  ندارن

 

 

شگاهیآرا میببر کنمیم دارتیمن ب گھیدو ساعت د کیقانع شدم تو االن بخواب  تا   سی: او من   
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ندارم کھ نی: ماشارشیک  !! 

 

رو نشیکھ بھت بده ماش یکس شھیم دای: پمن   

 

 

کجاست دمیرو ند ایعرش ی: راستارشیک   

 

 

بتونم یشب عروس رسونمیدم رو گفتھ بود اگھ بتونم خو دمیکھ اومدم منم ند ی: از وقتمن   

 

 

 

خودش رو بھ کل غرق کارش کرده نھیب ینم یریخ شی: اونم از زندگارشیک   

 

 

ستین گھید یھا زیھمونھ اصال بھ فکر چ زشیکرده ھمھ چ یبگم  انگار با کارش عروس ی: چمن   

 

جمیگ جی: ولش کن من بخوابم کھ گارشیک   

 

 

رو انجام بشم اماده بشمعقب موندم  یکارا رونی: منم برم بمن   

 

 

تاقتو ا نیکدوماتون اومد   نیاعتراف کن یدخترا و گفتم: زود تند سر شیراست رفتم پ ھیرفتم  یوقت   
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ھم جچاب منو نداد بچھ پرو ھا یو پخش سدن کس دنیکر کر خند ھمشون   

 

 

ا منو ببره برسونھکردم ت داریرو ب ارشیکمکش کردم بعدم  رفتم دوش گرفتم و اماده شدم و ک کمیمامان و  شیپ رفتم  

 

 [00:06 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵١پارت �� 

 

 

 شمیآرا میعروس کھ یشگریآرا شیوقشنگ  اومدم پ کیشده بود ساده اما ش یعال افمیخودم رو نگاه کردم ق نھییتو آ 
  کرد کارش حرف نداشت

 

 

ھیالھھ خانم عال ی: مرسمن   

 

 تمیکھ اذ ینبود نویبد اخالق و گر تیاما خداراشکر مثل روز عروس یخوشحال شدم دوباره اومد  زمی: قربونت عزالھھ
خوبھ ؟؟ تیاالن زندگ  یکن  

 

: بلھ خداراشکر خوب شدهمن   

 

بودم دهیکنھ ند تمیتو کھ انقدر اذ یبھ لجباز یعروس میشگریدوره آرا نی: تو کل االھھ   

 

 

کھ از  یمجلس یادرچ  کھیزنگ زد کھ نزد ارشیبودم کھ ک قھیده دق ھیدنبالم   ادیزنگ زدم  تا ب ارشیو بھ ک دمیخند
تو کمدم بود و برداشتم سرم کردم میدوران مجرد   

 

 

کردم و رفتم  یخداحافظ ارشیک سکالیبھ الھھ خانم دادم و بام شمیشد  پول  آرا یم کینازک بود اما ھوا داشت تار کمی
رونیب   
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 ھیبود  نویشن کشیت ھیو از سرم انداخت  موھام  دیخودش چھادرم رو عقب کش ارشیک  میشد نیسوار ماش یوقت
شده بود ختھیبود  کھ رو شونھ سمت چپم ر زیفر درشت و ر کشیت   

 

شگاستیو آرا شگریآرا نیمناسب ا  ریبگ لیبده ھلو تحو لیلولو تحو گنی:  واوو ...مارشیک   

 

د  چادرم رو رو روشن کر نیو دستاش رو باال گرفت و بعد ماش دیھ خندو حرص اسمش رو صدا کردم ک غیحالت ج بھ
  سرم کردم

 

میری: االن کجا ممن   

 

گھی: تاالر دارشیک   

 

مرفتھ اونا رو ھم بردار ادمی زیخونھ من لباس ھام رو بزارم بعدم چند تا چ میبر قھیدق ھی: من   

 

؟؟؟ ی: چارشیک  

 

اقم رو  و تاجسنج یطالم رو بعد اصل کار سی:   سرومن   

 

: سنجاق؟؟ارشیک  

 

شھ یلباس ھم سنجاق نداشتھ باشھ نم نیتنمھ ا یلباس بلوچ ینیب ینم گھی: اره دمن   

 

 

: تاج؟؟ارشیک  

 

یفقط سر دمیبھت نشون م می: اوو عالمت سوال برمن   
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 سیتو کمد بعد سرو شتمعوض کردم رو گذا شگاهیکھ تنم بود. و تو آرا یراست رفتم تو اتاقم لباس ھا ھی میدیرس یوقت
نکردم رو برداشتم رونیرو کھ ھنوز از تو چمدون ب   

 

 

اصال سمت چمدونم نرفتم دمیپوش یرو م میدوران مجرد یلباس ھا نجایچند روز  ا نیا چون   

 

 دسبند و ھیو   یلوچسنجاق و گشواره ب ھینداشتم جز  ادیجواھراتم رو باز کردم  جواھر ز یرو انداختم و کشو سیسرو
یدوتا انگشتر بلوچ   

 

 

 

 

ار اصال بھشون دست با خودشون مامانمم برام گذاشتھ بود کن اوردنیھم ن ارشیخانواده ک مونیکھ اونا رو بعد عروس  
اوردشون بھم داد ھمھ رو انداختم شینزده بود فقط  چندشب پ   

 

 

 

دگرد شده نگام کر یابا چشم ھ ارشیکھ مامان بھم داده بود رو برداشتم و سرم گذاشتم. ک یتاج و   

 

؟؟ یکنیم یکھ تاج گذار یزابتیمگھ ملکھ ال ھی: اون چارشیک  

 

گھینکن د تمیاذ ارشی: اه کمن   

 

؟؟یزاریتاج طال م ھی: خب چارشیک  

 

دختر نداشتش گرفتھ  یبرا باز کرده بود خود مامانم یرو ھمون موقعھ ھا کھ بابام تازه طال فروش نی: مامان بھم داد امن
ما نشد االن داده یبھش بده اما عروس یروز عروس بود تا   
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نیدیم تیاھم ادیزرد ز ی: جالبھ شما بلوچ ھا بھ طالارشیک   

 

یییییییییلی: خمن  

 

 [00:06 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵٢پارت �� 

 

 

 

تم. کھ موقعھ رقص ر پول گرفمقدا ھی ارشیرو گذاشتم توش بعدم از ک میرو برداشتم گوش میدست فیکھ تموم شد ک کارم
دونھ خواھر دامادھا ھستم ھینباشھ مثال  یدستم خال   

 

 

 

   یھا رو بردار لباس نیا  ایشیم یا کھیت ھی یلباس بلوچ یتو تو  یگفت: فاطمھ ول ارشیک مینشست نیتو ماش یوقت
یدوس دارم بگرد ینجوریبرات بدوزن خوشم اومده ا یچند تا ھم بد  

 

 

 

ار کردمعروف شروع بھ ک یشدم تو دام از اون کارخونھ ھا یکرده بود غرق در خوش فیتعر کھ ازم نیا از  

 

 

 کیلباس ش ھیامانم م  شونیلباس ھا بدم بدوزن  سوغات نیاز ھم دایفرشتھ و آ ونیو کتا ایمیک ی: تو فکرم بود برامن
ھیچ یدونیواسھ مامان بخرم  بدم بدوزن اما م خوامیکرپھ مدل ھمون رو ھم م   

 

 

؟؟ ھی: چارشیک  
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میاندازه اونا رو ھم ندار شھیم ادی: خرجش زمن   

 

 

یکنیم کاریاندازھاشون رو چ ستیپولش مھم ن یبگ نویکھ ا یکرد فیھمھ رد نیتو روحت تولھ ا ی: اارشیک   

 

 

دونم ی: نممن   

 

کھ میحرف زدن بود مشغول  

نگھداشت ارشیک   

 

شو  قسکت خانوم ھا برو ادیپ میدی: رسارشیک   

 

 

ما رو توش گرفتن یکھ عروس یتاالر النھیتاالر گ نیا ارشی: اه کمن   

 

 

: اره  ھمونھارشیک   

 

: خب من برم خداحافظمن  

 

: صبر کنارشیک   

 

: جانم ؟؟من  

 

یلب بد ھیبھ آقات  یخوا ی: نمارشیک   
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شھیخراب م شمی: نوچ آرامن   

 

یشیم مونیباشھ پش  اسینجوری: اارشیک   

 

 

بود ایصدام کرد. برگشتم عرش یکیشدم   وارد تاالر شدم کھ  هادیو پ دمیخند   

 

 

. رفتم تو ایرشعبا  یکرد بعد احوال پرس یھم اومد بھم نگاه نم ارشیطرفش رو رفتم تو بغلش کھ ک دمیزده دو ذوق
مکرد یم یاومده بودن  با دونھ دونشون احوال پرس کینزد یمھمون ھا شتریبود  ب ومدهین یلیمھمون ھنوز خ   

 

 

م کم تاالر داشت ک ھمون ھا و بگو بخند مون باال بود  شیقسمت ھم بود کھ دوستام جمع شده بودن  کھ من رفتم پ ھی
شد یشلوغ م   

 

 

 

ھا و عمھ ھام ھمھ . دوستام و دختر عمومیدیمتر پر ھیرفت باال ھمھ  کریاسپ یصدا ھویکھ  میحال بگو بخند بود تو
وسط ختنیر   

 

 

داد فیک یلیخ دیرقصیم یو ھرک میص جمع شدرق ستیدور پ ھمون  

 

 [00:06 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵٣پارت  �� 

 

 

ھا احوال  لیاز فام یو برم با بعض ارمیدر ن یکرد انقدر جلف باز حتمینص کمیکھ مامان اومد دستم رو گرفت و  نیا تا
کنم. بھ ناچار ازشون جدا شدم یپرس   
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بود نیا گفتنیکھ بھم م یجملھ ا نیکردم  کھ اکثر اون ھا اول یبغ دونھ دونشون احوال پرسو  لیفام شیپ رفتم   

نیسال گذشت  دستبھ کار بش ھی،  نیچرا بچھ دار نشد ،یبچھ ندار ،ی،بچھ دار نشد ینشد حاملھ   

 

 

  کنیگفت نزد کھ دمیاز مامان پرس ارنیدارن اسفند م دمید  ششونیخودم رو خالص کردم و در رفتم از پ یسر یسر
انیدارن م   

 

 

م خودم برداشتم ھرز قرمز رو  یکردم و فش فشھ ھا رو دادم دست بچھ ھا گل ھا میتقس ھیبق نیرو  ب یشاد یھا برف
س داماد بعد جفت عرو ھیوارد شد بعد پشت سرش  لمبرداریو ھورا ھا بلند شدو و اومدن  اول ف غیدست و ج یصدا

اومدن یاونام جفت بعد  

 

 

ازشون  یچید ھو ناناز شده بودن  عروس ھا ھم کھ شنل رو شونھ ھاشون بو پیداداش ھام قربونشون بشم خوشت چقد
گرفت یم ملیھم عکس و ف لمبرداریانداختم  ف یپر پر شده رو روشون م یمعلوم نبود. من جلو بودم و  گل ھا  

 

ھ اصال لذت نبردم ک میبود تمام خاطرات عروس ما اومده بود امشب قرار یھمونھ کھ واسھ عروس لمبرداریدختره ف یحت
بکنن برام یادآوریازش رو    

 

 

میماھم بساط رقصمون رو دوباره  بھ راه کرد رونینشستن  داماد ھا رفتن ب کمیکھ  نیا بعد   

 

 

 یلیوتا داداش خساعت بعد، بعد شام داماد ھا رو دوباره آوردن باھاشون بردارھام ھمھ اومدن عروس ھاھم. د چند
نھ سالھ و پنج سالھ داشتن  کیکوچ   

 

بعد دست بھ دست کردن اونا رفتن یاومدن و سر پدرامون   
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ایعرش شیاومد عروس دامادھا رو فرستادن تو جمع. رفتم پ ایاز ھمھ عرش اخر   

 

کجاس ارشیک ای: عرشمن   

 

: فکر کنم دم درهایعرش .  

 

ادیب یگی: ممن   

 

مخصوص  اتن چوب رو آوردن یھام چوب ھاکھ دختر عمو ارشیرفت دنبال ک ایعرش   

 

 

حرکت.  ھی. تو یبزرگ بستن و مشغول اتن با چوب کردن  تو نوع رقص دست جمع رهیدل ھیکردن و  ھمھ  یآھنگ پل ھی
داشت یبلند و باحال یصدا ھی  دنیکوب یرو بھ ھم  م گھیھم د یچوب ھا   

 

 

 

جام ھنگ کرده تنش بچد. سر یلباس بلوچ ارشیوارد شدن  ک ایعرش ارشیرفتم کھ ک یبرن وسط منم داشتم اتن م منم
کردم یبودم. و نگاش م   

 

 

فتھ بود دستش ھم کھ بابا براش گر یساعت مشک یبود و کفش و کتش مشک دیاومد لباساش سرتا پا سف یبھش م یلیخ
  بود

 

 

 

ودبھ ھشون بھ ما چقدر ناز شده بود  ھمھ توج  ششیتو دلم قربون صدقش رفتم کھ نگو  رفتم پ انقدر  
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یچقدر جذاب شد یبارلباس بلوچ  ارشیک ی: وامن   

 

 

و بند شلوار رو بستم دمیگوشم گفت: پدرم در اومد تا قلق شلوارش رو فھم ریز ارشیک   

 

 

خند ریز میزد ایحرفش من و عرش نیا با  

 

نبود کمکت کنھ جانکم یمن بگردم کس ی: الھمن   

 

 

ش ھام برقصمصدام کرد کھ برم با دادا مامان  

 

 [00:06 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵۴پارت �� 

 

 

 

 بمیون اضافھ شدم  شعبا ھم  منم بھ جمعش دادنیھا رو بردن وسط کھ اونا ھم از خدا خواستھ واسھ خودشون قر م داماد
میدیرقص یبا ھم م یاومد و چھارتا   

 

 

میپا رقاص بود ھین اصال بلد نبودن اما ما چھارتا واسھ خودمو بودن  اون دوتا رقص ستادهیوسعد خشک وا ایعرش اما   

 

 

 

آورد یجلوش کم م انیکھ محمد خرداد دیمر رقص نیسن کمش انواع رقص رو بلد بود ھمچ نیبا ا بیشع  
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ل ھا رو بر عالمھ پول رومون پخش شد  بچھ ھا دورمون جمع شدن و پو ھی ھوی  میطور درحال رقص بود نیھم ما
شتندایم    

 

 

فتن آوردنش وسطانداخت  سام صدرا رفت دست مامان رو گر یکھ پول تو دستش بود و رومون م دمیبابا رو د برگشتم   

 

 

 یو روش پول م زدیبابا ھم براش دست م  دادیقر م زیملوس و ر یلیرفتم سراغ بابا  آوردمش وسط مامان ھم خ منم
  انداخت

 

 

رد کھ سرمو بھ در آو یده تومن ھی ایعرش  دمیرقص یبراشون م ارشیو ک ایعرش شیمن رفتم پ  دیمامان کھ عقب کش  
نھ تکون دادم یمعن   

 

 

ھ  گذاشت تو دھنمدر آورد. کھ باز ھم گفتم ن ییچک پنجا ھیبارم قبول نکردم  نیھم گذاشت کھ ا گھید یده تون ھی   

 

 

بزن غی: برو سراغ شوھرت اونا تایعرش   

 

 

 

فت باال برداشتم ر غیدر آورد کھ صدا دست و ج یصد تونم ھی. کھ ھمون لحظھ ارشیک کیتم نزدرو گذاشتم و رف ییپنجا
دادمیو  باز ھم قر م   
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تو دھنم و حلم  ھزار گذاشت ھیسعد  کھ  سیھم تو عچل افتاده بود  قشنگ کھ ازش شاباش گرفتم رفتم پ ارشیک طفلک
  داد  وسط

 

 

صدرا اومدن و اونام بھمون شاباش دادن کھ سام دمیرقص یداشتم م بیوسط با شع    

 

 

ھمون ھا پخش م نیرو ب کیو ک میدر آورد گھید یعالمھ لوس باز ھیرو آوردن   کیک  میکھ ما دوتا خستھ شد قشنگ
میکرد   

 

 

 

و  ییمو  پسر دامجلس مختلت شده بود پسر عمو دختر ع گھیمونده بودن. د کینزد یھا لیکم مھمون ھا رفتن فام کم
میبود یو عمھ و دختر مختر ھمھ  قر قاطخالھ    

 

 

و  دنیرقص یا مپسر  دیرقص یو  داماد م میاومد یم کینزد یھا لیجور بود ھمھ فام نیھامون ھم یآخر عروس شھیھم
دنیرقص یاکثرا دختر ھا ھم م   

 

 

زدم یاومدن من مجبور شدم چادرم رو سر کنم اونجا فقط  دست م نایزن داداشم ا یھا لیفام  

 

❤ مان دختر خون بسر ❤, [12.09.18 00:06] 

�� ١۵۵پارت �� 

 

 

؟ یشد نیشد انقدر سنگ ی: چارشیک  

 

تونم جلو اونا یزن داداشام اومدن. نم لیھمھ مردا فام ینیب ی: مگھ نممن   
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خونھ برقص ینداره گلم رفت بی: عارشیک  

 

خوره ینم یدرد چی: بعد کھ بھ ھمن   

 

یسچیلط رضایاز آھنگ  عل یکیبا   دنیرقص یدن وسط   جفت جفت با ھم مداداشام و داداش ھام رو آور زن   

 

شد   یعلوم مشده بود البتھ اگرم م دهینصفشون پوش  میزخ یعروساسون با عجاب بودن موھاشونم با طورھا لباس

ندارن یخرک رتیشوھراشون راحت غ .  

 

م شدمردھا رفتن   رقصشون کھ تمو کھ نگو  اخر رقصشون بود کھ کم کم اکثر دنیرقص یباھال م  انقدر  

 

 

  ارشید کھ کش یو سوت بلند شد دوباره آھنگ پل غیکھ صدا دست و ج  دنیزن ھاشون رو بوس یھا یشونیدوتاشون پ 
  دستم رو گرفت و بردم وسط

 

 

ھم کھ جلب قصمون ر راحت بود  المیکھ بودم  خ ارشیاما تو بغل ک  دمیکش یخجالت م کمیھمھ   دیتو د میوسط بود وسط
کرد یتوجھ نم   

 

ز ما دوتا چندتا زوج ج  میداده بود کھ ھمون ھا رو با ھم رفت ادیماھر بود منم چندتا حرکت  یلیرقص تانگو رو خ ارشیک
ھم بودن گھید   

 

تموم شدن اھنک ھمھ شروع کردن دست زدن بعد   

 

 

رو گل زده بودن  نیدوتا ماش میشد یآماده م میکم  داشت کم   
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میشد ایعرش نیسوار ماش ایو عرش ارشیھاشون شدن کھ من و ک نیسوار ماشاونا     

 

کردن یم رفتن داشتن تو شھر دور دور یکردن  راه خونھ رو نم یداد و بوق بوق م یخودش گاز م یبرا یھرک   

 

 

دیچیپ یو سوت ھا تو طونل م غیج یھا بھ عالوه صدا نیماش یصدا میوارد طونل شد یوقت   

 

 

زدم یکرده بودم و ھمش بوق م زونیخودم رو آواز پشت  من   

 

 

عروس دامادھا سر ببرن  یپا ریز خواستنیگاو بزرگ م ھی  میدیبھ خونھ رس یوقت   

 

ھم پشت سرم اومد ارشیشدم و اومدم تو خونھ از خون وحشت داشتم ک ادهیتر از ھمھ پ یسر من  

 

یاومد ی: چرا فرار کردارشیک   

دمید ی. امشب تا صبح کابوس مدمیدیدادن اون گاو رو مموقعھ شب اگھ جون  نی: امن   

 

برم دی: اھا خب من لباس ھام رو بپوشم کھ کم کم باارشیک   

 

ی: چمن  

 

 [00:09 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵۶پارت �� 
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گھیبرم د دی: باارشیک   

 

االن ؟؟ ارشی: کمن  

 

امیم گھید چند روز میھمھ با ھم حرف زد نی: فاطمھ اارشیک    

 

نییو گرفت و برد پارگفتم  دستم  ینم یچیرفتن من اخم کرده بودم ھ یو آماده شد برا  دیھاش رو برداشت و پوش لباس  

 

 

کوفتم شد یھم بلند شد تا برسونتش عروس ایکرد و عرش یبودن  با اونا خداحافظ ھمھ  

دم در بدرقشون کردم تا   

 

 

رمیرم کھ بم یرو نم افتینکن ق ی: اه فاطمھ اونجورارشیک   

 

: اه خدا نکنھمن   

 

بکن شوھرت رو یبدرقھ درست حساب ھی ای: باشھ االن تو اون اخمات رو باز کن بارشیک   

 

ودش منو تو بغلش نگاه بھ دستم کرد بعدم خ ھینگاه بھ من  ھیخشک دستم رو سمتش دراز کردم  یلیو خ کشینزد رفتم
کوشم زمزمھ کرد ریگرفت و ز   

 

 

عروسک بلوچ من  یشد یخوردن یلیمجبورم برم امشب خ فیح :ارشیک   

 

 

ازم گرفت یب طوالنل ھیلبخند رو لبم اومد  کھ اون سو استفاده کرد و  ھیھمون  یلفظ عروشک بلوچ خوشم اومدبرا از   
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برام دست  و دیخند اشاره کردم کھ  ایو بھ عرش دمی. بھ زور خودم رو عقب کشکنھینگامون م اردارهیبودم عرش نیمطم
  تکون داد و رفت سوار شد

 

 

مثال مسخرم کرد شد االن نینگام کرد بعد دستش رو بھ خابت خاک تو سرت بلند کرد و سمتم گرفت و سوار ماش ایعرش   

 

کردنینشستھ بودن بگو بخند م ھیرفتم تو سالن  عروس داماد ھا رو برده بودت اتاقشون  بق دمق   

 

موھام خشک بھ ھم  گفتم و رفتم تو اتاق موھام رو کھ باز کردم ریھم نداشتم  شب بخرو  یدورھم نیا یحوصلھ  گھید
بودن دهیچسپ   

 

 

نھ  برداشتم ت میشلوارک و ن ھیبودن رو در آوردم و  نیحس وحال دوش گرفتنم نداشتم. لباس ھام چون سنگبچ یحت
در اتاق رو ھم قفل کردم دمیپوش   

 

اعت رو  پاک کردمسچند  نیا یو پول دادم  اونم برا دمیکش یبابتش  خستگ یکل کھ یشیآرا یھم با دستمال مرطوب بعد   

 

شد نیچشمام سنگ کردم کھ  کم کم خوابم گرفت و یم ریگذشتھ س الیو  چشمام رو بستم تو فکرو خ دمیدراز کش رفتم  

 

 [00:09 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵٧پارت �� 

 

 

فکرش  یشت  حتگذ یگردوندن اما بھ من خوش نم یم بردنیفلک داداش ھام منو ھمھ جا مرفتھ ط ارشیکھ ک یروز چند
وابستھ شده باشم ارشیکردم انقدر بھ ک یھم نم   

 

 

صاحاب رو یبقول داداش باختم اون قلب ب گھیاما چھ کنم د کردنیھمش مسخرم م ھمھ   
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امیفردا م امیکھ امروز م ددایسر خرمن م یو وعدھا زدیھر روز بھم زنگ م ارشیکھ ک یدرصورت  

 

زنگ زد  میھ گوشک کردمیداشتم اتاقم رو جمع و جور م  ادیدلم آب شد اما مگھ م  دیرس یاما نم ادیب خواستیم فقط
بود ارشیوک   

 

: الومن  

 

: جونارشیک   

 

باز چت شده ارشی: وا کمن   

 

: با شما نبودمارشیک   

 

یبود یلفظ حرف زدنش بدم اومد گفتم :پس با ک از   

 

: با خانوممارشیک  

 

یکنیم تی: خب چرا اذمن   

 

گھینکردم با خانومم بود د تی: اذارشیک   

 

:  اه لوسمن   

 

ھم دارم ندارم؟؟ گھیخانم د ھیمن  جز شما  زمی: عزارشیک  

 

توجھش حالم وخراب کرد و بغضم گرفت یب ینگفتم دوباره با حرف ھا یزیچ   
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ما یخانوم خانوما ب  یکنیم کاری: حاال بغد نکن خب چارشیک   

 

گذرونمیم یچی: ھمن   

 

ی: االن چرا ناراحت شدارشیک   

 

گذرهیخوش م یلیکھ بھ تو خ نی: نارحت نشدم تو خوش باش مثل امن   

 

گذره یخانوادت خوش نم شیمن بھ تو پ یاالن ب یعنی: ارشیک   

 

 

 شیکھ اگھ پ نیھ انباشھ   شمیشوھرمم پ خانوادم باشم شیپ خوادیروز دلم م ھیشب  ھیبگم من  ی: االن من بھ تو چمن
و برعکس کخ االن ھمون حالو دارم ستنیشوھرم باشم  خانوادم ن   

 

 

  میگردیل زاھدان رو مک میمونیھفتھ در روز  باھم م ھیتا  امبعدیامروز فردا م نیھم امیب دمیقول م زمی: خب عزارشیک
سبک تر بشھ کمیفقط کارھام    

 

 

شھیسبک م یشما ک یم کارھابدون خوامی: من فقط ممن   

 

 

لباس االن  دنیشپو یاومدم من دوبار رفتنم خونھ اونم برا ی. از وقتدمیدوساعت خواب شبی: جان فاطمھ من دارشیک
امونیمشتر یمغازه وفروشگاھا ایتو خونھ  ای  میھمش تو کارگاھ    

 

پرسم  راستش روبگو یم زیچ ھی:  من   

 

: جانم بگوارشیک   

 



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

؟؟ییایم یک قی: دقمن  

 

دونم یپس فردا. نم دیفردا شا دی: شاارشیک   

 

قی: مثال گفتم دقمن   

 

بلند فاطمھ کوشش زد کھ تو دلم قند آب شد یاز اون خندھا دوباره  

 

 [00:09 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵٨پارت �� 

 

 

قول امیم ندهیدونم اما باور کن تا چند روز آ ینم  زمی: خب عزارشیک   

 

 

میکن فیو طر مینی: ببنم   

 

ھنوز کم بود  میزدیساعت بود کھ باھم حرف م مین کینزد   

 

 

خونس االن مامانت ھست یک ی: راستارشیک   

 

 

حرف  میھ االن دارمنم قرار بود برم ک ننیی: مھمون کھ نھ صاحب خونھ  ھا ھست  زن عمومو ودختراش با مامان پامن
در رفتم زنمیم   

 

 

کمیرو بده بھ مامانت   یگوش نییا: خب پس برو پارشیک  
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  باھاش حرف بزنم 

 

 

سمت پلھ ھا رفتم رونیشدم و از اتاق اومدم ب بلند   

 

 

یکھ انقدر با مامانم اوخت شد ھیچ ھی: قضمن   

 

 

میبا مادر زن خوب باش کمی ھی: مشکلارشیک   

 

مادر زن سالم ھیقبول ھمون قض سی: او من   

 

 

نیتو ھدف آفر ی: زدارشیک    

 

نایمامان ا شیتو سالن پ دمیرس گھید   

 

: خب از طرف من خدانگھدارمن   

 

 

یرو بردار ی: نھ باھات حرف دارم بعد مامانت گوشارشیک  . 

 

دیحرف بزن میم می: نوچ شما برو با ش ممن   

 

 

رو دادم بھ مامان و کھ یگوش  

من بود یھمھ چشمشون رو    
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نکنھ ھووتھ ھیک میم میش م یزنیھم کھ حرف م یعموم گفت: کلک رمز دختر   

 

 

تمام  گفت: نھ منظورش معشوقھ شوھرش بود یبا لودگ یکی اون  

 

 

ردم کھ غرق حرف نگاشون کردم و صورتم رو سمت مامانم ک ومدهیکھ معلوم بود از حرفاشون خوشم ن یا افھیق ھی با
 زدن با دامادش بود

 

 [00:09 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۵٩پارت �� 

 

 

  

داماد ومادرزن باھم  نیموندم چھ زود ا گھینم یزیبھ من کھ چ  ادیم ارشیمامان معلومھ کھ امروز فردا ک یرفتارھا از
یشدن منم کھ کرم بروکل شیش   

 

 

لباس  ھی میبلوچ یلباس ھا نیاز ب ادیامروز م ارشیگفت ک یبھم م یحس ھیداشتم  یشدم انرژ داریاز صبح کھ ب امروز
شتمبردا یا روزهیف    

 

 

 

دم ھمون دختر شر کردن  دوباره انگار ش شیگرفتم  لومدم شروع کردم آرا یدوش اساس ھیھم رنگشم برداشتم   یروسر
  و شلوغ. گذشتھ

 

 

تونستم باھاش بگردونم یرو م یعروس ھیداشتم  کھ عاشقش بودم  وترمیبزرگ  کنار کامپ یصورت کریاسپ ھیاتاقم  تو   
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شدن ینھ رد مکردم  آھنگ ھا دونھ دو شتریکردم و صداشم ب یرو پل دمیجد یو آھنگ ھارو وصل کردم بھش  میگوش   

 

 

مختلف  یس ھاچند بار کال یاومد  شالم رو دور کمرم بستم و مشغول رقص شدم  عاشق رقص بودم حت یآھنگ عرب ھی
  ھم رفتم

 

 

کنن نیباھام تمر کردمیسام و صدرا رو مجبور م ای بیھم شع بعد   

 

 

ھا آھنگ  یورھمتو د شھیدل شاد بود ھم یلیداشتم و خ یادیز یبودم اما آزاد یکھ دختر نسبتا محجبھ ا یرتصو در
کردم باھام برقصن یو ھمھ رو مجبور م زاشتمیم   

 

 

ننییدن ھمھ پاشدم  ھمون جوز در حال  رقص بودم کھ مامانم اومد و گفت دختر عمو ھا  اوم یوقتم خستھ نم چیھ   

 

 

ییرایون پذھم یو ضبط بودن تو سالن اصل کریسام وصدرغ ھم مثل من عشق اسپ  نییاشتم و رفتم پارو برد یگوش   

 

 

با دوتا یمیضبط نسبتا قد ھیبود کھ توش  یواریکمد د رو   

گو بود بلند  

 

 

تازه عروس ھامون رو یحت دنیکردم ھمھ رو مجبور کردم بھ رقص یھا رو پل آھنگ   
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دون تو اصال بھ خونھ ب نیا  یخونھ رنگ و بو داد نیدوبارھربھ ا یھ فاطمھ جان اومدو گفت : خوب دیعموم خند زن
  خونھ شباھت نداشت

 

 

ش فاطمھ اخالق .شھیاخالقاشون عوض م یکل کننیازدواج کھ م گھید یدخترا نیگفت: اره  خوبھ مثل ا گمید یعمو زن
نکرد رییتغ  

 

 [00:09 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ۶٠١پارت �� 

 

 

آھنگ  ھیشون گذشتم و  زدم و از کنار حیلبخند مل ھیکنن  جالبھ  در جوابشون  فیبود از من تعر دیزن عموم ھام بع از
کردم و در حال رقص بودم یپل   

 

 

رم و رو نگاه . برگشتم  پشت سزدینکردم و مشغول رقصم بودم  دختر عموم ھمش اشاره م یدر اومد توجھ یصدا کھ
  کردم

 

ر نکنم و نرم بغلشبھ زور خودم رو کنترل کردم کھ بپر بپ  کردیداده بود منو نگاه م ھیبھ چھار چوب در تک شاریک   

 

کشیدستام گرفتم و تکون دادم و. رفتم نزد نیھا. سرم رو ب یدختر خجالت نیع   

 

نھ؟؟ گذرهی: کھ بھت خوش نمارشیک  

 

 

بغلش کردم یخواستھ رفتم تو بغلش و طوالنجواب ندادم کھ اشاره  زد برم بغلش منم از خدا  یزیچ   

 

کرد یباھاش رو بوس ارشیو برگشتم سرجام  کھ مامان اومدو ک میکرد  یبچھ آدم رو بوس نیبغلش کھ جدا شدم ع از   
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میما نشست یکرد ضبط ھمون جور درحال خوندن بود کھ وقت یھمھ دونھ دونھ احوال پرس با   

 

 

میدیتو تاالر باھاش رقص ارشیو ک رو رو گذاشت کھ من یھمون آھنگ    

 

لبخند جذاب نگام کرد ھیآھنگ برگشتم سمتش کھ با  یصدا با   

 

 

رداشت رفت  رو ب کشیرو بھونھ کرد کھ بره باال  منم پشت سرش رفتم چمدون کوچ ینشست و بعد خستگ ارشیک کمی
  سمت پلھ ھا

 

 

د و خودش روپرت کرد  رو تختپشت سرش رفتم وارد اتاق کھ شد چمدون رو دم در ول کر منم   

 

یکنیاز خانومت نم یاحوال پرس ھیکھ  یانقدر خستھ ا یعنی: من   

 

دمیز چند ساعت نخوابمن تو دو سھ رو  کنمیجانانھ م یاحوال پرس ھیشدم بعد  داریکھ ب نی: خانومم بزار بعد اارشیک   

یدو سھ شاعت وقت داشت مایھواپ ی: خب تومن   

 

با اب و  نیابم  ھمچمگھ گذاشت کھ من بخو اوردیسوسول کنارم بود کھ ھمش باال م یپسر ھیز کھ نندا ادمی: اخ ارشیک
کردن یبھ ما نگاه م مایھواپ  یکھ کل آدما اوردیتاب ھم باال م   

 

یی: امن  

 

رو ھم  دش  کردم و کتشکھ دلم براش سوخت رفتم کفش ھا و جوراباش رو در آوردم با زور بلن دیبلند باال کش ازهیخم ھی
دمیکش   
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شتمکتش رو کنار تخت گذاشتم و  چمدونش رو بردم کنار کمد گذا دیبرنگشتھ  بودم کھ  دراز کش ھنوز   

 

روش دمیشو مالفھ رو ک دمیشد. رفتم صورتش  رو بوس شیبگم کھ چشماش بستھ بود دلم براش ر زیچ ھی اومدم  

 

 

ھیبق شیپ نییھ بعد خودمم اومدم پابش یاتاق خنک و بھار  یپنجره رو ھم باز کردم کھ ھوا   . 

 

 [00:12 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۶١پارت �� 

 

 

میگشت زاھدان رو یجاھمھ  میش یکھ اومده ما تو خونھ بند نم یاومده از روز ارشیروز ھست کھ ک چند   

 

ده بودتنگ ش اطیخلوت ھام تو ح یدلم برا اطیمنم رفتم تو ح رونیشام پسرا رفتن ب بعد   

 

درخت  ھیھ کقشنگ و ساعتھ  اطیح ھیھا رفتم پشت ساختمون ، پشت ساختمون  میقد ادیرفت تو جلدم و ب  طونیش
  اونجاس

 

 ییتم شدم چھ شباھمون جاست ناخداگاه بھ ساعتم نگاه کردم غرق خاطرا شھیعموم باز م اطیکھ بھ پشت ح یدر پشت و
نشستم یبھ انتظار نم نجایکھ ا   

 

کنار زدمش و سرم رو بھ چپ و راست تکون دادم ھویارام لبخند اومد رو لبم کھ فکر ک با    

 

انتیخ شھیم نیا یبھ اون فکر کن دینبا ینھ فاطمھ تو شوھر دار نھ   

 

کھ بھ  یکھ در  آھنگ بودم یکردم  تو حال ھوا یکردم و گوش م یآھنگم پل ھیشدم و رفتم کنار درخت نشستم   بلند
داشت بازشدراه  نایعمو اطیح   
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شقعبود ساعت  ٠٠:٠٠ساعت قینگاه کردم  دق میکردم ناخداگاه بھ ساعت گوش یداشتم بھ در نگاه م ھنگ   

 

 

لباس  یھا نیستآ شھیمثل ھم شیشگیو حالت ھم لیشد و در رو بست خودش بود با ھمون استا انیچھار چوب در نما تو
را تا آرنج تا زده بود شیبلوچ یھا   

 

 

ریبخ دنیدختر عمو رس: سالم محسن   

 

ی: س ..سالم  مرسمن  

 

نگاش کردم دهیدستاش رو باز کرد. ترس  کمینزد اومد   

 

 

ارشدت  یسرعموپکھ تو بغل  یستیبچھ ن گھید یشوھر دار  نیازدواج کرد نیرفت شما االن متعحد شد ادمی: آخ محسن
یورجھ ورجھ کن   

 

 

زهیعقرب ت شین نیھنوز ھم زبونت ع یشروع کرد یومدی: ھنوز نمن   

 

 

رم    یم نمخز یو آروم نم زمیر یمار زھر نم نیھا ع یمثل بعض زهیعقرب ت شین نی:اوو  العق زبون من عمحسن
گھید یکیسراغ    

 

 

؟؟ یاومد ھویر چطو  یستین نجای: زن عمو گفت ادمیو پرس دنیرو خوب متوجھ شدم اما خودم رو زدم بھ نشن منظورش  
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نجایا ییایرو دادن کھ ب تیونا رو اومدم بھم نگفتن حکم آزادداشتم  ا ی: مرخص محسن   

 

 

بھم نگفتھ  یورت کسبود در ھر ص کیکوچ یناراحت ھینبودم فقط  یداداشام  من زندان یعروس ی: باشوھرم اومدم برامن
  بود نرو

 

 

گذرهیکھ خونھ شوھر بھت خوش م نی: خوبھ مثل امحسن  

 

 [00:12 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۶٢پارت �� 

 

 

کجا شده میکھ بھ تنھ درخت بستھ بود یتاب نی: ادمیو پرس چوندمشیپ دوباره   

 

 

: کندمشمحسن  

 

: چرامن   

 

؟؟ یدون یتو نم یعنی: محسن  

 

میاالنمون برس یبھ زندگ می: بھتر گذشتھ ھا رو فراموش کنمن   

 

 

کجاست  یاستر  یتو کھ االن کشتھ مرده شوھرت شد مخصوصا  میبکن دی: فراموش ؟؟ھھ اره حتما فراموش با محسن
توفھ نیا  
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در مورد شوھر من یو درشت صحبت کن ی: بھتره احترام خودت رو خودت نگھدارمن   

 

 

نگفت و پشتش رو سمتم کرد و دستش رو تو موھاش کرد یزیسمتم و بد نگام کرد. چ برگشت   

 

 

کھ تا نصف شب  یھا الیاون آرزو ھا و فکر وخ اقتیل  ینداشت برات بسازم رو خواستمیکھ من م یزندگ اقتی: لمحسن
فردا روز بزرگ  نیر. ابچھ نزا ھی یرو پا تیگفتن  بابا زندگ یھمھ بھم م  یرو نداشت میبافت یدرخت باھم م نیکنار ھم

نزن  بزرگترھا  و گولبازه خودت ر یم گھید یکیدلش رو بھ   نھیبیمدانشگاه از تو بھتر رو  رهیتو جامعھ م رهیم شھیم
رو  اشیمن دن یافاطم  ستیکھ ن یالک شھیگفتم مگھ م یم ستین یکھ اونا زدن اعتبار یا یگفتن رو حرف چک یزیچ ھی

بسازه دیفقط وفقط با من ساختھ با   

 

 

 

برگشت سمتم و ادامھ داد ھینداشتم  اونم االن عصب یتونستم بگم  حرف ینم یزیبود چ نییپا سرم  

 

 

ز خونھ دور شدم ارفت منم ھمون جا رفتم  ایکھ عرش یخبط کردم حرفت رو گوش کردم دانشگاه افسر می: تو زندگمحسن
یش بشقول تو را داد بود کھ زن  مونیبار قلبت رو عمل کردن بھ نامزده دختره ھم پدربزرگ عوض نیاول   

بار رفتم  نینھ دومرش رو نگاه کپشت س ومدین گھیسرش آوردم کھ بھ بھانھ سفر رفت و د ییرفتم سراغ پسره بال  اومد
گذشتھ بود تیاومدم چند ھفتھ از عروس یوقت   

 

 

اینھ عرش ینھ تو بود  دمیفھم یبود خودمم چند روز قبل عروس ی:من مقصرنبودم اجبارمن   

 

 

ھا یونستت ینم امیپ ھیزنگ  ھی  ینداشت یتلفن بود خودت گوش یخونھ چندتا گوش نی: آخھ المصب  تو امحسن  
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رو ازم  یھ گوشک نیھم جواب نداد کدومتونیاون رو  ایرو ازم گرفتھ بودن ھم بھ تو زنگ زدم ھم بھ عرش یگوش :من
تو رو مامانم خونده بود باور کن امیپ یگرفتن حت  

 

 [00:12 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۶٣پارت �� 

 

 

 

نشستم نیگذشتھ کنارش رو زم  یکافبس بود کالبد ش گھیداد د ھینزد رفت بھ درخت تک یحرف گھید   

 

 

ات حرف نزددرموردشون باھ یرو انتخاب کن یکی یاومد ی:زن عمو گفت چندتا دختر برات نشون کرده  کھ وقتمن   

 

 

؟؟ ی: حاال کھ چمحسن  

 

نمیرو بب کیرو انتخاب کن  تا من ھستم نامزد یکی گمی: ممن   

 

 

اون  نیرو بب ایعرش یعروس ای ینامزد یھست یتا وقت یبزن لیرو ب تو بھتر باغچھ خودتون  یزرنگ شد نی: آفرمحسن
  از منم بزرگتره

 

 

کنھیرد م میکنیرو براش نشون م یھرک  کنمیم یمن با کارم عروس گھیکھ م ای: عرشمن   

 

رو دارم ھینظر نی: منم ھممحسن  
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ما آدم ھا  ستنیو نتو بھ فکر  کننیخودشون رو م یخودت ضرر وگرنھ ھمھ دارن زندگ یھا برا ھینظر نی...ا: ھھمن
خودت باش یخودمم تو بھ فکر زندگ یفکر زندگ ھیمن  میخودمون یفقط بھ فکر خوشبخت  

 

 

عقب کھ  دمیکش انگار روم خم شده بود خودم رو یجورا ھیفاصلھ بود  نمونیکھ فقط چند سانت ب یسمتم طور برگشت
روم خم شد شتریاچن ب   

 

 

دمیدوام نداره بھت قول م ادیتو و اون ز یمن  زندگ ی: دختر عمو، فاطمامحسن   

 

 

بود؟؟ دیحرفت تحد نیو تا بره خونشون کھ گفتم: ا بلندشد  

 

مطمئن باش  قتھی: نھ حقمحسن  

 

 

خودت بھ  ایحرفش بودم برگشت سمتم و نگام کرد بعد در رو باز کرد ورفت تو درم پشت سرش محکم بست خدا ھنگ
بگذرون ریخ   

یچ ینعیگفت  یچ نیا     

 

 

و چشمام رو محکم بستم دمیپست کنار درخت دراز کش بھ  

 

شده بود نیبودم چشمام سنگ دهیبودم و دراز کش یپشت اطیتو  ح یساعت مین   

 

 

نگاه کنم وشد چشمام رو باز کنم  یم میتنبل دمیشنیچند نفر رو نامفھوم م یبودم کھ صدا یداریخواب ب نیب   
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کرد چشمام رو باز کردم و نگاش کردم  کھ با لبخند بھم نگاه کرد یبود کھ صدام م ارشیک یصدا   

 

تو بلند شو میخوابھ بلند شو بر یجا نجای: اارشیک   

 

خواب بودم جیتو خونھ منم کھ گ میبلند شدم  و باھم رفت دیخند یبود م ستادهیوا بیدستش شع بغل  

 

 [00:12 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

�� ١۶۴پارت �� 

 

 

 ھیبق ییتارم جلوبود. روس رق دهیدر مورد من ومحسن  شن یکیھم فکر کنم از  ارشیک  میاونجا موند گھیروز د ندچ
حساس شده بود یلیخ   

 

 

دداده بو تیاھم  یلیخ ارشیموضوع ک نیبھ ا میموضوع باھم بحث جدل کرد نیدفعھ ھم بھ خاطر ا چند  

 

 

دم خونھ خودم دلم روز قرار برگر  ستیسمت تھران بعد  ب میحرکت کناما خداراشکر تونستم  قانعش کنم امروز قرار  
خونمون تنگ شده یبرا  

  

 

میکرد یداحافظخھم کھ  ایبا عرش  میدیبھ فرودگاه رس یوقت   میشد ایعرش نیوسوار ماش میکرد یھمھ خدا حافظ با   

 

ودم دور کردمخرو از  یمنف یفکرھا بود و چرا  یدونم چ یرو نم لشیگرفت دل ھویسمت سالن انتظار دلم  میرفت و   

 

کنھیفکر م یبدونم بھ چ خواشتیغرق فکر بود  دلم م ارشیک میھامون کھ نشست یصندل رو   

 

؟؟ یکنیفمر م یدار یبھ چ ارشی: کمن  
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جداگانھ سر راه ھم گذاشت ییایموندم خدا چرا منو تو را از دوتا دن نی: تو اارشیک  . 

 

؟؟ ستیخوشھ ن انشیتا آخر کنار ھمھ  پا نموی!!بھ نظرت زندگارشی: کمن  

 

 مایاالن ھواپ نیھم  یدیاما اگھ قسمتمون نباشھ د میکنیم ی: اگھ خدا بخواد و قسمت دوتامون باشھ  با ھم زندگارشیک
برعکس ای رمیمن تصادف کنم بم ای  میریسقوط کنھ ھمھ بم  

 

ادهیز یلیخ  یرو من پا بزارکھ  بھ خاطره اون  نیامکان ا یدوست دار شتریرو ب قی: شقامن   

 

ال رو بھ فنا بدمس ھی نیبخوام ا گھید یکیبھ خاطر  مونیزندگ ستیکھ ن یالک یسالھ کھ زنم شد ھی: فاطمھ تو ارشیک   

 

دلت ھیو اون خواست می: اما من اجبارمن  

 

تو واون  نیب یزندگ نیتو ادوتا زن بستھ شده  من  یمن االن بھ زندگ یگفتھ اون خواستھ دلمھ  فاطمھ زندگ ی: کارشیک
نیبش ریکھ خودتون با ھم درگ نیمگھ ا زارمینم یفرق چیھ   

 

میبا ھم داشت یخوب یسال  انگشت شمار  روز ھا ھی نیباتو سختھ تو ا یزندگ ارشی: کمن   

میتلخ و بد داشت یتا دلت بخواد روز ھا اما   

 

. باشھ؟؟میریم شیبھ بعدشم خوب پ نیخدا از ا دیمبھ ا میریم شیخوب پ میشال کھ دار نی: اما از آغاز اارشیک  

 

 

بھ روش زدم و دستم رو تو دستش  جلوم گرفتھ بود گرفتم و گفتم :باشھ لبخند  

 

سازمبخودمون  دیبد بود ونبود االن با مونیسرم رو گذاشتم رو شونش و  چشمام رو بستم  اگھ زندگ بعد  

 

 [00:15 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤
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�� ١۶۵رتپا �� 

 

 

ارشی:کمن  

 

: جانمارشیک   

 

 

میاریب  نیگزیجا ھی میکھ از دست داد یبچھ ا یبرا خوادی: دلم ممن   

 

 

تو چشمام نگاه کرد قیشونش برداشت دق یو سرم رو از رو برگشت  

 

 

 

یگیم یچ ی: متوجھ اارشیک   

 

 

خودم رو گرفتم یجلو رو بھ نشونھ اره تکون دادم کھ  چپ چپ نگام کرد خندم گرفتھ بود اما سرم   

 

 

کار؟؟یچ یخوایبچھ م ی: بابا تو ھنوز بچھ اارشیک  

 

سوزهیچند ماه م نیاون جن ی: ھنوز دلم برامن   

 

 

بعدشم تو تازه  میخوایبشھ کھ ما م یمونده  ھمون یلیمن و تو خ یاما زندگ مونمیاون کارم پش ی: ھنوز ھم براارشیک
فکر ھا بکن نیبھ از ا ی ریبگ رو پلمتیبزار د  یدرست رو بخون یخوایم   
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من نگران توم  یشیم ری: تا اون موقعھ کھ تو پمن   

 

ھم دارما گھیزن د ھی: نگران من نباش من مثال ارشیک    

 

 

 

و ادامش  میر ھم زندگبا نیدادم ا ھیتک یو سرم رو بھ صندل اوردمیخودم ن یحرفش تھ قصھ رو خوندم  اما بھ رو نیا با
ارو سپرم دست خد   

 

 

دونھیصالح تمام بندھاش رو م خودش   

 

قیشقا شیچمدون ھا رو کھ گذاشت تو خونھ خودش رفت پ ارشیخونھ ک میدیرس   

 

دش کردمآھنگ فرستاده بود دانلو ھیرفتم تو تراس تو کانال  محبوبم بود کھ  دیبار یکم بارون ھم م کم   

  

 کردمیرو م ریم  زتھ بود و دونھ دونھ خاطراتم رو داشتکوچولو گرف ھیکھ پخش شد مخصوص حال االنم بود دلم  آھنگ
 تو ذھنم

 

 

 ینم یچیازت ھ  یوشنیبارون گرفتم و گفتم:خدا  صدام رو مطمئنم امروز م ریرو بستم رو رفتم جلو دستم رو ز چشمام
 سپارمیرو م میزندگ ضربھ  نخورم  خودم و نیاز ا شتریرو بھ صالحم بزار کھ طاقتش رو داشتھ باشم ب یزیخوام فقط چ

  بھ خودت

 

شکرت ایخدا   
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ن بماندازچشم من پنھا دیباران   بباراز چشم من  بزن باران  بزن باران  بزن  بزن باران  کھ شا بزن  

 

اندسرگردان بم وانید نیبزن باران کھ ا میصبر یبزن باران کھ پر از ب میباران کھ منم ھم ابر بزن  

 

خاطرات اوست یھوا پناه من بھ داد من برس  ھوا یشویھا فقط تو م ھیدر اوج گر بده بھ ابرکوچک نگاه من یا بھانھ  

 

خاطرات  یس ھوا ھواخستھ ام نشان بده  بھ داد من بر یدل شکستھ جان بده چراغ خانھ  بھ پا نیگرفتھ است بھ ا دلم
 اوست

 

 [00:16 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١۶۶پارت  

 

 

شد دور  یم ازم دور ارشیھم ک یجور نیشدم  ھم یکھ اصال متوجھ گذر شون نم یطورگذشت    یزود م یلیخ روزھا
شدم یھر روز افسرده تر از روز قبل م یوسواس یزن ھا نیو دورتر منم ع   

 

 

 

کھ کنارم نشست نیوارد خونھ شد اصال متوجھ اومدنش نشدم  تا ا  ارشیخودم بودم کھ ک تو   

 

ای: غرقارشیک !! 

 

  ھا؟س سالم_

 

شده بگو ؟ یچ  یتو خودت یلیکنم  خ یدقت م ھیشده چند وقت یسالم  چ کی:علارشیک  

 

_ ؟ چونمتیبپ ایراست بگم   
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نھ ای یراست بگ یدار دیبذاره کھ ترد ری: مگھ قرار رو من ناثارشیک   

 

بھ تو داره یبستگ _   

 

باشم یمنطق کنمیم ی: بگو نترس سعارشیک   

 

نیشده  ، دلم گرفتھ  ھم میکھ بشنوه گفتم : حسود یم طوردارم آرو ھیزدم و بھ مبل تک پوزخند ! 

 

 

گرفتھ؟ ی؟ دلت از چ یکنیم یحسود ی: بھ کدیداد و پرس ھیھم مثل من بھ مبل تک ارشیک  

 

 

آزادش   یرکھ تو را داره تو دوسش دا نیبھ خوش بودنش اصلش بھ ا شیکھ داره بھ راحت یبھ آزاد قیبھ شقا _

دلم گرفتھ نای... از ا یاھاش خوبب  یخندیبھ روش م یگذاشت   

 

 

از  شتریاونا ب یطمئنمھا؟ اصال تو  یکنیم یاون حسود یکھ بھ آزاد دمیکش ری: مگھ من االن تو را بھ بند و زنجارشیک
  تو دوست دارم

 

 

؟پرنگ تره ھا رشیروزھا کھ تو ذھنش تصو نیکن ا سھیھھ معلومھ تو االن وجدانن اونا با من مقا _  

 

صورتم نگاه گرد و گفت:تو یبرو برگشت تو یب ارشیک  

 

 [00:16 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١۶٧پارت  
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لبخند قشنگ زد کھ کامل  برگشت سمت من  و دستام روگرفت ھیکردم  یھنگ داشتم نگاش م   

 

 

زنمیحرف م یلفنت خونھ تا صبح  چند بار باھاش  امیم یوقت  نمشیبیرو ھر روز جلو چشممھ ھر روز م قی: شقاارشیک   

خونشون  رهیمراست  ھیاون فقط اومدنش بھ شرکتھ از اونجام  یآزاد  یتو نمشیب یکھ از صبح تا خود شب نم یکس
تونستم بھ  یم راحت یلیخ  یدار یاستعداد ھی دمیفھم یتو اون نقشھ ھا اون شب کمکم کرد  شیچند  وقت پ ادتھی،

خستھ  یکھ وقت  زهیچ ھی نی. تو ھمقیفرقش با شقا اطمھرو نکردم  چون ف کار نیعنوان کارآموز ببرمت تو شرکت  اما ا
مد و قشنگ تر از  ھیو ناز روبھ رومھ  ھر روز  کیاستقبالم  غذا حاظره خودش ش ادیخونھ خانم خونم م امیوکوفتھ م

 م. قبول داریکن یمکھ آرومم  یفرم و درحال عصاب خوردکردن منھ  تو یمانتو ھیرو ھر روز با  قیروز قبل  اما شقا
دونستم االن  ینم  لیواا  یجلوتر قیاز شقا یلیمن خ یاما فاطمھ تو برا ارمیرو برات م امیھام و بداخالق یکھ ھمھ خستگ

رو  نایا شنیرام تو نمکدوم ب چیھ رمیبگ قیمثل شقا گھیحرف ھا رو گفتم صدتا زن د نیتمام ا قیبھ خود شقا یحت دمیفھم
شم االن روت فشار بعد  یاز طرز نگام بفھم دیحالت چشمام  عالقھ رو با تومعلومھ  یھمھ چ مگیدارم بھت صادقانھ م

ون وقت بھ منم افکر نکنم   یش یخانوم محصل کھ غرق درسات م ھی یشیم گھیتحمل کن بعد د گھیچھل روز د ھیاومده 
یتوجھ کن گھید   

 

 ...پس من بھ نظرت فقط _

 

 

من  یرق تو برافسالھ  صافو  ساده و مھربون ،  ١٧زن  ھی  یتاج سرم نیھم یومممن فقط خان یتو برا سی: ھارشیک
رو  نایا یندار ادی عشوه اومدن رو یستیبلد ن یلوند  یزنانھ ندار استیکھ مثل اون س نھیا قیبا شقا گھید یبا زنا

خونھ  امیو مت ادیبھ  من فقط گمیم یچ یش ی...متوجھ م یمون یدختر بچھ صاف وساده م ھیدوست دارم  چون برام 
بودن کنار تو یبرا   

 

_ باره یم ییتنھا وارشیاز در د کنمیخونھ دق م نیاما من دارم تو ا  

 

 

فرشتھ و  شیپ ساریبگرد برو خونھ اردالن و ک دیثبت نام کن  برو خر یکھ دوست دار ی: خب برو تو ھر کالسارشیک
مع کن و بلند شو برو جحاال ھم اخمات رو  یکردم گذشت خانوم یم تیکھ زندانت یخانواده من  اون دوران شیبرو پ  دایآ
رمیمیدارم م یبرام کھ از خستگ اریب یزیچ ھی   

 

_ خوامینوچ نم   
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 میل تھران رو بگردکجمعھ کل روز ببرمت  دمیبلند شو برو قول م یکنیم تمیچقدر اذ شمیمن کھ مھربون م نی: ببارشیک
 خوبھ

 

 [00:16 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١۶٨پارت  

 

رو برداره ونیکھ داشت کنترل تلوز ارشیشدم  رفتم سمت آشپز خونھ وسط را برگشتم سمت ک بلند   

 

_ بمال رهیزنت ش یکیآقاھھ !! من خر نشدمااا برو سر اون  یھ   

 

نکن یدر دلبرفاطمھ کش کرد کھ دلم ضعف رفت بعدشم گفت: برو تولھ  انق یرو بلند کرد و از اون خنده ھا سرش  

 

_ یدروغ گفت نیکنم  بب ینم گھید یمثل زنا زایچ نیاز ا یاالن گفت نیھم   

 

ھ تو وجودتھک  یاما دلبر  یکن ینم یعشوه لوند  یزنانھ ندار استیس گھید ی: دروغ نگفتم گفتم مثل زناارشیک   

 

قابل قبولھ حتیوجگفتم: تکج کردم حالت فکر کردن بھ خودم گرفتم بعدم  یرو گذاشتم کنار لبم رو سرمم رو کم دستم   

 

داراشکر امروز از خشربت بردم تا فعال بخوره  ھیو رفتم تو آشپز خونھ  مشغول  گرم کردن غذا شدم و براش  برگشتم
خند داده بود یاخم جاش رو بھ مھربون یدنده راست بلند شده بود بد اخالق   

 

غذا بخورم یستم درست حسابھام درد گرفتن اصال نتون ھیغذا انقدر منو خندوند  کھ کل سر   

  

میشد ییدم کردم و بردم مشغول  خوردن چا ییچا ارشیک یشستن ظرف ھا برا بعد   

 

میتا شب بگرد رونیب میبر یخوای: مارشیک   

 

 _ میدرست کنم چند وقتھ نخود یامشب ماھ خوامیخونھ م مییایاما شام ب میاوم  بر   
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میدیسفارش م یرستوران ماھ میری: خب مارشیک   

 

_ مسموم شدم دیچقدر شد یدینھ ھمون دفعھ کھ خوردم د   

نجایا زنیریقوشون آدم م ھی مینرفت گھیدو ساعت د یکیتا  گماگھیخودت م ی: دارم براارشیک   

 

؟ یک دمیازش پرس یکنجکاو با  

ھمراه زن و بچھ ھاشون  ارسی: پدرم و اردالن و کارشیک   

 

_  نی...واسھ ھم ومدنین شتریچھار بار ب میسال و ن کی نیو جمع تو ا قدمشون سر چشم  پدر و مادرت  کل انیخب ب

؟؟ یفرار کن یخواستیم  

 

یشیوگرنھ من مشکل ندارم تو دپرس م میچونیبپ خوامیم انیم یواسھ چ دونمیچون م رمی: نھ عزارشیک  

 

 [00:18 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

پارت کیشب   مسینو یم یبھ بعد پارت ھا رو بھ صورت عاد نیا از  ❤ 

 

 [23:55 12.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١۶٩پارت  

 

مگھ؟ انیم یواسھ چ :_  

کوزت کار کن نیقدمشون سر چشم االن بلند شو بھ قول خودت ع یبدون ستی: نھ الزم نارشیک  

 

 

_ من دست  یار کنککوزت  نیع دیشما ھم بلند شو تو ھم امروز با فھممیم انیندارم  خودشون م یخب نگو من کھ مشکل

  تنھام

 

سرخ کنم ازیبند ببندم کنار اجاق پ شیمونده پ نی: برو بچھ ھمارشیک   
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_ ساالد خورد کن  نیبش یدستت رو صندل ریکاردک بگ زمینھ عز   

 

دلم زیعز یچھ طور پرو شد دمیبھ روت کھ خند نی: ببارشیک  ! 

 

_ دلم زیروت عز زمیبر ازیبازم آب پ ای یکنیکمکم م ییایم یشیبلند م  ! 

 

بھ  شمیام خستھ ممظلوم گفتم : دست تنھ شھی. سرم رو کج کردم و مثل ھمشھینم ینجوریا دمینگام کرد کھ د نیخشمگ
لطفا رسمیھمھ کار ھا نم  !! 

 

 یآشپز یلیخ ھیشپز ماھرآ ارشیک دمیتا االن  فھم  نھیشیم زیتو آشپز خونھ رو م ادیم شھیو بلند م زنھیلبخند محو م ھی
از  یبعض ھکنیم یکمک ھی. میکھ مھمون دار شھیکنھ ھم یجلو من آشپز ادیب دهیاما غرورش احازه نم دوس داره

داده ادیرو ھم بھم  شیآشپز یشگردھا   

ھیم عالھم برام غذا درست کرد دستپختش ھ یگرفتھ  چند بار ادی  شیتو دوران دانشجو دمیجورکھ فھم اون  

 

ص خوردم بس رو درست کرد کھ من فقط حر قھیبا آروم و با سل یلیرا خ ھم  ساالد ارشیمدل غذا درست کردم ک چند
کرد اونم چھ ماھرانھ  بچھ ھا خودش  ژلھ ھا رو درست نیشد رفت با چند بستھ ژلھ اومد ع میج ھویساالد لفت داد بعدم 

کردم ینم ستانقدر با حوصلھ ژلھ در  کشتمیمن خودم رو م قھیبا سل   

 

خوب بود یلیبود خ دهیچ وهیکمان شده بود تھ و باالشم م نیرنگ  نیژلھ ھا ع وانیل  

 

 یمدل دم کردم  معمول گاز  شعلھ رو ھم کم کردم  برنج ھم دو یرو گذاشتم رو مھی، ق مھیدرست کردم ھم ق یھم ماھ منم
شعلھ اونا رو ھم کم کردم ریپلو ز دیویو ش   

 

 ختھیبھم ر یلیخونھ خ اومد کھ آشپز ادمی رونیاومدم ب دمیچیدوش کھ گرفتم  حولھ رو دورم پ رمیرفتم تا دوش بگ خودم
   بود

 

ھم نمونده یظرف یتح زهیتم زیآشپز خونھ ھم تم خورهیم یداره چا ارشیک دمیجور اومدم رفتم تو آشپز خونھ کھ د ھمون  

 

 [22:02 14.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤
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١٧٠پارت   

 

ردمک ینگاش کردم و گفتم : دستت درد نکنھ خودم جمع م یچقدر بھ فکرمھ با قدردان نیبگردم بب یالھ  

 

نشستھ بود. منم  ونیزیوتل ییجلو ارشیک رونیجمع آماده شودم  کار من کھ تموم شد رفتم ب الیھم رفتم تو اتاق با خ بعد
  رفتم کنارش نشستم

 

لوغ شدشھ ھم زدن  چشم ب ھیکھ مھمون ھا اومدن خونھ تو  نیتا ا  میکردینگاه م میمزخرف  داشت لمیف ھی   

 

غذاھا رو   دیفقط با رو ھم از قبل آماده کرده بودم زیم میکردم دور ھم بگو بخند داشت یراینحو احسنت ازشون پذ بھ
روشون میدیچیم   

 

میشستجفت جفت ن زی، ھمھ رو صدا کردم  ھمھ دور م زیرو م دمیچ دایو آ ایمیاونا رو ھم  با کمک ک کھ   

 

دخترم یرسینگو انقدر بھ شکمش م شھیم روزیھر روز چاق تر از د ارشیچرا ک گمی: من مپدر   

 

: کجام چاق شده باباجان ؟؟ارشیک  

 

را داد دستم یگشتن گوش کمیرو برداشت  بعد  شی!!  گوشکنمینھ باشھ بھت ثابت م یگی: مپدر   

 

نگاه بھ  ھی زمندایبھ عکس منگاه  ھیھمون جور بود  کلشمیو الغره  ھ یبود کھ صورتش استخون  ارشیعکس از ک ھی
تا آسمون فرق کرده بود نیواقعا با اون عکس زم ارشیک   

 

دیرسیبھ نظر م تو پر تر شده بود کھ بھ نظر من قشنگ تر و پختھ تر یلیصورتش و بدنش نسبت بھ اون عکس خ االن   

 

نظر دادن ھیاز دستم گرفت و دست بھ دست چرخوندن و ھر کدوم  دایرو آ یگوش   

 

ھست داداش ؟؟ یعکش مال ک نی،ا ارشیک یچاق شد یی: خداناردال  
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اما مطمئنم قبل ازدواجش بود ستین ادمی قی: دقپدر   

 

؟؟ شیقدر فرق کردم فاطمھ ؟چاق شدم خدا نی: واقعا ھمارشیک  

 

از  شتریب ینجورین اکھ م یرس یکھ ھم قشنگ تر  ھم جذاب تر و  پختھ تر بھ نظر م یتو پرتر شد کمیفقط  ادی: نھ زمن
پسندم یم ونیقل یاون ن   

 

و  شوھرش با ھم اوق زدن دایبا ھم اووو کردن و آ ھمھ  

 

 [22:02 14.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧١پارت  

 

رو جمع  زیترھا مکردن با کمک دخ فیچشمک زد و مشغول غذاش شد ...بعد شام ھمھ از غذا تعر ھیلبخند و  ھی ارشیک
میکرد   

  یرو مبل کنار نمیرش بشتو ھال کھ بابا بھم گفت برم کنا میکھ بابا ھمھ رو صدا کرد رفت میرو بشورظرف ھا  میخواستیم
کنجکاو بودم کھ بدونم چرا صدام کردن یلیبابا و مامان نشستم خ   

 

و مخاطبش قرار داد  کھ بابا منو نیحرف بزنن تا ا یدرمورد چ خوانیبودم کھ بدونم م یباف الیذھنم ھمش مشغول خ تو
 مشغول حرف زدن شد

 

ھا کھ اونم  دهیاف برسال بکشھ جز ن کیبھ  یوجود نداشتھ کھ نامزد نیما اصال ا یخانواده ھا یدخترم تو نی: بببابا
معلومھ لشیدل   

 

رونیب میو بر میچونیھمھ رو بپ خواستیم ارشیپس بگو چرا ک دمیرو کھ گفت تا تھ ماجرا رو فھم نیھم   

 

بابا نگاھمو بھش دوختم یکھ با ادامھ حرفا خوردمیش مبا خودم حرص و جو داشتم    

 

 نیھم یاخت برااند یپشت گوش م ارشیک میگفت یم یوقتھ کھ نامزد کردن من و مادرش ھرچ یلیخ ارشیک قی: شقابابا
تویھ مبار دوم بخواد ازدواج کن یبرا یمجبورش بکن یھمون طور کھ تو تونست میبھ تو بگ میصالح دونست ... 
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 نیدونین خوب مرو مجبور بھ ازدواج کردم ؟؟ خودتو ارشی:مجبورش کردم؟؟من ک دمیوسط حرف و با تعجب پرس دمیپر
، پس  خوادیھ نمکرو انجام بده  یتونھ مجبورش کنھ کار ینم یبشر یبن چیبھ خواست خودش نباشھ ھ یزیپسرتون تا چ

من مجبورش کردم نینگ   

 

یازدواج دوم رو داد شنھادیپ ارشیخودت بھ کتو   ی: فاطمھ چرا از کوره در رفتمامان   

 

گفتم اگھ  رشایبھ ک تیعصبان ی،من تو شنیم مونیشیساعت پ کیکھ بعد  زننیم ییزن و شوھر حرفا یدعوا ی: تومن
توھمون  یستگارخا نیھفتھ صبر نکرد از حرف من بگذره شما ھا رفت ھی یپسرشما حت  رهیبگ گھیزن د ھی ستین یراض

 ارشیھم من کھ ک نیدونیفراھم شد ھم شما م شینامزدده روز از حرف من نگذشتھ بود بساط  نیرو گرفتجلسھ اول بلھ 
 یبرا  یرو راض شاریک نیخوایاز من م نیفرصت بود ...االن اومد ھیسر داشت فقط منتظر  ریرو ز قیقبل حرف من شقا
از من  نیومدینچرا  نیزدش رو برگذار کردنام یمن ؟وقت شیپ ومدین یچرا کس یخواستگار نیرفت یازدواجشون   وقت

؟؟ نیرو بسوزون گرمیج نیخوایو م نجایا نیاومد  ادیازم بر نم یاالن کھ کار ن؟یدینپرس  

 

اما    یدراز ھمھ زبون نیشده از ا یمشت شدش معلوم بود عصب یاز دست ھا ارشیک زدنینم یساکت بودن و حرف ھمھ
نمیرو بب تونستم خشم تو نگاش یبود نم نییسرش پا  

 

 [23:48 16.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧٢پارت  

 

  نیینداختم پاسرم رو ا  نیھم یسخت بود برا یلیاما خ یزیو اشک نر رهینگ میخودم رو گرفتم کھ گر ییجلو یلیخ
لبھ مبل  گرفتم فشار دادم یدستام رو رو   

 

سرش  ارشیھ ککبزنھ  یحرف یکس کردمیدعا دعا م خواستیسکوت خفھ کننده رو نم نیدلم ا دیچیتو سالن پ یبد سکوت
 رو بلند کرد وباباش رو مخاطب قرار داد

 

بھتون گفتم شتریحرف رو صدبار ب نیا میریگی: باباجان خونھ کھ آماده بشھ مراسم مارشیک   

 

ردن االن ھر شروع ک اون خونھ ھا رو یواردالن با تو کار رو ارسیشھ ک یخونت آماده نم میمنتظر ی: چرا ما ھرچبابا
خونھ تو ھنوز تموم نشده شوننیدوشون سر خونھ زندگ   

 

بخواد  ایتو کاراش دخالت کنھ  یاومد کس یبدش م یلیخ ارشیک کنھیداره خودش رو کنترل م یلیبود خ معلوم
 بازخواستش کنھ
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نیبحث رو ادامھ بد نیھم دوس ندارم ا گھید کنمیرو راحت م التونی: گفتم کھ تموم بشھ خارشیک   

 

تنھا  زدیف مخودش حر یبرا یکھ کم کم جو بھ وجود اومده عوض شد ھرک نیخونھ تو سکوت فرو رفت   تا ا دوباره
 ھیھ ما االن مثل ھم انگار متوجھ بودن ک ھیبق میو بابا و من بود ارشیک زدنینم یکھ اخم کرده بودن و حرف یکسا
نگفتن یچیھ نیھم یبرا  میجرقھ ھست ھیومنتظر  میتیکبر  

 

بستم اشکم سرخورد  کھ در رو نیھم  رونیاز خونھ رفتن ب یموندن بعد ھم آماده شدن کھ برن وقت گھید کمی نایا بابا
گونم یرو   

 

نشون ندادم   یواکنش چیشدنش بھم رو متوجھ شدم اما ھ کیبودم نزد ستادهیوا ارشیھمونجور رو بھ در و پشت بھ ک 
بود ستادهیپشت سرم ا میسان مین قیدق   

 

_  یعقده ھام روسر کس ادخویمنم از بابا نارحت شدم  منم عصابم متشنج شده  منم دلم م میمنم االن بھ اندازه تو عصبان

از تو عصابم خرابھ   شتریب یلیون خچ  یکن یسر من خال یندارم کھ توعقده ھات رو رو نایما امشب تحمل اکنم ا یخال
میپس امشب تو را خدا دعوا نکن  میعصبان   

 

شت تو آغوش پکھ دستاش دور شکمم حلقھ شد و منو از  نینگفت تا ا یچیبودم  کھ ھ ارشیجواب از جانب ک تظرمن
دیکش قیگردنم فرو برد و فقط نفس عم یو سرش رو تو دیکش  

 

 [00:24 18.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧٣پارت  

 

 تیودت رگ مھمون نوازاما خ  میچونیببپ ایبگن ب یچ خوانیم دونمیمن کھ گفتم م مینمون نجای: من کھ بھت گفتن اارشیک
  گل کرد

 

_ حرف بزنن یدرمورد چ خوانیاونا م یتو بھم نگفت  

 

یشد یبازم دپرس م گفتمیکرد اگھ منم م ی: چھ فرقارشیک   
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کھ  شھینم  فتمگیبھش م دیمھربون شده بود حرف دلم رو با ارشیاالن کھ ک ختیریدونھ دونھ رو گونھ ھام م اشکام
من خوب باشم شھیمھ   

 

_ ارش؟یک  

ارشی: جان دل کارشیک !! 

 

اما سرم  یزدیم مکتک یحت یکردیم یبداخالق یکردیم یبد یبود یکاش تو مثل قبل بد م ینبود ، ا قیکاش شقا ی: امن

یآورد یھوو نم  !! 

 

نگاه کرد قیمع دستاش شل شد  از دورم باز شد آروم بازوم رو گرفت و منو سمت خودش برگردوند  تو چشمام حلقھ   

 

لب اسمش رو.  ریز  خواستیدلم آغوشش رو م  خواستیم ھیانداختم  بازم دلم گر نیینگاش رو نداشتم  سرم رو پا تحمل
  صدا زدم

 

: جانم خانومم؟؟ارشیک  

 

: ب بغلم کنمن  !! 

  

حرف فقط  یونم با ھیگر ریپنھون کردم  زدم ز نشیتو بغلش و سفت بھ خودش فشردم  سرم رو تو س دیمنو کش بالفاصلھ
کردیکمرم و موھام رو نوازش م   

 

فرار کنم و خفھ خونھ کیتار ییاز فضا خواستیممنون بودم اما حال من ھنوز خوب نشده بود دلم  م یلیخ ازش   

 

جا  ھیرو فراموش کنم  بره  غصھ ھام ادمیکھ غم ھام  ییجا ھیکھ حالم خوب بشھ  ییجا ھی میبر  رونیب میبر ارشی: کمن
م؟؟یبر  میبخند میبر میبگرد میبره بر ادمونیدوتامون  یھ غصھ ھاک  

 

میبر ایبپوش ب یچ ھیبرو   میری: اره خانومم مارشیک  

 [00:27 20.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧۴پارت  
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چادرمم سرم  تنم کردم و طایاحت یمانتو جلو باز برا ھیکھ قبول کرد رفتم تو اتاق لباسم مناسب بود  فقط  نیخوشحال از ا
رونیب میکنار در منتظرم بود با ھم رفت ارشیک  رونیکردم رفتم ب   

 

 

مربندم رو سوار گذاشتھ  ک نیروند انگار کورس ماش یتند م یتختھ گاز کرد طور ارشیک میکھ شد نیماش سوار
ھم نبستھ ارشیک دمیببندم کھ د خواستمیم   

نمیبش خوامیمپاھاش  یکھ انگار رو یخم شدم طور ارشیسمت کنشستم  یکردم رو صندل یکھ بھ سرم زد رو عمل یفکر   

 

تولھ میکنیاالن تصادف م یکنیم کاری: فاطمھ چارشیک   

 

 ارشیسمت ک  کھ بستمش خودمم سر جام نشستم و کمربندم رو بستم نیبعد ا  دمیرو گرفتم کش ارشیسمت ک کمربند
دمیلب بھم داد کھ نشن ریز یفوش ھی  لبخند دندون نما بھش زدم کھ دنده رو عوض کرد ھیبرگشتم    

 

د و داد بھمدر سمت منو باز کر نیبزرگ گرفت و امد سمت ماش یفیق یبستن ھی  ستادیوا یفروش یبستن ھی کنار   

 

نگرفتھ بود یزیخودش چ یرو دور زد و خودشم نشست  برا  نیماش   

چرا انقدر بزرگھ ختھیبخورم ھمش ر نویمن تا بخوام ا ونھید _  

 

یبھم بد دیشما با  رمیتو دستم بگ یبستن یرانندگ نیتونم در ح ی: چون دونفرس من کھ نمرشایک   

 

تعارف  ھی ارشمیشد  بھ ک یکردم مشغول خوردن بستن ھیتک نیماش یزدم و بھ صندل ثیگرفتھ بود بھ لبخند خب خندم
نکردم یخشک و خال  

 

رو  یم و بستنشد لیبھ سمتش متما  نیھم یباب شد براشد دلم براش ک شینگام کرد و مشغول رانندگ یو چپک برگشت
  سمتش گرفتم بھم نگاه کرد و دوباره صورتش رو برگردوند

 

پس دستم رو رد نکن  نتیبھ صورت نازن مالمیھمش رو م یدلم اگھ نخور زیعز _   
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رونیب شندازمیم خورماینم یاگھ نخور یییگفتم: آقا یکھ دوباره بالحن لوس دینگفت  انگار نشن یچیھ   

 

گاز محکم از وسطش زد ھی ھویزد و  یکج لبخند   

 

 میشد ادهیم  باھم پزد ارشیماچ محکم بھ کپ ک ھیفرا بنفش زدم و  غیج ھی  یشھرباز  میدیتموم شد رس مونیبستن یوقت
یتو شھر باز میرفت  

 

 [22:08 21.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧۵پارت  

 

آورد ینھ نم اومد یھم باھام م ارشیک رفتمیکھ م یداد  من بھ ھرسمت فیک یلیھا بود خ لھیھمھ وس ھیپا ارشیک   

 

گفت ارشیکھ ک میزدیتو محوطھ قدم م میداشت میھر دومون خستھ شده بود گھید  

 

؟؟ی: فاطمھ !! با تونل وحشت چھ طورارشیک  

 

ترسمیم یلیمن از تونل وحشت خ ارشیک _ !! 

 

خونھ؟؟ می: واقعا؟؟ باشھ پس برارشیک  

 

می: اره برمن   

 

کردمیخوب بود چون راحت بھ ھمھ جا نگاه م یلیخ یلیخ  رفتیآروم م یلیحرکت کرد خ ارشیو ک میسوارشد   

 

برات بخرم؟؟ یخوایم یزی: چارشیک  

 

و  میو بگ مینیا بشپشت بوم  تا نصف شب ھمون ج میخنک بعد بر یدنینوش ھیبا  میبخر پشیچ ھیپفک و  ھی: اوووم  من
میبخند   
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: پشت بوم ؟؟؟ارشیک  

 

کھ  نیھ پنجم بود اخونش طبق  دادیم فیک یلیخ میکردیکارو م نیھمھ ھم امییخونھ دا میرفتیکھ  م شھی: اره ما ھممن
ھیھفده ھجده طبقس عال   

 

حلھ وھولھ دیخر میشو بر ادهی: باشھ پس پارشیک   

 

بزرگ  پسیچ ھی وپفک  ھیسمت قفصھ ھا  میتسبد برداشتم و رف ھی میشد ادهیبود باھم پ ستادهیفروشگاه وا ھی کنار
میھم برداشت یندیچندتا نوش ھیھا و  خچالیسمت  میبستھ تخمھ برداشت  رفت ھی ارشیبرداشتم  ک   

 

برگشتم   کردمیشون مانواع لواشک و آلوچھ گذاشتھ بود با عشق داشتم نگا یکنار حساب دار زیکھ  م میحساب کن میرفت
چشمامم مثل گربھ شرک کردم . سرم رو کج کردمارشیسمت ک   

 

لب گفت و خندش گرفت بعد بھم اشاره کرد بردارم ریز یزیچ ھی ارشیک   

 

بسم بود خوردمیماه ھم اگھ م ھیکھ بھ چشمم قشنگ و خوشمزه اومد برداشتم. تا  یھر مدل از   

 

ھا  دیکنار خر  نیریلخ و شت  از تانواع کاکائو و شکال دمیھا د دیخر ھیبردم کھ بزارمون کنار بق یپر شده بود وقت دستام
خوندیرو م شیزیچ ھیبود داشت  ارشیھم دست ک یمدل ھیگذاشتس ھنوز    

 

رهترش ھا برام بزا یسرش گرم بود بھ فروشنده اشاره کرد تا از اون تاف ارشیشدم خوبھ  ک خوشحال   

 

 گریلبخند ج ھید و بھم ز یفوش ھیم کھ لبخند دندون نما زد ھیبرگشت  ارشیرو سمتم داز کرد ک  کیکھ پالست فروشنده
خونھ میزد  بعد حساب کردن رفت   

 

ھم گذاشتم توش کھ  ھا رو دیکھ الزم بود رو گذاشتم توش  خر یسبد برداشتم ھرچ ھی  ختمیدم کردم تو فاالکس ر ییچا
آورد  دوتا  یمسافرت دازان ریز ھیھم  ارشی. کخچالیرو گذاشتم تو  ھیبستھ کاکائو برداشتم و چندتا لواسک بق ھیفقط 

میسرد شد سگ لرز نزن ھکھ اگ اطیاحت یبرا میپتو ھم برداشت ھیبالشت و    
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البا میرو کھ چک کردم دروکھ قفل کردم رفت زیھا  رو تو آسانسور برد   ھمھ چ لیکم کم وسا ارشیک  

 

 [20:14 22.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧۶پارت  

 

 میرف زدن شدحرو گذاشتم وسط مشغول  یآھنگ آروم گذاشتم و گوش ھی  مینم نشستخودمو میانداز رو پھن کرد ریز
شد شیاز خاطرات دوره دانشگاه و نوجوان ارشیک   

 

بود دانشگاشون طونیشر و ش یاز پسر ھا یکی ارشیجور کھ معلوم بود ک نیخنده روده بر شده بودم ا از   

 

ر از باال چھ شھ ییتماشا تیدیشھر قشنگ بود  (د واریار  دکھ گذشت از نشستن خستھ شدم بلند شدم رفتم کن کمی
) دهیبھ آدم م یآرامش  

 

اھنگ رو  نیا یلیکھ آھنگ عوض شد و آھنگ فرزاد فرخ _لبخند اومد خ کردمیھمون جور داشتم شعر رو تماشا م 
  دوس داشتم

 

کردینگاه م سرم گذاشت اونم بھ شھر یدور کمرم حلقھ شد سرش رو رو ارشیک یلحظھ دستا ھمون   

 

 یاون حالت  راض ھم از یلیخ  میکدوممون قصد حرف زدن نداشت چیواقعا عاشقانھ شده بود ھ زیپرست نیاھنگ و ا اون
میبود    

 

ردمبیلحظھ ھا داشتم لذت م نیگذاشتم و چشمام رو بستم از لحظھ لحظھ ا ارشیک ییدستا یرو رو دستام   

 

_ ارشیک !! 

:جانم ؟؟ارشیک  

_ منو  زنھیحرف م باھام کنھیکھ االن منو بغل کرده بھ حرفام توجھ م یارشیک نیدوس دارم ، ا یلیخرو  ارشیک نیا

یلیدوس دارم خ یلیرو خ طونھیاز ھمھ مھم تر مھربون و ش گردونھیم برهیم !! 
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 دیرو با یگکھ زند کردمی. فکر مشمیکردنت آروم م ریکردنت با آزار دادنت با تحق تیبا اذ کردمیفکر م یزمان ھی: ارشیک
 رسمینم جایودمم بھ ھخ ینیبیصدمھ م یلیکھ تو خ نیبھ عالوه ا ینجوریا ستیجور ن نیا فھممیبرات زھر کنم اما االن م

رمیگیھم نم یآرامش چیھ   

 

ارشی: کمن !! 

: جانمارشیک !! 

 

جور بمون نیھم شھی: ھممن  . 

دوست دارم یلینگفت کھ ادامھ دادم : خ یچیھ  !! 

 

طور نی: منم ھمارشیک  !! 

 

 [23:29 23.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧٧پارت  

 

م و تو صورتش ازش جدا شد دیرو بوس میشونیپ یحرفش غرق لذت شدم  دستم رو گرفت برم گردوند  آروم و طوالن از
   نگاه کردم

  

لباھم قرار گرفت یو لب ھاش رو نییکھ سرش کم کم اومد پا کردیداست نگام م اونم   

 

 یباھاش  ھمراھ یتکنم  وق یباال  من رو مجبور کرد باھاش ھمراھ دتمیکردم کمرم رو کھ گرفت و کش یمن شیھمرا اول
دیبوس یشد و  خشن تر م شتریکردم  اتشش ب    

 

م کھ با لبخندش کردم آروم چشمام رو باز کرد ینگاش رو حس م ینیازم جدا شد چشمام رو بستھ بودم اما سنگ یوقت
کردینگام م   

 

بھ موال اتمیشرم و ح نیگوشم گفت: عاشق ا ریانداختم کھ سفت بغلم کرد و ز نییو سرم رو پا دمیکش خجالت   

 

دنتمیخند یقند نیا ونھیگھ گفت : د دمیخند  . 



)3دختر خون بس (  nabroman.ir ناب رمان 

 

سازه یخوب بودنت بھ من نم یادیگفتم : بسھ ز رونیب دمیبغلش کش یاز تو خودمو    

 

کرد و گفت چرا؟ یتک خنده ا ارشیک  

 

_ کھ اون روز  یورطاتفاق بد افتاد تو دوباره ابوس و بداخالق شد  ھیروز بعد   یو باھام خوب شدکھ ت شھیچون ھم

کردمیم ھیچند بار گر دیبا   

 

مدیکش ازهیبعد من پشت سر ھم خم  میو حلھ حولھ خورد میھم نشست گھید کمینگفت و رفت نشست  یزیچ   

 

میبود سیتو ف سیکال ف ارشیبا ک  میابتا بخو میسرمون رو گذاشت نیھم یشد  برا یباز نم چشمام   

 

یاصال باھم نم  خوابھیطرف ثابت م ھیکھ  یارشیک  خورمیکھ ھمش ول م  یمن  

میساخت   

 

رفتمیطرف مثل اون خواب نم ھیباال اومد و تذکر داد اما من  ارشیک یبار صدا چند   

 

و  نیریخواب ش ھید اما خواب منو ربود و سختم بو یلیخ  میتحمل نکرد و منو محکم تو بغلش گرفت تا بخواب اخرشم
 . خنک اومد سراخم

 

 [20:47 25.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧٨پارت  

 

کھ  ینک بود طورھنوز خواب بود ھوا خ ارشیشدم ھوا تازه روشن شده بود نمازم کھ نتونستم بخونم  ک داریب یوقت
انداخت یلرزه بھ تن آدم م   

 

 ارشیما چھره کچھره طرف معصوم شده بود ا گنیرمان ھا کھ م نیا نیخندم گرفت  ع  کردمینگاه م ارشیچھره ک بھ
کھ چشماش بستھ بود نیبود با فرق ا افھینداشت ھمون ق یتیمعصوم چیھ   
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 کمیکھ  ھنیکار ا نیچون خوابش سبکھ پس بھتر شدیم داریصددرصد ب کردمیکنم  اگھ صداش م تشیگرفت اذ کرمم
  بترسونمش

 

حرکت  ھیدم و تو کر یطانینصفھ دلستر بود  خنده ش وانیل ھیشد بھ دور و برم نگاه کردم  تو  یدم  نمکر یفکر ھر
کردم یصورت نانازش خال یھمش رو رو   

 

از سر   شینشویبود بھ پ دهیصورتش چسپ یجلو یخنده دار شده بود موھا یلیسر جاش نشست خ خیجن زده ھا س نیع
دیچک یوصورتش ھم دلستر م   

 

خندم  یستم  و جلوسر جام نش یافتاد  جد ارشیک یبرزخ افھیکھ چشمم بھ ق دمیخند  یھر ھر م نیشده بودم رو زم ولو
  رو گرفتم

 

شکمم نشست یم روآورد سمتم و محکم گرفتم  بعد ورشی ھویخنده کھ  ریافتاد دوباره زدم ز افشیچشمم کھ بھ ق اما  

 

یشکمم عوض یتا رو ختیم رآب انبھ برداشت و ھمش رو از سر صورت یقوط ھی   

 

رونیب دمیفرا بنفش زدم و خودم رو از دستتش کش غیج ھی  

 

دیخندیبھم ھر ھر م ارشیبار ک نیغضب شده بود کھ ا ریم ھیشب افممیبدنم چسپناک شده بود ق تمام   

 

لب بھش دادم و دنبالش کردم ریفوش ز بھ  

 

 [20:48 26.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٧٩پارت  

 

نھخو ییایم یکنیرو جمع م نایو و بلند گفتم : ھمھ ا ستادمیوا رمشینتونستم بگ دمیدنباش دو یھرچ   

 

ده بودراست رفتم تو  حموم از سرتا پام چسپنده ش ھیکھ وارد خونھ شدم  نیبرگشتم رفتم تو.  ھم بعدم    
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بس چسپنده شده بودم ننیرو بش انیاالناس کھ مگس ھا ب کردمیم حس  

 

شونارتیلج کنھ ن دمیھا رو دم در گذاشتھ بود خوبھ ترس لیھمھ وسا ارشیک رونیم اومد باز حمو یوقت   

 

نشست یصندل یھم اومد تو آشپز خونھ و رو ارشیتو آشپز خونھ صبحانھ رو آماده کنم کھ ک رفتم   

 

بچھ ھا خنگولک نیا نیخنده ع ریز میو زد میھمو نگاه کرد قیلبش بود. خودمم خندم گرفت عم یکھ  لبخند رو برگشتم   

 

روم یختیازش نخورده بودم چرا ھمش رو ر یچیھ خواستیمن دلم آب انبھ م یبد یلیخ ارشی: کمن  

 

خرم برات ی: مارشیک   

 

افتادم از دستش ھیکھ کھ بھ گر تمیرفت سر کار انقدر اذ ارشیروز تا ک اون   

 

شده بود یالوب بود کھ انقدر مھربون و عخ یلیشد خ یبھتر از روز قبل م ارشیو ک گذشتیھا پشت سر ھم م روز   

 

جز محبت ھمسر  یزیچ شیزن از زندگ ھی  کردیرو برام فراھم م خواستمیکھ م یھرچ  میرفتیباھم م گفتمیکھ م ییھرجا
شده بود بمی. کھ من ھمش نصخواستینم   

 

 

باھم میودبخوب  یلیخ  ھم گفتھ بودم ارشیبھ ک یبشھ  رو ھر لحظھ داشتم حت غیمحبت ازم در نیکھ ا نیا ترس   

 

ش روزم رو خراب زنگ ھا ای یامیپ ھی ای یاسم ھی ایبھ حالم  ھر روز ھرجور شد  زدیگند م شھیھم قیوجود شقا اما
کردیم   

 

از خد شده  شیزنانم ب یھا یحسود ارشیکنم  بھ قول ک میرو باھاش تقس ارشیک خواستیشده بودم دلم نم خودخواه
  .بودن
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 نیتمام ا کنمیکر مرو ازم دور کنھ ف ارشیک خوادیاون م کنمیبود ھمش فکر م یحس بد یلیبود خ یرچھ گھیدونم د ینم
بکندشون  غیاون بشن. و از من در بیقرار نص ارشیک یمحبت ھا  

 

 [19:13 28.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٨٠پارت  

 

تراس  راه انداختھ  یتو کباب بده  بساط کباب روبھم  ارشیقرار بود امروز ک میتو خوتھ تنھا بود ارشیبود من و ک جمعھ
  بود

 

کردم یم یریاتاق ھا رو داشتم گرد گ کممی. دادمیعقب افتادم رو داشتم انجام م یکار ھا منم   

 

ن کرده بودم  کال پخش رو ھم روش میزدیتو آشپز خونھ و من تو اتاق خواب  از اونجا بلند بلند باھم حرف م ارشیک
میدیکش یرف زدن دوتامون ھوار مح یبود برا یوضع   

 

رفت درو باز کرد ارشینکردم کھ ک یسرگرم کارھام بودم کھ زنگ واحد رو زدن  توجھ    

 

ر و وضعم س نیھم یاومد  برا یفکر کردم کس دمیشن یمخاطبش رو نم یصدا  یاومد ول یم ارشیحرف زدن ک یصدا
شال انداختم رو سرم و رفتم تو ھال ھیرو مرتب کردم و    

 

 

 یردم کھ وقتکرو آروم صدا  ارشیخانم بود  اسم ک ھیواستاده بود  یپشت بھ من بود و رو بھ روش ھم کس ارشیک
دمیبرگشت طرف مقابلش رو د    

 

 

تعارفش  نیسنگ یلیکردم  و خ یزار رفتم سراغش باھاش رو بوس افھیق ھی، با  قیعذابم اومده بود سراغم شقا فرشتھ
نھیکرد بره بش   

 

بھ ھر  نھیک نگاه پر ھینشستم   ارشیطور منم پشت سرشون رفتم  رفتم و کنار ک نیھم ھم ارشیرفت نشست ک اونم
دیدستاش رو بھ ھم مال یعصب یلیدومون انداخت و خ    
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ھتنھاشون بزارم بلند شدم رفتم تو آشپز خون کمیھمن خواستم  یبود  برا یعصبان یلیبود خ معلوم   

 

نازش فرو  یو چشماتھا رو  خیس خواستیبود کھ دلم م ختھیانقدر آشپز خونھ رو بھ ھم ر ارشیدم کنم ک ییچا خواستمیم
  کنم

 

 یزدنشون م حرف یصدا ادیرو آب کردم و گذاشتم رو اجاق ھمون جا نشستم تا بھ جوش ب یو کتر دمیکش قیعم نفس
م  رفتم تو سالنگذاشت ینیریتو جا ش ینیریش کمیآماده شد  یشد  وقت یمشخص نم یلیاومد اما خ  

 

 

اولم  یسر جا زیم یرو ینیریرو بھ ھردوشون تعارف کردم و بعد گذاشتن ش ییوارد شدنم دوتاشون ساکت شدن   چا با
  نشستم

 

: شرمنده فاطمھ جون  خلوط دونفرتون رو بھ ھم زدمقیشقا   

 

گذرهیھم خوش مبھمون ناھار بده  دور ارشیامروز قرار  آقا ک  یخوب شد اومد  ھیچھ حرف نی: امن   

 

ھم آب  قیاشق خیبرداشتم و مشغول خوردنش شدم کھ  ینیریخودم ش یرو تعارف کردم خودم برا ییساکت شدم و چا 
از خودش شد یرایشد و اونم مشغول پذ   

 

رتش رو برگردون  تفاوت بھم کرد و صو ینگاه ب ھیرو کھ خورد لم داد رو مبل  برگشتم نگاش کردم کھ  شیچا ارشیک 
نکرد یشتم سمتش و نگاش کردم کھ توجھبرگ   

 

کش زدم ارشیخنده ک ھینگام کرد  یسرجاش نشست و چپک خیکوچولو از بازوش گرفتم کھ س یشگونیو ھی   

 

_ گھیشد بلند شو د کیمن برم ناھار رو آماده کنم  ساعت   ینکنھ انتظار دار زمیعز   

 

ن  مفت بھت کباب بز خیبھ خودت بده گوجھ ھا رو بھ س یونتک ھیبلند شو  قیو گفت : باش شقا دیدماغم رو کش ارشیک
دمایساز نم ارشیک  

 

و مانتو جلو بازشم گذاشت کنارش فشیرو انداخت کنار ک شیھم لبخند زد و روسر قیشقا   
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رو کامل کنم شیری. رفتم تو اتاق و تا گردگرسمیبھ کارام م رمیباھاش حرف بزنھ منم گفتم م خوادیم دونستمیم  

 

❤ دختر خون بسرمان  ❤, [29.09.18 19:36] 

دیناھ : 

 رانیدر سراسر ا ھمزمان  لیو موبا یصفر و طال وسکھ و ارز و لوازم خانگ یخودروھا دیخر یمل میروز شنبھ تحر از
میدو ماه نخر ھیکاف شھ،یم یھا واقع متیبھ مدت دو ماه ق دنی! با نخرشھیآغاز م . 

میکن عمل افتھیتوسعھ  یمثل ملت ھا میائیب کباری دیباش بندیو پا دیمنتشر کن د،یبخوان کنمیم خواھش  

میمتحد باش یگران ھیو عل دینکن یلطفا کم کار نیرو بھ تمام گروه ھاتون بفرست امیپ نیا لطفا  

یمل شیپو نیا ینفر برا ١٠٠٠بھ  ارسال  

 

 [21:46 29.09.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٨١پارت  

 

 شھیود از پشت ش. در تراش بستھ بکننیدارن بحث م دمیکھ د قیوشقا ارشیک شیتموم شد اومدم برم تو تراس پ کارم
دمشونیدیم   

 

کردنش  زیم رو با تمگرد کردم از اونجا دور شدم رفتم  تو آشپز خونھ کھ ماشا� بن باران آشغال شده بود خود عقب
 سرگرم کردم

 

طول  یلیث اونا خرو روشن کردم  بح ونیتم تلوزشدم  کارم کھ تموم شد رفتم تو سالن و نشس زیم دنیمشغول چ بعدم
کشھیم  

 

 یبودم معلوم نم دهیاز کشچند بار صدام کرد منم چون رو کاناپھ پشت بھ اونا در ارشیدر تراس باز شد وانا اومد تو ک کھ
  شدم

 

_  ارشیکنار ک قیاشق  زیرو خاموش کردم و رفتم سر م ونیبعد چند لحظھ تلوز امیمنم االن م نیشما بر دمیروچ زیم

نشستم ارشیک یرو بھ رو نیھم یاون رفتار کنم برا نینشستھ بود دوست نداشتم  منم ع   
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م زودتر از ھر کرد ینم یتوجھ یاما من حت  زدنیاز  کار، اون دو نفر حرف م یتو سکوت مشغول  خوردن شدم گاھ و
  دوشونم غذام رو تموم کردم

 

داشت  الیخ یب ارشیادم  مشغول نگاه کردن  بھ غذا خوردنشون شدم کد ھیتک میتشکر کردم و بھ صندل ارشیک از
رم کردممعلوم بود معذب شده چشم ازش برداشتم و خودم رو با نمک دون سرگ قیاما شقا خوردیناھارش رو م  

 

مھ بدم ادا نجویگھ ھما پمید میتعارف کرد کمیشستن ظرفا  یبعدم برا میرو جمع کرد زیم قیمن و شقا میرو کھ خورد غذا
چون واقعا خستھ بودم دمیعقب کش نیبرا ھم رهیم زارهیم  

 

کتاب خونھ بود رو  رمان کھ تو ھیمنم  رفتیور م ینشستم  اون داشت با گوش ارشیرو برم تو سالن و کنار ک وهیم ظرف
خوندمش یحوصلگ یبرداشتم داستانش چندان جذاب نبود اما بھ ناچار از ب  

 

رفتیور م کمیجلد کتاب  اومد کنارم نشست و با قیشقا   

 

ھ ورجھ کنھتو کارش سرک بکشھ و  دورو برش ورج یھ یکس ھیقرق کار ایتو فکر  یوقت ادی: فاطمھ بدش مارشیک   

 

دقت نکرده  میژگیو نیبدجور حالش رو گرفتھ بود تاحاال خودمم بھ ا ارشیصاف نشست. خودمم خندم گرفتھ بود ک قیشقا
 بود

 

رو برذچداشت مشغول شد شیسر رفتھ بود چون اونم گوشھم  قیکنم حوصلھ شقا فکر  

 

 [18:50 01.10.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٨٢پارت  

 

 ھینار و کرو گذاشت  یگوش ارشیساعت بود  کھ ھر سھ نفرمون سرمون بھ کار خودمون بود ک کی کیکنم نزد فکر
بھ کمرش داد یکش و قوس   

 

: حوصلتون سر نرفت؟ارشیک  

 

نگاه کردم و سرم رو تکون دادم ارشیکشدار گفت منم بھ ک یلیخ ھیبود  یکھ سرش تو گوشھمون طور  قیشقا   
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میکن یرو ادهیتا پارک پ نی: پس بلند بشارشیک  . 

 

لند شدمچسپھ اما بھ ناچار ب یم ارشیبرم چون مطمئن بودم از اول تا اخر بھ ک قیبا شقا خواستینم دلم   

 

بود  یوصورت یمجونساتن کھ نقش ھاش بھ رنگ باد یروس ھی دمیپوش ریت یادمجونب یمانتو ھیگردم و  میمال شیآرا ھی
 یرونم کھ مشکساده دخت یرو دوشم گذاشتم و کفش ھا ممیمشک کیکوچ فیبستم بعد چادر سر کردن  ک یرو مدل لبنان

رونیب میزد با ھم رفت نکشمیو ع دیپوش یمشکبا شلوار  یمشک شرتیت ھیھم اومد  ارشیک  دمیرنگ بود پوش   

 

 

 یکفش ھا بزرگشم  انداختھ بود سرش ینخ یحاضر بودن  ھمون مانتو جلو بازش رو تنش کرده بود روسر قیشقا 
رو رو دوشش انداختھ بود فشیکرده بود. ک دیکھ تجد شمیبود ارا دهیپاشنھ بلندشم پوش   

 

بعد خودشم جلوتر از   کرد یم سمونیشت مقانگاه ھم بھ من کرد خندم گرفت دا ھینگاه از سرتا پا بھ اون کرد  ھی ارشیک
  ما رفت سمت در ماھم پشت سرش

 

 یبعدظھر واقعا عال یاخنک شده بود ھو کمیھوا ھم  میرفتیھر سھ نفرمون کنار ھم راه م  رونیب میساختمون کھ اومد از
   بود

 

رو  میرفت قین و شقام میدیپارک رس بھ یبرامون معلوم نشد  وقت ریکھ اصال مس میدیانقدر گفت و ما خند ارشیراه ک تو
گرفت یرفت و بستن ارشیک میچمن ھا نشست   

 

ھا  مکیخانواده رو ن ھی  میرفتیراه م میجور کھ داشت نیو ھم میبلند شد میتو محوتھ قدم بزن میخواست  یخوردن بستن بعد
السکھ بودوزاد کھ تو کن ھیسالھ و  شیپسر بچھ پنج ش ھیبا  یو خورد یس یس یخانوم و آقا ھینشستھ بودن   

 

سمتش دنیدو زد پدر و مادرش ھردو بلند شدن و غیسمت تاب ھا کھ افتاد و ج رفتیکوچولو بدو بدو داشت م پسر   

 

تم سمت کالسھ و شد برم برگش یمانع م یزیچ ھیرد شدن اما  قیو شقا ارشیک کردیم ھیتو کالسھ ھم داشت گر نوزاد
شده بود دیبرف سف نیناز بود ع یلیدختر خ دمیفھم شیو لباس صورت افشیقنوزاد رو از توش برداشتم از شکل و  
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ود االن قطعا ھمھ اگھ بچھ منم مونده ب ختمیر یکرده بودم و رو بھ روم نگھش داشتھ بود خودم باھاش اشک م بلندش
نوزاد بود نیاندازه ا   

 

دلم قنچ  دمیکھ د حالتش رو نیتو دھنش بود اانگشتشم  ھیکرد و  یروش لبخند زدم با اشک چون ساکت داشت نگام م بھ
 رفت براش

 

و گرفت و اسمم  رو رو کنارم کھ بازوم  دمیرو شن ارشیک یداغ دلم تازه تر شد تو بغلم محکم فشارش دادم کھ صدا کھ
  صدا زد

 

نوزاد بود نیموند االن ھم سن ا یاگھ بچمون م نیبب ارشیوبچھ رو سمتش گرفتم _ک برگشتم  

 

❤ ر خون بسرمان دخت ❤, [02.10.18 19:12] 

١٨٣پارت  

 

رت ناز نوزاد شد صورتش رو برگردوند و دستش رو تو موھاش کرد برگشتم و بھ صو ینگام کرد چشماشم بارون باغم
  نگاه کردم

 

 یتو کھ جون زمیبرگشتم مادر نوزاد بود لبخند زدوگفت: عز یرو شونم نشست  وقت یتو بغلم فشارش دادم دست محکم
رو از دست نده دتتیام دهیخدا بھت دوباره بچھ م شا�یا   

 

بچھ رو بھش بدم  بھ ناچار بچھ رو دادم و اشکام رو پاک کردم خواستینم دلم   

 

  ممنون_

 

نوزاد رو نوازش کردم دوباره بغضم گرفت برگشتم و ازشون دور شدم صورت   

 

فتم سمتش رو چند ر دمیآب د ریش ھی  کننینگام مھمھ دارن  کردمیاز اشک بود فکر م سیصورتم خ رفتمیتند راه م تند
دمیصورتم پاش ھیمشت آب    

 

دستش رو رو کمرم گذاشت شرمندش بودم ستادیاومد کنارم وا ارشیک ستادمیآب وا ریش یسکو کنار   
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؟ی: بھترارشیک  

 

برمیھمھ جا آبروت رو م شھی...ھم دی: بخشمن  ! 

 

شرمندت بشم شتریتا ب یگیجور م نی: اارشیک   

 

نشون بدم  یجورنیخودم رو ا نیاز ا شتریخواستم ب ینم گھیفشرد د نشیبغض کردم کھ بغلم کرد و سرم رو س دوباره
عذاب بدم ارشمیک   

 

ودب یسخت یآخ کھ چھ روزا دونستیھنوزم کھ ھنوزه عذاب وجدان داره وھنوزم خودش رو مقصر م دونمیم   

 

کردیگام منبازم  ارشیھنوز بغض داشتم ک قیسمت شقا میرفت بغلش جدا شدم و لبخند زدم  دستش رو گرفتم و از   

 

نیریخوب وش یھمھ روزھا نیروزمون خرابربشھ بعد ا خوامینم _   

 

پشمک بزرگ  ورفت دوتا دید یپشمک ھی ارشیک زدینم یساکت بود حرف قیشقا میرو نوازش کرد و راه افتاد صورتم
گرفت قیمن و شقا یبرا   

 

نگفتم وبرداشتم یزیاما چ  رمیک دستم باشھ و ازش گاز بگپشم ھی دمیکش یم خجالت  

 [17:58 08.10.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٨۴پارت  

 

 

شکل نداشتم اما م ادیبرد من کھ ز ادهیما رو پ یکیرستوران ھمون نزد ھیتا  ارشیشد. ک یم کیھوا کم کم داشت تار
بره ادهیپ ھمھ راه رو  نیسخت بود با اون کفش ھا ا یلیخ قیشقا یبرا   

 

کرد تا دم  یمن یاصال توجھ ارشیاما ک میریبگ نیتونم خستھ شدم پاھام  ماش ینم خوامیکھ نم کردیاعتراض م ھمش
اومد یاشکش داشت در م گھیرستوران بھ زور خودش رو رسوند د  
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دادیاخم کرد و نشست ھمش پاھاش رو ماساژ م قیشقا میو نشست میرو انتخاب کرد زیم ھی  

 

ساده  ایاسپرت  نیزنن پیت یمھمون نیبر نیخوایکھ م نیا نیع رونیب نییایبا من م نیبھ بعد متوجھ باش نیاز ا: ارشیک
ھمھ تجمالت دردسر ساز نیپسندم  تا ا یم شتریرو ب   

 

 میتوران زدخونھ از رس میبر میخواستیو بعد صرف شام م میگفتن حرفش گارسون رو صدا کرد ھمھ سفارش داد بعد
رونیب   

 

یریگیبرام م نیماش ھی گھیمن برم د ارشی: خب کقیقاش   

 

کھ ھنوز  نیثل امچھ آژانس  یچھ تاکس نیچھ با ماش یبر ییشب ھا تنھا جا ادی: صدبار تا االن گفتم خوشم نمارشیک
یمتوجھ نشد  . 

 

خونھ شما امیکھ ب شھی: خب نمقیشقا   

 

شرکت میریھم م موقع شب برم برسونمت فردا با نیا چون منم حوصلھ ندارم اریب فی: امشب رو استثنائن تشرارشیک   

 

 

خونھ میگرفت و رفت نیماش ھی ارشیتونستم بگم ک یھم نم یزیاومد  اما چ یکھ زورم م اخ   

 

شست و با نرسوند و روش  یکفش ھاش رو پزت کرد و لنگون کنگون خودش رو بھ راحت قیشقا میکھ وارد شد نیھم
رو برداشت ونینشست و کنترل تلوز ونیکنار تلوزرو مبل  ارشمیپاھاش ور رفت  ک  

 

 

رو  یراحت یباس ھال نیدخترونھ عوض کردم چند مدل از ا یوشلوار  ورزش شرتیت ھیرفتم تو اتاق و لباسام رو با  منم
بود دهیبرام خر ارشیک   

 

 نیو ا یرنگ یز شلوارک ھاعالمھ ھم ا ھیدخترونھ و ناناز بپوشم  یلباس ھا  شھیگفتھ بود دوس داره تو خونھ  ھم بھم
بود دهیبرام خر یعروسک  یجور لباس ھا و تشرت ھا   
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خودمون   یطرف خرگوش ھی گشمیطرف بستم نصف د ھی  یصورت یھا رهیاز وسط فرق کردم و نصفش رو باگ  موھامم
بستم نییالبتھ پا   

 

بردم قیشقا یرادوس نداشتمش رو ھم برداشتم و ب ادیکھ ز یساده و قھوه ا رھنیشلوار و پ ھی   

کرد لبخند زدم و لباس ھا رو سمتش گرفتم ینگام م یجور ھی قیوارد سالن شدم شقا یوقت   

 

_ یراحت بخواب ینتون یبا اون لباس ھا راحت نباش دیفکر کردم شا  

 

باسلتا راحت بخوابم بدون  ارمیلباس ھا راحتم موقعھ خواب ھم درشون م نیمن با ا زمی: نھ عزقیشقا   

 

ردم تو اتاق گذاشتمبچندش لبخند زدم و لباس ھا رو  خوابھیبدون لباس م زارهیم میبرا من چھ کالس نیانتر بب یدختر  

نداشت اقتیل   

 

گذاشتم زیم  بردم رو مھمھ رو برداشت ممیگرفتھ بود ارشیدم کردم ھمون شکالت ھا  رو کھ باک ییتو آشپز خونھ چا رفتم  

 

 [18:00 08.10.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

نیپارت گذاشتم ازم ناراحت نش ریبھ د رید دیچند وقت گرفتارم شا یول میبھ خاطر بدقول شرمند  ❤❤ 

 

 [23:05 11.10.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٨۵پارت  

 

 یچ ھی کردمیکرد  حس م یدست  دست م قیاز کاکائو رو تو دھنش گذاشت شقا کھیت ھیچشمک زد و بعد  ارشیک 
بگھ خوادیم   

 

خونھ ما مھمونھ خواستش برسھ اون االن تو نیبگھ اما کور خونده بزارمش تا بھ ا خوادیم یسم زده بودم چحد یحت     
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خند مثال مھربون لب ھیگذاشتم  جلوش و  ییچا ھینگاش کردم  لبخند زد و نشست کنارمون منم  یسمتش و سوال برگشتم
 زدم

 

اومد  یجلو و م رفتیبگھ ھمش م یزیچ ھی خوادیدور معلوم بود ماز  قی. اما رفتار شقامیشد لمیف یمشغول تماشا ھمون
خوردینشست و ھمش وول م یعقب اصال سر جاش نم  

 

 

بغل ھم  ارشیک کردم تا خودش حرف بزنھ من و ینم یشده بود منم اصال توجھ ا لمیحواسش اصال نبود غرق ف ارشیک
مینششتھ بود   

 

 ایھر وقت کاکائو  رشایک دامیومنم بھ اون م دادیبھ من م کھیت ھی داشتیاگھ اون برم میخوریم یچ میداشت یوقت شھیھم
زدمیمنم گاز م گرفتیرو سمت دھنم م کشیت ھی داشتیشکالت برم   

 

شدم   مونیشپاما  کنھیم یینشستھ و تو ذھنش فکرھا قیکار رو نکنھ چون شقا نیبگم ا ارشیخواستم بھ ک چندبار
کنھیداغ م میبھش نھ بگرو بکنھ  یبخواد کار یوقت دونستمیم   

 

ت داشتم و عادت کارش رو دوس نینکردم چون ا یتالش گھیمنم د قیکرد تا بھش اشاره بزنم سمت شقا ینگاه نم بھمم
  کرده بودم

 

 

؟؟ زمیکالفم کرده بود بگشتم سمتش و گفتم خوابت داره عز گھید قیشقا  

 

اقتو ات ییایب شھیم ارشیدارم ،ک یخصوصکار  ھی ارشیانداخت و گفت :با ک نییزد و سرش و پا لبخند  

 

 

نمیرو بب کشیت نیھم امی: تو برو من االن مارشیک   

 

م رو بلند کردمتا باھاش اتمام حجت کنم  اونم بھم نگاه کرد کھ دست ارشیکھ رفت تو اتاق برگشتم سمت ک قیشقا   
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_ تو اتاق راه  گھید تو ھم رونیب داندازمیمباور کن اونا  یبخواب ششیپ یخدا اگھ امشب رفت یبھ خداوند یعنی ارشیک

دمیقسم خوردم مطئن باش انجام م دمینم   

 

میبانو من تسل میخندش گرفت دستاش رو باال برو و گفت: من تسل ارشیک    

 

گفتنیم نویازنانم بھم  یخوادحسایم نویھم قیمطمئن بودم شقا قیبا خنده بلند شد رفت تو اتاق سراغ شقا بعد  

 

❤ ون بسرمان دختر خ ❤, [14.10.18 22:42] 

١٨۶پارت  

 

 

باشھ  یھ جورچ گھیبعد د یبود خدا روزھا یچھ روز مزخرف دیشدم  شد یدستام گرفتم اوف امروز عصب نیرو ب سرم
بگذرون ریخودت بھ خ   

 

 

دم رو حفظ خو یکردم خون سرد یم یوسع دمیکش یم قینشد ھمش نفس عم ارشیاز ک یمنتظر شدم اما خبر گھید کمی
  کنم

 

حال  نیبود  از ا هدارشدیب ثمیخب یخو رمیگیاز دوتاشون م یحال ھی ادین ارشیک گھید قھیبودم  اگھ تا ده دق مطمئن
بد بود دیھم با ییوقت ھا ھیمن خوب باشم  شھیدوست نداشتم ھم گھینبودم چون د یناراض   

 

نمیبشدست رو شونم گذاشت و مجبورم کرد  ارشیبلند بشم برم سراغشون کھ ک اومدم   

_ بھ سرم زدیداشت کم کم م   

 

یمونده منو بزن نیفاطمھ ھم یبد اخالق شد ای: تازگارشیک   

 

_ نھ تو اتاق نجایانتظار کتک خودنم داشتھ باش اما ا زمیعز  
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گار  تو جھنم با دوتا خونھ تنھا بودن  ان ھیکاناپھ بخوابم امشب رو ، با دو تا زن تو  یرو دمیم حی:  من ترجارشیک
تنھام یجھنم یھور   

 

_ اررررشیک !!! 

 

؟؟ ارررشی: جون کارشیک  

 

ش تکون نخورد برداشتم سمتش کھ از جا زیزمزمھ کردم  خ کشمتیم ھیلب  ریکنم ز کاریدونستم چ یزور حرص نم از
دستاشم باز کرد کھ برم تو بغلش چیکھ ھ   

رد تو بغلشکو پرتم  دیستم رو کشکھ د کردمیشده نگاش م زیر یو با چشم ھا ستادمیوا نھیسرش دست بھ س یباال   

 

گاز نسبتا محکم از بازوش گرفتم ھیاما  رونیب امینکردم از بغلش ب یسع   

 

زمیعز یشد ی: اخ باز وحشارشیک   

 

_ اوردمیسرت ن ییحقتھ حقتھ االنم ولم کن تا بال   

 

: چرا؟؟ارشیک  

دمیدر دراز کشرو ندادم و از بغلش بلند شدم و رفتم تو  اتاق رو تخت پشت بھ  جوابش  

 

 [19:33 16.10.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٨٧پارت   

 

 ارشیشد و دست ک نییاپاما از جام تکون نخوردم  تخت باال  ارشھیک دمیفکر فرو رفتھ بودم کھ در اتاق باز شد فھم تو
شونم نشت یرو   

 

 

 یف نگاه مسق ھیباز بود و  چشماش  دیتکون داد ودراز کش یچینگاش کردم سرش رو بھ عالمت ھ یوسوال برگشتم
شد شیکرد دلم براش ر   
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ام شد و گذاشتم و دستم رو دورش حلقھ کردم  دست اونم وار موھ نشیس یسمتش و سرم رو رو دمیرو کش خودم
دیمشغول نوازش شد  بعدم موھام رو بوس   

  

واب فرو رفتمبستم و بھ خ راحت چشمام رو الیبا خ  مینھ قھر میرینھ دلگ گھیکدوممنون از ھم د چیھ یعنی نیا   

 

__________________ 

 

ن زده ھا از جام ج نیع دادیرو نشون م قیبھ ساعت نگاه کرده ده و ده دق ینبود  وقت ارشیشدم ک داریخواب کھ ب از
نبود یاونجاھم کس دمیکس اونجا نبود  تو اشپز خونھ سرک کش چیرفتم تو سالن ھ دمیپر   

 

وارد  یتم تو اتاق وقتبرگش الیخیبود  پس  ھردوشون باھم رفتن. ب یو مرتب و خال زیدمم تمداده بو قیکھ بھ شقا یاتاق
چسپونده بودن اداشتی ھی نھیشدم بھ آ سیسرو   

 

( شانس   میموند نھ من ساعت رو کوک کردم نھ توھر دومون  خواب شبید زمی!!  عز  یشد داریسالم بانو چھ عجب ب

نمک دارتیب وندیشدم دلم ن داریھم ب یالن کنارت خواب بودم  وقتبود وگرنھ منم تا ا قیآوردم شقا  

کردم یاالن ھوس ماھ نیامروز از ھم دمیدیم یھ یخواب ماھ شبید خانومم   

دارم بھ فکرتم  بھ فکرم باش دوست  ) 

 

میندار یافتاد ما کھ ماھ ادمی ھویلب بھش گفتم  در ھمھ حال بھ فکر شکمشھ   ریشکمو ز ھی    

 

 

مارش رو گرفتمش یکنم  رفتم سراغ گوش کاریحاال چ میرو نگاه کردم بلھ ندار خچالیبازم رفتم تو  اطیاحت یبرا   

 

نگذاشت من سالم بکنم یدو سھ بوق جواب داد حت بعد   

زنمیبھت زنگ م گھیساعت د مین ھیمن  زمی: عزارشیک   

خواستیدم کنم دلم صبحانھ نم ییخودم چا یقطع کرد  توجھ نکردم رفتم برا بعدم   

 

ب دادمگذشت جوا قھیو پنج دق ستیبلند شد بھ ساعت نگاه کردم ب میگوش یبودم کھ صدا ییخوردن چا مشغول   
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 الو_

تونستم جواب بدم  ینم  کھ بھ مشکل بر خورده بود مینقشھ بود ھی: سالم بانو شرمنده با چند نفر از ھمکارام سر ارشیک
؟؟؟ یداشت یجانم کار  

 

( دهیکاراش رو برام شرح م زیبھ ر زیو ر برهیازم حساب م ینجوریا ادیخوشم م یعنی  ) 

 

_ متاسفانھ  میندار یماھ ارشی...ک نیسالم جانم  خستھ نباش   

بخر یالزم داشت یبرش دار ھرچ ی: کارت انصار ھست تو کشوارشیک   

 

ارشیاونم ک  دیبرم خر ییتنھا خوادیازم م یعنیبھ گوش ھام شک کردم  اول  

 

_ تنھا؟؟ دیرم خرمن ب ارشیک  

 

بھش بده  دیخر ستیدم در ل فرستمیمن خودم راننده م یآژانس  اگرم دوست ندار یزنیداره  زنگ م ی: مگھ مشکلارشیک
  تا خودش بخره

 

_ رونیبرم ب خوادیدلم نم یتنھا ادیراننده بفرست ب   

 

 

دنبالت  منتظر باش فعال امیاخالقتم خودم نوکرتم م نی: عاشق ھمارشیک   

 

شده ینجوریچرا امروز ا نیا کردمینگاه م میرو قطع کرد منم با تعجب بھ گوش یگوش  

 

 [22:57 19.10.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٨٨پارت  
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زنگ زد  ھیومد ا یوقت  ادیبود بھتر صبر کنم ب یبود منظورش چ ارشیتا آماده شدم مشغول حرف ھا و رفتار ک ذھنم
مجتمع پارک کرده بود یرو بھ رو ارشیک نییرفتم پاو  برداشتم و  فمیمنم ک نییگفت برم پا   

 

 

بگھ  یزیتظر بودم چحرکت کرد من یباز جوابم رو داد وقت یسوار شدم و نشستم و بھش سالم دادم  کھ اونم با رو رفتم
زارب یمن رو تو خمار خوادیھم م ارشیک کنگھیکار بد جور م یجا ھیکھ از لبخند گوشھ لبش معلوم بود    

 

 

 ییایم  یفتگ ھویتنھا برم بعد  یگفتیپشت تلفنت م یحرفا یزنگ زد یوقت  یھست یمدل ھیشده امروز  یچ شاریک _

؟؟ ھیرفتارت چ لیفھمم  دل یدنبالم نم  

 

 

کافھ کھ دوستامم بودن با خانوماشون ؟؟ ھی میرفت شیچند ماه پ ادتھی: فاطمھ ارشیک  

 

_ عشوقھ ھاشون ھا با  دوست دختراشون  و م یبودن. بعض مدهویاره ھمون روز مزخرف البتھ ھمھ با خانوماشون ن

 اومده بودن

 

 

و با  شیآال یاده بتمام خانوم ھا تو تک بود س نیباز عاشق پوششت شدم ب نیچندم یھمون روز برا ی: حاال ھرچارشیک
  پوشش مناسب

کلھ  خواستیکردن دلم م فیبچھ ھا ازت تعر یشدن وقت نتیپوشش و رفتار مت فتھیپسر ھا ھم ش ھیبق یمن حت جز
حس متفاوت بود ھیبھت نخور   چکسیکنم کھ چشم ھ میھمشون رو بکنم  بعدم تو رو قا  

 یعل شدیشون نمبراشون گفتم. باور یکردم از رفتارت اخالقت ھمھ چ یفخر فروش ھیبھ بق کیکوچ یبچھ ھا نیع بعد
ھا  زیچ نیکمھ ا باشھ گقت سنش یه اخالقشم عالداره وگرنھ امکان ندار یبرگشت بھم گفت زنت فقط ظاھر مناسب یحت
کنیفکر کردن دروغ م ستین شیحال   

تموم  یھمھ چ تمدونسیھمھ بچھ ھا بود  م یگذشت امروز خودت زنگ زد مینبود تو شرکت باھم جدال نداشتھ باش یروز
تو تاحاال  یکنیم قبول نممئن بودرو بھت بدم  البتھ مط شنھادیپ نیا دیبھ ذھنم رس  میندار ییمواد غذا چیشده تو خونھ ھ

عدم چون ھمھ بچھ ھا ب خونھ  دیاونم خر یکن یکار رو نم نیبار ا نیاول یاالنم برا رونیب یومدیاز خونھ ن یاصال تنھا
یرو داد لمیبودن بھشون گفتم گوش کنن زنگ زدم و بھت و تو جواب باب م  

 

_ لت؟یباب م یچ یعنی  
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فتن نھ زن ھا منتظر متنفره گ یرفتن بھ جا ییو از تنھا رونینداره بدون من بره ب: بشون گفتم خانوم من دوست ارشیک
صابت کنم و ددر  کھ منم زنگ زدم بھت تا بھشون دیو برن خر چوننیمردھا رو بپ یجور ھیفرصت ھستن کھ  ھی  

 

 

 لھینت وسزمگھ کھ چشم ازش بردارم گفتم:  نیمنم بدون ا ھیکردم کھ خنذش گرفت و گفت خب چ یخشم نگاش م با
من بھ دوستات  یخو درمورد اخالق و خلق و دیچرا با ومدیکارت خوشم ن نیتو و دوستاتھ اصال از ا حیوتفر یشرط بند

آخھ یبگ  

 

بھ خاک  از فردا  یمالداره با زنت پوز ھمکارھا و دوستات رو ب یخانومم چھ حال یدون ی: جونم جزبھ  اخھ تو نمارشیک
ھاشون  افھیمروز قاتھ لذت بود  یعنیبلھ  ارشیالھ خانوم ک ارشیو سر. زناشون کھ خانوم ککوبن ت یھم ھمش تو رو م

پوختن یم ی. داشتن از حسوددبختی یھا لیزن زل دمیرو د   

 

حالتش نیا گفت خندم گرفت از یو از جلز و ولز زدن دوستاش م کردی. مبتیحسود داشت برات غ ییزنا نیا نیع  

 

 [20:43 26.10.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٨٩پارت  

 

رق درسام بودم کھ غبار ھم انقدر  کیبودم  ریاز اون موقعھ گذشتھ بود منم فصل امتحانام بود وسخت درگ  یچند روز
اومد تو اتاق ارشیکھ خود ک رونیب ومدمیدرست کنم  اصال از اتاق ن یزیشام چ یرفت برا ادمی   

 

 

عکس ھمون شده بود طفلک بر یانقدر حرص ارشیدرست نکردم  ک شام یبرا یچیموقعھ تازه متوجھ شدم من ھ اون
بھم نگفت یزیگرسنھ و خستھ بود اما چ یلیروز خ   

 

____________ 

 

امتحان  نیاخر نمینم اک یتا باھاشون خداحافظ انیمنتظر شدم  دوستام ب  رونیرو دادم بھ مراقب و از سالن اومد ب برگم
یلیسال تحص نیا   
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درسھ  دوستام کھ ازم اومد دنبالم دم م ارشیچند بارم کھ ک ھیدونست من متائلم  یکس نم چیمدرسھ ھو معاون  ریمد جز
گفتھ بودم نامزد دارم  ھیک دنیپرس  

 

باھم  چادرم رو از تو  میدار یاما رابطھ دوستانھ ا ستمین یمیصم یبا کس ادینکردن  ز یندادن و کنجاو ریگ ادیھم ز اونا
ادیب سمینم االناست کھ سروکولم برداشتم تا سرم ک   

 

 

 رونیدرسھ اومدم بمکردم و  از در  یگرم بود با ھمشون خدا حافظ یو بازار بگو بخند و خداحافظ میھم جمع بود دور
شد یل خالنشستھ بود بادم بھ ک قیجلو شقا یتر کھ رفتم رو صندل کیتوجھ ھم رو جلب کرد نزد ارشیک نیماش   

 

ال گفتمبلند با شیآخ ھیعقب نشستم و  ینشون بدم  رفتم صندل یخودم رو عاد کنم یم یسع نیسمت ماش رفتم   

 

چھ طور بود حاال؟؟ یساعت آزاد شد نیاز ھم  یامتحانتم داد نیآخر ی: خستھ نباشارشیک  

 

_ خستم یلیاما خ یعال  

 

خستگست در بره شینیکھ بب میریم ییجا ھی: ارشیک   

 

 کجا؟؟_

 

زهیکجا مثال سوپرا گھینم برمتونیم ییجا ھی گھیدونم فقط م یمواال منم ن رمی: سالم عزقیشقا  ! 

 

تا خونھ ھاتون نیرب ادهیپ  نیبش ادهیاالن پ نیھم نیھست یاگھ ناراض  زهیواقعا سوپرا ستین زی: مثال سوپراارشیک   

 

_ ھ دارم ضعف مگرسن یلیکھ خ ریبرام بگ یتیسکویب  یکیک ھیتو را خدا چک و چونھ نزن فقط سر راه  میبر ارشیک

کنمیم   

 

 

بھ چشم شما جون بخوا خانم محصل ی: اارشیک   
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شتندوشم بردا یباز بزرگ از رو ھیکردم  یدادم وچشمام رو بستم واقعا حس م ھیتک یو بھ صندل میخند  

 

 

 مشغول رید تو مسکاکالو دستش بود بھم دا ریو ش کیاومد چند تا ک یو رفت توش وقت تادیفروشگاه وا ھیدم  ارشیک
  خوردنشون بودم

 

بھش بگھ اما  ارشیزد تا ک یو زمان م نینشون بده خودش رو بھ زم خوادیم یچ ارشیکنجکاو بود بدونھ ک یلیخ قیشقا
بزنم شیآب و آت پس چرا خودم رو بھ فھممیم گھیتا چند لحظھ د دونستمیبرعکس اون من اصال کنجکاو نبودم  چون م  

 

 [20:48 26.10.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩٠پارت  

 

پنچر  دمیرداشت فھمبشد  اخماش رفت تو ھم  زاپاس رو کھ  ادمیزد کنار  پ ارشیکھ کھ ک میبود دهیبھ مقصد نرس ھنوز
کردم ینگاه م ارشیک یدادم و بھ کارھا ھیشدم و بھ در تک ادهیپ  میکرد   

 

 

شد طاقتم طاق گھیان. دو فالن و بھم میشانس ما دار نمیشدو شروع کرد بھ نق زدن کھ ا ادهیپ قیشقا   

 

_ تحمل داشتھ  کمیپس  مینیب یکھ باشھ بالخره م یھرچ ھیعجلت چ لیدل یفھم ینم یزیچ یتو اصال از صبور قیشقا

  باش

 

نھتحمل ک دیخودش با ممیعجول زنمیمن دارم با شوھرم حرف م یشیتو چرا. ناراحت م زمی: وا عزقیشقا   

 

 

ندارم عوض شده  خودم خبر گاھمونیگار اومدم شوھرش رو بدوزم جاشوھرم ان گھیم نیگرفتھ بود ھمچ حرصم   

 

_ میرو ندار دنیاصال حوصلھ نق نق شن میخستھ ا یوقت میدار یاخالق ھی ارشیاخھ من و ک   
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خستم   یلینھ  خرفتم خو یشد م یکاش م یرو باز کردم و نشستم اوف اصال حوصلھ ندارم ا نیرو زدم و در ماش حرفم
ھم برام آزار آوره قیبودن شقا   

 

ارش تموم بشھکتا  یدادم بھ صندل ھینکردم تک یگفت توجھ یچ ھیشد و برگشت بھش  یاز دستش کفر ارشمیکنم ک فکر   

 

 

نبود نیتو ماش یزیچ یکھ آب نیمثل ا نیاومد نشست تو ماش فیکث یبا دستا ارشیک . 

 

 

نگاه چپ  ھیم ھ قیرفت تا دستاش رو بشوره شقا ارشیدست نخوردم رو در آوردم و دادم بھ ک یاز تو کولم آب معدن 
ارشیشد رفت کنار ک ادهیبھم انداخت و پ  

 

 ادهیاز کردم پبچشمام رو  میدیرش دمیتوقف کرد فھم نیماش یوقت میتوجھ باشم سوار شدن و حرکت کرد یکردم ب یسع
  شدم و بھ دور وبرم نگاه کردم

 

ودب نیھم زشیپس سوپرا  میکجا اومد دمیو ھم شکل فھم ھم رنگ یھا واریو د اطیسھ تا در ح دنید با    

 

 

بھ پدرش گفت دلم  یقتخونم رو درست کنم و خوامیکرد کھ نم یافتادم کھ با پدرش بحث م یاون روز ادیتو خاطرات  رفتم
کردم  حساس حقارتحرف رو زد  اومد تو ذھنم چقدر ا نیدختر رو خانوم اون خونھ کنم اونم تو جمع ا نیخواد ا ینم

  اون روز

 

راه  ارشیک ستادمیاو نیرفتن سکت در خونھ. اما من ھمون جا کنار ماش ارسیو ک قیشقا  نجایپس چرا منو آورد ا االن
  رفتھ رو برگشت

 

فاطمھ ییای: چرا نمارشیک  

 

دیاز دھنم پر ناخداگاه   
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_  اقتیل یگفتھ بود یخونھ ا نیوم ھمچخونھ کھ بشم خان نیتو ا یاریمنو ب یستیحاضر ن یبھ خانوادت گفتھ بود ادتھی

خونھ باشکوه نیمن پام رو بزارم تو ا یشد یرو ندارم  االن چھ طور راض یخونھ ا نیھمچ  

 

 [23:01 08.11.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩١پارت  

 

 

 

جلوم نگاه کردم یبازوم شل شد و با تعجب نگام کرد با بغض بھ خونھ  یاز رو دستش   

 

میرینم قمیمن و شقا  میگردیبرم یتو ؟ اگھ نر میبر یاخوینم یعنی: ارشیک   

 

ر از اون رفتم سمت شوق و ذوق اومده  پس سرم رو انداختم و جلوت نیبا ا  قیشقا یدلم سوخت برا کردیم میتحد داشت
 خونھ

 

 

 

معلوم بود تازه  اغچھببود کھ دو طرفش باغچھ بود اما از ظاھر  اطیح ھیتو  میرفت قیدر رو باز کرد ومن و شقا ارشیک
  درستش کردن  رو بھ رو ساختمون بود

 

 

رفت باال اما  قیاشق میکرد یپرش م دیفقط با زیقشنگ فوق لعاده بود  ترتم یلیو خ کیخونھ دوبلکس ش ھیتو   میرفت 
بود ستادهیمن ھمون وسط خونھ وا   

_ !؟ میکن یخونھ باھم زندگ نیھر دونفرمون تو ا قیمن و شقا یخوایم  

 

طرف ھی یکیطرف شھر باشھ  ھیزنم  ھیکھ  شھینم گھی:اره دارشیک  
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عالمھ حرف  ھی از خونھ بعد فیو شروع کرد بھ حرف زدن و تعر نییبدو بدو اومد پا قیجواب بدم کھ شقا خواستمیم
موقعھ بود کھ حرفم بزنم نیبھتر نیا دیبرگشت از من در مورد خونھ نظر پرس  

 

 

_ زمیزمبارکت باشھ ع ھیقشنگ یخونھ ا   

 

تمگف یجالب شده بودن دوتاشون اما من کھ جد یلیخ نمیتونستم بب یرو م ارشیقشنگ تعجب او وک یعنی   

 

 

مینک یزندگ نجایخونھ رو زود آماده کردم کھ ا نیگفتم ا یدیفاطمھ نشن یگیم یچ یفھمیم چی: ھارشیک   

 

 

_ کنم یعوض نم میرو با ھمون آپارتمان نقلخونھ  لوکس و قشنگ و بزرگ  نیمن  صدتا مثل ا مینھ کن دیکن یزندگ  

کنم یمشکل خودتھ من خونم روعوض نم یھم اگھ مخالف تو   

 

 

یا گھید زیچشم نھ چ نیبگ نی: اه مگھ دستھ توه اگھ من بخوام دوتاتون مجبورارشیک   

 

 

_ نھ یکی نیچشم  اما ا گمیمن م  یو بگ یکھ بخوا یا گھید زیھرچ  

 

 

 یھش دارخودت نگ یو ھمونجور برا یرو عوش نکن شیزیچ چیھ یتونیم یدوست دار : خب اگھ اون خونھ روقیشقا
میکن یزندگ نجایا دیاما با   

 

 

رو تو ھمون  میگبھ دوسال از ند کیخودم راحت ترم ذنزد یخونھ وجود نداره  من تو خونھ  نیمن تو ا یبرا دیبا _

کنمیکار رو م نیبھ بعدم ھم نیخونھ گذروندم  از ا   
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رو  یخونھ ل نیداشتن ھمچ یبود و ھرکس آرزو یخونھ عال رونیب امیجھ بھ اونا رفتم سمت در سالن تا ازش بتو یب
تونم یداشت اما من نم  

 

 [21:48 09.11.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩٢پارت  

 

 

دوست  یجور نیتونم من ھم یکردش نم شھینم یسوخت دروغ گفتم اما کار یخونھ نم نیداشتن ا یبگم دلم برا اگھ
رو تحمل  ھاشیدلبر نمیکنم ھر روز ھر شب اونا کنار شوھرم بب یکھ باھاش زندگ نیچھ برسھ بھ ا نمیرو بب قیندارم شقا
تونم ینم  امینھ از پسش بر نم گھید یکی نیکنم نھ. ا   

 

 

فاصلھ عقب سوار البرو زد منم  ریتو ھم اومد دزد گ یبا اخم ھا ارشیو ک قیبعد شقا یکم ستادمیوا نیکنار ماش رفتم
  شدم

 

 

داره  یز خوشحالشک مطمئنم ا یاون کھ ب یورا عصب قیان اما تعجب کردم  شقا یدوتاشون معلوم بود عصب افھیق از
ارهیبال در م   

 

 

م کردنگا شھیبا غضب از تو ش ارشیوارد خونشون شد ک یدم در وقت  میرو  رسوند قینگفتم شقا یزیچ منم  

 

نیجلو بش ای:بارشیک   

 

لو نشستمج شدم و رفتم  ادهیحرف پ یپس ب کنھیجا چالم م نیکنم ھم یمخالفت ایبزنم  یبودم اگھ حرف طمئنم   
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 یکھ مشکل نیم اموند  رفتیبود وتند م یبھم بخوره بس کھ عصب ارشیبودم کھ از سمت ک یتو دھن ھیلحظھ منتظر  ھر
چھ باھم چھ جدا کنھیم یاون کھ در ھر صورت با زن ھاش  زندگ ھیچرا انقدر عصب ستین   

 

 

دم در   دمیرست یازش م یچ نیبس کھ ع ارمشونیگفتم چون جرعت نداشتم بھ زبون ب یحرف ھا رو تو دلم م نیا ھمھ
شد ادهیرو ھمون جا پارک کرد و نبرد تو و پ نیماش میدیکھ رس   

 

 یصاب خوردکنجنگ و ع ھیبودم جوجھ پشت سرش رفتم تو مطمئن  نیشدم و ع ادهیبارم کنھ منم پ یزیکھ چ نیا قبل
زارنیگفتن نم یبرا یھم کھ حرف ارشیمن و ک یدعوا ھا میدار شیخونھ در پ یبزرگ تو   

 

 

 

رفت  آروم گدستاش  نیمبل نشست سرش رو ب ھیو رو  یرایراست رفت تو سالن پذ ھی ارشیک میوارد خونھ شد یوقت
م و رو تخت نشستم چادر مانتوم وشلوار مدرسھ رو در آورد دمینفس راحت کش ھیوارد شدم  یآروم رفتم سمت اتاق وقت

یلیدم  خیترس یم ارشیرفتن نداشتم از رو بھ رو شدن با ک رونیجرعت ب   

 

 

 یشپز خونھ کھ براآروم بدون سر و صدا رفتم تو آ رونیعالمھ با خودم کلنجار رفتم  آخر سرم بلند شدم رفتم ب ھی
درست کنم یزیچ  یافطار    

 

 

وزه نگرفتھ بودم اما ر شام غذا درست کنم   من کھ امروز رو  یھم برا یافطار یکردم و ھم برا یم رھام روکا داشتم
 ارشیرگشتم کب یوقت  رمیگیگفت روزم رو م ارشیاما ک میگرسنس چون سحر دوتامون خواب موند یلیخ ارشیمطمئنم ک

کننینگاه م ینجوریا اچر نیا اخد ایداده بود   ھیتک واریبھ د نھیتو درگاه دست بھ س  

 

 [21:48 09.11.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩٣پارت  

 

 

ھستم کھ با  یانقدر عصب شھیکھ نم شھیاما نم ارمیسرت ن ییبال امیرم کھ ن ی: دوساعتھ دارم با خودم کلنجار مارشیک
کنم ینم یفرق چیھ شیسال پ کی  ارشیک  
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_ یباش یعصب ینداره الک یلیدل  ! 

 

م؟یعصب یھا ؟ با تو ام الک؟ ی: الکارشیک  

 

 

_ یو دوست یرگفتن دو میجدا از ھم از قد ایخونھ باشن  ھیزنات با ھم تو   کنھیم یتو چھ فرق یخب اره  برا   

 

 

اونا تو اون خونھ  ایخونھ تنھا بزارم و برم اون سر شھر  نیتو رو تو ا ونیمن شب در م شھی: اخھ احمق مگھ مارشیک
 نیبکن نیخوایم یچھ غلط منم نباشم ادیب کدومتونیسر  ییبال ھی ھیشب  ھیتو  اگھ  شیپ نجایا امیدرن دشت  تنھا بزارم ب

 ؟

 

 

_ و  یزاشتیم مکھ تنھا یمنم بھ شب ھا یبابتش ندار ینگران چیھست ھ ارسیکھ بغل گوشش خونھ اردالن و ک قیشقا

ان من نباش خودم کنم تا روز بشھ ، نگر یھم کھ داشت باشم تحمل م یعادت کردم ھر درد  اتیخوش گذرون یپ یرفتیم
امیقبول نکردم پس خودمم از پسش بر م   

 

 

دیترس یم یکیو تار ییبود کھ از تنھا یبا پوز خند بھ سر تا پام نگاه کرد وگفت:اون وقت ک ارشیک   

 

 

ترسم  یم یتسدون یکھ م یدر صورت یادیز یشب ھا یسال خورده ا کی نی: تو ا ستادمیجلوش و رو بھ روش وا رفتم
یریگینگو کھ خندم م ؟یاالن نگران من یاومد یدو شب بعد م یرفتیکھ بود صبح م یو رفت یتنھام گذاشت   

 

 

دمیدادش رو شن یکنارش گذشتم و رفتم تو اتاق کھ صدا از   
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یآماده باش دیرفتن بھ اون خونھ با یندارم برا یھا کار زیچ نی: من بھ اارشیک   

 

 

دشوارد  رغضبیباز شد و م یبد  یکھ چند لحظھ بعد در با صدا امیم و گفتم نمخودش داد زد نیع منم   

 

 

شد رفھمیش یایب دیبا یچھ نخوا یچھ بخوا گمیم یچ یفھم یمگھ نم یزد ی: باز چھ زرارشیک  

 

: نھ نشدمن   

 

 نی فکمم بباال دیمشتش گرفت و سرم رو کش یآورد از جام تکون نخوردم کھ موھام رو از پشت تو ورشیسمتم  بھ
دست راستش گرفت یانگشتا   

 

نھ ؟؟ یفص کتک بخور ھی خوادیم یلی: دلت خارشیک  

 

مثل آدم حرف بزن یرو با زورت نشون نده اگھ بلد تی: موھام رو ول کن مردونگمن  

 

 [21:48 09.11.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩۴پارت  

 

 

لب بھش  ریز کردیمموھام کنده شده بود مغزم داشت درد  بود انگار دهیتخت موھام رو کھ کش یبا صورت پرتم کرد رو 
رو تخت خودم رو  آورد کھ ورشیدوباره بھ سمتم  یگفت یوبلند داد زد کھ چ دیشن مینفھم کھ از بد شانس یگفتم پسر

باال دمیکش  

 

 

براتھ دندون نمون ھیدندوناش گفت: حقتھ چنان بکوبم تو دھنت کھ  یدستش گرفت و از ال نیرو باز ب فکم  
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بشھ دھنش  یبعص یوقت ارشینگم چون مطمئنا بھ ضرر خودم بود ک یزیخودم رو گرفتم کھ چ یجلو عنسینگفتم  یزیچ
رو تو دھنم خورد  دندون ھام تونھیبھ قول خودش م یحت ای ارهیرو بھ زبون م ادیب رونیازش ب یو ھرچ کنھیزو باز م

  کنھ

 

 

کرد ولم کرد و پشتش رو بھم دیسکوتم رو د یوقت   

 

یدیآزارم م یفرق بزارم پس چرا دار دومتونیکی نی: من کھ بھت گفتھ بودم کھ دوست ندارم بارشیک   

 

 

تونم یاما من نم یرفرق بزا نمونیب یخوایتو نم دونمیکنم م تتیخوام اذ یگرفتھ بود با بغض گفتم : بھ خدا نم بغضم   

 

 

بھ بابام  شیپ سال کیکھ من  یتو اون خونھ بخاطره حرف ییایب یخوایچرا نم یمخالفت ھات چ لی: خب چرا دلارشیک
بود کھ من باھات بد بودم نھ االن یبابا اون حرف مال وقت یانقدر آزارم بد یخوایگفتم تو م  

 

 

_ شھیتونم نم یاما نم دونمیبھ خدا م دونیم   

 

 

؟؟ یچ ی: خب چرا براارشیک  

 

_ قیبھ خاطر شقا   

 

نیباھم خوبکھ  قیتو وشقا ق؟؟یشقا ی: چارشیک    

 

_ میش یھم بد م بعد با میبحث کن میدعوا کن یوقت میش یبا ھم بد م مینیخونھ ھر شب ھر روز ھمو بب ھیتو  یوقت   
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رو  یکار نیھمچ ھم جرعت قیشقا یکارھا رو بکن نیو ا یبد بش یکھ با کس یستین یاصال تو آدم زارمی: من نمارشیک
 نداره

 

 

_ مطمئن  زارمیتو اون نم یروز خوش برا ھیکھ  یجور شمیاما بد م خورهیم بھم نمخور بود یتوسر شھیچرا!چون ھم

  باش

 

 

 نھیو چشمات پر ک یشانقدر بد با یکیرو ندارم انتظار ندارم با  یرفتار نی:  چرا فاطمھ من از تو انتظار ھمچارشیک
 باشھ

 

 

_ خوب باشم سازهیرو م شیداره زندگ من یرو خراب کرداومده رو زندگ میکھ زندگ یبا کس یدار یازم چھ نتظار  

 

 [21:47 24.11.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩۵پارت  

 

 

 

 

دستاش گرفت نینگفت و کنارم رو تخت نشست و سرش رو ب  یزیبود چون چ یکنم حرفم براش کاف فکر   

 

قبشد برگشت بھ ع یکاش م ینشده بودم ا مونیکھ کردم پش یاندازه از کار نیعمرم بھ ا ی: توارشیک  

 

  

_ یتا تھش بر دیعوض کرد با شھیرو نم یزیچ گھید   
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مھیعروس  دیروز دوم سوم ع گھیتا...تا دو سھ  ھفتھ د کنمیکارو م نی: منم دارم ھمارشیک   

 

 

 ینداشتم برا یرفدل خراش  اما ح یاز ھمون درد ھا یکیدوباره  یھمھ وقت وا نیبعد ا دیکش ریکردم تو قلبم ت حس
رو نداشتم ارشیدل نگاه کردن بھ ک یتح ختیگفتن اشکام ر   

 

 

_ یعنیبشم  کیرسما شر قیتو رو با شقا دیبا گھیتا کمتر از دوماه د یعنی ... 

 

 ھیم  زار زار گرنشست نیزم یو رفتم تو تراس در رو ھم پشت سرم بستم و رو رونیتحمل نداشتم از اتاق زدم ب گھید
تیوضع نیھم درد داشت ا یلیکردم درد داشت خ یم  

 

 

ھیچھ حال بد یبکن یکار چیھ یرو بھت بده و تو نتون شیخبر عروس شوھرت   

 

 

بگھ فاطمھ  ادیب ارشیک خواستیاز جام تکون بخورم. دلم م خواستیدلم نم یساعت ھمون جا نشستھ بودمم حت چند
 تیوضع نیخر عمر اآتا  دیبا  یخام الیبود اما چھ خ یھمھ سر کار نایکنم بگھ ا یعروس  ستیکردم اصال قرار ن یشوخ

خدا یرو تحمل کنم. ا  

 

 

اونم  یا یزندگ نیتو ھمچ یراحت و آسوده منو بکش یاز اون زندگ ھوی دیچرا با ھیکار چ نیخداجون  حکمتت تو ا آخھ
ییھوی   

 

برم تو  خواستیم نمشد دل یم کیھوا داشت تار  گرفتیانگار قرار نبود تموم بشھ دلم آروم نم ختیریقطر قطر م اشکام
فقط آرامش آرامش داشتم ھیبھ  ازیتا آرومم کنھ  االن فقط ن شمیپ ادیب ارشیک خواستیدلم م دمیشا ایخونھ   
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از خدا خواستھ. دنبال  تو بغلش منم دیمنو کش ھویاومد کنارم نشست و بعد   ارشیاز آرزوم نگذشتھ بود کھ ک قھیدق چند
کرذم دایکردن عقده ھام کھ پ یخال یبودم برا یپناھ   

 

 

نگفت یچیکردم اون فقط سکوت کرد و نوازشم کرد و ھ یگلگ ختمیکردم اشک ر ھیگر   

 

میزدیکدوم حرف نم چیتو  ھ میدستم و گرفت و رفت ارشیآروم شدم ک یوقت    

 

 

ز عالقش کھ االن بھم ا یداد و حت میرنگا رنگ داد و دلدار یقول ھا ھمیعالمھ  ھی شمیاومد پ ارشیکھ آخر شب ک نیا تا
کرده بھم گفت دایپ   

 

 

تمنداش نیجز ا یخرم کنھ کھ موفق ھم بود  حرفاش رو باور کردم  البتھ چاره ا خواستیم ییجورا ھی  

 

م گفت تا کھ خوابم جور واجور بھ یگوشم حرف زد و موھام رو تاز کرد و حرفا ریمنو تو بغلش گرفت و انقدر ز آخرشم
 برد

 [20:03 29.11.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩۶ارتپ  

  

ھم از دستم بر  یارکحالم اصال قابل گفتن نبود  ھمش بغض داشتم و ناراحت بودم   قھیو شقا ارشیک یعروس گھیھفتھ د
بکنم یتونم کار یو نم ادینم   

 

 دونمیم  شھیو غرق فکر م نھیش یگوشھ م ھی زهیریھمش تو خودش م خورمیغصھ م ارشیک یاز خودم برا شتریب اما
ر رو کرده  و االن کا نیا یلجباز دمیشا ای تیعصبان یانگار از رو   مونھیپش دونمیوجدان داره  معذاب  یلیاالن خ

کرد شیکار شھینم ستین یاما چاره ا مونھیپش   

 

 یمش اون رو جلوشدم  ھ یداره کفر  قیکھ با شقا یچند بار من  از رفتار یسرده حت یلیخ قینسبت بھ شقا  رفتارش
ستیگوشش بدھکار ن میزدیھم کھ ما باھاش حرف م یھرچ  کنھیکنف  م ھیبق ایمن    
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اصال براش مھم   کنھیم تشیو اذ دهیم ریھمش بھش گ ارشیانگار نھ انگار  ک استیدن الیخیب قیخوش بھ حال شقا یول
بھ من نشون  رو کھ گرفتھ بود  رو یعکس لباس عروس یو حت  کردیھاش رو م دیشاد و شنگول تمام خر یلیخ ستین

کرد یم فیو ھمش ازش تعر داد   

 

 

 نید  جالبش اکردم کھ ناراحت نشھ  لباسش قشنگ بو یرفتار م یگفتم و باھاش طور ینم یزیگرفت اما چ یم حرصم
 یرو نم لشیدل میبش کیمن و خودش بھم نزد خوادیوقت گرفتھ  اون م شگاهیارا ھیمن و خودش تو  یجاست کھ برا

میخودمون تلخ کن یرو برا یدگکھ زن شھیدونم اما منم موافقم  نم   

 

بشھ دیبدتر نبا نیاز ا  نمویحال روز زندگ میکن یو زندگ  میھامون بھ ھم گره خورده بھتره ھمھ باھم بساز ریکھ تقد حاال  

 

 

دارم  انقدر  دوست شتریتو شب رو ب دیمن خر دیخر میشب بر میقرار گذاشت ارشیبودم با ک دهیھنوز لباس نخر من
رونیب زدیاژ بھ پاساژ گردوندم کھ کم کم دود از کلش داشت مرو پاس ارشیک   

 

 

عروس و  یھا جا بخرم  اونجا ھم فقط لباس نیاز ھم دیمزون بزرگ و گفت اول آخر با ھیمنو برد تو  گھیبعد د 
 یجابشنگ کھ ھم حمدل ق ھیکدوم بھ دلم ننشستھ و  چیمشکلم رو بھ خانومھ گفتم کھ ھ یبود  وقت یعقدکنون و نامزد

از  یبیبودن   ترک یعال لباس تن مانکن بودن کھ واقعا ندتاکرد طبقھ باال اونجا چ ییباشھ ھم  خاص اونم ما رو راھنما
 ونشیھا و پاپ ھیرنگ بود کھ حاش ینبات یکیبود و  روروشنیت یآب یکیبود   یقرمز سوختھ و مشک یکیدو رنگ بودن 

 نون دوتا  داما نیبود فرقش ب رینظ یخاص و ب یلیکھ خ ییجورا ھی تر بود ریکرد و ت یفرق م یرنگشون باھاش کم
چشممون اونا گرفت  ارشیھم داشت  ھم من ھم ک نیبود آست نیبلندش بود  جالب ا   

 

گش کنناون بردن تا تن کنھیتنگش م کمیبھ تنم کھ خانمھ گفت برام  زدیگشاد م کمیکھ پرو  کردم  یوقت    

 

 

ومدم بگم پشمون ا دیمغزم سوت کش دمیکھ مبلغش رو د ی. زمانمیحسابش کن میرفت یوقت  میمعطل شد کمی  ارشیو ک من
گرفت و حساب کرد اخ زورم اومد شگونمیو ارشیشدم کھ ک  

 

 

 میده  از عروسش یکار نینگ دیسف یدست فیک ھی  میگرفت ارشیک قھیناز کرم رنگ بھ سل یکفش عروسک ھی میرفت بعد
خونھ میم رفتبعد میخورد تزایپ میھم الزم نداشتم  با ھم رفت یا گھید زیچ میگرفتھم  ریحر یروسر ھیداشتم     
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نھیبب یخواستم لباسم رو کس ینم یگفت تا روز عروس ارشیتو کھ ک ھمون  

 

 [23:00 05.12.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩٧پارت  

 

 

تم زده بودم کھ قراره افتادم اون روز ما میسروز عرو ادیکھ گفت تموم شد چشمام رو آروم باز کردم  شگریآرا یصدا با
ازدواج کنھ گھید یکیمرد ازدواج کنم امروز ماتم زدم کھ قراره مرد من با  نیبا ا   

 

 

 یھم روسر شگریو آرا بستھ بودم میشونیبند طال داشتم کھ بھ پ یشونیپ ھینگاه کردم خوب بود  خوشم اومد   نھییبھ  آ 
بایبودش ھم با حجاب بود ھم ز رو مدل دار رو سرم بستھ رمیح   

 

 

اشک  ریدل س ھیصبح  بشیکھ د نیبا ا  گھیاتاق د ھیھنوز نھ اونا برده بودن تو  قیمن تموم شده بود اما کار شقا کار
کرده بود ریشد  بغض تو گلوم ھمونجا گ یتا االن خودم رو کنترل کنم اما نم ختمیر   

 

 

رو  قیشقا دنیچشم د دنبالمون  دلم پر بود ادیگفتھ بود تو راه داره م شاریاومد برش داشتم ک امیپ میبھ گوش یوقت
رفتم چون مطمئنم ن رونیھم آماده بود اما ب قیبودم شقا ارشینداشتم  اصال تحمل کنارش بودن رو نداشتم   منتظر ک

اومد تو بعد تمام  قیاشقخودش اومد سراغم  در اروم باز شد وسر  ھاما متاسفان  رمیزبونم رو بگ یتونم جلو یامروز نم
از  ارشیت کھ کدونس یانگار نم یداده بود ول رییو چھرش رو تغ ومدیبھش م ییطال یبدنش ، خوشگل شده بود  موھا

ادیرنگ روشن مو خوشش نم   

 

: خوب شدم ؟؟قیشقا   

 

؟یدونست یمگھ نم ادیرنگ روشن خوشش نم یاز موھا ارشیک _  
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 میبپوش یاسک قھی یو لباس ھا میھم نکن شیباشھ کھ اصال آرا ارشیاگھ دست ک یھست ی: اوووف تو چقدر مقرراتقیشقا
کنار اومد شھیھم کھ نم یجور نیا   

 

_ امیاما من کنار م    

 

ده و خطاب شوارد  یکیکردم  زیرو م لینگفت خودم رو مشغول وسا یزیقانعش کرد چون ساکت شد و چ یانگار حرفم
دگفت: عروس خانم آقاتون اوم قیبھ شقا   

 

کھ  دست و پام  نیجز ا مدویازم باال ن ییمنھ شوھر منھ اما صدا یبزنم کھ اون آقا ادیداد بزنم فر خواستمیگرفتم م شیآت
 شگریکمک ارا با ذوق شروع کرد با قیبغضم بزرگتر شد و تو چشمام اشک جمع شد  اما شقا دیلرزیاز حد م شتریب

  شنلش رو درست کرد تا آماده بشھ

 

ازشون  نیت گھ با دوربصدام زد ازم خواس یرونیدم در سالن ب  قیکھ شقا ممیجلوتر از اونا بش نیرم تو ماشب خواستمیم
تحملم رو از دست دادم و منفجر شدم گھید  ریو عکس بگ لمیف   

 

 

_ آرزوھام رو  یمن رو نابود کرد یمن نگاه کنھ زندگ یینداشت کھ تو چشما نویا یبود رو یجز تو م گھید یھرکس

از لحظھ  یخوایمو ازم  یکنیمن نگاه م ییوقاعت تو چشما نیبعد تو با ا   ینطفھ تو شکمم بود ینابود لیدل یتکش
یم بدزجر یخوایم شتریتو ب دمینشون م الیخیدارم خودم رو ب یھرچ  ریبگ لمیعاشقانھ تو وشوھر خودم ف    

یھست یک گھید تو  . 

 

 

داشتن حرف  شاریک  قیکھ اروم بشم شقا دمیکش یم قیھمش نفس عم نیرفتم تو ماش ارشیو بدون توجھ بھ ک برگشتم
م خورد شده بود دستام نھ اما واقعا عصاب ایبرام مھم ھم نبود کھ من باعث دعواشون شدم  گھیکردن د یبحث م ای زدنیم
دیلرز یدست و پام م تیزده بود و ھنوزم از شدت عصبان خی   

 

 

 یسفالت مآبگھ طرف رو  یزیچ یبود و از اخماش معلوم بود کس یعصبانبھ شدت  ارشیاومدن سوار شد ک دوتاشون
تختھ گاز رفت ارشیک  ستمینکردم و انگار کھ من سوار ن یھم کھ معلوم نبود  توجھ قیکنھ شقا   
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ست زدن و دبا اسفند و  یادیز تیشدم جمع ادهیمن پ ستادیوا نیکھ ماش نیبود ھم ارشیتو خونھ پدر ک یعروس
توجھ  یاما ب  پر بود از مرد اطیبر زدم ح ونیدرخت ھا گذشتم و م نیاومد سمتشون. من از ب یتن مداش یخوشحال

کھ  یجا لباس یاال روبداشتم اونم بردم توطبقھ  درچا ھیزن بودن من فقط  شیسالن ھم کم و ب یبھشون رفتم تو سالن تو
نییرفتم پا ریتو سالن بود گذاشتم و با تاخ   

 

معذب  یلیخ نشونیب در شناختنیبود تک و توک اگھ من رو م دهیز زن و مرد اونا تا حاال من رو ندپر شده بود ا سالن
دانینشون م گھیھابا چشم و ابرو دست من رو بھ ھم د یبودن بھ خصوص کھ بعض    

 

 مونیکھ پش ششیبرم پ مخواستیم زدیکھ با چند نفر حرف ک دمیکھ اردالن رو د نیگشتم کھ برم کنارش تا ا یآشنا م دنبال
گشتن یم دشونیھم دو رو بر برادر و عروس جد ونیوکتا ایمیکھ اصال نبودن  ک  دایشدم  فرشتھ ا   

 

کرد  یمن رو نگاه ک عروس داماد نشستھ بود  و گاهیافتاد کھ تو جا ارشیسر گردون بودم کھ چشمم بھ ک تیجمع نیب تو
 ھیبغل  واریکنار د یدلنسون دادم و رفتم رو صن الیخودم رو بخبھم اشاره کرد کھ برم پشش اما من  دینگاھم رو د یوقت

ارشیک یبھ رو روبود نشستم  دهیچسپ واریگرد نصفھ کھ بھ د زهیم  

 [17:27 14.12.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩٨پارت   

 

 ھینبود از  رداربھم دست  ارشیک رهیطرفم نگاه خ ھیشد از  یشد کھ نم یکردم کھ فکرم رو مشغول کنم نم یم یھرکار
نھا بود و سھمش تکس و  یب تیجمع ھی نیبود کھ ب میتیبچھ  ھیحال  تیھاشون  حال من تو اون وضع لیطرفم نگاه فام

نیترحم با و غمگ یفقط نگاه ھا ھیاز بق ... 

 

 یلیخو منصرف کنھ ر ارشیتالش کرد کھ ک یلیچند وقتھ خ نیا زمیخودم بودم کھ اردالن اومد کنارم نشست برادر عز تو
 نیرفش کردم غمگمنص ھیبھ خانوادم خبر بده اما با قسم و ا خواستیچند بار م یکرد و پشتم بود حت یباھم ھم درد

 نگاش کردم کھ لبخند زد

 

م؟؟یبر یخوایم ی: خواھراردالن  

 

_ م؟؟یکجا بر  

 

م؟ھو میداشتھ باش یشب خواھر برادر ھیبعدشم  یرو فراموش کن نایجا کھ حالت خوب بشھ ا ھی:اردالن  
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_ نخواد من دیشا ارشیک .... 

 

ییبش تیو اذ ینیکھ اونا رو بب نجایا ینیرو حرف من حرف بزنھ بش کنھیغلط م ارشی: کاردالن  

 

_ اردالن  االن اگھ برم ھمھ شھینم  ... 

 

ھ دھن ھم بو عسل  کیک ینیب یعاشقانشون رو م یبوسھ ھا ینیب یرقص دو نفرشون رو م ی:االن اگھ بموناردالن
 یتنھا برگرد و خودت تک و شونیدر خونشون بذار دیبعدشم با ینیب یعروس کشونشون رو م ینیب یشتنشون رو مگذا

و فکر رو آزاد کن ایب نیخونت انتخاب با خودتھ بمون و آزار بب   

 

_ میباشھ اما بھش بگو بعد بر   

 

کھ دنبالت نگرده میفرستم بعد  کھ رفت یم امی:براش پاردالن   

 

کنھ  یخداحافظ خواستیم یتا دم در اومد اما وقت شمیدم  کھ برم چادرم رو بردارم فرشتھ با چادرم اومد پبلند ش یوقت 
ادیه بشھ و باردالن بھش گفت رفت تا اماد یاول قبول نکرد اماوقت ادینذاشتم و ازش خواستم اونم باھامون ب  

رو سرش کرد و اومد شیو روسر دیمانتو رو لباسش پوش ھی   

 

 

تو   میو برگشت دمیاونا پوش یاز لباس ھا یکیومنم   میخونشون و دوتامون لباس ھامون رو عوض کرد میرفتراه  سر
 لمیشمام جمع شد بعد فچاشک تو  میدیبس خند میبانمک خنده دار گذاشتھ بود نگاه کرد لمیف ھیو  نمایس میاول رفت نیماش
 یآدمش خوش م بھ ونھیزن و شوھر د نیواقعا کنار ا  میشد اررو سو یباز لیانواع و اقسام وسا یشھر باز میرفت

تو شھر انقدر  و میشد نیسوار ماش  مینا نداشت یشب ھم گذشتھ بود  ھر سھ نفرمون از گرسنگ مھیگذشت  ساعت از ن
میکرد دایباز پ یتزایپ ھیتا  میگشت   

 

مدل  نیو اقسام ماش جا بود کھ انواع ھی  میر یاومده بود کھ کجا م شیبرام سوال پ   میشد یخارج م میاز شھر داشت 
 یچندبار ارشیک  ھیارسو نیکورس ماش نجایا دمیفھم میشد یمعرف ھیبق ھیو  میشد ادهیپ یباال کنار ھم پارک بودن  وقت

بود ومدهین شیوقت پ چیاما ھ ارتمیبھم گفتھ بود م   

 

مونم بھ  یمنتظر م نجایعت نکردم  و گفتم من ھمجر میو بر میکن یتا رانندگ ششیپ نمیکرد بش شنھادیاردالن بھم پ یوقت
 یخدا من جا یقرار گرفتن  وا  گھید نیفرشتھ و اردالن  نشستن  و کنارسھ چھارتا ماش  ستین یاردالن اعتبار یرانندگ

کارھاشون خطر ناک بود نیجا رو دود گرفت ا ھمھھا حرکت کردن  نیماش یاونا استرس داشتم وقت   
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خوب بود کھ  یلیخ زاشتنیاسترس داشتم کھ ھمشون سر بھ سرم م یلیو سرخوش بودن اما من خ لایخیبچھ ھا ب ھیبق
میانقدر زود باھم اوخت شد   

 

خونھ ساعت از چھار  میشتتا برگ  میبر  میو برگشت میکرد یخداحافظ ھیبود کھ البتھ اردالن سوم شده بود  با بق یخوب شب
کردن لباس  ادهیخونھ پ منو دم در ستمین لیما دمیاما بعد د ششونیکردن برم پ ھم گذشتھ بود اردالن و فرشتھ اول اسرار

 ادمیم و غصھ ھام غوارد خونھ شدم دوباره  یکردم و رفتم تو. وقت یاحافظبرداشتم و ازشون خد نیھام رو از تو ماش
کمدبھ سرم زد برم سراغ  ھویاومد لباس ھام رو بردم تو اتاق و خودم رو پرت کردم رو تخت     

 

شنگ تر بود اما ق یلیلباسم خ قیبا لباس عروس شقا سھیکمد رو باز کردم و لباس عروس خودم و در آوردم در مقا در
بھ خودم  نھییم  تو آموھام رو باز کرد دمیاومد  لباس ھام رو در آوردم و لباس رو پوش یچقدر ازش بدم م یروز عروس
  نگاه کردم

 

 

 یول زندگا یخودم و  روز ھا یردم رو تخت و غرق خاطرات شدم انقدر بھ عرچسلباس از پشت خودم رو پرت ک با
شده نیمشترکمون فکر کردم کھ کم کم چشمام سنگ  

 

 [13:47 20.12.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

١٩٩پارت  

 

 

 ارشیرگشتم  کب یاومد من خونھ تنھام سر ادمیرو درک کردم و  تمیکنارمھ تا موقع یشدم حس کردم کس داریب یوقت
اشھب نجایاالن ا ارشیشد ک یشده بود با تعجب نشستم و نگاش کردم باورم نم رهیکنارم بود وبھ سقف خ   

 

کردم تا زبونم باز شد یاز سقف برداشت و نگام کرد منم ھنگ فقط نگاش م چشم  

_ تازه عروست شیپ یبود یخونت م دیاالن با یاومد یتو ک   

 

؟ یدیلباس رو پوش نیچرا اکھ اومدم تو  شھیم یساعت می: نارشیک  
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خودش بھ سقف نگاه کردم نیو ع دمیدراز کش کنارش   

_ م انگار برام توجھ نکرد یچیو ھ شیاصال بھ لباس و آرا یروز عروس ادمھی دمشیپوش نیھم یشد برا میحسود شبید

داشت رو نداشتم قیکھ شقا یمھم نبود اون شور وشوق  ! 

 

خواست تو  یصال دلم نمکارو بکنم  ا نیبارم مجبورم کردن ا نیرو داشتم انگار ا: اما من ھمون حال اون روز ھا ارشیک
کردم یاون مراسم باشم اگھ جاش بود فرار م   

 

_ یکرد ادهیپ قیشقا یرو برا یینگو کھ ھمون شب کذا   

 

کرد...اوف یشد براش فکر م   نیشب غمگ ھیکرد ھیگر یلیخ شبی: ھھ نھ بابا ، اما دارشیک   

 

_ بھ اشتباه تو بسوزه و بسازه دیه گناه داره اون نباعذابش ند   

 

: فقط من؟ارشیک  

 !! نھ پ من_

خودت بود  ری: تقسارشیک   

_ دنبک  رهیدا یبرو منم برا یو بند نیلرزشم بش یپ پا یکھ خودت خورد یتو بچھ پرو خربزه ا یدار یعجب رو ایب

زنم یم   

 

بشھ تولھ نشونت بدم کھ صدتا از بغلش رد یرایدا ھی: ارشیک   

 

و تو دستام گرفتم و  رکرد  دامنش  یم تمیدامن لباس بلند بود و اذ  رونیبلند شدم و از اتاق زدم ب رتمیکرد بگ حرکت
 یانگار تو م رو لبش بود یثیو لبخند خب داشتیبا ژست و محکم قدم برم نیھمچ ادیپشت سرم داره م دمیبرگشتم د

رتمیگیدونست اول آخر م   

 

_  رشیست گببن  یجا ھیشکارش کنھ  االنم  خوادیم ادیرو دارم کھ ص یرو دارم ؟ حس آھو یحس چ یدونیاالن م

  انداختھ

 

خورم یتکون نم نجاینکنم از ا دیمنم تا آھوم رو ص نی: آفرارشیک   
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ودشم خستھ خ یر اومد وقتکھ اشکام  د دمیحرکت از غفلتم استفاده کرد و گرفتم  شروه کرد قلقلک دادنم. انقدر خند ھی تو
ھ بھ ھم خورد چشمامون ک میزد یچسپوند دوتامون نفس نفس م میشونیو بھ پ شیشونیشد کنارم رو کاناپھ نشست و پ

تو نگاه ھم میانگار دوتامون غرق شد   

 

: فاطمھارشیک   

  جانم_

یبکن یتون یکھ فکرشم نم یدوست دارم انقدر ادیز یلیخ یلی: خارشیک   

_ دونمیم   

اون وقت؟ یدیاز کجا فھم  تولھ ی: ھھ اارشیک  

_ صد برابرش من تو رو دوست دارم مرد من  یاما ھمون قدر کھ تو منو دوست دار  گھید گھید ! 

 

 یعاشقانھ ا یاھلب ھام قرار گرفت از ھمون بوسھ  یرو زد و لب ھاش رو بشیو دلفر بایز یاز ھمون لبخند ھا یکی
پر محبت پر عالقھبوسھ پر عشق   ھیکھ تو تمام رمان ھا خونده بودم   ... 

مرد  نیا ی.،کازم جدا شد خودم رو پرت کردم تو بغلش دستش رو موھام رفت و شروع کرد نوازش کردن موھام یوقت
دونھیعاشقشم کھ خدا م یشد ھمھ جونم انقدر یکسم ک یشد ھمھ    

 

_ ارشیک !! 

ارشیفدات بشھ ک ارشی: جان دل کارشیک !! 

_ یلیخ میازدواج کن باھم میخوشحالم کھ مجبور شد یلیخ   

من یتو بانو نی: منم ھمارشیک  ! 

 

 ____ /__ /__چند ماه بعد__/ _____/ _

 

  

اومد  یرفت م یم قیشقا شیپ دیکھ با یھر روز پشم بود روزھا ارشیک  فتادین یکھ گذشت اتفاق بد یچند ماه ا نیا تو
 ارشیک یرو نیا میدانگار تازه عروس داماد بوعاشقانھ شده بود یلیدوتامون خ یرفت  رفتار ھا یو م زدیبھ من سر م
کرد  یھم م یراحت یلیخ یھا یو و شوخ رفتیصدقم م قربونپروا  یکرد ب یبود و فکرش رو ھم نم دهیرو اصال ند

شده بود گھیآدم د ھیانگار    

وستاش رفتن سفر چند چند ماه دوبار با د نیکرد  تو ا یم یراحت زندگ یلیکامل داده بود اونم خ یآزاد قیبھ شقا ارشیک
ھم گفتھ بودم  ارشیکردم. بھ ک یمنم دخالت نم  ستیکرد کھ انگار اصال براش مھم ن یرفتار م یھم طور ارشیروزه ...ک

کرد یم یکار رو بھ خوب نینکنھ اونم ا فیمن تعر یافتاد برا یم قیاون و شقا نیب یاگھ ھر اتفاق   
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 قیشقا شیتن پقبل رف ارشیشدم  کھ اونم ک یم تینبود اذ ارشیکھ ک یکردم کھ ھوو دارم فقط شب ھا یحس نم اصال
میھم بود شیمن چند ساعت پ شیاومد پ یزد و صبح ھا قبل اون کھ بره شرکتش م یبھم سر م   

 

 یلذت م میعا از زندگ. واقمیرفت یجا م ھیآخر ھفتھ    یو شھر باز دیو گردش و خر کین تیپ میبار ھم باھم رفت نیچند
  بردم

 

ش اومد و ده روز بعدش مونده بعد خود یباھام رفت و سھ روز ارشیھم رفتم خونھ پدرم ک گھیبار د ھی نیب نیدر ا البتھ
میخودش دوباره اومد دنبالم و سھ چھار روز موند و برگشت  

 

 [13:47 20.12.18] ,❤رمان دختر خون بس❤

٢٠٠پارت  

 

 

 یرفتارھا نیث اکرد من باع یکرد و فکر م یگلگ ارشیاخالق کاز  کمینبود  ارشیالبتھ ک شمیروز اومد پ ھی قیشقا
ن دفاع کرد و اکثر اون جبھھ گرفت و از م دیرو شن قیشقا یحرف ھا یخواھر شوھرم خونھ من بود وقت ونیکتا  ارشمیک

ش ثابت ھ اصال روک قیبگم رو گفت اما ماشا� بھ شقا قیقاتونستم بھ ش یکرد و نم یم ینیکھ رو دل من سنگ ییحرفا
شد  انگار من رفتم با شوھر اون کھ زن داشتھ ازدواج کردم ینم   

 

من  یونم تو زندگاندارم  یگفتم من باکار  اون کار قیشدم وبھ شقا یکرد و عصبان یم تیاون دوتا داشت منو اذ بحث
خودم رو یخودش رو داره منم زندگ یمن برداره اون زندگ یدخالت نکنھ و دست از سر زندگ   

 

 رتایس ونیتاکبھش بگم اما  یزیخواستم چ یاومد نم ارشیبود عصر کھ ک یگذاشت رفت بھ شدت عصبان یعصبان ماون
کردم  شیو راض حرف زدم ارشیحرصم گرفت بود دو ساعت با ک ونیاز دست کتا یلیکردم خ فیماجرا رو براش تعر ازیپ

کرد اون فکر  یمباھاش دعوا  ارشیھ تازه اگھ کشکر اب بش نشونیخواستم بھ خاطر من ب ینگھ نم یزیچ قیکھ بھ شقا
کرد من بھش گفتم و من مقصرم یم   

 

_ /________ /__________ 
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دادم  شیم آزماروز کھ تنھا بودم رفت ھی نیھم یمن مشکوک شده بود برا یحالت ھا گذشتیاز اون روز م یوقت چند
دوباره بچھ  یزوآر دمیخند یکردم م یم ھیگر یشحالشد از خو یرو چند روز بعد گرفتم باورم نم شیجواب آزما یوقت

  دار شدن رو داشتم

 

ترس داشتم از  مکیخبر پدر شدنش رو بھش بدم  یکردچھ جور میاز ھمھ خبر رو بھ مامانم دادم مامانمم راھنما اول
پدر  سنیش گفتم بنورو سفارش دادم و کیک ھیکردم  نیاما بھ کار خودم ادامھ دادم خونھ رو با شمع تزئ  ارشیبرخورد ک

زمیشدنت مبارک عز   

 

خونھ باھاش کار  ادیم بزنگ زدم و گفت ارشیبھ ک  دمیپوش بایلباس ز ھیدوش گرفتم و  ھیرو آماده کردم  خودم  زیچ ھمھ
وسطشون  خودش رو رسوند برق ھا رو خاموش کردم و شمع ھا رو روشن کردم و خودم یو سر دیدارم  اونم ترس

ستادمیوا   

 

من  نیاونم ع کیاومد نزد یکھ وارد شد اول ھنگ نگام کرد و بعد وارد خونھ شد و در رو بست آروم  آروم م ارشیک
و جواب  کیکھ روش ک یکیکوچ زیو دستام رو گرفت. م ستادیقلب درستشون کرده بودم وا نیکھ ع یوسط شمع ھا

رو گذاشتھ بود پشت سرم بود شیآزما   

 

 ایھ سر حرفش باشھ از من بچھ دار بشھ نکن خوادیاون گفتھ بود نم دمیترس یم ارشیداشتم واقعا از برخورد ک استرس
رفتم کنار و  زیم یوخودم رو حفظ کردم و  از رو بھ ر یتو دلم  اما خون سرد ختیر ھویبخواد بچھ رو سقط کنھ  ترس 

نشون دادم ونگاش کردم ارشیرو بھ ک زیم   

 

اشاره کردم  شینگام کرد بھ جواب آزما یرو خوند و بعد پرسش کیک یوبا تعجب نوشتھ ر زیآروم رفت کنار م آروم
ست ھام رو گرفت دقدم رفتم عقب   ھی دهیمن ترس کیاز دستش افتاد و اومد نزد شیبرش داشت و بازش کرد جواب ازما

بلند کرد و رو  شسر  دیپام زانو زد و شکمم رو بوس یبعد جلو  دیدست ھاش و بلندشون کرد ھر دو دستم رو بوس نیب
 تو چشمام نگاه کرد دستاش روشکمم بود

 

خوشبختتون کنم ...عاشقتم فاطمھ دمی: قربون دوتاتون برم قول مارشیک  !! 

 

ون خوشحال بودانقدر خوب با موضوع کنار اومده دوتام ارشیشد ک یخودم رو پرت کردم تو بغلش باورم نم خوشحال   

 

 یبد یھا اریکر واول متوجھ نشده بودم خداراش یمثل اون بار ماه ھا دکتر کھ بھمون گفت دوماھامھ ھی میرفت اول
ھم گفت کھ ھم  یزیچ ھینظر دکترھم نبودم  و  ریداشتم کھ ز نیسقط جن ھیچون من  میمراقب باش دینداشتم  دکتر گفت با

زبونمون بند اومده بود من دوقلو حاملھ بودم یاز خوشحال ارشیمن ھم ک   
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 خواستیجشن بزرگ م ھیھم حاملھ بود  مادر شوھرم  دایکھ ا نھیھمھ خوشحال شدن  جالب ا میداد ھیخبر رو بھ بق یوقت
بھم قول  ارشیک و خبر حاملھ بودن دوتا عروسش رو بھ ھمھ بده روز جشن خوشحال بودم  خونھ پدر شوھرم بود ریبگ
مد ھمراه پدر و مادرم او قھیکھ بعد ده دقنکردمش  دایگشتم پ ششده چقدر دنبال دیناپد ھویخوب را داده بود  یکادو ھی
تونست بده یبود کھ بھم م یکادو نیبھتر نیا   

 

نج سالھ  بانمک با پاردالن و فرشتھ با سھ تا بچھ بانمک اومدن دوتا پسر دوقلو چھار  یده برابر شد وقت میخوشحال 
رده بودن ھمھ کپنج تاشون باھم ست قبول کرده بود ھر  یسالھ  اونا رو بھ فرزند کیدختر بچھ  ھیبور و  یموھا

بودن یزبون و قشنگ نیریش یبراشون خوشحال بودن بچھ ھا   

 

 

بزن بکوب   میودبرفت ھمھ خوشحال  یلحظھ از لب ھامون کنار نم ھیتر شد خنده  یمیرفتن  جو صم یوقت  یھا مھمون
ط اروم و اروم وس مین و فرشتھ رفتو اردال ارسیو ک دایبعد ا ارشیاھنگ قشنگ گذاشتن کھ اول من وک ھیشروع شد 

بھ ھم نگاه  ارشیاھنگ تموم شد من وک یوقت میجمع ما سھ تا زوج از ھمھ خوشحال تر بود نیتو ا میدیرقص یباھم م
میوباھم گفت میکرد  

 (دوست دارم) 

 

٢٠/٩/١٣٩٧  

انیپا  

 

 


