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نویسدمی مقدس که قلم نام به . 

 



 :رمان

اِسپرسو مانند تلخ)  ماه بغض  ) 

تخیلی - اجتماعی - اشقانهع - واقعی: ژانر . 

عاشقانه - واقعی: اصلی ژانر دو در  

 

 :مقدمه

 دلِ از و برگزیدم بود تو شبیهِ که آن ها، کتاب تمامِ میانِ از من

 و کردم انتخاب داشت را تو های دست عطرِ که آن صفحات، تمام

 این از و دیدم، بود تو نگاهِ لطافت به که برگی ها،صفحه تمام از

خواندم داشت را تو طعم که طی برگ، . 

 که کنم،می تکرار مُدام را دارم دوستت و... دارم دوستت اینک

شود می خالصه تو در . 

ناگفته شعرهای تمامِ یعصاره ای . 

بُگشا گونه رویا تکرارِ این به لب نیز تو . 

بگوید اشباغچه رازقیِ هایگل به خدا تا . 



را افشانی عطر بگیرند یاد تو از . 

 

 

دانا ایزد تنها نام به                    . 

 

کل دانای: راوی  

 

 منش دولت خان اهلل عزت امارت در و بود پاییز فصل اوایل

 هم قاصری آقای او وکیل طور همین و بودند جمع هم دور فامیل

داشت حضور جمع در . 

 که کند اعالم را وصیتش مرگ از قبل بود گرفته تصمیم اهلل عزت

دانستمی خوبی موقعیت را امشب حاال . 

 اهلل عزت نطق منتظر صبرانه بی و بودند خورده را شام فامیل

بودند خان . 

 االرث سهم. کرد باز را شده موم مهره پاکت که آن از پس وکیل

است ایخُبره وکیل و ساله سی جوانی او. خواند را همه . 



 

 تک و حمیده او زن. رسید او به نیاوران زمین حسام اول فرزند

 اصلی حساب و امارت کل که ساله چهار و بیست آرشاویر او پسر

 کم و زدندمی صدا آرش را آرشاویر فامیل کل. رسید او به بانک

بگویند را او کامل نام آمدمی پیش . 

 همه از اهلل عزت و بود خان اهلل عزت محبوب و ارشد نوه آرشاویر

داشت دوست را او بیشتر . 

 

 او به دوبلکس آپارتمان یک حامد، او هرشو و حنانه دوم فرزند

 رنگ آلبالویی ماشین ساله بیست هانا دخترش به و. رسید

 رنگ مشکی ماشین ساله سه و بیست هادی برادرش و هیوندا

 پول چک میلیون پنج و سی ترتیب به کدام هر به و هوندا

 .رسبد

 آناهیتا نام به ساله یک دختر یک و بود کرده ازدواج تازه هانا

 وجه به پول چک میلیون صد او ساله یک دختر به و. اشتد



 آرشاویر شد تربزرگ که وقتی تا شد ثبت آرشاویر نام به حامل

بزند او نام به را سند .  

 

 و. رسید او به کرج زمین که المیرا همسرش و احسان سوم فرزند

 به رنگ سفید آزرای ماشین ساله نوزده الناز هاآن دختر تک به

شد اهدا رتمانآپا همراه . 

 

 تعلق ویالیی خانه او به که حامی همسرش و آذر چهارم فرزند

 رنگ قرمز آذرخش ماشین ساله هفده آذین دخترش و گرفت

 گرفتن از پس رسید قانونی سن به وقتی شد قرار و. شد اهدا

 آرشاویر از خان اهلل عزت و. کند استفاده آن از گواهینامه

دهد یاد آذین به را رانندگی تا خواست . 

 بود خان اهلل عزت تنها و رفتند، همه االرث سهم بندی تقسیم با

داشت حضور خانه در که . 

 این در هم و کردندمی کار هم که داشت دار سرایه دو امارت

 بابا را او که رحیم شوهرش و راحله. کردندمی زندگی امارت



 بخش. گفتندمی بی بی ماه هم را راحله و. زدندمی صدا رحیم

 پسرشان. بود هاآن عهده بر کشاورزی و باغ و امارت بیرونی

ساله بیست شایسته دخترشان و ساله دو و بیست عماد .  

 هم عاشق و کردندمی زندگی امارت این در قبل هاسال از هاآن

 با بود مطلع هاآن عشق از که خان اهلل عزت مرحوم همسر. بودند

 تدارک را ازدواج مراسم هاآن برای و نهاد میان در اهلل عزت

 خانه این در که است سال سی به نزدیک هاآن حاال و. دیدند

 ازدواج که زمانی تا و بودند مجرد که زمانی از کنندمی خدمت

 هاآن و. اندشده بزرگ حاال و آمد دنیا به فرزندشان کردند

هستند خان اهلل عزت و مرحوم زن آن مدیون . 

 بر را خانه داخل بخش هم صورمن همسرش و " ژیال " خاتون

داشتند عهده . 

اندراه در فلک و چرخ و زمان گذر . 

اندکشیده صف هاثانیه ساعت، گردون . 

بفهمانند تا ... 

اندزندگی معجون معجزه منتظر هاستسال که . 



 

بعد سال چهار » . » 

 

 اهلل عزت که است سال سه به نزدیک و بود گذشته سال چهار

است شده فوت خان .  

 در معروفی روانپزشک و است ساله هشت بیست آرشاویر االح

است ایران . 

 بیست هادی و شده ساله چهار فرزندش ساله چهار و بیست هانا

 کیمیا با که است سال یک و. است برق مهندس ساله هفت و

کند ازدواج دیگر ماه چند است قرار و است نامزد . 

 کاوه کیمیا، دربرا با که است ماه شش ساله، سه و بیست الناز

 و. است حامله ماهه چهار هم حاال و. است کرده ازدواج رحمانی

است داخلی عمومی متخصص پزشک کاوه . 

 در و است ارشد کارشناسی دانشجوی ساله یک و بیست آذین

کندمی تحصیل گرافیک رشته . 



 مدرک با توانست آرشاویر کمک به و ساله شش و بیست عماد

 او. کند پیدا راه بیمارستان به شتدا دانشگاه از که پزشکی

 داشت که جایگاهی به رسیدن برای و است عروق و قلب پزشک

داد خرج به همت و کرد تالش . 

 امور در هاصبح او. خواندمی حسابداری دانشگاه در هم شایسته

 هتل در شب هشت تا عصر پنج از و کردمی کار دانشگاه مالی

است حسابدار و کردمی کار . 
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 ماه و رفت آشپزخانه به و شد بیدار خواب از زود صبح آرشاویر

 ماه از صبحانه خوردن از پس کرد آماده را هصبحان او برای بی بی

 بیرون امارت از و بوسید را او چروکیده گونه و کرد تشکر بی بی

 .رفت

 شد رنگ مشکی المبورگینی ماشین سوار رسید حیاط به وقتی

 داشت نگه در کنار را ماشین کرد، باز او برای را در رحیم بابا و

 حرکت بیمارستان سمت هم بعد و کرد صحبت رحیم بابا با کمی

 .کرد

 بلندگوی از اسمش حاال و بود شده تمام او کار و بود شده ظهر

شد اعالم بیمارستان . 

پذیرش به منش دولت دکتر آقای - . 

گفت مسن زن به رو رسید که پذیرش به : 



داشتی؟ کاری من با -  

دکتر آقای نباشی خسته - . 

شده؟ طوری. مرسی -  

دارن کارتون اتاقش یدبر گفتند راسخ دکتر راستش. نه - . 

خب بسیار - . 

 با آرشاویر و شد هاپرونده به رسیدگی مشغول مسن زن

 متخصص فوق راسخ دکتر اتاق سمت محکم هایقدم

 در به ایتقه رسید، وقتی و کرد حرکت بالینی و روانشناسی

 دکتر و شد او اتاق وارد راسخ دکتر " بفرمایید " با و کوبید

 خسته و سالم " گفتن از پس و شد خم صندلی از کمی راسخ

 آرشاویر. کرد هدایت مبل به را او دست اشاره با " نباشی

گفت و نهاد پا روی پا و نشست : 

داشتین کار باهام که این مثل - ! 

 .بله -



 بقیه از را ایپرونده کارکشته، البته و بود مسن مردی راسخ دکتر

گفت و سپرد آرشاویر دست و کرد جدا هاپرونده : 

بنداز بهش نگاهی یه - . 

گفت و انداخت آن به گذرا نگاهی و کرد باز را پرونده آرشاویر : 

داره؟ من به ربطی چه پرونده این خب؟ -   

 دادم، انجام مریض این برای اومدمی بر دستم از کمکی هر من -

 بستری روانی بخش که ماهه سه نزدیک. نشده خوب هیچ

هدار روانپزشک یه به نیاز اون. هست . 

ببینم و مریض باید اول من. خب بسیار - . 

 کن سعی. عزیزِ برام خیلی دختر این. کنی خوبش خواممی من -

کنی ایجاد هم کالمی رابطه باهاش . 

کنممی سعی. باشه - . 

 کسی دهنمی اجازه و کرده پیشروی اشبیماری ضمن در -

 خوبش خوادمی دلم. کنهمی داد و جیغ همش. بشه نزدیکش

دی؟می قول. دوستمِ ترینصمیمی یادگار اون. رمپس کنی  



گفت و کرد نگاهش خیره آرشاویر : 

عزیزِ؟ براتون حد این تا -  

 .بله -

 .باشه -

گفت و شد بلند دست به پرونده بعد و : 

شده دیرم من اجازه با - . 

ببینی؟ و دختر این رینمی -  

هست؟ بستری روانی بخش گفتین -  

داشتم ازت هم دیگه شخواه یه. سیصد اتاق. بله - . 

 .بفرمایین -

بذاری براش و وقتت بیشترین کن سعی - . 

 از ایساده خداحافظی با و زد بخشی اطمینان لبخند آرشاویر

 جیغ که رفت بیمارستان روانی بخش به و شد خارج او اتاق



 متوجه و رفت ترنزدیک کرد، جلب را اشتوجه ایدخترانه ظریف

است دسیص اتاق از صدا و سر شد . 
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 پرستارها و است، زمین پخش غذا سینی دید و شد اتاق وارد

 برداشت او سمت قدمی. شوند نزدیک او به توانندینم ترسیده،

گفت گریه با و کشید جیغی بیمار همان آسا دل که : 

نیا نزدیک - . 

گفت آرشاویر به رو پشت از پرستاری : 

بزنم آرامبخش بهش دهنمی اجازه اصال بیمار دکتر آقای - . 

 آسا دل هایجیغ و کرد طی را مانده باقی قدم آرشاویر

 جنس از هم و خود جنس از او ترسید،می شد، مانند هیستریک

 را او کرد سعی " باش آروم " گفتن با آرشاویر. بود بیزار مخالف

 روانه محکمی سیلی نگرفت اینتیجه وقتی ولی،. کند آرام

گفت تحکم با و بلند صدای با و کرد او صورت : 

شو ساکت - . 

 با و گذاشت خود یگونه روی دست و شد ساکت آسا دل

 شد، خیره او به شوکه مظلوم و معصوم اشکبارش، انچشم

 تزریق او به و گرفت پرستار از را سرنگ و برگرداند روی آرشاویر



 را او پرستارها و شد بسته آسا دل اشکبار چشمان کم کم کرد،

گفت پرستاری به رو و کرد پوفی آرشاویر. خواباندند تخت روی : 

 تماس باهام و یدکن اشآماده شد بیدار وقتی. رممی من -

برمشمی خودم با گردممی بر. بگیرید . 

 .چشم -

 سوار رسید، پارکینگ در به و شد خارج بیمارستان از هم بعد و

 رفت اشخانه سمت و شده خود رنگ مشکی المبورگینی ماشین

 با و شد پیاده و کرد پارک باغ داخل را ماشین رسید وقتی و

 هایپله از مستقیم و شد عمارت وارد دست به سامسونت کیف

 و کرد خارج تن از را لباسش و شد اتاقش وارد و رفت باال مارپیچ

 و کرد ایدقیقه ایپانزده حمام. رفت حمام به پوش تن حوله با

 خارج اتاق از و کشید سشوار را موهایش و پوشید راحتی لباس

رفت پایین به و شد . 

گفت و آمد او سمت جوان یخدمه : 

است آماده ناهارتون آقا - . 

میام االن باشه - . 



 با و خورد را ناهارش و رفت آرشاویر بعد اندکی و رفت خدمه

 آمد یادش که بخوابد خواستمی رفت، اتاقش به خدمه از تشکر

 و کرد خارج کیف از را پرونده. نخوانده کامل را آسا دل پرونده

 پرونده و شد آسا دل وضع متوجه و انداخت آن به کامل نگاهی

 تخت به را خود و داد قرار کوچک عسلی میز روی و بست را

سپرد خواب به را خود و رساند . 

 

دهنده آرامش - بخش تسکین: آسا دل . 

مقدس و پاک مرد - تاریخی نام یک: آرشاویر . 

 

 انداخت، صفحه به نگاهی و شد بیدار خود گوشی زنگ صدای با

 متصل را تماس و کرد صاف را صدایش تن و کرد مصلحتی سرفه

  .کرد

 بله؟ -

  .سالم -

بفرمایین. سالم - . 



داشتم کار منش دولت آرشاویر دکتر با من - . 

امرتون؟. هستم خودم -  

 و داد و شده بیدار بیمارتون بگم خواستم. نشناختم ببخشید -

شده پرخاشگر خیلی. شهنمی آماده و انداخته راه فریاد . 

رسونممی و خودم االن - . 

 قطع را تماس فوری کند، صحبت فرد دهد زهاجا که آن بدون و

 لباس حال در صورتش، شستن از پس و رفته روشویی به و کرده

 سه تمام شد متوجه و شد قفل ساعت به نگاهش کردن عوض

 را ماشین سوییچ و سامسونت کیف. است خوابیده را ساعت

 را جوان خدمه و رفت پایین به و شد خارج اتاق از و برداشت

گفت بلندی تقریباً صدای اب و زد صدا : 

بیار آبمیوه برام بیتا؟ - . 

 سپرد، او دست و برگشت آبمیوه لیوان با بیتا بعد ایلحظه

 و سپرد او دست را خالی لیوان و کشید سر تماماً را آن آرشاویر

 :گفت



کنید تمیز و باغ توی مطب برید برادرت و مادر با - .  

آقا؟ دارید خاص بیمار -  

گردممی بر دیگه ساعت دو از ترمک تا و. بله - . 

 .چشم -

 بابا ماشینش، کردن روشن با و رفت بلند هایقدم با آرشاویر

رفت آرشاویر و کرده باز را بزرگ دروازه رحیم . 

 سیصد اتاق به را خود تند و مستقیم رسید، بیمارستان به وقتی

کشید داد و رساند : 

 خودتونِ همجنس هک بیمار یه از ندارین عرضه پرستار تا چند -

عقب برید بیایین؟ بر . 

 به آسا دل که شد او نزدیک آرشاویر و ایستادند عقب پرستارها

 در سانتی سه فاصله با آرشاویر چسبید، تخت به و رفت عقب

 اشچانه آمد، بند زبانش ترسیده آسا دل گرفت، قرار او مقابل

 و گرفت دست در را او کوچک و ظریف دست آرشاویر لرزید،



 محکم کرده، النه استرس و ترس او کوچک دل در که دانستن

گفت تحکم با و فشرد، : 

 پس. سازممی برات بدی عواقب بشی سرکش دختر؟ هی -

تفهیمِ؟. دیمی انجام و گممی که کاری و باش خوبی دختر  

کرد خارج گلو از را ضعیفی یناله سختی به آسا دل . 

 .آخ -

گفت متحکم و فشرد ترمحکم را دستش آرشاویر : 

 تفهیمِ؟ -

بله... ب... ب - . 

گفت و زد نیشخندی آرشاویر : 

کوچولو موش آفرین - . 

گفت پرستاران به بعد و : 

 ماشینم کنار من بیمارستان بیرون بیاریدش. کنید اشآماده -

 .هستم



 و شد خارج بیمارستان از و رفته بیرون سیصد اتاق از هم بعد و

 را پرستار دو بعد لحظه چند. ددا تکیه و ایستاد ماشینش کنار

 از. کرد انداز بر را آسا دل تیپ. آیندمی آسا دل با دارند که دید

 یا پنجاه و صد حدود او قد و نقش ریز دختری آسا، دل او نظر

 به اندام خوش و داشت الغری اندام او. باشد پنج و پنجاه و صد

 که داشت رنگ ایقهوه چشمانی و پوست سفید. آمدمی نظر

 زیبایی نظر از او آرشاویر نظر از. رسیدمی نظر به مشکی هاشب

 بود آسا دل تن بر که ایساده لباس با حتی. نداشت کم چیزی

آمدمی خوشش هم . 
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 را او هم پرستار دو و شد سوار و کرد باز ریموت با را ماشین

 که کند حرکت خواست آرشاویر. رفتند و نشاندند ماشین عقب

 و کرد قفل را ماشین درهای فوری و شد آسا دل حرکت متوجه

گفت خونسرد و زد پوزخندی : 

 و بزنه سرت به فرار فکر دیگه بار چون. نزنه سرت به رارف فکر -

داشت خواهی سختی تنبیه ببینم ازت خطایی . 

 خانه همان یا عمارت سمت و کرد روشن را ماشین هم بعد و

کرد حرکت . 



 وارد بود کنترلی که دیگری یدروازه از رسید، عمارت به وقتی

 کمل با آسا دل. شد پیاده و کرد پارک باغ در را ماشین و شد

 قفل ریموت با را ماشین آرشاویر. شد پیاده و کرد باز را در تعلل

گفت دستوری آسا دل به رو و کرد : 

بیا دنبالم - . 

 همیشه که شد قفل ایدروازه سمت به نگاهش آسا دل ولی

 که همان بود، باز نیمه هم حاال و شدمی باز رحیم بابا توسط

 با و گرفت محکم را او دست فوری آرشاویر کند، فرار خواست

 خود دنبال را او و گرفت او از را او کوچک ساک دیگرش دست

گفت عصبی و کشاند : 

 منتظر حاال. نزنه سرت به دوباره فرار فکر بودم گفته بهت -

باش تنبیه . 

 به را او و رفته باال مارپیچ هایپله از و کرد حرکت عمارت سمت

 ساک و داد هول خود اریکن اتاق سمت را او و کشاند خود همراه

گفت و کرد پرت تخت روی را او : 

خوریمی من از مفصل کتک یه بندازی راه داد و جیغ - . 



 و رفت خودش اتاق به و کرد قفل کلید با را اتاق و رفت بیرون به

 لباس با را لباسش و داد قرار تخت کنار را سامسونت کیف

 به رفت، پایین هاهپل از و آمد بیرون اتاق از و داد تغییر راحتی

 یهمه که بلندی صدای با و نشست مبل روی و رفت بزرگ سالن

گفت بشنوند خدمه : 

 حق کسهیچ. برید مریض اتاق سمت ندارید حق کدوم هیچ -

 کرده باز و اتاقش در قفل کسی بفهمم. بده غذا و آب بهش نداره

اون و دونممی من . 

 را عصر پنج ساعت هایشعقربه که ساعت به نگاهی با هم بعد و

گفت بلندی صدای با دادند،می نشان : 

شد؟ چی من کیک و قهوه خاتون؟ -  

گفت بلندی صدای با آشپزخانه از خاتون : 

پسرم میارم برات االن - . 

 شد، ظاهر آرشاویر هایلب روی خاتون مهربانی از لبخندی

 بود کیک و قهوه مخلفات آن داخل که دست به سینی خاتون

گفت و داد قرار عسلی میز روی را آن و شد او نزدیک و آمد : 



پسرم بفرما - . 

خاتون مرسی - . 

گفت و شد قهوه و کیک خوردن مشغول : 

شد؟ خوب دردت پا خاتون -  

پسرم بهترم - . 

بگین بهم داشتین مشکلی اگه. شکر رو خدا خب - . 

پسرم باشه - . 

رفت و کرد تشکری و خورد را خود کیک و قهوه آرشاویر .  

 خاتون که بود، خوردن شام مشغول آرشاویر و بود هشد شب

گفت و داد قرار او غذای کنار را گوجه ترشی : 

 پسرم؟ -

خاتون؟ بله -  

 حبس اتاقش تو و جوون دختر این آدنمی خوش رو خدا -

االن تا کرده ضعف کن باور. کردی . 



بشه تنبیه باید. نه - .  

 پسرم؟ -

نکن کوفتم و امغذ. بشنوم ازش چیزی خوامنمی خاتون - . 

 و نزد حرفی دیگر ولی بود، آسا دل نگران دل که آن با خاتون

کرد سکوت .  

 تشکر و نوشید سر یک را آب خورد، را غذایش که آن از پس

گفت خاتون برود، که شد بلند و کرد : 

خوری؟نمی چای -  

 .نه -

گفت خاتون به رو و شد آشپزخانه داخل بیتا و رفت هم بعد و : 

 رو آشپزخونه. بخواب. منتظرته آقاجون برو ایخسته وت مامان -

کنممی تمیز من . 

گفت و زد ایخسته لبخند خاتون : 

دخترم باشه - .  



شد آشپزخانه در کاری تمیز مشغول بیتا و رفت خاتون . 

 مطالعه را آسا دل یپرونده داشت و بود خود اتاق در آرشاویر

کردمی . 

 صدای که بخوابد خواست بست، را پرونده و کشید ایخمیازه

 اتاق از و شد بلند. شد او خوابیدن از مانع آسا دل ریز هایگریه

 او تخت به و کرد باز را آسا دل اتاق قفل کلید با و شد خارج

 که زد حدس کند،می گریه خواب در دارد او دید و. شد نزدیک

 صدایش کند، بیدارش کرد سعی است، دیدن خواب حال در او

 و بکشد جیغ خواست و شد بیدار آسا دل که داد، تکانش و زد

گفت و گذاشت او دهان روی دست آرشاویر : 

 !هیس -

 از را دستش فوری آرشاویر و رفتمی کبودی به رو او صورت

گفت و برداشت او دهان روی : 

گذاشتی؟ کجا و اتاسپری -  

 را بود تخت روی کنارش که را اشمشکی کیف چشم با آسا دل

 او کیف از فوری و گرفت را او نگاه رد آرشاویر و کرد دنبال



 او دهان روی بار سه و کرد او دهان وارد و برداشت را اسپری

 از پتو که نشاند را او آرشاویر. برگشت او نفس کمی تا داد فشار

 او که شلوارکی و تاپ به نگاهش آرشاویر و رفت کنار او روی

 خجالت و گرفت رنگ هایشگونه آسا دل رفت، بود پوشیده

گفت آرشاویر که خورد تکانی و کشید : 

 دکترت من. بکشی خجالت من از نیست نیازی. باش آروم - 

 و کمرت شو خم کم یه حاال خب؟. هستم محرمت پس. هستم

بدم ماساژ . 

 که بگیرد فاصله کرد سعی او از ترسیده مظلوم، آسای دل

گفت آرشاویر : 

 همه این که یستمن ترسناکی موجود من. نترس من از! ببین -

ترسیمی .  

گفت و کرد دادن ماساژ به شروع و نهاد او کمر روی دست و : 

آسا دل بکش نفس آهسته و آروم حاال - . 



 حالت به هایشنفس اینکه تا کشید، نفس شمرده شمرده آسا دل

 او روی را پتو و خواباند تخت روی را او آرشاویر برگشت، عادی

گفت و نهاد : 
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 دهنده آرامش باید که اسمت خالف بر ولی. داری قشنگی اسم -

منی آزار موجب همش باشی . 

 میز روی را اسپری آرشاویر برد، زیر به سر و شد ناراحت آسا دل

گفت و کرد بلند را او سر و برد او چانه زیر دست و گذاشت : 

بخواب و باش خوبی دختر هم االن - . 

 آرشاویر کرد، ادا را " نه " کلمه باال به خود سر تکان با آسا دل

گفت و زد کنار را او پیشانیِ روی موهای : 

ببینی؟ کابوس باز ترسیمی -  

 دهانش آب و داد تکان " مثبت " عالمت به را خود سر آسا دل

گفت آرشاویر و داد قورت را : 

خورده؟ موش و زبونت -   

 لکنت با و شد مچاله خود در آسا دل که شد نزدیکش دیگر کمی

 :گفت

بیرون... بی... برو... ب - . 

کنممی شروع و درمانت هم فردا از. رممی باشه - .  



آب.. .آ - . 

بریمی سر به تنبیه در رفته یادت اینکه مثله - . 

گفت سرد لحنی با و شد بلند هم بعد و : 

 دختر مثله بهتره کنم تزریق آرامبخش بهت خواینمی اگه -

بخوابی بگیری خوب . 

 قفل را او اتاق در و رفت بیرون و کرد حرکت در سمت هم بعد و

 تخت روی و گذاشت زمی روی را کلید و رفته خود اتاق به و کرد

بست را اشخسته چشمان و شد ولو خود . 

 فرار دلش نبود، پشیمان کارش از داشت، ضعف آسا دل

 پیش او برای موقعیت اگر باشد، اینجا خواستنمی خواست،می

 او ذهن بارها سوال همین کجا؟ به اما. کردمی فرار هم باز آمدمی

 معده با گریان انیچشم با ساخت،می ناراحت و کردمی مشوش را

رفت خواب به ضعف از ناشی درد . 

 بیمارستان، به رفتن برای بود آماده آرشاویر و بود شده صبح

 اتاق وارد و کرد باز را آسا دل اتاق. بود خورده هم را اشصبحانه

 او نزدیک. گریدمی و نشسته تخت روی حال بی دید و شد او



 آسا دل که اردبگذ او ظریف یشانه روی دست خواست و رفت

 او به خواست باز آرشاویر. رفت عقب به و کشید دردناکی جیغ

گفت گریه و فریاد با آسا دل که بزند دست : 

نزن دست من به ف، ی ث ک نامرد، - . 

هستم دکترت من. ندارم کاریت. باش آروم هی هی - . 

 رفت او سمت و نهاد زمین روی را خود سامسونت کیف هم بعد و

 او کالمی رابطه با کرد سعی و خواباند تخت روی را او سختی به و

گفت و شد اتاق وارد سراسیمه خاتون که. کند آرام را : 

پسرم؟ شده چی -  

 خاتون به رو بود داشته نگه محکم را او که حالی در آرشاویر

 :گفت

 صبحونه براش برو. نیست خوب حالش. خاتون نیست چیزی -

باال بیار کن آماده . 

پسرم چشم .براش بمیرم - . 

گفت مهربانی لحن با آرشاویر رفت، هم بعد و : 



 من. نیست چیزی. باش آروم. دختر گل باش آروم آسا؟ دل -

ندارم کاریت . 

گفت گریه با آسا دل : 

خورهمی بهم نر جنس از حالم من. نزن دست بهم. کن ولم - . 

 

هست آسا دل نظر فقط این. نخوره بر آقایون به لطفا: نویسنده . 

 

گفت گذاری تأثیر لحن با و داشت نگه ترمحکم را او ویرآرشا : 

 هم مثله همه مردها آسا دل ببین. نخور وول. باش آروم! هیس -

 بهت خواممی فقط من. نیستم ف ی ث ک و نامرد منم. نیستن

 و دکترت من. کوچولو خانوم بشی خوب زودتر تا کنم کمک

باشه؟ کن گوش حرفم به. هستم محرمت  

گفت بود شده نرم کمی که آسا دل : 

کن ولم - . 



 لباس یهمه منم کنی گوش حرفم به اگه! آسا دل ببین -

باشه؟. باشه تو مال دممی هست کمد این تو که هاییخوشگل  

گفت مظلوم و نکرد تقال و شد آرام آسا دل ناگهان : 

شون؟گیرینمی ازم خودم؟ خودِ مال -  

آرومی؟ االن. خودت مال همش. نه -  

 .اوهوم -

کوچولو ترسو آفرین - . 

 حساب به بچگانه اخالقش داشت که سنی با بود بچه آسا دل

 و کرد رهایش. شدمی آرام و آمدمی کوتاه چیزی هر با و آمدمی

 سینی با خاتون که برداشت را خود سامسونت کیف زمین روی از

 تخت روی شرمگین آسا دل و آمد صبحانه مخلفات با حاوی

گفت آرشاویر نشست، : 

بخوره کامل و اشصبحانه باشه بهش حواست خاتون - . 

گفت و نهاد تخت روی را سینی خاتون : 

نشه دیرت برو شما. پسرم باشه - . 



گفت آسا دل به رو جدی لحن با آرشاویر : 

 در. بگردی و ببینی خواستی و باغ و خونه از جا هر تونیمی -

 پایین یبر خوایمی شینمی صحبت هم زیاد بادیگاردها با ضمن

 خواستیمی که بفهمم حالت به وای. کنیمی تنت پوشیده لباس

شهمی بدتر اتتنبیه موقع اون. کنیمی فرار . 

 در و شد ماشین سوار و داد تذکر همه به و رفت اخمو هم بعد و

 تا. کرد فکر او پرخاشگرانه و بچگانه شخصیت به حرکت حین

 شروع او کار و فتهر کارش اتاق به و رسید بیمارستان به اینکه

 ...شد

 به داشت و بود خانه حاال و بود شده تمام او کار و بود شده ظهر

 کرد،می بازی غذا با بیشتر ولی خوردمی غذا آرشاویر همراه

 و خاتون سمت کرد رو کشید،می خجالت ولی بود اشگرسنه

 :گفت

بخورم؟ غذا اتاقم تو برم شهمی -  

گفت جدی آرشاویر بزند حرفی خاتون که آن از قبل : 

 .نه -
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بعد ساعتی ... 

 و پوشید، و کرد پیدا اسبیمن و پوشیده لباس کمد از و شد بلند

 نشست تخت روی آماده و کرد سر هم را لباسش همرنگ شال



 نیم با و شد وارد آرشاویر و شد باز زدن در بدون اتاقش در که

گفت سرد او به نگاهی : 

مطب ریممی. بیا دنبالم پاشو - . 

گفت سپس ایستاد، آسا دل که کرد، حرکت و : 

بپوشم مانتو - . 

گفت و کرد او به نگاهی آرشاویر : 

باغِ همین تو مطب بریم بیا! که ایپوشیده - . 

 و رفتند پایین هاپله از کرد، حرکت او دنبال هم آسا دل و رفت

 آسا دل که کردندمی عبور داشتند باغ از. شدند خارج عمارت از

 خیره هاآن به و ایستاد و افتاد زیبایی هایشکوفه به نگاهش

گفت و ایستاد آرشاویر شد، : 

کن حرکت - . 

گفت و کرد اشاره هاشکوفه به دست با آسا دل : 

جااون برم خواممی - . 

گفت و کشاند مطب سمت و گرفت را او دست آرشاویر : 



ببینی بری تونیمی بعداً - . 

 و کشاند داخل به را آسا دل و کرد باز را در رسید مطب به وقتی

 و نشاند تخت روی را او سپس و برد معاینات اتاق سمت را او

 :گفت

بیام من تا خورینمی تکون جات از - . 

 دوباره و شست تمیز را دستش و رفت روشویی سمت هم بعد و

 آسا دل روی به رو و برداشت را صندلی و برگشت آسا دل نزد

گفت و نشست : 

بگو برام خب - . 

رو؟ چی... چی -  

 خواممی حاال خوندم و اتپرونده من. گذشتت سر و خودت از -

شدی؟ بیمار شد چی که کنی تعریف برام خودت ! 

 .سخته -

 روش از تونممی. بزنی حرف کنمنمی مجبورت من آسا دل -

کنم استفاده هیپنوتیزم . 



چی؟ یعنی هیپنوتیزم -  

برهمی هاگذشته به رو بیمار که بیداری، و خواب بین چیزیِ یه - .  

 .آهان -

 زدن حرف با که هست این خاطر به بگو بهم گممی بهت اینکه -

گم؟می چی فهمیمی. شیمی سبک. شد آروم شهمی راحت  

 .بله -

بگو خودت از برام حاال. خوبه - . 

. سالمه بیست شایانِ فامیلیم آسا دل اسمم خب... خب -

 که بود مونده ترم دو فقط ندارم یعنی. دارم کامپیوتر لیسانس

 چیز همه... هم و افتاد اتفاق اون... اون که... که بگیرم و لیسانسم

رفت باد به هم با... با . 

 که اتفاقی کردن بازگو برایش بود سخت گرفت، اشگریه

 گرفت، او از را، چیزش همه را، اشخانواده را، آرزوهایش

گفت و گشود لب دید، را او تعلل که آرشاویر : 

بگو برام اتفاق اون از اش؟ادامه خب - . 



 خاطرات داد، تکان راست و چپ به بار چندین را سرش آسا دل

 و بود شده کالفه و قرار بی او و بستمی نقش او ذهن در داشت

گفت دردمند و گریه با : 

 من تقصیر خدا به گناهم بی من خدا به نکردم کاری من خدا به -

  .نبود

باش آروم آسا دل - .  

 جیغ که بخواباند تخت روی را او خواست و شد بلند هم بعد و

داد نوازش را ویرآرشا گوش او خراش دل . 

نزن دست من به - . 

گفت و شد وارد سراسیمه عماد لحظه همان : 

اینجا؟ خبره چه -  

گفت و عماد سمت کرد رو آرشاویر لرزید، اختیار بی او بدن : 

تخت رو بخوابونش بیا. اونجا نمون ماست عین - . 

 تخت روی و داشت نگه را او زور به و آمد نزدیک فوری عماد

گفت و خواباند : 



داره؟ آسم -  

 .آره -

دهنش رو بذار بیار و اکسیژن کبسول - . 

 تا رفت و گذاشت او دهان روی را اکسیژن کبسول آرشاویر

 نگه محکم را آسا دل حال آن در تزریق، برای کند آماده سرنگ

داشت او کردن آرام در سعی و بود داشته . 

بکش نفس. آروم. باش آروم هی - . 

گفت زنان نفس اکسیژن ماسک رزی از بریده بریده آسا دل : 

 ات ف ی ث ک هایدست. نزن دست... دس بهم... ب مرد... نا -

بردار... من روی... از... از و .  

 که داشت نگه ترمحکم را او و نکرد او حرف به اعتنایی عماد

 با عماد که کند تزریق او به خواست و آمد سرنگ با آرشاویر

گفت سرنگ دیدن : 

براش خطرناکه چیه؟ این آرش؟ - . 

کنم تجویز براش چی دونممی من - . 



داره آسم دختر این فلوواکسامین؟ آخه - . 

کن باز و دستش مشت. نباشه کاریت - . 

 تزریق او به را سرنگ آرشاویر و کرد باز را او دست مشت عماد

گفت عماد که شد دیگری سرنگ کردن آماده مشغول و کرد : 

چیه؟ دیگه این -  

 و اظطراب، ضد سریع، کننده جذب آور خواب یه بنزودیازپین -

هیستریک برای . 

 کم کم او اشکبار چشمان و کرد تزریق آسا دل به را آن هم بعد و

گفت و کرد رها را او عماد و شد بسته : 

است؟ ویژه بیمار -  

اومدی؟ کار سر از تازه. آره -  

میای؟. برم دیگه من. آره -  

بریم. آره - . 

چیه؟ اسمش -  



آسا دل - . 

گفت عماد که شدند خارج مطب از : 

شه؟می بیدار کِی -  

دیگه ساعت یه تا حداقل. کردم تزریق پایین دوز با رو دارو - . 

داره قشنگی اسم - . 

خونه برم نداری کاری. آره - . 

برو نه - .  

است خسته نکن بیدار خواب از هم رو بی بی ماه - . 

فعال. باشه - . 

 آشپزخانه در که خاتون هب و کرد حرکت عمارت سمت آرشاویر

گفت عامرانه بود : 

بیار برام آب یه خاتون - . 

رفت فرو فکر به و نشست مبل روی سپس . 



 را او پیشانی و رفت بی بی ماه اتاق به و شد خانه وارد عماد

گفت لبخند با و کرد باز را چشمانش بی بی ماه که بوسید : 

پسرم؟ اومدی -  

اومدم بله. گلم مامان سالم - . 

گفت و شد بلند بی بی ماه : 

کنممی گرم برات و غذات بگیری دوش تا - . 

کردم بیدارت. مامان مرسی - . 

شدم بیدار آرشاویر مریض جیغ با. نه - . 

 .آهان -
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 حمام سمت بعد و برداشت را حوله و رفت اتاقش به اول عماد

 گرم مشغول آشپزخانه در هم بی بی ماه. بگیرد دوش تا رفت

شد غذا کردن . 

 و در به و شده بیدار خواب از آسا دل و بود شده ساعت یک

 در اتاقش در آرشاویر کرد،می نگاه را دبو سفید که مطب دیوار

 از زمان که بود درگیر فکرش قدرآن و بود استراحت حال

 سمت و شد بلند بود، حواسش که عماد بود، رفته در دستش

 آسا دل نگرانی با و دید خالی را تخت و کرد باز را در رفت، مطب

 دل گشتن، را مطب کرد شروع نیست او دید وقتی. زد صدا را

 و شد خارج مطب از و آمد بیرون در پشت از آرامی به آسا



 قسمت همان رحیم بابا دید که شود خارج دروازه از خواست

 خیره دیگر ایدروازه به مراقب، و است نشسته چهارپایه روی

 صدا در برود خواستمی اگر و بود کنترلی درش که هم آن شد،

 بلند شده، تساع یک بود آمده یادش تازه که آرشاویر. خوردمی

 در را خاتون و آمد پایین هاپله از شد، خارج اتاق از فوری و شد

گفت و دید کاری تمیز حال : 

کن استراحت بشین خاتون - . 

 خیلی آسا دل دید که شد حیاط وارد و رفت بیرون هم بعد و

 پا اخم با. رودمی خود تنهایی یکلبه سمت دارد صدابی و آرام

 آسا دل که گرفت را دستش پشت از و رفت سمتش و کرد تند

 او به رو آرشاویر شد، خیره او اخموی یچهره به و کشید جیغی

گفت بلندی نسبتاً صدای با و جدی : 

فهمیدی؟ بذاری، کلبه اون توی و پات نداری حق وقتهیچ -  

 صدایش آرشاویر که کرد سکوت ترسید، و کرد بغض آسا دل

شد بلندتر : 

 فهمیدی؟ -



آره... آ - . 

 غرغر حال همان در و کشاند مطب سمت را او و فشرد را ستشد

کردمی : 

هان؟ گذاشتی بیرون مطب از و پات ایاجازه چه به تو -  

کن ولم خدا رو تو. کن ول و دستم - . 

 .خفه -

گفت و دید مشوش را عماد و شد مطب داخل : 

نگرانی؟ چرا -  

 ایآسوده نفس و شد آسا دل سپس و آرشاویر به خیره عماد

گفت و کشید : 

کرده فرار کردم فکر نیست، دیدم بزنم سر بهش اومدم - ! 

گرفتمش کردمی فرار داشت! هه - . 

 تخت روی را او عماد تا بفرستد عماد سمت را او خواست

چسبید او به ترسیده آسا دل که بخواباند . 



 چته؟ -

 .ترسناکه -

 شد، خیره آسا دل به متعجب عماد و زد پوزخندی آرشاویر

گفت و داد هول عماد سمت را او اویرآرش : 

بیام من تا باشه بهش حواست - . 

 دل که گرفت را آسا دل دست عماد شد، خارج مطب از هم بعد و

 عقب قدمی و کرد خارج او دست از را دستش و زد جیغی آسا

 آسا دل کرد، قفل او پشت به و گرفت را او دست دو عماد رفت،

 دست با سپس چسباند، تخت به را او عماد کشید، دیگری جیغ

گفت و گرفت را او دهان جلوی دیگرش : 

کیه؟ دونیمی آرش. بترسی باید آرش از. نیستم ترسناک من -  

 عماد که داد تکان " نه " معنای به را سرش ترسیده آسا دل

 :گفت

کنه اتمعاینه قراره که همونیه - . 



 شت،دا نگه را او عماد که کرد فرار قصد آسا دل کرد، رهایش

 کرد گریه به شروع آسا دل خواباندش، تخت روی و کرد بلندش

گفت گریه با و : 

بردارین سرم از دست. بشم خوب خوامنمی من - . 

 حالل آن با را مرغ تخم زرده یخامه که شیر لیوانی با آرشاویر

گفت و شد عماد نزدیک و آمد بود کرده : 

کنه؟می گریه چرا -  

بشه خوب نداره دوست گهمی - . 

 .بیخود -

 رو دیوار کنار از را صندلی و نهاد تخت کنار بلندیِ روی را لیوان

گفت عماد به رو و نشست آن روی و برداشت تخت روی به : 

بری تونیمی داری کاری اگه - . 

بیکارم نه - . 

گفت و شد خیره شیر لیوان به سپس : 

 .ایش -



 چیه؟ -

مرغ؟ تخم و شیر -   

داره؟ ایش کجاش. آره -  

خوردی؟ حاال تا تخود -  

من نه هاستمریض واسه - .  

کننمی درست چیزها چه هم هاخارجی این - ! 

 .اوهوم -

داد ادامه و کرد مکث : 

 روز چند دستگاه سیمِ اتاق اون تو برو بیکاری واقعاً اگر -

کن درستش کرده اتصالی . 

 .باشه -

 .مرسی -

 و کرد نزدیک تخت به را صندلی آرشاویر و شد اتاقی وارد عماد

 :گفت



بزنی حرف منتظرم - . 

 روی و شد بلند خوابیده حالت از فقط نگفت، چیزی آسا دل

 به زیر به سر و آورد در پُشتی حالتی به را بالشت و نشست تخت

گفت دید را سکوتش که آرشاویر داد، تکیه آن : 

کنم؟می هیپنوتیزمت نزنی حرف اگه که دونیمی -  

 آرشاویر داد، تکان باال به " نه " عالمت به را سرس آسا دل

گفت جدی : 

 و حرفم. بزنی حرف بهتره نداری دوست هیپنوتیزم اگه پس -

دختر؟ گل فهمیمی که  

بکنی کاری تونینمی هم تو گمنمی هیچی من. خوامنمی - . 

گفت و شد بلند آرشاویر : 

خوای؟نمی -  

 .نه -

گفت و داشت نگهش را او : 

کن درازکش خوب - . 



خوامینم کن، ولم - . 

 خواباند صاف را او اخم با آرشاویر شد، جمع خودش در وارجنین

گفت و آمد گریه به آسا دل که : 

بشم درمان ندارم دوست. کن ولم - . 

شیمی درمان - . 

گفت هجه هجه و کرد لجبازی اخمو، و هجه با آسا دل : 

خوام... می... ن - . 

 و کشید پوفی کالفه آرشاویر و آمد بیرون اتاق از عماد زمانهم

 :گفت

جهنم به - .  

گفت و عماد سمت کرد رو : 

شد؟ درست -  

 .آره -

نکنه درد دستت - . 



 کشاند، اتاقی سمت را او و آورد پایین تخت روی از را آسا دل

 اتاق وارد او با همراه وقتی و کرد حرکت او دنبال به عماد

گفت شد، عامل سیستم : 
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نیست؟ زود آرش؟ -  



 !چرا -

بگذره کم یه بذار داره، گناه - . 

 هب و نشاند الکتریکی صندلی روی را آسا دل زور به آرشاویر

 و بست سیم با پایین به را پاهایش و نکرد توجهی او تقالهای

 :گفت

برم پیش طوریاین مجبورم من کنهنمی همکاری وقتی - . 

است بچه دختر یه فقط این - . 

 دست از را دستش جیغ با آسا دل که گرفت را او دست آرشاویر

کرد تقال گریه و جیغ با و کشید بیرون او . 

 سرم از دست خدا رو تو کنی؟ کاریچ خوایمی. خوامنمی -

 .بردار

 ...البته -

 چنگ را صورتش آسا دل که بگیرد را او دست خواست باز

 ولی کرد، حس خود صورت روی را سوزشی آرشاویر انداخت،

گفت و بست صندلی به و گرفت را او دست و کرد طی خیالیبی : 



وحشی؟ گربه ندازیمی پنجول -  

گفت و بست نیز را او دیگر دست : 

کنممی رامت خودم نداره، اشکال - . 

 او سر روی را برقی کالهک و کرده میزان سرش روی را شالش

گریست مظلومانه آسا دل کرد، تنظیم . 

باش نداشته کاریم خدا رو تو - . 

گفت و کشید او لب روی را اشاشاره انگشت آرشاویر : 

زنینمی حرف گیریمی خون خفه - . 

 خواست و گرفت قرار عماد نارک و رفت سیستم سمت سپس

گفت و گرفت را او دست عماد که کند روشن را سیستم دکمه : 

خاموشه که تلویزیون کنی؟ کارچی خوایمی - ! 

بترسونمش کوچولو یه خواممی - . 

داره گناه - . 

عماد بیرون برو ببینی تونینمی - . 



 تکان آسا دل بدن شد باعث الکتریکی برق شوک و زد را دکمه

 روی فوری عماد. بزند جیغ نتوانست ترس از و بخورد یخفیف

 و رفت آسا دل سمت عجله با و خاموش را دستگاه و زد را دکمه

 برداشت، سرش از را برقی کالهک و کرد باز را پایش و دست

گفت آرشاویر و کشید آغوشش در کمر از سپس : 

بخوابونش تخت رو بیارش - . 

گفت و کرد پاک را یشهااشک تعلل با عماد رفت، هم بعد و : 

باش آروم! هیش - . 

خدا رو تو نبر، پیشش منو - . 

شمنمی حریفش من - . 

 و سیستمی وسایل از پر که سیستماتیک اتاق از را او هم بعد و

 تخت کنار را آرشاویر که برد تخت سمت و برد بیرون بود برقی

 را شیر لیوان آرشاویر خواباند، تخت روی را او دید، منتظر

گفت و برد او دهان نزدیک و شتبردا : 

بخورش کن آ - . 



 دو. کرد ادا را " نه " یکلمه باال به سرش دادن تکان با آسا دل

گفت و داشت نگه محکم را او دست : 

نداره کاری برام که وجبینیم تواِ کردن رام دیگه - . 

 سپس داد، خوردش به ته تا مجبوری و چسباند لبش بر را لیوان

 دو کرد، رها را او هایدست سپرد، عماد دست را خالی لیوان

 پاک را هایشاشک نهاد، او چشمان زیر را خود شصت انگشت

گفت سپس و کرد : 

باش کنی گوش حرف و خوب دختر - .  

 عوق خواستمی دلش و خوردمی هم به داشت حالش آسا دل

شد جمع خودش در ترسیده آرشاویر حرف با که بزند، . 

 و سیستم و اتاق اون بدی انجام من لمی خالف کاری بخوای -

دیدی؟ که  

 از پر بود اتوماتیک سیستم و عامل سیستم از پر که اتاقی

 که اند،کرده تولید هاآن و بوده آمریکا پیشرفته هایدستگاه

 از و کنندمی استفاده آن از دارند روانی بیماری که کسانی برای

 ذهن در که تصویرهایی و خوانندمی را بیمار ذهن آن طریق



 برقی صندلی به را بیمار. بینندمی را گیرندمی شکل بیمار

 سپس بسته، سیم با را بیمار پای و دست نشانده، الکتریک،

 همانند که دستگاهی و گذارندمی او سر روی را کالهکی

 زدن با و کرده روشن را متصل، هاسیستم به و است تلویزیون

 تلویزیون روی بیمار ذهن از چیز همه سیستماتیک یدکمه

 از هنگفتی مبلغ با را هادستگاه آرشاویر. شودمی داده نشان

 عماد جز هم کسی و بود کرده نصب اتاق در و خریداری آمریکا

 پِی کسی اگر چون... اشخانواده حتی نداشت، خبر مطلب این از

 پای حتی و شدمی سازمشکل او برای بردمی موضوع این به

 چه و جرم هادستگاه آن داشتن چون شدیم کشیده هم پلیس

 و ترخطرناک آوردمی پدید هم بیماران روی را هاآن که بسا

آمدمی حساب به دیگر جرمی . 
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 را آن خورد، زنگ آرشاویر گوشی که گذشت سکوت در کمی

داد جواب . 

 الو؟ -

آمد گوشی پشت از خانوم پرستار صدای : 

هستین؟ خوب دکتر آقای سالم -  

گفت خشک و جدی آرشاویر : 

بگو و کارِت - . 



مداری نیاز بهتون بیمارستان بیایید باید - . 

میام االن - . 

 آورد، پایین تخت از را آسا دل نهاد، جیب در را گوشی کرد، قطع

گفت عماد به رو : 

 و مطب در بیرون بیای خوایمی! داری که رو اینجا یدک کلید -

کن قفل . 

 و کشاند بیرون خود با را آسا دل بشنود، را او حرف که نماند

 روی آسا دل نگاه کردمی عبور که حیاط از... برد خانه سمت

 با و بیاورد تاب نتوانست بود، زیبا شمعدانی هایگل و هاسبزه

کرد التماسش گریه . 

برم بذار آفرین، ها،گل پیش برم بذار. خدا رو تو خدا، رو تو - . 

اعصابمه رو صدات - . 

کنممی خواهش. دقیقه یک فقط خدا رو تو خدا، رو تو - . 

 کشاند، باال مارپیچ هایهپل از خود دنبال را او و شد خانه وارد

 اشروانه داخل به خواست و کرد باز را او اتاق در رسید وقتی



 و فشرد او بازوی دو آرشاویر و نخورد تکان آسا دل که کند

 :گفت

باشه؟ هاگل پیش برمتمی اومدم که شب. شده دیرم -  

 لجبازی با و شد خیره او به اشکی چشمانی با و مظلوم آسا دل

 :گفت

 .االن -

گفت جدی و فشرد را او بازوان آرشاویر : 

تفهیمِ؟. شهنمی تا دو حرفم من -  

 دل رفت، و کرد قفل را در و داد هول اتاق داخل به را او هم بعد و

 در کنار و شد حالبی آخر که کرد گریه و کوبید در به قدرآن آسا

خورد سُر . 

 کرد،می آماده را شام داشت آشپزخانه در خاتون و بود شده شب

 که بود اتاقی همان در هنوز آسا دل و بود نیامده هنوز آرشاویر

 حالبی که کرده گریه قدرآن. بود کرده قفل او روی به آرشاویر



 اشگرسنه فشرد،می را اشمعده مدام و داشت ضعف حس و بود

یابد؟ رهایی اتاق این از باید چطور دانستنمی و بود ! 

 در سوخت،می او برای دلش و بود آسا دل نگران خاتون

 و منصور شوهرش اینکه تا نبود، کسی و بود تنها آشپزخانه

 و نشست رویش به رو بیتا که داد سر آهی آمدند، بیتا دخترش

 :گفت

کشی؟می آه چرا برم؟ قربونت چیه -  

گفت او به رو خاتون :  

 حبسش باال طبقه اتاق توی آورده جدید مریض یه دکتر آقای -

 االن حتماً نه؟ یا خوبه حالش بچه نیست علومم اصالً. کرده

 .گرسنشه

گفت است، دختر آن حال نگران مادرش دید که بیتا : 

اتاقش؟ تو برم بذارم نرده خودم اتاق بالکن از خوایمی -  

گفت و کشید عقب میز زیر از را صندلی منصور : 

شهمی عصبی بفهمه دکتر دختر، نه - . 



فهمهنمی - . 

 او سکوت که بیتا و کرد سکوت بعد ولی فت،ر فرو فکر به خاتون

گفت و آمد آرشاویر که بگوید چیزی خواست دید را : 

کردین؟ باز جلسه -  

گفت و رفت آرشاویر سمت و شد بلند لبخند با خاتون : 

نباشی خسته پسرم؟ اومدی - . 

گفت و ایخسته لبخند آرشاویر : 

خاتون مرسی - . 

داد ادامه و کرد مکث : 

همکارمه داریم، مهمون - .  

اومده خوش - . 

 آماده عسلی رو سالن دوستم، و من شام زحمتبی خاتون؟ -

 .کن



 رو خدا کن باز رو بچه این اتاق در برو هم االن. پسرم چشم -

کردی زندونیش جا متر چهار تو آدنمی خوش . 

 .باشه -

گفت و بیتا سمت کرد رو آرشاویر سپس : 

 صحبت باهاش ستتنها آسا دل و هستم خونه که هاییوقت -

کنه غریبی احساس نذار باش، دوست و کن . 

 به رو و شد خارج آشپزخانه از آرشاویر و گفت ای " باشه " بیتا

گفت بود نشسته مبل روی سالن که دوستش : 

بشه آماده شام تا اتاقم بریم پاشو - . 

 قد مردی کرد نگاهش یواشکی ستون پشت از بیتا شد، که بلند

 از کمی آمدمی نظر به که پوست، دسفی و پوششیک بلند،

 بود کرده حس را نگاهی سنگینی که او است، ترکوتاه آرشاویر

 به آرشاویر همراه و کرد طی خیالیبی! کجا؟ از دانستنمی ولی

 به رو شد، نزدیک آسا دل اتاق به آرشاویر وقتی رفت، دوم طبقه

گفت دوستش : 



 دیگه دقیقه چند تا منم کن استراحت مهمان اتاق تو برو تو -

 .میام

داری؟ جدید مریض -  

 .آره -

ببینمش مونممی پس - . 

گفت دوستش که کرد باز را او اتاق در قفل آرشاویر : 

قفله؟ در کِی از -  

 .عصر -

 .بیچاره -

کنهمی فرار - . 

 بود، در پشت که آسا دل نیافت، آسا دل از اثری و کرد باز را در

 خواست و شد بلند ستهآه نیست، کسی بیرون کردمی فکر و

 جیغ به شروع آسا دل و گرفت را او آرشاویر دوست که کند فرار

 دوستش از را آسا دل و آمد بیرون فوری آرشاویر کرد، زدن



 توسط دستش مچ که بزند او به محکمی سیلیِ خواست و گرفت

گفت و شد گرفته همکارش : 

 .نزن -

 به رو و کرد آسا دل اشکیِ چشمان به نگاهی عصبی آرشاویر

گفت دوستش : 

کنه؟می فرار گفتم دیدی - ! 

گرفتم و دستش فقط نکردم، کاریش که من زد؟ جیغ یهو چرا - . 

دممی توضیح برات بعد حاال - . 

 شد خیره بود گرفته پناه کنارش مظلوم که آسا دل به رو سپس

گفت و : 

بپوش خوب لباس اتاقت تو برو بدو - . 

گفت اخمو و ادد هول اتاق داخل را او هم بعد و : 

نمیای بیرون نگفتم تا - . 

 .گشنمه -



 به فرار فکر دیگه بار که بشی ادب تا مونیمی تو اون. جهنم به -

نزنه سرت . 

 .ببخشید -

گفت و کوبید در به گریه با آسا دل که بست او روی به را در : 

نکن قفل و در. کردم غلط. خدا رو تو - . 

گفت و زد هق بیشتر : 
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کنمنمی فرار دیگه - . 

گفت دلسوزی با همکارش کرد قفل که را در : 

داره گناه - .  

 .نداره -

گفت و چرخاند را چشمانش مردمک ربط بی : 

 .خوشگله -

گفت تنها و کرد نگاهش آرشاویر : 

 .بریم -

 اتاق به نیز خودش سپس و کرد بدرقه مهمان اتاق تا را دوستش

 کوتاه استراحتی هم و کند عوض را لباسش هم تا رفت خودش

 و زد صدا شام برای را او خاتون بعد ایدقیقه. باشد داشته

 صدا را دوستش و رفت مهمان اتاق به و آمد ببرون هم آرشاویر



 به رو و رسیده سالن به و رفتند اول طبقه به دو هر سپس زد،

 روی و آمد دوغ پارچ با خاتون که نشستند مبل روی هم روی

گفت آرشاویر به رو و نهاد عسلی : 

کردی؟ باز و دختر این اتاق در پسرم؟ -  

 .نه -

االن گرسنشه. کردی حبسش عصر از. داره گناه - . 

بیرون میارمش بشه تنبیه کم یه بذار - . 

 فوراً منصور گذاشت، جریان در را منصور و رفت ناراحت خاتون

 بر را غذا قاشق آرشاویر هنوز رفت، سالن سمت و شد بلند جا از

گفت و شد نزدیک او به منصور که بود نگذاشته دهان : 

 و غذات کن باز و دختر این اتاق در برو بیا پسرم، جان؟ دکتر -

خوریمی هم . 

 غذا تا نوشید را دوغ کمی بعد و خورد را اول قاشق آرشاویر

گفت هم بعد و شود هضم : 

کنمنمی باز - . 



رهمی حال از. داره گناه - . 

شهنمی هیچیش هست، خونه این تو دکتر تا دو. نداره اشکال - . 

 بار این منصور که کند گریمیانجی خواست آرشاویر دوست

 :گفت

هست بهش حواسم خودم من. کن باز و در بیا - . 

بردار کچلم سر از دست - . 

کنممی باز خودم بده و کلید - . 

بخورم و شامم بذار برو. دمنمی - . 

گفت او به رو آرشاویر همکار : 

بیا کوتاه و بار این حاال جان؟ آرش - . 

گفت و کرد پوفی آرشاویر : 

میام االن - . 



 دنبالش، به هم منصور و کرد حرکت دوم هطبق سمت هم بعد و

 دید، مچاله تخت روی را آسا دل کرد باز را در رسید وقتی

گفت و کرد چشمانش به نگاهی کرد، بلندش رفت، کنارش : 

 تمساح اشک هی آدنمی خوشم. کن پاک و هاتاشک -

ریزیمی . 

 و رفت ضعف دلش بیشتر خورد، مشامش به غذا بوی که آسا دل

گفت مظلوم و کرد پاک ار هایشاشک : 

آدمی قیمه بوی - . 

 را آن و برداشت رنگی سبز شال و کرد باز را آن رفت، کمد سمت

 انداخت او گوش پشت را موهایش و رفت آسا دل سمت و بست

گفت سپس کرد، او به نگاهی و کرد تنظیم سرش روی را شال و : 

 بربرا دو و اتتنبیه بشه تکرار بعد بار. باش خوبی دختر -

تفهیمِ؟. کنممی  

 .بله -

 .آفرین -



 و رفت بیرون اتاق از و کرد بلند تخت روی از و گرفت را دستش

 آرشاویر به را خودش آسا دل که بسپرد منصور به را او خواست

 که حالی در هم بعد و داد فاصله خود از را او آرشاویر چسباند،

 به مه منصور و کرد حرکت اول طبقه سمت بود گرفته را دستش

 رسیدند، دوم طبقه به و رفتند پایین که پلکان از دنبالش،

 به رو و نشاند صندلی روی و برد آشپزخانه سمت را او آرشاویر

گفت منصور و خاتون و بیتا : 

بره مهمونم تا باشه بهش حواستون - . 

 روی به رو و رسید سالن به و شد خارج آشپزخانه از هم بعد و

گفت و نشست دوستش : 

نخوردی؟ و غذات چرا -  

بیای بودم منتظر - . 

شرمنده واقعاً - . 

نداره اشکالی - . 



 آسا دل برای خاتون شدند، خوردن غذا مشغول دو هر سپس

گفت و گذاشت جلویش و ریخت غذا : 

مادر بگیری جون بخور - . 

 به رو شرمگین شد، تمام وقتی شد، خوردن غذا مشغول آسا دل

گفت خاتون : 

دارین؟ غذا هم باز -  

دخترم داریم که بله - . 

 ریخت غذا برایش و رفت گاز کنار و شد بلند گرفت، را بشقابش

 جلویش را او غذای و نشست صندلی روی و رفت میز سمت و

گفت و نهاد : 

عزیزم دختر بخور - . 

 .ممنون -

 خاتون از شد تمام غذایش وقتی. شد خوردن مشغول باز و

گفت خاتون که کرد تشکر : 

عزیزم جونت نوش - . 



گفت و زد او روی به لبخندی بیتا و زد لبخندی آسا دل : 

چیه؟ اسمت -  

گفت زودتر خودش بیتا که کرد سکوت آسا دل : 

 شایسته اسمش هست هم دیگه دختر یه. بیتاست اسمم من -

شیمی آشنا باهاش آدمی حاال. است . 

خدمتکاری؟ اینجا -  

 عموق هر منم هستن دار سرایه اینجا مادرم و پدر. نه -

کنممی شونکمک . 

گفت بعد و کرد مکث کمی بیتا : 

نگفتی؟ و اسمت -  

آسا دل - . 

خوشگله خودت مثل - . 

 .ممنون -



 را دستش دو آسا دل که بگیرد دست در را او دست خواست بیتا

گفت و کشید عقب : 

نزن دست من به - . 

 .باشه -

گفت بعد و کرد مکث : 

شی؟می دوست باهام -  

 .نه -

نداشتی؟ وستد حاال تا مگه -  

 او بلند صدای با آرشاویر که کرد سکوت و نگفت چیزی آسا دل

گفت بیتا و زد صدا را : 

کنهمی صدات دکتر - . 

 .ترسناکه -

گیری؟می پناه بهش چرا ترسناکه اگه -  

گفت بیتا که کرد سکوت آسا دل باز : 



دیدم خودم - . 

داد ادامه و کرد مکث : 

 نشده عصبی تا. کنه داص و کسی بار دو آدنمی خوشش دکتر -

داره کار چی باهات ببین برو ! 

 سمت و شد خارج آشپزخانه از زیر به سر و شده بلند آسا دل

 آرشاویر که ایستاد آرشاویر همکار و او روی به رو رفت، آرشاویر

گفت عامرانه : 

 .بشین -

 او و گرفت را دستش اخمو آرشاویر ایستاد، طورهمان اما آسا دل

گفت جدی و شاندن خود کنار را : 

دیمی جواب درست پرسهمی ازت چی هر همکارمه، ایشون - . 
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 که داد تکان " باشه " معنای به چپ سمت به را سرش آسا لد

گفت آرشاویر : 

نه؟ یا گفتم چی فهمیدی. نده تکون سر من واسه -  

بله... ب - . 

 و آمدند باهم بیتا و خاتون کرد، او همکار به نگاهی سپس

 کرد دوستش به نگاهی آرشاویر. رفتند و کردند جمع را هاوسایل

 مبل به آسا دل که بگیرد را ساآ دل دست خواست دوستش و

گفت او به رو و زد صدایش آرشاویر و چسبید : 



زنهمی جیغ بخوره بهش دستت آریا؟ - . 

گفت و کرد آرشاویر به نگاهینیم داشت، نام آریا که دوستش : 

زنهنمی جیغ. خوبیه دختر - . 

گفت و آسا دل سمت کرد رو سپس : 

هستن؟ کجا اتخانواده -  

گفت و کرد خود انگشتان با ازیب به شروع آسا دل : 

دونمنمی - . 

دونی؟نمی چطور -  

دونمنمی - .  

کرد؟ بستری بیمارستان برد رو تو کی پس -  

امدایی - . 

کجاست؟ االن -  

اشخونه - . 

بده بهم و آدرسش - . 



 چرا؟ -

گفت و کرد اخمی آرشاویر : 

بده بهش و آدرس - . 

رمنمی پیشش من .بده امدایی تحویل منو خوادمی خوامنمی - . 

 دوم طبقه سمت و رفت باال پلکان از و شد بلند فوری هم بعد و

گفت و آریا سمت کرد رو آرشاویر دوید، : 

بگیری بیمارستان از و آدرسش تونیمی - . 

داده تغییر و اشخونه انگاری اما گرفتم رفتم - . 

کن صبر لحظه چند. کنممی درستش االن - . 

 .باشه -

 اتاق وارد زدن در بدون و رفت دوم طبقه به و شد بلند آرشاویر

 سمت و کرد بلند را او دید، نشسته در کنار را او و شد آسا دل

گفت و نشاند تخت روی را او و برد تخت : 

کن نگاهم و باال بگیر و سرت - . 



گفت مظلوم و زیر به سر طورهمان آسا دل : 

. ندارم دوسش من. بدی امدایی تحویل و من خوایمی -

کنهمی اذیتم زنه،می و من امزندایی . 

 از دمنمی اجازه نشی درمان و نشه تموم درمانت دوره تا تو -

بگو و آدرس حاال. بشی خارج خونه این . 

زنهمی و من دادم آدرس من بفهمه اگه - . 

ببین و من - . 

گفت و کرد بلند را او سر و برد اشچانه زیر دست : 

 آریا کنه، بلند دست من یونهخ افراد به نداره حق کسهیچ -

 نذار هم االن. بشه خوب زودتر حالت تا کنه کمکم خوادمی فقط

بده و آدرس زود. کنم تکرار سوم بار . 

کنهمی زندگی ورامین - . 

ورامین؟ کجای -  

دونمنمی - . 

پرسید جدی خیلی : 



کردی؟ برقی صندلی هوس آسا؟ دل -  

گفت بغض با و لرزید اشچانه : 

خریده خونه ورامین دونممی فقط. دونمینم خدابه - . 

 .باشه -

گفت و نهاد رویش را پتو و خواباند تخت روی را او : 

کن استراحت - . 

شه؟نمی مزاحمم آقاهه اون -  

 کاریت هم بعد و آریاست هم اسمش داره اسم آقاهه اون -

دکتره هست هم محرمت. نداره .  

بشه نزدیکم ندارم دوست - .  

گفت و انداخت سرش روی را پتو هم بعد و : 

زنهمی مشکوک - .  

 باز و کرد قفل را در و شد خارج اتاقش از نگفت، چیزی آرشاویر

گریستمی صدابی که بود دخترک یشبانه هایگریه . 
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 بیمارستان به آرشاویر زود صبح همیشه مثل شد، که بعد روز

 وقتی همیشه داشت عادت برگشت، خانه به ظهر هنگام و رفته

 که کاری اولین پس کند، حمام کاری هر از قبل آیدمی سرکار از

 لباس و گرفت ایدقیقه پانزده دوش و تهرف حمام به کرد،



 صدا را او اتاقش در پشت که خاتون صدای با و کرد تن مناسبی

گفت و رفت بیرون و کرد باز را آن رفته، اتاق در سمت زد،می : 

خاتون؟ شده چی -  

کن باز و دختر این اتاق در ناهار قبل بیا پسرم؟ - . 

 .باشه -

گفت کوتاهی مکث با : 

میایم ناال برو، شما - . 

گفت و زد او روی به لبخندی خاتون : 

پسرم ببینی خیر - . 

 آرشاویر و رفت او و زد خاتون روی به محبتی پر لبخند آرشاویر

 کرد باز را در و چرخاند  را قفل و کرد حرکت آسا دل اتاق سمت

 دید، اشکی چشمانی با و نشسته زمین روی اتاق وسط او و

پرسید آرامی لحن با پس شد،با مهربان کرد سعی و شد نزدیک : 

میکنی؟ گریه چی واسه آسا؟ دل شده چی -  



 خیره او به اشکش از خیس چشمان با مظلومی لحن و بغض با

گفت و شد : 

 و در چی واسه. نیست تو مثل دکتری هیچ رحمی، بی خیلی -

میکنی؟ قفل  

میکنی فرار و هستی بدی دختر اینکه برای - . 

گفت خسیت لحن با بار این و کرد اخم : 

 چطوری. داری خونه بیرون و خونه تو بادیگارد عالمه یه -

کنم؟ فرار میخوام  

ولی آزادی امروز از. خب خیلی - ... 

 و داد تکان او جلوی را اشاشاره انگشت و کرد قطع را حرفش

گفت تهدیدوار : 

 وقتی. رفتی در یا کردی خطایی کار بفهمم حالت به وای ولی -

. ترسخت. نیست قبل هایتنبیه لمث هاتتنبیه بگیرمت

آسا؟ دل فهمیدی  



 خوشحال و داد تکان را سرش بار دو و کرد پاک را هایشاشک

 :گفت

 .آره -

گفت و شد چشمانش خیره آرشاویر : 

 .آفرین -

 آسا دل که کند بلند را او و بگیرد را دستش خواست هم بعد

گفت و کشید عقب : 

نزن دست من به - . 

 و کشید عقب او باز که بگیرد را او دست خواست باز کرد، اخم

گفت آرشاویر : 

ناهار بریم شو بلند. خب خیلی - . 

گفت آرشاویر که شد، بلند زمین روی از : 

بذار چیزی یه سرت روی - . 

 کرد، سر و برداشت را شالش تخت روی از شرمگین آسا دل

 از... او دنبال به هم آسا دل و رفته بیرون او اتاق از آرشاویر



 روی زنان نفس نفس آسا دل رفتندمی پایین که مارپیچ نپلکا

گفت زد،می نفس نفس که حالی در و نشست پلکان : 

داره پلکان قدرچه - . 

بیا راه پاشو - . 

بشینم کم یه - . 

گفت و نشست رویش به رو او از ترپایین پلکان یک آرشاویر : 

داری؟ آسم کِی از -  

میشه سالی پنج - . 

گرفتی؟ آسم شد چی -  

 هامریه شد باعث کردممی استفاده اُدکلن و عطر از زیاد -

بشه ساز مشکل . 

پرسید و کرد نوچی نوچ آرشاویر : 

اومد؟ جا حالت -  

 .آره -



بریم پاشو پس - . 

 به هم با سپس رفت، پایین هاپله از او همراه و شده بلند آسا دل

 را غذایشان سکوت در هم کنار همگی و رفتند آشپزخانه

 از که حالی در و شد بلند صندلی روی از آرشاویر .خوردند

گفت و داد قرار مخاطب را آسا دل شد،می خارج آشپزخانه : 

مطب میای میشی آماده دیگه ساعت یک - . 

 تشکر خاتون از و کرده تمام را غذایش آسا دل رفت، هم بعد و

گفت بیتا که شود بلند خواست سپس و نموده : 

مونده ساعت یک تا االح. بزنیم حرف کم یه بشین - . 

 کردن جمع به شروع خاتون نشست، و نگفت چیزی آسا دل

 شستن مشغول سپس نهاد، سینگ داخل را هاآن و شد ظروف

 بیقرار و شده بلند آسا دل که بگوید چیزی خواست بیتا شد،

 :گفت

هاگل پیش برم میخوام من - .  

میام منم - . 



 و شده خارج خانه زا او، دنبال هم بیتا و کرد حرکت آسا دل

 مست را آدم فرسخی چند از عطرشان که رفته هاییگل سمت

 آسا دل رفت،می فرو جانت عمق تا اشرایحه بوی و کردمی

 کنار و کشید هایشریه به را هاشکوفه خوش بوی و کشید نفسی

گفت هاآن به خیره و نشست هاگل : 

هامگل عاشق من - .  

قشنگن. آره - . 

 درخت دیدن با آسا دل نشست، زمین روی او کنار هم بیتا

 و افتاد آب دهانش سبز یمیوه از بود پر که(  سبز گوجه)  آلوچه

پرسید مظلوم بیتا به رو و داده قورت را دهانش آب : 

بخورم؟ بچینم آلوچه میتونم -  

گفت لبخند با بیتا : 

 .آره -

نمیکنه؟ دعوام دکتر -  

 .نه -



 و ایستاد آلوچه درخت کنار و شد بلند رازقی ذوق با آسا دل

 تعارف هم بیتا به و نشست قبلی جای سر و چید آلوچه چند

 چندان نه فاصله از دختری دیدن با و خورد را آلوچه اولین. کرد

گفت بیتا به رو دویدمی داشت که دور : 

کیه؟ اون -  

گفت آسا دل به بعد و شد خیره عقب به بیتا : 

کار سر میره داره شده دیرش احتماالً. است شایسته - . 

میکنه؟ کار کجا -  

میکنه؟ کار کجاها بگی بهتره - ! 

گفت بیتا که شد خیره او به گنگ آسا دل : 

 و کالساش ها،صبح فقط البته. داره دانشگاه زوج روزهای -

 و میکنه کار دانشگاه تو هاصبح هم فرد روزهای. گرفته هاصبح

 هم زوج روزهای! هاگمب اینم البته. هتلِ سه حسابدار بعد به عصر

میکنه کار بیاد پیش اوقات بعضی . 

نمیاد؟ خونه توی چرا -  



بینیشنمی اتاقتی، تو همیشه چون. میاد - . 

نیستم که همیشه - . 

شلوغه سرش هم اون خب - . 

نمیشی؟ ناراحت بگم چیز یه -  

باالست امجنبه من بگو نه - . 

میزنی حرف خیلی - . 
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گفت و خندید بیتا : 

ساکتی تو ولی. میگن همه آره - . 

 .اوهوم -

 خورد،می ولع با را آن که حالی در و زد اشآلوچه به دندانی

 :گفت

است خوشمزه و ترش خیلی! اوم - . 

بچین هم باز داری دوست - . 

میشه اذیت اممعده زیادی نه - . 

داری؟ معده مشکل -  

  .نه -

دلی؟ بگم بهت نداره اشکال -  



 .نه -

میشی؟ دوست باهام -  

گفت و خورد را اشآلوچه آسا دل : 

 .نه -

میزنی؟ حرف باهام داری چرا پس -  

میزنی حرف من با داری تو نچو - . 

 ولی باشد، شده ناراحت که آن نه بیتا شد، خیره هاگل به هم بعد

گفت و شد بلند : 

برم من. باش خوش هاگل با تو. باشه - . 

 .خدافظ -

 که اندیشید خود با و شد خیره او رفتن به آسا دل رفت که بیتا

 هم بعد و دکر طی خیالیبی شده، ناراحت او برخورد از بیتا حتماً

 مزه را آن و نهاد دهان بر دیگری یآلوچه و شد خیره هاگل به

 دستش از زمان که بود شده هاگل غرق قدرآن. خورد و کرد مزه



 آرشاویر به و شد بلند ترسیده آرشاویر بلند صدای با و رفته در

گفت و گرفت را او ظریف دست مچ و آمد جلو او که خیره : 

نمیدی؟ ابجو کنممی صدات چرا -  

ببخشید. نبود حواسم - . 

گفت و کرد رها را دستش مچ : 

بیا دنبالم - . 

 مطب به که وقتی کرد، حرکت او دنبال هم آسا دل افتاد، راه و

 را آن و چرخاند در مغزیِ درونِ را کلید آرشاویر شدند، نزدیک

گفت آسا دل به رو و کرد باز : 

تو برو - . 

 شد مطب وارد وقتی رشاویرآ و رفت داخل تعلل کمی با آسا دل

 خیره بسته در به ترسیده آسا دل که بست سرش پشت را در

گفت عادی آرشاویر و شد : 

جلو برو - . 



 او بازوی از آرشاویر بود، خیره بسته در به همچنان آسا دل ولی

 و کرد رهایش رسید، تخت به وقتی کشاند، خود دنبال و گرفت

 :گفت

تخت رو بشین - . 

 و برداشت تخت کنار از را صندلی هم آرشاویر نشست، درنگ با

گفت و نشست رویش به رو و نهاد او جلوی : 

بگو خب - . 

رو؟ چی -  

بشی افسرده و منزوی طوریاین شد باعث که چیزی همون - ! 

گفت آرامی لحن با و برد زیر به سر مظلوم : 

میشم اذیت کنممی فکر بهش وقتی - . 

هوم؟ نشی، اذیت که کنممی کمک بهت منم -  

کنم فکر گذشته به ندارم دوست من - . 

 میکنن اذیتت و میگی گذشته از که چیزهایی گفتن با ولی -

میشی آروم . 



میشم داغون بعدش ولی - . 

 مرحله اون به نذارم که هستم اینجا ام؟کارهچه من پس خب -

 .برسی

رسممی ولی - . 

گفت مهربان : 

کن نگاه من به - . 

 و شد او جذاب چشمان مجذوب و کرد بلند را سرش آسا دل

گفت ناراحت : 

 .سخته -

داری؟ اعتماد من به تو! آسا دل ببین -   

 ادامه آرشاویر که شد، خیره او دهان به طورهمان و نگفت چیزی

 :داد

هستم دکترت من. باش داشته اعتماد بهم - . 

گفت و کشید کوتاهی نفس آرشاویر که نگفت چیزی هم باز : 



بزن حرف حاال خب - . 

 وضوح به درونشان ترس که چشمانی و مظلوم لحن با آسا دل

پرسید بود نمایان : 

ترسناکه؟ اتاق اون تو میبری و من بعد -  

 محو لبخندی با بود، خوانده را او چشمان درون ترس که آرشاویر

 :گفت

نه کنی همکاری و باشی خوبی دختر اگه - . 

بگم؟ باید چی خب -  

رسید؟ ینجاا به کارِت شد چی بگو اول از - ! 

 استرس رفت، ور دستش انگشتان با و کرد سکوت آسا دل

 تمام حتی بود داده باد بر را تمامش که چیزی گفتن از داشت

پرسید آهسته حقیقت، گفتن از داشت ترس را، آمالش و آرزوها : 

دیگه؟ روز یه بذاری میشه -  

 بهتره پس نداره، فرقی هیچ اآلن با دیگه روز یه! آسا دل ببین -

بزنی حرف که .  



گفت کوتاهی مکث با : 

منتظرم من خوب، دختر باش زود - . 

آمد حرف به و کرد باز هم از را هایشلب درنگ کمی با آسا دل : 

 رفتم بیمارستان، برم دادن خبر بهم که فقط داشتم سال هفده -

 توی انگار که بودن مادرم و پدر شبیه نفر دو... که دیدم و

 خواهر یه فقط برام و دادم دست از و ادرمم و پدر. مُردند تصادف

 نیاز شونمحبت به و بودم نوجوان که اوجی تو. داداش یه و موند

االن و کردند رهام باشند کنارم داشتم ...  

 شد، پایین و باال گلویش سیبک و شد ماندگار گلویش بر بغضی

 و بود نیامده کنار آن با هم هنوز که چیزی بیان بود این ترسخت

 اذیت قصد و اندزنده هاآن که کردمی حس و نداشت رشباو

 کنترل نتوانست را اشگریه. اندشده دور او از و دارند را کردنش

 کرد، حس هایشپلک پشت را اشک سوزش و لغزش و کند

گفت بغض با و شد روان هایشاشک که زد پلکی ناخواسته : 



 وابیدن،خ خاک خروارها زیر االن مادرم و پدر که گفتن بهم -

 چون. ببینم خواممنمی حاال، تا ندیدم ببینم، نخواستم ولی

شدن دور ازم و انزنده اونا میدونم . 

ان؟زنده اونا میدونی کجا از -  

 .میدونم -

شدن؟ دور ازت میکنی فکر چرا -  

 دوست من و بدن شوهرم زود بچگی توی میخواستن چون -

 من. کردممی شوناذیت همین خاطر به. بخونم درس داشتم

 بدی دختر چون نمیخوان رو من اونا. انزنده اونا ان،زنده میدونم

براشون بودم . 

گفت مهربان و گرفت را او دست آرشاویر : 

لجبازی فقط. نیستی بدی دختر تو - . 

 خب ولی. شدننمی دور ازم کردممی گوش شونحرف به اگه -

بود مهم منم آینده . 

گفت بغض و گریه با و گریست : 
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 زود بخوام که نداشتم جوش و جُنب دیگه دخترای مثل من -

بود اولویت توی مبرا درس. کنم ازدواج . 

 هق هق با و کرد لرزیدن به شروع هایششانه گریست، بیشتر

 :گفت



 دلم. شده تنگ بابام مامان واسه دلم. شده تنگ براشون دلم -

 و بگم باهاشون قبل مثل هم باز و نم ک پیداشون برم میخواد

 .بخندم

 از آرشاویر. شد بلند هایشهق هق و نهاد زانوانش روی را سرش

 تخت روی را او و کرد بلند را آسا دل سر و شد بلند ندلیص روی

گفت مهربان و خواباند : 

آسا دل باش آروم - . 

 اعصاب روی داشت هایشهق هق و شدنمی آرام اما آسا دل

 تواندنمی کاری دید دیگر که آرشاویر. رفتمی یورتمه آرشاویر

 بگوید چیزی توانستنمی هم او اوضاع این با و ببرد پیش

 آماده را آن که وقتی شد، آلپرازوالم سرنگ کردن آماده شغولم

 دست و نهاد بود فلزی که شکلی مستطیلی و بلند میز روی کرد،

 دست روی را استریل خواست و گرفت دیگر دست با را آسا دل

 ترسیده او، کنار سرنگ دیدن با و کشید عقب آسا دل که بزند او

گفت گریه با خورد سرنگ به نگاهش و کشید عقب : 

بیرون برم میخوام من - . 



 او و آورد پهلوی به فشاری آرشاویر که شود بلند خواست سپس

گفت جدی و کرد خواباندن به مجبور را : 

کن باز و دستت مشت - . 

نمیزنم سرنگ من. خوامنمی - . 

 .میزنی -

گفت و زد او بازوی باالی روی را الکل : 

و دست کن شل - . 

 .نمیخوام -

خواستی ودتخ خب خیلی - . 

 و نداد اهمیتی هایشگریه و تقالها به و برداشت را سرنگ

 در و شده شل بدنش و جان بی کم کم. کرد تزریق را آلپرازوالم

 با آرشاویر رفت، خواب به و شد بسته خیسش چشمان آخر

 بگیرد تماس راسخ دکتر با که کرد فکر این به او، یچهره دیدن

 بودند دفن آن در آسا دل مادر و پدر که زهرایی بهشت آدرس و

 و پدر که واقعیت این با را آسا دل قدم اولین در و بگیرد او از را



 صندلی روی هم سپس. کند برخوردار نیستند زنده دیگر او مادر

شود بیدار آسا دل تا ماند منتظر و نشست . 
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 روی از بود، خیره او به و نشسته طورهمان و بود شده هادقیقه

 رفت رو به رو سمت کشید، ایکالفه " پوف " و شد بلند صندلی



 را راسخ دکتر شماره و برداشت را آن شد، نزدیک تلفن به و

رسید گوشش به او صدای سوم بوق روی گرفت، : 

 الو؟ -

دکتر سالم - .  

احوال؟ چه خبر؟ چه. پسرم سالم -  

خوبی؟ شما. میگذره هی، -  

پسرم لطفت به - .  

گفت درنگ اندکی با : 

شنوممی بگو - . 

 و هستن دفن آسا دل مادر و پدر که زهرایی بهشت آدرس -

 .میخوام

کن یادداشت - . 

کنممی حفظ بگید - . 



 با هم بعد و کرده بِش و خوش کمی آدرس گرفتن از پس

 تخت سمت آرشاویر. کردند قطع را تلفن کوتاهی خداحافظی

 یک داشت کم کم که خورد دیوار ساعت به نگاهش و رفته

 باز چشمانی با را او و کرد آسا دل به نگاهی گذشت،می ساعت

پرسید. دید : 

بیداری؟ یکِ از -  

شدم بیدار تازه - . 

گفت مظلومیت از سرشار لحنی با کوتاهی مکث با : 

بیرون؟ برم میشه -  

بریم پایین بیا. آره - . 

 نگه را او آرشاویر که برود خواست و آمده پایین تخت روی از

گفت اخمو و کرده مرتب او سر روی را شال و داشته : 

؟بدی پوشش و خودت بدم تذکر باید دفعه هر -  

گفت فوری : 

 .ببخشید -



 و کرد حرکت در سمت و رفته بین از آرشاویر صورت روی اخم

 عمارت سمت شدند، خارج مطب از وقتی... او دنبال هم آسا دل

 خانه سمت بلند هایگام با که حالی در آرشاویر کردند، حرکت

 را بود حرکت حال در پشتش که را آسا دل کرد،می حرکت

تگف و داده قرار مخاطب : 

هاگل پیش بری و بزنی گشت حیاط تو میتونی داری دوست - .  

 و برگشت سمتش آرشاویر که کرد تشکر خوشحال آسا دل

گفت جدی : 

تفهیم؟. نمیری کلبه سمت باشه یادت -  

 .بله -

 بابا به رو و دوید هاگل سمت ذوق با آسا دل و رفت و کرد پشت

 وافری لبخند با و  کرد دادمی آب گیاهان به داشت که رحیم

 :گفت

رحیم بابا سالم - . 

گفت لبخند با و شد خیره او به و کرد بلند سر رحیم بابا : 



خوبه؟ حالت. گلم دختر تو به سالم -  

کنم؟ شونآبیاری منم میشه. خوبم آره -  

گفت عطوفت با : 

نشه؟ چرا -  

گفت و داد او دست به را آبپاش : 

دخترم باش مراقب - . 

 .چشم -

 هم بعد و کرد هاآن آبیاری به شروع عشق اب حواسش تمام با

 بابا کرد، تشکر و داد رحیم بابا دست را آبپاش شد، تموم کارش

 عقب آسا دل که بکشد سر بر دستی مهربان خواست رحیم

گفت لبخندی با و نیاوُرد او روی به رحیم بابا و کشید : 

دخترم؟ چیه اسمت -  

آسا دل - . 

خوشگلی اسم چه - . 



 .ممنون -

گفت کوتاهی کثم با : 

فعالً برم من - . 

دخترم برو - . 

 پا که را جا هر شد، گشتن مشغول و گرفت فاصله او از آسا دل

 هم اگر و نداشت فراری راه خورد،می بادیگارد چشمش نهادمی

 با. توانستنمی بادیگارد همه این وجود با کند فرار میطخواست

 کرد،می خواب ار بادیگاردها این نوعی باید که کرد فکر خودش

 و دمغ آمد،نمی نظرش به راهی کردمی فکر چه هر چطوری؟ ولی

 به نگاهش آگاه خود نا کرد، حرکت عمارت سمت برچیده لبانی با

 کنجکاو نرود، آن سمت بوو کرده تاکید آرشاویر که خورد یکلبه

 خانه وارد ولی! چیست؟ کلبه آن درون بداند تا بود مشتاق و

 که کرد موکول وقتی به و نداشت ردسرد حوصله چون شد،

 پلکان سمت. کند توبیخ یا تنبیه را او که نباشد خانه آرشاویر

 او مقابل از شاویرآر که برود خودش اتاق به تا باال، هاآن و رفت

گفت او دیدن با آسا دل که آمدمی پایین داشت : 



کلبه؟ اون تو برم نمیذاری چرا -  

 حالی در و داشت نگه دیگر دست با را سامسونت کیف آرشاویر

گفت رفت،می پایین پلکان از که : 

موقوف فضولی - . 

 رفت، اتاقش سمت عجله با هم بعد و آورد در را او ادای آسا دل

 اما کند، باز را تراس در کرد سعی چندم بار برای شد که وارد

 روی و رفت و برچید لب. بود قفل آن در واقعاً انگار و نشد موفق

 کتاب کاش کرد فکر خودش با و بود حوصله بی ت،نشس تخت

 داد سر بار افسوس آهی. بخواند توانستمی حاال و داشت مطالعه

 چند یا روز چند کند، خود به نگاهی آیینه دیدن با تا شد بلند و

 خودش یچهره اصالً بود؟ نگرفته قرار آیینه مقابل که بود وقت

 یچهره دیدن با و گرفت قرار قدی آیینه مقابل نداشت، یاد به را

 با متعجب و شد گرفته حالش اشرفته گود چشمان و پریده رنگ

گفت خودش : 

 تحمل رو من چطور بودم؟ داغون قدراین مدت این یعنی -

نگفتن؟ چیزی و کردن  



 دیدن با ولی بزند، زار خودش یچهره دیدن با خواستمی دلش

 تواندمی او بود گفته آرشاویر که میز روی آرایشی وسایل

 روی نرم و برداشت رنگی یاسی رژ خوشحال کند استفاده

 آیینه به هم بعد و داد قرار جایش سر را آن. کشید هایشلب

 کل به هم کوتاه رژ یک زدن با حتی اشچهره دیگر شد، خیره

 و گودی ولی بود، شده برابر صد دو اشزیبایی و بود کرده تغییر

 را جلویش موهای کرد،می رکو را او وافر ذوق چشمانش سرخی

 تخت روی رفت هم بعد و نهاد کج فرق و کرده صاف دست با

 هم حوصله ولی نداشت را ماندن اتاق در یحوصله نشست،

 بیتا او نظر از کند، تحمل را بیتا و برود بیرون اتاق از نداشت

 خواستمی دلش. آوردمی درد را سرش و بود حرفی پر دختر

کند سرگرم را خودش مجازی فضای در ات باشد داشته سیستم .  

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [15:08 28.06.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��



[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 17پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 

 روی باز و برداشت را شاگوشی آرایش میز روی از و شد بلند

 گوشهء را آن هم بعد و رفت ور اشگوشی با کمی و نشست تخت

 چه بزند بسته که نداشت پولی شارژ وقتی کرد، پرت تخت

 خواب به و بست را چشمانش و شد ولو تخت روی دمغ! فایده

 اشگوشی ساعت به نگاهی کرد، باز را چشمانش وقتی رفت، فرو

 داشت هوا حاال و بود خواب تمام عتسا دو که شد متوجه و کرد

 یلبه و کرد باز را آن و رفت اتاق یپنجره سمت. کردمی غروب

 آهی شد، خیره بادیگاردها و بزرگ حیاط به و نشست پنجره



 پنهان نیمه و کرده غروب خورشید شد، خیره آسمان به و کشید

 دقیقاً سوخت، خودش حال به دلش. شد ظاهر آسمان در ماه

 دوستی و دادمی ترجیح چیزی هر به را تنهایی. بود تنها ماه مثل

 کسی با خواستنمی و دانستمی تباهی یک را مؤنث و مذکر با

 دید آسیب چطور که کردمی فکر گذشته به وقتی کند، دوستی

. بود بیزار هم خودش جنس از حتی بلکه مذکر جنس از حتی نه

 دانستنمی حتی که بود شده خیره نورانی و تابان ماه به قدرآن

 بلند اند،خورده سُر هایشگونه روی اشبهاری هایاشک چطور

 روی خواست و کرد پاک را هایشاشک دست پشت با و شد

 او اتاق وارد زدن، در به ایتقه بدون آرشاویر که بنشیند تخت

 روی و شد نزدیک آرشاویر ایستاد، آسا دل بست، را در و شد

تگف او به رو و نشست تخت : 

 .بشین -

گفت و نشست تخت روی او از فاصله با زیر به سر آسا دل : 

اومدین زود امشب - ! 

نداشتم زیاد مریض - .  



داشتین؟ کازم -  

جایی بریم باید باشی آماده فردا واسه بگم بهت اومدم آره، - . 

پرسید و کرد بلند را سرش آسا دل : 

 کجا؟ -

فهمیمی - . 

 و شد بلند فوری آسا دل هک برود خواست و شد بلند آرشاویر

زد صدایش هولکی هول : 

دکتر؟ آقای -  

 ایاشاره با آسا دل که شد خیره او به سوالی و برگشت آرشاویر

گفت تراس، در به کوتاه : 

کنین؟ باز و تراس در میشه -  

چی؟ واسه -  

تراس روی برم خوادمی دلم - .  



 آن و آورد در خود جیب از را کلید و رفت تراس سمت آرشاویر

 و ورود در سمت هم بعد کرد، بازش و برد تراس مغزیِ درونِ را

گفت و کرد حرکت خروج : 

بزنه سرت به فرار فکر حالت به وای ولی - . 

 و زد صدایش آرشاویر که رفت تراس سمت خوشحال آسا دل

 :گفت

شام میای دیگه ساعت یه - . 

 خیره تاریک هوای به و شد تراس وارد آسا دل رفت، هم بعد و

 که وقتی ولی لرزید، ایلحظه خورد تنش به که سرما بوی شد،

 و کشید عمیقی نفس برد،می لذت خوب هوای این از داشت

 کاش کرد فکر خودش با. بلعید و فرستاد هایشریه به را سرما

 این هم وقتهیچ و خوابیدمی و شدمی سرد بدنش همیشه

 تراس ارکن از که بود تراس روی. شدنمی آورده بر آرزویش

شنید صدایی . 

اینجام دلی؟ هوی؟ - . 



 خندان را بیتا و شد خیره رو به رو تراس به و چرخاند را سرش

گفت و دید : 

منه؟ اتاق بغل اتاقت هم تو -  

ببینی؟ و اتاقم بیای داری دوست -  

نمیکنه؟ دعوام دکتر -   

بیا. نه - . 

بیام؟ واقعاً -  

بیا آره - . 

 اتاق از و شد خارج تراس از و زد خوشحالی لبخند آسا دل

 چگونه او اتاق دکوراسیون ببیند خواستمی دلش رفت، بیرون

 در به ایتقه آمد تا شد نزدیک او اتاق در به وقتی پس! است؟

گفت و کرد باز را در بیتا بزند : 

تو بیا - . 

 با و شد خیره او اتاق اجزای به دقت با و شد او اتاق وارد آسا دل

گفت وافری ذوق : 



نصبه اتاقت دیوار روی عروسک قدرچه! ییوا - . 

گفت و داد ولو تخت روی را خودش بیتا : 

هامعروسک عاشق من - . 

دارم دوست خیلی منم - . 

بردار میخواد دلت و کدوم هر - . 

گفت و شد خیره هاعروسک به ایستاده طورهمان آسا دل : 

تواِ مال اینا. نمیخوام. نه - . 

گفتم جدی - . 

 .ممنون -

ببینم؟ و کمدت توی نممیتو -  

ببین آره - . 

 و درخشید چشمانش و کرد باز را کمد در کنجکاوی با آسا دل

گفت لب بر لبخند : 

خوشگلن چه چسبوندی؟ بازیگر عکس و کمد توی وای - . 



هستن امعالقه مورد بازیگرای اونا. آره - . 

 کرد اشاره کمد روی پوستر به و کرد باز کامل را کمد در آسا دل

گفت و : 

کیه؟ این -  

استخری شاهرخ - . 

قشنگیه اسم شاهرخ - . 

هست هم باستانی اسم یه. آره - . 

گفت و بست را کمد در دید را هاعکس یهمه که آن از پس : 

نداری؟ کتاب قفسه -  

 خون درس ولی. نیستم اینا و مطالعه اهل زیاد راستش -

دارم هم کوچولو قفسه یه! هاهستم . 

گفت و کرد اشاره کمد کنار به : 

کتابام هم اون - . 

بببینمشون؟ میتونم -  



ببین. آره - . 

 و برداشت را هاکتاب از یکی سپس نشست، قفسه کنار آسا دل

 خواند، که را کتاب یخالصه " سوگند یک راز " کرد بازش

گفت ذوق با و آمد خوشش : 

 بخونمش؟ میدی امانت بهم. باشه قشنگی رمان باید این! وای -

دممی پس بهت فردا . 

خودت مال داری دوست - . 

 قبول میطداد او به بیتا که چیزی هر و بود خجالتی زیادی

گفت پس. کردنمی : 

ممنون نه - . 

 کند جلب را او نظر تا شود وارد راهی هر از کردمی سعی که بیتا

 یکی یکی را هاکتاب آسا دل. نبود موفق انگار شود دوست او با و

سیدپر و شد بلند هم بعد و زد دید : 
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میخونی؟ زیاد رمان -  

 .آره -

نکردم پیدا پزشکی کتاب توشون - . 

داد بهت شاید بگو بهش میخوای. داره زیاد آرش آقا - . 

کیه؟ آرش آقا -  



نیست این اسمش البته! دیگه دکتر - . 

چیه؟ اسمش پس -  

 .آرشاویر -

جذابی اسم چه - . 

گفت مکث کمی با : 

میده؟ بهم بگم بهش یعنی -  

  .نمیدونم -

ممنون باشه - . 

گفت و کرد مکث باز : 

قشنگه خیلی اتاقت دکوراسیون - . 

یمرس - . 

 شد، بلند تخت روی از و کرد اتاقش دیواریِ ساعت به نگاهی بیتا

گفت و کرد مرتب را لباسش : 

شامِ نزدیک دیگه بریم؟ - . 



 .باشه -

 و شد خود اتاق وارد آسا دل شد، خارج اتاق از او همراه هم بعد

 از خواستند بیتا با و رفت بیرون و نهاد آرایش میز روی را کتاب

گفت بیتا که برود یینپا مارپیچ هایپله : 

میده حالی یه. میخورم سُر اینجا از اوقات بعضی میدونی - . 

 .خطرناکه -

بابا نه - . 

گفت و نشست نرده روی : 

کن تماشا حاال - . 

 فرود پله آخرین روی که همان و کرد رها را خودش هم بعد و

 نماییدندان لبخند بیتا و شد ظاهر جلویش اخم با آرشاویر آمد،

گفت وا و زد : 

هوم؟ داره؟ خطر نخور سُر گفتم دفعه چند نه؟ نمیری رو از -  

بدم نشون آسا دل به خواستممی - . 

برو بدو. کنی اشهوایی نبینم. بیخود - . 



  .باشه -

پرسید آرشاویر که ایستاد بیتا : 

دیگه برو - . 

پایین بیاد آسا دل منتظرم - . 

گفت و کشید نفسی و آمد پایین آسا دل لحظه همان : 

زیاده هاشپله قدرچه - .  

 و کرد زدن نفس نفس به شروع و شد ساکت آرشاویر دیدن با و

پرسید آرشاویر : 

خوبه؟ حالت -  

گفت زنان نفس نفس آسا دل : 

خوبم... خو - .  

 و رفت باال هاپله از هاآن به توجه بی و داد تکان سری آرشاویر

رفتند آشپزخانه به همدیگر با هم آسا دل و بیتا . 
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 خودشان اتاق به کسی هر خوردند، را شانشام که آن از پس

خوابیدند و رفتند . 

 و زد آسا دل یبسته اتاق در به ایتقه آرشاویر شد که بعد روز

 :گفت



شدی؟ آماده -  

 که رفت بیرون دست به کیف هم بعد و زد کمرنگی رژ آسا دل

 خشک او هایلب به ایاشاره با و کرد اخم او دیدن با آرشاویر

 :گفت

کن پاکش برو بدو - . 

 پاک را رژ و رفت و برد زیر به سر شده سرخ هاییگونه با آسا دل

 و زد پیروزمندی لبخند او دیدن با آرشاویر بار این آمد، و کرده

 پایین پلکان از وقتی او، دنبال هم آسا دل و رفت پلکان سمت

گفت عطوفت با و آمد او که زد صدا را خاتون آرشاویر رفتند : 

پسرم؟ جانم -  

نمیایم خونه ناهار ما. نبین تدارک زیاد ناهار - . 

پسرم باشه - . 

 و شد خیره خاتون به استرس از پر آسا دل رفت، هم بعد و

 :پرسید

ببره؟ میخواد کجا رو من میدونی شما -  



نیومده در دادش تا برو. دخترم نه - . 

شد بلند آرشاویر داد صدای زمانهم : 

آسا؟ دل -  

گفت و داد هول جلو به را آسا دل خاتون : 

نشده عصبی تا برو. دخترم برو - . 

 و گرفت را او دست آرشاویر رسید، او به وقتی و رفت آسا دل

 ریموت با را ماشینش و رفت پارکینگ سمت و کشاند خود دنبال

 هم بعد نشاند، ماشین داخل را او و کرد باز را جلو در و کرد باز

 شد، خارج خانه از و نموده روشن را ماشین و شد سوار خودش

 و گرفت خیابان از نگاه بعد و شد خیره هاخیابان به کمی آسا دل

گفت و شد خیره آرشاویر نیمرخ به : 

ریم؟می کجا -  

فهمیمی - . 

 درون که بود سکوت تنها این راه، بقیه و نگفت، چیزی دیگر

 ماشین با آرشاویر بعد ایدقیقه کرد،می فرمانی حکم ماشین



 را ماشین و چرخاند را فرمان جایی و شد زهرا بهشت وارد

گفت آسا دل به نگاهینیم با و کرد خاموش : 

شو پیاده - . 

 شروع داد،می بد گواهی هم دلش حتی که استرس پر اما آسا دل

 دیگر سمت شد، پیاده آرشاویر کرد، هایشناخون جویدن به

 جایی آن از و کرد پیاده را آسا دل و نموده باز را در رفته ماشین

پرسید داشت، آشنایی او حاالت این با که : 

 میترسی؟ -

پرسید و تکان " آره " معنای به را سرش مظلوم آسا دل : 

اینجا؟ آوردین و من چی واسه -  

 را هامقبره وقتی. کشاند خود دنبال و گرفت را او دست آرشاویر

 سمت کرد رو رسید، آسا دل مادر و پدر مزار به باألخره کرد، رد

گفت و آسا دل : 

کن نگاه - . 

و؟ چی -  



رو جلوت مزارهای - . 

 مظلوم هاآن نام خواندن بدون و کرد مزار به نگاهینیم آسا دل

 :گفت

دیگه بریم - . 

بخون و مزار روی هایاسم - . 

چی؟ واسه -  

 .بخون -

 تمام ناگهان به و انداخت مزار روی هایاسم به نگاهی آسا دل

 آهسته آمد، درد دلش شد، شوکه و آمده در لرزش به تنش

کرد زمزمه : 

بابا؟ مامان؟ -  

گفت خودش با و داد تکان راست و چپ سمت به را سرش : 

انزنده اونا دروغه، نه - . 

گفت و شد نزدیکش آرشاویر : 



 زیر جسمشون. نیستن اونا فهمی؟می. دختر اینه واقعیت -

 .خاکه

شد آلودبغض مظلومش لحن : 

کنمنمی باور من نه - .  

 گوی دو از که بود هایشاشک جوشش و رفت عقب قدمی

 و کشید چشمانش روی دستی کردند، باریدن به شروع زیبایش

 :گفت

انزنده اونا. نیستن من مادر و پدر که اینا. دیگه بریم - . 

. تواَن مادر و پدر اینا. آسا دل بیای کنار واقعیت با بهتره -

ای؟متوجه  

زد جیغ : 

فهممنمی نه - . 

گفت و گرفت را او دست آرشاویر : 

 .بشین -

 .نمیخوام -



زد داد سرش : 

بشین گفتم - . 

 و نشست فرمان به گوش فوری و دخترک، افتاد جانش بر ایلرزه

گفت شاویرآر : 

مزار رو بذار و دستت - . 

 .نمیخوام -

زد داد سرش هم باز : 

باش زود - . 

 سختی به لرزید، اشچانه لرزید،می و رفتنمی جلو دستانش

 ضبغ با آرشاویر به بارانی نگاهی با گرفت، قرار مزار روی دستش

گفت جدی که شد خیره : 

بخون فاتحه - . 

 ترمحکم بار این داد، تکان باال به " نه " معنای به را سرش

زد داد سرش : 

آسا؟ دل -  



 که مزار این و اینجا از دور به برود، فقط و شود بلند خواست

 نه دیگر که گفتندمی و کردندمی کجی دهن او به داشتند

 نه بکشد، موهایت روی عطوفت با پدری دست که پدریست

 بلند توان ولی بفشارد، آغوشش در را تو مهربانانه که مادری

 داشت بغض بود، شده سست زانوانش گویی و نداشت شدن

کرد زمزمه و کرد مزار روی عکس به نگاهی کرد،می اشخفه : 

 بابایی؟ -

اشآهسته لحن و نشست مادرش مزار روی دستش آگاه خود نا : 

 مامان؟ -

 از تا بود منتظر و داشت نظر زیر را او حرکات ریز به ریز آرشاویر

 در بغض انگار گرفته دل آسا دل ببیند، را واکنشی گونه هر او

 تا شدمی بسته و باز دهانش نداشت، شکستن قصد گلویش

 دخترها یهمه چرا نیست، انصاف این بگوید که بگوید، چیزی

 را مادر و پدر مهر نباید چرا است؟ یتیم او و دارند مادر و پدر

 و غمگین مدام او و بودند شاد دیگر دخترهای چرا ببیند؟

 روزهای و هاخنده و گرفت سر از هایشدلتنگی زده؟ حسرت



 تکیه کو پس زد، جیغ و آورد یاد به را مادرش و پدر با خوشش

 بر مشتی همراهش؟ و یار کو پس داد، سر جانگداز آهی گاهش؟

 هم باز فشرد، را قلبش اش؟شادانه زندگی کو پس زد، قلبش

 خفگی اثر بر خواستمی دلش و کردنمی باز سر بغضش زد، جیغ

 .بمیرد
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 پژواک او گوش به داشتند زهرا بهشت این و دنیا تمام انگار

 پدر نیست، دیگر لبخندهایش نیست، پدر که انداختندمی

 دیگر گاهشتکیه مادرش، نیست، دیگر تنومندش و استوار

کرد زمزمه. نیست دیگر آهش درمان نیست، : 

عاشقتم؟ میدونی مامان -  

 نداشت نیاز تلنگر دخترک این و کردنمی باور و دیدمی چشم با

 آرشاویر محکم سیلیِ که زد تریمحکم جیغ بیاید؟ خود به تا

آمد فرود صورتش روی : 

نیستن زنده دیگه اونا. آسا دل بیا خودت به - .  

 و شد صورتش سوزش خیالبی گریست، و شکست بغضش

 بخواند، فاتحه آمدنمی دلش نهاد، مادرش مزار روی را سرش

 که بزند گول را خودش خواستمی و کند باور خواستنمی نگارا

زد هق و گرفت آغوش در را مزار. اندزنده هاآن : 

کن بغلم پاشو مامان؟ - .  



 و درد به شروع ندارد، وجود آرشاویری انگار و کرد بلند را سرش

کرد مادرش با دل : 

. بگی تو چی هر کنی؟ عروسم خواستینمی مگه پاشو مامان؟ -

پاشو قطف . 

 باز خیالبی و آمد درد دستش زد، مزار روی بر محکمی مشت

 کنارش و شد بلند فوری آرشاویر شد، خونی بار این که زد مشت

گفت و گرفت دست در را او دست و رفت : 

آسا دل آروم - .  

گفت گریه با و شد خیره او به بارانی چشمانی با مظلوم و بغض با : 

 بلند بگو خدا رو تو نمیشه؟ بلند چرا پس بشه، بلند بگو بهش -

. میخوام و بغلشون من. میخوام و بابام مامان من. خدا رو تو. بشه

میرممی اونا بدون من . 

 و کرد خارج جیب از دستمالی سوخت، او حال به دلش آرشاویر

گفت و فشرد را او خونی دست روی : 

خوابیدن راحت زیر اون اونا آسا؟ دل - . 



شدمی دیوانه داشت و بودن خودش دست هایشحرف . 

 دل بگو. کنن بغلم بگو. بشن بلند بگو. شده تنگ براشون دلم -

میشه بگو میشه، عروس بگو. میشه بخواهین جور هر آسا . 

 درد این گویا و کردنمی حس اصالً انگار را دستش سوزش و درد

 مزار به مظلومانه نگاهی کرد،می اذیتش داشت قلبش سوزش و

گفت هق هق با و کرد پدرش : 

 خدا به پاشو کنی؟ عروسم خواستینمی مگه. بابایی پاشو -

میشم همون مال کردی انتخاب و کسی هر دیگه .  

 نگه ترمحکم را او دستان آرشاویر که کند زنی خود خواستمی

 و رفت تحلیل صدایش که زد هق مظلومانه قدرآن داشت،

 این قتطا کوچکش دل... رسیدمی گوش به ریز هایشزمزمه

 و بسته اشاشکی چشمان نداشت، جا یک را غصه و درد همه

 همچون را او و کرده بلندش دست یک با آرشاویر شد، حالبی

 تند هاییقدم با و کشید آغوش در کمر از گهواره چون پرکاهی

 ایفاصله از که بود راسخ دکتر این و کرد حرکت ماشینش سمت

 آسا دل پدر صمیمیِ وستد که مردی. بود ماجرا این شاهد دور



 وقتهیچ ولی باشد، عروسش آسا دل داشت آرزو همیشه و بوده

 حال که وقتی گذاشت را موضوع این و نکرد بیان را ماجرا این

 زهرا بهشت از هاآن که شد مطمئن وقتی. شود خوب آسا دل

... بخواند هاآن برای ای فاتحه تا رفت مزار سمت اندشده خارج

 بود نشسته صندلی روی تخت روی به رو مارستانبی در آرشاویر

 نا بود، خیره آسا دل خواب در غرق و پریده رنگ یچهره به و

 و نهاد گوشش پشت را او موهای و رفت جلو دستش آگاه خود

کرد زمزمه : 

سرکش دختر - . 

 شال و کرد بلند را او آرشاویر شد، بیدار آسا دل بعد دقیقه سی

گفت و کرد مرتب او سر روی را : 

 آرومی؟ -

 که کرد دستش به نگاهی سپس و بیمارستان به نگاهی آسا دل

پرسید بود، شده پانسمان : 

شده؟ چی دستم -  



 صدای اش،دلی ته هایگریه صدای آمد، یادش خودش بعد ولی

... هایشجیغ هایش،التماس زد، مزار روی که مشتی هایش،ضجه

 باز پوشاند، را کفشش و آورد پایین تخت از را او شاویرآر

 دنبال را او و گرفت را او دست آرشاویر و ریخت هایشاشک

 کشاند خود دنبال را او باز آرشاویر ایستاد، آسا دل کشاند، خود

 شدند، خارج بیمارستان از ببرد، باال را تحملش تنها کرد سعی و

 و نشاند ماشین داخل را آسا دل شدند، نزدیک ماشین به

 آسا دل که کند روشن را ماشین واستخ و شد سوار هم خودش

 :گفت

مزار؟ میریم -  

 .نه -

مزار؟ میبری و من -  

گفت و شد خیره او مظلوم چشمان به آرشاویر : 

 .آره -

 کِی؟ -



هاجمعه - . 

ببری؟ فردا نمیشه -  

 .نه -

 ولی باشد، توجه بی کرد سعی آرشاویر زد، هق هق گریست،

 دکتر به چون باشد، جهتو بی توانستنمی که بود این امر حقیقت

 بدون دهد، تحویل سالم و کند خوب را او تا بود داده قول راسخ

 دل بلند هایگریه فقط و حرفی هیچ بدون کرد، حرکت مقصد

 خودش چون کردمی درکش. شدمی روحش سوهان که بود آسا

 بود داده دست از را مادرش و پدر که شدمی سالی سه حدود هم

 و ترمز روی زد را ماشین و شد تمام طاقتش آخر ولی. بود تنها و

گفت بلندی نسبتاً صدای با تقریباً و کرد پارک خیابان کنار : 

 .بسه -

 و شد خفه گلو در هایشهق هق ترسید، او بلند صدای از آسا دل

 ماشین در به ریخت،می اشک چشمانش از صدا بی تنها بار این

 آرام و بود او هب خیره اشک در غرق چشمانی با مظلوم چسبید،



 در و برسد خانه به زودتر چه هر خواستمی دلش شد،نمی

گفت آهسته. بگرید فقط اشتنهایی : 

خونه بریم - . 

 دست سپس شد، خیره بیرون به اول و گرفت او از نگاه آرشاویر

گفت و نهاد او ظریف یشانه روی : 
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رستوران؟ بریم داری دوست -  

خونه بریم. نه - . 

 تماس عمارت با و برداشت کابین روی از را گوشی آرشاویر

فتگ و برداشت را گوشی بیتا که گرفت : 

بفرمایید دکتر سالم - . 

خونه گردیممی بر. کنه درست بیشتر ناهار. بگو خاتون به - . 

 .باشه -

... داد حرکت را ماشین و نهاد کابین روی را گوشی و کرد قطع

 آسا دل او از زودتر و کرده پارک را ماشین و رسید خانه به وقتی

 گریه اب شد، اتاقش وارد رفت، خانه داخل سرعت به و شد پیاده

 و پوشید راحتی لباس و کرده خارج تن از را هایشلباس

 را خودش کرد، پرت اتاق از جایی کدام هر را بیرون هایلباس

 حتی که مظلومانه قدرآن گریست، کرد، دمر و داد ولو تخت روی



 اتاقش در بعد ایلحظه... شدنمی خشک اشکش یچشمه گویی

زد صدایش خاتون و شد زده : 

ناهار بیا دخترم؟ - . 

 .نمیخورم -

دختر کنیمی ضعف - . 

 .نمیخورم -

 آرشاویر رفت، آشپزخانه به وقتی رفت، درهم ایقیافه با خاتون

پرسید بود خوردن غذا حال در که : 

 نیومد؟ -

پسرم نه - . 

گفت او به رو و کرده تشکر خاتون از خورد کامل که را غذایش : 

باال بیار و غذاش - . 

 از کرد، عبور هم سالن از و شده خارج نهآشپزخا از هم بعد و

 بزند، او اتاق در به ایتقه که آن بدون سپس رفت، باال پلکان

 خارج دمر حالت از را او زوری رفت، کنارش شد، اتاقش وارد



 شروع و برداشت دستمال آرایش میز روی از نشاند، را او و کرده

 کرد،می جذابش که لبخندی با و کرد او هایاشک کردن پاک به

 :گفت

 حیف. شده سرخ کردی؟ کارچی خوشگلت چشمای با ببین -

هوم؟ نیست؟ هاچشم این  

 هم باز گفت،نمی چیزی و بود کرده سکوت اما آسا دل

 را او هایاشک دستمال با آرشاویر باز و شدند بارانی هایشاشک

گفت و کرد پاک : 

جون دختر بسه - . 

 تخت کنار کوچک عسلی روی را آن و آمد غذا سینی با خاتون

پرسید و نهاد : 

پسرم؟ نمیخوای چیزی -  

لطفاً بیار و ابزارم کیف اتاقم از برو - . 

گفت آسا دل به رو آرشاویر و رفت خاتون : 

بخوری دارو باید بعدش که بخور و غذات - . 



گفت و گرفت فاصله او از آسا دل : 

دارو نه میخورم غذا نه - . 

گفت جدی و چسباند تخت به را عسلی و کرد اخم آرشاویر : 

میخوری رو غذا این ته تا - . 

 سر آسا دل رفت، و داد آرشاویر دست و آمد ابزار کیف با خاتون

 بازی شده دمپخت برنج با و زدمی برنج روی را قاشق زیر به

 با بلرزد، هایششانه کمی شد باعث آرشاویر بلند داد که کردمی

گفت لوممظ و ناراحتی با و شد خیره او به بغض : 

نیست امگرسنه سرم، نزن داد - . 

بخور و غذات و باش خوبی دختر - . 

ندارم اشتها - . 

 روحیه به وقتی ولی شود، وارد زور راه از خواست و کرد اخم

 جمله یک به تنها اش،روحی آسیب و کرد فکر او شکننده

کرد قناعت : 



 ازت و دادم بهت که هاییخوشگل لباس اون تموم نخوری -

یرمگمی . 

 پس و خورد قاشق چند سختی به برچید، را لبانش و شد دمغ

 وقتی کرد، اشآماده و آورد در سرنگی کیفش از آرشاویر کشید،

 دست در را او دست و نکرد اصراری خوردنمی دیگر او که دید

 مشت به فشاری او، دست روی الکلی استریل زدن با و گرفت

گفت و کرد وارد او دست : 

کن باز و دستت مشت - . 

 .نه -

 او مقابل در قدرآن آسا دل کرد، وارد دستش به خفیفی فشار

کرد ایناله و آمد درد دستش که جان بی بدنش و بود ضعیف : 

 .آی -

 دست به را سرنگ هم سپس کرد، باز را او دست مشت آرشاویر

 کنار کوچک یزباله سطل کنار را خالی سرنگ و کرد تزریق او

انداخت تخت . 



بخوابی خوب - . 

 برداشتن با و نهاد او روی را پتو و خواباند تخت روی صاف را او

 و رفته خودش اتاق به اول. شد خارج او اتاق از ابزارش کیف

 به کیف شد آماده کهآن از پس برود، سرکار به تا شد آماده

 که حالی در رفت، پایین پلکان از و آمده بیرون اتاقش از دست

 خاتون که زد صدا را خاتون بلند صدای با شدمی خارج سالن از

گفت و شد نزدیک او به و آمد : 

پسرم؟ بله -  

لطفاً کن تمیز رو آسا دل اتاق - . 

 .باشه -

 باال هاپله از و زد کمر بر دست یک هم خاتون و رفت آرشاویر

کرد تمیز را او اتاق و شد آسا دل اتاق وارد و رفت ...  
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 صدای جز و بود سکوت در کامالً تاریک عمارت بود، شده شب

 همگی شد،نمی شنیده چیزی هیچ اتاقش از آسا دل ریز ریز

 خوردن شام برای اشتهایی آسا دل ولی بودند خورده را شانشام

 با آورد،می درد را کوچکش دل مادرش و پدر به فکر نداشت،

 تمام داشت، هاآن با خوشی روزهای چه که کرد فکر خودش

 با کنار در هایشخوشحالی به فقط و زدمی خط را هادلخوری

 دربر را وجودش تمام سینامحسو لرزش. کردمی فکر بودن هاآن



 که بود شب آخر. ریختند اشبهاری هایاشک هم باز و بود گرفته

 را شامش و بود گرفته هم دوش و آمده سرکار از خسته آرشاویر

 حاال... داد چای سفارش خاتون به و رفت سالن به بود، خورده هم

 به رو آسا دل آوری یاد به با که بود چای خوردن حال در هم

پرسید خاتون : 

خورد؟ شام آسا دل -  

 .نه -

گفت و کرد اخم : 

باال بیار کن گرم و غذاش - .  

 اتاق وارد و رفت باال هاپله از شد، بلند و کرد رها را نصفه چای

 خارج اتاق از و نموده آماده را آرامبخشی سرنگ و شد خودش

 و شد او اتاق وارد زدن در بدون و رفته آسا دل اتاق سمت شده

 مچاله جسم رفت، تخت سمت و نهاد آرایش میز روی را سرنگ

 سختی به و کرد بلند را لرزیدمی تخت روی که را آسا دل یشده

گفت عصبی و نشاند تخت روی : 

فهمی؟می. نمیشن زنده مادرت و پدر نخوردن غذا با -  



نیستم هم گرسنه اصالً. نه - . 

نیست اتگرسنه کردی غلط - . 

 و گرفت دست در را او لرزان ینهچا آرشاویر لرزید، اشچانه

 :گفت

ای؟متوجه. بیای کنار واقعیت با بهتره -  

 تکرار را حرفش آرشاویر بود، اشخیره سکوت در اما آسا دل

 :کرد

ای؟متوجه -  

زد لب سختی به : 

آره... آ - . 

 تشکر او از آرشاویر و آمد غذا سینی با خاتون که کرد رهایش

 که حالی در و شد بلند جایش از آرشاویر و رفت خاتون و کرده

گفت جدی خیلی رفت،می بیرون اتاق از : 

 به وای وگرنه. باشی خورده و غذات باید اومدم وقتی میرم من -

 .حالت



 کرد بازی آن با کمی و کرد غذا به نگاهی آسا دل رفت، هم بعد و

 و کرد غذا به نگاهی بود در کنار که گلدان دیدن با هم بعد و

زد سرش به فکری . 

 لبخند او خالی بشقاب دیدن با و آمد آرشاویر بعد دقیقه چند

گفت و شد نزدیک او به و زد پیروزمندی : 

 .آفرین -

 دل که شد نزدیک او به و برداشت آرایش میز روی از را سرنگ

گفت غمگین آسا : 

خوردم کامل و غذام که من نزنی؟ آمپول نمیشه حاال - . 

نمیشه نه - . 

 خونسرد و اخم با آرشاویر که برد پشت به را دستانش آسا دل

گفت و آورد جلو را او دست یک حرکتی در : 

 " و " باشه " فقط. نداری آوردن " نه " حق من حرف رو -

تفهیمی؟ " چشم  



 ایتوجه و کرد تزریق او دست به را سرنگ مالیمت بدون هم بعد

 روی را او و انداخت زباله سطل داخل را سرنگ و کرد او یناله به

شد خارج او اتاق از و خواباند تخت . 

 رحیم بابا تا ببرد را گل تا آمد منصور وقتی شد که صبح

 آرشاویر به و شد متوجه بِبُرد، قیچی با را اضافه هایشاخک

 کرد،می عبور عمارت حیاط از داشت لحظه آن که آرشاویر گفت،

 تمام دادش که بلندی صدای با و شد خانه وارد و شده خشمگین

 از ترسیده آسا دل زد، صدا را آسا دل بود کرده پر را عمارت

 روی را او وقتی و رفت باال هاپله از آرشاویر و شد خارج اتاقش

 و گرفت بازویش از و شد بدتر خشمش دید، ایستاده راهرو

گفت عصبی : 

کنممی درستت میزنی؟ دور و من بچه دختر تواِ - . 

 اهمیتی او تقالهای و هاگریه هب و کشید پایین هاپله از را او و

 کردندمی سعی بقیه هم چه هر برد، انباری سمت را او و نداد

 بقیه گشت،نمی بر خود تصمیم از او کنند منصرف را آرشاویر

 را انباری در که وقتی درست سوخت،می آسا دل حال به شاندل



 کرد روانه را شایسته عماد، رسیدند، سر شایسته و عماد کرد باز

گفت و شد آرشاویر نزدیک خودش هم بعد و برود تا : 

آرش؟ کنیمی کارچی -   

بشه درست تا کنممی ادبش - . 

است بچه دختر یه فقط این - . 

عماد کنار برو. جهنم به - . 

بگذر رو دفعه این بیا حاال - . 

گفت اخمو و جدی او به نگاهینیم با : 

نکن دخالت نیست مربوط بهت که کاری توی - . 

 و کرد پرت انباری داخل را آسا دل و داد هول سمتی را او سپس

 قفل و بست را در و نکرد توجه او هایالتماس به و بست را در

 برایش را در کسی دید که آسا دل رفت، بقیه به توجه بی و کرد

 درون که ترسناک هاییمجسمه دیدن با و برگشت کندنمی باز

 و زد بلندی جیغ و گرفت خوفش تاریک، درونش و بود انباری

 اصالً کرد سعی آمد هوش به وقتی. رفت هوش از انباری در کنار



 و گریست مظلومانه و بست را چشمانش نکند، نگاه هامجسمه به

کوبید در به : 

نیست؟ اینجا کسی -  

نالید گریه با و گریست : 

کنه باز و در یکی خدا رو تو - . 

گفت بغض با توأم کوتاهی مکث با : 

ترسممی اینجا من - . 

 منصور و کند باز را در تا نداشت هم را یدک کلید حتی کسهیچ

 وقتی! داده اطالع آرشاویر به چرا که فرستادمی لعنت خودش به

 باز را انباری در و بیاید سرکار از تا زد زنگ او به بار یک خاتون

بود گفته خیالبی خیلی آرشاویر کند : 

میام شب - . 
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 در پشت هم شایسته و بیتا بود، کرده خاتون جگر به خون و

 از کمی تا شوند صحبتهم او با تا کردندمی سعی و بوده انباری

 داشت درد دل. شدنمی آرام آسا دل ولی شود، کم آسا دل ترس

 هم بیتا و شایسته رفت، حال از هم باز سپس قلبی، درگیریِ و

 بودند شده نگرانش داد،نمی جواب او و زدندمی صدایش چه هر

 با امروز نداشت، را آرشاویر به زدن زنگ جرئت کسهیچ اما،

 ناهار از چیز هیچ کسهیچ و گذشت یشهاسختی یهمه



 غذا هم منصور و بودند خورده که بود غذایی فثط نفهمید،

 داشت را آسا دل یدلشوره قدرآن که هم خاتون و بود نخورده

 به هم بی بی ماه و رحیم بابا رفت،نمی پایین گلویش از غذا اصالً

 انهخ وارد آرشاویر و شد شب که وقتی. بودند ناراحت او خاطر

 در بی بی ماه و رحیم بابا سالن، به کند ورود خواست تا و شد

 هم را بیتا و خاتون و منصور ها،آن کنار شایسته و عماد هم، کنار

گفت و دید خود روی به رو کنارشان در : 

کردین؟ کمین اینجا همه خبره چه -  

 بر سفیدی ریش حق و بود تربزرگ همه از که رحیم بابا

 زمین را او روی موقع هیچ آرشاویر و داشت شانگردن

گفت کوتاهی لبخند با انداخت،نمی : 

 بیار و معصوم بچه دختر اون کن باز و انباری در برو اول پسرم؟ -

نمیاد در ازش صدایی هیچ. هستیم نگرانش همه. بیرون . 

 تواندنمی نکند خارج انباری از را دختر آن تا دید که آزشاویر

 و کرده دراز خاتون سمت را دستش لاو پس شود، اتاقش وارد

... کرد حرکت انباری سمت هم بعد و داد او دست را ابزارش کیف



 سپس برخورد، او بیهوش جسم با و نموده باز را در رسید وقتی

 و کشید آغوشش در کمر از گهواره همچون حرکتی در و شد خم

 کهآن با همه که شد عمارت وارد هم سپس و بست را انباری در

 هایپله از آرشاویر بودند، هم نگران ولی شدند، شحالخو

 طبقه به وقتی افتادند، راه او دنبال هم همگی و رفت باال مارپیچ

 آرشاویر و نموده باز را آسا دل اتاق در فوری تاتون رسید، دوم

 را ابزارش کیف و خواباند تخت روی را آسا دل و شده اتاق وارد

 که عماد به رو و شد بلند و نهاد تخت روی و گرفت خاتون از

گفت بود، در کنار : 

بیام من تا کن چک و وضعیتش بیا - . 

 و شده خارج اتاق از آرشاویر زمانهم و شد تخت نزدیک عماد

گفت بقیه به رو : 

اینجایین که هنوز. دیگه برید - ! 

 کردن چک با عماد و ماندند عماد و بیتا و شایسته تنها و رفتند

گفت ایستهش به رو او، وضعیت : 

بیار شیرین شربت یه برو شایسته - . 



گفت فوری بیتا که برود خواست شایسته : 

میارم میرم من - . 

 .باشه -

پرسید شایسته و رفت هم بعد و : 

چطوره؟ حالش -  

 حتماً انباری توی ضعیفه، هم بدنش پایینِ، خیلی فشارش -

رفته هوش از کرده خوف . 

رحمه بی خیلی هم آرش این - .  

 اصالح را حرفش شایسته که کرد اخم و کرده گُل غیرتش عماد

 :نمود

آرش آقا خب خیلی. بابا نشو غیرتی اَه - . 

 که گرفت را آسا دل دست نبض دیگر بار و نگفت چیزی عماد

پرسید شایسته : 

خوشگله؟ نظرت به -  



چه من به صاحبشه، خوشگل - ! 

داره؟ نامزد یا شوهر مگه. خوشگله پس -  

اشهآیند صاحب. نه - . 

 .آهان -

بسازه؟ یا بیاره شربت رفت دختره این -  

 عماد دست را بود قاشق داخل که شربتی و آمد بیتا لحظه همان

گفت درازی زبان با و داد : 

بیتاست هم اسمم دوماً. داره اسم اوالً میگی که دختر این - . 

 و زد هم را شربت تنها و نگفت چیزی و کرد ایخندهتک عماد

 چند. کرد نزدیک آسا دل هایلب به و کرده شربت زا پر را قاشق

 و شد دقیقه پنج حدود اینکه تا کرد، تکرار را کار این دیگر بار

پرسید او و شد بلند جایش از عماد آمد، آرشاویر : 

چطوره؟ حالش -  

نیومده هوش به هنوز بیهوشه، هم االن افتاده، فشارش - . 



 و کرد بلند کمی را او بیهوش جسم و نشست تخت روی آرشاویر

 دادن ماساژ به شروع دیگر دست با و داشته اشنگه دست یک با

 آورد او هایمهره به ریزی فشار هم بعد و داد کمرش هایمهره

 آمد، گوش به ریز اما دردی یناله ناخواسته آسا دل دهان از که

گفت و عماد سمت کرد رو : 

دهانش بریز و شربت اون کم یه حاال - . 

 بعد کمی. برد آسا دل دهان درون و نموده پر شربت یقاشق عماد

 و شد دهانش وارد که غلیظی و شیرین یمایه حس که آسا دل

 کم کم ضعف حس با و کرده حس را یافت راه گلویش به

 وقتی دید، آرشاویر آغوش در را خودش و کرد باز را چشمانش

 و کشیدند آسودگی سر از نفسی آمده هوش به او دیدند که

 را او کمر دوی و یک هایمهره باز آرشاویر شد، راحت شانلخیا

کرد او سرزنش به شروع و داد ماساژ : 

 هیچ. نخوردی و گلدون تو ریختی و غذات کردی بدی کار -

 چه کنممی تزریق بهت و میکنی مصرف که داروهایی میدونی

بذاره؟ تو روی بدی تأثیر غذا بدون ممکنه و ان؟قوی قدر   



یدنال ضعف با : 

 .ببخشید -

دختر کن بیرون سرت از و من زدن دور فکر دیگه - . 

نالید درد دل از ناشی ضعف با بار این هم باز : 

 .ببخشید -

 نداشت، را بکشد دراز و بیاید بیرون او آغوش از اینکه توان

 به رو و خواباندش تخت روی دید، را او حال و حس که آرشاویر

گفت بیتا : 

بخوره آسا دل بیاره کنه درست چیزی هی بگو خاتون به برو - . 

گفت و کرد تشکر هم عماد از : 

بری میتونی - . 
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 دقیقه چند دنبالشان، هم بیتا و رفتند هم با هم شایسته و عماد

 و شد بلند تخت روی از آرشاویر و آمد غذا سینی با خاتون بعد

 :گفت

میخوره کامل و غذاش که شو مطمئن و باش جا همین خاتون - . 

 اجازه او که بنشاند را آسا دل خواست خاتون رفت، هم بعد و

 باز را اشتهایش رنگی غذای شد، بلند میآرا به خودش و نداد

 وقتی بخورد، را غذایش و بیاید وجد به که شده باعث و بود کرده

گفت لبخندی با خاتون و کرد تشکر خاتون از خورد که : 



دخترم جونت نوش - . 

گفت سینی برداشتن با و شد بلند هم بعد و : 

کن استراحت - . 

شد خارج او اتاق از هم بعد و .  

 تا کردمی اصرار آرشاویر به آسا دل چه هر و بود شتهگذ روز دو

 دل " نه " گفتمی مصرّانه آرشاویر ببرد زهرا بهشت به را او

 با را او هم آرشاویر گریست،می تنهایی در غمگین آسا

 شب و روز کل آسا دل شدمی باعث این و خواباندمی آرامبخش

 هفته یک ترتیب نای به کند، دلتنگی ابراز ترکم و باشد خواب را

 بود داده آسا دل به که قولی طبق آرشاویر و گذشت هم دیگر

 نسبت کمی االن او و بود برده مزار به را او دیروز یجمعه صبح

 وضع در فعالً او بود دیده که آرشاویر. بود ترآرام قبل یهفته به

 دیگر یهفته یک تا گرفت تصمیم برد،نمی سر به خوبی روحیِ

 شروع را او درمان نوع از بعد و دهد استراحت آسا دل به هم

  .کند



 دستش ساعد و بود کشیده دراز اتاقش در آرشاویر و بود شب

گفت در صدای با آمد،نمی خوابش و نهاده اشپیشانی روی : 

تو بیا - . 

 او دید وقتی که کند نگاه او به خواست و کرد باز را در آسا دل

 همان در آرشاویر نکرد، دبلن را سرش کشیده دراز تخت روی

گفت حال : 

داری؟ کارچی -  

 بلند کالفه آرشاویر زد، دید را اتاق چشمی زیر و کرد سکوت

گفت و نشست تخت روی و شد : 

 .بگو -

 بلند را سرش نشسته تخت روی او حاال کرد حس که آسا دل

گفت خجالت با و کرد : 

بخونم؟ بدید پزشکی کتاب یه میشه -  

چی؟ واسه -  

بخونم اممیخو - . 



گفت و کرد اشاره خود کنار به آرشاویر : 

بشین بیا - . 

گفت او که نشست تخت روی او کنار و رفت آهسته آسا دل : 

میخوای؟ چی واسه -  

مطالعه واسه - . 

بیاری؟ در سر بیماریت از میخوای -  

کنم مطالعه میخوام - .  

گفت و برد زیر به سر بعد و کرد مکث کمی : 

داره مطالعه بکتا عالمه یه بیتا - .  

 خب؟ -

 .هیچی -

گفت و کرد مکث کمی : 

میارم براتون خوندم بدین؟ بهم پزشکی کتاب یه میشه - . 

 .نه -



گفت ناراحت : 

 .باشه -

گفت آرشاویر که برود تا شد بلند هم بعد : 

بردار خوادمی دلت و کدوم هر. کردم شوخی - . 

 کلی نگاهی کرد، تشکر و کرده بلند را سرش خوشحال آسا دل

 یقفسه دیدن با آمد، خوشش دکوراسیونش از و انداخت اتاق به

پرسید نداشت قرار زیادی کتاب که کتاب : 

دارین؟ و کتاب ذره یه همین -  

 و کنجکاویت بری میتونی. است کتابخونه بغلی اتاق این. نه -

کنی تخلیه جا اون . 

گفت هم بعد و برد زیر به سر شرمگین آسا دل : 

برم؟ میتونم واقعاً -  

 .آره -

گفت و شد بلند : 



میام منم. بریم - . 

 برای را سطحی چه در و کتاب نوع چه او که بداند خواستمی

 سمت و شده خارج اتاق از هم با پس! کند؟می انتخاب خواندن

 آسا دل شد، داخل و کرد باز در آرشاویر وقتی و رفتند کتابخانه

 ذوق از که چشمانی با و شد کتاب از پر اتاق وارد هم

گفت درخشیدمی : 

کتاب قدر چه وایی - . 

گفت محوی لبخند با آرشاویر : 

بردار میخواد دلت و کدوم هر - . 

 را صندلی شاویرآر و کرد حرکت کتاب هایقفسه سمت آسا دل

 نظر زیر او حرکات و نشست آن روی و کشید عقب میز زیر از

 .گرفت
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 ذوق با کرد، انتخاب دقت با را هایشکتاب آسا دل که وقتی

پرسید شد، آرشاویر نزدیک وافری : 

 برم؟ -

کردی تخابان هاچی ببینم بشین - ! 

 صندلی روی میز دیگر طرف و نهاد میز روی را هاکتاب آسا دل

گفت و دید یکی یکی را هایشکتاب آرشاویر و نشست : 



میاری؟ در سر پزشکی اصطالحات از مگه تو -  

 .اوهوم -

نخوندی؟ تجربی پزشکی واسه چرا خب -  

بچگی دوران تنبلی - . 

گفت و کرد نوچی نوچ آرشاویر : 

بریم پاشو - . 

 همراه و برداشت میز روی از هم را هایشکتاب شد، بلند آسا دل

 اتاقش سمت که حالی در و شد خارج کتابخانه از آرشاویر

گفت او و کرد تشکر آرشاویر از دیگر بار رفتمی : 

 فردا میدم بنویس و داری دوست که هاییکتاب از لیست یه -

بخرن برات . 

 عجله با و داد انتک سری لبخند با فقط زده ذوق آسا دل

گفت آرشاویر که برود اتاقش به خواست : 

نمیخونی کتاب هم هاشب - . 



 راهی و گفته کوتاهی ی " باشه " بود خوشحال چون آسا دل

 بعد روز صبح. رفت خودش اتاق سمت هم آرشاویر و شد اتاقش

 بود شده دیرش چون و شده بلند خواب از آرشاویر شد که

 نشده خارج خانه از هنوز که برود خوردن صبحانه بدون خواست

زد صدایش آسا دل : 

دکتر؟ آقای -  

پرسید شرمگین و شد نزدیکش آسا دل و ایستاد : 

اینترنت؟ توی برم میتونم چطور. نداره اینترنت گوشیم -  

 عمارت فای وای به و گوشیت بگو بهش برو نرفته هنوز عماد -

کنه متصل . 

 درست آرساویر برای که کوچکی یلقمه و کرده تشکر زده ذوق

گفت و آورد جلو را بود کرده : 

بهتره هیچی از ولی. کوچولوئه. بفرمایید - . 

گفت فوری آسا دل که رفت باال ابروانش تعجب از آرشاویر : 

کردم درست شما برای. نیست دهنی - . 



 رفت، فوری کوتاهی خداحافظی با و گرفت او از را آن آرشاویر

 را ماشین و نهاد شاگرد صندلی رکنا را کیف و شد ماشین سوار

 که لقمه به نگاهش رانندگی حین در کرد، حرکت و کرده روشن

 دو با و زد آن به دندانی درنگ کمی با و کرد بود دستش در هنوز

 لقمه آن قدرآن چرا که کرد فکر این به و خورد، را آن دیگر گاز

 که آن از غافل حتی چسبید؟ او به و بود طعم خوش همه آن

 خودش برای هم گرفتن آسا دل دست از چیزی هر دانستمین

 دستانش دخترک و کردمی جادو نافذش چشمان او! دارد ایمزه

 همه به را عطوفت و مهر آگاه خود نا و کردمی موممهره اصالً

 و آقا بادیگاردهای از عمارت افراد تمام که طوری. کردمی منتقل

 و داشتند دوست را او وانج و پیر خدمتکارهای تا گرفته خانوم

بودند شده اششیفته . 

 گذشت،می برنامه طبق همیشه مثل عمارت و بود شده روزی سه

 او برای آرشاویر که هاییکتاب با را وقتش روزها این آسا دل

گذراندمی بود، خریده .  



 را آسا دل درمانی یدوره تا گرفت تصمیم آرشاویر که بود عصر

 اتاقش از ابزار کیف با و شده بلند فکر این با پس دهد، ادامه

 او اتاق در به ایتقه کرد، حرکت آسا دل اتاق سمت و شده خارج

 را کتابش یصفحه آسا دل او شدن وارد با شد، وارد سپس و زد

 نهاد، تخت کنار عسلی روی سپس بست، و نموده گذاری عالمت

 ت،اس موقعش حاال که فهمید او دست در ابزار کیف دیدن با و

گفت و نهاد تخت روی را کیف و نشست کنارش آرشاویر : 

. کردی استراحت روز چند این کافی یانداره به کنم فکر. خب -

ای؟آماده  

گفت آرشاویر و داد تکان " بله " معنای به را سرش : 

 .خوبه -

گفت کوتاهی مکث با : 

کن شروع خب - .  

؟بگم چی -  

شد؟ چی شده فوت رتماد و پدر دادن خبر بهت اینکه از بعد -  



 به درنگ کمی با هم بعد و کرد تَر زبانش با را لبانش آسا دل

آمد حرف : 

 نداشتم، باور کردم، گریه کشیدم، سختی زیاد خب،... خب -

 وقتی. بودم ضعف و غشع حال در مدام. بود من روی زیادی فشار

 بیرون اتایم از و بود مادرم و پدر هفتم روز که شد بدتر حالم

 توی دیدم که بزنم حرف باهاش خواهرم پیش برم تا اومدم

صداست و سر اتاقش . 

 در که خواهرش جان بی جسم و روز آن آوری یاد با و کرد مکث

 بارِش به شروع هایشاشک شد تداعی و آمده پدید ذهنش

گفت دید، را او سکوت که آرشاویر کردند، : 

بده ادامه - . 

 من نمیخواستن... که ریخب یه انگار... انگار. بود صدا و سر -

 ببینم تا اتاق داخل رفتم و کردم باز و در من ولی. بفهمم

خبره؟چه !  

شد داربغض لحنش : 



 بسته امید بهش که کسی دیدن صحنه سخته... گفتنش سخته -

دیدن خودت چشم به خواهرت دیدن مرگ سخته... بودی . 

 وجودش آمد، درد قلبش شد،می پاره پاره داشت دلش بنده

 نداشت، دیگر که ایخانواده حسرت از مملو و بود درد از ندهآک

 گاهی از هر چند هر که ایخانواده نبودند، کنارش هرگز دیگر که

 هایششیرینی و تلخی تمام با ولی بود جدل و بحث شانمیان

 یعنی... ایوابسته که تویی تمام یعنی خانواده و بود خانواده

 بار چندین. نکند زخمی هاآن وجود خار تا دهی جان حاضری

 آرشاویر فشرد، را تخت روی سفید یملحفه دستش با زد، پلک

گفت دید، را او حرکات که : 

کن گریه - . 

 کند، باز سر از هایشهق هق او تا بود کافی او جمله همین انگار

 منصرف درمان ادامه از خواست آرشاویر که بلند قدرآن گریست

 و داربغض لحن با آسا دل که ند،ک موکول دیگری وقت به و شود

آمد حرف به اشگریه میان : 
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 مریضی این بود سال چند داشت، هپاتیت بود، مریض خواهرم -

. داد جون و نیاورد طاقت آخر. بودن نداده خبر بهم و داشت رو

 دیگه کنم، هضم و خواهرم و مادر و پدر مرگ بود سخت برام

 چطور من اومدمی برادرم سر بالیی اگه. کنم تحمل تونستمنمی

ی؟بزرگ اون به یخونه توی هم اون کردم؟می سر تنهایی  



 درد تمامش و شدمی شکافته داشت وجودش کالبد از روح

داد ادامه باز ولی مظلوم، دخترک داشت : 

 نبودن حاضر اقوام از کسهیچ دادممی دست از و داداشم اگه -

 و داشتن حسادت بهمون همیشه که ایخانواده دارند، امنگه

داداشم بعدش روز درست. بودند حریص ... 

 آرشاویر گریست، بلندتری صدای با و کرد قطع را حرفش

پرسید سپس فشرد، نرم و گرفت دست در را دستش : 

باشه؟ فردا ذاریممی رو بقیه. آسا دل آروم! هیش -   

 ادامه و داده تکان " نه " معنای به را سرش مصرانه آسا دل ولی

 :داد

 بهش که نبود کسی دیگه. شد نابود دنیام روز همون فردای -

 پای که نبود داداشم باشه، گاهمتکیه نبود کسی باشم، امیدوار

 رفته و کرده خالی رو بابا حساب اون. بشینه من هایدل و درد

 خودش خون از که منی به داد، ترجیح من به و پول اون. بود

داد ترجیح رو بودم . 

کجاست؟ داداشت اآلن آسا دل -  



 دایی بودم ایستاده فالگوش که بار یه یادمه فقط نمیدونم -

 خارج ایران مرز از قاچاقی پویان که گفتمی دایی زن به شتدا

واقعیش بابای پیش پاریس رفته هم جا اون از ترکیه رفته شده . 

پویانِ؟ داداشت اسم -  

 .آره -

بدیم؟ ادامه فردا بخوابی االن داری دوست -  

 .نه -

رفت؟ چرا -  

 درما از. بود مادرم همخون ولی بود ما خون هم. نبود ما از اون -

 بود کرده ازدواج دیگه نفر یه با بابام از قبل مامانم. بودیم یکی

 آشنا من پدر با مامانم میشه جدا ازش پویان بابای وقتی که

 خوشش من بابای از هم پویان. میکنه ازدواج باهاش و میشه

 از حتی. داشتن دعوا و بحث هم با همیشه یادمه و اومدنمی

زدمی نیش و بود دراز نزبو چون اومدمی بدش هم دالرام . 

خواهرته؟ دالرام -  



بود آره - . 

پرسید اطمینان برای آرشاویر دیگر بار : 

فردا؟ بذاریم بدی ادامه نمیتونی اگه آسا؟ دل -  

 .نه -

 درد انگاری و کردمی حس را قلبش محکم تپش و نداشت قرار

بود مُصرّ همچنان ولی داشت، هم . 

 شدمنمی نزدیک بهش اصالً نداشتم کاری باهاش هرگز من -

دارم و داشتم دوستش واقعیم داداش مثل ولی . 

داشت؟ دوستت اون چی؟ اون -  

بود خوب باهام. آره - . 

 باز ولی نداشت، طاقت دیگر بود، او روی سنگینی فشار

 آرشاویر ولی... را درد همه این کند تمام و بگوید خواستمی

 نگاه که کرد ازب را او دست مشت و کرد آماده آرامبخشی سرنگ

 آن آرشاویر که آمپول به دستش رگ روی آسا دل اشکیِ و خیره

گفت آرشاویر سپس. ماند خیره بود، کرده نزدیک را : 



نکن نگاه - . 

 کم هم بعد و کرد ریزی یناله شد، پرت اشخیره نگاه که همان

 صاف تخت روی را او آرشاویر رفت، فرو خواب به چشمانش کم

 تخت کنار کوچک یزباله سطل درون را یخال سرنگ خواباند،

 کم کم زمان. شد خارج او اتاق از ابزار کیف با سپس انداخت،

 رفته کار سر به آرشاویر بود، دیگر روزهای مثل هم امروز گذشت

 پس خورد، را شامش و کرد حمام و برگشت شب معمول طبق و

 حرکت آسا دل اتاق سمت و رفته باال پلکان از شام خوردن از

 روی رفت دید، گیر گوشه و ساکت را او و کرد باز را در کرد،

 او ظریف یشانه دو از سپس نشست، او به نزدیک جایی تخت

گفت و گرفت : 

کن نگاه بهم - . 

 دوخت، او به را اشاشکی نگاه و کرد بلند را سرش آسا دل

پرسید بغض با آسا دل که بگوید چیزی خواست آرشاویر : 

واهرم؟خ مزار میبری و من -  

میبرمت. باش آماده صبح فردا. آره - . 



 هایششانه دو هر دست یک با آسا دل و کرد رها را هایششانه

گفت او به رو و شد بلند آرشاویر. داد ماساژ را : 

بخواب دیگه - . 

 گفت، ای " باشه " مظلومانه و کرد متمایل چپ به را سرش

 روی هم اآس دل. رفت بیرون او اتاق از و شده بلند آرشاویر

بست را چشمانش و کشید باال کمر روی تا را پتو و شد ولو تخت .  

 و آسا دل و بودند خورده را صبحانه همگی بعد روز صبح

 با داشت وقتی آرشاویر بودند، آماده رفتن برای هم آرشاویر

 از دود،می که دید را شایسته کردمی عبور دروازه از ماشین

زد صدایش رسید دروازه به تهشایس وقتی و کرد عبور دروازه : 

 شایسته؟ -

گفت لبخند با و ایستاد او ماشین جلوی شایسته : 

بخیر صبح سالم - . 

بخیر هم تو صبح. سالم - . 

داد ادامه ریزی مکث با :  



رسونمتمی بشین - . 

 او با و داد عقب به را سرش آسا دل و نشست لبخند با شایسته

 به رو و کرد حرکت آرساویر کرد، پرسی احوال و سالم گرم

پرسید شایسته : 

بردت؟نمی چرا عماد -  

بود شب شیفت. نیومده خونه دیشب از عماد - . 

 .آهان -

میرید؟ کجا شما -  

 .مزار -

 .آهان -

دیگه؟ دانشگاه میری -  

 .آره -

 دانشگاه به را او آرشاویر که وقتی نگفت، چیزی کسی دیگر

 دل از کوتاهی ظیخداحاف با و کرده تشکر او از شایسته رساند،

 که وقتی رفت، سرعت به هم آرشاویر رفت، و شد پیاده آسا



 نگه خیابان کنار جایی شدمی نزدیک زهرا بهشت به داشت

گفت آسا دل به رو و نموده باز را ایمنی کمربند و داشت : 
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میام االن - . 



 و آمد گالب و خرما یبسته دو با بعد اندکی و شد پیاده هم بعد و

 دل و داد آسا دل دست را گالب و هابسته و شد ماشین سوار

 بار این آرشاویر کرد، تشکر او از و شد خوشحال دلش ته از آسا

 خواهرش مرگ با آسا دل بار این چون نداشت سختی زیاد کار

 رسیدند، زهرا بهشت به وقتی بود، دیده چشم با و بود آمده کنار

 آسا دل و کرده پارک زهرا بهشت داخل را ماشین آرشاویر

گفت آرشاویر که شود پیاده او از زود خواست : 

کن صبر - . 

 چشمانش از را آرشاویر حرف انگار و کرد نگاهی او هب آسا دل

گفت باشد، خوانده : 

کنمنمی فرار خدا به - . 

 .خوبه -

 را هابسته آسا دل رفتند، مزار روی هم با و شدند پیاده دو هر

 سکوت در و کرد باز را گالب بعد و نهاد خواهرش کنار مزار روی

گفت و خواند ایفاتحه آرشاویر و شست را مزار : 

دنبالت میام دیگه دقیقه ده. اطرافم همین من - . 



 دل و درد و مزار و تنهایی این به او دانستمی کرد،می درکش

 کشید، مزار بر دستی و نشست مزار کنار آسا دل دارد، نیاز

شدند روان هایشاشک سپس . 

 دل به رو و شده نزدیک مزار به شاویرآر شد که بعد دقیقه ده

گفت بودند، شده سرخ چشمانش که آسا : 

بریم شو بلند! کرده کارچی چشماش با کن نگاه - . 

 ایستاده و کرده باز را یکی و برداشت را خرما هایبسته آسا دل

 و کرد او به نگاهینیم آرشاویر کرد، تعارف آرشاویر جلوی و

 کهآن از پس. خورد و گذاشت دهان در و برداشت خرمایی سپس

 ماشین سمت آرشاویر همراه کرد، پخش زهرا بهشت در را خرما

 از و نموده روشن را ماشین شاویرآر شدند، سوار دو هر و رفته

 ماشین کل کردندمی عبور که خیابان از. شد خارج زهرا بهشت

 لوازم از پر فروشگاهی دیدن با آسا دل ناگهان بود، سکوت در

گفت ذوق با دخترانه : 

خواممی هااون از من وای - . 

پرسید و برگشت او سمت و زد، ترمز روی آرشاویر بالفاصله : 



زدی؟ جیغ چرا -  

 نشان را خیابان طرفآن فروشگاه شرمگین و ناراحت آسا دل

گفت و داده : 

 .ببخشید -

 و نموده خاموش را ماشین و کرد فروشگاه به نگاهی آرشاویر

گفت خشک خیلی : 

شو پیاده - . 

. رفت آسا دل متس و شده پیاده هم آرشاویر شد، پیاده آسا دل

 آسا دل یروحیه برای هم خیلی دخترانه لوازم خرید نظرش به

 برد، خیابان دیگر سمت را او و گرفت را او دست پس بود، خوب

 که فروشگاه پیشخوان به آرشاویر شدند، فروشگاه وارد هم با

گفت و زد تکیه بود، ایستاده آن پشت فروشنده : 

 هم خجالت. نکن هم و شپول فکر بردار میخوای چی هر برو -

بکشی نیست نیاز . 



 و کرد حرکت هاقفسه سمت ذوق با و گرفت فاصله او از آسا دل

 پس داشت،می بر وافری ذوق با را آمدمی خوشش که را چه هر

 کابین سمت برداشت، را اشعالقه مورد هایوسایل اینکه از

 باز دهانش وسایل همه آن دیدن از فروشنده و رفت فروشنده

 را وسیله همه این توقع و بود عادی انگار شاویرآر برای ولی اند،م

گفت و فروشنده سمت کرد رو داشت، : 

میشه؟ قدرچه -  

 قیمت و گفت، را قیمت و برگشت عادی حالت به فروشنده

 و سرمایه تمام نبود، مهم آرشاویر برای اصالً فروشنده هنگفت

 مبلغ و بود وشگاهفر این از بیشتر حتی صدبرابر هزاران اموالش

 چشم به او برای اصالً کرد خوشحال را فروشنده که هنگفتی

 به رمز گفتن با بانک، عابر آوردن در با شاویرآر. آمدنمی

 را وسایل یهمه فروشنده هم بعد و پرداخته را مبلغ فروشنده

 او سپس و نهاد آرشاویر دست و نهاد بزرگ هاینایلکس داخل

 پس و رفته خیابان طرفآن. شد خارج گاهفروش از آسا دل همراه



 آرشاویر شدند، سوار نهادند، ماشین عقب را هاوسایل که آن از

پرسید آسا دل به رو کردمی روشن را ماشین که حالی در : 

داری؟ دوست گردش -  

 خجالت خیلی دیگر ولی داشت، دوست نداشت؟ دوست

گفت و شاویرآر سمت کرد رو کشید،می : 

خونه بریم - . 

بریم بگو نظرتِ مد جایی اگه - ! 

 اجازه اشدخترانه شرم هم باز و شد خیره او به کمی آسا دل

کرد تکرار را قبلش حرف هم باز پس بگوید، نداد : 

خونه بریم - . 

 سمت و نکرد اصراری گوید،نمی چیزی او دید که آرشاویر

کرد حرکت عمارت . 
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 بادیگارد و کرده ترمز دروازه پشت رسید، خانه به آرشاویر وقتی

 او از خداحافظی و تشکر با آسا دل زد، صدا را بود در کنار که را

 دکمه آرشاویر گرفت، قرار ماشین کنار بادیگارد و شد پیاده

گفت بادیگارد به رو و کرد بازش و زد را صندوی : 

آسا دل اتاق تو ببر بردار ماشین عقب از رو هاوسایل - . 

 عقب صندوق در برداشت، را هاآن و گفته ی " چشم " بادیگارد

 سمت و شد دور جا آن از سرعت به آرشاویر هم بعد و بست را



 بدون رانندگی حین در و خورد زنگ اشگوشی که راند مطب

داد جواب را گوشی شماره دیدن : 

 الو؟ -

آرش سالم - . 

خوبی؟. سالم -  

خوبی؟ خودت. نیستم بدک اِی -  

 .میگذره -

گفت بعد و کرده مکث کمی : 

ببینمت باید - . 

مطب میرم دارم - . 

هستم جا اون دیگه دقیقه سی تا. اوکی - . 

 نهاد، ماشین کابین روی را گوشی و نموده قطع را تماس آرشاویر

 از زودتر رسید، مطب به وقتی پرداخت، رانندگی ادامه به سپس

 دیدن با آرشاویر بود، منتظرش مطب کنار همکارش و دوست او

گفت او : 



داخل؟ نرفتی چرا -  

اومدی تو که رفتممی داشتم. بخیر صبح - . 

 خودش، هم بعد و شد وارد آریا اول و دکر باز را مطب آرشاویر

 و سی الی سی او سن که خوردمی و بود خوشرو زنی که منشی

 و سالم هاآن با گرم و شد بلند هاآن دیدن با باشد، یک

 حرکت خودش اتاق سمت آرشاویر سپس و کرد پرسیاحوال

 کیف و رفت میز پشت و شده وارد کرد، باز را در وقتی و کرد

 و آورد در تن از را کت و چسباند میز یکناره به میز رزی را ابزار

 مبل روی و رفت و نهاد اشمشکی چرمیِ چرخدارِ صندلیِ پشت

 و آمد دست به سینی منشی که نشست، آریا روی به رو

 سپس و آرشاویر سمت کرد رو آریا رفت، و نهاد چای جلویشان

 :پرسید

نداری؟ که بیمار -   

گفت و کرد اشچیم ساعت به نگاهی آرشاویر : 

بیکارم ده ساعت تا نه، فعالً - . 



 او روی به رو عسلی میز روی و آورد در کاغذی کیفش از آریا

پرسید آرشاویر و داد قرار : 

چیه؟ این -  

مشایخ رامین سکونت محل آدرس - . 

هست؟ کی -  

شایان آسا دل دایی - . 

گفت و انداخت آدرس به نگاهی و پرید باال ابروهایش آرشاویر : 

نیست دور زیاد - . 

میاد داریرسم و اسم مرد کردم تحقیق که طوراون - . 

 دیدیش؟ -

 و آدرسش دیروز تازه سختی هزار با هفته دو از بعد. هنوز نه -

 آب گوش و سر کم یه شونمحله اطراف و دور رفتم کردم پیدا

 .دادم

 .خوبه -



گفت مکث کمی با آرشاویر سپس : 

بگی؟ شبه میخوای چی دیدیش حاال -  

آسا دل روحی وضعیت از - . 

منه پیش دختر اون که بفهمه نمیخوام فعالً - . 

 چرا؟ -

 .حاال -

 .باشه -

گفت سپس و کرد مزه مزه چای با را آن و برداشت شکالتی آریا : 

خوبیه؟ کار اشخانواده با رویی به رو نظرت به -  

بشه رو به رو باید - . 

 ایجرئه آریا بست، را چشمانش و داد تکیه مبل به آرشاویر

گفت و نوشید را چای از دیگر : 

نیست بستری بیمارستان اون میفهمه اشدایی که باالخره - . 

 .حاال -



 .باشه -

 سپس شد، بلند و برداشت را کیفش و نهاد کنار را نصفه چای

 :گفت

میرم دیگه من - . 

گفت سپس شد، بلند آرشاویر : 

کن خبرم شد چیزی - . 

 .حتماً -

 و رفت کوتاهی خداحافظی با آریا و داده دست هم با سپس

... نشست صندلی روی و کرد حرکت میز پشت سمت آرشاویر

 به قوسی و کش شد، بلند رفت، بیمارش که بود ظهر نزدیک

 برداشت هم را ابزار کیف و پوشید و برداشت را کت و داده بدنش

 رکا کامپیوتر با داشت که منشی به رو و شد خارج کار اتاق از و

پرسید کردمی : 

ندارم؟ بیمار که عصر -  

دکتر آقای نه - . 



نمیام عصر من پس - .  

گفت کوتاهی مکث با : 

بری میتونی شد تموم کارِت - . 

ممنون چشم - . 

 و شده ماشین سوار شد، خارج مطب از و داده تکان کوتاه سری

 یگوشه در را ماشین و رسید وقتی کرد، حرکت عمارت سمت

 بر را تعجبش عمارت داخل صدای و سر کرد پارک حیاط

 و شد نزدیک هادی شوهرش و هانا دیدن با و شد وارد انگیخت،

 خاتون دست را کیفش و کرد پرسیاحوال و سالم گرم هاآن با

 او دنبال داشت بیتا که ساله چهار ایبچه دختر و شد خم و سپرد

گفت و کرده باز هم از را دستانش و زد صدا را دویدمی : 

وورجک ببینم عمو بغل ابی - . 

زد صدا را او ذوق با و دوید آرشاویر سمت لبخند و ذوق با : 

 !عمو -



 و بوسید و کشید نرم را اشگونه و کشید آغوش در را او آرشاویر

گفت عطوفت با : 

چیه؟ مونخوشگل خانوم این اسم -  

 .نیلوفر -

خوشگلی اسم چه! به به - .  

 قرار مخاطب را هانا داد،می شنواز را او موهای روی که طورهمان

گفت و داد : 

پیدایی کم دخترعمه؟ خبر چه - ! 

بیایم نمیشه وقت شلوغه سرش هادی! دیگه؟ کنیم چه - . 

گفت و آورد پایین را او و بوسید را نیلوفر یگونه باز آرشاویر : 

بده شکالت بهت بیتا خاله پیش برو بدو - . 

گفت و دکوبی هم به را دستانش اشکودکانه ذوق با : 

جون آخ - . 



 سپس گرفت، فاصله هاآن از آرشاویر دوید، بیتا سمت هم بعد

 دوش که آن از پس... و شد اتاقش وارد و رفت دوم طبقه سمت

 باز را در و زد آسا دل اتاق در به ایتقه گرفت، ایدقیقه پانزده

 صدایش شد، او اتاق داخل دید، چیزی بافتن حال در را او و کرد

 :زد

آسا؟ دل -  

گفت و کرد پنهان خود پشت را بافندگی کالف و شد بلند فوری : 
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 .سالم -

میبافی؟ چی -  

چیز یه - . 

گفت و نکرد اصرار : 

دختر کنم معرفیت پایین بریم بیا - . 

نمیام من شلوغه پایین - . 

بریم سرت بذار شال یه. ببینم بدو - . 

گفت و شد زیر به سر : 

میکشم خجالت من اومده آقاش با تونعمه دختر آخه - . 



 و برداشت تخت روی از را او شال و شد نزدیک او به آرشاویر

 او و گرفت را دستش و کرده میزان سرش روی و نهاد او سر روی

گفت و کشاند خود دنبال را : 

نداره خجالت - . 

 به وقتی و رفته پایین پلکان از هم بعد و رفتند بیرون اتاق از

 آشنا هم با را هاآن و شد نزدیک هاآن به آرشاویر رسیدند سالن

 پاک را نیلوفر لب دور الدستم با بود، آشپزخانه در که بیتا. کرد

گفت و کرده : 

برم؟ قربونت باشه نمال خودت به میخوری رو کاکائو دیگه خب -  

گفت لبخند با : 

 .چشم -

 شدند، خارج آشپزخانه از هم با و گرفت را او دست بیتا هم بعد و

 دید، نشسته مبل روی آرشاویر کنار را آسا دل وقتی نیلوفر

گفت بیتا به رو آهسته : 

؟خاله -  



 جونم؟ -

کیه؟ خانومه اون -  

عزیزم مهمانِ - . 

پیشش؟ برم میتونم من. خوشگله خیلی -  

 .آره -

خاله؟ بگم بهش میتونم -  

 .آره -

نمیشی؟ ناراحت -  

گفت و بوسید را او یگونه و شد خم لبخند با بیتا : 

بشم فدات نه - . 

 ذوق با و آورد در بیتا دست از را دستش فوری او حرف این با

 با آرشاویر برسد آسا دل به او که آن قبل دوید، آسا لد سمت

گفت او دیدن : 

ملوسیه دختر چه ببین - ! 



گفت آرشاویر که رسید آن به نیلوفر : 

عروسک ببینم اینجا بیا - . 

 آسا دل به رو ذوق با و نشست آرشاویر و آسا دل وسط نیلوفر

 :گفت

خوشگلی شما قدرچه - . 

گفت و کشید نرم ار او بینیِ و زد لبخندی آسا دل : 

هستی خوشگلی خانوم هم تو - . 

کنم؟ صدات خاله میتونم من -  

عزیزم آره! جان ای - . 

 خاله؟ -

 جونم؟ -

چیه؟ اسمت -  

چیه؟ خودت اسم. آسا دل -  

 .نیلوفر -



خوشگلی اسم چه! جونم ای - . 

کنه عوضش رفت مالیدم شیرینی رو بیتا خاله لباس من خاله - . 

کردی زشتی کار چه - . 

کنمنمی کار این شما با - . 

تو آخه زبونی شیرین قدرچه که آخ - ! 

گفت و کرد پاهایش به ایاشاره : 

بشینی؟ اینجا داری دوست -  

 .آره -

گفت و نشاند پاهایش روی را او و کشید آغوشش در : 

سالته؟ چند ببینم بگو! خاله دختر خب -  

سال چهار - . 

پرسید اشکودکانه لبخند با : 

میگی؟ و ودتونخ سن شما -  

ووروجک ای - . 



 کرد برقرار ارتباط نیلوفر با فوری آسا دل اینکه دیدن از آرشاویر

 فقط و نداشت مشکلی هابچه با تماسش پس شد، خوشحال

 بود، ترهابزرگ توسط لمسش و ارتباطی تماس آسا دل مشکل

 سمت کرد رو داشت، شاندوست و بود هابچه عاشق آسا دل

گفت و نیلوفر : 

ببینی؟ و اتاقم داری دوست -  

گفت و زده صدا را هانا نیلوفر : 

اتاقش؟ برم خاله با مامانی؟ -  

عزیزدلم نکن اذیت رو خاله - . 

آمد حرف به هانا به رو آسا دل : 

خوبیه دختر نمیکنه، اذیت نه - . 

گفت لبخند با هم نیلوفر : 

امخوبی دختر آره - . 

 به را شاناننگر نگاه هادی و هانا سپس شد، بلند آسا دل

 و زد آن به بخشی اطمینان لبخند آرشاویر دوختند، آرشاویر



. کرد بسته و باز را چشمانش دور یک بیشتر اطمینان برای

پرسید دیگر بار نیلوفر : 

برم؟ مامانی -  

دخترم برو - . 

گفت و کرد کوتاهی پَرِش ذوق با : 

جونم آخ - . 

 هانا دند،ش محو دید از که وقتی رفت، آسا دل همراه هم بعد

پرسید آرشاویر به رو نگران : 

پسردایی؟ جدیده مریض -  

 .آره -

نیاره؟ امبچه سر بالیی مطمئنه؟ دختره این -  

گفت و کرد اخم آرشاویر : 

 و خوب دختر آسا دل! عمه؟ دختر میزنی حرفیه چه این -

نداره کاری کسی به مظلومه، آرومیه، . 



نداشتم منظوری - . 

پرسید و هادی سمت کرد رو آرشاویر سپس : 

میره؟ پیش خوب بار و کار خبر؟ چه -  

خبر؟ چه خودت. شکر رو خدا -  

سالمتی. هیچی - . 

کرد مست را مشامش سبزی قرمه بوی : 

نخوردم سبزی قرمه میشه ایهفته دو! اوم - . 

گفت و کوبید او کتف به هانا : 

خوردی پیش هفته یه همین! وا - !  

 با سبزی قرمه میشه ایهفته دو. بود مادرم دستپخت اون -

نخوردم تو هایدست هایطعم . 

 هادی زد، ایموذیانه لبخند تنها و کرد نازک چشمی پشت هانا

 آرشاویر به رو و نهاد همسرش ظریف یشانه دور را دستش

 :گفت



نیستن؟ بقیه -  

 پشت گلخونه رفته هم رحیم بابا خودشه، خونه تو بی بی ماه -

 که هاستاالن دانشگاهه، هم یستهشا سرکار، رفته عماد عمارت،

خونه بیاد . 

کجاست؟ منصور آقا -  

 همراه به دادم سفارش جدید صندلی و میز امکتابخونه واسه -

بگیره تحویل بره فرستادمش محافظ . 

اینجا بیارن نیسان با میگفتی خب - ! 

راحته خیالم باشه منصور آقا منتها. دیگه اینجا میارن - . 

راحتی جور هر - . 

 و زد لبخندی هانا نزدیک مبل پشت شایسته دیدن با اویرآرش

 هادی و نهاد هانا چشمان روی را دستانش شایسته نگفت، چیزی

 اشاره با شایسته که کند صدایش خواست و شد خیره او به

 شایسته هایدست روی را دستش هانا که نگوید چیزی خواست

گفت و نهاده بود چشمانش روی که : 



نکن اذیت بیتا اَه - . 

داد ادامه و کرد مکث : 

لوسی خیلی - . 

 او سر بر محکم و برداشت چشم روی از از را دستانش شایسته

گفت و کوبید : 

اتعمه لوس گمشو - . 

گفت کشداری لحن با و شد بلند شایسته صدای با هانا : 
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خوبی؟ اومدی؟ وای. سالم -  

خوبی؟ خودت خبر؟ چه فدات،. سالم -  

 و گرفته آغوش در را هم و رفته او نزدیک و زد دور را مبل سپس

 و کرد پرسیاحوال و سالم هم هادی به رو سپس و گرفتند گرم

گفت و گرفت را او دست شایسته : 

حیاط بریم - .  

  .باشه -

کو؟ خاله عشق راستی -  

 .باالست -

بیتاست؟ پیش -  



 .نه -

پرسید ذهنش در حدس با و پرید باال تعجب از ابروانش شایسته : 

آساست؟ دل پیش -  

 .آره -

مظلومیه و خوب دختر. پس نباش نگران - . 

گفت رفتند،می بیرون خانه از که حالی در هم بعد و : 

کنین صدامون ناهار موقع - . 

گفت هادی به رو هم هانا : 

حیاطیم بگو گشت موندنبال بیتا - . 

 هانا و شایسته دیدن با و آمد پایین بیتا رفتند، بیرون که همان

 هم هادی و کرد حرکت شاندنبال رفتند،می بیرون داشتند که

شد صحبت گرم او با و نشست رآرشاوی کنار رفت و شد بلند . 
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 به را هایشوسایل و کردمی بازی نیلوفر با داشت اتاق در آسا دل

 خوش بهشان هم خیلی.هم کنار در دو هر و دادمی نشان او

 و زد صدا ناهار برای را همه خاتون شد که ناهار وقت گذشت،می

 از پس کردند، سرو را ناهارشان خنده و شوخی حین در همگی

 آغوش در نیلوفر و بودند جمع هم کنار سالن دور همگی ناهار

گفت ساختگی اخم با نیلوفر به ور بیتا بود، آسا دل : 



 شد کهنه بازار به اومد که نو. خانوم نیلو روشن چشمم! به به -

آزار؟ دل  

 آغوش از را نیلوفر و زد خجلی لبخند آسا دل و خندید نیلوفر

گفت و کرد شایسته به ایاشاره دست با و آورده بیرون : 

بده قلقلکش. خاله اون پیش برو - . 

 که شایسته کرد، را کار همان و کرد گوش وا حرف به هم نیلوفر

 با و شد ولو تخت روی بود شده سخت برایش نیلوفر کردن مهار

گفت خنده : 

داره زوری چه وای. بگیره رو زلزله این یکی - ! 

 فوری شایسته و کشید آغوش در را نیلوفر و شد نزدیک هادی

 به رو نیلوفر که کرد تشکر هادی از و نشست مبل روی صاف

گفت یهاد : 

 بابایی؟ -

بابایی؟ جان -  

گفت نیلوفر و نشست مبل روی : 



میخری؟ هابزرگ عروسک از امواسه -  

میخرم که آره - . 

 روی نوازشگر دستی هادی و بوسید را پدرش یگونه نیلوفر

 نوشیدنی و خوردند میوه هم دور کشید، او طالییِ موهای

 بود غروب نزدیک گذشت، خوش همه به هم خیلی و نوشیدند

 برای که را عروسکی کوچک یآیینه آسا دل و رفتند همگی که

 او به را آمده، خوشش و دیده را آن نیلوفر و بود خریده خودش

 در زیبا ماه و شد پیدا پنهانش نیمه که ماه. بود داده هدیه

 امشب خوردند، شام همگی و رسیده فرا شب شد، کامل آسمان

 باید حاال آرشاویر ،شد آغاز دیگری روز طلوع و گذشت هم

 صبح داد،می انجام آسا دل روی را آخر یوهله از مرحله آخرین

 آسا دل اتاق سمت زد که را مسواکش صبحانه، خوردن از پس

 زیر را اشبافندگی کالف و میل فوری آسا دل زد، ایتقه و رفت

گفت و کرد پنهان تخت : 

 .بفرمایید -



 نشست، تخت روی رویش به رو رفت و شد او اتاق وارد آرشاویر

گفت سپس : 

هستم هاتحرف ادامه منتظر من خب - . 

 که نگفت چیزی و برده زیر به سر بود، کرده سکوت اما آسا دل

گفت باز آرشاویر : 

منتظرم من - . 

 منوال همان به دیگر دقیقه پنج کرد، سکوت آسا دل هم باز

پرسید آرشاویر که گذشت : 

بگی؟ چیزی نمیخوای -  

سکوت هم باز ... 

کن نگاه من به آسا دل - . 

 طاقت نداشت، را گفتنش طاقت و بود سخت برایش بار این ولی

 تکان آرشاویر بلند صدای با. ساخت نابود را او که چیزی گفتن

 شرم حتی شد، خیره او به غمگین و مظلوم و خورد خفیفی



 کوبیده سرش بر پُتکی همانند که حقیقتی گفتن از داشت

شدمی . 

آسا؟ دل -  

 مچ آرشاویر کرد، هایشناخن جویدن به شروع لرزید، اشچانه

 و نموده خارج دهان از را او هایانگشت و گرفت را او دست

 :گفت

نخور ناخن - . 

 کرد سعی پس هستند، استرس هایحالت حاالت، این دانستمی

 و زد او روی به مهربانی لبخند پس کند، صحبت او با آرامش در

 :گفت

 چی هر بگو، پس. کنم درمانت که هستم اینجا من! رو من ببین -

بیرون بریز دلتِ تو . 

شب؟ فردا بذارین میشه... میشه -  

بشی؟ خوب زودتر خوادنمی دلت -  

 !چرا -



نمیکنه فرقی شب فردا با امشب پس - .  

 .سخته -

بگی باید ولی - .  

میکشم خجالت هم. سخته خیلی - . 

گفت و شد بار شماتت نگاهش : 

بکشی خجالت نباید محرمت،. توأم دکتر من آسا؟ دل - .  

گفت کوتاهی مکث با : 

 که کن فکر این به! سخته قدرچه گفتنش که نکن فکر این به -

میکنی سبکی احساس قدرچه گفتی وقتی ! 

گفت اخمو آرشاویر که بجوید را هایشناخن خواست باز : 

پایین بنداز و دستت - . 

رفت ور تختی رو با . 

بردار تختی رو از و دستت - . 



 این که رفت ور چپ دست هایناخن با راست دست با برداشت،

گفت جدی بار : 

انگشتت میشه زخم نکن - . 

بگم نمیخوام - .  

 بگی نمیخوای اگه. کنمنمی زورت و نمیارم فشار بهت من -

پیشت میام صبحونه از بعد صبح فردا ولی نداره، اشکال .  

 او رفتن از که آسا دل د،ش خارج او اتاق از و شد بلند هم بعد

 محابا بی و کرد هایشناخن جویدن به شروع باز شد مطمئن

ریختند هایشاشک . 

 تو تمام باشی که دختر درخشی،می الماس چون باشی که دختر

 لبخندها دخترانه، هایگریه در... بودن دختر در شودمی خالصه

 اتکانهکود برای دلت گاهی باشی که دختر دلبرانه، هایهخند و

 که روزی از امان اما... هایتبازی عروسک. شودمی تنگ

 لرزانت هایشانه که دستی از امان شود، سرکوب هایتدخترانه

 دختر... کردن سر تنهایی روزهایی از امان نگیرد، آغوش در را

 عطوفتی با که مادری آغوش خواست،می آغوش دلش دیگر بود



 روی نوازش دست که یپدر آغوش بگیرد، آغوشش در مادرانه

 هایشدل و درد پای که خواهری آغوش بکشد، موهایش

 دیگر که افسوس. باشد گاهش تکیه که برادری آغوش بنشیند،

 ولی بود، بینش جدال چند هر که ایخانواده... را هاآن نداشت

 که حقیقت این داشت، شاندوست هم آسا دل و داشتند وجود

 و نیست بیش دروغی ندارم وستد را امخانواده من بگوید کسی

 خانواده. هستند شانخانواده عاشق دلشان هایمَه ته آن از همه

 تو و گیردمی سرچشمه وجودت یشیره از که تویی تمام یعنی

 ...لبریزی
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 و کم چند هر هایسختی از... عشق از... محبت از... خانواده از

 شودمی لبریز وجودتان در یهویی که هاییخوشی از... زیادهایش

خوش و زیبا لذتی از درگیر. کندمی درگیر را تو تمام و ... 

 اصالً شد؟ ولو تخت روی کِی اصالً! چطوری؟ نداست برد، بشخوا

 و بود صبح که آمده خود به وقتی فقط! گریست؟ ساعتی چه تا

 باز... شدمی تابیده او اتاق داخل به آسمان از تابان خورشید نور

معروف سپهری سهراب قول به... دیگر امیدی و دیگر روزی هم : 

هست زندگی ... 

هست سیب ... 



تهس امید . 

هست خدا . 

 شایسته و بیتا بودند، خورده را شانصبحانه و بودند بیدار همگی

 تازه آرشاویر که را نفره سه فلزی تاب تا بروند خواستندمی

 دل به پس ببیند، را بود کرده  نصب حیاط در و بود داده سفارش

 که کند، قبول خواست خوشحال آسا دل دادند، پیشنهاد هم آسا

آمد حرف به زا زودتر آرشاویر : 

نمیاد جایی آسا دل - .  

 خاتون از آسا دل نگفتند، چیزی و کرده سکوت بیتا و شایسته

 آرشاویر شد، اتاقش راهی و شده بلند زیر به سر و کرده تشکر

 حرکت آسا دل اتاق سمت و خارج آشپزخانه از و شد بلند هم

 دید، کرده کز تخت کنار را او و کرده باز را در رسید، وقتی کرد،

پرسید زیر به سر آسا دل نشست، او روی به رو و شد نزدیکش : 

بنویسم؟ کاغذ روی میتونم -  

 آرومت زدن حرف که قدراون ولی. خوبیه یشیوه هم اون! اوم -

نمیکنه آرومت نوشتن میکنه . 



شد آروم میشه هم نوشتن با - . 

 پس. دادم فرصت بهت زیاد میدونی خوب خودت آسا؟ دل -

کنم تکرار بار دو و حرفم نذار . 

داد ادامه کوتاهی مکث با : 

 اون از بعد. بیای کنار خودت با میدم فرصت بهت دقیقه پنج -

میشی هیپنوتیزم وقتاون مطب میبرمت . 

 استرس رفت، ور انگشتانش با کمی کرد، سکوت کمی آسا دل

 را گذشته نداشت، رهایی قصد و چسبیده او تمام بر ایکنه چون

گفت لرزان ایچانه با و آورد یاد به : 

بودم خام. بودم بچه من. داشتم سال هفده فقط من - .  

 همان با نداشت، رهایی قصد گلویش درون سیب درون بر بغض

داد ادامه لرزانش یچانه : 

 رو من فامیل از کدومهیچ خواست،می محبت دلم -

 خودم واسه روز هر روزها نداشتم، گاهی تکیه هیچ. خواستننمی

 ولی. کردممی بازی کوچولوها بچه با پارک رفتممی ییتنها



. بچه میگفتن بهم و کردنمی اممسخره که بودن زیادی پسرهای

 داشتم خونه توی ولی پارک، نرم فرداش از دیگه گرفتم تصمیم

رفتم بعدش روز و نیاورد طاقت دلم هم باز شدممی افسرده . 

 شد، پایین و باال گلویش سیبک که داد یورت را دهانش آب

 ساحل دریای در که شد خروشانی هایاشک به تبدیل بغضش

ناهموار و بود متالطم دلش ...   

 دیوونه، منِ احمق، منِ بود، خوشگل شدم آشنا پسر با جا اون -

 حاال و بودم ندیده محبتی چون شدم گفتنش " عزیزم " جذب

غریبه پسر یک بود شده محبتم منبع . 

 دل در خود با نداشت، را اشامهاد گفتن طاقت کرد، سکوت

 را دنیا این و آمدمی چشمانش سراغ ابدی خوابی کاش گفتمی

 کل دانای انگار اما شد،می رهنمون دنیا آن به و بستمی رخت

. بود دیده تدارک را بیمار دخترک سرنوشت مانقصه نامحدود

 نرم و گرفت را او دست دو دید، را او طوالنی سکوت که آرساویر

پرسید و ردفش : 

شدی؟ دوست باهاش -  



 .آره -

گرفت؟می و دستت -  

 .نه -

شد؟ نزدیک بهت چطور پس -  

 در به هم را رحم بی آرشاویر دل که مظلومانه آنچنان گریست،

 .آورد

 دست بهم وقتهیچ گفت،می عشق از کرد،می محبت زیاد -

 یک وجودش توی دونستمنمی ولی خوبه، کردم فکر زد،نمی

هست شیطانی و فیثک خوی . 

 باالتر را دستانش لرزید، انگار آسا دل داد، نوازش نرم را دستش

پرسید و داشت نگه را بازوهای دو و برد : 

بودین؟ دوست مدت چه -  

ماه سه - . 

نداشت؟ کاریت هم ماه سه این توی -  

 .نه -



 اما آرشاویر خورد، تکانی آسا دل و داد نوازش نرم هم را بازوانش

پرسید خیال بی : 

داشتی؟ دوستش -  

 و کرد وارد او بازوان به فشاری شاویرآر کرد، سکوت آسا دل

 :پرسید

نداشت؟ جواب سوالم -  

بودم شده وابسته بهش ولی. نه - . 

گفت و رساند اشسرشانه به و برد باال او بازوان از را دستش : 

آسا دل بگو اتفاق اون از - . 

 هایششانه رسید، اوج به هایشهقهق و شد بیشتر هایشگریه

 یه دکتر یک عنوان به آرشاویر و لرزیدمی آرشاویر دستان زیر

 تک تک با دهد،می آزار را او یدخترانه درد توانستمی خوبی

گفت آهسته کند، حس بدنش اجزای هاسلول : 

آسا دل نلرزه هاتشونه - . 



 به خودش دل که آمد حرف به ایغمزده لحن با و مظلوم قدرآن

آرشاویر به رسد چه آمد سوز ! 

 من کرد، محروم کردن بچگی از و من کرد، دور خودم از و من -

 هایحرف با کرد، روحم بی زد، گولم برد، بینم از کرد، نابودم و

کرد رامم قشنگش . 

دختر کن سبک و خودت بگو آسا؟ دل - . 

نالید گریه با : 

 لیدستما جای ترسم،می من داره، درد هم هنوز داره، درد -

تنمه رو هنوز هاش،زدن کتک هاش،کردن . 

گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش گریه با : 
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 تنهام اگه بود، پویان اگه. رفت پیش زور با خواستم،نمی من

نبودم اهلش من. رفتمنمی خطا من نمیذاشت .  

زد را خودش هایشدست با و کرد زنی خود . 

سرم تو خاک - .  

گفت و کرد خودزنی دیگر بار : 

چی؟ سراغم بیاد کنه پیدام اگه -   



 او روح آزار باعث که ییچیزها از دردهایش، از گفت، و گفت

 به آرشاویر بودند، کرده وارد وجودش تمام به خدشه و شدندمی

 آرشاویر و رفت عرش به دخترک هایجیغ و کرد مهارش سختی

 او کند؟ آرام را او توانستمی چطور آرامبخش سرنگ بدون حاال

 آغوشش در غافلگیرانه حرکتی در محکم و چسباند خود به را

 در کشیده درد دخترک مانند هیستریک هایجیغ کشید،

 روح هایشگریه و هاناله تنها و شد خفه او یمردانه یسینه

آزُردمی را آرشاویر . 

گفت مهربانی با : 

باش آروم. آسا دل آروم - . 

گفت و داد نوازش را کمرش پشت : 

کنه دورت اتاقت و خونه این از کسی نمیدم اجازه من - . 

 که وقتی داشت ایمان و نبود مئنمط زد که حرفی از هم خودش

 تحویل راسخ دکتر به را او باید شود خوب کامل حالش آسا دل

 با انگار هم او که بود آسا دل کردن آرام تنها قصدش دهد،

 از هایشناله تنها شد، قطع هایشگریه و گرفت جان او یجمله



 دل ماندن دانستمی که او کرد؟ امیدوارش چرا. بود تنهایی درد

رودمی روزی یک و نیست ابدی خانه این در اآس . 

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [20:40 06.07.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 34پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 



 شده سخت او برای کنترلش که گریستمی عجز با چنان آسا دل

 را او کرد،می حس وضوح به او لرزش آرشاویر و لرزیدمی بود،

گفت مهربان و فشرد خود به محکم : 

خوب دختر باش آروم آسا؟ دل - . 

 چرا کرد؟می دیوانه را آسا دل داشت که بود چه گرما حس این

 چه ناگهانی آغوش این کرد؟می خوب را حالش او تن بوی

 آن و آغوش این از خواستمی دلش او؟ دل با کرد چه ؟گفتمی

 که بعد لحظاتی شود، جدا کردمی مستش که اشلعنتی تن بوی

 جدا خود آغوش از را او خونسرد آرشاویر خورد، تکانی شد، آرام

 دست آرشاویر شد، زیر به سر اشدخترانه شرم با آسا دل و کرد

 و شد او اناریِ سرخ رنگ به یگونه یمتوجه و برد او یچانه زیر

 :گفت

 آرومی؟ -

 او به هم آرشاویر و کرد نگاه خیره خیره او به فقط نگفت، چیزی

 آرشاویر برد، زیر به سر و شد او نگاه تسلیم آخر در شد، خیره



 او هایشانه به ریزی فشار و نهاد او ظریف هایشانه روی دست

گفت و خواباند تخت روی را او و کرد وارد : 

کنی استراحت رهبهت - . 

گفت کوتاهی مکث با : 

نکن فکر هم هیچی به ببند، و چشمات - . 

 خارج او اتاق از و نهاد او روی را پتو آرشاویر بست، را چشمانش

شد فکر غرق و نشست تخت روی فوری آسا دل او رفتن با شد، . 

 

بعد روز سه . 

 و نشسته صندلی روی میز پشت و بود اشکتابخانه در آرشاویر

 کنار را کتاب خورد، زنگ اشگوشی که کرد،می مطالعه تداش

داد جواب آریا شماره دیدن با نهاد، : 

 الو؟ -

جان دکتر سالم - . 

خوبی؟ خبرها؟ چه. سالم -  



زیاده که خبر. خوبم - . 

شده؟ چی -  

 صحبت آسا دل راجع مشایخ رامین با رفتم پیش روز سه -

 و زن. دادمی جواب سرباال بیشتر ولی گفت چیزایی یه کردم

مشکوکن عجیب شوهر . 

مشکوکن؟ چطوری -  

االنِ مهم موضوع. میدم توضیح برات میام شب حاال - . 

شده؟ چی -  

 نیست، جا اون دیده بیمارستان رفته امروز آسا دل دایی -

اتخونه میاد داره هم االن تواِ یخونه فهمیده . 

پرسید و خورد گره هم به و نشست او ابروان میان اخمی : 

آورده؟ کجا از و امخونه آدرس -  

 طرف. ندادن بهش گفتن پرسیدم که پرستارها از ولی. نمیدونم -

آورده دست به حتما هاشنفوذی طریق از زرنگه خیلی . 



 انگار که بیرون از صدایی و سر صدای با آرشاویر لحظه همان

گفت آریا به بود، جدالی و بحث : 

فعالً گیرم،می تماس باهات بعداً - . 

 خارج کتابخانه از عجله با و نهاد میز روی را گوشس و کرده قطع

 و آمدنمی نظر به هم پیر که ایهیکلی و میانسال مرد دید و شد

 با داشت را او و گرفته آسا دل دست از داشت، جوانی یچهره

 رامین این و کردمی تقال گریان و ترسیده آسا دل برد،می خود

باشد اینجا او واستخنمی انگار رحم بی مشایخ .  

کن ولم دایی - . 

 من همراه بکنی؟ اضافه غلط که باشی اینجا. ببند و دهنت -

بیمارستان گردیمی بر میای . 

دستم آی - . 

 و کشید را آسا دل عقب از شد، نزدیک هاآن به عجله با آرشاویر

گفت و فشرد خود هایپنجه میان را او ظریف دست : 

باشی؟ کی شما -  



گفت و دکر علم قد : 

دارش اختیار. هستم اشدایی - . 

گفت و زد پوزخندی آرشاویر : 

 داشت دختر این وقتی بودی کجا االن تا دار اختیار جناب! هه -

جا همون برو بود؟ خراب حالش و مُردمی . 

بچه کنار برو - . 

 و زد جیغی آسا دل که بگیرد را آسا دل دست خواست باز

 به رو آرشاویر و آمد بادیگارد دو با منصور او جیغ با زمانهم

گفت منصور : 

بدی؟ راه و شخص این داد اجازه بهت کی -  

آساست دل دایی گفت - . 

کی هر - . 

گفت و مشایخ رامین سمت کرد رو سپس : 

 بادیگاردهام میدم وگرنه بیرون، برو و دار نگه و خودت احترام -

بیرون کنن پرتت . 



گفت و گرفت آسا دل بازوی از او به توجه بی مشایخ رامین : 

نمیرم جایی آسا دل بدون من - . 

 خونسرد خیلی آرشاویر بود، آمده بند زبانش ترس از آسا دل

گفت و برداشت آسا دل بازوی از را او دست : 

 بیرون خونه این از نگم من هم تا جاست، همین آسا دل جای -

 .نمیره

 کثم با آرشاویر بودند، خیره سکوت در فقط نگران بیتا و خاتون

داد ادامه کوتاهی : 

بیرون کنن پرتت اینجا از آسا دل بدون میدم هم حاال - . 

 به ایاشاره سپس و بادیگاردها به هایشچشم مردمک حرکت با

 از سختی به را او و رفتند رامین سمت بادیگاردها مشایخ، رامین

 آسا دل جسمانی ضعف از که آن بی سپس کردند، خارج عمارت

 با که بگوید چیزی خواست و کرد رها را وا دست باشد، باخبر

 اشنگه و گرفت او بازوی از افتادن حال در آسای دل دیدن

گفت بلندی نسبتاً صدای با سپس داشت، : 



 تفهیم. هستم همتون با نمیدین؟ راهش اینجا اومد دیگه بار -

 شدین؟

 جان بی آسای دل آرشاویر و گفتند ی " چشم " ترس از همگی

گفت خاتون به رو سپس کشید، غوشآ در کمر از را : 

بیار آبلیمو شربت - . 

 روی را او شد داخل وقتی و رفت آسا دل اتاق سمت هم بعد و

 پاک به شروع و نهاد او چشم زیر را انگشتش خواباند، تخت

گفت و کرد او هایاشک کردن : 

 !هیش -

گفت سکسکه با اشمظلومانه هایگریه میان : 

ترسممی. ..می... ازش... من... م - . 

گفت باز و داد سر بلندی سکسکه هم بعد : 

میاد... باز... با - . 
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 هایاشک و هاگریه شدت باز کرد،می پاک را او هایاشک چه هر

گفت گرمی لبخند با او کردن آرام برای شد،می قبل از بدتر او : 

کن اطمینان بهم. نمیدم راهش - .  

میبره و من... من - . 



ببرتت نمیذارم. هستم مراقبت من - . 

 آن از هم باز ولی شد، تزریق وجودش تمام به که بود آرامشی

 آرشاویر و آمد آبلیمو شربت لیوان با خاتون. ترسیدمی دایی

 خاتون دست از را لیوان و کرد بلندش و برد او کتف سمت دست

گفت و برد او هایلب نزدیک گرفت، : 

 .بخور -

کشید عقب و کرد اذیت را او دل اششیرینی نوشید، که کمی : 

 .نمیخورم -

 بلند درد با او ریز یلهنا که کرد وارد او کتف به فشاری آرشاویر

آرشاویر جدیِ لح و شد : 

میخوری و شربت این ته تا - . 

 کسی شدمی که سخت آرشاویر نگفت، چیزی و نوشید

 و مهربان موقع به خودش، برای بود بهادری نبود، جلودارش

 چه دانستمی خوب خونسرد، و جدی وقتش به خونگرم،

 و داشت قرار خود جای سر او چیز همه! باشد تفاوت بی جاهایی



 خاتون دست را خالی لیوان. دادمی اهمیت چیز همه به زیادی

 فقط نگفت، چیزی و کرد او به نگاهی خواباند، را او و سپرد

گفت و بست را او چشمان و کشید او چشمان روی را دستش : 

کن گوش حرف باش خوبی دختر. بخوابی بهتره - . 

 کرد باز را انشچشم آسا دل رفت، بیرون خاتون همراه سپس

 را چشمانش غمگین هم باز و کرد اتاقش بسته در به نگاهی

 .بست
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بعد ساعت دو . 

 کش شد، بلند شد، بیدار او که بود غروب شش به نزدیک ساعت

 و دست و رفته روشویی به هم بعد و داده بدنش به قوسی و

 اتاق از و آمده بیرون هم بعد و شست ولرم آب با را صورتش

 جز رفت، پایین و کرد طی را هاطبقه پلکان از آهسته شد، خارج

 را کسی بودند، ایستاده خانه چوب رچها در که بادیگاردهایی

 واقعاً! حاال ولی کند فرار خواستمی دلش زمانی یک ندید،

 با خواستمی هم اگر داشت؟ را قصد این و کند فرار خواستمی

 سالن از افتاد،می گیر و توانستنمی بادیگارد همه این وجود

 کلی نگاهی رفت، بیرون خانه از و شده نزدیک در به و شد خارج

 آن سمت تاب دیدن با هم بعد و نمود عمارت بزرگ حیاط به

 داد، حرکت را تاب و نشست آن روی رسید وقتی کرد، حرکت

 گذر یمتوجه که بود فکر غرق قدرآن رفت، فرو فکر به سپس



 خواست بود، شده تاریک هوا که آمد خود به وقتی و نشده زمان

 برگرداند را سرش نشست، کنارش کسی کرد حس که شود بلند

 محوی لبخند هم خودش داشت، لب بر لبخند که بیتا دیدن با و

 .زد

برم خواستممی - . 

 ستاره از پر آسمون االن بشین! بری؟ کجا! خوبی این به هوا -

 .میشه

 .اوهوم -

 و شده بلند تاب روی از دو هر هم بعد کردند، صحبت هم با کمی

 شام موقع. شد خودش اتاق راهیِ کدام هر و رفتند عمارت سمت

 ساعت خوردند، را شانشام و زد صدا را همه خاتون که بود

 برای را آمده پیش اتفاقات و آمد آریا که بود شب ده به نزدیک

 و برود آسا دل پیش تا شد بلند هم سپس داد، توضیح آرشاویر

 خواست سپس شد، خارج اتاق از همراه بدرقه برای آرساویر

گفت او به رو آریا که رودب آسا دل اتاق به او همراه : 

خودم به بسپر و بعدش به اینجا از - . 



 بخشی اطمینان لبخند و زد او چپ یشانه بر یآهسته هم بعد و

 به ایتقه شد که نزدیک. شد آسا دل اتاق راهی هم سپس محو،

 به همچنان و شد خیره او به متعجب آسا دل و شد وارد و زده در

 وجودش بر نگرانی بست، را در آریا وقتی ولی شد، خیره در

 نشست، تخت روی و شد نزدیکش آریا شد، سرازیر و کرد رخنه

 :پرسید

بیاد؟ آرش بودی منتظر -  

 آریا کرد، ی " سالم " لب زیر تنها و گذشت کمی نگفت، چیزی

پرسید و گذشت دیگر اندکی داد، را او جواب هم : 

 باهات کارچی میخوام من که میکنی فکر خودت با داری االن -

 !بکنم

 خیره او به متعجب و شرمگین انداخته گل هایلپ با آسا دل

گفت آریا بار این که بود مشهود چشمانش در ترس شد، : 

میخونم و ذهنت دارم چطور که کنی فکر این به داری هم االن - !  

گفت کوتاهی مکث با : 



نمیمونه دور چشمات از حرفات خب - . 

 در کمی آریا حرفی، از قاصر شزبان و ماند حیرت در آسا دل

گفت و شد جا به جا خود جای : 

بگی بهم میتونی و نگفتی آرشاویر به که چیزهایی - . 

اینجا؟ بیای گفته دکتر آقای -  

 .آره -

میدونه؟ االن یعنی -  

 .آره -

نیومد؟ خودش چرا پس -  

خواستم من چون - .  

 نکند ترس احساس آسا دل که طوری زد،می حرف آرامش در

 این کردمی حس و ترسید،می او آرامش همین این از او لیو

 او به را خشک و خشن آرشاویر او! طوفان از قبل آرامشیست

 " بگوید او به کشیدمی خجالت و برد زیر به سر داد،می ترجیح

گفت لبخند با آریا " بیرون برو : 



بیرون میرم حتماً بدی، جواب من سوال تا چند به اگه - . 

 حرف خودش با ذهن در دیگر و کرد شوکه را آسا دل هم باز

پرسید آریا که شد خیره او به منتظر. بود سخت ولی زد،نمی : 

اش؟خونه بردتت اتدایی شد چی -  

 متوجه که آریا کرد، هایشلب پوست جویدن به شروع آسا دل

گفت بود، : 

میشه زخم نگیر گاز و لبت - . 

گفت آریا که شد لبش پوست جویدن خیالبی شرمگین آسا دل : 

نداشت؟ جواب سوالم -  

نبرد و من اون - . 

 آریا که نزد حرفی دیگر آسا دل ولی شد، خیره او دهان به آریا

 :پرسید

پیشش؟ رفتی تو پس -  

 .نه -



ترسی؟می من از میدی؟ جواب دیر به دیر چرا -  

آره... آ - . 

داره فرق من تخصص منتها آرش مثل دکترم یه منم. نترس - . 

پرسید باز و کرد مکث : 

 جواب درست پس کنمنمی تکرار و حرفم دیگه دختر ببین -

ات؟دایی خونه رفتی شد چی. بده  

که گفتم - ... 

کرد قطع را حرفش فوری : 

 .نگفتی -

 زن چون برم خواستمنمی اول خونه، دنبالم اومد خب خب، -

 منم با نبود خوب مامانم با چون اومد،نمی خوشش من از دایی

بودن خوب . 

چی؟ بعدش دنبالت اومدی -  

 و کردم باور منم برام، میشه بابا مثل گفت داره، و هوام گفت -

رفتم باهاش نیستم، تنها دیگه که خوش دلم . 



شد؟ چی رفتی خب -  

 آوردنمی " نه " خواستممی چی هر باهام، بود خوب مدت یه -

 گ*س و کرد فرق درجه صد اخالقش یهو چرا نمیدونم ولی

شد اخالق . 

شد؟ چطوری -   

گفت و داد قورت را دهانش بزاق آسا دل : 

 باهام دایی و بردمی خبر دروغ بهش اون بود دایی زن تقصیر -

 دادمنمی انجام و خواستمی که کاری وقتی. کردمی رفتاری بد

گفتمی دروغ دایی به رفتمی . 

بگی؟ واضح میشه -  

 من به که اموالی خواستمی رو من هایارث دایی زن -

یا... یا بدم بهش و ارثم باید یا گفتمی. رسیدمی ...  

پرسید آریا که کرد سکوت : 

چی؟ یا -  
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 یه زد،می کتکم اون و نه گفتممی من. کنم فروشی تن اینکه یا -

 گفت و شد عصبی دید که و تنم کبودی خونه اومد دایی که شب

 زندایی ولی دایی زن گفتممی منم کرده باهام و کار این که کی

 و حرفش دایی و گفت دایی به دیگه جور یه و داد تغییر و حرفم

کرد باور . 



گفت مظلوم و شد تبدیل اشک به لرزانش یچانه و کرد بغض : 

 هم رو دایی و زدمی کتکم همش نداشتم، کاریش که من آخه -

 قبل روز از روز هر خونه اون توی بود، کرده سرد بهم نسبت

 بخش بیمارستان برد و من دایی اینکه تا شدممی ترافسرده

کرد بستریم روانی . 

گفت و زد هق : 

 امدیوونه هااون بودم، افسرده فقط نبودم دیوونه من خدا به -

 هایسرنگ و هاقرص با پرستارها زندایی، دایی، کردن،

شونرنگی . 

 تمام هایشحرف او تا بود منتظر فقط و " باش آرام " گفتنمی

پرسید پس شود، : 

شد؟ چی بعدش -   

گفت اشگریه و بغض میان : 

کرد کار امدایی مخ رو تریخ و زهرش باالخره امدایی زن - . 

کرد؟ کار چی -  



 از مالقاتم بیمارستان بود اومده دایی بودم، خواب که روز یه -

 وقتی دایی. خورده آبی مُهر انگشتم دیدم شدم بیدار که خواب

 به و اموالم یهمه من که سند رو بود زده و انگشتم بودم خواب

گرفت امضأ ازم هم زور به. بخشیدم اون . 

طورنای که - . 

 و برداشت دستمالی آن روی از آسا، دل آرایش میز به نگاهی با

 :گفت

کن پاک و هاتاشک - . 

 بغض با و کرد پاک را هایشاشک و گرفت را دستمال آسا دل

 :گفت

 ازشون من. مادرمه و پدر یادگار. میخوام رو خونه اون من -

گیرممی انتقام . 

. و گرفتن ازت که چیزهایی همه هم گیریمی و انتقامت هم -

 ...ولی

پرسید آسا دل که کرد درنگ کمی : 



چی؟ ولی -  

 قبلش باید اما بندازه، راه و کارات که گیرممی وکیل برات منم -

نزنن دیوونگی اَنگ بهت که بشی خوب .  

گفت آریا که کرد تشکر ذوق با آسا دل : 

 نه " بخوام هم چیزی هر کنی، گوش باید میگم که چیزی هر -

ینمیار " . 

 چون کشید، پر ذوقش تمام و شد مغموم ناگهان آسا دل

 لبانش کرده بغ و برد زیر به سر! خواهد؟می چه او که دانستنمی

گفت و شد بلند آریا برچید، را : 

خداحافظ. دیدنت میام صبح فردا میرم من - . 

 حدود شد، خارج او اتاق از و رسید در به بلند گام دو با هم بعد و

 دل شد، وارد و زده او اتاق در به ایتقه آرشاویر بعد دقیقه ده

 و نشست تخت روی او روی به رو آرشاویر و نشست صاف آسا

پرسید او چشمان به خیره : 

پرسید؟ ازت چی آریا -  



بگم؟ باید -  

بگی بهم باید میگه بهت چی هر آره، - . 

پرسید امدایی از - .  

 خب؟ -

گفتم براش و دایی و دایی زن بین افتاد برام که اتفاقاتی - . 

 خب؟ -

بگیره و حقم که گیرهمی وکیل برام گفت هم بعد - . 

چیه؟ نظرت چی؟ خودت -  

میخوام و حقم من - . 

گفت و داد تکان سری آرشاویر : 

 .خوبه -

 توضیح او برای مختصر طور به آریا داشت، خبر چیز همه از

 و شود مطمئن که بود این تنها قصدش و بود داده کوتاهی



 او اتاق از و شد بلند ماند، کنارش که کمی. بود هم طورهمین

 .رفت
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بعد روز . 



 دروازه شدن باز با بود، رسیده آرشاویر عمارت به یاآر

 و زد بوق رحیم بابا برای و شد خانه وارد ماشین با الکترونیکی

 رفت بابارحیم سمت شد، پیاده و کرده پارک و خاموش را ماشین

 سمتش او دیدن با عماد و کرد گرمی پرسی احوال سالم او با و

رسیدپ گرمی پرسی احوال و سالم از پس و آمد : 

اینجا؟ صبح وقت این -  

برم؟ مزاحمم اگه -  

کردم تعجب فقط حرفیه؟ چه این نه - .  

گفت کوتاهی مکث با : 

اومدی؟ چی واسه حاال -  

آسا دل درمان - . 

باشی موفق آهان، - . 

 و کرده حرکت عمارت سمت آریا هم بعد زدند، حرف دیگر کمی

 را مبل دارند که دید را بیتا و خاتون و شد، وارد و نمود باز را در



 نوچ بردند، عقب کمی تنها دید وقتی ولی کنند،می جا به جا

گفت باالیی بلند سالم با و کرد نوچی : 

کردن؟ بلند مبل به چه رو هاخانوم ظریف دست آخه - ! 

 بهشان رو و کرد سالم هم باز دوباره بار این و شد شاننزدیک

 :گفت

خودمه کار کنار برید - . 

 مبل باالی هایدسته از و رفت مبل پشت آریا ایستادند، کنار

 با آمدمی پایین هاپله از داشت آرشاویر که لحظه همان گرفت،

گفت وصعیت آن در آریا دیدن : 

میکنی؟ کارچی داری سالم -  

گفت و فرستاد عقب را مبل حرکتی در آریا : 

بدن تکون و مبل میتونن کردن فکر هاخانوم. سالم - . 

پرسید آریا و کرد رتشک او از خاتون : 

بیداره؟ آسا دل خاتون؟ -  

خوابه پسرم نه - . 



 به رو آرشاویر کرد، طی را هاطبقه و رفته پلکان سمت آریا

گفت خاتون : 

میام االن کن آماده و امصبحونه - . 

 و زد ایتقه ایستاد آسا دل اتاق در پشت آریا رفت، باال هم بعد و

کرد صدایش بلند صدای با : 

آسا دل - . 

داد را جوابش بلند صدای با و کشید ایخمیازه آسا دل : 

 ها؟ -

گفت آریا به رو و کرد ایخندهتک شاویرآر : 

گیجه شده بیدار خواب از تازه - . 

میشه درست - . 

گفت بلند صدای با هم بعد : 

 و ورزشیت لباس بشی آماده داری وقت دقیقه ده آسا دل -

بیرون بیای بپوشی . 



داد را جوابش بلند صدای با وا همانند هم آسا دل : 

داره؟ ورزش اعصاب کی بابا برو لعنت، معرکه مگس خر بر اَه، - ! 

 آرشاویر و شد خیره آرشاویر به متعجب باز دهان با آریا

 باز را او اتاق در ناگهانی آریا داد، سر بلندی یخنده سرخوش

 دل روی از را پتو و شد او تخت به نزدیک و شده وارد و نموده

گفت جدی و زد کنار ساآ : 

بشی بلند داری وقت ثانیه بیست فقط - . 

 را تراششخوش و سفید بازوهای داشت که او دیدن با آسا دل

 با سپس انداخت، خود روی را پتو فوری و زد جیغی زد،می دید

گفت جیغ : 

  .نمیام -

گفت آسا دل که زد صدا را آسا دل و شد اتاق داخل آرشاویر : 

پوشیدم تاب فقط من. بیرون بره بگو بهش - . 

گفت آریا به رو آرشاویر : 

باش منتظر بیرون - . 



گفت آسا دل به رو و نشست تخت روی آرشاویر رفت، که آریا : 

رفت پاشو - . 

 بعد و زد کلی دید را اتاق و آورد بیرون پتو از را سرش آسا دل

گفت و انداخت سرش روی را پتو دوباره هم : 

خوابممی من - . 

گفت جدی و زد کنار او روی از را پتو آرشاویر : 

 .پاشو -

 جلوی از حرصی را موهایش شد، بلند فرمان به گوش آسا دل

گفت تخس و زد کنار پیشانی : 

ندارم دوست ورزش من - . 

کنی ورزش باید ولی - . 

 .زورگو -

 و کرد رها هم بعد و فشرد را اشبینی انگشت دو با آرشاویر

 :گفت



کن گوش میگه آریا هم یچ هر. شو آماده پاشو - . 

 رفت،می بیرون اتاق از که حالی در و شد بلند تخت روی از

 :گفت

باشی بیرون باید دیگه دقیقه سه از ترکم - . 

پرسید آریا که بست را در و شد خارج اتاق از : 

شد؟ چی -  

است آماده دیگه دقیقه سه - . 

میترسه ازت - . 

میترسه بیشتر تو از - . 

 گفتن با آرشاویر نگفت، چیزی بود، فهمیده را او منظور که آریا

 بیرون آسا دل تا ماند منتظر آریا و رفت " صبحونه میرم من "

 .بیاید
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 هایخط و بود سفید کامالً که ورزشی لباس با آسا دل بعد اندکی

 هم بعد و کرد او به کلی نگاهی آریا و آمد بیرون داشت طالیی

 هم آسا دل و رفت پایین هاطبقه از و کرده حرکت پلکان سمت

 شدند، خارج عمارت از هم با رسیدند، پایین به وقتی دنبالش، به

گفت آسا دل به رو و کرد نگاه اشمچی ساعتی به آریا : 

بدوئی و حیاط کل دور سه داری وقت دقیقه شش - . 

گفت متعجب آسا دل : 



 دویدن دور سه بزرگی این به حیاط هم بعدش. نمیدواَم عمراً -

میبره وقت دقیقه پونزده حداقل . 

کن شروع بدو نریز، زبون - . 

گفت اخمو و زد کمر به دست طلبکارانه : 

کنم؟ ورزش باید اصالً چی واسه -  

خوبه اتروحیه واسه - . 

نمیخوام روحیه منم - . 

 و آمد به رو از آرشاویر که کرد حرکت عمارت سمت هم بعد

گفت جدی : 

 چی هر محوطه تو گردیمی بر نمیخوای، روحیه کردی بیخود -

چشم " میگی گفت آریا هم  ". 

گفت او که رفت آریا سمت و بیدکو زمین بر را پایش آسا دل : 

ایستینمی هم نگفتم من تا بدو، - . 

 را دوم دور هنوز و کرد تمام را اول دور و کرد دویدن به شروع

 آریا داد که ایستاد و کرد زدن نفس نفس به شروع نکرده تمام



 نفس زور به که حالی در دقیقه شش سر. بِدَوَد هم باز شد باعث

 را سوم دور کوبید،می نامنظم قلبش تپش و شدمی اوخارج از

 زمین چمنزار روی را خودش آریا بلند " ایست " با کرد، تمام

 او به آرشاویر گریست، هاآن هایزورگویی از ناراحت و کرده ولو

 کمی و نشاند زمین روی را او نشست، چمنزار روی و شد نزدیک

گفت و کرد کمرش دادن ماساژ به شروع و کرد خم : 

بکش عمیق نفس ات چند - . 

گفت زدن نفس نفس حال در و بغض با : 

کنمنمی... ورزش... دیگه... من - . 

بکش نفس - . 

گفت تخس و زد او بازوی روی را جانش بی مشت : 

 .زورگو -

 و برگشت عادی حالت به نفسش اینکه تا کشید عمیق هاینفس

گفت مظلوم و کرد پاک را هایشاشک : 

گشنمه! دیگه صبحونه برم - . 



 حرکت و کرد بلندش و گرفت را او دست شد، بلند آرشاویر

گفت شد، نزدیک آریا به وقتی کردند، : 

 براش زیادی ورزش داره آسم دختر این. براش بسه امروز واسه -

 .سَمّ

 و آرشاویر. شد عمارت وارد هاآن با همراه و داد تکان سری آریا

 آشپزخانه به آسا دل و نشستند سالن در مبل روی هم کنار آریا

 عقب را صندلی و گفته بهیر صبح او به خاتون دیدن با و رفت

 و نموده آماده را او صبحانه خاتون نشست، میز روی و کشید

گفت و نهاد جلویش : 

دخترم بخور - . 

 زور بهم همش خشنه؟ قدراین چرا دکتر آقای این خاتون -

 .میگه

تگف لبخند با خاتون که شد گرفتن لقمه مشغول هم بعد : 

مهربونی اون به پسر خشنه؟ کجا - . 

خشنه ولی داری، دوستش خیلی نداری پسر شما - . 



گفت و خندید خاتون : 

نگو بد پسرم سر پشت - . 

 .چشم -

چشمات قربون - . 

خشنه ولی - . 

 خورد کامل که را اشصبحانه کرد، لقمه خوردن به شروع هم بعد

 هم سالن از و شد خارج آشپزخانه از و کرده تشکر خاتون از

 سر دوش یک رسید، اتاقش به و رفته باال هاطبقه از و کرد عبور

 حمام سمت کمد از مناسبی لباس برداشتن با آورد،می حالش

 را موهایش و آمد بیرون ایدقیقه پانزده دوش با کرد، حرکت

 اسبی دُم را موهایش سر، یگیره با و زد شانه بعد و نموده خشک

 روی و برداشت را بافتنی وسایل تتخ زیر از رفت سپس بست،

کرد بافتن به شروع و نشست تخت . 
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 صدای تنها و بردمی سر به سکوت در عمارت شده، شب

 صدایی بی از را مسکوت فضای این که بود درختان هایشاخک

 آسمان به داشت و بود اتاقش تراس در آسا دل بود، آورده در

 گاههیچ که افکاری بود، شده غرق افکارش در تماماً کرد،می نگاه

 شخود با ناراحت، و بود دلتنگ شدند،نمی پاک ذهنش از

 بودنش زنده بود، اشخانواده کنار کاش نبود، االن کاش گفتمی

 چه دیگر آمد؟نمی بر دستش از کاری وقتی داشت ایفایده چه



 خانه خانوم عنوان به را او کسی و نبود هم باکره که ترمهم این از

 قضاوت و زدندمی نیش او به ندانسته حتی پذیرفت؟نمی

 هایشدل و درد و هاحرف پای که آن بی کردندمی نادرست

 و بود برادرش آغوش محتاج همه از بیشتر روزها این. بنشینند

 زمزمه آهسته خودش با لب زیر. باشد او که خواستمی دلش

 :کرد

کجایی؟ پویان -  

 

کنه؛نمی فکر کسی به دلیلبی آدم، نظرم به  

 فراموش رو کسی دلیلبی نداره، دوست رو کسی دلیلبی

 بدون خوبن، بدونن خودشون اینکه بدون آدما، از بعضی. کنهنمی

 لمسشون اینکه بدون فهمن،می رو حالت بزنی، حرف اینکه

 واسه کنن،می رد رو بودن آدم مرز هابعضی. کننمی حست کنی،

شنمی ابدی که همینه . 

 اینکه به. خودم به کنم،می فکر تو به گیره،می دلم که وقتا گاهی

نداره رمانید راه هیچ دلتنگی چرا . 



 کنم،می بغض شینم،می پنجره پشت گیره،می دلم که وقتا بعضی

 گنمی. کنم پیدات دوباره اونجا شاید شم،می خیره آسمون به

نه؟ بزرگه؟ خدا ! 

شاید که کنم می فکر این به افتم،می یادت یه هوابی وقت هر  .. 

باشه شده تنگ برام دلت شاید . 

باشن رفته اگه تیح هستن، همیشه آدما از بعضی . 

 

# جمشیدی_پویا  

 

 باریدن یآماده همیشه که هاییاشک ریخت، اشک صدا بی

 خانوادگی هایبحث آن دعواها، آن هم باز بود حاضر بودند،

 بود، وجودشان دلتنگ بودند، زنده اشخانواده فقط ولی باشد،

 حس کنارت را اتخانواده هرگز دیگر که است این ترسخت

 تحمل را خواهرش هایتیکه و هامتلک آن تمام بود حاضر نکنی،

 کرد،می تحمل را مادرش و پدر هایسختی تمام باشد، او تا کند

 حقش در را نامردی که بود برادری تنگ دلش. باشند هاآن فقط



 روح کردمی فکر مخالف جنس با اشدوستی به وقتی کرد، تمام

 سرش به پُتک چون تلخش یگذشته و ریختمی هم به روانش و

شدمی کوبیده . 

 " عزیزم " بود دروغ هایش،گفتن " جانم " بود دروغ

 خودش او اصالً هایش،صدقه قربان تمان بود دروغ هایش،گفتن

 که فریب دل آسای دل بود باور خوش چه بود، دروغ پا تا سر

 هایشداشتن دوست تمام باال، توقعات و داشت انگیزوهم رویایی

 درد ایشنیده شد، وابسته ساده چه هم ساآ دل بود، دروغ

 شدن جدا باشی که وابسته است، بدتر عشق از گویند وابستگی

 هم باز ولی کرد،می فراموش داشت دخترک ولی است، سخت

 حق در کرد بزرگی حماقت چه که ایگذشته درون شدمی غرق

 و رفت فنا باد بر هایشدخترانگی اینکه از باالتر حماقت خودش،

 اینکه درد نیست سخت آورد؟ خواهد دست به نتوان را آن زهرگ

 هم نگاه تو به کسهیچ و خورده دست و نیستی پاک دیگر

 مردان باشی که هم ترینپاک و عالم زیبای کرد؟ نخواهد

 بی به هم آن کنندمی قضاوت اشتباه به را تو ما سرزمین

 اندک است، سرزمین قاعده و قانون این... ممکن شکل ترینرحم



 از کمی ایعده و خانواده دارند، باورت درصد دو میزان به کسانی

 .مردمین

 شد،نمی بیدار هرگز خوابیدمی که وقتی کاش گفتمی خودش با

 کردن زندگی کوچکش، دل داشت درد هایش،تنهایی داشت درد

 را خدا آسمان به رو آهسته داشت، درد هم خانواده بدون

گفت و داد قرار مخاطب : 

کردی؟ تلخ و سرنوشتم قدراین گناه کدامین به بگو -  

 خفه داشت درون از و بود بغض از پر داشت، درد صدایش

 به هم بعد و لرزید کمی اششانه روی دستی برخورد با شد،می

برگشت عقب . 
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گفت اخمو او هایاشک دیدن با آرشاویر : 

نکنی فکر گذشته به دیگه بود قرار - . 

گفت و برد زیر به سر و نمود پاک را هایشاشک فوری : 

نکنم فکر هیچ که نبود هم قرار - . 

کردی؟می رفک چی به -  

امخانواده به - . 

 دیگه؟ -

گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش : 



کسهیچ - . 

نمیشی درست تو آسا؟ دل - . 

 تخت روی را او سپس و برد اتاق داخل و گرفت را او دست

 روی از را بود کرده آماده که را آرامبخش سرنگ سپس نشاند،

 سرنگ دیدن با آسا دل گرفت، قرار آسا دل کنار و برداشت میز

گفت مظلوم : 

خوابممی خودم نزن، آرامبخش - . 

 خیال و فکر بمونی بیدار صبح تا شب باز تو برم من باز که -

 !کنی

خوابممی. نه - . 

گفت تندی لحن با و زد او دست رگ روی انگشت دو با آرشاویر : 

ببینم کن باز و دستت مشت - . 

 تزریق او به ار سرنگ آرشاویر کرد، باز را دستش مشت حرف بی

 و انداخت تخت کنار کوچک یزباله سطل داخل را سرنگ و کرد

گفت و خواباند تخت روی را آسا دل : 



بخوابی خوب - . 

 شد، بسته چشمانش بالفاصله و نشنید را او حرف اصالً آسا دل

 از بیشتر اینکه از او، خواب در غرق یچهره دیدن با آرشاویر

 نفهمید شد، بیقرار دلش کمی داد،می نشان مظلوم اشبیداری

رفت بیرون او اتاق از و شد بلند ولی! چرا . 

 انواع آسا دل با آریا که بود هفته یک تمام و بود شده هفته یک

 با که گرفت نفسش بار دو کرد،می کار او با را مختلف هایورزش

 به ترکم دیگر آسا دل برگشت، عادی حالت به نفسش اسپری

 ورزش و بافتنی و مطالعه با را خودش کرد،می فکر گذشته

 کردند،می کمک او یروحیه به همه هااین و کردمی مشغول

 او به کادویی نیست کسی اینکه از دلگیر، او و بود تولدش امروز

 نداشت ایخانواده بگیرد، جشن او برای که ندارد دوستی دهد،

 پارسال ،دادمی رنج را او هااین یهمه کنند، سورپرایز را او که

 چه هر و بود عصر بود، عمرش روز بدترین تولدش روز در که

 ماند،می یادش باز ولی کند مطالعه و کند فراموش کردمی سعی

 جیغ صدای با خاتون و بیتا کرد، پرت جایی را کتاب و زد جیغی



 دوم طبقه سمت عجله با و کشیدند کار از دست متعجب او

 به را خود آسا دل جیغ صدای با هاآن از زودتر آرشاویر رفتند،

 دل سمت بود، ریخته هم به که او اتاق دیدن با رسانید، او اتاق

گفت آهسته و نهاد او دهان روی دست و رفت آسا : 

هیش آسا؟ دل چته - ! 

 و کشید عقب آرشاویر که گرفت دندانی را او دست آسا دل

 قدرآن زد، هق و ریخت هم سر پشت اشمرواریدی هایاشک

 چنگی و آمد درد دلش که زد هق هق مظلومانه قدرآن م،محک

 او چنان چشید، را آرشاویر آغوش طعم دیگر بار زد، دلش روی

 با و زد هق آمد، دردش کمرش آسا دل که کرد بغل محکم را

گفت گریه : 

شده تنگ براشون دلم. میخوام و امخانواده من - . 

گفت مهربان : 

مزارشون؟ رس بریم داری دوست. آسا دل آروم -  

 میبری؟ -



 .آره -

خوادمی و بغلش دلم شده، تنگ پویان واسه دلم - . 

 !هیس -

 آشفته را اسا دل اتاق و آمدند خاتون و بیتا لحظه همان زد، هق

 دادمی نوازش نرم را او کمر که حالی در آرشاویر دیدند، بازاری

گفت بیتا به رو : 

بیار و ابزارم کیف برو - . 

کنممی واهشخ نزن، آرامبخش - . 

گفت درنگ کمی با آرشاویر : 

 .باشه -

 آگاه خود نا او سرخ هایلپ دیدن با و کرد جدایش خود از

گفت و کشید انگشت دو با را اشبینی و زد محوی لبخند : 

نگاه و خجالتش - ! 

 بلند خیال بی آرشاویر برد، زیر به سر و کشید خجالت بیشتر

گفت و شد : 



رازه بهشت میریم شو آماده - . 

 و نشست آسا دل کنار رفت بیتا شد، خارج اتاق از که آرشاویر

 تمام کارش که وقتی شد آسا دل اتاق تمیزکاریِ مشغول خاتون

 بعد دقیقه ده و شد آماده فوری هم آسا دل رفت، بیتا همراه شد،

 از رفته پایین دوم طبقه از و رفت بیرون آرشاویر صدای با

 ماشین سوار و رسیدند حیاط به هم بعد و شدند خارج عمارت

 زهرا بهشت مقصد به و کرد عبور کنترلی یدروازه از شدند،

 .راند
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 هم بعد و کرد پارک زهرا بهشت درون را ماشین رسید، که وقتی

 دل دلِ که بعد ساعت دو حدود رفتند، مزار سمت و شده پیاده

گفت و شد بلند مزار کنار از گرفت، آرام آسا : 

 .بریم -

 او و شده سوار هم بعد و رفت ماشین سمت آرشاویر همراه

 به هنوز... شد خارج زهرا شتبه از و نموده روشن را ماشین

 دل به رو و کرده ترمز خیابان کنار جایی که بود نرسیده اتوبان

پرسید آسا : 

نمیخوای؟ چیزی -  

 .نه -

گفت و کرده خاموش را ماشین آرشاویر : 



میام زود باش منتظر - . 

 .چشم -

 را آن آمد، کوچکی نایلکس با هم بعد و رفت شد پیاده آرشاویر

پرسید آسا دل از دیگر بار و نهاد ماشین عقب : 

بگیرم؟ برات نمیخوای چیزی -  

 .نه -

 را ماشین هم آرشاویر و شد خیره بیرون به شیشه از هم بعد

 رسید که وقتی... کرد حرکت عمارت سمت و نموده روشن

 داخل تاریک، هم هوا و بردمی سر به سکوت در کامال عمارت

 با را ماشین آرشاویر و شدند پیاده بود، تاریک هم عمارت

 را دهانش آب ترسیده و متعجب آسا دل و کرد خارج ریموت

پرسید و داد قورت : 

نیست؟ کسی تاریکه؟ خونه توی چرا -  

جایی رفتن حتماً نمیدونم - . 

گفت و نمود باز را آن آرشاویر و شدند در نزدیک : 



تو برو - . 

 و نموده جا به جا خود دست در را نایلکس که بود حالی در این

 شخصی زمانهم و داد هول خانه داخل به را آسا دل زمانمه

 زد جیغی ترس از آسا دل و ترکاند آسا دل گوش کنار را بادکنک

 و جیغ صدای سپس شد، روشن آرشاویر توسط خانه برق و

 و آورده خود به را آسا دل که بود مبارک تولدت  آهنگ و سوت

 او صورت و سر بر شادی برف که بودند بیتا و شایسته این

 همه شد،می باریده چشمانش از شوق اشک او و ریختندمی

 و بی بی ماه هادی، و هانا بودند، کرده تزئین را خانه تمام و بودند

 بودند، خیره او به لبخند با همه خاتون، و منصور عماد، رحیم، بابا

 به عمرش یخاطره بهترین بودن یادش به این آسا دل برای

 در را او دست آرشاویر رفت،نمی یادش از گزهر و آمدمی حساب

گفت بقیه به رو و گرفت دست : 

کنه عوض و لباسش بدید اجازه - . 



 به و کشید خود همراه را آسا دل آرشاویر و کردند تایید همگی

 را او کمد و رفت او اتاق به آسا دل همراه رفتند، باال طبقه

گفت و دآور بیرون را رنگی آلبالویی لباس و کرده بررسی : 

بیا هم زود. بپوش و این - . 

 و گرفتند قرار هم کنار همگی باز زود خیلی رفت، هم بعد و

کردند برگذار هم کنار در کوچکی جشن ... 

. شود درست چیز همه روز یک کاش کرد آرزو و برید را کیک

 کیک هم کنار در بود، ابرها روی انگار و داشت ذوق و شوق

 کرد، بازی نیلوفر با کمی کردند، خنده و شوخی کلی و خوردند

 داشت، دوست را شانمحبت شد،می ثبت زندگی در امروزش

 درد دخترک این هاآن ولی بودند غریبه برایش که افرادی محبت

 و بود شده هاآن محبت جذب آسا دل. داشتند دوست را کشیده

 به همگی نوبت به رسید، دادن کادو وقت... خوشحال هم بسیار

 را نگینی انگشتر رفت، جلو بی بی ماه هم سپس و ادندد کادو او

 لرزید گرفت، دست در را آسا دل دست و آورد در خود دست از

 و داد جا او انگشت درون را انگشتر دلتنگی، از هم ترس از هم



 بی ماه و خورد خفیفی تکان آسا دل باز و بوسید را اشپیشانی

گفت مهربانی با بی : 

هست کمی چیز دخترم ببخش - . 

ممنون باارزشِ، هم خیلی برام این - . 

 او مقابل را کادویش بود، آرشاویر آخر نفر و رفت کنار بی بی ماه

 زنجیر دیدن با و نموده باز را آن طمأنینه با آسا دل و داد قرار

ماند باز تعجب از دهانش و درخشید چشمانش طال .  

کنم قبول تونمنمی و این من... من - . 

نمیکنن رد که و تولد کادوی - . 

 طال زنجیر و گرفت قرار او به پشت و گرفت او از را زنجیر هم بعد

گفت و بست او گردن دور را : 

باشه مبارکت - . 

 ماه و شده تمام جشن کم کم بعد دقایقی... کرد سکوت شرمگین

 در هم کنار دیدند، تدارک را شام و نموده کمک خاتون به بی بی



 آسا دل انگاری امشب و خوردند را شانخندهوشام و شوخی بین

بود لبریز خوشی از . 
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بعد ماه یک . 



 یک بود، گذشته آسا دل برای آزگار ماه یک بود، گذشته ماه یک

 جان به را سختی ماه یک بود، خورده رقم او برای درد از پر ماه

 او برای و بود رسیده سطوح به هایشرنج ماه یک بود، خریده

 خوب کرد،می تحمل بود جوری هر کرد،می تحمل... دشوار بسیار

 آسوده آنان روح تا ش،اخانواده انتقام خاطر به فقط شد،می

 جنس آن از حتی را انتقامش نکشند، عذاب تا باشد، خاطر

 از حماقت که درست گفتمی خودش با گرفت،می هم مخالف

 درسی هم او به اما خورده، را اشسادگی گول و بود خودش

نرود یادش ابد تا که دادمی . 

 

 زا و کرده پیاده او روی را درمانی مختلف هایراه آرشاویر

 به آسا دل ماه یک این تمام داد،می او خورد به قوی هایقرص

 از و ریختمی اشک و فرستادمی گلو به را قرص سختی

 و قرص چه هر از حالش بود، رسیده انتها به او هایزورگویی

 چیزی و کردمی صبوری باز ولی خورد،می هم به دارو و درمان

. بگیرد انتقام تا دکرمی فکر شدن خوب به تنها چون گفت،نمی

 راحت او و نداشت کاری آرشاویر برای آسا دل کردن کنترل



 برای ولی بیاورد، در خود یسلطه تحت را آسا دل توانستمی

 حساب به دشوار او برای آسا دل کردن رام چون بود سخت آریا

 از کردمی سعی آریا که وقت هر و بود شق کله دخترک آمد،می

 کرد،می نشینی عقب او شود، نزدیک او به تا شود وارد راهی هر

 این طی کند نفوذ او روی باید چگونه که بود وارد خوب هم آریا

 جلب هم را او اعتماد کردمی سعی دخترک درمان بر عالوه مدت

بود هم موفق حدودی تا که کند . 

 زدن، طناب تردمیل، روی رفتن راه روزه، هر صبحگاهی ورزش

 به فکر و آسا دل روزه هر عادت بود شده دیگر بافتن، و مطالعه

 کهآن محض به ولی کرد،می اذیت را او ترکم روزها این گذشته

 آرامبخش با شب هر شد،می گذشته درگیر فکرس شدمی بیکار

 دیگر انگار اما آسا دل آرشاویر، زور به هم آن رفت،می خواب به

شدمی متنفر کننده آرام داروی این از داشت . 

 

 آرشاویر به آمدندمی اقوام و شدمی شلوغ گاهی از هر عمارت

 او کسهیچ بودند، شده آشنا آسا دل با هم همگی و زدندمی سر



 استقبال هم خوبی بی او از و کردنمی خطاب روانی بیمار را

 فرار دلش دیگر. بود خوب آسا دل برای این و کردندمی

 کرده گیر افرادش و عمارت این میان دلش دیگر خواست،نمی

 که برایش، بود این امر حقیقت ولی برود، خواستنمی دلش و بود

 شده دوست بیتا و شایسته با. رفت خواهد و شودمی خوب روزی

دادنمی خود به را هاآن شدن نزدیک یاجازه هم هنوز ولی بود . 

 

 از نگاه در، صدای با که خواندمی کتاب اتاق در داشت بود عصر

 فوری شد، خیره دست در ظریفش مچی ساعت به و گرفت کتاب

 وارد آریا نهاد، تخت روی کنارش و بست را کتاب و زد بفرما

 کتاب به نگاهینیم نشست، تخت روی کنارش شد، اتاقش

گفت و انداخت : 

میخوندی؟ حقوق -  

 .آره -

داری؟ دوست -  

  .آره -



بده ادامه. خوبه - . 

گفت مکث کمی با : 

چطوره؟ حالت امروز -  

بمخو - . 

گفتمی دیگه چیز که خاتون - ! 

 چی؟ -

بری راه خوب نمیتونی میکنه درد پاهات گفتمی - . 

گرفته پاهام هایعضله میکنه، درد است هفته دو نزدیک آره، - . 

گفت و برد او پای نزدیک را دستش : 

ببینم بذار - . 

گفت و کشید عقب فوری آسا دل : 

 .نه -

داری درد رقدچه ببینم بدم فشار خواممی فقط - ! 

گفت ترسیده : 



بزنی دست بهم نمیخوام نه، - . 

پرسید و کرد مهربان را صدایش : 

کنی؟ اعتماد بهم میتونی که نکردم ثابت بهت مدت این تو -  

پرسید باز آریا که بود او چشمان خیره ثابت آسا دل : 

نداری؟ اعتماد دکترت به -  

 عقب به اآس دل که برد پیش را دستش آریا نگفت، چیزی هم باز

گفت تلخ و رفت تخت : 

نزن دست من به - . 

 بغلت میذاری چطوری میزنه؟ دست بهت آرش چطور پس -

هوم؟ کنه؟  

داره فرق دکتر آقای - . 

فرقی؟ چه -  

داره فرق - . 

کرد اصرار : 



فرقی؟ چه بگو -  

میره پیش خودش روش به زورگواِ، خشنِ، اون - . 

طوراین که - . 

گفت بعد و کرد مکث : 

 دکتر میخواد آرشاویر امشب! قدرهچه دردش یخوامم فقط -

 میزنه، دست بهت هم دکتر اون کنه، درمان و پاهات که بیاره

که میدونی ! 

گفت و لرزید اشچانه : 

بزنه دست بهم نمیذارم - . 

 کاری هر زورگواِ، و خشن آرش خودت قول به که میدونی -

میکنه بخواد . 

میکنم قفل داخل از و در. نمیذارم - . 

گفت و لرزاند را آسا دل دلِ او آشکارای وزخندپ : 

 داخل از اتاقت در نفهمیدی هنوز اینجایی، ماهه دو نزدیک -

نمیشه؟ قفل  



در پشت میذارم صندلی و میز - . 

داری آشنایی که آرش مانند گ*س اخالق با - . 

 لحظه هر کرد،می حس را اشک سوزش هایشپلک پشت از

دبودن باریدن یآماده هایشاشک . 

 میخوام فقط ندارم، کاریت. بودم ارتوپد دستیار زمانی یه من -

قدرهچه دردت ببینم ! 

گفت و شد نزدیکش کمی : 

میکنه؟ درد پاهات کجای -  

 مچ با زانوهامه پشت و زانوهام روی بیشتر پایین، تا باال از -

 .باهام

داری؟ هم گرفتگی رگ -  

 .آره -

گفت و برد پیش آهسته را دستش : 

 بشی بلند بخوای وقتی چسبوندی هم کنار جوریاون و پاهات -

بیشتره قبل از دردش . 



گفت و کرد مکث کمی : 

انگشت یه - ! 
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 گرفت، لرز بدنش نهاد، او زانوی روی را انگشت یک آهستگی به

 و داد ادامه کارش به ولی شد، او بدن لرز متوجه نداد، فشاری

 :گفت

انگشت دو - ! 

 یآشفته یچهره به نگاهی بود، او زانوی روی انگشتش دو حاال

 انگیزش درد یخاطره داشت آسا دل ذهن در انگار و کرد او

گرفتمی شکل . 

انگشت سه - ! 

گفت مهربان و نهاد زانو روی هم را سوم انگشت : 

کنه؟ درست و اشخوشمزه کباب عماد بگم داری دوست -  

گفت و گرفت شکل هایشلب رو جانی بی لبخند : 

 .آره -

 و لرزید بیشتر نهاد، او زانو روی هم را چهارم انگشت

گفت بغض با ریخت، بیشتر هایشاشک : 

نه نه، - .  



 منتظر و نهاد هم را پنجم انگشت آریا که بکشد، عقب خواست

 لرزید،می بدنش تمام وضوح به بلند، گریست، شد، او واکنش

 " شد اکو ذهنش در صدایی نداشت، دوست را شدن لمس این

بشی؟ زنم نداری دوست  " 

زد داد : 

نه نه - . 

 از هم و داد سر ناله درد از هم فشرد، را زانویش روی آریا

 همان باز. رفتندمی رژه ذهنش در داشتند که گذشته خاطرات

بشی؟ من مال نداری دوست " انداخت اکو ذهنش در صدا  

زد فریاد گریه با بلندتر : 

نه نه - . 

زد صدایش آریا : 

داری؟ درد آسا؟ دل -  

میشم اذیت دارم. خیلی آره - . 

گذره؟می ذهنت تو چی -  



اون... اون - ... 

گفت هق هق با آسا دل برد باالتر زانو از ار دستش : 

میکنی اذیتم داری. بردار و دستت - . 

 " آخ " که پایش، درد با زمانهم فشرد، و رساند پایش ران به

 عشق میدونی " شد اکو سرش در باز صدا همان داد، سر بلندی

 تا بود شده شروع پایش ران از او لمس روز آن و " منی؟

گفت گریه با زد، جیغ ،گردنش روی هایبوسه : 

بردار سرم از دست - . 

 رو به رو آن با و بیاید کنار تلخش یگذشته با او داشت قصد آریا

 در پشت نکشد، عذاب او تا کند کاری خواستمی فقط شود،

 آرشاویر و ریخت،می اشک آسا دل درد از خاتون اتاق همین

 شکم روی اآری دست بکند، را کارش آریا تا بود ایستاده خونسرد

 او از آریا دست که کشید عقب. لرزید قبل از بیشتر ماند، او

 میان آسا دل که شد نزدیک او به باز ولی گرفت، فاصله

گفت هایشگریه : 

بیرون برو. نزن دست - . 



 را خودش ایلحظه آسا دل و نشست او بازوی روی اما آریا دست

 حس که زد جیغی مخالفش، جنس همان مقابل در دید برهنه

 زیاد یناله و گریه از که صدایی با شده، دارخش گلویش کرد

گفت بود، شده دارخش : 

نزن دست من به - . 

بگو بهم ذهنته؟ تو چی - . 

گفت گریه و جیغ با و نهاد هایشگوش روی را دستانش : 

نمیخوام. بشنوم چیزی نمیخوام - . 

 نگارا اشگذشته گرفت، را او بازوی دو دست، دو با آریا بار این

 بار این جیغش و کرد خفیفی لرزش گرفت، جان چشمانش جلوی

 زمانهم کرد، باز در و نیاورد طاقت خاتون که بود بلند قدرآن

شد بیهوش جان، بی و حال بی آسا دل و شد وارد هم آرشاویر . 
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 تخت روی صاف را آسا دل شد، تخت نزدیک فوری آرشاویر

 بیدار وقتی زد، سیلی را او صورت روی آرام مرتبه چند و خواباند

پرسید آریا از نشد، : 

کردی؟ کارشچی -  

گرفتم و بازوهاش تا دو و، شکمش زدم، دست و زانوش - . 

رفتی پیش زود - . 



درمانه تحت ماهه دو به نزدیک. نبود زود هم خیلی - . 

 با را او یلثه زیر و کرد باز را او دهان و نگفت چیزی آرشاویر

 کرد، باز را چشمانش کوتاهی یناله با آسا دل که فشرد انگشت

 کنار خود، درون ریا،آ دیدن با و چرخید اتاق دور چشمانش

 با و شد پر و خالی چشمانش شد، مچاله لرزان و ترسان آشاویر

گفت و داد نشان انگشت با را آریا گریه : 

بیرون بره بگو بیرون، بره بگو بهش - . 

گفت باز و گریست : 

بیرون بره بگو خدا رو تو میترسم، ازش - . 

گفت مهربان و فشرد را او دست آرشاویر : 

نیست چیزی آسا، دل باش آروم - . 

گفت ضعف با و رفت تحلیل صدایش : 

زورگویی خیلی - . 

گفت مظلومی لحن با : 

میکنم فرار کنین اذیتم - . 



گفت محو لبخندی با و زد لبخندی او افکار به آرشاویر : 

 از پر عمارت تمام خوب؟ دختر کنی فرار میخوای کجا -

نمیتونی بادیگاردِ، . 

فتگ آریا که رفت حال از هم باز و : 

شده شوکه - . 

گفت و آریا سمت کرد رو هم آرشاویر سپس : 

کردی روی زیاده. یهو یهو نه یواش، یواش گفتم بهت - .  

گفت و شد بلند آریا : 

خوش روز. میرم دیگه من - . 

سالمت به - . 

 با را هایشاشک داشت که خاتون به رو آرشاویر رفت که آریا

گفت کرد،می پاک روسری یلبه : 

لطفاً بیار قند آب یه خاتون - . 



 و زده هم را آن کمی و آمد قند آب با بعد اندکی و رفت خاتون

 کرد خم را او کمی و آورد هوش به را آسا دل داد، آرشاویر دست

 او و سپرد خاتون دست را خالی لیوان خوراند، او به را قند آب و

 کنار و کشید آغوش در را او جان بی جان آرشاویر و رفت

گفت آهسته گوشش : 

اومد ذهنت تو چی لحظه اون میگی من به - ! 

 .نه -

بگی باید ولی - . 

خوامنمی - . 

گفت خونسرد و فشرد محکم را دستش : 

کدوم؟ برقی، صندلی رو میبرمت یا میگی -  

 بی را جدی و خشن دکتر این دلش در و ریختند هایشاشک

 مه باز. ترساندمی برقی صندلی با را او دفعه هر که خواند رحم

 خود کول روی و کشید آغوش در را او آرشاویر کرد، ممانعت

گفت خشن آرشاویر و کرد تقال به شروع آسا دل که انداخت : 



شو ساکت - . 

 خورد،می تکان مدام زد، تقال به دست بدتر و نشد ساکت او اما

 طی پایین سمت به را هاطبقه و رفته بیرون او اتاق از آرشاویر

 فوری هاآن زد،می صدا را بیتا و خاتون گریه با آسا دل. کرد

 او نشدند، موفق که بگیرند را آرشاویر جلوی خواستند و آمدند

 مطب به هنوز. افتاد راه به مطب سمت و شد خارج عمارت از

آمد حرف به گریه با آسا دل که بود نرسیده : 

میگم خدا به میگم میگم، - . 

 دل و شد اتافک دوار و کرد باز را در و رسید مطب به آرشاویر

 و نشاند برقی صندلی روی را او و آورده پایین خود کول از را آسا

 :گفت

ببینم و ذهنت توی میخوام ولی - . 

 و تقالها به توجه بی و کرد صندلی روی او بستن به شروع

 آن، شدن روشن با زد، را دکمه و رفت سیستم سمت او هایگریه

 داد، تشکیل را ییناخوانا تصویر هم تلویزیون بزرگ صفحه

 به را نگاهش باز سپس لرزید،می که کرد آسا دل بدن به نگاهی



 بوسیده برهنه پسری توسط داشت برهنه، دختری داد، تصویر

 لرز با و نیاورد تحمل آسا دل ناهموار، هایخط هم بعد و شدمی

 و نموده خاموش را هادستگاه آرشاویر رفت، هوش از خفیفی

 به نگاهی و کشید آغوشش در و کرده زشبا رفت، آسا دل سمت

 اتاقک سمت و شد خارج اتاقک از و کرد اشپریده رنگ یچهره

 رفته خانه آبدار به و خواباند تخت روی را آسا دل و رفت دیگری

 به رفت، آسا دل سمت باز و کرده حل هم با را مرغ تخم و شیر و

 و برد نزدیکش را لیوان و کرده بلند کمی را او و آورد هوشش

 :گفت

بخور کن آ - . 

 حالت بود، لجزآور برایش بود، متنفر محلول این از خواست،نمی

 و چسباند لبش به را آن آرشاویر که کشید، عقب گرفت،می تحو

گفت و نهاد تخت کنار را لیوان و داد او خورد به ته تا را آن : 

نشدی؟ خسته کردی گریه همه این بسه، -  

 از هم با بعد اندکی. کرد سکوت و شد هخیر او به مظلوم آسا دل

 را او و برد اتاقش به را آسا دل رفتند، خانه به شدند، خارج مطب



 خیلی زمان. رفت اتاقش به هم خودس و خواباند تخت روی

 و نموده آماده هم را شام خاتون و گذشت وزانی بادِ چون سریع

 شخود سن هم که را همکارش هم آرشاویر خوردند، را شانشام

 گفته گرفت، تماس او با آرشاویر وقتی کرد، خبر را بود ارتوپد و

 و بود نرسیده هنوز ولی است، آرشاویر عمارت به نزدیک که بود

 و بیاید پیش او برای مشکلی کاش کردمی دعا دعا آسا دل

 ماشین و شد تبدیل پوچی به زود خیلی خیالش، ولی. نرسد

 خانه وارد کنترلی دروازه از آرشاویر همکار شروین، بلندِ شاسی

 به کیف و نموده خاموش را ماشین زد، ترمز روی سپس شد،

 ریموت سپس کرد، حیاط کل به اجمالی نگاهی شد، پیاده دست

 در به ایتقه شد، در نزدیک رفت، عمارت سمت و زد را ماشین

 او از گرم و آمد پیشوازش به خاتون شد، وارد و کرد بازش و زد

گفت و کرد استقبال : 
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پسرم بیارم خنگ چیز یه برات بشین - . 

 باز را آن و برد راهنشپی باالی یدکمه سمت دست شروین

گفت عادی سپس و نموده : 

کجاست؟ آرشاویر. مرسی نمیخورم -  

آسا دل اتاق باال - . 

بدین نشون بهم - . 



پسرم باشه - . 

 وقتی و رفت باال مارپیچ هایطبقه از خاتون همراه شروین

گفت و زد آسا دل اتاق در به ایتقه خاتون رسیدند، : 

اومده دوستت پسرم؟ - . 

گفت که آمد اویرآرش صدای : 

کنه صبر لحظه چند بگو - . 

گفت شروین به رو خاتون : 

پسرم؟ نداری کاری دیگه من با -  

 .نه -

 ایلحظه زد، تکیه در به دست به کیف هم شروین رفت، خاتون

 نیمچه و گرفت فاصله در از شروین و نموده باز را در آرشاویر بعد

گفت و زد لبخندی : 

ایآشفته - ! 

گفت و زد لبخند دیدنش، با او ماننده هم آرشاویر : 



کردم کنترلش سخت. کرده امآشفته دختر این - . 

گفت و رفت کنار در از : 

تو بیا - . 

 و باخت، رخسارش از رنگ او دیدن با آسا دل و شد وارد شروین

شد خیره آرشاویر به بغض با ترسیده . 
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 کنار را ابزارش کیف و نشست تخت روی خیالبی اما شروین

 و رفت " میام االن " گفتن با آرشاویر داد، قرار تخت یپایه

 لبخند با و دوخت آسا دل ترسان نگاه هب را نگاهش شروین

 :گفت

چیه؟ اسمت -  

پرسید باز شروین که نگفت چیزی : 

کوچولو؟ دختر کنم صدات باید یا نداشت؟ جواب سوالم -  

آسا دل... دل - . 

گفت و زد لبخندی : 

 .قشنگه -

پرسید و کرد مکث کمی : 

میکنه؟ درد پاهات کِی از -  

میشه ایهفته دو... دو - . 



دیگه؟ پایین به کمر از -  

 شروین بزند، حرفی او با خواستنمی دلش انگار و نگفت چیزی

 پای سمت دست و نگفت چیزی بود، شده او میلی بی متوجه که

 از را هایشدست و چسباند هم به را پاهایش آسا دل که برد او

شد جمع درهم و کرده پاهایش حایل جلو . 

 شد،می خارج پزخانهآش از آبمیوه سینیِ با که حالی در آرشاویر

 :گفت

نشین نگران شنیدین جیغ صدای - . 

پرسید خاتون که برگشت و ایستاد خاتون صدای با : 

باشه؟ خانوم حداقل یا بیاری مسن دکتر یه نبود بهتر -  

نبودن ارتوپد هم هاخانوم نبود، مسن دکتر همکارهام تو - . 

داره گناه بچه این - . 

میشه درست - . 

 و شد خارج آشپزخانه از دیگری یاضافه رفح هیچ بی هم بعد و

 رسید آسا دل اتاق به و نموده طی را هاطبقه و رفت پلکان سمت



 میز روی را آن شد، وارد دست به سینی زدن در ایتقه بدون و

 آسا دل کنار کرد، آسا دل و شروین به نگاهی و نهاد آرایش

 مهربان سپس فشرد، و گرفت دست در را او دست و نشست

فتگ : 

نباش نگران - . 

 آسا دل برداشت پاهایش روی از را او هایدست آهستگی به

گفت و لرزید اشچانه : 

 .نمیخوام -

گفتم؟ چی بهت امروز آسا دل -  

 میز روی و آورد در تن از را کُت و شد بلند شروین شد، ساکت

 و نهاد میز روی و برداشت هم را ابزارش کیف و نهاد آسا دل

 دراز را او پاهای آرشاویر نشست، صندلی ویر بار این منتظر

گفت و کرد : 

شو دمر بخواب، - . 



 باران درست و ریز هایدانه چون چشمانش از اشک آسا دل

گفت و شدند جاری : 

خوامنمی - . 

نکن بازی من اعصاب با آسا دل - . 

 تلخ یخاطره هم و کشیدمی خجالت هم و درد از هم ترسید،می

کردمی ردوا روحش به خدشه گذشته . 

 هق هق به او هایگریه که خواباند دمر سختی به را او آرشاویر

گفت گریه با و شد تبدیل : 

خدا رو تو. کنممی خواهش. بشم خوب ندارم دوست. نه - . 

 آرشاویر و گریست بیشتر که داد باال کمی کمر از را پیراهنش

گفت آرامی لحن با پس نباشد، عصبی لحنش کرد سعی : 

ماساژ فقط که، نمیکنه خاصی کار. آسا دل باش آروم - . 

 هق و داد باال او ران باالی تا هم را دامنش گریست، بیشتر

 که گریستمی بلند آنچنان رفت، باال به او یمظلومانه هایهق



 رو و آورد در ابزار کیف از را زیتون روغن شروین شد،نمی آرام

پرسید آرشاویر به : 

ندارین؟ کوچیک پایه چهار -  

بپرسم خاتون از بذار. نمیدونم - . 

 شروین آمد، کوچکی یپایه چهار با بعد اندکی و رفت و شد بلند

 یجعبه در نشست، آن روی و کرد نزدیک تخت به و گرفت را آن

 آسا دل که ریخت آسا دل کمر روی و کرد باز را زیتون روغن

 و کردمی حس را شدمی ریخته کمرش روی که را غلیظی یمایه

 دستان که فهمید نشست، کمرش روی که گرم و داغ تیدس

 آرشاویر که شود بلند خواست و گریست بیشتر هستند، شروین

گفت و فشرد و داشت نگه را او یشانه دو فوری : 

باش آروم آسا، دل! هیش - . 

 آسا دل و آمد در حرکت به او ظریف کمر روی شروین دستان

 خرج به حوصله شروین که خوردمی تکان و گریستمی فقط

گفت و شد کالفه سپس ولی گفت،نمی چیزی و دادمی : 

بدم انجام و کارم نمیذاره میخوره تکون - . 



گفت عامرانه و جدی و زد آسا دل کتف به آهسته آرشاویر : 

آسا دل نخور تکون - . 

نمیخوام نمیخوام، نمیخوام، - . 

گفت خشن آرشاویر که زد جیغ هم بعد و : 

تو با دونممی من بخوری تکون - . 

 نرم و برد او کمر هایمهره روی را هایشدست حرکت شروین

شد بلند گریه با او درد از هایناله که فشرد : 

داره درد. آی آیی، - . 

 دردها این و فشردن ماساژ با کرد شروع را قسمت همان شروین

 عرش به درد از که بود دخترک مظلومانه هایگریه و هاناله و

 شد بلند و کشید او کمر از دست بعد دقیقه یس حدود رفت،می

گفت آرشاویر به رو و : 

جلوتر ببر رو پایه چهار زحمت بی - . 

 به نزدیک شروین بار این و برد جلوتر را پایه چهار کمی آرشاویر

 گذاشت صاف و کشید خود سمت را او پای یک و نشست او پای



 را قبل حرکت باز شروین و کشید عقب را پایش آسا دل که

گفت عادی و کرد تکرار : 

نخور تکون و باش خوبی دختر - . 

 روی دستش که همان و ریخت او پای ران روی را زیتون روغن

 جیغ آسا دل کرد دادن ماساژ به شروع و نشست او پای ران

 گذشته، از چشمانش جلوی تصویری شدن روشن با و زد خفیفی

زد صدایش نگران آرشاویر که شد بیهوش : 

آسا؟ دل -  

گفت بود، کرده حس را آرشاویر نگران صدای که شروین : 

شده بیهوش - .  

 رو و شده بهتر حالش کم یه تازه شده، وارد بهش زیادی شوک -

اومده راه به . 

میرم پیش بهتر جوریاین - . 

گفت و کرد دادن ماساژ به شروع : 

نیست؟ باکره -  



 چطور؟ -

نیست باکره میگه بهم و حس این چشماش توی ترس اون - . 

گرفته قرار تعرض مورد آره، - .  
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داد ادامه کوتاهی مکث با : 

بودم گفته بهت چیزهایی یه قبالً - . 

کامل نه اما - . 

 از بعد و کرده بیشتر پایین به باال از او پای روی را دستانش فشار

 دادن ماساژ به شروع و رفت او چپ پای سمت هم دقیقه سی

گفت و کرد : 

داغونه؟ قدراین وضعش که کردن تعرض بهش چطوری -  

زور با - . 

کرده و کار این بچه یه با بوده پست خیلی بوده پسری هر - . 

 تمام کارش وقتی شروین کرد، سکوت و نگفت چیزی آرشاویر

گفت شد، : 

بشورم؟ و هامدست میتونم کجا -  

روشوییِ اتاقه این جا، همین - . 

 دارد آرشاویر دید آمد وقتی و شست را دستش و رفت شروبن

گفت فوری بنابراین کند،می میزان را آسا دل لباس : 



ببندم و پاش و کمر بانداژ با یدبا نکن، میزون - . 

ببندی؟ حتماً نیازِ -  

میشه خوب زودتر خب ولی نه، - . 

ببند باشه - . 

 چند و نهاد ابزارش کیف داخل و بست را زیتون روغن جعبه در

 را، او پاهای هم بعد و بست را او کمر اول و آورد بیرون بانداژ

گفت و آرشاویر سمت کرد رو سپس : 

کنی بازشون میتونی سد خوب موقع هر - . 

 .مرسی -

کنممی خواهش - . 

گفت آرشاویر که کرد تن و برداشت را کت : 

نخوردی و اتآبمیوه - ! 

 لیوان و کشید سر الجرئه و برداشت را آبمیوه از پر لیوان شروین

 کیف برداشتن با و کرد تشکر و نهاد سینی درون را خالی

 در تا را او هم شاویرآر و رفت او از کوتاهی خداحافظی با ابزارش،



 عجله با او، رفتن محض به کرد، بدرقه و همراهی عمارت اصلی

 از را او رسید، وقتی رفت، آسا دل اتاق سمت و شد عمارت وارد

 باز را چشمان آسا دل آورد، هوش به را او و برگرداند دمر حالت

 برای دلش آرشاویر شد، خیره او به مظلوم و دلگیر و کرد

 در را او ناگهانی اشباطنی میل خالف بر و وختس او مظلومیت

کرد ضعیفی یناله آسا دل که کشید آغوش : 

کمرم آی - . 

آسا دل باش آروم - . 

 تپش دو هر لرزید، ایلحظه آسا دل و بویید را گردنش اختیار بی

شد مهربان دانستند،نمی را دلیلش ولی داشتند قلب : 

آرومی؟ االن آسا؟ دل -  

آره... آ - . 

بزنی؟ حرف داری وستد -  

آره... آ - . 

شنوممی - . 



کنین؟ ولم میشه -  

 .بگو -

گفت گریه با و گریست صدا بی و آهسته : 

داشتم درد خیلی داشتم، درد - . 

میشی خوب عوض - . 

کشیدم خجالت خیلی ترسیدم، - . 

 دکتر یه شروین. بکشی نبود نیاز هم خجالت. میشی خوب -

 .مَحرمه

ندارم طاقت. نکن زور کاری به و من - . 

کنی بیشتر و طاقتت باید - . 

 به نگاهی و خواباند تخت روی و آورد بیرون آغوش از را او

 درنگ کمی از پس و زد محوی لبخند و کرد او سرخ هایلپ

 :گفت

میشی خوب کامل شب فردا تا گفت شروین - . 



گفت کوتاهی مکث با : 

باشی داشته جزئی درد ذره یه ممکنه فقط - . 

یادم خوابم - . 

 .بخواب -

 او خواب از که آرشاویر بعد ایلحظه و بست را چشمانش آسا دل

رفت بیرون او اتاق از و نهاده او روی را پتو شد مطمئن .  

 و نبود خانه هم آرشاویر و بود ظهر به نزدیک و بود شده بعد روز

 را آسا دل صبحانه برای خاتون. بود رفته صبحانه خوردن بدون

 بود کرده آماده را ناهار شد که ظهر نشد، بیدار او ولی زده، صدا

 و رفت باال به نیامد، او بیاید پایین آسا دل ماند منتظر چه هر و

 خواب به باز او به " هوم " گفتن با تنها آسا دل و زد صدا را او

 خواهدنمی و شده بد حالش او باز نکند بود نگران خاتون. رفت

 شب که زمانی تا زند؟می خواب به را خود علت همان به و بگوید

 را او خواستمی چه هر هم بیتا و کردمی خیال و فکر مدام شده

 دل برای اشنگرانی باز خاتون است خوب آسا دل حال کند قانع

 ولی بودند خورده را شانشام همگی شام هنگام... داشت را آسا



 هک بود شب آخر اینکه تا بود نخورده را عذایش نگرانی از خاتون

 به سکوت در همیشه مثل عمارت برگشت، عمارت به آرشاویر

 سکوت این که بود خدمتکاران پاهای صدای تنها و بردمی سر

 بود خواب هنوز آسا دل. شکستمی را عمارت فضای از سنگین

 او بود آمده که هم خاتون بود، نخوابیده که بود هامدت گویی و

 آرشاویر به وقتی بود، نشده بیدار او کند، بیدار شام برای را

 و شد خارج آشپزخانه از و شد بلند صندلی روی از او داد، اطالع

 به کرد، حرکت او دنبال هم خاتون و رفت آسا دل اتاق سمت

 و نشست تختش روی شد، آسا دل اتاق وارد رسید که دوم طبقه

زد صدایش آهسته : 

آسا؟ دل -   

 بلندتر را او بار ینا آرشاویر نشد، بلند ولی خورد، تکانی آسا دل

 آلودخواب و کرد باز نیمه را چشمانش آسا دل که زد صدایش

 :گفت

میاد خوابم - . 

گفت خاتون به رو و زد لبخندی آرشاویر : 



خوابه فقط خوبه، حالش خاتون؟ شد راحت خیالت - . 

 و گفت ی " شکر را خدا " و کشید ایآسوده نفس خاتون

گفت او به رو آرشاویر : 

باال بیار و مونشام - . 

پسرم چشم - . 
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گفت و دز صدا را آسا دل دوباره آرشاویر رفت، که خاتون : 

آسا دل پاشو - . 

بخوابم میخوام - . 

بخواب بعد بخور شام پاشو - . 

نه االن - . 

میکنی ضعف پاشو - . 

 .نمیخوام -

گفت عامرانه و جدی بار این : 

پاشو میگم بهت آسا دل - . 

 تخت روی و شد بلند سپس و زد تخت بر مشتی حرصی آسا دل

 لتیحا با آرشاویر به دمغ و چیده بر لب هم بعد نشست،

شد خیره آلودخواب .  



 صبحونه نه خوابیدی، سره یک شبه که االن تا دیشب از -

شام نه خوردی، ناهار نه خوردی، . 

گفت مظلوم : 

 بخوابم؟ -

زنمتمی بزنی خواب از حرف دیگه کلمه یه آسا دل - . 

 شده بسته بدنش روی قبل شب از که را بانداژ برد، زیر به سر

 را پاهایش بانداژهای و کرد باز خودش را بود شده باز نیمه و بود

گفت زیتون روغن بد بوی با و کرد باز هم : 

میدم بدی بوی چه. دارم نیاز حسابی حموم یه! ایش - . 

گفت و زد لبخندی آرشاویر : 

بخور شام بیا بعد حموم برو بدو پس - . 

 دیواریِ ساعت به نگاهی بود، پریده خوابش دیگر که آسا دل

پرسید و کرد اتاقش : 

خوابیدم؟ االن تا دیشب از واقعاً من -  

 .آره -



داریم؟ چی شام -  

بادمجون کشک - . 

 و داد مالش را دلش و داد دست او به گرسنگی و ضعف حس

 :گفت

شد امگشنه! اوم - . 

گفت و کرد جمع دست در را بانداژها و آمد پایین تخت از فوری : 

دور؟ بریزم یا بشورم رو هااین -  

دور بریز - . 

 لحظه همان و رفت حمام سمت عجله با لباس، برداشتن نبدو

 نیافت، را آسا دل وقتی و شد اتاق وارد غذا سینی با خاتون هم

 :پرسید

کجاست؟ دختر این! ببخشید -  

گرفته روغن بوی گفتمی. حموم رفته - . 

پرسید و زد لبخندی خاتون : 



خوبه؟ حالش -  

خاتون آره - . 

شکر رو خدا - . 

 بود، کرده را حمامش که بعد، دقیقه ده آسا دل و رفت هم بعد

 و زد حمام در بر شرمگین نیاورده، لباس خودش با آمد یادش

 در به و برداشت لباسی و رفت او کمد سمت لبخندی با شاویرآر

 از را دستش فقط و کرد باز نیمه را در آسا دل شد، نزدیک حمام

 و پوشید سپس گرفت، او از را هالباس و فرستاد بیرون حمام در

 با و کرده جمع را همه موهایش، زدن شانه بدون و آمد بیرون

 بی و لرزید دلش ایلحظه او، دیدن با آرشاویر بست، کلیبس

 و نشست تخت روی و کرد طی خیالی بی آن، دلیل از اطالع

 :گفت

نخوردین؟ شام چرا -  

بیای موندم منتظر - . 

 غذا به روعش دو هر هم بعد و زد لبخندی شرمگین آسا دل

گفت آسا دل شد تمام وقتی و کردند خوردن : 



شدم سیر آخیش - . 

گفت و نهاد میز روی و برداشت را غذا سینی آرشاویر : 

باال بده و لباست آستین - . 

 چرا؟ -

ببینم و دستت میخوام - . 

 و گرفت را او دست آرشاویر که زد، باال را آستینش آسا دل

 :پرسید

میکنه؟ن درد پاهات و کمر دیگه -  

شده خوب خوبِ نه، - . 

شکر رو خدا - . 

گفت و کرد دستش به نگاهی : 

شده کبود قدرچه - . 

گفت مظلوم و برد زیر به سر آسا دل : 

میشه جوریاین زنینمی سرنگ همش - . 



 و برد او یچانه زیر دست سپس و کرده رها را او دست آرشاویر

گفت و کرد بلند را سرش : 

میزنم سرنگ بهت ترکم منم نکن، یتاذ و باش خوبی دختر تو - . 

 اتاق از و شده بلند آرشاویر کرد، سکوت و نگفت چیزی آسا دل

 کنار از را کیفش و رفت خودش اتاق سمت و رفت بیرون او

 اتاق از ابزارش، کیف از پمادی برداشتن با و برداشته میزش

 او کنار شد وارد وقتی و رفت آسا دل اتاق سمت و رفته بیرون

 دستش رگ روی را پماد و گرفت دست در را دستش ،نشست

 خاتون حال همان در کرد، دادن ماساژ به شروع آهسته و مالید

 ناله کمی آسا دل رفت، سینی برداشتن با و شد وارد و زد ایتقه

 و گرفت را او دست باز آرشاویر که کشید، عقب هم بعد و کرد

 :گفت

میشه تموم االن - . 

دستمِ رگِ یرو. میکنه درد آخه - . 

گفت و داد ماساژ دیگر کمی آرشاویر : 

میشه خوب صبح تا نزن دست - . 



 .چشم -

خوب دختر آفرین - . 

 هم آسا دل و رفت او اتاق از کوتاهی بخیر شب با و بست را پماد

 و شده ولو تخت روی و کشید ایخمیازه و زده تا باال تا را آستین

بست را خوابش از خسته چشمان . 
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 نمایش به تابناک را اشروزه هر طلوع خورشید و شده صبح

 همه و کرده آماده را صبحانه شههمی مثل خاتون و بود گذاشته

 آسا دل که آن از پس بود، داده را شانصبحانه و زده صدا هم را

 زدن نفس نفس به شروع و نشست چمنزار روی دوید را آخر دور

گفت و نشست زانویش یک روی او روی به رو آریا کرد، : 

 خوبی؟ -

گفت زد،می نفس نفس که حینی در : 

خوبم... خو - . 

بزن طناب پاشو گرفتی نفس - . 

گفت مظلوم و شده دمغ : 

صبحونه برم. بسه دیگه نه - . 

گفت و شد خیره او به کمی آریا : 

 .باشه -



 سمت خوشحال و شد بلند برگشت، عادی حالت به که نفسش

 با و رسید آشپزخانه به دنبالش، هم آریا و رفت عمارت داخل

 جلوی دست بوسیدمی را خاتون داشت که منصور دیدن

زد صدا را او و نهاد نشچشما : 

 خاتون؟ -

 از فوری کرده، هول منصور و گرفت فاصله منصور از خاتون

گفت و زد خودش سر بر محکم دستی خاتون و رفت آشپزخانه : 

رفت آبروم - . 

گفت و رفت هایشخنده قربان خاتون که خندید ریز آسا دل : 

بدم صبحونه بهت بشین بیا مادر، بشین بیا - . 

 پس... نشست منتظر صندلی روی و شده نزدیک یزم به آسا دل

 سمت و کرد تشکر خاتون از خورد، را اشصبحانه که آن از

 اتاقش در خود ورود قبل از را آریا شد، وارد وقتی و رفت اتاقش

پرسید و نشست آن روی و رفت تختش سمت. دید تخت روی : 

منتظرین؟ کِی از -  



است دقیقه پنج - . 

 که بافت دست و کوچک عروسکی به ارهاش با و کرد مکث کمی

پرسید بود، آویزان کمد یدستگیره روی : 

بافتی؟ خودت -  

 .آره -

 .قشنگه -

گفت و زد لبخندی آسا دل : 

 .ممنون -

گفت و برد جلو کمی نامحسوس را دستش : 

داری؟ عالقه بافتن به -  

خیلی. آره - . 

گفت و برد جلو را دستش دیگر کمی : 

بافتی؟ هاچی دیگه -  

چیزها خیلی - . 



گفت مقدمه بی : 

آسا دل بزنم دست بهت میخوام - . 

 او پای روی آریا دست که بکشد، عقب خواست آسا دل آنی به

گرفت قرار . 

آسا دل نکش عقب - . 

زد لب لرزان هایلب با لرزید، : 

نزن دست من به - . 

ندارم کاریت - . 

 بغضش آسا دل برد، او شکم روی به و داد حرکت را انگشت دو

گفت ایمظلومانه لحن با و گرفت : 

نزن دست. نه - . 

پرسید مهربان : 

بشی؟ خوب زود نداری دوست -  

 !چرا -



 لحن کرد، حس را او بدن لرزش وضوح به و برد باالتر را انگشتش

شد قبل از ترمظلوم دارش،بغض : 

کنممی خواهش - . 

 پس کند، تحریکش و بگذارد او ضعف نقطه روی دست کرد سعی

 :پرسید

بگیری؟ انتقام اتدایی و دایی زن از نداری دوست -  

گفت گریه با و گریست بار این : 

  !چرا -

رساند او گردن زیر تا را انگشتانش حرکات . 

بکش عمیق نفس یه ببند و چشمات نکن، گریه - . 

 دست بکشد عمیقی نفس آمد تا و بست را چشمانش آسا دل

 و نیاورد تاب نشست، او اشک از خیس چشم زیر نرم آریا

 به شروع زد،می موج چشمانش در التماس کرد، باز را چشمانش

گفت و کرد او هایاشک کردن پاک : 

نکن فکر هم هیچی به بکش، عمیق نفس - . 



گفت لرزان و گریه با : 

کنممی خواهش. بردار و دستت - . 

دارمنمی بر چون نکن، خواهش - . 

 یاد او به تداش اشگذشته تلخ یخاطره هم باز گریست، بلند

زد داد بلند گریه با هم سر پشت شد،می آور : 

نه نه نه - . 

 وارد و کند باز سرعت به را در آرشاویر شد، باعث او بلند فریاد

گفت و زد کنار را آریا و رفت آسا دل سمت فوری شود، : 

 .بسه -

ببرم؟ پیش و کارم نمیذاری چرا -  

براش زوده - . 

 حلقه او کمر دور را دستش یک و کشید آغوش در نرم را آسا دل

گفت و کرد : 

باش آروم خب خیلی! هیش - . 



 بود سخت برایش تلخش یگذشته با رویی به رو زد،می هق هق

 بود، کرده تمامش که ایگذشته بیاورد، تحمل توانستنمی و

 دل و بود کرده یکسان خاک با را او که ایگذشته همان! تمام

 کاش... کشیدن نفس در جز دیدنمی فرقی مُرده با را خودش آسا

 و جان با او وقت آن اوست، هاینفس روز آخرین امروز بود کسی

 به فکر با باز ولی... کردمی استقبال مرگ از باز آغوش با دل

 شد، آرام او آغوش در کم کم و شده قطع هایشاشک انتقامش

 به رو و خواباند تخت روی را او آرشاویر. برد خوابش شد، رام

گفت اآری : 

بود؟ چطور -  

نمیخواد ولی کنه، کنترل و خودش میتونه - . 

بود؟ بهتر چطور؟ قبل به نسبت -  

کم یه - . 

 شده خوب حاال تا وگرنه برم، پیش خودم روش به من نمیذاری -

 .بود

براش داره سکته احتمال. میشه شوکه طوریاون - . 



بلدم و کارم من - . 

بهتره بریم پیش کم کم - . 

 خواب در غرق یچهره به نگاهینیم با و کشید فیپو آرشاویر

گفت و شد بلند آسا، دل : 

 .بریم -

رفت بیرون اتاق از او همراه و شد بلند هم آریا . 
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 همنشینی برای بود، مسنی زن که هاآن یهمسایه که بود عصر

 در ایدفعه چند کرد،می صحبتیهم خاتون با و آمده عمارت به

 آمده حاال ولی آمدمی وجود به مشکلی ولی بیاید که بوده سرش

 او از دید که را آسا لد کرد،می صحبت خاتون با داشت و بود

 کمی خیلی اطالعات گرفت، نظر در پسرش برای و آمد خوشش

رفت هم بعد و گرفت خاتون از . 

 داشت، را قبل حاالت همان هم باز آسا دل و گذشتمی روزها

 را آسا دل حال او از و زدمی زنگ آرشاویر به ماه هر راسخ دکتر

تگفمی او بهبودیِ از هم آرشاویر شدمی جویا . 

 عمارت به پیش هفته که مسن زن همان و بود شده ایهفته یک

 آسا دل از و آمده عمارت به دخترش، و پسر همراه بود، آمده

 او رساند، آسا دل به را خبر خاتون که همان کرده، خواستگاری

 حتما بود باکره اگر کردمی فکر خودش با رفتند، هاآن و داد رد



 خودش سرنوشت خاطر به و داد رد داد،می مثبت جواب

 شده نوشته آن انتهای در کردمی فکر که سرنوشتی گریست،

دید نخواهی را خوشبختی رنگ هرگز . 

 

است خوب من حال کن باور ... 

چرا نمیدانم فقط ...! 

 خسرو که داد، نشان را سکانسی آن تلویزیون پیش شب چند

گفت شکیبایی : 

" بود؟ دروغ چی همه یعنی ! 

هاعشق ها،زمزمه ها،حرف همه " 

اتاق کف بر ریختم فرو ... 

زانوهایم بین گرفتم را سرم ... 

گریه زیر زدم و ... 

 



 گریسته قدرآن. زدمی چنگ را تختی رو و گریستمی های های

 بسته اشکش از خیس چشمان اینکه تا آمده درد دلش که بود

 اشکی چشمان با که باالتر این از دردی چه. رفت خواب به و شد

 را اتگونه مرواریدی هایاشک نباشد هم کسی بروی خواب به

کند؟ پاک وارنوازش   

بیندمی را او و هست خداوند که دانستمی او خدا به . 

زدمی حرف گریان خودش با : 

 که گفتی. تویی گاهم تکیه همش و کنیم تکیه بهت گفتی -

الراحمین الرحمن یا باشه گفتم منم. الراحمینی الرحمن . 

 حقیرش و فقیر یبنده این دل در دانستمی وبخ هم خداوند

گذرد؟می هاچه !  

 گرفتن درد حتی فهمید،می را چیز همه که داشت درد برایش

دانستمی مقصر را خودش نداشت، دیگر که ایدخترانگی . 

 متوجه. میاره در منو پا از داره صبوری. کن کمکم خدا -

 و روز این یهاگریه فهمینمی نیستی؟ اممصنوعی هایخنده

دلیل؟ بی هایاشک شده هامشب   



. امخسته زندگی این از. امخسته من. ببین خودت و بیا. خدا بیا

کشهمی آتیش به و وجودم تمام داره دردش. داره درد دلم . 

 از روح که خسته قدرآن خسته، خیلی بود، خسته هم خدا به

 ونشدر در آتش چون و شدمی بسته رستاخیز به وجودش کالبد

آمدمی در رئشه به . 

... عادالنه نا قضاوت از... هایشآدم از خسته... دنیا این از خسته

 به که کسانی از... دادندمی آزارش همیشه که نبودهایی و بود از

پاشندمی زخمش روی بر نمک باشند، او درد مرهم که آن جای . 

 بدخط را روزگارش که چیزی هر از... سرنوشت این و زمانه از

 مُردن را زندگی خواند،می نامرد را درمان که طوری. نوشت

... ندارد پایانی که خواندمی دردی را هابلبل خوش آواز خواند،می

 را دلیلش بی هایشاشک و بیاید باران یک خواستمی دلش

نپرسد او از کسی تا کند پنهون :  

  " چته؟ " -

که ندهد آزارش سوالی با کسی تا : 

شده؟ چی " -  "  



 دو از که بودند هاییباران باز کرد،می پاک را هایشاشک چه هر

باریدندمی نگینی هایفام نقره چون او درخشان گوی . 

 وقتی و رفت کنارش شد، اتاقش وارد خاتون و شد زده اتاقش در

 آغوش در مادرانه را او خواست دلش کند،می گریه دارد او دید

 لحن حتی ترسید،می او کنشوا از ولی کند، آرام را او و بگیرد

 هم بدتر بلکه و نکرد آرام را مظلوم آسای دل هم او یمادرانه

 که را هایشمحبت و هامهربانی دید،می که را خاتون شد،

 طلب را مادرش آغوش دلش و اُفتادمی خودش مادر یاد دید،می

 دل هم باز و کرده ترک را او اتاق دلگیر و ناراحت خاتون. کردمی

کرد زمزمه خودش با آهسته آسا : 

 که اونی گفتننمی مگه. ندارم دادن پس جواب یحوصله -

 درد! خدا آخ داره؟ رو دنیا درد بدترین نداره اشگریه برا دلیلی

سخته زندگی سخته، فقیری فقیری، درد. دارم .  

 را دردهایش و بنویسد قلم روی را هایشحرف خواستمی دلش

کند خاطره قلم با . 



 و باشد وصل نیافتنی دست مویی تار به اتزندگی است بد خیلی

 فقارت، کشیدن درد است سخت خیلی! کنی؟ چه که ندانی

کنی زندگی خواهیمی خودت که طورآن نتوانی است سخت .  

 و شود گریه به تبدیل بغضت اتشبانه خلوت در حاال تا شده

 بلورین، درخشان هاینگین چون گلوله گلوله رات هایاشک

 بالشت که دارد درد خیلی خدا به کند؟ خیس را بالشتت

 بیدار خواب از حسی بی با صبح وقتی و کند پنهان را هایتاشک

 و کردی گریه قبل شب که نفهمد خودت جز کسهیچ شویمی

است کرده پنهان را اتمرواریدی هایاشک نرم شئ آن . 
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 مار آن بود نتوانسته خوب اول از چرا بود؟ کرده رهایش چرا

 همه این نازنین دخترک این چرا بشناسد؟ را خال و خط خوش

 هاگریه با گویی و ریختندمی پولک چون هایشکاش بود؟ ساده

 شماره به نفسش. گریستمی و گریستمی ولی شدنمی آرام هم

 ساعت، همین در جا، همین نفس این کاش خواست دلش و افتاد

 خیالی دلش حرف انگار اما. بمیرد و شود متوقف مکان همین در

 رشاویرآ توسط سرعت به اتاق در و افتاد سکسکه به نبود، بیش

 به شروع و نهاد او کمر روی دست و رفت سمتش فوری شد، باز

گفت نگران و کرد او دادن ماساژ : 

آسا دل بکش نفس - . 



 و برداشت را اسپریِ و کرد باز را او آرایش میز کشوی شد، بلند

داد فشاری و برد او دهان نزدیک . 

بکش نفس - . 

داد فشاری دیگر بار : 

آفرین. خوب دختر آفرین - . 

 خم را او و نهاد خود کنار را اسپری هم بعد و داد دیگری فشار

 گریه با آسا دل که کرد او کمر دادن ماساژ به شروع و نموده

 :گفت

 چی برا نیستم دختر وقتی. نمیخوام بشم، خوب ندارم دوست -

چرا؟ بشم؟ خوب باید  

باش آروم آسا، دل آروم - . 

گفت و نشاند خوب را او آرشاویر زد، هق هق : 

بگیری؟ و حقوقت و حق بشی خوب نداری دوست تو -  

 با آرشاویر شد،می آرام شدمی که حقوق و حق بحث شد، ساکت

گفت لبخند : 



ها؟گل پیش بریم داری دوست -   

 .آره -

کن پاک و هاتاشک اول - . 

 و شد بلند زد، ایسکسکه و کرد پاک را هایشاشک فوری

 از همدیگر با بعد و شد بلند هم آرشاویر کرد، مرتب را لباسش

 و شده خارج عمارت از و رفته پایین طبقه از شده، خارج اتاق

 چند فوری آلوچه درخت دیدن با آسا دل رفتند، هاگل سمت

 خودش هم بعد سپرد، آرشاویر دست را یکی و چید آلوچه

گفت و کرد خوردن به شروع : 

است خوشمزه قدرچه! اوم - . 

 هایشاخم بودن ترش از زد، وچهآل به دندانی وقتی آرشاویر

گفت و خورد را آن ولی شد، درهم : 

ترشه قدرچه - . 

گفت و برد آسا دل جلوی را دستش : 

من بده نیست خوب برات ترشه هااین ضعیفه، بدنت - . 



است خوشمزه نمیخوام، - . 

زد صدا را او تشر با : 

آسا؟ دل -  

گفت و نهاد شلوارش جیب داخل را هاآلوچه آسا دل : 

 .نمیدم -

 جیب از را هاآلوچه خواست و نهاد جلو او سمت قدمی آرشاویر

گفت و نهاد عقب قدمی آسا دل که کند خارج او : 

بار یه همین فقط - . 

رو هاوامونده اون من بده. نه - . 

 صدای با و و دوید آسا دل که بگیرد او از خواست و رفت جلو

گفت بلند : 

است خوشمزه - . 

گفت بلند صدای با وا همانند هم آرشاویر : 

آسا دل میشی تنبیه بگیرمت - . 



 کردمی فکر که آسا دل و رفت تاب سمت دیگر جهتی از

 پشت از شدت به که رفت، تاب جهت آیدنمی دنبالش آرشاویر

 با و شد خیره آرشاویر به و برچید را لبانش دمغ و شد کشیده

گفت مظلومی لحن : 

دارم گناه - . 

 خارج او جیب از را هاآلوچه و کشید خود سمت را او آرشاویر

گفت جدی و کرد : 

بخوری نبینم هم دیگه - . 

 آن روی و رفت تاب سمت ناراحت و گرفت فاصله او از آسا دل

گفت و داد تکانی را تاب آرشاویر نشست، : 

این جای بخور سیب - . 

 آسا دل کنار و زده دور را تاب آرشاویر نگفت، چیزی آسا دل

 و کرد هوس آسا دل و نهاد دهان بر ایوچهآل و نشست تاب روی

گفت و داد قورت را دهانش آب : 

فقط دونه یه - . 



 بابا توسط عمارت یدروازه که بگوید چیزی خواست آرشاویر

 و شدند عمارت حیاط وارد آرشاویر یخانواده و شد باز رحیم

گفت و شد بلند هاآن صدای و سر دیدن با آرشاویر : 

کنم معرفیت هابچه پیش بریم پاشو - . 

 شدند، نزدیک هم به وقتی افتادند، راه هاآن سمت و شده بلند

 کسی هر و شده عمارت داخل گرمی، پرسیاحوال و سالم از پس

 کنار را خودش شرمگین هم آسا دل و نشست خود جفت کنار

داد جای بیتا . 

 زدند، حرف خوردند، غذا هم کنار خنده، و شوخی کلی از پس

 کنار در و شد عصر اینکه تا نکردند حس را زمان گذر که طوری

 یهمه رفتند، غروب به نزدیک هم بعد و خورده ایعصرانه هم

 آمده مادرشان و پدر بدون و بودند دخترعموها و پسرعموها

 موقع هر بود شانعادت گذشت، خوش بهشان هم خیلی بودند،

 شخود آسا دل. آمدندمی جمعی دسته آمدند،می عمارت به که

 و هاشوخی میان در قدرآن ولی دید،می غریب هاآن کنار در را

 هاآن پای به پا هم خودش که بود غرق هاآن هایخنده



 هنوز البته برد، خاطر از را پیش لحظه چند یگریه و خندیدمی

 بر که ایلکه. بود مانده ماندگار ذهنش و دل از ایگوشه در هم

ترمیم با حتی شود،نمی پاک هرگز زنند جانت ! 
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 کرد، درک توانمی خوب را چیز یک نبودهایمان و بود میان

 باز باشی، که هم حال ترینمأنوس و مأیوس حالت در وقتی نکهای

 آسا دل. نکشی اتزندگی بر کبریت یکهویی و باشی امیدوار نیز

 و بود شدن خوب روزها این اشامیدواری تنها بود، گونههمین

 شد،نمی ترمیم که دلی بگیرد، را اششکسته دل انتقام تا بس،

 با اوقات گاهی حتی که پشیمان قدرآن بود، پشیمان خیلی

زدمی گول را خودش و نبود روراست هم خودش . 

 آسا دل روی آریا هایمعالجه جواب و بود شده هم دیگر ماه یک

 تصمیم... لرز و تب و گریه و تشنج جز نداشت اینتیجه هیچ

 به پس داد، نتیجه بار این شاید شود وارد دیگر راهی از گرفت

 سمت خانه، اهالی با صحبت کمی زا پس و آمده آرشاویر عمارت

 رفت و شد او اتاق وارد زدن در ایتقه با و رفت آسا دل اتاق

گفت بعد و کرد نگاهش خیره کمی نشست، تخت روی کنارش : 

من بده و دستت - . 

گفت و کرد چفت درهم را دستانش اخمو آسا دل : 

 .نمیخوام -



آسا؟ دل -  

 بلند تخت روی زا بود، صورتش روی که اخمی همان با آسا دل

گفت و گرفت را او دست مچ آریا که برود خواست و شد : 

ندادم رفتن یاجازه هنوز - . 

کن ول و دستم - . 

نکنم؟ ول اگه و -  

زنممی جیغ - . 

 .بزن -

 ناگهانی و شد شوکه آسا دل که طوری کشید، خود سمت را او

 به و کرد رد او شکم روی از را دستش آریا افتاد، او آغوش در

 حرفی هیچ شد، بسته دهانش ترسیده، آسا دل رساند، هلویشپ

 به نامحسوس که بود لرزشی فقط و شدنمی خارج او دهان از

 خود نا را لرزانش نگاه و لرزید اشچانه بود، افتاده بدنش جان

 هایشلب و خورد خفیفی تکان دوخت، آریا چشمان به آگاه

 کمر و رفت او کمر پشت آریا دست کردند، لرزیدن به شروع



 دستان زیر را او بدن لرزیدن وضوح به کرد، لمس را باریکش

کرد زمزمه گوشش کنار آهسته کرد،می حس خود : 

بشی؟ خوب نداری دوست -  

 دهانش از حرفی و لرزیدمی پناه بی ایجوجه چون اما آسا دل

 در آریا دوخت، آریا به را مظلومش و تلخ نگاه شد،نمی خارج

 تخت روی را او کرد، رهایش و آورد کم او ممظلو نگاه مقابل

گفت و خواباند : 

کن گریه - . 

 با گریست، بزند، هق تا بود جمله همین منتظر آسا دل انگار

 اتاقش وارد فوری او جیغ صدای با آرشاویر زد، جیغ بلند، صدای

 مهربان و کشید آغوش در و کرد بلندش تخت روی از و شد

 :گفت

 آروم خوب، دختر آروم! هیش ترس،ن اینجام، من آسا؟ دل -

 .باش

گفت ناالن گریه با : 



 نزدیکم نمیخوام نکنه، بغلم بگو نزنه، دست بهم دیگه بگو -

خدا رو تو کنم،می خواهش بشه، . 

پرسید مهربان و داد نوازش را کمرش آهسته : 

نمیشی؟ رو به رو اتگذشته با چرا نمیشی؟ خوب چرا -  

  .نمیخوام -

 در " باش آرام " و محبت از پر هایمزمهز قدرآن آرشاویر

 تخت روی را او و برد خوابش او اینکه تا کرد زمزمه گوشش

پرسید آریا به رو و خواباند : 

شد؟ چی -  

 مثل همش. میترسه لرزه،می. خشک واکنش یه. شد خشک -

میندازه پنجول وحشی ببر . 

نزن دست بهش دیگه - . 

 !چرا؟ -

شنیدی که همین - . 

 .باشه -



 خداحافظی با و شد بلند آریا اینکه تا کردند، صحبت دیگر یکم

رفت بیرون آسا دل اتاق از هم آرشاویر و رفته کوتاهی . 

 و آمدمی عمارت به ترکم دیگر آریا و گذشتمی هم پی از روزها

 شالگردن شدمی که بیکار بود، آسا دل خوشحالی باعث این

 که یخی و سرد ایهو و بود نمانده زمستان تا چیزی بافت،می

 از آریا. کردمی ثابت را امر این بود، شده مردم مهمان پیشاپیش

 دلش در را حسی بود، کشیده آغوش به را آسا دل که وقتی

 لرزش این دلیل و آمده در لرزه به قلبش و کردمی احساس

 دانست،نمی را بود آمده وجد به اختیاربی که قلبش نامحسوس

 برای خیلی هم هاآن و بود گفته مادرش و پدر برای دختر آن از

 بودند، دیده را او حضوری هم بار یک حتی سوزاندند، دل او

 رفت، ترپایین مبل کرد حس و کرد جا به جا مبل روی را خودش

 شده، خیره او به لبخند با که دید را مادرش و کرد کنار به نگاهی

 هم زبا مادرش یموذیانه لبخندهای پشت دانستمی خوبی به

پرسید پس است، راه در اینقشه : 

میزنی خوش الکی لبخند مامان؟ چیه - ! 



ماه پنجه دیدم برات دختر یه - . 

گفت حرصی شد، عصبی : 

مامان؟ کردی شروع و گردیت دختر باز -  

 ازدواج باید که باالخره زنی؟می تو حرفیه چه این مادر؟ وا -

 !کنی

ماش نه میخوام خودم که اونی با ولی. بله - . 

گفت و شد خیره او به سینه به دست اخمو مادرش : 

چیه؟ انتخابت کو؟ -  

 هایشسال و سن هم که زدمی سرکوفت او به مادرش همیشه

 نظر در آریا برای را دختری هر دارند، هم بچه و اندکرده ازدواج

 نباشد، ازدواجی مرد که آن نه زد،می پس ندیده آریا گرفت،می

 هایکننده مراجعه به وقتی نداشت، عتمادا دختری هیچ به بلکه

 دختران جدایی و رحمی بی از چگونه که کردمی فکر آقایش

 روانشناس او خب ولی شد،می ریشه ریشه دلش زدند،می حرف

! بد دختری چه و است خوب دختری چه دانستمی خوب و بود



 حاال اما بود عاقل. بود آسان بسیار او برای هاانسان ذات شناختن

 او سکوت دید که امینه. بود شریک گویا عقل در هم احساسش

 دختری از گفت هم او و پرسید را سکوتش دلیل شده طوالنی

آمده، خوشش  

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [19:57 20.07.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 54پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 



 باکره از آریا و شد خیره او دهان به ذوق با امینه که وقتی اما

 به تندی حرف گفتن با و آشفت بر عصبی امینه گفت، او نبودن

 میان دستی پریشان آریا و رفت اتاقش سمت کنان غرغر او

 تمام شد اتاقش وارد وقتی رفت، اتاقش سمت و برد موهایش

 میکرد، لمسش بار هر که دختری شد، آسا دل معطوف فکرش

 که را هایشگریه لرزید،می قلبش گرفت،می را دستش بار هر

 آرشاویر مثل توانستنمی سوخت،می او حال به دلش دیدمی

 او دانستمی دارد، خواستگار او که بود شنیده. باشد خیالبی

 را این ترس باز ولی دهد مثبت جواب تواندنمی و نیست باکره

 عذابش افکار این او و بخواهد را او جوره همه پسری که داشت

 مطمئن چون گرفت،می نادیده را خود حس این اوایل داد،می

 به. بود دل دو و شده مندعالقه او به که برده پی حاال ولی نبود

 دلسوز و است اشدردانه پسر نگران دل که مادری امینه خاطر

 میطآمد خواستگار آسا دل برای اینکه از آرشاویر ه،خانواد

 وقتی اما. کردمی عبور ساده و آوردنمی رو به اما شد،می عصبی

 آسا دل خواستگارهای و شد بیشتر عمارت در که آمد و رفت

 و کرد بیرون را هامهمان عصبی و نیاورد تاب دیگر هم او بیشتر،



 را هاآن خاتون ت،داش خواستگار آسا دل باز که امشب حاال

بود نداده اطالع آرشاویر به بار این و کرده دعوت .  

 آمده سرکار از خسته آرشاویر که شب هشت ساعت بود شب

 او دیدن با خاتون دیده، سالن در را هامهمان که وقتی بود،

گفت لبخند با و رفت سمتش : 

نباشی خسته پسرم، سالم - . 

پرسید اخمو آرشاویر : 

؟انکی هااین -  

کرد تکرار را سوالش آرشاویر که کرد پا آن و پا این کمی خاتون : 

ان؟کی هااین گفتم خاتون -  

خواستگار... خ - . 

کی؟ خواستگار -  

آسا دل - . 

کجاست؟ خودش -  



 .آشپزخونه -

 آشپزخانه از عجله با آسا دل زد، صدا را آسا دل بلند صدای با

 نگاه هامهمان به خواست که همان رسید، سالن به و شد خارج

گفت عصبی آرشاویر کند : 

آسا دل نچرخه نگاهت - . 

گفت هامهمان به رو هم بعد : 

شنیدین رد جواب بار یک قبالً کنم فکر - ! 

گفت و نمود اشاره را خروجی در دست با : 

لطفاً بفرمایید - . 

گفت و شد بلند بود ترکوتاه آرشاویر از کمی که داماد : 

دونمب و خودش نظر بدید اجازه - . 

داد جواب اخمو او به رو : 

منفیه نظرش - . 



 دل دست آرشاویر و کرده رفتن عزم شرمگین داماد یخانواده

 و کرده یکی تا دو را هاطبقه و رفته پلکان سمت و گرفت را آسا

 اتاق سمت را او رسید، باال به وقتی و کشاند خود دنبال را او

 ترسیده آسا دل که کرد پرتش تخت روی شدت به و برد خودش

 تن از را کت. شد مچاله خود در و داده قورت را دهانش بزاق

 از جیغی آسا دل که زد او سر دادی چنان آن و نموده خارج

کشید ترس . 

 اتاقت از و پات نداری حق اومد خواستگار بعد بار نگفتم مگه -

بذاری؟ بیرون  

 .ببخشید -

نکردم ناقصت تا اتاقت تو برو بدو - . 

 روی و رفته اتاقش سمت و شده خارج او اتاق از یفور گریه با

 خواست،می را او و بود سمج پسری که حاال چرا شده، ولو تخت

 آرشاویر دهد، دست از را موقعیت این خواستنمی هم خودش

 گریست و کرد باز سر از اششبانه بغض داد؟نمی او به را حق این

برد خوابش گریه با که قدر آن . 



 مثل داشت و بود نشسته مبل روی شانانهخ سالن در آریا

کردمی بحث مادرش با همیشه . 
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 آریا که کرد خوردن به شروع و برداشت بادام مشتی امینه

زد صدایش : 



 مامان؟ -

گفت و خورد را بادامش امینه : 

 برو پاشو بزنی حرف دختره اون به راجع میخوای اگه -

ندارم و اتحوصله . 

چیه آسا دل با مشکلت تو فهممنمی من من، مادر آخه - ! 

نبودنشِ باکره مشکلم - . 

آزاربی و پاک ماهیِ، خیلی دختر کن باور مامان - . 

خورهنمی من درد به هااین - .  

گفت و خورد دیگر بادامی : 

 که دختری دست بدمت بعد کشیدم و زحمتت سال همه این -

بچه بکش خجالت نیست؟ باکره . 

 همان در رفتمی اتاقش سمت که حالی در شد، بلند اخم با آریا

گفت و داد تکان هوا در را دستش حال : 

 بیای، شما چه خواستگاریش، میرم شب فردا من حال ره به -

نیای چه . 



 با و خورد هم سر پشت را هابادام عصبانیت از و حرصی امینه

زد غرغر خودش . 

 باعث این و رفتمی آرشاویر عمارت به ترکم آریا روزها این

 او برای دلش آریا ولیکن دید،نمی را او که بود آسا دل خوشحالیِ

ببیند را او و شود فردا زودتر چه هر خواستمی و شده تنگ .  

 کمی خورد، صبحانه کرده، ورزش کمی آسا دل شد، که بعد روز

 باالخره اینکه تا کرد، بافتن به شروع نهایت در و خواند رمان

 را آن کرد، تمام و بافت را خواستمی که چیزی ماه چند از پس

 گاهن زد، اتوبخار و کرد صاف را آن سپس و کرده کوک

 تخت روی از را هانخ خورده سپس و کرد آن به رضایتمندی

 را شالگردن و ریخت تخت کنار یزباله سطل داخل و کرد جمع

 ظریف مچی ساعت به نگاهی هم بعد و برداشته را بود بافته که

 از و شد بلند تخت روی از بود، صبح ده ساعت کرد، دستش در

 وقتی و کرده تحرک آرشاویر اتاق سمت رفت، بیرون اتاق

 آرشاویر " بفرمایید " با زد، او اتاق در به ایتقه شد، نزدیک

گفت زیر به سر و شد او اتاق وارد : 



 .سالم -

میکنی؟ سالم مرتبه چند روز در -  

پرسید نشست، و شد بلند تخت روی از : 

داری؟ کاری -  

 .اوهوم -

 بود بافته که را شالگردن شد، نزدیک آرشاویر به کمی شرمگین

گفت زیر به سر و برد جلو دستی دو کرده، تاشو را آن و : 

بافتم شما برای و این - . 

گفت متعجب آرشاویر : 

من؟ برای -  

 .بله -

گفت و گرفت را آن آرشاویر : 

 .بشین -



 مچ بود، ایستاده همچنان که را آسا دل هم بعد و کرده باز را آن

 گردنشال به دقت با سپس نشاند، خود کنار و گرفت را دستش

گفت و نهاد تخت روی خود کنار را آن و کرد نگاه : 

قشنگه مرسی، - . 

گفت مکث کمی با : 

میخوای؟ چی عوض در -  

 .هیچی -

گفت و کرد تَر زبانش با را هایشلب : 

کنم جبران و تونزحمات جوری یه خواستممی فقط - . 

طوراین که - . 

 و دهنمو باز را او دستان مُشت و گرفت دست در را او دستان

 :گفت

کرده؟ ورم دستات قدراین چرا -  

 .هیچی -



گفت اخمو : 

شدی؟ تفهیم. نمیزنی بافتن به دست دیگه -  

 .بله -

گفت سپس کرد، رهایش و کرد وارد او دستان به فشاری : 

بری میتونی - . 

 و انداخت شاگردن به نگاهی آرشاویر رفت، فوری و شد بلند

 گرفت، شکل هایشلب روی محوی لبخند سپس کرد، لمسش

 آن و برداشت را شالگردن مقدمهبی خیلی اما! چرا؟ دانستنمی

 و دادمی آسا دل بوی کشید، بو و کرده نزدیک خود بینیِ به را

 از که عطری خوش بوی دارد، دوست را بو این قدرچه کرد حس

 حتی و کرد حس هنگام به نا را قلبش لرزش. باشد آسا دل

دارد؟ هایمعن چه هالرزش این ندانست ! 

 

 امینه توانست باالخره بود که کَندنی جان هر به آریا و بود عصر

 مخالف امینه کهآن با بروند، خواستگاری به تا کند راضی را

 آرمین نداشت، قبول عروس عنوان به را او و بود آسا دل وجود



 نه " داشت، پافشاری که آریا یخواسته روی ولی طور،همین هم

 هم راه سر. شدند آرشاویر یخانه راهی او راههم و نیاورده "

 به که وقتی. خریدند شیرینی جعبه یک و قرمز رز گل دسته

 و سالم از پس رفتند، سالن به و شده وارد رسیدند، عمارت

 ترسیدمی چون خاتون و نشستند هم کنار گرمی، پرسیاحوال

 نوزه ولی بود، داده اطالع او به کند پا به قشقرق آرشاویر باز

 شد باخبر وقتی هم او خود است، آریا خواستگار که بود نگفته

 اخمو آرشاویر طور،همین هم بیتا و منصور گرفت، قرار شوک در

 سر رسید، سالن به آمد، پایین دوم طبقه از بلند هاییقدم با و

 متعجب اش،خانواده و آریا دیدن با که بگوید چیزی تا کرد بلند

 نشد، خارج دهانش از حرفی ولی بگوید، چیزی خواست شد،

آمد حرف به خودش آریا : 

کنی بیرون منم میخوای البد - ! 

 مبل روی او روی به رو شد، خارج شوک از شاویرآر کم کم

گفت و نشست : 

  .جالبه -



 چی؟ -

خواستگاریش؟ اومدی تو میترسه، تو از دختر اون -  

بترسه ابد تا نیست قرار. کنممی درستش - . 

 گرفت،می آتش درون از داشت جهت بی اما! چرا؟ دانستنمی

 آسا دل امروز خواستگار گنجیدنمی او یمخیله در اصالً

 طعنه با و کرد اخم. باشد آریا همکارش، و دوست ترینصمیمی

 :گفت

 افسرده و مریض یه میدونی که دختری یه از خواستگاری -

 .است

اشهب مریض هم ابد تا نیست قرار. میشه خوب روز یه - . 

 به را آسا دل خاتون کرد، حس خوبی به هم را آرشاویر پوزخند

گفت امینه که ببرد آشپزخانه سمت را او خواست و آورد پایین : 

نیومدیم خوردن چای برای ما. بشینید - . 
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گفت و شد خیره آسا دل به مستقیم امینه نشستند، : 

 قدراون میدونم من و هستی خوبی دختر تو دخترم، ببین -

نیستی ما خانواده شأن در بدونی که باشی عاقل . 

 چیزی خریدو جان به را او سنگین متلک شد، ناراحت آسا دل

 صدای کرد، آشیانه دلش در که بود اشدخترانه بغض تنها نگفت،

شد بلند امینه روی به آریا مانند تشر : 



 مامان؟ -

 وحشت او از که کسی آریا کرد،نمی فکر وقتهیچ آسا دل

 باورش در اصالً باشد، خواستگارش ترسید،می و داشت

 او ولی! شده؟ اشدلباخته او که کرده چه دانستنمی گنجید،نمی

 نه که وقتی کند ازدواج توانستمی چطور خواست،نمی را این

 و داشت وحشت مردان یهمه از حتی بلکه آریا از تنها

  نداشت، هم را کند دفاع خودش از اینکه قدرت حتی ترسید؟می

 نهایتاً سکوت این و بردمی سر به سکوت در فضا درونِ حاکم جو

شکست ریاآ حرف با : 

کنم صحبت خودش با من بدید اجازه اگه - . 

 لحظه هر خواستمی و بود انفجار حال در دیگر که آرشاویر

گفت و شد بلند فوری آریا حرف این با بگوید چیزی : 

 تمومش و مراسم این بهتره هم االن. نداره حرفی هیچ آسا دل -

 .کنید

گفت و ایستاد رویش به رو و شد بلند هم آریا : 

دارم حرف باهاش من ولی - . 



 حتی و داده انجام ایضایعی کار حتماً کردمی فکر که آرشاویر

 کشید عمیقی نفس فهمید،نمی را جا یک خشمش همه این دلیل

آمد کوتاه و . 

 .باشه -

گفت و آسا دل سمت کرد رو خاتون : 

کن راهنمایی اتاقت به و دکتر آقای دخترم؟ - . 

 حرف با که شد، بلند لرزان و ادهد قورت را دهانش بزاق آسا دل

شد بدتر بغضش امینه . 

هستی عاقلی دختر میدونم من - . 

 آسا دل رویِ دنباله و رفت مادرش به غلیظی یغره چشم آریا

 تجملی زنی امینه منتظر، تنها و بودند کرده سکوت همگی شد،

 باال خیلی را خودش همیشه و آمدمی حساب به ایافاده بسیار و

 همین ولی نبودند، پولدار آرشاویر یاندازه به قدرهاآن دید،می

 بود مادری طورهمین و دانست،می مهم شخصی را خودش که

کردمی متمایز را او که نمونه، . 
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 زیر به سر آسا دل و بودند نشسته هم روی به رو تخت روی

 او دست کرد سعی شد، نزدیک او به کمی آریا بود، کرده سکوت

 دو هر و شد باخبر او نیت از آسا دل که بگیرد، دست در را

 حرکتی در نیامد، کوتاه ماا آریا نهاد، کمرش پشت را دستش



 چشمان به نگاهی سپس فشرد، و کشید خود سمت را او دست

گفت و شد خیره بود مشهود ترس که او : 

میترسی؟ من از -  

آره... آ - . 

 .نترس -

پرسید درنگ کمی با : 

آسا؟ دل میکنی ازدواج من با -  

 .نه -

رسونممی آرزوهات به رو تو کنم،می خوبت من - . 

 .نه -

کنی؟ فکر حتی خواینمی -  

کنی؟ ول و دستم میشه. نه -  

گفت و کرد رها را دستش : 

میگی؟ " نه " مادرم خاطربه -  



نیست طوراین اصالً - . 

نه؟ میگی چرا پس -  

 من از که شده باعث چی یا کردم کارچی نمیدونم من -

 به بلکه ندارم، ازدواج قصد تنها نه من اما! کنین خواستگاری

 که دارید نیاز همسری به شما نمیخورم، دردتون به مادرتون قول

 و اومدید که و راه همین لطفاً پس. باشه کامل جهت هر از

 .برگردید

گفت و شد بلند شد، امید نا کل به او حرف این با آریا : 

 .باشه -

 نرسیدند، تفاهم به که گفت همه به رسید پایین به وقتی رفت، و

پرسید آسا دل به رو و مدهآ باال آرشاویر هاآن رفتن محض به : 

گفتی؟ بهش چی -  

گفت رفت،می ور انگشتانش با زیر به سر که حالی در آسا دل : 

دیگه دختر یه سراغ بره نمیخورم دردش به که گفتم - . 



 خیلی و کرد خوش جا آرشاویر لب یگوشه رضایتمندی لبخند

شد محو هم زود . 

 .خوبه -

 ناگهانی حرف با که ردک رفتن قصد سپس گفت، که را کلمه همان

 او به کمی برگشت، رفت، در دهانش از آگاه خود نا که آسا دل

پرسید و شد خیره : 

گفتی؟ چی -  

میخواد دانشگاه دلم من گفتم - . 

گفت و رفت جلو قدمی : 

کنم؟ نامت ثبت دانشگاه داری توقع -  

 چه کرد فکر خودش با کرد، سکوت و برد زیر به سر ناراحت

 کند،نمی نام ثبت را او آرشاویر که بود معلوم زد، بیخودی حرف

 " گفتن به تنها کند؟ خرج او برای معالجش دکتر باید چرا اصالً

 نهایت در و شد خیره او به کمی آرشاویر داد، رضایت " هیچی

رفت هم . 



 و بود خورده را اشصبحانه آرشاویر که وقتی بعد روز صبح

 روی را شال عجله با آسا دل برود تا پوشیدمی را کفشش داشت

زد صدایش و ایستاد آرشاویر مقابل و رفت پایین و نهاده سر : 

دکتر؟ آقای -  

 بله؟ -

 چیزی او دید که آرشاویر نگفت، چیزی و کرد سکوت شرمگین

 سمت که حینی در و برداشت در کنار از را کیفش گوید،نمی

گفت کرد،می حرکت ماشین : 

میخرم و کنکور کتاب برات اومدنی - . 

 بود شده دیرش چون ببیند، را آسا دل چشمان ذوق نکرد وقت

 الکترونیکی دروازه از و نموده روشن را آن و شد ماشین سوار

 .رفت

 تاب سمت دو با خندید،می و دویدمی مدام خوشحالی از آسا دل

 از هایشدست با را تاب و نشست تاب روی دید، را بیتا و رفت

گفت و کرد سالم او به رو بیتا که داد تکان گوشه : 



میزنی؟ شنگول چیه؟ -  

گفت و زد عریضی لبخند آسا دل : 

دانشگاه برم میخوام - . 

گفت لبخند با بیتا : 

شدم خوشحال خوب چه - .  

گفت مکث کمی با : 

بخونی؟ میخوای ایرشته چه حاال -  

کامپیوتر خودم رشته - . 

 تابک او برای بخواهد آرشاویر که گنجیدنمی هم فکرش در اصالً

 آرشاویر کرد، خواهد منع را او آرشاویر کردمی فکر بخرد، کنکور

 به کمکی تواندمی رفتن دانشگاه زدمی را حدسش که آن با اما

 مستقیم و آمد آرشاویر شد که ظهر... پذیرفت باشد، او یروحیه

 در آسا دل. رفت حمام سمت حوله برداشتن با و رفت اتاقش به

 از شد تمام غذایش وقتی خورد،می ذاغ ولع با داشت آشپزخانه

 در داشت بود عصر... رفت اتاقش سمت و کرد تشکر خاتون



 جلب را توجهش بیرون از صدایی و سر که خواندمی رمان اتاقش

 منشأ ببیند برود تا شد بلند کنجکاو و نهاد کنار را کتاب کرد،

چیست؟ از صدا ! 

 خود با را آسا دل تا بود آمده(  آسا دل داییِ)  مشایخ رامین

 انداخته راه فریاد و داد و بود زده کنار را بادیگاردها زور به ببرد،

 را او رامین بود، کرده کنتانکت و بحث او با هم آرشاویر بود،

 مبل یلبه به آرشاویر سر بود شده باعث و داده هول سمتی

 نگران خاتون شود، خونی و زخمی او پیشانیِ و کند برخورد

 نگه را رامین و آمدند هاآن و زده صدا را ردهابادیگا فوری

گفت و کرد صاف را اشیقه و ایستاد صاف آرشاویر داشتند، : 

 هیچ تو با آسا دل نمیره، اتکله تو حرف انگار پیری، ببین -

نمیاد قبرستونی .  

 رامین کنند، بیرون خانه از را او تا کرده بادیگاردها به ایاشاره

 به وحشت و ترس با داشت آسا دل که ندما هانرده روی نگاهش

 وقتی رفت، هاطبقه سمت و شد رد او از آرشاویر کرد،می نگاه او

 دید از را او هم سپس و گرفت را او دست رسید، آسا دل به



 روی ترسیده آسا دل رساند، اتاق به را او وقتی کرد، خارج رامین

گفت و شد جمع خود در تخت : 

میترسم من. سراغم اومده باره دومین این - . 

 تا دو خودش با امروز روزش، هر کار تقریباً بار، دومین این -

بترسی نیست نیاز هم بعد. داخل بود اومده بود آورده قلچماق . 

 بلند برگشت، عادی حالت به و شد کم ترسش از کمی آسا دل

  شد،
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 روی را آن و نموده خارج تخت زیر از را کوچکش ابزار جعبه

 شرمگین و کرد الکل به آغشته را پنبه و کرد بازش و نهاد تخت

 سوزش از نهاد، آرشاویر زخمی شانیِپی روی و برد جلو را دستش

 شد، تمام کارش که آسا دل نشست، ابروانش میان اخمی آن

گفت زیر به سر و چسباند او پیشانی به را زخم چسب : 

منِ تقصیر دردسرها یهمه ببخشید، - . 

گفت و کشید آغوش در را آسا دل آرشاویر ناگهانی آنی به : 

بگی و این نشنوم دیگه - . 

 او اتاق از باد سرعت به و کرد جدا خود از را او یفور هم بعد و

 حرکت و خالی جای به شرمگین و شوکه آسا دل و رفت بیرون

ماند باز دهانش او ناگهانی . 



 کنکور برای و رفت خدماتی به آرشاویر همراه شد که بعد روز

 کتاب ذوق و شوق با برگشت خانه به هم وقتی کرد، نام ثبت

 روزها. * کرد خواندن به شروع و کرده ازب را کنکور مانند قطور

 و رفتمی پیش خوشی و خیر به چیز همه و شدندمی طی هم از

 حال که کند پیدا راهی تا بود درگیر فکرش مدام هم آرشاویر

 دل سرد، هوا و بود آمده زمستان کند، خوب کامل را آسا دل

 شدمی تاریک هوا وقتی همیشه بود زمستان فصل عاشق که آسا

 هر شد،می گرنظاره را بیرون هوای و ماندمی اتاقش تراس رد

 که گفتندمی او به منصور یا بیتا یا خاتون یا آرشاویر هم وقت

 ادامه کارش به و کردنمی توجه هم را بخورد سرما است ممکن

 عاشق که هم آسا دل بارید،می شالقی و بود بارانی هوا. * دادمی

 حریر و کوتاه لباس با تنها خاتون یهازدن غرغر خیال بی باران

 شستمی را هایشغم که را باران این رفت، بیرون به دوان دوان

 هایقطره و کردمی گریه حتی که را باران این داشت، دوست را

 او داشت، دوست نهایتبی را کردمی پاک را هایشاشک آسمان

 پنهان را هایشاشک که بارانی. داشت دوست را باران این تماماً

 و کرده خیس را او تمام باران و لرزیدمی و بود سرد هوا. کردمی



 و بود نیامده کار سر از هنوز آرشاویر چسبیده، او تن به لباسش

 یکلبه از تازه که بی بی ماه. بود آسا دل حال به خوش این

 دل دیدن با که رفتمی خانه به داشت بود آمده بیرون آرشاویر

گفت و شد نزدیک او به و زد رتشصو بر را دستش آسا : 

 شوری همه کن نگاه کنی؟می کارچی اینجا تو! جان دختر وای -

نخوردی سرما تا تو برو بدو. شدی آب . 

پرسید و زد شیرینی لبخند آسا دل : 

دکتر؟ آقای کلبه تو برم میتونم منم بی؟ بی ماه -  

 عزیز تو برو. میشه عصبی دکتر. برم ماهت شکل قربون نه -

انج . 

 نشست، تاب روی و رفت هم آسا دل رفت، خودش هم بعد و

داشت دوست هم را لرزش این ولی لرزید، . 

 از پس و رفت اتاقش به و آمد آرشاویر بعد ساعت یک حدود

 که بزند، سر آسا دل به برود خواست ایدقیقه پانزده دوش

 تخت روی و برداشته میز روی از را آن خورد، زنگ اشگوشی

داد جواب آریا یشماره دیدن اب و نشست : 



 بله؟ -

 .سالم -

 .سالم -

 خوبی؟ -

خوبی؟ خودت. ممنون -  

 .مرسی -

خبر؟چه -  

بودم؟ آسا دل کارهای درگیر یادته -  

  .آره -

 پیدا دوندگی کلی با  و پویان داداشش پیش هفته دو حدود -

میکنه زندگی پاریس تو کردم . 

 خب؟ -

انداخته اهر بزرگ خیلی شرکت یه وراون - . 

 خب؟ -



 تماس باهاش و آوردم گیر و شرکتش شماره بود جور هر -

گفتم براش آسا دل وضع از و کردم معرفی و خودم گرفتم، . 

بود؟ چی واکنشش خب -  

 نزدیک از رو هم امروز. ایران برگشته آسا دل دیدن برای -

 .دیدیم

نگفت؟ چیزی -  

 گفتم ببینه رو اآس دل امروز داشت اصرار. زدیم زیاد که حرف -

اتخونه بیارمش صبح فردا کنم هماهنگی باهات اول . 

 .بیار -

 .اوکی -

دیگه؟ دادی توضیح براش و چی همه فقط -  

راحت خیالت آره - . 

 .مرسی -



 آسا دل اتاق به و رفت بیرون اتاق از و کرد قطع " فعالً " گفتن با

 را خاتون و رفت پایین به ندید را او وقتی و کرد باز را در و رفت

گفت و آمد سالن به عجله با خاتون و زد صدا : 

پسرم؟ بله -  

کجاست؟ نیست، اتاقش تو آسا دل -  

گفت و زد سر بر دست با : 

 گفتم بهش چی هر. بارونه زیر! نیومده باال هنوز وَچوک، خاک -

نکرد گوش نرو . 

 تاب روی را آسا دل و شد خارج عمارت از عجله با اخمو آرشاویر

 داد او خیس بدن و لرزان تن دیدن با و رفت تشسم دید،

زد سرش محکمی : 

میکنی؟ غلطی چه اینجا تو -  

گفت لکنت با و شد بلند ترسیده آسا دل : 

دارم دوست بارون... با - . 

داری دوست بارون بیخود - . 



گفت حرصی و کرد برانداز را او کوتاهی مکث با : 

کشیده آب موش شده! کن نگاهش - . 

کشید عمارت سمت و فتگر را او دست . 

دستم آی، آی - . 

آسا دل بخوری سرما اگه حالت به وای - . 

کن ول و دستم بمونم بارون تو میخوام من - . 

نیار در بازی سرخیره. شو خفه - . 
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گفت و برد باال هاطبقه از را آسا دل و شد عمارت وارد : 

بگیر هم داغ آب حموم یه کن عوض و لباست برو سریع بدو - . 

گفت لجوجانه و کرد پاک را هایشاشک بچگانه : 

بارون زیر برم میخوام - . 

 دست دو با که بنشیند او روی تا شد بلند شاویرآر دست

گفت دلگیر و پوشاند را صورتش : 

 .ببخشید -

گفت عصبی و کرد مشت هوا در را دستش : 

اتاقت تو گمشو. نشه تکرار دیگه - . 



 حمام سمت کمد از لباس برداشتن با و رفت اتاقش سمت فوری

 کخش را موهایش آمد، بیرون ایدقیقه پانزده دوش با و رفت

 تراس سمت شد، بلند اشعطسه اولین ناگهان و بست و کرد

 تا را پتو و شده ولو تخت روی هم بعد و بست را آن در و رفت

کشید باال گردن روی .  

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [20:59 23.07.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 60پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 



 

 او دید که کند بیدار صبحانه برای را آسا دل تا بود آمده خاتون

 هذیان خواب در مدام و ندارد، خوشی حال و کرده لرز و تب

 و آمده او سر باالی آرشاویر و کرد خبر را آرشاویر گوید،می

 دستش که طوری بود، داغ اد،نه او پیشانیِ روی را دستش

 .سوخت

سر خیره دختره - .  

گفت خاتون به رو زدمی کنار آسا دل روی از را پتو که حالی در : 

بیاد کاوه بزن زنگ برو - . 

گفت بیتا به رو آرشاویر بار این و رفت خاتون : 

بیار اتاقم از و ابزارم کیف برو - . 

 معاینه را او یکم آرشاویر برگشت، آرشاویر کیف با و رفت بیتا

 تخت روی شد، آسا دل اتاق وارد و آمد کاوه اینکه تا کرد

 آسا دل بدن بر دستی و نهاد تخت کنار را ابزارشجعبه و نشست

گفت آرشاویر به رو و کشید : 



داغه قدرچه سوختم، - . 

گفت مکث کمی با : 

داری؟ سرُم واسه پایه -  

 پیدا را کوچکی یپایه و کرد آسا دل تخت زیر به نگاهی آرشاویر

گفت و کرد : 

 .اینجاست -

 تخت کنار و بلندتر را اشپایه و کرده بازش و داده پبچ را آن

 کرد، وصل پایه به و برداشت ابزار جعبه از را سرم کاوه. داد قرار

 او دست رگ درون را سوزن و نموده پیدا را آسا دل دست رگ

پرسید و نموده وصل او به را اِنژوکت و برده فرو : 

گرفتی؟ و فشارش -  

دو روی شش - . 

 از و زده چسب آسا دل رگ روی شد، تمام سرُم با که کارش

گفت و نهاد او زبان زیر و برداشته را بُرتب قرص ابزارش جعبه : 

داره تشنج احتمال - .  



گفت و نهاد آسا دل پای زیر را پتو : 

نذار پتو روش - . 

 و آورده آبمیوه شانبرای خاتون رسید، آسا دل وضع به که کمی

 را آن کاوه و شده تمام او سرم بعد ساعت یک حدود نوشیدند،

 آسا دل که کن وصل او به دیگری سرُم خواست و کرد جدا

. گریست و نموده سرفه به شروع و کرد باز نیمه را چشمانش

 هایشچشم پلک پشت و دیدمی تار چشمانش یهاله

 قصد که مردی و یدد خود سر باالی اخمو را آرشاویر سوخت،می

 فقط بزند، جیغ که نداشت را این قدرت. بزند سرُم او به داشت

 شروع و کرده بلند را او آرشاویر بود، خیره او حرکات به ترسیده

گفت و کرد او کمر ماساژ به : 

شو خوب فقط تو کنممی درستت - . 

نالید ضعیف : 

 .ببخشید -



 گریست، کرد،می که ایسرفه با همراه گرفت، را او دست کاوه

 و کرد وارد او کمر به فشاری آرشاویر شد، خیره کاوه به ترسیده

 :گفت

عمومی دکتر است کاوه ایشون نترس - . 

نالید و کرد ایسرفه : 

 .گاوه -

گفت و کرد اخمی کاوه : 

تربیتبی - . 

پرسید کاوه خندید، آرشاویر : 

نمیکنه؟ درد جاییت -  

میسوزم دارم. جام همه - . 

گفت و ردک وصل را سرم : 

 .بخوابونش -



 بغض با حسی بی و درد از آسا دل و خواباند را او آرشاویر

گفت و گریست : 

 .آب -

 .نمیشه -

 روی به بدتر آرشاویر شد، خیره آرشاویر به مظلوم و برچید لب

نالید ضعف با و شد او بیشتر یگریه باعث که کرد اخم او : 

میسوزه گلوم - . 

 نموده باز را آن و آورد بیرون را ربتیش داروی ابزار جعبه از کاوه

گفت و : 

کن بلندش - . 

 داخل شربت کمی کاوه و کرد بلند را آسا دل کمی آرشاویر

 تلخیِ داد، خوردش به و برد او دهان نردیک و ریخت قاشق

 دیگر کمی شد، درهم هایشاخم و نیامد خوش او مزاق به شربت

 را سرش آسا دل که برد او دهان نزدیک و ریخت قاشق داخل

 از را ترس که آن با برگرداند، خود سمت را او سر کاوه برگرداند،



 او خورد به را شربت و نکرد توجه زیاد ولی خواند،می چشمانش

گفت و داد : 

شد حاال - . 

گاوه آقا - . 

تربیتبی یدختره - . 

گفت و داد آرشاویر دست و بست را شربت در : 

بخوره بده بهش بار دو روزی - . 

 کاوه و نهاد آسا دل آرایش میز روی و گرفت را آن ویرآرشا

گفت آرشاویر به رو و شد سرنگ کردن آماده مشغول : 

بخوابونش پهلو به - . 

 را خود گریه با آسا دل که بخواباند پهلو به را او خواست آرشاویر

گفت گریه با و داد تکان سختی به : 

نمیخوام. نه - . 

گفت و خواباند پهلو به را او و زد او کتف به آهسته آرشاویر : 



نیست چیزی - . 

 او به را سرنگ کاوه و داشت نگه را او آرشاویر و زد ضعیفی جیغ

 برداشت خش گلویش شد، متعدد هایشجیغ لرزید، کرد، تزریق

 چشمانش از که بود اشک فقط نیامد، در صدایش دیگر و

 آرامبخشی با بود، حس بی و کردمی درد بدنش تمام ریخت،می

 و افتاد هم روی هایشپلک کم کم ریخت او سرُم درون کاوه هک

رفت فرو خواب به . 

 بیرون او اتاق از کاوه همراه و شد بلند و کرد جمع را وسایل کاوه

 که کردند صحبت باهم کمی رفت، آرشاویر اتاق به و رفتند

 آرشاویر، " بفرمایید " با و شد زده آرشاویر اتاق در به ایتقه

 با کاوه پرسیاحوال و سالم از پس شد، او اتاق وارد آریا

 و شد خارج خود اتاق از آرشاویر رفت، بقیه از گرمی خداحافظی

 او اتاق وارد وقتی دنبالش، به هم آریا و رفت آسا دل اتاق سمت

پرسید آرشاویر شدند، : 

پایینِ؟ برادرش االن -  

 .آره -



خوابِ. نیست خوب حالش که بینیمی - . 

ظرهمنت پایین - . 

بیاد بگو برو خب خیلی - . 

 آمد، جوانی مرد با بعد ایدقیقه و رفت و داد تکان سری آریا

 با و گذراند نظر از و کرد برانداز را او سرسری نگاهی با آرشاویر

پرسید پوزخندی : 

هستی؟ پویان شما -  
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 دل دیدن با دانست،نمی را او پوزخند و اخم دلیل که پویان

 و گرفت را دستش و شد نزدیک تخت به عجله با جان بی آسای

گفت آرشاویر به رو : 

بدم؟ شناسایی کارت باید. بله -  

 .نه -

پرسید نگران : 

 چه نیست؟ خوب خواهرم حال چیه؟ برا سرُم بیهوش؟ چرا -

اومده؟ سرش بالیی  

 حالش رفتی کردی ولش که موقع اون مهمه؟ اتواسه مگه -

نبود؟ مهم برات  

گفت آرشاویر که کند بلند را آسا دل خواست و نگفت چیزی : 



خوابه زده آورخواب بهش دکتر نیست بیهوش نکن، بلندش - . 

پرسید آریا بار این شد، راحت او نبودن بیهوش از خیالش : 

که بود خوب حالش شد؟ مریض یهو چرا - ! 

 حیاط رفته کرده رو استفاده نهایت من نبود از خنگ یدختره -

بارون تو .  

گفت مکث کمی با : 

دیگه میشه همین اشنتیجه - . 

پرسید پویان : 

میشه؟ بیدار کِی -  

دیگه ساعت دو - . 

بمونم؟ پیشش میتونم -  

 .البته -

گفت درنگ کمی با : 

دارم حرف باهات قبلش البته - . 



 .باشه -

 آسا دل دارِتب و داغ پیشانی روی کوتاه ایبوسه و شد خم پویان

گفت و شد بلند سپس کرد، رها را دستش و نشاند : 

 خواهرم معالج دکتر شما. دارم حرف باهاتون منم اتفاقاً -

یگه؟د هستین  

 .بله -

کنیم؟ صحبت هم با میتونیم کجا -  

من اتاق بریم - . 

 راه به دنبال هم پویان و آریا و شد خارج آسا دل اتاق از سپس

 و گذاشت باز را در و شد خودش اتاق وارد آرشاویر افتادند،

 روی پویان او " بفرمایید " با و شدند او اتاق وارد پویان و آاگریا

 نشست، صندلی روی آریا و نشست رآرشاوی روی به رو تخت

گفت آرشاویر به رو و کرد باز را کیفش : 

 منم بزنین حرف شما تا دارم مونده عقب کار کم یه من اجازه با -

بدم انجام و کارهام میزت رو . 



باش راحت - . 

 با صحبت مشغول آرشاویر و شد هایشپرونده با کار مشغول

 :پویان

 و خودش حال تو کردی لو و ایمدرسه بچه دختر یه چرا -

دنیا؟ سر اون رفتی  

نکردم ولش من - . 

کردی ولش - . 

امخاله دست سپردمش - . 

گفت و زد پوزخندی آرشاویر : 

 خیالیت بی با تو. نرفته سراغش کسی اصالً! هه خاله؟ -

کردی نابود و اشآینده . 

پرسید آریا به رو : 

نگفتی؟ براش و چیز همه -  

کامل نه - . 



گفت و پویان سمت کرد رو آرشاویر : 

برادر اصطالح به جناب کنم روشنت بذار پس - . 

 و برداشت میز کشوی داخل از را او پزشکی پرونده و شد بلند

زد برگی و کرد باز و برگشت قبلی جای به باز : 

زد خودکشی به دست اون رفتی وقتی - . 

گفت حرصی و زد دیگری برگ : 

گرفت افسردگی دختر اون رفتی وقتی - . 

گفت و زد دیگری برگ : 

شد دوست پسر با محبود کمبود سر از اون رفت وقتی - . 

گفت مکث کمی با : 

 با و مهربونت اصطالح به دایی. بخون. کن قشنگ اشپرونده به -

 روانی بخش بیمارستان انداختنش کردن اشدیوونه اتدایی زن

گرفتن و نیستش و هست تمام و . 



 باور اصالً ناراحت، شد، خیره او به شوکه و متعجب پویان

 بوده بد حالش حد این تا آسا دل کردنمی هم را فکرش کرد،نمی

آرشاویر بعدی حرف با ولی باشد ... 

 ناموست خواهرت، بدی اجازه و بری اینکه یعنی برادر -

 برو پس بده؟ دست از و گیشباکره و بشه نامحرم یه زیرخواب

غیرت بی بودی که جهنمی همون . 

 به سرخی از صورتش و شده متورم ردنشگ هایشرگ شوکه

 آرشاویر گردن زیر لباس از یقه که بود گاه آن و رفت کبودی

غرید و شد خیره او به نشسته خون به چشمانی با و گرفت : 
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بفهم و دهنت حرف - .  

 از پویان دست که داد هول عقب به را او دست یک با آرشاویر

 که بود قوی قدرآن آرشاویر دست ضرب شد، برداشته او یقه

. کرد مرتب را اشیقه هم بعد و کرده پرت عقب به را پویان

 او یمردانه غیرت از خبر پویان یکرده باد و متورم هایرگ

 حتی و بود شده اشمتوجه هم آرشاویر که طوری داد،می

 مرد این خواستمی اصالً بود، او غیرت کردن تحدیک قصدش

 یواژه اصالً نه یا! دارد؟ آشنایی غیرت با ایرانی یرفته خارج

 و بود عصبی ویانپ که هم انگاری و جوشد؟می او خون در غیرت



 با سپس شد، خیره آرشاویر به اخم با. کشیدمی زبانه او از غیرت

گفت آلودغضب لحنی و اخم همان : 

ببرم یاد از هم و غیرتم رفتن با نیست قرار رفتم، که رفتم - . 

داد را او جواب اخم با هم آرشاویر : 

 دختر یه دادی، ترجیح دختر اون به و پول شکستیش، ولی -

 از آرومی خوشی؟ االن چی؟ که رفتی کردی ول تنها و تک بچه

 میکنن، قضاوتش بد ابد تا کنه؟ ازدواج وقتهیچ نمیتونه اینکه

پیشونیش وسط میخوره نخوای چه بخوای چه بدنامی مهر . 

شدمی ترخشمگین و ترعصبانی لحظه هر پویان و گفتمی او . 

گیشباکره به میشه ختم آبروش تمام دختر یه - . 

شدمی داغان درون از یانپو . 

 قبل ماه یه اگه کردم، بهتر و حالش سختی به و دختر اون -

نداشت فرقی جسد یه با االن اومدیمی . 

 برای شدمی ناراحت او کالم از تکه هر با خورد،می افسوس پویان

 خوب بود، نکرده برادری خوب برایش کامل هنوز که ایخواهری



 تمام شد، غمگین. بود نیاورده جا به او قبال در را خود حق

گفت ناراحتی لحن با و غم از لبریز وجودش : 

پیشش؟ برم میتونم -  

گفت سپس بست، و برداشت او جلوی از را پرونده : 

 حتی کنی، بغلش زوری نکن سعی بزنی، دست بهش نکن سعی -

بخوره انگشتش به انگشتت نکن سعی . 

پرسید گنگ : 

 چرا؟ -

 از پسر، چه دختر چه پیرمرد، تا وونج از براش، نداره فرقی -

 چون باشی تحربکش عامل نکن سعی میترسه، پدر تا برادر

شده سخت کردنش کنترل . 

 شده باعث که بود شده نازل بالیی چه خواهرش دانهیک سر بر

 دیوار بر را محکمش مشت که شود آشفته حد این تا پویان

غرید عصبی بکوبد، اشکناری : 

 .لعنتی -



 بر دست که را پسری کشتمی و بود برخورده غیرتش بر

 پسر آن بود کافی تنها آزارش،بی و مظلوم خواهر زده، خواهرش

 های های آسمان مرغان که دهد او به درسی تا کند پیدا را

 بر ترمحکم دیگر مشتی او؟ بر بود شده چه. کنند زاری برایش

 رتشغی و بود مرد شد، خونی انگشتانش که طوری کوبید، دیوار

 هم باز بود، سخت برایش اتفاق این هضم و بود شده دارجریحه

 مالفه روی او دست از که خونی و دستش درد دیگر، مشت

 بود مهم برایش دختری حال فقط و نبود مهم او برای ریختمی

 از پر مرد این. بود برگشته ایران به او خاطربه دنیا سر آن از که

 تن داشت، دختران همانند احساساتی که مردی بود، احساسات

 دختر، مثل بود ظریف دستانش بود، دختران شبیه اندامش و

 اگر که زدمی دخترانه قدرآن اشچهره و داشت بلندی موهای

 فرقی هیچ دختر با گویی کردنمی کوتاه را بلند موهای آن

 آمدنمی او به هم هیچ که ریش ته آن و اشچهره ولی نداشت،

 وقتش به که غیرت از پر مرد یک است، مرد یک او میطکرد ثابت

 خواهرش دامن بر ننگ یلکه که را کسی کشد،می هم آدم برسد

 آرشاویر مقابل در او کرده، نابود را او پاکدامنیِ و بکارت و کاشته



 اندامی آرشاویر داشت، نحیفی یجسه و بود ضعیف آریا و

 بلند توپُر، و بود چهارشانه آریا و جذابیت خدای و داشت هیکلی

 آرشاویر توسط دستش که برود آسا دل نزد خواست و شد

 که آریا و کرد نشستن به مجبور را او آرشاویر شد، کشیده

 خیره هاآن به و نهاد کیفش داخل را هاپرونده شد، تمام کارش

 روی را آن و برداشت تخت زیر از را ابزار جعبه آرشاویر شد،

گفت و نهاد تخت : 

بچه که کردی داغون و دستت زدی - . 

سالمه هفت و بیست - . 

گفت و کرد باز را الکل در و شد خیره او به متعجب آرشاویر : 

میخوری ساله بیست بیشتر. نمیخوره اتقیافه به جدی؟ - . 

 با زمانهم و زد کوتاهی محو لبخند ناچار به آمد،نمی اشخنده

 دمانن " آخ " صدای آرشاویر، توسط دستش روی الکل ریختن

 بلند اشناله هم باز که داد ادامه کارش به آرشاویر شد، بلند او

 :شد

 .آخ -



 باز خیالبی آرشاویر ولی کشید، عقب کرد،می حس را درد حاال

 را آن شد تمام که کارش داد، ادامه کارش به و گرفت را او دست

گفت او اخموی یچهره به نگاهی با و کرد پانسمان : 

ونیمیم هابچه دختر مثل - . 

 اخم داراست، را دخترانه خصوصیاتی او که فهمید هم او حتی

گفت و کرد : 

چی؟ که -  

 .هیچی -

گفت و کرد ایخنده تک آریا : 

باال میره اوخت و آخ ساده درد یه با - .  

 اش،دردانه عزیز خواهر رفت، آسا دل فکر به عوض در نخندید،

 و روح و تن بر که دردها چه و بود شده متحمل که هارنج چه

 کردمی پیدا را پسر آن اگر که خدا به! بود؟ کرده رخنه جسمش

 او به را کشیدن نفس یاجازه و رساندمی عملش سزای به را او

پرسید غم با داد،نمی : 



چطوره؟ حالش االن -  

 تأثیر اون روی کمی آریا و من هایدرمان بهتره، قبل به نسبت -

 .داشته
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 هم را او کاش که گفت خودش با دل در و گرفت غم رنگ نگاهش

 بودند یکی مادر از اما نبودند یکی پدر از گرچه برد،می خودش با

 دختر که خواهرش یکی آن از ولی داشت دوست را آسا دل او و

 آمد،نمی خوشش کردمی اذیتش مدام و بود رویی پر و دراز زبان

 مرگش به راضی که او شد، ناراحت واقعاً او، مرگ از بعد چند هر

 او برای دلش در. داشتند کنتانکت و بحث باهم همیشه ولی نبود،

 بود ساکت همیشه او رفت، فرو آسا دل فکر به و خواند ایفاتحه

 پویان با برخوردش نداشت، کسی کار به کاری و گیر گوشه و

 از بود داده قول مادرش به داشت، دوست را او پویان و بود خوب

 ولی بماند، پایدار قولش بر بود نتوانسته ولی کند مراقبت آسا دل

 بود، دیر چند هر کند، ملیع را قولش تا بود آمده او بود، حاال

 دیگر. بود دیده صدمه خواهرکش که دیر قدرآن دیر، هم خیلی

 بزنند هم ناروا تهمت تو به و نباشی دختر که باالتر این از صدمه

 بگرید، خواستمی دلش بکنند؟ هم جا به نا قضاوت عمر یک و

آمد خود به آریا بلند صدای با کرد، تحمل ولی : 

کنی؟می سیر کجا. وأمت با پویان! هوی -  



شده؟ چی -  

داری؟ ایران تو اقامت واسه جایی پرسیدم -  

کردم رزرو اتاق هتل صبح امروز آره، - . 

 ایرانی وقتی تا میدم بهت مجردبم خونه کلید بیا! کارها چه وا؟ -

باش جااون . 

ممنون نه - . 

گفت هم آرشاویر : 

 اتاق کلی اینجا کن کنسل بزن زنگ هتل، بری نیست نیازی -

 .هست

گفت ذوق با و خجالت بدون بود، رو پر شخصه به که پویان : 

خواهرم؟ پیش بمونم؟ اینجا میتونم جدی -  

 .آره -

شدم زحمت سبب. ممنون - . 

 .مراحمی -



 بیارن آژانس با و چمدونم میگم کنممی کنسل میزنم زنگ پس -

 .اینجا

 دآممی خوبی پسر پویان نظرش به زد، محوی لبخند آرشاویر

 ساعت دو گرفت،می فاکتور را او دخترانه خصوصیات اگر البته

 دو آن. بود رفته و کرده خداحافظی هاآن از هم آریا و بود شده

 آسا دل جیغ و گریه صدای که بودند صحبت غرق طورهمان هم

 وارد رفتند، آسا دل اتاق سمت عجله با و آورد خود به را هاآن

 را آسا دل داشت سعی که دیدند وا سر باالی را خاتون شدند که

 و شد تخت نزدیک آرشاویر بود، آورده سوپ او برای کند، آرام

 داخل فعالً که فهماند اشاره با پویان به و نشست آسا دل کنار

 و برود تا کرد روانه را خاتون آرشاویر و بست را در پویان نیاید،

 جدا آسا دل دست از بود، شده تمام که را سرُم رفت، هم او

 بی و نحیف تن و انداخت تخت کنار یزباله سطل داخل و نموده

! چرا؟ دانستنمی کشید، آغوش در و کرد بلند را آسا دل جان

 و دادمی نشان حساسیت او هایگریه به نسبت جدیداً ولی

 بر دید،می که را اشاشکی چشمان نداشت، را هایشگریه طاقت

گفت مهربانی لحن با. دشمی روانه دلش بر آتش و افروختمی : 



باش آروم! هیش خوب، دختر نکن گریه - . 

نالید گریه با مظلوم : 

میسوزم دارم. میکنه درد تمام - . 

خودته تقصیر - . 

شد ترمظلوم لحنش : 

نکن دعوام - . 

پرسید و زد لبخندی نیمچه آرشاویر : 

زدی؟ جیغ چرا -  

ترسیدم من بزنه، دست بهم خواستمی خاتون - . 

 کرد هم سر پشت سرفه چند آسا دل داد، نوازش را کمرش کمی

گفت آرشاویر و : 

بده غذا بهت کنه بلندت خواستمی فقط نداشت، کاریت - . 

  .میترسم -

 .نترس -



بخوابم میخوام - . 

بخوری غذا باید - . 

ندارم اشتها نمیخوام، - . 

 نشاند، خوب تخت روی را او و برداشت او نوازش از دست

 راه از پس کند،می بدتر او برود پیش رزو با اگر دانستمی

 و بینی دیدن با سپس کند، جلب را او نظر کرد سعی دیگری

گفت او سرخ صورت : 

 زود که بخوره غذا باید خوشگل سرخ کوچولوی خرگوش -

بشه خوب حالش . 

 نوعی به اینکه هم او، صحبت لحن این از شرمگین آسا دل

 آرشاویر زد، جانی یب لبخند بود، کرده تعریف او از آرشاویر

گفت و نهاد او جلوی را غذا سینیِ : 

بخور و سوپ این - .  

 نه کرد،می حس را غیرتش شدن خرد که بود پویان این در پشت

 اطمینان قابل او میطکرد حس چون آرشاویر، رفتار خاطربه



 دارخدشه را اعصابش ایمَته چون آسا دل حرف فقط است،

 شدمی کاش لعنتی آخ ". زدمی دست بهم داشت چون " کردمی

 آرام را خواهرکش خودش و بگیرد آغوش در را او داخل برود

 ناخوش عزیزدلش حال کشید،می عذاب داشت عزیزدلش کند،

 حتی و بود کار و خوشی غرق خیالبی دنیا سر آن او و بود

 درد آسا دل! است؟ کرده تحمل را دردهایی چه او دانستنمی

 پویان دانستنمی و کرد،می حس خوب را کسی بی و تنهایی

 و زندگی و خانه پس باشد؟ تا بود آمده هم واقعاً. باشد تا آمده

 چگونه را امکانات همه آن شد؟می چه پاریس تا شرکتش و پدر

 دل آیا دادمی رفتن خارج پیشنهاد آسا دل به اگر کرد؟می رها

 به را او آسا دل که دانستنمی حتی اصالً کرد؟می قبول اصالً آسا

 خواهد رفتنش یهویی و نبودنش و سال چند این تمام خاطر

 بخشید؟
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 مگر نداشتند، پایانی هایشغم که بود غمی کوه دختر این

 بودمی کسی باید گذاشت؟ تنها هایشغم با را دختر این شدمی

باشد هایشلحظه شریک که کند، آرام را او که . 

 دستمال با را هایشلب خورد، را غذایش آسا دل کهآن از پس

 به و برد وا کمر زیر دست آرشاویر که بخوابد خواست و کرد پاک

 آرشاویر که شد خیره او به دمغ آسا دل شد، خیره او چشمان

 :پرسید



ببینی؟ و نفر یه نداری دوست -  

گفت و کرد ایسرفه : 

بخوابم دارم دوست - . 

گفت و خواباند را او : 

بخواب باشه - . 

 اتاق از آرشاویر رفت، فرو خواب به شد بسته چشمانش که همان

 حرکت خودش اتاق سمت پویان به ینگاهنیم با و شده خارج او

 او اتاق وارد ای " اجازه با " با و رفت او دنبال هم پویان و کرد

 دهان به منتظر پویان. نشستند تخت روی هم مقابل و شد

پرسید گوید،نمی چیزی او دید وقتی شد، خیره آرشاویر : 

چطوره؟ حالش -   

خوابید هم االن. نیست خوب - . 

پرسید بیقرار : 

ببینمش؟ میتونم یکِ پس -  



 استراحت فعالً کنممی اتراهنمایی مهمان اتاق به نمیشه، فعالً -

شب تا کن . 

 او آرشاویر و رفتند بیرون اتاق از شده، بلند هم پویان و شد بلند

کرد راهنمایی مهمان اتاق به را . 

 و شدمی بیدار خواب از ناله و درد با گاهی از هر آسا دل شب تا

 بود شب نُه به نزدیک ساعت. شدندمی خواب مگر چشمانش باز

 درد پاهایش خاتون چون و بودند خورده را شانشام همگی که

 اتاق وارد و آورد باال را بود سوپ که آسا دل غدای بیتا کرد،می

زد صدا را او و نهاد میز روی را غذا سینی. شد او : 

آسا؟ دل -  

 سرش شود،نمی بیدار او دید وقتی و زد صدایش دیگر بار چند

. بسپرد گوش او هایهذیان به تا برد او دهان نزدیک آهسته

 تمام میان از فقط و شدنمی اشحالی که نامفهومی چیزهایی

 دست آهسته بفهمد، را " داداشی " کلمه توانست او هایهذیان

کشید عقب فوری و نهاد او پیشانیِ روی . 

داغه قدرچه! اوه - . 



 با آرشاویر زمانهم که کند، صدا را را یرشاوآر برود تا شد بلند

گفت نگران بیتا و شد وارد کاوه : 

نمیشه بیدار کنممی صداش چی هر آوردم، غذا براش - . 

 دل و نشست تخت روی رفت، کنار بیتا و شد نزدیک آرشاویر

زد صدایش بلند، صدایی تُن با و کرد بلند کمی را آسا : 

کن وا و چشمات آسا؟ دل - . 

 با و کرد گریستن به شروع و نموده باز را چشمانش مارخ آسا دل

گفت ناله : 

میرممی دارم - . 

میشی خوب - . 

گفت و بیتا سمت کرد رو سپس : 

بری میتونی تو - . 

گفت و کاوه سمت کرد رو آرشاویر رفت که بیتا : 

کنی شروع و کارِت میتونی - . 



بخوره بده و شامش اول - . 

 میز روی از را غذا سینی و نهاد آسا دل کمر پشت را بالشت

 و کرد سوپ از پر را قاشق و نهاد آسا دل روی به رو و برداشت

 ها خورد، را اول قاشق آسا دل که همان برد، او دهان نزدیک

گفت وارناله و کشید : 

سوختم داغه، داغه - . 

 سرد سوپ کمی ماند و داد او خورد به آب کمی فوری آرشاویر

 تمام هنوز کرد، او خوراندن به شروع شد، سرد که وقتی شود،

گفت و کرد ایسرفه آسا دل که بود نشده : 

بخوابم میخوام. دیگه نمیخورم - . 

میخوری و تهش تا - . 

 تا آرشاویر بنابراین کند، مخالفت بخواهد که بود آن از ترجان بی

 و داد او خورد به آب کمی آخر در و داده او خورد به را غذا ته

 تخت روی را آسا دل و نهاد میز روی و برداشت را سینی

 را رویش آرشاویر و کرد بلندی یسرفه آسا دل زمانهم خواباند،



 آورد بیرون را ایدرجه و نموده باز را ابزارش کیف کاوه برگرداند،

گفت آسا دل به رو و : 

کن آ - . 

 و برد او دهان درون را آن کاوه و کرده باز را دهانش آسا دل

 نچی نچ و نموده آن به نگاهی و برداشت عدب ثانیه چند حدود

 کردن آماده مشغول هم بعد و گرفت هم را او فشار سپس. کرد

 را آسا دل دست خواست کرد آماده را سرنگ وقتی شد، سرنگ

نالید و زد جانی بی جیغ آسا دل که بگیرد : 

 .نمیخوام -

 کرد رو سپس فشرد، کمی و گرفت دست در را او دست آرشاویر

گفت و هکاو سمت : 

کنممی تزریق بهش من بده - . 

گفت و شد خیره کاوه به مظلوم آسا دل و گرفت را سرنگ : 

 .گاوه -



 آسا دل دست به را سرنگ آرشاویر و کرد اخم او روی به کاوه

گفت کاوه و کرد تزریق : 

نمیگی؟ بهش هیچی -  

گفت و کرد ایخنده تک آرشاویر : 

خیالبی. کوچولواِ - . 

گفت و آورد در را او ادای کاوه : 

کردی لوسش - . 

 و نمود باز را آن و برداشت را شربت آرایش میز روی از آرشاویر

گفت و نموده بلند را آسا دل سر کمی و ریخت قاشق داخل : 

کن آ - . 

تلخه نه این - . 

کن آ بدم، خوردت به زوری نذار - . 

 او خورد به را آن آرشاویر و کرد باز را دهانش ناراحت آسا دل

 دل گذاشت، او زبان زیر و گرفت کاوه از را بُرتب قرص بعد و داد

گفت مزاجی تلخ با آسا : 



تلخه اَیی، - . 

 مظلوم آسا دل و کرد اخمی آرشاویر که دهد، پس خواستمی

 کرد،می جمع را هایشوسیله که حالی در کاوه. برد زیر به سر

 :گفت

 خیلی حالش دیدی موقع هر. نیست من اومدن به نیازی دیگه -

کن خبرم شده وخیم . 

اومدی که مرسی باشه، - . 

کنممی خواهش - . 

گفت کاوه که کند بدرقه را او خواستمی : 

میرم خودم. نمیخواد - .  

خداحافظ پس باشه - . 
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 چشمانش اشک که کرد آسا دل به نگاهی آرشاویر رفت، که کاوه

بود کرده پر را . 

نکن گریه - . 

میزنی؟ آورخواب. دارم درد بدن -  

کن تحمل نیست، خوب برات زیاد خواب - . 

 دست پشت با مظلومانه و دز هق هق آسا دل برود، که شد بلند

گفت گونهالتماس و کرد پاک را هایشاشک بچگانه حالتی با : 



خدا رو تو - . 

 و آمده آماده سرنگ با بعد ایلحظه رفت، و کرد پوفی آرشاویر

گفت و کرد تزریق آسا دل دست به را آن : 

بخوابی خوب - . 

 از هم آرشاویر و رفته خواب به و شد بسته چشمانش آسا دل

رفت بیرون او قاتا . 
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 سرفه هم سر پشت شد، بیدار وقتی آسا دل بعد روز صبح

 او برای خاتون که وقتی. نالیدمی خود به درد از و ردکمی

 کند،می سرفه مدام و گریدمی درد از او دید و آورد صبحانه

 سمت و کرد بلند را آسا دل آمد که وقتی نمود، خبر را آرشاویر

 و آمد آسا دل اینکه تا ماند منتظر در پشت و برد روشویی

 و خواباند تخت روی را او و کشید آغوش در کمر از را او آرشاویر

 حالت به را او و نهاد بالشت کمرش زیر کرد، خم را کمرش کمی

گفت و آورد در نشسته : 

بخوری دارو بتونی که بخوری صبحونه باید - . 

 داده خوردش به هم را دارویش داد، او به را صبحانه کهآن از پس

گفت چشمانش به گیخیره با و خواباند خوب را او هم بعد و : 

کن استراحت - . 



گفت و کرد ایسرفه آسا دل : 

تشنمه... ت - . 

 و ریخت آب لیوان داخل و برداشت را پارچ میز روی از آرشاویر

 آسا دل کرد، نزدیک او دهان به را لیوان و کرد خم را او سر

 نصف هنوز که را آب لیوان اویرآر کرد، آب خوردن به شروع

گفت و نهاد میز روی و کشید عقب را بود نشده : 

برات بسّه - . 

 و خواباند را او آرشاویر برد، زیر به سر فقط و شد دمغ آسا دل

 :گفت

کن استراحت خوب - . 

رفت بیرون او اتاق از هم بعد و . 

 شده بهتر کمی فقط کمی، آسا دل حال و بود گذشته روز سه

 داغ بدنش همچنان اما بود، آمده پایین او تب از درجه دو بود،

 از. گریستمی و کردمی سرفه مدام داشت، ددر بدن و بوده

 هم را بودنش ضعیف این ولی نبود، پشیمان رفت باران زیر اینکه



 آریا بود، خوشحال آمدنمی کاوه دیگر اینکه از نداشت، دوست

 نگاه زیر تنها آسا دل و زدمی سر او به و آمدمی گاهی از هر هم

شدمی ذوب او . 

 برود، پیشش و بزند سر آسا دل هب خواستمی که دفعه هر پویان

 " گفتمی او به کلمه یک هم مدام و کردمی مخالفت آرشاویر

 و شنیدمی را او مظلومانه هایگریه ". نیست موقعش االن

 و بود بسته او جان تمام به دخترک این کند، کاری توانستنمی

 که باشی، که همین یعنی برادر شد،می پویان عذاب باعث او رنج

 دعوا اگر که یعنی باشد، امروزانه و شبانه هایدلگرمی دتوجو

 به بلدیم، هم کردن محبت وقتش به کنیم،می بحث و گیریممی

باشیم هم دردهای شریک توانیممی خوب موقعش . 

 بیرون در آرشاویر دانست،نمی آسا دل و آمدمی برف و بود عصر

 و کرد باز را کمد در و شد آماده بنابراین داشت، کار عمارت

 پشیمان بعد که بردارد را بلک کاپیتان محبوب ادکلن خواست

 بود، بافته او برای آسا دل که افتاد شالگردنی به نگاهش و شد

 هم هنوز زد، محوی لبخند کشید، بو و برداشت را آن ناخواسته



 با هم بعد و پیچاند خود گردن دور را آن. دادمی را آسا دل بوی

 از و رفته پلکان سمت و شد خارج تاقا از سوییچ برداشتن

پرسید شد نزدیک که بیتا زد، صدا را بیتا و رفت پایین هاطبقه : 

شده؟ چیزی -  

 یک هر باشه، آسا دل به حواست بیرون، میرم دارم من. نه -

بزن سر بهش ساعت . 

 .چشم -

 به بعد و کرد دنبال چشم با را او رفتن مسیر بیتا رفت، و

 پا و درد کمر خاتون روزها این. کند آماده هارنا تا رفت آشپزخانه

 همین خاطربه کند، کار خوب قبل مثل توانستنمی و داشت درد

کند استراحت خاتون تا دادمی انجام را او کارهای بیتا . 

 داخل به بود، رفته سر اشحوصله و بود خانه در که شایسته

 نزدیک کرد، کمک کردن درست ناهار در بیتا به و رفته عمارت

 برگشته سرکار از تازه هم عماد و شده آماده ناهار که بود ظهر

 بابا و بی بی ماه کنار در سپس گرفت، ایدقیقه پانزده دوش بود،

 وارد وقتی کرد، حرکت عمارت سمت و خورد را غذایش رحیم



 آشپزخانه سمت پس شنید، آشپزخانه از صدایی شد، عمارت

پرسید بیتا به رو و دید خورد ناهار حال در را بقیه و رفت : 

نیست؟ خونه آرش خانم؟ بیتا -  

نمیاد شب تا گفت. نه - . 

زدین؟ سر آسا دل به -  

گفت و برگشت عماد سمت پویان نگاه : 

میزنم سر بهش من - . 

بخور و غذات شما - . 

گفت هم بیتا : 

میزنم سر بهش ناهار بعد - . 

یزنمم سر بهش خودم سینی تو بذار بریز و غذاش. نمیخواد - . 

 و نمود آماده را آسا دل غذای و شد بلند و نوشید دوغ کمی بیتا

 و گرفت او از را سینی شد، نزدیک عماد و نهاد سینی داخل

گفت و شد بلند پویان که برود خواست : 



میام منم - . 

گفت او به نگاهینیم با عماد : 

بخور و غذات بشین. نیست موقعش - . 

باشم؟ پیشش خوابه وقتی میتونم -  

 .آره -

 رفت دوم طبقه به غذا سینی با عماد و نشست لبخندی با پویان

 و دید زمین روی تخت کنار افتاده را او و شد آسا دل اتاق وارد و

 دل سمت و نهاد میز روی را سینی نگران بالفاصله گریه، حال در

 ضعیفی جیغ کشید، آغوش در کمر از و برگرداند را او رفت، آسا

 نگران و خواباند تخت روی را او عماد ،گریست بیشتر و زد

 :پرسید

دختر؟ کردیمی کارچی زمین روی بد؟ حالت آسا؟ دل -  

گفت مظلوم گریه با : 

تراس روی برم بشم بلند خواستممی - . 

بخوری تکون نباید کنی، استراحت باید - . 



برف زیر برم دارم دوست. میاد برف داره آخه - . 

خودبی - . 

 آب ترسیده آسا دل که بنشاند تخت روی را او خواست هم بعد و

 چشمان دیدن با عماد کرد، ایعطسه و داد قورت را دهانش

گفت و نهاد او روی را پتو او، ترسان : 
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کنممی بلندت پتو با. نمیزنم دست بهت - . 

نه نه - . 

ندارم کاریت - . 

گفت و داشت اشنگه و کرد بلندش پتو با هم بعد : 

نکن گریه - . 

 را هایشاشک مظلومانه آسا دل و نهاد او کمر روی را بالشت

 روی به رو و برداشت میز روی از را غذا سینی عماد کرد، پاک

گفت و داد قرار آسا دل : 

 .بخور -

گفت دمغ و کرد ایعطسه : 

سوپ همش - . 

 دید که عماد کرد، خوردن به شروع و برداشت را قاشق ناچاراً

 گرفت او از را قاشق خورد،می غذا کُند و است جان بی او دستان



 سپس و داده هم را داروهایش و داد او خورد به را غذا خودش و

 و شد خارج او اتاق از سینی برداشتن با و خواباند را او پتو با باز

بست را اشبارانی چشمان خواب خمار آسا دل . 
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 دل خاطر به آرشاویر بود، آمده آرشاویر یخانه به آریا بود عصر

 و آرشاویر با کمی کهآن از پس. بود خانه در و بود برگشته آسا

 هم و بزند سر آسا دل به برود تا شد بلند کرد، صحبت پویان

 به که آرشاویر! داد جواب شاید کند علنی دیگر بار را مقصودش

 شده درهم هایشاخم جهت بی داشت، خبر او مقصود از خوبی

 همچنین و برود آسا دل پیش آریا دیگر نداشت دوست و بود

. باشد داشته برخورد آریا با آسا دل خواستنمی دلش

 کف اختیار بی و ریختمی هم به اعصابش ولی! چرا؟ دانستنمی

بریدمی عنان از . 

 نگاهش بود، نشسته او روی به رو و بود آسا دل اتاق در ریاآ حاال

گفت جدی خیلی و برد جلو را دستش و کرد : 

بزنم دست بهت میخوام آسا دل - . 

 شده متوجه که آریا بکشد، عقب را هایشدست خواست آسا دل

 چشمان از را ترس چون و گرفت دست در را او دست فوری بود،

گفت بود، خوانده او : 

ندارم تکاری - . 



گفت گریه با و کرد ایعطسه زمانهم و گریست : 

میکنی اذیتم همش ضعیفم چون - .  

آسا دل نمیکنم اذیتت من - . 

میکنی اذیتم داری االن - . 

آسا؟ دل -  

لطفاً کن ول و دستم - . 

بدی جواب سوالم به باید اول - . 

پرسید آریا که شد خیره او دهان به منتظر آسا دل : 

داری؟ دوستم -   

 ولی خورد جا بود، پرسیده صراحت به که او سوال از آسا دل

گفت و کرد ایسرفه و نباخت را خودش : 

 .نه -

منفیه؟ بهم جوابت کنم خواستگاری ازت هم باز اگه یعنی -  

 .آره -



 شد، خارج اتاق از ایاضافه حرف هیچ بی و کرد رها را دستش

گفت بود، او منتظر بیرون که آرشاویر : 

شد؟ چی -  

خوش روز برم دیگه من. منفی - . 

 زیبایی لبخند آگاه خود نا او رفتن با و رفت کوتاه خداحافظی با

 برای نکرد حس حتی که لبخندی. نشست آرشاویر هایلب روی

 نشست، تخت روی او کنار و شد آسا دل اتاق وارد! چیست؟

 و نشست او چشمان پلک زیر دستش اختیار بی کرد، نگاهش

کرد کپا را هایشاشک . 

نکن گریه - . 

 دو با ، او سرخ بینی دیدن با آرشاویر و کرد ایسرفه آسا دل

گفت لبخند با و کشید را اشبینی انگشت : 

کوچولو خرگوش - . 

 خورد،می سرما که آن خیال بی کرد، را گرفتنش آغوش هوس

 درنگ پس بفشارد، خود در را او ظریف جسم خواستمی دلش



 آسا دل کشید، آغوشش در و کرد بلندش دست بک با و نکرد

گفت و کرد ایسرفه : 

تخت رو بذارم - . 

باش بغلم تو کمی - . 

میخورین سرما - . 

نداره اشکال - . 

 .سرده -

میشی گرم االن - . 

فشرد را کمرش . 

 .آی -

 لرزیدمی تمامش او آغوش در که است ایمعجزه چه دانستنمی

 عشق آواز دلش در رقصان هایشاپرک و گرفتمی قلب تپش و

... باورکردنی و ناب زیبای احساس از خبر بی او و سرودندمی

 دخترک و کردمی معجزه عجیب او آغوش شد، گرمش هم واقعاً



 صدای ولی بود، آرام نبود، سردش لرزید،نمی دیگر... بیقرار را

کردمی کوفتش را آرامش این قلبش هایتپش . 

 و بود رسیده شخود مجردی آپارتمان به سرعت تمام با آریا

 آسا دل و خودش به راجع داشت و بود خودش آپارتمان در حاال

. شنید بیرون از ایدخترانه جیغ صدای ناگهان که کردمی فکر

 بازش و رفت در سمت شد، بلند مبل روی از اخم با بالفاصله

 واحد وارد زور به را دختری دارند جوان چند شد متوجه کرد،

 و گریه را دخترک حرکتی در و رفت نزدیک کنند،می خودشان

گفت و داد نجات هاآن چنگال از را میطکرد تقال : 

. نیست بازی کثافت جای آپارتمان کنین؟می غلطی چه دارین -

کنم روشن آپارتمان مدیر با و تونتکلیف امشب . 

 تا یکی آن و گذاشت فرار به پا فوری شانیکی ترسیده پسرها

 و شد نواخته صورتش روی آریا محکم سیلی بزند، حرفی آمد

غرید عصبی : 

خودت؟ خواهرت سراغ بیا یکی خوبه نداری؟ ناموس تو -  



 دخترک آریا که بزند را او خواست و کرد وحشتناکی اخم پسرک

 پبچاند و گرفت را پسرک دست حرکتی در و نهاد خود پشت را

گفت و شد بلند او آخ که : 

کردم غلط آخ - . 

میکنی فتخ دختر باشه آخرت بار - . 

باشه کن ول. آی آی - . 

 او و برد خود واحد داخل و گرفت را دخترک دست و کرد رهایش

 را آن و آمد قند آب با و رفت آشپزخانه به و نشاند مبل روی را

گفت و برد دهانش نزدیک : 

کن آ - . 

گفت گریه با دخترک : 

خدا رو تو برم من بذار - . 

من ندارم کاریت. بخور قندِ آب - . 

 دیوار روی قاب دادن نشان با و داد خوردش به را آن ختیس به

گفت رویش به رو : 



نصبه مدرکم ببین رو جا اون. روانشناسم دکتر من - . 

 کشید ایآسوده نفس و شد راحت خیالش آن دیدن با دخترک

پرسید آریا که : 

دختر؟ چیه اسمت -  

گفت لرزان و کرد پاک را هایشاشک : 

مهدیه... م - . 
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گفت شرمگین و برد زیر به سر : 

دادین نجاتم که ممنون - . 

سیدپر سپس زد، لبخندی تنها آریا : 

حاال تا ندیدمت هایی؟طرف این مال - . 

باالترِ خیابان یک مونخونه. نه - . 

 و شد بلند مهدیه و کرد اکتفا سرش دادن تکان به تنها آریا

 :گفت

برم دیگه من - . 

 دو یکی کن صبر. باشن منتظر آپارتمان بیرون پسرها ممکنه -

رسونمتمی خودم دیگه ساعت . 

 عقب مهدیه گرفت، را دستش دید، که را او ترسان چشمان

گفت فوری و کشید : 



برم باید دیگه من ممنون خیلی - . 

 مجبور را او و گرفت را او دست آریا شود بلند خواست که همان

گفت و کرد نشاندن به : 

 من از داری که بفهمم میتونم خوب و روانشناسم دکتر یه من -

میکنی فرار . 

گفت و داد قورت را دهانش بزاق مهدیه : 

میشه نگرانم مادرم بشه غروب - . 

 و شد بلند و گرفت او چشمان از را اشخیره نگاه سختی به آریا

گفت رفت،می اتاقش سمت که حالی در : 

 خودت از میتونی هم تو بخوابم میرم من. نمیشه چیزی -

هست چیز همه آشپزخونه توی کنی، پذیرایی . 

 خواست و ترف در سمت عجله با و شد بلند مهدیه رفت، که آریا

 یخانه در نداشت یاد به شد، آن بودن قفل یمتوجه که کند باز

 دکتر یک یا باشد غریبه پسر آن حاال باشد، رفته پسری هیچ

 نکند گفتمی خودش با داشت، وحشت حال هر در محرم،



 را کارش فرصت سر خواهدمی و است ریا روی از او هایمحبت

 کرد،می طردش و شتکُمی را او پدرش وقت آن! کند؟ تمام

 اتفاقی چنین اگر رفت،می او یصدقه قربان همیشه که مادری

 و باال را در دستگیره. کردنمی هم نگاهش حتی یقین به افتادمی

 ذهن در افکارش پردازش با نگرفت، اینتیجه وقتی و کرد پایین

 از و آمده فوری او یگریه صدای با آریا. گریست بلند صدای با

گفت غلیظی اخم با و داد تکانش و گرفت او یبازو دو : 

شده؟ چی چیه؟ -  

گفت ترسیده و گریه با : 

برم میخوام من کردی؟ قفل چی واسه و در - . 

گفت و داد تکانش محکم : 

هان؟ ترسی؟می من از -  

پرسید و برد باال را صدایش تُن کمی : 

توأم با - !  

برم میخوام فقط من - . 



 و کرد باز نیمه را پنجره برد، جرهپن سمت و کشاند را او آریا

 :گفت

ببین و پایین اون - . 

 باعث آریا جدی و بلند صدای بود، او چشمان به خیره اما، مهدیه

شود خیره پنجره پایین به او شد . 

نگفتم؟ یا گفتم. منتظرن پایین هااون بهت نگفتم -   

 عذر ولی کشید خجالت آریا از ترسید، هاآن دیدن با مهدیه

 از را خود دست است تالش در مهدیه دید که آریا نکرد، خواهی

پرسید و کرد رها را او دست کند، آزاد دستش : 

بری؟ میخوای هم باز حاال -  

شکستی و دستم - . 

 را چشمانش و داد تکیه و نشست آن روی و رفت مبل سمت آریا

 مبل سمت و رفته پنجره کنار از هم مهدیه بعد کمی. بست

 کنار را او حضور که آریا نشست، آریا از صلهفا با و کرد حرکت

آمد حرف به بود، کرده حس خود : 



نمیاد خوابم دیگه. انداختی خوابم از و من - . 

 .ببخشید -

 حق از کرد، او برانداز به شروع و نموده باز را چشمانش آریا

 را او خیره نگاه که مهدیه بود، اندامی خوش و زیبا دختر نگذشته

 بلند خواست و گرفت رنگ هایشگونه بود، کرده حس خود به

 و گرفت را او دست آریا که بنشیند دورتر او از کمی و شود

 :گفت

بخوریم کن درست چیز یه آشپزخونه برو - . 

شد متعجب . 

 من؟ -

پاشو آره - . 

من... آخه - ...  

پرسید او از شده ریز چشمانی با آریا : 

نیستی؟ بلد آشپزی -  

گفت شرمگین : 



 .نه -

سالته؟ چند -  

یک و بیست - . 

کن درست و بلدی که چیزی نداره، اشکال - . 

گفت لکنت با باز بود، گرفته قرار بایستی در رو در که مهدیه : 

آخه... آخه - ... 

گرسنمه من بدو پاشو! میکنی آخه آخه داری که باز - . 

 ...آخه -

امگرسنه من! نیستی بلد هیچی اصالً که نگو - .  

 نفس و رساند آشپزخانه به را خودش عجله با و شد بلند مهدیه

 پر یخچال. نمود باز را آن و رفت یخچال سمت کشید، ایآسوده

 تنها آخر در! کند؟ درست چیزی چه کردمی فکر داشت او و بود

 کردن درست به شروع و برداشت را وسایلش بود، بلد که چیزی

 زیر و نهاد گاز روی و شست را آن برداشت، هم را برنج کرد، آن

 که میطزد غر غر خودش با. کرد شعله کم و نموده روشن را گاز



 تا گرفتمی یاد را آشپزی و دادمی گوش مادرش حرف به کاش

 دقیقه پنج و چهل... نگیرد قرار اسفناکی موقعیت چنین در االن

 زیبایی تزئین با را غذاخوری میز بود، آماده کامالً غذایش بعد

 نشست، و کشید عقب را صندلی و دآم آشپزخانه به آریا چید،

 کشید، غذا خودش برای بعد و خورد و برداشت را ساالد از کمی

 خوردن غذا به شروع آریا گذارند، نظر زیر را او حرکات مهدیه

 نموده بلند را سرش و کرد تعریف به شروع بعد دقیقه پنج و کرد

گفت و : 

است خوشمزه خیلی. کوچولو دختر نکنه درد دستت - . 

 به شروع هم خودش و آمد وجد به او تعریف این از دیهمه

 هم را مانده ته ساالد آریا شد، تمام غذایشان وقتی کرد، خوردن

گفت و خورد : 

بود ایبامزه اُملت واقعا - . 

 .ببخشید -

چی؟ واسه -  

کنم درست براتون نبودم بلد ایدیگه غذای - . 



بود خوب هم خیلی اتفاقاً - . 

گفت و کشید سر الجرئه را آب لیوان : 

لطفاً بذار هم چای یه - . 

گفت و شد بلند سپس : 

میام االن - . 
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 جمع را میز روی هایوسایل مهدیه او رفتن یفاصله در رفت، و

 شستن به شروع و گذاشت چای. نهاد سینگ داخل و نموده

گفت و نهاد میز روی را آن و آمد نایلکس با آریا که کرد هاظرف : 

بود مونده جا ماشین توی بودم خریده دیروز... هِل و دارچین - . 

بریزم؟ دارچین چای تو -  

هآر - . 

 .باشه -

 .مرسی -

 داشت که مهدیه دیدن با و نشست صندلی روی میز پشت آریا

 سرش از آسا دل فکر. داد سر ناخواسته آهی شستمی ظرف

 بود، بخشیده رنگ یخانه به که مهدیه دیدن با ولی بود پریده

بود دیگری جور هوایش و حال باز . 
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 از و کرد خشک را دستش شست، را هاظرف که مهدیه

 و نبود پایین آن کسی رفت، پنجره سمت و شد خارج آشپزخانه

 پایین را دستگیره رفت، در سمت شد،می تاریک داشت هوا

نهاد قلبش روی ترسیده را دستش آریا صدای با که کشید . 

سالمتی؟ به کجا -  



 من تاریکه هوا دیگه ولی. بود بهم حواستون اینکه بابت ممنون -

خونه برم میخوام . 

برسونمت میام بشم آماده کن صبر اوکی، - . 

 و کرد برانداز را وا اندام مهدیه آمد، آماده و اتاقش در رفت

 به و برداشت اوپن روی از را سوییچ آریا زد، برقی چشمانش

 آدرس آریا و شدند ماشین سوار شد، خارج خانه از مهدیه همراه

 مهدیه به نگاهی نیم. کرد حرکت او یخانه سمت و گرفت او از را

 را دستش یک گرفت،می دندان به را هایشناخن داشت که کرد

 شد مات گرفت، را مهدیه دست و برداشت فرمان روی از

 کرده وصل وُلت بیست و دویست برق او به که انگار ای،لحظه

 کمی آریا شد، قفل او نگاه در نگاهش و لرزید قلبش باشند،

 را او وقتی شد، خیره رو به رو به هم بعد و کرد نگاهش خیره

 آریا که شود پیاده خواست و کرد تشکر او از مهدیه رساند،

گفت و گرفت او سمت را مطبش رتکا : 

کن حساب من روی داشتی چیزی کاری منِ، کارت این - . 



 مادرش و پدر یخانه سمت هم آریا و رفت و کرده تشکر مهدیه

 .راند

 

بعد هفته یک . 

 و بود آمده پایین درجه سه آسا دل تب و بود شده هفته یک

 وا به آرشاویر هایرسیدگی. بود شده بهتر حالش کمی فقط

داشت خشنودی جای این و بود نموده میزان کمی را حالش . 

 که دختری مهدیه، بود شده آریا فکر و ذهن تمام روزها این

 از هر. بود شده او زندگی وارد منظوری هیچ بی و ناخواسته

 که خیابان در را او اوقات بعضی گاهاً و کردمی فکر او به گاهی

 که فهمیدمی داشت ارانگ و زد،می لبخند اختیار بی دیدمی

 دل مهدیه به داشت حاال و رفته بین از آسا دل به اشعالقه

بستمی .  

 و ریز هایدانه و بود کرده سفید را جا همه و باریدمی برف

 دل و بود کشانده زیبایی و سفیدی به را شهر تمام برف درست

 تخت از خواستمی دلش آسا دل. بودمی برف عاشق هم آسا



 فهمیدمی آرشاویر اگر اما برود، برف زیر به و نپایی بیاید

 هفته یک. کند اشتنبیه او ترسیدمی کرد،می داغان را روزگارش

. بود نکرده لمس را برف هنوز او و آمدمی برف داشت بود

 عملی را دلش یخواسته پس. نبارد دیگر و شود قطع ترسیدمی

 هاییقدم با و پیچید خود دور را پتو شد، بلند سختی به. کرد

 آهسته یکی یکی را هاطبقه و شد خارج اتاق از آرام و سست

 پایین پلکان از که همان. کردمی هم سرفه گاهی از هر کرد، طی

 با سپس و نموده اطراف به نگاهی و کرد بلندی یسرفه آمد

 و شد خارج خانه از صدا بی و یواش خود سست هایقدم همان

 هایدانه و بود سفید کامالً که یاطح به ذوق با رفت، حیاط سمت

 و شد خیره آمدمی فرود او صورت و سر بر که برف درشت و ریز

 خودش دور را پتو و نشست زمین روی و رفت تاب نزدیک جایی

کرد ترتنگ . 
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 به رو پوشیدمی را کفشش که حالی در و پوشیده را لباسش عماد

گفت رفت،می باالیش و قد قربان داشت که بی بی ماه : 

تو نه بروم قربانت باید من من، مادر بابا، ای - . 

گفت بی بی ماه که شد، لندب و پوشید را کفشش : 

کارش محله برسون هم رو شایسته پسرم؟ - . 

شده دیرم فقط، بیاد زود بگین بهش باشه - . 



 ذوق با شایسته کند، صدا را شایسته کند باز دهان بی بی ماه تا

گفت لبخند با و شکفت گلش از گل عماد دیدن با و آمد : 

برسون جایی یه تا منم عماد وای - . 

پس بدو - . 

داداشم عاشقتم وای - . 

 شایسته کرد، ایخنده تک عماد و فرستاد هوایی بوس او برای

 بی بی ماه از شایسته و عماد هم بعد و پوشید را کفشش

 عبور حیاط از داشتند و شدند دور خانه از و کرده خداحافظی

 که دید هابرف روی پیچ پتو را آسا دل شایسته که کردندمی

 درست کوچک هایگلوله کوچکش و ظریف دستان با داشت

گفت عماد به نگران کرد،می : 

مریضه انگار نه انگار نداره، مالحضه اصالً دختر این! خدا یا - . 

پرسید بود، ندیده را آسا دل هنوز که عماد : 

میگی؟ چی -  

نشسته جااون. میگم رو آسا دل - . 



 آسا دل دیدن با عماد داد، نشان را تاب کنار دست حرکت با

گفت خودش با و شد گینخشم : 

دیوانه خل یدختره - . 

 بعد و گرفت را آن شایسته که کرد پرت شایسته سمت را کیفش

 او دنبال به هم شایسته و رفت آسا دل سمت بلند هایگام با هم

 داد سرش بلندی نسبتاً صدای با رسید او به وقتی. کرد حرکت

گفت و زد : 

میکنی؟ غلطی چه اینجا تو -  

 مقابلش که او به و کرد بلند را سرش ناراحت و کرد بغض آسا دل

شد خیره بود، ایستاده .   

 از کی اجازه با اصالً نیست، خوب حالت تو سر،خیره یدختره -

هان؟ شدی؟ بلند تختت  

 آسا دل که بگیرد آغوش در کمر از پتو با را او خواست و شد خم

 به و شد خم باز بعد ولی کشید عقب ایلحظه عماد زد، جیغ

 گریه به آسا دل که کشید آغوشش در و نداد اهمیت او تقالهای

گفت و کشید ممتد هایجیغ و آمد : 



خدا رو تو خدا، رو تو. پایین بیارم پایین، بیارم - . 

 شایسته گریه با ندارد، تأثیری عماد روی تقالهایش دید وقتی

گفت و شد خیره : 

رینآف آفرین،. پابین بیاره و من بگو داداشت به - . 

گفت دیگر بار و گریست : 

آفرین شایسته؟ شایسته، - . 

گفت سپس لرزید، آسا دل که زد کنار را او موهای شایسته : 

بینهمی ما چشم از آرش آقا بشه بد حالت وقتاون - . 

گفت عماد به رو مظلومانه و گریست ترمحکم : 

 بمونم کم یه خدا به دیگه، آفرین بمونم، برف تو بذار خدا رو تو -

خونه توی میرم خودم . 

 غلیظی اخم با شد،می نزدیک عمارت در به داشت دیگر که عماد

 :گفت

ببند هم و دهنت شو، خفه - . 



 حالی در و کرد باز را در پایش با عماد گریست، قبل از ترمحکم

 و آمد او که کرد صدا صدای با را خاتون کرد،می عبور سالن از که

گفت عماد شآغو در گریان آسای دل دیدن با : 

پسر؟ شده چی بده، مرگم خدا وای -  

نیاد پایین تختش از باشه بهش حواست لطفاً - . 

 و رفت باال پلکان از هم عماد بعد و ماند خاتون کنار شایسته

 آسا دل اتاق سمت رسید، که دوم طبقه به کرد، طی را هاطبقه

 از را پتو و نهاد تخت روی را آسا دل و شد او اتاق وارد و رفته

 تا بگذارد اشپیشانی روی دست خواست و نموده آزاد او دور

 عقب عماد و زد جیغ آسا دل که! دارد؟ تب اندازه چه ببیند

گفت و کشید : 

نمیزنم دست بهت خب، خیلی - . 

 هاطبقه از عجله با و رفت بیرون او اتاق از و شد بلند سپس

گفت خاتون به رو و رفته پایین : 

پایین بیاد دیگه نذار خاتون؟ - . 



هست بهش حواسم - . 

 حیاط از هم با و شده خارج عمارت از شایسته همراه فوری عماد

 باز ریموت با را ماشین عماد رفتند، ماشین سمت و کردند عبور

 قسمت از عماد و نشست جلو هم شایسته و شد سوار بعد و کرد

 خاتون که بود عصر پنج حوالیِ ساعت... شد خارج کنترلی در

 اصالً دید شد، او اتاق وارد وقتی بزند، سر آسا دل به تا رفت

 از ناگهان و کشید او صورت و سر بر دستی نیست، خوب حالش

 تماس آرشاویر با و رفت عجله با و کشید عقب او زیاد داغی

گفت و گرفت : 

کنه تشنج ترسممی نیست، خوب هیچ دختر این حال پسرم - . 

 تموم کارم دارم دیگه مریض هی من. بیاد کاوه بزن زنگ خاتون -

میام شد . 

 .باشه -

 در و گرفت تماس کاوه با و نموده قطع را تماس خاتون سپس

گفت کاوه کند، قطع خواستمی که هنگامی : 

بردار روشه، پتو اگه - . 



 هاطبقه از خواست و کرد قطع را تماس " باشه " گفتن با خاتون

گفت و آمده بیتا که برود باال : 

 استراحت برو میکنه درد پاهات شما برم قربونت ن؟جا مامان -

بیاد دکتر آقای تا میمونم پیشش میرم من. کن . 

 را پویان و شد آسا دل اتاق وارد و رفته باال هاطبقه از هم بعد و

گفت و شد نزدیکش دید، آسا دل اتاق در : 

کنارشی شما که میفهمه پس بیهوشه، نه خوابه، نه االن اون - . 

ممیر االن - . 

 تخت روی آسا دل کنار بیتا سپس. رفت هم بعد و شد بلند

 شروع آسا دل بدن بعد ایدقیقه... زد کنار را او پتوی و نشست

 خواست! کند؟ چه ندانست و شد بلند نگران بیتا کرد لرزش به

 عجله با سرعت به کاوه که بگیرد، تماس آرشاویر با و بیرون برود

  زد، کنار را بیتا و آمده
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 و شد سرنگ کردن آماده مشغول و کرد باز را ابزارش کیف فوری

گفت بیتا به رو : 

دار اشنگه محکم - . 

 بود شده بیشتر آسا دل لرزش چون اما داشت، نگه را او بیتا

کند مهار را او توانستنمی . 

نمیتونم من - . 



نیست؟ آرش -  

بیاد؟ بگم داداش به. نه -  

بیاد بگو سریع بدو - . 

 خواهرش بد وضع دیدن با آمد، پویان با و رفته فوری بیتا

گفت کاوه که بپرسد چیزی خواست : 

دار اشنگه محکم - . 

 سرنگ کاوه داشت، نگه را او محکم و شد نزدیک تخت به پویان

 خفیفی تکان دستش وه کرد نزدیک آسا دل دست رگ به را

گفت و خورد : 

دار نگه ترمحکم - . 

 او دست به را سرنگ کاوه و داشت اشنگه ترمحکم پویان بار این

 خواب هب و شده قطع او بدن لرزش رفته رفته کرد، تزریق

 دست در را او دست و کرده رهایش پویان رفت، فرو عمیقی

 و نهاد او زبان زیر را بُر تب قرص و زده سرُم او به کاوه گرفت،

پرسید پویان و گرفت را او فشار همچنین : 



بدِ؟ خیلی حالش -  

 .آره -

پرسید و بیتا سمت کرد رو کاوه : 

شد؟ جوری این چرا -  

برف زیر بود رفته - . 

گفت و بوسید را آسا دل ظریف دست پویان : 

عزیزدلم شدی ضعیف قدرچه - . 

گفت و شده خیره او به کاوه : 

داره مراقبت به نیاز - . 

هست بهش حواسم - . 

 پنج حدود رفت، ای " اجازه با " گفتن با داشت کار کمی که بیتا

 پانزده دوش گرفتن پس با و آمده آرشاویر هم بعد دقیقه

 دستش نگران نشست، تخت کنار و آمد آسا دل اتاق به ایدقیقه

زد صدایش و گرفت را : 



آسا؟ دل -  

آمد حرف به کاوه : 

کنم تزریق قوی داروی یه بهش شدم مجبور - .  

بوده؟ باال دوزش -  

 .آره -

 کاوه تنها نه را این بود، معمولی دکتر یک از بیشتر اشنگرانی

بود کرده حس هم پویان حتی بلکه . 
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 با بود، کنارش که بیتا بود، آمده هوش به آسا دل روز یک از پس

 و زد صدا را آرشاویر و کاوه ترف فوری او بیدار چشمان دیدن

 همان. کند کمک کارها در او به تا رفت مادرش نزد هم خودش

 حالت دیدن با آسا دل رسیدند، او اتاق به کاوه و آرشاویر که

 قورت را دهانش آب ترسیده و لرزید اشچانه آرشاویر برزخی

 تخت روی او کنار عادی خیلی آرشاویر. کرد ایسرفه و داد

 آمد، پدید آسا دل صورت روی او محکمی سیلی لیناو و نشست

 اخم با و گرفت بازوی از کاوه که بزند هم را دوم سیلی خواست

 :گفت

 یه روی و زورت است، بچه یه فقط دختر این کاریِ؟ چه این -

میکنی؟ بلند بچه دختر  

 .حقشه -



 هایشگریه میان هم گاهی از هر و گریست مظلومانه آسا دل

کردمی سرفه .  

 .ببخشید -

برف؟ زیر رفتی کی اجازه با تو کوفت، و ببخشید. اکبر اهلل -  

گفت و کرد پاک دست پشت با را هایشاشک بچگانه : 

دارم دوست برف من - . 

 پایین، میای تخت از و بینیمی دور و من چشم باشه آخرت بار -

 تفهیم؟

پایین برم من نمیذاشتین بودین اگه - . 

نمیذاشتم که معلومه - . 

نموندم زیاد خدا به - . 

کردی؟ تشنج میدونی -  

خدا به من. ببخشید - ... 

نمود قطع را حرفش بالفاصله : 



نباشه حرف - . 

 صورت دیدن با و برداشت او یگونه روی از را آسا دل دست

 یگونه و رفت جلو دستش بود، خودش دست ضرب که او سرخ

گفت و کرد نوازش را او سرخ : 

شبا کنی گوش حرف دختر - . 

 نوازش از دست کرد، حس خود روی را کاوه خیره نگاه که سپس

 کرد، او یمعاینه بع شروع کاوه و رفت کنار و کشید آسا دل

 رو رفت،می که هنگامی و شد بلند شد، تمام اشمعاینه که وقتی

گفت آرشاویر به : 

باشه بهش حواست نزنش، باز - . 

گفت کاوه که کند بدرقه را او تا شود بلند خواست آرشاویر : 

بیای دنبالم نمیخواد بشین - . 

اومدی که مرسی - . 

 داشت ترسیده که کرد آسا دل به نگاهی آرشاویر رفت، که کاوه

 یچهره دیدن با بترساند، را او نیامد دلش شد،می خیره او به



 او گرفتن آغوش در هوس و رفت ضعف دلش او مظلوم و ترسان

 خیر از که کند کنترل را دشخو توانست خوب قدرآن اما، کرد را

 یک این در گذشت هفته یک. *** بگذرد او گرفتن آغوش این

 کرد،می سرفه ترکم و بود شده بهتر خیلی آسا دل حال هفته

 یاجازه او به آرشاویر همچنان ولی، بود، آمده پایین او بدن تب

 و روز هر غذای که آسا دل. دادنمی را اتاق از آمدن بیرون

 هم به غذا این از داشت حالش دیگر سوپ، بود شده اششبانه

 او از غیر همه امشب و بود کرده ماکارانی هوس خورد،می

 با آسا دل بودند، خواب همه که شب آخر. بودند خورده ماکارانی

 و شد بلند تخت روی از نیست، بیدار کسهیچ االن اینکه فکر

 طی را هاهطبق و رفته پلکان سمت کُند هاییقدم با و آهسته

از تازه آرشاویر که لحظه همان و رفت پایین به و نموده  Wc 

 شد متوجه که برود طبقهشها سمت خواست بود، آمده بیرون

 دید وقتی و رفت دنبالش کرده، حرکت آشپزخانه سمت آسا دل

 از کند،می گرم را ماکارانی دارد و کرده روشن را گاز زیر آسا دل

گفت و شد نزدیک او به پشت : 

میکنی؟ کارچی -  



گفت و نهاد قلبش روی دست ترسیده آسا دل : 

دکتر؟ آقای -  

دکتر آقای و کوفت - . 

داد ادامه و کرد مکث : 

 هم بعدش اومدی؟ چی واسه نداری، و اومدن پایین حق گفتم -

نیست خوب برات ماکارونی حالت این با . 

گفت ناراحت آسا دل که کرد خاموش را گاز زیر : 

بهخو حالم من - . 

نباشه حرف - . 

 سالن از و رفته بیرون آشپزخانه از و کشید آغوشش در کمر از

 وقتی رفت، باال هاطبقه از و رفت پلکان سمت به و کرد عبور هم

 سپس خواباند، تخت روی را او و شد آسا دل اتاق وارد رسید،

 :گفت

نیا پایین تخت از. باش خوبی دختر - . 

بزنم قدم دارم دوست من - . 



 بیرون دیگه بار. نیا بیرون اتاقت از ولی بزن، قدم اتاقت تو -

میشی تنبیه بیای . 

چشم... چ - . 

 را بوسه یک فرمان قلبش بخواهد خودش که آن بی آگاه خود نا

 و آسا دل دارتب پیشانیِ روی بر نرم و کوتاه ایبوسه کرد، صادر

شد خارج او اتاق از عجله با هم بعد . 
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 بهتر خیلی نسبت به هم آسا دل حال و بود گذشته روزی چند

 و بدهد را کنکورش نامتحا او تا بود مانده روز دو بود، شده

 کنکور مانند قطور کتاب ذوق و شوق با و بود خوشحال هم خیلی

 ایمان خودش به زد،می تست را هایشنمونه کتاب و خواندمی را

 خواندن حین در را او وقتی هم بیتا شود،می قبول که داشت

 آرشاویر و شودمی قبول او است مطمئن که گفتمی او به دیدمی

شد خواهد قبول او که داشت حتم هم . 

 و شوق با بود، رسیده انتها به آسا دل انتظار و بود شده روز دو

 و بود شنبه پنج بدهد، را امتحانش برود تا بود شده آماده ذوق

 اشصبحانه بود، منتظر سالن در دست به کیف آسا دل زود صبح

 با و شد آماده شد، بیدار خواب از که آرشاویر بود، خورده هم را

 به که وقتی... شدند خارج خانه از آسا دل همراه صبحانه وردنخ

 دل به و کرد خاموش را ماشین آرشاویر رسیدند، آزمون محله

کرد صدایش و شد خیره شدمی پیاده ذوق با داشت که آسا : 



آسا؟ دل -  

 در، کردن باز برای بود ماشین یدستگیره روی که آسا دل دست

گفت آرشاویر که شد خیره آرشاویر به و ماند ثابت : 

نکن بدو بدو باش، مراقب - . 

 .چشم -

بزن زنگ بهم شد تموم - . 

 .چشم -

برو حاال - . 

 به دستش که آن بی و رفت و کرده باز را در لبخند با آسا دل

 دختر پیر، و جوان دانشجوی همه آن میان از بخورد، بر جمعیت

 ردوا مسوول، به مدارکش دادن نشان با کرد، عبور پسر، و

 و نشست ذوق با کرد، پیدا را اشصندلی یشماره و شد محوطه

 پخش هابرگه شود، پخش مسوول توسط هابرگه تا ماند منتظر

 وقفه بی بیاید، باال سرشان که آن بدون ساکت همگی و شد

 کامالً محوطه شادی، با هابعضی استرس، با بعضی زدند،می تست



 کاغذ روی بر مداد وکن صدای تنها و بردمی سر به سکوت در

 چهل و ساعت یک حدود... شدمی شنیده ریز خیلی که بود

 با و نموده جمع را وسایل وافری ذوق با آسا دل بعد دقیقه

 مسوول تحویل را برگه و شده بلند صندلی روی از کد برداشتن

 را هایشوسایل شد، خارج محوطه از شادان لب، بر لبخند و داد

 در کنار دانشگاه بزرگ حیاط آن از جایی   گرفت تحویل هم

 شماره و کرده خارج کیف از را گوشی ایستاد، خروج و ورود

گرفت را بود کرده ذخیره " دکتر آقای " که را آرشاویر . 

 الو؟ -

خروجم و ورود در جلوی من - . 

میام االن - . 

 آسا دل بود، در کنار آرشاویر بعد دقیقه پنج و شد قطع! همین

گفت و برد عقب به را سرش آرشاویر که شد او ماشین سوار : 

بشین جلو بیا پاشو - . 



 آرشاویر نشست، جلو رفت و شده پیاده حرف بی آسا دل

 و داد حرکت را ماشین سپس و کرد او شاد یچهره به نگاهینیم

 :گفت

میشی قبول که معلومه - . 

گفت ذوق با آسا دل : 

بود آسون خیلی آره، - . 

 همراه اختیار بی و رفت قنچ دلش ته او لبخند دیدن با شاویرآر

 که حال همان در کرد، نگاه رویش به رو خیابان به و زد لبخند او

گفت کرد،می رانندگی : 

نداری؟ که مشکلی شده، خوب حالت دیگه حاال -  

 .نه -

 که شد خیره خیابان به هم بعد و کرد او به نگاهینیم آرشاویر

گفت آسا دل : 

میسوزه تاوقا بعضی گلوم فقط - . 

نمیخوری؟ مگه و شربتت -  



 هم باز او بود شده متوجه که آرشاویر کرد، سکوت آسا دل

 چیزی و کرد اخمی خورد،نمی را دارویش و کرده خودمختاری

 عمارت به بعد ایدقیقه و نموده زیاد را ماشین سرعت نگفت،

 که گفت هاآن به و زد صدا را خاتون و بیتا ذوق با آسا دل رسید،

 آرزوی او برای و شده خوشحال هم هاآن و شد خواهد ولقب

 را لباسش خواستمی رفت، اتاقش به آسا دل. کردند مؤفقیت

 میز کشوی داخل از و شد او اتاق وارد آرشاویر که کند عوض

 را آن و نموده خارج نایلکس از را شربت و برداشته را او داروهای

 نزدیک و ریخت اشقق داخل را شربت از کمی میزان و کرده باز

گفت و برد او دهان : 

 .بخور -

گفت برچیده لبانی با و شد خیره شربت به دمغ آسا دل : 

 .تلخه -

گفت اخم با : 

میکنی سرپیچی دستوراتم از داری باز - . 

داد ادامه مکث کمی با : 



ببینم کن آ - . 

 شربت در آرشاویر. خورد را شربت و کرده باز را دهانش مجبوری

 نهاد میز کشوی درون را آن و داده قرار نایلکس داخل بست، را

گفت و : 

میخوری ناهار بعد هم دور یه - . 

 با و کوبید زمین روی را پایش بچگانه آسا دل رفت، هم بعد و

گفت خودش : 

 .زورگو -

 

 با باالخره تا بود وقتش مدتی گذشت از پس حاال انگار بود، شب

 انجام شاویرآر و آریا با الزم هایهماهنگی شود، رو به رو پویان

 پس... برود او اتاق به پویان شام خوردن از پس بود قرار و شده

 را خودش خواستمی رفت، اتاقش به آسا دل خوردند، که را شام

 صندلی رفت، میز سمت و شد پشیمان ولی کند، ولو تخت روی

 شروع و برداشت رمانی کتاب و نشست آن روی و کشید عقب را

 به آشنایی صدای با که بود شده ایدقیقه ده کرد، خواندن به



... شد خیره رو به رو به و کرد بلند کتاب از را سر و آمده خود

 شده بسته و باز ماهی چون دهانش شوکه،... باز دهانی با مبهوت

  بگوید، چیزی تا

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [20:05 06.08.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 76پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 



 تمام بود، حرفی هر از قاصر زبانش گویی گفت،نمی چیزی باز اما

 رفتن و کردمی فعالیت به شروع ذهنش در داشت خاطراتش

 شود، بلند ستتواننمی حتی جایش، بر شده خشک او، ناگهانی

بودی؟ کجا االن تا بپرسد شدنمی باز دهانش  

 باز... اشتنهایی و کسیبی... هایشرنج... هایشزخم... دردهایش

 بارانی چون گونه مروارید که بود اشکی و بودند دوانده ریشه

 هایشلب تا و ریختند. گرفتند باریدن زیبایش چشمان از سرد

یافتند راه . 

 دل او، گرفتن آغوش در برای بود تنگ لشد شد، نزدیکش پویان

 نبض محکم کوچکش دل و بودند ترسیده چشمانش اما آسا

زدمی .  

آسا؟ دل -  

 پویان کرد،می نگاه خیره خیره او به فقط و گفتنمی چیزی

 شود بلند توانست فقط زحمت با آسا دل و رفت جلو دیگر قدمی

کند زمزمه آهسته و : 

 !پویان؟ -



منم آره - . 

گفت مکث میک با : 

داداشت؟ بغل بغلم؟ نمیای -  

 نشینی عقب یاجازه و رفت جلو پویان رفت، عقب آسا دل

 دل بلند جیغ که گرفت، دست در را او دست نداد، او به را بیشتر

 گرفته اشچهره. کرد ایجاد پویان برای را گوشخراشی سوت آسا

دلگیر لحنش و ناراحت چشمانش و شد : 

کوچولو؟ خواهر اومده سرت به چی -  

 باشد، دور او از خواستمی که بود آسا دل بلند جیغ صدای باز و

 و فشرد را او دست مُصرّتر پویان ولی نباشد، او دست در دستش

 که برادری بزند، حرف او با خواستنمی رهایی، برای تقال آسا دل

 و نداشت فرقی مخالف جنس با نظرش از هم او کرد، رهایش

گفت گریه با ،گریست. ترسیدمی : 

کن ول و دستم - . 

نترس من از پویان،! منم آسا؟ دل - . 



 مهربان لحنش کشید، آغوش در محکم و کشاند خود سمت را او

 :شد

 و من. شدم دور ازت که ببخش و من. بود تنگ برات دلم -

گذاشتم تنهات که ببخش ... 

 کرد رها خود از را او و شد قطع آسا دل ناگهانی لرزش با حرفش

 دلش آسا دل. گرفت فرا را وجودش تمام نگرانی و استرس و

 که را برادر این او خواستش،نمی که بود نامردی برادر تنگ

 باعث و رفت که برادری خواست،نمی را بود کرده رهایش هاسال

 زد صدا را آریا پویان شود، متحمل جایک را هاعذاب تمام او شد

 آسا دل دیدن محض به رشاویرآ شد، وارد شاویرآر آریا، همراه و

 آغوش در را او و رفت سمتش لرزید،می پویان دستان زیر که

گفت و داشت نگه محکم را او آریا خواباند، تخت روی و گرفت : 

بود منتظره غیر براش - .  

گفت و پویان سمت کرد رو آرشاویر : 

بشه خوب وضعیتش این تا میبره زمان. کنی تحمل باید - . 



 و کشید پوفی و برد موهایش میان دستی ناراحت، و کالفه پویان

گفت و شد بلند آریا شد، خارج اتاق از : 

میشه قانع. کنممی آرومش میرم من - . 

 گوشش زیر قدرآن و کرد رام را او سختی به آرشاویر رفت، و

 شده قطع بدنش لرزش آسا دل که خواند را " باش آرام " نجوای

 را تصمیمش دیگر آرشاویر. تگریسمی همچنان اما شد، آرام و

 برد،می پیش را خواستمی که را کاری امشب همین بود، گرفته

 امشب آسا، دل توسط هاآن آمدن کنار و گذشته اتفاقات برخورد

 زمان کرد،نمی صبر دیگر کرد،می عملی را اشماهه چند تصمیم

 نداشت یاد به او و بود کشیده طول پیش از بیش او درمان

 خوب عمارت این در ماه سه از بیشتر بیمارهایش از کدامهیچ

 در که بود ماه سه از بیشتر آسا دل که خصوص به باشند، نشده

داشت حضور عمارت این . 
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 به آریا و کردمی صحبت تلفنی نامزدش با داشت اتاقش در پویان

سپردمی گوش هاآن حرف . 

آینوش؟ جانم -  

بشنوم رو آسا دل صدای میخواد دلم میگم - . 

دیگه وقت یه باشه - . 

دیگه وقت یه باشه میگی همش چرا؟ آخه - ! 



من عزیز نیست موقعش - .  

میفرستی؟ واسم و عکسش -  

قربونت؟ نداری کاری. باشه -  

باش خودت مراقب - . 

عزیزم باش خودت مراقب هم تو - . 

پرسید آریا و کرد پرت تخت روی را گوشی کرد، که قطع : 

بود؟ نامزدت -  

کنیم ازدواج قراره. آره - . 

ایران؟ نیاوردیش خودت با چرا. بشین خوشبخت -  

ودنب موقعش - . 

 .اوکی -

 دلگیر و کشید موهایش میان دستی و کشید دراز تخت روی

 :گفت

کردم بغلش فقط من - . 



خورده بهش بدی ضربه حساسِ، آسا دل ولی میدونم، - .  

بشه؟ خوب میبره زمان قدرچه -  

  .نمیدونم -

بذاری؟ تنهام لطفاً میشه -   

بخیر شبت. حتماً - . 

رفت و شد خارج انپوی اتاق از و شده بلند تخت روی از . 

 او رفت، آسا دل سمت و بست داخل از را در و شد بلند آرشاویر

گفت و کشید آغوش در را : 

بشکنم و هاتاستخون میخوام - . 

گفت مظلومانه و گریست : 

داره درد نه، - . 

میکنی تحمل - . 

 دل کرد، حلقه او کمر دور و نمود رد او پیراهن زیر از را دستش

کشید دراز تخت ویر او با لرزید، آسا . 



کنم لمست میخوام - . 

 ترسان و بلند جیغ فشرد، محکم و گذاشت پایش ران روی دست

 تا باال به او پای ران روی آمیز تحریک دستش شد، بلند آسا دل

 جیغ کرد، لمس از را او ناف باألخره و کرد حرکت ناف روی

 روی بر آرشاویر یبوسه با که کند تقال خواست و زد بلندتری

 آرشاویر و بود ضعفش نقطه. لرزید ترمحکم و شده شوکه نافش

 دو و بود مشهود شاندرون ترس که او چشمان به نگاهینیم با

آورد او ناف روی فشاری میزد، دو .  

آسا؟ دل -  

 درون آرشاویر دست بلند، صدای با گریست، مظلوم دخترک

شد بدتر او یگریه و چرخید او موهای . 

خدا رو تو - . 

آسا؟ دل چی خدا رو تو چی؟ خدا رو تو -  

 آسا دل نشست، او چشمان زیر انگشتت و بست خیمه او روی

 یبوسه بار این کرد، تقال به شروع شد، خشک ترسیده و شوکه

 خورد، خفیفی تکان آسا دل و شد نهاده او گردن زیر آرشاویر



 با که مخالفی جنس همان شد، زنده چشمانش جلوی ایخاطره

 و زد خفیفی جیغ بوسیدش،می لذت با داشت بود دوست او

 گریه با نشد موفق وقتی ولی بزند، کنار را آرشاویر کرد سعی

کرد داد و جیغ به شروع . 

میخوای؟ جونم از چی. کنممی خواهش کن، ولم -   

و جونت - . 

 واردیوانه قلبش شد، نهاده او یچانه روی اشبعدی یبوسه و

 آرشاویر بعدی حرکت با زد،می ضنب محکم قلبش تپش و کوبید

 ماند، حرکت بی زد، بلندتری جیغ رفت او پیراهن زیر دستش که

 انجام توانایی و شده خشک ترس از دهانش و لب نزد، جیغ دیگر

 نوع از برایش داشت گذشته انگار فقط. نداشت را کاری هیچ

 داشت قلبش نداشت، را خودش از دفاع توان او و شدمی تکرار

... او هایبوسه. افتاد خاطراتش یاد و زدمی بیرون به نشدها از

 حاال... او دروغین عشق... او هایصدقه قربان... او هایلمس

 از امان و عشقی، هیچ بدون و شدمی تکرار داشت هاهمان

 هاموقع آن... امان بود، بیقرار و کوبیدمی محکم که هاییقلب



 هم باز چه؟ حاال اما کند محافظت خودش از نتوانست

 و نداشت نیرویی قدرتمند مرد این مقابل در او توانست،نمی

بود ضعیف .  

رسید گوش به وارزمزمه گوشش کنار شاویرآر صدای : 

داری؟ دوست -  

 و نه هم و بزند پس را او هم داشت دوست چرا داشت؟ دوست

 و دیدمی آزار هم داشت روحش چرا! شد؟می اذیت داشت هم

 و اذیت مورد داشت بیشتر ولی! کرد؟می سیر ابرها روی انگار هم

 فهمید،می او هایواکنش از را این آرشاویر و گرفت،می قرار آزار

 از ولی اوست، برای شیوه نوع بدترین روشن این کردمی فکر

 رفت، او لباس بند روی دستش و نگذشت حل راه آخرین

 و شد زرد و پرید آسا دل صورت از رنگ که نگذشت ایلحظه

پسرک ینجواگونه اکوهای و صداها : 

کنم؟ شروع کجا از "  " 

داری؟ دوست و من بغل "  " 

دنیاست؟ بدن خوشبوتربن بدنت میدونی "  " 



عاشقتم؟ میدونی "  " 

 تأثیر بدجور او روی شاویرآر حرکات داشت، درد وجودش

 و بلند هایجیغ  سپس او، چنگال از رهایی برای و بود گذاشته

 جیغ قدرآن شد، بدنش لرزش باعث که کشید انندم هیستیریک

 دو شد، بلند فوری آرشاویر شود، کمرنگ ذهنش در صداها تا زد

 آرامی به او با و کرد صدایش مهربان و فشرد را هایششانه

کرد صحبت : 

آروم عزیزم آروم. باش آروم آسا؟ دل! هیش - . 

 متعجب هم خودش که شد خارج دهانش از چگونه " عزیزم "

ماند؟ وا تعجب از دهانش و دش !  

فشرد را هایششانه . 

هستم دکترت من و؟ من ببین - .  

 آرام دیگر که آسا دل کرد، آرام را او سختی به اندکی از پس

 جمع خودش در ترسید،می قبل از بیشتر او از حاال و بود شده

 یچهره دیدن با اختیار بی آرشاویر که مظلومانه قدرآن شد،



 شد نزدیکش کرد، را او سرخ لپ از گرفتن گاز سهو او مظلوم

گفت کشیده گریه با و زد جیغ آسا دل که : 

میاد بدم میاد، بدم میاد، بدم ازت بیرون، برو - . 

 بالشت با و شد پرخاشگر آسا دل که بگیرد، را دستش خواست

گفتمی جیغ با و میزد ضربه آرشاویر به هم سر پشت : 

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [22:08 08.08.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 78پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 



# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 

بیرون برو بیرون، برو بیرون، برو - . 

آسا؟ دل -  

 عقب آرشاویر داد، خراش را گلویش گوشخراشش و بلند جیغ

گفت و برد باال را دستانش و رفت : 

تسلیم خب خیلی - . 

 به نا آسا دل و شد خارج او اتاق از هم سپس رفت، عقب عقب

 و بغض با آنچنان دل ته از و نهاد قلبش روی دست هنگام

زد فریاد و گریست مظلومیت : 

ظاهرساز غیرت، بی نامرد، - . 

 شد، بیهوش و رفت حال از تخت روی که گریست قدرآن

 شد او اتاق وارد سرعت به نشنید، را او صدای دیگر که شاویرآر

 و کشید آغوشش در و رفت سمتش او جان بی جسم دیدن با و

زد گوشش به آرام سیلی چند : 



کن وا و چشمات عزیزم؟ آسا دل - . 

 هوش به از پس او دانستنمی آرشاویر و بود رفته حال از ولی

 که کرد دعا ایظهلح چرا نه؟ یا شد خواهد خوب کامل آمدن

 عمارت این از هم اصالً و باشد بیشتری مدت و نشود خوب کاش

 راسخ دکتر به را او باید او شدمی خوب آسا دل اگر نشود؟ خارج

افتاد راسخ دکتر حرف یاد ایلحظه و دادمی تحویل : 

بشه امخونه عروس شد درمان که وقتی میخواد دلم من - . 

 آن آوری یاد به با حاال ولی حرف، نای با بود زده لبخند روز آن

کرد زمزمه خودش با و شد جذابش صورت چاشنی اخمی : 

 .نمیذارم -

 سرُم آسا دل به و آورد را اشپزشکی وسایل و رفت و شد بلند

شد خیره او به غم از پر چشمانی را و نشست، کنارش و زد . 
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 از بیش هاینگرانی دلیل دانست،نمی را قلبش هایتپش دلیل

 اوج دانست،نمی را بود معمول حد از بیشتر که خودش حد

 سرکوبش مدام و کردمی احساس را قلبش ضربان گرفتن

 را آسا دل فقط خواستمی کرد، فکر حرکاتش به کرد،می

 هم خودش به که بود رفته جلو احساسی قدرآن ولی بترساند،

 و بفشارد را او ظریف دست مدام خواستمی دلش بود، مشکوک

 خودش ولی کند، استشمام را او تن عطر بوی کند، بغلش ببوسد،



 نگاهی. کند اشتباهی که بود این از ترعاقل او و کردمی کنترل را

 دست در را او کوچک دست و برد جلو را دستش کرد، آسا دل به

 وجودش تمام به خوبی حس برد، فرو هایشپنجه میان و گرفت

 برایش احساس این درک نشدنی، وصف آرامشی و شد سرازیر

 ودوج با حتی دختر این کنار در بودن کردمی حس و بود گنگ

 اصالً محض، آرامش یعنی اشبچگانه خصلت و هاشیطنت تمام

 داشت دلیلی چه داشت خود کنار خانه این در آرامش یک وقتی

 تنهایی تخت روی خودش چهاردیواری اتاق در آرامش برای تا

 خارج سردرگمی این از تا بزند حرف کسی با تا داشت نیاز باشد؟

 رهایش سپس و ردهک وارد آسا دل دست به ریزی فشار شود،

شد خارج او اتاق از و کرد . 

بعد روز صبح . 

 پاس بود شده که هم آریا کار و رفتمی دانشگاه به داشت مهدیه

 هم سعی میزد، بوق او برای روز هر او، کردن تعقیب و کردن

 او بود فهمیده که روزی از. کند برقرار ارتباط او با نوعی به داشت

 فقط و بود نهاده کنار را کار کالً ند،خوامی درس دانشگاه کدام در



 مهدیه فکر در غرق کردمی که هم کار کرد،می دنبال را مهدیه

 و آسا، دل از بیشتر حتی آمدمی خوشش دختر این از. شدمی

 که بود ماه یک شود، خارج او فکر از ایلحظه حتی توانستنمی

 ممنون آسا دل از دلش در. بود گرفته او از را خواب دختر همین

 کند، فراموشش راحت خیلی او شد باعث و داد رد جواب که شد

 بود فهمیده خوب هم خودش که بود شده آشنا دختری با حاال

است شده دنیایش تمام که . 

گفت و فرستاد پایین را ماشین یشیشه و زد بوق دیگر بار : 

میرسونمت شو سوار بیا - . 

گفت او به نگاهینیم با مهدیه : 

برم میتونم ودمخ ممنون، - . 

یکیِ مسیرمون بیا - . 

ممنون نمیخواد که گفتم - . 

 از دست آریا شاید تا کرد تند را هایشقدم سرعت کالفه مهدیه

 هایقدم با همگام بلکه نداشت بر تنها نه آریا ولی بردارد، سرش



 مهدیه و نمانده راهی دانشگاه تا دیگر. راندمی را ماشین او

 باقی راهی و زد صدایش دید، را شدوست که رسید،می داشت

 راهشان صد پسر چند جلوتر کمی که کردند طی باهم را نمانده

 صحنه آن دیدن با آریا کردند، را هاآن آزار و اذیت قصد و شده

 و شد پیاده جذبه و اخم با و داشت نگه را ماشین و نیاورد طاقت

 ادختره کنار رسید، وقتی رفت، هاآن سمت بلند هایگام با

گفت و ایستاد : 

اومده؟ پیش مشکلی -  

 که هم مهدیه دوست سانا و شد خیره او به ترسیده مهدیه

گفت و زد مهدیه پهلوی به آهسته بود ترسیده : 

صلوات نشه شر کشت، رو ما خواهت خاطر این - . 

 کرد، او روی به رنگی پر اخم مهدیه اما خندید، ریز ریز خودش و

گفت پسرها به رو آریا سپس : 

نکشتمتون تا گمشید برید - . 

گفت اخم با و مهدیه سمت کرد رو آریا رفتند، فوری پسرها : 



میده دستت کار هاتلجبازی این - . 

 محوطه سمت آریا به توجه بی و گرفت را سانا دست مهدیه

گفت و کرد حرکت دانشگاه : 

شد دیر مونکالس بریم - . 

 او کردمی رفک و نداشت خبر آریا اصلی نیت و قصد از که مهدیه

 عبور او از ساده خیلی کند،می دنبالش دوستی یبهانه به تنها

 همان از حس این آمد،می خوشش او از حدودی تا ولی کرد،می

 سانا برای او از هم همیشه و بود شده ایجاد او در قبل ماه یک

 را او و باختنمی را خودش آریا مقابل در ولی کرد،می تعریف

کردنمی هم نگاهینیم حتی . 

 دانشگاه وارد مهدیه که وقتی و شد خیره را او رفتن مسیر آریا

 را آن شد، اشگوشی لرزش یمتوجه و رفت ماشینش سمت شد،

داد جواب آرشاویر یشماره دیدن با و برداشت کابین روی از : 

 الو؟ -

آریا؟ کجایی -  



 .خیابون -

نیست خوب حالش آسا دل. برسون و خودت سریع - . 

ده؟ش چی -  

بیا فوری فقط - . 

 .اوکی -

 سمت سرعت به و فشرد ماشین پدال روی را پایش و کرد قطع

 اتاق در بر محکمی مشت آرشاویر. *** راند آرشاویر عمارت

گفت عصبی و زد آسا دل : 

آسا دل کن باز و در این - . 

آسا دل بلند فریاد و : 

 .نمیخوام -

آرشاویر بلندتر فریاد : 

شعور بی یدختره کردی غلط - . 



 کسی تا بود نهاده در پشت را هاوسایل تمام و بود کشانده را میز

 را اتاقش هایوسایل و زدمی جیغ و گریستمی مدام نشود، وارد

 لحن با و کوبید در به و زد کنار را آرشاویر پویان شکست،می

زد صدا را او آرامی : 

 کن باز و در این پویانم، داداشت،! منم عزیزدلم؟ آسا؟ دل -

برم ماهت شکل قربون . 

زد فریاد بغض با بار این و شد بلندتر هایشگریه صدای : 

گمشید برید. غیرتین بی دروغگویین، نامردین، تونهمه - . 

 هایتکه و شکست آیینه برد، فرو آیینه درون را محکمش مشت

 پوست درون ایتکه و شد پخش زمین روی آن یشکسته

 کشید، جیغی و زد فواره او دست از خون و رفت فرو دستش

ترساند قبل از بیشتر را او آرشاویر عصبانی صدای . 
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تو با میدونم من بیاری خودت سر بالیی آسا دل - .  

گفت مکث کمی با : 

خراب کله یدختره کن باز و در این - . 

 که کرد، پرت زمین روی محکم را آن و برداشت را مطالعه چراغ

 هر هایشتکه و شکست بعد ایلحظه و کرد تولید بدی صدای

افتاد جایی کدام .  



 کنند، کاری توانستندنمی هم هیچکدام و بودند در پشت همه

 پویان، رحیم، بابا بی، بی ماه شایسته، عماد، منصور، بیتا، خاتون،

 تماماً که دخترک روی ولی کردند،می صحبت او با نوبت به

 جسمش، داشت، درد. نداشت تأثیری هیچ بود شکسته روحش

 سرمایش تمام زمستان نداشتند، جان پاهایش وجودش، دستش،

 درد قلبش بود، کرده سِر را بدنش و فرستاده او درون به را

 تراس از را خودش خواستمی کرد،می درد کوچکش دل داشت،

 بعد ایلحظه. نداشت را کار این جرئت ولی کند، پرت پایین به

 رسید، باال به و کرده یکی تا دو عجله با را هاطبقه و آمد آریا

 ابروهایش د،دی آسا دل اتاق در پشت جمعی دسته را هاآن وقتی

گفت و پرید باال تعجب از : 

شده؟ چی -  

 سمت کرد رو آریا سپس و داد او به مختصری توضیح آرشاویر

گفت و بقیه : 

کنید خلوت رو اینجا برید، تونهمه - . 



 و نشست در کنار و شد نزدیک در به آریا و رفتند همه کم کم

زد صدا را آسا دل : 

آسا؟ دل -  

کرد صدایش ترمالیم بار این نشنید صدایی وقتی : 

میشنوی و صدام بدونم بگو چیزی یه. بده و جوابم آسا؟ دل - . 

شد بلند گریه با صدایش : 

میخوای؟ جونم از چی -  

 با خودت، کردن حبس با آسا، دل بده گوش من به. هیچی -

 میگم؟ چی میفهمی. نمیشه حل چیزی خودت، وسایل شکستن

تواِ ور به رو گذشته هم باز بکنی کاری هر تو . 

نیست دیگه بکشم و خودم وقتی - . 

 تو. میکشی عذاب دنیا اون نمیشه، حل چیزی خودکشی با -

آسا؟ دل آره داری؟ دوست کشیدن عذاب  

 .نه -



 انتقام میتونی که کن فکر این به! خوب دختر ببین خب -

شدی خوب دیگه که کن فکر این به بگیری، . 

نمیتونم نمیخوام، - . 

میتونی هستی، ایقوی دختر تو! چرا - . 

 و گرفت تماس وکیل با و کرد خارج جیب از را اشگوشی

گفت و گذاشت بلندگو روی را صدایش : 

بگو بهش. بگیره و حقش میتونه که بگو دخترمون به بیا طاها - . 

گفت و چسباند در به را گوشی : 

کن گوش وکیلت صدای به آسا دل - . 

 طاها صدای و دبشنو تا بود سپرده کنجکاوی با که بود گوش

شد پخش . 

 با خانوم آسا دل هست، دادگاه جلسه اولین دیگه هفته دو -

 و حق تمام به شما و میشه تموم ما نفع به داریم ما که مدارکی

 آریا و آرشاویر مونده فقط. گیریمی و انتقامت و میرسی حقوقت



 بدم قاضی نشون من تا بدن بهم و کنن تایید و سالمتیت ینامه

بشه طی قانونی یهمرحل که . 

 و چسباند گوش به و کرد خارج آیفون حالت از را گوشی آریا

 :گفت

 .ممنون -

دیگه؟ نداری کار کنممی خواهش -  

مرسی نه - . 

 جاری که بود ذوق از آسا دل اشک هایقطره بار این و شد قطع

 تأثیر او روی آریا هایصحبت و شدمی رام داشت انگار و شدمی

بود گذاشته . 

پرسید و زد او اتاق در به ایتقه ریاآ : 

میکنی؟ باز برام و در آسا دل -  

میترسم. نمیخوام - . 

چی؟ واسه -  

برقی صندلی به ببنده و من میخواد - . 



 او از روی آرشاویر و رفت غلیظی یغره چشم آرشاویر به آریا

گفت آریا و گرفت : 

میکنی؟ باز و در حاال. نمیذارم من -  

 .نه -

 چرا؟ -

میترسم هم شما زا - . 

ندارم کاریت من آسا؟ دل - .  

داخل میان هم هااون. نمیخوام - . 

میام من فقط - . 

میدی؟ قول -  

گفت سپس و کرد آرشاویر و پویان به نگاهی آریا : 

خوب دختر کن باز برام و در حاال. میدم قول آره، - . 

 در بعد اندکی و برداشت در پشت از را هاوسیله آرامی به آسا دل

 در نگاهش و شد خیره بیرون به و نشست در کنار و کرد باز را



 به سپس و گرفت او از نگاه و شد سرخ خورد، گره شاویرآر نگاه

 از هم باز دلش کرد،می حس را نگرانش نگاه شد، خیره پویان

 بود سخت کجا؟ تا بخشش ولی خواست،می را او برادریِ آغوش

 زنگ حتی رفت، و کرد رهایش تنها که برادری بخشش برایش

 هایمحبت تمام " خوبی؟ خواهری آسا، دل " بپرسد نزد

بود شده عقده دلش بر او یبرادرانه . 

 خواست هم آرشاویر شد، او اتاق وارد و کرد باز کامل را در آریا

گفت و نهاد او یشانه روی دست آریا که شود وارد : 

نیست موقعش االن - . 

 کشید عقب آسا، دل یترسیده انچشم به نگاهینیم با آرشاویر

 اوفی و کرد آسا دل اتاق به اجمالی نگاهی بست، را در آریا و

گفت و کشید : 

اینجا شده بازاری آشفته چه - . 

 سرعت به آسا، دل جان بی جسم و خورد در کنار به نگاهش

 که شد خیره دستش به و کرد نگاهش نگران و شد نزدیکش



 خورد، در به ایتقه نداشت، نآمد بند قصد و آمدمی خون مدام

گفت حرصی! کیست در پشت بداند که آن بی آریا : 

داخل نیا فعالً گفتم - . 

امکاوه - . 

کن صبر - . 

گفت و آسا دل سمت کرد رو : 

بشی؟ بلند میتونی -  

 .نه -

کنم؟ بغلت میذاری -  

 در را خودش بعد ایلحظه شد، خیره او به شرمگین آسا دل

 تخت سمت و گرفته آغوش در کمر از ار او یافت، آریا آغوش

گفت سپس خواباندش، تخت روی برد، : 

 خوبی؟ -
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 که داخل او و زد صدا را کاوه آریا، نگفت، چیزی کرد، سکوت

گفت آریا آمد : 

نره شیشه پات تو باش مراقب - . 

 چشمانش اتاق داخل یریخته هم به هایوسایل دیدن با کاوه

گفت و شد گرد : 



اینجا اومده ریشتری زلزله! اوه - ! 

 تخت روی آریا و نشست تخت کنار رفت، تخت سمت احتیاط با

 آسا دل از کرد،می باز را پزشکی جعبه که حالی در کاوه شست،ن

 :پرسید

داری؟ سرگیجه -  

 .آره -

بینه؟می تار چشمات -  

 .آره -

 دل دست خواست و کرد دست در را سفید پالستیکی دستکش

گفت و کرد گریه به شروع او که بگیرد را آسا : 

میترسم نمیخوام، - . 

گفت مالیم و کشید وا چشمان بر دستی مهربانی با آریا : 

کنه درمانت میخواد فقط هست، محرمت دکتر کاوه آسا؟ دل - .  

گاوه نمیخوام - . 



 ایسرفه آریا رفت، غره چشم آریا به کاوه و زد صدایش خنده با

گفت و کرد مصلحتی : 

نه؟ مگه نیستی، ترسویی دختر تو میدونم من -   

 .میترسم -

کنه درمانت بذار - . 

گفت و وهکا سمت کرد رو سپس : 

کنی شروع و کارِت میتونی تو - . 

 را او دست مشت آهسته گرفت، دست در را آسا دل دست کاوه

 دل که کرد پاک الکل با را او دست روی خون اول سپس کرد، باز

گفت و برداشت را کوچکی قیچی سپس کرد، ریز ناله چند آسا : 

بیارم در رو شیشه باید - . 

گفت و پرید آسا دل روی از رنگ : 

داره درد نه، - . 



 او دست کاوه که بکشد، بیرون کاوه دست از را دستش خواست

 او یاشاره یمتوجه که آریا کرد، آریا به ایاشاره سپس فشرد، را

گفت گریه با ترسیده آسا دل که داشت نگه را آسا دل بود، شده : 

کنممی خواهش نه، نه - . 

کرد صدایش آریا : 

کن نگاه من به آسا؟ دل - . 

گفت آریا که کرد گاهشن : 

میشه تموم زود - . 

داره درد نمیخوام، کن، ولم - . 

 گوشت پوست درون را قیچی کاوه و داشت اشنگه ترمحکم آریا

 و گریست آسا دل کشید، بیرون را شیشه و برد فرو او دست کف

 لباس روی و پاشید بیرون به سرعت به خون کشید، بلندی جیغ

گفت کاوه که کرد تقال. شد پاشیده کاوه : 

دار اشنگه ترمحکم - . 



 شیشه هایتکه کاوه و شد بیشتر آسا دل روی آریا دستان فشار

 ضدعفونی را دستش او، هایناله به توجه بی و آورد در هم را

 بی نداشت، تقال جان دیگر که آسا دل. کرد پانسمان و نموده

 خون هم پایش کف از گریست، درد از فقط و شد حس بی و حال

 سمت را او چپ سمت پای و رفت پاهایش سمت کاوه رفت،می

نالید ضعیف و خورد تکانی آسا دل کرد، متمایل خود : 

خدا رو تو بسه، دیگه، نه - .  

گفت و زده او روی به گرمی لبخند کاوه : 

میشه تموم زود باش، آروم - . 

گفت مظلوم و گریست صدا بی : 

خدا رو تو. دیگه آفرین. ترآروم - . 

فشرد او پای زخم روی را استریل الکل کاوه . 

آی آی - . 

داد پایش به تکانی . 

نده تکون - . 



 خورد، تکان آسا دل باز فشرد، پایش کف روی را استریل باز و

 پای ضدعفونی به شروع کاوه و داشت نگه را او پای آریا بار این

 شد، تمام که کارش کرد، پانسمان شد، تمام وقتی و کرد او

 تخت کنار زباله سطل داخل و نموده خارج دست از را دستکش

گفت و گرفت را او فشار و انداخت : 

دادی دست از که هم خون کلی پایینه، فشارت قدر چه - . 

گفت و زد صدا را آرشاویر بلند صدای با : 

 تا دو و کنه درست آبلیمو شربت بگو خاتون به کن لطف -

باال بیاره خودش با گیالس یا آلبالو کمپوت . 

 بعد ایلحظه و زد صدا را خاتون و گفت ای " باشه " شاویرآر

 خاتون از را هاوسایل رفت و شد بلند کاوه و آمد وسایل با خاتون

گفت آریا به رو و نهاد تخت روی را هاآن و گرفت : 

بخوره رو همه کن کمکش - . 

مرسی. باشه - . 

کنین خبرم شد طوری میرم، دیگه من - . 



 .حتماً -

 و کشید را آسا دل سرخ بینی و کرد جمع را ایشهوسایل کاوه

 :گفت

موشِ خانوم باش خودت مراقب بیشتر - . 

گفت اخم با آسا دل : 

گاوه آقا - . 

گفت و زد او پیشانیِ به آهسته کاوه : 

نمکی توز چی - . 

 خم را آسا دل کمی آریا رفت، و کرد خداحافظی آریا از هم بعد و

 و برد او دهان نزدیک را موآبلی شربت و کرد بلند را سرش و کرد

 :گفت

بخوری ته تا باید... آ... آ - . 

 هم را هاکمپوت آریا ترتیب این به نوشید، ته تا را آن آسا دل و

گفت و خواباند تخت روی را او سپس و داد او خورد به : 

 بهتری؟ -



 .آره -

کنه تمیز و اتاقت بیاد میگم خاتون به - . 

میاد خوابم - . 

 .بخواب -

گفت آریا که کرد نگاه او به آسا دل : 

بخواب نترس، - . 

 فرو عمیقی خواب به فوراً شد، بسته چشمانش که همان آسا دل

شد خارج او اتاق از احتیاط با و شد بلند آریا رفت، . 
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 اتاق ساعت یک طی و رفته آسا دل اتاق به خاتون بعد ایلحظه

برگرداند اول حالت به و کرده تمیز را او . 

 او به و بود نشسته تخت روی او روی به رو آرشاویر اتاق در آریا

پرسید آسا دل حال از آرشاویر خیره، : 

خوبه؟ حالش -  

 .خوابیده -

 ...منظورم -

گفت و کرده قطع را او حرف آریا : 



 بهش هم کاوه بگیرم، و دستش کنم، بغلش داد اجازه خوبه، -

نه لرزش ولی داشت، ترس کرد،می گریه درد از فقط زد، دست . 

شده خوب یعنی این - ! 

نکردی انتخاب و خوبی حل راه ولی. آره - . 

بود حل راه بهترین براش ترس - . 

گفت و شد بلند آرشاویر : 

بزنم سر بهش برم - . 

شد بلند هم آریا . 

کن صبر - . 

 آرشاویر نگران چشمان به خیره نگاهی با و ایستاد رویش به رو

 :گفت

میدن لو و دلت حال نگرانت چشمای - . 

گفت و زد کنار را او دست با آرشاویر : 

بابا برو - . 



بدبخت شدی عاشقش ولی کن، پنهون باش - . 

 شده خشک بود، مانده در دستگیره روی دستش که شاویرآر

پرسید بعد و ماند شوکه کمی برگشت، : 

داری؟ حسی چه خانومت مهدیه کنار -  

داری آسا دل کنار تو که حسی همون - . 

نگو چرت - . 

گفت و زد او یشانه بر آهسته آریا : 

میگم چرت من! داداش باشه - . 

گفت اهو بی آرشاویر : 

دارم قلب تپش - . 

گفت و زد لبخندی آریا : 

 !همون -

 بیرون هم آریا و شد خارج اتاق از و نموده باز را در آرشاویر

 دل اتاق در آرشاویر کرد، حرکت آسا دل اتاق سمت او با و آمده



 آسا دل کنار که شد پویان یمتوجه و شد وارد و نموده باز را آسا

 داشت حسادت کرد، اخم اشت،د دست در را او دست و نشسته

 پویان که دانستمی هم خوب خیلی لرزاند،می را وجودش تمام

 نتوانست را اشمردانه حسادت اما، است محرم آسا دل به

گفت و شد نزدیک تخت به پس کند، سرکوب : 

کنی استراحت اتاقت تو بری بهتره بشه، بیدار ممکنه - . 

میرم بشه بیدار خواست - . 

کرد دخالت آریا بار این : 

دارم کار باهات بریم بیا پویان؟ - . 

 ایستاد آرشاویر روی به رو شد، بلند و کرد رها را او دست پویان

گفت و شد خیره او چشمان به و : 

 من چشمای حس چشمات، حس. نکن فرض گاگول رو من فقط -

 بیرون میرم اگه هم االن باشی، رفتارت مراقب بهتره آینوشِ، به

 اعتمادم نکن کاری پس اعتمادی، قابل که کردی ثابت چون

بشکنه بهت نسبت . 



 زد او یشانه بر آهسته پویان که بگوید چیزی خواست آرشاویر

کرد حرکت او دنبال به هم آریا رفت، و . 

 او خواب در غرق یچهره به و نشست آسا دل کنار آرشاویر

 زد، صدا ناهار برای را همه خاتون که بود ظهر نزدیک. شد خیره

 همگی که وقتی... شد خارج او اتاق از و شده بلند آرشاویر

 و نهاد سینی داخل را آسا دل غذای خاتون خوردند، را ناهارشان

 و شد بلند و نوشید را آب لیوان بیتا که باال طبقه ببرد خواست

 :گفت

میبرم من بده میکنه درد پاهات تو مامان؟ - . 

 فوری آرشاویر که بسپرد بیتا دست به را سینی خواست خاتون

گفت و شد بلند : 

میبرم خودم - . 

 پویان صورت روی اخمی شدند، خیره او به متعجب همگی

گفت آریا که بگوید چیزی خواست و نشست : 

میبره خانوم بیتا آرش؟ - . 



 .خودم -

میترسه؟ ازت دختر او نمیکنی درک چرا -  

میشه دُرست - . 

 آریا که شود دبلن خواست پویان گرفت، خاتون دست از را سینی

گفت و کرد باز و بست را چشمانش دور یک و فشرد را او دست : 

نباش نگران اعتمادِ، قابل - . 

باال برم میخوام ولی. باشه - . 

بریم هم با کن صبر. اوکی - . 

 از پویان همراه و کرد تشکر خاتون از و کشید سر را دوغ لیوان

 به را هاطبقه و کرده عبوره سالن از و شده خارج آشپزخانه

کردند طی باال سمت . 

 و نهاده میز روی را غذا سینی شد، آسا دل اتاق وارد آرشاویر

زد صدا را آسا دل آهسته و نشست تخت روی : 

آسا؟ دل -  



 بار آرشاویر و شد خارج آسا دل دهان از کشداری " هوم "

 محض به ولی بود، گیج اولش آسا دل زد، صدا را آسا دل دیگر

 و نشست تخت روی آلودخواب و شد بلند وا صدای شناسایی

گفت و زد او بینیِ نوک روی بر آهسته انگشت با آرشاویر : 

بخوری غذا باید - . 

 آرشاویر پیچاند، خود دور را پتو و شد جمع خودش در ترسیده

 او دور از را پتو آهستگی به برده، برده پی او واکنش این به که

گفت لرزان و شدند نیبارا چشمانش نهاد، کناری و کرد باز : 

خدا رو تو - . 

خوب دختر کن پاک و هاتاشک. آسا دل ندارم کاریت - . 

نداری؟ کاریم -  

 .نه -

ترعقب برید پس - . 

آسا؟ دل -  



 و شد بلند آرشاویر و داد تکان راست و چپ به را سرش آسا دل

گفت و داد قرار او مقابل را غذا سینی : 

بخوری؟ غذا چپ دست با میتونی -  

 چند توانست سختی به و رفت ضعف دلش غذا دیدن با آسا لد

گفت و شد کالفه بعد ولی بخورد، چپ دست با را قاشق : 

 .نمیشه -

 آسا دل و برد او دهان نزدیک و کرد غذا از پر را قاشق آرشاویر

گفت و برد عقب را سرش : 

 .نمیخورم -

گشنته ولی - . 

بهتره گشنگی. نمیخورم چیزی شما دست تو - . 

 و نیاورد تاب او نگاه مقابل در آسا دل کرد، نگاهش کمی شاویرآر

گفت و نهاد بشقاب درون را قاشق آرشاویر و گرفت روی : 

تسلیم من باشه - .  



 که آرشاویر و کرد اشاره در به دست با اخمو آسا دل سپس

گفت بود، شده او منظور یمتوجه : 

بیرون میرم باشه - . 

بود، در بیرون که آریا رفت، بیرون ناراحت و شد بلند  
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گفت و خندید محکم او دمغ یچهره دیدن با : 

من مثله شده حالت تازه حقته، - . 

گفت حرصی و زد او سر بر محکم آرشاویر : 

 .مرض -

 هول پویان اتاق سمت را او آریا شد، آریا بیشتر یخنده باعث و

گفت و داد : 

کن صحبت باهاش مردونه هم بیار، در دلش از هم برو - . 

 .بعداً -

 با و شد آسا دل اتاق وارد آریا و رفت اتاقش سمت هم بعد و

 نگران و نشست تخت روی او روی به رو او، اشکی نچشما دیدن

 :پرسید

میکنه؟ درد اتجایی آسا؟ دل چیه -  

گفت گریه با : 

پام دستم، آره، - . 



بخور بدم بهت و غذات فعالً بیا. میشه خوب - . 

 با سپس و کرد پاک را هایشاشک و برد او چشمان سمت دست

 و رداشتب را سینی سپس و داد او خورد به را غذایش حوصله

 :گفت

کن استراحت هم تو میرم، دیگه من - . 

 .ممنون -

داد ولو تخت روی را خودش آسا دل و رفته غذا سینی با .  

 را گوشی و شد بلند تخت روی از اشگوشی زنگ صدای با پویان

داد جواب و برداشت میز روی از : 

 جانم؟ -

 .سالم -

خوبی؟ عزیزدلم، سالم -  

خوبم منم باشی خوب تو - . 

گفت عشق با و گرفت شکل لبخندی پویان هایلب ویر : 



خوبم. برم قربونت - . 

خوبه؟ آسا دل. خوبم منم پس -  

 .نه -

شد ناراحت آینوش صدای : 

براش بمیرم - . 

نکنه خدا - .  

زد صدا را نامش و شد جا به جا تخت روی کمی پویان : 

 آینوش؟ -

 جونم؟ -

نداری؟ که مشکلی -  

پیشت بیام دارم دوست فقط. نه - . 

کن تحمل دیگه کم یه فقط میفته، اتفاق این زودی به - . 

تو خاطر به فقط - . 

تو فدای - . 



 پویان؟ -

 جونم؟ -

شده تنگ برات دلم - . 

فنچ شده تنگ برات دلم منم - . 

شد پویان بلند یخنده باعث او مانند جیغ صدای . 

خودتی فنچ - . 

 قطع نپویا جانب از تماس باالخره صحبت، دیگر کمی از پس

 اتاق از و شد بلند تخت روی از و نهاد تخت کنار را گوشی شد،

 که آسا دل زد، در به ایتقه رفت، آسا دل اتاق سمت و شد خارج

گفت در صدای با رفت،می ور دستش پانسمان با داشت : 

 کیه؟ -

 .پویانم -

گفت و زد در به ایتقه دیگر بار پویان که کرد سکوت آسا دل : 

داخل بیام ربذا آسا؟ دل - . 



 خیره او به و ایستاد در کنار و شد او اتاق وارد و کرد باز را در

 متفکر و برد دهانش داخل را انگشتش آسا دل آگاه خود نا شد،

گفت و شد خیره پویان به : 

 .نمیشناسمت -

گفت و رفت جلو قدمی پویان : 

نمیکنه فراموش و برادرش خواهری هیچ - . 

کنه؟ فراموش و خواهرش میتونه برادر یعنی آهان، -  

زد صدایش تشر با : 

آسا؟ دل -  

بیرون اتاقم از برو - . 

گفت و کرد آسا دل انگشت به نگاهی : 

نذاشتی؟ کنار و عادتت این هنوز - ! 

است مرض موجب عادت ترک - . 



 اخمو آسا دل که رسید، تخت به که شد نزدیک دیگر قدمی

 :گفت

بیرون اتاقم از برو گفتم - . 

بزنم حرف اتباه میخوام - . 

ندارم باهات حرفی - .  

 دلتنگی، تنهایی، از حرف داشت، حرف هم خیلی داشت، حرف

 که ایخانواده از خود، هایرنج و دردها از او، هاینبودن از حرف

 دلش او، از داشت گله بودند، کرده تمام او حق در را نامردی

 هآشیان کوه یک یاندازه به بغضی دلش درون خواست،می گریه

 گریه او آغوش در عجیب دلش. کردمی اشخفه داشت و کرده

 مدام نبود پویان که وقتی خواست،می کردن دل و درد و کردن

 بود ایستاده کنارش دقیقاً او که حاال و باشد او که خواستمی

 گفتمی و کردمی سرکوب اما خواست،می دلش خواستش،نمی

 بلند جیغ که بگیرد دست در را او دست خواست پویان. " نه "

برود عقب به قدمی شد باعث آسا دل . 

نزن دست من به - .  



گفت بلندتری فریاد با بار این : 

بیرون برو - . 
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 او جیغ صدای با آرشاویر و شد نگران چشمانش حالت پویان

گفت پویان، دیدن با و رساند آسا دل اتاق به را خودش فوری : 

شده؟ چی -  

بگیرم و دستش خواستم فقط - . 

گفت مکث کمی با : 

شده خوب حالش گفتی تو - . 

میدم توضیح برات بریم بیا - . 

 او اتاق از و گرفت را آریا دست بعد و کرد آسا دل به نگاهی نیم

 دو هر شدند، وارد وقتی رفت، خودش اتاق سمت و شد خارج

کرد صحبت به شروع آرشاویر که نشستند تخت روی هم کنار : 

باهات میکنه لجبازی داره منتها. شده خوب حالش - . 

چی؟ یعنی -  

 پی رفتی کردی شول نبودی، مدت یه. بدی حق بهش باید -

 کنارش جسمی، چه روحی، چه دیده ضربه اون خودت، کارهای

 نری که سمتش باشه، تنها بده فرصت بهش مدت یه نبودی،



 لجبازی داره ولی داره، احتیاج بهت اون. سمتت میاد خودش

کن صبر روز چند. میکنه . 

مطمئنی؟ میشه؟ حل کنم صبر روز چند -  

مطمئنم آره، - . 

مرسی باشه - . 

 چشمام به خواب دیشب از. میخوابم میخوام. برو پاشو هم االن -

 .نیومده

 اتاقش به رفتن حین در شد، خارج او اتاق از و شد بلند پویان

 دلش شد، روحش سوهان آسا دل بلند هایگریه صدای

 بفشارد، خود در کند، آرام را او و باشد او پیش خواستمی

 اتاق سمت امیدنا او، واکنش حدس با بعد ولی کند، نوازش

رفت خودش . 

 چه هر بود، آمده درد دلش که بلند، قدرآن گریست،می آسا دل

 باز بیشتری شدت با اشک هایقطره کرد،می پاک را هایشاشک

 بغل خواست،می بغل دلش. شدندمی جاری بهاری او چشمان از

 که سخت قدرآن بود، سخت برایش او بخشش ولی برادر، یک



. نداشت دوست را این او و کرده دشوار برایش را گیری تصمیم

 وارد و کرد باز را رمزش و برداشت بالشت زیر از را اسگوشی

 کرده ذخیره " ترسناک " که را آریا نام انگشتش شد، مخاطبین

 آریا دوم بوق روی کرد، گیری شماره هدف بی و کرد لمس را بود

داد جواب : 

 جانم؟ -

تگف آریا و کرد سکوت آسا دل : 

آسا؟ دل -   

زد صدایش آریا و کرد سکوت هم باز : 

نیست؟ خوب حالت! دختر بگو چیزی یه -  

هستین؟ پایین طبقه. نه -  

 .آره -

گرفته دلم - . 

پیشت؟ باال بیام داری دوست -  

 .آره -



کن قطع پس - . 

 ایلحظه نهاد، بالشت زیر را گوشی و نموده قطع را تماس آسا دل

 دیدن با شد، وارد و زد او اتاق در به ایتقه و آمده آریا بعد

 از نشست، تخت روی و رفته کنارش بالفاصله او اشکی یچهره

گفت و داد تکانش آهسته و گرفت او بازوی دو : 

کردی؟ گریه چی واسه -  

گفت بغض با : 

میخواد و داداشم بغل دلم - . 

داد ادامه آسا دل نگفت، چیزی و کرده سکوت آریا : 

 باز ببخشمش بخوام اگه گذاشت، تنهام ناو بخشیدنش، سخته -

شده تنگ بغلش برای دلم میذاره، تنهام هم . 

 کرد او هایاشک کردن پاک به شروع و کرده رها را او دست یک

گفت و زد گرمی لبخند و : 

 تو نیومد اگر سمتت، بیاد بذار نکن، لجبازی خودت با آسا؟ دل -

بخواه توضیح ازش برو، .  



 .نمیخوام -

رو پویان هم میدی عذاب و خودت هم فقط برادرت از یدور با - . 

کرد زمزمه لب زیر : 

 !پویان -

 دوران توی درسته پویان،. خوب دختر آره من، عزیز آره -

 که برگشته حاال که کن فکر این به ولی رفت، و کرد ولت بچگیت

باشه کنارت . 

میره هم باز - . 

گفت خودش بمونه، کنارت باشه، که اومده - . 

گفته وغدر - .  

شد دارتربغض صدایش : 

میشم تنها هم باز. میذاره تنهام میره، هم باز - .  

نمیذاره تنهات - . 

گفت و نهاد او گوش پشت را او موهای : 



 میدونی. داره دوستت یعنی برگشته وقتی. تخس دخترک -

 کرده؟ بحث آرش با تو سالمتی سر میدونی نگرانته؟ قدرچه

داره؟ دوستت دنیا تمام یاندازه که داری داداش یه میدونی  

گفت و چید بر لب و داد تکان باال به را سرش و کرد فین فین : 

 کسهیچ اصالً نداره، دوستم هم اون نمیدونم، هیچی من نه -

 آقای شدم خوب که هم االن تنهام، دنیا توی من. نداره دوستم

میدونم من بده، امدایی تحویل رو من میخواد دکتر .  

گفت بغض و گریه با و کوبید تخت به گریه با را خودش : 

. میکنه اذیتم زندایی دایی، پیش برم نمیخوام من خدا، رو تو -

 دیگه خدا به نده، تحویل رو من کن صحبت باهاش خدا رو تو

 بذاره فقط میشم، خوبی دختر دیگه خدا به نمیکنم، لجبازی

بمونم جا همین . 

آسا؟ دل -  

 عمو و خاتون من دارم، دوست و اتاق این من خدا، رو تو -

دارم دوست رو بیتا و منصور . 



کن گوش من به آسا دل - . 

 هایشگریه میان و زد هق هق و کوبید تخت به را خودش هم باز

گفت مظلومانه : 

 و بی بی ماه من دارم، دوست رو شایسته من کنم،می خواهش -

میشه تنگ براشون دلم. دارم دوست و رحیم بابا . 

بزنم حرف بذار آسا دل - . 

برم اینجا از نمیخوام من خدا، رو تو - . 

کرد بلند او روی به را صدایش : 

شو ساکت - . 

 دست آریا شد، خیره او به مظلومانه فقط و شد بسته دهانش

گفت و فشرد کمی و گرفت دست در را او چپ : 

 داری قبولم برادر عنوان به برادر، یک مثل دارم، دوستت من -

آره؟ آسا؟ دل  

 اما کرد،می تلقی خواستگار یک را او هنوز فکرش در شد، رخس

 درد او برای شدمی کند؟ تکیه او به شدمی برادر؟ شد؟ چه حاال



 آغوش در شدمی خجالت؟ بدون برود؟ آغوشش در و کند دل و

 عوض پویان آغوش با را چیز هیچ ولی. شدمی آری بگرید؟ او

شد،نمی پویان برایش کسهیچ کرد،نمی  
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 او برای هم آریا اما شد،نمی خونی برادر یک از باالتر چیز هیچ

داشت را برادر یک جایگاه . 

آره. ..آ - . 



 کرد اشاره اشمردانه یسینه به و کرد باز هم از را دستانش آریا

گفت و : 

ببینم داداشت بغل بیا خب - . 

 را دستانش و کشید آغوش در را او و رفت جلو کمی خودش و

گفت و کرد حلقه دور : 

 بابا و منصور آقا شایسته، بیتا، من،. داریم دوستت مونهمه -

بی بی ماه و خاتون رحیم، . 

میزنه داد سرم همش اون نه، عماد آقا ولی - . 

گفت و فشرد خود به زا او و کرد تعنصی اخمی آریا : 

آسا دل ببند و دهنت - . 

بود خواهری و برادر منظورم خدا به ببخشید، کمرم، آی - . 

گفت و داد نوازش را کمرش آهسته : 

 دوستت همه که بدونی میخوام فقط. میدونم کردم، شوخی -

  .دارند



 آریا شد، زیر به سر و شد خارج او آغوش از آهسته آسا لد

 :گفت

کن نگاهم آسا؟ دل - . 

برید. خانوم مهدیه پیش برید باید االن دیگه، نه - . 

نداده بله هنوز که اون - . 

بده؟ میخواد کی به نده بله من داداش به -   

کن نگاه من به آسا دل - . 

 .نوچ -

شدی بول قدرچه ببینم میخوام سریع، بدو - ! 

 دیدن با و کرد بلند را سرش و برد او یچانه زیر دست هم بعد و

گفت لبخند با او سرخ هایگونه : 

کوچولو خواهر جانم ای - .  

 او به متعجب آسا دل و شد خم کمی آریا زد، شرمگینی لبخند

. کرد حس اشپیشانی روی را ایبوسه داغیِ ناگهان شد، خیره

گفت و شد بلند تخت روی از آریا : 



امآینده خانوم پیش برم من شدی، آروم دیگه که حاال خب - . 

 .ممنون -

چی؟ ممنون -  

داداشی ممنون - . 

گفت جذابی چشمک با : 

فعالً. آفرین - . 

 آن هم هنوز ولی داشت، خوبی حس آسا دل حاال رفت، هم بعد و

 نبود معلوم که ایآینده از نگرانی. داشت نگرانی دلش های مَه ته

شد؟ خواهد چه آخر در ! 
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 به " ترسناک " از را آریا نام و برداشته بالشت زیر از را گوشی

 فکر این به و شد ولو تخت روی سپس داد، تغییر " داداشی "

 حاال و بود شده روز یک! *** شود؟می چه سرنوشتش که کرد

 هر وداع خورشید بود، نمانده شب تا چیزی و بود غروب دقیقاً

 از زیباتر آسمان بود، شده جایگزینش ماه و گفته را اشروزه

 پای و دست. درخشیدمی درخشان، هایستاره میان همیشه

 بود، خیره هاپانسمان به دمغ و کردمی درد اششده پانسمان

 شد، وارد پزشکی وسایل با آرشاویر و خورد اتاقش در به ایتقه



 او چشمان به نگاهی نشست، تخت روی او کنار و شد نزدیک

گفت و کرد : 

بشه عوض پانسمانت باید - . 

 و کشید عقب آسا دل که بگیرد را او دست خواست سپس

گفت و گرفت دست در را او دست آرشاویر : 

نکن لجبازی - . 

 به شروع آرام خیلی و نموده باز را او دست پانسمان آرامی به

 حتی مظلوم آسا دل کرد، پانسمان نوع از باز و کرد ضدعفونی

 چشمان از صدا بی که بود اشک فقط نکرد، ایناله ترینکوچک

 با و کرد او یچهره به نگاهی آرشاویر شد،می جاری زیبایش

 ندهد، کف از اختیار تا گرفت روی او اشکیِ چشمان دیدن

 را او پای پانسمان سپس و آسا دل پای نزدیک نشست، ترعقب

 انداخته تخت کنار یزباله سطل درون را هازباله و کرد عوض هم

پرسید و نشست آسا دل کنار باز و : 

بودی بلد خوب که قبالً نمیاری؟ در بازی لوس چرا - !  

گفت اخمو : 



نیستم لوس من - . 

کن پاک و هاتاشک نیستی لوس اگه - . 

گفت متعجب : 

داره؟ ربطی چه -  

 تمساح اشک همه این درد خاطر به فقط کنم باور یعنی -

 ریختی؟

 .آره -

 اینکه دلش، دردهای برای بود ایبهانه درد گفتمی دروغ ولی

 راسخ دکتر به را او آیا! کرد؟ دخواه چه او با آرشاویر دانستنمی

! نه؟ یا آیدمی دنبالش راسخ دکتر اصالً! نه؟ یا دهدمی تحویل

 پیش میگشت بر باید هم باز اینکه یا آمد؟می راسخ دکتر اصالً

 روانی بیمارستان راهی را او که کاریطمع دایی زن و دایی

 چه خودش پایان دانستنمی و سردرگم و بود گنگ! کردند؟

 او اتاق از پزشکی وسایل برداشتن با آرشاویر! شد؟ هدخوا

 پویان و شده وارد ایضربه اتاقش در به بعد اندکی و رفته بیرون

 مشامش تمام غذا خوش بوی که آسا دل شد، وارد غذا سینی با



 نشست، تخت روی و شده بلند بود، شده اشگرسنه و کرده پر را

پرسید و داد قرار وا جلوی را سینی و رویش به رو هم پویان : 

خوبه؟ حالت -  

 ساکت پویان نگفت، چیزی و کرد نگاهش خیره فقط آسا دل

پرسید و نماند : 

میخوری؟ غذا که داداشت دست از -  

برد او دهان نزدیک و کرد غذا از پر را قاشق سپس . 

آ... آ - ... 

 در هم آسا دل بعدی، و بعدی قاشق طورهمین و داد خوردش به

 را هایشدلتنگی خواستمی دلش کرد،می شنگاه فقط سکوت

 بیشتر دلش بر بغض فقط شد،نمی رفع اما کند، رفع او به نگاه با

 جیغ نزد، فریاد نکرد، پرخاشگری بار این. شدمی بدتر و قبل از

برپا گریه و بغض از پر طوفانی درونش ولی بود، آرام نکشید، ...  

 .آب -



 و نوشید کمی آسا دل و ردب او دهان نزدیک را آب لیوان پویان

 که آن از قبل شد، خیره پویان دست به سپس کشید، عقب

پرسید کند، غذا از پر را قاشق پویان : 

چیه؟ میکنی، نگاه زیاد -  

شده بلندتر قدت فقط. نکردی زیادی تغییر - . 

گفت و زد لبخندی پویان : 

شدی خوشگل شدی، خانوم کردی، تغییر خیلی تو ولی - ... 

گفت چیده بر لب و کرد اخم آسا دل ناگهان : 

نبودم؟ خوشگل قبالً یعنی - ! 

شدی ترخوشگل االن بودی، چرا - . 

 و داد او خورد به را غذا ادامه پویان و نگفت چیزی دیگر آسا دل

پرسید و نهاد میز روی و برداشته را سینی شد، تمام وقتی : 

چرا؟. میکنی نگاه زیاد -  

 .هیچی -



شده تنگ برام دلت انگار ولی - . 

 .نخیرم -

پرسید پویان که گذشت سکوت در کمی : 

بیارم؟ غذا برات خودم شب هر داری دوست -   

داد ادامه پویان که کرد سکوت آسا دل : 

داری دوست پس - . 

 صحبت قصد او شد متوجه که پویان کرد، سکوت آسا دل هم باز

گفت و شد بلند تخت روی از ندارد، کردن : 

باشی تنها که میرم من میزنین حرف باهام که حاال - . 

 بیرون اتاق از سرعت به او، موهای روی ناگهانی ایبوسه با و

 آگاه خود نا و کرد گرم را آسا دل تمام او یبوسه داغی و رفت

کرد زمزمه آهسته خودش با و زد لبخندی : 

 !داداشی -
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 شده خوب کامل آسا دل دیگر حاال و بود شده هفته یک حدود

 دانستنمی هنوز. بود کرده باز را او دست پانسمان هم کاوه بود،

 گنگ هاییحدس ذهن در فقط! دارد؟ ریفک چه او برای آرساویر

! اشتباه؟ یا است درست هایشحدس دانستنمی حتی و زد،می

 و نمودهمی سرکوب یکی یکی ولی بود احساس از پر درونش



 به پویان با بود هنوز که هم هنوز. بود شده سرسنگین حسابی

 هم به خودش از حالش داشت دیگر ولی بود، قهر حالت

 و مظلوم قدرآن اینکه از شد،می مریض مدام هاینک از. خوردمی

 اینکه از کردند،می متوسل کاری به زورکی بابد را او که بود ساده

 باشد، قوی خواستمی بود، ضعیف اینکه از بود، لوس

 موقع به باشد، داشته ضعف که باشد دختری دیگر خواستنمی

 یهاحس خورد،نمی دارو هم دیگر خورد،می را غذایش خودش

 اوج آرشاویر دیدن با دفعه هر که داشت دل در ایناشناخته

 او دیدن با آگاه خود نا و رفتمی باال به قلبش ضربان گرفت،می

لرزیدمی . 

 با ولی نبود، مطمئن داشت دل در که حسی از هنوز اما آرشاویر

 آغوشش در کند، محبت او به خواستمی دلش اشهمه او دیدن

 نگفته راسخ دکتر به هم هنوز. کند حس ودخ درون را او و بگیرد

 قرار تنگنا در داشت عجیب و شده خوب آسا دل حال که بود

گرفتمی . 



 و آریا دوست طاها، حتی و بودند جمع هم دور سالن در همگی

 را عصر چهار هایشعقربه سالن دیوار روی ساعت آسا، دل وکیل

 که آسا دل کنار رفت و شد بلند آریا کنار از طاها... دادمی نشان

 با آنچنانی یفاصله گرفت، جای بود، نشسته آرشاویر روی به رو

 دل کرد، اخمی صحنه این دیدن با آرشاویر و نداشت آسا دل

 فاصله طاها از کمی اختیار بی شد، او اخم یمتوجه وقتی آسا

 و نهاد عسلی روی و نموده خارج کیف از کاغذ چند طاها گرفت،

 :گفت

کنی امضأ ایدب رو هااین - . 

هست؟ چی هااین -  

 کردی قبول اینکه یعنی کنی امضأ اگه. بخونی دقت با میتونی -

وکیلت من و باشی موکلم که .  

 طاها از را خودکار هم بعد و خواند یکی یکی را هاآن آسا دل

پرسید سپس و کرد امضا و گرفت : 

میدین؟ قاضی نشون رو هااین بعد -  

 .آره -



میشه؟ برگردونده همب امخونه بعد -  

شده گرفته ازت حق نا به که چیزی هر هم خونه، هم آره، - . 

 تمام وافری خوشحالی و درخشید ذوق و شوق از چشمانش

 زد،می موج آن در ذوق که لحنی با کرد، لبریز را وجودش

 :پرسید

کنم؟ شرکت دادگاه جلسات تو میتونم منم -  

نیست الزامی حضورت فعالً - . 

 داد،می قرار کیفش داخل که حالی در و نموده جمع را کاغذها

 :گفت

باشی باید بخواد قاضی و کنن اعتراض اگر ولی - . 

 .اوهوم -

گفت و شد بلند طاها : 

 دادگاه روند جریان توی گیرممی آریا از و تماست شماره. فعالً -

 .میذارمت

 .ممنون -



 با و شد بلند آسا دل رفت، و کرد تشکر بقیه از نوبت به هم بعد و

 پویان رفت، حیاط به و شده خارج خانه از ای " اجازه با " گفتن

 به و شد بلند هم بعد و کرد نگاه آریا و آرشاویر به خیره کمی

 نفره سه تاب به نگاهش و گذراند نظر از را حیاط کل رفت، بیرون

 صحبت داشتند و نشسته هم کنار شایسته و آسا دل که خورد بر

 تحمل دیگر رفت، جلو خندیدند،می هم گاهی از هر کردند،می

 ایستاد تاب پشت ببیند، دور خود از را آسا دل که نداشت را این

 و شایسته جیغ که داد تکان محکم را تاب ناگهانی حرکتی در و

 بلند هاآن جیغ و ترس از پویان و شده بلند زمانهم آسا دل

 سرش آسا دل و آمده پایین آهسته بود رفته باال که تاب. خندید

گفت حرصی و کرد اخم پویان دیدن با و برگرداند را : 

میای؟ دنبالم جا همه چرا -  

گفت آسا دل به رو شایسته حضور به توجه بی پویان : 

آسا دل کنی گوش حرفم به باید - . 

بدم گوش نمیخوام گفتم بار چند من - . 

نبودی لجباز همه این که تو آسا؟ دل - . 



تواِ تقصیر - . 

گفت و شد بلند شایسته : 

میذارم تنهاتون میرم من - . 

میره االن بشین نه - . 

گفت و کرد اخمی پویان : 

بذاری تنهامون میشم ممنون - . 

گفت لبخند با و فشرد را آسا دل دست شایسته : 

عزیزم بینمتمی بعداً - . 

 آسا دل کنار رفت و زده دور را تاب پویان رفت، هم بعد و

 و گرفت را او دست پویان که شود بلند خواست آسا دل نشست،

کرد زدن حرف به شروع : 

 سختی میدونم شدی، افسرده میدونم کشیدی، درد میدونم -

 میدونم بودی، مریض میدونم دیدی، ضربه میدونم کشیدی،

آسا؟ دل! آورد سرت بالیی چه زندایی  



 ادامه دلگیری لحن با شد، گرفته اشچهره حالت کرد، مکث کمی

 :داد

 برات بده فرصت بهم ولی. میدونم و چی همه خدا به میدونم، -

کنم جبران . 

 با گفت،نمی چیزی و بود کرده سکوت لحظه آن تا که آسا دل

گفت ایآزرده لحن با و گریست و کرده بغض او هایحرف گفتن : 

آره کنی؟ جبران میتونی و هامعقده میتونی؟ - . 

 .آره -

نری؟ دیگه میتونی -   

 نگو داری، نیاز بهم میدونم من آسا؟ دل. اشمب که اومدم آره، -

نداری دوستم که نگو. نیستی دلتنگم من مثل که . 

 آمد فرود پویان یمردانه یسینه روی او جانب از محکمی مشت

گفت گریه با و : 

بذاری تنهام بری هم باز بدی آزارم اومدی میگی، دروغ - . 

گفت و گرفت را او دست دو هر پویان که کرد شدن بلند عزم : 



بذارم تنهات بخوام دیگه بکنم غلط من - . 

برم میخوام کن ول و دستم - . 
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بخشی؟ب رو من نمیخوای -  

 وقتاون و بشه راحت خیالت که ببخشمت داری، نامزد شنیدم -

جونت؟ نامزد دل ور دنیا اونور بری راحت خیال با  



 اگه من بابا و مامان روح به. نیست طوراین کن باور آسا؟ دل -

خودته خاطر به فقط نشستم، تو کنار و هستم اینجا . 

 کوتاه آسا دل و بخورد قسم را مادرش و پدر روح بود محال

 سختی به شد، خیره میزد موج صداقت که او چشمان به نیاید،

 او سینه به را اشسبابه انگشت و کرد آزاد او دست از را دستانش

گفت بغض با و کوبید : 

نمیری دیگه بگو - ! 

 .نمیرم -

نمیذاری تنهام بگو - ! 

نمیذارم تنهات خدا به - . 

گفت گریه با و زد او یسینه بر محکمی چندان نه مشت : 

میرممی من دفعهاین - . 

آسا؟ دل -  

 او کمر دور را دستانش خورد، تکان تاب کشید، آغوشش در

گفت و کرد حلقه : 



کردم ولت خودت حال به که ببخش رو من - . 

بوسید را سرش روی . 

 بهت حواسم و هامخوشگذرونی پی رفتم که ببخش رو من -

 .نبود

 حلقه او دور را کوچکش دستان آسا دل و فشرد خودش به را او

گریست بلند صدای با و کرد . 

بودم تنها خیلی من - . 

عزیزدلم میدونم - . 

 موهای مهمان عطوفت از پر ایبوسه و برداشت سر از را شالش

 مظلوم آسای دل برای اشبرادرانه هایمحبت. کرد او ابریشمیِ

بود ناب . 

  میبخشی؟ -

نذار تنهام - . 

میخوای خودت که میشم همونی من ،نباش لجباز تو. نمیذارم - . 

 .باشه -



و شد آرام شد، رام آهسته آهسته ... 

 .بخشیدم -

شد او یبرادرانه هایبوسه غرق بخشید، و . 

هامیرم خودم کوچولوی خواهر ماه شکل قربون - ! 

برو خب - . 

فشرد پویان به را خودش . 

میرم که البته - . 

بود تنگ بغلت برای دلم - . 

چی؟ خودم پس -  

 .اوهوم -

 خواهری؟ -

داداشی؟ جونم -  

دارم دوستت - . 

 .منم -



چی؟ " منم " -  

دارم دوستت - . 

بگذره سخت بهت نمیذارم دیگه - .  

گفت و کرد جدایش آغوش از : 

رستوران؟ شام بریم نفری دو داری دوست -  

بذاره دکتر اگه آره، - . 

میترسی؟ ازش -  

میکنه دعوام همش. آره - . 

یذارمنم بعد به این از - . 

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [19:25 15.08.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 



۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 89پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 

 به را سرش و کرد او آغوش پرت را خودش آسا دل بار این

گفت بغض با و فشرد او ینهمردا یسینه : 

نمیذاشتی تنهام کاش رفتی،نمی کاش - . 

بودم مجبور من آسا؟ دل - . 

گفت و کوبید او یسینه به آرامی مشت : 

ببری خودت با منم میتونستی - . 

گفت دلگیر و گریست صدا بی آسا دل و کرده سکوت پویان : 



 رپس با محبت کمبود واسه شدمنمی مجبور من نمیرفتی اگه -

 زده پیشونیم روی لنگ لکه یه نمیرفتی اگه بشم، دوست

شدنمی .  

 پر را صورتش روی غلیظی اخم و شد متورم گردنش هایرگ

 .کرد

خرابم دختر یه من میگه بدونه کسی اگه - . 

شد بلند کمی صدایش : 

آسا دل شو خفه شو، خفه - . 

گفت غیرتی سپس فشرد، تنگ خودش به را او : 

 با رو بگه پرت و چرت بهت راجع بخواد که و کسی هر دهان -

کنممی آسفالت خاک . 

 از او، هایمحبت از او، یبرادرانه غیرت از شد، لذت غرق آسا دل

 که بود خوشحال و داشت خود کنار را او حاال اینکه از او، آغوش

 این دیگر نداشت دوست بگذارد، تنهایش نیست قرار دیگر

 محروم آن از سال هایلسا که آغوشی بدهد، دست از را آغوش



 و آغوش هم باز سال چند گذشت از پس حاال. نداشت و بود شده

 چیزی، هیچ با را آن و داشت تازگی برایش برادرش هایمحبت

کردنمی عوض کسی، هیچ . 

 

باشی داشته که برادر . 

کنن پشت بهت که هم دنیا تمام . 

هست بهت حواسش که هست یکی . 

 !برادر

 

پشتیبان شکیبا  

 

بعد هفته یک ## . ## 

 دل زندایی او، همسر و آسا دل دایی مشایخ رامین دادگاه، در

. بودند نشسته قاضی روی به رو راست سمت پسرشان با آسا،

 یک لباس با قاضی بودند، نشسته چپ سمت هم آریا و طاها



 هاآن روی به رو سکو باالی بود روحانیت لباس که مشکی دست

 نوشتمی را هاگفته که او چپ سمت جوان پسر یک و و نشسته

 و ثبت را مدارک که او راست سمت مطن چندان نه مرد یک و

کردمی ضبط . 

 میز روی خود مقابل و آورد در خود کیف از را ایپوشه از طاها

 او رسای و بلند صدای شکست، را سکوت قاضی باالخره... نهاد

رسید گوش به مشایخ به رو : 

دارید؟ خودتون از ایدفاعیه هچ بفرمایید مشایخ جناب خب -  

گفت قاضی به رو و شد بلند رامین : 

 تمام. میزنه بلوف داره نداره، مدرکی هیچ آقا این قاضی؟ آقای -

 بهم خودش کامل رضایت با امخواهرزاده و میراث و ارث اون

 .داده

گفت و خودش وکیل سمت کرد رو : 

ببیند ایشون بدید رو نامه رضایت برگه - . 



 و شد بلند و کوبید میز بر محکم دست کف با و نماند تساک طاها

کرد صحبت به شروع اخم با : 

 وقتی رو امضا اون. دروغگواِ شارالتانِ یه ایشون قاضی؟ آقای -

 وقتی هم رو مُهر گرفته، ازش زور به بوده مریض بنده موکل که

کرده و کار این خودش بود خواب که .  

گفت و مشایخ سمت کرد رو قاضی : 

میکنی؟ تایید و ایشون هایگفته شما -  

گفت قاضی به رو سپس و کرده او به برزخی نگاهی مشایخ : 

میگه دروغ آقا این. قاضی آقای نه - . 

آمد حرف به طاها : 

میخواد و حقوقش و حق دختر اون قاضی آقای - . 

 روی از را عینک سپرد، قاضی دست به را ایبرگه مشایخ وکیل

 و سپرد مسن مرد دست را آن و زد یدد را برگه و برداشت میز

 :گفت

کن چک - . 



آمد حرف به مشایخ : 

 و روانیه دختر اون قاضی آقای مریضه، دختر اون اصالً -

نداره صالحیت . 

 این برنده که داشت ایمان و بود آسا دل زندایی که سمیرا و

 هایصحبت به پیروزمندی لبخند با داشت بود، خواهند میدان

دسپرمی گوش هاآن .  

 و کرده خود مقابل وکیل و او یحواله خشمگینی نگاه طاها

 و زد دور را میز و نموده خارج پوشه الی از را شده پلمپ ینامه

 و نهاد او مقابل را نامه و گرفت قرار قاضی سکوی روی به رو

 :گفت

 ثابت که است بنده موکل پزشک سالمتی صحت ینامه این -

شده خوب کامل ایشون میکنه . 

گفت طاها که کرد خواندن به شروع و برداشت را آن اضیق : 

دارند حضور جلسه توی هم ایشون پزشک - . 

گفت مشایخ به رو و داد تکان را سرش مرتبه چندین قاضی : 



میکنه تایید رو خانوم اون سالمتی صحت نامه این - . 

آمد حرف به سمیرا : 

باشه جعلی میتونه - . 

آمد حرف به رامین وکیل : 

 قرار اصالً باشه، جعلی میتونه گفتند ایشون که طورمونه بله -

 چرا باشه، داشته حضور دادگاه توی ایشون موکل امروز بود

 نیست؟

گفت او و پرسید طاها از قاضی را سوال همین : 

باشه نبود نیازی - .  

باشند داشته حضور جلسه توی باید هم تونموکل بعد سری - . 

 .حتماً -

آمد فحر به مشایخ دیگر بار : 

این اصالً قاضی؟ آقای - ... 

گفت آریا به اشاره با : 



 معالجش پزشک. نیست من خواهرزاده اصلی معالج پزشک آقا -

منش دولت آرشاویر نام به شخصیست . 

گفت و آریا سمت کرد رو قاضی : 

کجاست؟ ایشون -  

گفت و شده بلند آریا : 

 ایشون جای من بیاد، نتونست بود شلوغ سرشون ایشون -

هست توندست که هم ایشون نامه و دماوم . 

 خواست و کرد تحریک را طاها اعصاب مشایخ واضح پوزخند

 بلند صدای با و کوبید میز روی را چکش قاضی که بگوید چیزی

 :گفت

موقع همین آینده هفته بعدی جلسه کافیه، - . 

 خوشحال پسرش و سمیرا و وکیلش همراه به و شد بلند مشایخ

 خارج جا آن از شد تمام خودشان نفع به اهدادگ رأی اینکه از

 به وقتی و شده خارج جلسه از آریا همراه به هم طاها شدند،

گفت و کرد جا به جا دست در را کیفش رسید، بیرون : 
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نباش خوشحال زیاد! هه - . 

 سرعت به آریا همراه کرد،می جذابش که اخم همان با هم بعد و

کرد عبور او از نور . 

گفت و داد دست او با مشایخ وکیلِ : 

بود خوب خیلی - .  



شد تموم ما نفع به آره - . 

 سپس خوشحال، هم سرشپ و سمیرا و زدند لبخندی دو هر

گفت و نموده خداحافظی هاآن از وکیل : 

فعالً. بینمتمی بعد جلسه - . 

 یا چهل حدود که خوردمی او به ولی نبود، جوان قدرآن وکیل

 و رسمی شلوار و کت با ولی. باشد داشته را سال پنج و چهل

 او سن از ترجوان کمی اشچهره داشت، که پشتی پر موهای

 پسرشان همراه به هم سمیرا و رامین بعد اندکی و رفت. زدمی

شدند خارج دادگاه از لب بر لبخند . 

 سبزه صورتی و پشت کم موهایی و بلند قد پسری مشایخ، پسر

 و بود گرفته زبان لکنت جدیداً ولی نداشت مشکلی هیچ داشت،

 و بود سالش شش و بیست. بزند حرف قبل خوبی به توانستنمی

... ازدواج برای مناسب کِیس یک دختران رایب گفت شدمی شاید

 سختی به زدن، حرف با لحظه هر بزند، حرف آمدمی شرمش

 سمیرا و رامین ناراحتی باعث این و نمودمی بیان را منظورش



 گرفت،نمی جواب کردمی دعا او برای چه هر که سمیرا. بود

آوردنمی رو به و بود داغان درون از هم رامین . 

 هاآن به که بود خدایی جانب از هاآن برای سختی و عذاب این

 که آسا دل ماند، نخواهد جواب بی خوردن یتیم حق بفهماند

 او دهد، دردشان باید خدا بود نگفته که او بود، نکرده دعایی

 دامان و گرفت منظور را او آه خدا که کشیده آهی ناخواسته فقط

 نکرده درک وزهن هاآن ولی گرفت، چنگ در را سمیرا و رامین

 یتیم دختر یک آه خاطر به که است بالیی همان این که بودند

 را هاگل داشت آبپاش با آسا دل. *** است آمده سرشان

 دوست را هاآن به نوازش و هاگل کردن آبیاری کرد،می آبیاری

 لبخند زنانقدم داشت که دید دور ایفاصله از را پویان داشت،

 جای ذهنش در وارشیطنت اینقشه د،زمی حرف گوشی با لب بر

زد صدا را رحیم بابا و گرفته : 

رحیم؟ بابا -  

شد نزدیک او به : 

جان؟ بابا جانم -  



ندادم آب هاگل به بعد به اینجا از - . 

گفت و بوسید را او سر بابارحیم و سپرد او دست را آبپاش : 

کشیدی زحمت جا همین تا دخترم، نکنه درد دستت - . 

 بار این رفت، پویان سمت آهسته هم بعد و زد دیلبخن آسا دل

 حرف آینوش با تلگرام طریق از داشت و بود نشسته تاب روی او

 رفتن راه هنگام در تا آورد در پا از را دمپایی آسا دل زد،می

 رسید، او پشت به وقتی نرسد، پویان گوش به پاهایش صدای

 به کرد شروع و برد پایین را سرش کمی و پوشید را دمپایی

 یصدقه قربان داشت پویان آینوش، و پویان هایچَت خواندن

 وقتی. خندیدمی موذیانه شیطنت با آسا دل و رفتمی آینوش

 پشت از را دستش ناگهان بخواند، خوب تواندنمی گونه این دید

 پویان و کشید بیرون او دست از را گوشی و برد جلو پویان سمت

گفت اخمو و بازگشت عقب به متعجب : 

میخوندی؟ داشتی -  

 پویان داد، باال را ابروهایش و زد ژکوندی لبخند موذیانه آسا دل

گفت حرصی و کرد اخمی : 



ببینم و گوشی و بده - . 

 .نمیدم -

 پویان گذاشت، فرار به پا آسا دل که بگیرد را گوشی برد دست

 آسا دل بلند ایخنده باعث اشحرصی صدای و کرر او دنبال هم

گفت خنده با دوید،می که طورهمان شد، : 

گفتی؟ هاچی زنداداشم با ببینم میخوام -  

 و بود باز که کرد چت صفحه به نگاهی دویدمی که طورهمان

گفت سپس : 

کرده ارسال برات هم خوشگلی بوس چه جون، جون - . 

ببینم بمون. کشمتمی بگیرمت آسا؟ دل - . 

 .نمیخوام -

گفت و شد خیره چت صفحه به دیگر بار : 

 نمیکشی خجالت! خدا رو تو کن نگاه عاشقه، امبچه جون ای -

میفرستی؟ قلب و بوس براش  

مگه؟ فضولی تو آخه زنمه، -  



میشناسم را خود ر*خ شناسم، فضول فضولم - . 

تربیتبی - . 

نشده زنت هنوز تربیتی، بی خودت - . 

 پارک جایی و شد داخل آرشاویر ماشین و شد باز الکترونیکی در

 آسا دل جیغ صدای که شد پیاده و نمود خاموش را ماشین و کرد

 دل کرد دنبال حال در را پویان و کرد نگاه اطراف به شنید، را

 با آسا دل شد، خوشحال او خوشحالی از و زد لبخند دید، آسا

 را خودش و گرفت پناه آرشاویر پشت و دوید سمتش او دیدن

گفت و کرد مظلوم : 

هکن اذیتم میخواد کمک، - . 

 نفس که حالی در و رسید هم پویان و زد نفس نفس به شروع

گفت زد،می نفس : 

رو وامونده او بده. ورپریده یدختره - . 

 .نمیدم -

گفت و کرد چت صفحه به نگاهی آسا دل : 



خیطه اوضاع داداشی! اوه - . 

گفت و خندید هاآن حرکت به آرشاویر : 

خبره؟ چه -  

نمیده گرفته و گوشیم - . 

گفت مه آسا دل : 

نوشته بری، قربونش داداشی آخی - ... 

 اخمی پس نخندد، کرد سعی و گرفت را دهانش جلوی آرشاویر

گفت و برد جلو را دستش و کرد تصنعی : 

و گوشی من بده - . 

بهش بدی میخوای نمیدم، - . 

شد جدی بار این : 

گوشی؟ آسا؟ دل -  
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 آرشاویر سپس سپرد، آرشاویر دست را گوشی و برچید لب دمغ

گفت آسا دل به رو و سپرد پویان دست را گوشی : 

نفر دو معاشقه خوندن. آسا دل بود زشت حرکتت این - ! 

گفت و برد زیر به سر شرمگین : 

فقط کنم اذیتش خواستممی - . 

 لبخند پویان ماند، تنها آسا دل و رفت و نگفت چیزی آرشاویر

گفت و زد آمیزی شیطنت : 



شدی تنها حاال - . 

گفت حین همان در و کرد فرار و زد بلندی جیغ آسا دل : 

 .ببخشید -

 

دارم شرم بودنم انسان از ! 

 ...گاهی

 ها یونجه روی پا باشم گوسفندی نباشم انانس خواهم می

نکنم دفن را دلی اما بگذارم، !  

اما بدرم را گوسفندها باشم گرگی  

هوس نه است، ذات روی از بدانم !  

با کنم گردش هاشب که باشم خفاشی  

نکنم پر پر را خوابی اما کور، چشمهای !  

اما کنم قار قار که باشم کالغی  

بیاورم بدست دروغ با را دلی که نکنم رنگ را پرهایم !  



 

# شریعتی_علی_دکتر  

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 
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 ماشین بار این و شده باز کترونیکیال در باز که نشد دقیقه دو

 ماشین صدای با آسا دل و پویان و شده حیاط داخل طاها و آریا



 با و گرفت را آسا دل پشت از پویان بعد ایلحظه ایستادند،

گفت لبخند : 

ورپریده گرفتمت - . 

گفت و کشید جیغی آسا دل : 

ببخشید ببخشید، - . 

نداره راه - . 

 " آخ " و گرفت دندان به را او ویباز آسا دل کند، کاری آمد تا

 از که طاها و آریا سمت بلندی جیغ با خودش و شده بلند او

زد صدا را آریا و دوید بودند، شده پیاده ماشین : 

داداشی؟ داداشی -  

 کردمی صحبت طاها با داشت که آریا کالم او بلند صدای با

 شد، خیره دویدمی سمتش داشت که آسا دل به و شده منعقد

 و خورد پیچ او پای ایلحظه که برسد، او به آسا دل تا بود نتظرم

 در را او و رساند را خودش فوری آریا که بود افتادن حال در

گفت و کشید آغوش : 



کوچولو؟ خواهر چیه -  

گفت زنان نفس نفس : 

بزنه رو من میخواد! دیگه کمک - . 

 کی؟ -

 بیرون آریا آغوش از را آسا دل و رسید سر پویان لحظه همان

گفت و کشید : 

خودمی چنگ تو دیگه حاال خب - . 

خب ببخشید - . 

کردم غلط بگو - . 

کردی غلط - . 

 چی؟ -

کردی غلط - . 

کردم غلط بگو گفتم - . 

کردی غلط میگم دارم منم خب - . 



غلط بگو - ... 

 ...غلط -

 .کردم -

 .کردی -

گفت پویان و شد بلند آریا و طاها یخنده صدای : 

میشی درست کردم یکی و اتهت و سر که حاال - . 

 دل و رفت جلو خنده با آریا که بیندازد، کول روی را او خواست

گفت و نهاد خود کنار و گرفت را آسا : 

داری؟ کارشچی است، بچه -  

نیست بچه هم هیچ سالشه، یک و بیست - . 

است بچه! که و اخالقش بینیمی عددِ، فقط که سن - . 

کرده فضولی کارم وت بچه اصطالح به دختر همین - . 

کار؟چی -  

 .حاال -



گفت و کرد نمایی مظلوم تصنعی ظاهری با آسا دل ولی : 

خوندم و زنداداشم و داداشم چت فقط - .  

 خانه داخل سمت طاها همراه و گرفت را او دست و خندید آریا

گفت آسا دل به رو سپس و کردند حرکت : 

دادم نجاتت و جونت - . 

 .ممنون -

 زبانی او برای آسا دل که کرد حرکت هاآن سر شتپ از هم پویان

گفت پویان و آورد در : 

میرسه بهت دستم باالخره - . 

گفت هم آسا دل : 

دانه دانه گه خورد لپ لپ گهی دانه، پنبه بیند خواب در پویان - . 

تربیت بی - . 

 که خانه وارد شد، بلند آریا و طاها یخنده صدای هم باز و

 و سالم از پس و نشستند هم کنار و رفتند سالن سمت شدند،

گفت و زد صدا را خاتون بلند صدای با آرشاویر پرسیاحوال : 



بیار آبمیوه تا چند لطفاً - . 

 باشد، امان در پویان دست از تا بود نشسته آریا کنار آسا دل

گفت و کشید را او کوچک بینی آریا : 

نمیاری؟ بالیی همچبن که من سر! ووروجک ببینم -  

 و نمادندان لبخندی تنها او حرف این مقابل در آسا دل

 که آن از پس شد، خیره او به لبخند با آریا زد، آمیزیشیطنت

 طاها و آریا سپس و نوشیدند را آن آورد، را آبمیوه خاتون

 غفلت از آسا دل رفتند، هم بعد و داده را امروز دادگاه گزارش

 که پویان و یددو اتاقش سمت بالفاصله و کرده استفاده پویان

 خوشحالی خاطر به زد دل ته از لبخندی تنها بود، شده متوجه

 دیگر نبود، مریض دیگر نبود، افسرده دیگر حاال که خواهرش،

 اتمام به آرشاویر با را حرفش نبود، تنها دیگر نبود، غمگین

 یتقه با رسید، وقتی و کرد حرکت آسا دل اتاق سمت و رساند

برچید لب و شد دمغ او دیدن با اآس دل شد، وارد کوتاهی . 

نخور رو من - . 

بخوره رو تو خواست کی حاال - ! 



گفت او دیدن با آسا دل نشست، تخت روی و شد نزدیکش : 

سرتِ تو شوم فکر یه - . 

دقیقاً آره - . 

 او دادن قلقلک به شروع و کرد پرت تخت روی را او هم بعد و

گفت و کرد : 

گیرمتمی گفتم دیدی آها، - . 

 حال همان در رفت،می ضعف خنده از داشت که حالی در آسا دل

 :گفت

کن ول ببخشید وای - . 

ها؟! میکنی چک رو من گوشی دیگه حاال -  

داداشی وای وای - . 

کنم ولت کردم غلط بگو - . 

کردی غلط - . 

گفت و داد قلقلک را او بیشتر : 



گفتی؟ چی -  

کردم غلط کردم، غلط - . 

 اشپیشانی کشید، آغوش در و کرد بلندش سپس و کرد رهایش

بوسید نرم را . 

 !عزیزدلم -

 داداشی؟ -

 جانم؟ -

شدی؟ آشنا آینوش با کِی از -  

پیش سال دو از - . 

گفت و نشست تخت روی صاف و آمد بیرون او آغوش از : 

شدی؟ آشنا باهاش کجا -  

بابا شرکت توی - . 

 بابا؟ -

 .پدرم -



است؟ زنده هنوز -  

زد صدایش تشر با و کرد اخمی پویان : 

آسا؟ دل -  

 .ببخشید -

گفت مکث کمی با : 

زدی؟ و مخش چطوری حاال -   

گفت مغرورانه و گرفت خود به ایجدی ژست : 

بزنم؟ و مخش من میاد نظرت به -  

تمومی چی همه آقای یه تو نه، - .  

طورِهمین - . 

 داداشی؟ -

 جانم؟ -

جوریِ؟چه خوشگله؟ خانومت -  

خوشگله خیلی آره، - . 



ببینم؟ بدی داری و شعکس -  

 هایعکس و شد گالری وارد و نموده باز را اشگوشی قفل پویان

گفت و داد آسا دل نشان را آینوش : 

من عشق اینم - . 

گفت و کرده رد یکی یکی را هاعکس ذوق با آسا دل : 

خوشگله قدرچه داداشی وای - .  

گفت مکث کمی با : 

سالشه؟ چند -  

سه و بیست - . 

ه؟دختر دونه یه -  

 .آره -

دیگه؟ ایران میاد -  

نه فعالً البته. آره - . 

 داداشی؟ -



 جانم؟ -

نیای دیگه اونور بری نذاری تنهام - ! 

گفت پویان که نهاد تخت روی را گوشی آسا دل : 

نکن؟ تکرار و حرف این بگم دفعه چند آسا؟ دل -  
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نیای دیگه ولی خانومت دنبال بری میترسم! آخه خب - . 



 برد او یچانه زیر دست پویان برد، پایین را سرش ناراحت و دمغ

گفت و کرده بلند را سرش و : 

 ایمتوجه. بیام خانومم با و کنم درست و کارهام که میرم من -

 عزیزم؟

 .آره -

گفت و بوسید را پویان یگونه و برد جلو را سرش : 

میری؟ کِی -  

بشه راحت بابتت از منم خیال و شد درست کارهات موقع هر - . 

 

کندنمی فرقی ... 

بد یا باشد خوب هوا ! 

که کسانی هوای به ما ... 

داریم شاندوست . 

کشیممی نفس . 

 



# اشناسن  

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 
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گفت و زد لبخندی آسا دل : 

 .اوهوم -



کن استراحت هم تو میرم، دیگه من - . 

 و کاشت او پیشانی بر ایبوسه ایخالصانه محبت با شد، خم

 و کوچک هایلب روی که بود آسا دل لبخند این سپس رفت،

گرفت شکل اشصورتی . 

 جمع حیاط در هم دور آرشاویر یخانواده تمامی شد، که بعد روز

 جا یک ها بچه سپس. کردند خنده و شوخی هم با کلی و شده

 هاخانوم و دیگر جایی آقایان. کردند بازی به شروع و شدند جمع

 درست کباب ناهار برای داشتند آقایان دیگر، جای یک هم

 و شوخی هم دور هاآن از هافاصله با هاخانوم و نمودندمی

 گوجه خاتون از و شد خانه وارد آسا دل. بود برپا شانخنده

 کرد اطراف به گذرا نگاهی چشمانش با و آمده بیرون و گرفت

 تنومندی و هیکلی مرد که کاوه دوست نیافت، را آرشاویر ولی

 شد تزدیک او به و رفت سمتش آسا دل دیدن با ورزشکار، و بود

پرسید و : 

میگردی؟ کسی دنبال -  

انگار؟ نیست دکتر آقای -  



 کاوه؟ -

 .نه -

آرشاویر آهان - ! 

 .بله -

گفت و برد جلو را دستش : 

دارم؟ رو کی اب آشنایی افتخار هستم، مانی من -  

آسا دل منم - . 

نمیدی؟ دست خوشوقتم، -  

 از پر صدای لحظه همان برد، جلو را دستش اختیار بی آسا دل

 نزدیک بود، مشهود صورتش روی بر که اخمی با آرشاویر ابهت

گفت جدی و شده : 

میده دست میکنه غلط - . 

 توجه بی آرشاویر ولی ماند، او روی بقیه کنجکاو و متعجب نگاه

گفت اخمو و شد آسا دل نزدیک هاآن نگاه به : 



میدی؟ دست -  

فقط. ندادم دست - ... 

گفت عصبانی و نداد او به زدن حرف مجال : 

شو خفه - . 

گفت دلخور و برد زیر به سر ناراحت : 

نبودین گشتم توندنبال آوردم گوجه فقط من - . 

گفت و گرفت او از را گوجه سبد : 

 .برو -

میاد بوش - . 

 چی؟ -

خواممی - . 

هاخانوم پیش برو گفتم میزنی؟ حرف نسیه چرا - . 

میخوام گوشت - . 



 سبد شد، ساکت بعد ولی بگوید چیزی شد باز دهانش آرشاویر

 گوشت ایتکه و کشاند آتش سمت را او داد، کاوه دست را گوجه

گفت و سپرد او دست و کرد جدا سیخ از : 

برو بدو حاال - . 

گفت و گرفت را گوشت آسا دل : 

 .چشم -

نمیری پسره این سمت هم دیگه ضمن در - . 

خدا به نرفتم سمتش من ولی - . 

 !نشنیدم -

 .چشم -

 لب بر لبخند شد، خیره گوشت به نگاهش رفت،می که حالی در

کرد حرکت هاخانوم سمت زنانقدم و گذاشت دهان بر را آن . 

 در غرق زد،می باد را شده کباب هایگوشت که حالی در آرشاویر

 جلوی هم آن برایش ایمقدمه هیچ بدون که شد آسایی دل فکر

 خود به دستی برخورد با بود، کرده خرج غیرت جمعیت کلی



 با کاوه که داد ادامه باز ولی کشید زدن باد از دست و آمده

گفت چشمکی : 

میشی هاخروس و مرغ قاطی داری هم تو که بینممی - ! 

 و نیاورد اقتط بعد ولی نگفت، چیزی کرد، اخمی آرشاویر

 :پرسید

نه؟ بودم ضایع خیلی -  

اصالً نه - . 

داد ادامه مکث کمی با سپس : 

کردن تعجب و شدن شوکه همه ولی - . 

 شده درست دیگر که هاگوشت به زدن باد به هم باز آرشاویر

گفت و کرد ایخنده تک کاوه داد، ادامه بودند : 

شدی عاشق ولی - . 

گفت او به هینگانیم با و زد پوزخندی آرشاویر : 

بیمارمه فقط اون - . 



همخونه یک و - ! 

 .نه -

نمیشدی غیرتی سرش وگرنه. آره - . 

نیومد خوشم فقط - . 

داداش؟ اوکی. نکن فرض گاگول منم. بابا نزن زر -  

گفت و زد او کمر بر آهسته کاوه زد، پوزخند آرشاویر هم باز و : 

شدی عاشقش که میارم یادت روز یه - . 

داد ادامه و کرد رنگد کمی هم بعد و : 

بدن بر بزنیم بریم بردار. شد درست میزنی؟ باد قدرچه بسه - . 

 هاخانوم که سفره سمت همگی کاوه روی به کیمیا بلند صدای با

 و رفتند بودند، چیده هم را هاوسیله و بودند انداخته حیاط وسط

 سینی داخل را هاکباب سیخ برداشت، را هاکباب هم آرشاویر

 کرد، جمعیت به نگاهی و کرد حرکت هاخانوم سمت بعد و نهاد

 کار دقیقاً شوم ینقشه این و بود آسا دل کنار خالی جای تنها

 و نهاد خاتون کنار را کباب هایسیخ حرص با آرشاویر بود، کاوه



 که هم کاوه به حال آن در و کرد حرکت آسا دل سمت هم بعد

گفت داشت لب بر لبخند و بود نشسته نامزدش کنار : 

برات دارم - . 

 همان نرفت، بین از آمیزش شیطنت لبخند آن هم باز کاوه ولی

 آسا دل قلب در خفیفی لرز نشست، آسا دل کنار آرشاویر که

 خیره بود نشسته مانی که رو به رو به و کرد بلند سر شده، ایجاد

 آرشاویر کرد، او یحواله را جذابش چندان نه لبخند مانی و شد

غرید لب زیر و فشرد و گرفت را آسا دل تدس اخمو : 

نیفته؟ بهش نگاهت نگفتم بهت مگه -  

گفت حرصی مکث کمی با : 

یاهلل پایین سر - . 

 که کاوه دست از را گوشت بشقاب آرشاویر برد، زیر به سر دمغ

 روی آسا دل بشقاب درون اول یپس گرفت، کردمی پخش داشت

پرسید و ریخت گوشت برنجش : 

برات؟ بریزم داری دوست گوجه -  



گفت شرمگین : 

 .ممنون -

 که کرد تشکر باز آسا دل و نهاد او برنج روی هم را گوجه

گفت آرشاویر : 

جونت نوش - . 

 و آرشاویر به تعجب با هم هاخانوم حتی آقایان، از غیر به بار این

توپید هاآن به آرشاویر که بودند زده زُل او حرکات : 

تونِ؟چه -  
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 این در و شدند خوردن غذا مشغول " هیجی " گفتن با همگی

 شنیده وضوح به که چنگال و قاشق صدای از غیر به میان

 و زدمی نبض محکم هم بیقراری هایقلب کوبش صدای د،شمی

 آرشاویر دیدن با مانی هم سپس! عاشقی بازار قافله این از امان

 مزه او به خورد که غذایی از هیچی و شد حرصی آسا دل کنار

 .نداد

 

 

ای؟بسته دل که ندانی و باشی عاشق  

عشق این از و باشی بسته دل ... 

نامنظم هایتپش این از ... 

شده؟ سپرده قلبت دست به کار ندانی حتی و  

 



# پشتیبان_شکیبا   

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 
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 سر با هاخانوم خوردند، را شانغذای همگی که آن از پس سپس

 تخت روی به هم آقایان و شدند سفره کردن جمع مشغول صدا و

 جمع را ظروف که حالی در آسا دل آرشاویر، جز شدند، ولو



 و داشت دست به دندان خالل که آرشاویر به یواشکی کرد،می

 نگاه که آرشاویر و شد خیره کرد،می تمیز داشت را هایشدندان

 دل کرد، طی خیالی بی بود، کرده حس خود روی را او سنگین

 آن از پس. کرد حرکت خانه داخل سمت دست به ظروف هم آسا

 جمع آشپزخانه در هم دور کردند، جمع را هاظرف هاخانوم که

 از و انداخته یکی آن گردن به را هاظرف شستن کدام هر و شده

 ساکت همگی آسا دل بلند دایص با ناگهان رفتند،می در کار زیر

 .شدند

میشورم خودم. دیگه بسه - . 

 آرشاویر و کاوه ناگهان که شدند، خوشحال او حرف این از همگی

گفت هاخانوم به رو آرشاویر و شدند آشپزخانه وارد : 

 نمیتونه کوچولو دختر یه و ظرف همه این کنیدنمی فکر -

بشوره؟ تنهایی  

آمد حرف به کیمیا : 

نیستیم؟ کوچولو ما وقت اون -  

نیستین که معلومه - .  



گفت و آسا دل سمت کرد رو : 

بشوری ظرف نیست نیازی. میخوره زنگ داره گوشیت برو - . 

 خواهی معذرت با و کرد هاخانوم به شرمگینی نگاه آسا دل

گفت آذین که رفت کوتاهی : 

پروندیش؟ چرا آرش بابا ای -  

آوردین گیر مظلوم رو بچه. خواست دلم - . 

گفت لبخند با و زد چشمکی آذین : 

رفت شدی عاشق پسر آی آی - . 

بابا برو - . 

شد بلند هم با هاخانوم صدای دفعه یک . 

رفت شدی عاشق آی آی - . 

هم اصالً - . 

 از و رفت غلیظی یغره چشم او به آرشاویر خندید، کاوه

گفت کیمیا که شد خارج آشپزخانه : 



. نیست کاملی تریدخ آسا دل که حیفشه ولی شده عاشق -

هست دختر این از بیشتر آرش لیاقت .  

گفت سپس و کرد تایید را او حرف آذین : 

نازیه و خوب خیلی دختر ولی - . 

 که شد تازه دلشان داغ هاظرف دیدن با باز صحبت کمی از پس

 سپس گفت، بقیه به هم کیمیا و داد کیمیا به شومی پیشنهاد بیتا

گفت آذین هم بعد و اوهک و الناز سمت کردند رو همگی : 

شورینمی را هاظرف خانومت و شما کاوه آقا خب - . 

عمراً ظرف؟ و من. بکن غلط - . 

 .میشوری -

گفت اخمو و گرفت را الناز دست کاوه : 

نداره و ازش کشیدن کار حق کسهیچ ماهه به پا خانومم من - . 

گفت کوتاه مکثی با و : 

بشورید بشینید نوبتی - . 



 سمت و شد خارج آشپزخانه از و گرفت را نازال دست هم بعد

 الناز و کرد اطراف به نگاهی و نشاند سالن روی را او رفت، سالن

پرسید مشکوک : 

کاوه؟ میکنی نگاه دقیق همه این چی به -  

نباشه کسی که - . 

 بگوید چیزی خواست و کرد اخم بود برده او هدف به پی که الناز

سوزاند را شاپیشانی او گرم و داغ یبوسه که . 

چسبید آخیش - . 

طلب فرصت - . 

نکردم خاصی کار - . 

بکن هم خاص کار بیا نه - . 

موقعش به هم اون - . 

 دریغ بی هایمحبت از همیشه و بود آمده هم خوشش چند هر

 دوست همیشه که آن با شد،می لذت غرق خودش به نسبت کاوه

 همیشه یول داشت، هم حاال و باشد داشته کاوه از ایثمره داشت



 را بحث این که هم دفعه هر کرد،می اذیت را او زایمان از ترس

 و کند آرام را او کردمی سعی نحوی به کاوه آورد،می پیش

 ولی ندارد، ترسی و خطر گونه هیچ زایمان که کند متقاعد

 داشت لوپوس که الناز برای زایمان که دانستمی خوب خودش

 با دکترها بود، دکتر چند نظر تحت او چون ولی است، خطرناک

 اشبچه تواندمی او که بودند گفته نبودند، مخالف او آوردن بچه

 که شد باعث زد، الناز شکم بر جنین که لگدی. بیاورد دنیا به را

 و زد کاوه پیشانی بر آهسته الناز بخندد، کاوه و بگوید آخی الناز

 :گفت

میزنه لگد آقا بچه بخندی هم باید - . 

 او زیبای و حرصی یچهره یحواله را ایعاشقانه نگاه فقط کاوه و

 .کرد

 که آن از پس. شستندمی ظرف نوبتی هاخانوم هم آشپزخانه در

 هم باز و رفتند سالن به خسته و کوفته همگی شستند، ظرف

 همسرش با خودش یخاطره از هانا و شدند جمع هم دور خانواده

 بلندشان یخنده که کرد تعریف هاآن برای داشت شمال در که



 تمیز را خانه که بود غروب به نزدیک... کرد پر را عمارت تمام

 خداحافظی هم بعد و نشود وارد فشاری خاتون به که کردند

رفتند و کرده . 

 او، هایمحلی بی و مهدیه دوری از کالفه آریا وقت چند این

 روز هر اینکه شد،می خسته او گریز و تعقیب از داشت دیگر

 اینکه کند، کاری نتواند و ببیند نزدیک از را او فقط

 لحظه هر اینکه شد،نمی رفع تنها او دیدن با هم هایشدلتنگی

 کرد،می دور او از را خودش مهدیه شود، نزدبک او به خواستمی

 سر کمی او با آریا بود کرده لجبازی او با مهدیه که روزی از

 از تنهایی به تواندمی که کردمی ادعا مهدیه بود، شده سنگین

 بود هفته یک به نزدبک. توانستنمی ولی کند، مراقبت خودش

 از را هاآن یخانه یشماره و بود، کرده پیدا را مهدیه یخانه که

 این بود، نموده صحبت مادرش با او با و بود گرفته او یهمسایه

 خیلی مادرش بلکه نبود میان در جدلی و بحث هیچ تنها نه بار

 دوست بود، هم پدرش روی خوشحالی این و شد، شحالخو هم

 و ببیند را پسرشان دردانه عروسی شانمرگ از قبل تا داشتند

کنند وداع را دنیا این بعد . 
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 زنگ دختر آن یخانه به و دانسته غنیمت را وقت مادرش پس

 که هفته همین یجمعه شد قرار و نموده صحبت او مادر با و زد

 که وقتی آریا و بروند خواستگاری به دیگر روز چهار شدمی

 مهدیه. زدمی بشکن هوا در مدام و شد خوشحال بسیار فهمید

 قرار و باشد آماده هفته این برای گفت او به مادرش که وقتی مه

 این که دانستمی انگار دلش ته بیاید، خواستگار برایش است



! آریا اخمو و سمج دکتر همان جز نیست کسی خواستگار

 او برای ولی کردمی لجبازی زیاد، هم خیلی داشت دوستش

بود قائل زیادی ارزش . 
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 به را خوش خبر این و رفته آرشاویر عمارت به تمام شوق با آریا

 و شدند خوشحال برایش خیلی هاآن داد، آرشاویر و آسا دل

کردند دعا برایش . 

 باج او از و کردمی ایجاد مزاحمت سمیرا برای بهزاد بود مدتی

 چون و گنجیدنمی مخش در زور حرف که سمیرا خواست،می

 و گرداندمی سر را او دفعه هر بدهد او به پولی خواستنمی

 را پولش خواهدنمی او بود کرده حس که هم بهزاد زد،می دورش

 گفت، خواهد رامین به را چیز همه که بود کرده تهدید را او بدهد

 تا منتظر و کرده کمین هاآن یخانه در جلوی روز هر رو این از

 از رامین بگوید، او به را چیز همه و بیاید بیرون خانه از رامین

 نداشت خبری بود کشیده آسا دل برای سمیرا که شومی ینقشه

. بود کرده خطاب خراب را مظلوم دختر آن اطالعی هیچ بدون و

. خوردمی آب سمیرا از هاآتش این یهمه که دانستنمی ولی

 آسا دل با و شده اجیر سمیرا توسط که بود پسری همان بهزاد

 بی و ساده دختری. بود کردا نابود را او بکارت و کرده دوستی

 به و افسرده را او پلیدش افکار با سمیرا بعد جا، همه از خبر

 ماند منتظر در پشت قدرآن بهزاد. بود فرستاده روانی بیمارستان



 کلید خواست وقتی و شد پیاده ماشین از و آمد رامین اینکه تا

 عقب به بهزاد صدای با کند باز و ببرد در قفل مغزی درون را

 بعد ولی ببیند، را او نتوانست خوب تاریکی در برگشت،

 خوردمی که جوانی دیدن با و کرد عادت تاریکی به چشمانش

گفت باشد، داشته سال سه و بیست یا دو و بیست : 

جوون؟ کردی صدا رو من -  

بله. سالم - . 

 .نمیشناسمت -

میشناسم خوب رو شما من ولی - .  

کجا؟ از -  

نیستی؟ آسا دل دایی مگه -  

گفت متعجب رامین : 

هستم چرا - . 

بزنم حرف باهاتون باید جا، یه بریم میشه - . 

گفت بهزاد که شد خیره او به متعجب رامین زبا و : 



 .مهمه -

گفت و آمده خود به کمی رامین : 

بشینیم؟ ماشین تو -  

 .باشه -

 و نشست و کرده باز ریموت با را آن و رفت ماشینش سمتش

نشست هم بهزاد . 

بگی؟ میخوای چی ببینم بگو جوون، پسر خب - ! 

 او سمیرا اینکه از سمیرا، با اشآشنایی از... گفت و گفت بهزاد و

 حکم او برای و کرد، بزرگش و داشت اشنگه مخفیانه هاسال را

 پر و کرد خارج خانه یتیم از را او اینکه از داشت، را خوانده مادر

 و نخواست و خواست چه هر اینکه از گرفت، را بالش و

 بود، احمق اینکه از. کردمی فراهم او برای سمیرا را خواستنمی

 بیچاره و خود خام را یتیمی بچه و خورد را او گول که بود جاهل

 را خانه یک و ماشین یک خریدن قول او به سمیرا اینکه از کرد،

 خاطر به را بال آن اینکه از داشت وجدان عذاب حاال. بود داده

 لحظه هر رامین و گفتمی. بود آورده آسا دل سر پول چندرغاز



 شریک همسرش، گنجیدینم باورش در و شدمی قبل از ترشوکه

 آشفته بر رامین و گفتمی بهزاد. باشد پست همه این اش،زندگی

گفت آخر در شد تمام که حرفش. شدمی ترعصبی و : 

 که برگشتم من پاکه، واقعاً دختر اون که بدونین خواستم فقط -

 مسوولیت خودم کنین قبول اگه و ببخشه رو من بخوام ازش

 قول. کنممی ازدواج آسا دل با و ونممیم پاش و کردم که و کاری

کنم خوشبختش میدم . 

گفت و سایید هم به حرص از را هایشدندان رامین : 

کنممی خبرت برو فعالً - . 

 شد پیاده هم رامین و دفت و شده پیاده خداحافظی بدون بهزاد

 با را آن و رفت خانه در سمت و نموده قفل ریمووت با را ماشین و

 و بلند گوشخراش فریاد و شد خانه اردو و کرد باز کلید

 از را سمیرا و لرزاند را خانه ستون چهار که بود اشمردانه

 دید، سمیرا که همان. کشاند سالن به اتاق از را رایان و آشپزخانه

 و برد یورش او سمت! شده؟ چه کند باز دهان خواست سمیرا تا

شد بلند دادش صدای و کرد او زدن کتک به شروع : 



آشغال یکهزن - . 

 چه دانستنمی هنوز که شد بلند سمیرا هایگریه و تقال صدای

 مانند را خشمگین ببری چون حد این تا رامین چرا و! شده؟

 !است؟

 رامین داد داشت، نگه محکم و گرفت را پدرش و رفت جلو رایان

شد بلند : 

دستش کف بذارم و حقش برم کن ول رو من - . 

اشب... آروم... آرو... بابا - . 

 خون لباسش با که حالی در و نشست صاف زمین روی سمیرا

گفت کرد،می پاک را دهانش روی : 

تازوندی اسب مثل وحشی؟ چته - ! 

کردی؟ امبیچاره گذاشتم کم برات چی -  

زد زانو زمین روی ناتوان . 

نکردم؟ فراهم من و خواستی چی -  

شد داربغض اشمردانه صدای : 



کردی؟ مونزندگی و خودت و من با رو کار این چرا -  

گفت و کرد رایان به ایاشاره : 

 آوردی؟ سرمون رو بال این که سالشه چند بچه این میدونی -

 آره؟

گفت ناراحت سپس فشرد، و نهاد قلبش روی دست : 

 دختر اون دادی، باد به و زندگیمون گرفتت، یتیم دختر اون آه -

 باعث ارِ،بدک دایی بشم من شدی باعث کردی، خراب من پیش و

 شدی باعث. روانی بیمارستان بذارمش خودم هایدست با شدی

 کم آبت بود، کم نونت زن آخه. خودت مثل کارطمع یه بشم من

 من بودی پست همه این تو بود؟ چی زمستونت چلچله بود

 اون دارایی به کارچی ثروت؟ همه این و مال همه این نفهمیدم؟

داشتی؟ بچه   

 کرد نگاه مادرش به تأسف با و شد خیره نرامی به متعجب رایان

گریستمی سکوت در تنها سمیرا و . 

رسیده گوشم به اشهمه نکردی؟ کارها چه - . 
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فهمیدی؟ کجا از -  

نکشیدی؟ خجالت. خودت پرورده دست از -  

 بهزاد؟ -

 .آره -

 ازش و کنم نگاه دختر اون روی تو رویی چه با من حاال -

بخوام؟ حاللیت  



گفت مکث کمی با : 

بشه عروسم دختر این خواستمی دلم من - . 

داد ادامه و کرد مکث هم باز : 

 آهش شد؟ خنک دلت! کردی؟ کارچی هرمخوا یادگار با ببین -

مونزندگی تو پاشید .  

گفت و داد نشان را رایان دست با : 

میفهمی؟. بزنه حرف نمیتونه -  

 سمیرا به رو و شد بلند ناتوان خمیده هاییشانه با و غمگین

 :گفت

میکنی بخشش طلب ازش و پیشش میریم فردا - . 

 به رو رایگان و رفت اتاقش سمت و نماند او از حرفی منتظر

گفت مادرش : 

 .متأسفم -

زد هق غصه از دنیایی با سمیرا و رفت هم او و . 
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 یخانه سمت و شده آماده سمیرا و رامین شد، که بعد روز

کردند حرکت آرشاویر . 

 روی از دید را او که آسا دل و آمد بیرون اشکلبه از آرشاویر

زد صدا را او و شده بلند تاب : 



دکتر؟ آقای -  

 بله؟ -

ببینم؟ رو کلبه توی منم میشه -  

گفت و کرد اخم آرشاویر ناگهان : 

 .نخیر -

 ته ، دید را او حالت این که آرشاویر برچید، لب دمغ آسا دل

گفت و کرد باز هم از را دستانش و رفت ضعف دلش : 

اینجا بیا - . 

 او سمت ایموذیانه لبخند با آسا دل و کرد اشاره آغوشش به

 آسا دل بگیرد، آغوش در را او خواست آرشاویر که همان و دوید

 برگشت آرشاویر و ایستاد فطرآن و رفت در او دست زیر از

گفت و او سمت : 

کوچولو؟ میری در من دست از -  

گفت و داد تکان چپ به را سرش آسا دل : 

دفعه این - . 



 بگذارد سر به سر را او خواست باز ولی دوید، آرشاویر سمت و

کشید آغوش در را او ناگهانی حرکتی در و فهمید آرشاویر که . 

بشه؟ چی که بری در میخوای -  

بشه؟ چی که کنین بغلم -  

میگه؟ چی قلبت ضربان -  

میگه؟ چی تونقلب تپش -  

گفت و فشرد خود به را او : 

شده درازتر زبونت - . 

 .اوهوم -

تفهیمی؟. باشی رسمی باهام نیست الزم -  

 .بله -

 و بود آورده در لرزش به را تمامش که داغ و ناگهانی آغوش این

 از داشت، دوست را بخورد محکمی تکان قلبش بود شده باعث

 و کردمی رشد داشت و بود زده جوانه دلش در که احساسی

 و آمدمی خوشش آمده در رقص به وجودش تمام ایپروانه چون



 در ابد تا داشت دوست. رودمی بین از احساس این خواستنمی

 باشد، آرشاویر ستپر یسینه روی سرش و بماند آغوش همین

 این او و نمود لبریز را شوجود تمام نشدنی وصف آرامشی

 حسش جا هیچ که آرامشی داشت، دوست عجیب را آرامش

 و کردمی احساس را قلبش کوبش صدای هم آرشاویر. بود نکرده

 آنچنان را داشتنی دوست و ظریف موجود این خواستمی دلش

 با ولی کند، حس روحش و وجود در را او که بفشارد خود در

 کم بود، نمایان او یچهره بر که یاخم و رویش به رو فرد دیدن

 هم آسا دل کرد، رهایش و شده شل آسا دل دور از دستانش کم

 و برد زیر به سر شرمگین پویان اخموی و جدی یچهره دیدن با

توپید او به تندی لحن با و شد نزدیک کمی پویان : 

اتاقت تو برو - . 

 داداشی؟ -

شد تندتر لحنش : 

اتاق گفتم - ! 



 آرشاویر به نگاهی که آن بدون زیر به سر و یدبرچ لب آسا دل

 اخم با فاصله همان از پویان رفت، اتاقش سمت عجله با بیندازد

گفت آرشاویر به رو حرصی و : 

 بهت نمیخواد دلم اصالً نباش، نزدیک بهش همه این لطفاً -

بشه وابسته . 

زد را دلش حرف بعد و کرد مکث کمی : 

نکن چتپو احساسات یبازیچه و خواهرم - . 

گفت برزخی و داد نشان واکنش آرشاویر او حرف این از : 

گیرمنمی بازی به و کسی من - . 

میکنی رو کار این داری ولی - . 

میکنی اشتباه داری - . 

حال هر در - ... 

 اتاق وارد و نموده طی باال به را هاطبقه سپس و رفت هم بعد و

 یزیچ خواست و نشست تخت روی و شد نزدیکش شد، آسا دل



 و کرده او آغوش پرت را خودش بغض با آسا دل ناگهان که بگوید

گفت ناراحتی لحن با : 

خدا به. من نداشتم منظوری خدا به - . 

گفت و بوسید را اشسرشانه و فشرد خود به را او پویان : 

 که اینه خاطر به فقط میگم چیزی اگه من. عزیزم میدونم -

هستی ایهمیدهف دختر تو میدونم من. نشی وابسته بهش . 

 دو با را او کوچک بینی کرد، رهایش و بوسید را او دیگر بار

کشید انگشت . 

کن ول و دماغم آی - . 

گفت و کرد رها را اشبینی لبخند با پویان : 

 سالمتی به خودت و خودم کارهای وقتی. خریدم خونه اینجا -

میکنی زندگی آینوش و من با من، خونه میای شد حل . 

میشه احتنار آینوش - . 

 و پیشنهاد این خودش اصالً. داره دوستت خیلی اون نمیشه، -

 .داد



 خودش خونه توی اینکه از بعداً داده و پیشنهاد این االن -

میشه ناراحت نیست راحت . 

میکنی اشتباه - . 

 داداشی؟ -

 جانم؟ -

گفت و برد زیر به سر : 

دارم دوست رو اینجا من - . 

بیای من با باید. یباش اینحا ابد تا نیست قرار - . 

 ...ولی -

کرد قطع را حرفش . 

گفتم من که همون. نباشه حرف - . 

 خارج او اتاق از و شده بلند پویان نگفت، چیزی و کرد سکوت

 .شد



 داشتند شدن وارد قصد و بودند عمارت در پشت سمیرا و رامین

گفت و ایستاد جلویشان بادیگارد که : 

داخل برید نمیشه - . 

نیومدم بحث و دعوا و جنگ واسه - .  

گفت و کرد اشاره سمیرا به : 

اومدم خانومم با که بینیمی - .  

داد ادامه کوتاهی مکث با : 

دارم کار دکتر با - . 

کنم هماهنگ بدید اجازه - . 

گفت و رامین سمت کرد رو سمیرا بست، را در و رفت : 

اومدی زیاد اینکه مثل قبالً - ! 

 .آره -

 چرا؟ -

آسا دل گرفتن پس واسه - . 



 وارد بادیگارد. شد برقرار سکوت شانبین و نگفت چیزی دیگر

زد صدا را خاتون و شد عمارت : 

 خاتون؟ -

 بادیگارد به رو و آمد بیرون آشپزخانه از دست به مالقه خاتون

گفت بود، جوانی پسر که : 

پسرم؟ جانم -  

اتاقشه؟ تو دکتر آقای -  

 .آره -

نیست؟ زود ناهار واسه -  

میکشه طول. کنممی رستد آش دارم - . 

گفت و کشید لبش دور را زبانش : 

 .آهان -
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 آرشاویر اتاق در پشت و نموده یط را هاطبقه عجله با هم بعد و

 ایستاد در کنار و کرد باز را در او " بفرمایید " با زد، در و ایستاد

 دستش ساعد و بود کشیده دراز تخت روی که آرشاویر به رو و

گفت بود، نهاده اشپیشانی روی : 

اومده خانوم آسا دل دایی دکتر آقای - . 

گفت و برداشت اشپیشانی روی از را دستش آرشاویر : 

بره کن رد - . 



داره کار باهاتون و نیومده دعوا و بحث واسه گفت! آقا ولی - .  

داد ادامه مکث کمی با : 

اومده هم خانومش با - . 

گفت و شده بلند تخت روی از آرشاویر حرف این گفتن با : 

داخل بیارشون برو - . 

 اتاق سمت و شده خارج خودش اتاق از آرشاویر و رفت بادیگارد

 کرد باز را او اتاق در زدن در ایتقه بدون محابا بی رفت، اآس دل

 از تازه پیچ حوله که آسا دل دیدن با کند باز دهان خواست تا و

 جیغ او دیدن با آسا دل و شد بسته دهانش بود آمده در حمام

 ریخته دورش که او خیس موهای دیدن با آرشاویر. زد کوتاهی

 و سفید پاهای طورهمین و بود کرده بامزه و تخس را او و بودند

 دل در و گرفت اوج قلبش ضربان معلوم زانو تا که خوشتراشش

 را او حرکتی در و شد نزدیک قدمی شد، ایجاد التهابی بیقرارش

 و لرزیدمی او آغوش در شرمگین آسا دل کشید، خود سمت

 خود به را او کمی آرشاویر نداشت، را سرش کردن بلند روی

گفت و کرد نزدیک او موهای به اشبینی و فشرد : 



میدی خوبی بوی - .  

رفت در دهانش از آسا دل ناگهان : 

شامپواِ بویِ - . 

تنتِ بوی. نه - . 

 رهایش آرشاویر کرد، ریزی یناله آسا دل که فشرد را کمرش

گفت و نهاد او کمر روی دست و نموده : 

میگیره؟ درد میزنم دست -  

 .نه -

گفت و فشرد : 

چی؟ حاال -  

آره ی،آ - . 

ببینم باال بزن - . 



 که آسا دل سرخ هایگونه و او، و خود موقعیت درک با بعد ولی

 اندام از را نگاهش سختی به و آمده خود به بودند، شده اناری

گفت عامرانه و رفت در سمت و گرفت او ظریف : 

نمیای بیرون اتاقت از نگفتم که وقتی تا بیرون میرم من - . 

 ضعف حس با آسا دل و رفت عجله با و بست را در هم بعد و

 جا حالش تا کشید عمیق نفس چند و نهاد قلبش روی دست

 به و نموده خشک را موهایش و کرده تن مناسبی لباس آمد،

 کمرنگی رژ بود، روح بی صورتش کرد، نگاهی آیینه در خودش

نشست آن روی و رفت تخت سمت باز رضایت با بعد و زد . 

 از پس بود، نشسته سمیرا و رامین روی به رو سالن در آرشاویر

 هر از رامین خوردند، هاآن و آورد آبمیوه برایشان خاتون که آن

 سکوت در تنها آرشاویر و گفت آرشاویر برای نبود و بود چه

 ساعت یک از پس. زدمی پوزخندی گاهی از هر و دادمی گوش

 لحن که بگوید چیزی و بزند پوزخندی خواست باز صحبت

کرد قفل را دهانش رامین ددردمن . 

اومدیم حاللیت واسه - . 



گفت او به رو آرشاویر و آمد او که زد صدا را بیتا آرشاویر : 

پایین بیار رو آسا دل برو - . 

 .چشم -

 دل رفت، آشپزخانه به خودش سپس برگشت، آسا دل با و رفت

 دیدن با سمیرا رفت، عقب قدمی اشزندایی و دایی دیدن با آسا

گفت طورهمان رفتمی سمتش که حالی در و شد بلند او : 

عزیزدلم؟ دخترم؟ -  

گفت بلند صدای با آسا دل : 

نیستم عزیزدلت من نیستم، دخترت من - . 

شد متوقف آرشاویر جدیِ صدای با که برود خواست هم بعد و : 

آسا دل جات سر بمون - . 

گفت او که شد خیره آرشاویر به شوکه : 

 یه باید قبلش ولی حاللیت، واسه دناوم اتدایی زن و دایی -

بدونی و چیزهایی . 



 شکسته را آسا دل که سمیرا مهم گندکاری از هنوز رامین ولی

بود نگفته بود کرده . 

نمیدی هااین تحویل رو من بودی داده قول شما - . 

ندادم قولی تو به من - . 

دادی قول - . 

تو؟ چته. نگرفتم تصمیمی هنوز -  

گفت بغض با : 

بدی؟ اینا تحویل رو من وایمیخ پس -  

بشین بگیر - . 

گفت جیغ با : 

 .نمیخوام -

 هاطبقه سمت عجله با کند برخورد او به سمیرا دست که آن قبل

 نادیده هم را آرشاویر هایزدن صدا و کرد حرکت باال به و رفت

 عادت به کوبید، هم به محکم را در و شد اتاقش وارد و گرفت



 پدر برای دلش. گریست و کرد کز نوچهارزا در کنار اشهمیشگی

گفت خودش با شد، تنگ مادرش و : 

کنه اذیتم هم باز اومده دایی زن که کجایی بابایی؟ - . 

 رفت، سمتش دید، در کنار را او و شد او اتاق وارد آرشاویر

 او لرزان یچانه زیر دست نشست، زانو چهار و شد خم جلویش

 او چشمان زیر را دخو شصت انگشت کرد، بلند را سرش و برد

گفت و برد : 

حاللیت واسه اومدن کن گوش حرفشون به آسا؟ دل - . 

 .نمیخوام -

شد مهربان لحنش : 

آسا؟ دل -   

زد جیغ گریه با آسا دل ولی : 

 .نمیخوام -

شد عصبی مقابل در هم آرشاویر . 

نبر باال من واسه و صدات - . 



خدا رو تو نده، شونتحویل رو من - . 

بدن توضیح برات بذار حداقل آسا دل - . 

نمیخوام. نمیخوام - . 

 پویان شد، همراه بلندش جیغ با اشبعدی " نمیخوام " و

گفت و شد آسا دل اتاق وارد سراسیمه : 

آسا؟ دل -  

پرسید آرشاویر به رو : 

شده؟ چی -  

گفت گریه با : 

 برم نمیخوام من. ببره خودش با رو من میخواد دایی داداشی؟ -

خدا رو تو . 

آمد حرف به آرشاویر : 

میکنه اشتباه داره - . 
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گفت آرشاویر که شود نزدیک خواست پویان : 

باش بیرون لطفاً - . 

بذار تنها خواهرم با رو من بیرون برو خودت - . 

گفت دیگری نوع را حرفش و کرد اخمی آرشاویر : 

بیرون برو پس. دارم تسلط روش بهتر من - . 

داری؟ من خواهر روی تسلطی چه تو. منه خواهر -  



 را آسا دل و شد نزدیک او به پویان و شد ترغلیظ آرشاویر اخم

 و فشرد خود به را او و برد ختت سمت و کشید آغوش در کمر از

 :گفت

بری جایی نیست قرار تو عزیزدلم؟ آسا؟ دل - .  

آمد حرف به هم آرشاویر هم باز : 

 نمیخوام بذاری؟ تنهامون لحظه چند کنی لطف میشه -

 .بخورمش

 که حالی در و نشاند، تخت روی را او و کرد رها را آسا دل پویان

گفت رفت،می بیرون : 

نکشه طول زیاد - . 

گفت و گرفت جای آسا دل کنار بالفاصله آرشاویر او رفتن با : 

بمونی؟ اینجا داری دوست -  

 .آره -

شدی خوب دیگه تو ولی - . 

داد ادامه و کرد مکث : 



 آخر تا احتماالً کردم امضأ و مُهر و سالمتیت صحت نامه من -

میدمت راسخ دکتر تحویل دادگاه از بعد یا هفته . 

نمیدی؟ ایید تحویل رو من یعنی -  

 .نه -

بمونم اینجا میخوام من ولی - . 

بشه؟ چی که بمونی اینجا -  

 را او و داد دست از را طاقتش هم باز آرشاویر گریست، شرمگین

کشید آغوش در . 

نکن گریه - . 

بمونم اینجا میخوام من - . 

بزنه حرف باهات پیشت بیاد اتدایی زن بذار - . 

 .نه -

بمونی اینجا خواست دلت رقد چه هر میتونی بذاری اگه - . 



 آسا دل ولی زد، او کردن آرام و کردن رام برای فقط را حرف این

گفت فوری و شد آرام : 

 .باشه -

 به را او ظریف تن نداشت، خود آغوش از را او کردن جدا قصد

چسباند خودش . 

عزیزم آفرین - . 

 آغوش از خواستمی هم زد،می نبض تولوپ تاالپ کوچکش قلب

 او آغوش در آرامش این ابد تا خواستمی هم بیاید، بیرون او

 داشت او هایگفتن " عزیزم " خودش؟ مال. باشد خودش مال

دادمی احساس از پر دختر این دست کار . 

میدم فشار آروم و کمرت بودی خوبی دختر که حاال - . 

گفت و شد جدا او از فوری و خورد خفیفی تکان : 

زشته اِ - . 

عمته زشت - . 



 از بیش لحن این از آسا دل و کشید آغوش در فوری را او باز و

ماند باز تعجب از دهانش او خودمانی حد . 

هوم؟! کنی فرار خواستیمی -  

دیگه کن ولم - . 

 کرد خوردن تکان به شروع آسا دل فشرد، محکم کمی را کمرش

گفت و : 

میکنه دعوام داداشی. کن ولم - . 

کنم؟ بغلت داری دوست خودت یعنی پس آهان -  

کرد تقال باز و نگفت را دلش حرف ولی نداشت؟ داشت، دوست . 

کن ولم - . 

فشرد را کمرش ترمحکم . 

 .آی -

میکنه؟ درد کمرت -  

  .آره -



قبول؟ کنم خوردش -  

گفت و شد جدا او آغوش از باز و کوبید او بازوی به آسا دل : 

 .نه -

 او برای کردمی احساس آسا دل و نداشتند خبر هم حس از

 حس اما آرشاویر شده، گرفته بازیچه به که عروسکیست ماننده

. برود لو احساسش تمام است ممکن و کرده رویزیاده نمودمی

 رفت،می بیرون او اتاق از که حالی در و شد بلند کشید، عقب

 :گفت

اتاقت بیان میگم اتدایی زن و دایی به - . 

شدند آسا دل اتاق وارد سمیرا و رامین بعد ایلحظه و رفت و . 
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 فرمانی حکم اتاق در سکوت تنها و بودند نشسته هم کنار

آمد حرف به رامین اینکه تا ،کردمی : 

جان؟ دایی آسا؟ دل -  

گفت رامین که شد خیره او به آسا دل : 

 شیوه بدترین به. کردم بدی حقت در خیلی دارم قبول -

کردم قضاوت رو خودم آب از ترپاک خواهرزاده . 

بماند ساکت نتوانست . 



 بدی حقم در فقط دایی؟ آره کردی؟ بد قضاوت فقط دایی -

 کردی؟

گفت ناراحت و کردند باریدن به شروع هایشاشک : 

 بخشش ادعای که زنت همین دایی، نکردی باور و هامحرف -

 دادم نشون بهت دایی، میزد کتکم نبودی خونه وقتی میکنه

 میخوره؟ سُر زمین از همیشه آدم یه مگه. دایی کرد الپوشونی

 و ینکن بغل تا رو گربه بیفته؟ حموم توی قراره روز هر آدم مگه

دایی نمیگیره گازت نکنی اذیتش . 

گفت و زد هق هق : 

 ازتون من ولی. خواستمی و ارثم و میزد رو من زندایی همین -

 بار یه و میزد رو من. کردین روانیم. شکستین و دلم گیرممی

 جای به. دادمی تحویل دیگه چی یه دیگه بار افتادم، گفتمی

. گرفتی و زنت طرف کنی مراقبت ازش و خواهرت یادگار اینکه

بود گرفته و چشمش پولم که دروغگو جادوگر زن یه .  

 اشک او پای به پا هم سمیرا و ریختمی اشک و گفتمی

 را او توانستنمی آسا دل ولی کرد،می بخشش طلب و ریختمی



 خواستمی دلش داشت، دوستش اش،دایی ولی. ببخشد

 هایکدورت به خواستمی دلش باشد، داشته را او هایمحبت

 نبود توانش در اش؟دایی زن ولی دهد خاتمه اشدایی و خودش

بود خورده مهلکی هایضربه او از ببخشد را او . 

 جوانی قبل مثل دیگر و بودند شده خمیده هایششانه رامین

گفت بغض با بود، شده سفید هم موهایش از تکه چند و نداست : 

دایی؟ شکسته هم رو تو جادوگر زنیکه این -   

میبخشی؟ و حقیرت دایی این دخترم -  

گفت و انداخت اکو و زد زنگ گوشش در بارها " دخترم " کلمه : 

دخترم؟ میگی هم باز -  

دخترم آره - . 

 در خواسته خدا از رامین کرد، باز هم از بچگانه را هایشدست

کشید آغوشش . 

برات کنممی جبران. دایی عزیز برم قربونت من - . 



 اعالم رامین دور دستانش کردن حلقه با را خود بخشش آسا دل

 به را او. شد خوشحال نهایت بی رامین و ریخت شوق اشک کرد،

گفت و فشرد خودش : 

دخترم بخوری غصه نمیذارم دیگه - . 

 دایی؟ -

دایی؟ جان -  

 دایی؟ -

عزیزم؟ جانم -  

 فیلم برام کشیدم، درد خیلی دایی، کشیدم تنهایی خیلی -

. میرممی وقتاون! بشه تموم زنت نفع به دادگاه که نکنی بازی

 مرگم قبل وقتاون خواهرت، کنار میره اتخواهرزاده وقتاون

بگیره وجدان عذاب جادوگرت زن که کنممی کاری . 

 او برای دلش رامین و گفتمی ناراحتی و بغض با را هااین یهمه

کاشت او موهای روی ایبوسه. سوختمی . 

نزن رو حرف این - .  



 آغوش از آرامی به! سکوت... سکوت و بود سکوت و زد هق

 را او هایاشک اشمردانه بزرگ هایدست با او شد، جدا رامین

گفت ناراحتی با سمیرا و کرد پاک : 

 دخترم؟ -

داد را جوابش تندی به : 

نیستم دخترت من - . 

مادرت مثل میشم برات ببخش، منم - . 

 نمونه مادری توی اون. باشی مادرم مثل نمیتونی وقت هیج تو -

 .بود

 دخترم؟ -

 برو حاال زدی و هاتحرف اومدی. نیستم دخترت من گفتم -

 .بیرون

آسا؟ دل -  

شد تندتر لحنش : 

زدنات کتک میره؟ یادم کارهات کردی فکر چیه؟ - .  



نزن خدا رو تو دایی زن ". شد اکو ذهنش در صداها . " 

 متته هات؟کردن اذیت کنممی فراموش کردی خیال -

هات؟زدن  

 ه*ه یه مادرت مثل هم تو ". شد اکو هم باز و ذهنش در صداها

 " .ای

بود تندیس یه من مامان - . 

 و شد مظلومانه لحنش سپس فشرد، و نهاد قلبش روی را دستش

گفت بغض با : 

 باعث. میره یادم نکن فکر بیرون، کردی پرتم آبرویی بی با -

 دختر یه رو من همه شدی باعث بشم، دور دوستام از شدی

. کنن امحواله متلک و پوزخند هی دیدنم با و ببینن خراب

بیرون برو دایی، زن زیادن خیلی گناهات . 

 حرف نمیتونه امبچه گرفتتش تو آه کن رحم پسرم به حداقل -

 .بزنه

گفت آسا دل که بگیرد را دستش خواست : 



 اتبچه که نخوری یتیم مال میخواستی چه؟ من به جهنم به -

نشه طوریش . 

بگذر بیا. کردم اشتباه دخترم؟ - . 

جادوگر بیرون برو - . 

 نگاهی ناراحتی با سمیرا و کردمی شاننگاه فقط مستأصل رامین

 آسا دل رفت، بیرون به حرفی هیچ بی و شد بلند و کرد رامین به

گفت و کرد رامین آغوش پرت را خودش : 

میمونی؟ پیشم شب تا دایی -  

زیزمع میمونم که آره - . 

بوسید را سرش . 

میخوری؟ من با هم و ناهار -  

عزیزم آره - . 

نذاشت؟ دایی زن میخری خرگوش برام دادی قول بهم یادته -  

گلم آره - . 



میخری؟ برام و اون -  

برات میخرم - . 

میکنی؟ بغلم بابا مثل میخوابی؟ پیشم هم و شب -  

دخترم آره - . 

 مظلومانه ایهگریه صدای تنها این و فشرد، خودش به تنگ

 کردمی لوس اشدایی برای را خودش داشت اشکال چه گریست،

دید؟می محبت و  

 شکل ترینجدی عالم در نباشد، لوس تواندنمی دختری هیچ

 بیشترین تا بخرند، نازت تا باشی لوس داری نیاز باشی، که ممکن

باشد تو برای محبت . 

 محال ریزدمی پایت محبت که کسی آغوش در باشی که دختر

نشوی رام است ... 

 را دختر خدا اصالً نباشی؟ دیدن محبت عاشق و باشی دختر

است نموده خلق مظلومیت و ظرافت برای . 
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 کنی، امنیت احساس که باشد کنارت مرد یک تا باشی دختر باید

. کند خرج غیرت برایت مرد کرد، تو به چپ نگاه کسی اگر که

 معطوف را همه و کنی جاودانگی و بدرخشی و باشی دختر باید

 هست حواست ولی! ضعیف هم قدر چه هر باشی که دختر. خود

 اوست و ندارد معنایی بودن ضعیف شدبا کنارت مردی وقتی که

توست برای محکمی گاه تکیه که . 



 به حواسش و دادمی جان برایش که داشت برادری آسا دل حاال

 پدرش مثل ریخت،می پایش به محبت که داشت ایدایی و بود او

 شد که آرام ماند، او آغوش در ساعت یک تمام. داشت دوستش

. بوسید نرم را او پیشانی شد خم و نموده جدا خود از را او رامین

 شد، اتاق وارد آرشاویر بعد ایلحظه و خورد اتاق در به ایتقه

 آرامش و صلح فهمید هاآن خندان هایلب از و شد نزدیک

گفت و شد نزدیک است، برقرار : 

است آماده ناهار - . 

گفت و آسا دل سمت کرد رو : 

بپوشون و موهات بیای میخوای داریم، مهمون - . 

بخورم؟ غذا امدایی با اتاق تو میشه -  

باال بیارن و غذاتون میگم! نشه؟ چرا - . 

 .ممنون -

پرسید آسا دل به رو رامین رفت که آرشاویر : 

نشدی؟ اذیت که اینجا -  



هست بهم حواسشون خیلی. نه دیگه بعدش کم یه اوایل - . 

نداشتی؟ که مشکلی -  

 .نه -

گفت و شد وارد غذا سینی با پویان : 

بخورم غذا تونجمع تو کنین قبول منم - . 

 و زد پویان کمر بر آهسته رامین و پذیرفت لبخند با آسا دل

 :گفت

هاساخته حسابی بهت آب اونور - . 

دایی مرسی - .  

 خنده و شوخی میان در را ناهارشان هم کنار نفری سه سپس

 و زد پویان کمر بر محکم چندان نه دست کف با رامین خوردند،

 :گفت

نفله نگیری خبر وقت یه - ! 

بزن بعد بشه هضم غذا بذار! دایی آخ - . 



خبر؟ چه بابات از -  

ایران میاد عروسیم واسه - . 

گفت متعجب رامین : 

بچه؟ مگه داری زن -  

 دونه یه. دارم زن که بله. دیگه شدم بزرگ دایی؟ چیه بچه -

دارم خوشگلشم . 

حیا بی سوخته پدر - . 

گفت و زد سرش بر آهسته : 

داری؟ و عکسش ببینم -  

میدم نشون بهتون بعد. دارم بله - . 

  .خوبه -

گفت و شد بلند پویان : 

 داره چشماش با آسا دل االن زنیم،می حرف مردونه بعداً -

بیرون برم میکنه تهیدی . 



آمد حرف به آسا دل باالخره : 

دیگه برو - . 

 نگفتم؟ -

 دل و رفت بیرون غذا از خالی سینی با پویان و خندید رامین

شد رامین با صحبت مشغول ذوق با آسا . 
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 هایشحرف و زدمی حرف وقذ و شوق با اشدایی با شب تا

 به دقت با نشکند را دلش که آن برای هم رامین. نداشت تمامی

 هم کنار هم را شانشام شد، شب کرد،می گوش او هایحرف

 کنار و داد رضایت باالخره صحبت کمی از پس هم باز خوردند،

رفت فرو خواب به اشدایی . 

 بهزاد رفت، و ردک او به را الزمه سفارشات رامین شد که بعد روز

 این از رامین اینکه دیدن با حاال بود، کرده تعقیب را او دیروز که

 ماشین که آن از پس شد، راحت خیالش شده خارج عمارت

 عمارت به نزدیک که کاج درخت پشت از بهزاد شد، دور رامین

 را زنگ و گرفت قرار اصلی یدروازه روی به رو و آمده بیرون بود

 برود رحیم بابا که آن از قبل کوبید، در به مشت با هم بعد فشرد،

 و اخمو و کرده باز را در جوان بادیگاردهای از یکی کند باز را در

گفت عصبانی : 

میشنون همه بزنی و در هم بار یه خبرته؟ چه - . 



ببخشید. سالم - . 

گفت و شد کم بادیگارد عصبانیت از او بخشش طلب با : 

میخوای؟ چی -  

ت؟اینجاس آسا دل -  

باهاش؟ نسبتت -  

دارم کار باهاش - . 

باهاش؟ نسبتت گفتم منم -  

هستم نامزدش - . 

نگو چرند. نداره و کسی دختر این برو - . 

داخل بیام بذار هستم، سابقش نامزد - . 

گفت و شد خیره او به مشکوک بادیگارد : 

کنم هماهنگ کن صبر - . 

 جیز ههم داشت تصمیم کشید، ایکالفه پوف بهزاد و بست را در

 او به را سمیرا یجادوگرانه شاهکارهای از و بگوید آسا دل به را



 به اشمادرخوانده و نبود خبری خانه و ماشین از که حاال بگوید،

 آمدنش نوعی در و داشت هم وجدان عذاب بود، زده کلک او

 بادیگارد که همان... آمدمی حساب به هم حاللیت برای ایبهانه

 ببیند که نکرد صبر او داد تحویل آرشاویر به را بهزاد هایحرف

 که حالی در عجله با و زده کنار را بادیگارد! شد؟ خواهد چه

کرد زمزمه خودش با دویدمی عمازت حیاط سمت : 

گرگ یلونه تو اومدی خودت پای با. باز س*و*ه کشمتمی - . 

 با بگوید چیزی خواست بهزاد تا کرد، باز در و رفت دروازه سمت

 داد هول عمارت داخل و کشید را او ییقه برزخی حالتی و خشم

گفت متعجب بهزاد که : 

کن ول رو یقه یارو! هی - . 

غرید و داد هول در کنار دیوار سمت را او آرشاویر : 

 هان؟ نکردی رحم بچه دختر اون به تو باز  س*و*ه ناموس بی -

کشمتمی . 

 در و بود نحیف و الغر اشجسه شد، خیره او به شوکه بهزاد

 خودش از کردمی سعی چه هر. شدنمی دیده آرشاویر مقابل



 و زدمی کتک را او مدام و دادنمی اجازه آرشاویر کند، دفاع

 و رفتمی جلو که بادیگاردی هر. دادمی رکیک هایفحش

 عقب به را هاآن آرشاویر بگیرد ا  او جلوی خواستمی

 او شدن کشیده بعق با و شد کشیده عقب از ناگهان فرستاد،می

 و پیچید خود در و شد ولو چمنزار روی ناتوان و حس بی بهزاد

 تمام و آمدمی خون دهانش و بینی از کرد، ناله و آه به شروع

کردمی درد آرشاویر کوبنده و محکم ضربات از بدنش . 

لعنتی کن ولم - . 

آرش کشتیش زدی - . 

کن ولم حقشه، - . 

باش آروم نوچ، - . 

کن ولم گفتم - . 

بابا بشین - . 

 عماد؟ -

گفت و بادیگارد دو سمت کرد رو او به توجه بی عماد : 



نیاد هم بیرون اتاقش از باشید مراقب. اتاقش تو ببریدش - . 

 تهدید فریادهای و دادند حرکت سختی به را آرشاویر بادیگاردها

 خودشان چند هر نداشت، تأثیری بادیگاردها روی آرشاویر آمیز

 قبل است، انتظارشان در بعداً سختی تنبیه هک دانستندمی خوب

 را عمارت تمام فریادش کنند خانه وارد را آرشاویر که آن از

 آخ " که کند بلند را او خواست و رفت بهزاد سمت عماد... لرزاند

 ترش با بعد ولی بایستد، عقب ایلحظه عماد شد باعث او بلند "

 بهزاد درد از هایناله هک کرد بلند را او و گرفت او یشانه از رویی

 از بادیگاردها کیست، او دانستمی هم عماد. شد بلند انگیزغم

 تواندنمی و ندارد تعادل او دید وقتی بودند، داده اطالع او به قبل

 دروازه کنار دورتر کمی که بادیگارد دو به رو برود، راه خوب

گفت بودند ایستاده : 

مطب تو بیارید و لشش تن - . 

 که همان کرد، حرکت حیاط داخل مطب سمت ودترز خودش و

 او هایزیرشانه از و رسیدند بادیگارد دو بیفتد خواست بهزاد

 اتاق جلوی بادیگارد دو... کردند حرکت مطب سمت و گرفتند



. بشود خارج اتاق از آرشاویر که دادندنمی اجازه و بودند آرشاویر

 نگاهینیم و آمده بیرون اتاق از او داد صدای با پویان و آسا دل

 و آمد نزدیک پویان و آرشاویر اتاق سمت کردند رو دیگر یک به

پرسید بادیگاردها به رو : 

شده؟ چی -  

 از این و برانگیخت را پویان غیرت و خشم آرشاویر فریاد که

 نمایان اششده سرخ یچهره و گردنش روی کرده ورم هایرگه

 .شد

مطبِ توی االن کرده درازی دست خواهرت به که کسی پویان - . 

 اتاق سمت را آسا دل پویان لرزید، و افتاد آسا دل جان به رئشه

گفت برزخی و داد هول : 

نمیای بیرون اتاقت از - . 

 شد، اتاقش وارد واکنشی، هیچ بدون شوکه، ساکت، اما آسا دل

 هنوز. گریست و نشست تخت روی روزها آن یاد به کرده بغض

 هنوز برد،می رنج او و انداختمی اکو سرش در او نجواهای هم

 و شدمی کشیده پژواک به او گوش در او آمیزمحبت صداهای هم



 برده باد را او تمام انگار گویی و بوده آزرده دل. دادمی آزارش

 ...بود
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 تخت روی که جوان شخصی دیدن با شد، مطب وارد که پویان

 دو با گرفت، را چشمانش جلوی خون و شده بیشتر خشمش بود

 و داد که کرد او زدن به شروع و رسانده او به را خود قدم



 بلند اشمردانه یگریه صدای و شده آغاز درد از بهزاد فریادهای

 .شد

پشیمونم خدا به. کردم غلط لعنتی، نزن آخ - . 

 هایوسیله با عجله با عماد زد،می فقط و کردنمی صبر پویان ولی

 در داشت، نگه را پویان و نهاد تخت کنار را هاآن و آمد پزشکی

پیچید خودش در باز درد از بهزاد حال همان . 

 که هم تو کرده، ناکارش زده کافی ندازها به آرش دیگه، بسه -

کردی خاکشیرش و خورد زدی . 

بکشمش میخوام کن ولم - . 

هاکردی خنک آب هوس - ! 

بمیره باید. زده دست خواهرم به ناموس بی این. جهنم - . 

 کرد اشاره مخفیانه بودند، مطب در کنار که بادیگارد دو به عماد

 کردند، خارج مطب از را پویان سختی به و شده نزدیک هاآن و

 خودش در که را بهزاد نشست، صندلی روی تخت نزدیک عماد

گفت و خواباند خوب را پبچیدمی : 



ای؟زنده هنوز -   

نالید درد با بهزاد و کرد آغشته پنبه به را الکل : 

 .حقمه -

حقته آره - . 

 فریادس که فشرد او خونیِ بینیِ روی را الکلی یپنبه هم بعد و

شد بلند درد از . 

 .آخ -

حقته اینم - . 

حقمه آره - . 

گرگ یلونه توی اومدی خودت پای با - . 

اومد در بد انگار بینیم پیش ولی - . 

 هم باز و کردمی ناله و کشیدمی درد شدمی که ضدعفونی هر با

 عماد. شد بلند اشمردانه یگریه صدای وجدان عذاب از و درد از

 با مسکن شد تمام که شکار. بود کرده سکوت و گفتنمی چیزی

گفت و کرده تزریق او به باالیی دوز : 



برو شدی بهتر کن استراحت کم یه - . 

نمیرم بیرون عمارت این از نبینم رو آسا دل تا من - . 

 آسا دل بذارن محاله دارم آرش و پویان از من که شناختی با -

ببینی رو . 

میذارن اومدم چی واسه بگم اگه - . 

چی؟ واسه -  

 باالیی دوز تزریق با بدهد، را او سوال جواب تا نکرد قتو بهزاد

شد بسته چشمانش بود، کرده تزریق او به عماد که . 
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 روی به رو شده الش و آش جسمی با بهزاد شد که بعد ساعت دو

 با دو هر. بود نشسته مبل روی سالن در آرشاویر و پویان

 هم بادیگارد چهار بودند، خیره او به برزخی و اخمو ایچهره

 خود اینکه تا گذشت سکوت در کمی بودند، ایستاده مبل پشت

شکست را سنگین سکوت این بهزاد . 

کنم صحبت آسا دل با من بدید اجازه - . 

 آشاویر بزند او به تندی حرف و کند باز دهان خواست تا پویان

گفت تندی و غلیظ لحن با فوری : 

خانوم آسا دل - . 



 .ببخشید -

نمیشه هم بعد - . 

نفعشه به بدونه اگه که هست چیزها خیلی ولی - . 

 که رفت هاطبقه سمت و شد مارتع وارد سرعت به آریا زمانهم

گفت او دیدن با آرشاویر : 

  کجا؟ -

آسا دل پیش - . 

پرسید متعجب او دیدن با بهزاد رفت، هم بعد و : 

بود؟ کی این -  

 .داداشش -

 آریا... شد خیزه او به و داد قورت را دهانش بزاق ترسیده بهزاد

 و ندنشا تخت روی و برده تخت سمت را او و کرد بلند را آسا دل

 پاک را او هایاشک که حالی در و نشست کنارش هم خودش

گفت کرد،می : 

آسا؟ دل -   



پرسید آریا که کرد سکوت آسا دل : 

میکنی؟ گریه داری چرا بگی بهم وقتشه دیگه -  

اینجاست اون... اون - . 

 کی؟ -

اومدم اینجا تا تو خاطر به من. بزن حرف آسا دل کیه؟ اون - . 

 در و شد نزدیکش کمی آریا شد، خیره او به مظلوم آسا دل

شد مهربان کشید، آغوشش . 

  !عزیزم -

گفت و داد نوازشش کمی : 

بزن حرف باهام - . 

گفت بغض با : 

که همون. کرد نابودم که همون اینجاست، اون - ... 

گفت اخم با و نموده جدا آغوش از را او آریا آنی در : 

جوونه؟ پسر همون -  



  .آره -

 و شده خارج او اتاق از بسپرد، گوش او حرف ادامه به که نماند

 نزدیک بهزاد به و رسید سالن به و رفت پایین عجله با را هاطبقه

 بهزاد فک روی او جانب از که بود محکمی مشت سپس و شد

آمد پدید . 

 .آخ -

 با آرشاویر و پویان و آمد پدید او دهان روی اشبعدی مشت

 به را آریا و رسید موقع هب عماد شدند، خیره دیگر هم به لبخند

گفت عماد و داشتند نگه را او بادیگارد دو و داده هول عقب : 

زدنش کافی اندازه به پویان و آرش. دیگه بسه - . 

 روی بادیگاردها دستان فشار نتیجه در کرد، تقال کمی آریا

غرید آریا و شد بیشتر او بازوهای : 

بری در تونستی نکن فکر بچه؟! هی - . 

... داشتند نگه ترمحکم را او بادیگاردها که خورد تکانی سپس

 تا داد را اجازه این پویان باالخره صحبت کلی از پس بعد اندکی



 آرام آریا دیدند که بادیگاردها کند، صحبت آسا دل با بهزاد

 تماس طاها با فرصت این در هم آریا  کردند، رها را او گشته

 بهزاد که دیدند این در را صالح و گرفت مشورت او از و گرفت

 او که چیزهایی ممکن چون باشد، داشته آسا دل با صحبتی

 البته صد و باشد ایبرنده برگ دادگاه در برایشان داندمی

پسند محکمه مدرکی ! 
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 ولی زد،می حرف بهزاد سالن، در بودند، نشسته هم روی به رو

 از بهزاد گفت،نمی چیزی و کرده سکوت تنها آسا دل

 از بهزاد کرد،می نگاهش تنها آسا دل و گفتمی اشپشیمانی

 سکوت هم باز آسا دل ولی گفتمی داست که وجدانی عذاب

 این از ترسنگ انگار او و کردمی بخشش طلب کرد،می اختیار

 بهزاد کرده، تغییر قدرچه او که گفتمی دلش در. بود هاحرف

 داشت، دویت را آسا دل و آمدمی حساب به ایبرازنده جوان

 است، متنفر او از آسا دل موقعیت این در االن دانستمی خوب

 انگار کرد، سکوت هم باز و شد شوکه آسا دل و گفت راسمی از

 سمیرا از قبل از بیشتر فقط بزند، او با که نداشت حرفی واقعاً

ولی ببخشد خواستنمی. شد متنفر ... 

میبخشمت شرط به - . 

 چی؟ -

گفت و زد مک و برد دهانش درون را دستش انگشت : 



 توی ایبی گفتی امدایی زن مورد در که هاییهمین اینکه -

بگی هم دادگاه . 

گفت بعد و کرد نگاهش کمی کرد، مکث بهزاد : 

 .قبول -

گفت درنگ کمی با : 

دارم هم درخواستی یه - . 

 چی؟ -

کن ازدواج باهام. میمونم کردم که کاری پای من - . 

 چیزی تا شد باز دهانش شد، خیره او به متعجب و خورد تکانی

 از بهتر چه گفتمی خودش با شد،می بسته دفعه هر ولی بگوید

 آن با دید،می برازنده جوانی واقعاً را او! کند؟ ازدواج او با که آن

 را هایشحس تمام. نبود متنفر ولی آمدنمی خوشش او از که

 فکر نخواست بود، نابود که کرد فکر ایآینده به تنها و زد کنار

 بود، کرده را فکرهایش داد،نمی دست از را موقعیت این کند،

 بهزاد به نگاهی بود، شده یکی دلش با بود، گرفته را میمشتص



 موفق و کامل مرد یک آرشاویر داشت، فرق آرشاویر با کلی کرد

 کرد مقایسه بهزاد با را آرشاویر اینکه از! نه بهزاد ولی بود،

 تا نکرده تجربه را عشق االن تا دخترک شد، متعجب هم خودش

 با آرشاویر و خود حس از هک آن بی بداند، را قلبش ضربان دلیل

گفت و نکرد ایجاد ایوقفه باشد، خبر : 

 .قبوله -

 دختر این حاال شد،نمی این از بهتر درخشید، بهزاد چشمان

 یتیم پسر با نبود حاضر کسهیچ. بود خوشحال و داشت را لجباز

 هیچ نه و پدر نه داست مادر نه که پسری کند، ازدواج

 که شدندمی پیدا افرادی معدود خیلی! ایسرمایه نه ای،خانواده

 متفاوت هم خیلی داشت، فرق وضعیتش اما آسا دل. باشند پذیرا

 شاویرآر مال داستان تخس دخترک کردمی باور کسی چه. بود

 وای آورد،نمی طاقت آسا دل بی دانستمی خوب اویی نباشد؟

 بهزاد. کشیدمی آتش به را عمارت کل دانستمی اگر که

 هم با تلفنی شب شد قرار و گرفت او از را آسا دل یشماره

 بلند خرّم بهزاد اینکه تا کردند صحبت دیگر کمی کنند، صحبت



 رو به رو از آریا صدای با شدمی خارج سالن از که حالی در و شد

 روی را مُشتش خواست گرفت، اشیقه از و شد نزدیک ایستاد،

 و گرفت را آریا دست و رفت سمتش آسا دل که بیاورد فرود او

 :گفت

 .نزنش -

زد تشر او به اخم با : 

آسا دل کنار برو - . 

بزنیش نداری حق - . 

 دل سمت و کرد رها را او ییقه و آمد پایین متعجب آریا دست

گفت و برگشت آسا : 

آسا دل بعیده تو از رفتار این - .  

رفتار؟ کدوم -  

 دارمن حق میگی االن ببینیش نمیخواستی قبل دقیقه چند تا -

دختر؟ شدی چی تو. بزنمش  

میمونه کرده که کاری پای داده قول بهزاد داداشی؟ - . 



 دست به موقعیت درک با بعد و شد خیره او به گنگ کمی آریا

پرسید آمده : 

دادی؟ جواب بهش هم تو و -  

گفت و برد زیر به سر : 

 .بله -

داد تکانش محکم و گرفت را ظریفش یشانه دو . 

شدی افسرده خاطرش به که نههمو این آسا؟ دل - . 

 .میدونم -

نداشتی روز و شب خاطرش به که همونه این - . 

 .میدونم -

کردی حرومش و هاتاشک که همونه این - . 

 .میدونم -

میخواهیش؟ باز و میدونی -  

 .آره -



 سودا ناله با نداره آه پسر این دادی؟ دست از و عقلت آسا دل -

 .کنه

جاشِ سر عقلم نه - . 

داد ادامه بغض با و دکر مکث : 

 دختر چون کنه، ازدواج من با نمیشه حاضر کسی داداشی؟ -

ولی. نیستم ... 

گفت و داد نشان را بهزاد دست با : 

 جمع سرمایه وظیفشه. کنه تهیه و میخوام چی هر که مجبوره -

 .کنه

کِی؟ تا -  

 داداشی ولی. راضیم هم چندرغازش حقوق به من وقت، هر تا -

 خودمه زندگی. نیار " نه " داداشی. نمیمونه نم پای کسهیچ

بگیرم تصمیم امآینده واسه خودم دارم حق . 

من عزیز آخه - ... 



 و دوخت او به را ملتمسش نگاهش و بزند را حرفش نداد اجازه

شد گونه التماس لحنش . 

کنممی خواهش - . 

 از بهزاد انداخت، خود آغوش در را خودش زیر به سر شرمگین

 پویان. دادمی آزارش او یبچگانه هایگریه شد، بیرار خودش

 و بود شنیده را او هایحرف یهمه و بود هاطبقه به نزدیک

 غیرتش. خوردمی افسوس خواهرش دانه یک حال به داشت

 آسا دل هایگریه. داشت بودن توخالی حس و بود شده پایمال

آوردمی درد را قلبش و بود شده روحش سوهان . 

گفت گریه با : 

تنهام من. داداشی نابودم من - . 

 !هیش -

میخوای؟ و همین تو -  

میخوام. آره - . 

مطمئنی؟ آسا دل -  



  .آره -

باش آروم. عزیزم باشه - . 

داد نوازشش و کرد محکم او کمر روی را دستش . 

نکن گریه! عزیزم - . 

گفت و نموده پاک را هایشاشک و کرده جدا خود از را او : 

اتاقت تو برو - . 
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 پویان دیدن با که رفت هاطبقه سمت و کرد بهزاد به نگاهی

 زیر به سر و نکرد نگاهش. گرفت رنگ هایشگونه و شد خشک

شد متوقف پویان صدای با ناگهان کرد، طی آهسته را هاطبقه . 

مطمئنی؟ تصمیمت به آسا دل -  

 و ریخت سرخش هایگونه روی گوله گوله هایشاشک و برگشت

 او یمردانه یسینه روی را محکمش هایمشت و رفت پایین به

گفت گریه با و آورد پدید : 

تواِ تواِ، تواِ، تقصیر همش - .  

نالید گریه با و زد ترمحکم : 

 هیچ با. بودم سالم االن من نمیذاشتی تنهام اگه نمیرفتی، اگه -

شدمنمی دوست مذکری . 

 خسته که وقتی گریست، و کوبید مشت او یسینه به ترمحکم

 به را او پویان زد، هق و کرد رها او آغوش در را خودش شد،

گفت ناراحت و فشرد خودش : 



ممیخوا معذرت - . 

 با بهزاد و بودند خیره هاآن به هانرده کنار ناراحتی با بهزاد و آریا

شدمی بیزار خود از قبل از بیشتر صحنه این دیدن . 
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 و شد خارج اتاقش از آرشاویر آسا دل بلند یگریه صدای با

 به رو آهسته آرشاویر دیدن با آریا ماند، خیره پله راه به نگاهش

گفت بهزاد : 

بری بهتره میکشتت، بفهمه اگه - . 

خوش روز - . 

 گرفت را او ودست مودهن جدا خود از را او پویان رفت، هم بعد و

 دل اتاق سمت آرشاویر به نگاهینیم با و رفت باال را هاطبقه و

پرسید آرشاویر که کرد، حرکت آسا : 

شده؟ چی -  

 اتاق وارد و نداد را جوابش هم پویان کرد،نمی نگاه او به آسا دل

 گرفت قرار آرشاویر کنار و رفت باال هاطبقه از آریا شد، آسا دل

گفت و زد اششانه بر آهسته و : 

میدم توضیح برات اتاقت بریم بیا - . 

بعد دقایقی ... 



 گردنش غیرت رگ و بود شده سرخ زیاد غیرت از صورتش

 خواستمی دلش. زدمی قدم اتاقش در عصبانی مدام متورم،

 کدام با جرئتی؟ چه با ولی کند خفه را آسا دل دستانش با برود

 که قلبش محکم هایپشت و احساسش و خود بین هم هنوز حق؟

 آمدمی وسط که غیرت پای وقتی ولی بود، دل دو زد،می نامنظم

 بود شده ساعت دو دقیقاً کرد،می فکر آن به هاساعت نشستمی

 دختری او آیا بود، پریشان. بود نشده آریا رفتن یمتوجه حتی و

 اشهمخانه و اشافسرده بیمار عنوان به مدتی که خواستمی را

 را دختری همچون او کرده؟ درمانش او و بوده کنارش

 او! ناکامل و نبود باکره دیگر که دختری خواست؟می

 با ولی کامل، همسر یک داشتن دانستمی خود حق خواست؟می

 حتی. ریختمی هم به اشذهنی معادالت تمام آسا دل به فکر

 فکر او به که همین ولی! نه؟ یا خواهدمی را او که دانستنمی

 تازه و ناب عشق شد،می عشق از لبریز وجودش تمام کردمی

 به همیشه آریا اما نبود، مطمئن خودش آسا، دل به اشزده جوانه

 او و هستند عاشقی هاینشانه از عالئم این که کردمی گوشزد او

زدمی پوزخند تنها . 



 او تنها این میان این در و داد مزه همه به خوردند، که را ناهار

 داد،می قورت سختی به و رفتنمی پایین گلویش از غذا که بود

بود پرسیده بود شده متوجه که خاتون : 

مادر؟ نیست خوشمزه -  

خاتون است خوشمزه هم خیلی - . 

نمیخوری؟ چرا پس -  

ندارم اشتها - . 

 او، به نگاهینیم با آرشاویر شد، خیره او به مشکوک پویان

 را غذایش راحت خیلی داشت که آسا دل به کوتاه نگاهی

رفت و شد بلند هم بعد و کرد خوردمی . 

 زمان! شب و شود شب فقط تا بود منتظر او و گذشتمی زمان

 تحریک را اعصابش که طوری آور سرسام و کند خیلی گذشت

 با را اشروزه هر وداع خورشید و شد غروب هم باز... کردمی

 را شام نخاتو. داد ماه پنهان نیمه به را جایش و گفت آسمان

 خوردند، را شانشام خنده و شوخی با همگی و نموده درست

 بعد ایلحظه. رفت و کرد تشکر و خورد را شامش فوری آرشاویر



 خارج آشپزخانه از و کرد تشکر و خورد را شامش آسا دل هم

 زنگ صدای با و رفت باال هاطبقه از کرد، عبور سالن از. شد

 که بیندد را در خواست و رفت اتاقش سمت عجله با اشگوشی

 از زودتر شد، او اتاق وارد و داشت نگه باز را در پایش با آرشاویر

 اخم بهزاد نام دیدن با و برداشت میز روی از را گوشی آسا دل

 اخمو آسا دل که کرد پرت تخت روی و کرد ریجکت را آن و نمود

 :گفت

بدم جواب خواستممی من دادین؟ تماس رد چی واسه - . 

گفت مکث میک با : 

میشه ناراحت االن - . 

دارم کار باهات بشین بگیر. جهنم به - . 

 تخت سمت را او آرشاویر که شد خیره او به طلبکار اما آسا دل

 که بگوید چیزی خواست و نشاند تخت روی را او و کرد هدایت

 و کرد زرنگی آسا دل بردارد را آن آمد تا خورد زنگ گوشی باز

داد جواب : 

 الو؟ -



کردی؟ قطع چی واسه -  

سالم. خورد دستم ببخشید - . 

خوبی؟ سالم -  

ممنون سالم - . 

گفت فوری آرشاویر غلیظ اخم دیدن با سپس : 

فعالً دارم کار االن میزنم زنگ بهت دیگه دقیقه چند - . 

 شد خیره آرشاویر به اخمو و کرد قطع و نشد او از جوابی منتظر

پرسید طلبکار و : 

دارید؟ کارمچی -  
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 چگونه بگوید؟ خواستمی چه اصالً داشت؟ کار چه او با

 و اخمو آسا دل داشت؟ را بیان قدرت صالًا کند؟ بیان توانستمی

 کرده سکوت همچنان او دید وقتی بود، شده خیره او به منتظر

 :پرسید

منتظرم هنوز من - . 

گفت سپس کرد، نگاهش آرشاویر : 

 داشته سرمایه خودش از که داری احتیاج یکی به تو آسا؟ دل -

 .باشه

داد مهادا آرشاویر و برد زیر به سر او حرف این با آسا دل : 



نمیخواهیش بگی میتونی. نشده دیر هم هنوز - . 

 دستان میان را او دستان دو تعلل با و شد او نزدیک کمی

گفت و داد جا خود ءمردانه : 

 همون این رفت یادت. کن فکر بیشتر بده، زمان خودت به -

 تصمیم رفتی؟ پیش تشنج مرز تا خاطرش به بارها که پسره

نگیر اشتباه . 

 زیر به سر طورهمان شرمگین آسا دل فشرد، نرم را دستش

گفت دلگیر : 

 به حاضر پسری هیچ نمیاد، پیش برام بهتری موقعیت هیچ من -

نمیشه من با ازدواج .  

آسا؟ دل -  

میخوام و همین من - . 

نداری دوستش که تو ولی - . 

 سرمایه که مجبوره هم اون مجبورم، امآینده خاطر به ولی -

میاد پیش ازدواج از بعد هم داشتن دوست کنه، جمع . 



 نفره دو تنهایی این و زدمی نبض گنجشکی کوچکش قلب

 داشت، را حس همین هم آرشاویر. انداختمی لرزه به را تمامش

 کرد، بلند را او سر و برد اشچانه زیر دست کرد، رها را دستانش

 بود داغان اعصابش که حالی در و شد خیره چشمانش عمق به

گفت آورد،ینم رو به ولی : 

آسا دل نشی پشیمون تصمیمت از امیدوارم - . 

 از که ایناراحتی حتی فهمید،نمی او چشمان از هیچی آسا دل

 نگفت، چیزی دیگر کرد،نمی درک هم را بود پدیدار او چشمان

 در که همان کرد، رفتن قصد مختلف فکرهای انواع با و شد بلند

 ظاهر رویش به رو یانپو شود، خارج خواست و رد باز را اتاق

 ساده خیلی آرشاویر که بگوید چیزی کند باز دهان خواست شد،

 را او دست پویان شود اتاقش وارد که آن از قبل کرد، عبور او از

پرسید پویان که کرد نگاه او به و ایستاد آرشاویر گرفت، : 

میای نظر به ناراحت شده؟ چی - ! 

 سمت و نموده رها او دست میان از را دستش و کرد اخم آرشاویر

 تماس آریا با و برداشت میز روی از را اشگوشی رفت، اتاقش



 تخت روی او مقابل درست آسا دل اتاق در پویان... گرفت

 ولی داشت زیاد که صحبت داشت؟ صحبت قصد بود، نشسته

 با را او محکم قدرآن بگیرد، آغوش در را او خواستمی فقط حاال

کند فراموش را هایشغم هک بفشارد برادرانه محبت . 

 خودش به را او که همان کشید، آغوشش در و زد کنار را تردید

 زد، هق شد، بلند قصه ختر یمظلومانه هایگریه صدای فشرد

دادمی نوازش را او فقط حرفی هیچ بی پویان . 
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 در اشکی چشمانی با آسا دل کهآن تا داد نوازش او قدرآن

 مانده تعجب در او سکوت از که پویان. رفت خواب به او آغوش

 پی او یبسته چشمان دیدن با و نموده جدا آغوشش از را او بود،

 پتو و خواباند تخت روی را او آرامی به پس است، خواب که برد

 سختی به همگی را امشب. شد خارج اتاق از و نهاد او روی را

شد تبدیل روز به برایشان سخت خیلی و گذراندند . 

بعد روز . 

 صبحانه شدند، بیدار خاتون هایزدن صدا با معمول طبق همگی

 نبود، خبری هیچ و بود سکوت در کامالً مارتع خوردند، هم را

 قدم آهسته آهسته زمان و بودند ده عدد روی ساعت هایعقربه

 درختان هایبرگ و شاخه صدای تنها میان ابن در. داشتمی بر

 آسا دل... آوردمی در رقص به را هاآن سرد و وزان باد که بود

 ترطرف آن پویان داد،می تاب را خودش و بود نشسته تاب روی



 تصویری آینوش نامزدش با آپ واتس طریق از گوشی با داشت

 صندلی روی و بود اشکلبه درون هم آرشاویر. کردمی صحبت

 پنجره به نزدیک جایی خوردند،می تکان هایپایه که چوبی

 آهی داشت، دست در مادرش و پدر از عکسی قاب و بود نشسته

 دل به نگاهش و شد خیره بیرون به پنجره از و کشید دل ته از

 نگه را تاب... زدمی حرف همراهش تلفن با داشت که ماند آسایی

گفت و داشت : 

کجایی؟ میپرسم ازت من مگه -  

بپرس هم تو خب - . 

ندارم جایی اینجا جز که من هم تازه - . 

 .باشه -

کجایی؟ تو حاال -  

خیابون تو - . 

چی؟ واسه -  

کار دنبال - . 



هست؟ مگه هم ریکا داری که مدرکی با -  

هست لیسانس واسه کار - . 

 .باشه -

پیشت؟ بیام داری دوست -  

کن پیدا کار زودتر. برس کارِت به نه - . 

پیشت میام ساعت یک از ترکم تا ولی. باشه - . 

بیا خب - . 

عزیزم فعالً. لپات رو بوس - . 

 و گرفتند رنگ آسا دل هایگونه شد، قطع تلفن که همان

 بر دستی شد، خیره شده قطع ماست به شوکه و شرمگین

 شد ایکلبه قفل نگاهش و شد خیره اطراف به و کشید اشگونه

 تپیدن به شروع قلبش ضربان ناگهان و بود آرشاویر به متعلق که

 دخترکی این فهمیدنمی را قلبش هایتپش دلیل گاههیچ. کرد

 و بود نکرده تجربه را عشق هم بار یک حتی عمرش در که

 که شد خیره کلبه به قدرآن! چیست؟ عشق اصالً فهمیدنمی



 و گذشت برقی چون ساعت یک این و نشد زمان گذر یمتوجه

 و کرد باز را در و رفت بادیگارد شد، بلند عمارت یدروازه صدای

 که ببندد را در خواست و کرد درهم را هایشاخم بهزاد دیدن با

گفت بلند صدای با بهزاد دیدن با آسا دل : 

داخل بیاد بذار. نبند رو در - . 

 شد، وارد بهزاد و نموده باز را در آسا دل به نگاهینیم با بادیگارد

نشست تاب روی کنارش او به رسیدن با و رفت آسا دل سمت . 

 .سالم -

خوبی؟. خانوما خانوم سالم -  

کردی؟ پیدا کار خوبم، -  

خوبم منم مرسی - .  

گفت بهزاد که زد لبخندی آسا دل : 

کمه شونحقوق منتها کردم پیدا جا چند - . 

باشی داشته پول عالمه یه توقع نباید که یهو نداره، اشکال - . 

وقت؟اون ایراضی تو -  



 .آره -

 .باشه -

 که خاتون به و کردمی نگاه بیرون به آشپزخانه یپنجره از بیتا

گفت بود، آشپزی حال در : 

 مامان؟ -

 کم را گاز زیر زد،می مه را خورشت مالقه با که حالی در خاتون

گفت و کرد : 

 جان؟ -

 بهزاد پسره این و آسا دل حال به فکری یه نمیخوای میگم -

 بکنی؟

 میز زیر از را صندلی رفت و کشید خود پیشانی بر دستی خاتون

گفت و نشست آن روی و کشید عقب : 

مگه؟ چطور -  

 در حرف مردم که اینجا بیاد روز هر پسره این باشه قرار اگه -

نیستن هم محرم بهم هااین ثانی در میارن، . 



مگه؟ اینجاست -  

اومده تازه آره - . 

کنممی معلوم و شونوضعیت امشب - . 

گفت و آمده پایین پنجره از بیتا : 

گشنمه من - . 

است آماده غذا دیگه ساعت نیم - . 

 را آسا دل آرشاویر... نشست صندلی روی خاتون روی به رو بیتا

 پوست زیاد حرص از و خوردمی حرص مدام و ددیمی بهزاد کنار

 به بهزاد دادنمی اجازه آسا دل اینکه از ولی. جوییدمی را لبانش

 بهزاد... آمدمی خوشش و بردمی لذت هم بزند دست او

گفت و نموده خارج جیب از را اشگوشی : 

بگیریم؟ سلفی عکس -  

گفت اخم با آسا دل : 

نه فعالً - . 

نه؟ گیمی میگم چی هر چرا -  



نیستیم محرم چون - . 

محرمیته؟ مشکلت -  

گفت مکث کمی با : 

کنممی نشونت میام انگشتر با هفته همین آخر تا باشه - . 

نداری پول که تو - . 

دارم حسابم تو چرا - . 

نمیکنم قبول ازت هیچی من حروم پول اون با - . 

آسا؟ دل -  

بهزاد ببین - ... 

داد دامها و کرد خیس زبانش با را خشکش هایلب : 

 یا صاحبش به برگردون و حروم پول اون گفتم بهت اول از من -

 پول اون از قرون یه من زندگی واسه ولی جایی، ایخیریه بده

نکن خرج .  



 پول میلیون پنجاه از بودی من جای واقعاً تو آسا دل -

گذشتی؟می  

داد را جوابش اخم با آسا دل : 

نیستم تو جای که حاال - . 

گفت و کرد مکث کمی باز : 

بکشی خط و پول اون دور با میخوای رو من اگه - . 

ایدیوونه تو - . 

 .خودتی -

 و بست را دهانش ولی بگوید چیزی تا شد باز دهانش بهزاد

کرد سکوت . 
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 را او آسا دل ندارد، فایده او با کردن بحث دانستمی خوب

 فکر ایآینده به تنها هم او نبود، عاشقش ولی داشت دوست

 فقط پس. نبود او کردن همسری به حاضر کسی که کردمی

 سعی. دادمی واهی امید خود به و زدمی گول را خودش داشت

 فکر او هایخوبی به فقط و نگیرد نظر در را او هایبدی کردمی

 قربان و هامحبت جذب که بود این ماجرا اصل ولی. کند

 مصنوعی لبخند گرفت،نمی قلب تپش شد،نمی او هایصدقه

 را او ولی بهزاد.کردنمی دریافت او از احساسی هیچ ولی زدمی



 بود، دوست آسا دل با که هاییزمان آن حتی ،داشت دوست

 ولی بود همسرش آسا دل االن بود خودش خواست به اگر شاید

 به باالخره دو این که بود داده هم دست به دست چیز همه انگار

 داشت فقط که بود آرساویری این میان این در و برسند هم

 با هم امروز. بود نمایان صورتش روی اخم و خوردمی حرص

 شام خوردن با همگی و شد شب بد و خوب هایاتفاق یهمه

 .خوابیدند

بعد روز . 

 آریا و شده شب گذشت، سرعت به خیلی زمان و شده صبح

 به خانواده همراه و کرده جذاب و خوشگل را خودش

 هم روی به رو هاخانواده حاال بود، آمده مهدیه خواستگاری

 پیش داشت رسم طبق خواستگاری مراسم و بودند نشسته

 که دادند رضایت دو هر خانواده باالخره مدتی از پس رفت،می

 بلند پدرش صدای با مهدیه. کنند صحبت هم با مهدیه و آریا

 و افتاد راه او دنبال هم آریا و نمود حرکت اتاقش سمت به و شد

 کمی بودند، نشسته تخت روی اتاق در هم روی به رو دو هر حاال



 به شروع کم کم و شکست شانکوتس هم بعد و کرده سکوت

 قدر چه که کردندمی حس دو هر رفته رفته. کردند صحبت

 مهدیه عجیب. است هم به شبیه تفکرشان طرز و دارند تفاهم

 و متانت به فکر با ولی بگذارد، سر به سر را او داشت قصد

 اینکه تا کردند صحبت دیگر کمی نگفت، چیزی اش،خانومی

 ایهفته یک مهدیه و رفتند بیرون هم با و شد تمام شانصحبت

! شده متعجب و شوکه چنان آریا که ندانست و خواست فرصت

 ولی برید،می کف از طاقت داشت و بود زیاد آریا برای هفته یک

 او باالخره کرد،می صبر هم را روز هفت این بود که قیمتی هر به

 خالی مهدیه روی را حرصش تمام وقتآن و آوردمی دست به را

 بعد و زد ایموذیانه لبخند اشعاشقانه یتنبیه فکر با کرد،می

 همراه به آریا و کردند خداحافظی هم از هاخانواده هم

 در شد خارج خیال و فکر از دنیایی با هاآن یخانه از اشخانواده

بود مانده جا خانه این درون دلش که حالی . 

بعد روز . 



 سری یک و بودند دادگاه درون همگی دادگاه، روز و بود شنبه

 اصلی حضور با بار این بود، شده ثبت جلسه دردن هایصحبت

 پیش خوب خیلی دادگاه بهزاد، هاآن شاهد و آسا دل و آرشاویر

 با و شد بلند آسا دل قاضی به رو سمیرا اعتراض با اما رفت،

گفت قاضی به رو و داد نشان را او انگشت : 

 گرفت، ازم و اموالم زن این گر، لهحی یه زن این قاضی آقای -

روانی بیمارستان انداخت رو من و کرد روانیم زن این ... 

داد ادامه جاری، هایشاشک و شده داربغض لحنش : 

 به و بودنش دایی زن حق حتی نکرد، من برای مادری زن این -

 زن این از من قاضی آقای زد،می کتکم روز هر. نیاورد جا

شد باعث. ..شد باعث. نمیگذرم ... 

 به ناتوان و شرمگین و شد قطع هایشگریه بلند صدای با حرفش

 و شد بلند فوری او بد حال دیدن با آرشاویر شد، خیره آرشاویر

گفت و نشاند را او : 

آسا دل باش آروم! هیش - . 



 هاحیله از گفت بهزاد و نموده بلند شاهد عنوان به را بهزاد طاها

 هوایی را او چگونه و کرد چه اینکه از سمیرا، هاینیرنگ و مکر و

 و مدارک ارائه با دادگاه آخر در و گفت چیز همه از! کرد؟

 در شد، تمام آسا دل نفع به حاضر و حاذق شاهدی همچنین

 جلسه اتاق از آرشاویر و بهزاد همراه ذوق با آسا دل که حالی

 سمت بود چادری که زن مأمور یک حین همان در شدمی خارج

 حرکت دادگاه از خارج سمت او، به دستبند زدن با و رفته سمیرا

گفت طاها به رو خوشحال صحنه این دیدن با آسا دل و کرد : 

وکیل؟ آقای -  

 بله؟ -

دیگه؟ زندان میبرن و جادوگر زن اون االن -  

 .آره -

 جا آن از خوشحال همگی و نماندند دادگاه یمحوطه در دیگر

 تغییر هم را شانلباس و بودند عمارت در... رفتند و شده خارج

 بودند نشسته سالن در همگی. بودند خورده را ناهارشان و داده

گفت و شد خیره پویان به و پیوست شانجمع به هم خاتون که : 



 وقت ولی کنم صحبت باهات دیشب خواستممی من پسرم؟ -

  .نشد

صحبتی؟ چه -  

نامزدش و خواهرت به راجع - . 

گفت و ماند اآس دل روی پویان نگاه : 

شده؟ طوری مگه -  

 با وقتی نیست درست بگم خواستممی فقط. نشده طوری نه -

اینجا میاد روز هر پسر اون نیست محرم بهزاد . 

عاقلیه دختر آسا دل - . 

میکنه خطا عاشق آدم دیگه، دل اما. میدونم آره - . 

گفت پویان و برد زیر به سر شرمگین آسا دل : 

آسا؟ دل -  

نکردم کاری من خدا به داداشی - . 

آمد حرف به خاتون : 



 میخوریش، اخم با داری کرده خطا نگفتم که من پسرم -

 که بدیم سامون و سر و جوون دو این زودتر بود این منظورم

نزنه سر ازشون خطایی . 

 تکمیل و اشجهیزیه دارم. کنممی حل هفته همین آخر تا -

کنممی . 
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 خودش هم آریا. رفت اتاقش سمت و شده خارج سالن از پریشان

گفت و انداخت بحث میان را : 

 حیاط ویت و شونینامزد جشن باشید مؤافق اگه میگم -

داره نما هم بزرگه هم. کنیم برگذار عمارت . 

 قرار و پذیرفتند و درخشید چشمانشان بالفاصله پویان و خاتون

 و شد بلند تصمیم این با پس کند، صحبت آرشاویر با آریا شد

بگذارد میان در را فکر این او با تا نموده حرکت او اتاق سمت . 

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 
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 تمام در او گذاشت میان در آرشاویر با را فکرش که آن از پس

 چیزی و بود خیره او به اخم با تنها کردمی صحبت آریا که مدتی

آمد حرف به آریا اینکه تا گفتنمی : 

نه بگو کلمه یه مخالفی میکنی؟ نگاه اخم با چرا - . 

نیست این بحث میدونی خوب خودت - . 

کنی اقدام زودتر میخواستی - .  

گفت رفت،می در سمت که حالی در و شد بلند جایش از : 

مؤافقی که میگم بهشون - . 

گفت رشاویرآ که کشید پایین را در دستگیره : 

هست؟ کِی شوننامزدی جشن -  

دیگه یهفته آخر تا احتماالً. نیست معلوم فعالً - . 



گفت و شد خیره او به مکث کمی با : 

 چطور؟ -

 .هیچی -

 و غم از دنیایی با را آرشاویر و رفت و کرده باز را در هم بعد و

گذاشت تنها غصه . 
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 خبر هنور آسا دل و بود آمده کنکور جواب و بود شده روز یک

 و آمده خانه به شد تمام کارش وقتی ذوق با شایسته نداشت،

 و شده عمارت وارد عجله با کند عوض را لباسش که آن نبدو

 بلند سالم لبخند با و رفت آسا دل اتاق به و نموده طی را هاطبقه

گفت و داد باالیی : 

دارم خوش خوب خبر برات که بده مشتلق بدو - . 

گفت متعجب و کرد کج را سرش کمی آسا دل : 

 چی؟ -

مشتلق اول - . 

مشتلق؟ میخوای چی -  

دیگه بده چی یه خب - .  

 چی؟ -



 برات آرش آقا و داره سنجاب روش که سوئیچی جای اون -

بهم بده رو خریده . 

 .عمراً -

نداری ماشین که تو خب - . 

نداری هم تو - . 

دارم گواهینامه ولی - . 

میخره ماشین برام داده قول بههم داداشی منم - . 

نداری گواهینامه ولی - . 

گیرممی - .  

نمیگم منم - . 

گفت کشیده ایموذیانه لحن با و آورد در را زبانش : 

 .بسوز -

گفت آسا دل به رو و آمد ذوق با بیتا لحظه همان : 

اومد کنکور جواب که بده مشتلق دلی - . 



گفت و شد خیره او به دمغ شایسته : 

گرفتممی مشتلق داشتم. لقت دهن آی - . 

گفت و خندید سرخوش آسا دل : 

جون آخ - . 

 او برای تازگی به پویان که را تاپش لپ و نشست میز پشت رفت

 سنجش سازمان سایت وارد و نموده روشن و باز را بود خریده

 باالترین دید، را جوابش کنکورش کد زدن با و شد علوم وزارت

 ذوق با آورد،می در بال داشت ذوق از و بود آورده را کنکور رقم

گفت و پرید پایین باال و رفت تخت روی و شد بلند : 

دانشگاه دانشگاه،. شدم قبول سراسری دانشگاه جون آخ - . 

 دل برای دو هر و شدند خیره او کنکور جواب به بیتا و شایسته

 اتاق از هاآن به توجه بی آسا دل شدند، خوشحال دل ته از آسا

گفتمی مدام فریاد با و شد خارج صدا و سر با : 

شدم قبول دانشگاه شدم، قبول دانشگاه - . 



 با داشت که او به و کردند ونبال را او خنده با بیتا و شایسته

 دل خندیدند،می رفتمی پایین هاطبقه از مانند رقص حرکات

 پویان لحظه همان بزند جیغ آمد تا و بود افتادن به نزدیک آسا

 او آشنای بوی با آسا دل کشید، آغوش در را او و آمده فوری

گفت ویانپ که زد پهنی لبخند و کرد باز را چشمانش : 

باش مراقب برم ماهت شکل قربون! عزیزم - . 

شدم قبول سراسری دانشگاه داداشی - . 

میشی قبول دونستممی من. عزیزم آفرین -   

 که آمد بیرون او آغوش از آهسته آسا دل و بوسید را اشپیشانی

گفت حرصی بیتا : 

میخواد داداش دلم منم بیشعورها، اَه - . 

 هاییلب با همگی سپس و دیدندخن او خوردن حرص به بقیه

 سالن در هم دور مبل روی و رفتند پایین هاطبقه از خندان

گفت عماد و آمدند هم با آرشاویر و عماد که نشستند : 

میاد؟ چیه خنده صدای این -  



گفت و کوبید هم به را دستانش ذوق با آسا دل : 

شدم قبول سراسری دانشگاه - . 

گفت لبخند با و شد خوشحال عماد : 

شد؟ چند اترتبه حاال. کردی شاهکار. آفرین آفرین -  

شد عالی - . 

 از چشمانش و بود شده خوشحال خیلی که آن با هم آرشاویر

 اکتفا " خوبه " گفتن به تنها ولی زد،می برق آسا دل خوشحالی

 و رفت اتاقش سمت دوان دوان و شد بلند جایش از آسا دل. کرد

گرفت تماس آریا با و برداشت میز روی از را گوشی . 

 جانم؟ -

 داداشی؟ -

 جان؟ -

بده جایزه - . 

چی؟ واسه -  



گفت و نشست تخت روی رفت و شد بلند صندلی روی از : 

اومد کنکورم جواب امروز - . 

 خب؟ -

بدی جایزه باید. شدم قبول سراسری دانشگاه - . 

میشی قبول که بودم مطمئن من. عزیزم آفرین - . 

 !جایزه -

محفوظه هم اتجایزه - . 

اینجا؟ میای کِی -  

 .فردا -

بیا امروز - . 

عزیزم بیام نمیتونم امروز - .  

 چرا؟ -

شلوغه سرم چون - . 

 .چشم -



خوشگلم باشی ناراحت نبینم - . 

نشدم ناراحت - . 

 .آفرین -

 تماس کوتاهی خداحافظی با آخر در و نموده صحبت دیگر کمی

کردند قطع را . 

 روز به روز آسا دل لیخوشحا و گذشتمی هم پی از روزها

 پس از را اشپدری ارث و اموال تمام طرفی از شد،می بیشتر

 به پویان همراه به داشت، را هاآن یادگار باز حاال و بود گرفته

 بود ننهاده پا آن در هامدت که ایخانه و رفته مادرش و پدر خانه

 در ایخاطره و کشید هامبل بر دستی ریخت، اسک و دید را

 ذهن در ایخاطره کشیدمی دست که را جا هر. آمد پدید ذهنش

 ماندن جا آن در هاساعت از پس باالخره آمد،می وجود به او

 کرده نام ثبت هم دانشگاه رفت، پویان همراه به و داد رضایت

 گرفته جشن اشقبولی مناسب به او برای هم قبل روز چند و بود

 دانشگاه به ماشین با ار او پویان زود صبح زوج روزهای. بودند

 دانشگاه در کلی و بود شده شلوغ دورش دیگر آسا دل برد،می



 با را دانشگاه در اشبیکاری ساعات و بود کرده پیدا دوست

 سر و بود دانشگاهش و درس عاشق. کردمی سپری دوستانش

 و بود تکمیل هایشجزوه که بود کسی تنها او کالس جلسات

 تمام. ماندنمی جا هایشوشتهن از هم واو کلمه یک حتی

 او از را درسی جزوات بودند کالس یک در او با که دانشجویانی

کردندمی فتوکپی و گرفتندمی .  
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 بر داشت آسا دل نامزدی جشن ساتِ و سور و بود شده روز هفت

 سعی چه هر گشت،می دیوانه داشت دیگر آرشاویر و شدمی پا

 گوش او نیست، خوب بهزاد که بفهماند آسا دل به طوری کردمی

 و رفتمی رو مقد حرص از را عمارت کل مدام آرشاویر و کردنمی

 تشکیل نامزدی جشن دیگر حاال... فهمیدنمی او حال از کسی

 و خنده صدای و مهمان و بادکنک از پر عمارت تمام و شده

 بهزاد برای همگی نگران، او و بودند خوشحال همگی. بود هیاهو

 کردمی دعادعا آرشاویر و کردندمی خوشبختی آرزوی آسا دل و

 شیری لباس آن با آسا دل. بخورد هم به کوفتی جشن این کاش

 زیبایی قدرآن صورتش و درخشید،می عجیب توری رنگی

 برای و نداشت آرایشگر دستان مهارت به نیازی که داشت

 و کت هم بهزاد. بود عروسکی سفید و گرد صورت آن با خودش

 بوده رنگ شیری او کت زیر پیراهن و بود پوشیده مشکی شلوار

 که بود بلند قدرآن آهنگ صدای... رنگهم آسا دل لباس با و

 تکاپو حال در همه. رسیدمی دیگری گوش به سخت صداها



 و میوه خنده و شوخی با و بوده جمع جا یک هم هابعضی. بودند

 صحبت او با داشت و بود آریا کنار آرشاویر. خوردندمی شیرینی

 و شد خسک رویش به رو تصویر دیدن با ایلحظه که کردمی

 به و کرد دنبال را او نگاه رد آریا. ریخت درونش عالم غم تمام

 شد، خیره کردندمی رقص سکو وسط داشتند که بهزاد و آسا دل

 سرعت باالترین با و نماند او که کند آرام را آرشاویر خواست

. رفت اتاقش سمت پریشان و عصبی و رفت عمارت داخل سمت

 آرشاویر تاقا سمت و رفت عمارت داخل و کشید پوفی آریا

کرد حرکت . 
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 یک حدود و شد خلوت عمارت کم کم جشن شدن تمام با

 دستان گرفتن قرار با گرفت، قرار سکوت در کامل بعد ساعت

 بهزاد به که حسی بهزاد، دست در آسا دل ظریف و کوچک

 آسا دل دلِ در متقابالً ولی بود وصف قابل غیر برایش شد منتقل

 هیچ نشد، گرمش نگرفت، آتش. نشد ایجاد احساسی هیچ

 قتیو چرا پس کرد فکر خودش با نشد، منتقل او به آرامشی

 داشت انگار و شدمی گرم و بود آرام گرفتمی را آرشاویر دست

 یهمه شد؟می لبریز وجودش و سوختمی او گرمای آتش از

 همراه به. شدمی اشسردرگمی باعث و بود معضلی برایش هااین

 همراه هم پویان و رفتند مادرش و پدر خانه به پویان و بهزاد



 در و بخوابد بهزاد کنار در را شب خواستنمی دلش رفت، هاآن

 مرغ چون او آرشاویر، بزرگ عمارت در عکس بر باشد، او آغوش

 قدم را عمارت کل پریشان مدام زد،می پرپر داشت ایسرکَنده

 خودش با و بردمی مجعدش موهای میان دست و رفتمی رو

زدمی حرف : 

بخوابه؟ بغلش تو امشب نکنه - ! 

 آسا دل به زودتر احساسش از راچ اینکه از نادم و رفتمی راه

 و دل دو خودش با وقتی بگوید توانستمی چطور آخر! نگفت؟

 کرد،می تحریک را اعصابش داشت دلی دو این و بود درگیر

کند اشافسرده مریض عاشق را دکتری که روزگاری به لعنت . 

پرید قفس از مرغ دیگه کرد، که کرد بغل چه من به اصالً - . 

 چشمان آریا دیدن با و آمد خود به بلندی صدای با ناگهان

گفت غمباری لحن با و دوخت او به را غمگینش : 

ندارم؟ شانس هرگز من دیدی رفت؟ دیدی -  

بودی تو مقصر. دادی دستش از تو نرفت، اون - .  



 آریا؟ -

 توجه جلب اینجا ترکم بتمرگ اتاقت توی برو. آریا و زهرمار -

 .کن

 را کسی وقتی و کرد اطرافش به ینگاه آرشاویر آگاه خود نا

گفت و زد پوزخندی آریا بار این که کشید ایآسوده نفس ندید : 

بخیر شب خونه میرم دیگه من - . 

خوش شب - . 

 نزدبک جایی پا با را پایش زیر بادکنک آرشاویر رفت، که آریا

 روی را خودش و رفت اتاقش سمت سرعت به و کرد پرت مبل

 در که قدرآن کرد فکر آسا دل هایشیطنت به و داد ولو تخت

 هم روی هایشپلک و شده خواب تسلیم غمگینش چشمان آخر

آمدند فرود . 
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 بود، ایستاده او روی به رو بهزاد و بود خودش اتاق در آسا دل

 استرس از مدام آسا دل و نهاد میز روی و آورد در تن از را کت

 گرفت را او دستان دو و رفت جلو بهزاد جویید،می را هایشناخن

گفت و : 

نگرانی؟ چرا -  

 .هیچی -



پرسید بهزاد و کرد خارج او یمردانه دستان از را دستانش : 

میکشی؟ عقب چرا. محرمیم دیگه بهم که دیگه -  

 روز تا شد قرار هم شما. باشیم هم کنار و امشب فقط قراره -

نکنی خطا پا از دست عروسی . 

بکنم میتونم که بغل - . 

 از شرم عرق او عملکرد از شوکه بگوید چیزی بخواهد آسا دل تا

 و بود کشیده آغوش در محکم را او بهزاد گرفت، ریختن او کمر

 و آمد در او آغوش از سختی به آسا دل نداشت، رهایی قصد

 دستانش و کشید عقب را او بهزاد که شود خارج اتاق از خواست

گفت بهزاد که کرد تقال آسا دل کرد، حلقه او شکم دور را : 

 چرا؟ -

نمیاد خوشم هیچ کارهات این از. بهزاد کن ولم - . 

میاد؟ بدت میکنم بغلت هاینک از -  

رو منظورم فهمیدی خوب خودت - . 



 خودش آسا دل که بگذارد او یشانه روی را سرش خواست بهزاد

گفت اخم با و کشید بیرون او آغوش از را : 

بکنی خواست دلت کاری هر محرمیم هم به چون نیست قرار - . 

 رفت، پویان اتاق سمت و شد خارج اتاق از عجله با هم بعد و

گفت شرمگین و شد او اتاق وارد و زد ایهتق : 

بخوابم؟ پیشت میشه داداشی -  

پرسید مشکوک پویان : 

شده؟ طوری -  

نیستم راحت باهاش فقط نه - . 

 بیای کرد خطا پا از دست قرار شوهرتِ، دیگه اون پیشش، برو -

میکنی عادت بهش کم کم. نباشی راحت باهاش اینکه نه . 

گفت زیر به سر شرمگین و ناراحت آسا دل : 

 عروسی خودت که بعد کنی، وا خودت سر از رو من میخوای -

کنی فراموش کالً منم کردی . 



 و شد بلند تخت روی از فوری پویان که کرد رفتن قصد هم بعد و

گفت و برگرداند خود سمت را او و گرفت را آسا دل دست : 

میگی؟ چرت چرا -  

 چیزی شد ازب دهانش باریدن یآماده چشمانش و شد ناراحت

شد بسته دهانش پویان ناگهانی آغوش با ولی بگوید . 

نمیکنه فراموش و خواهرش که آدم خواهرمی، دونه یه تو - . 

 .ببخشید -

نشنوم دیگه - . 

 .ببخشید -

 و کرد جدا آغوش از را او بعد ایلحظه فشرد، خودش به را او

 :گفت

 مه تو کنم صحبت تلفنی آینوش با کم یه بیرون میرم من -

عزیزم بخواب . 

 برداشتن با و زد لبخندی پویان و بوسید را او یگونه آسا دل

 راحت خیال با آسا دل و شد خارج اتاق از تخت روی از گوشی



 صدای ببندد را چشمانش خواست که همان و شد ولو تخت روی

 تخت روی از و شد کنجکاو شنید، در پشت از را پویان و بهزاد

بشنود را هاآن هایحرف تا شده نزدیک در به و شد بلند . 
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 از پس بهزاد بودند، هگرفت قرار هم روی به رو پویان و بهزاد

آمد حرف به و شکست را سکوت اندکی : 

توئه؟ پیش آسا دل -  

چطور؟. آره -  

گفت و چرخاند حدقه را چشمانش بهزاد : 

 که کرده ازدواج باهام اجبار به یا نداره دوستم کنممی حس -

کن اشتوجیه کم یه. فراریه همش . 

 با تا هبد زمان بهش کم یه نیست، راحت باهات فقط آسا دل -

بیاد کنار خودش . 

خودش اتاقش تو بیاد باید هم االن. دادم زمان بهش زیاد - . 

 او یشانه روی دست پویان که برود پویان اتاق سمت خواست

گفت و نهاد : 

بذاری راحتش بهتره. کنممی صحبت باهاش خودم - . 

 .باشه -

گفت و کرد مکث کمی : 



دارم دوسش من - . 

 از و زد او یسرشانه بر آهسته و کرد او چشمان به نگاهی پویان

رفت حیاط به و کرد عبور او . 

 سکوت یمتوجه بعد و بود، شنیده را هاآن هایحرف که آسا دل

 سُر در کنار شده، تمام شانحرف که فهمید شد شاناندازه بی

 ذهنش آگاه خود نا و نشست و گرفت بغل را زانوهایش و خورد

 اتاق به پویان بعد ساعت کی حدود. کشید پر آرشاویر سمت

 و رفت کنارش دید، در کنار خواب در غرق را آسا دل و آمده

 و خواب بین آسا دل که گرفت آغوش در کمر از را او آهسته

گفت بیداری : 

 .آب -

 برگشت آب از پر لیوان با و رفت و خواباند تخت روی را او پویان

 روی و نهاد میز روی را لیوان پویان و نوشید را آن آسا دل و

 پویان و کرد حلقه او شکم دور را دستش آسا دل شد، ولو تخت

بست را چشمانش و بوسید را او پیشانی لبخند با . 



 یخانه سمت عجله با مثبت جواب گرفتن با آریا و شد صبح

 را او خواستمی دلش که بود خوشحال قدرآن رفت، مهدیه

 هاآن یخانه در به که بعد ولی بفشارد، خود آغوش در محکم

 از سرعت به و ماند هاآن یخانه کنار کمی و شد پشیمان رسید،

راند مادرش و پدر یخانه سمت و شده دور جا آن . 
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 از را گوشی رفتمی مادرش و پدر یخانه سمت که حینی در

 و داد خبر هم آرشاویر و آسا دل به و برداشته ماشین کابین

شدند خوشحال بسیار هاآن . 

 از بهزاد که کرد،می آماده صبحانه آشپزخانه در داشت آسا دل

 چسباند او یسرشانه به را سرش سپس شد، نزدیک او به پشت

گفت و کشید عقب او عطر بوی شدن متوجه با آسا دل که : 

زشته میبینه داداشی نچسب - . 

محرمیم. کنمنمی که خاصی کاری ببینه خب - . 

گفت و کشید عقب آسا دل باز که بگیرد آغوشش در خواست : 

نچسب گفتم - . 

 چرا؟ -

کن عوضش. میخوره بهم عطرت بوی از حالم چون - . 

داشتی دوستش که تو چرا؟ - ! 

ندارم دوست دیگه حاال - . 



 .باشه -

 صدا را پویان برود خواست و چید میز روی را صبحانه وسایل

 کهآن از پس و نشست و کشید عقب را صندلی و آمده او که کند

 جمع را وسایل که حالی در آسا دل خوردند، را شانصبحانه

گفت زادبه به رو بشورد تا کردمی : 

میشه دیرت سرکار برو پاشو - . 

 و شد خیره او به کمی هم پویان و کرد پویان به نگاهینیم بهزاد

 از پس. رفت کوتاهی خداحافظی با و شد بلند بهزاد آخر در

 پویان روی به رو شست، را صبحانه هایظرف آسا دل کهآن

گفت و نشست : 

 داداشی؟ -

 جانم؟ -

کنم جمع رو هاموسایل من کترد آقای خونه بریم امروز - . 

بریم؟ کِی. عزیزم باشه -  

بریم؟ االن -  



بهتره عصر - . 

 .باشه -

 اتاقش به و شد بلند پویان اینکه تا کردند صحبت دیگر کمی

 کردن صحبت تصویری به شروع آینوش با ایمو طریق از و رفته

 آن بعد و رفت ور کمی خود تاپ لپ با اتاقش در هم آسا دل. کرد

 ایتقه و رفت پویان اتاق سمت و شد خارج اتاقش از و بست را

گفت او به رو پویان که کرد باز را در و زد : 

عزیزم؟ جانم -  

پیشت بیام گفتم بودم بیکار. هیچی - . 

بشین بیا - . 

 به را او پویان که نشست پویان کنار رفت و شد وارد آسا دل

 آینوش ویرتص که برد باالتر دست با را گوشی و چسباند، خود

گفت و شد ترواضح : 

بودی دلتنگش که آسا دل اینم آینوش - . 



 تا کردند صحبت تصویری همدیگر با ذوق با آینوش و آسا دل

گفت و آورد پایین را گوشی و شد کم پویان گوشی شارژ اینکه : 

دیگه بسه آینوش - . 

کنم صحبت دلی با میخوام. نه! عه - . 

میشه تموم داره گوشیم شارژ االن عزیزم، بعداً - . 

 قطع را تصویری تماس پویان و کرده خداحافظی آسا دل با دمغ

 نشان را صبح ده ساعت هاعقربه کرد، ساعت به نگاهی و کرد

گفت و کشید خود شکم بر دستی پویان دادند،می : 

بدم؟ سفارش بیرون از یا میکنی درست غذا ناهار -  

داری؟ دوست چی. کنممی درست -  

دودی ماهی با پلو باقالی - . 

گفت چشمکی با آسا دل : 

شمالی غذای - . 

 آشپزخانه سمت و رفته بیرون او اتاق از و شد بلند هم بعد و

 شد، غذا کردن درست مشغول و کرد چک را هاوسایل و رفت



 آمد او و زد صدا را پویان شد، آماده غذایش بعد ساعت دو حدود

 و خوردند را یشانغذا و چیدند میز روی هم کمک به را وسایل و

 در پویان شدند، نوشیدن مشغول و گذاشت چای آسا دل هم بعد

پرسید او از نوشیدمی را چای که حالی : 

کنی؟ زندگی اینجا ازدواج از بعد داری تصیمیم -  

 چطور؟ -

طوریهمین - . 

گفت و کرد مزه مزه دهان در را شکالت آسا دل : 

بخره خونه خودش تا آره، کوتاه مدت یه - . 

گفت و داد تکان سری پویان : 

داریم مهمون امشب - . 

هستن؟ هاکی -  

گفت و کرد او به کوتاه نگاهی پویان : 

 .میشناسی -



آخه؟ بیاد خوادمی کی بدونم - ! 

هااین عمو - . 

ن عمو که ما ها؟این عمو - ... 

 دکتر به فکر با بعد ولی ". نداریم عمو که ما " بگوید خواست

گفت راسخ : 

د؟محمو عمو -  

 من تا بمونی پیشش بری اینکه هم و بیان شام شب قراره. آره -

 .بیام

چی؟ واسه -  

پاریس به دارم بلیط فردا واسه - . 

گفت متعجب آسا دل : 

صبح؟ فردا -  

 .آره -



 کرد، خطور ذهنش بر منفی فکرهای هجوم و شد ناراحت

 و شده بلند جایش از و نهاد میز روی را اشنصفه چای استکان

گفت و گرفت را او دست پویان که رودب خواست : 

 کجا؟ -

گرفتی؟ و بلیط کِی -  

پیش هفته - . 

 بود مانده او رفتن به روز یک و بود گفته او به دیر اینکه از

 تنهایش و برود هم باز اینکه از ترسیدمی هم و شد ناراحت

 بر تمامش و نابود و شدمی داغان دیگر بار این بگذارد،

 پویان هایزدن صدا به و گرفت پیش در را اتاقش راه آشفت،می

 سمت و شده بلند هم بعد و نوشید را چای پویان. نکرد ایتوجه

 او دید و شد اتاقش وارد و زد در به ایتقه و رفت آسا دل اتاق

 آن روی و شد تخت نزدیک کرده، درازکش دمر تخت روی

گفت و برد او موهای میان را دستش و نشست : 

قهری؟ عزیزم؟ -  

 .آره -



نه؟ یا قهری ببینم برگرد - ! 

گفت لبخند با پویان که شد خیره او به اخم با و برگشت : 

 .اورانگوتان -

گفت و لرزید اشچانه و کرد بغض نخندید، : 

نیای دیگه بری میخوای - .  

آسا؟ دل -  

بذاری تنهام بری میخوای - . 

آسا؟ دل -  

میکنی فراموش منم میشی خانومت غرق اونور میری - . 

آسا؟ دل -  

میگی بهم االن وقت اون گرفتی و بلیط پیش هفته - ! 

 وارنوازش دستی و کشید آغوش در را او و برد پیش را دستش

گفت و کشید او موهای روی : 



 بر آینوش با هم بعد برم قربونت کنم درست اونور و کارام میرم -

گردممی . 

نمیذاری؟ تنهام میگی راست -  

نمیذارم تنهات - . 

میدی؟ قول -  
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 .آره -

میدم قول نگفتی ولی - . 

شدی؟ راضی. میدم قول -  

 .اوهوم -

 او چشم زیر را خود شصت انگشت پویان و شد جدا او از آسا دل

گفت و کرد پاک را او هایاشک و برد : 

دکتر آقای عمارت بریم شو آماده - . 

 .چشم -

شد شدن آماده مشغول آسا دل و شده خارج او اتاق از پویان . 
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 پویان و شده خارج خانه از پویان همراه شد آماده که آن از پس

 حرکت آرشاویر بزرگ عمارت سمت و نموده روشن را ماشینش

 و شده عمارت وارد الکترونیکی در سمت از رسیدند وقتی کرد،

 سمت و شده پباده هم بعد و کرده پارک ار ماشین حیاط داخل

 و کرده پرسی احوال و سالم بیتا و خاتون با. رفتند عمارت داخل

 او برای منصور و رفت اتاقش به هم بعد. زد حرف هاآن با کلی

 شد، کارتون داخل هایشوسایل چیدن مشغول او و آورد کارتون

 از بیرون هاآن و ریختمی کارتون داخل را هاوسایل یکی یکی

 زیر را پویان و آرشاویر صدای ناگهان که نهادمی راهرو کنار اتاق

شنید هاطبقه . 



میری؟ فردا -  

 .آره -

چی؟ خواهرت پس -  

برگردم که وقتی تا خودش پیش ببره بیاد عمو امشب قراره - . 

میگذشت خوش بیشتر بهش بمونه اینجا تونستمی - . 

ممنون نه - . 

 در خواستمی دلش شد، تنگ دلش او صدای شنیدن با آسا دل

 صد در صد پویان که دانستمی خوب ولی بماند عمارت همین

 تمام برچیده لبانی با و شد دمغ تنها پس. کرد خواهد مخالفت

 روی به رو و رفت پایین هاطبقه از و کرد جمع را هایشوسایل

گفت پویان به رو و گرفت قرار پویان و آرشاویر : 

پایین بیارم نمیتونم و کارتون همه اون من داداشی؟ - . 

گفت آرشاویر لحظه همان : 

کنن جا به جا بادیگاردها میگم - . 

گفت سپس و کرد تشکر لبخند با آسا دل : 



 تمیز کردم شونخشک شستم تمیزن، شونهمه هالباس اون -

چیدم کمد تو . 

 واسه برداری میتونی داشتی دوست رو هالباس از کدوم هر -

 .خودت

گفت ذوق با : 

بردارم؟ میتونم جدی -  

زد صدایش تشر با پویان : 

آسا؟ دل -  

 پویان به رو او دلگیر یچهره دیدن با آرشاویر و شد دمغ آسا دل

 :گفت

نکن دعواش - . 

گفت آسا دل به رو سپس : 

بردار خواست دلت و کدوم هر برو - . 

ممنون خوامنمی - . 



 را آسا دل دست سپس و شد خیره پویان به اخم با آرشاویر

 اتاق وارد را او و برد باال هاطبقه از و کشانده خود دنبال و گرفت

گفت و نموده باز را کمد در و کرده : 

 خجالت نیست نیازی. کن شونجمع خودته، مال شونهمه -

 .بکشی

 خواستمی عاشق، اصطالح به دکتر این بود غوغایی دلش در

 بگوید عشق زا خواست نچرخید، زبانش بر ولی " بمان " بگوید

 کنار دیگر کمی اگر زد،می سرکوفت دل در را خودش مدام ولی

 و نرم ایبوسه را او شرم به شده سرخ هایگونه حتماً ماندمی او

 آسا دل که برود عجله با خواست پس کاشت،می عاشقانه

زد صدایش : 

دکتر؟ آقای -  

گفت و برگشت او سمت و ایستاد : 

 بله؟ -

نمیرسه دستم مونده اج کمد باالی عروسکم - . 



 را خرسی عروسک و شد نزدیک او به و زد کجی لبخند آرشاویر

 شد خیره او به آسا دل و سپرد او دست و برداشت کمد باالی از

 و رفت جلو سرش و برید کف از طاقت کرد، تشکر شرم با و

 آسا دل آمد، پدید آسا دل پیشانی روی اشعاشقانه یبوسه

 همان کرد، حس صورتش روی را خون مهجو و لرزید دلش شوکه

 که بود زیبایی نهایت بی لبخند رفت، سرعت به آرشاویر که

 به بعد ولی گرفت شکل آسا دل کوچک هایلب روی ناخواسته

 تماماً ولی شد، هالباس کردن جمع مشغول فوری و آمده خودش

 نهایت حکم برایش که بود ایبوسه آن غرق فکرش و ذهن

داشت را احترام . 
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 داخل و آورده پایین را هاکارتون هاآن و زده صدا را بادیگاردها

 هم بعد و ماندند جا آن کمی. نهادند پویان ماشین عقب قصندو

 و کرده تعویض را شانلباس و رفتند خودشان یخانه به رفتند،

 آشپزخانه به را خودش هم آسا دل و رفت خودش اتاق به پویان

 که بود شده ایدقیقه سی. شد شام کردن آماده مشغول و رساند

 ایعجله و آمده در صدا به خانه زنگ کردن آشپزی حین در

 را آشپزخانه سمت فوری باز و فشرد را اِف اِف یدکمه و رفت



 بلند صدای با و شست را دستش و نموده کم را گاز زیر و رفت

زد صدا را پویان : 

اومدن هااین عمو داداشی؟ - . 

 دل بزند خروج و ورود در به ایتقه خواست راسخ دکتر که همان

 به لب بر لبخند ایصمیمی و گرم نلح با و نموده باز را در آسا

 هاآن با گرم و آمد هم پویان کرد، سالم همسرش و راسخ دکتر

 و داد دست راسخ دکتر با مردانه و کرد پرسی احوال و سالم

 و کشید آغوش در را آسا دل راسخ دکتر همسرِ اول سپس

 به را او و کشید آغوش در را او راسخ دکتر سپس و کرد رهایش

گفت و فشرد خود : 

عمو عزیزِ شدی بزرگ قدرچه - . 

 هم با سپس و کرد رهایش بعد و داشت نگه آغوش در را او کمی

 عذر با آسا دل و نشستند هم کنار مبل روی سالن در رفتند

 کردن درست مشغول و رفت آشپزخانه به کوتاهی خواهی

 محمود بین بحث دید که راسخ دکتر همسرِ. شد غذایش یادامه

گفت و رفت آشپزخانه به و شد بلند است، دانهمر پویان و : 



کمکت؟ بیام نگفتی چرا عزیزم -  

میتونم خودم عمو زن نمیخواد - . 

 کشید عقب میز زیر از را صندلی سپس و کرد تعارف دیگر کمی

گفت و نشست آن روی و : 

 قابل رو ما دیگه حاال عزیزدلم؟ کردی نامزد گفتمی پویان -

کنی؟ دعوت ندونستی  

 و بست را آن دربِ سپس و زد هم مالقه با را اشقیمه خورشت

گفت و نشست او روی به رو رفت و کرد کم را گاز زیر : 

 و کسهیچ من منتها. سری تاج شما. عمو زن چیه هاحرف این -

دعوتی نفر اولین شما ایشاهلل عقد روز نکردم دعوت . 

 داماد از خواستمی او چه هر و کردند صحبت هم با کلی

 ایاضافه چیز او خواستنمی دلش آسا دل کند جمع عاتاطال

 او به را اشموذیانه نگاه هم او و " خوبه " گفتمی فقط و بداند

دوختمی . 



 شام مشغول و شده جمع هم دور همگی شد آماده که غذا

 هضم دوغ لیوان با را غذایش که حالی در آسا دل شدند، خوردن

پرسید راسخ دکتر به رو کردمی : 

نیومدن؟ چرا پدرام آقا عمو؟ -  

 را بگذراد دهان در خواستمی که را غذایش قاشق راسخ دکتر

گفت و کشید عقب : 

مشهد رفته خانومش با کرد عروسی - . 

باشه خوشبخت باشه، مبارک - . 

باشی خوشبخت هم تو ایشاهلل. عزیزم مرسی - . 

. کرد سرگرم غذایش با را خودش و شد گلگون شرم از صورتش

 زن کمک به را هاظرف آسا دل خوردند، را شانشام هک وقتی

 گذاشت چای. شست را هاظرف هم بعد به و نموده جمع عمویش

گفت پویان به رو و آورد چای برایشان شد آماده وقتی و : 

مشهد؟ میبری رو من برگشتی رفتی وقتی داداشی -  

گفت و کرد نگاهش خیره کمی پویان : 



عزیزم آره - . 

گفت عمویش نز که زد لبخندی : 

بری آقات با میتونی دخترم؟ - . 

 چیزی و برد زیر به سر آسا دل و کرد شرمگین را او هم باز

 عزم هم بعد و ماندند کمی نوشیدند، را چایشان وقتی نگفت،

 داخل را هایشلباس رفت و شد بلند آسا دل که کردند رفتن

 با هم پویان و آمد بیرون آماده و شد آماده و ریخت چمدان

 خانه از همگی و آمده بیرون آماده دست به کوچکی چمدان

 پویان رسیدند، وقتی و رفتند فرودگاه سمت و شدند خارج

 دقیقه چهل و یک ساعت حاال و داشت پرواز بامداد دو ساعت

 آغوش در را خودش محابا بی و آمد اشگریه آسا دل بود، بامداد

گفت و انداخت او : 

نذاری هامتن ها،بیایی زود داداشی - . 

 مراقب و کن اذیت رو عمو زن و عمو هم تو. عزیزم باشه -

باش خودت . 

 .چشم -



 پرواز فرودگاه بلندگوی بیاید، بیرون او آغوش از نبود حاضر

گفت و بوسید را او یسرشانه پویان و کرد اعالم را پاریس : 

بمونم جا پرواز از ممکنه عزیزدلم؟ - . 

 او و فشرد پشت از را آسا دل یشانه دو و آمده جلو راسخ دکتر

گفت پویان به رو و کشید عقب را : 

پسرم همراهت به خدا برو - . 

گفت هم عمو زن : 

پسرم باش خودت مراقب - . 

 که آسا دل و رفت و کرده خداحافظی عجله با و کرد تشکری

 به را او راسخ دکتر که برود دنبالش خواست شده دور او دید

گفت گریه با و گرفت جاو او هایگریه و فشرد خود : 

گذاشت؟ تنهام دیدی عمو؟ -  

گفت مهربانی لحن با راسخ دکتر : 

دخترم میگرده بر - . 

گفت و کرد جدا آغوش از را او درنگ کمی با : 



 ترافیک به ممکنه. خونه بریم باید کن پاک و هاتاشک دیگه -

بخوریم بر . 

 شینما سوار و کرده عبور جمعیت از و نموده پاک را هایشاشک

راند خودش یخانه سمت راسخ دکتر و شده . 
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. بگیرد را سگش خواستمی و دویدمی را عمارت کل جیغ با بیتا

زد صدا را آن حرصی بیتا. دویدمی کنان هِپ هِپ سگ ولی : 

وایستا ساتی - . 

 هم بیتا و دوید را حیاط و شد خارج خانه از و کرد هپ هپ سگ

 آرشاویر پای کنار سگ ایستاد، آرشاویر دیدن با او، دنبال به

 در را نآ خنده با و شد خم آرشاویر و کرد هپ هپ و نشست

گفت و داد نوازش را آن پشمالوی خز روی و داده جای آغوشش : 

کردی؟ دنبالش قدراین نشدی خسته -  

کنم بغلش نمیذاره - . 

گفت و داده قرار بیتا بغل در را سفید پشمالوی سگ آرشاویر : 

نشده جور هنوز باهات دیگه، نکردی تربیتش خوب - . 

خریدمش روزه دو همش کنم؟ تربیتش داشتم وقت کجا اصالً - . 

 نهاد شلوارش جیب درون را دستش یک و نگفت چیزی آرشاویر

 مشغول و نشست ایوان روی و رفت بغل بر سگ هم بیتا و رفت و

شد سگ با بازی . 
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 راسخ دکتر یخانه در را شبش و روز آسا دل و گذشتمی روزها

 با و کند غریبی احساس او دادنمی اجازه عمویش زن. گذارندمی

 و گردش به او با اوقات بعضی حتی و کردمی خنده و شوخی او

رفتمی بازار . 



 دانشگاه هم ظهر تا و رفتمی دانشگاه به زوج روزهای آسا دل

. رساندمی خانه به را خودش هم عصر یک به نزدیک و ماندمی

 هم بازی پیامک او با و بود کرده صحبت تلفنی بهزاد با باری چند

 نمیداد، پیامک هم زیاد اما بود، ناراضی خودش چند هر کرد،می

 دل از و دادمی عاشقانه هایتنم او به که بود بهزاد این بیشتر

 ارسال عاشقانه متن او به هرگز آسا دل ولی داشت، توقع هم آسا

 باعث این و... ساده " دارم دوستت " یک حتی دریغ کرد،نمی

 با و کردمی گذشت باز ولی کرد،می ناراحتش و بود بهزاد رنجش

 از... کرد خواهد حل را چیز همه زمان گذر که گفتمی خودش

 کم دیگر کرد،می دق آسا دل دوری از داشت آرشاویر طرف نآ

 را او دلش شده، مرگش یک او که بفهمند عمارت تمام بود مانده

 از بیش دلش کردمی ترسیم ذهن در که را اشچهره خواست،می

 سخت ولی دادمی دست از را طاقتش و شدمی تنگ پیش

کردنمی کاری و کردمی کنترل را خودش . 
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 نداشت، را قبل هیجان و شور دیگر عمارت آسا دل وجود بدون

 بر عمارت به و رفتندمی کار سر به لقب مثل آرشاویر و عماد

 شب را روزش خیال و فکر از دنیایی با آرشاویر و گشتندمی

 هم امشب. شدمی تبدیل صبح به برایش سخت هاشب و کردمی

 آمد بیرون اتاق از کالفه برد،نمی خوابش که بود هاشب همان از

 او تخت سمت شد، آسا دل اتاق وارد و کرد اطراف به نگاهی و

 هم هنوز که را او بوی دل ته از و کشید دراز او تخت روی و رفته



 را عطرش که همان کرد، استشمام را بود پخش خانه این در

برد خوابش و گرفت دربر را او تمام نشدنی وصف آرامشی بلعید . 

 خب ولی سخت، اما عادی، خیلی چیز همه و بود شده هفته دو

 و هاخنده ها،شادی پنهانی، هایگریه دردها، گذشت،می

 دل و بود گذشته دیگر و بود جوری خالصه چیز همه لبخندها،

 هر و بود شده تنگ پویان برای دلش نداشت، طاقت دیگر آسا

 دخترک و دادنمی جواب پویان گرفتمی تماس او با هم چه

 صدای تنها و زدمی زنگ که دفعه هر کرد،می بغض مظلوم

 خودش با و شدمی امید نا دکرمی اذیتش تلفن بوق دلخراش

 گریه های های کرد،می گریه نشستمی آید،نمی دیگر گفتمی

 زمین روی و زدمی چنگ را تخت روی هایوسایل و کردمی

 که عمو زن بود، کرده قفل داخل از هم را اتاق در و ریختمی

 عجله با کردنمی باز او و کوبیدمی در به چه هر و بود شده نگران

 نکشید طولی و نهاد جریان در را محمود و رفت خانه فنتل سمت

 دل اتاق سمت و کرد پرت مبل روی را کت و کیف و آمد او که

 را یدک کلید نشنید، جوابی وقتی کوبید در به ایتقه و رفت آسا

 دیدن با و شد اتاق وارد و کرد باز را در و نموده خارج جیب از



 تخت روی او کنار و دش آسا دل نزدیک و کرد اخمی اتاق وضع

 او خواهدمی کردمی فکر که آسا دل برد باال را دستش و نشست

گفت گریه با و پوشاند را اشاشکی صورت دست دو با بزند، را : 

خدا رو تو. نزن - . 

 نوازشش و کشید آغوشش در نرم و کرد نوچی نوچی اما، محمود

گفت مهربانی لحن با و داد : 

کنم بلند گلم تردخ روی دست بکنم غلط من - . 

گفت و بوسید نرم را موهایش روی : 

برم؟ قربونت ریختی بهم و اتاقت چی واسه -  

 و گرفت اوج هایشهق هق آسا دل پرسید را سوال این که همان

گفت گریه با : 

شده تنگ داداشی واسه دلم من - .  

 .میاد -

 تنهام هم باز. نمیده جواب میزنم زنگ بهش چی هر. نمیاد -

گفت دروغ بهم باز گذاشت، . 



 دروغ بهت وگرنه شلوغه، سرش االن داداشت من، عزیز آخه -

 .نگفته

نمیده؟ جواب چرا نگفته دروغ اگه. گفته دروغ. خوامنمی -  

دخترم میزنه زنگ بهت خودش وقتش به - . 

 داد تکان هوا در را دستش پرخاشگرانه و آمد بیرون او آغوش از

گفت و : 

کنیمی پنهون من از و چیز یه داری شما - . 

آسا؟ دل -  

 شود دور خانه و اتاق از خواست و شده بلند جایش از اما آسا دل

 و نشاند تخت روی زوری را او و گرفت را دستش محمود که

گفت جدی خیلی : 

 زنگ بهش قدراین پس گفتم،می بهت بدونی باشه قرار اگه -

فهمیدی؟ میکنی، تمیز خوب هم و اتاقت نزن،  

 را پتو قهر حالت به هم بعد و شد خیره او به غضب با آسا دل

گفت هِجه با و انداخت سرش روی و برداشت : 



خوام... می... نِ - . 

گفت و زد او سر بر آهسته پتو روی از محمود : 

بشه عوض باهات رفتارم نکن کار یه باش، خوبی دختر - . 

 مالقه با همسرش که رسید سالن به و رفت و شده بلند هم بعد و

گفت و شد نزدیک او به : 

شد؟ چی -  

بیار برام آب لیوان یه ام،خسته - . 

گفت و داد محمود دست را آن و برگشت آب لیوان با و رفت : 

شد؟ چی نگفتی - ! 

گفت و سرکشید را آب لیوان محمود : 

کنیممی پنهون ازش و چیز یه داریم فهمیده - . 

گفتی؟ بهش -  

میگم بهش کم کم. نه - . 



 آسا دل لحظه همان رفت، و گرفت را لیوان تنها و نگفت چیزی

 جویدن به شروع نشست، محمود کنار و آمد زیر به سر

گفت و کرد نگاهش محمود کرد، هایشناخن : 

نخور ناخن - . 

گفت آهسته و نهاد پایین را دستش : 

میخوام معذرت - . 

 و زد گرمی لبخند سپس و کرد نگاهش خیره کمی محمود

بوسید را او پیشانیِ . 

. خودته خاطر به کنممی گیریسخت اگه من! زیزدلمع -

میگم؟ چی که فهمیمی  

 .بله -

خوب دختر آفرین - . 

 و شد بلند هم محمود و شد بلند عمویش زن صدای با هم بعد

بخورند شام تا آشپزخانه به رفتند . 

 



روز - گستر آینوش شرکت - پاریس: لوکشین  

 کشو اخلد داشت و بود نشسته میز پشت شرکت در پویان

گفت و آمد کنان صدا و سر آینوش که گشتمی چیزی دنبال : 

میگه؟ چی بابا پویان -  

میگه؟ چی -  

آره؟ ایران، بریم ماه این نیست قرار میگه -  

میریم دیگه ماه. آره - . 

دادی قول آسا دل به تو ولی - . 

گفت اخم با و کشید کشو از دست : 

نکن تلخ و اوقاتم خواهشاً - . 

ایران؟ میریم کِی -   

میکشه طول ماه دو. میریم کنم تموم رو کارها - . 

گفت و گرفت قرار میز روی به رو و کرد اخم آینوش : 

میگشتی؟ چی دنبال -  



اقامتم برگه - . 

نگشتی خوب جاست، همون - . 

 را برگه و کرد باز را کشو گرفت، قرار پویان کنار زد، دور را میز

فتگ طعنه با و نهاد میز روی و کرد پیدا : 

لنگه کارهات نباشم من! میگردی هم قدرچه - . 

 اخمو و یافت پویان آغوش در را خودش ناگهان که برود خواست

 :گفت
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بینهمی میاد یکی زشته، شرکت توی کن ول - . 

نیست ایران عزیزم، پاریسه اینجا نیست، زشت اصالً - . 

گفت و آمد بیرون او آغوش از و زد او شکم بر مُشتی آینوش : 

 .گمشو -

 لبخند پویان که آورد در زبان او برای و دوید در سمت هم بعد و

گفت لب بر : 

میارم گیرت باألخره - . 

 رفت، و شد خارج پویان اتاق از کنان خنده و خندید آینوش

رسید کارش ادامه به لب بر لبخند هم پویان . 
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ایران: لوکشین   

 اشدایی برای دلش روزها این که آسا دل و بود شده ایهفته یک

 باز ولی. کرد صحبت او با و گرفته را او شماره بود، شده تنگ

 را او و گرفت اجازه عمویش زن از نشد، برطرف اشدلتنگی

 خنده و شوخی کلی و خورده شام هم کنار در و کرد دعوت

 و زد مردانه هایحرف محمود با را ساعتی یک هم رامین کردند،

 آسا دل اتاق سمت و شده بلند کوتاهی خواهی عذر با سپس

 روی آسا دل کنار رفت و شد وارد زدن در به ایتقه با و رفته

 سمیرا ناراحتی با سپس و نموده صحیت او با کمی نشست، تخت

 دارد رمش اینکه از گفت، او هایگریه از کرد، یاد را پسرش و



 خواست آسا دل از کند، بخشش طلب باز و بیایید آسا دل پیش

 لکنت تا پسرش برای کند دعا او خواست ببخشد، را سمیرا که

 هایشناراحتی با زد، حرف او برای خیلی... شود خوب اشزبانی

 دل رفت که وقتی دهد، قرار تأثیر تحت را او بود توانسته خوب

 به را اشدایی زن بد صوصیاتخ تمام کرد، فکر و نشست آسا

 آسا دل آیا بود آورده سرش او که بالیی همه آن با آورد، خاطر

 اشدایی خاطر به فقط بخشیدمی هم اگر ببخشد؟ توانستمی

 گرفتن با و شده بلند ". ببخشش من خاطر به " بود گفته که بود

 با نماز انتهای در را دلش خواند، نماز و نشست سجاده به وضو

 و برد باال را ظریفش و کوچک و سفید دستان کرد، صاف خدا

کرد دعا و نیاز و راز به شروع : 

 خیلی میدونی نیستن، کم دردهام میدونی خوب خودت! خدایا -

 به اومدم آوردن، سرم بالهایی چه جریانی در اومده، سرم بالها

 ولی سخته، نباشه، دلم تو ایکینه هیچ که ببخشم که درگاهت

باشه مریض یکی ببینم که ندارم و این دیدن طاقت .  



... برد خوابش سجاده روی که ریخت اشک و زد حرف قدر آن

 سمیرا و بود شده خوب رامین پسر زبانی لنکت شد که بعد روز

 دل از و برود باید گفتمی و دانستمی معجزه از جزئی را این

 یخانه به رامین همراه کرد، هم را کار همان کند، تشکر آسا

 و کشید آغوش در را او کرد، تشکر آسا دل از و رفته محمود

 دیگر او از اما بود بخشیده را او چند هر آسا دل ولی بوسید،

 بود آورده دخترک سر زیادی بالهای زن این آمد،نمی خوشش

. بود درد آسا دل برای این و کرد پوشالی را هاآن شدنمی که

نداشت التیامی هرگز که دردی . 
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 صحبت عمویش زن با کمی زد، قدم را خانه کمی شد که بعد روز

 آن از و کرده چت ادبهز با و کرده کار اشگوشی با هم کمی کرد،

 شد، که ناهار موقع نداشت، را او با زدن حرف حوصله که جایی

زد صدا را محمود اشملتمسانه نگاه با خوردن از پس : 

جون؟ عمو -  

 و کشید سر را دوغ بود کرده تمام را غذایش تازه که محمود

 :گفت

 جانم؟ -

آرش؟ آقا یخونه برم امروز بذاری میشه -  

نزن هم حرفش اصالً - . 

رفته سر خونه این توی امحوصله من عمو، دیگه آفرین - . 

گفت جدی و شد بلند محمود : 



نه گفتم که همون - . 

گفت همسرش به رو سپس : 

بذار چای یه خانم؟ - . 

 دوید او سمت آسا دل که کرد را سالن سمت رفتن عزم هم بعد و

گفت چیده بر لبانی با و کرد آویزان او کول به را خودش و : 

باشم خونه نشده شب میدم قول - . 

 با و برگشت او سمت و آورده پایین خود کول از را او محمود

گفت گرمی لبخند : 

 اون میرسونم هم رو تو سرکار برم میخوام شو، آماده برو. باشه -

 .جا

گفت و بوسید را او یگونه و پرید باال ذوق با : 

عاشقتم عمو وای - . 

 آسا دل خورد، را چای محمود که آن از پس شود، آماده تا رفت و

 خداحافظی با و پوشید را لباسش محمود و شده آماده هم

 عمارت به را آسا دل اول رفتند، خانه از همسرش از کوتاهی



 در بادیگارد زد که را عمارت زنگ رفت، هم بعد و رساند آرشاویر

گفت لبخند با آسا دل و کرد باز را : 

بادیگارد؟ چطوری -  

داخل بفرمایید. خانوم مسال. ممنون - . 

 حال در را بیتا و شایسته و رفت عمارت داخل سمت شد، وارد

 پشت از را هاآن خواستمی اول دید، پشمالویی سگ با بازی

 سگ رفت و شده خوشحال سگ دیدن با بعد ولی کند، غافلگیر

داد نوازش و کشید آغوش در را بود شده قائم هاگل پشت که را . 

کیه؟ مال خوشگل پشمالوی نای نازی، آخی -  

 سالم از پس و رفتند سمتش خوشحال او دیدن با بیتا و شایسته

گفت بیتا پرسی احوال و : 

منه مال - . 

نازه خیلی - .  

 هاآن به عماد که برود خواست و داد نوازش را آن دیگر کمی

 عماد و کرد پرسی احوال و سالم او با آسا دل که شد نزدیک



 پشت از آسا دل که دهد دست او با خواست و برد جلو را دستش

شد کشیده آغوشی به . 

 

 [18:54 30.09.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 131پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 

 که هایشنفس هُرم حتی ،بود آشنا گرمایش بود، آشنا تنش عطر

 نبض گنجشکی تنگش دل بود، آشنا هم کردمی مست را او

 بقیه شد، درگیر آرامش از ایخلسه به وجودش تمام و زدمی

 گرفته آغوش در را آسا دل محکم و سخت که آرشاویر به شوکه



 به و شده شوکه و شرمگین هم او خود حتی و بودند خیره بود

 و سالم یک جوابش ولی داد سالمی د،آم در او آغوش از آرامی

 کالم و عاشقانه از مملو بود نگاهی بلکه نبود ساده پرسیاحوال

اشعاشقانه ... 

بود تنگ برات دلم - . 

 چیزهایی یک که هم هاآن همی، بود داده کف از اختیار

 دست عماد کردند،می نگاه او به موذیانه و زیرکی با دانستندمی

گفت آرشاویر به رو آسا دل و کرد دورشان و گرفت را نفر دو آن : 

نرفته؟ که یادتون آرش، آقا دارم نامزد من - ! 

نشده شوهرت هنوز هست، وقت هم هنوز - . 

پرسید و شد خیره او به گیج آسا دل : 

خوبه؟ حالتون -  

لعنتی؟ میاری در بازی گیج چرا -   

فهممنمی و منظورتون من - . 

باش جا همین اومدی که حاال آسا دل - . 



برم نشده شب تا دادم قول عمو به - . 

میمونی؟ اینجا آسا دل -  

 بعد و برد پایین را سرش بود، خیره او به گیج و منگ اما آسا دل

 بر پشت از آریا دید که بگوید چیزی خواست و آورد باال را سرش

کرد بیهوش را او و زده آرشاویر گردن . 

احمق منگل - . 

پرسید شوکه آسا دل و تانداخ خود کول روی را او سپس : 

کردی؟ رو کار این چرا داداشی؟ -  

نگفت؟ بهت که چیزی -  

نفهمیدم ولی گفت چیزایی یه - . 

گفت و کرد حرکت خانه داخل : 

عزیزم خونه توی بیا - . 

 خیلی و رفت آشپزخانه سمت آسا دل و رفتند خانه داخل به

 و ردک پرسی احوال و سالم او با و گرفت آغوش در را خاتون گرم



 به رو و آمد آریا بعد ایلحظه و نشست مبل روی و رفت سالن به

پرسید آسا دل احوال و سالم از پس و نشست او روی : 

بود؟ شده چی -  

ریخته بهم روحیش وضع مدته یه. نیست چیزی - . 

 داداشی؟ -

 جانم؟ -

 ...راستش -

 بزند، را حرفش او که شد خیره او به شده ریز چشمانی با آریا

 و رفت و آورد را آبمیوه خاتون وقتی و کرد سکوت آسا دل ولی

پرسید شد او طوالنی سکوت یمتوجه که آریا : 

میشنوم بگو - . 

 قالب هم به را دستانش که حالی در و برد زیر به سر آسا دل

گفت رفت،می وَر هایشناخن با و بود کرده : 

 کلی من... من... کرد بغلم بقیه جلوی... آرش آقا... راستش -

کشیدم خجالت . 



 مطلع آسا دل به آرشاویر عشق از هاآن دانستمی که آریا

گفت و زد محوی لبخند هستند، : 

بکشی خجالت نیست نیازی که، نشده چیزی نداره اشکال - . 

گفت و کرد اشاره آغوشش به بعد و : 

بود تنگ برات دلم. جقله ببینم اینجا بیا - . 

 زیر به را سرش هم بعد و کرد نگاه او به کمی شرمگین آسا دل

گفت آریا که برد : 

بغلم اومدمی قبالً خودش انگار نه انگار. ببینم بدو - . 

گفت و کرد بلند را سرش ناگهان : 

داداشی؟! ئه -  

ببینمت خوب بشین کنارم بیا ببینم، بیا جونم؟ - . 

 و کشید آغوشش در آریا که نشست او کنار رفت و شد بلند

 دل و کرد رهایش را او سپس و داشت نگه آغوش در را او کمی

پرسید آسا : 

مهدیه؟ از خبر چه -  



نامزدیه جشن دیگه هفته - . 

گفت ذوق با آسا دل : 

 !راستی -

 .آره -

افتادیم عروسی یه جون آخ - . 

 و شایسته پیش رفت هم بعد و زد حرف او با ساعت یک حدود

 هم با و زد حرف و نشست زمین روی حیاط وسط هاآن با و بیتا

 همه از و کرد رفتن عزم که بود شب به نزدیک و خوردند میوه

گفت آریا که برود خواست و نموده خداحافظی : 

 .میرسونمت -

گفت و آمد آرشاویر که رفته بیرون او همراه و شد بلند هم بعد : 

داشت کارِت عماد آریا؟ - . 

گفت آسا دل به رو آریا : 

میام االن - . 



گفت اآس دل به رو آرشاویر و رفت و : 

میرسونمت بریم بیا - . 

میاد داداشی االن ممنون نه - . 

میکنه گیر نمیاد - . 

 جلوی در و رفت ماشین سمت و گرفت را او دست هم بعد و

 و شد سوار خودش هم بعد و نشاند را او و کرد باز را شاگرد

 آسا دل گوشیِ که شد خارج عمارت از و کرده روشن را ماشین

گفت و داد جواب آریا رهشما دیدن با خورد، زنگ : 

داداشی؟ جونم -  

آسا؟ دل کجایی -  

میرسونه رو من داره آرش آقا - . 

بلندگو رو بذار - . 

 و داد قرار مخاطب را آرشاویر آریا و کرد را کار همان آسا دل

گفت حرصی : 

آرش خری خیلی - . 



گفت و خندید ریزریز آسا دل و شد قطع تماس هم بعد و : 

بود؟ کفری چرا این -  

ماست تو خوابوندمش - . 

چی؟ یعنی -  

میفهمی بعداً - . 

پرسید هم بعد و رفت او هایخنده قربان دل در سپس : 

دیگه؟ راسخ دکتر خونه میری -  

 .آره -

رستوران؟ بریم داری دوست -  

میکنه دعوام عمو نه - . 

چی؟ حاال. میزنم زنگ بهش -  

خونه برم میخوام - . 

دارم کار باهات من ولی - . 

ار؟کچی -  



 .میفهمی -

 .باشه -

رستوران سوی به پیش پس - . 

 رستوران سمت و زد دور را اتوبان و چرخاند را ماشین فرمان

 .راند
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 انتخاب نشستن برای را دنجی جای که آن از پس رسید وقتی

 سفارش غذا و آمده گارسون نشستند، هم روی به رو و کردند

 هایشلب دور آسا دل خوردند، را غذایشان که آن از پس دادند،

گفت و کرد پاک دستمال با را : 

دیگه بگید و کارتون - . 

 حرف نتوانست آخر در ولی کرد پا آن و پا این کمی ویرآرشا

پرسید آسا دل و کند بیان را دلش : 

نمیگید؟ چیزی -  

گفت و زد دریا به را دل آورد،نمی طاقت دلش دیگر که آرشاویر : 

- I wish you a chance to come! 

میدادی بهم فرصت یه کاش ) - ! ) 

گفت و شد خیره او به متعجب آسا دل : 

فرصتی؟ چه -  



 کاری خواستمی فقط بگوید دلش حرف از خواستنمی آرشاویر

 بار این پس. کند درگیر خودش به را او ذهن هامدت تا کند

 :گفت

 - He was the time to compensate! 

بود جبران برای وقت کاش ) - ! ) 

پرسید گیج آسا دل : 

چی؟ جبران کنین؟نمی صحبت فارسی چرا -  

کرد بیان ایعاشقانه لحن با را شآخر یجمله آرشاویر : 

- My heart just though you do. 

تپید می فقط تو داشتن به قلبم ) - . ) 

 

 دل اکنون و بود کرده فکر در غرق را او و بود زده را خالص تیر

 که کردمی فکر خودش با برد،می سر به رویا از ایخلسه در آسا

 آزارش فکرها این ؟ببرد آرشاویر درون به پی تواندنمی چرا

گفت خیال و فکر از دنیایی با و شد بلند داد،می : 



خونه؟ برسونی میشه -  

کن فکر هامحرف به - . 

 رستوران از آسا دل همراه میز روی مبلغی گذاشتن با و شد بلند

 رسید خانه به آسا دل که همان رساند، خانه به را او و شد خارج

زد داد سرش محمود : 

باش خونه شب قبل نگفتم مگه مدنه؟او وقت چه این - . 

گفت بغض با و شد ناراحت آسا دل : 

ببخشید... من... عمو... خدا به من - . 

 رفته گوری کدوم عمارت از بعد چنده؟ ساعت میدونی هیچ -

 بودی؟

 عمو؟ -

 او و شد زده خانه زنگ شود نزدیک محمود همسر که آن قبل

 آرشاویر و زد را اِف اِف دکمه و داد جواب و رفت آیفون سمت

 او داشت دیگر بار که آسا دل روی محمود فریاد صدای و آمد باال

 یچهره دیدن با و شد نزدیک و شنید را کردمی مؤاخذه را



 یک و کشید خود سمت را او و کرد غلیظی اخم آسا دل اشکی

گفت و کشید او کمر روی نرم را دستش : 

میکنی پاک هم و هاتاشک اتاقت، تو برو - . 

 پرسی احوال و سالم محمود به رو اویرآر و رفت عجله با آسا دل

گفت و کرد : 

 گفتم بهش. رستوران بودمش برده عمارت از بعد بود، من با -

رفت یادم ولی میدم اطالع بهتون . 

میگفتی میزدی زنگ باید - . 

میزدی داد سرش نباید شما ولی رفت، یادم که گفتم - . 

هباش خونه شب قبل بود قرار - . 

که گفتم - ... 

گفت و برد باال را دستش محمود : 

 .باشه -



 رفته آسا دل اتاق سمت محمود، همسر به نگاهینیم با آرشاویر

 روی شد، نزدیک دید، گریان را او و شد وارد زدن در بدون و

گفت و گرفت او هایشانه دو از و نشست تخت : 

کن نگاه من به - . 

فتگ مظلوم و شد خیره او به مظلومانه : 

زد داد سرم - . 

بدم اطالع رفت یادم من - . 

نزدین؟ زنگ چی واسه -  

رفت یادم - .  

گفت مکث کمی با : 

نکن گریه - . 

 برچیده لبانی با و کرد پاک را هایشاشک بچگانه دست پشت با

 :گفت

میگیره درد سرم میزنه داد یکی - . 



 هم هنوز پس گفت دل در خودش با و کرد نگاهش خیره آرشاویر

 دلش عجیب. دارد را افسردگی از کوچکی هایالئمع او

 شد بلند ولی بفشارد، و بگیرد آغوش در محکم را او خواستمی

 هم آسا دل کرد، شدن بلند به وادار را او و گرفت را او دست و

 خارج اتاق از را او شاویرآر که بگوید چیزی خواست و شد بلند

گفت محمود به رو و نشاند محمود کنار و برد سالن سمت و کرد : 

میگیره درد سرش نزنین، داد دخترکوچولو این سر لطفاً دیگه - . 

 و کرد حلقه آسا دل ظریف هایشانه دور را دستش یک محمد

 :گفت

میرم هم دردش سر قربون من - . 

گفت و بوسید را او سر روی : 

عزیزم؟ میبخشی رو عمو -  

قهرم نه - . 

گفت و ایستاد صاف بعد و کشید را او بینیِ شد خم آرشاویر : 

بخیر شب میرم دیگه من - . 



 با هم آسا دل و رفت آرشاویر باألخره و کرده بدرقه را او دروازه و

خوابید و کرد عوض را لباسش رفت و نموده آشتی محمود . 
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 سر به خورد را ناهارش که محمود ناهار از پس شد، که بعد روز

 او دید وقتی و گرفت تماس پویان با هم آسا دل و رفت کار



 نرود آرشاویر عمارت به بود گفته که او حرف به دهد،نمی جواب

گفت عمویش زن به رو و شد آماده و نکرد اعتنایی : 

بیرون میرم من عمو زن - . 

باش خونه هم شب قبل. دخترم باش مراقب - . 

 .چشم -

 سمت خوشحال و رفت و بوسید را او یگونه و شد او نزدیک

 رسید وقتی داد، را عمارت آدرس و گرفت تاکسی رفته، اتوبان

 اشگوشی که برود عمارت سمت خواست و داد را راننده یکرایه

 بهزاد نام دیدن با و نموده خارج کیف از را گوشی خورد، زنگ

داد جواب بعد ولی کند قطع خواست اول : 

 الو؟ -

بانو السالم علیک - . 

داشتی؟ کاری. سالم -  

 جواب چرا بگیرم؟ تماس باهات تا باشم داشته کاری باید حتماً -

نمیدی؟ و زنگم  



 .ندیدم -

نمیبینی؟ روز هر یعنی آها، -  

فعالً دارم کار من. آره - . 

 و زد را زنگ و کرد قطع و نداده را او به بیشتر صحبت یاجازه و

 خانه داخل سمت و شد خانه وارد بادیگارد توسط در شدن باز با

 که آن با آسا دل و بود رفته سرکار به و نبود خانه آرشاویر رفت،

 هر خواستمی و شدمی او دلتنگ جهت بی خودش خیال به

 بود، خوشحال نبود خانه او اینکه از حاال اما ببیند را او دقیقه

 که هاییحرف زد،می زنگ گوشش در او دیشب هایحرف هنوز

کردنمی پیدا مفهومی هیچ هاآن برای او . 

 به روز هر محمود چشم از دور به آسا دل دیگر روزهای و روز آن

 آن قبل تا و گذراندمی وشخ شایسته و بیتا با و آمدمی عمارت

 را او دیدن روی چرا دانستنمی رفت،می او بیایید آرشاویر که

 معنای داشت! ببیند؟ را او خواستمی دلش هم و ندارد

 در تنها او و بود شده مدتی کرد،می درک را او هایحرف

 گونه این سرنوشتش کاش ای اینکه از گریستمی هایشتنهایی



 دوست بهزاد با و خوردنمی را سمیرا ییلهح فریب کاش شد،نمی

 مجبور االن که دادنمی قرار او اختیار در را خودش کاش شد،نمی

 بخواهد حاال که آمدنمی هرگز پویان کاش کند، تحمل را او باشد

 زبان با که کرد فکر آرشاویر حرف به. ندهد هم را جوابش و برود

 فقط دخترک ینا داشتن به قلبش بود گفته او به انگلیسی

 فکر خودش با فهمید،می را مفهومش داشت انگار حاال تپد،می

 دارد دوست را او اگر دارد؟ دوست را او آرشاویر یعنی کرد،می

 نشان خود از که چیست نقیض و ضد رفتارهای این پس

 دانستنمی که او نداشت، خبر خود احساس از که او! دهد؟می

 و هاکالفگی اش،بیقراری و هانگیدلت اش،ناگهانی هایتپش دلیل

 تجربه را عشق که او است، عشق سر از نداشتنش، قرار و آرام

ساده تهِ و سر بی داشتن دوست یک جز بداند تا بود نکرده ... 

 به بهزاد اصرار به قبل روز دو از آسا دل و بود شده ایهفته یک

 در او با حاال و برود رستوران به او با ناهار که بود داده قول او

 که آن از پس بودند، داده سفارش غذا دو هر و بود رستوران

 خم ناگهانی بهزاد که برود شد بلند آسا دل خوردند، را غذایشان

 عملکرد این از آسا دل و نهاد او سرخ یگونه روی ایبوسه و شد



 جمعیت از! نه بکشد، خجالت او از که آن نه خورد، جا او یهویی

 کرد اخمی بود، کرده استفاده فرصت از نکهای و کشید خجالت

گفت و کرد تشکری و شد بلند نگفت، چیزی ولی : 

میرم دیگه من - . 

 مبلغ عجله با بهزاد که کرد حرکت رستوران از خارج سمت به و

گفت و کرد حرکت آسا دل دنبال و نهاد میز روی را پول : 

نبود رستوران فقط قصدم که من. کن صبر - . 

گفت و داشت نگه را تاکسی آسا دل : 

بود؟ چی پس -  

بگردیم کمم یه - . 

بای هم حاال. اومدم منم رستوران بیا گفتی - . 

. نداد جواب زد، صدا را او بهزاد چه هر و شد سوار هم بعد و

 به آسا دل و کرد حرکت داد آسا دل که آدرسی سمت هم راننده

میرود عمارت به گفت و زد زنگ عمویش زن . 
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 به امید همیشه، از ترغمگین آسا دل و بود شده روزی چند

 کرد،می تا بد او با داشت باز پویان و داشت برادرش برگشت

 قدرچه دختر یک مگر خواست،نمی دردی دیگر او خواست،نمی

 لطافت از پر که دختری! کند؟ تحمل را درد همه این توانستمی

 ولی بود، تنها داشت، آرامی و مظلوم یروحیه و بودمی عشق و



 شاویرآر رفتارهای و حرکات به چرا؟ سوخت،می داشت هم هنوز

 دل او به ناخواسته سوخت،می قبل از بیشتر کرد،می فکر که

 در. دادمی دستش کار داشت دلبستگی این و بود بسته

 با قدرآن و زدمی ویولون و خواندمی هاییترانه هایشتنهایی

 کرده شوکه را همسرش و محمود که خواندمی آه و عشق و سوز

. کنند درک ار او توانستندنمی حتی فهمیدند،نمی را دردش بود،

 بچگی از دخترک این و بود عاشقانه هایترانه و ویولون عاشق

 بیشتر اشدلتنگی گذشتمی که روز هر... بود گرفته یاد را هااین

 هم و بود آرشاویر دلتنگ او هم رفت،نمی عمارت دیگر و شدمی

 خبر هم هایحس از هیچکدام ولی... او دلتنگ آرشاویر

 ولی زد،می نبض کمتر هایشنفس شدمی که دلتنگ. نداشتند

 دنیا. کوبیدمی دلش یقفسه درون محکم محکمِ قلبش تپش

 و کردمی بغض هی شد،نمی بهشت بهزاد با که بود زندانی برایش

 به و ماندمی بیدار هاشب. دانستمی عالم رسوای را خودش

 را خودش هم باز. کردمی تصور را آرشاویر و کردمی فکر بهزاد

 به شدند باعث که کسانی به گذشته، به لعنت فرستاد، تلعن

کند متغیر را او آرشاویر با دیدارش و برود روانی بیمارستان .  



 

دخترم من ... 

لطیفه امروحیه من . 

دارم درد من ... 

پرستید باید را دختر که خدا به ... 

ظرافتش برای ... 

مظلومش چشمان کوچکش، دستان بودن ظریف برای ... 

باشد ترینخشن اگر حتی دختر ...  

است دختر . 

نیست و هست که آنچه تمام یعنی دختر . 

آوردمی کم برابرش در آسمان . 

 که مرد... شودمی آوار مَرد دنیای ریزد،می اشک که وقتی دختر

آرشاویر همچون نابی جنس از مردی یعنی گویممی ...  

 



 دیدمین را آرشاویر اگر و بود رسیده صفر به تحملش دیگر امروز

 داشت، دوست او که نبود همانی زندگی این. شدمی داغان

 خالصه آرشاویر در او تمام که صورتی در ولی بهزاد با زندگی

 به نشود دیده بد که آن برای برود، تنها اما خواستنمی. شدمی

 را شوهرش همه تا رودمی عمارت به او با گفت و زد زنگ بهزاد

 چرا چرا؟ شد، شوهردار زن یک قعاش نباید بدانند که ببیند،

 داشت را بهزاد وقتی او شد شوهردار زن یک عاشق نباید اگر

 بهزادی نبود؟ بهزاد حق در خیانتی این مگر بود، آرشاویر عاشق

 زن به عشق از منظورش. باختمی آسا دل برای را جانش که

 و من عشق مگر چرا؟ بود،می نیز آرشاویر حتی... حتی شوهردار

 صدای جز نیست اشحالی چیزی که عشق شناسد؟می تو

قلبت هایتپش یعاشقانه . 

 

میلرزه که قلبت ... 

داری که محکم تپش ... 



 خوشگالت لبخند اون از یکی میکنی فکر بهش وقتی اختیار بی

میشینه هاتلب روی . 

میخونی که عاشقانه یترانه . 

میشی آروم وقتی چشماش دیدن با . 

داری آرامش وقتی کنارش . 

بگذری ازش نیستی حاضر که وقتی . 

بزنه هم داد سرت حتی که وقتی ... 

داری دوستش باز ولی بشی هم ناراحت . 

بینیمی و اون فقط ابد تا ابد، تا ابد، تا که وقتی ... 

نکن شک عاشقی یعنی... و .  

 

 هم آریا بودند، همه رفت، عمارت به بهزاد همراه به شد که عصر

 احوال و سالم هم با داشت، رحضو جمع در مهدیه همراه به

 آغوش در را مهدیه سخت و محکم آسا دل و کردند پرسی

گفت و کشید : 



خوشگلی داداش زن چه - . 

 خنده و شوخی و صحبت هم با کلی و نشستند سالن در هم کنار

 بهزاد بود، آسا دل هایخنده میخ تماماً نگاهش آرشاویر کردند،

 تا رفت و گفت ایاجازه با آسا دل و کرد اخم بود، شده متوجه که

 اتاق وارد و رفت دنبالش به هم بهزاد کند، عوض را مانتویش

گفت آسا دل به رو و شدند : 

میکنه نگاهت خیلی خوشگله دکتر این - . 

گفت اخمو و کرد پرت تخت روی و آورد در را مانتویش آسا دل : 

کنم عوض لباس میخوام بیرون برو چه، من به - . 

کن عوض خب - . 

گفت بهزاد و رفت ایغره چشم او به آسا دل : 

شینمنمی ساکت کنه نگاهت باز - . 

گفت حرصی و کشید خود سمت را او غافلگیرانه حرکتی در و : 

 من از رو تو کسی نمیذارم منی، بهشت تو میفهمی؟ منی، مال -

کنه دور . 



داشت؟ برت هوا باز -   

میگه طوراین دکتره هاینگاه نیست، هوا - . 

خل کن ولم - . 

 ولی خورد، سُر او هایلب روی نگاهش فشرد، خودش به را او

 آن از نگاه. شود سلب خودش به نسبت او اعتماد خواستنمی

 او پیشانیِ روی را چشمانش و گرفت صورتی خوشفرم هایلب

نشاند نرم ایبوسه و چرخاند . 

 بهشت برات رو دنیا کن باور. آسا دل باش داشته دوستم -

کنممی . 

 شدمی نابود داشت که غیرتی و خشن بود مردی در این پشت و

 چه برود، پیش هم دیوانگی مرز تا که بود این امکان لحظه هر و

 بهزاد و آسا دل هایمعاشقه گفت،نمی چیزی و کشیدمی دردی

 دست حال پریشان مدام شد،می متورم غیرتش رگ و دیدمی را

 و کردمی نابودش داشت درون از چیزی برد،می موهایش میان

کردمی احساس را قلبش ضربان امان بی کوبش . 
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 شد، بلند در کنار از نبود، آسا دل کنار بهزاد آمد که خود به

 شد، وارد ایتقه هیچ بدون بود، باز در رفت، آسا دل اتاق سمت

 شانه را موهایش داشت و بود نشسته تخت روی پشت به آسا دل

 محابا بی و نیاورد طاقت رفت، ضعف دلش دید تا آرشاویر زد،می

 بود کرده حس را او بوی که آسا دل. کشید آغوشش در پشت از

 در ابداً که چیزی کرد،می امنیت و آرامش احساس او آغوش در و



 نکشید طول زیاد ولی شد، لذت غرق نداشت، را آن بهزاد آغوش

زد پس را او که : 

کن ولم - . 

 به را او تنگ قدرآن خواستمی کرد،نمی رهایش اما آرشاویر

شود حل درونش تا بفشارد خود . 

میشه ناراحت بینهمی میاد بهزاد االن. کن ولم خدا رو تو - . 

شد خارج دهانش از حرفی ناخواسته و شد درهم هایشاخم . 

آسا دل بیقرارم من جهنم، به - . 

زد صدایش شده گرد چشمانی با و شد شوکه : 

دکتر؟ آقای -  

آرش بگو دکتر، آقای نگو بهم قدراین - . 

 و تخس را او که هایشاخم دیدن با برگرداند، خود سمت را او

 جلو را سرش آگاه خود نا و نیاورد طاقت بود ردهک دوستداشتنی

که برد ... 
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گفت و داده هول عقب به را او اخم اب فوری آسا دل : 

میکنی؟ کارچی داری -  



 روی را دستش آسا دل و رفت بالفاصله و شد بلند اما آرشاویر

 در او دیدن با و آمد بهزاد که کشید عمیقی نفس و نهاد قلبش

گفت و بوسید و گرفت را دستش و رفت سمتش فوری حال آن : 

عزیزم؟ خوبه حالت شدی؟ چی -  

 چشمان دیدن با اما بزند او به تندی حرف ستخوا آسا دل

گفت او منتظر : 

نیست چیزی - .  

 مطمئنی؟ -

بریم. آره - . 

رفتند سالن سمت و شده خارج اتاق از هم با . 

 کسی خندید،می و گفتمی بهزاد با جمع میان در آسا دل

 تظاهر دارد حاال و شده متحمل را دردی چه او که فهمیدنمی

 که بود شیرین و معمولی قدرآن هم کردنش تظاهر حتی. کندمی

 ولی بود آمده آرشاویر یبهانه به... خدا جز... فهمیدنمی کسی

 روز برایش امروز بود، نکرده خطور هم ذهنش به حتی آرشاویر



 و رفتمی آمد،نمی دیگر آمد،می عمارت این به که بود آخری

شد اشهدلبست او که دارد وجود آرشاویری که کردمی فراموش . 

 

 [19:25 14.10.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 137پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 

 به و پیچاند هم را او و شد دور عمارت از بهزاد همراه که وقتی

 عمویش زن هایسوال به که آن بی رفت، محمود عمو یخانه

 هر و آورد در را لباسش رفت، اتاقش سمت مستقیم دهد، جواب

 و پوشید تنگی نسبتاً خانگی لباس کرد، پرت جایی در را کدام



 های و نهاد سرش روی را بالشت و داد ولو تخت روی را خودش

 پرت زمین روی را بالشت گریست، اقبالش و بخت حال به های

 یشماره و برداشته زمین روی از را کیفش و شده دبلن کرد،

 شدت به ماند، پاسخ بی تماسش وقتی گرفت، را پویان

کرد زمزمه و افزود هایشگریه : 

نامرد داداشی - . 

 را اسپری آمد، بند هایشگریه و گرفت نفسش که نکشید طولی

 و دست رفت سپس و گرفت نفس آن با و برداشت کیف از

 به اشمحلی بی بابت و رفته بیرون به هم بعد شست، را صورتش

 نفری دو و شده شام موقع  اینکه تا و خواست عذر او از عمو زن

بخوابد تا شد اتاق راهی آسا دل و خوردند شام . 
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 و زدمی پر پر پویان دوری از داشت آسا دل و بود شده ماه یک

داشت درد او دوری از تمامش گویی . 

 خودخوری آرشاویر به زیاد دلتنگی از او و بود شده ماه یک

 کند، فراموش را او تواندمی دودی با که کردمی فکر و کردمی

بود او یاد به هم بیشتر هیج، نکرد که موشفرا . 

 توجه او به کمتر و بود شده سرد بهزاد با او و بود شده ماه یک

 با گاهی از هر و دادمی پیامک او به ناچاری روی از ولی کرد،می

 او با را هایشسنگ بهزاد. خندیدمی ظاهر به و کردمی صحبت او

 چیز، همه از و داشتن ستدو از و بود گفته عشق از بود، کرده وا



 نکند، حس را هایشناراحتی و بخندد آسا دل تا کردمی کار همه

کردمی بسنده کوتاه لبخندی به تنها آسا دل اما . 

 به دیگر شده جور هر بود داده قول خودش به آسا دل دیگر

 ختم اشآینده همسر بهزاد، به فکرش تمام و کند فکر آرشاویر

  .شود

. نفهمید کسهیچ و شد متحمل را زیادی هایرنج ماه یک این

 دلش. ماند پنهان همه دید از اششبانه هایگریه حتی

 و پدر که سنگ و خاک خروارها همان زیر برود خواستمی

 را انتقامش شد،نمی ولی نکشد، سختی همه این تا بودند مادرش

 زندگی موقع حاال و بود بخشیده را هابخشیدنی یود، گرفته

دبو کردن . 

 بادام داشت و بود نشسته مبل روی عسلی میز روی به رو

 مشت درون که را هابادام خورد، زنگ اشگوشی که خوردمی

داد پاسخ را گوشی و ریخت بشقاب درون را بودند دستش : 

 .سالم -

خوبی؟. خانوما خانوم سالم -  



خوبی؟ خودت. ممنون خوبم -  

دیمبگر بیرون بیا شو آماده. خوبم تو با آره - . 

 با تنها دهد، آزار را او هم و خود هم و کند، مخالفت نخواست

گفت کوتاه ایکلمه : 

 .باشه -

 .منتظرم -

شود آماده تا رفت و نموده قطع را تماس آسا دل . 
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 عمویش زن با و آمده بیرون اتاق از شد، آماده که آن از پس

 خارج خانه از و کرد خداحافظی هم بعد و نموده صحبت کمی

 .شد

 از و رفته اتوبان طرفآن به دید، پل باالی را بهزاد رسید، وقتی

 دست در را اشدستی کیف رسید، پل باالی به و رفت باال پلکان

 احوال و سالم هم با و گرفت قرار بهزاد کنار و نموده جا به جا

 در خودروها و موتورها که پل پایین به سپس و کردند پرسی

 بهزاد که گذشت سکوت در کمی. شدند خیره بود، حرکت حال

آمد حرف به : 

پل؟ باالی جا همین بیاییم گشت از پس شب مؤافقی -  

گفت لبخندی با سپس و شد او چشمان به خیره آسا دل : 

 هاستاره به باال این از بخری تلسکوپ برام که شرطی به. آره -

کنم نگاه . 

گفت لب بر لبخند و شد خوشحال بهزاد : 



خانوم خوشگل بریم بزن پس ایول، - . 

 حرکت رو پیاده از رفتند، پایین پل از هم با و گرفت را او دست

 و گفتند هم کنار هاساعت و رفتند باز به زنان قدم و کرده

 رفتن قصد و شده شب باالخره اینکه تا کردند، خرید و خندیدند

گفت بهزاد ناگهان که کردند : 

ببینم کن صبر - . 

گفت و برگشت او سمت دست به وسایل آسا دل : 

شده؟ چی -  

چی؟ من پس -  

چی؟ تو -  

میخوام شلوار و کت - . 

بخر بریم خب - . 

گفت فوری آسا دل که شده رویی به ور پاساژ وارد : 

میکنم انتخاب من - . 



 .باشه -

 کت اینکه تا چرخید هاآن بین نگاهش و زد قدم هاکت بین

 به. درخشیدمی که کرد جلب را اشتوجه رنگی مشکی شلوار

 از هم بعد و خرید را آن پُروو از پس بهزاد و داده نشان بهزاد

گفت قذو با آسا دل که شدند خارج پاساژ : 

پل؟ باالی بریم حاال -  

 شب، فردا بگوید خواستمی برود، خواستنمی بود، خسته بهزاد

گفت بود، جا بر پا هنوز که او ذوق دیدن با ولی : 

عزیزم باشه - . 

 که تلسکوپی با آسا دل و ماندند پل باالی شب آخر تا و رفتند

 و هخیر. نشست نظاره به را ها ستاره بود خریده او برای بهزاد

 شکم دور بهزاد دستان یمتوجه که بود تاریک آسمان در غرق

 به را سرش و گرفته آغوش در را او پشت از بهزاد شد، خود

خواند را او نام آهسته و داد تکیه او یسرشانه : 

آسا؟ دل -  



 بله؟ -

زیباتری هاستاره تموم از تو - . 

داد ادامه بهزاد اما نگفت، چیزی : 

نکن گریه هیچوقت. میشی تروشگلخ میخندی وقتی حتی - . 

گفت و زد تلخی لبخند آسا دل : 

اما نشناختمت، خوب من. بهزاد خوبی خیلی تو - ... 

چی؟ اما -  

 .هیچی -

آسا؟ دل -  

 عمق به و برگشت او سمت و نهاد پایش کنار را تلسکوپ آسا دل

 و کشید آغوش در را او نرم بهزاد که شد خیره او چشمان

گفت عاشقانه : 

برات میدم و جونم بگم باید برات، کمه دارم وستتد - . 

گفت و کرد رها را او بعد ایلحظه و فشرد خود به را او : 



 با وقتهیچ. میگذره عمرم لحظات بهترین تو کنار لحظه هر -

نباش سرد من . 

 پا زیر از را هاوسایل بعد اندکی کرد، سکوت نگفت، چیزی

 سپس و گرفته ماشین توبانا کنار و رفته پایین پل از و برداشته

 دل و رفت رساند، محمود خانه به را آسا دل بهزاد که آن از پس

 در که عمویش زن به بلند صدای با دست به وسایل آسا

 و رفت اتاقش به و داد سالم کردمی آشپزی داشت آشپزخانه

 به و شد لباسش کردن عوض مشغول و نهاد تخت روی را وسایل

 بهزاد یسلیقه به که ایخانگی لباس محما از پس و رفت حمام

 به و کرد شانه و نموده خشک را موهایش و کرد تن را بود خریده

 روی رسید وقتی. کرد حرکت آشپزخانه سمت و رفته بیرون

گفت و نشست خوری غذا میز روی به رو صندلی : 

قشنگه؟ لباسم عمو زن -  

گفت و کرد او به نگاهی : 

باشه مبارکت. میاد بهت خیلی عزیزم، آره - . 

گفت و زد لبخندی شرمگین : 



گشنمه من - . 

عزیزم بیاد محمودت عمو بذار - . 

 .چشم -

 ملحق هاآن به لباس، تعویض از پس و آمد محمود بعد ایلحظه

 شدن شسته از پس هم سپس و خوردند را شانشام و شد

 و رفته خودشان اتاق به کدام هر آسا، دل توسط هاظرف

 .خوابیدند
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بعد هفته یک . 

 تمام در آسا دل و گرفت شکل خدا خلقت از زیبایی روز هم باز

 عشق شاویرآر به چند هر که کرد ثابت خوب هفته یک این

 ولی نیست، بهزاد عاشق گرچه اینکه هم و ندارد آتشین

. کند دل و درد بخندد، بگوید، باشد، شاد او کنار در تواندمی

 او. نبود یادش به هم همیشه ولی بود نکرده فراموش را آرشاویر

انداختمی راه دلش به را شک دلی دو این و بود دل دو . 

 و بود گذشته بهزاد همراه به روزهایش بهترین هفته یک این در

 بود روزی چند شد،می تلقی عمرش روزهای بهترین بهزاد برای

 چه هر کرد،می اشدیوانه داشت دلشوره این و داشت دلشوره

 چیزی او پرسیدمی را هایشنگرانی دلیل او از آسا دل هم

 دل اب و کند منحرف را ذهنش کردمی سعی فقط تنها و گفتنمی

. رفتنمی جلوتر او با بغل از بیشتر وقتهیچ بگذراند، خوش آسا

 محرم دیگریک به که آن با گذاشت،می احترام آسا دل عقاید به



 یبوسه یک یاجازه که بود مقید قدرآن آسا دل ولی بودند،

دادنمی هم را دست روی حتی کوچک . 

 داخل کیتاری درون دیدمی خواب داشت خواب، بهزاد و بود شب

 کسی زندمی فریاد چه هر و زندمی پا و دست یفی*کث منجالب

 بر بیشتر ترس رفتمی ترپایین هم چه هر شنود،نمی را صدایش

 رسیدمی منجالب ترینپایین عمق به داشت کرد،می رخنه دلش

 بیدار خواب از بلندی فریاد با که بود رفته فرو زیر آن کمر تا و

 کشید، بدنش بر دستی بود، اتاقش در رد،ک اطراف به نگاهی شد،

 نفس شد،می سرازیر عرق گُر گُر صورتش و بدن از و لرزیدمی

 آشپزخانه سمت و رفت بیرون اتاق از و شد بلند و کشید عمیقی

 روی را آن و کشید سر را آب بطری و نموده باز را یخچال و رفت

 به و نشست و کشید عقب را صندلی و نهاد خوری غذا میز

کرد فکر خوابش . 

 نباشد اگر باشد، طوراین که گمانم به است؟ راه در شومی اتفاق

نموده سردرگم را همه راوی که . 



 است قرار کردمی حس چرا دانستنمی بود، متفاوتی روز امروز

بیفتد اتفاقی یک . 
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 تا گذاشت قرار او با و گرفت تماس آسا دل با بهزاد هم امروز

 چون و شد آماده و نکرد مخالفتی آسا دل ببینند، را همدیگر



 اتوبان نزدیک تا را آسا دل خودش بود خانه محمود بار این

راند مطب سمت را ماشین هم بعد و رساند . 

 بهزاد رسید خیابان طرفآن به وقتی و شد رد اتوبان از آسا دل

 ساعت به نگاهی بهزاد که شد نزدیکش دید، لب بر لبخند را

گفت و کرد اشمچی : 

تایم آن همیشه مثل - . 

 شدل رفت، قنچ بهزاد دل ته که زد شیرینی لبخند آسا دل

کرد غلبه احساسش بر اما ببوسد را او خواستمی . 

 کنار در و رفته رو پیاده سمت ایستادن هم کنار اندکی از پس

 هر و کردندمی صحبت هم با هم زدن قدم حین در. زدند قدم هم

 و حرکت حال در خودروهای از پر که هم اطراف به گاهی از

 روی که هاییماشین الستیک و زدندمی بوق مدام که موتورهایی

 را هوا و نمودندمی بلند را خاک رفتن جلوتر با چرخشان زمین

شدندمی خیره کردند،می آلوده . 

است آلوده واقعا تهران هوای - . 

گفت جوابش در بهزاد و گفت آسا دل را این : 



پاکه که عشقه هوای مهم - . 

 چون بعد ولی کند، سکوت داد ترجیح و نگفت چیزی آسا دل

گفت لب بر لبخند بهزاد بود، شده طوالنی نشابین سکوت : 

 نیمکت رو پارک تو و بخریم فالفل ساندویچ بریم مؤافقی -

بخوریم؟ بشینیم  

هانباشه هافودی*فست و هاف*کثی این از - . 

گفت لب بر لبخند : 

 .قبول -

 دو و رفته ساندویچی بهداشتی رستوران به هم با سپس

 پارک به هم بعد و داده رشسفا دوغ دو و سُس و فالفل ساندویچ

شدند خوردن مشغول و نشستند نیمکت روی هم کنار و رفتند . 
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 آن ته کمی را دوغش آسا دل خوردند، را شانساندویچ که وقتی

 شده بلند هم با سپس و کرد تشکر و نوشید الجرئه را بود مانده

 اطراف کمی زباله، سطل داخل اضافی هایزباله انداختن از پس و

 خیابان کردند، رفتن عزم و شده شب اینکه تا زدند قدم را پارک

 مرور، و عبور حال در مردم تاریک، هوا و بود شلوغ شدت به

 وارد آسا دل اعصاب به خدشه موتورها و خودروها بوق صدای

 خانه برود زودتر باید که زدمی غُر بهزاد جان به مدام و بود کرده

شودمی عصبانی عمویش وگرنه .  



میشه چروک صورتت خوشگلم، نزن نِق - . 

گفت اخم با هم آسا دل : 

رویی پر خیلی - . 

گفت لبخند با هزادب : 

 .میدونم -

 جوانی دور مردم و شده تصادف که جلوتر کمی نگاهش سپس

گفت و خورد گره بود هیاهو از پر و بودند زده حلقه : 

شده؟ خبرچه ببینیم جااون بریم بیا - ! 

شده تصادف - . 

ببینیم جلو بریم بیا. میدونم - . 

بریم بیا. میشه بد حالم بینممی هاصحنه جوراین من - . 

میام زود من باش جا همین نیا، خب - . 
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 رو پیاده از آسا دل دهد آب شیگو و سر تا رفت بهزاد که همان

ایستاد او منتظر خیابان کنار و شد خارج . 

 و سر از پر همچنین مرور، و عبور از پر و بود شلوغ خیابان

 که نهاد جایی به را اشخیره نگاه آسا دل و دهنده آزار صداهای

 و رفته سر اشحوصله و بود شده دقیقه پنج. بود جاآن در بهزاد



 کنارش جوانی پسر که کشید ایکالفه پوف حوصلگی بی سر از

گفت و گرفت قرار : 

قربون و کشیدنت پوف - . 

گفت و کرد غلیظی اخم آسا دل : 

گمشو برو - . 

گفت و زد چندشی لبخند : 

بشیم؟ گم کجا هم با بگو فقط. عزیزم چشم -  

 و گرفت را او دست جوان پسر که زد صدا را بهزاد نگران آسا دل

 جوان پسر و زد صدا را بهزاد بلندتر ارب این آسا دل و کشید

گفت و نهاد او دهان روی دست : 

نمیشنوه و صدات هم کسی شلوغه خیابون - . 

 را او دست آسا دل که برود خیابان طرفآن به خواست هم بعد و

 صدا را بهزاد جیغ با و دوید سرعت باالترین با و گرفت دندان به

 یچهره دیدن با آمدیم او سمت داشت که بهزاد لحظه همان زد،

 آن دست با آسا دل که شد نزدیک عجله با او نگران و مشوش



 تمام غیرت و خشم که ناگهانی بود ایلحظه داده، نشان را پسر

شد ور حمله او سمت غلیظی اخم با و لرزاند را او وجود . 

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [20:11 24.10.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 144پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 

 جوان پسر که آورد فرود او بینیِ روی را مشت اولین خواست و

 که حالی در و رفته جلوتر هم بهزاد رفت، ترعقب و داده جاخالی



 و بود تاریک خیابان داد،می او به هم رکیک هایفحش میزد را او

 چه هر. کردمی عصبی را نگران آسای دل اندازه از بیش صداها

 کند ول را پسر آن که کردمی تمنا او به و میزد صدا را بهزاد

 و گرفته را چشمش جلوی خون نبود، بدهکار گوشش بهزاد

 هر نبینند، آسیبی خودشان تا آمدنمی جلو ترس از هم کسی

 ولی خورد،می مشتی هم خودش میزد، او به بهزاد هک مشتی

 سرگیجه و سردرد آسا دل بود، بیشتر او به بهزاد ضربات تعداد

 را بهزاد نام و بنشیند چهارزانو زمین روی شد باعث این و گرفته

 چشمانی با و برگرداند را سرش بهزاد که همان کند، صدا جیغ با

 استفاده موقعیت این از جوان پسر شد خیره آسا دل به نگران

 به قدمی بهزاد که طوری زد او شکم به محکمی لگد و نموده

 بهزاد البته و بودند خیابان وسط درست چون و شد پرت عقب

 سرعت با داشت که ماشینی شده باعث او کار این جلوتر، کمی

کند برخورد بهزاد با شد،می نزدیک تمام ... 

 و برد هنگ در را آسا دل که دلخراش و دردناک بسیار ایصحنه

کرد فرار بالفاصله جوان پسر آن و گرفت قرار شوک در . 



 ماشین باالی به بهزاد و کرده برخورد بهزاد به محکم ماشین

 او سر محکم صدای و افتاد زمین روی محکم سپس و شده پرت

 سرازیر سرش از که بود خون... که فهماند او به زمین آسفالت و

 او کنار و رفت عجله با و آمده یرونب شوک از آسا دل و شد

 تمام آمبوالنس با شخصی و شد شلوغ دورشان سپس و نشست

  .گرفت

 باریدن به شروع زیبایش گوی دو از اشمرواریدی هایاشک

زد صدا را نامش لکنت با. گرفتند : 

بهزاد؟... ب -  

بود شده دور جاآن از و کرده فرار بود زده او به که هم ماشینی . 

دوس. ..دو -  

 نکرد فرصت حتی و شد بسته چشمانش و ماند ناقص اشجمله

! بوده عاشقش همیشه که! دارد؟ دوستش قدرچه که بگوید او به

 و زد صدا را نامش جیغ با آسا دل رود،می او برای جانش که

زد فریاد سپس : 

اورژانس بزنه زنگ یکی - . 



کشید فریاد تقریباً و گریست : 

نداری حق بمیری، دارین حق شعور، بی نامرد، - . 

کردمی اشخفه داشت بغض . 

کن باز و چشمات. باهامی دنیا ته تا گفتی خودت لعنتی - . 

دادمی جان داشت دخترک این ذره ذره . 

منی کَس بی دل پناه تنها گفتی خودت - . 

شد ترضعیف صدایش : 

ندارم رو کسی تو جزء من دیگه، پاشو - . 

آوردمی کم نفس داشت گویی . 

بیارم طاقت یتونمنم - . 

 که بود تلخی حقیقت این و رفتند او سمت زن دو و رفت حال از

 و آمدندمی سخت روزهای هم باز بود، رفته همیشه برای بهزاد

 و خشن پسرک... شدمی متحمل را دیگری درد باید دخترک

 آسا دل دلِ بر ایتازه داغ و کرده وداع را دنیا این مانغیرتی

بود نهاده .  



 داغ باید زمانی چه تا سختی؟ کجا تا عذاب؟ کِی تا رنج؟ یکِ تا

 و هست چه هر چرا نداریم؟ دل مگر کنیم؟ تحمل را عزیزانمان

 کند،می انصافی بی دارد دنیا خدا به آید؟می ما سر بر نیست

 هایماناشک که است این جز مگر چیست؟ حکمت آخر

 و درد چه هر آورد؟می درد را هایماندل و کور را هایمانچشم

... انگاری نموده خلق دخترک همین برای راوی را بدبختیست

... کندمی زیاد غریب و عجیب کارهای هاییوقت یه خدا میدانی

 غریب و عجیب کارهای آن حکمت تا سرنوشت دنبال گشت باید

کرد درک را . 

 

بعد ساعت دو . 
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 اذیت را چشمش نوری کرد باز را چشمانش آسا دل که وقتی

 ماند خیره پرستار به نگاهش سپس کرد، باز دوباره و بست کرد،

 شده تمام سرُم هب را نگاهش کرد اذیت دستش سوزش وقتی و

 چیز همه و نموده فعالیت به شروع ذهنش کم کم و چرخاند

 یرفته فرو هم به پلک و دردناک صحنه آن و تصادف. آمد یادش

 که شود بلند خواستمی و آمیخت درهم شکست، قلبش... بهزاد

شود بلند نتوانست و رفت گیج سرش .  

 متعجب و برگرداند را سرش گرفته، قرار کنارش کسی کرد حس

 عادی آرشاویر که شود بلند خواست شد، خیره آرشاویر به

گفت و نهاد او شکم روی دست : 



بشی بلند نیست نیازی - . 

 .سالم -

بهتری؟ سالم -  

 .ممنون -

پرسید سپس و کرد مکث کمی : 

میکنی؟ کارچی جااین شما -  

گرفتن تماس باهام بیمارستان از - . 

بگیرن؟ تماس نبوده دیگه کسی - ! 

زدن زنگ من به که بوده اول لیست تو اسمم اینکه مثل - . 

 هم و داشت هم را ماندن او کنار طاقت کرد،می درد دلش

 قلبش ضربان چون نداشت و بود تنگ دلش چون داشت. نداشت

 دعا دعا میزد، موج چشمانش در نگرانی. گرفتمی اوج او کنار

باشد پوچ فکرش کردمی . 

کجاست؟ بهزاد -  



پرسید بار این او و کرد تسکو آرشاویر : 

خوبه؟ حالش -   

 تا است بهتر گفتن او به را واقعیت حاال از کردمی فکر آرشاویر

 را موقعیتش و آمدمی کنار خودش با زودتر دیگر، موقعی

پذیرفتمی . 

 .نه -

 هم آرشاویر و نشست تخت روی و شد خارج درازکش حالت از

پرسید و نشست تخت روی او کنار : 

 کجا؟ -

بهزاد پیش برم میخوام - . 

پیشش بری بخوای که نیست زنده دیگه بهزاد - . 

 هایاشک از عظیمی جوشش سپس و شد، پر و خالی چشمانش

شد جاری سرخش هایگونه روی که بود اشمرواریدی . 

میمونه پیشم گفت داد قول خودش. است زنده بهزاد - . 

گفت او به رو و شد بلند سپس کرد، اخم : 



آسا دل بیای کنار واقعیت با بهتره - .  

لرزید گریه و بغض میان صدایش : 

 بهزاد نداشتی دوست... دوست اولم از... تو... میگی... دروغ -

کنی دورش من از میگی جوریاین. باشه کنارم .  

نالید بغض با و گرفت او بازوی از ناخواسته و کرد مکث : 

بهزاد پیش ببر رو من خدا رو تو - . 

نداری؟ که سرگیجه. باشه -  

شدم خوب نه - . 

 روی از هم آسا دل و ایستاد و شد بلند تخت روی از آرشاویر

 او ظریف بازوی از او به نگاهینیم با آرشاویر آمده، پایین تخت

افتاد راه به بیمارستان سردخانهء سمت و گرفت . 
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 مخصوص درب سردخانه مسئول و شدند سردخانه وارد که همان

 حالت او به نیاورد، طاقت آسا دل داد او نشان و کرد باز را بهزاد

 او دنبال به هم آرشاویر و رفت بیرون به فوراً و داده دست تهوع

 .دوید

 

بعد روز یک . 

 خاک روی که کسانی تنها و بودند کرده دفن زود صبح را بهزاد

 سمیرا، اشدایی زن و دایی آرشاویر، آسا، دل داشتند حضور او

 سمیرا پسر جز بودند هاآن فرزندان با عمویش زن و محمود عمو

 معذرت و بود نوشته آسا دل برای که کوتاهی اینامه با که



 و شده خارج ایران از همیشه برای و کرده ازدواج بود، خواسته

 به البته. کند زندگی همسرش با جاهمان تا رفته نیویورک به

 به و آمد خواهد ایران گاهی از هر که بود داده قول اشخانواده

زد خواهد سر هاآن . 

 مزار کنار آسا دل جز کسی و بود خلوت زهرا بهشت که بود عصر

 گالب مزار با را آن روی و کشید قبر روی دست د،نبو بهزاد

 زدن حرف به شروع بغض با و نمود پاک را هایشاشک و شست

 :کرد

 از بخشیدی رو من که بودی بزرگ قدراون تو میدونم بهزاد؟ -

 که ببخش رو من. هستم و بودم آرش عاشق فکرم تو اینکه

 کنم فراموشش کردم سعی و بشم عاشقت نتونستم وقتهیچ

 ولی کنم فراموشش و باشم تو کنار در کردم سعی من. نشد ولی

میُفتادم یادش به من که دادی انجام کارهایی تو بیشتر . 

 ادامه و گرفت نشنیده او ولی زد، صدایش دور یفاصله از محمود

 :داد



 باهات اگه خوابیدی، زیر این االن تو که شد من تقصیر -

 هیچی کرد،نمی اذیت رو من پسر اون ترسیدمنمی و اومدممی

 و ایستادی کردی که کاری پای بودی، خوب خیلی تو. شدنمی

 نداشت سودی تو برای من از ولی. نگفتی نه خواستم چی هر

. بهزاد شدم مطمئن خودم به من. شدمنمی عاشقت هرگز چون

 رو من... تو حتی کنه، پر زندگیم تو و جاش نمیتونست کسهیچ

خداحافظ و ببخش . 

 سمت عجله با و داد تکان را اشمشکی لباس خاک و شد بلند

 محمود و شد ماشین سوار کوتاهی عذرخواهی با و رفت محمود

راند خانه سمت و شد سوار هم . 

 دیدن با بود، جاآن آرشاویر شدند خانه وارد وقتی و رسید وقتی

 به فوری و نهاد قلبش روی دست گرفت، اوج قلبش ضربان او

 رو و شده بلند مبل روی از آرشاویر لحظه همان و برد پناه اتاقش

گفت محمود به : 

دارم کار باهاش من - . 



! نه؟ یا برود آسا دل پیش که دهدمی اجازه او ببیند تا نماند حتی

 روی را او و شد وارد ایتقه بدون و رفت او اتاق سمت عجله با

گفت و نشست او کنار و شد نزدیک. دید نشسته تخت : 

شده سرخ چشمات - . 

میکنه سرخ رو هاچشم گریه - . 

نکن گریه دیگه - . 

گفت بغض با و شد خیره او به آسا دل : 

 سالگرد حتی چهلمش؟ حتی هفتمش؟ حتی سومش؟ حتی -

آره؟ سالش؟ اولین  

فقط بود غریبه یه اون. آره - . 

میزنی حرف بود سابقم نامزد که غریبه یه به راجع راحت چه - .  

نداره وجود دیگه هک کنی باور باید چون - . 

کردم باور - .  

گفت شد، بیشتر قلبش تپش و لرزید : 



لطفا بیرون برید بود؟ همین کارتون - . 

 صحبت دکتر با میتونم بیاد پویان که زمانی تا بگم خواستممی -

بمونی عمارت بیای کنم . 

 دروغ ترینبزرگ نشد خوشحال آسا دل لحظه آن که بگویم اگر

درخشید و زد برق خوشحالی از نشچشما که چرا بود، محض . 

 :پرسید

 میشه؟ -

نشه؟ که چرا باشی داشته دوست اگه - ! 

ممنون. اوهوم - . 

 تغییر فوری و نیاورد طاقت دیگر آسا دل که زد لبخند آرشاویر

گفت اخم با و داد موضع : 

بیرون برید - . 

گفت متعجب آرشاویر : 

یهو؟ شد چی -  



لطفاً بیرون برید - . 

آسا؟ دل -  

یرونب - . 

 که او به عاشقانه و حسرت پر نگاهی با و شد بلند بیقرار آرشاویر

 دل و شد خارج اتاقش از رسید،می دیوانگی مرز به داشت دیگر

 حواس بی و بوده پست لحظه آن قدرچه که کرد فکر این به آسا

 مرگ از هم روز یک هنوز کرد،می فکر آرشاویر به داشت باز که

 رگبار به را خودش بابت این از او... وقتنآ و بود نگذشته بهزاد

بست سرزنش . 
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 برد،می سر به عمارت در آسا دل و بود شده ایهفته یک حدود

 کتاب گاهاً و شدمی سپری بیتا و شایسته با اوقاتش روز طول در

 باشد، افسرده دیگر خواستنمی. کردمی مطالعه علمی

 مزاحم هایاشک این از امان اما کند، قوی را خودش خواستمی

شوندمی جاری هاگذشته یاد به گاهی از هر که . 

 بردندمی بیرون به تفریحی را او بیتا و شایسته هم تاوقا بعضی

 گشتند،می را شهر دور. آوردندمی بیرون تنهایی الک از را او و

 خیلی و رفتند،می دیدنی و زیارتی جاهای رفتند،می پارک به

گذشتمی خوش هاآن به هم . 



 رفتمی بیرون تنهایی آرشاویر چشم از دور به هم اوقات بعضی

 هم ندارد را رفتن بیرون تنهایی حق بود گفته که او حرف به و

 و بود کرده بحث آرشاویر با هم باری چند حتی کرد،نمی اعتنایی

 گذراند نظر از را عمارت تمام رفت،می یواشکی داشت هم امروز

... شد خارج عمارت از و رفت عجله با نیافت را کسی وقتی و

 زهرا بهشت به و گرفت تاکسی سپس و زد قدم را خیابان کمی

 و رفت هم بعد و خواند ایفاتحه و نشست بهزاد قبر کنار و رفته

 شب تاریکیِ و زمان گذر یمتوجه که زد قدم خیابان در قدرآن

 آن خواست آمد، خود به اشگوشی زنگ صدای با اینکه تا نشد،

 او به محکم ایتنه که دهد جواب و کند خارج مانتو جیب از را

 که پسر خورد، پسری نگاه در نگاهش و رفت قبع قدمی و خورد

 افکاری با آسا دل چون دختری دیدن با برود فوری خواستمی

 چشمان آسا دل شد، نزدیک او به و زد چندشی لبخند شوم

 بگیرد را او دست خواست پسر که همان و شد گرد اشترسیده

 خود به پسر تا و زد او شکم به محکمی یضربه پا با آسا دل

 زنگ داشت که اشگوشی به زمانهم و کرد فرار آسا دل ییدبیا



 زنان نفس نفس شماره دیدن بدون و برداشت هم را خوردمی

گفت لرزان و ترسیده : 

 .کمک -
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 صدای از متعجب بود، او سر بر زدن داد یآماده که آرشاویر

پرسید و شد نگران او لرزان : 

شده؟ چی آسا؟ دل کجایی -  

میکنه دنبالم داره نفر یه - . 

شد عصبی آرشاویر : 

کجایی؟ میگم -  

عمارت نزدیک پارک - . 

 بدون ماشین سوئیچ برداشتن با و نموده قطع بالفاصله آرشاویر

 و شد خارج عمارت از فوری خانگی لباس همان با لباس تعویض

 روی را پایش و نموده روشن شد، سوار و رفت ماشین سمت

 پیاده رسید وقتی... کرد حرکت سرعت باالترین با و نهاد پدال

. کرد ساآ دل زدن صدا به شروع و کرد بلند را صدایش و شد

 درخت پشت چپ سمت از ایدخترانه ظریف جیغ صدای ناگهان

 با و کرد تند پا قسمت آن عجله با کرد، جلب را اشتوجه کاج

 بکشد خود دنبال را دخترک داشت سعی که پسری دیدن

 صورت یحواله محکمی مشت محابابی آمد، جوش به خونش



 که خترکد دیدن با آرشاویر و شد زمین پخش او که کرد پسرک

گفت و ریخت هم به اعصابش نبود آسا دل : 

تونخونه برو بدو - . 

 گیج آرشاویر رفت، و دوید گریان و کرد تشکر عجله با دخترک

 زنان قدم و زد زنگ آسا دل گوشی به اشگوشی با پریشان و

 ترواضح برایش زنگ صدای رفتمی جلوتر چه هر رفت، جلو

 و زد زنگ دوباره ،شد قطع زنگ صدای شد، مشکوک شد،می

 و نشست زمین روی ناامید هم باز و کرد تیز را هایشگوش

 قرار با و برداشت را بود افتاده زمین روی که را آسا دل گوشی

 جلو را راه همان عجله با جیب درون خودش و او گوشی دادن

 دورتر کمی خودش نزدیک جایی از جیغ صدای بار این رفت،

 پسرک. شنیدنمی صدایی دیگر شدمی ترنزدیک چه هر و آمد

 ماهیِ این تا خیالش به و بود کشیده جا ترینخلوت به را آسا دل

. نمودنمی هم رهایش کرد،نمی لمس را بود کرده تور که را زیبایی

 بیشتر پسرک بازوی و زور انگار کردمی تقال آسا دل هم چه هر

 یدکمه روی را دیگرش دست و نهاد او دهان روی دست بود،



 دل گوش بر آرشاویر بلند و نگران صدای لحظه همان او، مانتوی

 دو و برداشت او دهان روی از دست پسرک انداخت، اکو آسا

 ببرد جلو را سرش خواست و داشت نگه محکم را او هایدست

 اینکه با زمانهم و کشید گوشخراشی جیغ تقریباً آسا دل که

 و کرده پیدا را صدا منبع آرشاویر برد، عقب را سرش پسر

 که بود کتک ولی رساند خودش چطور دانستنمی یافت،... دوید

 دو چشمانش و کشیده شعله او از غیرت... زدمی پسرک جان به

 دست او ناموس به کرده جرئت کسی اینکه از بود خون یکاسه

دادمی فحش و زدمی بزند، . 

 رشاویرآ کند فرار خواستمی تا و کردمی ناله و آه مدام پسرک

 بکشد را او آرشاویر ترسیدمی که آسا دل و میُفتاد او جان به باز

نالید ضعیف و کشید آغوش در را او پشت از و رفت نزدیک : 

کن ولش کشتیش، - . 
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ترساند را آسا دل فریادش . 

عقب گمشو - . 

 از صدایی دیگر که بزند را او خواست باز و داد هول عقب به را او

 لب از که را پسرک بود، رفته حال از زمین روی نشنید، آسا دل

 آسا دل سمت نگران و شد خیالبی را رفتمی خون اشبینی و

زد صدایش نگران و کرد بلند را سرش رفت، : 



خوشگله؟ خانوم عزیزم؟ آسا دل. پاشو آسا؟ دل -   

 چون و برد او کمر و پا زیر دست نشنید او از صدایی وقتی

 بطری رسید، ماشینش به تا دوید و کشید آغوشش در ایگهواره

 کمی پاشید، او یرو و نموده باز و برداشت کشو داخل از را آب

 و برزخی یچهره با و کرده باز را چشمانش باالخره پاشید دیگر

برخورد او نگران و عصبانی . 

  خوبی؟ -

پرسید آهسته : 

 کشتیش؟ -

بود او ترساندن قصدش . 

  .آره -

 آورد هوش به را آسا دل دیگر بار رفت، حال از آسا دل هم باز و

گفت و : 

 دختر هیچ سمت که مکرد باهاش کاری ولی نکشتمش نه -

نره ایدیگه . 



گفت و کرد مکث : 

بیام تا باش - . 

 نزدیک و زد نِی را آن و آمد آبمیوه با سپس و رفت و شده پیاده

گفت اخم با و برد آسا دل دهان : 

 .بخور -

 آرشاویر شد تمام وقتی سپس و نوشید را آن کم کم آسا دل

 که حالی در و کرد پرت بیرون به ماشین پنجره از را خالی جعبه

گفت کرد،می روشن را ماشین : 

هست جاش سر اتتنبیه - . 

. داد حرکت عمارت سمت را ماشین پدال روی پایش فشردن با و

 که کند فرار خواست و شد پیاده فوری آسا دل رسید، وقتی

گفت و گرفت را او پشت از و شد پیاده هم آرشاویر : 

 کجا؟ -

کن ولم - . 

گفت و نداختا کولش روی را او آرشاویر : 



کنی؟می سرپیچی من هایقانون از دیگه حاال -  

پایین بیارم میگی، زور اینکه برای - . 

کردی خیال! هه - . 

کن ولم - .  

نداری رو جا هیچ به رفتن حق دیگه. شو خفه - . 

میرم بازم - . 

نمیری قبرستونی هیچ نخوام من تا میکنی غلط تو - . 

 کار از را عقلش یتعصبان ولی، بگوید خواستنمی آسا دل

 و کوبدمی او هایشانه به مشت با رت دستانش و میندازد

گویدمی : 

 نه یا! داداشمی؟ نکنه یا ام؟ ننه یا بابامی! ها؟ کارمی چی مگه -

کنی؟می تکلیف و تعیین امواسه که شوهرمی شاید اصالً  

 مچ عصبانیت با نداشت را جوابی همچین انتظار که آرشاویر

 چفت هایدندان میان از و میدهد فشار را ظریفش دستان

میزند فریاد اششده : 



آره؟! میگردی؟ نسبتمون دنبال -  

 ولی کند فرار زخمی ببر این چنگال از شاید کندمی تقال آسا دل

کجا؟ پیشه عاشق دختر این زور و کجا آرشاویر زور ! 

 کردم قلم رو کرده درازی دست من مال به که اونی دست من -

 اجازه بی میگم وقتی بگیری یاد که کنممی تنبیه رو تو حاال اما

 حرف دهنت از چشم جز به بذاری پا جا هیچ به نداری حق من

نیاد بیرون ای دیگه . 

گفت و زد او یسرشانه به محکم را دستانش حرص با آسا دل : 

 فقط و فقط... خودم به کنممی که کاری هر. نیستم اتبرده من -

نامرد کن ولم.. .داره ربط خودم به . 

 شودمی باعث که گیردمی محکمی دندان او یسرشانه از

بگوید و بیاورد پایین را او آرشاویر : 

 .وحشی -



 از جیغی و شودمی معلق آسمان و زمین در آنی به آسا دل سپس

 اثری آرشاویر بسته هایگوش در ولی. میکشد ترس سر

کندنمی . 

دیوونه؟ بریمی کجا رو من داری - ! 

 خواب اتاق سمت به جوابش در کامل خونسردی با آرشاویر

گویدمی و رودمی : 

بشه مشخص موننسبت که جایی - . 

نیست؟ اینجا کسی. کنه کمکم یکی... کمک -  

 به را مشتش او و کندمی اشعصبی آرشاویر صدادار پوزخند

 باز را اتاق در عصبی آرشاویر و کوبدمی محکم اشعضالنی کتف

کندمی پرتاب اتاق تخت روی بر عروسکی مانند را وا و کندمی . 
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 این آیا و ماند خیره آرشاویر به تعجب با اششده گرد چشمان

 او ولی نواختن؟ او گوش بر محکم سیلی یک نبود حقش دخترک

 که شود بلند خواست نداشت، را کار این جرئت و ترسیدمی که

 خرمن درون دست و نشست تخت روی آرشاویر هم لحظه همان

 آسا دل چشمان از ترس. کرد نوازش به شروع و برد او موهای

 دست. کردمی حس خوب خیلی هم آرشاویر و دبو مشهود

پرسید و گرفت دست در را او ظریف : 

 ترسیدی؟ -



برم بذار - . 

تنبیه؟ بدون بری؟ بذارم -  

 از هم تنبیه مستحق که نداره ربطی شما به من کارهای -

باشم تونجانب . 

 پاشید، او صورت روی را هایشنفس هُرم و برد نزدیکش را سرش

 زیاد گرمای از سپس و برد خود ییقه درون دست آسا دل

 هول عقب به دست دو با را او و زد باد کمی دست با را خودش

 را در خواست که همان رساند، در به را خودش و شد بلند و داد

گفت و گرفت را او دست آرشاویر کند باز : 

کوچولو داری بازو و زور بینممی - . 

 خارج آرشاویر دست میان از را دستش و نموده اخم آسا دل

گفت و کرده : 

 از کنم،می رو کار همین دارم منم بشم، قوی باید گفتی خودت -

هم تو میره مونکاله کنی اذیتم بعد به این . 



 او حرف به کمی آرشاویر شد، خارج او اتاق از عجله با هم بعد و

 صدای سپس و کرد فکر شد،می ترجذاب اخم با که او یچهره و

کرد زمزمه آهسته و رفت هوا بر اشخنده بلند : 

جان ای - . 
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 چه آرشاویر رفتارهای این که بود دور آسا دل درک از اما و

 هایشب در و دخترک بود شکسته دلش دارد؟ هاییمعنی



 گویی که کردمی دلتنگی و گریستمی آنچنان خلوت در تاریک

 و سخت روزهای برای را خودش ولی. بمیرد غصه از خواستمی

 باور. شود قوی خواستمی و بود کرده آماده فرساترطاقت

. شود عادت هایشتنهایی تمام ایلحظه حتی روزی یک کردنمی

 هایگریه و هادلتنگی تمام جواب روزی یک دانستمی اینکه با

 یرایحه باز ولی آورد، خواهد دست به را اششبانه پنهانیِ

 او به اما داشت دوست را آرشاویر. کردمی پُر را تمام انگیزیغم

کند نفوذ حریمش به که دادنمی اجازه .  

 آسمان به و ایستاده کُنبال روی حاال و بود کرده عوض را لباسش

 وزانی باد بود، شده خیره درخشیدمی گانستاره از که تاریک

 دهد،می آسمان درونی سرّ از خبر باد این و لرزید تنش و آمد

 چه و بپاشاند زمین بر را تکرگی بارانی خواهدمی آسمان گویا

ببارد؟ هایشبنده و خدا زمین روی باران نم نم اینکه از زیباتر ! 

 کرد احساس خود در را نامحسوسی لرزش آسا دل که انهم

 ولو تخت روی را خودش و بسته را بالکن در و رفته داخل فوری

بست را چشمانش و انداخت خود روی را پتو و داده . 



 

بعد ماه یک ... 

 آسا دل و بود بازگشته ایران به آینوش نامزدش و وسایل با پویان

 دل که گفت پویان به دمحمو عمو که وقتی. نداشت خبر هنوز

 را چیز همه و رفته آرشاویر عمارت به خود رغبت و میل به آسا

 ناراحت شدت به پویان بهزاد، مرگ از حای و کرد تعریف او برای

 خوب خیلی چون. نشد عصبی آسا دل رفتار از هم اصالً و شد

 و است مؤقر خیلی او دانستمی و شناختمی را خواهرش

ندکمی رفتار عاقالنه . 

 و شدند خوشحال آینوش دیدن از خیلی خانومش و محمود عمو

 دل دیدن مشتاق که آینوش. رفتند اشصدقه قربان هم بسیار

 حرف با ولی شد دلخور کمی شد او نبودِ یمتوجه وقتی بود آسا

 :پویان

دیدنش ریممی فردا. نباش ناراحت - . 

بخوابد تا رفت او با و شده راحت خیالش .  



 شِن هاآن روی که را آسا دل شایسته و بیتا رشاویر،آ عمارت در

 کمک و زدمی جیغ هم آسا دل و کردندمی دنبال را بود ریخته

 را او خواستند و شدند نزدیک او به که همان خواست،می

 آسا دل. کردند بلند را سرشان و ایستادند آسا دل آخ با بگیرند،

 داشت و بود ردهخو آرشاویر یمردانه یسینه به محکم دماغش

 او یمردانه یسینه بر محکمی مُشت داد،می ماساژ را اشبینی

گفت اخمو و زد : 

شکست مماخم. شده ساخته سنگ از! اوه - . 

 ولی بخندد خواست و آمد کش خنده برای هایشلب آرشاویر

گفت محوی لبخند با و کرد کنترل را خودش : 

شکست؟ چیت -  

 .مماخم -

 او پای به پا هم بقیه. کند کنترل را اشخنده نتوانست دیگر و

 آسا دل روی ریختن شن خیز از هم شایسته و بیتا. خندیدند

ریختند زمین روی را شن و کرده گذر .  



 چشمان تلوی ناخواسته که بود شیرین برایش آسا دل قدرآن

گفت و کشید آغوش در را او شایسته و بیتا یشده گرد : 

دختر آخه نازی تو قدرچه - . 

 او از سرعت به زدمی نبض کوبنده و محکم قلبش که آسا دل

 آرشاویر. دوید اتاقش سمت و رفت خانه داخل و شد جدا

 هایقدم با شایسته و بیتا به نگاهینیم با و کرد کوتاهی یسرفه

رفت آسا دل دنبال به بلند . 
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 با و کرد کوتاهی یسرفه آرشاویر. دوید اتاقش سمت و

 آسا دل دنبال به بلند هایقدم با شایسته و بیتا به نگاهینیم

 .رفت

 دید را او که اآس دل و شده او اتاق وارد زدن در ایتقه بدون

 نشست تخت روی او روی به رو هم آرشاویر نشست، تخت روی

گفت کردن مِن مِن کمی با آسا دل که : 

دیگه... دیگه لطفاً - ... 

 او حرف ادامه در آرشاویر ولی کرد، سکوت بگوید، آمد شرمش

 :گفت

 حس و بدنت بوی چی؟ خلوت تو ولی. باشه نکنم؟ بغلت دیگه -

 داری ماهه یک که هست زیادی یخواسته این نبوسمت؟ نکنم؟

 من که برسی باور این به نمیخوای میکنی؟ فکر پیشنهادم به

دیگه؟ چیز نه میخوام و خودت فقط   

مخالفن من با تونخانواده - . 

مهمم خودم. نیست مهم خانواده نظر - . 



باشید داشته از بهتر یکی که اینه تونلیاقت شما - . 

نیست تو از بهتر - . 

هست من از ترملکا - . 

 او کمی و فشرد دستانش میان را او آرنج دو و شد نزدیکش کمی

گفت پریشان و داد تکان را : 

رو این بفهم کاملی، من برای تو احمق، آخه - . 

بیرون برید لطفاً هم حاال. نمیخوام - . 

بدونی و چیزی یه بهتره قبلش ولی. میرم باشه - . 

داد ادامه و کرد مکث : 

 تو کسی دیگه نمیدم اجازه ولی میشی خودم مال زوری شده -

بگیره من از رو . 

 قرار او حرف شوک در آسا دل و رفت بیرون فوری هم بعد و

 در آرشاویر لحظه همان و کرد پرت تخت روی را خودش. گرفت

زدمی قدم داشت خود اتاق . 



 به او شود نزدیک او به کرد سعی آرشاویر چه هر ماه یک این در

 بفهماند، خواستنمی ولی داشت، دوستش کرد،می دوری نحوی

 از باشد، کم آرشاویر برای اینکه از شدن، بدنام از ترسید،می

 به بزند، سرکوفت او بر و بیاید یادش را روزها این او بعدها اینکه

 هر از او. دهند قرار مضحکه را او آرشاویر یخانواده که علت این

 خودش او. ترسیدمی شدیم ختم آرشاویر و خودش به که چیزی

 او به ولی داشت دوست را آرشاویر کهآن با و دیدمی ناقص را

 خودش که صورتی در کند ازدواج دیگری شخص با گفتمی

 که بود نشده قوی قدرآن. آوردنمی طاقت او بی دانستمی خوب

 قدرچه گفتمی دل در خودش با. کند تحمل هم را این بتواند

 تکیه که داشت پدری نه. دارند فاصله او از اهفرسنگ آرزوهایش

 او با که خواهری نه بخزد، آغوشش در که مادری نه دهد، او بر

بخرد؟ جان بر را هایشگریه که برادر کجاست آخ کند، دل و درد  
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بعد روز . 

 قبل شب چون که آسا دل جز بودند بیدار همگی زود صبح

بود نشده بیدار خواب از هنوز بود، خوابیده دیرتر . 

 بودند نشسته مبل روی هم روی به رو آرشاویر و پویان سالن در

 نشسته پویان کنار هم آینوش. دندزمی حرف هم با و داشتند و

 غرق طورهمان. زدمی دید را عمارت شده گرد هایچشم با و بود

 جلب را شانتوجه پله راه سمت جیغی صدای که بودند صحبت

 زده صدا را پویان جیغ با آسا دل. شدند خیره رو به رو به و کرد

 او به آسا دل که همان و شده بلند هم پویان و دوید سمتش و

کشید آغوشش در شد نزدیک . 



 داداشی؟ -

دلمی عزیز دلم؟ جان - .  

داداشی اومدی دیر - . 

میام که گفتم ولی. ببخش - .  

 و نموده رها خود از را او سپس و بوسید را سرش روی بارها

 :گفت

شدی ضعیف هم باز - . 

 نزدیک خود به را آینوش پویان سپس و زد تلخی لبخند تنها

 آینوش و آسا دل و نموده معرفی دیگریک به را هاآن و کرده

رفتند هم صدقه قربان کلی و کشیدند آغوش در را همدیگر . 
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 خداحافظی مقصود این به و کرده رفتن قصد بعد مین سی ودحد

 که وقتی کند، جمع را وسایلش تا رفت هم آسا دل و کرده

رفتند و کرده خداحافظی همگی با کرد جمع را وسایلش . 

 

معناست با برایم عاشقی زیباست؛ برایم زندگی باشی؛ تو وقتی ! 

 در من آرزوی تنها ای آرزوست، بی قلبم باشی؛ تو وقتی

تنهایی هایلحظه ! 

 طلوع باشی؛ پناهم سر باشی؛ همدمم باشی؛ دلم عزیز تو وقتی

است تو با دیگر خاطره پر روز یک آغاز برایم آفتاب ! 



هستی امهستی همه آخرش تا هستی، من برای هستی، تو ! 

قلبم در پاک عشق یک و هستم من حاال ! 

 قلبم دمیتپ است، زنده همیشه وجودم در عشق باشی؛ تو وقتی

تو، یاد به هالحظه. گذردمی و تو برای تنها  

هایمان قلب در جاودانه عشق یک همیشه برای ماندمی و ! 

 این شود،می بهاری قلبم خشک باغچه باشی؛ من گل تو وقتی

شودمی صفا و محبت از پر تو بوی و عطر از دل ! 

 و قرار بی تو دیدن برای هاچشم این باشی؛ من عشق تو وقتی

شودمی آرزو تنها کنارم در تو حضور شود،می تاب بی ! 

 و غم شود،می بیگانه من با تنهایی دیگر باشی؛ همدمم تو وقتی

شوندمی فراری قلبم در دنیا هایغصه ! 

 بهشت برایمان دنیا باشی؛ عشقم باشی؛ دلم عزیز باشی؛ تو

شودمی همیشگی ! 



 قلب دایف دل این باشی، زندگیم همه تو وقتی باشی؛ تو وقتی

 ماهت چهره دیدن منتظر همیشه هایمچشم شود،می مهربانت

شودمی ! 

هستی قلبم درون تو زیرا هستم، نیز من باشی؛ تو وقتی ! 

 ترانه بخوانیم هم با تا بیا ام؛جاودانه عشق ای باش من با پس

امسروده تو برای که را امعاشقانه ! 

است همیشگی خواب برایم بودن تو بی که تو ای . 

 

 با آینوش که بودند معاشقه حال در هم با اتاق در پویان و آینوش

 خالی پویان کمر پشت مشتش حرصی نوزاد بلند یگریه صدای

گفت و کرد : 

میکنه دیوونه رو من آخر بچه این - . 

 بینی روی سپس و کشید اتگشت دو با را او کوچک بینیِ پویان

گفت و بوسید را او : 

کن ساکتش برو بدو - . 



 در سعی و کشید آغوش در را او و رسید نوزاد اتاق به ساآ دل

کرد کردنش آرام . 

ها؟ خوردنی میخوای؟ ماما. برم قربونت دلم؟ جون -   

 بیرون اتاق از و داد تکان آغوش در آرام را او و بوسید را اشگونه

کرد برخورد آینوش اخموی یچهره با که رفت . 

بخوابیم گذاشت بچه این اگر - . 

گفت شیطنت با آسا دل : 

زد؟ هم به باز و تونعاشقونه خلوت یا بخوابی؟ -  

گفت و نهاد گوش پشت را موهایش آینوش : 

میبینمت منم که میاد روز اون توعه، با حق آره - . 

گفت و سپرد آینوش دست را نوزاد آسا دل : 

 .عمراً -

گفت رفت،می که حالی در و : 

مامانی کن تمیزش برو بدو. کرده کثیف - . 



جونم؟ دلی! عه -  

خودتی ر*خ - .  

 .بیشعور -

 هنوز دید وقتی و رفت پویان اتاق به و خندید محکم آسا دل

 قلقلکش خواست و رفت او سمت آهسته هایقدم با است، خواب

 دادن قلقلک مشغول و نموده پرت تخت روی را او پویان که دهد

گفت و شد او : 

کنی؟ اذیتم خواستی خوابم کردی فکر. کوچولو فسقل -  

کن ول کردم غلط داداش وای - . 

نکنم؟ ول -  

کنه کاریکثیف اتکله رو میارم و خوشگلت نی نی - . 

کشید آغوشش در خنده با و نموده بلند را او . 

 .ووروجک -
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 شیرین همه کام به زندگی سال یک این در و بود شده سال بک

 میان این در رفتند،می مسافرت بودند، شاد خندیدند،می بود،

 و شدندمی پرپر داشتند هم از دور به آرشاویر و آسا دل این

 سال این در تر،عاشق رآرشاوی و عاشق آسا دل. بودند غمگین

 و داشت دختر نوزاد یک حاال و بود شده حامله پویان از آینوش

 سربار حس او به گاهی از هر و کردمی زندگی هاآن با هم آسا دل

شدمی اشناراحتی موجب امر این و دادمی دست بودن . 



 یکی با آرشاویر که داشتند این بر اصرار چه هر آرشاویر خانواده

 هم فقط و رفتنمی بار زیر او کند، ازدواج خانواده اعضای از

 دل او بودند فهمیده خانواده تمام دیگر تقریباً آسا، دل گفتمی

. کرد منصرف را او شودنمی هم جوره هیچ و خواهدمی را آسا

 نرفت آسا دل خواستگاری هم بار یک حتی سال یک این طی

 با و رفتمی زدیکن هم گاهاً و بود او مراقب دور از همیشه ولی

 هر و بگذارد پیش پا خواستمی هم چه هر... کردمی صحبت او

 دوری و نه گفتمی او شود، نزدیک آسا دل به ترسریع چه

. کردمی خودش مال را او بار این کردنمی صبر دیگر ولی. کردمی

 یرابطه هاآن با که او مخالفند اشخانواده که نبود مهم برایش

نبود مهم هاآن نظر صورت هر در پس نداشت مه صمیمی خیلی .  

 حاال و خورده را شانشام و کرده درست شام آینوش و بود شب

 صورتش و دست از و بود خواب هم آسا دل. بودند خواب همگی

 از بلندی جیغ با گفت،می هزیان خواب در مدام و ریختمی عرق

 خواب از او جیغ صدای با آینوش و پویان و شده بیدار خواب

 برق پویان و شده آسا دل اتاق وارد عجله با سپس شدند بیدار

 هایششانه که شد رو به رو آسایی دل با و نموده روشن را او اتاق



 و فشرد دست در را دستش و شد نزدیکش. لرزیدمی گریه از

 :گفت

عزیزم؟ شده چی -  

 بیشتر او هایهق هق صدای تا بود کافی او یجمله همین انگار

گفت و داد تکانش کمی بگیرد، اوج : 

عزیزم؟ دیدی بد خواب -  

گفت مکث کمی با : 

نمیزنی؟ حرف چرا -  

گفت و آینوش سمت کرد رو : 

بیار قند آب یه برو - . 
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 پویان دست را آن و برگشت قند آب و رفت فوری آینوش

 دل دهان نزدیک و همزده قاشق با کمی را آب لیوان او و سپرده

گفت و برد آسا : 

عزیزم بخور - . 

 نگاه گرفت، آرام که وقتی شد، خالی لیوان محتویات تمام سپس

 بود شده او نگاه یمتوجه که او و دوخت پویان به را نگرانش

 :پرسید

بهتری؟ خوبی؟ -  

 .خوبم -



شکر رو خدا - . 

 داداشی؟ -

 جانم؟ -

دکتر؟ آقای بزنی زنگ میشه... میشه -  

شب؟ وقت این -  

کردمی صدام. بود بد حالش. دیدم و خوابش - . 

 .باشه -

گفت و آینوش سمت کرد رو : 

بیار و گوشیم برو عزیزم - . 

بزن زنگ من گوشی با - . 

گفت و برداشت میز روی از را او گوشی پویان : 

دیگه؟ هست عمو منظورت -   

گفت شرمگین و برد زیر به سر : 

 .نه -



گفت و کرد اخم پویان : 

کی؟ پس -  

آرش... آقا - . 

شد ترغلیظ اخمش . 

خودبی - . 

خدا رو تو داداشی - . 

نزن هم حرفش - . 

گفت وشآین به رو آسا دل و رفت و شد بلند هم بعد و : 

میده گوش حرفت به. بگو بهش تو خدا رو تو - . 

نمیده گوش منم حرف به - . 

 را پویان برود تا شده بلند آسا دل و رفت آینوش شد، ناراحت

خورد زنگ اشگوشی که کند راضی . 

 او وضعیت که بود کرده برخورد بیماری با آرشاویر امشب و

 آسا دل یاد او دیدن با! نبود آسا دل یگذشته به شباهتبی



 و شد ماشین سوار و شد خارج بیمارستان از سرعت به. افتاد

 هایگریه یاد. راند سرعت باالترین با و فشرد پدال روی را پایش

 با و نبود عاشق موقع آن دردش، از هایگریه افتاد، او غم از

 نهایت بی که حاال و سوختمی دلش او کشیدن سختی دیدن

 که کرد فکر قدرآن. سوختمی جگر از داشت بود عاشق

 سه بین سهمگینی تصادف و نشد ماشین بوق صدای یمتوجه

 رو ماشین و رفتمی منحرف داشت که ماشینی داد، رخ ماشین

 به محکم و شده خارج خیابان از او ماشین... آرشاویر و رو به

 خورد، ماشین یشیشه به محکم سرش او و خورده تیربرق

 درنگ بدون آمبوالنس به زدن زنگ اب و شده جمع جاآن همگی

 ایشماره اولین با بیمارستان و بردند بیمارستان به را هازخمی

 کاوه گرفت، تماس بود ذخیره آرشاویر هایتماس قسمت در که

 تماس آسا دل با داشت و بود بیمارستان در او حاال بود،

 چیز همه کاوه و داد جواب را گوشی آسا دل که همان گرفت،می

 بود رسیده فقط سرعتی چه با ندانست آسا دل گفت، او برای را

 هم ترینقوی باشد میان در که عشق پای... گریستمی زار زار و

ریزیمی فرو باشی که . 



 را او به رفتن جلو یاجازه و بود داشته نگه را آسا دل پویان

دادنمی . 

عمل اتاق بردنش گفت؟ چی کاوه که شنیدی آسا دل - . 

کن ولم پیشش برم میخوام - . 

خونه ببرمت میشم مجبور وگرنه بگیری آروم بهتره - .  

 اشک ولی نکرد، گله نکرد، بیقراری نزد، جیغ دیگر شد، ساکت

ریختمی چشمانش از بهار چون که بود . 

 هنوز ولی بودند دکتر از خبری منتظر همگی ساعت دو تمام

 تمام عمل و شد دیگر ساعت یک اینکه تا بود نشده تمام عمل

 کاوه و بردند هجوم او سمت همه و آمد بیرون دکتر و شد

 :پرسید

چطوره؟ حالش -  

کما تو رفت بیمار متأسفانه ولی بود آمیز موفقیت عمل - . 

 اشکبار چشمانی با پویان آغوش در و نیاورد طاقت دیگر آسا دل

 یاد به با سرُم به نگاهینیم با آمد هوش به وقتی... رفت هوش از



 به شروع زیبایش گوی دو از اشک آرشاویر عیتوض آوری

گفت و داشت اشنگه پویان که برخیزد خواست و گرفت باریدن : 

نشو بلند - . 

ببینمش برم میخوام - . 

بعد بشه تموم سرُم بذار - . 

شد؟ خواهد تمام کِی که ماند سرُم به آسا دل نگاه سپس و ! 
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 با و شده خارج بخش از پویان همراه شد، تمام سرُم که وقتی

 دکتر بار اولین ببیند، را او که نموده صحبت آرشاویر معالج دکتر

 دید، را او حد از بیش هایگریه و اصرار وقتی ولی کرد مخالفت

 تواندمی دقیقه ده فقط گفت و آمده رحم به دلش و سوخت دلش

 از را آبی گان لباس خوشحال آسا دل سپس باشد، او پیش

 با... شد ویژه هایمراقبت بخش وارد و پوشید گرفت، پرستار

 دلش لرزید، کمی بدنش و گرفت درد قلبش آرشاویر دیدن

 و سیستم کلی و بود بیهوش او که را صحنه این دیدن طاقت

 هاییقدم با و ریخت اشک نداشت، را بوده وصل او به دستگاه

 نشست، صندلی روی تخت کنار و شده ترنزدیک تخت به لرزان

 چون سپس و خواند را توسل دعای کمی! بگوید؟ چه دانستنمی

 شد خیره او به سکوت در فقط تنها نبود خاطرش در حرفی هیچ

 به افسرده دلی با غمگین و ناراضی هم بعد دقیقه ده حدود و

گفت و نشست صندلی روی پویان کنار و رفت بیرون : 

کو؟ کاوه آقا -  



میاد االن - . 

 سپرده هاآن دست را هاساندویچ و آمده او بعد دقیقه پنج حدود

گفت آسا دل به رو و : 

پیشش؟ رفتی -  

بیرون اومدم تازه آره - . 

زد صدایش و مودهن مکث کمی : 

کاوه؟ آقا -  

 جانم؟ -

 زودتر بزنی حرف کماست تو که کسی سر باال اگه شنیدم من -

میاد هوش به . 

درسته بله - . 

  .اوهوم -

گفت و کرد مکث دیگر کمی : 



 کنارش دقیقه سی روز هر بزنی حرف دکترش با لطفا میشه -

بزنم؟ حرف باهاش و باشم  

گفت تأمل یکم با سپس و کرد نگاهش کمی کاوه : 

 .اوکی -

 .ممنونم -

داره شرط ولی - . 

 چی؟ -

نکنی ایجاد صدا و سر - . 

کنممی سعی اما. نمیدم قولی ولی. باشه - . 

 نامعلوم اینقطه به غمگین سپس و زد کوتاهی محو لبخند کاوه

بردمی سر به کما حالت در که کرد فکر آرشاویری به و زد زل . 

 

 متن این تونستم امبستری ینکها با من... عزیزدل دوستان ��

 جبران بشم بهتر براتون. بنویسم رو ماه بغض از کوتاهی



 از ممنون. ندارم تمرکز شلوغه، ، ناخوشم ام،بستری... کنممی

توندرک . 😊🌹😔 
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بعد روز 12 دوازده . 

 



 که نداشت را این حال و حس انگار زمان گذر و گذشتمی روزها

 و ساعت گذشت،می کند شب و روز و بود گذر دیر بگذرد، زود

 ولیکن. رفتندمی پیش کند هایشعقربه روی آن هایدقیقه

 دخترک روی روزها این عذاب بیشترین و بود همه شرنج باعث

 برای قدرآن و کردمی گریه قدرآن. شدمی سر به قصه مظلوم

 گاهاً. کردنمی حس را زمان گذر که زدمی حرف آرشاویر

 بود، شده سرسخت. فرستادندمی بیرون به زور به را او پرستارها

 را این اقتط و نشده امید نا ولی کرد،می قوی را خودش داشت

 عظیمی غم و دهد دست از را آرشاویر باشد مجبور که هم

 تصمیم که داد قول خودش به نداشت، هم را گیرد فرا را تمامش

 دست دست، نباید خواستمی را آرشاویر اگر بگیرد درستی

 با داشت، دارغصه و پاک دلی و رنجور ولی نبود خسته کرد،می

 او حتماً و زد خواهد او به را دلش حرف حتماً فردا گفت خودش

آیدمی هوش به . 

 روز و حال به شاننگاه و آرشاویر وضع درگیر همه روز چند این

 خانه به را او که داشتند این بر سعی چه هر بود، آسا دل

 عشق از همه دیگر. رفتنمی پافشاری و گریه با او بفرستند



 را او ندپوزخ با هابعضی. بودند شده باخبر هم به دو آن آتشین

 معدود و دادندمی خراش را روحش هابعضی و دادندمی آزار

 دوست را دخترک این و بودند خوب او با که بودند افرادی

 خدایش به ایمان و آمدمی حساب به راسخی دختر او. داشتند

 حرف با آمدمی پیش کمتر. شدمی بیشتر قبل روز از روز هر

 آوردند،می درد را دلش هاکنایه کمتر دیگر بشکند، کسی رنجور

 به نسبت کردمی سعی کرد،می دقت کمتر اطرافش هایمتلک به

 که باسد مهم برایش مقدسی مرد فقط و باشد تفاوتبی چیز همه

 این. بود بستری دستگاه کلی زیر تخت روی جانش نیمه جان

 چون داد،می جوالن داست خوب قصه ناتوان و ضعیف دخترک

 قوی دختر یک تواندمی راحت بخواهد اگر کند ثابت خواستمی

 تا روزها شدند،می سرخ چشمانش و بیدار صبح تا هاشب. باشد

 و کاکائو با را خودش هم تنها بود، شده غذا کم و بیقرار شب

کردمی سیر آناناس یآبمیوه . 

 به رو و کرده تن را رنگ سبز گان لباس همیشه مثل هم امروز

 تالوت را توحید زیبای یسوره تداش و نشسته آرشاویر روی

 جاری قرآن یصفحه روی که اشبهاری یقطره اولین. کردمی



 و بست را کریم قرآن و کرد زدن حرف به شروع آهسته شد

داد قرار خود کنار و بوسید . 

 سیر تنم عطر از خودت و کردیمی بغلم یادته یادته؟ -

 که خشبب رو من عاشقمی، کت حاال میدونم خدا به میشدی؟

 به و زدم کنارت که ببخش رو من بود، گنگ برام عشق نفهمیدم،

 کنم، انتخاب و بهزاد شدم مجبور که ببخش دادم، بها خودم

 باعثش این و میکشم عذاب دارم من دادم، آزارت که ببخش

میکنی اذیتم داری و خوابیدی بیهوش تخت روی که تویی . 

 دیگری زا پس یکی گونه مروارید چون زیبایش هایاشک

زدمی حرف طورهمین او و شدندمی سرازیر . 

. بگم و چیزی یه باید قبلش ولی بکنم اعترافی یه میخوام -

 که همون میشم برات خدا به. نشکون و دلم خدا رو تو بیا بهوش

 هم هاتزورگویی آخه آورد،نمی " نه " هاتزورگویی روی

  .قشنگه

 که لحنی با و شد دقیق آرشاویر یچهره به و کرد مکث کمی

گفت بود، غمگین و آلودبغض از توأم : 



 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 
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 بردی زوری رو من که روزی همون از اومدیم بدم ازت اوایل -

 امتنبیه میگفتی، زور و میزدی رو من که روزهایی عمارت، توی

 ازت بشم رو به رو باهات نمیخواستم که حدی تا میکردی،

 مهربون یهو ولی! شد؟ چطور یهو نمیدونم کم کم. ترسیدممی



 برای تو. شدم عاشقت و وابسته یهو شدم، اتدلبسته یهو شدی،

پشیمونم من. بیا هوش به خدا رو تو. ارزشیبا خیلی من .  

 و مظلومانه آنقدر دلش ته از بار این و زد هق هق گریست،

زد زار عاشقانه : 

 زورگو و شو بیدار پس ؟میکنی زنت زوری رو من نگفتی مگه -

 دیگه من ولی بزن سیلی بهم اصالً و شو بیدار. کن ثابت و بودنت

 نگفتی مگه. میرممی تو بی من. بینمتب جون بی ندارم طاقت

 پاک و هاماشک خشم با نمیشی بیدار چرا پس نریزم؟ اشک

  کنی؟

زد داد :  

 به هاتمهربونی که لیاقتم بی بگی میخوای چرا؟ چرا؟ چرا؟ -

. دارم دوستت. دارم دوستت لیاقت بی منِ! باشه نیومد؟ چشمم

 یبهانه و وش بیدار. دارم دوستت که قسم( س) زهرا حضرت به

میرممی نباشی که باش بودنم زنده .  

 او سمت و شده وارد پرستارها و دکترها که زد داد محکم قدرآن

 هم آریا کرد، امتناع او که ببرند بیرون به را او خواستند و رفته



 آغوشش در و کشید خود سمت را او و شده داخل سرعت به

گفت و داد جای ایگهواره چون : 

یرونب بری باید - . 

گفت گریه با و زد داد : 

کن ولم. نمیخوام -  

زد داد صدایش یمانده ته با ولی بود، شده ضعیف صدایش . 

 دنیایی توی میرممی من. بیا هوش به داری دوستم اگه آرش؟ -

 ویژه هایمراقبت بخش از آریا که همان. نباشی سهمم تو که

 نگران آسا لد و آمدند در صدا به هادستگاه زمانهم آمد، بیرون

 دکترها و پرستارها و رفت حال از آریا آغوش در ترسیده و

 حال دانستنمی که آریایی ماند. رفتند جان نیمه آرشاویر سمت

 دل و آرشاویر حال نگران یا باشد، مهدیه همسرش پیش بایر

 زیر که کردمی کنترل را خودش خیلی مردانه او که حق به! آسا؟

داشت غرور بود مرد آخر نزند، گریه . 

 



 پویان جز را کسی آمدن هوش به محض به آسا دل و شده صبح

 را دهانش آب گذشته، شب آوری یاد به با ندید، خود کنار

 و شد پایین و باال گلویش سیبک که داده قورت نگران و ترسیده

 :پرسید

 داداشی؟ -

گفت و برگشت او سمت پویان : 

خوبی؟ عزیزم؟ شدی بیدار -  

خوبه؟ شحال آرش. خوبم -  

 با و نهاد او هایشانه روی دست پویان که شود بلند خواست و

گفت اخم : 

نشو بلند - . 

پیشش برم میخوام من! نه؟ یا خوبه حالش نگفتی - . 

بخوابی بهتره. نمیشه االن - . 

کن ولم. نمیخوام - . 

گفت غلیظی اخم با خونسرد و جدی : 



کنم بلند صورتت روی دست نکن مجبورم - . 

 زیر به سر و مظلومانه و شد جاری هایشاشک و زیدلر هایشلب

گفت ناراحتی لحن با : 

نزن. بگو برام حالش از خدا رو تو حاال. ببخشید - . 

 را او و کرد بلندش سوخت، خواهرکش حال به دلش پویان

گفت و کشید آغوش در سخت آنچنان : 

عزیزدلم ببخش - .  

 حال زا او آغوش در و نیاورد طاقت او ضعیف و ظریف جسم

 بودند، کنار هم کاوه و آریا آمد هوش به که بعد ساعت دو. رفت

 چشمان معنی او و بودند خیره او به لب بر لبخند همگی

فهمیدنمی را شانخندان هایلب و درخشان . 

 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 
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 که بار این رفت، فرو خواب به و نیاورد طاقت اشخسته چشمان

 به و آمد پایین تخت از آهستگی به نبود، کنارش کسی شد بیدار

 داشت غریبی و عجیب حس رفت، ویژه هایمراقبت سمت آرامی

 است، غمگین بسیار یا زیادیست خوشحالی از دانستینم که

 او به پرستار که آن با. بود توصیف قابل غیر برایش حالش درک

 از پر او و نیست بخش این در گرددمی دنبالش او که کسی گفت

 را پرستار رنگ سبز گان لباس پوشیدن بدون نگرانی با استرس

 از اثری وقتی و شد ویژه هایمراقبت بخش وارد و زده کنار



 او و یافته راه دلش در عالم غم تمام باره یک به نیافت آرشاویر

 هایاشک این و آمد فرود بیمارستان سرد زمین روی زانو دو

 جاری چشمانش از مرواریدی هایینگین چون که بود زیبایش

 در کمر از نگران آمد، او سمت و شد وارد عجله با آریا. شدندمی

گفت و کشید آغوشش : 

اومدی؟ پایین تخت از چی واسه نشده، خوب حالت هنوز تو -  

 توانستمی چگونه ریخت، اشک سکوت در فقط و نگفت چیزی

 در اند؟گرفته او از را جانش عزیزِ کردمی فکر وقتی باشد قوی

 کنارش آرشاویری اینکه جز شدمی ترینقوی چیزی هر مقابل

نابود شد،یم نابود که حق به آرشاویر بدون او نباشد، ! 

 نرم را اشپیشانی خواباند، تخت روی را او و رسید بخش به آریا

گفت و بوسید : 

ساکتی؟ چرا -  

گفت بغض با : 

نشم بیدار دیگه بخوابم میخوام - . 



گفت آلودیاخم لحن با آریا : 

ببند و دهنت - . 

 کردن آماده مشغول آریا گرفت، او از روی و لرزید اشچانه

گفت حال آن در و شد آرامبخش : 

نیستی سابق آسای دل شدی بیدار وقتی بخواب، - . 

کرد تزریق او دست رگ درون را آرامبخش . 

 .آخ -

 هم روی هایشپلک چون کند، درک را او حرف مفهوم نکرد وقت

شد بسته چشمانش و افتاده . 
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 تنهاتر و تنها نبود، کنارش کسی هم بار این کرد، باز را چشمانش

 منفی و مثبت فکر هزاران و جوشید اشکش یچشمه همیشه از

 و شد خیره رویش به رو در به. کرد چرخش به شروع ذهنش در

 دوام او وگرنه باشد، زنده کاش برگردد، او کاش گفت ودشخ با

آوردنمی . 

 

بیایی که شد خشک در به نگاهم ... 

نیامدی تو هی کردم نگاه در به هی ... 

نیامدی تو هم باز هی کردم، نگاه هی ... 

نیامدی و بود تو راه به چشم امیدم نور تمام لیک . 



 شدم هبست نابت رستاخیز به عجیب تو در شده عجین لیک

 .نیامدی

لیک... لیک ... 

شیرینی لعبت که حق به و شراب جام همان تو . 

بیایی؟ و شود نازل ایمعجره تا کنم دعا در کدامین به بگو آخر  

تویی کردم خوش دل من تا و آمد کسی هی ...! 

کردم دریافت جانبت از بویی نه ولی ... 

دیدم تو رویِ جمالِ زیباییِ به را کسی نه ... 

داشت را تو رعنای قامت و قد کسی نه . 

کردم مشاهده را مجعدت موهای آن نه . 

لرزاندمی را دلم که اتمردانه و محکم هایشانه آن نه . 

ماند ثابت چشمانم در به خیره انتها تا تنها و . 

بیا هی ... 

بیا تو ... 



 که نگاهی درون شوم غرق تا کنممی نگاهت قدرآن آخر فقط من

نشوم سیراب هرگز من و باشی تو اشسرچشمه . 

 جا به کامل را رسمش و کرد عاشقی ادعای که زلخیایی از من

دارم دوستت بیشتر از ترپیش و ترمعاشق نیاورد . 

 خدای زیبای مهر از سرشار زندگی یسرلوحه در جاودانه من

 کسی تو جز که امشده جاری چشمانت دریای در آنچنان متعالی

گیردنمی جای نظرم در . 

 هجرانت شب در که هستم زلیخایی همان من فمیوس آهای

 برایت امشب چگونه که را، زدنم پرپر ندیدی و نیامدی و سوختم

گُداختم؟ جان من ! 

سهیل عتیقِ یستاره زیباترین ای شوممی گم نگاهت مسیر در . 

 لمسش که بهار گل خوشبوترین و ترینرایحه خوش عطر با من

دارم تتدوس کند،می گلستان و بهشت را دنیا . 

 

 



 و باز را چشمانش کمی دید،می تار او زیبای گوی دو شد، باز در

 زیر و کرده پر را او مشام تمام خوشبویی و آشنا عطر کرد، بسته

 اندام شد، او یمردانه هایکفش به خیره داد، قلقلک را اشبینی

 شد، خیره او جذاب یچهره به و گذراند نظر از را او نقص بی

 ستژ با آرشاویر نبود، خواب دید،می درست تارش چشمان

 زد، لبخند آسا دل و رفت نزدیک. کردمی نگاهش داشت خاصی

 دیگر آمد، پایین تخت از و شد بلند آسا دل و رفت ترنزدیک

 در شرمگین و آورد باال را ظریفش دست. نبود شانبین ایفاصله

 یگونه روی را آن گرفتمی دندان به را هایشلب که حالی

گفت بغض با و نهاد آرشاویر : 

خودتی؟ سالمی؟ -  

گفت سپس شد، خیره او به خندان چشمانی با تنها آرشاویر : 

 یه اون خاطر به. باهامه ابد تا گفت یکی برگرد، میزد داد یکی -

برگشتم نفر . 

گفت و چسباند او یمردانه ریش ته به را دستش شرمگین : 

میبخشی؟ و دلتنگ این بودم، دلتنگ -  



داره شرط - . 

شرطی؟ چه -  

که اوال - ... 

 و نمود جدا هم از را او هایلب و او هایلب سمت برد دست

 :گفت

کنی؟ شونزخم نیست خوشگل هایلب این حیف -   

گفت و گرفت دست در را او دست : 

دوم شرط اما و - ... 

 شرطی چه که خیره او دهان به منتظر و بود بیتاب آسا دل

بگذارد؟ خواهدمی  

گفت محکم و ریخت صدایش و لحن در را هایشعاشقانه امتم : 

کن ازدواج من با - . 

 لب شرمگین و درخشید و شد باران ستاره چشمانش زد، لبخند

 :زد



منه آرزوی نهایت بودن تو اسیر. قشنگی شرط چه - . 

 پوستی زیر آرامشی و شد، داغ گرفت، آتش شد، غرق ناگهان به

شد تزریق دویشان هر به .  

 به را تمامت که باشی کسی آغوش در اینکه از زیباتر یزیچ چه

بکشد؟ صالبه   

 

بعد سال دو . 

 

 هاتفاوت. بود عالی همه زندگی و رفتمی پیش خوب چیز همه

 پیش دعوا و هابحث گذشت،می شیرین و تلخ بود، زندگی در

 چه و شد برطرف و شد ریخته که هانمک و هاحرمت چه آمد،می

داشت وجود همه زندگی در که هاغصه و دردها . 

 اتفاق هم سر پشت و سریع خیلی چیز همه سال دو این طی در

بود افتاده . 

 دعوا و بحث او با همیشه که کسی از عماد بی بی ماه اصرار به

 عماد چند هر بودند، نامزد هم با حاال و کرده خواستگاری داشت



 شسر به سر همیشه و داشت دوست دا او نبود، هم میل بی

بیتا جز نبود کسی او گذاشت،می ! 

 ساله یک یبچه پسر یک و بود کرده ازدواج مهدیه با هم آریا

 و بود خوب شانزندگی. بود گذاشته آرمان را آن نام و داشت

داشتند هم کنار در خوبی هایشب و روزها .  

 آزمایش داشت، دوقلو و بود شده فارغ همسرش هم کاوه

 بوده، دوقلو بلکه نبوده فرزند یک و بود اشتباه همسرش بارداری

 دوقلوها بگیرد نفسی آمدمی تا شدمی کالفه داشت دیگر کاوه

 هاآن پس از تنهایی به همسرش خاست،می بر شانگریه صدای

شدمی همسرش حال کمک اوقات بعضی هم کاوه و آمدنمی بر . 
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 فرزندشان کنار در و داشتند خوبی زندگی هم آینوش و پویان

گذراندندمی هم کنار را خوش اوقات بهترین . 

 خواستگاری رسمی طور به آسا دل از آرشاویر که آن از پس

 کرد معرفی خود نامزد عنوان به همه به و نشانده حلقه را او کرد،

 دل جز کسی و اوست به متعلق تنها آسا دل که بدانند همه تا

 را هم دو این که دانستندمی همه دیگر. ندارد جا او قلب در آسا

 گرفته را نامزدی جشن هستند، همدیگر برای و دارند دوست

 و بودند نامزد آسا دل خود ستخوا به را سال دو این و بودند

 سال دو این در گفت شدمی و بودند نگرفته عروسی و عقد هنوز

 نکرد، ممنوعه تقاضای او از وقتهیچ عشقش احترام به آرشاویر

 و بشمارد پاک را آن که بود مقدس قدرآن خودش چون عشقش

نگذارد باقی حرفی هیچ جای . 



 

# ممنوع_نشر_کپی  🌹🍃 

 

 [20:27 09.12.19] ,�� �� ماه ℳ بغض �� ��

[Forwarded from 

❅ ۪  ب ۪  ـ۪  ۪  ـ۪  غـ❢❅۪  ۪  ض❢❅۪  ۪  ـ۪   ۪❢ 

۪  مـ❅ ۪  ا❢❅۪  ۪  هـ❢❅۪   ۪ ❢ 

(•●●☆Gol_Yas_Yakhi☆●●•)] 

# 162پارت  ⚡️ 

# ماه_بغض  🌙 

# پشتیبان_شکیبا  ✨ 

 

 پراند جا از را بود نشسته مبل روی که را آریا مهدیه جیغ صدای

کرد فرار به مجبور و . 

شعور بی آریای - . 



گفت تشر با و گرفت سنگر مبل پشت آریا : 

کردی؟ رَم باز چیه؟ - ! 

کردی؟ کارچی و هامآرایشی وسایل -  

دور ریختم - . 

گفت داد و جیغ با و زد جیغ مهدیه باز : 

میخوام رو خودم آرایشی وسایل من - . 

گفت طعنه با آریا : 

بیارم تا بشین - . 

گفت و کرد گریه به شروع و گرفت او از روی : 

تباها قهرم - . 

 و کشید خود سمت را مهدیه و آمد بیرون مبل پشت از آریا

گفت و کشید آغوش در را او ایستاده : 

نکن گریه - .  

برام؟ میخری آرایشی وسایل -  



کنی آرایش ندارم دوست گفتم دفعه صد. نه - . 

گفت و فشرد خودش به را او آریا که گریست بیشتر : 

 ببین. بگیر یاد آسا دل از کم یه خوشگلی، آرایش بدون تو -

میکنه؟ آرایش اصال ! 

داره فرق من با اون - .  

 به هی نمیاد خوشم گفتم بهت هم اول روز من حال هر در -

میمالی خودت . 

 او یسینه بر محکمی مشت و کرد جدا او از را خودش مهدیه

گفت اخمو و کوبید : 

میخرم میرم هم االن میاد، خوشم - . 

برخاست آریا ندبل چندان نه فریاد رفت، که همان . 

 اتکله تو انگار کنممی مالیمت باهات هی کنی،می بیخود تو -

نمیره فرو . 



 در مهدیه که دید و رسید اتاق به و افتاد راه او دنبال به سپس

 او دست از را مانتو اخم با آریا که بود لباس کردن عوض حال

گفت و کشید : 

کن بس - .  

نمیام نتماما خونه آرایش بدون من. نمیخوام - . 

 .میای -

 .نمیام -

کرد تکرار باز و کوبید زمین بر را پاهایش بچگانه . 

نمیام. نمیام. نمیام - . 

گفت عصبی و کرد پرت تخت روی را مانتو آریا : 

اصالً نمیریم. نمیای که جهنم به - . 

 ناراحت او صحبت لحن از شد، خیره او به مظلومانه و کرد بغض

گفت و نیاورد کم ولی شد : 

بده رو من آرایشی وسایل - .  



دور ریختم - . 

دیگه بده. شونگذاشتی جا یه میدونم من. میگی دروغ - . 

مهدیه میاری باال رو من روی اون داری - . 

زشتم آرایش بدون - . 

خوشگلی هم خیلی. نیستی - . 

دور؟ ریختی هم رو قرمزه رژ -  

نکن امعصبی - . 

 ساکت را نوزاد ات برود خواست مهدیه آمد، نوزاد یگریه صدای

گفت حال همان در که کند : 

 .میخرم -

 عمیقی نفس بعد ولی برد، باال را دستش غلیظی اخم با آریا

 حالت این دیدن با مهدیه. کرد مشت هوا در را دستش و کشید

 خارج اتاق از و کرد عبور او از زیر به سر و لرزید هایشلب او

 به حرصی را نفسش و کرد پرت تخت روی را خودش آریا. شد

 یاد با و شد آرام آرام کم کم گذشت، ایلحظه و کرد فوت بیرون



 لعنت خودش به مهدیه مظلوم و اشکی چشمانی و لرزان هایلب

! نیامده؟ مهدیه هنوز چرا که ببیند برود تا شد بلند و فرستاد

 جوابی وقتی زد، صدا را او و رسید نوزاد اتاق به و رفت بیرون

 دید، خواب نوزاد کالسکه کنار را مهدیه و ردک باز را در نشنید

 کالسکه روی را سرش هم خودش و بود خوابانده را نوزاد مهدیه

 در و زد زانو مهدیه کنار رفت، داخل بود، برده خوابش و نهاده

زد صدایش گرفتمی آغوش در کمر از را او که حالی : 

برم قربونت که گرفت درد گردنت عزیزم؟ مهدیه؟ - . 

 کرد، باز را چشمانش سپس و کشید ایخمیازه خواب میان در

گفت و بست پا با را در و رفت بیرون اتاق از و شد بلند آریا : 

هامیخورم و اخمات - ! 

بزنی رو من میخواستی - ! 

کنم بلند خوشگلم خانوم رو دست بکنم غلط من - . 

 و خواباند تخت روی را او و رفت تخت سمت و شد اتاق وارد

 را او پیشانیِ روی موهای و خوابید او کنار تخت روی هم خودش

گفت و بوسید را اشپیشانی روی و زد کنار : 



عزیزم بخواب - . 

نکردم درست شام - . 

مهمترِ استراحتت نمیخوام شام - .  

کشید آغوش در محکم را او و بوسید را او پیشانیِ دیگر بار و . 
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 فهم از درجه این به گیریممی اندازه را آدمی قلب که وقتی

 و کمتر یکی است متفاوت متقابالً هاانسان درک که رسیممی

 و احساسات از پر هاانسان قلب! هیچ اصالً یکی و بیشتر دیگری

 چون تا شود وارد آن به خدشه ایذره تا کافیست است، لطوفت

 خاکشیر و خرد جایی در اشتکه هر و بشکند گرانبها ایشیشه

 کنیم، گم را هایماننفس تمام که روزی از امان و شود گم و شود

 عشقی حتی و کنیم گم را ماناحساس و عالقه و عشق تمام

را دلخسته ...  

 گرفته فاصله خانواده از هم با همه از دور به آسا دل و آرشاویر

 عاری خشک کویری در حاال و بودند رفته کویر به هم با و بودند

 غروب داشت. بودند نشسته هاماسه روی هم کنار! درخت یک از

 ثلم و بود درخشان خورشید نور چون دو آن هایدل ولی شدمی

تابیدمی درخشان ایمهتابی . 



 یاد او شدمی غروب بار هر اینکه بود گذشته در غرق آسا دل

 دردهایش اصالً آرشاویر کنار در حاال ولی میفتاد دردهایش تمام

آمدنمی یادش .  

 :پرسید

 کنه غروب منم دل دیگه نیست قرار ولی میشه غروب داره -

نه؟ مگه  

گفت برایش عاشقانه : 

بگیره دلت نمیدم اجازه امزنده که زمانی تا - . 

درگیره خاک با تنهاست خیلی کویر - . 

توأم کنار همیشه تا من نیستی تنها تو ولی - . 

 خاک روی از آهسته را دستش و شد او چشمان در غرق آسا دل

 با سپس برد، بود پایش روی که آرشاویر دست سمت و کرد بلند

 باال و گرفت دست در را آرشاویر یمردانه دست ظریفش دست

 او دست روی شرمگین ایبوسه و کرد خم را سرش کمی آورد،

گفت شیطنت با آرشاویر و نشاند : 



اینجاست؟ هم سوم نفر یه و نیستیم؟ محرم که میدونی - ! 

نیست کار در سومی نفر و محرمه هاموندل که میدونم - . 

 شدمی باعث امر این و آمدمی حساب به خودداری مرد آرشاویر

شود بیشتر او به هم قبل از آسا دل یعالقه نهایت که . 

میگردن موندنبال همه االن تا که بریم شو بلند - . 

میکشه رو من پویان. آره وای - . 

نداره کاریت - . 

 کویر از سپس و تکاندند را شانخاکی لباس از و شده بلند دو هر

 روشن را ماشین آرشاویر و شدند ماشین سوار و شده خارج

کرد حرکت شهر داخل سمت و ودهنم ...  
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 گوشیِ اینکه تا ردکمی رانندگی داشت که بود ایدقیقه ده حدود

 دیدن با و برداشت کابین روی از را آن خورد، زنگ آسا دل

 اتصال دکمه و داده قورت را دهانش آب ترسیده پویان یشماره

پراند هوش از را او پویان داد که زد را : 

رفتی؟ در پسره اون با باز هستی؟ گوری کدوم -  

من... من داداش - ... 

 و کشید او دست از را گوشی یرآرشاو چون ماند نصفه اشجمله

گفت پویان به : 



بزنی داد سرش نداری حق تو - . 

 و کرده پرت کابین روی و نموده قطع را گوشی حرصی هم بعد و

 رو به رو به آسا دل غمگین و عبوس یچهره به نگاهینیم با

گفت و شد خیره : 

میشی خودم مال زودی به. نباش ناراحت. نخور غصه - . 

 فرو خود ناراحت جلد در باز ولی زد، لبخندی نیمچه آسا دل

 به که کرد اصرار چه هر رساند خانه به را او آرشاویر وقتی رفت،

 عمارت به تا فرستاد را او زوری و نداد اجازه آسا دل برود، باال

 شد وارد که همان شد، خانه وارد و رفته باال خودش سپس برود،

 عصبی و رفت او سمت و شد بلند مبل روی از در صدای با پویان

 :گفت

جات سر بمون - . 

 شد، نزدیک او به پویان وقتی و شد خیره او به ترسیده و ایستاد

گفت لرزان هاییلب با : 

زدیم حرف فقط خدا به داداش - . 



 به او سر و آمده پدید او راست یگونه روی او محکم سیلی اولین

 اب سوخت، شدت به و شده سرخ اشگونه شد، متمایل راست

 پویان که کرد فوران هایشاشک و داشت نگه را اشگونه دست

گفت عصبی : 

. بگیری اجازه بیای رفتن در جای به باشه یادت که زدم رو این -

 فهمیدی؟

کرد تکرار را حرفش تندی لحن با باز پویان که کرده سکوت : 

 فهمیدی؟ -

گفت گرفته لکنت و لرزان هاییلب با : 

بله... ب - . 

 روی را خود و رفت خودش اتاق سمت آرام و سست هاییقدم با

 توانستمی تا و نهاده خود روی را پتو و نموده پرت تخت

 خاطر به بلکه زد او به پویان که ایسیلی خاطر به نه گریست

 آرشاویر که کردمی فکر بودند، پوچ و توخالی که افکاری

 اهدخومی اگر یا و کند ازدواج او با خواهدنمی و شده پشیمان



 به را شانازدواج روز مدام که گشته نادم و ندارد او به ایعالقه

کندمی موکول دیگری روز به و میندازد تأخیر . 
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 و فعالیت حال در بیمارستان در مدام و بود شلوغ سرش آرشاویر

 را بگیرد مرخصی بتواند او که را اجازه این او حد از بیش کار



 هم آریا که شدمی خارج بیمار اتاق از عجله با داشت داد،نمی

زد صدایش و افتاده راه دنبالش به دوان دوان : 

کن صبر آرشاویر؟ - . 

 و شده نزدیک او به آریا که کرد تندتر را هایشقدم و نایستاد

زد صدایش بلندتر : 

کن صبر میگم! آرش توأم با - . 

 در و شد خیره آرشاویر به اخم با و ایستاد او روی به رو فوری و

 نگاه آریا دهان به منتظر و شده خیره او به اخم با هم او نتیجه

آمد حرف به او باألخره و کرد . 

زدی حرف یعقوبی دکتر حرف روی کردی زشتی خیلی کار - . 

کنمنمی قبول جوان دختر بیمار دیگه من - . 

 هم دکتر از. بگیر تحویل و مریضت برو بیا توعه؟ دست مگه -

کن خواهی معذرت . 

 .عمراً -



 نداشته دوست که آن نه شد، دور او از و زده کنار را آریا سپس

 که علت این به فقط! نه! باشد داشته جوانی تردخ مریض باشد

 آریا. باشد چشمانش جلوی مدام آسا دل یگذشته خواستنمی

کرد حرکت بیمار اتاق سمت و کشید پوفی آلوداخم . 

 

بعد روز دو . 

 تن چند و شده انجام آرشاویر کارهای از کمی بود، شده روز دو

 و کرده رخیصت را بودند بهبودی به رو که را خود بیماران از

 را روزی چند توانست خودش و سپرده دیگری دکتر به را الباقی

 به تا رفت و پذیرفت را جدید بیمار چند هم آریا بگیرد، مرخصی

بزند سری خود قبلی بیماران . 

 از و نموده جمع را محافظین یهمه و رسید عمارت به آرشاویر

 و کنند انیافش گل و کرده تمیز را عمارت تمام تا خواست هاآن

 آسا دل دیدن به هم بعد و بگیرد دوشی تا رفت خودش سپس

 .برود



 مطالعه داشت نشسته، تخت روی و بود اتاقش در آسا دل

 دیدن با آسا دل شد، وارد او، اتاق در به ایتقه با پویان کرد،می

 شده نزدیکش پویان نهاد، کنار و کرده گذاریعالمت را کتاب او

 اثری نه و بود سرخ نه کرد، اشگونه به ینگاه نشست، کنارش و

 یگونه روی وارنوازش دستی حال آن با او، دست ضرب عالمت از

گفت و کشید او : 

اومد؟ دردت -  

نیست مهم - . 

قهری؟ روزه دو و نیست مهم -  

ندارم گفتن واسه حرفی نیستم، قهر - . 

نکردی باز براش و اتاقت در گفت آینوش - . 

اومدیم خوابم بودم خسته - . 

کنی؟می لجبازی -  

اصالً نه - . 

 .باشه -



گفت سپس و کرد مکث کمی پویان : 

دنبالت میاد دیگه ساعت دو یکی گفت زد زنگ آرشاویر - . 

 را او چشمانش از شادی برق ولی نگفت، چیزی اما شد، خوشحال

 از فوری آسا دل و رفت و شد بلند. دادمی لو پویان مقابل در

شود آماده تا شد بلند تخت روی . 
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 تنها آرایشی گونه هیچ بدون و کرد تن سفید دست یک لباس

 خواستنی و زیبا قدرآن کرد، مزیّن صورتی رنگ به را یشهالب

 قطعاً آسا دل خیال به دیدمی را او آرشاویر اگر که بود شده

 یچهره داشت دخترک این حاال از و دادمی دست از را کنترلش

 کند، اذیت را او کمی آمدنمی بدش. کردمی تصور ذهن در را او

 سرش روی را رنگ سفید شال و ایستاد آئینه روی به رو صاف

 حجاب با اشخواستنی یچهره گرفت، حجاب و نموده مرتب

 از انگار که آمدمی حساب به ایفرشته او گویی و شد زیباتر

آسمانیست مالئک . 

 اشگوشی با کمی و نشست تخت روی رسید، خودش به که وقتی

 باز رد در و زده او اتاق در به ایتقه پویان اینکه تا نموده کار

گفت و نموده : 

توئه منتظر پایین آرش بیا بدو - . 



 کوچکی دستی کیف درون را گوشی و شد بلند فوری آسا دل

 شد خیره او به اخم با پویان برود بیرون خواست که همانا و نهاد

گفت و : 

وضعشه؟ چه این -  

پرسید متعجب آسا دل : 

وضع؟ کدوم -  

کردی خوشگل زیادی - . 

گفت او رژ به اشاره با سپس : 

میری بعد کنیمی پاک و این اول - . 

 زمین بر را پایش یک و کرد ایغنچه را لبانش اخم با آسا دل

گفت و کوبید : 

 .نمیخوام -

نکن زهرمار خودت و خودم به رو امروز الکی - .  



 روی به رو مبل روی سالن در پویان و آرشاویر رفت، هم بعد و

 نوزاد آینوش که کردند،می صحبت داشتند و بودند نشسته هم

گفت آرشاویر و نشست پویان کنار و آمد بغل : 

ممنون چای بابت - . 

جان نوش - . 

گفت و پویان سمت کرد رو سپس : 

نمیاد؟ چرا پس -  

میاد االن - . 

 در و کرده " سالم " آرشاویر به رو و آمده آسا دل لحظه همان

 با دهانش که بدهد را او سالم جواب آمد هم آرشاویر مقابل

 قربان دل در و ماند باز تعجب از او زیبایی همه ینا دیدن

 خاطر به کرد را تشکر نهایت خدا خلقت از و رفت اشصدقه

 دل دیدن با پویان. باشد او مال ابد تا بود قرار که دختری چنین

 آسا دل کنار آرشاویر سپس و کرده تحسین را او دلش در آسا

پرسید و گرفت قرار : 



 بریم؟ -

 .اوهوم -

 را نوزاد کوچک بینی نرم خیلی و شده آینوش نزدیک رآرشاوی

 یبچه دور چندان نه یآینده در کرد آرزو دل در و کشید

 خواهد ترخواستنی و زیباتر هم نوزاد این از آسا دل و خودش

 خارج خانه از و رفتند هاآن از کوتاهی خداحافظی با سپس. بود

 روشن را ماشین که حالی در آرشاویر و شدند ماشین سوار شده،

گفت آسا دل به رو کردمی : 

خانوم؟ بریم داری دوست کجا -  

 آرشاویر توسط " خانوم " لفظ از او زد، لبخندی و آمد خوشش

گفت محوی لبخند با و شد خوشحال : 

 .دربند -

چشم به ای - . 

 دنج جایی رسیدند، وقتی. راند دربند سمت سرعت به هم بعد و

 به گارسون و نشستند هم روی هب رو و کرده رزور را خلوت و



 با دیزی آسا دل پیشنهاد با آرشاویر و شده نزدیک هاآن

 به شروع هم با دو هر رفت گارسون وقتی. داد سفارش مخلفات

 و دیزی آمد، غذا با گارسون بعد مین سی اینکه تا کردند صحبت

 چید میز روی که را هاآن... دیگر وسایل کلی و دوغ و ساالد

 خوردن غذا به شروع سکوت در هم با آرشاویر و آسا دل و رفت

 .کردند
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 رد خود زیبایی همه این از آرشاویر چطور که کردمی فکر مدام

 مرد دل در واقع در ولی باشد، خوددار توانست راحتی به و شد

 از بعد که کردمی فکر این به مدام و بود برپا غوغایی مانبزرگ

 از پس. رسید خواهد خفته زیبای این حساب به حتماً ازدواج

 رنگی سفید الدستم با را هایشانلب دور دو هر غذایشان اتمام

 خیره هم به سکوت در سپس و کرده پاک بود مثلث شکل به که

 شروع باید کجا از که دانستندنمی ولی داشتند زیاد حرف. شدند

میداشت وا سکوت به را دو هر که بود مُعزلی این و! کنند؟ . 

 را ایدقیقه پانزده ده، سکوت این آسا دل باألخره اندکی از پس

آمد حرف به و شکست : 

پریشونم روزها این من - . 

پرسید و شد خیره او به رفته باال ابروهای با آرشاویر : 

چی؟ واسه -  

نمیدونی؟ و دلیلش یعنی -  



 و بود روانپزشک خودش بود، زده حدس چیزهایی یک آرشاویر

 چیزی ولی بیاورد، در سر او ذهن و فکر از توانستمی خوبی به

کند بیان ار مشکلش خودش او داد اجازه اما نگفت، .  

آمد حرف به و کرد مِن مِن کمی آسا دل : 

نیستی سابق آرشاویر کنممی حس - . 

 و نکرد تعجب اصالً شنودمی را حرف این بود مطمئن که آرشاویر

 :گفت

 خب؟ -

 وسایل و آمده گارسون که بزند را حرفش ادامه خواست آسا دل

 که حنیل با زیر به سر باألخره آسا دل و رفت و نموده جمع را

آمد حرف به بود مشهود آن در بغض : 

 و امروز داری همش آخه خوای،نمی رو من دیگه کنممی حس -

 که اونی برات سال دو این کنممی حس. کنیمی فردا

میری طفره پرسممی سوال ازت وقت هر. نبودم خواستیمی .  

آمد حرف به باز و نموده درنگ کمی : 



 تو! من؟ به چه رو تو من، اب بودن از شدی شمون کنممی حس -

 کامل که امدختری من هستی، کسی خودت واسه دکتری

 ...نیستم

 ایچانه با و شد قطع آرشاویر ناگهانی حرکت با حرفش ادامه

 او لرزان یچانه روی را خود دست آرشاویر شد، خیره او به لرزان

گفت عاشقانه و کرد بلند را سرش و چرخاند : 

دارم؟ دوستت قدرچه نکردم ثابت حاال تا -  

پرسید او باز و داد تکان تایید معنای به را سرش تنها : 

نکردم؟ عمل بهش و دادم قولی حاال تا -  

پرسید دوباره او و داد تکان " نه " معنای به را سرش آسا دل : 

 فکری همچین که شده باعث سال دو این توی حرکتم کدوم -

 بکنی؟

داد امهاد و کرده تَر زبان با را هایشلب : 



 اگر. میخوامت کن باور میخوامت؟ بگم زبانی چه به باید دیگه -

 شلوغ بیمارستان تو سرم کردم مخالفتی و زدم حرفی االن تا

کوچولو؟ فهمیدی. بود  

گفت و کشید را او بینی انگشت دو با و رفت ترعقب : 

 هوم؟ -

 محکم ضربان صدای که تپیدمی محکم آنچنان کوچکش قلب

کردمی حس وحود تمام با را قلبش . 

 .آره -

 یه سرم بگم بهت که دیدم تدارک همه این هم امروز. آفرین -

بگیرم مرخصی تونستم و شده خلوت کم . 

 شد خیره او دهان به منتظر و کرده پاک را هایشاشک آسا دل

گفت کوتاهی مکث از پس آرشاویر اینکه تا : 

 کوچولو مخانو شما و گیریممی عروسی دیگه هفته اینکه و -

امخونه خانوم میشه . 



 و گشت شادمان وجودش تمام و درخشید و زد برق چشمان

گرفت دربر را تمامش شرم عرق . 

 

بزن حرف … 

دارم دوست را صدایت . 

 …بگو

بگو فقط . 

دارد فرق چه ... 

من، از  

تو از ... 

باران از ... 

بگیر آغوشم در . 

گوشم در و ... 

بگو ماندن از  



بگو هاییدارم دوستت از ... 

بریزد دلم شنیدنش از که ! 

بگیرد رنگ امخجالتی هایگونه . 

بگو هایتچشم دلبری از . 

کرده؟ هوایی را دلم چگونه که ! 

میخواهی خودت هرچه از ... 

بگو خودت از ... 

چه؟ از دارد فرق چه ! 

بگو فقط ... 

بزن حرف ... 

دارم دوست را صدایت عاشقانه . 
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بعد روز هشت . 

 سختی و رنج کلی از پس دو هر و رسید پایان به انتظار باالخره

 نیکی فال را شانتیخوشبخ این همگی و رسیدند دیگریک به

کردند خوشبختی آرزوی برایشان و گرفته . 

 روی محو لبخندی دیشب آوری یاد با شد بیدار آسا دل وقتی

 بود، عمرش روز بهترین دیشب و دیروز کرد، خوش جا هایشلب



 و نباشد عمرش روز بهترین اشعروسی روز دختری شودمی

 او شد متوجه که کند بیدار را آرشاویر خواست نبوَد؟ خوشحال

 با آرشاویر که کند صدا را او خواست و شد ناراحت نیست،

گفت و نشست کنارش و رفت لبخند با و آمده گیاهی دمنوش : 

شدی؟ بیدار -  

شدم بیدار تازه - . 

 را دمنوش و نشاند تخت روی را او و کرد بلند را او دست یک با

گفت و برد او دهان نزدیک : 

 .بخور -

نمیخورم هم و تلخ دمنوش ینا. خوبه حالم من - . 

بشی ترخوب بخور رو این خوبه، حالت میدونم - . 

 اذیت را او و کند ناز بود بلد ولی نبود، ذاتش در اصالً کردن ناز

 و داشته نگه را او آرشاویر که شود بلند پتو با خواست. کند

گفت اخمو آسا دل که داد او خورد به را دمنوش از کمی زوری : 

هتلخ ایشه، - . 



 و نهاد او کمر پشت را دستش آرشاویر که بکشد عقب خواست

 داد او خورد به را دمنوش آن ته تا و برد او دهان نزدیک را لیوان

 خواست و نهاد کنارش را خالی لیوان و نموده رهایش سپس و

 او یمردانه یسینه بر محکمی مشت آسا دل که بگوید چیزی

گفت تندی اخم با و کوبید : 

 .زورگو -

 از جاری ببیند محبتی او جانب از داشت دوست شاید بود، بیقرار

 بود، خوانده چشمانش از را او دل حرف انگار که آرشاویر عشق،

 آغوش در ناگهانی را او و زد لبخندی شود، ناراحت که آن بدون

 تا گرمایی و شده شوکه ناگهانی آغوش این از آسا دل و کشید

 روحش و قلب تمام آرشاویر حرف با و سوزاند را وجودش عمق

شد دلخوشی از پر . 

شدی خودم مال که خوشحالم - . 

 اوج به را او و کرده سرمست را آسا دل او یعاشقانه لحن

رساندمی . 



 ولی خاطرت، به نداشتم درست خوراک و خواب شب و روز -

 کنارت قراره بعد به این از. خوابیدم خوب خیلی دیشب... حاال

کنم سپری و عمرم لحظات بهترین . 

 زبان از کوتاهی " آخ " ناخواسته که فشرد خود به بیشتر را او

 و نموده جدا خود از را او نگران آرشاویر شد، خارج آسا دل

گفت نگران : 

برم؟ قربونت شدی چی -  

گرفت درد کمرم - . 

که میشم دردت کمر قربون تنهایی خودم - . 

نکنه خدا - . 

 گرفته قرار آسا دل دور که وپت کرد، کمرش دادن ماساژ به شروع

 تغییر آرشاویر نگاه افتاد، تخت روی و شد آزاد دورش از بود

 او بدن با مماس را بدنش و کشید دادن ماساژ از دست و کرده

 از را او کرد سعی سرخ هاییگونه با و شرمگین آسا دل که کرد

 تخت روی را او و چسبید او به بدتر آرشاویر که کند دور خود

 لب شرمگین آسا دل. بست خیمه روی هم خودش و ندهخوابا



 از را او اگر کردمی فکر و بود ناپخته بست، را چشمانش و گزید

 او به راسخ دکتر همسر ولی است، کار بهترین کند دور خودش

 از مردها چون برود پیش او میل طبق باید مواقع این در بود گفته

 میان را دستش. ندبیزار ببینند بدخلقی همسرشان توسط اینکه

برد او مجعد موهای . 

هامیشم شدنت سفید و سرخ قربون - ! 

بسه. نکن اذیتم - . 

 .نمیشه -

و کرد شکار را او کوچک هایغنچه و ... 

 و بود عاشق زیادی! نه کند، کنترل را خودش نتواند که آن نه

 کند، لمس کند، حس را او خواستمی دلش داشت را او که حاال

بود محروم آن از سال سه تمام که چیزی . 
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 دل و شاویرآر و گذشتمی شانعاشقانه زندگی این از ماه یک

 آسا دل شدند،می همدیگر عاشق بیشتر قبل به نسبت آسا

 خودش بیتاب و بیقرار را آرشاویر و بود بلد کردن دلبری خوب

. رفتمی او یصدقه قربان و خریدمی ناز خوب هم او ساخت،می

 کافی کند، ویران برایش را دنیا دیگری تا کند تب او بود کافی

 تا باشد کوچک سطحی زخم یک آسا دل انگشت روی تا بود



 از یکی آن تا شود نابود یکی غرور بود کافی بدهد، جان آرشاویر

بپاشد هم . 

 ترخوب روز هر... گذشتمی عالی و سراشیبی زندگی از ماه یک

 و بحث خُب و بودند شاد همه قبل، از ترعاشق روز هر قبل، از

 که زیاد قدرآن نه اما شدمی دیده هم کمی خیلی هایجدل

شود دلخوری باعث . 

 وقتی کرد،می درست شام آرشاویر برای عشق با داشت آسا دل

 آمدن منتظر و چید را میز عالقه و عشق با شد، تمام کارش

 ساعت تا چیزی کرد، ساعت هایعقربه به نگاهی شد، آرشاویر

 اما رسید،می باید آرشاویر همیشه مثل حاال و بود نمانده باقی نُه

 برداشت را تلفن و شد بلند آسا دل دقیقه، پنج و نُه شد نُه وقتی

 آسا دل نداد، جواب او وقتی و خورد بوق گرفت، تماس او با و

 و گرفت تماس باز و شد آشوب دلش و ماند دقیقه ده شد، نگران

شد حال پریشان و رسید گوشش به تنها ممتد بوق هم باز . 

بده جواب لعنتی - . 



. زد قدم را اتاق عرض و طول و هداد قرار اوپن روی را تلفن

 آسا دل و بود کرده دیر خیلی آرشاویر بود شده ده دیگر ساعت

 این مرام هم آرشاویر نداشت، را او بدون تنهایی یتجربه االن تا

 به قبل از کند دیر بود قرار اگر همیشه ندهد خبری که نداشت را

. جوییدمی را هایشناخن استرس از پر آسا دل گفت،می آسا دل

بود منتظر فقط حاال و پرید خوبش حس تمام . 

 

دانممی من ... 

از ترسخت انتظاری هیچ ... 

نیست عشق ماندن راه در . 

 

 روی سالن وسط دست به تلفن آسا دل و شده یازده شد ساعت

 خانه درِ. گریستمی صدابی و نشسته خانه سرد هایسرامیک

 خسته تنی با اویرآرش نشد، متوجه آسا دل و خورد کلید آهسته

 کرد پرت مبل روی را کیفش که همان و شد خانه وارد حالبی و

 تمام اشمردانه بوی نشست مبل روی و آورد در تن از را کت و



 آرشاویری با و کرده بلند را سرش و کرده پر را آسا دل مشام

 سیم بی تلفن بار این و شد بلند هق هق با کرد، برخورد خسته

 بی هایمشت با و رفت او سمت و کرده پرت مبل روی را خانه

کوبید او یسینه روی جانش . 

میره؟ راه هزار دلم نمیگی کردی؟ دیر چی واسه -  
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 صدای باز او کرد، مهارش و کشید آغوشش در متعجب آرشاویر

شد بیشتر اشگریه . 

بفهمم؟ و حالت نزدی زنگ یه چرا -  

بود شلوغ سرم داشتم کار. عزیزم هیشش - . 

 من نمیفته دوزاریت نمیدادی؟ جواب میزدم زنگ چی هر چرا -

کنم؟ زندگی تو بدون ندارم طاقت   

بود هاممریض پیش حواسم کن باور ندیدم، - . 

کردی نگرانم خیلی. بدی خیلی - . 

ببخش کن خانومی تو. برم قربونت الهی - . 

 االن تا. چیدم و کردم درست غذا عشق با کلی من. نمیخوام -

گذاشتی تنهام . 

گفت بغض با و زد آرشاویر یسرشانه بر محکمی مشت : 

باهات کنممی قهر وگرنه بذاری هامتن دیگه نداری حق - . 



 .باشه -

کاشت عشق از ایبوسه نرم و عاشقانه را همسرش موهای روی . 

 خانه به خسته و کوفته بدنی با سرکار از تازه که است آن مرد

 آغوش در هم را همسرش خستگی تمام با وقتآن و باشد آمده

 محکم و کند نوازش قدرآن را او و برود اشصدقه قربان بگیرد،

 استوار ستون یک و عشق نماد آرشاویر. شود آرام او تا بفشارد

 هازمان آن نبود، مردم ناموس دنبال به هرگز که مردی است،

 تصمیم آرشاویر گشت،می جا همه بهزاد همراه آسا دل که وقتی

 غرور هایشیشه خرده داشت و کند فراموش را او گرفت

 مورد دختر به که یمرد چنین. کردمی جمع را اششکسته

 حساب به احترام قابل و ستودنی کردنمی هم نگاه اشعالقه

آمدمی .  
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بعد سال یک . 

 

بود یاس با شودمی هم خارها حضور در . 

بود احساس از پر هامترسک هیاهوی در . 

هاپروانه دیدن برای حتی شودمی ... 

بود الماس را متروکه یک مات هایشیشه . 

نسیم بال در بال... پرنده دست در دست ... 



بود داس را اندیشه این هرز هایساقه . 

نبود هرگز هاکاش ای از فیحر شدمی کاش ... 

بود یاس و بود عشق و بود احساس بود، چه هر . 

 

 گوشی با اتاق در داشت که را آینوش آسا دل بلند جیغ صدای

 و نموده قطع را گوشی فوری. پراند هوش از را کردمی صحبت

 با دید، سالن وسط اشکی چشمانی با را آسا دل و رفت بیرون

پرسید نگران و نشست رشکنا و دوید او سمت عجله : 

برم؟ قربونت شدی چی -  

گفت گریه با و گزید لب : 

دارم درد - . 

 بچه خودش طرفی از! کند؟ چه دانستنمی پریشان آینوش

 هم و خودش فرزند به هم را حواسش تمام توانستنمی و داشت

 طولی گرفت، تماس آرشاویر با پس کند، معطوف آسا دل به

 و برد او کمر و پا زیر دست و آمده هعجل با آرشاویر که نکشید



 آسا دل بلندتر جیغ کشید آغوش در و نموده بلند را او که همان

 اشمردانه یسینه به را او سر آرشاویر و داد خراش را او گوش

 .چسباند

بیمارستان ریممی االن. خوشگلم باش آروم! هیش - . 

گفت و آمده بیرون اشساله چهار فرزند با آماده آینوش : 

 .بریم -

 به آرشاویر و شده ماشین سوار شدند، خارج خانه از فوری

 نیمی و جلو به حواسش از نیمی و راند بیمارستان سمت سرعت

 دست داد،می آزار را آرشاویر او دردناک هایجیغ آسا، دل به

 اشکی چشمان به نگاهی با و فشرد و گرفت دست در را او ظریف

گفت و بوسید را او دست کف او : 

رسیممی االن! هامیرم قربونت - . 

 و بود نگران آینوش زد،می جیغ و گریستمی بلند صدای با

 او کردن آرام در سعی هم آرشاویر کند، آرام را او کردمی سعی

 بیشتر دردش از فریادهای صدای شدنمی که آرام او ولی داشت،

شدمی هم . 



 اتاق سمت به اربرانک با را او بالفاصله رسید بیمارستان به وقتی

 کردند،می عبور عمل اتاق در از داشتند وقتی بردند، عمل

گفت و ایستاد آرشاویر روی به رو پرستار : 

آقا ممنوعه ورود - . 

 را او دست آسا دل اما کند رها را او دست خواست آرشاویر

گفت و بوسید کوتاه و نرم را او پیشانیِ شد، خم آرشاویر فشرد، : 

عزیزم نترس - . 

 اتاق در سپس و نموده رها را دستش او دست به کوتاهی فشار با

شد بسته آرشاویر روی به عمل . 

 حال پریشان مدام و دادمی آزار را روحش او بلند جیغ صدای

زدمی قدم نگران و رفتمی رژه در پشت . 

 خواست و نیاورد طاقت که موقع هر آرشاویر او بلند جیغ هر با

 سرگردان آرشاویر و شدمی او مانع پرستار شود عمل اتاق وارد

 مجعدش موهای میان دست پریشان. چرخیدمی فقط خود دور

 گزید دندان به را هایشلب و کشید پایین را دستش سپس و برد

 انجام آسا دل با روزهایش طلوع. داد سر ایکالفه پوف و



 اشچیزی آسا دل اگر او، با هم هایششب غروب و گرفتمی

 طیِ. بخشیدنمی را خودش وقتهیچ بچه، خاطر به هم آن شدمی

 او که لحظه هر و کشید سختی آسا دل پای به پا ماه نُه آن تمامِ

 و کشیدمی آغوش در را او آرشاویر گریستمی و کشیدمی درد

 به و بود بچه عاشق کهآن با آسا دل. کند آرام را او کردمی سعی

 بود پایین بدنش خون مِنور و داشت که شدیدی کمخونی خاطر

 با شکم در را جنین تمام ماه نُه و خرید جان به را خطر این باز

 داربچه زیبای نعمت داشت حاال و کرد تحمل هایشسختی تمام

 بود گفته که هم آرشاویر حرف به حتی. چشیدمی را شدن

 نیز باز و نکرده گوش هم شوند داربچه بعد سال یک بگذارد

 معالجش دکتر گوشزد به حتی نشد رحاض شد، هم باردار وقتی

کند سقط را جنین و کند گوش هم . 

 

کن بغلم ... 

ریزممی اشک که وقتی . 

کن بغلم ... 



بغضم و درد از پر که وقتی . 

بگیر آغوشم در ... 

من آرزوی تنها که وقتی ... 

توست آغوش در ماندن . 

هیچ دیگر و ... 

 

پشتیبان شکیبا       

 

میگذری دنیا همه از داری دوست رو کسی وقتی . 

میبری که و اون اسم دوبارته تولد . 

کنی تکیه بهش میخوای داری دوست رو کسی وقتی . 

کنی گریه خاطرش به و محتاجشی که بگی . 

باشه بد دنیا حاضری داری دوست رو کسی وقتی . 

باشه بلد رو داریدعاشقی دوست که اونی فقط . 



درس و دین و مقررات از بگذری که حاضری . 

ترس دیگه نداره معنی داری دوست رو کسی وقتی . 

 

هومن کامران - داری دوست رو کسی وقتی . 

 

 گوش به حتی و برداشت را اتاق تمام نوزاد یگریه صدای

 میان توأم حسی نبود پریشان دیگر رسید، هم آرشاویر

میخورد وول او وجود در نگرانی و خوشحالی . 

 به یسوم شخص که قشنگی و برتر حس شدن، پدر زیبای حس

است شده افزوده آسا دل و او زندگی . 

 آسای دل دست به برانکار پرستار سه و شد باز عمل اتاق در

 شد خم کنارش و رفت او سمت عجله با آوردند، بیرون را بیهوش

زد صدایش نگران و : 

 خانومم؟ -

آمد حرف به اخم با پرستار : 



آقا کنار برید - . 

 و آمده بیرون کترد رفتند، و دادند حرکت را برانکار سپس

پرسید او از نگرانی و دلهره با آرشاویر : 

چطوره؟ امبچه و خانوم حال -  

سالمه و خوبه بچه - .  

گفت حرفش ادامه در سپس و کرد مکث کمی خانوم دکتر : 
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 و داشت که شدیدی کمخونی خاطر به بچه مادر متاسفانه اما -

شد داده انتقال یو سی آی به و کما توی رفت باال فشارخون . 

 و رفت کنارش از او، نگران و زده بُهت چشمان مقابل در و

نهاییت و خیال دنیا یک ماند آرشاویر .  

 

 یو سی آی به بود شده موفق اشپزشکی مدرک دادن نشان با

 همسر به که دستگاه کلی با بود، آسا دل کنار حاال و کند پیدا راه

 هایششانه ولی گریست،نمی مردانه و بود مرد وصل، دلبندش

 دل بود شده باعث بودنش، مردانه زیادی این لرزیدند،می عجیب

 و گرفت دست در را آسا دل فظری دست. شود عاشقش آسا

گفت و بوسید عمیق و داد قرار هایشلب مقابل : 

جونم به بالت و درد بیا هوش به - . 

 نمود پاک حوصله با را او پیشانی روی عرق دستمال با و شد خم

گفت ناراحتی لحن با و : 

رو خوشگلت چشمای ببینم شو بیدار - . 



داد ادامه و کرد مکث : 

بشکنه؟ مَردت مرک نداری دوست که تو -  

 

: انداخت اکو ذهنش در(  قبل سال دو)  گذشته از آسا دل صدای

 اینا ببینم، خمیده و کمرت و هاشونه وقتهیچ ندارم دوست من

منه گاهتکیه . 

 

 و بوسید را او پیشانی سپس و کشید آسا دل پیشانیِ بر دستی

 :گفت

بگردم دورت من آخه - . 
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گفت و فشرد را دستش : 

عزیزم بدم جون نفست هر برای تا برگرد - . 

بوسید و آورد باال را دستش . 

نفسم میخوام و خاطرت قدرچه بگم تا برگرد - . 

بوسید هم باز و . 

 دلیل میدونی تو. زندگیم تمام کن باز و شبت رنگ چشمای -

 دووم تو بی من کشیدنمی؟ نفس دلیل میدونی بودنمی؟ زنده

 شو بیدار کوچولو، خانوم شو بیدار. غمم همه همدم نمیارم

هست منتظرت که هست یکی اینجا خانومم، . 

 نامنظم هایخط به را نگرانش نگاه آرشاویر و خورد صدا دستگاه

 به را آرشاویر و شده وارد عجله با که پرستارانی سپس و دستگاه

... شد وارد و آمده دوان دوان هم دکتر و کردند بیرون تیسخ

 دل روی شیشه پشت از آرشاویر یدلهره از پر و نگران نگاه

 ناگهان کردند،می وارد شوک او به داشتند که بود جانی بی آسای

 نگران آرشاویر و کشیده را رنگ سبز یپرده داخل از پرستاران



 بیتابی از و شد دقیقه دو. برد موهایش میان دست پریشان و

 به تنها نگاهش و شد یو سی آی وارد و نیاورد طاقت دلش زیاد

گفت او دیدن با دکتر شد، دوخته منظم هایخط : 

 .متأسفم -

 و رفت آسا دل سمت سست هاییقدم با ولی امیدوار اما آرشاویر

 بغض با و فشرد و نهاد او شکم روی ضربدر حالت به را دستش دو

گفت و ردفش ایمردانه : 

بمون برام - . 

کرد زمزمه و فشرد و دوباره : 

عزیزم برگرد - . 

گفت و فشرد ترمحکم : 

اگه میشم نابود من - ... 

 و مرگ یکلمه شدنمی جاری هم زبانش و دل بر حتی

کند باور خواستنمی . 



 میاد دلت نیستی؟ مَردت عاشق مگه. برگرد من خاطر به -

بشکونی؟ و غرورم   

 بودند امید نا همه و بودند خیره او به ناراحتی با ردکت و پرستاران

 هایلب روی برگشت قبل حالت به هایشخط دستگاه وقتی ولی

 خوشحال دکتر و پرستاران و نشیت دلی ته از لبخند آرشاویر

 آسا دل چشمان ناگهان کاشت او پیشانی روی ایبوسه شدند،

نالید و شد باز نیمه : 

 .آی -

؟جونم به دردت جانم -  

کردند بیرون را او و نداده را او ماندن بیشتر یاجازه پرستاران ... 

 

بعد روز یک . 

 در و نشست کنارش و نشاند تخت روی را آسا دل آرشاویر

کشید آغوشش . 

شدممی نابود من اُفتادمی برات اتفاقی الل زبونم اگه - . 



زد صدایش درد با آسا دل. بوسید را اشسرشانه : 

 آرش؟ -

؟دلم جان -  

دارم درد من - . 

خواباند را او فوری . 

جونم به بالت و درد - . 

نمیارن؟ و امبچه چرا پس -  

میارن االن - . 

میذاریم؟ چی و اسمش -  

مامان آرام - . 

بابا آرام - . 

 به دو آن نگاه و شده وارد نوزاد با پرستار و زده لبخند هم به

 ضایف تمام اشبچگانه یگریه صدای شد، دوخته گریان نوزاد

بود کرده پر را اتاق . 



 

 

بعد سال بیست . 

 بودند ایستاده هم روی به رو خانه سالن در هم با آرام و آسا دل

کردندمی بحث داشتند و . 

 

چادر یا میکنی عوض و لباست یا - . 

هاهست خواستگاریم روز مثالً دیگه نده گیر مامان؟ عهههه - ! 

سرت یمیذار چادر میری. ورپریده دختره ببینم بدو - . 

خوبه لباسم نمیخوام - . 

گفت دخترش به رو و آمده سالن به آرشاویر : 

کن گوش مامانت حرف به دخترم؟ آرام؟ - . 

 پس. بود مطیع و زدنمی حرفی آرشاویر حرف روی بر هیچگاه

گفت زیر به سر : 

باباجون چشم - . 



 شد باز آسا دل روی به آرشاویر محبت پر آغوش رفت که همان

گفت و ماند آغوشش در کمی آسا دل و : 

بینهمی میاد االن زشته بسه - . 

هستیم مونجوونی اول تازه ما. خانوم عمته زشت - . 

 را اشجوانی جذابیت هم هنوز که همسرش به لبخند با آسا دل

ماند آغوشش در و شد خیره داشت . 

 

 هر و آمدمی حساب به هم ترعالی حاال و گذشت عالی اشزندگی

داشتند دوست را هم انهعاشق قبل مثل دو . 

 

 خودتون حال امیدوارم... شما به خداقوت و درود سالم، دوستان

باشه همیشه از ترعالی دلتون حال و . 

 هایشیطنت هاش،شادی و غم تمام و سناتور مستر رمان از پس

 یاد به و هست خاطر در هنوز که سپنتا هایبازی مغرور و گل مه

 با*  ماه بغض*  معروف نام به سواسپر مانند تلخ رمان ماندنی،

 رو پیامد این من رمان. شد تموم هاشخوشحالی و هاغم تموم



 پیداش بری دنبالش اگه هست، عشق کنم ثابت که داشت

 دنبال آسا دل بودند، هدف از پر همه من هایشخصیت کنی،می

 رو خودش زندگی فقط انتقام گرفتن با فهمید ولی بود انتقام

 هدیه بقیه و خودش به رو زندگی و بخشید پس میکنه جهنم

 که دختری بگم میخوام. هست داستان سنبل نماد دختر این. داد

 داره، زندگی حق هم دیده آسیب و زده چوب بهش دنیا ناحق به

 و مفهوم رمان، گیری نتیجه و من عقیده این داره، ازدواج حق

نیان کنار باهاش هابعضی شاید منه، داستان پدیده .  

 

 صادر رو گناه بی یک قصاص حکم فوری و کرد قضاوت نباید "

 " .کرد

 

 و کردند همراهی االن تا که گرامی و عزیز همراهان بابت ممنونم

 پارت دیر هام،بهونه که ممنون. هستند هم باز بعدی رمان با

کردید تحمل و هاماذیت و گذاشتن .  
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یخ کوه پ.  ش دوستدار  

باقیست همچنان حکایت و پایان به رسیدیم . 


