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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 دوزم یچشم در چشمانت م 

 

 ...یشو یدر قلبم حک م شهیبار و تا هم نیاول یبرا

 

 دمیقبال تورا د ایشود گو یم داریگمانم پد در

 

 آشنا... یهست یا بهیغر

 

 کنم! یبدل نم میایدر دن زیچ چیعشقت را با ه نیریش شهد

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ...ییشو یزود از من دست م چه

 

 سخت شده! میات برا یمیداشتن عشق پاک قد نگه

 

 ...یشو یدارم فرسخ ها ز من دور م یبر م تیکه به سو یهر قدم با

 

 ...ستیبسنده ن زیغم انگ انیپا نیاشک من بر ا چشمه

 

 تا ابد گرمت را باز کن... آغوش

 

 کنم... هیضربان عشق را به تو هد شهیخواهم تا هم یم

 از دخترها اصال یلیخودم هم جالبه که برعکس خ یبرا یکردم که حت یفکر م نی.به ادمیبه انبوه موهام کش یدست

  شمینم یپسر چیجذب ه

 

 کنه یم فیداره از خودش تعر باز

 معرکه لعنت بشمار برخرمگس

 

 کنم یفراموش کردم خودم رو معرف یراست آهان

 رو تموم کردم یسالمه سال چهارم تجرب۱٨هستم  یالناز مظفر بنده
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 .شهیخوشحال باشم روشن تر م یکه وقت رهیت یقهوه ا یروشن دارم و چشم ها یگندم پوست

  شهیم یاز اواسطش به بعد قهوه ا یول هیموهام مشک یابتدا

 .یو لب و دهن معمول ینیبلندو فر با ب یها ده،مژهینسبتاً درشت و کش چشمان

 

 من رو! نیکشت یوا

 به شما داره؟! یمن چه ربط ختیر یب افهیو ق ختیبگه ر ستیکسب ن آخه

 

 یزیچ نیاست و من همچ هینظر بق نی.اما المیمن قد بلند و خوش است گنیم هیاون طور که دوستام و بق یراست اهان

 .گمینم

 

 نسبتا بلند مامان به گوشم خورد یصدا یقیزنگ درب به صدا در اومد؛بعد از دقا یموقع صدا نیهم

 

 آوا اومده الناز!-

 

 .نیبه کل قرارم با آوا رو فراموش کرده بودم بس که من رو به حرف گرفت یوا

نکره اش که  یآوا و صدا کلیتخت پاشم درب اتاق به شدت باز شدو بعد از اون ه یبه خودم اومدم و خواستم از رو تا

 توأم شده بود غیبا ج
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 !میبخور ریتاخ دیبا ی.حاال روز اولشهیبه خدا االن کالس شروع م ؟بابایتو هنوز حاضر نشد یال-

 

 شد. رهیو با حرص به من خ نیزم ینشست رو بعدهم

 

 به گذشته ها دیپر کش ذهنم

 .ییاز سال پنجم ابتدا میساله که باهم دوست٨دوستمه، نیبهتر آوا

 یموضوع حرص م نیسر ا شهیدوست دارن.آوا هم یلیکلمه خواهرمه و البته مامان و باباش من رو خ یواقع یمعنا به

 خوره!

 

 آوا بلند شد غیافکار خودم غوطه ور بودم که دوباره ج در

 

 پاشو تن لش! ستمیالدنگ ن ید مگه با تو-

 

 لب باز کردم و با تعجب و خنده گفتم باالخره

 

 تن لش؟ یگیه من مجاااااااان؟!ب-

 

 پ ن پ با عمه خودمم!-اوا
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 .نیکردو با مخ خوردم زم ریگ یدفعه واقعا خواستم از جام بلند بشم که پام به رو تخت نیا

 خنده. یکه من رو کمک کنه داره م نیا یبه جا دهیند ریخ نیا حاال

خنده  ی.صداوبشیتخت رو برداشتم و به سمتش پرت کردم که خورد تو مالج مع ینکردم و من هم بالش رو ینامرد

 فکر کنم سکته هم کرد. چیاش قطع شد که ه

 به دست و صورتم زدم.از توالت خارج شدم. یآب هیاز جام پاشدم و رفتم  منم

 درب کمد رو باز کردم و لباس هارو از نظر گذروندم. یآروم به

 جاست... نیا میگران بها افتمش؛گنجیکوتاهه،اهان  یلیخ نیگشاده،ا نینه ا نیا خب

 منتظر توعه! چارهیآوا ب نمیبب ساکت

 یبعد م رهیگ یرو م هیدرون ما طرف بق نی! اشهیم دهیکه جامعه به فساد کش نهیخب هم یعقده ا گنیبه من م باز

 !فتنین یشهردار یسطل آشغال ها یخوان جوون ها معتاد نشن از آخرهم تو

 

 یبدم م ظیغل شیاز آرا شهینشستم؛هم شیارا زیم یزدم.رو صندل یشدم هم غر م یداشتم هم حاضر م نطوریهم

 تو مجالس. یاومد حت

 

 .دمیچشمم کش ریز یپوست صورتم پخش کردم،مداد چشم رو کم یضد افتاب رو با دقت رو کرم

 .دمیبه لبم مال یبرشداشتم و کم نیدلش رو بشکنم بنابر ا ومدیپاشم که برق لب بهم چشمک زد.دلم ن خواستم

 

که  بشر فضوله! البته نیکرد.بس که ا یم نییو باال پا ختیر یبه آوا افتاد که داشت کل مدت اتاق من رو بهم م نگاهم

 رسه... یبه بنده نم شیفضول

 گفتم ییرسا یصدا با
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 من اماده ام!-

 فتح کالس کنکور! یبه سو شیپس پ-اوا

 

 خورد. واری.درب اتاق با شدت چهار طاق باز شدو به دمیو به سمت درب اتاق حمله ور شد میزد غیدو باهم ج هر

 حرف بابا افتادم. ادی

نبود وگرن کنار  یزیچ چیسالن ه یام!بخاطر همون هم کنار درب اتاقم تو یکه من وحش ییگفت؛خدا ینم یالک بابا

 شده بود. گذاشته عتیطب یتابلو ایو قشنگ  یسفال یدرب اتاق همه گلدون

 

 در قسمت وسط شهر. الیو یشد بهش گفت نوع یدار بود. م اطیامون بزرگ و ح خونه

 دمیمامان از افکارم دست کش یصدا با

 

 نیبعد بر نیبخور یزیچ هی نیایبچه ها ب-مامان

 

 شهیم رینه مامان د-

 

 و مربا و گردو گذاشتم. ریبرداشتم و روش پن ینون تست فقط

 .ختیر یکه پر کردم داشت م بس

 نه امتحان کن! یگیهم خوشمزه اس.م یلیخورم.خ یمربا م ریاوقات پن شتری!من بنیاون طور نگاهم نکن بعله
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 .میو از خونه خارج شد میکرد یخوردم از مامان خداحافظ یکه داشتم م همونطور

 آوا گفتم روبه

 

 تو؟ ای میمن بر نیبا ماش-

 

 من فردا با تو! نیامروز با ماش-آوا

 

 میبر یاوک-

 

 من داشت. نیماش یکپ ییآلبالو206نیماش آوا

.از قضا آوا همون روز بهم زنگ زد و دیبرام خر نیو ماش میرفت لیاتومب شگاهیافتادم که من و بابا به نما یروز ادی

 .دهیخر نیگفت ماش

 !زیهم که عاشق سوپرا من

 .میبد ینیریش گهیبهمد دیبا دمیگفتم من هم خر بهش

و از من ر نهیآوا و سف یتا گار می.به اصرار بچه ها رفتمیخورد یزیچ هیو دورهم بادوستامون  شاپیکاف میرفت خالصه

 .مینیبب کینزد

 ...ـــــــــــــــــــــــــــغیو بعد هم ج میشد رهیخ گهیبا بهت بهمد میدیهارو د نیماش یوقت
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 ی،ابروهایگندم ده،پوستیآوا نگاه کردم؛صورت کش مرخیاومدم و به ن رونیافکارم از فکر ب یتو غیج یصدا با

 ...یقلوه ا یمناسب و در اخر لب ها ینیپر و فر،ب یها ره،مژهیت یدست نخورده،چشمان درشت قهوه ا یهشت

 زد گفت یکه توش خنده موج م ییلحظه نگاهم کردو با صدا همون

 

 ؟یبهم زل زد یجور نیا یدیخوشگل ند هیچ-آوا

 

 !دمیند مونینه م-

 

 نیبب نهیپس برو تو آ-اوا

 

 نمیب یم نهیتورو تو آ یاوهوم اخه تو بغل دستم-

 

 گفت دهیهدر م یاست و وقتش رو الک دهیفا یبحث با من ب دیکه د آوا

 

 !ستیجواب ابلهان خاموش-

 

 !شمیپس من خاموش م-

 

 به مؤسسه. میدیتا رس میکلکل کرد انقدر
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محمدپور  یو دنبال کالس اقا می.داخل شدمیو به سمت درب موسسه حرکت کرد میشد ادهیپ نیماش از

 داد کالس کالسِ خودشه. یدرب نشون م ی.کاغذ رومیکرد داشی.باالخره ته سالن پمیگشت

 

 بود. ومدهی.خداروشکر استاد هنوز نمیو وارد شد میتقه به درب زد چند

 

 م؟ینیخب کجا بش-

 

 ستیتو چشم اوستا ن ادیاون وسط مسطا که ز-اوا

 

 یکه پوست سبزه ا یکه اون جا بودن به ما جلب شد.پسر یخنده.توجه چند نفر ریز میو زد مینگاه کرد گهیبهمد

کله اش صافه  یکناره ها یعنیتاس  گمیهمون بغل هاش کال تاسه،دارم م یعنی،یداشت و موهاش هم مدل شپش

 وسطش هم مثل چمن زاره گفت

 

 خام خام! گرتونویجوووووون ج-

 

 یدیآشغال مو رو هم از دست م نینداشته باشه که هم شیپیبخور فقط بپا ش زیکله پاچه تم هیاز طرف منم -

 

 هوا یرفت رو کالس

 

 اماکن! نجوریراه داده تو ا نویبوده ا یعقل یدونم کدوم ب یمن نم-آوا
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 ننه ات! مانیدرد زا فیح-

 

 زدن. یرو گاز م نیدلشون رو گرفته بودن از خنده زم گهیها د بچه

 بلند گفت یکه با صدا دمیپشت گوشم شن قایاز پشت گوشم،دق ییموقع صدا همون

 

 خانم؟ نیجا چه خبره؟معرکه گرفت نیا-

 

 سر کو؟! رهیخ یآوا نیبود؟چرا فقط من؟عه پس ا جانم؟بامن

 خنده. یم زیر زینشسته داره ر یصندل نیتر کینزد یرو دمیچرخوندم که د چشم

 

 !دم؟ینشست من نفهم یشوهر بمونه کِ یب یکه اله دهیند ریشعور خ یدختره ب نیعه عه ا عه

 که ازدواج کرده. البته

 

 زده بود. یحرف نیکه همچ یهام رو زدم به کمرم و با حالت طلبکارانه برگشتم سمت اون کس دست

 

 !؟یکردم بعدشم مگه تو مُفتش محل یاقا داشتم روح بچه هارو شاد م هیمعرکه چ-

 

 هوا. یدوباره رفت رو کالس
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 طورن! نیملت کنن که جوون هاشون ا نیبر سر ا خاک

 رو باز کنن. ششونیکه ن یفقط دنبال بهونه ا واال

 تحت سکته قرار داد چیکه ه ریمردک من رو تحت تاث نیخوردم که حرف ا یبه حال جامعه امون تاسف م داشتم

 

 محمدپور هستم. تیبنده استاد آ رینخ-

 

 اوردمیشده ن شیمبارک آرا یاصال به رو یول جاخوردم

 

خب  نیشما احوال شما؟خانوم بچه ها خوبن خب خدارو شکر!سالم منو خدمت اقازاده ها برسون ن؟حالییاهااا شما-

 برم واسه کنکور بخونم. دیکه درس دارم با نیرینگ نیاز ا شتریوقت منو ب گهید

 

داشت خنده اش رو فرو بده رد شدم و خودم رو به  یچهره متعجب استاد که سع یاز جلو یحیبا لبخند مل بعدهم

 شدم. رهیرو مرتب کردم؛به استاد خ لمیخانمانه نشستم و وسا یلیرسوندم.خ یخال یصندل نیاول

 شدن؟ رهیبه من خ یباز واسه چ شیجماعت ن نیا یوا یا

 

 یخنده.وقت یداد داره م یاستاد هم پشتش رو به بچه ها کردو لرزش شونه هاش نشون م دیهمه کالس ترک هوی

 خنده ها قطع شد استاد گفت 

 با وجود خانم... گهیخب د-

 

 به من نگاه کرد یسوال بعد
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 هستم یالناز مظفر دیببخش یوا یهستم ا یال-

 

 زدو گفت ییلبخند مکش مرگ ما استاد

 

 سراغ درس میریامون شاد شد حاال م هیروح یمظفرخانم -

 

 ساعت آخرهم من در حال چرت زدن بودم گفت میکه درس داد و البته ن یاز دوساعت کسل کننده ا بعد

 

 بچه ها! دیخسته نباش-

 

 دفتر دستکش رو برداشت و از کالس خارج شد. بعدهم

بانمک بهم  یبا صورت یدختر دمیکنارمه.سرم رو باال اوردم که د یشخص دمیکردم که د یرو جمع م لمیوسا داشتم

 هم به لب داره. یزل زده و لبخند

 یمتناسب،لب ها ینیروشن،ب یدرشت قهوه ا یها وسته،چشمیپ یکم یکمون یتپل،ابروها یگردو کم صورت

 ...یگوشت

 

 گلم؟ یداشت یجانم کار-
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 م؟یباهم دوست بش شهیالقتون خوشم اومده م! الناز خانوم من از اخزهیاومممم اره خب،چ-دختر

 

 دایپ یکیمن خوشحال شدم گفتم  یتابش داد چویکه انقدر پ یکن یازم خواستگار یخوا یاوه من گفتم حتما م-

 به سنگ خورد! رمینه بابا بازم ت دمید ارهیدرب یشده منو از ترش

 

 یدختر تو چقدر بانمک-دختر

 

 گفتم طنتیش با

 

 !؟یدیبه من چسب یخودت ناموس نداروا خاک عالم!مگه -

 

 نکره آوا آرامش رو درهم شکست یموقع صدا نیهم

 

 ن؟یکن یم ویک بتیغ نیدار-

 

 میکرد یمذاکره م میتو داشت نییپا یدرمورد درصد هوش یچیه-

 

 !شه؟یتاحاال من انقدر مهم شدم که در موردم بحث م یاوهوک از ک-آوا
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 که المان به لهستان حمله کرد یوقت-

 

 .رو به دختره گفتمدمیاومد اسمش رو نپرس ادمی هوی

 

 ه؟یاسمت چ یخانم-

 

 ینفس نور محمد-دختر

 

 هستم زادهیمنم آوا عل-اوا

 

 ن؟یچطور یمعجون بستن هیبا -

 

 و نفس همزمان گفتن آوا

 

 حله! یاوک-

 

ه صف ک یبدم.تو.من هم رفتم تا سفارش میچهار نفره نشست یزیموسسه پشت م یروبرو شاپیکاف یتو میرفت

 همون پسر چندشه به گوشم خورد یکردم  که صدا ی.داشتم اطراف رو کنکاش مستادمیشدن ا یم یدوسه نفر
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 شمارمه! نمیمن ازت خوشم اومده ا زمیعز-

 

 هم شماره اش نوشته شده بود. نشیی.پاایبه سمتم گرفت،روش نوشته بود عرش یکیکوچ کارت

 

 ومدهیاز تو خوشم نخو تو از من خوشت اومده من که -

 

 گلم! میشیخب اشنا م-چندش

 

 که بشنوه گفتم یطور یازش گرفتم و با زمزمه ول رومو

 

 !یاوا خواهر یپسرخانوما نیاز ا ادیاه اه انقدر بدم م-

 

 چمنزارش و گفتم یوسط موها دمیدستش به طرفمه.کارت رو ازش گرفتم و کش نطوریهم دمید

 

 .برو موهاتو درست کن تا کارت بکشه!دیداشت نکش شیپیش یادیز نیرید نیرید-

 

 کارت رو انداختم تو سطل آشغال بعدهم

 !یبا من باش یندار اقتیل-چندش
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 لهیشما پدر زن گال لهی.ما شمبلاقتیبا ل شاتیپیشما با ش اقتیل یآقا ما ب-

 

تم دادم و رف یبودم سفارش سه تا معجون بستن شیسفارش دادو رفت.من هم که نفر بعد دویموقع نوبتش رس نیهم

 بچه ها. شینشستم پ

 

کس پر بود از ع وارهاشیدرب و د ی.رودیو سف یکم حال،شکالت یرنگ صورت بیبود با ترک ینسبتا بزرگ شاپیکاف

 کنن بود. یچرتو پرتا که فقط رنگ هارو حروم م نیهاشون هم از ا یو مجنون و بعض یلیل ای عتیطب یها

 

و  میکنم.شماره امون رو به نفس داد ادهیو من حساب کردم تا دفعه بعد آوا رو پ میهامون رو خورد یبستن معجون

 پخش شد فونیمامان از آ یکردم و زنگ رو فشردم.صدا یخونه از آوا خدافظ ی.جلومیکرد یازش خداحافظ

 

 !ه؟یک-

 

 رو در اوردم یکول یخانوما یرو گرفتم و ادا دماغم

 

 دروم،شووروم معتاده،بچه هام سه روزه گشنه ان... میتیبده هشتا  یکمک کیخواهر جان -

 

 امیاالن م نیلحظه صبر کن هی-مامان
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مشما لباس که واسه خودمون  کیبا  یتراول پنجاه کیشدم.مامان اومد درب رو باز کرد. میقا واریپشت د رفتم

 گشت... یم رهیکه داشت دنبال خانوم فق نیکرد.مثل ا یاضافه بود دستش بود. داشت به اطراف نگاه م

 

 و گفتم رونیاومدم ب واریپشت د از

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیعه سالم مامان ا-

 

 بهش بدم نارویبود اومدم ا ریخانومه بنده خدا فق هی-مامان

 

 بفهمه برگشت سمت من و گفت یزیکه چ نیمثل ا هوی اما

 

 ؟یالناااااز تو بود-

 

 بزرگ شدم!من بچه بودم االنم -

 

 درب رو بست و رفت داخل مامان

 کنم؟ یمنت کش دیکرد؟!حاال با نیچرا همچ واااا

 بار پشت سرهم زنگ زدم که مجبور شد برداره نیزنگ رو فشردم اما برنداشت چند دوباره
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 حواله کنه گهید یجا تویخدا روز میکمک ممک ندار ؟مایخوا یم یچ-مامان

 

 یتو بگ یغلط کردم! اصال هرچمامان جونـــــــــــــــم -

 

 راه نداره-مامان

 

 هااا یشهردار یافتم تو سطل اشغاال یم شمیمعتاد م رمیم یمامان-

 

 !؟یکرد یکار م یچ یزبونو نداشت نیتو ا-مامان

 

 افتادم تو سطـ... یشدم م یمعتاد م-

 

 باال تا مجازاتت کنم اینکن ب یخب بسه بسه پرحرف لهیخ-مامان

 

 یب دمیبه خونه رس یپر دار و درختمون عبور کردم.وقت اطیهالل مانند ح یرو باز کرد که وارد شدم و از پله ها درب

 هوا دمیمامان سه متر پر یرفتم که با صدا یسروصدا از پله ها داشتم باال م

 

 !یشک یهمه خونه رو جارو م یریبعدم م اریب یهم لباس چرک دار یبرو لباساتو عوض کن هرچ-مامان
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 خوام استراحت کنم تا... یمن خسته ام م یمامان هیییییییه-

 

 نمیحرف نباشه بدو بب-مامان

 

 رو برداشتم کل خونه رو جارو زدم. یجارو برق نییاتاقم و لباس هام رو عوض کردم.برگشتم پا یتو رفتم

 که بعله وقتشه... دمیفهم یحساب سر انگشت کیکرد.با  یدرد م بیعج کمرم

 زنه!کمک کن رمان نخون! یداره لگد م یا یبرم اتاق عمل،آ دیبا

 بود. انهیکاله گذاشتم منظورم عادت ماه سرتون

 

 توالت و پس از انجام مراحل مورد نظر خارج شدم رفتم

 

 کمک دست من ایبدو ب یال-مامان

 

 تعجب گفتم با

 

 وا مامان مگه چه خبره؟-

 

 میمهمون دار-مامان
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 تو خونمون لُنگ بندازه و چتر باز کنه؟! ادیخواد ب یجناب مهمون که م نیهست حاال ا یک-

 

 خواستگارته ایزم،ثانیاوال درست حرف بزن عز-مامان

 

 گفتم یبلند یبخش دوم جمله مامان با صدا دنیشن با

 

 !خواستگاااار؟!؟یچـــــــــــــــــــــــــ-

 

 خواستگاره ؟ارهیچه خبرته دختر سر اورد-مامان

 

 گفتم یو دلخور یناراحت با

 

 ستین یباشه حرف نی! اگه انقدر از دستم خسته شدن؟یعروسم کن نیخوا یمامان مگه من چند سالمه که م-

 

 گلوم نشسته بود برگشتم تو اتاقم. یکه تو یبغض با

 من یستد یمن باشن دارن دست ندهیکه به فکر آ نیا یکنن؟به جا یم نطوریا نایمگه من چقدر سن دارم که ا آخه

 کنن. یم رونیرو از خونه اشون ب

 

 کنم خب؟ یم یلحظه به خودم اومدم؛چرا دارم لجباز کی
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 !ستمیو عاشقش ن هیدونم ک یبه خودم جواب دادم:خب چون نم خودم

 شیاگه پ ینطوریا یازدواج کنم که دوستش دارم و دوستم داره،ول یهام دوست داشتم با کس یاز بچگ شهیهم چون

 !شهیبره نم

 میخوردو ما عاشق هم شد دیشا خب

 مزمن دارماااا یریدر گ خود

 

 هستن بعد قضاوت کنم. یک نمیبب انیبده حاال ب اجازه

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 کنم ینگاه م نهیدختر تو آ به

 !ذاره؟یمادر من م نیمگه ا یرفتم ول یم یبه خودم بود با شلوار ورزش اگه
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ت دم پا،صندل پاشنه سه سان یخی نیزانوم بود، ج یتا باال شیمدل دار،بلند یاسک قهیبا  ینفت یبلندآب رهنیپ هی

 تو صورتم ختمیکم رنگ روش داشت.موهام رو هم کج ر یاب یرنگ که خط ها دیو در اخر شال سف یاب

 

 کرد. یدم م یی.مامان داشت چانییرفتم پا یحوصلگ یب با

 !یبر یجلوشون آبروت رو م یذاریبدرنگ م ییچا هی یریاگه به تو باشه م گهیمن م به

ازدواج ندارم.به اون  ی.راستش امادگانیب ذاشتمیبهش بگه مادر من اگه به من بود که اصال نم ستین یکی خب

 ندارم یکنن کار یهم که تو سن کم ازدواج م ییدخترها

 متفاوته... قیسال

 

 فکر بودم که زنگ به صدا در اومد تو

 

 انیبرو گمشو تو اشپزخونه االن م پاشو

 

 ؟یادب ینکرده که انقدر ب تیسالمشه!من موندم مامانت تورو ترب عوض

 

 یندارم من توام توهم من مامان

 

 اگه تو باشم ندازمیخودم رو از طبقه هزارم ساختمون صد طبقه م من
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 زپس برو بندا یحاال که هست ایساختمون صد طبقه،طبقه هزارم نداره.ثان اوال

 

 خودم رو بخاطرت بکشم یارزشش رو ندار نمیب یکنم م یکه نگاه م حاال

 

اومدن داخل.ننه فوالد زره هم  نایدل غافل ا یا دمی.ددمیکه با سقلمه مامان سه متر پر دمیجنگ یبا خودم م داشتم

 کردم... یکنه.به خودم اومدم و باهاشون سالم احوالپرس یروبروم داره منتظر نگاهم م

 

 نفله من هم اومدن.داداش  یداداشا نیا

 یسالشه اسمش آرتامه رشته داروساز2۳که بزرگم

 خونه. یم

 یام ول یمن ته تقار ستین کیکه البته کوچ کمیکوچ داداش

 خونه. یراه و ساختمان م یسالشه رشته مهندس2۱اسیارش گه،اسمشید خب

 

 .دیدادن رس ییوقت چا خالصه

شده بود.برداشته گل بزرگ واسه من اورده  میپشت دسته گلش قا دمیداماده رو ند نیا افهیمن اصال ق نمیکن بب صبر

 کصافط.

 کرده اومده حجله بذاره واسه جوون ناکام! فکر

 

 نیهم که دسته گل رو ازش گرفتم چون گل رز بود،من هم عاشق گل رزم اصال نگاهش هم نکردم.سرم رو ع بعدش

 .و رفتم داخل آشپزخونه نییانداختم پا یچ
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 زنم! یم دشینداره االن که رفتم خوب د یبیع

 رو برداشتم و وارد هال شدم. ینیس

ه ب یکنه.به پدرش که مرد خوب ینگاهم م نطوریخواسته بهش ندادم که ا یازم م یپول کلون هی! فکر کنم مادرش وا

 یجور هیتشکر کرد.به مادر پسره هم تعارف کردم  ییتعارف کردم برداشت و با خوش رو ییچا دیرس ینظر م

 نجسه! ییبرداشت انگار چا

 

 .دمیرس یباال انداختم و رد شدم.به نفر بعد یا شونه

سبز که  یبود،پوست سبزه،چشم ها ختهیژل روش ر لویکه حدود دو ک یخیس خیس یپسر با موها هیاوه ابروهارو! اوه

 کردن... ینگاهم م یگر لهیبا ح

 

 بشه؟ رهیکنه که اونطور بهت خ یگر لهیچرا بخواد ح مثال

 

 که کلکل کنم تو ذوقم نزن جان من! ستمین یا یبابا من االن در برهه زمان یا

 

 .یگوشت یها ،لبی.دماغ عقابدمیادامه کنکاشم رس به

 زد تو ذوقم! یبرداشته اش که حساب یالبتــــــــــــــه ابروها و

 

 .ختیپسره ر یرو ییچا یکه تو فکر بودم دستم کج شدو استکان ها ناخداگاه
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 ینشست.دستپاچه شدم و خواستم کمک کنم؛رفتم پارچ آب سرد رو از تو یم یشد ه یپا م یاز جاش ه بدبخت

 بنده خدا... نیا یکردم رو یبرداشتم و خال خچالی

 

م هول داد یخورد.دستم رو بردم جلو سر شونه اش رو کم یشد.تکون هم نم رهیبه روبرو خ ادیانگار نفسش بند ب هوی

 شد! رهیها به من خ یکه مثل جن

 

 ان. وانهیمادرو پسر کالً د نی! اوا

من هم کم کم  یکردم ول ینگاهش م جیبود اول گ یاز جاش بلند شدو با غضب نگاهم کرد.چون حرکتش ناگهان هوی

 هم. یاخم هام رفت تو

 کرد. یخورد و حالم رو منقبض م یبه صورتم م شیعصبان ی.نفس هامیبود ستادهیهم ا یتو دوقدم حاال

 

از جاشون  انیکه همه تازه به خودشون ب نیننه فوالد زره.مثل ا غیازش فاصله گرفتم که همزمان شد با ج یقدم

 پاشدن

 

 !ی!بچه دسته گلمو سوزوندج؟یدختره گ یکن یکار م یچ-فوالد زره ننه

 

 دسته گلتون نیا ستیهم ن یتحفه ا نیهمچ-

 )دسته گل رو با حرص گفتم(

 دادم ادامه
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 نیببر نیدسته گلتونم بردار نیخوش اومد-

 

 پسر منو نداره! اقتیل یهر کس میریمعلومه که م-فوالد زره ننه

 

 اره؟اخه ابروهاش از منم نازکتره! گهیمنظورتون دخترتونه د-

 

 !میریواسه ابرو برداشتن هم از خانوم اجازه بگ میدونست یکه نم دیببخش-فوالد زره ننه

 

 هیکه اون به من تک نیکنم نه ا هیازدواج کنم که بهش تک یحق منه که با کس نی.انیریاجازه بگ دیمعلومه که با-

 کنم تا زن بودن! یکنه.من در کنار پسر شما احساس مرد بودن م

 

 بحثمون مداخله کرد یبابا تو هوی

 

 ه؟یباق متمیحاال دو قورتو ن یآقارو سوزوند یزد-بابا

 

 برادر بزرگترم با اخم گفت آرتام

 

 دستش کج شد! ختیاز عمد که نر- ارتام
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 غلط کرد دختره نفهم-بابا

 

اون جمع خفقان  یتونستم تو ینم گایکه توش بودم انداختم.حرصم گرفت در حد الل یبه جمع یا یکل نگاه

عدهم با دو خودم رو به اتاقم رسوندم.درب رو از پشت قفل کردم و خودم رو پرت بمونم.چند قدم عقب عقب رفتم ب

 تخت. یکردم رو

 

ندادم.رفتم داخل  زشیباز هم اجازه ر یچشم هام جمع شد ول یگرفت اشک تو یام م هیکه گر شهیمثل هم بازم

تو جمع خردم  کیاشتباه کوچ کیبابا بخاطر  شهی.باز هم مثل همدمیتوالت و چند مشت آب سرد به صورتم پاش

 کرد.

 

منتظر  اما  یقیبه آوا دادم.دقا ی.اس ام اسمیشدم و رفتم سراغ گوش الیخ یبوده! ب یحتما حکمت ستیمهم ن هه

 جواب نداد.خب حتما سرش گرمه. دمید

 

جواب داد.بعد از  قهیکردم و بهش اس دادم.بعد از دو دق دایپ نمیشماره اش رو از مخاطب یمعطل ینفس افتادم.ب ادی

 یداد که تماس گرفته باهام.برداشتم و بعد از سالم احوال پرس یم نیصفحه نشون از ا یشماره و اسمش رو یلحظات

دازنم گردن من،بن فتهینکنه سکته کنه خونش ب فتمکه با خودم گ دیرو بهش گفتم؛انقدر خند یخواستگار هیقض

 !یشهردار یتو سطل اشغال ها فتمیزندان اون جا معتاد بشم بعد ب

 

چشم  یکِ دمیسرو تهم غوطه خوردم که کم کم نفهم یرو قطع کردم.انقدر در افکار ب یحرف زدن گوش یاز کم بعد

 شد و به خواب رفتم. نیهام سنگ
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**** 

 

 

 

 

 شدم رهیباز روبروم نشسته بود خ شیمبل نشستم و به آرتام که با ن یرو

 

 !شهیهوامونم عوض مآره خوبه حالو -آرتام

 

 !رمیگ یزن خوشگلم برات م هیاون جا  میریم-

 

 .میدیرو فهم شیحواله اش کردم که فقط خودم و خودش معن یحرف چشمک نیگفتن ا بعد

ما دو تا  ییجورا هیخواست بره فقط به من گفت. ی.کالس کنگفو هم که مگهیحرف هاش رو به من م شهیهم آرتام

 .میرو دار گهیهمد یو هوا میباهم جور یلیخ

از  .من هم باالخرههیدختر خوب یلیگفت خ ی.مکایدختره تو دانشگاهشونه به اسم مل هیدفعه هم بهم گفته بود  نیا

 که دوستش داره. رونیب دمیزبونش کش ریز

 !یداداشت رو داماد کن هیچه حس خوب یآخ
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 !رهیاخالق گندش که از سروکول مردم باالم نی!با اره؟یرو بگ نیا ادیم یکه االفه! اصال ک اهمیارش

 

 .می.قراره فردا حرکت کنحیشمال واسه تفر میهفته بر کیقراربود  یراست اهان

 

 

 

**** 

 

 

 

 داری.چقدر زود از خواب بدهیرو نشون م ۳کنم که  یساعت نگاه م به

ل که از قب ییو از جام پاشدم.رفتم توالت و پس از انجام مراحل مورد نظر رفتم سر وقت لباس ها دمینخواب گهی.دشدم

 تو راه کنار گذاشته بودم. یبرا

 .یچروک مشک ،شالیلوله تفنگ نیاسپرت،شلوار ج یمانتو سورمه ا کی

 ...دیجد یماجراها یبه سو شیو پ دمیهم انجام م یدخترونه ا شیارا

 

ت از .هرچند خواسنمیبا بابا سرسنگ یخواستگار هی.هنوز هم سر قضدارنیمامان و بابا ب دمیرفتم که د نییپله ها پا از

 شد. ینم یمن دلم راض یول ارهیدلم درب
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 ییتارایبابا که گرند و نیماش یهارو بردن تو لیاوردن.وسا فیتشر نیالغوزیو  میهارو اماده کرد لیوسا خالصه

 بود. یبلند و مشک یشاست

 

نقطه به بعد دچار  نیاومدم؛ اما خودم خبر نداشتم که سرنوشتم از ا رونیرو به پا  و از خونه ب میمشک یها صندل

 ...شهیم ریتغ

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 .میراه یدوساعته که تو االن

ساعت خسته کننذه ۱۵.باالخره بعد از رهیگ یاصال خوابم نم رهیگ یراه خوابشون م یها که تو یلیبرعکس خ من

 به من خوش گذشت. یلیکه البته خ میدیرس

 کردم. یم خشونیاودن من هم سنگ رو  یشدن و شکلک در م یپسرها مدام رد م آخه

 

 .میشد یشمال اون جا ساکن م میرفت یکه هر وقت م میداشت ایدر کینزد یا ینقل یالیو
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کمد  یهام تو لیاتاقم و مشغول چپوندن وسا یرو جاساز کرد.من هم رفتم تو لشیاتاقش و وسا یرفت تو هرکس

 شدم.

 

 گرفتم.اخه هر هفته سه جلسه بود. یکالس کنکور رفتم موسسه و سه جلسه مرخص واسه

 .ایاستراحت کنم بعد برم در یگرفتم کم میکردم. تصم یم یاحساس خستگ یکم

 

 

 

 

**** 

 

 

 

 

 هام رو باز کردم. چشم

 .ستیجا که اتاق من ن نیا عه

 اوردم. ادیرو به  زیکم همه چ کم

 ...ایشمال؛من؛در
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 !ایدر یوا یا

 و رفتم سروقت کمدم. دمیبه دست و صورتم کش یاز جام پاشدم و رفتم توالت.آب عیسر

 

 یرو یا ییطال فیسه ربع،کمربند ظر نیزانوم بودو است یتا باال شیکه بلند یا یآسمون یآب یلباس ها مانتو نیب از

 داشت. ییبایز ینقره ا یکه روش طرح ها یبا شال آب یکاربن یآب نیخورد،شلوار ج یکمرش م

 

 ساعت چنده؟! یراست

 به ساعت انداختم یو نگاه میسمت گوش رفتم

20:۱2 

 

 گردم. یبر م یخوبه برم زود خب

 .نییاتاقم خارج شدم و از پله ها اومدم پا از

 کجان؟ نایدل غافل ا یا

 یان!حاال فعال ب یکدوم گور ستیهم معلوم ن الغوزمونی یباهم رفتن،داداش ها یگرام یبابا!مامان و دمیفهم یاوک

 !الیخ

 

 برداشتم و رفتم به سمت ساحل. میرو که مامان بهم داده بود با گوش الیو دیکل

 !باستیز ایشب واقعا در یتو
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 یپیاک یکرد.گروه ها یم سیاومد تا مچ پام رو خ یکه باال م ایکه آب در یزدم طور یداشتم قدم م ایدر کینزد

افته که دارن کنار  یم یبودن.چشمم به دختر و پسر یها هم خونواده ا یبود.بعض ادیساحل ز یدختر و پسر ها تو

 زنن. یهم تو ساحل قدم م

کرم وجودم  هوی.دیخند یگفت دختره هم با عشوه م یدم گوشش م ییزایچ هیتو حلق دختره بود.داشت  گهید پسره

 کنم. تیدوتارو اذ نیوول خورد ا

 که بشنون گفتم یطور کردنمیکنارشون که داشتم عبور م از

 

 عاشق! یالهایگودز-

 

ارک مب یطبق معمول به رو یبهم انداخت که از صدتا فحش بدتر بود ول یخنده اما دختره برگشت نگاه ریزد ز پسره

 که خلوت بود. دمیحل رساز سا ییو به راهم ادامه دادم.به جا اوردمین

 

و  نیمز یرو گذاشتم رو کمیکوچ یدست فی.کدیتاب یاون جا م یقشنگ بود.نور کمتر یلیشد و خ یجنگل م کینزد

 .دنیشروع کردم به چرخ

 دور،دو دور،سه دور... کی

رو برداشتم و تلو تلو خوران  فمی.کدیچرخ یدر نظرم م ای.کل دنستادمیکم کم ا ی.بعد از لحظاتدمیچرخ یم نطوریهم

 کردم. الرویقصد برگشت به و

 

 اومد سمتم و... اهیس زیچ هی هویرفتم که  یمست ها راه م مثل
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 ایفرو رفتم.خدا ینرم یکه تو جا نیبود با مخ برم تو زم کیترس زبونم بند اومده بود.نزد ،ازیاهیخوردم به س محکم

 !ییچه جن خوش بو

 اومد! شیبرام پ یسوال اما

 ر؟یخ ایپک دار هم وجود دارد  کسیجن س ایعا

 درونم لطف کردو جوابم رو داد که

 )نــــــــــــــه(

 

 ...یعنی،یعنی

م دم گوش یمردونه با جذبه ا یصدا هینرم که  یاهیو شروع کردم به جفتک پروندن به س دمیکش یفرا بنفش غیج

 گفت

 

 !؟یکن یکار م یجا چ نیموقع شب ا نیخانوم کوچولو ا-

 

 .امیب رونیخواستم از بغل اون مردک ب ینداشتم.فقط م یتا مرز سکته فاصله ا ییخدا

 اینکنم،خدا تیبنده هات رو اذ دمیقول م گهید ای.خداشمیبد به سرش نزنه که بدبخت م یکمک کن!فکرها ایخدا

 ...ایفتم،خدایداخلشه ن یکه کس ییبا مشت و لگد به جون در توالت ها یتو توالت عموم دمیقول م

 

 خنده... یداره م هیاهیس نیا دمیشدم که د یگردان م یبدم رو یداشتم از کارها نطوریهم

 به خودم اومدم. یا لحظه
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افتاده و من هم روش افتادم.خواستم از جام پاشم که محکمتر از قبل کمرم  نیزم یپسره با پشت رو نیشدم ا متوجه

 رو گرفت.از تماس دستش با کمرم هرچند از رو مانتو بازهم مورمورم شد.

 اش هم اروم شدن صدام بود.اروم گفتم جهینت

 

 ن؟یکمرمو ول کن شهیم-

 

 کنن. ینگاهم م رهیکه خ دمید یرو م یمشک لهیاون نور کم فقط دوتا ت یخنده اش قطع شد.تو هوی

 از جام پاشدم. عیاز چند لحظه دست هاش از دور کمرم شل شد  که سر بعد

 

 نشده بود. فیاون بنده خدا افتاده بودم لباس هام کث یکه رو ییاون جا از

 بهش نگاه کنم. دمیکش یلباس هاش رو تکون داد.خجالت م یهم از جاش پاشدو کم اون

 گرفتم. یسرم رو باال م یکردم مثل چ یهم م یاگه کار بد یحت شهیکه هم یبود!من و خجالت!من جالب

.سرم رو اوردم باال و به صورتش ستادیخواستم از کنارش رد بشم که راهم رو سد کرد.قلبم از حرکت ا یدیببخش با

 نگاه کردم.

 پرپشت و البته یهشت یمردونه،ابروها دهیکش ،صورتیسیمدل انگل یمشک یطرف.موها نیبود ا شترینور ب یکم

 .یمعمول یمردونه و متناسب،لب ها ینی،بیدرشت مشک یدست نخورده،چشم ها

 یمن نه از اون سوسکا یخواستگار انیب نایکنه از ا بیداشت.خدا نس یکل صورت جذاب و صد البته خوشگل در

 !اهیس

 !یجنگل،نه پاکت ریبودم.ش ریدر برابرش همانند آهو در برابر ش من

 کردم که صداش به گوشم خورد ی.داشتم کنکاشش مدیرس یچونه اش م ریتا ز یمن به اون بلند قد
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 تموم شد؟-

 

 !؟یچ-گفتم یجیگ با

 

 بمونه یواسه زنمم باق کمیدختر بذار  میزدن من!خورد دید-پسر

 

 نه! ای یکردم که خوشگل یداشتم نگاهت م رمی!نخیهه چه از خود راض-

 

 نه؟ ایحاال بودم -اقاهه

 

و برگشتم روبروش  دمیدور اروم دورش چرخ کیبهش انداختم. یا دارانهیچونه ام و نگاه خر ریرو زدم ز دستم

 .ستادمیا

 

 دندوناتو! نمیبب-

 

 دمیبزنه ناکارم کنه!د دمیکه ترس یتوهم رفت. طور یاخم هاش حساب هویکرد  یکه تا االن متعجب نگاهم م اون

 گفتم یزدم واسه ماستمال یحرف بد
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 .گهید رمیشده ممکنه نگرانم بشن من م رمی!من دزهیاوممممم چ-

 

 شدم. رهیتونستم مظلوم کردم و بهش خ یحد که م نیام رو تا اخر چهره

.با دیو دستش رو به صورتش کش گهینگاهم کرد.صورتش رو برگردوند سمت د رهیخ یاخم هاش باز شدو کم هوی

 گفت یاروم یصدا

 

 باشه! رونیدختر ب کی ستیموقع شب خوب ن نیا یبرو خانوم-

 

 دمیحرفش اخم هام توهم رفت و بهش توپ نیا از

 

 ؟یکدوم قای؟دقی؟شوهرمی؟نامزدمی؟داداشمی؟بابامیکن یم فیتکل نییکه برام تع یکاره من یشما چ دیببخش-

 

 زد گفت یموج م طنتیکه توش ش ییصدا با

 

 شوهرم که... شم،نامزدویاره م تینیکه برادر د شم،داداشتمیبابات که نم-

 

 !گهیم یبودم چ منتظر

 پسر تو خلوت حرف نزده بود کیزد.تا به حال با  یقلبم تند م بیعج

 خرد شد گایبا جوابش اعصابم در حد الل اما
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 باشه و مثل مستا تلو تلو بخوره! رونیموقع شب ب نیداشته باشم که ا یزن نیکشم همچ یمن خودم رو م-

 

 نبود گفتم غیشباهت به ج یکه ب ییشدم.با صدا یگرفت و عصب حرصم

 

 نوینک ینداره،تو برو به فکر خودتو امثال خودت باش که دخترا رو بدبخت م یربط چیبه تو ه ایاوال دلم خواست،ثان-

 به امون خدا! نیکن یبعد عشقو حالتون ولش م

 

 شد. یباز و بسته م بیعج شینیب یزد،پره ها یم رونیخورد! از گوش هاش و دماغش دود ب یخونش رو م خون

قدم بلند خودش رو بهم رسوندو کمرم  کی.با مینخوردم.حاال دوقدم فاصله داشت یو تکون ستادمیاومد جلو.ا یقدم

 بهش برخورده بود. یلینداشت.انگار خ یاون توجه یشد ول یرو محکم گرفت.استخون هام داشت خرد م

 

متر تکون  یلیم کیاز  غیدر یتوانم هول دادم ول نیو با اخر ش؛محکمیعضالن نهیس یهام رو گذاشتم رو دست

 خوردن

 

 خواد! یدلت م یلیکه تو خ نیمثل ا ینکردم ول یکار نیهمچ یجوجه من تاحاال با کس نیبب-پسر

 

 .دیتپ یم جانیترس بهش زل زده بودم.دهنم خشک شده بود.قلبم پره با

 یول دمی.سرش رو خم کردو اروم اورد سمت صورتم.سرم رو عقب کشستادیبا عکس العمل بعدش قلبم از حرکت ا اما

 چشم ها و لب هام در نوسان بود. نیاز دست هاش رو اورد باالو سرم رو محکم گرفت.نگاهش ب یکی
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 هفت سر نجات بده. یو من رو از دست اون اژدها ادیب اهیسوار بر االغ س یا هیشوال هویخواست  یم دلم

 سوار بر گورخر باش هیمنتظر شوال نیخلوت!باز تو بش یجا نیکنه تو ا یم تتیثیح یزنه ب ی!االن موانهید

 اهیخر نه!االغ س گور

 

 تو دلم شروع کردم به التماس. هوی

رو از دست  میو زندگ یمن هم نباشه باز هم من پاک ریبهم تجاوز هم کنه و تقص یکه اگه حت یدون یخودت م ایخدا

 رو از دست بدم! میکشم اگه پاک یخودم رو م ای.خدادمیم

 

پاهاش پاهام رو قفل کرد.دست هام رو از پشت گرفته  دوبایبا زانوم بزنم وسط پاش که انگار زودتر فهم خواستم

 اومد.چشم هاش خمارِ خمار بود. یتر م نییکه سرش داشت پا نیبه فرار نداشتم.همچن یدیام چیه گهیبود.د

 ولت بهم 220لب هام؛از تماس لب هام با لب هاش انگار برق یفاصله روهم برداشت و لب هاش رو گذاشت رو نیاخر

 کردن. وصل

 

 انگار دودل بود... یدونم ول ی.نمدیبوس ینم یلب هام بود ول یهاش رو لب

 کرد. یمن بدبخت فلک زده مشورت م دنیدرباره بوس۱ ۵کنم داشت با  فکر

 رباته که خاموش شده. کیبود.انگار  دهیفا یب یکردم ول شتریبرام بود.تقالم رو ب یدیهم نور ام نیهم

 ...میدیپسر هردو از جا پر کینگران  ادیبافر

 

 .هیپسر اول نیسمت ا دیکه تازه اومده بود دو یرو رها کردو ازم فاصله گرفت.پسر من
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 دیداد بهش توپ با

 

 ارسالن؟ یکرد یم یچه غلط یداشت-

 

 اسمش ارسالنه! پس

 موهاش فرو کرده بود. یدستش هم تو کیدستش رو به کمرش زده بود  کیگفت و ساکت بود. ینم یچیه ارسالن

 گفت یاومد سمتم و با نگران پسره

 

 خانم شما حالتون خوبه؟-

 

 .هیگر ریبلند بزنم ز یبود که با صدا یتلنگر برام کاف نیهم انگار

 !گهید ایقطره اشک ب هی اخ

 زمیقطره اشک بر کیاومدم به ذهنم اوردم تا  ایکه به دن یرو از زمان میزندگ یها یبدبخت همه

 

 خانوم؟ یکن یم هیگر یکار کرد که دار یمگه چ-پسره

 

 کرد یاو،اون،داش،داشت بهم،تجا،وز،م-

 

 با بهتو داد گفت پسره
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 !؟یچــــــــــــــــــــ-

 

 با تعجب و اخم برگشت سمتم و گفت ارسالن

 

 تجاوز کنم؟اونم به تو؟ ؟من؟منیزد یچه زر-

 

 و حرص گفتم غیداغون شد.با ج یحساب اعصابم

 

 یم یبود معلوم نبود تو چه غلط ومدهیاقا ن نیاگه ا شیپ قهیدودق نیهم یپسره آشغال انگار فراموش کرد-

 !یتجاوز کن یکه بخوا یتو خشتکت ندار یزیچ ،اخهیکرد یدونم،تو تجاوز نم یم ی!ولیکرد

 

 گفت یخنده.ارسالن عصب ریزد ز پسره

 

 خواستم که بهت... ینم یدونم درسته اشتباه کردم.ول یهرهرهر!م-ارسالن

 

 ادامه نداد.رو به پسره کردو گفت گهید

 

 اشکان برسونش خونه اشون-
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 ییجورایممنون بودم که با اومدنش من رو نجات داد. ییایاومد سمتم و منتظر بهم چشم دوخت کرد.ازش دن اشکان

 مامور خدا بود...

 بودم خدا برام مامور فرستاد. یرو!بس که دختر خوب یزندگ نیریبگ ادیاز من  شماهم

 

 به کمک ندارم.برو دوست دختر چپرچالغتو کمک کن یازین-

 

 بدون توجه به هردوتاشون ازشون فاصله گرفتم. بعدهم

 دیبعد.با یهم از روز اول خدا به دادم برسه تو روز ها نیا اه

 کنم. یکه بچه باز ستمیساله ن۱0اون دختر بچه  گهیجمع کنم.من د شتریرو ب حواسم

 

 الیکنن.خودم رو به و یرو داشتم که همه اون رو به چشم طعمه نگاه م یپناه یدلم گرفته بود حس بره ب یلیخ

 رسوندم.

 .ههههنیو مردم رو اقفال کن نیلباس بره بپوش ین،ولیگرگ باش هی!نیپناه نباش یمثل من بره ب شما

.با ترس و اخم برگشتم دمیرو شن یفرد یشدن قدم ها کینزد یها روشن بود.معلومه برگشتن.از پشت صدا المپ

 اشکانه. دنیعقب که با د

 

 گفت یتر شد.با لبخند اروم قیاخمم عم یول ختیر ترسم

 

 !یجاگذاشته بود فتویخانوم ک-
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 .فمهیاره ک دمیرو به سمتم دراز کرد.به دستش نگاه کردم که د دستش

 رفته بود اون رو! ادمی اصال

 ازش گرفتم و خواستم رد بشم که گفت یمرس هی با

 

 نیهم نبوده.دفعه اولش بود ازش همچ یدختر چی!تاحاال با هستین یخوام،پسر بد یمن از طرف ارسالن عذر م-

 زد یسر م یکار

 

 تمسخر گفتم با

 

 بودن! یاومد وگرن شناگر ماهر ینم رشونیکه اب گ دییپس بفرما-

 

 گفت دویخند اشکان

 

 !دیشا-

 

 ازش دور شدمث یکیکوچ یخداحافظ با

 !یعوض پسره

 ...هیهم باق مشیرو فراتر از حدش گذاشته اون وقت دو قورت و ن پاش
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**** 

 

 ارسالن

 

 

 کشم... یخسته شدم،نم گهید ایخدا آه

 تونه تحمل داشته باشه؟! یبنده ات چقدر م هی

 نکرده نه! یمادر گمی.نمرهیم یکار هاش غرق کرده،مامان که مدام با دوست هاش مهمون یاز بابا که خودش رو تو اون

 بودن.گفتم الهام اهان... یبه فکر من و الهام م شتریب یکاش کم یول

مامان با دوست هاش کم که نشده  ی.رفت و آمدهاشهیعروس گهیماه د کی هی.شهیکوچولوم،داره عروس م خواهر

 هم شده. شتریب چیه

 

هم  الشیخ نیاصال ع یدخترته دست بردار،ول یعروس گهیبهش بگه مادر من چندروز د ستینفر ن کیآخه  د

 ...ستین

 ...الیخ یب

 

 کردم و تو فکر بودم. یم یرو ط انیپا یساحل ب نیا نطوریهم داشتم
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 کردم نبود. یکه فکر م یکه اون ییایکردم،پر یفکر م ایپر به

 رو باختم... میزندگ ی!چه ساده بازهه

 

و کرد نیما رو تام یاز نظر اقتصاد شهیچقدر تحمل داشت؟!درسته بابا هم یساله با اون همه فشار فکر۱٨پسر هی آخه

 خرج نکرد. یبود برامون مهر پدر یم دیوقت اون طور که با چیه ینذاشت آب تو دلمون تکون بخوره ول

 

ه گند رو ب میهاش زندگ یکه با کثافتکار یتره.کس قیاون ال یبرا طانیکردم؛هه! اسم ش یفکر م ایداشتم به پر اهان

 زد غرق کرد... یکه توش داشت دست و پا م ی.من رو هم تو مردابدیکش

 .شدم مخصوصاً همه دخترا.. زاریاز همه ب ایاز شناخت ذات پر بعد

 

گرفتم درسم رو  میخوندم.بعد از اون اتفاق تصم یراه و ساختمان بود ترم دوم دانشگاه درس م یام مهندس رشته

 خواستم مستقل باشم،و شدم... یخودم؛م یبزنم برا یتموم کنم و شرکت

 

 محکم بهم اصابت کرد. یزیچ هیافکار درهم برهم خودم غرق بودم که  در

اورد.در  یمست رو در م یآدم ها یبود که داشت ادا طونیش یدختر کوچولو هیبهتره بگم  ایآدم بود، کی انگار

 .فتهیشرف افتادن بود که از کمرش محکم گرفتم و نذاشتم ب

 

 یکه هرچ پسی.مثل ادامس اولشهیهرچقدر هم که ادم بغلش کنه خسته نم یعنیبود! یبغل بیعج

 ام خنده ام گرفت. سهیاز مقا یا ؛لحظهیشیخسته نم یبجو

 زنه... یحواسم جمع دختره شد.متوجه شدم که با خودش حرف م هوی
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 پک دار هم وجود دارد؟ کسیجن س ایعا-دختر

 

هم  کیتکون کوچ کی.اصال شمیشروع کرد به هول دادن من.مثل جوجه بود پ ادیانگار به خودش ب بعد

 یاز فرط خنده تعادلم رو از دست دادم و رو شیدبع یکه با حرف ها دمیخند یم شینخوردم.داشتم به حرف قبل

 ولو شدم. نیزم

 

 یبا مشتو لگد بجون درها یتو توالت عموم گهید دمیقول م اینکنم!خدا تیبنده هاتو اذ گهید دمیقول م ایخدا-دختر

 ...فتمیتوشه ن یکه کس ییتوالت ها

 

 داشت. یجانیو پر ه یالیخ یسرتاسر ب یبود که از قضا زندگ یطونکیدختر در نظرم همانند ش اون

 خوره. یم طونک،بهشیبراش انتخاب کردم؛ش یاسم جالب ییخدا

 

 مدینفهم هویمن محکم تر کمرش رو گرفته بودم. یانگار به خودش اومد که دوباره شروع کرد به تقال کردن ول هوی

افتاد روم.چشم هاش بسته  قیولو شدم.اون هم دق نیزم یشد که تعادلم رو از دست دادم و از فرط خنده رو یچ

 داد. یبودو مدام داشت به خدا قول م

 

 نباشه؟! ایمثل پر یکیظاهر ماجراست.از کجا معلوم اون هم  نیدختر! البته ا نیداره ا یپاک و شاد یایدن چه

 مظلومش که اروم و با ناز بود به گوشم خورد یصدا
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 ن؟یکمرمو ول کن شهیم-

 

 پاشد.من هم از جام پاشدم. عیرهاش کردم که سر اریاخت یمظلوم شد بعدهم ب هویمتعجب نگاهش کردم که چه  اول

 

 یداره از کنارم عبور م دمیتکوندم که د یجمع خودم شد.فاتحه لباس هام خونده شده بود.لباس هام رو کم حواسم

 !ـــــــــــبیکرده بودم عج طنتیکنه.هوس ش

 

داشت صورتم  قهیچند دق نطوریراهش شدم که متعجب نگاهم کرد.همسال انگار دوباره بچه شده بودم.سد  ۴از  بعد

 !دهیند یختیر نیادم ا هیکرد.انگار تا حاال  یکنکاش م کلمیرو با ه

 کنه.پس گفتم یم نیداره من رو سبک سنگ نطوریهم ستینه بابا!خانم دست بردار ن دمید

 

 تموم شد؟-

 

 گرفتنش یشده بود که هنگام دزد ییدهن باز نگاهم کرد.مثل خرگوش کوچولو با

 

 ؟یچ-دختر

 

 بذار واسه زنم... کممیمنو دختر! یزدن من!خورد دید-
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 نازک کرد و گفت یپشت چشم طونکیش

 

 نه! ای یخوشگل نمیکردم بب یداشتم نگاهت م رمی!نخیهه!چه از خود راض-

 

 نه؟ ایحاال بودم -

 

 خره! یفکر کردم داره برده م یبهم انداخت که لحظه ا یا دارانهیچونه اش و نگاه خر ریدستش رو زد ز دختره

 ...ستادیو برگشت روبروم ا دیدور دورم چرخ کی بعدهم

 

 !نمیدندوناتو بب-طونکیش

 

 رفت تو هم مگه با برده طرفه؟! یحرفش اخم هام حساب نیا با

 خائن. یایدختر!هم جنس پر هیهم  اون

 دونم چهره ام چطور شده بود که به من من کردن افتاد. ینم

 

 شده رمیبرم خونه،د دی!من بازهیاومممم چ-طونکیش

 

 نیکرد که ح یدست آموز خونگ یچهره اش رو مثل گربه ها هویاز کنارم رد بشه که باز جلوش رو گرفتم. خواست

 گرفتنشون... یخرابکار
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 سال۴بود که بعداز  یدختر نی! اولطنتیکرد به ش یم کمیداشت تحر بدجور

 کرد.باالخره من هم مرد بودم،احساس داشتم. یم کمیتحر داشت

 ...یلعنت

 

 شدم. یم کیداشتم تحر میهم چون اون جا تنها بود دیشا خب

 !طونیش اهیاوه! لعنت بر دل س اوه

بچگانه که خودم با  یدعوا هیکه باهاش دعوا کردم. دمی.فقط فهمدمیبعد اون و نفهم یایرو بهش کردم؛قضا پشتم

تونم انتقامم  یم ایپر یکردن هم جنس ها تیلحظه فکر کردم با اذ هیحرف نا به جام درست کردم.دست خودم نبود!

 خنک بشه. میدل لعنت نیکه حداقل ا رمیرو ازش بگ

 

 که لرزشش از تماس دمیفهم د،ویکنم،که مثل گنجشک تو بغلم لرز یم یبه خودم اومدم که دارم چه غلط یوقت فقط

 خودش هم بود! ریلب هام با لب هاش بوده.تقص

 کرد. یم کمیتحر یلیرنگش خ یزرشک رژ

 

 ی!تقالهاش تمومهینجوریخودشه که رژش ا ریتقص گمیکردم بعد م یم یداشتم به دختر مردم دست دراز هه

 کرد. یتر م صیکارهاش من رو حر نینداشت.با ا

 اشتباه! ،بازهمییچشم هام رد شدن؛باز حس انتقام جو یاز جلو ایپر یها انتیلحظه همه کارها و خ کی

 دل بودم. دمش،دویبوس ینم یلب هاش بود،چشم هام بسته،ول یشد.لب هام رو رمیگ بانیکه گر یاشتباه

 نوشت؟ گهید یکی یرو به پا یکیاشتباه  شهیم مگه
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 نامردم... هیمَرده خراب کردم،من  یمن کنن که اسم هرچ رتیغ یتو سر ب خاک

 اشکان باعث شد از دختره جدا بشم... یموقع صدا همون

 

 ارسالن؟ یکن یم یچه غلط یدار-اشکان

 

 فاصله گرفتم. یدختره کم از

 اومد... یم یوگرن معلوم نبود سر طفل معصوم چ یرو فرستاد یشکرت که اش ایخدا

 کرد،معلوم بود ضربان قلبش رو هزاره... یبه سمت دختره رفت که با ترس بهمون نگاه م یبا نگران یاش

 

 خانوم حالتون خوبه؟-یاش

 

خواستم چه  یمن م ایکرد که دلم براش کباب شد.خدا یم هیمعصوم و مثل بچه ها گر ه،انقدریگر ریدختره زد ز هوی

 کنم؟! یغلط

 کرد. یگفت اون داشت به من تجاوز م غیبعد چند لحظه دختره با ج دیاز دختره پرس یزیچ هی یاش

 

م دل بیکه عج دمیجواب شن هیجوابش رو دادم که  تیبزرگش کرد!با عصبان ادیاون ز یمن اشتباه کردم ول درسته

 نکردم... یکرد توجه یارسالن ارسالن م یراه افتادم و به اشکان که ه الیگرفت.به سمت و

 

 اتاقم درب رو هم قفل کردم... یسالم رفتم تو بدون



 ضربان عشق

 
53 

 

 ...یکردم،به اون دوتا چشم مشک یاصال خوابم نبرد؛به صورت معصومش فکر م شب

 

 

 

 ******** 

 

 

 

 

 الناز

 

 

 باد کرده... یکنم چشم هام حساب یم حس

 هشیارسالن افتادم.هم ادیاخر شب تازه من  یشدن.ول الیخ یشدن ب چیسوال پ یخونه.بعد کل دمیرس رید شبید

 باشه که دوستش دارم و دوستم داره. یبوسه ام با کس نیدوست داشتم اول

 شبه تکه تکه کرد. هیاون پسر آرزوم رو  یول

 گفت شوهرت کتکت زده. یجا بود م نیچشم هام پف کرده.اگه آوا ا دمیمن که نبود!بس که خواب ریتقص الیخ یب هه

 باشه بهش زنگ بزنم... ادمی یراست
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 یدونم درس خوندن بهونه ا یخودم هم م یزدم،ول یاز ناهار دوباره اومدم تو اتاقم.از صبح تاحاال داشتم خر م بعد

 کار کرده. یبا من چ شبیاون هم جلو دوست هاش بگه د نمیارسالن رو بب دمیترس ینرم.م رونیبود که ب

 انگار تجاوز کرده بدبخت... حاال

 احمق. کهیبره گمشه مرت اصال

 

 یبهش زن نده تو خونه بترشه.خودم سنگ قبرش رو بشورم با گالب کاشان بعدهم با اهنگ نانس یکس ارمدویام

 برقصم... یاجرم عرب

 

 ؟یال ادیم دلت

 

 !؟یزن یات م نهیکه سنگش رو به س یچلغوز شد نی!نکنه تو عاشق اادیکه دلم م جانم؟بله

 

 بچه مردم گناه داره! وونهید خب

 

 هم گناه نداره. چیه

 چرک. یالک لب صورت هیضد افتاب،خط چشم و  یر،کمیحر یمشک ،شالیمشک نیقرمز با ج یپانچ مشک مانتو

 

گوشم  یتو میزدم.هندزفر یساحل قدم م یکردم.تو یرو برداشتم و از مامان خداحافظ میو گوش یآفتاب نکیع

 گانهیبود.اهنگ بازم بخند از محسن 
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 داشت. یام همخوان قهیسل ن،بایبودم؛هم شاد داره هم غمگ گانهیمحسن  یاهنگ ها عاشق

 

 

 بازم _گانهی محسن

 

 ایارزه به دارو نداره دن یتو م خنده

 ایکنم همش به کاره دن یشک م یشیم نیغمگ تا

 لحظه دوره هی یاز نگات حت یکه شاد یوقت

 تو اون لحظه برام چه سردو سوتو کوره... ایدن

 

 کن ریاخر عاقبتمون رو بخ ایخدا

 دیچیپ یگوش یتو غشیج یرو دراوردم و بهش زنگ زدم.بعد چند لحظه صدا میآوا افتادم.گوش ادی

 

 !؟یزن یزنگ نم هیددر دودور  یریکصافط تو م-

 

 رفبح دهیورپر اوشی.همش با اون سیکن یقرون خرج نم هی یی! از بس گشنه گدادمیپوک ینه که تو از بس زنگ زد-

 

 دوس دالم شوول ژونمه-اوا
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 چه مرگته! نمیاه اه مثل ادم بنال بب-

 

 .ایدر یگرفتم برم تو میکردم.تصم یسرحالم اورد ازش خدافظ یکلکل با آوا که حساب یاز کل بعد

 بعداز ظهر بود. ۵:۱0 ساعت

.بعدهم خودم رو پرت کردم تو اغوش دمینفس دو کی ایتا در الیاضافه ام رو گذاشتم.از و یها لیو وسا الیو برگشتم

 کنم. سکیگرفتم ر میا،تصمیظاهر مهربون دربه 

دور شده بودم از  یلیبرگردم.اخه خ د،خواستمیرس یرفتم که اب تا گردنم م یی.تا جاشهیبودم هم سکیر عاشق

 همه.

شد.از فرط ترس شنا رو فراموش کرده  یپام خال ریز هویکه پام رو برداشتم  نیجا نبود.اما به محض ا نیا یکس

 سوخت. یکردم.گلوم م یآب رو تو دهنم حس م یبودم.شور

 ...دمینفهم یچیه گهیتار شدو من د یکم همه چ کم

 

 

 

****** 

 ارسالن

 

 

 کردم و گفتم بمیج یهام رو تو دست
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 به همه شام بده دیبرد با یقبوله هرک-

 

 از خودت مطمئن نباش ادیز یداداش!ول یاوک-یاش

 

 همه رو شام مهمون کنه. دیجلوتر رفت برده.بازنده هم با ایتو در یهر ک میبود با اشکان مسابقه بذار قرار

قهرمان هارو به  گوریف یهم ه دهیند ریخ یکرد.اش یم قینفر رو تشو کی.هرکس ستادنیها ا ا؛بچهیبه در میدیرس

 گرفت... یخودش م

 

 جلو. می.اخه قرار بود با شنا برمیشد رجهیو اشکان اماده ش من

دم بو دهیرس ایاواسط در بایرفتم،تقر یداشتم جلو م عیماهرانه و سر یلیزدم.خ رجهیش ایسوت الهام تو در یصدا با

 !هیچ نمیافتاده.کنجکاو شدم بب ایکف در یزیچ هی دمیکه د

 که آدمه! نیباال.عه ا دمشی.دست هام رو دورش حلقه کردم و کشدمیکه رفتم بهش رس جلوتر

 !همون دختر پرروعه!طونکهیکه ش نیکه،ا نیشدم.عه ا رهیبهت زده بهش خ رونیاب که اوردمش ب از

 

 زد.زود نبضش رو گرفتم. یم یبود،لب هاش به کبود دهیزردو رنگ پر صورتش

 استرس داشتم که نکنه تموم کرده باشه... بیعج

 

 یاون برده ول شروع کردن به اشکان اشکان گفتن که دنمیبغلش کردم و بردمش سمت ساحل.بچه ها با د محکم

 واسه من فقطو فقط تو اون لحظات زنده بودن اون دختر مهم بود.



 ضربان عشق

 
58 

 

غرق  اینکنه بخاطر کار من خودش رو تو در ای!خدامونمیپش یکردم و االن مثل چ تشیاذ یلیخ شبیکه د یدختر

 کمک کن... ایخدا یکرده!وا

 

 خب توهممممم!کار من کار من! لهیخ

 .یدرش اورد یاز دختر یزد انگار

 ماسه ها خوابوندمش.بچه ها با بهت دورم جمع شده بودن. یو رو رونیاب اومدم ب از

قفسه  یرو یزدم و دست هام رو به حالت ضربدر مهیکردم.روش خ یکه خورده بود رو از بدنش خارج م ییاب ها دیبا

 اش گذاشتم. نهیس

 

 بار،دو بار،سه بار... کی

 کار کنم؟! یچ دینداره با دهیفا ایخدا یوا

 ...یمصنوع تنفس

لب هاش محکم  یدرنگ لب هام رو رو یاش انداختم و ب دهیبه چهره معصوم و رنگ پر یا گهیخودشه!نگاه د اره

 فشردم.

ه اش باالخره ب نهیو فشار به قفسه س یهاش.بعد از چندبار تنفس مصنوع هیفرستادم به ر یهام رو با فشار م نفس

 ...خوشگلش رو باز کرد یسرفه افتادو چشم ها

 

 

 

****** 
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 الناز

 

 

 کردم. یو کوتاه م دیشد ی.سرفه هارمیگ یکردم دارم از درون اتش م یسوخت،حس م یام به شدت م نهیس

 سوخت. ی.چشم هام هم مدمیفهم ینم یچیمن ه یاومد ول یم ییبرام گنگ بود.انگار صداها زیچ همه

 

 جا کجاست؟! نیا اصال

 کجام؟! من

 فشردم.کم کم پلک هام رو باز کردم. یهام رو با دست هام کم چشم

 

 !چرا دور من جمع شدن؟گه؟یان د یک نایا وااااا

 داد. یداشت قورتم م زشیه یهم با چشم ها یزدن،اون سوم یتا پسر که دوتاشون برام اشنا م سه

 یاهم منگ یبا شک و بد دل یکیو اون  یبا نگران شونیکیاز اون پسر اشناها بود، یکی هیشب شیکیتا دختر که  سه

 کنه! ینشست.انگار لختم که داره اون طور به اندامم نگاه م زهیکرد.دوباره نگاهم رو اون ه

 

 !نکنه واقعا لختم؟هییییییه
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 استخرن؟ کیپسرا و دخترا چرا تو  ست؟پسیتنشون ن ویچرا ما نایجا استخره؟خب ا نی.اسهیبدنم هم خ اخه

 اوردن خارج؟! دنیمن رو دزد نکنه

 !دنیمامان کمک!دخترتو دزد یا

 

 اومد... ادمی یهمه چ هوی

 ...شب،ارسالنیمطلق،د یاهیا،سیمن،در

 ...ارسالن

 

 شناسم... یرو نم هیبق یاون پسر اشناها ارسالن و اشکان هستن.ول اهااااا

ارسالن مثل  هویاومد سمتم کمکم کنه. زهیداشتم.خواستم از جام پاشم که همون پسر ه یدیشد یتشنگ احساس

 دستش رو با شدت پس زدو خودش اومد کمکم کرد. رغضبیم

 

 ؟یاریواسه خودت ب ییایدر یپر ای یبا اشکان مسابقه بد ایدر یارسالن رفت-زهیه پسر

 

 گه؟یم یچ نیبهشون نگاه کردم.ا گنگ

 

 شده! رهیپاشو خودتو جمع کن به اندامت خ گهیم یتوچه که چ به

 

 شده بود مرتب کردم. یفیتلنگر صاف نشستم و لباس هام رو که پر از ماسه و کث نیا با
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 یخوام واسه همون سرش رو به معن یم یزیچ دیافتادم.با عجز به ارسالن نگاه کردم؛انگار فهم میتشنگ ادی دوباره

 تکون داد. هیچ

 

که دوباره گفتم اب،خداروشکر  تر کیاز گلوم خارج نشد.سرش رو اورد نزد ییصدا چیه یحرف بزنم ول خواستم

 که حالم جا اومد از جام پاشدم. یبرگشت؛اون رو آروم به دستم داد.کم یآب معدن یبطر کیو با  د؛رفتیشن

 

 من رو نجات داد؟! یچه کس یراست

 دیچیتو گوشم پ زهیپسر ه یصدا

 (یاریب ییایدر یواسه خودت پر ای یبا اشکان مسابقه بد ایدر ی)ارسالن رفت

 جون من رو نجات داده! یار پس

 

 ! ارسالن خان!ه؟یجون چ یبکش دختر ار خجالت

 

 ه؟یی!نکنه خبر هایات زد نهیچلغوز رو به س نیباز که تو سنگ ا-

 

 گلم! فتهیب ییقراره اتفاقا یبابا خبرا که دست شماست.ول نه

 

 گفت؛بالفاصله دختره اومد سمتم یزیخودش بود چ هیکه شب یجام پاشدم و خواستم برم که ارسالن به دختر از

 و گفت ستادیاومد.کنارم ا یمهربون به نظر م نیداشت،برخالف اون برج زهرمار ا یناز و با نمک چهره
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 من الهامم! زمیعز-دختره

 

 دلم گفتم،خو باش به من چه! تو

 

 که نجاتت داد. یخواهر ارسالنم،همون-دختره

 

 ...دهیبه ما رس ادیهمون ارسالن خان ز ایجون  یپس بگو!خواهر اون چلغوز برج زهرماره!بعله بعله از ار اهان

 رو به سمتم دراز کردو گفت دستش

 

 زمیخوش وقتم عز-

 

 دستش رو فشردم یزدم و به گرم یهم لبخند مهربون من

 

 رسونمت،ممکنه حالت بد بشه یگلم تا خونه اتون م-الهام

 

 یخانوم ستمیبه زحمتت ن یراض-

 

 !میگلم بر یچه زحمت-الهام
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شدم،روز  یکردم که روز اول اون بال اومد سرم،روز دوم داشتم غرق م یفکر م نی.به االیبه سمت و میراه افتاد باهم

 کنه... ریاش رو خدا بخ هیسوم و بق

 

 ...انشاال امیم یا گهیقبول نکردو گفت نه برو استراحت کن وقت د یداخل ول ادیبه الهام تعارف کردم ب الیو یجلو

 

داخل حموم و وان رو پر  دمیخونه نبود.زود پر چکسیدرب رو بستم و خودم رو به اتاقم رسوندم.ظاهرا ه عیسر

 کردم.

 رفتم حموم اردک هام رو ببرم.ههههه! یم یاب،عادت داشتم وقت یزردم رو هم گذاشتم رو یها اردک

 

 داد. یشب رو نشون م7.ساعترونیحالم رو جا اورد اومدم ب یحموم که حساب هیاز  بعد

 همه... یشگیهم ز؛دوستیعز خچالیمغرب گفته بود.نمازم رو خوندم و بعدهم رفتم سر وقت  اذان

 

 ...لهیخب تکم ک،خبیک کهیت هی،یبستن هیژله، هی خب

 به نفس بزنم. یزنگ هیشکر واسه خودم درست کردم.برم  ریقهوه با ش هیسراغ قهوه جوش و  رفتم

 

که ببرم باال درب باز شد.اول مامان بعد بابا اومدن داخل.با  دمیچ یم ینیس یگلم رو تو یکه دوست ها نطوریهم

 مامان سالم کردم و خواستم برم که بابا سد راهم شد و گفت

 

 دختر بابا هنوز قهره؟-بابا
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 ادندادم که ادامه د یجواب

 

 ؟یدینم وییجواب بابا-بابا

 

 ؟یسکه پولم کن هی گراید یبشه؟!دوباره جلو یبابا ولم کن!مثال با تو حرف بزنم که چ-

 

 دختر کوچولوشو نداره. ی!بابا طاقت دورگهید دیببخش-بابا

 

 کرد گفت یتماشا م یو یمبل لم داده بود و ت یهمونطور که رو ایارش

 

 !ن؟یکش یرو م دهیدختره ترش نیمنت ا نیباز شما دار-ایارش

 

 ؟یفضول-بابا

 

 هفته قبل خواستگار داشتم! نید اخه من که هم-

 

 یساقطش کرد یکه از زندگ ییاها همون بنده خدا-ایارش
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 افتاده! لیکرد انگار از دماغ ف یرفتار م یجوریخوب کرد!مادرش - مامان

 

 اومد سمتم و دست هاش رو دور شونه هام حلقه کرد.در گوشش گفتم ارتام

 

 خان؟! الغوزی یمن شد زونیکه آو یخوا یم یباز چ-

 

 الغوز؟یدستت درد نکنه حاال شدم -ارتام

 

 نداشت! یکنم قابل یخواهش م-

 

 اتاقم کارت دارم ایب یال-ارتام

 

 اتاقم. یباال انداختم و رفتم باال تو یحرف رفت باال.من هم شونه ا نیبعد از گفتن ا بالفاصله

 رسه. یم الغوزیکنم بعد نوبت ارتام  لیرو م یمامان یخوشگل ها دیبا اول

 

 یساعت حرف زدن باالخره خداحافظ میرو برداشتم و به نفس زنگ زدم.بعد از ن میخوردم گوش یکه م نطوریهم

 .گهیو ارسالن رو هم گفتم.گفت به آوا هم م ایدر هیکردم.قض

رفتم سمت اتاق ارتام  یو از اتاق خارج شدم.داشتم م یعسل یرو گذاشتم رو ینیارتام افتادم.س ادیخنده  یکل بعد

 .دمیصدا شن ایکه از اتاق ارش
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 سالم رسونده؟ یخرم!مثال بگم ک ی.باشه برات میتو بگ ی!هرچزمیباشه عز-ایارش

 

 .دیبلند بلند خند بعدهم

من مُفَتش خونه  ی؟ناسالمتیگیبه من نم یکن ی.حاال هرکار مارمیهم اره!دمار از روزگارت درم ای!پس ارشیوا یوا یوا

 ام.

.چند تقه به درب اتاق ارتام ارمیدر ب ایبعدهم برم دمار از روزگار ارش ارمیگرفتم اول برم از کار آرتام سر در ب میتصم

 زدم.

 تختش نشسته بود. یرفتم داخل.رو دشییاز بفرما بعد

 

 کنار تخت نشستم و منتظر نگاهش کردم که گفت یصندل یرو

 

 !کایمل یخوام برم خواستگار یمشهد م میکه برگشت گهیهفته د یال-ارتام

 

 کنم.با خنده گفت شیبود که بپرم بغلش و تف مال یکاف نیهم

 

 اه اه دختر برو اونور!-ارتام

 

 رو نازک و زنونه کردو گفت صداش
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 !شییییی؟ایمگه خودت خواهر مادر ندار-

 

 دمیخند یجواب کار هاش فقط م در

 

 کشم! یمن خجالت م ؟اخهیبه مامان بگ شهیم-ارتام

 

 داره! یمتیق هی یبدون که هر کار نمیا ی،ولیقربون خجالتت داداش-

 

 ؟یریازم باج بگ یخوا یم-ارتام

 

 حق الزحمه ایاسمش رو بذار پورسانت -

 

 ظالم متقبل بشم؟ یبه تو دیبا لیعل رِیهست که منِ فق یحق الزحمه چ نیاون وقت ا-ارتام

 

 !دیطالسف سیسرو هی-

 

 وقت! هی یرو دل نکن-ارتام
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 نگران من نباش من خوبه خوبم! ینه داداش-

 

 هم... رهیچه کار کنم که هم کارم گ-ارتام

 

 سمتم و بغلم کردو گفت اومد

 

 !میندار شتریکوچولو که ب یابج هی-

 

 از اتاقش. رونیحرف زدن که قرار شد به مامان بگم اومدم ب یاز کم بعد

 .ادینم ییصدا دمیکه د ایراست رفتم سمت درب اتاق ارش کی

 .ستین دمیدر زدم د چندبار

 شده. میج ر،اقاینخ دمیرو باز کردم د درب

 

 .ایلب در رونیگرفتم برم ب میتصم

 کردم. شیهم ارا یو کم دمیپوش یمشک ،شالیمشک یقرمز بلند،شلوار لوله تفنگ یمانتو هی

 کنه... ری.خدا بخرونیسپرم اومدم ب یخودم رو بهت م ایگفتن خدا با

 سرم! ادین گهید یبال هیدفعه  نیا

 

 اس! زهیهمون پسر ه نیاومد ا ادمیکه به نظرم اشنا اومد.اهان  دمیپسره رو د هیزدم که  یساحل داشتم قدم م کنار
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 !اوردهیسرم ن ییبال مونیهم مثل اون ارسالن م نیا دهیجور شد،بذار فرار کنم تا من رو ند میبعد یبال ایب

 ارسالن خوشگل بود. ییخدا یول

 

 به من چه!مبارک مامانش و صاحبش باشه! خب

زد و به سمتم  یهاش برق د،چشمینفهم من رو د نیمن ا یکه خواستم راهم رو کج کنم از شانس عال نیمحض ا به

 گفت یقدم برداشت.با چرب زبون

 

 !ییایدر یسالم خانوم پر-زهیه

 

 گفتم یو جد خشک

 

 ن؟یداشت یسالم،امر-

 

 ! االنیبداخالق یاوه اوه چه پر-زهیه

 یازم تشکر کن دیکردم با فیازت تعر من

 

 شما ندارم. فیبه تعر یازین-

 

 د؟یدار یک فیبه تعر ازیاها پس ن-زهیه
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 داشته باشه! یکنم به شما ربط یفکر نم-

 

 رو به سمتم گرفت.با تمسخر گفتم یسر داد و کارت یخنده چندش زهیه

 

 !ه؟یچ نیا-

 

 من! ییِایدر یشماره منه پر-زهیه

 

 هست حاال؟ یک-

 

 با تعجب نگاهم کردو گفت زهیه

 

 ؟یک-

 

 شما! ییایدر یپر-

 

 گفت دویبلند خند یبا صدا زهیه
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 !یخانوم گهید ییتو-

 

 نگاهش کردم که خفه شد. یاخم خفن با

 .دیچیارسالن تو گوشم پ یموقع صدا همون

 

 جا چه خبره؟ نیا-

 

 !هیاش برزخ افهیاوه اوه ق دمیکردم که د نگاهش

 

 دادم! یشماره م مییایدر یداداش داشتم به پر یچیه-زهیه

 

 روبه من گفت بعد

 

 گلم دستم خسته شد! گهید ریبگ-

 

 فرق سرش.با پوزخند گفتم دمیرو از دستش گرفتم و کش کارت

 

 مال خودت! هیخال ن،کارتتیرید نیرید-
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 .شرتشیت یجلو بیج یتو گذاشتمش

 خنده. ریزد ز یحرکتم پق نیبا ا دیکش یکه تا اون موقع داشت با چشم هاش برام خط و نشون م ارسالن

 گفت زهیه روبه

 

 !خوب نشوندت سرجات!یشماره ند یرس یم یبه هر ک یتا تو باش نیحقته شرو-

 

گفته که اسمش رو گذاشتن  یشِرو وِر م یه یکی!خاک بر سرش با اون اسمش.انگار از همون کوچنهیاسمش شرو پس

 .نیشرو

 بود. نیاسم قشنگه.اما نظر من نسبت به اون پسر ا نیاسم شرو البته

 با اخم نگاهم کردو گفت نیشرو

 

 !یندار اقتیل-

 

 !لهیشما پدرزن گال لهیاقا ما شمبل-

 ما رو به سالمت! رویبخ شمارو

 

 گفتم یکالمم بود به همه م کهیت کال

 نشسته بود. نیزم یهم از خنده رو ارسالن

 رها کرد که خودم هم دهنم باز موند. یکیاخرش رو تو تار ریانداخت و ت یبه ار ینگاه نیشرو
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 روبه من کردو گفت نیشرو

 

 یادا ویکن یم ینیریواسه اون خود ش یدیارسالن که رس یجلو یدیبه من نخ م یای؟میخوا یچندتا چندتا م-

 منتظرتم عشقم! المونیو ایهم قبولت دارم.فردا شب ب یجور نینداره من هم ؟اشکالیاریدرم بوینج یدخترا

 

 کردم. یدهن باز داشتم نگاهش م با

 .نیکف زم فتهیبود ب کیگرد شده بود و نزد یهام اندازه نعلبک چشم

 نگاه بهت زده من عبور کرد. یاز جلو بعدهم

 

داره با تمسخر و تأسف نگاهم  دمینه که د ایسر دراورد  وونهیاون د یاز حرف ها نمیرو چرخوندم رو ارسالن بب نگاهم

 کنه! ینگاه م ییهرجا یکنه.انگار داره به دختر یم

 بزنم گفت یخواستم حرف تا

 

!همتون مثله یمثل اون کثافت یکیتوهم  ؟ههیپول؟خوش گذرون ؟واسهیکن یکارارو م نیا یمتیواقعا به چه ق-

 مثل اون... یاشغال هرزه ا هیکردم،توهم  یانگار اشتباه م یول یکن یکردم تو فرق م ی!فکر مدیهم

 

 تو گوشش زدم. یجانانه ا دهیتوانم کش نیبغض و حرص دستم رو بردم باال و با اخر با

 گفتم غیشدت ضربه ام سرش به سمت راست کج شد.دستش رو اورد باال و گذاشت رو گونه اش.با ج از
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 یدون یگفت تو از کجا م یزیچ هی ی! اون عوضیدون ینم یچیه یوقت یدر مورد من قضاوت کن یتو حق ندار-

 .دیردم فکر نابه جا نکنکه تو و امثال تو درمو گمی!مری،نخیکه برام مهم نینه واسه ا گمیم نارویراست گفته؟ا

 

 کرد. یبهت نگاهم م با

 دختر بزنه تو گوشش. هیشد  یکه باورش نم نیا ایسپر کنم. نهیطور جلوش س نیشد ا یباورش نم انگار

 سرعت عقب گرد کردم و ازش دور شدم. با

 

 مشهد؟ میگرد یبر م یکِ ایخدا اه

 شمال فقط و فقط واسه من عذاب داشت... نیا

 

 

 

****** 

 

 

 ارسالن
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 شده بود. یشیتو کف حرف هاش بودم.چقدر آت هنوز

 .دمید یم یاتش یاروم نبود.فقط دو تا چشم قهوه ا طونکیاز اون ش یخبر گهید

 هستن. یچشم هاش قهوه ا دمیتازه فهم امروز

 

 حرکت کردم. الیکردم به سمت و یم لیخودم تحل شیکه حرف هاش رو پ نطوریهم

 .ستین ایداد که از جنس پر یم نیامروزش نشون از ا یها حرف

 

 کردم. یم ینخوردم و با غذام باز یزیسر شام هم چ یکردم.حت یشب بهش فکر م تا

 دور نموند... نیرفتارهام از نگاه شرو نیا

 من زوم بود. یاول تا اخر رو از

 کوتاه اروم از جام پاشدم و برگشتم داخل اتاقم. یو تشکر یحوصلگ یسر هم با ب اخر

 

 خوابم برد... یکِ دمیفکر کردم که نفهم یعصبان یخواب انقدر به اون دوتا چشم وحش موقع

 

 

 

**** 
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 زد. یتو چشمم م نور

 سرم که درب با شدت باز شد. یرو دمیرو کش پتو

 مخم رفت. ینکره اشکان رو یبندش صدا پشت

 اشکان! یکار بش یبگم چ یاله یا

 

 .دمیبا شدت از روم کنار رفت،پشتم رو بهش برگردوندم و دوباره خواب پتو

 د.کر یکار رو م نیا نیاز پشت بغلم کنن واسه هم ادیدونست بدم م ی.مدیاز پشت بغلم کردو پشتم خواب اشکان

 

 !ستیبشر آدم بشو ن نیا

بلندتر از  یقد من کم یم،ولیبود یکلیهردومون چهار شونه و ه ییهاش رو محکم گرفتم و پس زدم.خدا دست

 اشکان بود.

 

 گمشو! ،پاشویچپه شد واریپاشو خرس گنده!مثل د-اشکان

 

 نکردم. یحرکت چیه

 شد. الیخ ی.فکر کنم بدمیدرب اتاق رو شن یصدا

 باز و بسته شدن درب اتاق به گوشم خورد. یدوباره صدا یاز لحظات بعد

 

 .ستیبشر ول کن ن نیبابا ا یا
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 کنارم نشست. دمیرفت.فهم نییپا ی.تخت کمدمیباز دراز کش طاق

 داره! یدونه چه نقشه شوم یم خدا

زده  یلیاون دختره س روزیکه د ییهمون جا قایگونه ام رو نوازش کرد.دق یفیظر یبعد از چند لحظه دست ها یول

 بود.

 

 !ه؟یک نیا یراست

 !لهیپنجه ف ست،مثلین فیاشکان که ظر یها دست

 .دمیرو شن دایش یچشم هام رو باز کنم که صدا خواستم

 

 ؟یپاش یخوا ینم زمیعز-

 

 بگه به توچه دختره پررو! ستین یکی اخه

 صورتم حس کردم. یاز چند لحظه هرم نفس هاش رو رو بعد

 کنه؟ یم یداره چه غلط نیا

 لب هام چشم هام رو باز کردم و به شدت پسش زدم. یحس لب هاش رو با

 بهش انداختم. ینشستم و با خشم نگاه سرجام

 

 ؟یکرد یم یچه غلط یداشت-
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شلوارک از جنس همون  کیباز بود،با  یکه تنش بود حساب یا یدورش پخش شده بود،تاپ قرمز پشت گردن موهاش

 تاپ.

 تونستم عشقش رو درک کنم. یمن نم یکرد،ول یمظلوم نگاهم م یچشم ها با

 کرد. یکارهاش حالم رو بدتر م نیسوخت،با ا یهم براش نم دلم

 ود.ب شیریکنه و س یادیچون ز دیکنه!شا کمیتونست تحر یاصال نم دایهمون دختره،ش یعنی طونکیش برعکسِ

 

 و مغرور... یافتنیهستن که سرسخت باشه؛دست ن یطبق معمول مردها دنبال دختر و

 زدم داد

 

 !یشیاجازه وارد اتاقم م یاز اتاق من!دفعه اخرت باشه ب رونیگمشو ب-

 

 بغلم. یخودش رو پرت کرد تو هویخواد بره اما  یاز جاش پاشد.فکر کردم م اروم

 کردم. ینم یحرکت چیاز کارش ه شوکه

 شد. انیاشکان نما کلیدرب با شدت باز شد و ه هوی

 بود. خیبودو دستش پارچ اب  نییپا سرش

 

 کنه. سیخواسته من رو خ ی!منیخنگ رو بب نیا

 رو اورد باال. سرش

 شد.پشتش رو برگردوند بهمون و گفت... سیخ نیپارچ از دستش افتاد و همه زم هویمتوجه حالتمون نبودم. اصال



 ضربان عشق

 
79 

 

 

 بد موقع اومدم دیببخش-

 

 .رونیبرداشت و رفت ب نیزم یپارچ آب رو از رو عیسر بعدهم

 لب هاش بود. یرو یروزینگاه کردم که لبخند پ دایرفتن اشکان با خشم به ش با

 دارم. یوانمود کنه که باهاش سر و سر یکه طور نهیدونستم فقط هدفش ا یم

 

 و با درد نگاهم کرد. نییکردم که از تخت افتاد پا پرتش

 از کنارش رد شدم و رفتم سمت توالت اتاق. زیآم ریتحق یپوزخند با

 !فتهیبه دست و پام ب نطوریزد ا یم لیکه تو غرور حرف اول رو تو فام ییدایکنه ش یفکرش رو م یک هه

 کنه! ییعشق رو ازم گدا که

 

 هست اصال؟ یعشق!چ هه

 .لیسالش بود؛قد بلندو خوش است ۱٩ دایش

 !هیدونستم موهاش واقعا چه رنگ ینم نیکرد واسه هم یرنگ م شهیرو هم موهاش

 هم برداشته بود. ابروهاش

 داشت... یبرنزه ا ،پوستیقلوه ا یو لب ها یعمل یها ،گونهیعمل ینیسبز،ب دهیخمار و کش یها چشم

 

 گرفت. یبه دست اورده بود چشم من رو نم یرو به لطف جراح شترشیکه البته ب شییبایبا همه ز یول
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 نداشتم.  یاما من اصال بهش توجه میبه نام هم بود یاز بچگ دایو ش من

 کردم. سهیمقا دایاون دختر رو با ش یا لحظه

 بود! ییخدا شییبایدختر واقعا خوشگل بود.ز اون

 کردن... یمن رو مست خودشون م شیمعصوم قهوه ا یبا چشم ها شیعروسک یکوچولو یلب ها یول

 

 چه؟ یعنیبه خودم اومدم، هوی

 بهش فکر کنم. دی!نه!من نبانه

 به خودم نگاه کردم. نهیآ تو

 انداختم... پمیبه ت یگفتن جذابم،نگاه یها م یشتریب

 ...یخی نیج ،شلواریجذب مشک شرتیت

 روهم به سمت باال حالت دادم. موهام

 اماده بودن. ن؛همهییدوش گرفتم رفتم پاboss manکه با عطر  نیا بعد

 

 .یکوهنورد میبود بر قرار

 .میگشت یبر م دیبعد با میبود که شمال یروز اخر فردا

 .میسمت کوه حرکت کرد به

 .میقله بود کیبود،نزد یعال هوا

 تر ها مونده بودن. نییاون پا همه

 باال. میمن و اشکان اومده بود فقط



 ضربان عشق

 
81 

 

 به همون سر قله رفتنشه. ینظر من لذت کوهنورد به

 

 .مینشست ییو دوتا میکرد دایپ ییقله جا کینزد

 اشکان به حرف اومد. یاز لحظات بعد

 

 !؟یارسالن تا حاال عاشق شد-

 

 حس بچگانه بود. هینبودم نه!اون  ایهم به فکر افتادم.من عاشق پر خودم

 گفتم تیقاطع با

 

 نه!-

 

 من عاشق شدم یول-اشکان

 

 کنه؟! یم یشوخ ای هیجد نمیتعجب برگشتم سمتش بب با

 .هیجد هیجد دمید که
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اشقش اتفاقا ع نیخب؛من تو ا یافتاد.ول یم دیافتاد که نبا ییبا چندتا کلکل ساده شروع شد،اتفاقا لیاون اوا-اشکان

رو راست  ویبا عشقش خاک دیاعتقاد دارم آدم با یام ول یدوستش دارم،ادم مغرور دمیمدت فهم هیشدم.بعد 

 ...تداش ینداشته باشه،ول یحس نیاون بمن همچ دمیترس یباشه.فقط م

 

بچگونه  یها طنتیچشم هاش،لب هاش،ش ادیاون دختر افتادم. ادی هویزد. یلبخند شاد دیحرفش که رس یجا نیا به

 اش...

 ضربان قلبم... ادی

 

 ؟یعاشق شد یدیاشکان چطور فهم-

 

 !یکه راه افتاد نمیب ینه م-اشکان

 

 ادامه داد دویخند

 

قلبم ضربانش  دمشید یم یکرد،وقت یخودم م یشدم،چشماش از خود ب یم وونهیشد د یم کشیمرد نزد هی یوقت-

 کردم... یهمه کس رو فراموش م زویکه بودم همه چ کشیرفت،نزد یباال م

 

 ...نه به اون غلظت یبود ول کیاشکان نزد یحسم به حرف ها یکم ه،درستهیبق شیپ میحرف زدن برگشت یاز کم بعد

 .ستیحسم عشق ن پس
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 عاشقشم. دمی.اون موقع فهمدمیدارم از دستش م دمیازش دور افتادم تازه فهم یگفت وقت اشکان

 خودشه عادته! که؛ارهیعادت کوچ هی.ستینه حس من عشق ن نه

 بهش فکر نکنم. گهیگرفتم د میتصم

 

 

 

******* 

 

 

 

 الناز

 

 

 روز اخر مسافرتمونه. امروز

 .میگرد یبر م خداروشکر

 ...آوا،نفس

 دلم براشون تنگ شده. یلیخ یوا

 .نیگرد یبر م یکه خودش رو کشت بس که غر زد که کِ آوا
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 ارسالن افتادم... ادی هویکردم، یهام رو جمع م لهیوس داشتم

 چند روزم. نیکل فراموشش کرده بودم،مسبب مشکالت ا به

 گند زدن به مسافرت بنده. متخصص

 من... یالبته ناج و

 

 به هوش اومدم. یشده بود وقت یچهره اش خواستن چقدر

 صورتش افتاده بود. یبود و چند تره از موهاش رو سیخ موهاش

 تخس شده بود. یپسر بچه ها مثل

 رفت. یچشم هام مانند پاندول ساعت چپ و راست م یاهلل اش جلو پالک

 

 ها توجه نداشتم. نیموقع انقدر حواسم پرت بود اصال به ا اون

 .دیاسمم رو هم نفهم میهمه باهم برخورد داشت نیا

 

 داره اسمت رو بدونه؟ یلیدل چه

 

 !ارهیدرم ب یدگیاز ترش میخواستگار ادیمثال ب-

 

 کن دختر! ایح
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 رم؟یخوام ازدواج هم کنم باس از تو اجازه بگ یبه توچه م-

 

 یدان خود

 

 .نییبا چمدونم رفتم پا اماده

 ...میو به سمت مشهد حرکت کرد میبابا شد نیماش سوار

 

 

 

***** 

 

 

 

 دمیهام رو باز کردم و پرس چشم

 

 !م؟یرس یم یمامان کِ-

 

 دخترم! گهیساعت د مین-مامان
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 کردم. یپل یرو دراوردم و اهنگ میهندزفر

 یعبدالمالک یخدا بزرگه از عل اهنگ

 

 رهیجلو نم یخوا یکه تو م یاون جور یزندگ اگه

  یشیم دیوقتا ناام یبعض

 رهیگ یوقتا هم دلت م یبعض

 غمه یلیتو دلت خ اگه

 نفر کمه هی تیزندگ یتو

 مثل همه کنهیداره امتحانت م خدا

 بزرگــــــــــــــــه خدا

 

 اهیشاهزاده سوار بر کرگدن س کی. خب شنیهمه آدم عاشق م نیکردم،د آخه خدا جون ا یفکر م ندهیبه آ نطوریهم

 !یفرستاد یهم واسه ما م

 

 که مامان چپ چپ نگاهم کرد. دمیکش یپر سوز آه

 راه خوابن. یلندهور من هم مدام تو یها داداش

 

 .میدیربع رس کیگذشت  بعداز

 وارد خونه شدم. نییپا دمیشوق و ذوق پر با
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****** 

 

 

 

 کردم. یبودم و به ارسالن فکر م دهیشب تو تختم دراز کش آخر

 کنه؟! یکار م یاالن داره چ یعنی

 فراموشم کرده؟! ایمن هم فکر کرده  به

 

 .دمیو زمان بر نیفکر کردم که از زم شیمشک یبه چشم ها انقدر

 حرص و جوش اون پسره روهم بزنم! امیدوروزه؛ب ایبابا،دن الیخ یب

 .ادیمن از پسر جماعت بدم م چقدر

 

 کردم. یم یاحساس دلتنگ بیعج یول

 دونست. یکه اسمم رو هم نم یکس یهم برا اون

 .شیا لهیت یمشک یچشم ها دلتنگ
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 گوش هام. یرو گذاشتم تو یکردم و هدزفر یپل ینیغمگ اهنگ

 یعبدالمالک یدلم از عل اهنگ

 

 

 دل یدل ا اتیتو رو یحت ادینم

 دل یدل ا ایرسمه تو دن یکس یب

 دل یدل ا یمن مردم تو بغض کرد مگه

 دل یدل ا یعادت شده نامرد گهید

 

 لحظه دلم هید  ریبگ اروم

 رسه دلم  یبه دادت نم یشکیه

 دلم ییبکن به تنها عادت

 دلم ییتو دلش جا یندار

 

 

 کنه... یبهت فکرهم نم ی! اون حتنهیهم اره

 چرا من بهش فکر کنم؟ پس

 .سِیخ سِیخ دمیکه در کمال تعجب د دمیهام رو به صورتم کش دست

 !دمیکردم خودم هم نفهم هیگر یکِ من
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 .یکرد یبه پسرها نگاه هم نم یکه حت یبود یتو دختر یال

 هم... زه،اونیچ هیاشکا فقط نشونه  نیا

 ...عشقــــــــــــــــــــــــه

 

 !ستیخدا ن ست،بهینه!عشق ن نه

 

 هست انکار نکن! چرا

 

 خوام بشنوم. یشو خفه شـــــــــــــــــو!نم خفه

 

 فرار نکن! قتیحق از

 

 نه... ایخدا

 .هیگر ریزانوهام گذاشتم و از ته دل زدم ز یگوش هام فشردم و سرم رو رو یهام رو محکم رو دست

 

 !شهینم شه؟نهیم مگه

 عاشق شد. یبا چندتا برخورد معمول شهینم اره

 رو فقط نسبت به ارسالن دارم؟ ییحس ها نیکه دورم بودن نشدم؟چرا همچ ییهمه سال عاشق پسرها نیچرا ا پس
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 زن داره! دیست،شایاون مال من ن ایخدا نه

 

 بسازم. یخونه کس یخوام خونه ام رو رو یمن نم نه

 سازن... یلونه نم گهیلونه همد یگرفتم که رو ادیرو از کبوترها  یرسم خونه ساز من

 

 چرت و پرت کردم که خوابم برد... یفکرها انقدر

 کرد. یم میتسل نیکه داشت جان به جان افر یزیساعت رو م یکنار دستم رو برداشتم و کوبوندم رو بالش

 هم لطف کردم خودم کارش رو ساختم. من

 کنه! یخدا گلوم چقدر درد م یا

 بغض کردم؟! نکنه

 

 .ستمیها ن یباز یقرط نیبابا من اهل ا نه

م کنه!فقط جن زده نشده بود ری.خدا بخدیاز پشت گردنم رو محکم گرفته و کش یکیسرجام نشستم که انگار  پاشدم

 که شدم.

تخت  نییکه پا ینکردم و چوب ی!من هم نامردستینه دست بردار ن دمیکردم به صلوات فرستادن که د شروع

 رو برداشتم. یمواقع اضطرار نیگذاشته بودم واسه ا

 

 !مهیکه هندزفر نیا دم،عهیزدم روش که د محکم

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا نیبابا ا یا
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 اومد... ادمی یهمه چ هوی

 

 ...نیغمگ ،اهنگیارسالن،دلتنگ

 از نهادم بلند شد. آه

 رو برداشتم و کنار گذاشتم. یهدزفر

 بهش فکر نکنم. گهیگرفتم د میتصم

 ...گهیقول مامان که م به

 !شهیکردن واسه ادم نون و آب نم فکر

 

 موسسه. میریآوا بعد از خونه اشون م دنیاول برم د دیبا امروز

 .رمیهفته روهم ازش بگ نیا یجزوه ها دیبا

 عقب افتادم،عقب مونده شدم... یلیخ

 ،یذهن یعقب مونده ها شگاهیفرسته آسا یآوا من رو م نیا باز

 امثال خودش. شیپ

 

 .ندازمیکشه مثل گربه ها من هم مثل االغ ها جفتک م یگفتم دوباره پنجول م یبفهمه درموردش چ اگه

 

 رو نمیتا ماش نگیکردم و رفتم پارک ین خدافظلقمه صبحونه از ماما هی.باخوردن رونیو اماده از اتاق اومدم ب حاضر

 بردارم.
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 .رونیرو بردم ب نیدرب رو باز کردم و ماش موتیر با

 

 در خونه آوا بودم. یربع جلو کیاز  بعد

 رو فشردم و منتظر موندم. زنگ

 توأم با ناز آوا اومد. یصدا یاز گذشت لحظات بعد

 

 زنه؟ یتلفن رو جواب بده چرا با ناز نال م ای فونیخواد آ یم یبشر وقت نیدونم ا ینم من

 کردم. یرو تو دماغ صدام

 

 کنتر برق!-

 

 درب رو باز کرد من هم رفتم داخل. آوا

 پله ها رفتم باال از

 داخل خونه. ستین یکس دمیرو اروم باز کردم که د درب

 کجاست پس؟ دهیورپر نیا

 

 روبرو شدم.۱٨که با صحنه  رونیب دمیپر هویخط گرفتم و  واریپشت د دم،ازیهال رس به

 .دیکش یفرا بنفش غیمن ج دنیآوا با د هویکه  دنیبوس یرو م گهیو آوا داشتن همد اوشیس

 سمتم. دیدو بعد
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 سوراخ که خودم رو توش بندازم. هی یهم الفراااااار به سو من

 .دیو درب رو کش دیداخلش و تا خواستم درب رو ببندم آوا رس دمیاتاق آوا باز بود که پر درب

 رو برد باال،چشم هام رو بستم. دستش

 

 من رو بزنه. دینبا یدونم کارم بد بود ول یم

 آوا... یفرو رفتم پشت بندش هم عطر آشنا ینرم یبخورم نشد.به جاش تو جا یلیمنتظر شدم س یهرچ

 

 .دمیهم دست هام رو دورش حلقه کردم و خند من

 ته ته ته دلم... از

 .یبه وراج میو شروع کرد میهال نشست یتو میرفت یاز رفع دلتنگ بعد

 زدم و گفتم. اینه که دل رو به در ایدودل بودم که به آوا بگم  میدلتنگ درباره

 

 کرد. میبغلم و تف مال دیپر مونیمثل م هویمثل منگوال نگاهم کرد.اما  یکم اول

 زور از خودم جداش کردم و گفتم به

 

 !؟یشد وونهی.دنمیسرجات بب نیمرگته؟بشاه اه چه -

 

 !یتو عاشق شد وانهید-آوا
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قط ف نایچنده؟ا لویک ی! که بچه نداشته ات هم سقط بشه!عشقو عاشقااایاریزنم تو دهنت خون باال ب یم نیآوا همچ-

 تو قصه هان!

 

 !؟یچ میکه عاشق هم اوشیپس منو س-آوا

 

 کرد. یچونه اش و به سقف نگاه م ریهاش رو زده بود ز دست

 کنه نگاه کردم. یسوسکه فکر م ایجلوتر با تعجب به صورتش که گمونم داشت به س رفتم

 رفت هوا. غشیعقب تر و زدم پس کله اش که ج اومدم

 

 !یتر شد یتو وحش شنیآروم م شنی!مردم عاشق میآدم نشد یول یتو عاشق شد-آوا

 

 شده بود. بیدختر اروم و نج هیبه  لیتبد طونیشده بود از اون دختر ش اوشیس که عاشق یلیخودش افتادم.اوا ادی

 داد! یرو قورت م یبود که سر مار کبر ییهمون آوا نیکرد ا یفکرهم نم یکس اصال

 

 برو گمشو من عاشق نشدم!-

 

من تورو  ی! اگه هم عاشق نشده بودیناهار منو مهمون کن هی دیبا یکه اگه عاشق شده بود یبند یشرط م-آوا

 کنم. یمهمون م
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 ..میو شرط بست میدست داد باهم

 عاشق شد؟! شهیم داریبرم.اخه مگه تو سه تا د یبودم من شرط رو م مطمئن

 همه اش چرتو پرته! ناهمینگاه و ا کیعشق در  نیا

 

 نییپا میحاضر شدو باهم رفت آوا

 

 میبر نتینوبت توعه با ماش-اوا

 

 !یاوک-

 

 .روبه آوا گفتممیو به سمت موسسه حرکت کرد میشد نیماش سوار

 

 کنم یببرم کپ یهفته قبلو بد یباشه جزوه ها ادتیآوا -

 

 !رهیفط هیما یب-اوا

 

 ییآوا گهینکن د تیاذ-

 

 دفعه باشه نیا یبود یچون دخمل خوف-اوا
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 رو لوس کردم و با لحن بچگونه گفتم خودم

 

 خاله! یملس-

 

 داخل. میو رفت میشد ادهیپ نی.از ماشمیدیموسسه رس به

 کالس که شدم همه نگاه ها به سمتم برگشت.دلشون واسه بمب خنده اشون تنگ شده بوده. داخل

 شد. زونیآو مونیبهم حمله کردو ازم مثل م یداعش هی هوی

 

 ترس شروع کردم به جفتک پروندن که کل کالس رفت رو هوا. از

 بچه ها گفت نینفر از ب هی

 

 بمب خنده باز اومد!-

 

 که نفسه! نیعه ا دمیکه جدا شد د ازم

 به نفس خانوم! به

 کردم به بلند شعر خوندن شروع

 

 نفس خانوم دل تنگه شماست-
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 بالست طونویخانوم ش نفس

  یختیر یخانوم زشتو ب نفس

 برام  یریبم یخانوم اله نفس

 برام! یجون بد یخانوم اله نفس

 تا بناگوش باز بود. ششونیهم ن کاریملت ب نیا

 

 دن؟یمن گوش م یدرس و مشق ندارن به چرت و پرتا نایمن موندم ا ییخدا نه

 دونم حرف هام چرت و پرتن. یخودم هم م خوبه

 

 اون احتماال عسل خانوم نبود؟!-نفس

 

 .دهیبر سیحرف حرفِ منه!رو حرف بزرگترت حرف نزن دختره گ رمینخ-

 

 که چشمم به چندشه افتاد. میکنار هم نشست یسه تا صندل یرو میرفت یخنده و شاد با

 

 جاست! نیا نیاه اه باز ا-

 

 ؟یک-نفس
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 چندشه!-

 

 بشه! وهیکرد.به درک بذار انقدر نگاه کنه تا بترکه زنش ب یکن هم نبود مدام نگاه م ول

 موقع استاد اومد داخل. همون

 پاشدن و نشستن. همه

 چشم چرخوند که نگاهش به من افتاد. استاد

 

 !نیشد ابی!پارسال دوست امسال اشنا!چه عجب شرفیبه به خانوم مظفر-

 

 اها سبز بوده! االنم که درحال حاضر قدم رنجه فرمودم اومدم. ،نه،اهای! ابزهیجام در نبودم بنفش،چ گهیبله د-

 

 .دیخند یهوا بود.استاد هم م یرو کالس

 خورد استاد باشه. یبهش نم ییخدا

 خورد. ینم شتریسالش ب۳0ای2٩

گوش دادم  قیدفعه دق نیزدم ا یساعت درس دادن که برخالف دفعه قبل چرت م کیو قدبلند بود.استاد بعد  جذاب

 کالس رو ترک کرد. یدیبا خسته نباش

 

ر رو دوتا دخت ینشستم.تو فکر بودم که صدا مکتین یمحوطه که اونا رفتن توالت و من هم رو یتو میبروبچ رفت با

 کردم. زیت.ناخوداگاه گوش هام رو دمیشن
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 !ده؟یبه استاد م یبا اون اداهاش چه نخو طناب ینیب یاره توروخدا م-

 

 بود؟ یچنگام خفش کنم! اسمش چ نیخواد با هم یشعور دلم م یدختره ب-

 

 گفت یکی اون

 

 خانوم مونیم ؛همونیالناز،الناز مظفر-

 

 پشتم بد بگه رو نداشتم. یکه کس نیوقت طاقت ا چیاومد.ه یخونم در نم یزد یم کارد

 به خودم بگن. انیهست ب یحرف اگه

 کار وجود نداره. نیواسه ا یلیهرگز قصد نداشتم استاد رو به خودم جذب کنم،دل من

 

 و با داد گفتم ستادمیرفتم روبروشون ا رغصبانهیم

 

 !ن؟یزد یم یچه زر نیداشت-

 

 گفت ییدر کمال پررو شونیکی یول دیام از هردوشون بلندتر بود.رنگ هردوشون پر قد
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 ه؟یمنظورت از اون کارات چ-

 

ار به خودم بگو!ج ایب یداشت ی!هروقت حرفیگیبد م گرانیاب خوردن پشت سر د یکه به راحت یدختر خانوم نیبب-

 محمد پور رو به خودم جذب کنم. یاقا نمیب ینم یلیهم ندارم.بعدشم من خودم نامزد دارم دل ینکن،منظور یکش

 

 بهم نزنند. یکردن.الزم بود بگم نامزد دارم.وگرن معلوم نبود بعداً تهمت هرزگ یدهان باز نگاهم مبا  هردو

 مخم رفت یدختره رو یغویج غیج یصدا باز

 

 !ست؟یپس چرا حلقه دستت ن-

 

 نگاهش کردم،در واقع دنبال جواب بودم که... هانهیمتفکرو عاقل اندر سف یکم

 !افتمی یاوک

 

 که پسرعمو دختر عمو عقدشون تو آسموناس؟  یدیتا حاال شن-

 

 اره خب!-دختره

 

 منم ازون دسته ام!-
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ازشون دور شدم که  یکیکوچ یکردن و من هم با خداحافظ ینگاهم کرد.هردوشون عذرخواه یبا شرمنگ دختره

 آوا و نفس از توالت اومدن. دمید

 

 زنن. یبال بال م ابونیاونور خ دارن

 گرفتن. یم ینشسته بودن و داشتن سلف یموسسه. گروه پسر کیپارک نزد میرفت باهم

 آوا و نفس گفتم روبه

 

 !رنیگ یعکس م یداشته باشن ه افهیق هیحاال بگو -

 

 پاشد اومد دنبالمون. شونیکیکه همشون برگشتن نگاهم کردن. دنیشن یانگار

 به آوا و نفس گفتم آروم

 

 گفتم!بچه که زدن نداره. یزیچ هیحاال من -

 

 دنبالمون افتادن. وونهید یوا-نفس

 

 کرد. یکیاومد کنارم قدم هاش رو با قدم هام  پسره

 

 ؟یزن یحرفارو م نیخواد چرا ا یخب اگه دلت م یخانوم-پسره
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 منظورش نشدم و گفتم متوجه

 

 !ن؟یگ یم یچ-

 

 ؟یریگ یچند م یشب-پسره

 

 دست هام. یتو ختمیهمه قدرتم رو ر هویبوده! یمنظورش چ دمیبعد فهم یمتعجب نگاهش کردم ول اول

 صورتش فرود اومد  سرش کج شد. یدستم رو یوقت

 مشت و لگد. ریاومدن سمتش و گرفتنش ز گهیبعد خواست به سمتم حمله کنه که چندتا پسر د یجا خورد ول اول

 

 .میکرد یم قیسمت تشو نیا میو آوا و نفس هم داشت من

 .دمیپر یهم م نییکه داشتم باال پا من

 هام هم بسته بود. چشم

 .دمینپر گهی.ددیسروصداها خواب هوی

 زد... یموج م یکه توش شاد دمیچه خبر شد که دوتا چشم متعجب رو د نمیچشمم رو باز کردم بب هی

 

 ...یمشک یها چشم

 جونه! یکه ار نیمن!ا یخدا
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 خنده. ریبلند گفتم که همه زدن ز یجمله اخر رو باصدا نیا انگار

 کرد گفت یم دادیکه توش خنده ب ییصدا با

 

 !یطونکیتوهم که همون ش-

 

 سوال برد؟ ریمن رو ز بتیه نیگفت؟ا یچ نیجاااااان؟ا

 

 !فهینکن ضع نیمن توه رتیبه غ-

 

من که  کلیهم به ه یبود کرد و نگاه دهیخودش که مثل ببر ورز کلیبه ه یکه ارسالن نگاه دنیهمه خند دوباره

 ارسالن من جوجه بودم انداخت. کلیبود و دربرابر ه زیر فویظر

 

 خوره؟! یم فهیبه نظرت من کجام به ضع-ارسالن

 

 .فهیمنظورم ذهنت بود!ذهنت ضع-

 

 خوشحال بودم! دنشیدونم چرا انقدر از د ینم

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-
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 اومده بودم شرکتم.-ارسالن

 

 ؟یچ ؟شرکتیشرکت دار-

 

 !گهید یمواد مخدر!خب شرکت مهندسشرکت پخش -ارسالن

 

 !یباش یخوره نمک یات م افهیق ؟بهیعه شما مهندس-

 

 تخس شده بود. یپسربچه ها هیاکراه نگاهم کرد.شب با

 

 بعله مهندس راهو ساختمانم!-ارسالن

 

 عه داداش منم مهندس راهو ساختمانه!-

 

 چه جالب!-ارسالن

 

 کردم.هردو دهنشون اندازه چاله فاضالب باز شده بود. یرو به آوا و نفس معرف ارسالن

 نبابا خوشگله! دنید شنیچلغوز طرف م هیکردن با  فکر
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 جون هم بلده! یال

 

 رو هم داماد! ای!حیرو عروس کرد شرم

 

 از شرت راحت بشم. یایدرب یدگیاز ترش یکیبه  دمیهم تورو م گهیچند روز د-

 

 خونه. میو برگشت میکرد یارسالن و دوست هاش خداحافظ از

 

 

 

***** 

 

 

 

 گذره... یم دارمونیاز د دوماه

 تر.اصال وقت سر خاروندن نداشتم. نیتو ذهنم کمرنگ تر شده بود،درس ها هم سنگ ارسالن

 زدم. یموندم و خر م یم داریها با قهوه ب شب

 

 کنکوره... گهید دوماه
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 قبول بشم. یکمک کن دولت ایخدا

 داشته باشم. یپول هیبشم که  یخواستم منش ی.مستمیخودم با یپا یسرم زده بود رو به

 ام کنار بذارم. هیزیخواستم واسه جه یهم م یکم

 

 گذاشته بودم واسه بعد از کنکورم که سرم خلوت شد. فقط

سر  یگذاشته بود که کس ییهاف هافو ریخودش پ یاومد سر کالس؛به جا یکرد،کمتر م یداشت ازدواج م استاد

 اومد. یدر نم کشیکالسش ج

 .رونیکردم گفت از کالسم برو ب یبار شوخ هی

 درب رو بستم. رونیرفتم ب لکسیر یلیخ پاشدم

 رو برداشتم. فمیرو دوباره باز کردم و رفتم داخل کالس ک درب

 گفتم. یزیرفتم داخل در گوش آوا چ رون،بازیاومدم ب دوباره

 گفتم. یزیباز رفتم در گوش نفس چ رونیب اومدم

 اخر با داد گفت از

 

 چه وضعشه خانوم؟! نیا-

 

 جوابش گفتم در
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 نیا اوستاش که الی.واونیاز اهلش بپرس نید؟بریپرس یرو م تیام که ازم وضع انهیخاورم یاسیگر س لیمگه من تحل-

 به حاله دانشجوش! یباشه وا

 

 با حرص نگاهم کرد. نیموقع کالس تموم شدو ا همون

 نکرده! ییخدا نیکن ی.سکته مستیواسه سنتون خوب ن نیص نخورگفتم حر لکسیهم آروم و ر من

 

 از کالس. رونیخانموار اومدم ب یلیخ بعدهم

 اومدم. رونیهاف هافو از فکر ب ریپ یصدا با

 .رونیب میبروبچ اومد با

 

 ازبس خر زدم! دیپوک گهیبچه ها مغزم د یوا-آوا

 

 من بخاطر درس مجبور شدم نرم. یپارک ول.اون روز همه خونوادم رفتن نطوریاوهوم منم هم-نفس

 

 .یخوند یهمون جا م یرفت یخب م-

 

 تونم درس بخونم! ینم ییخب من اگه برم جا-نفس

 

 .یپس مثل خودم-
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 تونم! یمن م یول-آوا

 

 و نفس باهم... من

 

 !یخب تو االغ-

 

 دنبال هم. میو افتاد مینگاه کرد گهیهمد به

 اون رو... یومن رو بکشه،من م یخواست مو یم اون

 

 و فقط ضمن خنده بود. مینداشت یش.البته اعتقاد یشوهرش خوشگل تر م دیکش یزودتر م یهرک

 

 .نیعقل نگرفت یول نیگنده!شتر شد یبسه خرسا-اوا

 

 پسره. هیموقع نفس محکم خورد به  همون

 کرد،سرش طرف من بود که پشتش بودم. یو از دستم فرار م دیدو ینفس داشت م آخه

 .یباز بمیو شروع کرد به ننه من غر نیزم افتاد

 

 پام! یسرم،ااااا یاااااا-نفس
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 خوام! یحواسم نبود.عذر م دیببخش یوا-پسره

 

 نگاهش کرد. ینشست کنار نفس و با نگران بعدهم

 قدبلند و چهار شونه. یپسر

 بود. ینازک.پسر جذاب یها ،لبینسبتا عقاب ینی،بیعسل یها چشم

 

 کنه. یخودش رو لوس م یفقط داره الک ستیمرگش هم ن چیدونم نفس ه یکه م من

 نفس بود. هیشوم که ظاهرا بر عل یکنه،با لبخند یاون هم داره بهم نگاه م دمیبه آوا نگاه کردم که د همزمان

 .میشد رهینفس بودن خ یالیخ یکه درحال پانسمان زخم ها وونهیو به اون دوتا د گهیدور کمر همد میانداخت دست

 

 تر... نییپا کمیاااا،اره همون جا،-نفس

 

 کرد. یچپ و راست م ینفس رو کم یداشت پا پسره

 پاش شکسته باشه. دیترس یم

 !؟یاریدرم یاز خودت عنتر باز یکه دار یبگه مگه با بلدوزر تصادف کرد ستین یکیآخه  د

 

 ما افتاد. طونیش یسرش رو اورد باال که نگاهش به چشم ها نفس

 از ما دور شد. یشد رمید دیبا ببخش ریاز جاش پاشدو مثل ت هوی
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 رفت. یبا اجازه ا دیبدبخت متعجب به ما نگاه کرد بعدهم با ببخش پسره

 .میمن و آوا مونده بود حاال

 

 .میبرم خونه امشب مهمون دار دیمن با یال-آوا

 

داشتم اروم  یرو ادهیبودم،خودم از آوا خواستم چون حس پ اوردهین نیکه ماش ییکردم و از اون جا یخداحافظ ازش

 به سمت خونه راه افتادم.

 کردم. یفکر م ریاتفاقات سه ماه اخ به

 

 که االن کجاست؟! نیارسالن،به ا به

 ه؟یکنه؟با ک یکار م یچ

 زد بیاز درون بهم نه یزیچ هینه که  ایبه فکر من هم هست  اصال

 بشه؟! یباشه که چ ادتی به

 

 بشه؟! یواقعا،که چ اره

 .دمشیند گهید دمشیدانشگاه د یکه تو پارک جلو نیا دمش؛بعدازیوقته ند یلیخ

 .دمید یشرکت یافکار بودم که خودم رو جلو نیهم تو

 افتادم یگر یمنش یبرا ممیتصم ادی

 ...ای لیوک ایدکتر بشم با مهندس  یمنش حاال
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 نداره کار بده؟ یسابقه کار چیکه ه یبه دختر ادیم یک حاال

 مسلطم. وتریکه به کامپ نهیا حداقلش

 رو بدن. یابدارچ فیفکر کنم تو شرکت بهم شغل شر یول

 .ستمیرو هم بلد ن همون

ه ک وونهید هی یزنم بدبخت هارو مثل اون پسره بخت برگشته که خدا زده بود پس کله اش اومده بود خواستگار یم

 سوزونم. یمن باشم م

 کنن. یم رونمیتوالت ب ییبا دمپا بعدهم

 

 گستر شرق... هیسا شرکت

 جا بزنم اخه  نیسر به ا هیباشه  ادمی

 .میازمندین یمنش کیزده بود با عنوان به  یدرش برگه ا سر

 

 .میهم رفت کایمل یخواستگار

 بودم. کایزوم آرتام رو مل یمتوجه نگاه ها یمراسم خواستگار تو

 ...ختیر یشرشر عرق م یبدبخت هم ه اون

 

 روزها بره خارج واسه درسش. نیقرار بود هم ایارش

 شد... یمطمئن بودم دلم براش تنگ م میبود ریمثل کاردو پن شهیکه هم نیا با
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******* 

 

 

 

 ارسالن

 

 

 گذشت... دوماه

 ...دمیکه دوباره اون دختر مرموز رو د یروز از

 .دمشیبه اون پارک سرزدم ند یاز اون هرچ بعد

 دلم براش تنگ شده بود. بیعج

 بچگونه اش. یها طنتیمعصومش،ش یچشم ها واسه

 رو کرد. رویجون گفتنش تو اون روز که دلم رو ز یاون ار و

 نگفتم. یزیاحساسام به اشکان چ نیا از

 

 .ارهیبگم پدرم رو درم یزیدونستم اگه بهش چ یم
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 مامان بدجور رو مخم بود. یروزها نیا یها زمزمه

 کنن. یرسم دارویمن و ش ینامزد دیگفت با یم مدام

 کنه. یگفت دختره هزار تا خواستگار داره همه اشون رو هم بخاطر من داره رد م یم

 

 .رهیبه من چه! اصال بره بم خو

 نچسب! یپررو دختره

 .شهیم زونیازم آو مونیمثل م نهیب یرو م چارهیمن ب تا

 فهمه! یهم نم ینامحرم محرم

 عقد ما دوتا تو آسمونا بسته شده. زمیعز گهیم گمیهم که م بهش

 

 آشغال... نیهم از اون داداش بدتر از خودش.شرو اون

 کرد. یم یبه من حسود شهیهم

 گرفت. یبهتر از من م یکیگرفتم اون  یم یزیهرچ

 بود که من داشتم. ییزایدنبال چ شهیهم

 .دیخر یمدل باالتر ازم م هیگرفتم  یم یگوش اگه

 

 زد که... یرو زمان ییضربه نها یول

 

 روز خسته از دانشگاه اومدم خونه. اون
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 ؟ییمامان مامان!کجا-

 صداش از تو اشپزخونه اومد. مامان

 جام. نیمامان جان ا ایب یسالم پسرم خسته نباش-مامان

 .ذارهیمامان داره صورتش رو ماسک م دمیتو اشپزخونه که د رفتم

 باز شروع کرد! پوووووف

 خونه عموت،پسرم برو -مامان

 اون جا. یبر یاومد یزنگ زد گفت وقت نیشرو

 .مینداشت یداد و خورد چیه نیتعجب کردم آخه من و شرو یلیخ

 گفتم و رفتم تو اتاقم. یا باشه

 کارم داره؟ یچ نیشرو یعنی

 .نگیرو برداشتم.رفتم تو پارک چمیعوض کردم و سو کیو ش زیدست لباس تم کیهام رو با  لباس

 در خونه عمو بودم. یساعت جلو میرو که دراوردم از پارک بعد ن نیماش

 رو فشردم که درب باز شد و داخل شدم. زنگ

 

 اسانسور رفتم طبقه پنجم که خونه عمو بود. با

 درب بازه. دمیزنگ بزنم که د خواستم

 تقه به درب زدم و رفتم داخل. چند

 ساکت بود. خونه

 بازه. نیو درب اتاق شرو ستیخونه ن یکس دمیرفتم که د جلوتر
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 اومد. یم ییزمزمه ها یاتاقش صدا از

 رفتم،صداها واضح تر شده بود. جلوتر

 که به نظرم اشنا بود. یدختر یصدا

 !هیچ دمیفهم یگفت که نم یم ییزایچ هیکه داشت  نیشرو یصدا و

 ه؟یکارهاش چ نیاز ا منظورش

 دخترش رو دعوت کرده من هم اورده... دوست

 تقه به درب زدم و گفتم چند

 

 ؟یکارم داشت یمن اومدم!چ نیشرو-

 تو پسر عمو! ایب-نیشرو

 تعجب وارد شدم. با

 بود. نییپا سرم

 اشنا گره خورد. یرو بستم و سرم رو اوردم باال که نگاهم تو نگاه درب

 ...دمشیهمه سال!د نیبود،اره!بعد ا خودش

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا اون،اون

 به اون انداخت. یبه من و نگاه ینگاه نیشرو

 

 اون. یهاش رو محکم گذاشت رو لب ها لب

 کنن؟ یکار م یها دارن چ یعوض اون
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 شدم. یکردم عاشق اون دوتا چشم آب یفکر م یکه روز یمن!من یجلو

 کرد. یام م وونهید شیو خمار یگر که با لوند لهیدوتا چشم ح اون

 شده بود. ختهیرنگ شده اش که فر درشت شده بود دورش ازادانه ر ییطال یموها

 جدا کرد و از رو تخت بلند شد. نیشدت خودش رو از شرو به

 .نییبرهنه اش نگاه کردم و سرم رو انداختم پا مهیبدن ن به

گونه هاش روون  یاز چشم هاش رو باریکرد.اشک مثل جو یهم م هیگر نیح نیهم د،دریپوش عیهاش رو سر لباس

 بود.

 گفت دیلباس هاش رو پوش یوقت

 

 !؟یکن یکار م یجا چ نیتو،تو ا-

 سر داد و گفت یخنده مستانه ا نیشرو

 عشقم... ایپر زم،ویعز یکنم! ارسالن پسرعمو یم یمعرف-

 نگاه کردم. نیو شرو ایتمسخر به پر با

 نیکردم انقدر پست فطرت باشه که ا یفکر نم یرو دوست داشتم ول ایپر یدونست من زمان یم نیدونستم شرو یم

 کار رو کنه.

 زدن من بوده. نیمسخره فقط و فقط زم یباز نیاز به راه انداختن ا نیدونستم هدف شرو یم

 

 خانوم! ایخوش وقتم پر-

 کرد. یبا بهت نگاهم م ایپر
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 داد. شیشونیرو پ یقیاز لب هاش پاک شدو جاش رو به اخم عم نیشرو پوزخند

 حلقه کردو به سمت هال حرکت کرد. ایرو دور کمر پر دستش

 هم روبروش نشستم. د،منیرو بوس شیشونیمبل نشوندو پ یرو رو ایپوزخند دنبالشون راه افتادم.پر با

 رفت تو اشپزخونه. بعدهم

رعه ج ایکرد.پر کینزد ایهارو برداشت و به لب پر وانیاز ل یکی.زیشربت برگشت و گذاشتشون رو م وانیچند ل با

لبش خورده بود شربت رو ال جرعه سر  ایکه پر ییبهم انداخت و از همون جا ینگاه خصمانه ا نی.شرودینوش یکیکوچ

 .دیکش

 نگاه کردم و گفتم نیتمسخر به شرو با

 

 ؟یتاحاال پس مونده خور شد یاز ک-

 با حرص نگاهم کرد. نیو شرو یبا ناباور ایپر

 !زهیندارم وجود خودش برام عز یکار ایمن به گذشته پر-نیشرو

 ؟یبهش شماره داد یدیبه اون دختر تو شمال رس یکه وقت زهیبرات عز یاها بعد چجور-

 !یدیاشتباه د دیشا ادینم ادمی یزیمن چ-نیشرو

ه لحظ نیخونه تو ا نیکنم حضور من در ا یمن فکر م یول یندار یبه گذشته اش کار یتو گفت یهه چه جالب!راست-

 مربوط به گذشته اس...

 

 نیو شرو ایاز داخل داشتم از تنفر نسبت به پر یخونسرد داشتم ول یزدم که ظاهر یحرف هارو م نیا یحال در

 شدم. یمنفجر م

 از پشت بهم خنجر زد. یگفت دوستت دارم ول یکه به من م ییایپر
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 .دیلرز یبودو اروم شونه هاش م نییسرش پا ایپر

 کنه! اشک تمساح... یم هیگر هه

 جام پاشدم و گفتم از

 

 کار دارم تو شرکت. یمن برم که کل نیندار یاگه کار-

 اومدم. رونیتوجه به هر دوتاشون از خونه ب یب بعدم

 .دمیکش یقیرو بستمو نفس عم درب

 کشم. ینم گهی.دهیامروز کاف واسه

 

 .نیضربه شرو نیبود بدتر نیا

 

 

 

****** 

 

 

 

 الناز
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 .میبود ستادهیمحوطه ا تو

 .دیاسترس داشتم؛باالخره روز کنکور فرا رس یلیخ

 قبول بشم! یکمک کن دولت ایخدا یوا

 

 داخل. میموقع درب رو باز کردن.من و آوا و نفس رفت همون

 .میو نشست میکرد دایهامون رو پ شماره

 مشهد قبول بشم. یکمک کن دندون پزشک ایخدا

 هارو پخش کردن. ها وبعد پاسخ نامه پرسشنامه

 سوال ها برام آشنا بودن و راحت جواب دادم. شتریب

 

 

**** 

 

 

 .رونیسالن آزمون اومدم ب از

 کنه قبول بشم. خدا

 رفتم خونه. میکه معطل نش میکه آوا گفته بود منتظر نمون ییاون جا از

 قبول بشم... یکردم که دولت یمدت دعا م تموم
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**** 

 

 .یکه هردو گفتن خوب دادن تا حد دمیبا آوا و نفس تماس گرفتم و ازشون در مورد کنکور پرس شیپ یلحظات

 کنکور زودتر برم سر کار. جینتا یگرفتم واسه کمتر شدن استرسم برا میتصم

 

 بود. شیمراسم نامزد یکارها ریکه درگ ه،آرتامیبود که خوبه و سرگرم نیمامان نظرش ا ینبود ول یراض ادیز بابا

 داد. یرو انجام م زاشیو یهم کارها ایارش

 

 به نام دالرام عالقه منده. یبه دختر دمیکش رزبونشیاز ز داًیجد

 .دمشید کیو از نزد میقرار گذاشت باهم

 بود. و صد البته ناز! یخوب و مهربون دختر

 

 .یتاب یقراره بره خارج شروع کرد به ب ایارش دیکه فهم نیبه محض ا اما

 یعبور از مرز متأهل م یبرا دیبا ینداشتن ول یکنه پدرو مادرش هم مشکل لیهم دوست داشت بره آلمان تحص اون

 بود.

 .شیبا خودت ببر یتون یدر اون صورت م نینامزد کن شیخواستگار میگفتم بر ایارش به

 کرد. دییهم با لبخند حرفم رو تا ایارش
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 .میداخل خونه دالرام هست االن

 برداشتم و آروم گفتم یرو جلوم نگه داشت که استکان ییچا ینیموقع دالرام س همون

 

 زن داداشه گلم! یمرس-

 

 .ایگل انداخت و با خجالت رفت به سمت ارش لپاش

 داشت. یبهش زل زده بود و دست بر نم رهیخ رهیخ ایارش

 هوا. دیکه زدم تو پهلوش سه متر پر یسقلمه محکم با

 پهلوش و با اخم نگاهم کرد. یرو گذاشت رو دستش

 زدم و به دالرام با ابرو اشاره کردم. یا گهید سقلمه

 

 هاش دست بردار نبود. یباز جیگ نیاز ا ایانگار ارش یول

 حواس گفت یب

 

 !؟یایچته چرا چشمو ابرو م-ایارش

 

 جمع منفجر شد از خنده. هوی

 افتاد و متوجه دالرام شد که درحال آب شدن از خجالت بود. شیشدم که تازه دو هزار رهیحرص بهش خ با



 ضربان عشق

 
122 

 

 کردم! یم درکش

 .دیبار یشرم بود که از سر و صورتش م عرق

 

 شام نگهمون داشتن. یهم به اجبار برا آخرشب

 خوششون اومده بود! ایاز ارش انگار

 بابا فکر کنم به خاطر من بود! نه

 .میاگه پسره رو از دست بد فهیداره!ح یچه خواهر خوب و خانم نیخودشون گفتن بب با

 

 !یکن یم فیانقدر از خودت تعر ینش خفه

 

 .لیتحص یآلمان بشن برا یو راه رنیزود مجلس بگ یلیصحبت قرار شد خ یاز کل بعد

 راه و ساختمان بود. یرشته اش مهندس ایدالرام هم مثل ارش آخه

 

 شب باشه. کیدر  ایآرتام و ارش یمن قرار شد مجلس نامزد شنهادیپ به

 برم دنبال لباس! دیبا فردا

 

 فرو رفتم... یخبر یافکار کم کم چشم هام گرم شد و به عالم ب نیهم در
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**** 

 

 

 گفت یبا کالفگ آوا

 

 بخر بنداز گردنت منم راحت کن. یگون سهیک هی!یکن یرو م روی!چقدر پاساژا رو زیاه به خدا خسته شدم ال-آوا

 

 گفتم یخنده و لحن حرص درار با

 

ه ک یداشت یدونم تو چ ی.من نمیمثل خرس گنده و چاق شد یدی! بس که تو خونه چپیراه برو الغر ش کمی رزنیپ-

 خر شد اومد تورو گرفت! اوشیس

 

 داشتم،دوما با شوملم درست صحبت کن! یاوال همه چ-آوا

 

 گفتم جانیاز مغازه ها افتاد.با ه یکی نیتریکه نگاهم به و میکلکل و خنده بود درحال

 

 !نیبب نویعه آوا ا-

 

 شدم. رهیکرد خ یم ییخودنما نیتریکه پشت و یدیلباس سف به
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 شد. یپشت گردن بسته م ییطال نینگ فیکوتاه دخترونه که با چندتا رد رهنیپ

 یداشت و با نخ ها یریش دیسف نهیاش زم د،پارچهیرس یزانو م یوجب باال کیو حالت تنگ داشت،تا  یدلبر قهی

 خورد که جلوش باز بودو عقبش بلند. یکمر م یاز جا یروش کار شده بود، تور ییطال یو پولک ها ییطال

 خورد. یم ینینگ ییطال یها شهیهم از همون تور بود و روش ر کمرش

 

برام پروش کنم.از همون رنگ برام اوردو داد به دستم.رفتم داخل  ارتشیداخل و به فروشنده سفارش کردم ب میرفت

ه خودم دوخته شد ینشسته بود انگار برا بایبه تنم ز یداشت.به قدر یقشنگ یلی.تن خور خدمشیاتق پرو و پوش

 بود.

 

 شروع کرد به،بَه بَه و چه چه کردن. دشیکه به تنم د آوا

 خوان. شیپ یاتاق پرو خارج شدم و لباس رو گذاشتم رو از

 بود. دهیلباسش رو همون اول خر رون،آوایکه حساب کردم از مغازه اومدم ب نیا بعد

 دامنش پر از پَر. نییزانوش بود و پا یوجب باال کیکه تا  ریس یبه رنگ آب یبلند و ماکس یلباس

 خونه. میو رفت میهم گرفت شگاهیآرا وقت

 

 کنن. شیهم آرا هیبود هردوتا عروس رو شب قرار

 

 

****** 
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 زدم یبهش انداختم و سوت نیبا تحس ینگاه

 

 .دهیامشب جون م اوشیس ییآوا یوا-

 

 !یکه چقدر خوشگل شد دتید یجونت بودو م یکاش ار-آوا

 

 .میحاضر ش میبر انیبرو گمشو االن داداشام م-

 

 دلم پر از شوق شد. بیعج نهیلباس بب نیکه ارسالن من رو تو ا نیفکر ا از

 جذاب شده بود. یلیرنگ خ یو کراوات نبات دیسف رهنیبراق با پ یبا کت و شلوار مشک آرتام

وشگل خ یلیخورد خ یم یلیاکل یزانوش تنگ بود و از زانو به بعدش تورها یبلندش که تا رو ینبات رهنیبا پ کایمل

 شده بود.

 

 لحظه ها خوشحال بودم! نیا دنیاز د چقدر

 .دیشد د یعروس و داماد نشستن.تو تک تک حرکاتشون عشق رو م گاهیتو جا دنیکه باهم رقص نیا بعد

 

 کردم نشستم. یرو بابت شاباش واسه رقص قشنگم خال زمیداداش عز بیخوب ج یهم وقت من

 و دالرام اومدن داخل مجلس زنونه. ایرفتن و ارش کایمل آرتامو
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 بود. دهیپوش یسرمه ا نیبا شلوار ج ریس یکت اسپرت آب ایارش

 بود. کایمل یو لباس هاش کپ شیهم آرا دالرام

 

 .دمیروهم خوب عنکبوت الزم کردم رفتم سرجام نشستم و شربتم رو با لذت نوش ایارش بیج یوقت

 و دالرام! کایشود امشب واسه مل یشب چه

 

 سردادم.آوا که کنارم نشسته بود گفت یشوم خنده

 

 ؟یکن یم یچه فکر شوم یباز دار-

 

 ابروش رو داد باال. یتا هی شیشگینگاه کردم که به عادت هم بهش

 

 !ادیسرشون م ییو دالرام چه بال کایکه امشب مل نیبه ا-

 

 با تعجب نگاهم کرد. آوا

 

 !ایتونن در برن.مخصوصا ارش یمن نم  یاز دست داداشا-

 

 شب همه نخود نخود هر که رود خانه خود شد... آخر
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****** 

 

 

 گذشت... یم یموندن ادیشب به  هفته از اون کی

 رو روشن کرده بود. شیریبا دالرام رفت خارج.مامان دوباره دستگاه آبغوره گ شبید ایارش

 گذاشتم و گفتم گهیاشک دست هاشون رو تو دست همد یاز قطره ا غیالرج در یلیمن خ یول

 

 خرسا بخورنت. یجلو ندازمتیکنم م یات م مهیق مهی!قیکرد تیاذ مویخدانکنه بفهمم آبج ایارش-

 

 به دالرام گفتم رو

 

 !ارمیالمان دخلشو م امیندا بده سه سوت م هیکرد  تتیدالرام اذ-

 

 .یاریدخل منو ب یخوا یجوجه م یحاال تو-ایارش

 

 خروس. یاره اقا-
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 و دوباره بهشون سفارش کردم زود زود بهمون سر بزنن. میدیخند همه

 کم کم از ما دور شدن. مایشدن،با به پرواز در اومدن هواپ مایهواپ سوار

 همون لحظه اول دلم براشون تنگ شد. از

 

 بود. کایانداختم که در حال حرف زدن با مل یآرتام نگاه به

 ارسالن افتادم... ادیآگاه  ناخود

 کنه؟ یاالن چه کار م یعنی

 که دوستش داره نشسته. یکنار کس دیشا

 

 میدیکه به خونه رس نیگلوم نشست.بعد ا یتو یفکر بغض بد نیا از

 کردم. یپل ینیداخل اتاقم و آهنگ غمگ رفتم

 یعبدالمالک یدلم از عل اهنگ

 

 

 دل یدل ا اتیتو رو یحت ادینم

 دل یدل ا ایرسمه تو دن یکس یب

 دل یدل ا یمن مردم تو بغض کرد مگه

 دل یدل ا یعادت شده نامرد گهید
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 لحظه دلم هید  ریبگ اروم

 رسه دلم  یبه دادت نم یشکیه

 دلم ییبکن به تنها عادت

 دلم ییتو دلش جا یندار

 

 

 کنه... یبهت فکرهم نم ی! اون حتنهیهم اره

 چرا من بهش فکر کنم؟ پس

 .سِیخ سِیخ دمیکه در کمال تعجب د دمیهام رو به صورتم کش دست

 !دمیکردم خودم هم نفهم هیگر یکِ من

 

 .یکرد یبه پسرها نگاه هم نم یکه حت یبود یتو دختر یال

 هم... زه،اونیچ هیاشکا فقط نشونه  نیا

 ...عشقــــــــــــــــــــــــه

 

 !ستیخدا ن ست،بهینه!عشق ن نه

 

 هست انکار نکن! چرا
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 خوام بشنوم. یشو خفه شـــــــــــــــــو!نم خفه

 

 فرار نکن! قتیحق از

 

 نه... ایخدا

 .هیگر ریزانوهام گذاشتم و از ته دل زدم ز یگوش هام فشردم و سرم رو رو یهام رو محکم رو دست

 

 !شهینم شه؟نهیم مگه

 عاشق شد. یبا چندتا برخورد معمول شهینم اره

 رو فقط نسبت به ارسالن دارم؟ ییحس ها نیکه دورم بودن نشدم؟چرا همچ ییهمه سال عاشق پسرها نیچرا ا پس

 زن داره! دیست،شایاون مال من ن ایخدا نه

 

 بسازم. یخونه کس یخوام خونه ام رو رو یمن نم نه

 سازن... یلونه نم گهیلونه همد یگرفتم که رو ادیرو از کبوترها  یرسم خونه ساز من

 

 چرت و پرت کردم که خوابم برد... یفکرها انقدر

 کرد. یم میتسل نیکه داشت جان به جان افر یزیساعت رو م یکنار دستم رو برداشتم و کوبوندم رو بالش

 هم لطف کردم خودم کارش رو ساختم. من

 کنه! یخدا گلوم چقدر درد م یا
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 بغض کردم؟! نکنه

 

 .ستمیها ن یباز یقرط نیبابا من اهل ا نه

م کنه!فقط جن زده نشده بود ری.خدا بخدیاز پشت گردنم رو محکم گرفته و کش یکیسرجام نشستم که انگار  پاشدم

 که شدم.

تخت  نییکه پا ینکردم و چوب ی!من هم نامردستینه دست بردار ن دمیکردم به صلوات فرستادن که د شروع

 رو برداشتم. یمواقع اضطرار نیگذاشته بودم واسه ا

 

 !مهیکه هندزفر نیا دم،عهیزدم روش که د محکم

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا نیبابا ا یا

 اومد... ادمی یه چهم هوی

 

 ...نیغمگ ،اهنگیارسالن،دلتنگ

 از نهادم بلند شد. آه

 رو برداشتم و کنار گذاشتم. یهدزفر

 بهش فکر نکنم. گهیگرفتم د میتصم

 ...گهیقول مامان که م به

 !شهیکردن واسه ادم نون و آب نم فکر
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 موسسه. میریآوا بعد از خونه اشون م دنیاول برم د دیبا امروز

 .رمیهفته روهم ازش بگ نیا یجزوه ها دیبا

 عقب افتادم،عقب مونده شدم... یلیخ

 ،یذهن یعقب مونده ها شگاهیفرسته آسا یآوا من رو م نیا باز

 امثال خودش. شیپ

 

 .ندازمیکشه مثل گربه ها من هم مثل االغ ها جفتک م یگفتم دوباره پنجول م یبفهمه درموردش چ اگه

 

 رو نمیتا ماش نگیکردم و رفتم پارک یلقمه صبحونه از مامان خدافظ هی.باخوردن رونیو اماده از اتاق اومدم ب حاضر

 بردارم.

 .رونیرو بردم ب نیدرب رو باز کردم و ماش موتیر با

 

 در خونه آوا بودم. یربع جلو کیاز  بعد

 رو فشردم و منتظر موندم. زنگ

 توأم با ناز آوا اومد. یصدا یاز گذشت لحظات بعد

 

 زنه؟ یتلفن رو جواب بده چرا با ناز نال م ای فونیخواد آ یم یبشر وقت نیدونم ا ینم من

 کردم. یرو تو دماغ صدام
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 کنتر برق!-

 

 درب رو باز کرد من هم رفتم داخل. آوا

 پله ها رفتم باال از

 داخل خونه. ستین یکس دمیرو اروم باز کردم که د درب

 کجاست پس؟ دهیورپر نیا

 

 روبرو شدم.۱٨که با صحنه  رونیب دمیپر هویخط گرفتم و  واریپشت د دم،ازیهال رس به

 .دیکش یفرا بنفش غیمن ج دنیآوا با د هویکه  دنیبوس یرو م گهیو آوا داشتن همد اوشیس

 سمتم. دیدو بعد

 سوراخ که خودم رو توش بندازم. هی یهم الفراااااار به سو من

 .دیو درب رو کش دیداخلش و تا خواستم درب رو ببندم آوا رس دمیاتاق آوا باز بود که پر درب

 رو برد باال،چشم هام رو بستم. دستش

 

 من رو بزنه. دینبا یدونم کارم بد بود ول یم

 آوا... یفرو رفتم پشت بندش هم عطر آشنا ینرم یبخورم نشد.به جاش تو جا یلیمنتظر شدم س یهرچ

 

 .دمیهم دست هام رو دورش حلقه کردم و خند من

 ته ته ته دلم... از
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 .یبه وراج میو شروع کرد میهال نشست یتو میرفت یاز رفع دلتنگ بعد

 زدم و گفتم. اینه که دل رو به در ایدودل بودم که به آوا بگم  میدلتنگ درباره

 

 کرد. میف مالبغلم و ت دیپر مونیمثل م هویمثل منگوال نگاهم کرد.اما  یکم اول

 زور از خودم جداش کردم و گفتم به

 

 !؟یشد وونهی.دنمیسرجات بب نیاه اه چه مرگته؟بش-

 

 !یتو عاشق شد وانهید-آوا

 

قط ف نایچنده؟ا لویک ی! که بچه نداشته ات هم سقط بشه!عشقو عاشقااایاریزنم تو دهنت خون باال ب یم نیآوا همچ-

 تو قصه هان!

 

 !؟یچ میکه عاشق هم اوشیپس منو س-آوا

 

 کرد. یچونه اش و به سقف نگاه م ریهاش رو زده بود ز دست

 کنه نگاه کردم. یسوسکه فکر م ایجلوتر با تعجب به صورتش که گمونم داشت به س رفتم

 رفت هوا. غشیعقب تر و زدم پس کله اش که ج اومدم
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 !یتر شد یتو وحش شنیآروم م شنی!مردم عاشق میآدم نشد یول یتو عاشق شد-آوا

 

 شده بود. بیدختر اروم و نج هیبه  لیتبد طونیشده بود از اون دختر ش اوشیکه عاشق س یلیخودش افتادم.اوا ادی

 داد! یرو قورت م یبود که سر مار کبر ییهمون آوا نیکرد ا یفکرهم نم یکس اصال

 

 برو گمشو من عاشق نشدم!-

 

من تورو  ی! اگه هم عاشق نشده بودیناهار منو مهمون کن هی دیبا یکه اگه عاشق شده بود یبند یشرط م-آوا

 کنم. یمهمون م

 

 ..میو شرط بست میدست داد باهم

 عاشق شد؟! شهیم داریبرم.اخه مگه تو سه تا د یبودم من شرط رو م مطمئن

 همه اش چرتو پرته! ناهمینگاه و ا کیعشق در  نیا

 

 نییپا میحاضر شدو باهم رفت آوا

 

 میبر نتیتوعه با ماش نوبت-اوا

 

 !یاوک-
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 .روبه آوا گفتممیو به سمت موسسه حرکت کرد میشد نیماش سوار

 

 کنم یببرم کپ یهفته قبلو بد یباشه جزوه ها ادتیآوا -

 

 !رهیفط هیما یب-اوا

 

 ییآوا گهینکن د تیاذ-

 

 دفعه باشه نیا یبود یچون دخمل خوف-اوا

 

 رو لوس کردم و با لحن بچگونه گفتم خودم

 

 خاله! یملس-

 

 داخل. میو رفت میشد ادهیپ نی.از ماشمیدیموسسه رس به

 کالس که شدم همه نگاه ها به سمتم برگشت.دلشون واسه بمب خنده اشون تنگ شده بوده. داخل

 شد. زونیآو مونیبهم حمله کردو ازم مثل م یداعش هی هوی
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 ترس شروع کردم به جفتک پروندن که کل کالس رفت رو هوا. از

 بچه ها گفت نینفر از ب هی

 

 بمب خنده باز اومد!-

 

 که نفسه! نیعه ا دمیکه جدا شد د ازم

 به نفس خانوم! به

 کردم به بلند شعر خوندن شروع

 

 نفس خانوم دل تنگه شماست-

 بالست طونویخانوم ش نفس

  یختیر یخانوم زشتو ب نفس

 برام  یریبم یخانوم اله نفس

 برام! یجون بد یخانوم اله نفس

 تا بناگوش باز بود. ششونیهم ن کاریملت ب نیا

 

 دن؟یمن گوش م یدرس و مشق ندارن به چرت و پرتا نایمن موندم ا ییخدا نه

 دونم حرف هام چرت و پرتن. یخودم هم م خوبه

 



 ضربان عشق

 
138 

 

 اون احتماال عسل خانوم نبود؟!-نفس

 .دهیبر سیحرف حرفِ منه!رو حرف بزرگترت حرف نزن دختره گ رمینخ-

 

 که چشمم به چندشه افتاد. میکنار هم نشست یسه تا صندل یرو میرفت یخنده و شاد با

 

 جاست! نیا نیاه اه باز ا-

 

 ؟یک-نفس

 

 چندشه!-

 

 بشه! وهیکرد.به درک بذار انقدر نگاه کنه تا بترکه زنش ب یکن هم نبود مدام نگاه م ول

 موقع استاد اومد داخل. همون

 پاشدن و نشستن. همه

 چرخوند که نگاهش به من افتاد.چشم  استاد

 

 !نیشد ابی!پارسال دوست امسال اشنا!چه عجب شرفیبه به خانوم مظفر-

 

 اها سبز بوده! االنم که درحال حاضر قدم رنجه فرمودم اومدم. ،نه،اهای! ابزهیجام در نبودم بنفش،چ گهیبله د-
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 .دیخند یهوا بود.استاد هم م یرو کالس

 خورد استاد باشه. یبهش نم ییخدا

 خورد. ینم شتریسالش ب۳0ای2٩

گوش دادم  قیدفعه دق نیزدم ا یساعت درس دادن که برخالف دفعه قبل چرت م کیو قدبلند بود.استاد بعد  جذاب

 کالس رو ترک کرد. یدیبا خسته نباش

 

ر رو دوتا دخت ینشستم.تو فکر بودم که صدا مکتین یمحوطه که اونا رفتن توالت و من هم رو یتو میبروبچ رفت با

 کردم. زی.ناخوداگاه گوش هام رو تدمیشن

 

 !ده؟یبه استاد م یبا اون اداهاش چه نخو طناب ینیب یاره توروخدا م-

 

 بود؟ یچنگام خفش کنم! اسمش چ نیخواد با هم یشعور دلم م یدختره ب-

 

 گفت یکی اون

 

 خانوم مونیم ؛همونیالناز،الناز مظفر-

 

 پشتم بد بگه رو نداشتم. یکه کس نیوقت طاقت ا چیاومد.ه یخونم در نم یزد یم کارد
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 به خودم بگن. انیهست ب یحرف اگه

 کار وجود نداره. نیواسه ا یلیهرگز قصد نداشتم استاد رو به خودم جذب کنم،دل من

 

 و با داد گفتم ستادمیرفتم روبروشون ا رغصبانهیم

 

 !ن؟یزد یم یچه زر نیداشت-

 

 گفت ییدر کمال پررو شونیکی یول دیام از هردوشون بلندتر بود.رنگ هردوشون پر قد

 

 ه؟یمنظورت از اون کارات چ-

 

ار به خودم بگو!ج ایب یداشت ی!هروقت حرفیگیبد م گرانیاب خوردن پشت سر د یکه به راحت یدختر خانوم نیبب-

 محمد پور رو به خودم جذب کنم. یاقا نمیب ینم یلیهم ندارم.بعدشم من خودم نامزد دارم دل ینکن،منظور یکش

 

 بهم نزنند. یکردن.الزم بود بگم نامزد دارم.وگرن معلوم نبود بعداً تهمت هرزگ یبا دهان باز نگاهم م هردو

 مخم رفت یدختره رو یغویج غیج یصدا باز

 

 !ست؟یپس چرا حلقه دستت ن-

 



 ضربان عشق

 
141 

 

 نگاهش کردم،در واقع دنبال جواب بودم که... هانهیمتفکرو عاقل اندر سف یکم

 !افتمی یاوک

 

 که پسرعمو دختر عمو عقدشون تو آسموناس؟  یدیتا حاال شن-

 

 اره خب!-دختره

 

 منم ازون دسته ام!-

 

ازشون دور شدم که  یکیکوچ یکردن و من هم با خداحافظ ینگاهم کرد.هردوشون عذرخواه یبا شرمنگ دختره

 آوا و نفس از توالت اومدن. دمید

 

 زنن. یبال بال م ابونیاونور خ دارن

 گرفتن. یم ینشسته بودن و داشتن سلف یموسسه. گروه پسر کیپارک نزد میرفت باهم

 آوا و نفس گفتم روبه

 

 !رنیگ یعکس م یداشته باشن ه افهیق هیحاال بگو -

 

 ومد دنبالمون.پاشد ا شونیکیکه همشون برگشتن نگاهم کردن. دنیشن یانگار
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 به آوا و نفس گفتم آروم

 

 گفتم!بچه که زدن نداره. یزیچ هیحاال من -

 

 دنبالمون افتادن. وونهید یوا-نفس

 

 کرد. یکیاومد کنارم قدم هاش رو با قدم هام  پسره

 

 ؟یزن یحرفارو م نیخواد چرا ا یخب اگه دلت م یخانوم-پسره

 

 منظورش نشدم و گفتم متوجه

 

 !ن؟یگ یم یچ-

 

 ؟یریگ یچند م یشب-پسره

 

 دست هام. یتو ختمیهمه قدرتم رو ر هویبوده! یمنظورش چ دمیبعد فهم یمتعجب نگاهش کردم ول اول

 صورتش فرود اومد  سرش کج شد. یدستم رو یوقت

 مشت و لگد. ریاومدن سمتش و گرفتنش ز گهیبعد خواست به سمتم حمله کنه که چندتا پسر د یجا خورد ول اول
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 .میکرد یم قیسمت تشو نیا میو آوا و نفس هم داشت من

 .دمیپر یهم م نییکه داشتم باال پا من

 هام هم بسته بود. چشم

 .دمینپر گهی.ددیسروصداها خواب هوی

 زد... یموج م یکه توش شاد دمیچه خبر شد که دوتا چشم متعجب رو د نمیچشمم رو باز کردم بب هی

 

 ...یمشک یها چشم

 جونه! یکه ار نیمن!ا یخدا

 خنده. ریبلند گفتم که همه زدن ز یجمله اخر رو باصدا نیا انگار

 کرد گفت یم دادیکه توش خنده ب ییصدا با

 

 !یطونکیتوهم که همون ش-

 

 سوال برد؟ ریمن رو ز بتیه نیگفت؟ا یچ نیجاااااان؟ا

 

 !فهینکن ضع نیمن توه رتیبه غ-
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من که  کلیهم به ه یبود کرد و نگاه دهیخودش که مثل ببر ورز کلیبه ه یکه ارسالن نگاه دنیهمه خند دوباره

 ارسالن من جوجه بودم انداخت. کلیبود و دربرابر ه زیر فویظر

 

 خوره؟! یم فهیبه نظرت من کجام به ضع-ارسالن

 

 .فهیمنظورم ذهنت بود!ذهنت ضع-

 

 خوشحال بودم! دنشیدونم چرا انقدر از د ینم

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 

 اومده بودم شرکتم.-ارسالن

 

 ؟یچ ؟شرکتیشرکت دار-

 

 !گهید یشرکت پخش مواد مخدر!خب شرکت مهندس-ارسالن

 

 !یباش یخوره نمک یات م افهیق ؟بهیعه شما مهندس-
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 تخس شده بود. یپسربچه ها هیاکراه نگاهم کرد.شب با

 

 بعله مهندس راهو ساختمانم!-ارسالن

 

 ساختمانه!عه داداش منم مهندس راهو -

 

 چه جالب!-ارسالن

 

 کردم.هردو دهنشون اندازه چاله فاضالب باز شده بود. یرو به آوا و نفس معرف ارسالن

 نبابا خوشگله! دنید شنیچلغوز طرف م هیکردن با  فکر

 جون هم بلده! یال

 

 رو هم داماد! ای!حیرو عروس کرد شرم

 

 از شرت راحت بشم. یایدرب یدگیاز ترش یکیبه  دمیهم تورو م گهیچند روز د-

 

 خونه. میو برگشت میکرد یارسالن و دوست هاش خداحافظ از
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***** 

 

 

 

 گذره... یم دارمونیاز د دوماه

 تر.اصال وقت سر خاروندن نداشتم. نیتو ذهنم کمرنگ تر شده بود،درس ها هم سنگ ارسالن

 زدم. یموندم و خر م یم داریها با قهوه ب شب

 

 کنکوره... گهید دوماه

 قبول بشم. یکمک کن دولت ایخدا

 داشته باشم. یپول هیبشم که  یخواستم منش ی.مستمیخودم با یپا یسرم زده بود رو به

 ام کنار بذارم. هیزیخواستم واسه جه یهم م یکم

 

 گذاشته بودم واسه بعد از کنکورم که سرم خلوت شد. فقط

سر  یگذاشته بود که کس ییهاف هافو ریخودش پ یاومد سر کالس؛به جا یکرد،کمتر م یداشت ازدواج م استاد

 اومد. یدر نم کشیکالسش ج

 .رونیکردم گفت از کالسم برو ب یبار شوخ هی

 درب رو بستم. رونیرفتم ب لکسیر یلیخ پاشدم
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 رو برداشتم. فمیرو دوباره باز کردم و رفتم داخل کالس ک درب

 گفتم. یزیرفتم داخل در گوش آوا چ رون،بازیاومدم ب دوباره

 گفتم. یزیباز رفتم در گوش نفس چ رونیب اومدم

 اخر با داد گفت از

 

 چه وضعشه خانوم؟! نیا-

 

 جوابش گفتم در

 

 نیا اوستاش که الی.واونیاز اهلش بپرس نید؟بریپرس یرو م تیام که ازم وضع انهیخاورم یاسیگر س لیمگه من تحل-

 به حاله دانشجوش! یباشه وا

 با حرص نگاهم کرد. نیموقع کالس تموم شدو ا همون

 نکرده! ییخدا نیکن ی.سکته مستیواسه سنتون خوب ن نیگفتم حرص نخور لکسیهم آروم و ر من

 

 از کالس. رونیخانموار اومدم ب یلیخ بعدهم

 اومدم. رونیهاف هافو از فکر ب ریپ یصدا با

 .رونیب میبروبچ اومد با

 

 ازبس خر زدم! دیپوک گهیبچه ها مغزم د یوا-آوا
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 من بخاطر درس مجبور شدم نرم. ی.اون روز همه خونوادم رفتن پارک ولنطوریاوهوم منم هم-نفس

 

 .یخوند یهمون جا م یرفت یخب م-

 

 تونم درس بخونم! ینم ییخب من اگه برم جا-نفس

 

 .یپس مثل خودم-

 

 تونم! یمن م یول-آوا

 

 و نفس باهم... من

 

 !یخب تو االغ-

 

 دنبال هم. میو افتاد مینگاه کرد گهیهمد به

 اون رو... یمن رو بکشه،من مو یخواست مو یم اون

 

 و فقط ضمن خنده بود. مینداشت یش.البته اعتقاد یشوهرش خوشگل تر م دیکش یزودتر م یهرک
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 .نیعقل نگرفت یول نیگنده!شتر شد یبسه خرسا-اوا

 

 پسره. هیموقع نفس محکم خورد به  همون

 کرد،سرش طرف من بود که پشتش بودم. یو از دستم فرار م دیدو ینفس داشت م آخه

 .یباز بمیو شروع کرد به ننه من غر نیزم افتاد

 

 پام! یسرم،ااااا یاااااا-نفس

 

 خوام! یحواسم نبود.عذر م دیببخش یوا-پسره

 

 نگاهش کرد. ینشست کنار نفس و با نگران بعدهم

 قدبلند و چهار شونه. یپسر

 بود. ینازک.پسر جذاب یها ،لبینسبتا عقاب ینی،بیعسل یها چشم

 

 کنه. یخودش رو لوس م یفقط داره الک ستیمرگش هم ن چیدونم نفس ه یکه م من

 نفس بود. هیشوم که ظاهرا بر عل یکنه،با لبخند یاون هم داره بهم نگاه م دمیبه آوا نگاه کردم که د همزمان

 .میشد رهینفس بودن خ یالیخ یکه درحال پانسمان زخم ها وونهیو به اون دوتا د گهیدور کمر همد میانداخت دست
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 تر... نییپا کمیاااا،اره همون جا،-نفس

 

 کرد. یچپ و راست م ینفس رو کم یداشت پا پسره

 پاش شکسته باشه. دیترس یم

 !؟یاریدرم یاز خودت عنتر باز یکه دار یبگه مگه با بلدوزر تصادف کرد ستین یکیآخه  د

 

 ما افتاد. طونیش یسرش رو اورد باال که نگاهش به چشم ها نفس

 از ما دور شد. یشد رمید دیبا ببخش ریاز جاش پاشدو مثل ت هوی

 رفت. یبا اجازه ا دیبدبخت متعجب به ما نگاه کرد بعدهم با ببخش پسره

 .میمن و آوا مونده بود حاال

 

 .میبرم خونه امشب مهمون دار دیمن با یال-آوا

 

داشتم اروم  یرو ادهیبودم،خودم از آوا خواستم چون حس پ اوردهین نیکه ماش ییکردم و از اون جا یخداحافظ ازش

 به سمت خونه راه افتادم.

 کردم. یفکر م ریاتفاقات سه ماه اخ به

 

 جاست؟!که االن ک نیارسالن،به ا به

 ه؟یکنه؟با ک یکار م یچ
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 زد بیاز درون بهم نه یزیچ هینه که  ایبه فکر من هم هست  اصال

 بشه؟! یباشه که چ ادتی به

 

 بشه؟! یواقعا،که چ اره

 .دمشیند گهید دمشیدانشگاه د یکه تو پارک جلو نیا دمش؛بعدازیوقته ند یلیخ

 .دمید یشرکت یافکار بودم که خودم رو جلو نیهم تو

 افتادم یگر یمنش یبرا ممیتصم ادی

 ...ای لیوک ایدکتر بشم با مهندس  یمنش حاال

 

 نداره کار بده؟ یسابقه کار چیکه ه یبه دختر ادیم یک حاال

 مسلطم. وتریکه به کامپ نهیا حداقلش

 رو بدن. یابدارچ فیفکر کنم تو شرکت بهم شغل شر یول

 .ستمیرو هم بلد ن همون

ه ک وونهید هی یزنم بدبخت هارو مثل اون پسره بخت برگشته که خدا زده بود پس کله اش اومده بود خواستگار یم

 سوزونم. یمن باشم م

 کنن. یم رونمیتوالت ب ییبا دمپا بعدهم

 

 گستر شرق... هیسا شرکت

 جا بزنم اخه  نیسر به ا هیباشه  ادمی
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 .میازمندین یمنش کیزده بود با عنوان به  یدرش برگه ا سر

 

 .میهم رفت کایمل یخواستگار

 بودم. کایزوم آرتام رو مل یمتوجه نگاه ها یمراسم خواستگار تو

 ...ختیر یشرشر عرق م یبدبخت هم ه اون

 

 روزها بره خارج واسه درسش. نیقرار بود هم ایارش

 شد... یمطمئن بودم دلم براش تنگ م میبود ریمثل کاردو پن شهیکه هم نیا با

 

 

 

******* 

 

 

 

 ارسالن

 

 

 گذشت... دوماه
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 ...دمیکه دوباره اون دختر مرموز رو د یروز از

 .دمشیبه اون پارک سرزدم ند یاز اون هرچ بعد

 دلم براش تنگ شده بود. بیعج

 بچگونه اش. یها طنتیمعصومش،ش یچشم ها واسه

 رو کرد. رویجون گفتنش تو اون روز که دلم رو ز یاون ار و

 نگفتم. یزیاحساسام به اشکان چ نیا از

 

 .ارهیبگم پدرم رو درم یزیدونستم اگه بهش چ یم

 مامان بدجور رو مخم بود. یروزها نیا یها زمزمه

 کنن. یرسم دارویمن و ش ینامزد دیگفت با یم مدام

 کنه. یگفت دختره هزار تا خواستگار داره همه اشون رو هم بخاطر من داره رد م یم

 

 .رهیبه من چه! اصال بره بم خو

 نچسب! یپررو دختره

 .شهیم زونیازم آو مونیمثل م نهیب یرو م چارهیمن ب تا

 فهمه! یهم نم ینامحرم محرم

 عقد ما دوتا تو آسمونا بسته شده. زمیعز گهیم گمیهم که م بهش

 

 آشغال... نیهم از اون داداش بدتر از خودش.شرو اون
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 کرد. یم یبه من حسود شهیهم

 گرفت. یبهتر از من م یکیگرفتم اون  یم یزیهرچ

 بود که من داشتم. ییزایدنبال چ شهیهم

 .دیخر یمدل باالتر ازم م هیگرفتم  یم یگوش اگه

 

 زد که... یرو زمان ییضربه نها یول

 

 روز خسته از دانشگاه اومدم خونه. اون

 ؟ییمامان مامان!کجا-

 صداش از تو اشپزخونه اومد. مامان

 جام. نیمامان جان ا ایب یسالم پسرم خسته نباش-مامان

 .ذارهیمامان داره صورتش رو ماسک م دمیتو اشپزخونه که د رفتم

 باز شروع کرد! پوووووف

 پسرم برو خونه عموت،-مامان

 اون جا. یبر یاومد یزنگ زد گفت وقت نیشرو

 .مینداشت یداد و خورد چیه نیتعجب کردم آخه من و شرو یلیخ

 گفتم و رفتم تو اتاقم. یا باشه

 کارم داره؟ یچ نیشرو یعنی

 .نگیرو برداشتم.رفتم تو پارک چمیعوض کردم و سو کیو ش زیدست لباس تم کیهام رو با  لباس
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 در خونه عمو بودم. یساعت جلو میرو که دراوردم از پارک بعد ن نیماش

 رو فشردم که درب باز شد و داخل شدم. زنگ

 

 اسانسور رفتم طبقه پنجم که خونه عمو بود. با

 درب بازه. دمیزنگ بزنم که د خواستم

 تقه به درب زدم و رفتم داخل. چند

 ساکت بود. خونه

 بازه. نیو درب اتاق شرو ستیخونه ن یکس دمیرفتم که د جلوتر

 اومد. یم ییزمزمه ها یاتاقش صدا از

 رفتم،صداها واضح تر شده بود. جلوتر

 که به نظرم اشنا بود. یدختر یصدا

 !هیچ دمیفهم یگفت که نم یم ییزایچ هیکه داشت  نیشرو یصدا و

 ه؟یکارهاش چ نیاز ا منظورش

 دخترش رو دعوت کرده من هم اورده... دوست

 تقه به درب زدم و گفتم چند

 

 ؟یکارم داشت یمن اومدم!چ نیشرو-

 تو پسر عمو! ایب-نیشرو

 تعجب وارد شدم. با
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 بود. نییپا سرم

 اشنا گره خورد. یرو بستم و سرم رو اوردم باال که نگاهم تو نگاه درب

 ...دمشیهمه سال!د نیبود،اره!بعد ا خودش

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا اون،اون

 به اون انداخت. یبه من و نگاه ینگاه نیشرو

 

 اون. یهاش رو محکم گذاشت رو لب ها لب

 کنن؟ یکار م یها دارن چ یعوض اون

 شدم. یکردم عاشق اون دوتا چشم آب یفکر م یکه روز یمن!من یجلو

 کرد. یام م وونهید شیو خمار یگر که با لوند لهیدوتا چشم ح اون

 شده بود. ختهیرنگ شده اش که فر درشت شده بود دورش ازادانه ر ییطال یموها

 جدا کرد و از رو تخت بلند شد. نیشدت خودش رو از شرو به

 .نییبرهنه اش نگاه کردم و سرم رو انداختم پا مهیبدن ن به

گونه هاش روون  یاز چشم هاش رو باریکرد.اشک مثل جو یهم م هیگر نیح نیهم د،دریپوش عیهاش رو سر لباس

 بود.

 گفت دیلباس هاش رو پوش یوقت

 

 !؟یکن یکار م یجا چ نیتو،تو ا-

 سر داد و گفت یخنده مستانه ا نیشرو
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 عشقم... ایپر زم،ویعز یکنم! ارسالن پسرعمو یم یمعرف-

 نگاه کردم. نیو شرو ایتمسخر به پر با

 نیکردم انقدر پست فطرت باشه که ا یفکر نم یرو دوست داشتم ول ایپر یدونست من زمان یم نیدونستم شرو یم

 کار رو کنه.

 زدن من بوده. نیمسخره فقط و فقط زم یباز نیاز به راه انداختن ا نیدونستم هدف شرو یم

 

 خانوم! ایخوش وقتم پر-

 کرد. یبا بهت نگاهم م ایپر

 داد. شیشونیرو پ یقیاز لب هاش پاک شدو جاش رو به اخم عم نیشرو پوزخند

 حلقه کردو به سمت هال حرکت کرد. ایرو دور کمر پر دستش

 م روبروش نشستم.ه د،منیرو بوس شیشونیمبل نشوندو پ یرو رو ایپوزخند دنبالشون راه افتادم.پر با

 رفت تو اشپزخونه. بعدهم

رعه ج ایکرد.پر کینزد ایهارو برداشت و به لب پر وانیاز ل یکی.زیشربت برگشت و گذاشتشون رو م وانیچند ل با

لبش خورده بود شربت رو ال جرعه سر  ایکه پر ییبهم انداخت و از همون جا ینگاه خصمانه ا نی.شرودینوش یکیکوچ

 .دیکش

 نگاه کردم و گفتم نیتمسخر به شرو با

 

 ؟یتاحاال پس مونده خور شد یاز ک-

 با حرص نگاهم کرد. نیو شرو یبا ناباور ایپر

 !زهیندارم وجود خودش برام عز یکار ایمن به گذشته پر-نیشرو



 ضربان عشق

 
158 

 

 ؟یبهش شماره داد یدیبه اون دختر تو شمال رس یکه وقت زهیبرات عز یاها بعد چجور-

 !یدیاشتباه د دیشا ادینم ادمی یزیمن چ-نیشرو

ه لحظ نیخونه تو ا نیکنم حضور من در ا یمن فکر م یول یندار یبه گذشته اش کار یتو گفت یهه چه جالب!راست-

 مربوط به گذشته اس...

 

 نیو شرو ایاز داخل داشتم از تنفر نسبت به پر یخونسرد داشتم ول یزدم که ظاهر یحرف هارو م نیا یحال در

 شدم. یمنفجر م

 از پشت بهم خنجر زد. یگفت دوستت دارم ول یکه به من م ییایپر

 .دیلرز یبودو اروم شونه هاش م نییسرش پا ایپر

 کنه! اشک تمساح... یم هیگر هه

 جام پاشدم و گفتم از

 

 کار دارم تو شرکت. یمن برم که کل نیندار یاگه کار-

 اومدم. رونیتوجه به هر دوتاشون از خونه ب یب بعدم

 .دمیکش یقیرو بستمو نفس عم درب

 کشم. ینم گهی.دهیامروز کاف واسه

 

 .نیضربه شرو نیبود بدتر نیا
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****** 

 

 

 

 الناز

 

 

 .میبود ستادهیمحوطه ا تو

 .دیاسترس داشتم؛باالخره روز کنکور فرا رس یلیخ

 قبول بشم! یکمک کن دولت ایخدا یوا

 

 داخل. میموقع درب رو باز کردن.من و آوا و نفس رفت همون

 .میو نشست میکرد دایهامون رو پ شماره

 مشهد قبول بشم. یکمک کن دندون پزشک ایخدا

 ها وبعد پاسخ نامه هارو پخش کردن. پرسشنامه

 سوال ها برام آشنا بودن و راحت جواب دادم. شتریب
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**** 

 

 

 .رونیسالن آزمون اومدم ب از

 کنه قبول بشم. خدا

 رفتم خونه. میکه معطل نش میکه آوا گفته بود منتظر نمون ییاون جا از

 قبول بشم... یکردم که دولت یمدت دعا م تموم

 

 

**** 

 

 .یکه هردو گفتن خوب دادن تا حد دمیبا آوا و نفس تماس گرفتم و ازشون در مورد کنکور پرس شیپ یلحظات

 کنکور زودتر برم سر کار. جینتا یبرا گرفتم واسه کمتر شدن استرسم میتصم

 

 بود. شیمراسم نامزد یکارها ریکه درگ ه،آرتامیبود که خوبه و سرگرم نیمامان نظرش ا ینبود ول یراض ادیز بابا

 داد. یرو انجام م زاشیو یهم کارها ایارش

 

 به نام دالرام عالقه منده. یبه دختر دمیکش رزبونشیاز ز داًیجد



 ضربان عشق

 
161 

 

 .دمشید کیو از نزد میقرار گذاشت باهم

 بود. و صد البته ناز! یخوب و مهربون دختر

 

 .یتاب یقراره بره خارج شروع کرد به ب ایارش دیکه فهم نیبه محض ا اما

 یعبور از مرز متأهل م یبرا دیبا ینداشتن ول یکنه پدرو مادرش هم مشکل لیهم دوست داشت بره آلمان تحص اون

 بود.

 .شیبا خودت ببر یتون یدر اون صورت م نینامزد کن شیرخواستگا میگفتم بر ایارش به

 کرد. دییهم با لبخند حرفم رو تا ایارش

 

 .میداخل خونه دالرام هست االن

 برداشتم و آروم گفتم یرو جلوم نگه داشت که استکان ییچا ینیموقع دالرام س همون

 

 زن داداشه گلم! یمرس-

 .ایگل انداخت و با خجالت رفت به سمت ارش لپاش

 داشت. یبهش زل زده بود و دست بر نم رهیخ رهیخ ایارش

 هوا. دیکه زدم تو پهلوش سه متر پر یسقلمه محکم با

 پهلوش و با اخم نگاهم کرد. یرو گذاشت رو دستش

 زدم و به دالرام با ابرو اشاره کردم. یا گهید سقلمه

 



 ضربان عشق

 
162 

 

 هاش دست بردار نبود. یباز جیگ نیاز ا ایانگار ارش یول

 حواس گفت یب

 

 !؟یایچته چرا چشمو ابرو م-ایارش

 

 جمع منفجر شد از خنده. هوی

 افتاد و متوجه دالرام شد که درحال آب شدن از خجالت بود. شیشدم که تازه دو هزار رهیحرص بهش خ با

 کردم! یم درکش

 .دیبار یشرم بود که از سر و صورتش م عرق

 

 شام نگهمون داشتن. یهم به اجبار برا آخرشب

 خوششون اومده بود! ایاز ارش انگار

 بابا فکر کنم به خاطر من بود! نه

 .میاگه پسره رو از دست بد فهیداره!ح یچه خواهر خوب و خانم نیخودشون گفتن بب با

 

 !یکن یم فیانقدر از خودت تعر ینش خفه

 

 .لیتحص یآلمان بشن برا یو راه رنیزود مجلس بگ یلیصحبت قرار شد خ یاز کل بعد

 راه و ساختمان بود. یرشته اش مهندس ایدالرام هم مثل ارش آخه
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 شب باشه. کیدر  ایآرتام و ارش یمن قرار شد مجلس نامزد شنهادیپ به

 برم دنبال لباس! دیبا فردا

 

 فرو رفتم... یخبر یافکار کم کم چشم هام گرم شد و به عالم ب نیهم در

 

 

**** 

 

 

 گفت یبا کالفگ آوا

 

 بخر بنداز گردنت منم راحت کن. یگون سهیک هی!یکن یرو م روی!چقدر پاساژا رو زیخسته شدم الاه به خدا -آوا

 

 گفتم یخنده و لحن حرص درار با

 

ه ک یداشت یدونم تو چ ی.من نمیمثل خرس گنده و چاق شد یدی! بس که تو خونه چپیراه برو الغر ش کمی رزنیپ-

 خر شد اومد تورو گرفت! اوشیس
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 داشتم،دوما با شوملم درست صحبت کن! یچاوال همه -آوا

 

 گفتم جانیاز مغازه ها افتاد.با ه یکی نیتریکه نگاهم به و میکلکل و خنده بود درحال

 

 !نیبب نویعه آوا ا-

 

 شدم. رهیکرد خ یم ییخودنما نیتریکه پشت و یدیلباس سف به

 شد. یپشت گردن بسته م ییطال نینگ فیکوتاه دخترونه که با چندتا رد رهنیپ

 یداشت و با نخ ها یریش دیسف نهیاش زم د،پارچهیرس یزانو م یوجب باال کیو حالت تنگ داشت،تا  یدلبر قهی

 خورد که جلوش باز بودو عقبش بلند. یکمر م یاز جا یروش کار شده بود، تور ییطال یو پولک ها ییطال

 خورد. یم ینینگ ییطال یها شهیهم از همون تور بود و روش ر کمرش

 

برام پروش کنم.از همون رنگ برام اوردو داد به دستم.رفتم داخل  ارتشیداخل و به فروشنده سفارش کردم ب میرفت

ه خودم دوخته شد ینشسته بود انگار برا بایبه تنم ز یداشت.به قدر یقشنگ یلی.تن خور خدمشیاتق پرو و پوش

 بود.

 

 شروع کرد به،بَه بَه و چه چه کردن. دشیکه به تنم د آوا

 خوان. شیپ یاتاق پرو خارج شدم و لباس رو گذاشتم رو از

 بود. دهیلباسش رو همون اول خر رون،آوایکه حساب کردم از مغازه اومدم ب نیا بعد

 دامنش پر از پَر. نییزانوش بود و پا یوجب باال کیکه تا  ریس یبه رنگ آب یبلند و ماکس یلباس
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 خونه. میو رفت میهم گرفت شگاهیآرا وقت

 

 کنن. شیهم آرا هیبود هردوتا عروس رو شب قرار

 

 

****** 

 

 

 زدم یبهش انداختم و سوت نیبا تحس ینگاه

 

 .دهیامشب جون م اوشیس ییآوا یوا-

 

 !یکه چقدر خوشگل شد دتید یجونت بودو م یکاش ار-آوا

 

 .میحاضر ش میبر انیبرو گمشو االن داداشام م-

 

 دلم پر از شوق شد. بیعج نهیلباس بب نیکه ارسالن من رو تو ا نیفکر ا از

 جذاب شده بود. یلیرنگ خ یو کراوات نبات دیسف رهنیبراق با پ یبا کت و شلوار مشک آرتام
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وشگل خ یلیخورد خ یم یلیاکل یزانوش تنگ بود و از زانو به بعدش تورها یبلندش که تا رو ینبات رهنیبا پ کایمل

 شده بود.

 

 لحظه ها خوشحال بودم! نیا دنیاز د چقدر

 .دیشد د یعروس و داماد نشستن.تو تک تک حرکاتشون عشق رو م گاهیتو جا دنیکه باهم رقص نیا بعد

 

 کردم نشستم. یرو بابت شاباش واسه رقص قشنگم خال زمیداداش عز بیخوب ج یهم وقت من

 و دالرام اومدن داخل مجلس زنونه. ایرفتن و ارش کایمل آرتامو

 بود. دهیپوش یسرمه ا نیبا شلوار ج ریس یکت اسپرت آب ایارش

 بود. کایمل یو لباس هاش کپ شیهم آرا دالرام

 

 .دمیروهم خوب عنکبوت الزم کردم رفتم سرجام نشستم و شربتم رو با لذت نوش ایارش بیج یوقت

 و دالرام! کایشود امشب واسه مل یشب چه

 

 گفتسردادم.آوا که کنارم نشسته بود  یشوم خنده

 

 ؟یکن یم یچه فکر شوم یباز دار-

 

 ابروش رو داد باال. یتا هی شیشگینگاه کردم که به عادت هم بهش
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 !ادیسرشون م ییو دالرام چه بال کایکه امشب مل نیبه ا-

 

 با تعجب نگاهم کرد. آوا

 

 !ایتونن در برن.مخصوصا ارش یمن نم  یاز دست داداشا-

 

 شب همه نخود نخود هر که رود خانه خود شد... آخر

 

 

****** 

 

 

 گذشت... یم یموندن ادیهفته از اون شب به  کی

 رو روشن کرده بود. شیریبا دالرام رفت خارج.مامان دوباره دستگاه آبغوره گ شبید ایارش

 گذاشتم و گفتم گهیاشک دست هاشون رو تو دست همد یاز قطره ا غیالرج در یلیمن خ یول

 

 خرسا بخورنت. یجلو ندازمتیکنم م یات م مهیق مهی!قیکرد تیاذ مویخدانکنه بفهمم آبج ایارش-
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 به دالرام گفتم رو

 

 !ارمیالمان دخلشو م امیندا بده سه سوت م هیکرد  تتیدالرام اذ-

 

 .یاریدخل منو ب یخوا یجوجه م یحاال تو-ایارش

 

 خروس. یاره اقا-

 

 و دوباره بهشون سفارش کردم زود زود بهمون سر بزنن. میدیخند همه

 کم کم از ما دور شدن. مایشدن،با به پرواز در اومدن هواپ مایهواپ سوار

 همون لحظه اول دلم براشون تنگ شد. از

 

 بود. کایانداختم که در حال حرف زدن با مل یآرتام نگاه به

 ارسالن افتادم... ادیآگاه  ناخود

 کنه؟ یاالن چه کار م یعنی

 که دوستش داره نشسته. یکنار کس دیشا

 

 میدیکه به خونه رس نیگلوم نشست.بعد ا یتو یفکر بغض بد نیا از

 کردم. یپل ینیداخل اتاقم و آهنگ غمگ رفتم



 ضربان عشق

 
169 

 

 

 ...یعبدالمالک یتو بارون از عل آهنگ

 

 که تورو نمیتو فکر ا شهیهم

 نمیب یکجا م ندهیدر آ من

 شمیبا تو روبرو م یچه حس با

 نمیبازم غمگ ایحالم  خوبه

 که نیا ای یشیتفاوت رد م یب

 یریگ یدلواپسمو م دست

  ایشباهت به خودم دارم  من

 یریتغ هینگام دنبال  تو

 

 بارون  تو

 چتر یزدن ب قدم

 رفت ادتی یچجور

 یتونست یچجور

 اون قدر دلم برات تنگه من

 بهم یگشت یبر م که

 یدونست یم اگه
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 باختم... یحالم بود واقعا!داشتم شرط رو م وصف

 که با آوا بستم. یشرط

 تونم بهش فکر نکنم. ینه من م نه

 فراموشش کنم... شهیهم یگرفتم که برا یجد میو سرنوشت تصم ریاز دست تقد غافل

 

 

**** 

 

 

 کیکه از  یکردم و رفتم به سمت آدرس یکردم از مامان خداحافظ شیآرا یکه کم نیزدم؛بعد ا یکیو ش یرسم پیت

 زنگ زده بودم. یاستخدام منش یواسه آگه روزیکه د یشرکت گرفته بودم. زمان

 شدم و به سمت ساختمون شرکت حرکت کردم. ادهیپ نیبه آدرس مورد نظر از ماش دنیمحض رس به

 

 نگاه کنه! نییاز پا شیبه بلند یافته وقت یکه آدم کالهش م یاز همون نوع یساختمون

 داخل و دکمه آسانسور رو فشردم. رفتم

 .دمیطبقه دهم که همون شرکت بود رس به

 

 بود. یخال یمنش زیسمت درب قدم برداشتم.م به
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 !شه؟یمال من م یعنی

 که به گوشم خورد داخل شدم و درب رو بستم. یدییبفرما یصدا با

 به اطراف انداختم. ینگاه

 نشسته بود. یزیکرد پشت م ینسبتا جوون که منتظر نگاهم م یمرد

 

 شد. داریتعجب تو چهره اش پد دیکه من رو د نیمحض ا به

 !لهیاس!تعط وونهیکال د نیا

 

 سالم کردم که فقط سرش رو تکون داد. آروم

 !ییلویاون سر سه ک یدهن وامونده ات رو تکون بده به جا یگوشت وامونده تو کهیت هیاون  خب

 کرد. یمغرور نگاهم م زویه ینگاه با

 

 د؟یدان یشما م ایدم؟عایزشتوک خان رو د نیبرام آشنا بود.من کجا ا بیعج

 خورده! یصبح چ ادینم ادشیپرسم،خودش  یم یبابا اومدم از چه کس یا

 آقا نطقش باز شد باالخره

 

 .میدار اجیبا سابقه کار احت یمنش هیما به  دیهمونطور که مطلع-مرد

 

 گفتم متعجب
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 ندارم! یاما من که گفتم سابقه کار-

 

 شو! میمنش ایخب منم نگفتم توب-مرد

 

 ...شتریمتعجب شدم،از حرفش هم ب شیلحن ناگهان ریتغ از

 تعجب گفتم با

 

 کار کنم؟ یچ دیشرکت با نیپس من تو ا-

 

 ور دل من که حوصله ام سر نره! ینیشیتو م-مرد

 

 کارم؟ یوا مگه ب-

 

 ؟یچطور ونیلیبابتش،با دو م دمیبهت م یخوب من پول-مرده

 

 بهت نگاهش کردم. با

 مردک؟! نیا هیچ منظورش

 و گفتم دمیهام رو توهم کش اخم



 ضربان عشق

 
173 

 

 

 برم... دیاومده.من با شیفکر کنم سوتفاهم پ دیببخش-

 

 که خواستم درب رو باز کنم که از پشت مچ دستم رو محکم گرفت. نیبرم،به محض ا پاشدم

 ام داد. هیتک وارید گردوند و به برم

 شد. رهیچشم هام خ یرو آورد جلو و تو سرش

 

 بود دوقدم عقب رفت. ینگاهش کردم و به شدت هولش دادم که چون ناگهان یتر قیاخم عم با

 .دیرو گرفت و کش فمیسمت درب و بازش کردم که از پشت ک دمیدو عیسر

 داد گفتم با

 

 شعور! یولم کن ب-

 

 دهنم و خواست من رو بکشه داخل که دستش رو گاز گرفتم. یرو محکم گذاشت رو دستش

 و گفت دیکش یبلند ادیفر

 

 

 !؟یکرد یچه غلط طهیدختره سل-
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 رد کردم. یکیدو خودم رو به پله ها رسوندم و پله هارو دوتا  با

 کل وجود آسانسور رو فراموش کرده بودم. به

 .میو هردو پرت شد یمحکم خوردم به کس نییپا امیرو ب یخواستم پله بعد تا

 اون به پشت افتادو من روش افتادم. میپاگرد بود یتو چون

 افتاده بود. یسامسونتش گوشه ا فیک

 من هم افتاد اونورتر. فیک

 

 تو شوک بودم که سرم رو آوردم باالو بهش نگاه کردم که... هنوز

 ...دمیرو د طونیش یچشم مشک دوتا

 

 که... نیکه،ا نیا

 !ارسالنه

 از روش پاشم که مثل دفعه قبل کمرم رو محکم گرفت. خواستم

 کمک کن! ایخدا یوا

 گفتم اون مردک برام آشنا بود! آهان

 اومد... ادمی

 

 کردم! خشیکه سنگ رو  یبود؛همون نیشرو اون

 به خاطر تماس دستش با کمرم بدنم مورمور شدو صدام آروم... باز



 ضربان عشق

 
175 

 

 

 ن؟یکمرمو ول کن شهیم-

 

 نگاهم کرد و گفت طونیش باز

 

 نه! گهیدفعه د نیمظلومتو خوردم.ا افهینچ!دفعه قبل گول ق-

 

 گفتم یلحن ملتمس با

 

 شهیهردومون بد م ینمتمون،برایبب یکنم!زشته!ممکنه کس یارسالن خواهش م-

 

 حساسش. یزانوم خورد به جا هویپاشدم. عیرو رها کرد که سر کمرم

 !شهیحروم مبگردم االن از نعمت پدرشدن م یاله یا

 دوباره نشستم و گفتم ینگران با

 

 شد؟! ینبود.چ ید،عمدیببخش یوا-

 

 شد. طونیصورت منقبض شده اش دوباره ش دینگرانم رو که د نگاه

 جاش پاشد و لباس هاش رو تکوند. از
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 شده گفت زیر یاخم هاش توهم رفت و با چشم ها هوی

 

 ؟یکرد یکار م یچ نی!دفتر شرو؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا نمیاصال بب-

 که هول شده بودم گفتم بس

 

 گه؟ید هیک نیشرو-

 

 خنده و گفت ریزد ز یپق

 

 ادیبهت م طونکی!واقعا شیبانمک یلیدختر تو خ-

 

 شرکت اومده بودم نیاستخدام ا یگه زه،واسهیمن،من چ-

 

 کدوم؟-ارسالن

 

 !هییباال نیهم-

 

 !یکار داشت نیپس تو با شرو-ارسالن
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 .دمیبه عقب پر یبه سمتم براق شد که قدم هوی

 

 !؟یکار داشت یباهاش چ-ارسالن

 

 من من گفتم با

 

 اومده بودم شیبه خدا! گفتم که واسه آگه یچیه-

 

 به گوشم خورد. یتند کس یقدم ها یصدا

 اومد. لیعزرائ هویکه  میبه سمت پله ها نگاه کرد هردو

 ترس پشت ارسالن پنهون شدم که با تعجب نگاهم کرد. از

 با اخم به ارسالن بعد به من نگاه کردو گفت نیشرو

 

 ؟یکرد میمنو چرا پشتت قا یارسالن منش-

 

 من گفت روبه

 

 کار ها همه تل انبار شدن! نمیبب ایب-
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 شده بود. رهیخ نیترس به ارسالن نگاه کردم که با اخم به من و شرو با

 بهم انداخت و کنار رفت. یبرگشت سمتم.نگاه کامل

 .نیشرو شینبود من رو بفرسته پ یراض انگار

 .دمیکه محکم بازوش رو چسب رهیازم فاصله بگ خواست

 شد و گفت رهیاخم بهم خ با

 یداراب یآقا یول کن دستمو! برو جا-

 

 شد. دهیبودم که بازوم از پشت کش رهیترس بهش خ با

 بود. نیشرو دمیکه د نمیشدنم رو بب دهیپشتم نگاه کردم تا مسبب کش به

 .نی.پرت شدم به سمت شرودیارسالن چنگ انداختم که دستش رو به شدت کش یام به بازو گهیدست د با

 .نیزم یو پرت شدم رو دمیکش یفیخف غیج

 به ارسالن نگاه کردم و از جام پاشدم. یدلخور با

 

 اومدم. نییتوجه به هردوشون از پله ها پا یرو برداشتم و ب فمیک

 راه گلوم رو بسته بود. یبد بغض

 دفاع کنه. نیشرو یو ازم جلو ستهیتوقع داشتم پشتم با انگار

 کردم... یانگار اشتباه م یول

 

 شد. دهیگونه ام که همون موقع از پشت دستم کش یافتاد رو یاشک سمج قطره
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که مونده بود به پاگرد برسم رو پرت شدم و با زانو  ی.دوتا پله ادمیدستم رو به شدت کش نهیکه شرو نیتصور ا با

 .نیخوردم زم

 .دیچیزانوم پام پ یتو یبد درد

 پاره شده و زانوم خراش برداشته. یشلوارم کم یسر زانو دمیرو بلند کردم که د زانوم

 

 .دمیرو برداشتم و با سرعت به سمت در دو فمیتوجه ک یب

 که گفت دیچیارسالن تو گوشم پ یصدا

 

 خانوم واستا کارت دارم.-

 

 صداش دوباره بغض تو گلوم نشست. دنیشن با

 .دمیآسانسور رس دم،بهیدو یشتریسرعت ب با

 داخلش و دکمه رو فشردم. دمیشکر آسانسور تو همون طبقه بود.پر خدارو

 

 شد که ارسالن در رو باز و خودش رو داخل آسانسور پرت کرد. یداشت بسته م در

 شد. رهیاخم بهم خ با

 نگاهم رو ازش گرفتم. یدلخور با

 دیچیتو آسانسور پ راشیجذاب و گ یصدا
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 ؟یکارتو از امروز شروع کن دینبا ؟مگهیکن یم نیهمچ ،چرایبود شی!خب تو منش؟یخانوم چرا ناراحت شد-ارسالن

 

 گفتم غیکردم و با ج یرو سرش خال میهمه دق و دل هوی

 

 ی.مامیور دلش براش عشوه ب نمیخراب بش یخواد؛ گفت مثل دخترا ینم یاون گفت منش ستم،ین شیمن اصال منش-

 باهاش باشم همه جوره... یعنی؟یچ یعنی یدون یکنارم حوصلم سر نره.م نیگفت بش

 

 اجازه حرف زدن بهم رو نداد. گهیتو گلوم د بغض

 .گهیکه سرم رو چرخوندم سمت د دیگونه ام قلت یاز چشمم رو یاشک قطره

 چونه ام و سرم رو سمت خودش برگردوند. ریرو گذاشت ز دستش

 شدم. رهیتر بود خ کیتار شهیآسمون چشم هاش که از هم یتو

 ابروهاش افتاده بود. نیب یقیعم گره

 انگشت شصتش اشکم رو پاک کرد و گفت با

 

 !ارمیپدرشو درم-

 

 زد ادیفر هوی

 

 !ارمیپدرشو درم-
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 کر. یبرد و باهام خداحافظ نمیرو به اجبار تا کنار ماش من

 سر شرکتش برم. هیشرکتش رو داد و سفارش کرد فردا  کارت

 رو به حرکت دراوردم و به سمت خونه حرکت کردم. نیماش ینگران با

 

 به خواب رفتم... ینگران ییایبا دن شب

 

 

 

******* 

 

 

 ارسالن

 

 

 شدم. یتر م یحرف هاش لحظه به لحظه عصب دنیشن از

 .دمیرس یبه مرز جنون م ختیر یم یاون عوض فیاز اشک هاش که به خاطر اراج داشتم

 کردم و کارتم رو دادم بهش. شیهزار زحمت راه با
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 حرکت کردم. نیاز رفتنش با توپ پر به سمت دفتر شرو بعد

 طور رفتار کنه؟ نیمن من ا یجرئت کرده با همه زندگ چطور

 

 رو بشکنم. یخواستم هرچه زودتر گردن اون عوض یلحظه متوجه حرف هام نبودم فقط م اون

 برخورد کرد. واریبه د یبد یشدت در اتاقش رو باز کردم که با صدا با

 من اخم هاش توهم رفت. دنیکه با د زشیم یرو اورد باال از رو سرش

 اش رو گرفتم و بلندش کردم. قهیدوقدم بلند خودم رو بهش رسوندم. با

 شد. یخون جار شینیحواله صورتش کردم که از ب یمحکم مشت

 ام رو گرفت. قهیخشم نگاهم کردو متقابال  با

 دیکش ادیفر یعصب

 

 ؟یچه مرگته رم کرد-نیشرو

 

 گفتم تیاز عصبان یدورگه ناش یصدا با

 

 ...ذارمیذارم،نمینم گهید یدار نبود،ول شهینگفتم؛چون حسم نسبت بهش ر یچیه یرو ازم گرفت ایپر-

 

 بود؟! یچ اسمش

 هم دارم.خاک بر سرم کنن. یعاشق یدونم بعد ادعا یاسمش رو نم من
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 دمیرو حفظ کردم و غر موضعم

 

 من بکش کنار. ی! پاتو از زندگیریعشقمو ازم بگ نیا-

 

 پوزخند نگاهم کرد و گفت با

 

گذرم، نه به خاطر رقابت با  یبدون من از اون دختر نم نمیعاشق ا یآقا یآهان پس بگو آقا دوباره عاشق شدن! ول-

 دفعه به خاطر دل خودم. نیتو؛ ا

 

 حرفش جا خوردم! از

 باشه! نیکه جلومه شرو ینیشد ا ینم باورم

 کرد. ینگاه م یکه به دخترا فقط به چشم خوش گذرون ینیشرو

 

 عشقم رو از دست ندم... یکشم ولآدم ب ره،حاضرمیعشقم رو ازم بگ ذارمینه من نم اما

 نابود بشه. نیکه تو قلبم تازه شکل گرفته و شناختمش به دست شرو یضربان عشق ذارمینم من

 

 شکمم. یحواله صورتش کردم که اون هم محکم زد تو یا گهید مشت

 شکمم. اون هم از فرصت استفاده کرد و با لگد زد تو پهلوم. اعصابم خفن خرد شد. یدرد دوال شدم رو از

 اون همه سال رو دوباره زنده کردم. نهیرو فراموش و ک درد
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 با لگد زدمش که از هوش رفت. انقدر

 دست هام. نینشستم و سرم رو گرفتم ب نیهم  کنارش رو زم خودم

 ...ارمیکمک کن عشقم رو به دست ب ایخدا

 کن... کمکم

 

 

 

******* 

 

 

 

 الناز

 

 

 .دمیسوخته پوش یتنگ قهوه ا نیبا ج یکرم رنگ کلوش یمانتو

 .شیمختصر آرا هیهم سرم کردم و  یکرم قهوه ا شال

 کردم. یگذاشتم و از مامان خداحافظ کمیکوچ یدست فیرو تو ک میگوش

 شرکت ارسالن بودم. یساعت جلو میاز ن بعد
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 قفل کردم. موتیرو با ر نیشدم و ماش ادهیپ

 .دیرس یبه ساختمون افتاد که برام آشنا به نظر م نگاهم

 

 گستر شرق... هیسا شرکت

 

 به ساختمون و کارت انداختم. یا گهید نگاه

 درست بود،خودش بود. آره

 !یحسن تصادف چه

 

 .ستادمیدر اتاقش ا یجلو دمیخودم که اومدم د به

 تقه به در وارد کردم. چند

 انداخت. نیآرامش بخش و مردونه اش تو گوشم طن یصدا

 رو باز کردم و رفتم داخل. در

 لب هاش بود. یهم رو یشده.لبخند محو رهیانداختم که متوجه شدم اون هم بهم خ یرو بستم و بهش نگاه در

 

 جوابم رو داد. ییجلوتر و آروم سالم کردم که با خوش رو رفتم

 فرط تعجب دهنم اندازه غار باز شده بود. از

 چش شده؟! نیا
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 کنه چه شود! یم یخوش اخالق یکی نیگرفت اون شد،ا یم یاون قدر خودش رو مثل چ یکیکنه.اون  ریبخ خدا

 اکبر،خدا داند... اهلل

 

 گرفت. تمیکار هاش ر نیکه ضربان قلبم از ا میدون یفقط خدا و خودم م یول

 دمیارسالن دست از افکارم کش یصدا با

 

 !؟یی. کجانیبش گمیم طونهیخانم ش-ارسالن

 

 

 !طونه؟ی! خانم شبله؟

 اتاق. نیافتاد کف هم دیترک یدید هوینداره  تیکار هارو! قلبم ظرف نی!جون من نکن اارسالن

 .رهیم شتینداشته ام پ یآبرو بعد

 از مبل ها نشستم. یکی یرو آروم

 دوباره با همون لبخند بهم زل زده. دمینگاه کردم که د بهش

 کنه... ریبه خ خدا

 

 !ارهیخواد از آخر حرصم رو درب یدونم م یکه م من

 کنه. تمیخواد اذ یم آره

 و بهش نگاه کردم. دمیهام رو توهم کش اخم
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 شد. رهیبهم خ یشتریلذت ب با

 !دشهیجد یدونم باز یدونم،م یم

 

 دوستت داره... دیشا

 .دیاز فکرش هم تنم لرز یحت

 .رهیبگ میخواد به باز یخواد.فقط م ی! نه اون من رو نمنه

 دختر بچه بشه! هیعاشق  ادینم اون

 رو دوست داره... یا گهیدختر د دیشا

 

 تصورش هم قلبم فشرده شد. از

 ارسالن دور نموند. نیب زیت یرنگ غم به خودش گرفت که ازچشم ها نگاهم

 که چشم هام دلم رو رسوا نکنن. نییرو انداختم پا سرم

 به گوشم خورد صداش

 

 خانوم چه خبر؟-ارسالن

 

 نگاه کردم و گفتم بهش

 

 ستین ی! خبریسالمت-
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  یانقدر آروم باش ادیبهت نم-ارسالن

 

 شدم و گفتم طونیهم مثل خودش ش من

 

 خبر دارم،کنکور دادم! هی-

 

 تعجب نگاهم کردو گفت با

 

 مدرسه؟ یسال انیآزمون م ؟یکنکور چ-

 اخم گفتم با

 

 بنده کنکور دادم. رمینخ-

 

 یباش رستانیچهارم دب ای! فکر کردم سوم یباش یکردم بچه مدرسه ا یمن فکر م-ارسالن

 

 دادم. یکنکور تجرب رم،بندهینخ-

 

 نشست. نیزم یجاش پاشد و اومد جلوم رو از
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مانتو گرفت و دوباره نشوندم رو  نیآست یز روخواستم از جام پاشم که مچ دستم رو ا عیکنه سر یبخواد کار دمیترس

 مبل.

 

 شد. رهیرو رها کرد و بهم خ دستم

 لب هام رو غنچه کردم و با حالت قهر صورتم رو ازش گرفتم. دوباره

 .دیبه صورتش کش یو دست نییرو انداخت پا سرش

 گفت یدورگه ا یصدا با

 

 نکن! یلباتو اونجور یخانوم-

 

 شدو ادامه داد طونیش هوی

 

 خوردمت! یدیوقت د هی-

 

 شدم. رهیبه روبرو خ یعاد یلیلب هام رو باز کردم و خ عیسر

 قهقهه اش رفت هوا... میچهره ناگهان ریتغ از

 

 خنده! یچه ناز م نیجان بب یا

 ؟یکن یبخند چرا اخم م شهیهم خب



 ضربان عشق

 
190 

 

 .هیکنم با اخم هم خواستن یرو هم انکار نم نیا البته

 شد. رهیچونه اش و با لذت بهم خ رینشست و دستش رو زد ز میجاش پاشد.اومد مبل کنار از

 خوام براش قصه بگم. یم انگار

 

 ؟یقبول بش یچه رشته ا یخب حاال دوست دار-ارسالن

 

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 

 یهمه متقاض نیهم باشه خوبه! آخه با ا گهید یپزشک یخب اگه رشته ها یدوست دارم ول یمن که دندون پزشک-

 یپزشک یرشته ها یهزار نفر شرکت کرده بودن ول۵۵0.شنیمحدود م یلیها خ تیاولو یواسه رشته تجرب

 هزار۱۵0فقط

 رهیپذ یم نفر

 

 ؟یکار کن یچ یخوا یخانوم.االن م یشیانشاهلل قبول م-ارسالن

 

خواستن.حق  یبا سابقه م یمنش هینکردم؛ آخه همه جا  دایخب کار پ یکنم.ول یگر یمنش یمدت هیخوام  یمن م-

 کنه! یتجربه کاراشونو خراب م یکنن آدم ب یدارن آخه فکر م

 

 من شو! ی؛منشیقبول نکن یتون یم نیبب-ارسالن
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 .نییتعجب نگاهش کردم که سرش رو انداخت پا با

 

 نکن! یچشماتو اونجور-ارسالن

 

 نگاه کنم؟ واریبه درو د نمیجا بش نیاحساس ا یاصال ب نیخوا یوا! م-

 

 بهش انداختم. ینگاه

 بود. نییهاش رو مشت کرده بود و سرش پا دست

 عوض کردم. عیرو سر موضوع

 

 شه؟یم یخودتون چ یخب پس منش-

 

ه ک ییسرکار.اونم جا ادیکنه بعد از اونم فکر نکنم شوهرش بذاره ب یازدواج م ست،دارهیوقت ن چیاون که ه-ارسالن

 مرد جوون باشه! هی سشیرئ

 

 کرد. تیهمه اون من رو اذ نیکنم،ا تشیاذ یکردم کم هوس

 

 شوهر منم اجازه نده! دیخب شا-
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 شکنه. یشتاب سرش رو به سمتم برگردوند که گفتم االن گردنش م با

 .ستادیسرم ا یجاش پاشد و اومد باال از

 داد گفت با

 

 !؟یتو شوهر دار-

 

 کرد. یترس بهش چشم دوخته بودم و زبونم کار نم با

 حرف زدن رو فراموش کرده بودم. انگار

 شونه هام رو گرفت و تکونم داد. محکم

 

 !؟یتو شوهر دار گمیبا تو ام م-

 

 بهش بگه تورو سننه! ستین یکی خب

 رفت. ادمیرو هم  دنیکال نفس کش شیداد بعد با

 

 تو سرم شده! یچه خاک نمید بنال بب-

 

 تعجب نگاهش کردم. با

 عالمت سوال شده بود. هیام شب چهره
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 مبل نشست. یهام رو رها کرد و عقب عقب رفت رو شونه

 .دمیزمزمه کرد که نفهم ییزایچ هیدست هاش گرفت و  نیرو ب سرش

 

 رو بگم. قتیپاشه درب و داغونم کنه گفتم بذار حق هوی دمیترس

 هام رو با زبونم تر کردم و گفتم لب

 

 نه من شوهر ندارم-

 

 ند کرد.رو با شتاب بل سرش

 اخم هاش رفت توهم... شتریحرفم ب نیهاش سرخ بود، اما با ا چشم

 بودمش. دهیند نطوریبه حال ا تا

 !دمشیانگار چندبار د حاال

 

 جاش پاشد و اومد سمتم. از

 رو تو بغلم گرفتم. فمیمبل جمع کردم و ک یرو رو خودم

 بازوهام و محکم فشار داد. یهاش رو گذاشت رو دست

 داد. یمحکم فشار م یلیخ

 دردم گرفته بود. یحساب

 دمیدرد نال با
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 ولم کن! یا-

 

 به خون نشسته یچشم هاش حساب دمیرو آوردم باال که د سرم

 زد. یم رونیدود ب شینیگوش هاش و ب از

 چشم هام و لب هام در نوسان بود... نیب نگاهش

 شروع شد... یمثل شب اول که همه چ درست

 

 به جاش رژم قرمزه! یدارن که حمله کنن،حاال من ندارم ول اجیبه پارچه قرمز احت یوحش یها گاو

 شد. یم دهید یبه خوب کیاز اون فاصله نزد یکمرنگ ول هرچند

 لب هام حس کردم. یلب هاش رو رو یآغوشش بودم و گرم یبه خودم اومدم که تو یوقت

 

 تمام وجودم رو فرا گرفت! یوصف ناشدن یحس

 .دیبوس یبار واقعا م نیا

 .دیبوس یاالن داشت م یول دیقبل نبوس دفه

 راستش دور کمرم بود و دست چپش پشت سرم.محکم گرفته بودم. دست

 خوام فرار کنم. یم انگار

 

 .دمیخند یام گرفته بود و مدام م خنده
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 داد. یقلقلکم م نیرفتن بود و ا نییکمرم در حال باال و پا یدست راستش رو یطرف از

 .دیبوس یکرد و م یاما دوباره لب هام رو شکار م دمیخند یکردم و م یهام رو جدا م لب

 

 سرم افتاده بود رو شونه هام. یاز رو شالم

 مبل. یموهام رو باز کردو پرت کرد رو رهیگ

 کرد. یموهام فرو کرده بودو نوازش م یچپش رو تو دست

 موهام فرو کنه. یدستش رو ال یدوست داشتم کس شهیهم

 تماس دستش با پشت گردنم مورمورم شد. از

 

 به خودم اومدم... هوی

 کنم؟! یم یدارم چه غلط من

 از اعتماد خونواده ام سوء استفاده کردم! من

 مرد نامحرم. هیبود دنبال کار باشم نه تو آغوش  قرار

 

 پهنش و فشردم. نهیس یهام رو گذاشتم رو دست

 دست هام هم سست شده بودن. اما

 کاناپه. یخوابوند رو دیبوس یم یمعطل یرو عقب برد و همونطور که لب هام رو ب من

 

 زد. مهیهم اومد کنارم و روم خ خودش



 ضربان عشق

 
196 

 

 از کف داده! اریاخت ایخدا یوا

 عرضه ام در برابر ارسالن! یاز دستم راحت بشه که انقدر ب ایدن رمیبم یتو سرم کنن! اله خاک

 تو آشغال! ندازتمیو مثل دستمال استفاده شده م رهیگ یرو ازم م میپاک االن

 

 رو باز کرد... یمانتوم؛ اول یهاش رفت به سمت دکمه ها دست

 نه! یوا

 

 دستش. یهام رو گذاشتم رو دست

 کردم. یگوشه چشمم نگاهش م گه،بایرو چرخوندم به سمت د سرم

 داغ بود... یلیهاش خمارِ خمار و نفس هاش خ چشم

 

 گردنم احساس کردم. یلب هاش رو رو یگرم

 خوام! یرو نم نیمن ا اینه خدا نه

 خوام! یرو نم میشونیپ یرو یهرزگ مُهر

 

 دوم... دکمه

 دستش محکم دست هام رو گرفت. کی با

 

 سوم... دکمه
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 .ختمیر یصدا اشک م یبه هق هق افتاده بودم، ب هیفرط گر از

 بود. دهیوار به من چسب وانهیارسالن بسته بود و د یها چشم

 داغ داغ بود، اما بدن من سردِ سرد بود. بدنش

 داره. ریدر هم صداگ ست،یهم که ن یمنش

 شنوه... ینم یتمومه و صدام رو کس کارم

 

 بود... هیفهمم ارسالن هم مثل بق یم حاال

 هوسش بود. دنبال

 کنه! یکردم فرق م یکردم که فکر م یم اشتباه

 

 دکمه مانتوم رو هم باز کرد. نیآخر

 کمرم. یمانتوم گذاشت رو ریاز ز رو دستش

 نازک بود. یلیباز بود، و البته خ یادیاش ز قهیداشتم که  یمانتوم تاپ کوتاه ریز

 .دمیپوش یمانتوم م ریاون رو ز شهیهوا گرم بود هم چون

 

 لغزوند... یبدنم و به آروم یهاش رو گذاشت رو لب

 !اریکس ن چیواسه ه ایخدا

 ...یکه تو وجودت زنده شدن اسم دوست داشتن بد ییکه تازه به حس ها نیا
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 گرفت. یم ادیکردن عشق رو  یتات یکه تازه داشت تات یقلب

 فقط بخاطر هوسش دنبالت باشه. یکه دوستش دار یکس یول ،یول

 

 از اشک بود. سیخ صورتم

 بودن. خی کهیدست هام انگار دو ت کف

 خمارش بهم زل زد. یرو بلند کرد و با چشم ها سرش

 

 پر ستاره تر بود. شهیشب چشم هاش از هم آسمون

 بسته ام رو که حس کرد... خیتن  د،یحال زارم رو که د د،یهام رو که د اشک

 هام رو رها کرد و از روم پاشد. دست

 

 دست هاش گرفت. ونینشست و سرش رو م نیزم یرو

 توان نداشتم. یخواستم پاشم ول یم

 رو کندم! یکوه بزرگ انگار

 خسته ام... ایدن یها یکردم به اندازه تمام خستگ یم حس

 

و کنه؛ انگار داشت مغزم ر یم ینیتو سرم سنگ یزیکردم چ یشده بود،حس م نیسرم سنگ بیبسته بود، عج خی تنم

 داد! یفشار م

 رخوت داشتم. احساس



 ضربان عشق

 
199 

 

 

 سخت شده بود. یلیخ دنیکش نفس

 انقدر سخت شده؟! یچرا همه چ ایخدا

 شد؛ نه یتار م زیکم همه چ کم

 هوش بشم! یب دیباشم، نبا یقو دیبا من

 خسته... یلیبود، منم خ نیسنگ یادیز یهمه چ اما

 فرو رفتم... یخبر یهام رو بستم و در عالم ب چشم

 

 

 

******* 

 

 

 

 ارسالن

 

 

 من رو ببخش... ایخدا

 بخشه! یزد؛ از خدا بخشش نخواه! تا بنده اش نبخشه اون تورو نم بیاز درون نه ییکردم! صدا اشتباه
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 تونم... ی! نمشهینم گهی! نه به خدا دشه؟یم مگه

 نگاه کنم. نمیزتریتونم سرم رو بلند کنم و به عز ینم

 رو خراب کردم. زیچ همه

 

 بار دوم... یبرا

 خوره! ینم شیسوراخ دوبار ن کیآدم عاقل از  گنیم

 !یمن دوباره گند زدم به همه چ یول

 

 ...دمیبرم که د رونینگاه کنم خواستم از در ب میکه به همه زندگ نیتا بدون ا پاشدم

 !ادیازش نم ییصدا اصال

 کنه؛ شماتت بار، پرنفرت... یداره نگاهم م دیشا

 

 بهش نگاه کردم. یو سرخوردگ یرو بلند کردم و با شرمندگ سرم

 بود و چشم هاش بسته بود. دهیکاناپه دراز کش یاما اون همونطور رو اما،

 کنه؟ یطور م نیا چرا

 داشت! یلرزش محسوس تنم

 

 گرفتم. دیرفتم کنارش و دستش رو با ترد آروم
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 .ختیبدنش همه وجودم فرو ر یسرما از

 و کوچولوش رو گرفتم. فیزانو زدم و دست ظر نیزم رو

 زد! یرو گرفتم، نم نبضش

 بار صداش زدم. نیچند انگار باور نداشتم؛ اما

 قلبش... یاش چسبوندم و گوشم رو گذاشتم رو نهیداد! سرم رو به قفسه س یجواب نم نه

 زد! یقلب، قلبش نم قلـ،

 سرم آوار شد... یرو ایدن

 

 سرش گذاشتم. ریام رو ز گهیزانوهاش و دست د ریدستم رو ز کیمانتوش رو تند تند بستم و  یها دکمه

 سمت در... دمیرو چنگ زدم و دو چمیسو

 

 کردم. یرد م یکیهارو دوتا  پله

 .نگیبه پارک دمیرس

 عقب. یرو باز کردمو آروم خوابوندمش صندل نیماش در

 رفتم پشت رول نشستم. عیهم سر خودم

 

 کردم. یگشتم عقب و نگاهش م یمدام بر م مارستانیب تا

 چراغ قرمز هم رد کردم. هی

 .دمیرو زدم. به سمت اورژانس دو نیشدم و رفتم عقب، بغلش کردم و قفل ماش ادهیپ دمیرس مارستانیبه ب یوقت
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 !دنید وونهیکردن انگار د یخواستم.همه طورب نگاهم م یزدم و کمک م یم داد

 رو درک کنن. زیچ چیتونن ه یمردم نم نیا

 به سمتم اومدن. یبا برانکارد دنمیپرستار باد چندتا

 سمت اورژانس. مشیبرانکارد و برد یرو گذاشتمش

 بودم. ستادهیبردش اتاق عمل، پشت در اتاق عمل ا عیاش سر نهیبعد از معا دکتر

 ...دنیکردنش حتما فهم ریاز د ؟یاگه خانواده اش بفهمن چ ایخدا

 .اوردمیرو هم ن میگوش یوا

 نشسته بود گفتم وتریکه پشت کامپ یافتاد. رفتم به سمتش و به پرستار یپرستار ستگاهیبه ا چشمم

 

 کنم؟ کیتلفن کوچ هی شهیخانوم م-

 

 دونم سر و وضعم چطور بود که زود اجازه داد. ینم

 دیچیاشکان تو گوشم پ یجد یصدا

 

 بله؟-اشکان

 

 اشکان منم ارسالن!-
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 ؟یزن یعه سالم! ازکجا زنگ م-اشکان

 

 مارستانیاز ب-

 

 خاله حالش بد شده؟ مارستان؟یچرا ب ؟یچ-اشکان

 

 .....مارستانیب اینپرس فقط ب یچیاشکان االن ه-

 

 نشستم. یآروم رو صندل یرو گذاشتم و با تشکر یگفت و قطع کرد، گوش یباشه ا اشکان

 .دمیاشکان رو شن یصدا یمدت بعداز

 

 شده؟ یارسالن چ -اشکان

 

 شدم. رهیرو بلند کردم و بهش خ سرم

 تو چهره ام بود که بلندم کردو در آغوشم گرفت. یدونم چ ینم

 شونه اش. یرو گذاشتم رو سرم

 مهم نبود غرورم... برام

 .ختیتوش اشک ر دیکه نبا یمردونگ

 احمق... هینامردم!  هی ستم،منیاصال من مرد ن نه
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 قدر عشقم رو ندونستم.فقط به فکر هوس خودم بودم... من

 .دیکش یهوس من رو به نابود نیا

 روز  ۵ماه و  ۳سال و  ۴که  یساساتاح

 اون دختر سرباز کرد. دنیوجودم خفه کرده بودم با د تو

 

 کنم... فیرو براش تعر زیآرومتر شدم اشکان ازم خواست همه چ یوقت

ه بود انقدر شکست دهیرو ند شیکس ناراحت چیکه ه یباعث شده ارسالن مغرور یک ه،یتو اون اتاق لعنت یکه ک نیا

 بشه.

 

 رو گفتم. زیچ همه

 یحرف ها ن؛یبا شرو دارشیکنارش بودم، د یمنتظره امون،احساساتم، لرزش قلبم، آرامشم وقت ریغ یدارهاید از

 امروزمون... داریشدنم، د یرتیغ ن،یشرو

 احمقانه ام... یکار ها و

 

 سخت بود... یلیاحمقانه خ یاز اون کار ها گفتن

 جا به جا کردن کوه... یسخت به

 .دیاریب فیلطفا تشر ماریبه خودم اومدم که پرستار گفت همراه ب یوقت

 .یپرستار ستگاهیا یاشکان رفتم جلو با
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 مار؟یب لیاسمو فام-پرستار

 

 به اشکان نگاه کردم. یدرموندگ با

 

 !گهیارسالن بگو د- اشکان

 

 گفتم یآروم یصدا با

 

 دونم! یاسمشو نم-

 

 شد. رهیبا بهت بهم خ اشکان

 دونم! یاسم عشقم رو نم شهیم میعاشق یشد من که ادعا ینم باورش

 

 د؟یدار شونیبا ا یشما چه نسبت-پرستار

 

 هم مستأصل به اشکان نگاه کردم. باز

 شد... یو براش بد م دنیفهم یاومدن م یخونواده اش م یگفتم شوهرشم وقت یم اگه

 نداشتم... یا گهیگفتم؛ آخه، آخه راه د یول
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 طرفه! وونهیبهم انداخت که انگار با د ینگاه پرستار

 

 !نیرو بگ ماریپس اسم ب-پرستار

 

 کرد و گفت یدست شیپ اشکان

 

 !یمحمد نازیپر-اشکان

 

 کرد چشم دوختم... یبه اشکان که با شماتت و سرزنش نگاهم م یقدردان با

 شب بود.٨ساعت

 بخش منتقلش کرده بودن. به

 بهش وارد شده. یدیشد یعصب.فقط شوک و فشار ستین یزیگفت چ یم دکتر

 اومدم رونیاشکان از فکر ب یصدا با

 

 حتما االن  ؟یکن یم دایارسالن خانواده اشو از کجا پ-اشکان

 گردن! یبه در دنبال دخترشون م در

 

 افتادم. شیدست فیک ادی هویحرفش  نیا با

 که به خونواده اش زنگ بزنم. شهیم دایپ یزیچ یا یگوش هیتوش  حتما
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 .دمیدو مارستانیدرنگ به سمت در ب یب

 

 !؟یریارسالن کجا م-اشکان

 

 گفتم دمیدو یکه م همونطور

 

 !امیزود م-

 

 شدم و رفتم داخل اتاقم. ادهیدر شرکت پ یجلو

 به کل اتاق انداختم. یا یسر سر نگاه

 

 که نشسته بود افتاده بود. یمبل تک نفره ا رو

 که شاهد گناه من بود... یبه کاناپه افتاد؛ کاناپه ا چشمم

 

 از نهادم بلند شد. آه

 رو برداشتم و از شرکت خارج شدم. فشیک

 رو دراوردم. شیروندم. همونطور که حواسم به جلو بود گوش مارستانیشدم و به سمت ب نمیماش سوار

 رمز بخواد! دمیترس یم
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 .نشیرفتم داخل مخاطب یرمز نداره. با خوشحال دمیبازش کردم د یوقت اما

 ...هیبود، بعد هم آوا و بابا و بق ایاسم و بعد از اون ارش نیاول آرتام

 

 شد. خکوبیم یاول یدوتا یرو نگاهم

 !؟یچ ایارش ه؟یک آرتام

 که با داد گفت دیچیتو گوشم پ یمحکم مرد یمخاطب بابا زنگ زدم که صدا به

 

 !میگشت یعوض یکثافت هرزه؟ کل مشهدو دنبال تو یا یکدوم گور-

 

 سوخت... چارهیواسه اون دختر ب دلم

 زنن! یم یشدنش خوشحال بشن بهش تهمت هرزگ دایکه از پ نیا یجا به

 ...دیچرخ یمدام تو ذهنم م ایآرتام و ارش اسم

 باز کردم و با آرامش گفتم دهان

 

 لطفا! دیمحترم آروم باش یآقا-

 

 گفت یکه خطاب به کس دمیصداش رو شن یبرقرار شد، بعد از لحظات یا هیچند ثان یخط سکوت نیب

 

 مرده! هی یصدا-
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 توجه گفتم یب

 

 هی......بسترمارستانیدخترتون االن تو ب-

 

 د؟یهست ی! شما کد؟یگ یم یچ-مرد

 

 فشارش افتاده بود. ی.حالش خوبه فقط کممارستانهی! مهم دخترتونه که تو بستیام مهم ن یکه من ک نیا-

 

 داشبورد. یرو قطع کردم و پرتش کردم رو یهم گوش بعد

 ...ایارش آرتام،

 هستن؟ یاونا ک ایخدا

 کرد. یتقال م یلیخ ییرها یدادم برا یداشتم اون حماقت رو انجام م یوقت ادمهی

 نامزد داشته! نکنه

 

 !دمیرس یتصورش هم به جنون م از

 ؟یچ یکینامزدش باشه اون  شیکی خب

 داداشش باشه! دیشا

 دوست پسراش هستن! دیشا د،یشا
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 یبعد درموردش قضاوت هم م تیفقط بخاطر هوس لعنت یحال و روز انداخت نیدختر مردم رو به ا یارسالن زد اه

 !؟یکن

 

 به من! لعنت

 تا االن به هوش اومده؟ چطور تو روش نگاه کنم؟ یعنی

 از دستش دادم... شهیهم یبرا

 عشقم رو از دست دادم. یراحت نیهم به

 از گوشه چشمم افتاد که با حرص پاکش کردم. یاشک سمج قطره

 رد بشم. شیبذارن از ده متر گهیحال و روز افتاده عمراً د نیخونواده اش بفهمن بخاطر ت*ج*ا*و*ز من به ا اگه

 

 شدم. ادهینگه داشتم و پ مارستانیب یجلو

 سمت بخش حرکت کردم. به

 

 

 

******* 
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 الناز

 

 

 هام رو باز کردم... چشم

 جا کجاست؟! نیبود.ا دیسف زیچ همه

 اومد. ادمی زیکم همه چ کم

 مطلق... یاهیهام، و بعد س هیبوسه، خنده هام، ارسالن، کار هاش، گر شرکت،

 

 شه؟یمطلق ختم م یاهیافته آخرش به س یبرام م یمن هر بار اتفاق چرا

 من مُردم؟ یعنیکنه!  ریبخ خدا

 جا هم برزخه، آره برزخه! خب دارو درختش کو؟! نیا البد

 

 خوام تشنه امه. یآب م من

 .دهیخدا بهت م یاراده کن یبودم تو بهشت هرچ دهیشن قبال

 خوام، با برگ. یم یاالن کباب ترک من

 بهتره! ستکیکه ضرر داره پس ا نوشابه

 

 .ومدین یچیهرچقدر منتظر شدم ه یول

 جا هم شانس ندارم! نیکه شانس نداشتم ا ایتو دن اه
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 من رو کشت! شمیکردم دارم بهش عالقه مند م یکه فکر م یکس هه

 !رهیم ینم یخب با ت*ج*ا*و*ز که کس خب،

 

 واقعا مُردم؟! یعنی

 رو نداشتم. میشونیرو پ یبا مُهر هرزگ یمُردنم بهتر بود چون طاقت زندگ هرچند

 !دن؟یخانواده ام فهم االن

 کنه؟! یچه کار م ارسالن

 شده؟ میج ای ستهیبا شیگندکار یاون قدر مرد هست که پا هه

 .ننیرو بب رشیخ گرانیدرک از ما که گذشت، د به

 

 باز شدن در اومد. یموقع صدا نیهم

 جاهم در داره؟ نیا وا

 

 که اومده بود داخل! ییرو برگردوندم سمت بنده خدا سرم

 بهتم زد! دنشید با

 اون هم مُرده اومده ور دل من؟ یعنیاس!  دهیند ریکه اون ارسالن خ نیا عه

 !گهید یجا هی شیفرستاد یم ایخدا خب

 کنن تو جهنم! یکنه پرتم م یجاهم بهم تجاوز م نیا ادیم
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 به من تجاوز کرده، آرتام پدرش رو دراورده. نیا دنیکنم خونواده ام فهم فکر

 بود. یرتیغ یلیآرتام خ آخه

 اومدم رونیارسالن از فکر ب یصدا با

 

 ؟یبه هوش اومد زمیعز-ارسالن

 که روش نشسته بودم جمع شدم. یترس بهش چشم دوختم و گوشه تخت با

 متوجه تخت شده بودم. تازه

 .دمیکش یفرابنفش غیدستش رو به سمتم دراز کرد که ج ارسالن

 

 باشه! یحور دیاومد داخل که فکر کردم با دیبا لباس سف یاتاق با شدت باز شدو خانم در

 بود؟! نیها خوشگلن ا یگفتن حور یم مدام

 فرشته عذابه جهنمه! هیشب شتریکه ب نیا

 ارسالن نگاه کردو بعد به من. به

 اخم گفت با

 

 !مارستانهیجا ب نیا ن،یمشکل درست نکن رونیب دییبفرما ن؟یکن یچه کار م نیآقا دار-یحور

 

 گرد از تعجب و دهن باز نگاهش کردم. یچشم ها با

 گفت؟ یچ نیا ،یا
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 نمُردم؟! یعنی! مارستان؟یب

 ...هیشد تو صدم ثان لیتبد هیشدم اما خنده ام به گر خوشحال

 

 تا ابد همراهم خواهم بود. یانگ هرزگ ستم،یدختر ن گهید من

 یمن با التماس به پرستار نگاه م یکرد. ول یم یحرف بزنه به پرستار پا فشار قهیدق کیکه باهام  نیا یرو ارسالن

 کردم که اجازه نده!

 .ارهیاز شانس خوشگلم رفت و گفت فقط مشکل به وجود ن اما

 رفتن پرستار دوباره گوشه تخت مچاله شدم. با

 .نییسمتم و سرش رو انداخت پا اومد

 گفت یشرمندگ با

 

 کنم، مـ... تتیخواستم اذ یمنو ببخش گلم! نم-ارسالن

 

 ادامه بده و گفتم نذاشتم

 

 !رمیبذار به دردم بم تیزندگ یبرو پ ،یحالشو برد ویاستفادتو هم کرد یکرد تیحاال که اذ-

 

 عجز نگاهم کردو گفت با
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 خورم بهت یقسم م یکنم، ول یکردم انکارم نم یغلط هی! درسته اشتباه کردم، ینکردم خانم یمن بهت دست دراز-

 تجاوز نکردم.

 

 در باز شد و بابا و آرتام و مامان اومدن داخل. هویموقع  همون

 کردن. یروم خال یخیانگار پارچ آب  دنشونید با

 جا هستم؟ نیا یدونن من واسه چ یم یعنی

 بهشون چشم دوختم. نگران

 اومد سمتم و من رو مهمون آغوش گرمش کرد. هیبا گر مامان

 کردن. یمامان جدا شدم و نگران به آرتام و بابا نگاه کردم که با اخم نگاهم م از

 اومد سمتم و آروم بغلم کرد. ارتام

 

 !؟یآبج مارستانیب یچرا اومد-ارتام

 

 جوابش رو بدم! یحرفش موندم چ نیا دنیشن با

 ارسالن باعث شد بهتم بزنه یصدا

 

 ن؟یریازش فاصله بگ شهیم-ارسالن

 

 .میکرد نگاه کرد ینگاهمون م یتعجب به ارسالن که با چهره طوفان با
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 بشه؟ یکه چ-آرتام

 

 .نیکه راحت باشه، انقدر دورشو شلوغ نکن-ارسالن

 

 !؟یجنابعال-بابا

 

 باز شد و پرستار اومد داخل. در

 به مامان، بابا و آرتام کرد و گفت رو

 

 ...دییجا بمونن! بفرما نیتونن ا یفقط همسرشون م رونیب دییجا؟ بفرما نیچه خبره ا-

 

 رو هم فراموش کردم. دنیکش نفس

 کردن. یبا بهت نگاهم م همه

 قوز باال قوز! نمیا

 بار کن! یو باقال اریخر ب حاال

 شده بود. رهیبهم خ یبا نگران ارسالن

 دیچیبابا تو اتاق پ ادیفر یصدا
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 دختره هرزه؟ یکرد یتو چه غلط-

 

 کردم... یکردم، نه التماس؛ فقط نگاه م یم هیگر نه

 .ایاز هر احساس تو دن یخال

 توجه به حال بدم دستش رو بلند کرد. یاومد سمتم و ب بابا

 هام رو فرو بستم و دستم رو سپر صورتم کردم. چشم

 به صورتم نخورد. یا یلیس چیه اما

 هوا نگه داشته شده. یدست بابا رو دمیهام رو باز کردم که د چشم

 

 کرد. یپشتش نگاه م به

 ارسالن دست بابارو گرفته. دمیپشتش نگاه کردم که د به

 گفت ینیبا بدب آرتام

 

 ؟یکار کرد یالناز تو چ-آرتام

 

 تته پته جواب دادم با

 

 نکردم! یکار چیبه خدا ه-
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 ؟ییجا نیپس چرا ا-مامان

 

 کرد و گفت یدست شیجواب دادن پ یتو ارسالن

 

 افتاده بود!چون فشارش -ارسالن

 

 !شهیباشه االن مشخص م-مامان

 

 به ارسالن نگاه کردم. یحرف از اتاق خارج شد؛ با نگران نیاز گفتن ا بعد

 !یانداخت یبدبخت نیکارت کنه ارسالن که من رو به ا یبگم چ خدا

 !یسرت رو ببرم که انقدر واسه من دردسر درست نکن خیخودم از ب یاله یا

 اومد داخل. یبا پرستار جوون مامان

 

 خانم! دیبگ-مامان

 

 تعجب به پرستار و مامان نگاه کردم. با

 رو بگه؟! یچ
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که با سه تا شوک نبضشون  نیهوش بودن، به اورژانس منتقل شدن، بعد از ا یخانم اول که اومدن ب نیا-پرستار

 .گهیآقاهم که همسرشونن د نیساعت به بخش منتقل شدن، ا هیبرگشت بعد از 

 

 گفت و رفت. یحرف ها با اجازه ا نیتن ااز گف بعد

 نمونده بود تنها گذاشت. یبه نام اعتماد باق یزیتوش چ گهیکه د ییایو من رو با دن رفت

 

 کمرم نشسته بود. یسرد رو عرق

 از اون جا. ریداشتم اون لحظه هرجا باشم غ دوست

 نگاه سه جفت چشم شماتت گر... ریز

 مامان شکننده سکوت وهم آور اتاق شد یصدا

 

کردم  تیکه من ترب ی! دختریتلل یللیدنبال  یرفت یم ویاومد یم رونیبه بهانه دنبال کار گشتن از خونه ب-مامان

 نبود! نیا

 

 گلوم نشسته بود. یتو یبد بغض

 رو گاز گرفته بود. نشییفرو کرده بود و لب پا شیمشک یموها یخواهش به ارسالن نگاه کردم که دستش رو ال با
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******* 

 

 

 

 ارسالن

 

 

 کرد. یبا التماس نگاهم م الناز

 محسوس بود. یلیلرزش خ نیا دویلرز یم فشیظر بدن

 زد. یم یبه زرد رنگش

 دادم... یاز دستش م شهیهم یجاست برا نیکه من کردم ا یگفتم بخاطر غلط یم اگهر

 شد. یرنگ م یب گهیخانواده اش د شیحنام پ چون

 

 شدم. رهیخ نیپر التماسش گرفتم و به زم یاز چشم ها نگاه

 باز کردم و گفتم لب

 

 .گمیم وی! االن همه چنیلطفا آروم باش-

 

 با ترس نگاهم کرد.ادامه دادم الناز
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 جیسرشون گ شونیکه ا میکرد یم یخداحافظ میداشت ؛یگر یمنش یکار اومده بودن دفتر من، برا یبرا شونیا-

تم نده به دروغ گف ریگ مارستانیکه ب نیا ی. برامارستانیهوش شدن.. منم آوردمشون ب یبعدم ب ن،یرفتو افتادن زم

 نازیگفتم؛ گفتم پر یاسم الک هی مار،یاسم ب دیپرستار ازم پرس یدونستم! وقت یاسمشونم نم یهمسرشونم. من حت

 .یمحمد

 

 !مینکن داتونیکه پ نیآره خب واسه ا-الناز  پدر

 

 گفتم یو حرص کالفه

 

 بدم؟ ریتغ شونوید آخه مگه من مرض دارم که خودم زنگ بزنم بهتون اطالع بدمو بعد به اون منظور اسم ا-

 

 یاسمشم نم یگیکه االن م ؟یپرس ینم ویواسه کار اومده بود؟ شما تو شهرتون اسم منش یگیمگه شما نم-آرتام

 ؟یخودتو تبرئه کن یخوا ی! میدونست

 

 !شهیاالن مشخص م-مامان

 

 کار کنه مادر الناز؟! یخواد چ یم باز

 رو آب. ختیقبل پرستار آورد پته امون رو ر دفعه

 .رونیاز اتاق رفت ب مادرش
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 وارد شد. یبا دکتر یاز لحظات بعد

 خانم مسن... هی

 تونه بمونه! یفقط مادرش م رون،یگفت همه برن ب خانمه

 .رونیب میاتاق اومد از

 

 ...ایدن یها یانبودم به اندازه تمام نگر نگران

 

 

 

 

****** 

 

 

 

 الناز

 

 

 سرم... یاومد باال دکتر

 ام کرد رو به مامان گفت نهیکه معا نیا بعد
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 !ستیدخترتون باکره ن-

 

 جمله مارو تنها گذاشت. نیگفتن ا با

 !یچ یعنی یجیمرگ تدر دمیلحظه فهم اون

 خورد. یتو ذهنم چرخ م شیلعنت جمله

 !؟یچ یعنی

 نبودم! یکه، من که با کس من

 نکرده. یکه قسم خورد بهم دست دراز ارسالن

 

 اومدم. رونیمامان از فکر ب یلیس با

 .واریو صورتم محکم خورد به د نیزم یبود که پرت شدم رو ادیشدت ضربه ز انقدر

 حس کردم. مینیخون رو از ب یداغ

 رو گرفتم. مینیخون ب یجلو نمیآست با

 کرد. ینگاهم م یاشک یمامان نگاه کردم که با چشم ها به

 

 به اسم الناز ندارم. یدختر گهیاز امروز من د-مامان

 

 ببرم. یبود تا به عمق فاجعه پ یجمله کاف نیهم

 .واریبا شدت باز شدو خورد به د در
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 و آرتام و ارسالن اومدن داخل. بابا

 ..ستمیکمکم کرد با دویمن تو اون حال به سمتم دو دنیبا د ارسالن

 شدم. رهیرو با شدت پس زدم و به بابا و آرتام خ دستش

 گناه نکرده ام در نظر گرفتن! یبرا یچه مجازات نمیبودم تا بب منتظر

 

 .دیکش ریبرداشت و با لگد زد تو پهلوم که از دردش کل بدنم ت زیبه سمتم خ بابا

 سپر کرد. نهیبابا س یبازم بزنه که ارسالن من رو پشتش فرستادو خودش جلو خواست

 

 .دیاز رو جنازه من رد بش دیاول با دیالنازو بزن نیخوا یاگه م-ارسالن

 

 !نیکن یم یبانیخوب از هم پشت نمیب ینه م-بابا

 

 خورم با الناز نبودم! من بهش دست نزدم. یخدا قسم م یمن به خداوند یول دیبگ دیدوست دار یهرچ-ارسالن

 

 کردن. یبهت زده نگاهم م همه

 هم تعجب کرده بودم. خودم

 !ستم؟ینکردم چرا پس باکره ن یغلط چیمن که ه ایخدا آخه

 بغض گفتم با
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 نبودم! یبابا، مامان! من به خدا باکره ام؛ به خدا من با کس-

 

 .ارین فتیخفه شو دختره کثافت! اسم خدارو به زبون کث-مامان

 

 د؟یچند لحظه مارو تنها بذار شهیم-ارسالن

 

 !شهینم رینخ-آرتام

 

و خودش هم در رو بست و  رونیگفت که آرتام بعد از اون مامان و بابا رو از اتاق برد ب یزیدر گوش رتام چ ارسالن

 رفت.

 کرد. ینگاهم م یقیانزجار به ارسالن نگاه کردم که با اخم عم با

 نبود. شیپ قهیاز اون ارسالن مهربونه چند دق یخبر گهید

 گفت یجد یلیسمتم اومدو خ به

 

 !؟یستیات گفت باکره ن نهیمن بهت گفتم که بهت تجاوز نکردم؛ پس چرا االن دکتر بعد معا-

 

 کرد یدست شیبدم پ یکه جواب نیاز ا قبل

 

 برا من! یریگ یخوام دروغ بشنوم، آبغوره هم نم ینم-
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 شده بود پاک کردم و گفتم یهام رو که بعداز رفتن مامان و بابا جار اشک

 

 !یبا روابط عاد یدوست پسرهم تاحاال نداشتم. حت هی یکار نکردم! من حت چیه ارسالن به خدا من-

 

 ؟یستیپس چرا باکره ن-ارسالن

 

 دونم! ینم یچیدونم؛ من ه یدونم، نم یبه خدا نم-

 

 هق هقم اتاق رو پر کرد. یدست هام گرفتم و صدا نینشستم. سرم رو ب نیزم یزدم و رو زجه

 .میکن یم شیکار هینکن. باالخره  هیگر زمیباشه عز گهیکنه و م یکردم االن ارسالن بغلم م یم فکر

 رفت. رونیمن از اتاق ب یاما در کمال ناباور اما،

 

 دارم! یاون هم باورم نکرد! هه چه توقعات یعنی

 بنده  نیا گهیکردم و خونشون تو رگ هامه باورم نکردن د یسال باهاشون زندگ ۱٨که  یخونواده ا یوقت

 چه کاره اس؟ خدا

 

 در باز شد. یاز لحظات بعد

 خونه. میبر میخوا یآرتام که گفت پاشو م یهم صدا بعد
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 جام پاشدم و رفتم سمت در. از

 .رونیاتاق اومدم ب از

 

 نظر من اون طور بود. شیپ دیشا ایشده بود؛ پر از غم،  کیچقدر تار ایدن

 رفته بود. ارسالن

 

 !میبر آرتام، نرگس-بابا

 

 دیهم دنبالشون راه افتادم که بابا با اخم برگشت سمتم و توپ من

 

 تو کجا؟!-

 

 !ه؟یتعجب نگاهش کردم. منظورش چ با

 

 بمونه! ابونیتونه تو خ یبابا! شب که نم-آرتام

 

که  یهمون شیدلش خواست کرد. بره پ یکه رفت هر غلط میدیبه روش خند نطوریآرتام تو دخالت نکن. هم-بابا

 .رونیکنه ب یآشغال پرتت م هیشکمت که باال اومد مثل  گهیهاش بوده! چند روز دبا
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 یلیکردم که خ یاطرافم نگاه م یبودم و به آدما ستادهیبهت زده ام رفتن؛ سرجام ا یچشم ها یهم از جلو بعد

 .دنیرس یبه نظر م بهیغر

 رفتم و آروم آروم  شروع کردم به قدم زدن. رونیب مارستانیب از

 خلوتِ خلوت بود. ابونیشب بود. خ۱2ساعت

 من کجا برم؟ االن

 

 خواب بودن فکر کردم. هیبه اتفاقات امروز که مثل  یناراحت با

 ...آوا

 خونه آوا. رمیخودشه! م آره

 ؟یچ ومدیخوشش ن اوشیاگه س اما

 حرفاست. نیآقاتر از ا اوشیس نه

 خونه آوا بودم. یساعت جلو مین بعداز

 اومد. اوشیس یرو فشردم که صدا زنگ

 

 ه؟یک-

 

 منم الناز! اوشیآقا س-

 

 تو! دیید؟بفرماییعه شما-اوشیس
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 رو باز کرد. رفتم داخل و در رو بستم. در

 اومد دم در و با تعجب نگاهم کرد. آوا

 .دیبه سمتم دو دویکش یفیخف غینگاهش به سر و وضعم افتاد ج یوقت

 گفت یکردو با نگران بغلم

 

 ؟یکن یکار م یموقع شب چ نیجا ا نیشده؟! تو ا یچ یال-

 

 انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 

 تو؟ امیب شهیم-

 

 تو! ایآره گلم ب-آوا

 

 سالم کردم. اوشیداخل و به س میرفت

 برگشت. یتخت. رفت و بعد از لحظات یمن رو برد تو اتاقشون و نشوندم رو آوا

 دستمال مرطوب و شربت برگشت. با

 صورتم رو پاک کردو شربت رو به دستم داد. یرو خون

 دیپا و اون پا کردن پرس نیا یکم با
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 شده؟ یچ یبگ یخوا ینم-

 

 .ختیمن اشک ر یاتفاقات امروز رو براش بازگو کردم. پابه پا همه

 آخر هم گفت از

 

 .میکن یثابت م تویگناه ی! باهم بینباش، تا آخر باهاتم آبج یچینگران ه-

 

 کرد. یممنونش بودم که درکم م چقدر

طرف مقابل رو تا حد  شهیواسه همون هم میذاشتیخودمون رو به جاشون م گرانیدرک د یبرا شهیو اآوا هم من

 ...میکرد یدرک م یادیز

 

 شدم. اوشیخونه آوا موندم و شرمنده اون و س شب

 .اوردنیبه روم ن یچیه اصال

 خندوندن. یمدام من رو م اوشی. آوا و سمیبود داریدم ب دهیشب تا سپ اون

 .میصبحانه نشسته بود زیم سر

 بگه. یزیخواد چ یکردم آوا م یم حس

 از ما از خونه خارج شد. یرو برداشت و بعد از خداحافظ فشیک اوشیس

 رو به کمک آوا جمع کردم و مشغول شستن ظروف شدم. زیم
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 آوا به خودم اومدم یصدا با

 

 الناز! گمیم-آوا

 

 رو بستم و دست هام رو خشک کردم. آب

 

 جانم!-

 

 ؟یرفت یتو قبال کالس رقص باله م-آوا

 

 نه چطور مگه؟-

 

 ؟یرفت یم ادی؟زیچ یکوهنورد گم،یفقط آره و نه بگو باز بهت م-آوا

 

 .یکوهنورد میرفت یم شهیتا دلت بخواد! قبال هم-

 

 اد؟یز یشد یموتور سوار م ایدوچرخه -آوا
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 کمیبچه بودم بابام موتور داشت که  یلیخ ینه؛ فقط وقت ادی! موتورم زستمیبلد ن یدوچرخه سوار نه بابا! من اصال-

 شدم. یسوار م

 

 پاشو برو حاضر شو-آوا

 

 دمیتعجب پرس با

 

 !؟یواسه چ-

 

 !یفهم یبرو م-آوا

 

 و منتظر آوا موندم. دمیرو پوش مانتوم

 کار کنه! یخواد چ یدونستم آوا م ی. نمرونیب میرفت باهم

 

 نگه داشت. یدرمونگاه یجلو

 وقت واسه متخصص زنان گرفت. کیداخل. آوا  میرفت باهم

 کار کنه. یخواد چ یم دمیفهم بایتقر

 داخل مطب. میرفت دینوبتمون رس یوقت

 دکتر بازگو کرد. یمشکلم رو برا آوا
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 ام کرد و در آخر گفت نهیمعا گهیبار د گی دکتر

 

 نادی!زیبش هیکه مثل بق سمینو یدارو برات م هیمن  یخوا ی! حاال اگه میبود ینجوریتو از زمان تولدت هم زمیعز-

 که مشکلشون مثل توعه. ییکسا

 

 الزم بودو نوشت و داد بهم. ینسخه ام هرچ یتو

 از آوا ممنون بودم بابت کمک بزرگش. چقدر

 .میداروخونه و داروهام رو گرفت میرفت

 خونه. میدیرس

 

 رو بغل کردم و دم گوشش گفتم آوا

 

 !ییایدوست دن نیبهتر شهیمثل هم-

 

 زد و در جوابم گفت یلبخند

 

 استیدن یآبج نیبهتر میچون آبج-

 

 جدا شدم و زنگ رو فشردم. ازش
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 خواستم  ینم یها ول یزود نیدوست نداشتم برگردم خونه به ا درسته

 بشم. اوشیشرمنده آوا و س نیاز ا شتریب

 به آوا گفتم رو

 

 سالم برسون. اوشیبه س ییآوا-

 

 برو خدا پشتو پناهت.-آوا

 

 اومد فونیمامان از پشت آ یرفت. صدا یخداحافظ یبه معنا یشد و بعد از زدن بوق نشیسوار ماش آوا

 

 !ه؟یک-

 

 دم در؟ نیایچند لحظه ب شهیمامان منم! م-

 

 خواد! یکه دلت م ی. برو هر گورستونگهید یتو خونواده ما ندار ییجا چیتوه ؟یچرا برگشت-مامان

 

 و گفتم اوردمیخودم ن یبه رو یاز حرف هاش گرفت ول دلم

 

 مامان فقط چند لحظه!-
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 در. یمامان با اخم اومد جلو یاز گذشت لحظات بعد

 شد. رهیو طلبکارانه بهم خ نهیرو باز کرد و دست به س در

 

 ام رو دراوردم و دادم به مامان. نسخه

 تا خوانا باشه. ه،یکه مشکلم چ سهیستم دکتر واضح بنوخوا خودم

 نگاهم کرد. یبعد از خوندن نوشته ها با ناباور مامان

 بودم. ستادهیا نطوریمن هم ی. ولدیسمتم و در آغوشم کش اومد

 رو ثابت کنم. میگناه یاز همه اشون گرفته بود؛ فقط رفته بودم تا ب دلم

 

 اتاقم. یرفتم تو می. مستقمیداخل شد باهم

 به سر تاسرش انداختم. یا یکل ینگاه

 !نمشیب ینم گهیکردم  د یشبه دلم براش تنگ شده بود. فکر م هی

 خودم رو... یداد! بو یم یخوب یبو چه

 

 ..یدیتو که االن بو عرق م گلم

 

 شرکت ارسالن جا موند.. یتو فمیافتادم. ک فمیک ادی هوی

 تحمل کنم! گهیبار د کیاش رو  افهیق مجبورم
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 دونم دلم براش لک زده؛ هرچند جا زد... یخودم که م اما

 که کرده بود من رو مقصر جلوه داد. یبخاطر اشتباه نموندو

 

 آب گرم وان رها کردم تازه جون تو استخون هام برگشت. یتنم رو تو یام رو برداشتم و رفتم حموم. وقت حوله

 .رونیساعت از حموم اومدم ب میاز ن بعد

 و شال کرم سر کردم. یقهوه ا نیساده با ج یقهوه ا یرو با سشوار خشک کردم و مانتو موهام

 .رونیب رمیواسه مامان گذاشتم که م یادداشتی

 خواست باهاش حرف بزنم. ینم دلم

 

 رو برنداشتم. قدم زنون به سمت شرکت ارسالن به به راه افتادم. نمیخونه که خارج شدم ماش از

 درب ساختمونش بودم. در رو باز کردم و رفتم داخل. یومدم که جلوبه خودم ا یوقت

 نبود. یمنش زیپشت م یشرکتش رو باز کردم و داخل شدم. کس یآسانسور رفتم طبقه ششم، در داخل با

 .شهیمال من م زیم نیبودم ا خوشحال

 باطل... الیخ ی! زههه

 

 .دیچیمحکم و مردونه اش تو گوشم پ یتقه به در زدم که صدا چند

 

 دییبفرما-
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 .ارهیدر ب یجنبه باز یمثل دفعه قبل بخواد ب دمیترس یرو باز کردم و نبستم. م در

 !فتمیبود از شدت تعجب پس ب کینزد دنشیبهش انداختم. اما با د ینگاه

 

 ...فیو نامرتب، لباس هاش هم چروک و کث دهیهاش سرخِ سرخ بود، موهاش ژول چشم

 

 کرد. یدستش. با بهت نگاهم م یتو میبود و گوش زیم یرو فمیک

 رفتم سمتش و گفتم تیجد با

 

 الزم دارم. مویببرم. گوش فمویبا اجازه اتون اومدم ک-

 

 بود. رهیچون هنوز همونطور بهم خ ومدیبه خودش ن انگار

 عقب و با اخم گفت دیکه دستش رو کش رمیرو از دستش بگ میباال انداختم و خواستم گوش یا شونه

 

 ا؟یاز ارشچه خبر -

 

 تعجب نگاهش کردم. با

 شناخت؟! یرو از کجا م ایارش

 کرده. یافتادم. آهان پس فضول نمیمخاطب ادی

 گفتم یرحم یکه برام ساخته بود خواسته و ناخواسته با ب یتموم مشکالت یتالف به
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 خوبه! سالم داره خدمتتون.-

 

 عقب. دیکه دوباره دستش رو کش رمیرو بگ میگوش خواستم

 گردوندم یو چشم هام رو با کالفگ دمیکش یپوف

 

 خوام برم! یم نیریمحترم وقت منو نگ یآقا-

 

 !ایارش یجا یبر یخوا یآها م-ارسالن

 

 آره! ن،ی!آفرن؟یتاحاال انقدر باهوش شد یاز کِ-

 

 اخم ادامه دادم با

 

 !نیرس یم تونیبه زندگ نیدار نویدر تعجم چه راحت نشست نیکه برام به وجود آورد یبا اون همه مشکل-

 

 تمسخر جواب داد با

 

 برات مشکل درست کرده نه من! ایفکر کنم ارش-ارسالن
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 از سرتا پا بهم انداخت که معذب شدم. ینگاه

 .رونیرو هم برداشتم و از شرکت اومدم ب فمیرو از دستش چنگ زدم. ک میندونستم و گوش زیرو جا شتریب تعلل

 ناراحت شدم.. یلیهام نمناک شد. از حرفش خ چشم

 گناهم پس انقدر هارتو پورت نکن! یبود همون موقع نسخه ام رو پرت کنم تو صورتش و بگم من ب حقش

 !ستیولش کن مهم ن اه

 

 به سمت خونه راه افتادم. آروم

 نامعلومم... ندهیآروم؛ تو فکر بودم. تو فکر آ آروم

کنکور که اومد اگه انشاهلل  جینتا شم،یم یآدم درست یگردم و منش یدوباره دنبال کار م رمیخودم فکر کردم؛ م با

سر  مریکنم و م یاز خواستگار هام ازدواج م یکیهم با  یمدت هیکنم، بعد  یدانشگاه ثبت نام م رمیقبول شده بودم م

 .میخونه زندگ

 

 ارسالن افتادم. ادی هوی اما

رحم و  یمن، عشق ب یتو خودم دفن کنم تنها عشق زندگ ادتوی شهیهم یبرا دیو با خودم گفتم؛ با دمیکش یقیعم آه

 دل سنگم...

هم  عیکه چه سر نیخواست، و جالب تر ا یکه من رو نم یشد که عاشق شدم؟! اون هم عاشق کس یچ یراست

 بود. دیبودم واقعا بع یعاشقش شدم! از من که دختر مغرور و لجباز
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جروبحث مامان و  یباز کردم و رفتم داخل. کفش هام رو دراوردم و خواستم برم تو خونه که صدا دیخونه رو با کل در

 بابا کنجکاوم کرد.

 و به حرف هاشون گوش دادم. ستادمیجا ا همون

 

 ازدواج کنه! دیباالخره که با یدرسته اشتباه شده بود، ول-بابا

 

 ساله ازدواج کنه! ۳0مرده  هیتونه با یاون هنوز بچه اس! نم رضایعل-مامان

 

 تونه دخترمو خوشبخت کنه! ی. من مطمئنم متهیآقا و با شخص یلیخ یگیساله که تو م ۳0مرد  نیا-بابا

 

 !شهیم ریسال ازش بزرگ تره پ ۱2دخترم کنار اون که  یاونش به کنار ول-مامان

 

آدم  هیتونه دخترمو بعد ازدواجش هم راحت کنه. از  یشده، به ثروتش نگاه کن که م یمیحرفا قد نیا رمینخ-بابا

 بدبخت که بهتره! چارهیب ریفق

 

احتماال  م،یپرس ی. نظر النازم مگهیخوب بود د یپسرِ خانوم اکرم نیمن به ثروتش چه کار دارم؟! اصال هم-مامان

 بود. پدر مادرشم خوبن! یموافقه؛ چون پسر خوب

 

 ازدواج کنه! ذارمیاصال نم ای دمیبه آرمان زند م ایمن دخترمو -بابا
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 .ختمیزدن فرو ر یآشپزخونه که مامان و بابا داشتن حرف م واری. پشت ددمیشن ینم یچیه گهید

 شدن. یمهابا جار ینشستم و اشک هام ب نیزم یخوردم و آروم رو زیل وارید یرو

 چقدر مشکل؟! ایخدا

 د؟یجا رس نیبه ا میزندگ چطور

 

 .دیچیتو گوشم پ رضایمامان که گفت عل غیج یصدا

 شدم. رهیچشم هام رو باز کردم و به مامان و بابا خ آروم

 

 !یباالخره کارتو کرد رضایعل-مامان

 

 .نییسرش رو انداخت پا یبا شرمندگ بابا

 .نمشیشرمنده بب نطوریخواد ا یکرده باشه دلم نم تمیهم اذ هرچقدر

 رو بغل گرفتم که اوناهم بغلم کردن. جام پاشدم و رفتم سمتشون.هردوشون از

 گفت متیبا مال بابا

 

 اتاقم کارت دارم! یایچند لحظه ب شهیدخترم م-بابا

 

 جدا شدم و اشک هام رو پاک کردم. دنبال بابا به سمت اتاقش راه افتادم. ازشون

 کاناپه نشستم. یرو بستم و رو در
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 نشست و بهم نگاه کرد. وترشیکاپ زیم یصندل یرو بابا

 

 یلو رهیگ یم میخوام. مادر با احساس تصم یگفتم. دخترم من پدرتم؛ بدِت رو نم یکه چ یدیکنم شن یفکر م-بابا

 پدر با عقل.

 

 سال ازم بزرگتره ازدواج کنم؟ ۱2که  یبا مرد دیکه چرا با نیاریقانع کننده برام ب لیدل هیبابا -

 

 رهیهمه ثروتمون برباد م یکه اگه باهاش ازدواج نکن نهیاش ا گهید لیدل هی ی. ولگمیدخترم من بخاطر خودت م-بابا

 بشن! آخه، آخه من ازش سفته دارم ابونایآواره خ یریپدرو مادرت سر پ یخوا ی. دخترم تو که نممیشیم چارهیو ب

 

 .گهیپس بابا بخاطر ثروتش م آهان

 شهر بشن فکر کردم. نیا یکه مامان و بابا آواره کوچه ها نیبه ا یا لحظه

 من تحملش رو ندارم. نه

 

 سال ازم بزرگ تره ازدواج کنم؟ ۱2که  ی! با کس؟یخودم چ پس

 آواره شدن پدر و مادرم که بهتره! از

 

 خوام! یبابا من مهلت م-
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 باشه دخترم تا پس فردا نظرتو بگو-بابا

 

 بدون شام به اتاقم رفتم. شب

 اومده بود.محاسبات امروزم اشتباه از آب در همه

 بودم و سردر گم. کالفه

 گرفتم! یم میوجود نداشت که حداقل اونطور بهتر تصم یارسالن کاش

 

 !یلعنت به تو ارسالن داراب اه

 

 

 

******* 

 

 

 

 روز گذشت... دو

 نرفتم و لب به غذا نزدم. رونیکه من از اتاقم ب یروز دو

 سرکار بود. ایدانشگاه و  ایبود،  کایبا مل شتریب آرتام
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پارک که بعد از  یکه بهش عالقه داشت؛ همون پسر تو یکرد اما با کس یهم که خارج. نفس داشت ازدواج م ایارش

 نفس و، نفس هم بهش جواب مثبت داد. یگذشت دوهفته رفت خواستگار

 

 ...آوا

 شد. یناز من داشت مامان م یمن، آبج یآوا! آوا کوچولو اما

 بچه اشون رو بفهمن. تیبرن جنس گهیگفته بود واسه هفته د یسونوگراف

 نشد. بمینس یا یخوشبخت چیبودم که ه یمن تنها کس نیب نیا

 بودمش. دهیسال ازم بزرگ تر بودو من هنوز ند ۱2که  یرو از دست دادم بخاطر اشتباهش، ازدواج با مرد عشقم

 

 .رونیجام پاشدم و خواستم برم ب از

 بودم.رو گرفته  ممیتصم

 لحظه چشمم به چهره ام افتاد. هیعبور کردم که  نهیآ یجلو از

 به خودم نگاه کردم. نهیآ یو تو برگشتم

زده بودو پوسته پوسته شده  یشده بودو گود افتاده بود، لب هام خشک اهیچشم هام س ریالغر شده بودم، ز یلیخ

 شده بود و دورم پخش. دهیبود، موهام ژول

 

 !ستیدرک مهم ن به

 رو بزنم تو سرم؟ ییبایز ستین یدیام گهید یوقت

 .نییپا رفتم
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 کرد. یداشت شام درست م مامان

 دمیپرس یفیضع یصدا با

 

 مامان! بابا تو اتاقشه؟-

 

 گفت غیبا ج دنمیبگه که با د یزیبا تعجب برگشت سمتم و خواست چ مامان

 

 !بیامام غر ای-

 

 دست هاش احاطه کرد. نیسمتم و صورتم رو ب اومد

 

 ؟یدل مادر چرا انقدر الغر شد زیشده؟ عز یدخترم چ-مامان

 

 مامان رو کنار زدم و گفتم یدست ها یحوصلگ یب با

 

 مامان! بابا تـ...-

 

 اره گلم، هست...-مامان
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 سمت اتاق بابا رفتم و اسم خدارو زمزمه کردم. به

 بابا رفتم داخل. دییتقه به در اتاق زدم. با بفرما چند

 کرد. یبهم نگاه م یبا ناباور بابا

 فیتعر شییبایاز ز شهیخواستن و هم یواسه پسراشون اون رو م لیشد تک دخترش که همه فام یباورش نم انگار

 باشه که روبروشه... ینیکردن ا یم

 

 کاناپه خودم رو پرت کردم و به سقف نگاه کردم. نیاول یرو

 کنه. یم ریحرف االنم سرنوشتم تغ با

 زمزمه کردم آروم

 

 گرفتم! ممویبابا من تصم-

 

 گفت ینم یچیفقط سکوت بود و ه جوابش

 

 من، من جوابم مثبته...-

 

 !یخواستگار ادیفرداشب ب گمیپس، پس دخترم من م-بابا

 

 .رونیپاشدم و رفتم ب یحرف چیه یب
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 اتاقم شدم و آماده شدم. وارد

 .دمیپوش یچ دمینفهم اصال

 گفته مهمه! یمگه مهمه؟! نه ک هه

 

 و در رو بستم. رونیداشتم. رفتم ب اجیتازه احت یتو سالن. به هوا رفتم

 نداشتم. یکنکور خبر جیگرم بود. از نتا یلیخ هوا

 .روزیدونستم اعالم شده د یم فقط

 !یبزرگ یای. چه همه آدم! چه دنابونیآروم رفتم سرخ آروم

 !یرحم ی! چه عشق بی! چه قلب شکسته ایاهیاقبال س چه

 

 .رمیدونستم کجا م یقدم زدم. نم آروم

 ساختمان شرکت ارسالن بودم. یبه خودم اومدم که جلو یوقت فقط

 جا سردر آوردم. نیجالب که از ا چه

 

 یدلم هوا بیکشه، عج یشرکت داره نفس م نیکه تو ا یکرد! واسه مرد یم یقرار یدونم چرا قلبم انقدر ب ینم

 نفس هاش رو کرده بود...

 

 سخت است... یلیخدا خ به

 ...یوقت لمسشان نکرد چیکه عاشقانه ه ییماندن به دست ها وفادار
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 داخل آسانسور و زدم طبقه ششم. رفتم

 در اتاقش بسته اس. دمیدر رو باز کنم که د خواستم

 کس نبود. چیه

 ست؟ین یپس چرا کس هیکه ساعت کار االن

 در اتاقش نظرم رو جلب کرد. یرو یکاغذ

 به سمتش... رفتم

 

 باشد( یم لیهفته تعط کی)شرکت به مدت 

 

 از نهادم بلند شد... آه

 گم شده ام؟! وسفیکنم  داتیکجا پ پس

 .نییاز پله ها رفتم پا آروم

 .نیرفت و افتادم زم یاهیاز پله ها چشم هام س یکی یرو

 و لباس هام رو تکوندم. پاشدم

 .دمیرفتم که دوباره اون پسر رو د یم نییپا داشتم

 ...نیشرو

 

 لب هاش نقش بست. یرو یلبخند کج دنمید با
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 نمونده! یاسکلتم باق ییایدر یاز اون پر یانگار نم؛ی! نه نه صبر کن ببییایدر یبه به سالم پر-نیشرو

 

 ادامه داد یلحن مسخره ا با

 

 خدمتت بگم که... دیپس با ؟ینیارسالنو بب ی! نچ نچ نچ، اومده بودیزار افهیچه ق-

 

 وجودم گوش شد... همه

 

 کنم. یکنه؛ با خواهره من. پس دوروبرش نپلک که قلم پاتو خورد م یاون داره ازدواج م-نیشرو

 

 انزجار گفتم با

 

 وقت مال خودم ندونستم! پس زر مفت نزن! چی. من ارسالنو هیبکن یتون یهم نم یغلط چیتو ه-

 

 شینیب یشاپ...... م ی. امروز برو کافنشیبرو بب دمی! باشه پس آدرسشو میعه؟ چه دختر خوب-نیشرو

 

 نمشون؟یداره بب یندارم پس چه لزوم یعالقه ا شونیگفتم که من به ا-

 



 ضربان عشق

 
250 

 

 با پوزخند گفت نیشرو

 

 !شه؟یکوچولو. م یپر شهیبد که نم نشیخو حاال بب-

 

 و از در خارج شدم. نییکه جوابش رو بدم از پله ها اومدم پا نیا بدون

 نمش؟یتونم امروز بب یم یعنی

 از مدت ها... بعد

 دلم براش تنگ شده. عشق نامهربون من... چقدر

 

 سر به نفس و آوا بزنم. هیگرفتم برم  میتصم

 در خونه آوا بودم. زنگ رو فشردم. یساعت جلو میاز ن بعد

 دیچیگوشم پ یآوا تو یصدا

 

 !ه؟یک-

 

 رو از دست نداده بودم. طنتمیحالم بد بود اما ش درسته

 رو کلفت کردم و گفتم صدام

 

 شمیمزاحمتون م یاگاه سیهستم از پل یسروان پناه-
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 گفت یدستپاچگ با

 

 م؟یکار کرد یچرا؟! مگه چ-

 

 جون یال طونتونیفراموش کردن دوست مهربونو ش لیبه دل-

 

 و حرص گفت غیبا ج آوا

 

 شده! یچ ستی! گفتم معلوم نمیترسوند یزهرمار ال-

 

 خونتون چتر باز کنم؟ امیمن ب یباز کن برویدر خ نیا یخوا یحاال نم-

 

 به چـــــــــــــشم! یا-آوا

 

وضعم با ترس  دنیبزنه که با د ی. خواست حرفستادیتو چهار چوب در ا یرو باز کرد که داخل شدم. آوا با خوشحال در

 شد. رهیبهم خ

 و گفتم زدم و رفتم سمتش. محکم بغلش کردم یلبخند
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 جغله خاله چطوره؟ ؟یآبج یخوب-

 

 شد. رهیگرفت و بهم خ فشیظر یدست ها نیرو ب صورتم

 

 شده؟ یشـ، چ یچ ،یال، ال-آوا

 

 !ینکن هیگر یقول بد دی. فقط بازمیکنم عز یم فیداخل برات تعر میبر-

 

 من رو برد داخل. خواست بره تو آشپزخونه که دستش رو گرفتم و گفتم ینگران با

 

 عنکبوت الزم کنم خچالتونویکه  ومدمی. نمیباهم صحبت کن کمیاومدم  زمیعز-

 

 شد. رهینکرد و منتظر بهم خ یتوجه میبه شوخ اصال

و در آخر  م،یریبابا، از سه روز گوشه گ یکه رفتم شرکت ارسالن؛ از حرف ها یبهش گفتم. از اون روز زیهمه چ از

 شد... ریاز چشمم سراز میباهمه خوددار یگفتم قطره اشک ممیاز تصم یوقت

 

 که من شرط رو باختم... نیواسه ارسالن، از ا میدلتنگ از

 و آروم هق هق کرد دیمحکم در آغوشم کش آوا
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! اون هم سن یبا اون مردک شغال ازدواج کن ذارمی! نه من نمیکن ینجوریبا خودت ا ی! تو حق، تو حق نداریال-آوا

 پدرته!

 

 یدونم م یمنو جوون نکن، من که م یبابا یسالشه! الک ۴2من  یبابا رمیسالشه؟نخ ۳0من یمگه بابا وونهیعه د-

 !یکن ینیریبراش خودش یخوا

 

 زدو گفت یتلخند

 

کنه؛ بهم بگو،  یم یخودخور شتریخنده از همه ب یکه تو غم هاش م یخوندم که اون ییجا هی! زیالناز تو خودت نر-

 زیتو خودت نر یکن! ول یخودتو خال یجور هیدونم  یاصال منو بزن. چه م

 

کنم  یم تشی! انقدر اذرهیزنم که خدا زده پس کله اش اومده منو بگ یاون مردک رو م رمیچرا تورو بزنم؟! م وونهید-

 خودش فرار کنه!

 

 که با آوا حرف زدم پاشدم و عزم رفتن کردم که گفت یساعت کیاز  بعد

 

 !گمیم کیتبر یال یراست-

 

 داره؟ کیکه آرزو هام رو ازم گرفته تبر یمگه ازدواج با مرد ک؟یچرا تبر وا
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 گلم! هیواقعا عال یکنکور تجرب۵07رتبه-آوا

 

 بهت نگاهش کردم. با

 من قبول شدم؟! یعنی ،یعنی

 ازدواجم افتادم. ادیخوشحال بشم که  خواستم

 نه؟ ایمگه مهمه قبول بشم  هه

 بدم. لیتونم ادامه تحص ینم گهیکه د من

 و خواستم برم که گفت دمیکش یقیعم آه

 

 !یخوشحال نشد ادیفکر کنم ز-

 

 آخر؟ ایکنه اول بشم  یم یتونم ادامه بدم چه فرق ینم یوقت-

 

 نگاهم کرد. یبا ناراحت آوا

 نابود بشه! میماه کل زندگ ۳کرد تو  یفکرش رو م یک

 ازم گرفتن.رو  یدست به دست هم دادن و خوشبخت ایدن یهمه آدم ها انگار

 نشد! دیوقت ناام چیام که ه ینه! من همون دختر یول

 با ازدواج با آرمان زند منم خوشبخت شدم... دیشا ؟یدیرو چه د خدا
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 خواد؟! یکار کنم که ارسالن رو م یبا دلم چ یول ،یول

 تونم بدون اون! یمن نم نه

 تونست.. همونطور که اون یتون یهم خوب م یلیخ ؟یتون یگفته نم یک

 

 جمله آخر تا عمق وجودم سوختم. از

 .نمیخونه اشون بنش کیپارک نزد یرو تو یگرفتم چند ساعت میکردم. تصم یآوا خداحافظ از

 

 که برم. دیرس نیشد و وقت ا ۳باألخره ساعت  اما

 زدن. یم ادیبدنم بودنش رو فر یکه تک تک سلول ها یمرد دنیبه د برم

 تونم ازش متنفر باشم! یکه به من رسوند چرا نم یدونم با اون همه آزار ینم

 تنهام گذاشت و رفت... یرحم یکه با ب نیا با

 

 خواست! یمگه از اول باهات بود که تنهات بذاره؟ اون فقط تو رو واسه هوسش م هه

 

 گوش هام گذاشتم و چشم هام رو محکم روهم فشردم. یهام رو رو دست

 باشه. قتیخوام بشنوم! هرچند حق ی! نمنه

 

 بودم. دهیتلخه رس قتیجمله که حق نیبه ا تازه

 ......راه افتادم.شاپیجام پاشدم و به سمت کاف از



 ضربان عشق

 
256 

 

 .شاپیآروم رفتم به سمت کاف یافتاد. با قدم ها شاپیدور نگاهم به کاف از

 شد. یم دهیبود و داخل د یا شهیدر هاش ش همه

 .دمیدر نظرم آشنا بود د اریرو که بس یمرد هویچشم دنبالش گشتم.  با

 نشسته بود و مشغول حرف زدن بود. یدختر جوون یروبرو

 تو دست هم بود. زیم یهاشون رو دست

 

 ! نه...نه

 تونه ارسالن من باشه. ینم اون

 تا حاال شده ارسالن تو؟ یاز کِ هه

 !؟یساز ینم یا گهیلونه کس د یکه لونه ات رو رو ؛یگرفت ادیرو از کبوترها  یرسم زندگ یگفت ینم مگه

 

 دختر برام آشنا بود. چهره

 کرد. ینگاهم م نهیسرم نشسته بودو با ک یتو شمال به هوش اومدم باال یهمون دختره اس که وقت نیا آها

حساسه؛ پس اون هم از طرف من نسبت به ارسالن احساس خطر کرده بود که اونطور  یلیحس ششم زن ها خ گنیم

 کرد. ینگاهم م یا نهیک

 

 .شهیهم یتونم باور کنم که از دست دادمش برا یمن نم نه

 لرزون رفتم داخل. یتن با

 شدم. یم کیبه مرگ هم نزد یشدم قدم یم کینزد زشونیقدم که به م هر
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 .دمید یرو داشتم به چشم م یجیمرگ تدر انگار

 و با نگاه دلخورم به ارسالن چشم دوختم. ستادمیا دمیرس زشونیبه م یوقت

 کنارشون شدن سرشون رو آوردن باال. یفرد ستادنیها که متوجه ا اون

 اول با تعجب بعد با خشم نگاهم کرد. ارسالن

 

 گرفت از نگاهش! مزاحم خلوت عاشقانه اشون شدم! دلم

 .رمیکه دوستش دارم بگ یرو از کس ی! من حق ندارم خوشبختنه

 دل منه! ریتقص ست،یاون ن ریاون من رو نخواست تقص اگه

 جنبه بودو زود بهش وابسته شد... یب که

 

 نگاهم کرد. نهیبا ک دختره

 و اومد به سمتم. رونیب دیدختره کش یدستش رو از دست ها ارسالن

 .شاپیکاف رونیبه سمت ب دیرو گرفت و کش بازوم

 نداشت... اقتیکه ل یکس دنیکردن. از خودم متنفر بودم که غرورم رو شکستم و  اومدم به د یبه ما نگاه م همه

 

 رو باز کردو پرتم کرد داخل. نشیماش در

 .دیراننده نشست و با خشم غر یهم رو صندل خودش

 

 فقط دست از سرم بردار! دمیپول؟ باشه بهت م ؟یخوا یاز جونم م یچه مرگته؟ چ-
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 رو برگردوندو بهم نگاه کرد. سرش

 بهش زل زده بودم. دمینا ام یچشم ها با

 کردن. یم فینبود که همه از غرورش تعر یاون الناز نیا

 نمونده. یباق یچیاون کوه غرور ه از

 

 صورتش نشست. یتو تک تک اجزا یبهم نگاه کرد که ترس و نگران قیتازه دق انگار

 بهت زمزمه کرد با

 

 کارو باهات کرده؟ نیا یسرت اومده؟! ک ییچه بال-

 

 بغض زمزمه وار جواب دادم با

 

 !شیبابا، ثروتش، خودخواهتو، آرمان زند، -

 

 فوران کردم. بعد از سه روز آروم بودن به سطوح اومدم. هوی انگار

 گفتم غیج با

 

 ! همه اتون!نیهمه اتون خودخواه-
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 .دمیکوب یاش م نهیمشت محکم به س با

 سمت خودش. دیبزرگ و مردونه اش گرفت و من رو کش یدست ها یرو تو فمیظر یها دست

 اش و آروم زمزمه کرد نهیس یرو گذاشت رو سرم

 

 شده؟! یچ یاز اول برام بگ شهیم-

 

 ...اهامیبابا گفتم، از آرمان زند قاتل رو از

 ...دمیشکستن غرورش رو شن یگرفتم بهش جواب مثبت بدم صدا میگفتم تصم یو در آخر وقت م،یازدواج اجبار از

 کردم... یفکر م نطوریهم من ا دیشا

 گفت یو عصب کالفه

 

 .دمی! من بهت اجازه نمیبا اون ازدواج کن یتو، تو حق ندار-ارسالن

 

 زدم و گفتم یپوزخند

 

 !یکن یازدواج م نیبا خواهر شرو یبه حال تو داره؟! تو که دار یهه چه فرق-

 

 من دا... یدون یتو از کجا م-ارسالن
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 وسط حرفش دمیپر

 

 بهم گفت! نیشرو-

 داد زد ارسالن

 

 ؟یدار یتو با اون کثافت چه کار-

 

 یبا خواهرش ازدواج م یاون جا بود. اون بهم گفت،گفت دار نیشرو ،یاما نبود نمتیامروز اومدم شرکتت که بب-

 . گفت حق ندارم دورو برت بپلکمیکن

 

 افتادم. میسالمت هیقض ادی

 شد. شتریگناه بودم و اشتباه شده غم تو چهره اش ب یگفتم ب یوقت

 گفت یناراحت با

 

 دروغ گفته! نیشرو-ارسالن

 

 تعجب نگاهش کردم. با
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 !ستمیوقتم حاضر به ازدواج باهاش ن چیندارم؛ ه یعالقه ا دایمن به ش-ارسالن

 

 !؟یپس چرا دستشو گرفته بود-

 

 !زارمیب دایبرو از خونوادم بپرس. من از ش یاون دستمو گرفته بود. اگه باور ندار-ارسالن

 

 بهم دادن... ارویدن انگار

 محروم بودم.. ایدن نیاما من از ا اما،

 زند و پدرم و ثروت پدرم من رو محروم کردن. آرمان

 گفت نانیها تو چشم هام زل زد و با اطم نیاز گفتن همه ا بعد

 

 ...ویگناه یب دمیحاال که فهم ،یتو بااون مردک لندهور ازدواج کن ذارمیتا آخر پشتتم! من نم-

 

 ادامه داد طنتیش با

 

 منم باهات هستم! ؛یستین لیم یبه من ب-

 

 رو پر کرد. نیماش ینازک کردم و با حرص ازش رو گرفتم که خنده اش فضا یچشم پشت
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 خونه اتون یدنبالت جا امیخانوم فردا م یال-ارسالن

 

 و دستپاچه گفتم عیسر

 

 !ایعه نه نه! ن-

 

 ها!  شهیدلت برام تنگ م ام؟ین-ارسالن

 

 کنم. یم ! اگرم بشه گشادششهینم رمینخ-

 

 گفت طونیش

 

 اتو گشاد کنم! گهید زیچ هیخب بذار من -

 

 زدم غیحرص ج با

 

 !یتیترب یب یلیادب! خ یب-

 

 بغلم کنه که گارد گرفتم. خواست



 ضربان عشق

 
263 

 

 

 شد؟ یچ-ارسالن

 

 !میرفته نامحرم ادتینکنه -

 

 خنده. ریانگار براش جوک گفتم زد ز هوی

 حرص من رو در آورد گفت دویخوب خند یوقت

 

 بود! یجالب یشوخ-

 

 دارم؟! یمن با تو شوخ-

 

 دفعه کال بخورمت ها! نینکن ا یکار-ارسالن

 

 .رونیب دمیترس نگاهش کردم. در رو باز کردم و پر با

 گفت ییغویج غیج یکه صدا رمیرو بستم و خواستم فاصله بگ در

 

 !رونیمن بکش ب یپاتو از زندگ یی! دختره هرجاییباز که تو-
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 !؟ییبه من گفت هرجا نیشدم. ا رهیغضبناکم بهش خ یچشم ها با

 رو با چنگ و دندون حفظ کردم. میسال عمر گرفتم پاک ۱٨تا االن که از خدا  من

 زدم غیج

 

 !؟یزد یتو چه زر-

 

 عقب رفت. یترس قدم با

 .ستادیرفت پشتش ا ارسالن

 نکنه فقط خواسته من ذو مسخره کنه؟ ستاد؟یچرا اون جا ا نیا وااا

 زدو گفت یکه پوزخند نیینگاهش کردم و سرم رو انداختم پا یدلخور با

 

 !رونیمن بکش ب یکردم پس پاتو از زندگ دایپ موی! من عشق واقعیپلک یدفعه آخرت باشه دورو بر من م-

 

 انقدر مهربون بود! شیپ قهیکه چند دق یارسالن باشه! همون نیشد ا ینم باورم

 ...دایش یغویج غیپر حرص و ج یرو آوردم باال که همزمان شد با صدا سرم

 

 به درک! نیهردوتون بر-

 

 به ارسالن گفت خطاب
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 !هیدختره دهات نیتو هم اقتی! لینداشت اقتمویل-

 

 با تمسخر گفت ارسالن

 

بت آوردم که رغ یبه سرت م یی. وگرنه بالیرفت رونیب میخودت از زندگ ی! بهتر که با پاشیریدختره س ریبرو بم-

 !یخودت رو نگاه کن نهیتو آ ینکن

 

 شدم. یم دهی. دنبالش کشدیسمتم و دستم رو گرفت و کش اومد

 .دمیدو یقدم اون سه تا قدم من بود! دنبالش م هر

 

 ارسالن!-

 

 و گفت ستادیا هوی ارسالن

 

 جانم!-

 

 به جلو پرت شدم. بایبود تقر ستادهیا هوی چون

 نگفتم. یچیدهنم رو فرو دادم و ه آب
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 رعدو برق ما رو به خودمون آورد. یصدا

 آسمون نگاه کردم. به

 ...بارون

 داشتم... یبارون چتر بر نم ریوقت واسه ز چیه یاومد؛ ول یبدم م سیاز لباس خ شهیعاشق بارون بودم! هم من

 شد. دهیدوباره کش دستم

 

 !میشیم دهیدختر؟ االن موش آب کش یکن ینگاه م ویچ-ارسالن

 

 !دهیآب کش یالیگودز یشیتو م رینخ-

 

 .میدیقبل داخلش تنها نشسته بودم رس یکه ساعت یهم پا به فرار گذاشتم. به همون پارک بعد

 .ستادمی. باالخره خسته شدم و ادمیدو یم همچنان

محکم من رو گرفت و دستش رو از پشت دور کمرم حلقه کرد. از  یکس هویبودم.  ستادهیا یمجنون دیدرخت ب کنار

 ...هیک دیشد فهم یعطر آشناش م

 زمزمه وارش کنار گوشم چشم هام رو وادار به بستن کرد... یصدا

 

 رو بهت اعتراف کنم! یزیچ هی دیمن با یخانوم-

 

 !فتهیب یبود قراره چه اتفاق دهیزد. انگار فهم یتند تند م قلبم
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 شد. رهیچشم هام خ یرو به سمت خودش برگردوند. چشم هام رو باز کردم. تو من

 گفت دویکش یقیعم نفس

 

 !یمن، دوستت دارم خانوم-

 

 اما ارسالن کمرم رو محکم گرفت. فتمیبود ب کیو پام سست شد. نزد دست

 مجنون. دیب یشاخه ها ریرو کشوند ز من

 همه پنهان کرد. دیمارو از د یهاش درست مثل پرده ا شاخه

 نبودم! یراض ادیبود ز دهیدونم چرا حاال که وقتش رس یلحظه بودم اما نم نیمنتظر ا یلیخ

 !ستیبشه بد ن تیمرد اذ نیهم ا کمیشدم  تیهمه من اذ نیا

 

 هاش رو با شدت از دور کمرم جدا کردم و گفتم دست

 

خوام با آرمان ازدواج کنم، ابراز عالقه تورو  یاس. بعدشم من م گهید یباز هی نمیدونم ا ی! من که م؟یخب که چ-

 دلم بذارم؟ تو... یکجا

 

که خواستم ادامه حرفم رو بزنم بازوهام رو محکم گرفت و به شدت تکونم داد که دل و روده ام اومد تو  نیمحض ا به

 دهنم.
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 !یکن تمیاذ یخوا ی. اره، میکن تمیاذ یخوا یفقط م ؛ی! تو منو دوست داریگی! چرت میگیدروغ م-ارسالن

 

 ...چی! من هیبود چهیباز هیهه تو فقط واسه من -

 

 .نیزم یشدت هولم داد به عقب که تعادلم رو از دست دادم و افتادم رو به

 دیغر دویمحکم کش رونیسمتم و کنارم خم شد. موهام رو که از شال اومده بود ب اومد

 

 !یمجازات بش دیداد! تو با یپس خواه یحرفاتو به سخت نیتاوان ا-

 

 به دست آورده بودم! یدونم تو اون لحظات اعتماد به نفسم رو از کدوم جهنم دره ا ینم

 

 !یکه منو مجازات کن یباش یبروبابا! تو ک-

 

 رفت هوا. غمیکه ج دیرو محکم تر کش موهام

 

 از ابراز  یچ هیکیمثل تو که هرروز با  یهه دختر احمق-ارسالن

 !یندار اقتیفهمه! ل یم عالقه

 

 دمینگاهش کردم و غر یعصب
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 نبودم چرتو پرت نگو! چکسیمن با ه-

 

 غویکردم چرا ج یم یرو دادم! اون روز که داشتم بهت دست دراز نیبودم، من به شرو ایعه؟! پس من با ارش-ارسالن

 خواسته! یپس معلومه خودتم دلت م ؟یداد راه ننداخت

 شد. ریاز چشمم سراز یقطره اشک سرخود هوی

 گرفت. موهام رو رها کرد و خواست کمکم کنه پاشم  یمونیرنگ پش صورتش

 رو کنار زدم. دیب یشده بود. شاخه ها یدستش رو پس زدم و پاشدم. لباس هام گِل که

 

 شدت گرفته بود... بارون

 از حرف هاش مخصوصاً جمله آخرش آتش گرفت. قلبم

 بارون به سمت خونه حرکت کردم. ریزنان ز قدم

 شده بودم... دهیمثل موش آب کش واقعا

 

 

 

******* 
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 ارسالن

 

 

 .رمیبکوبم که بم واریخواست انقدر سرم رو به د یم دلم

 ؟یداد لشیبود تحو یفیپسر اون چه اراج آخه

 

 !دیکش یاون جا افتاده بود و پنجول م یپناه یب یمثل گربه کوچولو شینگاه کردم که چند لحظه پ شیخال یجا به

 

 کنم! یبرم ازش عذر خواه دیبه خودم اومدم. با هوی

 ...دهیغرورم اجازه نم نه

 کنم؛ هه عمراً! یدختر بچه، عذر خواه هیاز  من،

 

 .رونیدرخت اومدم ب ریپاشدم و لباس هام رو مرتب کردم. از ز ازجام

 گرفتم و بهش ابراز عالقه کردم. دهیرو ناد بهش رو دادم. غرورم یادیاالن هم ز نیهم تا

 چشم هام رو گرفت. یبودم خون جلو چهیرو. اون لحظه که گفت براش باز زیاون خراب کرد همه چ یول

 

 زد. یبارون داشت قدم م ریبهش افتاد که آروم آروم ز چشمم
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 شده بود. یهاش بخاطر دسته گُل من گِل لباس

 حرف هاش افتادم... ادی دوباره

 زند! آرمان

 !یآشغال عوض مردک

 حرف هات... نیالناز توهم با ا اه

 

 .نمیدوباره به جوش اومد. رفتم به سمت ماش خونم

 !شیریرفته بود. به درک دختره س دایش

 

که شدم سرعت گرفتم و گاز  کشیرفت.نزد یراه م ابونیشدم و آروم حرکت کردم. الناز آروم داشت کنار خ سوار

 دادم.

 کنه! یم غیج غیج یداره عصب دمینگاهش کردم که د نهی. از تو آدیروش پاش نیزم یرو یآب و گِل ها همه

 

 کرد. یکنم داشت جد و آباد زنده و مرده بنده رو آباد م فکر

 خنده. ریفکر بلند زدم ز نیا از

 دور شدم و به سمت خونه حرکت کردم. خدا کنه سالمت برسه خونه... ازش

 ها خلوت بودن. ابونیخ آخه

 

 .شهینم یچی! نه هفتهیب یدلم آشوب شد؛ نکنه براش اتفاق هوی
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 خود نگرانم... یب

 رو باز کردم و داخل شدم. درب

 طلبکار مامان به گوشم خورد یصدا

 

 سالم! کیعل-مامان

 

 سالم-

 

بوده که بخاطرش  یک. اون دختره دیبار یطفل معصوم مثل ابر بهار م ؟یداشت دایبود با ش یاون چه رفتار-مامان

 ؟یکرد خیسنگ رو  دارویش

 

 تو ذهنم خورد؛ خودشه! وقتشه... یجرقه ا هویحرف مامان  نیا با

 

 مامان!-

 

 !ه؟یچ- مامان

 

 عالقه دارم! یا گهیمامان من به کس د-
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 گرد شده از تعجب نگاهم کردو گفت یبا چشم ها مامان

 

 مدال بندازم گردنش! هیبرج زهرمارو جذب کنه؟ برم  یبوده که تونسته تو یاو، اون ک ؟یگفت یچ ،یچ-

 

 ؟یچه توقع هیهم مادرمون! مادرمون که به آدم بگه برج زهر مار از بق نیا ایب

 

 نشینیب یم شیخواستگار میبر نیکن یشما بابا رو راض-

 

 !نیباهم ازدواج کن دیبا دایآقا بزرگ گفته تو و ش یدون یارسالن خودت که م-مامان

 

که آقابزرگ  یکه بهش عالقه دارم ازدواج کنم. نه با کس یخوام با کس یمارو بابا! من م نیمدام آقا بزرگ! کشتاه -

 کرده! تیوص

 

 .نیخونواده ا نیارشد ا یشما دوتا نوه ها ه؟یحرفا چ نیخجالت بکش پسر! ا-مامان

 

 ی. مدمیرو که بگم انجام م یکه کار نیدون ی! مشیخواستگار رمیخودم تنها م نیایخورم اگه ن یمامان قسم م-

 !امیسمت شما هم نم گهیکنم و د یهم به سالمت! باهاش ازدواج م نیخوا ینم نیایب نیخوا

 

کار  یشد پس؟ اون خانم گل چ یچ یگل پسر! تو که از همه دخترا متنفر بود یزن یم دیجد ینه بابا! حرفا-مامان

 !؟یدلباخته اش شد نطوریکرده که ا
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 ! اون...ستین ایکدوم از کاراش از رو ر چیبا هزار تا پسر نبوده، ه اورده،یدرن یباز شیریس دایمثل ش-

 

فرشته بوده! شماره خونه اشون رو بده زنگ بزنم با مادرش  یترسم االن بگ یخب! م لهیخب! خ لهیخ-مامان

 هماهنگ کنم.

 

 دمیپرس متعجب

 

 !ارم؟یشماره خونه اشونو از کجا ب-

 

 واااا!-مامان

 

 واال!-

 

 کوفت! شماره خودشو بده-مامان

 

 کرد. ادداشتیالناز رو خوندم و مامان  شماره

 رو باال آورد و مشکوک گفت سرش
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 !دنیدختراست که خودشون شماره م نی. نکنه از ایبه به! شماره اش رو هم که دار-مامان

 

 برداشتم. روحشم خبر نداره! شیمن شماره اش رو از گوش رم؛ینخ-

 

 کرده؟ یکار م یاون دست تو چ یگوش-مامان

 

جا گذاشته بود. منم  فشویک مه،یمحض اطالعتون بگم که منش ی! برو زنگ بزن! ولیپرس یعه مامان چقدر سوال م-

 برداشتم شیشماره اش رو از گوش

 

 نگاهم کردو گفت یموز مامان

 

 مارموز! یا-

 

 تخت ولو شدم. یکردم و رفتم داخل اتاقم. لباس هام رو عوض کردم و رو ی. تک خنده ادیبلند خند بعدهم

 .نیرو برداشتم و رفتم داخل مخاطب میگوش

 اس بهش دادم. هیمخاطب النازم بود.  نیاول

 

 روهم برداشتم. ایتو شرکت مونده بود برداشتم. شماره ارش شیاش رو اون روز که گوش شماره

 شدم. خیم ایآرتام داداشش بود رو ارش دمیفهم یوقت
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 باشد. یکه زنگ زدم گفت در دسترس نم بهش

 ازش بپرسم. دیبا ه؟یدونم ک یهم نم هنوز

 مهمه... یلیخ برام

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 الناز

 

 

 تخت نشستم. یحوله ام که مثل لباس دکلته دورم بود رو با

 گرفتم برم دانشگاه ثبت نام کنم. میشد؛ اواخر تابستون بود. تصم یداشت سرد م هوا

 غلط کرده نذاره برم دانشگاه! مردک
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 دانشگاه با اون جغله تو شکمش! ادیبنده خدا چطور ب آوا

 .گهید ادیترم شکمش باال م اواخر

 بلند شد. میاس ام اس گوش یصدا

 

 !دهیبه جز اون به من اس نم ینفهم چی! هگهیخاک بر سره د رانسلیا

 برن که... یپناه م یدارن به سومال ییو نفس از گشنه گدا آوا

 

 هم سرم کردم. یا ی. سربند پشمکدمیتخت و لباس هام رو پوش یام رو انداختم رو حوله

 گرفتم. یخورد سردرد م یم سمیخ یشونیباد به پ یداشتم و اگه کم دینوزیس

 

 شماره ناشناسه! هیاس از  دمیکنم که د یمردم آزار یرو برداشتم و خواستم کم میگوش

 کردم... بازش

 

 باش)ارسالن( یمنتظر عواقب بد یایکار واجب دارم، اگه ن اشرکتیحتما ب فردا

 

 خدا شماره من رو از کجا آورده؟ ای

 !نمیدفعه بب نیکه ا دمید یریبرم شرکتش! دفعه قبل چه خ عمراً

 کردم. ویشماره اش رو س اریاخت یب هویرو پاک کنم که  امشیپ خواستم

 رو هم زدم زور گو! اسمش
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 لب هام نشست یرو یبیعج لبخند

 .دمیتخت دراز کش یرو

 خوابم رفت... یک دمینفهم

 

 

 

***** 

 بهم چشم دوخت. یبرداشت و با لبخند چندش یرو جلوش گرفتم. استکان یچا ینیس

 

 آرمان، آرمان! ار،یاخت ی! چلغوز بگولیاه مردک ژ اه

 

 بود اریبخت ار،یبخت ار؛یاخت ینوکر ب اون

 .گمی! درستش رو من مرینخ

 

 .نییمبل نشستم و سرم رو انداختم پا یرو

 کرد. یدرد م یمل میو کمرم در حد ت دل

 بود. دهیپر واریخوب نبود. رنگم هم مثل گچ د حالم

 دیچینحس آرمان تو فضا پ یصدا
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 !ندهیهفته آ یافته برا یم یخب پس مجلس نامزد-آرمان

 

 پسرم!آره -بابا

 

 ی. مامان هم که اصال حاضر نشد تو مجلس خواستگاررونیرفته بود ب کایترس به آرمان و بابا نگاه کردم. آرتام با مل با

 باشه.

 خونه خاله. رفت

 تته پته گفتم با

 

 ندارم! یزند! من، من آمادگ یآقـ، آقا-

 

 !یپس بهتره آماده بش ؟یجد-رمان

 

 کرد. دییهم حرفش رو تأ بابا

 گلوم نشست.  یتو یبد بغض

 کنه! یرو م شیطرفدار لکسیراحت و ر چه

 

 لباس دیواسه خر میدنبال الناز که باهم بر امیپس من پنجشنبه م-آرمان
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 آرمان رنگ نحسش رو گم کرد. دم،یازش نفهم یچیکه حدود دو ساعت چرت و پرت گفتن و من ه نیاز ا بعد

 شد! نطوریشد؛ چرا ا یچ دمینفهم اصال

 

 ستم.د یرفت تو یا شهیش کهیتو آشپزخونه رو شکستم و ت یا شهیش لیوسا شتریبه خودم اومدم که ب یوقت فقط

 موقع آرتام وارد خونه شد و بلند سالم کرد. همون

 من از آشپزخونه اومد دم در آشپزخونه. هیگر یصدا دنیشن با

 به من و بابا چشم دوخت. ینگران با

 

 کنه؟! یم هیجا چه خبره؟ چرا الناز گر نیبابا ا-آرتام

 

 آوردم و پرت کردم. رونیرو به شدت از دستم ب شهیزد. ش یم رونیمثل فواره از دستم ب خون

 سردم بود. دویلرز یم تنم

 کردم با بخار دهنم گرمشون کنم. یهام رو آوردم باال و سع دست

 اومد. یخوابم م یلیسردتر شدم. خ یول

 پزخونه و چشم هام رو بستم.رو گذاشتم کف آش سرم

 

 به شدت تکونم داد. یشد که شخص یهام داشت گرم م چشم
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 !یپاشو! ال یال-ارتام

 

 گفتم شهیتر از هم خسته

 

 ادینکن داداش! خوا، بم، م-

 

 ...دمینفهم یچیه گهیفرو رفتم و د ینرم یجا تو

 

 

 

***** 

 

 

 

 انداختم. اتاق خودم بود. یهام رو باز کردم و به اطراف نگاه چشم

 باره به ذهنم هجوم آوردن. کیاتفاقات به  همه

 شده بود. یچیدستم نگاه کردم. پانسمان و باند پ به

 داد. یرو نشون م٨:۴6ساعت نگاه کردم. به

 جام پاشدم و رفتم توالت. از
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 که دست هام رو شستم از توالت خارج شدم. نیا بعد

 قرارم با ارسالن افتادم. ادی

 

 زنگ خورد. میبود که گوش ۱2رفتم. ساعت حدود  یم دیگذاشت کنارش شا یخواهشا م ایلطفا  هیگمشه! اگه  بره

 که آواست جواب دادم نیتصور ا با

 

 جون خوبه؟ ایجغله خوبه؟ س ؟یسالمت یخوش یسالم االغ خوبم! خوب-

 

 از پشت خط گفت ییصدا

 

 !؟یگیم یچ-

 

 دهنم. یترس دستم رو محکم گذاشتم رو با

 به سرم شد! خاک

 زورگوعه! یالیکه گودز نیا

 از خنده وجود داشت گفت ییکه داخلش رگه ها ییجمله آخرم رو بلند گفتم که با صدا انگار

 

 !یطونیش یوحش یشیخب توهم پ-
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 حواس گفتم یب

 

 !یخودت-

 

 !یزورگو هم خودت یالیپس گودز-ارسالن

 

 .یبر یم شیبا زور پ! تو همه کاراتو گمیزور نم یمن که به کس-

 

 شرکت؟ یومدیخب! چرا ن لهیخ-ارسالن

 

 که بهت اعتماد کنم؟ یدار یسابقه خوب یلیخ-

 

 کردم! یبابا من که عذر خواه یا-ارسالن

 

 تر، نه نه من بهت اعتماد ندارم! ینچ من ازت م-

 

 خونه اتون دنبالت! امیخودم م ای یایم گهیساعت د میتا ن ای-ارسالن

 

 !امینم برو بابا من-
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 رو قطع کردم. یگوش بعدهم

 ! وونهید پسره

 

 و به مامان سالم کردم. نییپا رفتم

 گفت ییخوش رو با

 

 ارمیب ییبرات چا نیسالم دختر گلم؛ بش-مامان

 

 براشتم و کوفت کردم. که واقعا هم کوفتم شد. یکیک کهیآورد. ت ییو مامان برام چا نشستم

 مامان خواست بره که گفتم. دیچیتو خونه پ فونیزنگ آ یصدا

 

 مامان! رمیخودم م-

 

 دمیپرس میشگیرو برداشتم و به عادت هم فونیآ

 

 !ه؟یک-

 

 !نییپا ایب- طرف
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 تو گلوم و شروع کردم به سرفه. دیخوردم پر یکه داشتم م ییچا

 بود ارسالن

 

 شد؟ یشد؟ چ یچ-ارسالن

 

 دمیپرس طلبکارانه

 

 امیم گهیساعت د میکنم برو من تا ن یجا؟ خواهش م نیا یاومد یواسه چ-

 

 میریباهم م نییپا یاینچ! نشد؛ تو االن م-ارسالن

 

 با تو فاتحه ام خونده است نهیمنو بب ی. اگه کسیحداقل برو کوچه پشت-

 

 مامام به گوشم خورد یصدا

 

 الناز؟! هیک-مامان

 

 نفسه مامان!-
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 خنده. ریبلند زد ز ارسالن

 گفتم یحرص

 

 یمرغ ینفوالنزا ،یریساعته بگ 2۴! حناق یبخند زهرمار! رو آب-

 !یبمون الغوزیتا آخر عمر  رتتینگ یگوشه خونه کس یفتیب یریبگ

 

 اتاقم. یو برگشتم تو دمیرو کوب فونیخنده اش گرفته بود. با حرص آ شتریحرف هام ب از

 

 و قرمز. یساتن مشک یروسر ،یتنگ مشک نیکوتاه، ج غیقرمز ج یمانتو

 و اول کرم زدم. شمیآرا زیپشت م نشستم

 .ملیر یچشم، با کم خطه

 شدم! ی. اوه اوه چدمیرو محکم رو لب هام کش میقرمز آتش رژ

 نده. ریکنه مامان گ ریبخ خدا

 حرفا نبودم. نیرو زدم. وگرنه من اهل ا پیت نیا ارمیکه حرص ارسالن رو در ب نیا واسه

 

 رو هم پام کردم. میمشک یقرمزم رو برداشتم و صندل ها فیک

 بلند گفتم دمیدر رس یجا ی. وقترونیاتاق آروم اومدم ب از
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 ثبت نام دانشگاه یواسه کارا رمیمن با نفس م یمامان-

 

 باشه گلم برو به سالمت. سالم برسون به نفس!-مامان

 

 چشم-

 

 .نییاومدم پا عیرو بستم و سر در

 رو باز کردم و از خونه خارج شدم. در

 من رو ببخشه که به مامانم دروغ گفتم. خدا

 اس!   دهیند ریشعور خ یارسالن ب ریاش تقص همه

 

 به اطراف انداختم. یکوچه خارج شدم و نگاه از

 خودش فرار کرده؟ دهیمال رهیسر من رو ش نکنه

 کنار گوشم گفت ییصدا هویکردم از جد بزرگش به آباد کردن که  شروع

 

 !میبه کار هامون برس میبر اید نکن! بانقدر مردمو آبا یوحش یشیپ-

 زدم که بنده خدا جفت کرد. یدهنم رو فرو دادم و برگشتم سمتش. لبخند پسر کش آب

 گفتم یلحن خاص با
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 !گهید میبر-

 

 چهره اش مثل فرشته عذاب جهنم شد! هوی

 گفتم آروم

 

 شود! یم یجهنم یار-

 

 ؟یواسه خودت درست کرد هیا افهیق ختویچه ر نی! ازیساکت! زبون نر-ارسالن

 

 گفتم ییدور زدم و با لبخند مکش مرگ ما هی

 

 خوشگل شدم؟-

 

 و گفت دیخوش حالتش کش یتو موها یدست

 

 نکن! برو عوضشون کن. یبا اعصاب من باز یال-

 

 کنه! یدعوام م نهیب یخوام! اگه برم مامان م ینم-
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 انداختن! کهیت ایبه حالت اگه پسرا بهت نگاه کردن  یوا یخب سوار شو ول لهیخ-یار

 

 گفتم متعجب

 

 کنن به من چه! یخب اونا نگاه م-

 

 تر ادامه دادم آروم

 

 ؟یاصال به تو چه مگه شوهرم-

 

 با صداش کپ کردم هوی

 

 !شمیاونم م-ارسالن

 

 د؟یچطور شن نیشد. ا سیسرو دهنم

 

 !هیشیخانوم پ زهیمن گوشام ت-ارسالن

 

 زورگو! یالی! گودزیشیکوفت پ-
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 خورمت ها! یم-یار

 

 نگفتم که قهقهه اش رفت هوا... یچیسرجام نشستم و ه صاف

 

 ساعته! 2۴حناق -

 

 از خنده هالک بشه من رو هم به کشتن بده. دمیترس

 

 آقا حواست به جلو باشه. من هنوز جوونم آرزو دارم! یهو-

 

 !رمینه بابا؟ نه که من پ-ارسالن

 

 !ادتیبرخالف سن ز یدار ییباال یهوش بیبه به چه ضر-

 

 رفت هوا. غمیکه ج دیصورتم و محکم لپم رو کش یرو آورد جلو دستش

 

 ها! هیقو یلیزورگو خ یالیآقا گودز نیا-ارسالن
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 نمش؟یب یکو پس چرا من نم-

 

 پاش. یرو گرفت و گذاشت رو دستم

 

 !نهیا ناهاشیا-ارسالن

 

 که محکم تر گرفت. دمیرو عقب کش دستم

 گفتم معترضانه

 

 !نهیب یم یزشته کس یار-

 

 !گهید یکنن زنم یخب فکر م اینه و ارسالن خان، ثان یاوال ار-ارسالن

 

 اگه زن تو باشم ندازمی! من خودمو از رو ساختمون صد طبقه متیترب یب-

 

 .شهیم فیکث نیننداز خودتو زم ایاوال از خداتم باشه، ثان-ارسالن

 

 .رونیب دمیحرص نگاهش کردم و دستم رو از دستش کش با
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 شود! یلوس م یخانوم یشیاوه اوه! پ-ارسالن

 

 رو ندادم که ادامه داد جوابش

 

 زبونتو موش خورده؟-یار

 

-... 

 

 !یخانوم-ارسالن

 

-... 

 

 خانومم؟!-ارسالن

 

 کردن. یغرق م لیدلم داشتن کارخونه قند رو تو س تو

 

 عشقم؟!-ارسالن

 

 گفتم اریاخت یب



 ضربان عشق

 
293 

 

 

 جانم؟!-

 

 تو مغزم! خی. خاک کره مردمیدهنم کوب یدستم رو محکم رو هوی

 کنه. ینگاهم م طنتیداره با ش دمیگوشه چشم نگاهش کردم که د از

 .دیخند یابروش رو انداخت باال و موز یتا هی

 نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 

 حواست به جلوت باشه آقا!-

 

 شما جون بخواه!-ارسالن

 

 شدم.  رهیخ رونیب به

 شده بود. زیتم یبود و هوا حساب دهیبارون بار روزید تازه

 شدن. یم دهیو وضوح د یها به خوب کوه

 !یقشنگ عتیطب چه

 

 خنده. ریشدم که زد ز رهی. بهش با ترس  خمیشد یاز شهر خارج م مینشستم. داشت خیسر جام س هوی
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 م؟یبر یم یارسالن کجا دار-

 

 خوب! یجا هی-ارسالن

 

 نگه دار!-

 

 باال انداخت. ابرو

 زدم نگه دار. داد

 داد زدم یپوزخند نگاهم کرد. کالفه و عصب با

 

 کنم! یبه خدا خودمو پرت م-

 

 کمرم عرق سرد نشسته بود. ی. رودیخند یم زینکرد. نگاهش به روبرو بود و ر یتوجه

 

 نکن! غمیج غیسرجات ج نیبش-ارسالن

 

 کردم در باز نشد. هرکار

 کرد. ینگاهم م یا یسمتش که با لبخند موز برگشتم

 بغض گفتم با
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 من بهت اعتماد کردم ارسالن! من...-

 

 .دیازچشمم چک یاومد، قطره اشک یاشکم در م عیزدم سر یکردم و حرف م یکه بغض م شهیهم مثل

 و ندامت گفت یمونیاشکم با پش دنیبا د ارسالن

 

 ؟یکن یم هیمن قربونت بشم چرا گر یاله-ارسالن

 

 !ریازم نگ مویتوروخدا، پاکـ، پاک-

 

 گفت ینگه داشت و با مهربون یرو گوشه ا نیماش

 

 بعد قضاوت کن. مینکن بذا ربرس هیگر ره؟یازت بگ تویخواسته پاک یک یخانوم-

 

 رو به حرکت دراورد. نیپاک کرد و دوباره ماش یهام رو با مهربون اشک

 نگه داشت. ییالیو یساعت جلو مین بعد

 درش رو باز کرد. موتیر با

 نگه داشت. یرو گوشه ا نیداخل و ماش رفت

 رو زد و در رو باز کرد. یمرکز قفل
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 !نیبش-ارسالن

 

 شد و اومد در سمت من رو هم باز کرد. ادهیپ خودش

 گفت جنتلمنانه

 

 !دییبفرما-ارسالن

 

 انداختم. یکه رو به روم بود نگاه ییالیشدم. به و ادهیپ یمتانت و آروم با

 عمارت بود. هیشب شتریب

 شباهت به باغ داشت. یهم ب یاطیح

 سمت درش حرکت کرد من هم پشت سرش. درش رو باز کرد و رفت داخل. به

 

 .نمیدونفره نشست. به کنارش اشاره کرد تا بنش یاز مبل ها یکی یرو

 نشستم. یمبل تک نفره ا یتوجه بهش رو یب

بود به سمتمون  شیکه صورتش غرق در آرا انسالیموقع خانم م و کنار خودش نشوند. همون دیدستم رو کش پاشد

 اومد.

 به همون رنگ، قد متوسط و تپل. یبا شال یشمیدامن سبز  کت

 ازش پاشدم. تیازجاش پاشد. به تبع ارسالن



 ضربان عشق

 
297 

 

 

 سالم زن عمو-ارسالن

 

 ه؟یک نیسالم! ا کیعل-خانوم

 

 رو انجام بدم! شی. انگار اومدم نوکرومدیاز طرز صحبت کردنش خوشم ن اصال

 

 !دیفهم یخودتون م ادیب نیبه مامان بگ-ارسالن

 

 نکره اش داد زد یبا صدا خانومه

 

 آتنا! آتنا پسرت اومده!-

 

 از پله ها. نییاومد پا یلیموقع خانوم قدبلندو خوش است همون

 تنش بود. ینقره ا یبا سنگ ها یهم کت دامن مشک اون

 سرش انداخته بود. یهم آزادانه رو یا یمشک شال

 ارسالن بود. هیشب یلیخ

 

 سالم مامان-ارسالن
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 رو به ارسالن گفت خانومه

 ش؟یسالم پسرم! باألخره آورد-

 

 به من اشاره کردو گفت ارسالن

 

 ه؟یک نیپس ا-

 

 زد و اومد سمتم. یچشم هاش برق مادرش

 بغلم گرفت و گفت آروم

 

 !یخوش اومد زمیسالم عز-

 

 متانت جواب دادم با

 

 سالم ممنون-

 

 شدم! یم وونهیپس پسر برج زهرمار من حق داشته! منم بودم د-ارسالن مادر

 

 زدم و گفتم یخجول لبخند
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 از خودتونه! یخوب یمرس-

 

 حرف دارم باهات ایدن هیکه  نیگلم؛ بش نیبش-ارسالن مادر

 

 کرد. ینگاهم م ینشستم و به ارسالن با حرص نگاه کردم که با لبخند کج آروم

 غرولند گفتم با

 

 !یبخوره بهش بچسبه جدا نشه! مثل سوسک برعکس بش خی نیپشتت به زم یکه اله یا-

 

 گفت دویخند آروم

 

 خب چرا؟!-

 

 دمیپوش یلباس درست م هیخونواده ات؟  شیپ میاریب یخوا یم یزهرمار چرا! مرض چرا! چرا به من نگفت-

 

 تر. نییپا دمیکش یشدم و مانتوم رو کم رهیلبم و رژم رو کمرنگ کردم. با حرص به ارسالن خ یرو گذاشتم رو دستم

 کرد. شیشد کار یرنگش رو نم یباال باز کردم. ول دیکش یمانتورو م یکنارش رو هم که پهلوها یها بند

 تره! نیکه سنگ دمیهم باهاش پوش یخوبه مشک باز
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 جلوتر. دمیکش یرو هم کم میروسر

 

 مبل پهن شده بود. همون لحظه مادرش اومد و با تعجب گفت یاز فرط خنده رو ارسالن

 

 بخندم! نیباهم؟ به منم بگ نیگیم یچ نیدار-

 

 وسط و شروع کرد به زرتو پرت کردن! دیپا برهنه و جفت پا پر ارسالن

 

 گفت! شهینم هیزنو شوهر-

 

 مبل پهن شد. یهم دوباره از خنده رو بعد

 وسط افکارم و گفت دیمادر ارسالن پر رن؛یگ یکردم گونه هام دارن آتش م یم حس

 

 ؟یعه دختر چرا انقدر سرخ شد-

 

 خنده اش قطع شد و گفت ارسالن

 

 بنده خدا سرخ شده؟ نیچرا ا نیگیبعد م نیپرس یاز ما م ییدرمورد مسائل زناشو نیمادر من شما اومد-
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 پهلوش که صاف نشست. یزدم تو یمحکم سقلمه

 

 ندیفرما یخانوم. آقا ارسالن مزاح م میکرد یصحبت نم یزیما درمورد چ-

 

کنن آروم سرجاش نشسته  یکه دعواشون م ییدونم چرا مادرش با تعجب به من و ارسالن که مثل پسر بچه ها ینم

 بود نگاه کرد.

 

 ؟یکار کرد یدختر تو با پسر من چ-ارسالن مادر

 

 ه؟یبهت نگاهش کردم. منظورش چ با

 

 !دهیاصال نخند کیکوچ یکه به جز لبخندا مهیسالو ن ۴بچه  نیا-ارسالن مادر

 شده بود. رهیبهم خ یتعجب به ارسالن نگاه کردم که با لبخند الناز کش با

 پرت شدم! یکیتو بغل  هوی

 !لنیتعط کمیخونواده کال  نیا

 

 !یعاقل یلیکه خودت خ نه
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در مورد خودم و خونواده ام ازم  یو کم میساعت با مادر ارسالن در مورد مسائل مختلف صحبت کرد کی حدود

 . سرانجام از جام پاشدم و عزن رفتن کردم.دیپرس

 ارسالن هم متقابال از جاش پاشد و گفت مادر

 

 ذارم. یم یو قرار خواستگار دمیزنم خونه اتون به مادرت اطالع م یپس گلم من امشب زنگ م-

 

 .میشد نیکردم. از عمارت خارج و سوار ماش یگفتم و خداحافظ یچشم

 گفتم ینشستم با نگران نیماش یصندل یکه رو نیمحض ا به

 

 ارسالن خاک برسرم شد!-

 

 گفت متعجب

 

 چرا؟!-ارسالن

 

 بدم؟ یجواب بابامو چ-

 

 !؟یواضح تر حرف بزن شهیم-ارسالن
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 کار کنم؟ یآرمان زند و چ-

 

 شد. یحرفم دوباره چهره اش برزخ نیا دنیبا شن ارسالن

 

 !دمیانجامش م ارمی! اگه شده به اون راه به دستت بیال نیبب-ارسالن

 

 دمینگاهش کردم و پرس یگنگ با

 

 کدوم راه؟-

 

 جواب داد یرو ازم گرفت و به آروم نگاهش

 

 راهه! نیالبته اون آخر ؛یفهم یبعدا م-ارسالن

 

 م؟یفرار کن یعنی-

 

 !یفهم ی! چطور بگم؟! ولش کن بعدا مییجورای-ارسالن

 

 نگفتم. یزیبه خونه چ دنیتا رس گهید
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 در خونه نگه داشت و گفت یجلو

 

ل کن تو خونه اتون و امیدفعه تا ن نیدنبالت! ا امیخودم م یکن ینره اگه لجباز ادتی نمیشرکت. ا ایفردا ب یال-ارسالن

 !ستمین

 

 نازک کردم و گفتم یاکراه پشت چشم با

 

 خودخواه! اصال باهات قهرم! شیا-

 

 بشم که دستم رو گرفت و مانع رفتنم شد. ادهیپ خواستم

 

 خوام! یمن زن قهرو نم-ارسالن

 

 شمیزن آرمان م رمیچه بهتر م-

 

 .دمیچسب نیزد که از ترس به در ماش یداد هوی

 

 زنم تو دهنت! ی! دفعه بعد میگیم نویدفعه آخرت باشه ا-ارسالن
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 سرم داد بزنه. شهینم لیزدم اما دل یحرف بد دمیفهم

 گفتم یعصب

 

 تو اضافه نکن! گهیکشم، د یم انمیاز اطراف یسر من داد نزن! من خودم به اندازه کاف-

 

 تر از قبل گفت آروم

 .مگیمن نم یحساس یزیتو به چ یخب؛ فقط دفعه آخرت باشه. من بهش حساسم پس نگو! همونطور که وقت لهیخ-

 

 جواب دادم یدلخور با

 

 باشه خدافظ-

 

 ناراحت شدم از دستش. یلیشدم و در رو بستم. خ ادهیپ نیماش از

 .میکن یبا دعوا خداحافظ دیبا مینیب یرو م گهیکه هر وقت همد هیکال سرنوشت ما طور انگار

 به گوشم خورد شیمردونه و خواستن یصدا

 

 النازم!-

 

 برنگشتم. یول ستادمیا
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 خوام که ناراحتت کردم گلم. فردا منتظرتم... یعذر م-ارسالن

 

 مامان اومد. یهاش بلند شد. زنگ رو فشردم که صدا کیالست غیج یهم صدا بعد

 ه؟یک-

 

 .اریب یدار ی! نون خشکهینمک-

 

 اومد دم در. گفت من با الناز نبودم! شیپ قهینفس که چند دق ؟ی! تا االن کجا بودهیمرض نمک-مامان

 

 خوردم. خاک تو سرم! یحرف مامان تکون نیا با

 

 بود. میی. دوست دوران راهنمارونیرفتم ب گهینفس د هینه مامان اون نفس نبود. من با -

 

 باز شد و داخل شدم.  یکیت یبا صدا در

 نکنم. تیارسالن رو اذ گهید دمیقول م ایگناهم ها! خدا یمن ب یدون یخودت رحم کن! خودت م ایخدا

 ندم! یهم فحش ناموس ایهام رو سروقت بخونم. به ارش نماز

 بلند گفتم یداخل و با صدا رفتم
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 ...ـیکن یکوبیپا دیسالم من اومدم. شاد باش-

 

 گرفتم. شیتوجه بهش راه اتاقم رو پ یآرمان حرف تو دهنم موند. اخم هام رفت توهم و ب دنید با

 سالم! کیعل-آرمان

 

 سالم-

 

 واستا!! نمیصبر کن بب- آرمان

 

 نفر به شدت هولم داد. هیتوجه به راهم ادامه دادم. در رو باز کردم و خواستم برم داخل اتاق که  یب

 که تعادلم رو حفظ کردم. نیبود بخورم زم کینزد

 شده. رهیو بهم خ ستادهیآرمان با پوزخند و اخم ا دمید برگشتم

 

 چه مرگته؟ یروان یوحش-

 

 ؟یبود یاالن کدوم گور ! تاطهیخفه شو دختره سل- آرمان

 

 ؟یشیکاره من م یچ ؟یداداشم ؟یشوهرم ؟ینداره! بابام یبه تو ربط-
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 !یرفته قراره زنم بش ادتیانگار -آرمان

 

 !یو واسه من حکم بابابزرگو دار یستی. البته که تو جوون نستین بیباطل! آرزو بر جوانان ع الیخ یهه زه-

 

 خورد. یخونش رو م خون

 

 سفره عقد! ینشونمت پا یکه به زورم شده م ینیب یحاال م-آرمان

زنت  شاال؛یا ارهینکرده خدا اون روز رو ن ییاگه دور از جون، زبونم الل، خدا یحت یبسم اهلل! ول یهه اگه تونست-

 بده. یالک ریشدم اون موقع بهم گ

 

 برم. یم خیزبون درازتم از ب نی! ارمتیگ یکه م دید یهه خواه-آرمان

 

 !یزرتو پرت کرد یادیز گهیخب؛ د لهیخ-

 

 درست حرف بزن جوجه! یهو-آرمان

 

وجود داشته به نام  ایتو دن یزیچ هی یدونست یم ایثان ؟یجونم شد یبال میخواستگار یاوال اگه جوجه ام چرا اومد-

 !ادیخوام استراحت کنم. عزت ز یحاال زحمتو کم کن م ی! حرفاتو زدیحرف زد شتریکوپن که تو از اون ب
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طور تو روش  نیدختر اون هم به قول خودش جوجه ا هیشد  یکرد. باورش نم یگرد از تعجب نگاهم م یچشم ها با

 .ستهیبا

 

 !یگمش یتون یحاال م ؟یمتعجب شد گول؟یبچه ژ هیچ-

 

 هوا گرفتم. یخوشمزه مهمونم کنه که دستش رو تو یتو دهن هیرو بلند کرد و آورد تند سمت دهنم که  دستش

 مرد بود. هی. باالخره اون هم دیچرب یبهم م زورش

 .رونیرفت ب دویکش رونیرو از دستم ب دستش

 

 به خودم اومدم. میزنگ گوش یصدا با

 رو باز کردم. از طرف ارسالن بود. امکیو پ برداشتم

 جوک فرستاده بود هی

 

 ست؟ین یانصاف یب نیگوسفند عوض کردن. ا هیزنو با  هیتو هند -زن

 ارزه. یباشه نه! م یخوباگه زن -مرد

 

 نکن! تیکم یرا فدا تیفیمرد ها ک نشیدر آفر ایفرستادم؛ خدا منم

 آدم خلق کن. یخلق کن ول کمتر
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 آدم داشتن، زنا همونم ندارن! هیلحظه بعد برام اومد؛ مرد ها حداقل  چند

 

 چون زن ها همه اشون فرشته ان! فرستادم؛

 

 فرشته به آدم سجده کرد. بدو سجده کن! فرستاد؛

 

 کنم. یبه تو سجده نم طونمی! من شیفرستادم؛اهک

 

 !طونکیبهت گفتم ش دمتیدونم. از همون اولم که د یخودم م فرستاد؛

 

امضا  دیدارم که با یاردیلی. من کار دارم. چندتا قرار داد میکن یم یمدام اس ام اس باز یکار یو زدم؛ تو ب دمیخند

 کنم.

 

 ؟یآها اون وقت با ک زد؛

 

 . زدم؛ با آرمان جونم!ارمینبود خواستم لجش رو در ب حواسم

 

 شده. الیخ ی. فکر کردم بومدیبرام ن یچیه گهید

 .دمیرو کنار گذاشتم و خواب یگوش
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****** 

 

 

 

 شرکت گذاشتم. یرو تو پام

 بود. نییاومد. رفتم داخل و در رو بستم. سرم پا دشییبفرما یاتاقش رو زدم. صدا در

 شده! رهیبهم خ یبا اخم و طلبکار دمی. سرم رو باال آوردم که ددمیقدم هاش رو شن یصدا

 گفتم ییخوش رو با

 

 باز؟ ییشده چرا اخمو یسالم ارسالن خان! چ-

 

 و خشک جواب داد یجد

 

 کارت دارم! نیبش ایحرف مفت نزن ب-ارسالن

 

 به سرش خورده؟ یزیکنه؟ چ یطور م نیتعجب نگاهش کردم. چرا ا با



 ضربان عشق

 
312 

 

 دقت به سرش نگاه کردم و گفتم با

 

 به سرت نخورده؟ یزیاحتماال چ-

 

 نداره! یبه تو ربط-ارسالن

 

 چت شده امروز؟!-

 

 باز هم به تو چه!-ارسالن

 

 ...ـیبرات ر-

 

 ! با بزرگترت درست حرف بزن!یهو-ارسالن

 

 ؟یاوه برو بابا مگه چقدر ازم بزرگتر ایبرو توالت! ثان یدار یتو کالهت، هو یاوال هو-

 

 جوجه بزرگترم. چند سالته؟ یهرچقدرم باشم از تو-ارسالن

 

-۱٨! 
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 !ییجوجو یلیپوووووف! خ-ارسالن

 

 ؟ینیب ینم کلمویه بتویهم بزرگم. ه یلیزهرمار جوجو! خ-

 

 بهم انداخت که خودم رو جمع و جور کردم. یا دارانهینگاه خر ارسالن

 تته پته گفتم با

 

 اصال خو، خودت چند سالته؟-

 

 افتخار گفت با

-2۳! 

 

 شدم که دوباره اخم هاش تو هم رفت. مونیتکون دادم و مشغول حساب کردن اختالف سن یسر

 

 ؟یگفت تیآخر امیبود تو پ یاون چ روزید-ارسالن

 

 !گه؟یسرم رو خاروندم و فکر کردم کدوم رو م یکم

 .گهیآرمان رو م امیاومد پ ادمی
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 باد کرده. رتشونیآقا رگ غ آها

 

 نداشتم! ی! منظوریار الیخ یب-

 

 من از اون مردک یجلو گهیبار د کی. گفته بودم اگه یچندبار ازت گذشتم پررو شد رمی. نخالیخ یکوفت ب-ارسالن

 زنم تو دهنت. نگفتم؟ یم یکن فیتعر

 

 .دمی. من هم سه متر ازجام پردیآخرش رو که گفت اتاق لرز نگفتم

 گفتم یساختگ یاخم و دلخور با

 

 خدافظ ،ی! کارم نداشتیخواد با من دعوا کن یانگار تو فقط دلت م-

 

 . آروم دم گوشم گفتواریرو گذاشت دوطرف سرم رو د دستش

 

 تا من نخوام! یریجا نم چیشما ه هیشیخانوم پ-

 

 متر حرکت. با غرور نگاهم کرد. یلیم کیاز  غیاش و فشار دادم. در نهیس یهام رو گذاشتم رو دست

 

 !یدیاز دست م ارتویارسالن برو کنار! االن اخت-
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 گرفت. یمونیرنگ پش نگاهش

 فاصله گرفت و پشتش رو بهم کرد. ازم

 

 کرد. واسه همون نتونستم خودمو... یدختر جذبم م هیکردم! بعدشم من دفعه اولم بود  یمن ازت عذرخواه-ارسالن

 

 خوام برم خونه! ی! زود کارتو بگو. مالیخ یارسالن ب-

 

 نگاهم کرد. یطونیبرگشت و با لبخند ش ارسالن

 از مبل ها نشستم. یکی یو من هم رو نشست

 

 ؟یکرد دایخب خب؛ کار پ-ارسالن

 

 نه!-

 

 !یجون چه عال آخ-ارسالن

 

 خنده! یمن م یکار یفرهنگ از ب یب
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 جا سر کار! نیا ادیشوهرش نذاشت ب گهیازدواج کرد د یندارم. قبل یمنش هیمدت هیخواستم بگم من  یم-ارسالن

 

 نگاهش کردم و گفتم طنتیش با

 

 ؟یبا اونم کرد یکرد چارهیکه با من ب یینکنه همون کارا-

 

 شدو گفت یبرزخ هوی

 

 تو با همه دخترا سرد بودم و هستم. ریکرد. من به غ یدختر جذبم م هیگفتم که؛ من دفعه اولم بود  رمینخ-

 

 دوست دختر دارن. ونیکلکس هی ینیب یم یول گنیم نویهمه پسرا هم-

 

 ه؟یمنظورت از همه پسرا چ-ارسالن

 

 خودم رو دستپاچه نشون دادم. ارمیکه حرصش رو درب نیا واسه

 گفتم یتته پته الک با

 

 نداشتم! ی! منظوریچیه چ،یه-
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 خم شد رو صورتم. ستادویکردو با شک نگاهم کرد. آروم پاشد اومد سمتم باال سرم ا زیهاش رو ر چشم

 ده؟یچرا مدام من رو حرص م نیزد. ا یتند تند م قلبم

 قبرستون! نهیافتم س یم رمیگ یم یقلب یاز دستش ناراحت آخر

 

 ؟یدوست نبود یپسر چیبا ه یمگه نگفته بود-ارسالن

 رو خواستم عوض کنم. موضوع

 .شهیم کیبشه باز تحر یرتیکردم اگه حساس و غ یم فکر

 

 !گهیخب بگو د ؟یارسالن مگه کارم نداشت-

 

 و گفت ستادیسرجاش ا صاف

 

 یبش میمنش دیخواستم بگم تو با یآها آره؛ م-

 

 گفتم بلند

 

 !؟یچـــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 

 منشـ... دیگفتم با ؟یکن یم غیج غیچته بابا؟! چرا ج-ارسالن
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. نه شهیدعوا م نهیوجود نداشته باشه. بعد اگه تورو بب یکنه که برام مشکل یسر کار منو نگاه م ادیارسالن! آرتام م-

 !شمینم تیمن منش

 

 ی. تازه منو مشنیمطمئن م گهید یجور نیخب ا شم؟یپ یمگه اون روز من نگفتم واسه کار اومده بود-ارسالن

 !گهیشناسن بهتره د

 

 یصورت هرگز نم نیتونم! من مجبورم با آرمان ازدواج کنم. قرار بود ارسالن رو فراموش کنم. اما در ا یمن نم نه

 تونم...

 تونم فراموشش کنم. یوقت نم چیاگه کنارش هم نباشم ه یکه حت هرچند

 تونم... ینمفراموش  یبتونم کمتر بهش فکر کنم ول دیشا

 افتادم بکشم. پس گفتم ریکه توش گ یاون رو هم با خودم تو لجنزار دینبا من

 

 تونم! ینه ارسالن من نم-

 

 گفت متعجب

 

 !میباشه بچرخ تا بچرخ ه؟یجور نیعه؟ ا-ارسالن

 

 کردم. ی. با تعجب به کار هاش نگاه مرونیچندتا برگه آورد ب زشیم یو رفت از کشو پاشد
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 آخرته؟حرف -ارسالن

 

 گفتم یناراحت با

 آره-

 

 هارو بهم نشون داد. برگه

 

 کارو کردم نیا یاریبهانه ب یخوا یدونستم م یم-ارسالن

 

رسالن ا یگستر شرق آقا هیشرکت سا سیبا رئ یجانب الناز مظفر نیکردم. نوشته بود؛ ا یبهت به برگه ها نگاه م با

 یاقدام به همکار یشرکت چیمهلت قرار داد با ه انیدهم تا زمان پا یبندم و تعهد م یقرار داد دوساله م یداراب

 .میننما

 

 مونم. یجا نم نیاثر انگشت بود. بمن چه مال خودشه! من ا هیهم  نشییپا

 

رو تخت  یهوش بود ی! اون روز که بیوحش یشیاثر انگشت هم مال خودته. پس دنبال راه فرار نباش پ نیا-ارسالن

به  دیکنه. درهر صورت تو با ینم ینکن. فرق یخوا یامضا کن م یخوا یازت اثر انگشت گرفتم. حاالهم م مارستانیب

 !یجا کار کن نیمدت دو سال ا
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 گفتم مستأصل

 

 تونم کنار تو باشم. یدارم واسه کارم. من نم لیکارو نکن. من دل نیتونم! ارسالن ا ینه من نم-

 

 جواب داد کالفه

 

 ! من که...نویبزن تو سرم ا یکردم ه یغلط هیحاال من -ارسالن

 

 !ستین یکن یطور که تو فکر م نیارسالن ا-

 .میبهم برس ستیکه قرار ن یکه هستم بشم. در صورت ینیخوام بهت وابسته تر از ا یدلم گفتم؛ من نم تو

 

 ه؟یچ لتیدل-ارسالن

 

 کارم. ستین لیدل ینده! فقط بدون ب ریارسالن گ-

 

 امضا کن نویا ای. حاال هم بیجا کار کن نیا دیباشه با یهرچ لتیطور شد دل نیحاال که ا-ارسالن

 

 و گفتم دمیکش یرو گذاشت جلوم. پوف برگه
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 !گهیکنم د یخب امضا نم ؟یمن ندار یبه امضا یازین یگیمگه تو نم-

 

 .میرو اعصاب من راه نرو! امضا کن کار دار یال-ارسالن

 

 گفتم طنتیش با

 

 به من چه! شرکت خودته! یکار دار-

 

 جواب داد اوردوین کم

 نبود. میدوهفته که منش نیکه! جونم در اومد توا شهینم یشرکت بدون منش-

 

 خب حاال زنده شو!-

 

 نگاهم کرد یروزی. با لبخند پزشیهم امضا زدم و برگه رو گذاشتم رو م بعد

 

 یو پرونده ها رو مرتب کن، از چندتا شرکت زنگ مبعدم بر ،یکرد دایاول بدو بزنگ خونه اتون بگو کار پ-ارسالن

 !یکن پشونیتا دیگذاشتم که با زتیزنن که بهم وصلشون کن؛ بدو! چندتا برگه رو م

 

 !گهید گمیخونه م رمیخب م-



 ضربان عشق

 
322 

 

 

 !یکار کن دیاز امروز با رمینخ-ارسالن

 

 آخه...-

 

 کوچولو! یشیپ نمیآخه و اما و اگر نداره. بدو بب-ارسالن

 

 یکردم. گفتم واسه ناهار ول دایاز اتاقش. به مامان زنگ زدم و گفتم کار پ رونیو اومدم ب نیزم دمیحرص پام رو کوب با

 .امیم

 ارسالن رو ولش کن غلط کرده اجازه نده برم خونه. حرف

 

 همه جا کار هارو مرتب کردم. ینشستم و بعداز بررس یمنش زیم پشت

 از اتاقش. رونیرو برداشتم و خواستم برم که ارسالن اومد ب فمیبود که پاشدم برم. ک ۱:۳0 ساعت

 کردو گفت یاخم دنمید با

 

 ؟ی! کجا به سالمتریاوقور بخ-

 

 !گهیخونه د رمیم-
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 ؟یریم یکه دار یمگه من بهت گفتم بر-ارسالن

 

 خونه. امیمن به مامانم گفتم ظهر م ینه ول-

 

 سره اس! کیبعداز ظهر ۵تا٩از  یخود! ساعت کار یب-ارسالن

 

 خوام برم. یارسالن من گشنه امه. خسته ام م-

 

 نمیبب امی. بارنیگردم. رستوران سفارش دادم االن غذا م یربعه بر م هیدارم  یکار هی رمیحرف نزن من م-ارسالن

 ؟یشرکت. اوک ارمتیخونه اتون م امیم یستین

 

 شدم  رهی. بهش خدمیپرت کردم و لب ورچ یصندل یخودم رو رو یناراحت با

 

 هم نگم. فعال! گهیخورمت. من رفتم د یم امینکن م یات رو هم اونجور افهیق-ارسالن

 

 کار کنم. یبودم چ مونده

 قطع کرد. یخداحافظ یغرغر کرد آخر هم ب یلی. خامیبهش گفتم ظهر نم یمامان زنگ زدم و با ناراحت به

 دستش بود. یاومد داخل. بسته ا یموقع پسر جوون همون
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 ن؟یخانوم سفارش داده بود-پسره

 

 حرف ارسالن افتادم ادی

 

 !یآره، مرس-

 

 نیجارو امضا کن نیکنم.ا یخواهش م- پسره

 

 کردم. خواست بره که گفتم امضا

 

 ؟یاش چ نهیپس هز-

 

 زدو گفت یلبخند

 

 حساب شده خانوم-

 

 کردم و اون رفت.  یتشکر

 فکر موافقت کرد. نیبه سرم زد. شکمم هم در جا با ا یا یطانیش فکر

 خودشه! ریتقص
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 .دمی! من که فهممیظرف گرفته که باهم بخور کی

 

 شد! یکوچولو م یگوشمال هی دیارسالن با یکنم ول فیپ فویا ینبودم که از هم ظرف شدن با کس ییاون آدم ها از

 با ساالد. رونینوشابه هم آوردم ب هیبود. با همه مخلفات؛  ادیز یلی. غذاش خرونیرو از بسته آوردم ب ظرف

 شدم. ریس گهیسوم غذا رو خورده بودم که د کی بایتقر

 ربع؟پس کجاست؟ کیارسالن مگه نگفت  یکردم درد گرفته بود. راست یکه پرخور بس

 

 .ادینم نیو ا شهیم ریآدم پ یول ادیزود م گهیشده واسه من! م گهیمامان د هیهم  نیا

 حالل زاده اومد. یزورگو یالیموقع گودز همون

 خنده گفتم با

 

 کردم! یم بتتویداشتم غ یعه سالم چه حالل زاده ا-

 

 اطراف انداخت و گفت ینگاه

 

 ؟یسالم! با ک کیعل-ارسالن

 

 با خودم!-
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 فرار کردم. مارستانینگاهم کرد که فکر کردم از ت یطور

 

 ؟یکرد ریچرا د یار-

 

 زد گفت یکه داخلش خنده موج م ییصدا با

 

 ؟یبار، بعدشم فضول کیهزارو  نینه و ارسالن ا یار-

 

 و گفتم دمیهام رو توهم کش اخم

 

 فضول؟ یگیام م یناز نی! مامانت ادبت نکرده به من که خانوم به اتیترب یب-

 

 ! بعدشم رفته بودم خونه مامان نگهم داشتیکه ناز ستین یکه درش شک نیا-ارسالن

 

 گفتم زونیآو افهیق با

 

 ؟یخور یغذا نم گهید یعنی-

 

 !فهیغذارو ضع اریخورم. برو ب یهم خوب م یلیگفته؟ خ یک-ارسالن
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 رفتم غذا هارو آوردم. یطانیلبخند ش با

 باالرفته و خنده نگاهم کرد. یازش کم شده با ابرو ها دیبازش کردو د ارسالن

 

 به من غذا نرسه؟ یبخور نویا یخواست یمثال م-ارسالن

 

 گفتم و ادامه دادم یشیا

 

 خورم یم ادیز شهیخوردم. من هم کمی یکرد ریرفت توهم د ی! دلم ضعف مرمینخ-

 باال انداخت و گفت ییابرو ارسالن

 

 غذاتو بخور ایحاال ب ست،ین یباشه حرف-

 

 ادیبدم م یمن از هم ظرف شدن با کس-

 

 !ستمین ایکه کوتاه ب یدون ی. مایب ستمین یمن هر کس-ارسالن

 

 مبل دونفره نشست و به کنارش اشاره کرد. هی یهم رو بعد

 .رمیخورم س یخوام نم ینم-
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 اش قاشق رو گرفت گهیکنارش نشوند. دست چپش رو دور شونه ام حلقه کردو با دست د دویرو کش دستم

قاشق رو اورد باال سمت دهنم  یداد. بعد خوردن سه چهار تا لقمه وقت یلقمه به من م هیخورد  یلقمه خودش م هی

 سرم رو کج کردم.

 

 ادیباز کن دهنتو موشک داره م یال-ارسالن

 

 کرد که غذا بخورم. یم ینجوریبچه بودم بابا ا یکرد. وقت کیهوا چرخوندو به دهنم نزد یقاشق رو رو بعدم

 شدم. ریواقعا س گهید یرو هم خوردم ول یکی نیو ا دمیخند

 

 !یخورم. دستت مرس ینم گهیبسه من د-

 

 .دیبه شونه ام آوردو آروم گونه ام رو بوس یفیخف فشار

 

 کارارو! نینکن ا میارسالن صد دفعه گفتم نامحرم-

 

 .گهید میکن یبرو بابا ما که باالخره ازدواج م-ارسالن

 

 .اوردمیتو چهرم بوجود ن یریتغ یغم نبودش وجودم رو فرا گرفت. ول باز

 شکنه. یداره دلش م گناه
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 رو کنار گذاشت و من رو گذاشت رو زانوش. ظرف

 پاشم که کمرم رو گرفت و گفت خواستم

 

 .میخوام حرف بزن یم کمیکارت ندارم.  یخانوم-

 

 نگاهش کردم و که ادامه داد منتظر

 

 رهیگ یتورو ازم م ادی! وگرنه ارمان مگهید میشروع کن دیبا ییجا هیالنازم از -

 

 ه؟یارسالن منظورت چ-

 

 که بابات تورو به ارمان نده. میباش یراه هیدنبال  دیبا گمیم-ارسالن

 

 افتادم؛ آه از نهادم بلند شد. یمجلس نامزد ادی هوی

 

 هیبا اون عوض میهفته مجلس نامزد نیشده. اخر ا ریارسالن د-

 

 اش اشوب شدو  چهره

 



 ضربان عشق

 
330 

 

 ؟یپس، پس من چ-

 

 قه کردم و سرم رو گذاشتم رو شونه اش.دست هام رو دور گردنش حل اریاخت یآتش گرفت. ب دلم

 

 .ادیخوام. من از اون بدم م یارسالن من، من اونو نم-

 

 ؟یخوا یم ویپس ک-ارسالن

 

 شد. رهیبه چشم هام خ ینگران با

 

 کن من با اون ازدواج نکنم! یارسالن فقط کار-

 

در هر صورت از دستت  یداره وقت یا دهیرسم. پس چه فا یبازم من بهت نم یاگه با اونم ازدواج نکن یعنی-ارسالن

 .دمیم

 

 وقتش بود... اره؛

 خودم نگهش دارم. یباشه که برا یراه دیشا دمیبود بهش بگم؛ حاال که فهم وقتش

 گوشش زمزمه وار گفتم دم
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 ارسالن! من، من...-

 

 زد. یتوش موج م یترس و هر حس بد ،یچشم هاش نگاه کردم. داخلشون نگران به

 سرم رو گذاشتم رو شونه اش و گفتم دوباره

 

 من دوستت دارم!-

 

 نفس هاش قطع شد. یصدا

 رو بلند کردم و با خجالت به چهره بهت زده اش نگاه کردم. سرم

 کرد. صورتش رو با دست هام قاب گرفتم. یجن زده ها نگاهم م مثل

 اف به عشقم کردم.و من اعتر دارهی. انگار باور نداشت بدمید یرو م دیچشم هاش شک و ترد تو

 

کردن بدجور!  یلب هاش خوشگل شده بودن. وسوسه ام م بی. عجنییاز چشم هاش رو لب هاش اومد پا نگاهم

 !یهمه چ تهیبهش ثابت کنم واقع دیرسوند که با یم جهینت نیعشقم هم من رو به ا یچشم ها دیترد

 

 نی.البته با امیدیچش یهمو م یبار طعم لبا نیلب هاش گذاشتم.واسه سوم یرو آروم بردم جلو و لب هام رو رو سرم

 قدم شدم. شیبار من پ نیفرق که ا

 یم نییکمرم باال پا یکرد. دستش رو رو یکه گذشت اون هم باهام همکار ی. کمدمیبوس یم متیاروم و با مال لباشو

 بود. دهیجلو رفتم که بدن هامون بهم چسب یرفتم. تا حد یو جلوتر م دمیپر یبرد و من م

 موهام رو باز کرد. رهیرو از سرم برداشت و گ شالم
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 .ختیرو تو موهام فرو کردو بهمشون ر دستش

 خمارش نگاه کرد. یلب هاش رو از لب هام جدا کردو به چشم هام با چشم ها اروم

 

 طونم؟یش یکوچولو یشیپ یپس باالخره اعتراف کرد-ارسالن

 

 اش! نهیقفسه س یشونه اش گذاشتم و دست هام رو رو یخجالت سرم رو رو با

 

 شونه اش برداشت و گفت یخورد. سرم رو از رو یهام به گردنش م نفس

 

 ...یدی!کاردستمون میوحش یشینکن پ یطونیش-

 

 دیاز دهنم پر هوی

 

 منو به تو بدن! شنیمجبور م یاشکال نداره! اونجور-

 

 گفتم... یچ دمیفهم هویگرد از تعجب نگاهم کرد.  یباال رفته و چشم ها یابروها با

 دهنم و خواستم پاشم که تعادلم رو از دست دادم و دوباره افتادم روش. یرو گذاشتم رو دستم

 خنده و گفت ریزد ز بلند
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 نکن یخورمت ها! اقا ببره رو وحش یکه م طونهیش یشیبرو پ-

 

 .دمیو خند پاشدم

 من رو رسوند به خونه.۴:۳0ساعت

 هاش رفت هوا. کیالست غیج یکه رفتم داخل صدا نیکردم و رفتم داخل. بعد ا یخداحافظ ازش

 .ستین یکس دمیتو هال که د رفتم

 رو باز کنم که کاغذ روش توجهم رو جلب کرد. خچالیاشپزخونه شدم. خواستم  وارد

 

 ادیم6ساعت. غذا رو گازه. آرمان میدعوت بود نایدخترم منو بابات خونه عموت ا سالم

 .یمجلس نامزد دیدنبالت واسه خر

 مامان

 !اد؟یب یکن یرو خبر م الغوزی کهیمرت نیچرا ا یریکه م یریآخه مادر من م د

 ؟یکنه چ یکار نیا اگه

 داخل. ادیب ذارمیکنه. نم یغلط چیه ستیقرار ن رینخ

 زدم. یسراسر مشک یپیرفتم تو اتاقم و ت عیسر

 

 .ریحر یمشک یروسر هیبا  ،یلوله تفنگ نیبلند، شلوار ج ییطال یمشک یمانتو

 کرد. لیرو تکم پمیت شیارا یرو هم برداشتم. کم میو کفش مشک فیک
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 درست کنم! ناسوریدا هیباشم خودم رو شب الغوزی نیکه اگه کنار ا ستین قرار

 کردم... یدرست م ناسوریالبته کاش خودم رو دا که

 داخل. ادیکه ن رونیرفتم ب دمیبلند شد. ارمان بود. زود کفش هام رو پوش فونیزنگ ا یصدا

 سالم کرد. سالم کردم و خواستم در رو ببندم که دستش رو گذاشت رو در. دیمن رو د تا

 

 بده بخورم گشنه امه! یزیچیتو.  میلحظه بر هیکجا؟بابا -ارمان

 

 جا رستورانه؟ نیبه من چه مگه ا-

 

 الناز دوباره شروع نکن. من باهات خوبم توهم خوب باش. نیبب-ارمان

 

 !رونیبکش ب می. پا تو از زندگادیخوام! ازت خوشم نم ینم-

 

 داد تو خونه و در رو بست. با اخم گفت هولم

 

 !یا ینجوریا یبا کدوم دوست پسرت بهم زد ستی! معلوم نیریگ یچه مرگته؟ باز پاچه م-

 

 ها؟ م؟یریبگ یاومد یامو دوست پسر دارم واسه چ ینداره! اگر وحش یربط چیبه تو ه-
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 رو ارضا کنم! لمیخوام که هر وقت بخوام در دسترسم باشه که م یم ویکیمن فقط -ارمان

 

 اش خونم به جوش اومد... حانهیحرف وق نیا از

 خواد! یفقط من رو واسه هوسش م یعوض مردک

 

 شمیتو نم یوونیح زیباشم. من چاه غرا یتونم واست زن خوب یمن نم گهید یکیبرو گمشو سراغ -

 

و شونه هام رو گرفت. خواستم برم عقب که  کمیحالت دادو مهربون شد. مثل مار خوش خطو خال اومد نزد ریتغ هوی

 نذاشت.

 

 باشم! رونیتونم ب ینم شتریب٨. من تا ساعتشهیم رید میولم کن ارمان. بر-

 

 رون؟یب یبا دوست پسرت بر یخوا یهه م-ارمان

 

 برو گمشو من دوست پسر ندارم-

 

 بود؟ یک یشد ادهیپ نشیپس اون اقا خوشگله که امروز از ماش-ارمان

 

 !ده؟یام حبس شد. ارسالن رو از کجا د نهیتو س نفس
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 ؟یپرس یهم سواله که م نیا خب

 ...دهییپا یتورو م حتما

 اخم گفتم با

 

 ! چرتو پرت نگوسمهییاون ر-

 

 داشته باشه، که ببوستشون! یکیرمانت نیدستاش رابطه به ا ریبا ز سییفکر نکنم ر-ارمان

 

 ده؟یاز کجا د یعوض نیا

 رو حفظ کردم موضعم

 

 ! شرت کم. راه باز جاده دراز...یهر یناراحت-

 

 ...یبد دیبه منم با یبه همه حال داد ریهه! نخ-ارمان

 

 گفت؟  یشعور چ یب نیا

 زدم داد

 

 بزن کثافت! درست حرف-
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 ای! پس خفه شو و باهام راه بذارهیزنده ات نم یکن یم ییکه اگه به بابات بگم چه غلطا یدون یم-ارمان

 

 ول کن نبود. یول رونیکردم دستم رو از دستش بکشم ب یسمت اتاق خواب. تقال م دیرو کش دستم

 

 مت در رفتم.از رو تخت پاشدم و به س عیتخت خودش هم در رو بست. سر یکرد رو پرتم

 رو زد کنار دستم

 

 خوام برم یولم کن م ؟یکن یکار م یچ-

 

 حاال در خدمتم... یهه کجا؟ بود-ارمان

 

 .میسقف باش هی ریز ستیخوب ن م؛یارمان ولم کن منو تو نامحرم-

 

 فعال من با تو و زبون درازت کار دارم. ی. ولمیشیاشکال نداره اخر هفته محرم هم م-ارمان

 

 کردم ینیعقب نش یکم تمیحفظ موقع واسه

 

 .شهیم ریکه د می. حاال بردیکردم. ببخش یخوام که باهات بدرفتار یخب من عذر م لهیخ-
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 تیبا من باش من از زندگ ایتو امشب ب ؛یفکر هیتموم کنم. اصال  دیتمومم رو با مهی. کار نگهید رهیعه؟ االن د-ارمان

 برو با همون اقا خوشگلت ازدواج کن!. یخواد زنم بش ینم گهی. درونیب رمیم

 

 گفت؟ یم یچ یعوض نیشدم. ا رهیبهش خ یناباور با

 شد و من ازش دور... یم کیبه قدم بهم نزد قدم

 دور... یکردو از زندگ یم کمیقدم به مرگ نزد هی

 .ستین ینی. االن موقع عقب نشستادمیزانوم خورد به لبه تخت و افتادم روش. از جام پاشدم و روبروش ا پشت

 

زدم تو  یرفت تو حال خودش هوگ محکم یاومد سمتم و دستش رو دور کمرم حلقه کرد.چندشم شد. وقت اروم

 صورتش.

 برگشت سمتم. یبرزخ افهیشد. با ق یخون جار شینیمنتظره بود از ب ریغ چون

 جد سادات! ای

 

 .رتمیکرد سمتم که بگ حمله

 .ستیهم ن المیمردک هوسباز به خ نیا یکردم ول یعشقم بود مراعاتش رو م ارسالن

 حساسش. یبه جا دمیرو اوردم باال و محکم کوب زانوم

 داد. یزشت م ینشست. فحش ها نیدرد رو زم از
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 جهش گرفتم و پرتم کرد رو تخت. هیکه با  رونیب امیخواستم از در ب زود

 

 ...ارمیدرم ؟پدرتویزن یمنو م-ارمان

 ...کردمیگوشه تخت کز کرده بودمو بهش نگا م هیگوشه ... هیباز کردو پرتش کرد  رهنشویپ یها دکمه

 مانتوم... یزدو شروع کرد به باز کردن دکمه ها مهیبا پشت انداخت رو تخت...خودشم روم خ دویمنو کش محکم

 ...ارهیجلوم گرفتم که نتونه مانتومو درب یضربدر دستامو

 طرفو دستشو برد سمته شلوارم... هیشده بود...مانتومو پرت کرد  وونیشده بود...ح یکرده بود...وحش رَم

 خدارو صدا زدم... غیته دل با ج از

 ما تو اون حالت داد زد... دنیارتام ظاهر شد...با د ی دهیترس افهیبه شدت باز شدو پشتش ق در

 چخبره؟؟؟ نجایا-

 دهیکه تاحاال ازش ند یموهاش کرد...زود پاشدمو مانتومو تنم کردم...ارتام با خشم یاز روم پاشدو دستشو ال ارمان

 بودم اومد سمتمون...

 ...نیکردیم یچه غلط نیداشت-ارتام

 بگه بتوچه ... ایداشتم ارمان سکوت کنه  توقع

 من گفت.. یدر کمال ناباور یول

 کرد.. نکارویمنو ببخش ارتام...خواهرتم ببخش که ا-

 مگه الناز چکار کرده؟-ارتام

 ...بعدم منو اورد تو اتاقو ...شمیخراب اومد پ پیت هیاومدم خونتون با  یوقت-ارمان

 بسه خفه شو...-ارتام
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 که باور نکنه... کردمیبهش نگا م یبمن انداخت که با نگران ینگاه

 که گف... دیخواهش چشمامو د انگار

 مانتو شلوار داره... نکهیا-

 افتاده بود اشاره کرد... نیزم یکه رو میروسر به

 لباسا تنش بود... نیتنش نبود ا نایا-ارمان

 ...مییمانتو ریهمون تاپ قرمزو داشتم...همون تاپ ز هی رشیسمتمو مانتومو باز کرد...ز اومد

 جلو... دمیپس زدمو مانتومو کش دستشو

 ...یگیاز کجا باور کنم راس م-ارتام

 ...گهیدروغ م نیداداش ا-

 ادامه دادم... هیگر با

 ...یزنم بش خوادینم گهیتو امشب با من باش د گفیم-

 وسط حرفم... دیپر ارمان

 ...یگذاشت ارمیخودتو در اخت ویقبول کرد عیاره من اون موقع تو حال خودم نبودم اونو گفتم که تو هم سر-

اون منو داخل هل داد..از  یول رونیتو من رفتم ب ادیب نکهیخونه...قبل ا اوردمیمن اونو ن گهیداداش بخدا دروغ م-

 ...یهمه چ ریمنو بدبخت کنه بعدم ولم کنه و بزنه ز خواسیاولش با نقشه اومد جلو...م

 نگاش کردو گف.. نیغمگ افهیمشت محکم زد تو صورتش...ارمان با ق هیبسمت ارمان رفتو  ارتام

 ...خوردمیگول النازو م دیحقمه...نبا نایاز ا شتریبزن داداش ...بزن که ب-

 بهش نگا کردم... سادموی...صاف وانییپا دمیاومد به سمته منو از رو تخت کش ارتام
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قبله  ی...درسته ارمان قراره شوهرت بشه ولیدلت خواس نکن یهرغلط ویریعقل بگ کمیکه  زنمیم نویا-ارتام

 ...یغلطا کن نیاز یازدواجتون حق ندار

 که خورد به صورتم کل وجودم سوخت... یا یلیکه با س کردمیبهش نگا م گنگ

 ...یهم از نظر جسم ی...هم از نظر روحیلیبود...خ ادیز شدتش

 پسره هیتو گوشم بخاطره  یهمه سال بزن نیحقم نبود که بعداز ا نیصورتمو گرفتم...ارتام ا نویشدم رو زم پرت

 ...یاجنب

 نگاشون کنم... خواسیدلم نم اصال

 یواسه مامان بابا باز یکه مظلوم باز یاینم رونی...توهم از اتاقت بداتونیدنبال خر نیبر امشب که نشد ...فردا-ارتام

 ...یکن

 نیبرام سخت کرده بود تنها اثر ا دنویتو گلوم که نفس کش نینشده...فقط بغض سنگ یچیساکت بودم...انگار ه ارومو

 اتفاق بود...

 البته روح...جسم...و غرور شکسته شده و لگد مال من ... و

ر تب هیبود که  نیکه کردم ا ییزد که تنها ارزو ی...ارمان با پوزخند برگشت سمتمو پوزخندرونیاتاقم رفتن ب از

 ...کردمیم کشیت کهیتا ت داشتمیم

 هم خوابم نبردو فقط به ارسالنو وجوده ارامش بخشش فک کردم... شب

 نااروم نبودم... نطوریاگه اون االن بود من ا نکهیا به

 که کوه کنده... یکس هیشب شدمی...مبردیخوابم م یزودتر از هروقت کردمیدعوا م یبا کس یوقت قبال

 ...رسمیبهش نم چوقتیکه ه کردمیفک م یاالن فقط به ارسالن اما

 خسته بودم... ایدن یها یتابش نور افتاب ازجام پاشدم ...به اندازه تمام خستگ با

 صورتمو شستمو اومدم حاضر شدم... ییدسشو تو
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 از خونه... رونیاز اتاق خارج شدمو اومدم ب اروم

 دیکتریداشت م یخواب یداشتم...چشام از ب اجیاحت یرو ادهیپ کمیبه  یبودو زود واسه رفتن به شرکت ول7:۴6ساعت

 رد بود مخصوصا که صبح زودم بود...س یلیخ یبود...ول وریشهر یوسطا بایسرد شده بود...تقر هوا

 برم ثبت نام کنم... رمویچن ساعته بگ یمرخص هی دی..امروز بایاومد دانشگاه ثبت نام نکردم...واااا ادمی

 ..دهیسر کوچولوهم به اوا و نفس بزنم ...دلم براشون تنگ هی

 مزاحماس.. نیمنو به خودم اورد...فک کردم از ینیبوق ماش یصدا

 نگاش کنم به راهم ادامه دادم... نکهیا بدون

 پسر اومد... هی یصدا

 ...یبپر باال خانوم-

 ...ی...برو پسرخانوم مزاحم نشو سرصبحیاوا خواهر یاز پسرا ادیاه اه بدم م-

 حرصم گرف... دنشیشد...با ترس بهش نگا کردم که با د دهیدستم کش هوی

 ...یستیتو ادم بشو ن یار-

 فرشتم...اره عشقم اخه من -یار

 فرشتس... لمیعزرائ-

 ...یستیگفته تو فرشته ن یاره واال ک-یار

 ارسالاااااان...-

 باال... ایجاااانم...ب-یار

 کمک راننده نشستم... یرو صندل رفتم



 ضربان عشق

 
343 

 

 ؟؟؟یکنیچکار م ابونایموقع صب تو خ نیا-یار

 

 بهش گفتم...از خشم درحال انفجار بود... شبوید هیقض

 گرفت تو دستشو نگام کرد... دستمو

به  یا گهیدست کس د ذارمی...من نمیکنیم یخودش زندگ شینمرده تو پ یار ی...تا وقتایخانومم غصه نخور-یار

 عشقم بخوره...

 گه؟؟؟ید یکیدست  دهیادم قلبشو م مگه

 چشمامو بستم... نشویمنو تو بغلش...سرمو گذاشتم رو س دیکش اروم

 اغوش برام امنو ارامش اوره... نیکه چقد ا کردمیفک م نیا به

 به حرکت دراوردو بسمت شرکت رف... نویماش دویبوس مویشونیپ

 ؟؟؟یکردیخودت چکار م-

عقب افتاده داشتم که  یکارا کممیرفته بودم خونه لواسونمون واسه همون زودتر راه افتادم... شبیمنکه د-یار

 انجامشون بدم... خواستمیم

 ارسالن ...-

 جانم..-یار

 برم دانشگاه ثبت نام کنم؟؟؟ یچن ساعته بهم بد یمرخص هی شهیم-

 ...شهینچ نم-یار

 ارسالن...-

 ...امیخودمم همراهت م شهینم گمیم-یار

 نگاش کردم که گف... یلبخندو قدر دان با
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 نزاکت... ی...بیدیبمن چسب یدختر...مگه خودت خواهر و مادر ندار میخب خورد لهیخ-

 ...میدیخنده به شرکت رس یکل بعده

 ...دیطول کش2واسه ثبت نام که کاراش تا  میرفت۱۱ساعت

 گشنمه... میبخور یزیچیرستوران  میبر یخیشرکتو ب یال-یار

 ا؟؟؟یبا منه عا ینیاز اثرات همنش یخیکلمه ب نیا-

 ...یانگل جامعه ا یدونیخوبه خودتم م-یار

 ...یاالرض یپس توهم مفسد ف-

 کردم که مفسد شدم؟؟؟مثال چکار -یار

 جرئت نکرده بود یپسر چیسال عمرم ه۱٨که تو ی...منی...منو اقفال کردیچکار نکرد-

 تو شرکتت کار کنم... یبشه...مجبورمم کرد کمینزد

 شدم... یگربه وحش هی کی...بعدشم من جرئت مضائف داشتم که نزدیاقفال نه...خودت جذبم شد-یار

 ...یشرکت هم که نه که تو از خدات نبود تو شرکتم کنارم کار کن واسه

 بهت بدم... یجواب درستو حساب هیپر کن که مغزم فعال بشه  کمموی...حاال برو شسین نطوریا رمینخ-

 ...کمویش یا-یار

 ...مینشست زیم هیداخلو پشت  میرستوران نگه داشت...رفت هی یجلو

 جوون تو رستوران نشسته بودن...گارسون اومد سفارش گرفتو رفت... یزوج ها اکثرا

 ارسالن...-

 جانم...-یار

 ...ینامزد یلباسا دیواسه خر میدنبالم که بر ادیامشب م یعوض کهیمرت نیا-
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 امیواقعا...من امروز م شهیروش م یخورده چجور شبیکه د یی...با گهاارمی...پدرشو در مکهیغلط کرده مرت-یار

 خونتون باهاش حر... یجلو

 گف.. ییصدا هی

 ؟؟؟یچکار کن یخوایمثال م-

 ...دمیکجو کوله ارمانو د افهیبلند کردم که باز ق سرمو

 از جاش پاشدو گف... ارسالن

 ؟؟؟یجنابعال-

 زند هستم...ارمان زند...-ارمان

 وات... مزیاون جوکه افتادم که گفته بود...وات هستم ج ادی

 االفم گفته االف هستم ...ممد االف... ممد

 خنده که هردو برگشتن با تعجب نگام کردن... ریزدم ز یپق

 جونم نگا کردم... یهمراه با لبام خوردمو قورت دادمو به ار خندمو

 ...یتر کلیبلند ترو خوش ه ختیریچلغوزه ب نیسرو گردن از هیژونم...که  یقربونت بشه ار یاله یال

 منو نگا کرد... یبرزخ افهیبه ارمان نگا کرد...ارمان هم با ق روزمندیپ افهیبا ق یار دمید هوی

 ...جروبحثشون گوش دادم هیژونم دادمو مث بچه ادم به بق یار لیتحو یفکرمو باز بلند گفتم...لبخند ژکوند دمیفهم

 ...ییتو زننیکه ازش حرف م یاها پس اون اشغال-یار

 حرف دهنتو بفهم جوجه...-ارمان

 ...رتیغ یب کهیمرت هیتا بهت نشون بدم جوجه ک رونیب میبر ایب-یار

 ...یالناز نگا کن یتورو شهیچطور روت م یخورد شبیکه د یاون همه گه بعداز
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 دوس دارم بتوچه...-ارمان

 تو باغچه... دنیبرات ر-یار

 بچه رو از راه بدر کردم... نیخنده...من ا ریزدم ز یپق دوباره

 موقع غذاهارو اوردن... همون

 چلغوزو ولش کن بره گمشه... نیغذاتو بخور ا ایب زمیارسالن ...عز-

 من ماست چقد کره داره... هی یفهیگذاشتم کف دست بابات م ویرفتم همه چ یوقت-ارمان

 مرد گنده... یاریبچه هارو در م یچرا ادا رسهیهه ...زورت نم-یار

 بچه هارو دراوردو گف... یادا بعد

 ...یبرداشت مویاسباب باز گمیبه بابات م رمیم-

از خنده  یبه نابود دنیدر حال رس نطرفی...منم اکردی...ارسالن با پوزخند نگاش مخوردیخون خونشو م ارمان

 بودم....

 پوزخند بهم زدو رفت... هی...ارمان زینشوندمش سرم دمویکش ویار دست

 ...یچه کار کردن یشرکت...ول میرفت میکه خورد غذامونو

 جز خدا ازش باخبر نبود... چکسیکه ه یا ندهی...امیگفتیم ندهینشستمو باهم از ا یاتاق ار تو

 هاااا... یخواستگار میایما پس فردا م یال-یار

 هوسباز از سرم کنده بشه... کهیمرت نیشر ا میکن یکاری دیپس زودتر با-

 نگاه متفکر بهم انداختو  گف... هی یار

 ...میبرپاشو -

 تعجب گفتم.. با
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 کجا؟؟؟-

 دارم... ینقشه ا هی اد؟؟؟منیارمان م یخونتون...مگه نگفت-یار

 روش حساب کرد.. شدیم ینیبود... یعال نقشش

 ...ادیتو کوچه منتظر موند که ارمان ب نشیرسوند خونه و خودش تو ماش منو

 نیبا ا الشیخونه فکو فام رهیم یکجاس...ه سیمامان ماهم معلوم ن نیاف اف اومد...ارمان بود...ا غیج

 شوهرش...همون بابام...

 دستور ارسالن با خشم پشت اف اف جوابشو دادم... به

 هوسباز... کهیمرت ومدی...از اولم ازت خوشم نمینامزد یهم ب یندارم...نامزد یمن باتو حرف-

 ...ینیبیالمصبو وگرن بد م نیچرتوپرت نگو باز کن ا-ارمان

 بکن ...بمن چه... خوادیدلت م یغلط برو هر-

 حرفه اخرته؟؟؟-ارمان

 ...شاالیا ی...به سالمت نریاولو اخر نداره ...هر-

 ...نوریخندم گرفته بود ا خودمم

که  دید ی...خواهنیبه چشم بب ویجیبرات ارزومندم...از امشب مرگ تدر ویباشه خانوم کوچولو...اوقات خوش-ارمان

 ...رمیگیبزورم شده بله رو ازت م

 ...یخدافظ-

 کنه؟؟ ینکنه کار دمیترسیته دلم م یافو گذاشتم ول اف

 به گند نکشه... مویکه زندگ کردیمنو نگران م نیبودو ا یعوض هی ارمان

******* 
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 ارسالن

 

 

 شدو حرکت کرد... نشیاومد کنارو رفت سوار ماش فونیپشت ا از

 بود...۱۱۱دیپرا هیاز دوستامو قرض گرفته بودم که تابلو نباشه ... یکی نی...ماشکردمیمنم از پشتش حرکت م اروم

 خونه نگه داشت... هی یجلو یمدت هی.بعده رانیتو ا نیماش نیشتریب

 خونه خودشه؟؟؟ ینیانداختو رف تو... دیشدو کل ادهیپ

 شد... نشیسوار ماش رونویگذشت که اومد ب یساعت مین هی

 ...گهیآتو بده د هی یلعنت اه

 ...ی...لعنت دمینرس یچیدوساعت دنبال کردنش به ه بعداز

چاپشون  خواسیدراوردو نوار پشتشو داد به عکاس...انگار م نیدورب هی...یشدو رف تو عکاس ادهیپ نشیماش از

 گف... که دمی...صداشو شننتمیکه نب نییپارک کرده بودم سرمو اوردم پا کشی...چون نزدرونیاومد ب یکنه...از عکاس

 ده وجب روغن داشته باشه... چیوجب که ه هیخانوم که روش  یبرات بپزم ال یاش هی-

 چکار کنه؟؟؟ خوادیم یعوض نیا

فروشگاه بزرگ پوشاک نگه  هی یساعت جلو میشدو حرکت کرد..بعده ن نشیکل وجودمو گرفت...سوار ماش استرس

 بود... یعصبان ی...باباش حسابرونیالناز اومد ب یربع با بابا هیشد...رف داخلو بعده  ادهیداشتو پ

رفته عکس گ میاز ما تو رستوران که باهم بود نیافتادم...نکنه...نکنه ا یعکاس ادی هویبهش گفته... یچ سین معلوم

 باشه...

 چنتا فتوشاپم روش گذاشته باشه و ... نکنه
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 ...میبود نایدر خونه الناز ا یجلو قهیدق ستیحرکت کردمو بعده ب نشیماش پشت

 بپرم باال... واریشد از د یشدمو رفتم پشت در واستادم که اگه خبر ادهیشدنو رفتن تو...منم پ ادهیپ

****** 

 

 اتاق... هیبلند زدو فرار کرد تو  غیج هی دختره

 گرفتو داد زد... قموی

 ؟؟؟یریگیپاچه م یرم کرد هیچمرگته؟؟؟چ-

 ؟؟؟؟یکنیعشقو حال م نجایا یخودت اومد یاشغال ...النازو به اون روز انداخت یعوض-

 زدو گفت... یپوزخند

 ؟؟؟یزنیسر کوفتشو بمن م نیختی...بمن چه توو اون رو هم رنالنیاهااا پس اقا بخاطره عشقه از دست رفتشون م-

 شد... یجار شینیتو صورتش زدم که خون از ب یمحکم مشت

 زدم... داد

...من تا تورو مثل الناز که به یاتیکه هرروز دنبال هرزگ ییهمه مثل تو هرزن؟؟؟اون تو یفکر کرد شعوریاشغال ب-

 ...ستمیافتاده نندازمت...ول کنت ن مارستانیناحق رو تخت ب

 ...نیزدم تو صورتشو پرتش کردم رو زم گهیمشت محکم د هی

 زدمش... خوردیجاش خواست بلند بشه که رو شکمش نشستمو تا م از

 بودم که کج شده بود... چوندهیصورتش کبود بود...دستشم پ کل

 کنم شکسته بود...بدرک بمن چه...اشغاله هرزه... فکر

 شدم.. نیسوار ماش رونویلباسامو مرتب کردم...از خونش اومدم ب پاشدمو
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 ...نهیبش اهیکه به خاک س کنمیم یکاریهنوز بسش نبود... یاز عطش وجودم کم شده بود ول کمی

گاه معصومش ن افهیبه ق شهی...از پشت شاوردیبسته برام ارامش م یبا چشما یحت دنشی...دمارستانیرفتم ب دوباره

 کردم...

 ...یرفته بودن...هه چه خانواده ا ینبود تو راهرو ...انگار یکس

 ...ارنیخونواده رو در م ی...اداستنیمن...اونا که خونوادش ن گمیدارم م یچ

****** 

 ماه گذشت... هی

 نازم افتاد...که اون اتفاق واسه ال یروز از

 اون دستگاها... ریچهرش ز دنیاز د کشهیم ریقلبم ت هنوز

 نباشم به قول خودش... لیگور هیسرو وضعمو درست کردم که شب کمی...به اصرار اشکان مارستانیخونه اومدم ب از

 ...کردنیپرستارا اجرا م دادویچنتا پرستارو دکتر تو اتاق النازن...دکتر تند تند دستور م دمیاومدم د یوقت

 افتاد.. توریبه الناز...چشمم به صفحه مان دادیشوک م یه دکتر

 ...رفتیم یاهی...چشمام سدیچرخیرو سرم اوار شد...همه جا م ایدن

 نه... رهیکه النازم داره م دادینشون م نیبود...ا توریخط صاف رو صفحه مان هی

 گفت... یزیچی...دکتر دست از شوک دادن برداشتو به پرستارا ذارمیبره...نم تونهینم اون

 از اونا... یکیدستگاها رو ازش جدا کردن...و  پرستارا

 رو صورت الناز... دیکش یدیسف ملحفه

 ...تونمیخوابه...من بدون اون نم نی...انه

 ...دمیداخل ...پرستارا رو کنار زدمو به الناز رس دمیباز کردمو دو درو
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 ...دمیکوبیقلبش م یرو از روش برداشتمو دستامو مشت کردم ...محکم رو ملحفه

 بودم... دهیجنون رس به

 که به قلبش وصل بود بلند شد... یحسگر یچقدر به قلبش ضربه زدم که صدا دونمی...نمکنمیچکار م دمیفهمینم

 شد... لیتبد کیت کیت یبه صدا غشیج

 رو شونم نشست... یمنظم شد...دست قهیدق کیبعداز  ینامنظم بود ول کمی اولش

 زدو گفت... یدکتره...لبخند ارامش بخش دمید برگشتم

 پسرم...اشکاتو پاک کن... نهیمعجزه عشق ا-

 ...سهیخ سهیاره خ دمیکه د دمیتعجب به صورتم دست کش با

 ارمان افتادم... ادی...کردیم نهیمنتظر باشم...داشت النازو معا رونیگفت ب دکتر

 عکسا فتوشاپه... دمیبود فهم یاز دوستام که عکاس ماهر یکیکمک  به

 کردم... تی...رفتم دادگاهو از ارمان شکاکردنیخونواده الناز باور نم یول دونستمیکه م البته

 چون سابقه دار هم بود... دنیسال زندان بر کیکردم...براش  تیثینامه هم اعاده ح تیشکا تو

 گام کرد...شادش ن یبا چشما رونویاومد ب دکتر

 ...ادیبهوش م ندهیمژده بده پسرم...خانومت تا چند روز ا-دکتر

 ذوق گفتم... با

 ...النا...دیدکتر..توروخدا راستشو بگ-

 ...شهیم داریب گهی...چنروز دیدیاره پسرم درست شن-دکتر

**** 

 روندم... مارستانیشدمو بسمت ب نیعطرم دوش گرفتمو سوار ماش با
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 ...یعاشقتم...عشقمو برگردوند ایشکرت...خدا ایخدا

ا اونروزا شب یهمش کنار الناز بودم...درسته قبلش هم بودم ول نروزای...امارستانیپارک کردمو رفتم داخل ب نویماش

 هم کنارش بودم...

 یکل دیفهم یکرد که اخر مجبور شدم بگم واسه الناز اون اتفاق افتاده...وقت ممیج میاول انقد س یهمون روزا مامان

 راه انداخت... یریشناختشو اونم بساط ابغوره گ دیالنازو د یراه انداخت...الهام هم وقت یزار هیگر

 هم مامان من... یمادر خود الناز گاه ی...گاهدیرسیالناز م یشخص ی...خودش به کاراکردیخوب درکم م یلیخ مامان

 از پسرش دوست داره... شتریمادر من که عروسشو ب نیمادر شوهر بده...ا گنیم یه باز

 گفتم... رونیالنازو عوض کرده بودو از اتاقش اومده بود ب یجمله اخرو به مامان که لباسا نیا

 گفت.. دویخند مامان

 ...اصال دختره خودمه بتوچه بچه پررو...ینکن...عروس به اون گل یبرو بچه حسود-

 رفتم داخل... دمویخند

 اره؟؟ گهیبه به...واسه اقاتونه د یزد میپی..چه ت؟؟؟ی...خوبیسالم خانوم-

 گفتم... دمویبوس شویشونیپ

چشمات داره پرپر  دنیمنم باش...دلم واسه د چارهیبه فکره دل ب ؟؟؟بابایدیخواب یادیز یکنیخانومم فکر نم-

 نگا.. ناهاشی...ازنهیم

 گرفتمو گذاشتم رو قلبم... دستشو

 دادم توو گفتم.. رونیکه از کاله مخصوصش اومده بود ب موهاشو

 تو زمستون عشقم... خوابهیخرسم از تو کمتر م-

 صورتش بود... یقطره اشک سرخود از چشمم سرخوردو افتاد رو گونه الناز...چون صورتم روبرو هی
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گذاشتم رو قلبشو چشمامو بستم...دستش تو دستم بود...حس کردم دستش تکون خورد...چشمامو باز کردمو  سرمو

 شدم...کم کم چشماش باز شدو گنگ به اطرافش نگاه کرد... رهیداشتن باز بشن خ یبه پلکاش که سع

 ...سرمو بردم جلوترو گفتم..دمیگفت که نفهم یزیچینگاه کردو  بمن

 خانومم؟؟؟ یگفت یچ-

 گفت... اروم

 اب...-

 ..خواستینجاتش دادم...که اب م ایافتادم که از در یوقت ادی

 کمک کردم بخوره... ختمویبراش ر زیم یاب از پارچ رو وانیل هی

 گفت... اروم

 م؟؟؟یکجاست؟؟من ک نجای؟؟ایهست یتو ک-

 ...امیصب کن االن م یخانوم-

 به پرستار گفتم الناز بهوش اومده...دکترو خبر کردو همشون رفتن تو اتاق الناز... رونویب دمیدو یخوشحال با

 گفت... رونویاومد ب دکتر

 اومده...اما...پسرم خانومت بهوش -

 ...خوردیسرم چرخ م ؟؟؟تویچ اما

  تونهیم نیکوتاه مدته...ا یفراموش نیگرفته...ا یاما فراموش-دکتر

 ماهو سال باشه... ایچند هفته  ایروز  چند

 ...ارهیدوباره حافظشو بدست م یمدت هیمن بعده  صهیبگم به تشخ تونمیم فقط

 ..نیکمک کنن..جدول ضربو باهاش کار کن دیبا انشمیاطراف البته
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...از نقشون تو ارهیکه حافظشو بدست م دیبد یدواریام دوی...باهاش حرف بزننیبهش نشون بد یمیقد یعکسا

 ...دیبگ گشیزند

 بازم خدارو شکر کردم که بهوش اومده... یفروکش کرد ول میخوشحال

 به مادر الناز زنگ زدو خبرش کرد... مامان

 ...مارستانیساعت همشون اومدن تو ب مین بعده

 ساعت وقت مالقات دادن... میبه بخش منتقل کردنو ن النازو

******* 

 

 ...ووننیهمه د نای...ارونیچنتا ور ور کرد رفت ب نکهیبعداز ا رمردهیپ هی

 هواااار... یدااااد ..ا یخونه؟؟؟ا وونهیمنو اوردن د نکنه

 ...گهیاتاق د هیبخوابم که در باز شدو چنتا دختر اومدن تو تختمو هل دادنو ازون اتاق بردنم  خواستم

 به به... دنیرو تخت ادمو هل م دهیم یچه حال شیییاوخ

 تو... ختنیخواستم کپه مرگمو بذارم که چن نفر ر دوباره

 ...میننه جان برو کنار ترکوند یا یسمتم هجوم اوردنو بغلم کردن...ا همه

 گفیم یکیمنو ببخش... یابج گفیم یکیعروس گلم ... گفیم یکی...یدخترم خدارو شکر بهوش اومد گفیم یکی

 کنار خواهر شوهرش اومده ... نیبر

 ...نیام ی...الهیو اسمان ینیزم یاینجات بده از بال ایخدا

 کنار خفه شدم... نیمنو بر نید اخه ترکوند-

 نگام کردن...در باز شدو اون پسر منگله که تو اتاقم بود اومد تو... سادنویمن همه از حرکت وا یصدا با
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 چشماش اشنا بود المصب... بیناراحت بود...عج کمی چهرش

 کجاس؟؟؟ هیبودم...اصال سا ادگرفتهی هیالمصبو از سا نیا

 کو؟؟؟ سامان

 پسر منگله...گفتم اشناس... نیسامانه ...ا نیا اهاااا

...سامان منو دوست داشت منم دوسش داشتم...ازم میکردیم یبود...باهم تو همون باغ زندگ هیداداشه سا سامان

 کرد.. یخواستگار

 ...گمیهمه م یازش مهلت خواستم جوابشو بدم...خب االن بهش جلو که

 سامان..-

 اسم صدا کردن تعجب نداره که... هینه...خب  دیگیم ووننید گمیبا تعجب نگام کردن...من م همه

 بدم هااا... تویخواستگار یجواب قطع خوامیگرفته؟؟؟م تی...باز منگل بازگهید ایب یسامان-

 تو چشمام زل زد.. یاومد سمتمو دستمو گرفتو با ناراحت سامان

 ...هیفک کرده بود جوابش منف نکهیا مثل

 بلند گفتم... یتو دهنمو بهش نگا کردم...بعد با صدا دمیکش لبامو

 ...شمیمثبته...من زنت مجواب من -

 اتاقو ترک کردن... هیعوضش همه با گر یبگن ول کیداشتم همه دست بزننو تبر انتظار

 کنن؟؟؟یم ینجوریچرا ا نایسامان ا-

 عشقم..غصه نخور... شهیدرست م-بغلم کردو گف اروم

 ...خودمو خودتو عشقه... یسامان یخیب-

 بروم زدو گف... یلبخند



 ضربان عشق

 
356 

 

 دتو عشقه...خودمو خو یاره خانوم-

 بخورم...اصال نذاشت دست بزنم به قاشق... دادیبرام غذا اورد...خودش غذارو م رونویرفت ب سامان

 ...دادشیزود برام م بردمیم یزیدستمو سمت چ تا

 ...یسامان-

 ...یجونم خانوم-سامان

 هی...ساخوامیقشنگ بود من اونو م یلیشد؟؟؟خیباغ چ ی...راسیخشنتر بود کمی...قبال یچقد مهربون شد گمایم-

 کجاس؟؟؟

 هم ازدواج کرد رفت خارج.. هیباغو فروختم...سا-سامان

 گفتم.. زونیاو افهیق با

 ...خوامیرو م هیچرا رفت؟؟؟من سا هی..ساری...برو باغو پس بگخواااامینم-

 با پشت دستش گونمو نوازش کردو گف... سامان

 ...شهیغصه نخور درست م-

 ...شهیدرست م یگیتو م گمیم یمنکه هرچ بابایا-

 اس... هیسا نکهیدختر اومد تو...عه ا هیباز شدو  در

 ذوق گفتم... با

 ...هیساااا-

 تعجب نگام کرد..سمته سامان گف... با

 گه؟؟؟یمیالناز چ یار-

 ...رهیبود مغزم درد بگ یجمله کاف نیهم
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 ...ی...ار

 ...ی...ار

 اسم... نیاشناس ا چقد

 برم خونه. .. خوامیمن گشنمه...خستم م یار"

 ...چهیپیتو سرم م صداش

 یستین نمیبب امی...بارنی...رستوران سفارش غذا دادم االن مگردمیربعه برم هیدارم  یکاریحرف نزن...من -

 "؟؟؟یشرکت...اوک ارمتیخونتون م امیم

 و سامان نگا کردم... هی...چشمامو باز کردمو به سادمینفهم یزیچ گهید

 گفتم... یحوصلگ یبا ب کردینگرانشون مواجه شدم...سرم درد م یچشما با

 بخوابم... خوامیم رونیب دیبر-

 باشه گلم بخواب...-سامان

 ...رونیرو گرفتو باهم رفتن ب هیدست سا بعد

 سرو تهم به خواب رفتم... یب یاز فکرا خسته

**** 

 شروع کرد... اشویسامان مسخره باز نی...اه باز اخوردیتو چشمم م نور

 تو چشمم انداخته... شویباز اون چراغ قوه لعنت حتما

 نه...برخورد ک یزیتو جام نشستم که باعث شد سرم محکم به چ عیافتادم...سر روزیاتفاقات د ادی یداریخوابو ب نیب

 سره ناناسم... ی...ا یبترک ی...الهینینب ریخ یسرم...اله یاااااا-

 زنت ندن.. یبمون الغوزی یاله یار یا
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 حد گشاد شد... نیچشمام تا اخر هوی

 ه؟؟یک ی؟؟اریگفتم؟؟؟اریچ من

 سامان اومد... یصدا

 ؟؟اره؟یار یتو گفت نمتیشد؟؟ببیچ یخانوم-

 ...هیچ ی...اری..نه اریگفتم اَ رمیتو ...نخ یگیمیچ-

 خونه... میبر میخوایخب پاشو حاضر شو م لهیخ-سامان

 ...کردمیم یزندگ هیندارم...من با توو سا یخونه؟؟من خونه ا-

 ...زمیتو مخم بر دیبا یچه خاک نمیحاضر شو بب ایباشه حاال ب-سامان

 که تنم بودو در اوردم... یا یگشاد اب یلباسا پاشدمو

 ...زدیبنفش داشتم که به تنم زار م یبا گال دیدست لباس سف هی رشیز

 خوشگل بودن... دویمن سف یدم؟؟؟لباسایپوش نارویا یک من

 سامان نگا کردمو گفتم... به

نگ هم س نشیبود...رو قسمت س یخوشگل بودن...دامن لباسم پف دویمن سف یه؟؟لباساینجوریسامان لباسام چرا ا-

 ...خوامینم نارویزشتن من ا نایداشت...ا یکار

 نو تو بغلش..م دیبچه ها خودمو لوس کردم ...دوس داشتم نازمو بکشه...اومد سمتمو اروم کش مث

 نزن با حرفات... شمینکن ...ات ینجوریعشقم ا-یسام

 رنگ... یطوس ینخ یروسر هی...یخی نیبا ج یطوس یمانتو هیدست لباس برام اورد... هیاز خودش جدام کردو  اروم

 نگا کردم ... بهش

 ...هیچ یدونی...نکنه لباس رو هم نمگهیخب بپوش د هیچ-یسام
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 نگامو ازش گرفتمو به لباسا نگا کردم... یلحن تندش ناراحت شدم...با دلخور از

 ..میوقت ندار گهی...بپوش داریدرن یزودباش لوس باز-یسام

 بود گفتم... نییکه سرم پا همونطور

 لباسامو عوض کنم... خوامی...مرونیبرو ب-

 خب عوض کن بمن چه...-یسام

تو که جلومو گرف رونیبرم ب خواستمیحرصش بدم با همون لباسا م نکهی...واسه اوونهید یگرفته بود ...پسره  حرصم

 گف...

 ...اول لباسا...طونیش یکوچولو یشیکجا پ-

 بدنمو... نهیزدمو خودمو بهش چسبوندم که نب یفیخف غیدست انداخت به لباسمو از تنم درش اورد...ج هوی بعد

 نگام کنه مانتورو به تنم داد... نکهیبدون ا دویکش یقینفس عم یسام

 زد... یاخم نگاش کردم که لبخند تلخ با

 ... ایحواسم نبود ...زود لباساتو بپوش ب دیببخش-یسام

 ...میشد نیماش هیسوار  مویرفت نییاز پله ها پا ی...با سامرونیمن لباسامو کامل عوض کردمو رفتم ب رونویدر رفت ب از

 بود.. یسام نیکنم ماش فک

 ؟؟ینداشت دیاسب سف هی ؟؟؟مگهیدیخر نیماش یتو ک یسام-

 !..م؟؟یکه تو گرفت فتادمیمن سوارش شدم از روش داشتم م که

 ...دمیخر نوینه اونو فروختم ا-یسام

 اون منو انداخت... یراحته...ول یلیخ نی...ایخوب کرد-

 زنه؟؟یچرا همش تلخند م نیبه حرکت دراورد...واا ا نویزدو ماش یلبخند تلخ یسام
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 جم شده بودن... اطشیعالمه ادم تو ح هی دمیدرو باز کرد که د مویشد ادهیساختمون نگه داشت...پ هی یجلو

 کردن...چن نفر اومدن سمتم... یگوسفندو قربون هیدود اومدو  یرفتم داخل بو تا

 گف.. هیخانوم اروم بغلم کردو با گر هی

 نداشت... ییخونه بدون تو صفا نیدخترکم...ا یخوش اومد-

 اومدو اونم بغلم کردو گف.. گهیخانومه د هی

 ...یعروس گلم؟؟؟به خونه خودت خوش اومد یخوب-

 دختر اومدن سمتم...پسره هم بغلم کردو گف... هیپسر جوون با  هی

 نازم؟؟ یابج یخوب-

 خونه اشنا بود... نیهمه خوب چلوندنم ولم کردن که رفتم داخل...چقد ا یوقت بیترت به

 ...دمی...از پله ها باال رفتمو به اتاقا رسشناسمینم چکسویباشم که ه ینداشتم تو جمع دوس

 برم؟؟ کدومو

 اشنا بود... بیاشنا بود...بازش کردم که داخلشم عج بیاتاق عج هی در

 فکر کردم... ریتخت خودمو ول کردمو به اتفاقات اخ رو

 برادر؟ واهرو؟خیپدرو مادر ندارم؟همسر چ من

 نازم...زن داداشه مهربونم... یحرفاشون افتادم...دخترم...عروس گلم...ابج ادی

 من... ینی...پس ...پس شناختمیمن اونارو نم یول

 بودم... دهیبودم رس دهیکه فهم یتلخ قتیسرجام نشستم...تازه به حق غیج با

 لحظه اروم شدم... هی..شناسمینم ناروینگرفتم...من خونواده دارم...فقط ا ی...نه من فراموشکردمیم هیگر زدمویم غیج

 ...شناسمیاونا کجان؟؟من اونارو هم نم یول
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 که در باز شدو ساما...نه اون پسره اشنا اومد سمتم... هیگرفتم ...دوباره شروع کردم به گر یواقعا فراموش ینی پس

 ...نداختمیبه صورتم چنگ م دمویکشی...موهامو مزدمیم غیج یشتریداغ دلم تازه شد...با شدت ب دنشید با

 گذاشتمو از ته دل زار زدم... نشیدستامو گرفتو بغلم کرد...سرمو رو س محکم

بودنو االن  دیکه شا ی...واسه حافظه از دست رفتم؟؟واسه خونواده اکردمیم هیگر یواسه چ دونمینم

 شناسمشون؟؟ینم

 واسه تنها بودنم؟؟ دیشا ای

 مهربونه... یلیپسر اشنارو دارم که خ نیمن خدارو دارم...ا نه

 کردن... یکه برام گوسفند قربون ییاونا

 که خودمو واسه اون پسر لوس کنم... نبودیا کردمیم هیکه اون لحظه واسش گر یلیدل نیپررنگ تر یول

 دمو به اون پسر نگا کردم...قطع شدو سرمو بلند کر میبرسم...گر قتیهرچه زودتر به حق دیبسه..من با هیگر نه

 نگاش کردمو گفتم... یاشک یچشما با

 از همه اعتماد دارم... شتریبتو ب ؟؟منیبرام بگ زویهمه چ شهی؟؟میهست یتو ک-

 رو لباش اومدو گف.. یلبخند

 االن استراحت...-

 بدونم... خوانینه االن م-

 ...رونیب رهیبهم بگو م گمی...بهش م وونسید نمی...ارونیرف ب دویکش یپوف

 که اومد تو... هیگر ریحرفم ارزش قائل نشد...دهنم کج شدو خواستم بزنم ز یبرا

 بازشون کرد... یکی یکیالبوم بزرگ دستش بود...اومد کنارم نشستو  چنتا
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افتاد که من  یبرام گف که چه اتفاق نی...ازخوردیتوسرم چرخ م ییصداها هی یکرد...هر از چند گاه یبهم معرف اونارو

 شدم.. ینجوریا

 ...گف من بابا ندارم...هیاسمم الناز مظفر گف

 بازم اغوش گرمش... هیگر ریکج شدو زدم ز دهنم

 ؟؟ یشیتو بابام م یار-

 ..دیتعجب نگام کردو خند با

 بوس خوشگل بهم بده... دونهی یهمه کست...توهم روز شمی..من میکاری...اصال  یاره خانوم-

 ...نشیکردمو با مشت زدم رو س یبا نمک اخم

 ...تیتربیادبه ب یب-

 سرشو اورد جلو و... یمعطل یبه صورتم کردو نگاش رو لبام ثابت موند...ب ینگاه یار

 داشت... یکرد...انگار تو لباش عصاره زندگ قیبه وجودم تزر ویلباش رو لبام زندگ یداغ

 منم روشم... دهیبغلم کرده و به پشت رو تخت خواب دمیخودم اومدم که د به

 خاطره افتادم.. هی ادیاز جام پاشم که کمرمو گرفت... خواستم

 هم اتفاق افتاده...سرم دوباره درد گرفت... گهیبار د هیصحنه  نیا انگار

 فک کردم... ومدیم ادمیکه  ییزایبه اون چ نشویگذاشتم رو س سرمو

 دفه سه بار.. نیصحنه اتفاق افتاده بود...با ا نیدوبار ا اره

 ...کردینگام م طونیش ینگا کردم که با چشما بهش

 ...در باز شدو الهام اومد تو...شمیم وونهیخدا دارم د یاون صحنه ها...ا باز

 اسمش الهامه و خواهرشه... هیسا گمیکه بهش م یگف اون ارسالن
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 کردو گف...دستو پاشو گم  تیما تو اون وضع دنید با

 ...نیناهار بخور نییپا نیایحواسم نبود...ب دی...ببخشهییییه-

 ...روووونیخب ..ب لهیخ-یار

 به لبام زدو ولم کرد... کیبوسه کوچ هی...کمرمو محکمتر گرفتو دمیدادش منم پر از

 ...خورمتیکه باز م میبر یخانوم یشیپ-یار

 مینشست مویبود...رفت یکنار هم خال یبزرگ نشسته بودن...دوتا صندل زیم هی..همه دور نییپا میرفت دمویخند

 روشون..

 ...فتادهین یاتفاق چینکرد...انگار ه تمیاذ چکسیه

 باهام رفتار کردن... یناهار چنتا دختر اومدن کنارمو به گرم بعده

الن و و تر ایکه اسماشون تانهم  گهید یکه دختر عمم بود...چنتا تایان یکیبود دختر عموم... گانهیاسمش  شونیکی

 بهار بود دختر عمه هام بودن...

 ...شدمیگرمشون مواجه م یبا لبخندا کردمیشده بودم...هرطرف نگا م یمیهمه صم با

 گوشه... هیبرد  دویبعداز ظهر همه رفتن...فقط مادر جونو پدرجون با الهامو ارسالن موندن...الهام دستمو کش۴یساعتا

 ؟؟؟یواقعا حافظتو از دست داد ای یکنیم یباز لمیف یدار...تو طونیش-الهام

 گفتم... دمویخند

 جز چنتا صدا...تورو هم اصال بخاطر ندارم... ادینم ادمی یچیمن ه وونهینه د-

 خب اره...من حضورم تو خاطراتت پررنگ نبود...-الهام

 اونم تو شمال... میدیهمو د باریتو فقط  منو

 زدمو گفتم... یلبخند
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 ...یزی...مث خواهرم برام عزارمیب ادیب زویهمه چ یکمکم کن دیبا توهم-

 گف... دویخند الهام

 ن؟؟یکردیبا داداشم تو اتاق اونم رو تخت چکار م یداشت-

 گفتم... یطونیلبخند ش با

 بود...۱٨ ینداره...کارا یبه جوجه ها ربط-

 گف... دویکوب نیبا حرص پاشو به زم الهام

 ...یدارنکه خودت سن مامانمو -

 سال ازت بزرگترم...۱باالخره-

همه از  یکه جلو دیاروم بوس مویشونیدر ارسالن اومد سمتمو پ یساعت عزم رفتن کردن...جلو مین هیبعده  اوناهم

 خجالت سرخ شدم...

 ...میباهم حرف بزن کمی امیفردا هم م یخانوم-ارسالن

 ...میکرد یگفتمو خدافظ یاروم باشه

*** 

 اسمش اوا بود.. شونیکیدوتا دختر برد که  دنیمنو به د ارسالن

 بغلم کردو گف... دید تا

 ؟؟؟یتنهام بذار یخواستی...میکرد کاریمعرفت با خودت چ یب-

 بغلش کردمو گفتم... یبه گرم منم

 گفته... ی...کینه خانوم-

 دنبالم... ادیکه ب دمیزنگ یچن ساعت حرف زدن باهاش به ار بعداز
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 دنبالم... ادیخواستم برم خونه بهش بزنگم که ب یگفته بود وقت خودش

 که اسمش نفس بود... گهیدختر د هی یمنو برد جا بعدش

 ...یساعت حرف زدن با اون برگشتم خونه با ار هی بعداز

 انداختمت... یببخش ارسالن...وقت تورو هم گرفتم ...از کارو زندگ-

 ...ستمیهم دست بردارت ن ایراحت نی...به اییمن تو هی...زندگیخیگلم...کارو ب هیچه حرف نیا-یار

 ببوسه...منم که از خدا خواسته... مویشونیپ یکردم...عادت کرده بود وقت خدافظ یازش خدافظ دمویخند

 تو هال نشسته بود... بابا

 بهش گف پدر... شدیکه بزرگم کرد م یسال۱٨بنظرم بعده اون ینبود ول میپدر خون درسته

 تو اتاقم که بابا صدام کرد... کردمو خواستم برم سالم

 کارت دارم... ایدخترم ب-

 روبروش نشستمو بهش منتظر نگا کردم... اروم

 ؟؟؟یات...موافق هیشمال واسه عوض شدن روح میبر میخواستیم زمیعز-

 از ارسالن دور بشم... تونستمیمن نم یفک کردم...خوب بود ول کمی

 وابستش شده بودم... یحساب

 ...انیهم ب یخونواده داراب دیبا یندارم ول یمن حرف-

 زدو گف... یلبخند بابا

 دخترم بگه... ی...هرچزمیچشم عز-

 ...دونستمیکه سرم اومده بود اونو م ییبال یاز مسببا یکیبهش لبخند هم نزدم... یحت

 بود.. ومدهیبال سرم ن نیمن االن ا زدیاگه اون حرفارو نم دیشا



 ضربان عشق

 
366 

 

 فک کردن به ارسالن خوابم برد... کمیتو اتاقمو بعداز  رفتم

**** 

 بودم... سادهیوا نهیا یاماده جلو حاضرو

 ... یبا شلوار اسپرت مشک یمشک یاب یشال یمانتو هی

 براق... یمشک یاب یروسر هی

 رژ لب.. هیخط چشم.. هیکرم ضد افتاب.. هی...شیارا زیپشت م نشستم

 ...ومدیاز مژه هاشون بدم م ساختنیم یجارو فرش کردنویم یرو مژه هاشون خال ملویکه ر یی..از کساملیر کممی

 ...همه حاضر منتظرم بودن...نییبرداشتمو رفتم پا ممیو کفش اسپرت مشک کوله

 دم خونه ارسالنشون... میرفت مویشد نیماش سوار

 خودشون... نیماش..الهام با شوهرش با یکی کای..ارتامو ملنیماش هی..مادر جونو پدر جون هم نیماش هیبابا  مامانو

 ...منم با ارسالن بودم...ادیبود اشکان پسرخاله ارسالن با نامزدش ب قرار

 ...می...وسط راه واسه شام نگه داشتمیسمت شمال براه افتاد به

 ...میشد نیدوباره سوار ماش میاستراحت رفت کمیخوردن شامو  بعداز

 ...خوردیبا زبونش سر همه رو م شناختمشیکه من م ییمن چقد ساکته...تا جا یکوچولو یشیپ-یار

 ناز گفتم... با

 ...کنمیم تتونیاذ کمیارومم...فقط به شماها ارادت دارم  میلیمن خ-

 عمو ببوستت... نجایا ایعه؟؟پس ب-یار

 غنچه کردو سمته گونم اورد... لباشو

 زدمو با حرص گفتم.. یغیبردم سمته لبش که محکم گاز گرفت...ج لپمو
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 ارسالاااان...-

 ...یزنیکه م غمی...جدادیتو...لپت مزه کرم ضدافتاب م یارسالن بمون یب یاه اه ا-یار

 ...شمیم ستیاالغ...ارسالنه من نباشه منم ن ریزبونتو گاز بگ-

 نگام کرد... طونیباال انداختو ش ییابرو

 یشاگرد می...ادرس بده برخرنیارسالن خان که انقد نازشو م نیهست ا ی...حاال کشنومیم دیجد یبه به..حرفا-یار

 ...میکن

 گفتم.. دمویخند یعشوه شتر با

 ..نجاسیادرسش ا-

 ...دیقلبمو بوس یگذاشتم رو قلبم...همونطور که نگاش به جاده بود سرشو اورد جلو و رو دستمو

 بخورمت... امینکن ب یکاریبسه بسه...-یار

 گفتم... یترس ساختگ با

 ...شودیخطرناک م یاوه اوه ...ار-

 ...میدیساعت رس۱۵...باالخره بعداز دیخند دویکش موینیب نوک

م شب ه تونستمینم گهید یافتادم...درسته باهاش راحت بودم ول یدوتا دوتا اتاق انتخاب کردن که باز من با ار همه

 کنارش بخوابم...

 مامان که گفتم گف... به

 ...یبردار یاتاق تک هی یتونیم یستیاگه بازم راحت ن ی...ولمید کامل داردخترم ما به ارسالن اعتما-

 ... شمیم تیبمونم خودم اذ ی...حاال چکار کنم؟؟اگه با اراطیگفتمو رفتم تو ح یا باشه

 ...کنمیکه اتاقمو عوض م دمید یزیمن از ارسالن چ کننیفک م هیاتاقمو عوض کنم بق اگه
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 ...میکنار هم نخواب یاتاق باشم ...ول هیگرفتم با ارسالن تو  میتصم

 ...نهیهم اره

 ...همه خسته بودن...مینرفت ایلب در گهید میدیبعداز شام همه رفتن بخوابن...چون شب رس شب

 خوب مسواکمو زدمو رفتم تو اتاق... یمث دخمال منم

 کردم... یطونیبودو دست راستش رو چشاش بود...هوس ش دهیطاق باز خواب ارسالن

که اورده بودم با  یاب سرد وانیگذاشتمو اروم رو شکمش نشستم...ل نورشیپامو ا هیپام  اونورش  هیرفتمو  اروم

 کردم.. یحافظم بخورمو روش خال تیتقو یقرصا

 زدم... غیج دمویسرجاش صاف نشستو داد زد...همزمان با اون منم ترس دویجن زده ها پر مث

 نیبفهم نویتجربه کرده باش دیحس شد...شا یب یجوری...دیچیتو دماغم پ یمحکم خورد به دماغم...درد بد دماغش

 ...گمیمیچ

 رو دماغم گرفتمو ناله کردم... دستمو

مماخت بره  یزنتو ببوس یبشه...بخوا لیخورطوم ف هیمماخت شب یاله ی...اریار یکستیدماغم...مماخمو ش یاااااا-

 تو دهنش...

 زدم... یفیخف غیاومد...ج یمنفجر شدن ار یصدا هوی

 ...زنگهیداره بهش م یداشت...انگار کس برهیو یصدا بود ول یب خندش

 گفتم الو...الو شویشونیاشارمو زدم به پ انگشت

 ..کردیبا تعجب نگام م یار

 ؟؟یکنیچکار م-یار

 گفتم... یجد یلیخ

 ...یرفتیم برهیو ی...منم جواب دادم...اخه داشت زدیداشت بهت زنگ م یکس-
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 منم روش... دویدستاشو دور کمرم حلقه کردو دوباره به پشت خواب هوی

 بهش نگا کردم.. نشویگذاشتم رو قفسه س دستامو

 ...رفیرو بالش م دویچکیموهاش اب م از

 موهامم باز کرد... رهیدراورد...گ مویاورد باال و روسر دستاشو

 ..شدنیچشمام رد م یاز جلو لمیصحنه تکرار شده بود...صحنه ها مث ف نیا گهیصحنه ها افتادم...چنبار د ادی باز

 برس... تیبه شوور دار الیخیخانم فعال ب یال-وجدان

 ...یبود نبود یمدت هی...یبه بههههه وجدان جان...کجا بود-

 قربانت ماه عسل بودم...با وجدان ارسالن خان ازدواج کردم...-وجدان

 جان تو؟؟؟-

 مرگ تو...-وجدان

 ؟؟؟یگیراس م یخاک بر ریز یکفن بش-

 اره حاال برو تو فاز ارسالن خانتون...-وجدان

 ...الاااهی...واوکردیخمارش بهم نگا م یارسالن نگا کردم که با چشا به

 دستم..نبابا بهش اعتماد دارم... دهیم یکاری...االن  الفرار

 ...شیشونیگذاشت رو پ مویشونیسمته خودش ...پ دیموهام فرو کردو سرمو کش یال دستاشو

 فرار کنم... خوامیم کردی...انگار فکر مدیسرشو برد کنار گردنمو تو موهام نفس کش بعد

 ...دیکشیم قیبلندو عم ینفسا

 گف... اروم

 ...ییانقد خوشبو یزنیبه موهاتو بدنت م یخانومم چ-
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 شده بود.. یقاط یناخوداگاه با عشوه شتر صدام

 ...زنمینرم کننده پوست م ونیلوس کمی..فقط ییاقا زنمینم یخاص زیچ-

 دندونش گرفتو بعده چن لحظه ول کرد... ریالله گوشمو اروم ز ینرم

 اول جهنم.. ی...تا االنشم فک کنم برم صندلمی...ما نامحرممیکنیگناه م میارسالن ما دار-

 ...گهیبوسو بغله د هیندارم..رابطمون در حد  تیگناهش به گردن من فقط ضد حال نزن جون من...منکه کار-یار

 ...رمیگی..عذاب وجدان متونمینه ارسالن من نم-

...بعدم عقد دائمو...بادا بادا یاریتا تو حافظتو بدست ب میموقت بخون غهیص هی میبر گمیچشم فردا به مامان م-یار

 مبارک بادا... شاالیمبارک بادا..ا

 دستشم تو موهام بود... هیدستشو دور کمرم حلقه کرد... هیدستامو دور گردنش حلقه کردم...اونم  دمویخند

داشتم...به ارامش وجودش...سرمو بردم جلوو  ازی...من بهش نگرفیمماس با لبام گرفت...با چشماش ازم اجازه م لباشو

 لبامو رو لباش گذاشتم...

 نکردم... یه بود...به فکرام توجهصحنه تکرار شد نیا گهید باریانگار  بازم

 تو بغلش... دی...اروم منو کشدی...منو به پشت خوابوند رو تختو خودشم کنارم خوابمیکردیم یهمو همراه اروم

 ...دمیخواب یک دمی...بعده چن لحظه نفهمنشیگذاشت رو س سرمو

***** 

 گفتم... اروم

 ...شودیم یجهنم یار-

 اخم نگام کرده گف... با

 ؟؟؟یواسه خودت ساخت هیچه سرووضع نی...ازیساکت...زبون نر-
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 لبخند مکش مرگ ما گفتم.. هیدور زدمو با  هی

 خوجل شدم؟؟؟-

 ...کردیتعجب نگام م با

 ..خوردیلباش تکون نم یاومد...ول یار یصدا هوی

 خورن؟؟؟یلبات تکون نم یوقت یزنیحرف م یتو چجور یار-

 بنفش زدمو چشمامو باز کردم... غیج هیزلزله اومد... دنویهمه جا شروع کرد به لرز هوی

 صحنه ها قبال تکرار شده بود... نیا زایچ نینه...انگار ا یخواب بودم؟؟؟ول عه

 ...شدمی...داشتم له مشمیکردم دارم خورد م احساس

چشمامه...عه شبه؟؟فک کردم صب  یجلو اهیدوتا اسمون س دمی...نگا کردم دکنهیداره نگام م یکردم کس حس

 شده...بذا بخوابم...

 اومد... ییصدا

 ؟؟؟یزدیلبخند م یکه اونجور یدیدیم ویخانومه خواب چ یشیپ-

 ...یزد غیبعدشم ج یگیکردم چرتوپرت م دارتیکه ب بعدم

 ژونه خودمه... یار نکهیعهههههه ا دمیسرمو بردم عقب تر که د کمی

 اخم گفتم... با

 داریمن ب ادوی...بعد زلزله مخورهیمث جن ها لبات تکون نم یزنی...بعد حرف میکنیم تمیاذ یایخوابمم ماولش که تو -

 مث...مث... ی...بعدم با اون چشاشمیم

 گفتم... عی...سررهیبگم حرصش بگ یچ موندم

 که شبه... یزنیگول م ویکنیمث سوراخ چاه حمومت منو اقفال م-
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 ...ذیبخوابم نم خوامیم

 ...دیبوسیلباش رو لبام باعث شد حرف تو دهنم بمونه...با خشونت م یداغ

 بود... دهیفا یب یکردم ازخودم جداش کنم ول یدرد گرفته بود...سع لبام

 ول کن بود... یکوه روم افتاده ...نه ار هی کردمی...احساس متازه

 کنار... رفیکوهه م نیا نه

 محکم فشار دادم... نشویکم اورده بودم...دستامو گذاشتم رو تخت س نفس

 کردم... میقا دشید دانیصورتمو از م نوییدرد گرفته بود...سرمو اوردم پا یاکراه لبامو ول کرد...لبام حساب با

 رفته بود کنار از رومون... کمیمونده بود قورتم بده...چشمم به خودمون افتاد که پتو  کم

 شده بودم... یزندون ی...حسابسرم بود ریروم بود..دست چپش ز یراسته ار یپا دستو

 اوردم باالو بهش نگا کردم ... سرمو

 ارسالن...ولم کن... شمیدارم له م-

 کرد؟؟؟ ینجوریچرا ا نی...واااا اییپاشدو رف تو دسشو زود

نشستمو برس موهامو برداشتمو شروع کردم به برس  نهیا یجلو یصندل یبوخودا...پاشدم رفتم رو وونسید

 ...دنشونیکش

 پف کرده بود...انگار بادمجون خورده باشم... یچشمم به لبام افتاد...حساب هوی

 ...یبادمجون نخوردم...پس چ منکه

 ...بوسه با خشونتش...یچن دقه قبل افتادم...ار ادی هوی

 زدم ... غیحرص ج با

 ...کشمتتتتتتتتیم یار-
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 اومد...با مشتو لگد افتادم به جون در مستراح... ییخندش از دسشو یصدا

 بود... یاون ار انگار

 با خنده گف... یار

 ...پس برو..شهیباز نم یدر قفله هرکار کن هیشیخانوم پ-

 بهت زن نده... یکجو کوله بشه کس افتیق یاله یار-

اضافه کنم؟؟؟البته  گمید یکی امیموندم ب شیکیبسه...من تو خرجه  ی...تو هسترمیندارم دوتا زن بگ یازین-یار

 ...رمیگیم گمید یکیخدا بخواد  شاالیدرسم تموم شد ا یوقت

اعصابم خورد  ی...عادت داشتم وقتکنهیم تیپرت کردمو نشستم...کصافط منو اذ نیزدمو خودمو رو زم غیحرص ج با

 ..دمیکشیبود موهامو م

 به کلم زد... یطانیفکر ش هیکه  دمیکشیموهامو م داشتم

 ...کنمیخوشگلو جذب م یپسرا ایلب در رمیعه؟؟پس منم االن م-

 حرص بخور... نجای...توهم اشمیزنش م کنمیانتخاب م نشونوی...اصال خوشگل ترکنمیطرف توهم بوسشون م از

 ...رونیسرخ شده و رگ متورم گردنش اومد ب یبا چشما یبشدت باز شدو ار ییدسشو در

 ..ومدیم رونیدود ب شینیگوشاش و ب از

 ...گهیصحنه ها..ااااااه اعصابم خورد شد د نیسرم درد گرفت...ا باز

 ...شهیخاطره زنده م هی فتهیم یاتفاق هر

 کنه... ریبخ شد؟؟؟خدایحس کردم رو هوام...چ هوی

 ...کنهیارسالنه که با حرص نگام م دمیتخت پرت شدم...برگشتم د رو

نگام  یطانیلبخند ش هیابروشو انداخت باال...اومد رو شکمم نشستو با  یتا هیدادم که  لشیلبخند پسر کش تحو هی

 کرد...
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 ..کنهیفکره بد م ادیم یکیزشته پاشو االن  یار-

 باال انداخت به نشونه..نه.. ییابرو

 ...مونهیم ریش یبچمون ب شهیخشک م رتیدر قفله جوش نزن ش-یار

 خانوم متشخص هینداده با  ادینکرده؟؟بهت  تتیادب...مامانت ترب یفرهنگ...پاشو ب ینزاکت...ب ی...بتیترب یب-

 ؟؟؟یدرست بحرف

 گف... دویخند

 برخورد کنم.. یلجباز چجور یشیپ هینگفته بود با  یداده...ول ادیچرا -

 پاشو شکمم درد گرفت... یار-

 ...یبحرف یزورگو چجور یالیگودز هیبدم با  ادیبهت  خوامیهستم...م نجای...فعال من ا رینخ-یار

 ...دیچیتو سرم پ"زورگو  یالیگودز" کلمه

 زورگو... یالی)گودز

 ...(یطونکیش یوحش یشیپس توهم پ-

 روم خم شد... دیباریازش م طنتیکه ش ییبا چشما یار

 چکار کنه... خوادیاکبر م اهلل

 نک... یار-

به شکممو گردنم حساس بودم...برعکس کف پام  شهیدستاشو اورد باالو شروع کرد به قلقلک دادن من...من هم هوی

 ...ومدیمن قلقلکم نم ادیقلقلکشون م ایشتریکه ب

 همون اندازه باز رو گردنو شکمم حساس بودم... به

ا ن گهیبودم د دهیمن از بس خند یاز بس قلقکم داده بود...اون دست بردار نبود ول ومدینفسم داشت بند م گهید

 نداشتم...
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 قطره اشک از شدت خنده از چشمم افتاد رو بالش... هی...دادیم چیپ دلم

 خو االغچه... یومدیاون قطره اشک اتش بس بود...کاش زودتر م انگار

 ...دادیم چینگام کرد...دلو کمرم پ طونشیرو تخت افتاد...با لبخند ش کنارم

 ..ییپاشدمو رفتم دسشو یسخت به

 قرمز بود... تیاوه وضع اوه

 ...ارمیب یاز کدوم گور یمن نوار بهداشت یریو یریه نیتو ا حاال

 ...خوامیصبحونه نم رمیس گمی...ولش کن مکردیبا تعجب نگام م یاونورو نگا کردم...ار نوریا رونویب رفتم

 ...شهیاشتهام کور م شمیکه عادت م یی...وقتاگهید گمی...خب دروغم نمرمیگینوار م رمیم

شونه  هیعوض کردو موهاشو  نیج هیهم شلوار گرم کنشو با  یکه ار رونیخواستم برم ب دمویپوش یروسر مانتوو

 زدو اومد دنبالم... یهول هولک

 سرجات... نیبرو بش یدار کاریدلم بذارم؟؟خو تو بمن چ یکجا نویا

 اخم نگاش کردمو گفتم... با

 تو کجا؟؟-

 اخم کردو گف... متقابال

 یوحش یایشی...دزدا از پبرتتی...دزد مامیتنها...عمرا...خودمم م...اونم یکجا بر یخوایموقع صب م نیخودت ا-

 ...ادیخوششون م

 حرص گفتم... با

 برسم... میسرجات بذا به کارو زندگ نیکه...برو بش سیصبه..خلوت ن٩ساعت-

 ؟؟یچکار کن یخوایمگه م-یار
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 گفتم... یچارگیب با

 نده بذا تنها برم... ریتروخدا...گ یخیب یار-

 تو به گردنه منه... تیمسئول رینخ-یار

 واگذار کرده؟؟؟ یبه جنابعال تویمامور نیا یبعد اونوخ ک-

 ...یپدر...مادر...برادر...مادر شوهر...پدر شوهر...زن داداش و خواهر شوهره جنابعال-یار

هس  یشوور کردم خودم خبر ندارم؟؟؟ک یک ن؟؟منیک گهید یاونا یبا اون زن داداش درست ول یاول یاون سه تا-

 جناب شوور؟؟ نیا

 ...نشیبه س دیدستشم کوب هیدستشو زد به کمرشو  هیغرور  با

 ...کنمیدس به سرش م یجوری یخیرفتم...اونم اومد دنبالم...ب دمویکش یدهن کج نگاش کردمو پوف با

 گشتم...خدا کنه داشته باشن...حتما دارن... یسوپر هیدنبال  رونویب میاومد الیو از

پسر جوون  هی دمی..خواستم برم داخل که دومدیم شمیریس نی...به سمتش حرکت کردم...ادمشیدور د از

 من مستراح بودم؟؟؟ یکردیم میشانسو تقس یداشت یوقت ایخدا یفروشندس...وااااا

 ؟؟یبخر یخوایم یشده؟؟؟چیچ-یار

 به سرم زد ...بهتر از اونه که... یفکر هی

 ...واریکنار د دمشینگا کردمو کش بهش

 ...اممم...زهیاوممم..چ-

 باز؟!.. هیاوممم اومممت چ گهی...خو بگو دهییییچ-یار

 زدم به صحرا و چشمامو بستمو تند تند گفتم... دلو

 ...رونیب ایبسته بخر ب هی... نیبالدار بد یبرو تو بگو نوار بهداشت یار-
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 ...کنهیلبخند مرموز نگام م هیبا  دمیچخبره...د نمیچشممو باز کردم بب هی...ادینم ییصدا چیه دمید

 گذشت... ری...بخ شییییگفتو رف تو مغازه...اوخ ییبلند باال چشم

 ...میحرکت کرد الیدستش بود...دستمو گرفتو به سمت و یمشک یمشما هی...رونیاومد ب یچن لحظه ار بعده

ه خدا ن دمیکرده باشه گند نزده باشم...د ری...خدا بخییتو دسشو دمیتند از پله ها باال رفتمو دو الیبه و میدیرس تا

 کرده... ریبخ

 باز تو اتاق بود... یار رونیانجام دادمو اومدم ب تیبا موفق اتویعمل

 االن... خورنیهمه صبحونه م گهید نیی...برو پا یینجایباز که تو ا-

...اخه تا حاال نمیبب کیخانوم که عادت شده رو از نزد هی خواستمی..مای...ثانمیبودم باهم براوال منتظر -یار

 ...یدار یبدونم چه حس خوامینه..م ایهس  دونستمینم دمی...اگرم ددمیند

 بهش رفتمو مشتمو گره کردمو محکم زدم به بازوش... یادب بود...چش غره ا یبشر ب نیا چقد

 حرفا بود... نیبشر پررو تر از ا نیا یول رهیو م کنهیم یو عذر خواه ترسهیاالن از چش غرم م گفتم

 گف... دویخند

 هااا... خورمتیم امینکن م یاونجور افتویق-

 ...دیدهنه واموندم پر از

 ..ضمی...مرمیبخور یتونینم-

ذره  هی...خاکبر سره نفهمم کنن...همون رونیب دمیزدم...دهنمو با دوتا دست گرفتمو از اتاق دو یچه زر دمیفهم هوی

 داشتم رف کف پام.. ششیهم که پ ییابرو

...اشک تو چشمام جمع شد...با ایبرم تو در تونمینم یشمال ول میاز من بدبخت تره؟؟اومد یشد...ک زونیاو افمیق

 ...نییرفتم پا کوبانیحرصو پا

 صبحونه... ایدخترم...ب ریسالم صب بخ-مامان
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 ندارم... لیامان مسالم ...نه م-

 عادتامو... شناختیشدم ...چون م ضیمر دیجملم فهم نیبا هم مامان

 نیه اب ومدوینم ادمی یزیفک کردم...هرچند از قبلنا چ میکنار ساحل قدم زدمو به اتفاقات زندگ رونویرفتم ب الیو از

 ...کردمیاواخر فقط فک م

 بهش اعتماد دارم... شتریچقد ارسالنو دوس دارمو از همه ب نکهیا به

 اومده و فقط به پدرو مادرش اعتماد داره... ایکه تازه به دن یبچه ا مث

 ناهارم خونه نرفتم.. واسه

 گفیبه اوا زنگ زدمو باهاش درد دل کردم...م باری..فقط لنتیگذاشتم رو سا ممیداشتم تنها باشم...گوش دوس

 دانشگاه ثبت نام نکرده...

 از ترم بهمن بره...بمنم گف از ترم بهمن برم... خواسی...مرهیبعد م ادیب ایبدن بچش

 ثبت نام نکرده بود... گسیبود که اخر هفته د شینامزد یکارا ریهم که درگ نفس

من  گفی...راس مادینم ادتیاز درسا  یزی...چون چیبر یتونیفعال نم یول یثبت نام کرد یتو با اقاتون رفت گفیم

 خوندنو نوشتن رو هم فراموش کرده بودم...

 برخورد کردم... نفریبه  هوی رفتمیکه م نطوری...همارمیتا ترم بهمن حافظمو بدست ب کاش

 ارسالن مواجه شدم... یعصبان افهیاوردم باال که با ق سرمو

 طرف صورتم سوخت... هیدستشو اورد باالو  هویتعجب بهش نگا کردم... با

 منو زد؟؟؟اخه چرا؟مگه چکار کردم؟؟؟ شد؟؟؟چرا؟؟؟ارسالنیچ

 ...دمیدادش سه متر پر با

جواب  تویاون ماس ماسکه لعنت م؟؟؟چرایچقد دنبالت گشت یدونیم چی...هیبود یاز صب تاحاال کدوم گور-

 ساعت چنده؟؟؟ یدونی؟؟؟میکردیم یچه غلط ی؟؟؟داشتیدینم
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 کنه؟؟؟یمنو درک نم چکسیهقطره اشک از گوشه چشمم افتاد...چرا  هی

 زدم... داد

هستم...به خودمم اعتماد  یک دونمیاز دست دادم...نم ن؟؟حافظمویخوایاز جونم م یداشتم تنها باشم...چ اجیمن احت-

 بشنوم... ادیبخورمو دادو فر یتو گوش هی دیخلوت کنم اخرم با ذرهی خوامی...مدمیندارم...پدر ندارم اونم تازه فهم

 ..شدنیگرفته بودنو تند تند رد م ادی رشونویمس میلعنت یاشکا

 ..دمیدوی...فقط مدمیدویسرعت از کنارش رد شدم...م به

 ...رفتمیفقط م رمیکجا م دونستمیبرده برده بودم...نم یشده بودم...انگار خودمم تازه به عمق فاجعه پ وونهید

 و ادماش راحت بشم... ایدن نیداشتم از دوس

 جنگل با چند متر فاصله از هم قرار داشتن... اویکه در یی..جادمیخلوت رس کویتار یجا هیکه به  دمیدو انقد

 رفت... جیسرم گ هویشده بود... کیاشنا بود...هوا تار تینها یب

 از روم رد شده بود... یلیتر هی...انگار زدنی...انگار همه داشتن داد مدیچیتو سرم پ یبد درد

 ...دادنیم چی...کمرمو دلم هم بدجور پشدمیمچاله م شتریب هرلحظه

رد ...برخوخوردمی...مث مستا تلو تلو مدمی...چرخیکیتو تار یاهیس هیبا درد باز کردمو به اطراف نگا کردم... چشمامو

 ...یاهیبه س

 ..نیشدن دستاش دور کمرم...افتادنمون رو زم حلقه

 ارومم...چهره متعجبش...ولم کرد... ی...صداطونشی...لبخند شاهیچشم س دوتا

 بار.. نیاول یشدن اون پسر...اغوش گرمش برا ی...عصباندعوامون

 از من جدا بشه... یاهیاون پسر که باعث شد س اومدن

 بهش نگا کردم... سمیخ یدور شونم حلقه شد...سرمو بلند کردمو با گونه ها یدست
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که ازش داشتم خودمو انداختم تو بغلش..دستاشو دورم حلقه کردو  یا یکنارمه...با همه دلخور یاهیحاال اون س و

 ...نشیسرمو گذاشت رو س

 بار تجربش کرده بودم... نیاول شیکه چهار ماه پ ی...همونشییاغوش جادو نیا باز

 گفتم... دمویخند هیگر نیاوردم باال ب سرمو

 من ...من حافظمو بدست اوردم... ییاقا-

 ..شدیر باورش نمتعجب نگام کرد...انگا با

 ؟؟ی..گفتیچــــ..چ-ارسالن

 ..زیمن همه چ-

 ادامه دادم... دمویباال کش دماغمو

 اومد ادمی-

 ...نیروش بود شپلق خوردم زم مینیچون من سنگ سادویپاشد سرجاش وا هوی

 ... یمگس تو دماغت بره مث نمرود...اله  یاله یار یا-

 ...ادیسرم ب ییکنه باز چخبره..باز قراره چه بال ریرو هوام...خدا بخ دمید هوی

 رو هوا... دمیچرخیم داشتم

 ...میچرخیارسالن محکم کمرمو گرفته و باهم م دمیخودم اومدم د به

 گفتم... دمویخند

 ...نهیبیم ادیم یتروخدا بسه...زشته کس یار-

 که سواستفاده کنه... تهیهمش دنبال موقع نمیا ایلباشو گذاشت رو لبام...ب نویگذاشت زم منو

 ...ادینکه توهم خوشت نم-وجدان
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 باو... ریمیخف ب-

هلش دادم...سرمم  ویار نهیحد باز شد...دستامو گذاشتم رو تخت س نیسوت اومد...چشمام تا اخر غویج یصدا هوی

 جلو... ومدیعقب بردم اما اونم سرش باهام م

 منکه دارم بوخودا... یمرفم رف کف پام...خو خودت آبرو ندار شرف

 اکراه ازم جداشدو گف... با

 کارات... نیبا ا یپرونی...فاز ادمو میزنیبابا؟؟ضدحال م هیچ-

مث جن زده ها شدو به اطراف نگا کرد...منم  افشیق یاز خنده...ار دنیکه دورمون جمع شده بودن ترک یتیجمع هوی

 ...نطوریهم

 نکردیبمن نگا م نهی...چنتا دختر با ککردنینگا م یهم با حسود ایجوون بودن...بعض یپر از دخترو پسرا دورمون

 انگار ارث باباشونو خوردم...

 ...کردنیکجو کوله به ارسالن نگا م افهیاز پسرا هم با ق یبعض

 کردن؟؟؟ینگام م یاون دخترارو خوردم که اونجور یمگه من ارث بابا حاال

 ابم روش... هی یبهترو خورد زیچی ی...ولیوردنه ...ارث باباشونو نخ-وجدان

 وجدان جان... هیوا خب اون چ-

 ...گهیارسالن خانه د-وجدان

 مال خودشون... نمیا ایگن؟؟بیچلغوزو م نیاهاااا ا-

 به اونا؟؟ یارسالن خانو بد ادیدلت م ییخدا-وجدان

 فک کردمو گفتم... کمی

 ...رمیمیبره من م ینه بوخودا ...اگه ار-

 ...کردیردمون م تیجمع نیبودو داشت تند تند از ب دهیبود که دستمو کش یشد...ار دهیدستم کش هوی
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 ...یداشته باش یموفق مانیزا شاالی..ایجان خوشبخت بش یار یاله یا

 ...شن؟؟؟نهیبر سرم مگه مردا هم حامله م خاک

 ..یمشکل دار یموفق داشته باشه؟؟؟چون تو از نظر عقل مانیزا یچرا ار پس

 خوب دنبال شوملم رفتم... یجواب دوم کامال قانع شدمو مث دخمال با

 ...شیییییحرف زدنم...عقققققق...شومل..دخمل...ا نیبرسرم باا خاک

 ...میدیرس الیبه و ایریتموم خود درگ با

 گف... سادویجلوم وا یار

 ...یگینم یچیتو از برگشتن حافظت ه میاالن که رفت هیشیخانوم پ-

 باشه؟؟؟

 گفتم... یغنچه کردمو با لحن بچه گونه ا لبامو

 اقامون بگه( یاخامون بگه)چشم هرچ یچَش..هرش-

 ... زیخواننده عز یخودت یکه گفت می...اونشییییییی...انیاری...باز بپام حرف دربنیکه اشتباه نکن گفتم

 کردو گف... میداخل همه به سمتم هجوم اوردن...ارسالن منو پشتش قا میرفت تا

 شارژ نداشت... شمیراه خونه رو گم کرده بود...گوش-

 ...دنینفس راحت کش هیحرفش همه  نیا با

 ایلب در میکه بر نیحاضر ش نی...برونیخب خانوما اقا-یار

 شده بود... فیکث ی..همه رفتن حاضر بشن منم رفتم لباسامو عوض کنم چون حسابمیبا تعجب نگاش کرد همه

 تو اتاق... دیمث االغا جف پا پر یبپوشم که ار گهید یمانتو هیدراوردمو خواستم  مانتومو

 جلوم گذاشتم.. یزدمو دستامو ضربدر فیخف غیج هی
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 تعجب نگام کرد... با

 ...هییییچ-یار

 ...رونیکردو از اتاق رف ب یسرفه مصلحت هی تمیوضع دنید با

 دیسف شال هیبستم  رهیسرم با گ یمحکم باال...موهامو دمیپوش یبرف یدم پا نیج هیبا  یاب دیسف یبهار یمانتو هی

 جلومم فرق کج زدم... یهم رو موهام گذاشتمو...موها یاب

 کرم ضد افتاب.. هی شهیمثل هم شویارا زیپشت م نشستم

 ...بهله...نیزنیکه خودتون م ی..همون اندازه املیکوشولو ر هی...کیخط چشم بار هی

 اومد.. یار یبردم سمت رژ لب که صدا دستمو

 ؟؟یدیپوش-

 تو... ایاره بابا ب-

 باز کردو اومد تو و مشغول حاضر شدن شد... درو

 ...دمیبرداشتمو اروم رو لبام کش مویگریزدم...رژ قرمز ج ثیلبخند خب هیبهش نگا کردمو  نهیتو ا از

 به خودم زدم... نهیچشمک تو ا هیشدم واسه خودم .. گریپا ج هی

 که کمربندشو از پشتش رد کنه کردم... رفیبنده خدا که داشت با شلوارش ور م یبه ار میزبون دراز هی

 به کمکش شتافتم... پاشدمو
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 هیبا دیشلوار کتون سف هیدرست کردمو سرشو بهش دادم..لباساشو مرتب کرد...چشمم بهش افتاد.. کمربندشو

 بود... دهیداشت پوش یاب یسیانگل یکه جلوش نوشته ها دیجذب سف شرتیت

 رفت... یتو به جهنم خواه یار-

 تعجب گف... با

 خب چرا؟؟؟-

 ...یمن انتخاب کرده ا یلباس ها یرا ازرو تیاوال لباس ها-

 ...یکن یدلبر یبر یخوایم ویکرد گریخودت را ج ایثان

 گفتم... زونیاو یدوممو با اخمو لبا جمله

 بهم نگا کرد... قیسرشو اورد باالو دق دفهینگف... یچیه دویخند

 کردم... سیاخم خفن کرد که خ هی...دیچرخیرو لباو موهام م نگاش

 اورد جلو و موهامو کرد تو شالم... دستشو

 رژتو کمرنگ کن ..-یار

 کردمو گفتم.. یاخم

 خوشگلترم.. ینجوری...اخوامینم-

 ...شمیخودم وارد عمل م ای یکنیکمش م ای...خودیب-یار

 که مث جن جلوم ظاهر شد... رونیبهش کردمو خواستم برم ب پشتمو

 که دستشو گذاشت پشت سرمو .. رونیتوجه نگامو ازش گرفتمو خواستم برم ب یابرو به لبام اشاره کرد...ب با

 ...ماااایکرد ریگ یا یاورد جلوو لباشو گذاشت رو لبام...بدبخت صورتشو
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 جهنم از بس گناه کردم... ندازتمیخدا م رمیمیم فتمیاخر م از

و به خودم نگا کردم...باز لبام  نهیا یجلو دمینگام کرد..زود پر یکه رژمو خورد سرشو برد عقب...با لبخنده کج خوب

 باد کرده بود مث صب...

 رژم دور دهنم پخش شده بود...انگار غذا خوردمو دور دهنمو پاک نکردم... کل

 م بود با اون لبخند کجه مسخرش نگا کردم...حرص به ارسالن که نظاره گر کارا با

 زدم.. غیج

 ...اااااااامیاصال نم-

 نشستمو زانوهامو تو شکمم جمع کردمو سرمو گذاشتم روشون... نیهمونجا رو زم بعدم

 مامان باباشون نازشونو بکشن... خوانیلوس که م یبچه ها مث

 ...یکش نرمو گرم فرو رفتم ...اومده منت یجا هیچن لحظه تو  بعده

 زدمو چنتا شرط گذاشتم که باهاش برم.. یطانیلبخند ش هی

دنبالت  زیه ی...من بخاطر خودت اونکارو کردم...دوس ندارم چشمایشیچرا ناراحت م یخب خانوم-یار

 کنن؟؟؟ زیگرگا واست دندون ت ویبره باش هیمث  ادیباشن...خودت خوشت م

 ...امیولم کن نم-

 خدافظ......من رفتم ایخب ن لهیخ-یار

 ییاج دیشا کردمیبازو بسته شدن در اتاق اومد..سرمو بلند کردمو به اطراف نگا کردم...فک م یبلند شدو صدا بعدم

 پنهان شده...

 اونورو نگا کردم ...نبود... نورویکرده...اروم پاشدمو درو باز کردم..ا نیپشت در کم دی..شاسین دمید

 راهرو رو از نظر گذروندم..نبود... کل

 ...کردیم یعذرخواه هی مُردی...مشمیم نیباهاش سرسنگ یول رمیم هی..امشب با بقیخیب
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 گهیمن...لوسم د یفقط واسه دلخوش یچیکنه؟؟؟ه یچکار کرده عذر خواه مگه

 ...نییکفشمم برداشتمو رفتم پا فویکردمو ک دیپخش شده رو پاک کردم...رژمو تجد یتو اتاقو رژا برگشتم

 رفتن؟؟؟ یراحت نیبه هم ینیهم بسته بود.. الینبود...در و چکسیشدم...ه خکوبیم

 ...رونیباز کردمو رفتم ب الرویگرفت...حرص کل وجودمو گرف...در و بغضم

 شلوغ بود.. یحرکت کردم...ساحل حساب ایبستمو بسمت در درو

 تو گوش هم... کردنیورور م رفتنویجوون حلق تو حلقه هم راه م یدخترپسرا

 ...ایانگار اب شده بودن رفته بودن تو در ی...ول نمشونیبب دیشا کردمیاونورو نگا م نورویا

 ...زدمیم شعورویارسالن ب توستمیدستم بودو تا م ییدمپا هی خواسیم دلم

 اومد... ییصدا هی...کردمیبه اطراف نگا م یناراحت با

 قرار گذاشته در رفته؟؟؟-

 پسر خانوم بود... هیتعجب برگشتم سمت صدا... با

 بعله... ستمین زی...چون چسب داشت گفتماااا...هی.خخخ..دماغ عملیطونکینازک ش ی...ابروهایخیس خیس یموها

 لباشم پروتز کنه..گونه هم بکاره... یبود...پ ن پ انتظار داشت یمعمول لباشم

 خانوم خانوما...اونو ولش...خودمو خودتو عشقه... الیخیب-پسرخانوم

 ورد جلوو بهم نگا کرد...ا دستشو

 گشتم بذارم کف دستش...صندلمو دراوردمو گذاشتم کف دستش...با تعجب بهش نگا کرد... یزیچی دنبال

 ؟؟؟یا وونهیدختر تو د-پسرخانوم

 با اجازتون...حاال هم کفشمو پس بده...-

 جلوم... دیاز دستش دراوردمو پام کردم..خواستم برم که پسره باز با لبخند ژکوندش پر صندلمو
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 کارت سمتم گرفتو گف... هی

 شماره منه.. نیاز اخالقت خوشم اومد خانوم خانوما...ا-

 بهش انداختمو گفتم... زینگاه تمسخر ام هی

 مث تو اخالقه طرفم مهم باشه... یاشغال یواسه پسرا کنمیفک نم-

 ...نیو امثال تو فقط دنبال هوستون تو

 شد.. دهیرفتم دنبال کارم...دستم از پشت کش دمویکش رامو

 ...دیشده غر دیکل یدندونا نیشدم...از ب سیتو ف سیپسرخانومه ف یکه با صورت عصبان برگشتم

 امشبم با من باش... ای...بیتجربه داشت ادی...حتما زیدار ییخوبه ...اطالعات باال-

مشت خوابوند تو  هیهم  گهیدسته د هیهوگ زدم تو صورتش...همون موقع  هیدستمو بکشه که با اون دستم  خواست

 جون بود... یخودم ار یکه بنده خدارو چلوند ولش کرد...باز ناج یصورتش...حساب

 ...رسهیحساب توروهم م ادیجون...االن م یبگو ار اره

 از دستش...خخخ کنمی...فرار میبه فراموش زنمیخودمو م رینخ

 نفر اومدنو ارسالنو از پسره بدبخت جداش کردن... چن

 دستم درد گرفته بود... ی...حسابدادیفشار م یلی...خدیاومد سمتمو بازومو گرفتو کش ارسالن

ته به خون نشس یدرختا پرتم کردو خودش با چشما نی...بنییپا ارهیب ونمویبزنه دکوراس ادیدرب کمیج دمیترسیم

 اومد سمتم..

 درخته... دمیبرخورد کردم...برگشتم د یزیچ هیقدم رفتم عقب که به  هی

 زدم... غیسمته ارسالن...دستشو برد باالو خواست بزنه که ج برگشتم

 نزن...-
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 خورد تو سرم... یزیچی...درخته تکون خوردو دیرو هوا مشت کردو به کنار صورتم به درخت کوب دستشو

 بود... ادیز نیدرخته از زم یخه هادرد گرفت...اخه ارتفاع شا یلیخ سرم

 با ارسالن نگا کردم... یسرمو با دلخور یشده بود...دستمو گذاشتم باال ادیهم که به سرم خورد ز یزیاون چ شتاب

 نگه داشتم.. ستیا یاومد سمتم...دستمو جلوش به معنا دویکش یپوف

..من واسه نی..همتون رفتیرفت ویولم کرد الیکه تو و ی...خودت بودیمنو بزن یخواستیکه م یی...توایجلو ن-

 ندارم... یارزش شکدومتونیه

 ...دمیقدماشو شن یدرختا...از پشت سر صدا نیبهش کردمو رفتم ب پشتمو

 شد...داد زدم... دهیکش دستم

 ؟؟؟یگرفت ی...مگه زندونیکشیمنو م یه هیولم کن...چ-

 ؟؟؟یدرختا که خودتو به کشتن بد نیب یولت کنم بر-ارسالن

 ...ولم کن...ستمیمن بچه ن-

 ...یدار اجیبه مراقبت احت شتریاز بچه ها هم ب ی...ولیستیدرسته بچه ن-ارسالن

 ..تورو سننه..کننیخودم پدر مادر دارم ازم مراقبت م-

 جوش اورد که گف... یلیکنم خ فک

جمع بهش خوش گذشته...ارتام  نی...مادرتم که اصال از سرشب سراغتو نگرفته از بس بتهیاها منظورت همون ناپدر-

 ...یومدیمتوجه نشده تو ن یاالنم کس یسراغتو نگرفت..حت چکسیخانوم خوشه...ه کایهم با مل

 ...شدی...کاش ساکت مشدیکه تو گلوم نشسته بود هرلحظه بزرگتر م یبغض

 تو سرم...اروم برگشتمو بهش نگا کردم... زدیداشتن همه نم نیدر ع مویکس یانقد ب کاش

 تو چشمام جمع شده بود...به دستم که تو دستش بود نگا کردم... اشک
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 گفتم... دمویکش رونیاز دستش ب دستمو

دلم خوش بشه؟؟؟حاال  یکن یعذر خواه هی یمردی...میتنها گذاشت الی..خودت منو تو ویکنینم یتوهم با اونا فرق-

 ...رمیتو سرم...ولم کن بذار برم بم یزنیم مویکسیب لکسیر یلیخ ویسادیوا نجایهم ا

 ...یچیکه ه هیبق گهی...دکنهیم ینجوریکه همه کسمه ا یبه راهم ادامه دادم...کس برگشتمو

 الناز احمق... یبست ی..دل به چزننیم یبهت تهمت هرزگ دونستنیخودشونو خونوادت م یعمر هیکه  ییاونا

 ...ستیبستم؟؟؟مادرم که اصال بفکرم ن یمن دل به چ واقعا

 منو مجبور به  خواستیکه م یناپدر

 سال ازم بزرگتر بود...۱2مرده هرزه کنه...که هیبا  ازدواج

 کرده  یسال باهاش زندگ۱٨که یاز من شتریرو ب بیمرد غر هیکه حرف  یبرادر

 قبول کردو طرف اونو گرفت...و زد تو گوشم... بودم

 از همدمو مونس ...نمک رو زخممه... شتریکه ب یعشق

 ندارم جز خودمو ...خدا... چکسویبودم که ه دهی...تازه فهمایدن یشدم از همه حس ها یته

 که منو نجات داد...از سکته نجاتم داد... ییمن دل به خدا بستم...خدا اره

 که بخاطر پاره شدن عصب مغزم بود... میمرگ حتم از

 کردم... یبه دل بنده هاش زندگ نهمهیکنم...ا یفقط واسه خدا زندگ خوامیبه بعد م نیاز

 ...کنمیم یبه بعد واسه دل خدا زندگ نیاز

 اورد... رونیارسالن منو از فکر ب یصدا

 منتظرمونن... میبر ایب-

 ...سیاز نبود من با خبر ن یکس یمنتظر تو اَن...نه من...خودت گفت-
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 ...میبر ایگفتم ب یزیچیبودم  یمن عصبان-ارسالن

 ...امینم ییندارم...با توهم جا یکار چکسیمن با ه-

 ..برمیآبروشو م کنمویداد م غویج نیاگه نذاره منو زم کردمیم دیتهد زدمویرفتم روهوا...دستو پا م هوی

 خفم کرد... ینجوریلباشو گذاشت رو لبامو ا کردیکه سواستفاده م شهینه گذاشت نه برداشت مث هم اونم

نکردم...لباشو برداشتو مشکوک  غمیج غی...اروم شدمو جرهیخودم م یکنم بدتر آبرو یاگه زرتوپرته اضاف دمیفهم

 نگام کرد...

 گرفته... ریدستمو گرفت...خندم گرفته بود...انگار اس نویشدم گذاشتم زم یدختر خوب دید یوقت

 میاخرم تسل کنمیبل م کنمویواسه دل خدا ال م یکردیهارتو پورت م ی...تا االن داشتیکره نپتون تو مغزت ال خاک

 ...یشد

 نشدم نقشه دارم... میتسل رینخ

 ...خوامیم یمن بستن-

 نقشت؟؟؟د اخه بتوچه... نبودیبرسرت ا خاک

 مغازه... هیسمته  دیزدو دستمو کش یلبخند

 بزرگ گرفت داد دستم.. یفیق یبستن هی

 ...خوامیم لمیلواشکو پاست-

 مشما داد دستم... هیتو  دویعالم ازونا هم خر هی دویخند

 ه؟؟؟یشیخانوم پ یندار یبهونه ا گهید-ارسالن

 ...نای...بسه همرینخ-

 اوردم باالو مشمارو بهش نشون دادم... دمویکه دستمو کش رهیخواست دستمو بگ باز
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 ...یاز دستم گرفتو باز دستمو گرف...لجم گرفته بود حساب مشمارو

 کارش فقط به دست من بند بود... انگار

 چکسیگرفتم به ه می...تصمدمشونی..ازدور دییی...اومدیزدن بدم م سیخوردم...از ل مویشدمو بستن لشایخیب

 اعم از ارتامو مامانو بابا.. چکسینکنم...ه ییاعتنا

 با تعجب گف... دنمیبه اونا...مامان با د میدیتموم شده بود که رس میبستن

 مادر؟؟؟ یعه کجا رفته بود-

 زدمو گفتم... یپوزخند

 نداره... یبهت کار یشماراحت باش کس-

 که مودب باشم... نبودیدستمو فشار داد..فک کنم منظورش ا ارسالن

 کوفت کردم... اموینشستمو خوراک کیصخره کوچ هیاز دستش دراوردمو رفتم اونور تر رو  دستمو

 نامزد اشکان بود... وشایاومدن کنارم نشستن...ن وشایو ن کایمل

 دل زن داداش... زی...عززمیعزخواهر شوهر -کایمل

 زود گفتم... دمویشومشو فهم قصد

 گشنه گدا؟؟؟ یخوایچنتا م-

 زدو گف.. یپهن لبخند

 همشو...-

 کیز ا شتری...برو به شوورت بگو برات بخره..من بکشهیرو دستم شوورت منو م یفتیم یکنیبرو گمشو ...رو دل م-

 بهت بدم... تونمیلواشک نم هیچهارم 

م ارو یادیدختر ز نیا یپارگ شی..برعکس اشکان به اون اتدیخندیبود نگا کردم...اروم م یکه دختر اروم وشاین به

 بود...
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 لبخند گفتم... با

 گلم؟؟؟ یتو چ-

 ...خوامیمن نم یمرس-وشاین

 ...دیبر داشتمو انداختم سمتش که رو هوا گرفتو خند چنتا

 با حرص گف... کایمل

 خار تو چشم زن داداش... هی ینیخواهر شوهر  فهممیحاال م-

 چنتاهم سمته اون پرت کردم... دمویخند

 هاااا.. ووننید نامی...اکردنی...همه با لبخند نگام مهیبق یجا میرفت میکه کوفت کرد ارویخوراک

 ...زننیلبخند ژکوند م یالک

 به خودش اومدو اومد سمتم... هیزود تر از بق مامان

 کردو گفت... بغلم

 ...یدخترم...خدارو شکر که حافظتو بدست اورد گمیم کیتبر-

 خوب چلوندنم تفالمو انداختن رو دوش ارسالن... یاونم بساط چلومندن منه بدبخت براه افتاد...وقت بعداز

 ببرتم... یتفالمو انداخت تو سطل اشغال که شهردار اونم

 بچه؟؟؟ ی...زهرمار چه وضعشه...ادب ندارخخخ

 چرا فوش یسینوی...باز اگه میسینویمنو م یو به درسو مقشات برس چرا رمان زندگجان پاشو برو گمش یفاط خب

 ؟؟؟یدیم یناموس

 کردن... نیکشششش ...به ناموسم توه نفس

 ...میکه تو ساحل قدم بزن میرفت وشای...اشکانو نکایارسالن...ارتامو مل منو
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 ...مگه نه الناز خانوم؟؟؟میباهم اشنا شد نجایهم شیچن ماه پ نی...همریبخ ادشی-اشکان

 زدمو گفتم... یلبخند

 ندارم .. ی...دل خوشنینکن شیاداوریبهتره  ی...ولریبخ ادشیاره ...-

 خوش گذشت... یلیبمن که خ-ارسالن

 ؟؟؟یکِ-اشکان منو

 گف.. لکسیر یلیخ ارسالن

 ..ییهمون شب اول اشنا-

 ...کردینوش جان م یپس کتک حساب هی دیپررو بود...دست بردار هم نبود...با اریبشر بس نی..انهههه

 بردم باالو محکم زدم پس کلش...با تعجب نگام کردو گف... دستمو

 شد؟؟؟یچ-

 کردمو گفتم... یاخم

 ...مهیتو ق ندازهیو م کنهیم کهیت کهیمنو تورو ت ادیم شنوهیارتام م ؟؟؟االنیکشینه تو واقعا خجالت نم-

 گف.. دویخند ارسالن

 ...رنیگیحواسمو جم کنم..باز تورو هم ازم م شتریب دیاره با-

 گرفتو گفتم... لجم

 رن؟؟یتورو هم بگ یگیمگه من چمه که م-

 زدو گف... یهمو با حرص گفتم...لبخند کج تورو

...اها یدیحرص م ی...منم هیکه هست یستین طونی...شیکه هست یستین ی...وحشیکه هست یستین یشیپ-

 ...یهس دمیترش
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 کشته... کایمل نیارتامم خودشو با ا نیحالت قهر سرمو برگردوندمو ازش فاصله گرفتم...ا با

 ...خسته نشد فکش؟؟؟کننیباهم ورور م یه

 ...اره؟؟؟کایکرده و االن مل یطونیش دهیند ریارتام خ نیا نکنه

 ...دمیشنیم یبود راحت صداشونو از چن متر زی...چون گوشام تکشونینامحسوس رفتم نزد بطور

 ...کنمی..خواهش مگهیخانمم خب قبول کن د-ارتام

 

 فنچوله عمه رو سقط کنه؟؟؟ خوادی...نکنه مهیییه

 که بخوام... تونمی...نمخوامینه ارتام خواهش نکن...من نم-کایمل

 ...سهیلرزش وا یپا دینذار فنچول عمه رو بکشه...خربزه خورده با سای...جلوش واکایمل نیافر

 بابا... یا گهیتو...خب فقط چن روزه د یچقد لوس کایاه مل-ارتام

 ه؟؟؟یچ شیکاراش...چن روز قض کشهیطول م نایساعت ا هی...سقط که فقط واااا

 پس... امینه ارتام منم باهات م-کایمل

 وااات؟؟کوجا؟؟؟

 بود... یمیصم یلیبا من خ شیکه ارتام قبل از نامزد کردمیفک م نیا به

 کاش ارتام مث قبل بود... یول کنمینم یجامو گرفته...حسود کایاالن مل اما

 ...کشهینازشو م یبخار بود چجور یب یشد...نگا ارتام که تو خونه مث ادما میحسود کایلحظه به مل هی یول

 میاوردی..از داداش هم.شانس نییییحاال ...هع کردیخونه از ادم تشکر نم تو

 نازشونو بکشه... ادیانتظار دارن طرف ب کننیبا عشقشون دعوا م یدخترا وقت همه

 براش مهمتره... ایدن نیتو ا یارسالن غرورش از همه چ دونمیانتظارو داشته باشم...چون م نیمن حق ندارم ا یول



 ضربان عشق

 
395 

 

 کنارم حس کردم... ویکس حضور

 گف... یارسالنه...با لبخند مرموز دمید برگشتم

 ؟؟؟یکردیچکار م یداشت-

 ..یچیه-

 ...یکردیم یفضول ی...داشترمینخ-ارسالن

 فک کردم.. کایبه مل نوییانداختم پا سرمو

 ...دهیبه احساسش بها م ی...وقتکشهیارتام نازشو م یداره وقت یچه حس ینی

 گرف... بغضم

 داده ارسالن منو از جا پروند... یصدا

 ...با تو ااااااام...یهووووو-

 کنه؟؟؟یبا من بد تا م نقدینگاش کردمو ازش فاصله گرفتمو رفتم جلو...چرا ا یناراحت با

 ..شسیاون اخالقش مث هم یلوس شد تو

 مجنون افتادم... دیدرخت ب ریابراز عالقه مسخرش ز ادی

 ...انگار نه انگار من دخترم...احساس دارم...کنهیمث پسرا رفتار م بامن

 گذشته ازون ادمم... اصال

 کردم... یپل نیاهنگ غمگ هیگذاشتم تو گوشام... رونویاوردم ب فمیاز ک مویهندزفر ویگوش

 ...رمیگیم بیهمه کس ع زویانقد امشب لوس شدم؟؟؟به همه چ چرا

 ...یدیاز احمد سع یدلتنگ اهنگ

 عادت دارم هرروز یدلتنگ نیبه ا"
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 شهیچوب م کهیت هیکه  یقلب به

 ویزنیکه امشب م ییزخما به

 شهیزود خوب م دنتید تاقبل

 عادت دارم هرروز یدلتنگ نیا به

 ادیاز  رمیساده دارم م نکهیا به

 یدیم ادیکه بستن  ییچشما به

 خوادیکه دلش اغوش م یزمون

 

 لحظه به لحطه باهاتم اتمیمحل یب با

 یگردیبرم یچش به راتم ک شهیهم

 هاتم هیگر کیپا به پاتم شر شهیهم

 "یگردیبرم یخاطراتم ک تموم

 عشقش... یایمحل ی...از بزدیمنو م یداشت حرفا انگار

 کارهی...تو چکشهیزن ارتامه که نازشو م کاینازمو بکشه...مل دیکشیم کارویداشتم ارسالن مث ارتام که ناز مل دوس

 ؟؟؟یارسالن

 ...میافتاد یک ریگ نیعاشقو منت کش بب میخواستگار داشت نهمهی...ا یییهع

 ؟؟؟یازش دار یعذر خواه ویکه انتظار ناز کش کارتهیارسالن خواستگارته؟؟؟شوهرته؟؟؟چ مگه

 کوچولو کنه که دلم خوش بشه؟؟؟ یعذرخواه هی مردی...معشقشم

 ارسالنه... دمیشونه هام حس کردم..برگشتم د یرو رو یحلقه شدن دست یموقع گرم همون



 ضربان عشق

 
397 

 

 من از دستم ناراحته؟؟؟ هیشیخانوم پ-ارسالن

 گفتم..ِ  یمصنوع یتفاوت یب با

 کارتم؟؟یناراحت باشم؟مگه چ دیبا ینه..واسه چ-

 ؟؟؟یچرا ناراحت یخانوم ی...نگفتیدلم زیعز-ارسالن

 ...شدیروحمونم شاد م چیه میشدیپسر ناراحت نم گفیبهمون م میاخالقامون پسرونه بود...کس شهیاوا هم منو

 ...میکردیمنو اوا کلفت تر هم م یول کننیصداشون نازک م رونیب رنیم یاز خانوما وقت یبعض

 ارسالن... یشدم...جلو ینجوریاالن چرا ا دونمینم اما

 به بازوم دادو منو به خودش فشرد... یکیکوچ فشار

 گذاشت رو سرمو گفت... سرشو

 ؟؟؟یشدیچ یخانوم-

 نگاش کردمو گفتم.. یناراحت با

 ...یشینه پررو م یبهم بگ نکهی...نه ایناز کنمِ.تو نازمو بکش خوامیدخترم...م ؟؟؟منیکنیچرا بامن مث پسرا رفتار م-

 ...یباش کشهیم کارویدارم مث ارتام که ناز مل دوس

 خانوم خوشگلم بگه... یناراحته؟؟چشم هرچ نینازم از یشیاها..پس پ-ارسالن

 ارتام اومد... یموقع صدا همون

 اوهوم اوهوم...-

 ...کنهیبا اخم به ارسالن نگا م دمید برگشتم

 م؟؟؟ینیزم بیس نجایمن ا دیببخش-ارتام

 ...یخوریم شتریب یبه گالب-ارسالن
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 به ارسالن رفتو گف... یچش غره ا ارتام

 از رو شونه خواهرم؟؟؟ یدستتو بردار شهیم-

 دورم کرد... یدستشو برداشتو ارتام ارنجمو گرفتو از ار ارسالن

 کنه.. خوادیهرکار دلش م یبذار شهینم لیدل یول هیالناز...درسته ارسالن پسر خوب نیبب-ارتام

 اخمو پوزخند گفتم... با

ه بود..حاال من شدم دختر یبیدختره خوبو نج کای...ملیدوست بود کایبا مل تیقبل از نامزد یمدت هیارتام تو خودت -

 پروا... یبدو ب

صدش ق سیارسالن معلوم ن ی...من قصدم ازدواج بود...ول میبشناس شتریکه همو ب میباهم دوست بود کایمنو مل-ارتام

 نه... ایازدواجه 

 ؟یچ میکه تنها شد ییتوعه مراعات کنه...وقتا یکه جلو ییخب وقتا-

 ن؟؟؟یتوو اون تنها بش دیغلطا...چرا با ه؟؟؟چهیمنظورت چ- ارتام

 ...دیدهنه چاه حمومم پر از

 ...میخوابیاتاق م هیاخه منو اون تو -

 تند برگشت سمتم.. ارتام

 ؟؟؟یییییچ-ارتام

 که زده بودم گفتم... یگند یزدمو واسه ماسمال یپتو پهن لبخند

 ...یباورکرد وونهیخخخ..د-

 اومدو گف... کایمل

 به به چشمم روشن...خواهرو برادر خلوت کردنو منم تنها گذاشتن...-
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 ...دهیند ریخ یکایمل نیا یکش سهیباز رف به ک ارتام

 کنم.. یدرستو حساب یجاسوس هی یخشتکت پاره بشه...نذاشت یتو مهمون یار یاله یا

 ژونم جدا کنه... یبود منو از ار کیگذشت...نزد ریبخ شیییاخ

 ..یدادیفوشش م یداشت شیچن دقه پ نیژوونت...هم یار اره

 اخه بتوچه...ال اله اال اهلل... د

 طرف بودن... هیطرف پسرام  هیکه دخترا  میکرد یباز یساحل بالیوال هی میادم خوشحال باشه...همه رفت ذارنینم

زدو از شانس خوشگله من  سیبود که اشکان توپو محکم سرو ی...وسط بازدیاز مغازه ها خر یکیاشکان از  توپم

 ...مینیراست اومد رو ب

 یفشارش دادم...خواستم دوباره باز کمیگرفتمو  مینی...دستمو به بدیچیتوش پ یدرد بد هیحس شدو  یباز ب مینیب

 رو دستم احساس کردم... ویزیچ یسیکنم که خ

 پاک کردمو به بچه ها گفتم... موینیخونه...با پشت دست ب دمید

 داره؟؟؟ کسینیدستمال کل یک-

دراورد گذاشت رو  کسینیدستمال کل هی بشیسمتمو سرمو باال گرف...از ج دینگا کردن...ارسالن دو بهم

 خخخخمماخم..

 روبه اشکان داد زد... ارسالن

 ...یزدیارومتر م ذرهیچه مرگته ...خو -

 که نخوردم... ری...شمشگهیخونه د ذرهیحاال... شدهی...ارسالن چطرز حرف زدنه..مگه چهیییییه-

 اومد سمتمونو گف... یبا شرمندگ اشکان

 ...دیزن داداش شرمنده بخدا...حواسم نبود...ببخش-

 ...نمیکه نزد ری...با تهیحرفا چ نیاشکان اعههههه ...اقا -



 ضربان عشق

 
400 

 

 خرس گنده دفاع نکن.. نیانقد از نمیساکت باش بب-ارسالن

 ...میگرفت شیدر پ الرویراه برگشت به و مویدیخند

 ...میتو اتاقمونو لباسامونو عوض کرد میزودتر رفته بودن...رفت بزرگترا

 هیبا  دشیبسته م نهیدوتا بند داشت که رو قسمت س خوردویکه حالت کت باالش م یبلند صورت نیاست کیتون هی

 تکونشون دادم... کمی...موهامم باز گذاشتمو دمیداشت پوش یکه جنس نرم یساپورت قرمز معمول

 ...ارسالن هم اومد بخوابه که گفتم...دمیرو تختو طاق باز خواب رفتم

 کجاااا؟؟؟-

 تعجب گف... با

 خواب...-

 امشب.. یخوابیم نی...شما رو زم رینخ-

 اخم گف... با

 رو تخت بخوابم... خوامی...م رینخ-

 دست اروم خوابوندم رو تخت... هیبخوابم که با نیخواستم خودم برم رو زم پاشدمو

 نکن... تیندارم..ِاذ تیمن کار یدونیخودت م یخانوم-ارسالن

 ...ـیبیم یزشته بخدا...کس یار-

 در قفله..-یار

 تو بغلش...دستمو دور کمرش حلقه کردم... دیاروم منو کش بعد

 ...دمیپریمن م کردیم نییدستشو پشت کمرم باالو پا یه نیشروع کرد..ا باز

 رفته بودم... نییبودم رو تخت پا دهیبودم...از بس پر دهیبهش چسب محکم
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 .. کردینگاش کردم...دستش موهامو داشت ناز م نییبود...از پا یشکم ار یجا سرم

 چشاش بسته بود...خودمو خواستم بکشم باال که چشاشو باز کرد... همچنان

 نگا کردو اول با تعجب بعد با اخم گف... نوییپا

 ؟؟؟یکنیچکار م نییتو اون پا-

 باالو گفتم... دمیکش  خودمو

 بدزدم؟؟؟ یزیبه خشتکت دستبرد بزنم چ یدیترس هیچ-

 دادم... یخراب یچه سوت دمیفهم هوی

 کردم... میقا نشی...از خجالت اب شدمو سرمو تو سخنده ریزد ز بلند

 شده بودم... نیجم کردم تو شکمم...مث جن پاهامم

 باال.. دیدرستم کردو منو کش دیخوب خند یوقت

 ..ختیتو موهام فرو کردو بهمشون ر دستشو

 چشمام نگا کردو گف.. تو

 بخواب که فردا کارت دارم.. هیشیخانوم پ-

 االن کارتو بگو... ؟؟خویچکار دار-

 موقوف.. ی...فضولشهینچ نم-یار

 گف... دویگذاشت رو لبامو نرم بوس لباشو

 عشقم... ریشب بخ-

 ...ییاقا ریشب بخ-

 شدم... هوشیب یک دمیبستمو نفهم چشمامو
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*** 

 ..هیار نکهیباز کردمو به اطراف نگا کردم...عه ا چشمامو

 دادم اونور... زیدستو پاش ل ری...اروم خودمو از زدهیسفت منو چسب نمیکردم خوابم نبرد..ا هرکار

...موهامو رونیمهمم اومدم ب اریبس اتیو پس از انجام عمل ییرو تخت پاشدمو لباسامو مرتب کردم...رفتم دسشو از

 افتاد... یکه چشمم به ار دمیبرس کش

 به سرم زد... یطانیفکره ش هیپسر.. ی...ناز بشدهی...چه ناز خوابیاوخ

 از خباثت درونم کم کنم.. تونمیمنکه نم یول یتو ناز ییاقا

 مورد نظرم برگشتم... لهیبعده چن لحظه با وس رونویرفتم ب اروم

 گذاشتم... نورشیپامم ا هیپامو اونورش  هیرو شکمش نشستمو  اروم

وباره ...ددیانداختو دوباره خواب شینیبه ب ینیقلقلک دادم...چ کمی...شینیبود...پرو بردم سمت ب دهیباز خواب طاق

 اوممممم کرد... هی...باز تکرار کردم...سرشو تکون داد...دی...دوباره خوابدیکش شینیتکرار کردم...دستشو به ب

...غلط دیبوسیم ویکیداشت  ی...انگار ایح یب ی...ادهیداره لباشو تکون م دمید هویحرصش گرفته بود... انگار

 ...ارمیکرده...پدرشو درم

منو لبخند مسخرم اون چشمشم باز  دنیچشمشو باز کرد با د هیخوردو  یدراوردم...تکون شوینیکردم تا ته تو ب پرو

 کرد...

 به اصل ماجرابرد... یپر تو دستم پ دنیخواب بود...بعده چن لحظه با د جهیگ هنوز

 پاشدمو خواستم فرار کنم دستمو گرف که با مخ خوردم رو تخت... عیسر

 از خواب گف... یگرفته ناش یدابا ص یار

 اره؟؟؟ یکنیم تیکه منو اذ-

 لبخنده مکش مرگ ما زدمو گفتم... هی
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 ...کنهینکن ...کمرم درد م تی...اذییییییاقا-

 ؟؟؟یجد-یار

 برم مسکن بخورم... دی...بایلیاره خ-

 ...یدست ار ریبود واسه در رفتن از ز ی...بهونه خوبکردیواقعا درد م یول

 برم که گف.. خواستم

 مجازاتشم واستا... یپا یکنیم یطونیاو ...او...هنوز کاره من تموم نشده...ش-

 کنه؟؟؟ یچه غلط خوادیبا صورت گذاشت رو تخت...وااااا م منو

 تیکار حساس نیبود به ا دهی...فهم یکردن رو کمرم...عوووووض نییزد باال...شروع کرد دستشو باال پا کمی لباسمو

 دارم...

 ...کردمیم غیج غیچنگ زده بودمو ج یبه رو تخت زننیگربه ها که چنگ م مث

 ...نکننننننن...اومممممم...یتوروخدااااا...بسهههههه...ااااااا یار-

 ...یهم خودت وونهیرو دراوردم...بهله...د هیگر یادا یاومممم اخر اون

 از کاره مسخرش برداشتو لباسمو درست کرد... دست

 کنه؟؟؟یدرد مکمرت هنوزم -یار

 اره...-

 زد...پاشد اومد درست وسط کمرم نشست... یطانیش لبخند

 نداشته ام سقط شد...نابود شدم...خاکستر شدم...زهرمار نخند... بچه

 ...گممممم؟؟؟رفتتتتتیم یچ یفهمیخون داشتم رفت...م یهرچ

 پاشدو گف... زود
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 ...دی...ببخشیضینبود مر ادمی یوا یوا-

 ...کردنیبا کاردک جمم م دیبودمو با دهینگا کرد که مث جنازه به تخت چسب بمن

 تکونم داد...انگار من عروسکم...االغ... کمیهامو گرفتو بلندم کرد... شونه

 گف... دویخند

 که از روت رد نشدم... نیبابا؟؟با ماش شدیچ-

 ..یتُن کیاضافه بشه... نتمیماش یررد شو از روم...خودت کم وزن دا نمیزهرمار...راحت باش برو با ماش-

 ام... لویک٨۳وزنم... ستیهم ن یدی...به اون شدرینخ-یار

 کمه؟؟؟ نیا دیببخش-

 ...ییلویخودت چن ک-یار

 ...میلویک۵۳من -

 باهات حرف دارم... ایکنار در میبر میبخور یزیچی می...پاشو برو حاضر شو برمیخب...تسل لهیخ-یار

 فعال شد... ممیزد باال...سنسوره جاسوس میفضول رگ

 ...بعله... کنمیم یمن واسه خودم جاسوس البته

شده بود...مادرجونو  دهیصبحونه چ زی...منییپا میشالم انداختم رو سرم...رفت هیسرم جم کردمو  یصاف باال موهامو

 پدرجون هم نشسته بودن...

 خُله... یفاط یخودتگفتن بهشون بگم مادرجونو پدرجون...پرروهم  خودشون

 نگفتم یزی)منکه چ

 بگه؟؟؟ خوادیمیچ یار ینیاشتهام کور شده بود... ینشستم...از فضول زیکردمو پشت م سالم

 ...دمیپوش یمشک یلوله تفنگ نیاسپرت با شلوار ج یقهوه ا یمانتو هیدو لقمه خوردمو رفتم تو اتاق... یکی
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 ...نییکردمو رفتم پا شیکوشولو هم ارا هیعوض کردم... ییطال یبا ردا یمشک یروسر هیبا  شالمم

 تو حلقم باد فرزندم... تیدود نکیبود...ع سادهیدر وا یجلو یار

 پشت چشم هی نوییدادم پا نکمویزدم به چشمم...از جلوش با ناز رد شدمو ع مویافتاب نکیع یواسه رو کم کن منم

 براش نازک کردم...

بود قرار ن یخوب یزایچرا استرس داشتم..انگار چ دونمیسمت ساحل...نم میباال انداختو اومد کنارم...باهم رفت ییابرو

 بشنوم...

نفس  هی دنیبعد از کش یار مویتخته سنگ نشست هی...رو میکه باهم اشنا شده بود ییاشنا همونجا یهمونجا میرفت

 شروع کرد به حرف زدن... قیعم

ازم بپرس  ادیم شیسوال برات پ یتو دلت نگه ندار...هرچ ویچیه یاول همه حرفامو بشنو بعد نظر بده...ول یخانوم-

 باشه گلم؟؟؟

 گفتمو منتظر نگاش کردم.. یاروم باشه

 هردومون... میبود یاشنا شدم...ترم اول یدختر هیسالم بود تو دانشگاه با ۱٨یوقت شیچن سال پ-ارسالن

 بود...مغرورو خوشگل... یبه ظاهر خوب دختر

 ...نیافتنیدست ن یپسرا دنبال دخترا یدونیدانشگاهو جذب کرده بود...همونطور که م یپسرا شترهیب غرورش

واسه توجه به دخترا  ییجا گهیبود که د ادیز یاونقد میاطرافم نداشتم...مشکالت زندگ یبه ادما یادیتوجه ز من

 نداشتم...

 د...بو شیشو فروختو داد به طلبکاراش...مامان همش دنبال دوستاشو مجالس دور همورشکست شده بود..کارخون بابا

به  موی...من همه چمیبهم وابسته بود یلیبود...منو الهام خ رستانیبمنو الهام نداشت...الهام تازه اول دب یتوجه اصال

 اونم بمن... گفتمیاون م

 ...شاپیمهر اور اومد باهام قرار گذاشت تو کاف ایپر روزی نکهیدوستاش بودم...تا ا مث

 که ازم گرفته بود قرار گذاشته...اونروز من رفتم سر قرار... ییکردم واسه جزوه ها فک
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 دنبال من... ادیکه همه دنبالشن خودش ب یدختر شدیداد..باورم نم یدوست شنهادیمن من بهم پ کمی بعده

 شویدوست شنهادیاز نظر من متفاوت بود...واسه همون پ ای..پرکردمیبرقرار م ینجوریدختر ارتباط ا هیاولم بود با  دفه

 قبول کردم...

 ...یلی...وابستش شده بودم...خمیچن ماه باهم دوست بود حدود

 رابطمون کمرنگ تر از قبل شده بود... یعاشقش شدم...ول کردمیم احساس

 گرفتم از عالقم بهش بگم... می...تصممیدیدیهمو م باریدو هفته  کهییجا تا

 بود که خودشم اونروز بمن زنگ زدو قرار گذاشت... نیا جالب

 کنم... زشیکه دفه اول دعوتم کرده بود...خواستم سوپرا یشاپیهمون کاف تو

 بودم... شاپیدر کاف یساعت بعدش جلو میساعت قبل از قرار حاضر شدمو ن کی از

کنه زود تر اومده...با خودم گفتم چه  زمیسوپرا خواستهیک کردم اونم م...فدمیرو د ایبرم داخل که پر خواستم

 ...یتفاهم

 ...دمیخط بطالن کش میواه االتیهمه خ یبود رو ایپر یپا یکه روبروش نشسته بودو دستش رو یپسر دنیبا د یول

 هردو تک فرزند بودن... ایاومد پدرو مادر پر ادمی ی...ولهیزیچ یخائنه...نه حتما پسرخاله ا ایباور کنم پر خواستمینم

 بلند رفتم جلوو گفتم... یقدما با

 ؟؟؟یکن یمعرف شونویا شهیم ایپر-

 ...یلیبود...خ دهیبهت نگام کرد...ترس با

 هم گف... پسره

 باشن؟؟؟ یک شونیا ایپر-

 با تته پته گف.. ایپر
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 ...شونی...ا شونیا-

 گف.. پسره

 ؟؟یمن دوستشم...تو ک-

 گرفتمو داد زدم... قشویبسمتشو  رفتم

 ..یکه دوستش یخورد زیچه غلطا...تو چ-

که داشت  ایپسر اومد جلوو رو به پر هیکه چن نفر مارو از هم جدا کردن...همون موقع  میکردیباهم دعوا م میداشت

 گف.. کردیم هیگر

 دوتا دعوا کردن... نی...ایکنیم هیتو چرا گر-

 ...اسیاونم دوسته پر میدیبسمتشو اخر فهم میرفت یاون پسر اول منو

 قرار گذاشته... شاپیکاف هیمث من که باهاش دوست بودن تو  یاحمق یبود برام که با همه پسرا جالب

 چه مرگمه... دونستینرفتم...فقط الهام م رونیخراب برگشتم خونه...تا دوروز از اتاقم ب یحال با

 ...و شدم...شمیبا استراحت خوب م گفتمیشدم...درو قفل کرده بودمو م ضیمر کردیفک م مامان

 خائنم فک کردم...چه خوب شد بهش ابراز عالقه نکردم... یایفکر کردن...تمام اون دوروز به پر با

 هینداشتم...فقط  یعالقه ا ایکه من به پر دمیرس جهینت نی...بعد از دو روز به اشدیفقط غرورم خورد م وگرن

 بود.. کیکوچ یوابستگ

 رفت... نیخائنه اونم از ب نکهیا دنیبا فهم که

 ...دیکش یقیعم نفس

 ...دونستمیچرا غرورمو له شده م دونمیبود...نم سیخ دمیصورتم دست کش به

 که تو قلبش اومده نبودم؟؟؟اره... یکس نیاول نکهیا واسه
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تم دوس نداش چوخیکه بچه بودم ه ینبودم...از زمان نیاون اول یمن برا یبود که تو قلبم اومد...ول یکس نیاول ارسالن

 باشم... یدوم

 ...برگشتو با لبخند نگام کرد...شدمیشاگرد اول م شهیمدرسه هم هم تو

 تو بغلش... دیاشکام لبخندش محو شد...اروم منو کش دنید با

 ؟؟؟یکنیم هیمن قربون خانوم کوچولوم بشم...چرا گر یاله-ارسالن

 گفتم... هق هق با

 ...ستمیک...تو.قل...بت ...اومدم...ن ی...کسنیمن...او...اول-

 گف... دویبوس سرمو

اور بهش داشتم ..اگه ب کیکوچ یوابستگ هی...گفتم که من عاشقش نبودم فقط یبود یتو اول رمیگفته؟؟؟نخ یک-

 ...میپرسیم نیاز شرو میریم یکنینم

 ؟؟یواسه چ نیتعجب نگاش کردم...شرو با

 ...مینیزد نوک ب دویخند

 ...گمیعالمت سوال شده...االن م هیشب افتیق-ارسالن

بهم خونمون زنگ زده بودو به مامان گفته بود باهام  نیبا تو شرو ییبعد از اشنا میاول که از شمال برگشت یروزا اون

 مهم داره... کارهی

 حرفا بود... نیتر از ا طانیش نیشرو ی...ولزدیکردم...خب اگه کار داشت به خودم زنگ م تعجب

نقد ا نیشرو کردمی...حالم از هردوشون بهم خورد...فک نمکنهیمعاشقه م ایتو اتاق داره با پر دمیرفتم خونش د یوقت

 کاراش... نیبا ا ارهیحرص منو درب خواستیدختره هرزه رو دوست داشته باشه....م هیاحمق باشه که 

 گرفت... شیات دید مویتفاوت یب یوقت یدارم...ول رتیرو دوست دارمو روش غ ایمن پر کردیم فک

 راحت شستمشونو انداختمشون رو بند... یلی...منم خگفیاون دختر هرزه م یهمش از حسنات نداشته  نیشرو



 ضربان عشق

 
409 

 

 .. یاهل دسته دوم باش کردمیفکر نم نیشرو گفتم

 اشغال بود... وینیجنسش چ چیدست دوم که ه ایالبته که پر و

 از دستش ایراحت نی...دوس ندارم به ادمیکش ادیز یبه ارسالن سخت دنیرو لبام نشست...من واسه رس یمحو لبخند

 بدم...

 رو دوس نداره...من بهش اعتماد کامل دارم... ایبسه...خودش گف پر یعاقل باشم...لوس باز دیمن با نه

 که از همه تنهاتر بودم کنارم بود... ییکه تو روزا هیاز چشمام...اون کس شتریب یحت

 ؟؟؟یکنی...با من ازدواج میخانوم یشیمن...پ یعشقه کوچولو-ارسالن

 کنن... تیبدن من فعال شدن که اقامونو اذ یکرما نیسرجام نشستم...باز ا خیس هوی

 باهات ازدواج کنم... دی...چرا بارینخ-

 تته پته گف ... با

 خب من...من دوستت دارم...-

 زدمو گفتم... یثیخب لبخند

 رو دوس دارم... گهید یکیخب داشته باش...من -

 ...سمی...منم مجبور کرد روبروش واسادیوا پاشدو

 تکونم دادو گف... محکم

 ...یکنیم تمیاذ ی...داریگی...دروغ مه؟؟یاون...اون ک-

 ... لشی...فامهی...اسمش اررمینخ-

 داربست...دار...اعدام...دارکوب... یها هیتو ما ییزایچ هی...بودیرفت چ ادمی

 ...یدارکوب...اومممم...نه نه..داربسته...نه...دار قال-
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 خنده...محکم بغلم کردو چرخوندم... ریبلند زد ز هوی

 ....کمکککککک...ی...ااااانییییی...بذارم زمیعه...عه...ار-

 ...دیو محکم بوسزانو زد...خم شد رومو لبام نیخوابوند رو ماسه ها و خودشم رو زم منو

 ...یشرف مرفم رف کف پام...خاک بر سرت ار ندفهیدست اومد...بوخودا ا غویج یمث اونروز صدا باز

 دشونی...لبام کنده شد بس که بوسیکه سواستفاده کن یتی..فقطم دنبال موقع سیاز کارات مث بچه ادم ن چکدومیه

 ...نروزایا

 بهش که صب تا شب..شب تا صب بوسشون کنه... دمیم کنمیلبامو م اصال

 پام زانو زدو گف... ی...خودشم جلوسمیبرداشتو مجبورم کرد وا لباشو

 عشقم؟؟؟ یکنیبا من ازدواج م-

 معلومه...اررررره... خب

 نویحاال ا واریتو سوراخ د رفتنیم ومدی...تا اسم ازدواج ممیقد یکن دختر...شرم کن...دختر هم دخترا ایح-وجدان

 نگا...نوبرشو اورده واال...

 بدم؟؟؟ یبابا...جواب اقامونو چ ریخف بم-

 ...ییبله اقا لیبگو با کمال م-وجدان

 ...یوجدان ولی..دمت گرم...ایداد یبه به چه جواب خوب-

 ...ییبله اقا لیبا کمال م-

 پاشدو محکم بغلم کرد دم گوشم گف... یسوت بلند شد...ار غویج یصدا

 ...یانومم...ممنون که به قلبم ضربان عشق دادممنونم ازت خ-

 کار مهم داره... هی گفیمامانش...م شی...ارسالن رف پالیو میبرگشت
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 قهیدخترونه دامن کلوش عوض کردم... رهنیپ هی...رفتم تو اتاقو لباسامو با میاوردیبشر سردر ن نیا یما از کارا واال

 باز هم نبود... ادیبود...ز یاسک

 هم پام کردم... یساپورت مشک هیچرک بود... یصورت

 شوورش کوجاس.. نیبا ا سیمعلوم ن یالهام عوض نیا

 نبودن...نکنه رفتن ...اره؟؟؟ شبمید

 که کال اشتباه دراومد... یقضاوت کرد شبوید هی...یدرمورد مردم قضاوت کن خوادیجان شما نم یال-وجدان

 شما... ی...بخاطر گل روباری نیچشم فقط هم-

 ...کردمیشاد اومد تو...رو تخت نشسته بودمو ناخونامو سوهان م یباز شدو ار در

 اومد کنارم نشستو دستشو انداخت دور کمرم.. هوی

تره ادم دخ ذارنی....ال اله اال اهلل...نمادی...کم مونده بشهیپررو تر م نیا یه گمیبشره پررو نم نیبه ا یچیمن ه یه ایب

 باشه... یخوب

 گف... دویبوس گونمو

 خبر داااااااغ...-

 ازش فاصله گرفتمو دستشو از کمرم جدا کردم... کمی

 ..ادیزشته نکن...خوشم نم یار-

 .دمیاالن نشونت م م؟؟؟باشهیاها چون نامحرم-یار

 خنده...االغ... ریزد ز یگرفتم که پق گارد

 بوس بده به عمو تا خبرو بگم... هی-یار

 جهنم... ندازتمی...خدا مخوامینم-
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وجب چه صد  هیکه از سر گذشت چه  ؟؟ابیگیمی...خب چ دمیسرم لباتو بوس یمنکه فک کنم اندازه موها-یار

 وجب...

 بوسه کوچولو زد رو لبام... هیسمتمو  اومد

 ...پاشو برو حاضر شو...گمیخب حاال م-یار

 ها؟؟؟-

 برو ...-یار

 در اورد... یبرف نیج هیبا  دیسف یمانتو هیپاشدو رف سر کمد... خودش

 داشت هم در اوردو داد دستم... ینقره ا یکه طرحا دیشال سف هی

 بپوشم؟؟؟ نارویعروس بشم که ا خوامیمگه م-

 شون؟؟؟یچرا اورد یبپوش یخوایاگه نم-یار

 ...یجوریهو-

 گف... دویخند

 زود باش...-

 ...رونیرف ب خودشم

 تو... ادیگفتم ب دمویلباسارو پوش زود
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 ...شیارا زیپشت م نشستم

 زدم... کیپنک کمیکرم روشن کننده پوست با  گهید یروزا برعکس

 ...شهیرژ گونه بزنم برعکس هم کمی...هوس کردم ملی..رکیخط چشم دخترانه بار هی

 ...نداختیگل م زدمیکرم م ی...اخه لپام خودش وقتزدمیفقط رژگونه م ایتو عروس شهیهم اخه

 ...شدیسرخ م شدیکه گرم م کمیبه گرما حساس بود... پوستم

 ...دمیبرداشتمو اروم رو لبام کش ممیصورت عیما رژ

 ...ارمیبنده خدارو در ب نیحرص ا خواستمی...مرونیوره موهامم کامل دادم ب هی

 ی...داشت با کراواتش کشتیکت اسپرت خاکستر هی...دی..شلوار کتون سفدیجذب سف رهنیبرگشتم سمتم...پ یار

 ...گرفیکج م

 بلد بودم... بستمیو ارتامو م ایمن کراوات ارش شهیکه تو خونه هم ییازونجا

سمتشو کراوات بدبختو از دستش گرفتم...دور گردنش انداختمو گرشو درست کردم...صافش کردمو سرمو بردم  رفتم

 به اقامون انداختم... دارانهینگاهه خر هیعقبو 

 جان؟؟؟ یار میبر میخوایحاال کجا م-
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 گف... دویخند

 اول اسممو درست تلفظ کن...خواهش کن تا بگم...-

 گفتم... یحوصلگ ی...با بدمیترکیم یاز فضول داشتم

 خواهشا بگو ارسالن خان...-

 اورد رو لباش... یروزیاون لبخند کج مسخرشو همراه با پ باز

 ...یزن زندگ یاهااا...به به...حاال شد-یار

 حرص گفتم... با

 ...میریم میکجا دار گمیم-

 ...گمیاون موهاتو بدم تو بعد م ایاول ب-یار

 ..گهید نمیبیم میری...االن میبگ خوادیاصال نم-

 ...گمیبهت م ای...بادیسرت م ییبال ینه...اگه از قبل ندون-یار

 برگشتم سمتش.. یلبخند پتو پهن با

 پس... ؟؟؟بگویگیراس م-

 دستشو اورد جلو...موهامو تو شالم کردو شالمو مرتب کرد... دویخند

 که منتظرن... نییپا میخب حاال بر-یار

 ...یگیبهم م یها؟؟!مگه نگفت-

 گف.. دویدستمو کش یار

 نکن... ی...فضولگهید ایخانومه ب یشیپ-
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 هم یمنتظرن..کوفت دهات یپلوخور یبعله همه با لباسا دمید نوییپا می..رفتدمیچنگ زدمو دو زیاز رو م فمویک

 ..زیخواننده عز یخودت

 ..یخیب هیفاط اصال

( 

 االغ شده بودن... ی...همگدیخندی...فقط مگفینم یزیچ میریکجا م دمیپرسیبطور نامحسوس م یهرک از

نذاشتو خودش اومد در سمته منو  یشم که ار ادهیساختمون نگه داشت...خواستم پ هی یجلو یساعت ار میاز ن بعد

 باز کرد...

 ...کردنی...همه با لبخند نگامون مرونیگرفتو اومدم ب دستمو

 ...انیرانیا خیدر تار یرتیغ ی...شخصنیفرد ی..همون علنیارتام فرد یحت

 االغ... مرض

 در افتاد... یباال یداخل که چشمم به تابلو میرفتیم میداشت

 "دفتر ازدواج"

 ازدواج کنه؟؟؟ خوادیم یجااااان؟؟؟ک

 بردم تو... دویدستمو کش یفک کردن نداشتم...چون ار فرصت

 نشسته بود... رمردهیپ هیاتاق.. هیتو  میرفت

 بود... ینکیدفتر گنده هم دستش بود...ع هی

 و رحمت اهلل... کمیسالم عل-رمردهیپ

 ...تقبل اهلل حاج اقا...کیعل-

 دستمو فشار داد...فک کنم گف خفه شم... یزدو ار یلبخند محو رمردهیپ
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 ...هی...لوس هم ارتیترب یب دی..ببخشتیتلب یادب...ب یب

 هم روش بود... یلیاکل ریس یتور صورت هیکم حال... یساتن صورت هیبودن... دهیخوشگل چ یلیسفره عقد خ هی

 سفره عقد بود... لیچروک چروک گذاشته بودن...روشم پر از وسا حالت

 چرتو پرتا... نجوری...نقل..نبات...و ازنهیا مثل

گذاشته بودن نظرمو جلب  یرحل نقره ا هی یخوشگل رو یلیشده خ یچرتو پرتا..اون قران با جلد طالکار الیخیب

 کرد

 اورد... رونیب فشیخوشگل گل مخمل از ک دیچادر سف هیهم کنار هم بودن...مامان اومد سمتمو  یمبل سلطنت دوتا

 سرم انداخت...واااا چخب... یوشگالم داشت...روخ لیاکل نیاز روش

 تو... یبش یبگم چ یاله یکردم...ار  هوکپی

 عقدمه...اخ جوووووون... امروز

 ..زمیعز گمیم کیتبر-وجدان

 ممنون گلم ...-

 ندارن یتموم امیریخوددرگ

 و نادر خواهرو برادر بودن ... وشاین

 دم دراورده... لینگو که اندازه کرکود یچیاوه اوه ...ازون ه-الهام

 ناهار شد... وقت

 مارو مهمون کنه ظهر... دیخب خب...داماد با-اشکان

عد ...بکنمینون درست م کنمیم ری...خمکنمیم ابی...اسکنمیخودم گندم درو م رمیباشه گشنه گدا...االن م-ارسالن

ما ش یهم بخاطر گل رو ی...سبزکنمیم رشیجدا بشه..پن اشیچرب دمی...با مشک تکونش مدوشمیگاو م رهیش رمیم

 کنن حالشو ببرن... بتمیغ نشیبه خانوما پاک کنن...ب دمیم ارمیم
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 از خنده... زدنیها مبال رو گاز م بچه

 پاشد رف باال...بعده چن لحظه اومد... ارسالن

 ...یکشاورز نیسر زم میریم یسفارش دادم...االن همگ-یار

 اف اف بلند شد..سفارشارو اورده بودن... غیربع ج هی بعده

 ...یتیاومدن..زلزله زدگان هائ ی..از سومالیرو غذا ها حمله کردن...اوخ ایمث وحش همه

 منو دود کردن رف هوا...االغا.. چارهیکوفت کردنو پول شوور ب همشو

 موفق شدم ظرفارو بندازم گرنشون... یول

 ..نیظرفا رو بشور دیاقا اشکان با-

 به اونا... زنمیدست نم ییمن تنها-اشکان

 نازک کرد.. صداشو

 گفتن... یگفتن..مرد یزن هی...باالخره انیب دیبا رتامیغ یب نیا-

 کمینبود...همه رفتن تو اتاقاشون  گهینادر هم پاشدنو با خنده رفتن قاشق چنگاال رو بشورن...اخه ظرف د ارتامو

 استراحت کنن..

 خسته بودم.. یلیخ خودمم

 ...دمیبا شلوارک پوش یصورت یتاپ بند هیتو اتاق...کمدو باز کردم... میرفت

 بودم... دهیوخ بود نپوش یلیراحتن...خ نای...چقد اشیییییاوخ

 ..یبود دهیحرف مف نزن هفته قبل پوش-وجدان

 ...یستیتو...روز عقدمم ول کنم ن یریمیالل ب-

 ...دمیبرداشتمو به اوا زنگ مویبهشون خبر بدم...گوش دیاواو نفس افتادم...با ادی
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 ...دیچیشادش پ یچنتا بوق صدا بعده

 معرفت... یسالم سالم خانومه ب-

 معرفتم... یسالم...برو گمشو کجا ب کیعل-

 ...یکرد که چرا بمن خبر نداد غیج غیج یکل میبهش گفتم امروز عقد کرد یوقت دنیحرف یکل بعده

 ..دیبهش گفتم خودمم خبر نداشتم خند یوقت

 ...کردیم مانیزا گهیخوب بود...تا دوماه د جغلشم

 پشت گردنم داغ شد... هویقط کردم ... ی...وقتمیکرد یساعتم باهم وراج هینفس هم زنگ زدمو  به

 اقامونه... دمید برگشتم

 من به گردنم حساسم نکن... ییاقا-

 ...من عاشقه گردنه توام...شهینم رینخ-یار

 ..ی..چون عاشقه اونپس بذا گردنمو بکنم بدم بتو.-

 خنده و محکم بغلم کرد... ریزد ز بلند

 خانوم کوشولو؟؟؟ یکنیم یتو به گردنتم حسود-

 ...یکوشولو خودت-

 باشه همون کوچولو..-یار

 ...یکوچولو هم خودت رمینخ-

 کوچولوئه... یگ یفهمیمن بنداز بعد م کلهینگا به ه هیتو -یار

 ...ییمعلومه تو-

 عه؟؟؟باششششه...-یار
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 کرد... یزد...چادر زد..خونه ساز مهیداد رو تختو خودشم اومد روم خ هلم

 شرکت افتادم... ادی هویمهندسه...تو کاره ساختو سازه... نیا کال

 ارسالن-

 ...زمیجانم عز-یار

 برگردم سرکار؟؟ دیمن با میبرگشت نکهیبعده ا-

 کاراتو انجام بدم... امی...پ ن پ من بگهیاره د-ارسالن

 دیکن یاریها  هیبرسم...همسا میبه شوور دار خوامیبودم...االن شوور کردم م کاریبود که ب ی...اون مال وقتخوامینم-

 کنم.. یشوور دار خوامیم

 گف.. دویخند

 کن... یهمونجا شوور دار ای...بعدشم بمیمحرم گهی...مخصوصا که دخورمتیکه م زیزبون نر طونیش یشیخانوم پ-

 اخامون بگه...)قبال ترجمه شده یچش..هرش-

 ایتنها عشقم تو دن یهست تو

 تنها تویب مونمیم ینباش

 یریاز من دلگ کروزیکه  ینگ

 ایدارم تورو قده دن دوست

 لرزهیقلبم م دنتید واسه

 ارزه یم ایتو به دن وجود

 نمیریش یلحظه ها یبرا

 مزه نیتو داره بهتر لب



 ضربان عشق

 
420 

 

 

 نهیریدوس داشتن تو ش چقد

 نهیشیرنگ چشمات به دل م تو

 ییمن دوس دارم تا اونجا تورو

 "رهیمیادم واسه حوا م که

 ...اونم نگاش بمن بود...دمیدیصداش جذاب بود...من فقط اون دوتا اسمون شبو پرستاره رو م چقد

 گفتن ...دوباره...دوباره.. کصدایسوت بلند شد...همه باهمو  غویج یتموم شدن اهنگش صدا با

 رو خوند... یلیش سامان جلارام اهنگ

 اتمیدن ویمن هیایدن همه

 کن یکیبا قلبت  امویدن ایب

 از حد شیعاشقت هستم ب یدونیم

 کن یعاشقونه زندگ کنارم

 حرفامو از چشمام یفهمیم نکهیا

 به احساس من داده یحال خوب چه

 از هم میبرندار نگامونو

 که چشمات به چشام افتاده حاال

 

 رو با تو دوس دارم یعاشق نیا من

 عاشق نترسون یایاز دن منو
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 رو از من نتیریلبخند ش رینگ

 فکرو قلبه منو نلرزون انقد

 که از تو دارم یارامش نیهم

 کرده یزندگ نیپابند ا منو

 لحظه کنارم کی ینباش اگه

 "گردهیوقفه دنبالت م یب دلم

 ...کردیماهرانه حرکت م تاریگ ی...انگشتاش رو نت هاخوندیم نواختویقشنگ م واقعا

 شده بودم... محوش

 ...دیگوش ند فشیبابا...به اراج گهیدروغ م-وجدان

 ....یخر تو پرم نزن یشاد باشم تو باریزهرمار..نشد من -

 داد زد... تیجمع نیاز ب یکیبراه افتاد... غیج غیبا تموم شدن اهنگش بساط ج باز

 خوشبحال خانومش..-

 ...دنیخند همه

 ...یخوشبخت نیخوشبحالم...واسه داشتن ارسالن...داشتن عشقش...داشتن قلبش...واسه ا واقعا

 از ارسالن گرفتو برد... تارویپراکنده شدن...اشکان گ تیجمع

 با لبخند اومد سمتمو گف... ارسالن

 خوشگلم؟؟ هیشیخب خب...چطور بود خانوم پ-

 دم...بغلشو دستامو دور گردنش حلقه کر دمیپر جانیذوقو ه با

 بوووود... یعاااااال-



 ضربان عشق

 
422 

 

 ...میباهم قدم زد کمی...ازش جداشدمو دیدور کمرم حلقه کردو رو سرمو بوس دستشو

 ارسالن-

 جانم گلم...-ارسالن

 ؟؟؟یکنی...منو ول م ینیرو بب ایدوباره پر یروزیاگه...اگه -

 ...دیکش موینینوک ب دویخند

 ...رهیبگ طونمویش یکوچولو یشیپ یجا تونهینم یشکیه ریخانوم حسود...نخ یا-ارسالن

 ؟؟؟یکنیمنو ول م یکن دایبهتر از منو پ یروزی...اگه...اگه نمی...بگو بببعدشم

 ...شینیزدم نوک ب دمویخند ثیخودش خب مث

 ...رهیگیمنو نم یزورگو یالیگودز یجا یشکی...بعدشم هسیاز اقامون بهتر ن یشکی...هریحسود...نخ یاقا یا-

 رفته بودن گپ عشقوالنه بزنن... اهایح ی...فقط بزرگترا بودن...بهیبق شیپ میبرگشت

 ...ینه که خودت نرفت حاال

 حاال... خو

 درست کنن..همون کباب کنن... ینیبروبکس اومدن...پسرا رفتن جوجه بسازن... نایربع ا هی بعده

 اخه بمن چه... د

 ...دمیخند ثیزدو خب یکه چشمام برق میزدیحرف م نطوریهم می..داشتیپسر ازار میمن با دخترا رفت شنهادیپ به

 پسر خانوم بود... هی...میکن کسانشیبا خاک  میبروبکس اشاره کردم بر به

 گوشش... ریبلند بود...تا ز کمی...موهاشم ریس یصورت شرتی...تیقرمز گل گل شلوارک

 نه پسره... دمیلحظه فک کردم نکنه دختره...د هیبرداشته بود... ابروهاشم

 ...که خودش استارت زد...میشدیاروم از کنارش رد م میداشت
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 هوس هلو کرده بودم... بی...امشب عجیناز یجوووون...چه هلوها-پسره

 ...یخوردیم یرفتیم دادیهلو م یدیرسیاگه به بوته شلغم م یدیانقد که تو به خودت رس-

 چرا خودمو به زحمت بندازم هلو بکارم؟؟ یتو باش یتا وقت-پسره

 ...پس رو ما حساب نکن...می...کاکتوس میستیچون ما هلو ن-اماله

 از خنده... دنیها ترک بچه

 شه؟؟؟ی...کدومتون با من دوس میخیحاال ب-

 ...میعق زدنو دراورد یادا هممون

 ...نیدار اری...ونیعه همتون که حامله ا-پسره

 ...دییفرمایم ی...شکسته نفسادیسمت ما نم یمث تو باشن کس ییدخترا یتا وقت-

 ...دنیهرهر خند نایا باز

 با حرص گف... پسره

 ؟؟؟ینیبینم یمن پسرم...کور-

اون  کردمیمن از اول فک م کردنیمتعجب نشون دادم...بچه ها از حالت من تعجب کرده بودن...انگار فک م خودمو

 دختره...

 برداشتمو گذاشتم رو چشام.. نکشویبود بنده خدا...ع ینکیبود...ع سادهیپسر که اونجا وا هیسمت  رفتم

 پلکامو بهم زدم... چنبار

 ...ییدخترا هیشب یلی...خب خدمینفهم ؟؟اوایجل الخالق...تو پسر-

 گذاشتم رو چشمشو گفتم... نکشویع

 بندن؟؟یم یدارن خال ایپسرن  شونیه دیاقا ببخش-
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 گف.. دویخند پسره

 نه پسره...-

 ه؟؟؟یا افهیق ختویچه ر نیا-

 ...نهیجاست دیجد پیخوبه...ت میلیخ-پسره

 ...کنهیفرار م شهیعاقل م یلباسارو بد نیا وونهیبا تو...به د نیخاک بر سره جاست-

دستمو بردم  هوی دمیتنه محکم بهم زد...تعادلمو حفظ کردمو رفتم جلو...پشتش که رس هیکنارش رد شدم که  از

 پا به فرار گذاشتم... هی...در هزارم ثاننییپا دمشیسمت کمر شلوارکشو محکم کش

 ...دنیدوی...بچه ها هم مث منگوال پشتم مومدیم کردیم دمیپسره که تهد دادیدادو ب یصدا

 ...دمیشد...فک کردم پسرس ..ترس دهیدستم محکم کش هوی

 ...کنمیهمون مادر شدن ساقطش م ایاز نعمت پدر شدن  زنمیباشه...پسره باشه...م خو

 ...کنهیبولدوزر نگام م یگره به گندگ هیخودمه که داره با  یشوشو دمید برگشتم

 اخماش باز شد... کمی...دمیابروهاشو بوس نیکردمو گره ب یبلند قد

 زشته؟.. یگی...نمیدیدویچرا م-ارسالن

 بچه ها خودمو تکون دادمو گفتم.. مث

 ...میبا بچه ها مسابقه گذاشته بود-

 کدوم بچه ها؟؟-ارسالن

 دونه دونه موهاتون کچل بشه... یکه اله ی...استنیاالغا ن نیا دمینگا به اطراف انداختم که د هی

 ...دیموقع پسره رس همون

 گف.. تیعصبان با
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 اره؟؟؟ یریکه در م-

 برگشت بهش نگا کرد... ارسالن

 خانوم با تو چکار داره؟؟؟ نیا-ارسالن

 گف... تیخنده...پسره با عصبان ریزدم ز یپق هوی

 بنده اقا هستم نه خانوم...-

 نگا بهش کردو برگشت سمتم ...چشاش گرد شدو تند دوباره برگشت سمت پسره... هی ارسالن

 ...هیا افهیق ختویچه ر نی؟؟؟ایتو پسر-ارسالن

 تر از خود پسره جواب دادم.. زود

 از منکرش کردم که ناراحت شد... ی...نهختیر نی...منم بهش گفتم زشته انهیجاست دیجد پیت-

 ...یدر رفت ویدیتو شلوارکمو کش رمینخ-پسره

 از خنده... دیترک هویبا بهت نگام کردو  ارسالن

کوچولو از  یعذرخواه هیخندشو خوردو با  یتو پسر...ته مونده ها یشوشوم...ناز بش خندهیجاااان..نگا چه ناز م یا

 کوتاه تر بود رد شد...سرو گردن از اقامون  هیکنار پسره که 

 ...دیکشیدنبالش م منم

 اد؟؟؟یسبک بدم م ینگفته بودم از دخترا ؟؟؟مگهیکرد نکارویچرا ا-

 گفتم... یلجباز با

 ...یاون بهم تنه زد...حقش بود..سبک هم خودت-

 ادب... یسبک ...خودشه...ب گهیم بمن

 ؟؟؟یدی...فهمیریاونور م نورویبه بعد فقط با خودم ا نیاز-ارسالن
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 ...خوامی...اصال نمکنهیمحدود م منو

 گفتم... زونیاو افهیدهن کجو ق با

 ...رمیگی...من طالق مخوامینم-

 زد که گفتم پرده گوشم به فنا رف... یداد چنان

 ...یتو غلط کرد-

 ...دمیدو الیبسمت و دمویکش رونیدستمو محکم از دستش ب یدلخور با

 ...انگار ادم کشتم...زنهیداد م...سرم کنهیسبک...محدودم م گهیم بمن

س شدن...ح فیلباسام کث ینشد ول میزی...چون رو ماسه ها بود چنیکردو با مخ رفتم تو زم ریگ یزیچ هیپام به  هوی

 کنارم نشست..خودش بود... یکیکردم 

 اروم.. ندفهیا یرفتم...ول الیتوجه بهش پاشدمو دوباره بسمت و یکمکم کنه که ب خواست

 ...دیکش دستمو

 منتظرمونن... میبر ای...بیریم یکجا دار-ارسالن

 خودت برو... خوامینم-

 تو صدام شد...ارومتر گف.. یدلخور متوجه

 ؟؟یحاال ناراحتم هست یکرد تیپسره بنده خدارو ترور شخص ی...رفتیوحش یکوچولو یشیپ یکنیخب چرا قهر م-

 رفتم رو هوا... هویکه برم... دمیکش دستمو

 ...ولم کن...نیمنو بذار زم-

 گف... دویخند طونیش

 کنم؟؟؟یچکار م یپنجول بکش ویکن غیج غیاگه ج یدونی...خودتم مشهینچ...نم-
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 ...خوااااامی...نمکردیشدم...اصال توجه نم رهیحرص بهش خ با

 زشته... نیبذارم زم-

 کامال شاد صرف شد... یطی...شام تو محهیبق یجا میدستمو گرف...رفت نویگذاشتم رو زم اروم

 نکردم.. یمن اصال به ارسالن توجه یول

ساپورت  هیبا  دیبلند سف نیاست ینخ رهنیپ هی...همه رفتن تو اتاقاشون...رفتم تو اتاقو لباسامو با الیو میبرگشت

 نرم... دیسف

 ...دمشییپایم یچشم ریز ینکردم...ول ی...درباز شدو ارسالن اومد تو...بهش توجهدمیتخت دراز کش رو

بچه  نیمث ا شهی...من همیریبازوهاشو گاز بگ دادیگاد...جون م یدراورد...اوه اوه عضله هارو...واااااو...او ما رشرتشویت

 ...دیخاریواسه گاز گرفتن دندونام م ادیکه دندونشون تازه درم ییها

 شلوار گرم کن...اومد رو تخت بخوابه که دستمو دراز کردم... هیبا  دیپوش یساده نخ شرتیت هی

 برداشتو خواس بخوابه باز پامو دراز دستمو

 ...کالفه گف..کردم

 بخوابم... خوامی...مهیچ-

 اخم گفتم... با

 ...یخوابیم نیامشب رو زم یریتو م رینخ-

 ی.زه..کشهینازمو م ادیکرده بودم االن م الی...پشتشم بمن کرد...با خودم خدیبه حرفم پامو برداشتو خواب توجهیب

 باطلللل.... الیخ

 پام هلش دادمو با نق گفتم... با

 اوممم...نموخوااااام...-

 نکرد... توجه



 ضربان عشق

 
428 

 

 پاشو نازمو بکش...-

 ...دیپوزخندش اومد...باز خواب یصدا

 سرجام نشستم... پاشدم

 ؟؟؟یکشینازمو نم-

 کردو گف... یپوف

 ...گهیبخواب د یندارم...بگ یبتو کار دمیبخوابم...االنم که رو تخت خواب نیرو زم یگفت-

 ...ینازمو بکش دی...باخواااامینم-

 نداد... جواب

 حرف اخرته؟؟؟-

 ...یذارینگفته...چرا حرف تو دهن مردم م یزیاخه اونکه چ د

 خودمه... ی..شوشوبتوچه

داد...جاتون  فیک یلیسر خوردم...خ نییپله تا پا یاز نرده ها رونوی...از اتاق اومدم بنییپا دمیاز تخت پر پاشدم

 ..یخال

 تو فضا رو روشن کرده بود... ومدیپنجره م شهیبود..فقط نور مهتاب که از پشت ش کیتار الیو یجا همه

 ...دمیبرداشتمو همشو سرکش ویبطر خچالیتشنم بود...رفتم از  یلیخ

 گربس... هی دمینگا کردم د رونویکه اومد کپ کردم...ب یی...با صدارونیپرت کردم ب ویرو باز کردمو بطر پنجره

 تو دهنم...االغ... ی...دلو رودمو اوردیریبگ گریج زیج یاله-

 ه؟؟؟یک نی...خاک به سرم...ایاهیس هیبرم تو اتاق که محکم خوردم به  برگشتم

 ه؟؟؟یک نیمگه اون خواب نبود؟؟پس ا یول دادیم ویار یبو
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 کردم به جفتک پروندن...که صداش کنار گوشم اومد... شروع

 ...منم...یوحش یشینکن پ-

 تو اتاق...شروع کردم به نق زدن... میبرگشت

 ...اصال دوستت ندارم...خوامتینم-

...موهام چون باز نیزم کیبود...سرم نزد یاسمون عوض شد...همون سقف...پاهام تو دست ار نویزم یجا دمید هوی

 بود مث پرده

 سرمو گرفته بودن... پشت

 ؟؟؟یبود یبا ک-یار

 خورده بودم اومد تو دماغم جم شد... یتکونم داد...اساسا هرچ محکم

که تو دماغم بود برگشت تو  ییاز غذاها کمیخودمو به جلو خم کردم... ینیمث عقرب اوردم باال ... سرمو

 معدم... دیطحالم...ببخش

 با تو بودم...-

 خون داشتم رفت تو مغزم... یهرچ ندفهیمحکم تکونم داد...ا باز

 خون تو بدنم بود رف تو مغزم... یسرم...هرچ یار ی...ا یا-

 گف... دویخند

 ...رسهیدانشگاه راحت خون به مغزت م یریم گهیاشکال نداره...چنروز د-

 ...رمیاگه از دست تو نم-

 ؟یبود یبا ک گمیم-یار

 تو گلومو به سرفه افتادم... دیموج به کل بدنم داد...رسما منفجر شدم...اب دهنم پر هی
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 ...غلط کردم ..با تو نبودم..یخیجون ننت ب یار-

سرمو گرفتو بغلم کرد...مث گهواره تو بغلش  ریهم ز گشیپامو گرفتمو اوردم باال...با دست د هیدستش  هیبا

 بدنم خراب شد که... یمنیا ستمی..سشیییبودم...اخ

 پاشو از روم رد کردو محکم بغلم کرد... هی...دیاروم خوابوند رو تختو خودشم کنارم خواب منو

 ...خفه شدم... نکاروینکن ا یار-

 باشن... نجایاز دخترا ارزو دارن ا یلیجات خوبه...خ میلیخ-یار

 گف... دویخند...از نظر خودم البته...زدم به بازوش...بلند  یحرص مشت محکم با

 ...طونکمیش یشیپ ریشب بخ-

 بغلش کردمو گفتم.. منم

 من... یزورگو یالیگودز ریشب بخ-

******* 

 ؟؟؟ِ ی...اومدیخانوم-یار

 اومدم...اومدم...-

 ...میبود که شمال بود ی..روز اخررونیدرست کردمو چمدونمو برداشتمو رفتم ب نهیجلو ا مویروسر

 جمکران از راهمون... میسر بر هی...قرار بود میکردیبسمت مشهد حرکت م میداشت

 میحرم که رد شد یکه مامان سر عقد بهم داده بودو سر کردم ...از تالش ی...چادرمیدیساعت به جمکران رس۳ بعده

 مردا رفتن

 برادران... صحن

 اهلل خوندم... نیام ارتیبعدشم ز ارتویصحن خواهران...نماز ز میرفت ماهم
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ازمون  ویخوشبخت نیا چوخیخدارو شکر کردم..واسه داشتن ارسالن...از خدا خواستم ه مونیخوشبخت واسه

 دعا کردم درسشو بخونه و برگرده با دالرام... ای...واسه ارشرهینگ

 ... رونیب میحرم اومد از

 ...میحرکت کرد مویشد نیدراوردمو تا کردمو گذاشتم تو چمدونم...سوار ماش چادرمو

 خانومم...-یار

 جانم...-

 امام زمان)ع(اومدن به خوابت؟؟ شبیامروز...نکنه د یچقد تو اروم شد-یار

 شدن... دهیکه امام زمان )ع(اونجا د میبود ییتو جا شیچن لحظه پ نیهم ینه...به خوابم که نه...ول-

 اها ازون لحاظ...-یار

 گذشت... کمی

 ...یخانوم-ارسالن

 بله...-

 ...دیبدستم رس ییساختو ساز اروپا یاز شرکتا یکیاز طرف  شنهادیپ هیمن ...من -ارسالن

 خب...-

و ...تهیواسه منه...شرکت بزرگ تیموقع نی...بهترمیمیصم یلیمال دوست باباس...منم با مهران پسرش خ-ارسالن

 المانه...

 گفتم... خوردمیم ییکه چا همونطور

 ...یبر یخوایتو که نم-

 ...شهیبد م یلیاز  دست بدم خ نوی...اگه اهیبزرگو مناسب تیموقع یلیخ گمیدلم م زیعز-ارسالن
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 برم... خوامی...م من

 تو گلوم... دیپر ییبرم چا خوامیگف م تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 تو گلوم... دیبد جور پر یبه سرفه افتادم...لعنت بشدت

 اروم زد پشتم...اشک از چشمم اومد...اووووف خر .. چنتا

 نگا کردمو گفتم... بهش

 ؟؟؟؟یمن چپس ...پس -

...تازه هر چن وقت زنمیشرکت م هیخودم  رانویا گردمیهستم بعد برم یمدت هیکه تا ابد بمونم... رمیخب نم-ارسالن

 ...گهید زنمیبهتون سر م

 ...خوامیبره...نم ذارمی...من نمنه

ن واسه چ خواسیکه ارتام م یزمان کایمل یمخالفتا ادیخارج افتادم... رفیداشت م ایارش یدالرام وقت یایتاب یب ادی

 هفته بره خارج...
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 ...رمی...اره منم باهاش م رمیرف...پس...پس منم م ایخودش با ارش دالرام

 گفتم... تند

 ...امیخودمم باهات م ای..یبر ذارمینم ای-

 ...دیتعجب خند با

 ه...زنم بشه ک ادیبا وجود تو نم ی...ولرمیبگ یعروسک خوشگل چشم اب هیبرم اروپا  خواستمیبابا...من م یا-ارسالن

 ...ایتو ن نه

 محکم از بازوش گرفتم که اخش رف هوا... شگونین هیحرص  با

 ...بمن چه...ری...اصال از همه جا بگ ریبدرک برو بگ-

 ابرو باال انداخت... دویخند طونیش

 هی...ییقایسوخته افر ایس هی...یچشم اب ییاروپا هی...رمیگیجهان زن م یاز همه جا رمی..اصال مهیفکر خوب-ارسالن

 ...یوحش ییکایامر هی...با یچش بادوم یشرق

 گفتم... غیج غیج با

 یابج هی...اون شرقکنهیم اهتیو با واکس س کنهیمث خودش کچلت م ییقای...اون افر رینداره...برو بگ یبمن ربط-

 ...خورتتیغذا م

تو  ی...هرچخورنیم ییایدر ریز ویبجز کشت ایتو در ی...هرچخورنیم نیبجز ماش هیرو خشک یهرچ ایشرق چون

 ...خورنیم مایاسمونه بجز هواپ

 ...دهیخونه رو به سرت انجام م یو کارا ستهیمیهم با اسلحه باال سرت وا بهیکایامر اون

 گف... دویخند ثیخب

...پس با توجه به حرفات یدیم یخوب ی...مشاوره هاکنمتیمشاورم م برمیبود...اصال م یقیدق یی..راهنمایگیراس م-

 ...رمیگیاز اروپا م یچشم اب یحور هیفقط 
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 ...فتهیباشه انقد بزنمش که به غلط کردن ب ییدمپا هی خواسیگرفتو رومو برگردوندم...دلم م لجم

 ...یخانوم-یار

-... 

 دلم... زیعز-یار

-... 

 عشقم...-یار

 ...دیاز دهنم پر هوی

 جانم...-

 بلند شد... قهقهش

 ...با اخم نگاش کردمو باز سرمو برگردوندم...زنمیکلمه گولت م نیدومه با ادفه -یار

 صدا زد جوابشو ندادم...االغ...تتح یهرچ ندفهیا

 ...خورمیرو م ایباوشه...قهر باوش...خودم خوراک-ارسالن

 نظر داشتم.. ریز وی...از گوشه چشم ارکردیم ادیشد...شکمم داشت دادو فر زیت یاسم خوراک دنیبا شن گوشام

ش نمک بمن...شکممو واس دهیکند...پوستشم کند...گفتم االن م کشویت هی رونویاورد ب بیلواشک گنده به شکل س هی

 لواشک منو برد باالو انداخت تو حلقش... دمیزدم که د

 بشه... کوفتت

 چرا؟؟؟-یار

 تعجب گفتم... با

 چرا؟؟؟ یچ-
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 کوفتم بشه... نکهیا-یار

نگام  ونطیکه ش ینگا به ار هی زدنویکه بهم چشمک م اینگا به خوراک هیدادمو فکرمو بلند گفتم.. یباز سوت دمیفهم

 انداختم... کردیم

 گفتم... ینازو عشوه شتر با

 ت تو... یک کل و وجودم ف فدا ینی-

 ابروشو باال انداختو گف... یتا هی یار

 منم عر عر...-

 کره خر... یار-

 نیا گفیاشکان م ادیم ادمیکه  ییچقد خوش خنده شده...ازونجا نیخنده...ا ریدهنمو گرفتم که بلند زد ز یجلو هوی

 بزنه... کیلبخند کوچ هی...فوقش خندهینم ادیاالن چهار ساله ز

 ...خندهیکرده...خخخ ..از بس مث االغ م ریتغ یاالن همه باورام نسبت به ار یول

 ...رمیگیم ارویخوراک یتو برو به زن گرفتنت برس منم مشما یکاریاصال -

 .. رمیگیم یچشم اب یکه رفتم خارج حور گهیماه د٩مال تو...منم نمیا ای...بهیاره فکر خوب-یار

 بهش حمله کردم... ایرو از رو پاش چنگ زدمو مث وحش ایخوراک یمشما

 ...خوردمیم لویدونه پاست نیبعدش داشتم اخر قهیدق ده

 ...نوینگه داشت ماش یار

 ؟؟؟یسادیعه چرا وا-

 شو... ادهیواسه ناهار...پ-یار

 ...یراه نیداخل رستوران ب میشدمو رفت ادهیخورده بودم...پ ادیاشغاال ز نیاشتها نداشتم...به قوله مامان از اصال
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 سفارش دادن... کسی...همه ممیبهم نشست کینفره نزد6 زیچنتا م سر

 ...ییسمت دسشو دمیحالم بهم خوردو دو هویسفارشا رو اورد...چن لقمه خوردم که  گارسون

 ...کردینگام م یجورینشستم...همه  زیبرگشتم سر م دهیپر یرنگ با

 ه؟؟؟یها چ-

 ... ویمنو ار ینی...کردینگامون م یشاک کمیجونو پدر جونو مامانو بابا  مادر

 ...کردنینگا م یبه ار یموز یهم با لبخندا گهید بروبکس

 مادرجون به حرف اومد.. باالخره

 ارسالن پسرم من از تو توقع نداشتم...االن وقتش نبود...-

 تعجب گفتم.. با

 وقتش نبود مادرجون؟؟؟ یچ-

 ...نیاریم ایواسمون بدن نینوه خوشگل دار هی نکهیا-مامان

 عروسمو سرزنش کنه بامن طرفه... یخوبه...کس میلی...خرمینخ-پدرجون

 هم داماد منو سرزنش کنه با من طرفه... یکس-بابا

 پررو نگا کردم... تیجمع نیدس زدن...حالت تهوعمو فراموش کردمو با دهن باز به ا دنویخند همه

 اش... هیسقلمه فوق محکم خوابوندم تو کل هی...کردیداشت منو نگا م یلبخند موز هیارسالن نگا کردم...با  به

 الزم شد... هیکل وندیفک کنم پ که

 از بازوش گرفتمو گفتم.. شگونمین هی

 !گن؟؟؟ها؟یم یچ نایا-

 پررو گف... تیبلند به اون جمع یجمو جور کردو با صدا خودشو
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 ردن...خو شونییبا شکمو ایگرفته بودم که بعض یعالم خوراک هی...من سیدر کار ن ی...نوه انیکنیاشتباه م نیدار-

 بود کل ماجرا... نیدل کردن...اکه اومدن غذا هم خوردن رو االنم

 الفاتحه مع االخالص و الصلوات...-

 ...رونیب میاز رستوران اومد میخنده...غذاشونو خوردنو پاشد ریزدن ز همشون

 حالم خوب بشه... کمیازاد... یتو هوا میقدم بزن کمی میارسالن گفتم بر به

 گف... دویشن الهام

 ...کنهیم تشی...وردار زن داداشه گلمو ببر بگردونش که جغل عمه اذ یاره داداش-

 خودش پا به فرار گذاشت...االغ... بعد

و بود...ت ایهمون عرش نیاشنا بود...اهااااا ا بیپسره افتاد ...عج هیچشمم به  هوی...حالم بهتر شده بود..میقدم زد کمی

 زودتر قصد یکنم که ار تشیاذ کمیکردم...خواستم  خشیکه سنگ رو  ی...هموننیاومد؟؟افر ادتونیکالس کنکور...

 کمک راننده... یاروم منو نشوند رو صندل کردباز  نوی...در ماشدیدستمو گرفتو کش دویشوممو فهم

 نشوندو گف.. میشونیبوسه رو پ هی

 ...طونکیش یشیموقوف پ یطونیش-

 ...میرف سوار شدو همه راه افتاد خودشم

****** 

 

 باال انداختمو گفتم... یسر

 جان؟؟یبا ه یموافق طونکیش یگفته...راس ینچ...ک-

 گف... دویذوق دستاشو بهم کوب با
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 اررررره...همه جوره...-

 بگم... نامیا یخب پس کمر بندتو ببند که به اش-

 

 ...شدیمرخص م بعد

 ...امیخونه...گفتم من بعداز ظهرم م میمارو مجبور کرد برگرد اوشیس

 منو رسوند دم خونه... ارسالن

 شرکت... یایب دیفردا با ی...ولیچیامروز که ه یخانوم-ارسالن

 گفتم... زونیاو افهیق با

 استراحت کنم... خوامیمن خستم...م یار-

 هم نباشه... یحرف گهی...برو دیستی...فردا که ن یخو االن خسته ا-ارسالن

 ...هیزورگو ک یالیگودز یاز حقوقت کسر هم کنم...تا بفهم دی...تازه بادمیبهت حقوق نم یالک من

 ...دمی...وگرن طالقت میخریکامل م تویزیجه یری...م یکنینم یتلل یللیپوالتم خرج  یکنیکار م بعدشم

 مشت محکم زدم به بازوش که انگار خارونده باشمش گف... دوتا

 ...فهیبخارون دستت درد نکنه ضع کمی..پشتمم یخارونی..چقد خوب میاخ-

 کوفت...برو تا نکشتمت...-

 هی خوادیم یچجور دناشیبا پنجول کش یوحش یکوچولو یشیپ هی نمیبب خوامی..مرمی..نمدمیاوه اوه ترس-ارسالن

 زورگو رو بکشه...خب شروع کن... یالیگودز

 ..ِرمیگی...گازتم مرماااایگیم شگونتین-

 ...نمیبب ریبگ-ارسالن
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 گاز گرفتم که اخش رف هوا.. رمویدوس داشتم گاز بگ شهیبازوشو که هم یهمونجا قایگرفتمو دق دستشو

 ..کنمیشرکت استخدامت م ی...باشه...بعنوان سگ نگهبان جلویکه خطرناک نمیبیاوه اوه..نه...م-ارسالن

 باهات قهررررررررم...-

که هستم ناقص ترم  ینیاز ادیم یکه گفتم کنده شد...االن ار دمیشدمو درشو انقد محکم کوب ادهیپ نشیماش از

 ...کنهیم

 اومد... صداش

 ...یزدیمنو م نمیماش ی..کاش بجایاااا-

 پول دوست...قهرم...-

 ...سیم یخب باش...گود با-ارسالن

 سالم کردم رفتم تو اتاقم... نکهی...رفتم داخلو بعد اکاشیالست غیج یصدا بعدم

 کردم... فیکه افتاده بودو واسه مامان تعر ی...اتفاقنییعوض کردمو رفتم پا لباسامو

 ناراحت شد..اوا رو مث من دوس داشت... یلیخ یلیخ

 دوس داشتم... یلی...که خایدامن پف پف نی...ازیلباس بلند پرنسس هینگا کردم... نهیدختر تو ا به

 ینایچ نیکار شده بود..چ ریکمرش هم حر ی...روشده بود یسنگ کار نشیقسمت س ی...روریس یرنگ صورت به

 براق دوخته شده بود... یصورت ریمورب داشت...رو دامنش هم حر

 فرق کرده بود... یکمیهم داشتم...صورتم با قبل  یصورت میمال شیارا هی

خانوم تر  کمی...ابروهامو به صورت هاشور برداشته بود...دادیچون اصالح کرده بود...پوستم شفاف تر نشون م اوال

 ...دادینشونم م

 ینایبا نگ ییتاج طال هیسرم جم کرده بود... یپروتز گذاشته بودو باال کمشویبازو بسته درست کرده بود... موهامو

 هم رو موهام گذاشته بود... یصورت
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 بود تو صورتم... ختهیجلومم کج ر یبود...موها ختهیکرده بودو پشتم ر زیموهامم فر ر هیبق

 ..رونیرفتم ب دمویکم حالمو پوش یو دوست مامان شنل ساتن صورت شگرمیخانوم ارا دایش یصدا با

 نگام کرد... یبا ناباور دنمیدادم باال کالهو که با د کمی...دمشیدیکاله شنل خوب نم ریز از

 زدمو گفتم... یلبخند

 واسه اقامون بذار... کممیمنو  یاقا خوشگله نخور یه-

 گف... دویبوس مویشونیسمتمو دستامو گرف...پ اومد

 ...یماهتر شد یخانومم ماه بود-

 ...سین یدرش شک نکهیا-

 ...یسورمه ا نیج هی...ریس یکت اسپرت اب هیافتاد... پشیتازه نگام به ت مویدیخند

 هس درست کرده بود... کمیکه وسطاش هس بغالش  شیشگی...موهاشو مث مدل همیسورمه ا یاب رهنیپ هی

 ...دنیبخورم اقامونو...چقد خوشگله...امشب دخترا قورتش م جوووون

 ...ارمیچشاشو در م رمیچمبه به اقامون نگا کنه م یدایکردن...مثال اون ل غلط

 هم زده بود... دیسف یکراوات اب هی

 ...میحرکت کرد نشیمردونشو بسمت ماش یبسمتم گرف...دستمو گذاشتم تو دستا دستشو

 خوشگل بود... یداشت...که االن پر از گال یبنز  مشک هی

 واقعا سخت بود... ی...نشستن با اون لباس پفنمیبرام باز کردو کمکم کرد بش درو

 روند... نویرول نشستو ماش پشت

 ...نییپا دشیکش مینیب ی...دستشو بسمت کالهم اوردو تا جامیخوندیکردو باهم م یاهنگ شاد پل هی

 ...نمیبینم یچیارسالن...من هعه -
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 ...شهیخراب م مونیباز شب نامزد کنمیشلوپلش م زنمیبخواد نگات کنه م ی..کسینیبب یزیالزم نکرده چ-ارسالن

 ود...تاالر باال..سخت ب یاز پله ها میشم...باهم رفت ادهی...درو باز کردو کمکم کرد پمیدیتاالر رس ینگفتم...جلو یچیه

 ..راحتم هس...پوشمیم یشلوار ورزش هی...خب شیییاون دامن گنده...ا با

 ...میداخل رفت میبردار اعالم کرد بر لمیف ی..وقتادیخانوما اعالم کردن داماد داره م به

 بودن... سادهیدر وا یدالرام جا کاویدر اورده بودم...مامانو مادر جونو الهامو مل شنلمو

 بودن... سادهیاومدن...اوا و نفس هم اونور تر وا روزیو دالرام پر ایارش

 اسپند اومدو دور سر منو ارسالن چرخوندش... هیخدمتکار با  یاز خانوما یکی

سالم  لیبا همه فام مویتاالر رد شد یفایرد نیکنار رفتن...از ب دنویبوس مونویشونی...پمیدیمامانو مادر جونو بوس دست

 ...میخوشامد گفت مویکرد یاحوالپرس

 ...اوا خوشحال بود...خدارو شکر...میعروس داماد نشست گاهیتو جا میرفت

 نبوده... ایحتما عمرش به دن یگیراس م گفی...مخوردیغصه نم نشیواسه سقط شدن جن گهید

 اخجون... ی...وامیبرقص میاعالم کرد بر یج ید

 کن دختر ایح-وجدان

 وجدان جان؟؟؟ یگینم کیتبر-

 ...یگلم...مبارکه...خوشبخت شچرا -وجدان

 ...هاهاهاهامیجون که ما برقص یج یاهنک خوجل بذار د هیوسط ...حاال  میارسالن رفت با

 فرجام ریبا تو از ام یزندگ اهنگ

 سین ایرو گهیبا تو د یزندگ"

 سیشدم از تو تو دلم جا ن پر
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 اشکام یسره شوقه همه  از

 همرام ییچون تو زمیخوشبختم عز یلیخ

 

 بمنو حسم یکینزد تو

 که برم  خواستمیم

 نتونستم اما

 عشق ما نیهس ب یفرق هی

 ایدن نیکل ا یتموم عاشقا با

 اروم گرمه اغوشت چه

 که غصه هات بشه فراموشت خوامیم

 ریکه شده تعب اسیتو رو عشق

 ریرو بدم تغ ایواسه تو دن خوامیم

 

 سین ایرو گهیبا تو د یزندگ

 سیشدم ازتو تو دلم جا ن پر

 اشکام یسره شوقه همه  از

 زمیخوشبختم عز یلیخ

 "همرااام... ییتو چون

 ...الیخ ی..ارومو بمیدیرقصیهم م یروبرو
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 روزا نیبمن ا یریگیسخت نم"

 ایدن نیا یتو رینشم دلگ تا

 تو شب چشمات خوابمیتو م با

 هاتیموج خوب رهیمن م سمت

 مونهیتو،تو قلبم غصه م یب

 تو هرلحظه خونه زندونه یب

 هامیسخت یتو

  یهمدرد هی تو

 تو ممنونم از

 "یکرد عاشقم

 ...خوابمی...اره من تو شبه پر ستاره چشماش مخوندیواسه من م انگار

 همدردو مونس واسه منه... هی اون

 گذاش... گهیاهنگ د هینذاشتو  یج یکه د مینیبش میتموم شدن اهنگ خواست با

 ...یدیاز احمد سع نینازن اهنگ

 من دارم ارویعشقمه دندستام تو دسته "

 اسمون من تورو دوس دارم یخدا قده

 نمیعاشق رو زم نیخوشبخت تر باتو

 نمیتر زیعز ییبه تو که تا ابد تو قسم
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 لباس نیبه تنت چه قشنگه ا نمینازن

 مال ما دوتاس ایدن میتو مال هم منو

 دستاتو بمن ماهه نقره کوبه من بده

 "خوب من... یلحظه ها شهیجوادانه م باتو

 بچرخم... ینیمردونش قفل کردو دستشو باال برد... یتو دستا فمویظر یها پنجه

 پاش ارومو با قر رو زانو خم شدم... ی...جلودنیچرخ زدم که همه هو کش هی

 بود...با پارتنر رقصم... میهمشگ عادت

 ..خخخشهیخراب م لممونیرقص شاباش نده...ف نیح یگفته بود کس یج ید

 حسودا کور بشهچشم "

 کردم یانتخاب چه

 یماه شد کهیت هی امشب

 چشات بگردم دور

 به واژه خط به خط واژه

 کردمیبتو فک م من

 "کردم... هیقشنگو بتو هد یترانه  نیا که

 ...ختیریم واریتموم شدن اهنگ شاباش بود که از سرو کولمونو از درو د با

 تو اون... ختیمشما اوردو همه رو ر هی اوا

 ...دینگر شد ندهیبه اوا خانوم...چه ابه -

 ...مییشما ی...ابجگهیبعله د-اوا
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 ...خورتتیم اوشیامشب س یانقد خوشگل کرد-

 گف.. دویخند

 ...نیبنده خدا باش که بابات امشب عمرا بذاره کناره هم بمون نیرو نخور...بفکره دل ا ایتو جوشه س-

 چرا نذاره؟؟؟-

 ...نیکنیتو جلدتونو کار بد م رهیم طونیچون ش-اوا

 مشت اروم به بازوش زدمو رفتم کنار شوشوم نشستم...چه مظلوم شده...جونم... هی

 ...خورنشیاقامون چه خوشگل شده...دخترا دارن م-

 گف... دویخند

 نگا کن.. دارویش-

 ..ایحیباس دکلته قرمزش...ببودو نشون داد..شال که سرش نبود..مانتوش هم باز بود..با اون ل دایکه ش ییدست جا با

 ...نیکه دستش بودو پرت کرد رو زم یشربت وانیکردم که ل ی...طرفش زبون درازکردیبا تنفر بمن نگا م داشت

 ...تیترب یب

 ...دیخندیداشت م ارسالن

 ؟؟؟یخندیتو چرا م-

 ..یکرد یزبون دراز-یار

و ...شربتم پشت سرش تکردیهارو تو حلقم م ینیریش یکی یکیشربت اوردن...ارسالن  وینیریموقع برامون ش همون

 ...ختیریحلقم م

 اونهمه رو قورت دادمو با حرص گفتم... یبندازه تو حلقم که دستشو گرفتمو نذاشتم...بسخت ویبعد یکی خواست

 ؟؟؟یخفم کن یخوایم-
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 گف... دویخند ثیخب

 ...رمیبگ ایچشم اب یازون حور یکیتورو بکشم بعد برم  خواستمیاره...م-

 مشت محکم زدم به بازوشو گفتم.. هی

 ..یریبگ ییزن اروپا یخوایم یگیم ی...هیاصال باهات قهرم...تو منودوس ندار-

 هس... میکردم خانوم...اوه اوه چه عصبان یشوخ-ارسالن

 ...میبرش زد کویاوردنو ارسالن دستشو گذاش رو دستم...باهم ک کویک

 یتو صور ییکاکائو یپوشونده شده بودو با خامه ها دیسف یبزرگ سه طبقه به شکل قلب...روش با خامه ها کیک هی

 کوچولو درست شده بود... یروش گلها

 ..مهمونا پخششون کردن. نییاومدنو  کیک یکوچولو یها کهیبعد با ت قهیبردن...چن دق کویخدمتکار اومدنو ک چنتا

تقکه کوچولو برش زدو گذاشت دهنم...زود دهنمو  هی...میذاشتیتو دهن هم م دیمنو ارسالن هم اوردن...با واسه

 گاز جانانه از دستش گرفتم که صورتش سرخ شد... هیبستمو 

م مراقب باش دیکنه...با رینزنه...نوبت من شد...خدا بخ ییباشه حرف زن اروپا نی...حقشه تا ارونیب دیکش دستشو

 ناقصم نکنه...من دستامو الزم دارم...

 ...بعله

براش چشمو ابرو  دمویکش رونیدستمو ب یکه زود رهیگذلشتم دهنش...خواست دستمو گاز بگ دمویبر کهیت هی

 !؟یشد هیاومدم...به نشونه ضا

 کردن کصافطا... یشوشومو خال بی...جدنیرقص کمیاومدنو  لیفام یچنتا از دخترا الهامو

 رقص... ستیاز جاش پاشد اومد سمت پ دایبس شاباش گرفتن...ش از

 بگذرونه... ریبرقصه؟؟؟خدا بخ خوادیم اوهک

 که گف... دمیمن رد شد ...صداشو شن یاز جلو اومد
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 من بود.. یجا یکه تو نشست یینجایا-

 گرفتو گفتم... لجم

 ...ومدینگرفتم...ارسالن از تو بدش م ویکس یمن جا-

 گف.. سادویکنارم وا اومد

برام زنگ خطر  دمتیخراب شد...از همون لحظه اول که د یبا اومدن تو همه چ یعاشقم کنمش..ول تونستمیم یول-

 ...یبود

 ...شدیعاشقت م دیکه باهم بزرگ شد یهمه سال نیاگه قرار بود عاشقت بشه تو ا-

 ...یبا عشق من داشته باش یراحت یزندگ ذارمیمطمئن باش نم-دایش

 رو مغزت فشار اورده... ی...گرونهیبذا باد ب رهیبرو -

 حرصو پاکوبان از کنارم رد شد... با

 عشقش...خاکبر سر... گهی...واال..ور داشته به شوور من ماسیح یب یادیدختر ز نیا

 همون اوا و نفس اومدن... ینیبس محل  یموقع خروسا همون

 اقا ارسالن..مبارک باشه... گمیم کیتبر-اوا

 ...نیهم کپک بزن یبپا شاالی...اگمیم کیمنم تبر-نفس

 جن زده ها شد.. هیشب افشیجانانه از پهلوش کندم که ق شگونین هیمنم  دویخند ارسالن

 ...میجبران کن اتونیتو شاد شاالیممنون ا-ارسالن

 هفته قبل بود... مونیما که شاد-نفس

 بود... یمنظور عروس یاو بله بله...ول-ارسالن

 ...شاالیاها..بله...ا-نفس
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 با شوشوم اختالط کنم... خوامی...منیگمش نیبر نین؟؟؟پاشیندار یشما کارو زندگ-

 نکن.. یطونیش یاختالطتو بکن ول-اوا

 گف.. دویخودش فرار کرد...نفس خند بعد

 ...نیکن یزیابرو ر نهیبش نتونیب ادین طونیوخ ش هیمنم با اوا موافقم...-

 خانوموار با اجازه گفتو رف... یلیاش...که سوراخ شد...خ هیسقلمه محکم زدم تو کل هی

 ...با تعجب گف...دمیکه دستمو کش نمیکه بش دیدستمو کش یار

 ...ارمیخانوممو ناراحت کرده؟بگو برم دخلشو ب یشده؟؟؟کیچ-

 ...ارویح یاالغه ب یدای...بعدم اون شاریپس اول دخل خودتو ب-

 کرده؟؟ کاریچ دایش یکردم ول یشوخ خودم که-یار

 ...یداشته باش یراحت یبا عشقم زندگ ذارمیمطمئن باش نم گهینکرده...فقط اومده بمن م یکار چیه-

 ..دیغر ارسالن

 ...ارمیپدرشو درم رمیگه خورده..االن م-

 بره که دستمو گذاشتم رو دستش...بااخم نگام کردو گف... خواس

 خرابو... یولم کن...بذار برم حقشو بذارم کف دستش دختره  یال-

 درس... یپرروعه ول کمی...درسته اون یزنیدرمورد دختر مردم م هی...ارسالن چه حرفهییییه-

 سرش دوس پسر داشته...تازه با چنتاشونم... ی...اون به اندازه موهاگمینم یمن الک یال-ارسالن

تاسف تکون داد...دستشو گرفتمو بهش لبخند زدم که سرشو اورد جلوو  به نشونه یسر نوییانداخت پا سرشو

 ...دیبوس مویشونیپ

 کردن... یشد اوا و نفس اومدن سمتمونو باهام روبوس یتاالر خال ی...وقترفتنیداشتن م مهمونا
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 شوورامون منتظرن... گهید میگلم مبارکت باشه...ما بر یابج-اوا

 ..یطونیبا سانسور ش ی...توهم برس ولمیبرس مونیبه شوور دار میماهم بر گهیراس م-نفس

 گفتم.. مویدیخند

 تو کنکور؟؟؟ یقبول شد ینفس چ-

 رو دوس دارم... ییو پوستو مو...خودم ماما ییماما-نفس

 تو... شیپ میایم میکن مانیزا میعه پس ما که خواست-

 اوا شدمو گفتم... یناراحت متوجه

 ...نیبرس شتونیگاو م یبه شوورا نیبر نیپاش-

 ...میکنی...درباره شوورامون درست بحرف که شوورتو باز شلو پلش میهو یهو-اوا

 دور کمرم حس کردم... ویدست یکردنو رفتن...گرم یاونا خدافظ مویدیخند

 ..کنهینگام م یارسالن داره با لبخند مهربون دمید برگشتم

 گفتم.. دمویبوس گونشو

 حال اقامون چطوره؟؟؟-

 گف... دویبوس اونمونمو

 خانومم... یبه خوب-

 ...میونشیگذاشت رو پ شویشونیبرگشتم سمتشو دستامو دور گردنش حلقه کردم...منو به خودش چسبوندو پ کامل

 عشقم... یامشب مث ماه شده بود-ارسالن

 ...ییاقا یدلبر شده بود یلیتوهم خ-

 ...هیشیاقا پ دیدزدیوگرن خانوممو م میخدارو شکر مختلط نگرفت-ارسالن
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 ...دزدهیتورو م ادیم یشیپ گفیم شهیبابا افتادم...هم یحرفا ادی

 لبام کل وجودم داغ شد... یارسالن رو یبوسه ها یاحساس داغ شدن لبام چشمامو بستم...از داغ با

 عادت کرده بودم...به حس دستاش... گهید ی..ولکردیم نییداشت دستشو رو کمرم باال پا باز

 الهام که گف... طونیش یبرق زد...بعدش صدا زیهمه چ هوی

 گرفتممممم...-

 لباشو از رو لبام برداشتو همونطور که تو بغلش بودم به الهام گف... اروم

 ...ریهم بگ گهید یچنتا هی...نیافر-

 با خنده و تعجب گف... الهام

 دومیالزم بود...کاش زود تر م تیجناب برادر...اومدن الناز به زندگ یکنیم یزی...ناپرهیراه افتاد نمیبیبه به...م-

 ...زدیزودتر تورو استارتتو م

 الهام گف.. دمویخند

 ...عسل منتظره...هی...اتلنیبدو-

 وقت ازش واسه ما گرفته بود... هیدوسته الهام عکاس بود...الهام  عسل

 ...نمیباز کردو کمکم کرد بش نشوی...در ماشمیدکمکم کرد شنلمو بپوشمو باهم از تاالر خارج ش ارسالن

 دختر جوون اومد سمتمون..الهام هم کنارش بود... هیداخلو  می...رفتمیبود هیدر اتل یساعت جلو مین بعده

 اون دختر گف... مویکرد سالم

 ...میداخل که شروع کن دییمن عسلم...دوست الهام...خب بفرما-

 ...رهیکه عکس بگ میسیوا هیاتل یو در کدوم جاها ییچه ژستا گفیداخلو عسل بهمون م میرفت

 ...خخخشدیتر م۱٨رفته ژستا   رفته
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 من رو دست ارسالن بودمو دستام دور گردنش حلقه بود...لباشو گذاشته بود رو لبام... شیکی

اون بغلم کردو واسه ساکت کردنم لباشو گذاشت رو  مویدرختا باهم دعوا کرد نیشمال انداخت...که ب ادیمنو  که

 لبام...

 من از پشت تو بغلش بودم... یکی

خمار نگام  یزده بودو با چشما مهیبودمو ارسالن روم خ دهیبود که من رو تخت دراز کش یاز همه بدتر اون یول

 ..کردیم

 ...دیخندیمن م یشدنا دیهم همش به سرخو سف دهیند ریعسل خ نیا

 خمار نگام کرد... طونویش یارسالن با چشما رونویرف ب دهیند ریبود...خود عسل خ شیاخر هیژست خاک بر سر نیا

 متر.. یلیم هیهلش دادم...امان از  نشویدستامو گذاشتم رو س دمویخند

 اقاهه برو کنار ... یاها-

 ...دینرم لبامو بوس نوییگردنم...سرشو اورد پا ریباال انداختو دستاشو برد ز ابرو

 لباسمو از پشت باز کرد... پیز نوییاز دستاشو برد پا یکی...خشونتشم دوس داشتم...دیبا خشونت تر بوس کمی

 ...دیاوردم باالو گذاشتم رو شونه هاش...سرمو چرخوندم که گونمو بوس دستامو

 زشته... ادیم یارسالن پاشو...االن کس-

 خمارش نگام کردو گف... یچشما با

 ...شمی...دوستت دارم...بلندم نمی...زنمخوامینم-

 تخس شده بود... یافتاده بود...خندم گرف...مث پسر بچه ها شیشونیاز موهاش رو پ کمی

 مورد عالقتو بذار کنار...زشته... یبهش گفتن اسباب باز انگار

 بوسه کوچولو رو لبام گذاشتو پاشد... هی
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تاد کمرم اف یهمون باال تنش تا جا ینی...نییلباسم افتاد پا هویصاف کردو کمکم کرد پاشم...پاشدم که  لباساشو

 ...نییپا

 ...هییییییییه-

 اومد... قشینفس عم یگذاشتم جلومو پشتمو بهش کردم...صدا یضربدر دستامو

 بست... پشویز دویگرمش که لباسمو باال کش یدستا بعد

 خانومم؟؟؟ میبر-ارسالن

 سمتشو دستمو گذاشتم تو دستش.. برگشتم

 ...میبر-

...با پدرجونو مادر جون هم  ایمامانو باباو ارتامو ارش نیکرد...ماش ادهیخونه پ یمنو جلو مویشد نشیماش سوار

 پشتمون بودن...

 کردو گف... تیاز مامان گرفتو باز کرد...منو به داخل هدا دویشدمو ارسالن کل ادهیپ نیماش از

 ...کنهیم رونمیبرم...وگرن بابات با لنگه کفش ب دیخانومم..من با گهیخب د-

 ...دمیگونشو بوس دمویخند

 شرکت... امی...فردا مزمیمراقب خودت باش عز-

 ...استراحت کن...ی...خسته اخوادینع...نم-ارسالن

 ؟؟؟یاریب ییواسه خودت زن اروپا اهویدنبال نخود س یمنو بفرست یخوای...مرمینخ-

 ...دیلپمو کش دویخند

 ...خورمتیم امیم بندمی...برو که االن درو مطونیبرو ش-ارسالن

 خندش اومدو بعدش گف... یفرار کردم از پله ها باال...صدا دمویغنچه کردمو محکم لباشو بوس لبامو
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 خورده بودمت... یموندیم گهیلحظه د هی-

 گذاشتم......موهامم باز دمیپوش یشلوار راحت کوویتر هیگرفتمو  دوش

 خانومتر شده بود... افمی...واقعا قنهیا ی...راحت شدم از شر اون لباس...رفتم جلوشییییاخ

 اومد... میزنگ گوش ی..صدادمیشدمو رفتم تو تختم دراز کش الیخ یب

 بود... ارسالن

 گفتم... برداشتمو

 مجدد به سلطان قلب خودم... یسالم-

 عشق خودم... گانهیدوباره خدمت  یسالم-ارسالن

 ؟؟؟یا ؟؟خونهییاقا یخوب-

 گلم...اره خونم... یمرس-یار

 ؟؟؟یخونه ا یکجا قایدق-

 تو اتاقم رو تختم...عکس توهم بغلمه...دلت بسوزه...-یار

 گفتم.. دمویخند

 ...دمیمنم رو تختم دراز کش یچه تفاهم-

 ...یجان...جام خال یا-یار

 خوبه... میلی...خسین یجات خال چمیه رمینخ-

 تو... امیخونتون...از پنجره اتاقت م یجلو امیم شمی...االن پاماس؟؟باشهینجوریعه؟؟ا-یار

 ...نمیماهتو بب یشرکت که رو یای...فردا به موقع بیکنیخونه استراحت م ینیشی...میکنیم جایشما ب-

 خانوم... طونی...شیزنیحرفا نم نیاز ادیز میهم یروبرو یوقت-یار
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 ...یکنه...رودل کن تیادیز ترسمیاخه م-

 ...دمیکردمو خواب یحرف زدن ازش خدافظ کمی بعده

******* 

 نکن... ریروز اول انقد د گهیبدو د یکچل بش یاوا اله-

 دانشگاه... میرفتیم میبهمن بود...داشت یوسطا

 ...شدیاالغ هم داشت حاضر م نیا

 من حاضرم... میبر-اوا

 ...نمیگمشو بب اینه تورو خدا حاضر نباش...ب-

 ...میدر کالس بود یساعت جلو میخودمم پشت رول نشستم...بعده ن نمویدادم تو ماش هلش

دانشجوهاس که  نیتخته واستاده بود..فک کردم از یپسر جوون پا هیداخل... میرفت مویاستاد اومده بود...در زد انگار

 ...ارهیاستادا رو در م یادا

 که پسره برگشتو گف... مینیبش میرفت

 سر کالس؟؟؟ نیاومد یبا اجازه ک-

 با پدرو مادرمو بزرگترا...-

 کردو گف.. ی...پسره اخمدیترک کالس

 ...دمیانضباط سر کالسم راه نم یب ی...من دانشجورونی...بیکنیکه م میبلبل زبون-

 ...شهیراه نده...راه باز جاده دراز...دلمم برات تنگ نم م؟؟؟خویمگه دار شهیمگه م-

...رفتم با اوا رو دوتا خندنیم یکنن...ه تتونیخاص یهم درحال خنده بودن..خاک بر سره ب یامروز یجوونا نیا

 ...میکنار هم نشست یصندل
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 ...رونیادب...ب یشما خانومه ب-پسره

 ...می..هفته قبل واسه انتخاب واحد اومده بودزیرو م ذاشتمیواحدمو م نیا یبودو داشتم درسا نییپا سرم

 ستم؟؟؟یخانوم مگه با شما ن-پسره

 بود گفتم.. نییکه سرم پا همونطور

 نی...خورد سره مارو...اه اه..حاال اگهید رونی...بدو برو بگهیداره بهش م ینیجوجه ماش نیکه ا ی...همون خانومبابایا-

 استاده کجاس؟؟

 با اخم بمن نگا کردو گف... دویکالس منفجر شد...پسره به تخته کوب باز

 ...رونیب دییبنده با شما هستم...بفرما-

 زهی...پاستوریپاکت ری...شدهیاتو کش ینیماش ؟؟جوجهیدیکه بمن دستور م یهس ی..تو کهیبذا باد ب رهیبرو -

 ...زهیهموژن

 داد زد... پسره

 کالس هستم... نیبنده استاد ا-

 سه در چهار گفتم.. لمیتو ف یصادق یعل مث

 ...یگیمیچ-

 ...دمیرس جهینت هیکردم به  لیحرفشو تحل یوقت هوی...نییانداختم پا سرمو

 کنه... ریدادنم؟؟؟خدا بخ یاستاد بودن...چرا من استاد سوت شونیا بعله

 ...خاک بر سرم..کنهیواحدمو حذف کنم...مشروطم م کنهیم مجبورم

 ...گهید میایاوستا...جلسه اوله..باهم راه م الیخیب-

 ..رونی...بامیجور با شما کنار نم چیبنده ه رینخ-پسره
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 گفتم... یباد کرد...با لجباز میرگ لجباز باز

 انگل بشم مث تو... هیباشم...نه که  دی..درس بخونم...واسه جامعم مفنمیبش خوامی...مرمینم-

 دهنمو گرفتمو گفتم... یجلو

 سر کوچه... ینه...مث االفانه -

 باز بود... ششونین یداده باش تابیاالغا هم انگار بهشون ت نیا

 ..بار اخرتون باشه..بخشمیرو م دفهی نیفقط هم-پسره

 گفتم... ارومتر

 ...ستین بیباطل...ارزو بر جوانان ع الیخ یزه-

 ن؟؟یگفت یزیچ دیببخش-پسره

 اوستا...شوما به درس دادنت برس... رینخ-

 بود... ستیکرد به درس دادن..مث بچه ادم نشستم به درس گوش دادم...ز شروع

 ...یواحد درس نیمهمتر

وسط هفته بعداز  یکیاول هفته صب بود  یکیدانشگاه مرتب نبود...مثال  میومدیکه م ییترم اول بودم روزا چون

 ظهر...

 ی...همونایچشمم افتاد به همون عرش هویو محوطه...ت میرفت می... همون استاده با اوا پاشدیرپاکتیش دیخسته نباش با

 کردم... خشیکه سنک رو 

 لبخند ژکوند زدو اومد سمتمون... هیاونم بهم نگا کرد... همزمان

 ؟؟یسالمت یخوش ی...خوبیبه به...سالم ابج-ایعرش

 لبخند محجوبانه زدمو گفتم... هی
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 ؟؟؟یدندونپزشک ی...شماهم اومدایسالم...اقا عرش-

 بهت بدهکارم... یعذرخواه هیمن  ی...راسیبله با اجازت ابج-ایعرش

 بابت؟؟؟!-

 گف... نوییانداخت پا یبا شرمندگ سرشو

 بابت رفتار زشتم تو کالس کنکور...-

 گفتم... دمویخند

 نداره من به دل نگرفتم... یاشکال-

 ...یکنیم خی...خوب پسرارو سنگ رو یدمت گرم ابج یول-ایعرش

 سالم..-اوا

 ...نطرفای..چخبرا ازیاوا...شماهم که هست یبه به..سالم ابج-ایعرش

 دانشگاه... یروبرو شاپیتو کاف میرفت مویازش جدا شد میحرف زد ایکه با عرش کمی

 ..میسفارش داد یمعجون بستن دوتا

 ..یال-اوا

 جانم...-

داره تو خارج که شرکت  یدوست هی گهی...مندهیبره خارج...واسه مرداد ماه سال ا خوادیم گهیم اوشیس-اوا

 ...دمیبره اونجا ...منم همونجا درسمو ادامه م خوادیداره...واسه کار م

 چه جالب..-

 جالبه؟؟؟ یچ-اوا

 ره؟؟؟ینگف المان م ایبره واسه کار خارج...احتماال س خوادیارسالن هم گفته بود واسه مرداد ماه م نکهیا-
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 ...یبنام مهرداد احمد ییاقا هیچرا...گف المان...شرکت -اوا

 حتما دوسته که اسمش مهران... اوشیو پسرش که با ارسالنو س-

سر پ پیاک هیبودن از جمله  شاپیکه تو کاف ییکه همه کسا میدیکش جانیپره غیج هی مویبهت بهم نگا کرد با

 برگشتن سمتمون...

 ...میباز بهم نگا کرد مویداد لشونیلبخند مسخره تحو هی

 اره؟؟؟ گهید یایکه تو م شاالیا یال-اوا

 کنم... یدوس دارم اول درسمو تموم کنم بعد عروس ی...ولهیفک کنم اره...عقدمون که دائم-

 ...هیاره خب...فکره خوب-اوا

 وخ ندزدنش... هیکه  رمی...بدوم شوورمو بگستمیفعال ن شیمنکه مث تو ب-

 گف... دویخند اوا

 رو مخم بود... یمهناز حساب شییبدزدنش ازم...دختر دا خواستنیبخدا م-

 ...کردیمراعات نم ینامزد داره ول ایس دیدی...مشدیم زونشیاو میرفتیم هرجا

برداشت که ما  اشیدست از مسخره باز یفقط وقت یول دیرس یکش سیگ سویکار به گ مویباهم دعوا کرد چنبار

 ...یعوض گرفیخبر نداره...وگرن جشن م نمی..باز خوبه که از سقط جنمیازدواج کرد

 گرفتمو نوازش کردم... دستشو

 ... ویترم بعد میخونیترمو م نی...پس اییاوا یخیب-

 نشون دادمو گفتم.. مارویدستم هواپ با

 المان..به به...اخجوووون..بزن قدش... میریفووووووف...م-

 ..زمونیاومد سر م پیاون اک یاز پسرا یکی..همون موقع میدستامونو بهم زد اروم
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 گف... زویکارت گذاشت رو م هی

 واسه توعه.. نیتو خانوم خوشگله..ا-

 گذاشتو روبه من گف... گمیکارته د هی

 مال توعه جوجه کوچولو... نمیا-

 چکار کنم.. خوامیم دونستی...مکردینگام م ثیلبخند خب هیپاشدم...اوا داشت با  اروم

 مال من بودو برداشتمو لولش کردم... گولیکه طبق گفته بچه ژ یکارت اون

 لبخند مکش  هی با

 درجه شل شد...۳60تا  ششیبهش نگا کردم که ن مرگما

 ...کردیگشاد شده نگام م یحرکت تند کردم تو سوراخ دماغش...با چشما هیلوله شده رو تو  کارت

 ...شینیسوراخ ب یکیو فرو کرد تو اون مال اون بود لوله کرد گولیکه بازم طبق گفته بچه ژ ویهم پاشدو اون کارت اوا

 گف... شونیکی...زدنیگاز م زویازونور داشتن م دوستاش

 زد تو صورتت... ی...با استامبولنیبش ایساسان توروخدا ب-

 غش کرد.. زیخودش از خنده رو م باز

 به نشونه تاسف تکون دادمو گفتم... یسر

 ...یامروز یامان از جوونا-

 گف... شونیکیاز خنده... دنیترک باز

 ...یجوون یول یری...پیباش خایخانوم...فک کنم شما زل دیببخش-

 ...دیچلغوزش خند یخودش هرهر با دوستا باز

 دوستات.. نیبا ا یانگل جامعه ا هیعقل دارم...توهم  ریپورفسور پ هیبه اندازه  یبنده جوونم ول رینخ-
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 که اومده بود یقط شدو صاف سرجاش نشست...اون خندش

 سرجاش نشست... تیلب چنتا فوش ابدار دادو با عصبان ریبده ز شماره

 ...گارسون سفارشامونو اوردو رف..میاز خنده غش کرد مویاوا هم نشست منو

 ازون پسرا گف... یکیکه  میبر میپاشد مویکوفت کرد میورداشت

 ...دمت گرم...یابج ولیا-

 ...میدیگف که نفهم ییزایچیاون پسره و  یمشت زد به بازو هی تیکه اومده بود شماره بده با عصبان یاون

 کردو خودش رف... ادهیدر شرکت پ ی...منو جلومیاوا شد نیسوار ماش رونویب میاومد شاپیکاف از

 شدمو رفتم داخل... ادهیداخل شرکتو سوار اسانسور شدم..طبقه شرکت ارسالن پ رفتم

 خوابش برده... زشیم یرو دمیاتاقشو زدم...جواب نداد...درو باز کردم که د در

 ...سادمیکه االن خوابه..رفتم سمتش...کنارش وا کردهیچکار م شبید نیا

 ترکوندمش... هویبرداشتمو  زشیسوزن ته گرد از رو م هیبادکنک از تو کولم دراوردمو باد کردم... هی

 خواب بود... جیاونورو نگا کرد...گ نورویها از خواب پاشدو ا وونهید مث

 پشت بغلش کردمو کنار گوشش گفتم.. از

 ساعت خواب...-

 نگام کرد... ثیلبخند خب هیکردم که برگشت با  تشیمتوجه شد من اذ انگار

 جاش پاشدو دنبالم افتاد... از

 م......اخر خسته شدمو اون محکم گرفتدمیپریم گهیمبل د هیمبل رو  هیاز  زدمویم غیج

 بود...گرفتار دام شد... نیکه دانه چ یمرغ-یار

 ...یمن افتاد رهی...حاال هم گیکرد یطونیش
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 کاناپه نشستو منم نشوند رو پاش...دستامو دور گردنش حلقه کردمو گفتم... رو

 که امروز تو شرکت خوابت برده بود؟ یکردیچکار م شبید-

 خونمون موندن...2دوست بابا اومده بود با خونوادش خونمون تلپ شده بود...تا ساعت نیبابا..ا یچیه-یار

 اره؟؟؟ ادیقراره با ما ب اوشمی...سییاقا یاها...راس-

 کجا؟؟؟-یار

 المان...-

 ؟؟؟یدونیاها ...اره...تو از کجا م-یار

 کالغه خبر داد...-

 هس؟؟؟ یکالغه ک نیحاال ا-یار

 اوا...-

 منم روش... دویبه پشت رو کاناپه خواب خودش

 گف... دویکش ازهیخم

 اد؟؟؟ی...تو خوابت نمادیمن بازم خوابم م-

 نچ..-

 پس بخواب...اشکال نداره...-یار

 چشماشو بست... خودشم
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 ...دینخواب...پاشو...حوصلم سر یعه ار-

 ...کردیدر اورده بود که همونم جذابش م شیته ر کمیبود... دهیهمچنان خواب کردویتوجه نم اصال

 ...ششیرو ته ر دمیدستمو کش دمیکشیبابارو م یشایکه ر امیبچگ مث

حال  ششیموهاو ر دنهی...تا حاال دقت نکرده بودم...چقد کشدمیموهاشو کش کمی دمویرو صورتش کش ناخنامو

 ...داداااایم

 که کالفه چشماشو باز کردو گف... دادمیبه کارام ادامه م نطوریهم

 ...یمنو...کچلم کرد یدقه...کشت هی رینکن بچه...اروم بگ-

 قهقهه زدمو سرمو گذاشتم رو شونش.. بلند

 بخواب... یدختر خوب...بگ یاها...حاال شد-یار

 ؟؟؟یخونه نموند یواسه چ ومدی...حوصلم سر  رفته...بعدشم تو اگه خوابت مرونیب می...برخوااااامینم-

 حرفا... نجوریکار کنه و از دیداده بود پاشو برو به کارات برس...مرد با چیسه پ ریبابا گ-یار
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 گفتم... دمویچونشو بوس ریز

 ...جونه من...گهیپاشو د ییاقا-

 خستم...نکن... یال-یار

بهم حمله کردو پرتم کرد  هوی...با اخم نگام کردو سادیپاشدو وا قهی...بعده چن دقدمیدستمو بردم تو موهاشو کش باز

 رو کاناپه...مانتومک زد باالو شروع کرد به قلقلک دادنم...

 ...ومدیبودم اشک از چشمام م دهیبس خند از

 ارس..الن...تو..رو خدا...ن..کن...بس..بسه...-

 نگام کرد... ثیدست نگه داشتو با لبخند خب باالخره

 ...ینکن تیرو اذ الیاقا گودز گهید یحقته...تا تو باش-یار

 ...رونیاز اتاق پاشد رف ب بعدم

 درستش کردم... دمویلباسامو درست کردم...مقنعمو که در اومده بود پوش پاشدم

 اومد توو گف... یار قهیچن دق بعده

 ؟؟؟ میبزن یدور هی میبر-

کوفت واسه من  کمیشدمو خودش رف  نشی...سوار ماشمیتکون دادمو باهم از اتاق خارج شد دییبه نشونه تا یسر

 که دهنمو پلمپ کنه.. رهیبگ

 ...یادبم خودت یب

 نیبه صورتم خورد...ا یروشن کرد...پنجره رو باز کردم..باد سرد نویبزرگ گذاش رو پامو ماش یمشما هیاومد  یوقت

 هوارو چقدر دوس داشتم...

 نده خدا از دستمون الفرار بودن...ب یکه پسرا یی...روزادازهیم گشتمیبا اوا برم رستانیکه از دب ییروزا ادی منو

 بود محمود خشتک دراز... یکیبود ممد االف... یکیبود پسر حامله... یکیبود عباس ابرو قشنگ... یکی
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 چپ چپ نگام کرد... یزدم ززر خنده که ار یپق میکه منو اوا براشون گذاشته بود ییاسما یاداوری از

 ...یخودت وونهید-

 نگفتم... یزیمنکه چ-یار

 ..یبگ یخوایمیچ دیفهم شدینه خب...از طرز نگاه کردنت م-

 ؟؟؟یکردیفک م یخو حاال...به چ-یار

 خونه... میگشتیبرم رستانیکه با اوا از دب ییبه اونروزا-

 وونه؟؟؟ید یشیخنده داره پ نیخب ا-یار

 بودن... یخنده داره که پسرا از دستمون فرار نیا ریعمته...بعدشم نخ-

 ...عباس ابرو قشنگ...ممد االف...پسر حامله...محمود خشتک دراز...میاسم گذاشته بود واسشون

 ...دیخندیسرخوش م ینجوریخنده...دفه سوم بود ا ریزد ز هوی ارسالن

 من ارزو دارم...جوونم...بعدا بخنده... یاقامون بشم...ول یمن قربون خنده ها یاله

 ...یدیاالن به کشتنمون م یار-

...چنروز هیاز خونه فرار ایچرا س دمی..دوستتم مث خودته...حاال فهمیا وونهیالناز بخدا د یحواسم هس...ولنه -یار

 ...شمیم یمنم از خونه فرار گهید

 به بازوش زدمو گفتم... یمحکم مشت

 ...ی...مظلومی...مهربونیناز نی...من به ای...خوشگلی...خانومیاز خداشم باشه...از خداتم باشه...دوستم به اون گل-

 خنده... ریزد ز یپق باز

 ؟؟؟یخندیم یدادن ه یرجندیمگه بهت معجون ب یار-

 بلندتر شد...اشک چششو پاک کردو گف .. خندش
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 لوپز... فریجن میکیاوا  یکی یتو مظلوم یکی...مظلوم...یخوب اومد ویاخر یکی...اون یبامزه ا یلیخ یال-

...ادم جونشم براتون بده بازم بهمون پشت نیمردا همتون مث گربه ا...شما کنماااایشلو پلت م زنمیارسالن م-

 ...نیکنیم

 سمت خودشو اروم بغلم کرد... دینگه داشتو بهم نگا کرد...منو کش یکنار نویماش

 مطمئن باش... نوی...اکنمیبتو پشت نم چوخینه النازم...من ه-ارسالن

 ..دیچیتو گوشم پ حرفش

 "کنمیبتو پشت نم چوخیمن ه"

 توش نهفته بود...منم اروم زمزمه کردم... یارامش چه

 ارسالنم... ذارمیتنهات نم چوقتیه چوقتهیه چوقتهیمنم ه-

 به حرکت دراورد... نویماش موی..از هم جدا شددیبوس مویشونیاونم پ دمویچونشو بوس ریز

 ...ییاقا-

 جانم النازم...-ارسالن

 ؟؟؟یتنهام نذار چوخیه یدیقول م-

 گذاشتش رو دنده ... دویاورد جلوو دستمو گرف...دستمو بوس دستشو

 خودشم گذاش روش... دست

 قول مردونه...-ارسالن

****** 

 

 ...یکشینازشو م یدوس دار ویتو سره خودت...خب زنشو دوس داره...توهم ال خاک



 ضربان عشق

 
466 

 

 گرفته بشه... دهینه انقد که غرورم ناد یخب ...ول اره

 عشقت کنار بذار.. ی...غرورتو جلوزهیرابر عشق ناچفراموش نکن که غرور در ب نویا

بهش بها  یاونقد شهینم لیدل یمهمه...درسته النازو مث خودم دوسش دارم...ول یلیمن گوش نکردم...غرورم خ یول

 بدم که اگه خواس ترکم کنه غرورم له بشه...

 منه...تا ابد......نع..الناز مال دیبخواد ترکم کنه بدنم لرز یروزیالناز  نکهیفکره ا از

 بعد خودمو... کشمیخواس ترکم کنه اول اونو م یروزی اگه

****** 

 

 کارش.. یرف پ میامتحانم داد نی...خدارو شکر تموم شد...اخریواااا-

 چسبه؟؟؟یم یچ یدونیحاال م-اوا

 ...میگفت موینگا کرد بهم

 ...یپسرازار-

 ...رفتنیپسرو دختر حلق تو حلقه هم داشتن راه م هیمتر کردن... نیبه زم میشروع کرد مویبهم زد دستامونو

 عاشق... یالهایگودز-

 ...کیااااه چه رمانت-اوا

 با حرص گف... دختره

 ...هیفضولش ک مینیبب میخوایم-

 ...مییما-اوا باهم منو

 گف... غوشیج غیج یخنده...دختره با صدا ریزد ز پسره
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 ؟؟؟یخندیم یدار یواسه چ-

 اخجون دعوا...-

 ...زدنیم۱٨ یحرفا گهیبهمد کردنویسه تا پسر داشتن دعوا م میجلوتر رفت کمیخنده... ریهردوشون زدن ز ندفهیا

 واسه پسرا... یشیدعوا دعوا دعوا سره لوازم ارا-

 گف... شونیکیتاشون برگشتن سمتم... هرسه

 ها؟؟!-

 سره اون داد زد... گشونید یکی

 باال.... ایاوسکول؟؟؟رد کن بده...ب یکم اورد هیچ-

 بوده... یموضوع شرطبند دمیفهم

 ...دهیزیحرومه...ماله  یشرطبند-

 تاشون با تعجب نگام کردن... هرسه

 ن؟؟؟یدیخوشگل ند هیچ-

 ...میدیند مونینه م-شونیکی

 ...نیبب نهیعه پس برو تو ا-

 شده بود... هیکه ضا یخنده و زدن سره شونه اون ریبلند زدن ز گهید یدوتا اون

 ؟؟؟یشد هیضا دیمج داش-گفتن

 ...میدیبه خونه رس میکه انجام داد گهید ی...چنتا مردم ازارمیبه راهمون ادامه داد مویکنارشون رد شد از

 خونه اوا...درشونو باز کردو من زودتر از اون خودمو تو خونه پرت کردم... ینی

 تو؟؟؟ یریم ی...سرتو مث گاو انداختیهوووو-اوا
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 ؟؟؟ی..تو فضولشمهیخوب کردم...خونه ابج-

 مامان اوا اومد...تو اشپزخونه بود... یموقع صدا همون

 ن؟؟؟یعه سالم خاله...حال شما خوبه؟؟؟سالمت-

 تو هال... مینشست میکرد یسالم احوالپرس نکهیا بعده

 ن؟؟؟یاومد یمامان ک-اوا

 رفته بود شرکت... اوشی...سشیساعت پ مین نیهم-خاله

 ...میبر میخوایپس فردا م میجم کن لتویتو اتاقت وسا میاوا پاشو بر-

 ...میباشه بر-اوا

 ..زهیتو اتاقش...به به چه تم میرفت

 ...یشلخته بود ادیم ادمیمن  کهیی..تا جا یشد زیتا حاال انقد تم یاوا از ک-

 نازک کردو گف.. یپشت چشم اوا

 کرده... زیتم نجاهارویا ای...سسیکاره من ن-

 ...شدی...طرز فکرم داشت درموردت عوض ماهاااا...خو از اول بگو -

 ...میبرداشت ازشویمورد ن لیبالش برداشت پرت کرد سمتم...باهم لباساو وسا هی

 ..جبران کنه. دیکردم..با ی...امروز من براش خرحمالیکنه...بعله پس چ یخونمونو برام خر حمال ادیشد اون فردا ب قرار

 کردمو رفتم خونه... یخاله و اوا خره خدافظ از

 سالم بر مادره گله گالبم...دختره مظلومو ارومت اومد...-

 تو اشپزخونن... شهیمادرا هم هم نیمامان از اشپزخونه اومد..ا ی...صداگفتمیبا داد داشتم م نارویا

 ...دلم برات کبابه مادر...یچقد ارومو مظلوم نمیبیسالم...بعله م کیعل-مامان
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 ببوسه.. ینیوره کردمو با انگشت بهش اشاره کردم... هیلپمو  میشگی...به عادته همدمیپشت بغلش کردم لپشو بوس از

 ...هیبوس کردنتم زور گفیم شهیهم مامان

 گف... دویمحکم بوس لپمو

 بره؟؟؟ خوادیم گهیدختره مامان دوروز د-

 ...دهیخر کار دستم ممامان ا یحرفا نیرفتنو موندن...ا یگرفت...دودل شدم برا دلم

 هس...تازه شما ی...ارنیکه نگرانم باش ستمی...تنهاهم نگردمیبرم خونموی...درسمو مرمیکه نم شهیواسه هم یمامان-

 که هس... کایمل یهم واسه درسش رفته ول ی...البته دلنیهم دار گهیاالن دوتا دختره د

 ...ذارهی..تنهاتونم نمهیدختره خوب میلیخ

 ...شهیدلم برات تنگ م یدخترم...ول دونمیم-مامان

 ...گهی...غصه نخور دشمیچنروز رو سرتون تلپ م امیکه تموم کردم م ویمامانس هر ترم-

 قطره اشک رو گونش سر خوردو گف... هی

 خونه خودت... یریم یشیعروس م یخارج...بعدشم که برگشت یریم-

 پاک کردمو گفتم... اشکشو

 ...اااایکنیدودلم م یدار یمامان-

 زدو گف... یا یتصنع لبخنده

 خب حاال...لوس نشو...برو اونور غذام ته گرفت...-

 ازش جدا شدم.. دمویخند

 هم تموم شد...اخجووووون... شیریس نیاخر یمامان-

 گف... دویخند مامان
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عروس شو کهنه  نجایهم نیخارج...بش یبر یخوای...پس چرا میکنیتمبل..از درس خوندن فرار م طونهیدختره ش یا-

 بچه بشور ..

 ارزشمنده... یلیعلم خ نمیبیم کنمینه...االن که فک م-

واسه اونجا  یبهونه ا هیکه  یخونی...حاال کنارشم درس میریتو فقط واسه ارسالن م دونمیپررو...منکه م یا-مامان

 ...یموندن داشته باش

 لبمو گاز گرفتمو گفتم... یالک

 ...یخودت لمیخارج..شوور ذل رمیدرس خوندن م یگفته...من فقطو فقط برا ینه ک-

 با خنده سمتم پرت کرد که رو هوا گرفتمش... نمکدونو

 ه؟؟؟یبا ارسالن چجور یتو اتاقمو لباسامو عوض کردم...زندگ رفتم

****** 

 اشکاشو پاک کردو روبه ارسالن گف... مامان

 پسرم...مراقبش باش... سپرمیدخترمو بعد از خدا بتو م-

 گف... کردیم نیف نیهم همونجور که ف خاله

 ...نی...مراقب خودتون باشیزی...الناز تو مث اوا برام عزنیباهم باش نیریاوا...الناز...هرجا م-

 فرودگاه اومد.. یمنش یتو دماغ یداد...صدا شی..اوا خاله رو بغل کردو دلدارهیگر ریزد ز باز

 مراجعه ۳المان لطفا به سالن -رانی...انیبه مقصد برل20۱زمحترم پروا نیمسافر-

 ...ندینما

 ...رمیبگ تیبزور ازتون حالل امیب نیخبر بد نی...حاللم هم نکردتیاز همه طلب حالل-

 ...میشد مایسوار هواپ مویکرد یخدافظ باهمه
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التماس کرد جامو باهاش عوض کنم  یجووون جام کنار پنجره افتاده بود...زود رفتم روش نشستم...اوا هم هرچ اخ

 خره... یال رسهینکردم...اونم گف باالخره نوبت منم م

 ...رفیور م شیکنارم نشسته بودو با گوش لکسیر یلیبه پرواز دراومد...ارسالن خ مایهواپ

بد  یلیبابا...حالم خ یکرمان خونه عمو میرفتیبودم...م کیکوچ یلی...دفه قبل خشدمیم مایدومم بود سوار هودپ بار

 ..هینطوریا کمیچون کوچ کردمیفک م یشده بود...ول

 ... اوردمیخورده بودمو داشتم باال م یحالم بد بود...هرچ نقدیاالنم ا یول

 گلم... شهیحالت بد م گمی....نم سهی....اورد...بعله...ک هیواسش  اوشیبه اوا افتاد...اون از من بدتر بود...س چشمم

 جونمو اوردم باالو چن ضربه اروم به دستش زدم... یخر اصال حواسش بمن نبود...دسته ب یار

 ...دیچیتو چهرش پ ینگران هیبلند کردو نگام کرد...در هزارم ثان سرشو

 مهماندار گرفتو بهم داد...سرمو برگردوندم سمت پنجره و ..... یاز خانوما یکیواسم از  سهیک هی

 ...بهله...زشته

غاال اورد اش نجوریبود شکالتو از یبا نمک ویاز مهماندارا که دختره تپل یکیحالم بهتر شده بود... کمیساعت بعد  مین

 داد بهم...

 بهتر شدم... کمیکوفت کردم  اونارو

 ...کردینگام م یبا نگران ارسالن

 النازم؟؟؟ یخوب-یار

 تکون دادمو گفتم... یسر

 بذارم... ؟؟؟عمرایریگیم ییزن اروپا یریتوهم م رمیمیم یخوشحال شد هیبعله که خوبم...چ-

 گف... دویخند

 ...یچشم قهوه ا لیعزرائ ی...بجارمیبگ یچشم اب یخب اره برم حور یدور از جونت...ول-
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 حرص گفتم... غوی...با جگفتهیاالغ چ دمیبعد فهم یمتوجه منظورش نشدم...ول اول

 ...کشمتیاالن م لمیاگه من عزرائ-

 ...کردمیدستامو دور گردنش حلقه کردم...البته پنجه هامو...مثال داشتم خفش م بعد

 ..دیخندیدستشو اورد باالو دوتا دستمو گرفتو فشار داد...خودشم م هی لکسیر یلیخ

 ظالم سپرده...از امانته مامانم درست مراقبت کن... ی...توروخدا...نکن...دستم...مامانم منو دسته تویار ی...ایا-

 گف... دویول کردو محکم بغلم کرد...ارومو نرم لبامو بوس دستامو

 چـــــــــــــــــــشم...نوکره امانته مادر هم هستم... یبه رو-

 به غبغب انداختو گف... یباد اوا

 ...نیتو خونتون بکن نیغلطا بر نی...ازیمایهواپ نجایا-

 نشسته بود با مشت زدم... اوشیاوارو که اونوره س رونویبغل ارسالن اومدم ب از

 ...ی...امازونیوحش یا-اوا

 گف... دویخند ایس

 نکن الناز خانوم... تیخانوممو اذ-

**** 

 ...نییطبقه پا اوشیاوا و س مویمجهزه مبله...ما طبقه باال بود یخونه نقل هیبود... یقشنگ خونه

 مهران همون اقا مهرداد برامون فراهم کرده بود... یدار بود...که بابا اطیح یخونه نقل هی

 تاپو شلوارک عوض کردم... هی...رفتم تو اتاقو لباسامو با میخودش بودو ما ازش اجاره کرده بود مال

 ...خوردیاز پنجره به صورتم م یچشمامو بستم ...باد بهار دمویتخت دراز کش رو

 ...دادین مبازو بسته شدن در اتاق خبر از اومدن ارسال یصدا
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 تو حلقم... اتتیفاز ادب-وجدان

 ...ییدای..کم پینبود یچن وقت هیسالاااام...وجدان جان...-

 ...با وجدانه ارسالن خان رفته بودم شمال...زمیقربونت برم عز-وجدان

 من چن سالشه... یزهرمار...باز گف ارسالن خان...انگار شوشو-

 نوازش داد... موینیگرمو نرم فرو رفتم...بعدم عطره خوشبوش که ب یجا هیموقع احساس کردم تو  همون

 ...دیکش قیبرد تو موهامو نفس عم سرشو

 انقد خوشبوعه... یزنیبه موهات م یالنازم چ-ارسالن

 کردم... یطونیش هوس

 عطره تورو...-

 با تعجب نگام کرد... دویسرشو عقب کش ارسالن

 ...دهیعطره منو نم ینبابا...موهات بو-یار

 گفتم... شیشدمو واسه ماسمال هیضا

 ...گهید کنمی...با عطره خودم مخلوط مزهیخب چ-

 خنده... ریزد ز یپق

 ناقال؟؟ یشیپ یشد هیخودت ضا یاریحرص منو درب یخواستیم-یار

 عمته...من ادمم یشیپ-

 عمته منم ادمم... الهمیپس گودز-یار

 ...یباش الیگودز ادیبتو م یباشم ...ول یشیپ ادی...من بهم نم رینخ-

 گف... دویخند ثیخب
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 ...شهیمشخص م ؟؟؟االنیگیم یعه؟؟جد-

خنده لب هیبا  لکسویدارم ر دید ی...وقتادیاالن قلقلکم م کردیکرد...فک م نشییبرد پشت کمرمو باالپا دستشو

 دهنش کج شد... کنمینگاش م طونیش

 ...میکار دار یبخواب که فردا کل ری...بگیتو دلت گفت دمی...فهمیهم خودت هیخب حاال...ضا لهیخ-یار

 تو عالم خواب فرو رفتم... یک دمینفهم نشویگذاشتم رو س سرمو

**** 

 بصبر... یعه ار-

 شرکته مهران... میهم بر میکه هم تورو ثبت نام کن میشد...بر ریبچه...د گهیبجمب د-یار

قرمز  دیشال سف هیشلوار کتون قرمزه دم پاهم پام کردم... هی...دمیسارافون قرمز پوش هیبا  دیبلنده سف یکویتر هی

 ...رونیبرداشتمو اومدم ب فمویکوچولو ک شیارا هیهم سرم کردم با

 گستر شرق... هیران؟؟؟سایمگه اون شرکت ماله تو نبود تو ا یار-

 ...میکرد سشیچرا ماله منو اشکان بود...باهم تاس-یار

 ؟؟؟یخارج منم در به در کرد یاومد یمرض داشت یخب پس توکه شرکت داشت-

خونه  هیکنمو  ریتورو س کمهیش دی...باادیم رمیگ یشتریبهتره...بعدشم پول ب شیشغل تیموقع نجای...ارینخ-یار

 نه؟؟؟ ایبرات جور کنم بعده ازدواجمون  یدرستو حساب

 گفتم... دمویخند

 خارج... یایمنکه انقد خرج نداره که بخاطرش ب یکوشولو کمهیخب بابا...ش لهیخ-

 ..گهید رنیقد هم دورمونو م می...چنتا بچه قدو نسیتو ن کمهیخب فقط که ش-یار

 ...ایشد وونهی...دیال یخیب یباز گل انداخت...گونه هام داغ شد...من..ارسالن...بچه...وا لپام

 ؟؟؟یباز تو بفکره بچه ا نیازدواج نکرد هنوز
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 ...پنج تا پسر پنج تا دختر...خوامیتا بچه ممن ده -یار

 ...ارمیبخوام ده تا بچه ب ترکمیبرو بابا...من م-

 گفتم...ده تا... نکهیحرف نباشه...هم-یار

 فقط... خوامیمن دوتا بچه م-

 ...دوتاش مال تو...ده تاش مال من...میاریپس دوازده تا بچه م-یار

 ه...هر دوازده تاش مال من خوامیچه پررو...نم-

 گف... دویدادم...با خنده لپمو کش یا یچه سوت دمیخنده...خودمم فهم ریزد ز یپق هوی

 ...یخوایدوتا م یگفتی...توکه مشدیچ-

 دوازده تا... یگیم ی...هگهیتوعه د رهیتقص-

 ...گهیامامان)ع(گفتم د تیمن به ن-یار

 ونشیارسالن ماش یموند ول رانیتو ا نمیماش...من میدیدانشگاه رس یبه بازوش زدم...همون موقع جلو یمحکم مشت

 با پرداخت گمرک اورد المان...

 کرد... ع،پرداختیبراش فرستادن...گمرکِ سر نشویداد زودتر ماش شتریپول ب کمی چون

 ..واال بوخودا...نیمنو...چون حجاب داشتم...خخخ حال کن ینی...کردنینگامون م ایشتریداخل...ب میرفت

 ...میبسمت شرکت مهران حرکت کرد مویشد یار نیسوار ماش دیطول کش یساعت هیثبت نام که  یانجام کارا بعداز

 بود پاشدو گف شیخانوم جوون که فک کنم منش هیداخل که  می...رفتمیدیرس قهیدق ستیب بعده

-hel lo wel l com... 

 ...(سمینویم یرو فارس ایسیبه بعد انگل نی)از

 منتظرتونن... ...مهندسدیسالم...خوش اومد-خانومه
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ده بود با خن یداخلو اون مرد که پسر جوون میگف...رفت دییمرد اومد که بفرما هی یچن تقه به در اتاق زد..صدا ارسالن

 بغل کردن... گرویاومد بسمت ارسالنو همد

 معرفت... یب یبه به...سالاااام...اقا-پسر

 حالتم... یایجو ی...منکه همش تلفنقیمعرفت کجا بود رف یب-ارسالن

 ...سوادیمهرانه...مهران نه مهرانه...ب نیهم جدا شدنو دست دادن..فک کنم ا از

 بهم نگا کردو لبخند زد... مهران

 ...درسته؟؟؟ دیالناز خانوم باش دیشما با کنمی...فکر مبایسالم خانومه ز-مهران

 سالم...بله من النازم...همسر ارسالن...-

بذارم کف دستش که ارسالن دسته  ارمیدستش انداختم...خواستم کفشمو دربنگا به  هیبسمتم گرفت... دستشو

 خودشو گذاش تو دست مهران...

 نگام کردو گف... یبا شرمندگ مهران

 ..خوامی...حواسن نبود...عذرمگهید نجاستیا ی..از اثرات زندگدیاوه ببخش-

 زدمو گفتم... یلبخند

 ..کنمینداره..خواهش م یاشکال-

 ...ارهیگف سه تاقهوه ب شیتلفنشو برداشتو به منش یمهران گوش مویمبل دونفره تشست هی یرو

 نشستو گف... روبرومون

 ...میداشت اجیجوون احت دویجد ی...ارسالن جان همونطور که گفتم به مهندسادیخب خب...خوش اومد-

 نداره... یتیعلمه...تجربه براشون اهم هیبرپا زیبنامه تجربه وجود نداره...همه چ یزیتمدنه اروپا چ تو

 ویمتمدن تر دترویجد یشده باشه...که علما یزیجوون نقشه ر یدوس دارن خونه هاشون توسط مهندسا نیبنابرا

 ...دنیاموزش د
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 ارسالن گف... گهیمیچ دمینفهم ادیکه زرتو پرت کردو من ز کمی

 اومده جات؟؟؟ اوشیمهران جان س-

 ساعت قبله شما... میبودن...ناره...صب اومده -مهران

 بعد رفتن واسه ثبت نام اوا... نجایفک کنم اول اومدن ا-

 اره حتما...-ارسالن

به مناسبت اومدن شما گرفته  یمهمون هیهمسرش اوا هم گفتم ...فردا شب  اوشویخب بچه ها...من به س-مهران

 ...نی...پس خودتونو اماده کنشهیم

 ز شرکت...ا رونیب میاومد مویکرد یخدافظ

 واسه فرداشب؟؟؟ میلباس بخر میبر یخانوم-ارسالن

 اره موافقم...-

 داخل... میرفت مویشد ادهیپاساژ پ یهمون سمت...جلو میرفت مویگرفت ییاقا هیچنتا پاساژو از  ادرس

 بس که باز بودن... خوردنیتو استخر هم نم دنیلباساش اشغال بودن...واال بدرد پوش شتریب

 میاومد میکرد یخودمون...اه اه...عجب غلط رانهیبه ا صدرحمت

 ...نجایا 

 لباس بلند چشممو گرفت...جووونم چه نازه... هیکه  میکردیلباسارو نگا م نطوریهم میداشت

 کار شده بود... ینقره ا وییطال یبودو روش سنگا ینگاش کردم...مشک سادمویمغازه وا نیتریو پشت

 بود... یتور مشک ناشیو است قهیکمرش پر از سنگ بود... یتا جا نهیقسمت س از

 باالتنه کار شده بود... یداشت که تکو توک روش از سنگا یکلوش دامن

 ...کردیارسالن نگا کردم...اونم داشت نگاش م به
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 تو...پروش کن... میبر-یار

 داخل...فروشنده هاش دوتا دخترو پسر جوون بودن...ارسالن خواست اون لباسو بهش بدن... میرفت

 خله... نمی...واااا اکردیلبخند نگام م هیمنو اورد داد بهمون...پسره با  زیرنگو سا همون

 هس... نجاهمی...امیخال داشت نیکم از رانیا تو

 بود... سادهیقشنگ تو تنم وا یلیا کردم...خبه خودم نگ نهی...تو ادمشیتو اتاق پرو و پوش رفتم

اخماش رف تو  کمیبعد  یتو چشاش نشست...ول نیسرم کردمو درو باز کردم...ارسالن نگام کرد...برق تحس شالمو

 هم...

 نگات کنن... یمسته تو مهمون یجذابه...دوس ندارم مردا یادی...زسی...خوشگل نری...نخاریدرش ب-ارسالن

 ؟؟یچ گهی...دکنمی...تازه شالمم که سرم مدسیپوش نکهی...اخواااامیارسالااان...نم-

 ...یاز کنارم جنب بخور نمیفقط من بب-ارسالن

 زدو گف... ی...لبخنددمیکردمو گونشو بوس یبلند قد

 نکن.. یطونیبدو...ش-

 اومدم... رونیاز اتاق پرو ب دمویخودمو پوش یبستو من لباسو دراوردم...لباسا درو

 ...دستمو گرفتو گف...رونیب میتشکر اومد هیپولشو حساب کردو با ارسالن

 واسه من لباس انتخاب کن... میخب خب...بر-

 بپوش... یرکاب هیشلوارکو  هی-

 خنده...خودشم خندش گرف... ریزدم ز ینگام کرد که پق زونیاو افهیق با

 به کت شلواراش نگا کردم... سادمویفروشگاه لباس مردونه وا هی یجلو

 خوشش اومد... یلیچشممو گرفت...به ارسالن نشونش دادم...خ یرو کاره نقره ا یبا دوخت ها یکت شلوار مشک هی
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 ساله بود...۳۳-۳2بایمرد تقر هیرف پرو کنه...فروشنده  یار مویداخلو کت شلوارو گرفت میرفت

 یسارافون اونم قرمز بر کویتر نیبا ا رانی...حاال اگه تو اکردنی...فک کنم واسه حجابم نگام مکردیاالغ هم نگام م نیا

 ...خورنتیم رونیب

 ...رونیب انیخودشون با تاپو دامن م یحجاب...واال...چون زنا گنیلباسا م نیبه ا نایا یول

 منه خودمون... یگاد...همون خدا ی...واااااو...او مارونیاومد ب ارسالن

 خخخخ

 ...دزدنیبپوشه...اقامونو م ذارمیجذاب شده بود...نع...نم یلیخ یلیخ

 ...یکه راحت از دستش بدم..بعله...پس چ اوردمیراحت بدستش ن من

 زدو گف.. یچرخ ارسالن

 شدم خانومم؟؟ یچجور-

 لبخند گفتم... با

 ..یبپوش نویا ذارمیمن نم ی...ولیخوشگلو جذاب شد-

 با تعجب گف... ارسالن

 عه...خب چرا؟؟؟-

 ..اریبدزدنش...برو درش ب ذالمیس دالم...نم...من اقامونو دودزدنتیچون م-

 غنچه شده نگاش کردم... یدستامو قالب کردمو بالبا نوییسرمو انداختم پا بعد

 بغلم کرد..در گوشم گف... دویخند

 ...ایخانومم تکه تو دن-

 ...میازش جدا شدم...پولشو حساب کردو باهم از فروشگاهش خارج شد دمویبوس گونشو
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شدا داشت که  یکار نینگ یفلز ونیپاپ هیواسه خودم...رو کفشاش  دمیهم خر یورن یکفش مشک فویجفت ک هی

 بزرگترشو داشت... دونهی فشمیقلب بزرگ داشت...رو ک نینگ هیوسطش 

 بعداز ظهر بود...۵از پاساژ...ساعت رونیب میاومد مویجفت کفش گرفت هیارسالن هم  واسه

خونه...لباسامو باهمون تلپو شلوارکم عوض کردمو روتخت خودمو پرت  میرستورانو بعده خوردن غذا رفت میرفت

 کردم...

 ...دیپوش یجذب مشک یرکاب هیشلوار گرمکن و  هی...ارسالن هم لباساشو عوض کردو شیییاخ

 یباز زیه کمیفوق خوشگلش افتاده بود...بذا  یمن چشمم باز به اون عضله ها ی...ولدیکنارم رو تخت دراز کش اومد

 ...ارمیدرب

 دستش رو بازوم منو به خودم اورد... یگرم

 کوچولو؟؟؟ یشیپ یکردینگا م یبه چ-یار

 پرده گفتم... یب

 خوشگلت... یبه عضله ها-

 گف... دویخند

 عضله ها مال خودت باشه تا ابد؟؟؟ نیا یخوایم-

 ادب... یب یا

 ...تیترب یب-

 حنده و گف... ریزد ز بلند

 بغله عمو... ایمال تو باشه ب یخوایکه اگه م نبودیکوچولو...منظورم ا یشیتو فکرت منحرفه پ-

 کج کرد... نوییتو بغلش رفتم...سرشو اورد پا قایغلت زدمو اون دستاشو باز کرد...دق هی

 نرم ازم گرفتو لباشو از رو لبام برداشت... ویبوسه طوالن هیزد... شمیلباش بازم ات یداغ
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 خوابم برد... یک دمینفهم

 اب...از خواب...خخخ یشدم...چه جالب با صدا داریاب از خواب ب یصدا با

 ...دمیکش ازهیخم هیاب ازونجاس...ازجام پاشدمو  ی...صداگهیسره جاش نبود...حمومه د یار

حوله دور کمرش داشت از کمد لباس انتخاب  هیبا  ایح یب یار نی..ارونیبعده شستن صورتم اومدم ب وییدسشو رفتم

 ...کردیم

 سالم... یطونیبه...ش به

 کردم... یقدبلند سادمویرفتم پشتش وا اروم

 دم گوشش داد زدم... هوی

 سالم...-

 زد که گوشامو گرفتم...با اخم برگشت سمتمو گف... یداده من اونم داد با

 ...ادااایخوب بهت م طونکی؟؟؟شیزنیتو گوشم داد م یکشیبچه تو خجالت نم-

 نگاش کردمو گفتم... یلبخند پهن با

 باشه... تیعاف-

 ممنون...-یار

 مشغوله لباس انتخاب کردن شد... باز

 ...کنهی...دم نمسازهیم سازیبود...نه همون بسازم...چا نیبسازم...بپزم...نه نه دم کنم..اره ا ییبرات چا رمیمن م یار-

 تکون داد... یسر دویخند

 کندمش... هی..به برق زدمش..بعده سه ثانختمیر یتوش ابو چا سازویچا رونویاتاق رفتم ب از

 برداشتمو گذاشتم تو ظرف... خچالیاز  ناهامیا کویک



 ضربان عشق

 
482 

 

که تو پارک بهش خورد که باهم ازدواج کردن برن  یکنم نفس االن رفته...اخه قرار بود با پدرام...همون پسر فک

 رفتن اونجا... یپدرام واسه زندگ...واسه همون نفسو کردیم یپدرام اونجا زندگ یسوئد...خونواده پدر

 ذره شده...قده نخود... هیدلم براش  یاوخ

 از پشت دور کمرم حلقه شد... یدست

 ...یدیبه به خانومم...دستت درد نکنه...زحمت کش-ارسالن

 ..رحمته ..سی...زحمت نکنمیخواهش م-

 مبل نشستو منم رو پاش نشوند... رو

 ...سیبخدا جا قحط ن یار-

 ی...از شربتاشونم نمبخوریرینم یی...فردا شبم از کنارم جایخوری...جنبم نمینجایتو ا یه...بعدشم جاچرا قحط-یار

 ان... یکه همشون الکل

 ...کباریچشم...چشم...چشم...هزارو -

 

 

 

 

 

 

 

 خانومم؟؟؟ یحاضر-یار
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 اومدم...-

 ...شدیبند بسته م هیبودم...که جلوش با دهیبراق رو لباسم پوش یشنل بلند مشک هی

 ...دمیپوش مویبود دهیخر روزیکه د یسانت۵پاشنه یهم سرم کردمو کفشا یشال مشک هی

 در... یبدست رفتم جلو فیک

 بودن...در کمک راننده رو باز کردمو سوار شدم... نشونیاوا هم تو ماش اوشویس

 گرفته بود... یکه مهران اونجا مهمون میبود یدر باغ یساعت جلو مین بعده

 ...کردنیم۱٨ یخونس...چنتا دختر پسره جوون داشتن کارا وونهیکه...د سین یداخل...اوه اوه...مهمون میرفت

 ...هیک نی...خاک به سرم اهییییچشمامو گرف...ه یجلو یدست هیکه  کردمینگاشون م داشتم

 اومد.. یار یصدا

 نگا نکن... نارویموقوف...ا یطونیخانوم ..ش طونیش-

 از رو چشمام برداشتمو گفتم... دستشو

 ..کردمینگا نم کردنیم۱٨ ی...اون دختر پسرارو که کاراکردمینگا م نجاهاروی...داشتم ارمینخ-

 ابروشو باال انداخت... یتا هی دویخند

 ...کردنیچکار م یدونیاز کجا م یکردیاگه نگا نم-یار

 رف بابا... میشد هیعوض کردم...ضا موضوعو

 چقد بزرگه... نجایا-

 ...دنشیخر به گند کش یپسر دخترا نیا ی...قشنگ هم هس..ولیلیاره...خ-اوا

 عرضه دارن... نای...امیستیبلد ن ایلوند نیاوا...منو تو از یخیب-

 ...میعرضه ا یب یلیها واال...ما خ-اوا
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 ...مینه که دوتا االغو تور کرد ای میحاال در هر صورت که بلد-

 باهم گفتن... ایس ویخنده که ار ریز میزد بلند

 ن؟؟؟یخندیم یبه چ-

 بووود... یخصوص-اوا منو

ومد ا یکی دنیلولیکه توهم م تیاون جمع نیبود...ب کیدودو الکل حالمو بد کرد...اه اه چقد تار یداخل که بو میرفت

 سمتمون...مهران بود...

 خنده سالم کردو گف... با

 منتظرتون بودم.. نای...زودتر از انیکرد رید نقدیچرا ا-

 ؟؟؟یپارت ای هیمهمون نی...مهران خاک بر سرت کنن..اینجوریهم-ارسالن

 گف... ثیخنده خب هیبا  مهران

 نه؟؟؟ ومدهیفک کنم به مزاج شماها خوش ن ی...ولیحاال هرچ-

 ؟؟یکرد هیکرا وونهیخونه د وونهی...از دووننیعده د هیهمشون  نای...اسیبحث خوشو ناخوش ن-

 که مهران گف... میدیخند هممون

 کرد... شهی...چه مگهیان د یی...اروپانطورنیهم شهیهم نایا-

 ...مینیشده بود بش دهیمهمونا چ یکه برا یکرد رو چنتا صندل دعوتمون

 شربت اومد سمتمون... ینیس هیخدمت تنش بود با  شیدختر جوون که لباس پ هی موینشست

 ...خواستم وردارم که ارسالن دستمو گرف...با تعجب نگاش کردم...حیگرف...تشنم بود فج بسمتمون

 خدمتو فرستاد رده کارش...با اخم نگام کرد... شیپ

 نخور؟؟؟ نایا یمگه بهت نگفته بودم از شربتا-
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 گاز گرفتمو گفتم... نموییپا لب

 رف... ادمی دیببخش-

 شالتو نه... ی...ولاریاشکال نداره...حاال شنلتو درب-یار

 ..ستمی..کافر که ندونمیشه بابا...خودم مبا-

 تنش بود... ریس یلباس بلند اب هیدراوردم...اوا هم روپوششو در اورد... شنلمو

 ...شدیگشاد م نشییرونش تنگ بود...ازون به پا یبودو تا جا یدیم نیاست

 هم سرش بود... یشال سرمه ا هی

 ...یکن یدلبر یخوایبه به اوا خانوم امشب م-

 نگا کردو گف.. بهم

 ...چه خوشگله لباست...یاومد یگون سهینه که خودت با ک-

 ...میبسوزون شیات میبر ایگلم...ب نهیبیچشات خوشگل م-

 دوتا چلغوز اجازه بدن... نیفک نکنم ا-اوا

 غلط کردن..-

 ...میگفت اوشیبه ارسالنو س رو

 ..میگردی...زود برممیبزن یدور هی میبر یدیاجازه م ییاقا-

 اخم نگامون کردن... با

 ن؟؟؟یفتیب نجایمسته ا یمردا رهیگ نیخوای...مرینخ-یار

 ...کهیدوره کوچ هی...می...گناه دارگهیتوروخدا د یعه ار-

 ن؟؟؟یگذاشت اتونیکه تو گوش مویدیکه خر ییکارتا می...سنیگردیزود برم-اوشیس
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 اره اره...-اوا منو

 ...نیبر ؟؟؟حاالی...اوکنیبزنگ نیپس اگه کار داشت-اوشیس

 ...اخجوووووون...میشد میاوا رو گرفتمو باهم ج دست

 هیناب ط هی..دنیبوسیدخترو پسر داشتن همو م هی..میمسخرشون کن میتونستیبود که م نجایا وونهیعالمه ادمه د هی

 سره طنابو دادم به اوا اون سرشون خودم گرفتم... هیاون دوتا... کهیگوشه افتاده بود...اروم برش داشتمو رفتم نزد

 گره خورد...خخخ گهیدادم که کلشون بهمد چیدوره کلشون پ طنابو

 ...میفرار کرد مویطنابو بهم کره داد یسرا میدیخندیکه م همونطور

 ...کردیداشت شراب هم کوفت م خوردیپسره مست همنطور که تلوتلو م هیاونور تر  کمی

مث خودش  وونهیچنتا د دیکردن...پسره هم د دادیبه دادو ب میشروع کرد مویمستو دراورد یادما یاوا هم ادا منو

 کرد... دادیشدن اومد سمتمونو دادو ب دایپ

 رد...ک نکاروی...اون پسره هم هممیتکونشون داد میدیشعار م می...انگار دارمیاوا رو گرفتمو دستمونو مشت کرد دست

که افتاد رو دختره و  میمحکم هلش داد شدیدختر داشت از جلوش رد م هی یوقت مویسادیپشتش وا میرفت اروم

 ...دیکش یفرا بنفش غهیدختره ج

 ...دیرسی...موهاش بلند بودو تا کمرش مدمیرو د ییدختره موطال هی میرفتیکه م نطوری...هممیاوا هم در رفت منو

 ...شوندپویشلوارک کوتاه هم داشت که فقط روناشو م هیکه روش پر از پولک بود به تن داشت... یتاپ دکلته مشک هی

 ...کردینگا م تیبه جمع کردویکوفت م السشیرو صورتش بود...داشت کم کم از گ یظیغل شیارا

 انداخت... یحرفاس ار ادهیمنو  شیگربه ا ویاب یچشما

 ...لجم گرفت...پاکوبان از جلوش رد شدمو محکم پاشو لگد کردم...یچشم اب یحور

 گف... یبه فارس غیاز دستش افتاد...با ج السشیبلند زدو گ غهیج هی

 ؟؟؟یکنیم کاریچ ابوی یهووو-
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 ...یختیر رونیلباست اضافه کن ...کل بدنتو ب نیمتر پارچه به ا هینداره ...توبرو  یبتو ربط-

 خوب کردم...بدنه خودمه..-دختره

 ...یحال بهم زن کمیندارم فقط  یاره خب منم کار-

 ..یبامن اونکارو بکن یباشم تو حق نداشت میهرچ-دختره

 در اوردمو گفتم... یمسخره ا هیگر یادا

 ...ادینبود...عزت ز یکه قلب کوچولوتو شکوندم...عمد دیاوه اوه...ببخش-

 ...ینداشتم...عوض ی...اصال نسبت بهش حس خوبمیاوارو گرفتمو ازونجا دور شد دست

 بود اما ارسالن نبود... ای...ساوشیارسالنو س یجا میبرگشت

 ؟؟؟یدیمارو ند یار نیا ایاقا س-

 گف... دویخند ایس

 رف... شیپ قهیدو دق نیچرا هم-

 کوجا؟؟؟-

 ..نیکرد...گف من بمونم که شما و اوا گممون نکن شونی...مهران معرفشیمیچنتا دوست قد یجا-ایس

دختر حرف  هیارسالن داره با  دمیلحظه سرمو اوردم باالو د نینشست...هم ایمنو س نی...نشستمو اوا هم بیاها مرس-

 ...زنهیم

 ...کتریهم راه انداختن...پاشدمو رفتم نزد یکر کر چه

 ...سادمیرفتم کنار ارسالن وا یدلخور تویکردم..با حرصو عصبان خشیهمون دخترس که سنگ رو  نکهی...انیا

 کرد... تشیهدا یا گهیارسالنو بسمته د یکه دستشو گذاشت رو بازو دیمتوجه حضورم نشد...دختره منو د اصال

 تو گلوم نشست... ینیارسالن...بغض سنگ یفراموش کرد ویزود همه چ چه
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بذارم  دینبا نستادم؟؟؟منیخراب بود...چرا جلوش وا یلی...حالم خاطی...رفتم تو حرونیاومدم ب نیجَوه سنگ ازون

 ...رنیهمسرمو ازم بگ

 یهمه دوسش دارن...ول سیستاره رو تو اسمون دوس دارم...مهم ن نیمن درخشان تر گفتمیکه م میهمون دختر من

 محکم باشم... دی...اره...باجنگمیبدست اوردنش م یمن برا

 دورم حلقه زدن... کردیگنده الکل تراوش م یبرگردم داخل که چنتا مرد که ازشون بو خواستم

که گفتن چه نازه...ارزش بدست اوردن  دمیفهم کمی نشونیفقط ب دمیفهمیکه نم گفتنیم ییزایچی یزبون المان به

 داره...

از پشت دستامو  یکی یول یکی...سه تا بودن...با ارنج زدم تو صورته اون یهوگ زدم تو صورت اول هیسمتم که  اومدن

 گرفت...

 هم اومدن سمتم...پاهامو بلند کردمو محکم زدم تو شکم هردوشون... گهید یدوتا اون

 که پشتم بود کتک خورد... یتو صورت اون دوتا خورد..بعدش اون یموقع مشت محکم همون

چهره مهربون مامانم  ادهی ومدیم شیمشکل برام پ هیکه  ییکه بود بدتر شده بود...مثل همه وقتا یازون حالم

 االنم همونطور شدم... کردمیبغض م فتادمویم

 شد به خودم اومدم... دهیکه سرم کش یداد با

 کجاس؟؟؟ تیچشم اب یاونارو کتک زد ارسالن بود..هه حور کهیبود...پس اون ارسالن

 کردم؟؟؟یم یچه غلط بردنتیم نجا؟؟؟اگهیا یاومد یچ ستم؟؟؟واسهیمگه با تو ن-ارسالن

 بغض مثل خودش داد زدم... با

 داره ...تو برو به عشقو حالت برس...ن یربط چیبتو ه-

 زد... داد

 نکردم... ی...منکه کاریگیچرا چرتو پرت م-
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 تیارک گهی...خب منم دیخوایم یچشم اب یحور هیکه  یگفتینم یبود؟؟؟من بودم؟؟؟پس تو الک یپس اون دختره ک-

 ندارم...

 ...از ت...کنمیم دایواسه خودم پ یکی رمیاون منم م شهیبرو پ تو

 ...منو زد؟؟؟خب چرا؟؟مگه چکار کرده بودم؟؟؟شد؟؟؟منویطرف صورتم سوخت...چ هی

 موهاش فرو کردو پشتشو بهم کرد... ینگاش کردم...دستشو ال یگذاشتم رو صورتمو با دلخور دستمو

 یتو گوش دیبا کردمیچنتا مرده مست دفاع م ی...اونوخ منکه داشتم از خودم جلوزنهیبا دخترا الس م رهیم خودش

 بخورم...

 ...دست خودم...دیببخش-ارسالن

 زدم... داد

 برو بدرک...-

حوصله خودمم  یحوصله بودم...حت ی...بشدی...سرم داشت منفجر مدمیبهش کردمو بسمت در باغ دو پشتمو

 نداشتم...

 ...سادمیدعوا..خسته شدمو وا نیتمام ا ی...باعثو بانیدختر چشم اب اون

 خلوته خلوت بود... ابونیپارک بودم...خ هی ینفس نفس افتادم...جلو به

مسته...خودت حفظم  یپر از ادما نجایا ایپارک نشستم...ترس برم داشته بود...خدا یجلو یمکتایاز ن یکی رو

 ...دمیکرد...پاشدمو دوباره دو شترینگه داشت ترسمو ب ابونیکه کنار خ ینیبوق ماش یکن...صدا

 ...ومدیکه پشت سرم م یکس دنیدو یاومدو بعدش صدا نیبازو بسته شدن در ماش یصدا

 که دستمو گرفته بود پرت شدم... یشدو تو بغله کس دهیکمکم کن...دستم از پشت کش ایخدا نه

 ...داد زد..کردینگام م تیبود...با عصبان ارسالن

 موقعه شب؟؟؟ها؟؟ نیا یرفتیم یکدوم گور-
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 دمویکش رونیعقب رفته بود...دستمو از دستش ب کمیرد...شالم هلش دادم...تکون نخو نشویگذاشتم رو س دستامو

 شالمو درست کردم...

 ...یبه مهمون یخونه...گند زد میسوار شو بر-ارسالن

 خراب شدو با پوزخند گفتم... اعصابم

 جلوتو نگرفته... یشما برو به عشقو حالت برس...کس-

 درشو بست... نویباز کردو پرتم کرد داخل ماش نشویگرفتو دره ماش دستمو

 گف... دویکش یقیبه حرکت دراورد...نفس عم نویپشت رول نشستو ماش خودشم

 ؟؟؟یناراحت نطوریکه ا یدید یتو چ نمیبگو ب-

 ندادم... جوابشو

که  یزیتو دلت نگه ندارو بمن بگو؟؟؟االن ازون وقتاس...پس بگو...دوس ندارم اونچ ویزیمگه نگفته بودم چ-ارسالن

 رابطمونو خراب کنه.. یاشتباه برداشت کرد ویدید

 ؟؟؟یدیخندیبود؟؟؟چرا دستتو گرفته بود؟؟؟چرا باهاش م یک یاون دختره چشم اب-

 مهرداد...پدره مهران... کیشرکته...شر یاز سهام دارا یکیدختر  ؟؟؟اونیگیرو م ندایل-ارسالن

 ؟؟؟یبود یمیخب بمن چه...تو چرا باهاش انقد صم-

 نجای..ا.میکرد دایزبون پ یفارس هیبلده گفتم خدارو شکر  یفارس دمیفهم یکرد...وقت مونیبهم معرفمهران -ارسالن

 ...یقضاوت کرد ویدید ویموقع اومد نیکه تو هم میدیهمه زبون نفهمن..خند

چنتا مرد مست  یتو گوشم؟؟؟چون از خودم جلو یچرا زد ی...ولنیباهم نداشت یدرست...اصال توو اون کار نایا-

 دفاع کردم؟؟؟

 ؟؟؟یکن نکارویکه ا ی...تو مگه هرزه ایکنیم دایپ یکی یریم ی...چون گفترینخ-ارسالن

 ؟؟؟ینرفته بودم...چرا زد یمرد چیمنکه سمت ه-
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 غلط کردم... دی...ببخشخوامیکردم...االنم عذرم یمن عذرخواه-ارسالن

 ...دمیکش رونیگرفت که با شدت دستمو از دستش ب دستمو

توجه خونوادمو  یخواستی...فقط میکردیم یخوش خدمت یه ویکردیم ییخودنما میبود رانیکه ا یولم کن...تا وقت-

 ...من..سادمیبابام وا یکردم بخاطر تو جلو ی...عجب غلطیجلب کن

و رگنار نگه داشت...اروم بغلم کردو سرمو  هی نویمث خودش شکست...ماش نویشکستو هق هقم سکوته ماش بغضم

 گذاشت... نشیس

 گوشم زمزمه کرد.. دم

 نکن..قهر نکن...من هیگر یکه زدمت...توهم منو بزن...بزن تو گوشم داد بزن سرم...ول دیمنو ببخش خانومم...ببخش-

 ندارم النازم.. تویطاقت اشکو دور

و چنگ زدم رهنشی...به پاوردمیشده بود...نفس کم م دتریکه مهربون شده بود حالم بدتر شده بود...هق هقم شد حاال

 ...ختمیبازم اشک ر

 شده بود از اشکام.. سیخ رهنشیپ یجلو

 ...یارومو پر ارامش یرفته خوابم گرفت...هق هقم اروم شدو چشمامو بستم...چه جا رفته

**** 

 چشمامو باز کردم... یحوصلگ ینبود..با ب یپام گشتم...ول ریچه سرده...خودمو جم کردمو دنبال پتو ز یوو

 از اولم دوستم نداشت؟؟ ینیاومد...دلم گرف... ادمی ی...کم کم همه چسیکه اتاقه من ن نجایا عه

 ...یدیم چیرو پ هینبوده...چرا قض نشونیب یچیگف ه اونکه

 گه؟؟؟یکجا بدونم راس م از

 ؟؟؟یبد صیکه درستو غلطو درموردش تشخ سین نیبه اندازه ا یکه بهش دار یعشق ینیدلت... از

 ...کنمی...درسته...من به مَردَم اعتماد دارم...صداقته کالمشو حس ماره
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 موقع شب کجا بوده؟؟؟ نیاومد تو...وا ا ییخوابالو افهیموقع در باز شدو ارسالن با ق همون

 ؟؟؟یکجا بود-

 تعجب نگام کردو گف... با

 ؟؟؟یداریتو ب-

 کجا ب...-

 س؟؟؟یرفتم اب بخورم...تشنم بود..تشنت ن-ارسالن

 ه...ن-

 نه... ایسمتم  ادیب گرفیاز گوشه چشم نگام کرد..انگار داشت اجازه م دویدراز کش کنارم

 سمت خودش... دیخندم کامل بسمتم برگشتو منو کش دنیگرف...با د خندم

 ...ومدمیخوابم برده بود...اصال تو خونه ن نیاومد من تو ماش ادمی هوی

 منو اورد تو خونه؟؟؟رو تخت؟؟؟ یک-

 لبخند کج نگام کرد... هیابروشو انداخت باالو با  یتا هی

 ؟؟؟یبغلم کرد یتو به چه حق- 

 ...کنمیدوستت دارم ...بغلتم م یکه خودم به خودم دادم...زنم یبا حق-ارسالن

 گفتم... دمویخند

 ...یشد یپسره تخس هیباز که مث تو اتل-

 ...شمیم وونهید یکنیخوب کردم..هردفه که تو باهام مخالفت م-ارسالن

 ...یبس که خودخواه-

 گف... نشویگذاشت رو س سرمو
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 ؟؟؟یبخواب یخواینم-

 برگشتن؟؟؟ یک اوشینچ...اوا و س-

...حاالهم گفیم ایکردنو اومدن خونه...س ی..اوناهم از مهران عذرخواهمیبهشون زنگ زدمو گفتم ما برگشت-ارسالن

 ...یبخواب که فردا دانشگاه دار

 شدو خوابم برد... نیکم پلکام سنگ کم

**** 

 ..پاشو که اوا منتظرته..یها روز اول شهیم رتیالنازم...خانومم...پاشو..د-

 ...همونطور که چشمام بسته بود گفتم...نمی...مجبورم کرد تو جام بشدیگرفتو کش دستامو

 ..امیتو برو االن م-

 ودم برم شرکت......تورو برسونم خمی...پاشو که صبحونه بخوریخوابی..تو مرینخ-ارسالن

 از جام پاشدمو رفتم مستراح... یباز کردمو نگاش کردم...با تنبل چشمامو

 نِدِرِه... یکردم به شوما ربط کایکه تو مستراح چ نمیا

کمرش تنگ بودو کش  ی...جایریبلند ش رهنیپ هیاومدمو بعداز برس زدنه موهام حاضر شدم... رونیب ییدسشو از

 داشت... یینوار طال فیدو رد ناشیبلند بودو سر است ناشمیبودو ساده...است یهفت قهی...خوردیم

 دامنشم داشت.. نییپا یینوار طال فیزانوم بود...دو رد یتا باال دامنش

 ...شیکوشولو ارا هی دمویهم پوش دیشال سف هیبا  یخی نیشلوار ج هی

 ...رونیکه توش کتابام بود برداشتمو رفتم ب کولمو

 ..نیکن لیحاال صبحونه م نییچعجب...بفرما-ارسالن

 غذارو.. کنهیپسره به ادم کوفت م نیچهار نفره اشپزخونه نشستمو مشغول کوفت کردن شدم...واال ا زیم پشت
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 دانشگاه... یبسو شیشوشوم شدمو پ نیسوار ماش نییپا میمن کولمو برداشتمو رفت مویباهم جم کرد زویم

 کردو گف.. ادهیدانشگاه منو پ یجلو

 دنبالت... امیهروقت کالسات تموم شد بهم زنگ بزن ب-

 باشه... یدختر چشم اب نتیتو ماش نمیباز نب-

 گف.. دویخند ثیخب

 ...سیالزم ن یچشم اب یدارم ...حور یچشم قهوه ا لیعزرائ هی یتا وقت-

 بزنم که گاز دادو رف...االغ.. غیج خواستم

 ...رفتنیراه م یپیاک ایشدمو رفتم تو دانشگاه...همه دختر پسرا دوتا دوتا  الشیخیب

پدرشونو  ادیمتر از هم راه برن...حراست م کیما اگه دوتا دختر پسر هرچند بافاصله  یتو دانشگاها حاال

 ..می...واال...ما نسل سوخته اارهیدرم

حجابو بردارم...واال بوخودا...اگه مث خودشون با  نیا کننیم بی...دارن منو ترغکردنیبهم نگا م شدمیهرجا رد م از

 االغا... کننینگا نم رونیب امیمتر پارچه ب مین

از  یکه نوش جان کرد یپس کتک حساب هیتو سرت... زنهیم یبردار حجابتو...ار یجون خودت...اگه جرئت دار اره

 ...رونیب کنهیخونه پرتت م

 ...گهیخب توهم د لهیخ

...من ادیچشتون در ب نی..بدرک انقد نگا کندیکردم...رفتم داخل...باز نگاها چرخ دایپ کویزیف کالس

 مسلموووونم...خخخ

 یسارافون مشک هیمن با خنده اومد سمتم... دنیکردمو نشستم..همون موقع اوا اومد تو...با د دایپ یخال یجا هی

 ...یشال مشک هی...یساپورت کلفت مشک هی...دیسف

 ...زمیر عزبه به سالم بر گورخ-



 ضربان عشق

 
495 

 

 ...یلیتو عزرائ رمی؟؟؟نخیدیپوش دیکه سف یسالم...مثال خودت فرشته مهربون کیعل-اوا

 ...لیعزرائ گهیکصافط هم بهم م ی...اون ارلیزهرماره عزرائ-

 ...میگیکه بهت م یخو هس-اوا

 شدو گف... یجد هوی

 زد؟؟؟ بتیغ شد؟؟کجایچ شبید-

 هیچشمم بهش افتاد که باهمون دختر چشم اب تیجمع نی...بشیمیچنتا دوسته قد شیگف ارسالن رفته پ اوشیس-

 ...خندهیپاشو لگد کردم داره م شبیکه د

 هم دستشو گرفتو رفتن اونور... شعوریکنارش اصال متوجه نشد...دختره ب رفتم

 شد که گفتم ارسالن زد تو گوشم... یعصبان ییاونجا شتریکردم...ب فیبراش تعر شبوید یایقضا همه

 ..صب کن...ارمین پدرشو امروز درمم-اوا

 هاف هافو ...خاک برسرت... ریاومدو شروع کرد به درس دادن...پ استاد

 ...رونیب میاز دانشگاه اومد دهیترک یسر با

 ...مینشست مکتایاز ن یکیمحوطه رو  تو

 رایمترجم و دیبا ناروی...امیدیفهمیم زدنیزر م یبود اونا فارس رانیخدا غلط کردم اومدم المان...حداقل ادم تو ا یا-

 ...میریبگ

 ...میفهمیم ویکیها واال از ده کلمه -اوا

 ...میکن یجزوه هارو معن میتونیباز خوبه م-

 گف.. یسیپسر کمرنگ اومد سمتمون...به انگل هیموقع  همون

 جوان... یسالم خانوم ها-
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 ..کیعل-اوا منو

 د؟؟یگفتیچ-پسره

 ..میگفت یخارجک...به میگفته بود یبه فارس کویعل

 سالم..-

 د؟؟یکنیم بمیبا بنده رو نص یاها...افتخار دوست-پسره

 ..رینخ-اوا منو

 اوه چرا؟؟؟-پسره

 ..ادیچون از پسرا خوشمون نم-اوا منو

 ...متاسفم مزاحمتون شدم...روز خوش...بیمن چه عج یاوه خدا-پسره

 ...ادی...عزت زیبسالمت...هر-

...سارافون سبز...ساپوت یشال حجاب سبز فسفر هیدختر قد کوتاه...الغر... هی دمیخنده اومد...برگشتم د یصدا هوی

 ...یمشک

 ..یهم خودت زی...هیدماغ قلم وی...لبو دهن معمولیعسل چشماش

 سمتمونو گف.. اومد

 ...یطونیش یچه دخترا-

 ..میما که فرشته ا-

 منم اسمم فرشتس..-دختره

 ..لمیمنم عزرائ-

 منکرم... ریمنم نک-اوا
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 با خنده گف... فرشته

 اخ بسه...دلم درد گرف...-

 ...اومد کنارمون نشست..شدیم نییمث فنر باال پا دیخندیم یوقت

 ...یشیم نییمث فنر باال پا یخندیم یچرا وقت یفر-

 نهتوینم گهی...دهیخدارو شکر اسم من کوچولو یالناز عادت داره اسمارو مخفف کنه...ول نیفرشته...ا ریبه دل نگ-اوا

 مخفف ترش کنه...

 ..خورهیسوختت م ایاسمت مث خودت بدرد نخوره...فقط بدرد خودتو س-

 گف.. غیج غیبا ج اوا

 هف نسل قبلو بعدت... ویسوخته خودت ایس-

 ...میگرفت یحساب یکشت هیباهم  میمحکم از بازوش گرفتم که رم کردو پاشد شگونین هی

هم به خودش  ینیپیلیضربه ف هیخواس جدامون کنه که  نمونویاومد ب میکنیواقعا دعوا م میفک کرد دار فرشته

 خورد...

 ...میمث جنازه رو چمنا افتاد میرفت میخسته شد یوقت

 ...دی...نفسم برینینب ری...خیاوا..َاله یا-

 بلند کردمو رو چمنا دراز به دراز افتادم... یهاااا هی

 ...یبمن چه االغ...خودت شروع کرد-اوا

 ...دهیرامون نم گهید ادیتو...االن استاده م میبچه ها بر-یفر

 ...میکنار هم نشست یداخلو رو سه تا صندل میرفت میپاشد

 ن؟؟یاومد ی...شما با کلمیمن با خونوادم اومدم...واسه تحص-یفر
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 می..ماهم اومدنی...مهندس نقشه سازیشرکت مهندس هی...اونا واسه کار تو میمنو دوستم اوا با همسرامون اومد-

 ...میرسبد

 با تعجب گف.. یفر

 ن؟؟؟یکن ؟؟؟چکاریچ-

 ...میدرس بخون ینی...میبدرس-اوا

 مرگ... ی...اواشیاوا؟؟؟اوا...ا یچ ینیاسمه تو  نیهم یول-

 ...یزندگ یقشنگه...اوا میلیخ-اوا

 مسخره بود... یاوا نیقشنگ تر از ا میلیزور خره..خ گفتمیمثال اگه اسمت زهره بود م-

 ؟؟؟یچ ینی..مثال اسمه خودت ی...زهره...چه اسمه مزخرفشیییا-اوا

 <خخخ>

 سر امد ناز تو دخترا... ینیالناز -

 گوساله... یفاط گفتمی...مثال اگه اسمت فاطمه بود میها واال چقدم تو ناز دار-اوا

 ...سهینویمارو م یکه داره رمان زندگ هیکاریب نیکه اسمه ا یفاط-

 ؟؟؟یگفت یزیچ-اوا

 ...رهیت یزن قد بلند...کت دامن قهوه ا هیموقع استاد اومد تو... همون

 ...یلیمستط نکیکوتاه...ع یبلوط یموها

 ...میداشت ستیکرد به ور ور...ز شروع

 روز خوش زحمتو کم کرد... هیکه دستم شکست بس که تند جزوه گف با  یساعت هی بعده

 از دانشگاه... رونیب میرفت مویگرفت هیکه تو جزوه جا انداخته بودم از بق ییجاها
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 کردو رف... ی...فرشته خدافظمیواحد نداشت گهید امروز

 م؟؟؟یکن ریارسالنو غافلگ اوشویشرکت مهران...س میبر یهست یال-اوا

 ...میبر یاوک-

 ...ایس ویطبقه ششم...دفتر ار میداخلو با اسانسور رفت می...رفتمیدر شرکت بود یساعت جلو مین بعده

 ...زدیحرف م یکه داشت با گوش دمیبرم داخل که صداشو شن خواستمی...ماوشیرف داخل اتاق س اوا

 ...سادمیچرا وا دونمینم یول سمینداشتم پا گوش وا دوس

 ...یی...فقط بگو کجاامینزن...االن م غیخب...ج لهیخ-ارسالن

 قط کرد که گف.. ویگوش انگار

 ..وانهیدختره د-

 ...دختره...دختره...دختره...نییپا ختیر یهر دلم

 بره جاش؟؟؟ خوادیاون؟؟؟م هیک

 در سرشو اورد باال... یصدا دنیبود...با شن نییباز کردمو رفتم داخل...سرش پا درو

 اخم گف.. با

 ...نطویهم ادیبدم م یدونینم ؟؟مگهیزنیسالم...چرا در نم کیعل-

 ...یم ینطوری...چرا استمیارسالن من نامحرم که ن-

 تو... ایبه بعد در بزن بعد ب نی...ازیباش یخب...هر ک لهیخ-ارسالن

 خواستم عقبگرد کنمو برم که گف.. یناراحت با

 دنبالت؟؟؟ امیب یچرا زنگ نزد-

 ...سیمهم ن-
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 ؟؟؟یچ یشدیمهمه..اگه گم م میلیخ-ارسالن

 کنم... زتیسوپرا خواستمیم-

 ینطوریاز االن...انگار من نامحرمم..خب بگه در بزن چرا ا نمیتو گلوم نشست...اون از برخوردش...ا ینیسنگ بغض

 ...کنهیم

 ...انقد کشش نده...گهیگف د نویاونم هم خب

 چونم...بهش نگا کردم... ری...دستشو گذاشت زسادیکردم جلوم وا حس

 ..ریاعصابم داغون بود...به دل نگ کمیببخش خانومم...-ارسالن

 تفاوت گفتم.. یب

 .. کنهیخونه...سرم درد م رمی...من مسیمهم ن-

 ...رسونمتی...ممیپس بر-ارسالن

 ...رمیم رمیگیم یتاکس هینه به کارات برس...-

 ...رینه خودم م-ارسالن

 ...خدافظ...ستمیارسالن...من بچه ن-

 در شرکت منتظرش موندم... یدربست گرفتمو جلو هی...هیچ یبغض لعنت نی...اه ارونیشرکت اومدم ب از

هتر از خوشگلترو ب یکیطرف  دیحق داشته باشه ...شا دیداده...شا حیبمن ترج ویقرار داره...ک یبا ک نمیبب خواستمیم

 من باشه...

 ...یچشم اب ی...حوریچشم اب ی..حوریچشم اب یحور

 ...شهیاسم...سرم داره از درد منفجر م نیلعنت به ا اه

 سوار بنزش شد...به راننده گفتم پشتش حرکت کنه...هرجا رف بره... رونویشرکت اومد ب از



 ضربان عشق

 
501 

 

بودو باهاش  سادهی...واندای...لیهمون دختر چشم اب یبه خودم اومدم که روبرو یچقد گذشت...فقط وقت دونمینم

 ..زدیحرف م

 ...دادیجوابشو م تیعصبان ادوی...ارسالن هم با فرگفیم ییزایچیبا خواهشو التماس  ندایل

 نگاش کردم... یبا دلخور سادمویارسالن وا یشدم...رفتم بسمتشون...روبرو ادهیپ نیلرزون از ماش یقدما با

 ودن...ب انتکاریبهونس تا عشقشو ببخشه...تبرئش کنه از خ هیمن فقط دنبل  کی...قلب کوچسیعشق من خائن ن نه

 بسمتم برگشت... نداهمی...نگاه لکردیخشکش زد...فقط نگام م دنمیبا د ارسالن

 ...ارسالن از بهت در اومدو گف..کردینفرت نگام م با

 ؟؟؟یکنیچکار م نجایتو ا-

 زدمو گفتم.. یپوزخند

 ...نمیبب دتیبا عشق جد دتویجد شیاومدم نما-

 زد.. داد

 چرتو پرت نگو...-

اونطور  کنهیعشق م یکه اونهمه ادعا ی...با منشدیافتاد...اخماش باز شدو اومد سمتم...باورم نم ندایبه ل چشمش

 افتاد اخماش باز شد... ندایتا نگاهش به ل یحرف زد...ول

 به گوشم خورد.. صداش

 ؟؟؟یاومد نجایا ؟؟؟چرایالنازم خوب-ارسالن

 کردم... نگاش

 اومد... نداینحس ل یصدا

 چکار داره؟؟ نجایدختره ا نی...پس ا یارسالن من دوستت دارم..َتوهم دوستم دار-
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 ...دوسش داره؟؟؟اره...نه...نهههههگهیمیچ نی...ادیچرخیداشت دور سرم م ایدن

 زار گفتم... یحال با

 .. یفراموش کرد ویچه زود همه چ-

 داد زد.. ارسالن

 اشغال هرزه.. یگفته دوستت دارم دختره  یاز تو متنفرم..ک ؟؟؟منیگی...چرا چرتو پرت میکثافت عوض-

 واسه من؟؟؟کدومشون؟؟؟ کنهیم یباز شی...داره نمانارویبود ا ندایسمت من نبود..انگار با ل صورتش

 گه؟؟؟یراس م یک

 ؟؟؟یرو باور کن یدختر اجنب هیحرف  یخوای؟؟؟میتو به عشقت اعتماد ندار مگه

 نکن... یباز شیهه براش نما-ندایل

 نفرت نگاش کردمو گفتم... با

 ...کنهینم انتی..عشقه من پاکه...خییتو کنهیم یباز شیکه نما یاون-

 زود به خودش اومدو با پوزخند گف... یباز موند ول دهنش

 کرده هنوزم... انتیبهت خ نکهیتو...با ا یچه ساده ا-

 زدم.. داد

 خفه شو هرزه اشغال...-

 شد... نشینگاه به منو ارسالن انداختو رف سوار ماش هیبه خون نشسته  یچشما با

 به ارسالن نگا کردم... یناراحت با

 ؟؟یداد حیاز من بهتره؟؟؟که اونو بمن ترج شیچ-

 اخم نگام کردو گف... با
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 ؟؟؟هان؟؟؟یکرد بیمنو تعق یندارم...بعدشم...تو واسه چ یرابطه ا چی...من با اون هیدیخودت که شن-

 محافظت کنم... میاز زندگ خواستمیدلم خواست...م-

 ...یذاشتیواسم بپا م شهیپس تو هم-ارسالن

 نی...از بیزنیدختر حرف م هیبا  یدار دمی...امروز پشت در اتاقت تو شرکت شنستمی..من مث تو بد دل نرینخ-

 ...دمیحرفات فهم

 ؟؟؟یکنیچکار م گهیبگو...د شوی...خب خب...بقیستیپس پاگوش هم وام-ارسالن

 زدم داد

 ...بسمه...دمیتهمت شن باریتهمت متنفرم......بمن تهمت نزن...من از دمیشن یامروز که اومده بودم اتفاق-

 ...کردمیبودن م یدستام گرفتم...احساس ته نینشستمو سرمو ب نیزم رو

 ازش دلخور بودم...چرا ازم پنهون کرد... ایدستاشو حس کردم...به اندازه همه دن یگرما

 ..یدینبوده...چرا کشش م یخاص زیچ

 اونرورو نگا کردم... نورویحس کردم رفتم رو هوا..چشمامو باز کردمو ا کردمیداشتم هق هق م نطوریهم

 شدم؟؟؟ هوشیزد؟؟؟مُردم؟؟ب نیماش

 مث ادم ناز کنم... تونمیجاساز شدم...عه ارسالن بود...خاک برسرم کنن که نم نیتو ماش هوی

 ...ازونور سوار شدو گف...هیگر ریکج شدو دوباره زدم ز دهنم

 شد؟؟؟یباز چ-

 هم زدو گف.. ویبست...قفل مرکز دویشم که درو محکم کش ادهیزدمو درو باز کردم که پ غیج

 ؟؟یخودتو به کشتن بد یخوایچته...م-

 گف.. دویخند ثیداد زد که صاف سرجام نشستم...خب نیهمچ
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ه نکرد ییخدا یبش ادهیپ یروشن نکردم که تو اگه بخوا نویحواس پرت...منکه هنوز ماش یشیجونم جذبه...پ-

 ...یریبم

 که بازش کنم...اما موندم کجاسو کدومه... یحرص افتادم به جون در...دستمو بردم سمت قفل مرکز با

 ابروشو داد باال... یتا هیمسخرش رو لباش بود... یتا دکمه مکمه جلوش بود...بهش نگا کردم...ازون لبخندا هزار

 نیکردم...البته از نظر خودمو دوستام...نه از نظر ا یچونشو با لذت نگام کرد...اخم وحشتناک ریزد ز دستاشو

 دخترباز... یزورگو یالیگودز

 دختربازه؟؟؟ یدونیدخترباز...از کجا م یگیدخترباز...مگه چکار کرده م مرضه

 خب اعدام نکن...االغ... لهیخ

 یمشتام محکم بود...ول یلی...خادی...االن قلبش درمدمیکوب نشیمشت کردمو محکمو پشت سرهم به س دستامو

 دستاشو اورد باالو مشتامو تو دستاش گرف.. لکسیر یلیبرخالف فکرم خ

 گف... دویکه افتادم تو بغلش...بلند خند دی..بعد محکم کشدشونیباالو بوس برد

 افتاد تو لونه... یشیپ-

 ته...ولم کن... یب ی...عمته...بیخودت-

 یشی...خودمم که دربست درخدمت خانوم پامرزتشیهم خدا ب یب یازش...ب ادی...خوشم نمیخیعمه که ب-ارسالن

 هستم...

 .. یدوس دار نداروی...تو لادیولم کن...دوستت ندارم...ازت خوشمم نم-

 ...ادیدوس دارم...از مارمولک بدم م یشیمن پ-ارسالن

 کج کرد... نوییسرشو اورد پا دیسواستفاده کردو تا خندمو د نمیگرفت...ا خندم

 ..ُ  شهی...بازم مثل همشهیبرنده م یار شهیمثل هم بازم

 .. سین یکنیکه تو فک م یاون رینخ
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 ادیاون نفسش ز یانگار یکه نفس کم اوردم...ول ییکردم...تا جا شیکرد...منم همراه قیبهم تزر ویلباش زندگ یداغ

 بود...

 یچرخوندم که با اکراه ولم کرد...با چشما یحاال...سرمو به سخت شهیهلش دادم...جدا نم نشویگذاشتم رو س دستامو

 توهم نگام کرد... یخمارو اخما

 ...دمیکش یقیعم نفس

 لولو داره... نجایخونه...ا میجون بر یار-

 گف... دویخند ثیخب

 ..رسمیخونه...اونجا به اهدافه شومم م میاخ جون...بعله...بر-

 با منه... ینیبودااا..از اثرات همنش یریبچه ادمه سربز نیا

 ..یدونیخوبه خودتم م-ارسالن

 باز زبون اوردم فکرمو؟؟؟-

 نباشه...خخخخ تیتو کار-ارسالن

 شد...در سمت منو باز کردو باز رفتم روهوا... ادهینگه داشتو خودش پ نویماش

 ...نیزشته...بذارم زم یار-

 ...یکن تمی...اذیکن یطونیکه تو ش نهیزشت ا-یار

 کنه... یبپوشه موتورسوار نیشلوار ج رزنیکه پ نهی...زشت ارمینخ-

 گف.. دویخند

 ...خورمتیم گهینداشته باش...بفکره خودت باش که چن لحظه د یکار رزنایتو به پ-

 لباسش چنگ زدمو گفتم... به
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 نبود...خونوادم بهت اعتماد کردن... نیارسالن...قرارمون ا-

 گف... دویخند

 شه؟؟؟یم یچ الیگشنه اقا گودز کمیش فیپس تکل-

 ...خوابمیبخوابه...منم رو تخت م نیبشه بعد اروم رو زم ری...بخوره سکنمیخودم براش غذا درست م-

 ...حرفم نباشه...شههههیکوچولوم ازم جدا نم یشیپ ینچ..نشد..غذارو هستم ول-یار

 ...بعدم پاشد رف تو اتاق...دیرو کاناپه خوابوندو اروم لبامو بوس منو

اتاق...لباسمو دراوردمو خواستم لباس تو خونمو بپوشم که از پشت بغلم کرد...اروم کنار گوشم منم رفتم تو  پاشدمو

 گف...

 ...یکنیم ایطونیش نیدفه اخرت باشه از-

 کدوم؟؟؟-

 ...یکه دنبالم کن-ارسالن

 کردم... تیحما میمن فقط از زندگ-

 ...یباشه...حاال هرچ-ارسالن

 بهم انداخت که از خجالت اب شدم... ینگاهه کل هیمنو بسمت خودش برگردوند... کامل

 لباسمو بپوشم... خوامیارسالن ولم کن م-

 ..رهید گهینچ...د-ارسالن

 کنه؟؟؟ یچه غلط خوادی...خاک تو گورم.ُ.مهییییخوابوندم رو تخت...ه دویخند

 کرد مالفه رو ول کنم... دمیرو خودمو با اخم نگاش کردم...با نگاهه خمارش تهد دمیمالفه رو کش زود

 صورتم... دنی...سفت بغلم کردو شروع کرد به بوسدیتر گرفتمش...دستشو اورد باالو مالفه رو کش سفت
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 نداره...شوهرمه عشقمه ..محرممه... یاشکال

 بشم... یکیمن دوس دارم شب ازدواجم باهاش  یول

 ؟؟؟یهامون اعتماد کردن...اگه شانس بد زدو باردار شدم چ خونواده

 ؟؟؟یدار نیسقط جن طاقت

 گفتم... یاروم یدستشو برد به سمت شلوارم که دستاشو گرفتمو با صدا دویگردنمو بوس ریز

 ...کنمیندارم ارسالن...خواهش م شوینه...االن نه..امادگ-

 ...رونی...از کنارم پاشدو رف بدیکش یقینفس عم نوییانداخت پا سرشو

و مبل ...ررونیبستمو رفتم ب ی...موهامو دم اسبدمیکوتاه قرمز با شلوارک همرنگش پوش نیاست یکویتر هی پاشدمو

 نشسته بود...

 داده بودو چشاش بسته بود...دستاشم رو دوطرف مبل گذاشته بود... هیمبل تک یبه پشت سرشو

 رفتم تو اشپزخونه... دموی...اروم گونشو بوسیتنش بود...با شلوارک مشک یجذب مشک شرتیت هی

 بشه؟؟؟ ریشکمش س الیبپزم اقا گودز یخب...چ خب

 دوس داره... گفی...مادرجون مای...الزان افتمی اها

 مشغول درست کردن موادش شدم... رونویاوردم ب نتیاز کاب ایبسته الزان هی

 پا...نه نه دست... یهمون انگشتا دی...اخ ببخشیبپزم که قوزک پاتو هم باهاش بخور ییغذا هی

 ...دستم درد نکنه...یشدم..به به چه ناهار زیم دنیرو درست کردمو مشغول چ ایالزان

 صداش زدم .. دمویچ زویبعدازظهر بود...م۳ساعت

 س؟؟؟ی...گشنت نپهیاقا خوش ت ی...اهاییاقا-

 کنه گف... یحرکت نکهیبود...دستش رو چشاش بود...بدون ا دهیکاناپه دراز کش رو
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 ندارم... لیم-

 رفتم سمتش...اروم تکونش دادم... زونیاو افهیشد...با ق یشدم...بادم خال پنچر

 ...میناهار بخور ایپاشو ب ییجونم...اقا ی...اریار-

 ..دیباز اخم کردو خواب ی...ولدیپنچر شدم خند افهیق دنیاز رو چشش برداشتو نگام کرد..با د کمی دستشو

 بچه گونه گفتم... یصدا با

 ؟؟؟ینموخور ایالزان-

 مکث گف... کمیدهنشو قورت دادو بعده  اب

 ...ادیبدم م ای...من از الزانرینخ-

 باشه...پس خودم موخورم...-

 ..کنمیپنچرت م ینشستم...پنچرم کرد زیکنارش رد شدمو پشت م از

تو  ای...یبدتر خودت دل درد گرفت ادیحرصش درب یغذارو بخور یجون خودت...مث اوندفه تو شرکت...خواست اره

 جاده برشمت از شمال...

 بکوبون تو سرم... امویسوت یخب توهم...ه لهیخ

 درستش کرده بودم.. میباهم غذا بخور نکهیا دیبرش زدمو شروع کردم به خوردن...به ام کهیت هی

دور کمرم از پشت حلقه  یدست ...همون موقعزیکور شد...ظرفو پس زدمو پاشدم...شروع کردم به جم کردن م اشتهام

 شد...

 النازم جمش نکن..من غلط کردم..گشنمه..-یار

 کردم... یتالف هوس

 نمونده واسه تو.. ییغذا گهی...درینخ-
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 اشاره کردو گف.. سیتو د یاهایالزان به

 ن؟؟؟یچ نایپس ا-

 ...دمینم یشکیمال منه...به ه-

 ؟؟؟یبه اوا چ-یار

 بجز تو.. دمشونیبه همه م-

 اونوخ چرا؟؟-یار

 تو ذوقم... یچون دوستت ندارم...زد-

 من قربون ذوقت بشم النازم ... یاله-یار

 خودشم روبروم نشست.. زویرف هوا..نشوندم پشت م غمیماچ ابدار از لپم گرف که ج هی

 لپمو پاک گردمو گفتم.. نمیاست با

 ...کردیبوس م ینجوریا شهی...بابام همادی...من از ماچ ابدار بدم مینکن ار-

 اد؟؟؟یبدت م کردیبوست م ینجوریچون بابات ا-یار

 ۳-2-۱...حاال وردار بخور...ادینه...کال از ابدار بدم م-

 لیم ینی...دمیلیبرداشتمو کوفت کردم...نه م کیکوچ کهیت هیبرش بزرگ برداشتوشروع کرد به خوردن...منم  هی

 کردم...

 روشن کردو جلوش ولو شد... ونویزیرف تلو ی...ارمیباهم جم کرد زویم

 ...زده بود شبکه ماهواره...دمیدراز کش نیظرفا رو شستمو رفتم کنارش رو زم منم

 ..چه ناز یشانس بد اخراش بود..پسره دختره رو بغل کردو لباشو گذاشت رو لباش..اوخ یبود...ول یسیپل لمیف هی

 ...ی....منحرف خودتردمکیرو بلند کردو برد تو تخت...چهار چشمه داشتم نگا م دختره
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 ...گهید نی...خو کامل نشون بدشیییتموم شد...ا لمیف هوی دویپسره هم کنارش خواب خوده

 کن دختر...پسر کنارت نشسته... ایبرو ح-وجدان

 پسر شوورمه... نیبتوچه...ا-

 افتاده بود.. شیشونیرو پ کمشی کهیت کهی...موهاش تدهی...خوابی...نازی...اوخ دمیکه د یسمت ار برگشتم

 بندازم گردنش چش نخوره اقامون..."کادیو ان "هی برم

 تو تخت...خم شدم بغلش کنم که بچه نداشتم سقط شد... برتمیم کنهیبغلم م یار برهیمن خوابم م ی...وقتخب

 بخواب... نجایکمرم...غلط کردم...تت هم یا

 بخوابم... ینیکنار اقامون بکپم...نه  خوامیم ؟؟؟خودممیپتو دونفره برداشتم...پس چ هیتو اتاقو  رفتم

 ...دمیاز پتورو روخودمم کش کمی...دمیرو روش پهن کردمو خودمم کنارش رو بالش دراز کش پتو

 ...عه هوا چه سرده؟؟دمیکه د شدیچشام گرم م داشت

 دای...پگشتمی...همونطور چش بسته با دستم دورو برمو مسیباال...خاک بر سرم پتو ن دمیکش پتورو

 بود سمت خودش... دهیاالغه قدرنشناس...پتورو از رو من کش یباز کردم...ا ینشد...پوف..چشامو به سخت

 ...دمی...منم کشدیگذشت..باز کش کمیرو خودم... دمیپتورو کش منم

 رو خودش... دیپاش منو هل داد...پتورو هم کش هیبود...با  داریب کصافط

 زدم... غیج

 پتورو اوردم...قدر نشناس...خودم  هیار-

پام سمت  هیپام سمت چپش بود... هی..حرصم دراومد...پاشدم خودمو روش انداختم...دیاوممم کردو باز خواب هی

 زورگو.. یالی...گودزشیییی...ادیبهم نرس یراستش...دستامو دورش حلقه کردم...ول

 چشامو بستم...حس کردم دستش دور کمرم حلقه شد... نشویگذاشتم رو س سرمو
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 بغلم کرد... دویخوابوند...پتورو روم کش نیرو زم نوییاز رو خودش بردم پا اروم

 مطلق... یاهیزدم...کم کم چشام بسته شدو س خی رونی...چقد گرمه...اون بشییییاخ

**** 

 

 بدوشم.. رتویش خوامیگم؟؟؟میخو مگه بد م-

 ...کردیبا تعجب منو اوا رو نگا م اوشیس

 ه؟؟؟یچ ریشده؟شیچ-ایس

 گفتم.. رونویب دمشیکش اوشیپشت س از

 ...شهیم ریکه د می...برایاقا س یخیب-

 ...میبسمت دانشگاه پرواز...نه گاز ...نه حرکت کرد مویشد ایس نیسوار ماش میرفت باهم

 شدم...اوا جلو نشسته بود... ادهیدر دانشگاه نگه داشتو من از عقب پ یجلو

 ...کنهیم یداره چه غلط نمیاز پنجره بب ...خم شدمشهینم ادهیپ دهیند ریخ نیا دمید

 بود٩٨ ری...تصاوهییییه

 ۱٨ دیببخش نه

 ...یهم خودت وونهی...بعله..درانهیا یکد تلفنا هیاول اون

 کرد... کیوجودمو تحر یبدجور کرما ی...هوس تالفدنیبوسیهمو م داشتن

 ..رونیب دمشیگرفتم...کش قشویباز کردمو پشت  درو

 واسه تو خونس...تو اتاق...تو نکارای...انیخجالت بکش-

 االغ جفتک زن ی...حسمونو پروندگهیخفه د-اوا
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 هم کار داره... ایهم شده...اقا س ری...دسین ییسواحل هاوا نجایا-

 تو دانشگاه... میرفت مویکرد یخدافظ هی...دیخند نوییسرشو انداخت پا اوشیس

 ...به خودشون شک دارن خخخ هه ههدنینم ادی...زبان خودشونو یسی...انگلمیداخل کالس...زبان داشت میرفت زود

 پسر کمرنگ اومد تو. هی...همون موقع مینشست یاوا رو دوتا صندل با

 هم داشت... یته استکان نکیع هی...یسامسونت دستش بود.کت شلوار نوک مداد هیدانشوهاس حتما. نیاز

 فرق باز بود... موهاش

 گفتم... یسیانگل به

 پاتره... یمن اون هر یاوه خدا-

 خحده و پسره با اخم گف.. ریزدن ز همه

 خانم جوان.. یحرف نیهمچ دهیاز شما بع-

 جوان... یاقا سین دیبع زیچ چیاز من ه-

 داره.. نجاهمیباز ا میجامعه کم داشت یانگال نیاز رانی...تو ادنیهمه خند باز

 گفتم.. یبه نشونه تاسف تکون داد که به فارس یسر پسره

 برا ننت تاسف بخور...-

 ن؟؟؟یگفت یزیچ-پسره

 ...نیدرسو شروع کن گمیم-

روز  هیجزوه گفتو پدر مارو دراورد با  زیر هیکه  یتکون دادو شروع کرد به درس دادن...بعده دوساعت یسر پسره

 خوش شرشو کند...

 خونه... میرفت یبستن هیبعده خوردن  رونویب می...با اوا رفتمیاونروز نداشت یا گهید کالس
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 .موندم.. یمنتظر ار دموی...رفتم تو کاناپه دراز کشدمیچ زوی...ناهارو درست کردمو مرونیب میبود بعدازظهر بر قرار

 بود..کم کم چشمام گرم شدو خوابم برد...۱2ساعت

**** 

 قهقهه زدو گف.. ندایل

 ...چون من خواستمش...یاز دستش داد شهیواسه هم-

 خنده... ریزد ز باز

 پوزخند بهم زدو گف.. هی ارسالن

 ...هوس....یهوس بود هیعروسک... هی...یبود چهیباز هیاز اولم برام -

 ...هوس...هوس...هوس...هوس

 شدم...تو جام نشستمو به اطرافم نگا کردم... داریزدمو از خواب ب یبلند غیج

 بود...2نگا کردم... ...پاشدمو ساعتودمیکشیکف دستام عرق کرده بودن...تند تند نفس م صورتمو

رفت..اون کابوس  نیدرهم برهمم از ب یهمه فکرا سادمیاب سرد که وا ری..زرمیدوش بگ هی رمیم ادیارسالن ب یوقت تا

 رو هم فراموش کردم...

 نداشتم... وی...حوصله لباس حوله ادمیچیمث لباس دکلته دورم پ مویحوله معمول رونویحموم اومدم ب از

 ...بایگرم شده بود...البته شبا سرد بود...تقر یحساب هوا

داشتو به تن  یروشن بود...جنس نرم یباالتر از زانوم بود برداشتم..صورت کمیلباس نسبتا بلند که تا  هی

 بود...دامنش کلوش بود... ی...بندنشستیم

 بعداز حموم... شهیهمکرم مرطوب کننده زدم...مث  کمی...شیارا زیبا سشوار خشک کردمو نشستم پشت م موهامو

پشت چشمم زدم...زنگ به صدا درامد...و من پرواز کنان رفتم تو  یصورت هیسا کممی...یرژ صورت هیچشم... خط

 ...عمته...لهیطو
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 ...ومدیکه داشت م دمیقدماش از پله اومدو بعد خودشو د یباز کردمو کنار در منتظرش موندم..صدا درو

 سالم..-

 که الناز کش بود...بعله... ییزد...ازونا یلبخند دنمیاورد باالو با د سرشو

 ...بردمشون تو اتاق...ارهیاز دستش گرفتم کمک کردم کتشو درب فشویک

 تو هال...اونم رف تو اتاق لباساشو عوض کنه... برگشتم

 ...یبند هم خودت یبود...خال ی..قرمه سبززیبردم سرم دمویکش غذارو

 شلوارک همون رنگ... هی...با یکوتاه سورمه ا نیاست شرتیت هی..رونیاتاق اومد ب از

 نشستو گف.. یرو صندل اومد

 به به...خانومم چه کرده...قربون دست پنجه طالش بشم...-

 ..ییخدا نکنه اقا-

 کردم... ری...چنبار سرمو اوردم باالو نگاشو غافلگکردمینگاهشو حس م ینیسنگ خوردمیداشتم غذا م یوقت

 ؟؟شده؟ یزیارسالن چ-

 دوباره مشغول غذا خوردن شد.. نوییچشمام نگا کردو سرشو انداخت پا به

 بشه؟؟ یزیچ دینه..مگه با-ارسالن

 ...یکنیاخه همش منو نگا م-

 گف.. یثیخنده خب با

 گشنشه... الیاخه اقا گودز-

 شه.. ریخب غذا درست کردم بخوره س-

 بخورتش.. خوادیکرده...م یشینچ...هوس پ-یار
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 خورده بشه...گناه داره.. خوادینم یشیپ یول-

 تا فرار نکنه... دارهیدندونش نگهش م ری..فقط زخورتشیباشه پس نم-یار

 رفتم ظرفارو بشورم... مویجم کرد زویباهم م میکه خورد غذارو

 ...دالرام...مادرجون...پدرجون...ای...ارشکایارسالن دلم واسه مامان بابامو ارتام تنگ شده...مل-

 ...دهیکالم بگو دلم واسه بروبچ تنگ هیالووووو...بسه...-یار

 احساسات به خرج بده برادر.. کمینزاکت... یادبه ب یب-

 ...من جناب شوهرم...انیبرادر ارتامو ارش-یار

 واال... یستین میتحفه ا یپووووف...حاال شوهر..همچ-

 ...دویقدرمو م شتری...اون بمیچشم اب یحور یمن برم جا ؟؟؟پسیجد-یار

 زدم. غیحرص ج با

 ...کشمتیم زنمیم یاریاسمشو ب گهید باریبخدا  یار-

 گف.. دویخند

 ..میبر میخوایکنم..حاال پاشو برو حاضر شو که م کیتحر رتتویغ خواستمیبود...م نیاها ا-

 ...رونیب میبر میخوایرف م ادمی...یتو شد ار ری...همش تقصیواااا-

 وا خب بمن چه..-یار

 توجه بهش رفتم تو اتاقو مشغول حاضر شدن شدم... یب

...مث وردخیکمرش م فیظر ییکمر بند طال هیوجب باالتر از زانوم بود... هی...تا دمیپوش یلباس تابستانه گشاد نخ هی

 مانتو پانچ بود..

 ..رونی...شالمم سر کردمو رفتم ب شیارا کمیسرم جم کردم... یموهامو باال دمویدم پاهم پوش دیکتون سف هی
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 در منتظرم بود... یهم حاضر جلو یار

 

 

 

 

 

 ..نیبرل یاز پارکا یکیهمزمان حرکت کردن...بسمت  اوشیس ارسالنو

 ...میدادیجو م مویزدیم غیج یکورس گذاشته بودنو منو اوا ه باهم

 ...زنهیمن از شوهرت جلو م یشوشو دید یاوا خانوم حاال خواه-

 شام بده... دیباخت با یعمراااا...هرکهه -اوا

 گشنمونه... یکه منو ار نیچک کن بتونویج نیپس بر-

 ...نیییهمچن-اوا

 نایکه چراغ سبز شدو باز ا دنیکشیواسه هم خطونشون م نطوری...همسادنیقرمز بود...سرعتشونو کم کردنو وا چراغ

 گاز دادن...

 ...میسرعتمونو کم کن میشدو مجبور شد دایسروکلش پ سیکه پل میپارک بود کینزد

 ...میپارک نگه داشت نگیپارک تو

 ..نامونیاز ماش رونیب میکج شده اومد یدهنا با

 ...میداشتیبرنده م هی ومدیم رترید کمی شدیاه...نم-

 رفته بود.. ادمی ویزیچی...من نمیصب کن بب-اوا
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 ...اومد سمتمو تو گوشم گف..میبا تعجب نگاش کرد همه

 ؟؟؟یبمن غذا بد دیبا یاگه عاشق شد میباهم شرط گذاشته بود ادتهی-

 خخخ.. ادشهیهوااار.. یپشت گوش انداخته بودم...واااا یبود ول ادمی خودم

 ...اوردمیخودشون پولشونو حساب کنن..من پوالمو از سر گردنه ن دیفقط بتو...اون دوتا با-

 خب گشنه گدا... لهیخ-اوا

 بلند گف.. بعد

 ...بزن دس قشنگه رو...میخانوم یمهمون الامشب -

 حرص نگاش کردمو خواستم بزنمش که در رف.. با

زنو  دیفهمیبعد م گرفتمونیم ومدیگشت ارشاد م بودیم رانیا دادی...به به...حال میپی...اکمیتو پارک گشت زد کمی

 ...سوختیدماغش م میشوهر

 ..یهم خودت ضیمر

 ..رهیگارسون اومد سفارش بگ مویچهار نفره نشست زیم هیرستوران...پشت  میبود که رفت٩ساعت

 االغو من بدم... نیوامونده ا کمیپول ش دیکه خودشو خفه کرد...منم هالک شدم...با اوا

 گارسون رف... مویاشتهام کور شد به موال...خالصه ...سفارش داد اصال

 ...دوتاشو تو دستاش گرف...کصافط.شدیجا نم زیاوا رو م یسفارشامونو اورد...سفارشا قهیده دق بعده

 ..یاَوَز یاوا نینرف از دست ا نییپا یچیمن که ه ی...البته از گلومیخورد غذامونو

 موند... شیتونس سه تاشونو بزور بخوره...بق فقط

 ...یبخور یتونینم یسفارش داد نهمهیجر بخوره...چرا ا یبگم خشتکت تو مهمون یخب اله-

 ...اریب ریمصرف بگ کباریبرو چنتا ظرف  ایکه ببرم...س تونمیبخورم...م تونمینم-اوا
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 ...کردینگام م روزمندیلبخند پ هیبه ناچار پاشد رف...اوا با  اوشیس

 گلم... یبش مونیپش یاز زندگ کنمیم یکار هی...اون موقع شهیاشکال نداره اوا خره...نوبت منم م-

 همش با گوش.. شییی...ارفیبودو داشت با ماسماسکش ور م نییسرش پا ارسالن

 ...واال شکنمی...خودم گردن هردوشونو مکنهیم یداره باهاش اس باز ندایشدم...نکنه ل زیت هوی

 ارسالن بود... یچشمام به صفحه گوش زدمیکه سرم به طرف اوا بودو باهاش حرف م همونطور

 وجه فکرشم نکن. چی...به هشهی:نه نمنوشت

 کرد... سند

 چکار کنم؟؟ یگیبزنم.م دتویق متونیاومد:من نم براش

 بردار. میبکن.فقط دست از سر منو زندگ خوادینداره.هرکار دلت م یتو بمن ربط ی:زندگنوشت

 کرد. سند

 دست از سرش برداره... گهی...اره...فقط ارسالن به اون منداسیل حتما

 .ینخواه.من دوستت دارم.کاش درک کن یزیچ نیاومد:ارسالن ازم همچ براش

 .ی.باااانمینب میرنگ نحستو تو زندگ گهی.دینداره.بدرک که دوستم دار ی:بمن ربطنوشت

 نه بتونه اون بهش زنگ بزنه.نه اس بده.  گهی..که داهیس ستیگذاشتش تو ل بعدم

 ...نمینب ندارویل گهید شاالیدلم خوشحال شدم...خدارو شکر...ا ته

 هااا... بتهی..پووووف...شوور خوشمل داشتن هم مصندایبود...حاال ل داهمیبس نبود...ش ایپر

دنبال اقامون نبود...از من گفتن بود  یشکی.اونوخ هکردمیچاق ازدواج م ییقایافر اسوختهیس هیبا  رفتمیم کاش

 داشت...بعله... یخواه یدغدغه ا یب یبا مشخصات باال ازدواج کن زندگ یکی...برو با زیخواننده عز

 زدو دستشو دور شونم حلقه کرد... یبرگشت سمت من...لبخند بشویگذاشت تو ج شویگوش
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 کصافط داد... یاومدو ظرفارو به اوا ایس

 ...اه...میکن ینشد مردم ازار اوشیخسته بودم...با وجود ارسالنو س یخونه...حساب میساعت برگشت هی بعده

 بود... دهیخواب...ارسالن کنارم اروم دادیدامنمو تکون م ومدویاز پنجره م یخنک باد

 هیچقد هردوشون اخالقاشون شب نکهی...به ادای...شندای...لشهیم یماجراها چ نیکه اخر ا کردمیفک م نیا به

 ازدواج کرده... دوننیم نکهینچسب...هردوشون هم دنبال اثبات عشقشون به ارسالنن..با ا شویریهمه...س

 افکار درهم برهم به خواب رفتم... نیا با

****** 

 ماه گذشت... سه

 مث داداشم شده بود... اوشیبا ارسالن گذروندم...اوا...س ویخوب یالمان...روزا میکه اومد یماه از روز سه

 ...پی...با اسکازدمیسه بار با خونوادم حرف م یبرام پر کرده بود...هفته ا یارتامو تا حدود یجا

 ...گرفیم شویعرس گهی...ارتام سه ماه درانیبرگرده ا گهیقرار بود دوماه د ایارش

 ارسالنو زده؟؟؟ دیق ینی...شدینم یافتاب میتو زندگ گهی...جالب بود که ددمیند گهید ندارویمدت ل نیتو ا  

 داند... خدا

 ...گهید میبر ای...بییکجا-ارسالن

 ...رونیبرداشتمو رفتم ب کولمو

 ...یزنیخب اقا...چرا م لهیخ-

 بود... شونیترم اخر انی..اخر ترم بود...امتحانات پامیبا اوا سوار بنز ارسالن شد رونویب میرفت

 ...میپاتره داشت یزبان...خخخ با همون هر امتحان

 ...دیطول کش یساعت هی امتحان
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 گف.. دویکش یقینفس عم اوا

 ...کنمیرو دارم حس م یازاد یبو-

 گفتم.. دمویمحکم کش دماغشو

 ...یچه دماغ فعال-

 ...زدیغر م ینداشتم...ارسالن هم ه ویکار چیاصال وقت ه نروزایخونه...ا میرفت باهم

 ...گهیدرس بخونم د خواستمیمنم م یحق داشت ول دی..شاکردیرفتاراش ناراحتم م نیا

رف تو خونشونو منم رفتم باال...درو باز کردمو رفتم تو...ارسالن شرکت بود...لباسامو عوض کردمو رفتم تو  اوا

 بپزم؟؟؟ ی...خب چکردمیم یبار بعده سه هفته اشپز نیاول یونه..برااشپزخ

 ارسالنه... دمیباز شد...با تعجب برگشتم د دیموقع در با کل همون

 ..یعه سالم...چه زود اومد-

 اخم گف. با

 برم.. یاگه ناراحت-

 نبود ارسالن.. نیمنظورم ا-

 نکن...اه.. یخب حاال...فلسفه باف لهیخ-ارسالن

 ...زایچ نجوریو از ادهیشرکت ز یکارا گفیم دمیپرسیچقد رفتارش باهام بد شده بود...ازش م دایجد

 ...کردمیتو اتاق...منم غذامو درست کردم...پلو مرغ درست م رف

 ...باز چشمش بهم افتاد اخم کرد..رونیغذارو کم کردمو از اشپزخونه رفتم ب ریز

 ...شهیمن از عشقم نسبت بهش کم نم یول کنهیم تمیاذ شتریبارفتاراش ب کنه؟؟؟هرلحظهیم ینجوریچرا ا نیا ایخدا

 ؟؟یبه خودت انداخت نهینگاه تو ا هی-ارسالن
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 تعجب گفتم... با

 ؟؟؟چرا؟؟یچ-

 زدو گف.. یپوزخند

 ؟؟یکه به خودش نرسه...اوک خوامینم یمن زن نی...ببخورهینگاه بنداز حالت از خودت بهم م هیبرو -

 هرروز بدتر شد... میکه اومد یکه چقد عوض شده بود...از زمان کردمینگاه م یبهت به ارسالن با

 کرد... کارتیبا من؟؟؟مگه چ یکنیم ینجوریارسالن چت شده...چرا ا-

 زد.. داد

 نکن... ییکثافت...انقد مظلوم نما یخفه شو...دختره -

 ..رونیمث ناله اومد ب صدام

 شده؟؟یار..سالن...چته...چ-

قلبم  یول سوختیشد...بدجور م یشدو زخم دهیکش کایسرام ی..ارنجم به فرش رونیهلم داد که افتادم زم محکم

 ...شتری...وجودم بشتری...غرورم بشتریب

 زدو گف.. یبعد پوزخند ینگام کرد ول یبا نگران اول

 بهتره... یلی...اون از تو خندایل شیپ رمیبتمرگ...من م نجایتو هم-

 ...چرا عوض شده..دی...اشکم از گوشه چشمم چکدیدرو محکم کوب رفتو

 ...سین نطوریدوستم نداشته؟؟؟نه ا چوقتیه ینی

از دست  ی...به راحتدمینکش یخسته شده..من واسه بدست اوردنش کم سخت یکنواختیاز  دیدوستم داره...شا اون

 ..َ جنگمی...براش مدمشینم

 ...ی...باز اون لعنتندایل
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 مدت منو احمق فرض کرده... نیکل ا ینیرابطه داشته .. ندایمدت ارسالن با ل نیکل ا ینینفسم بند اومد..  هوی

 بود... نیسنگ سرم

 داشتم... ازیازاد ن ی...هوارونیرفتم ب دمویلباس پوش هیرفتم تو اتاق... پاشدمو

عکس العملش  نیبدتر نیا ی...ولکردی...پرخاش مکردی...مث قبل خانومم النازم نمکردیم یمحل یبهم ب نروزایا

 کرده بودم؟؟؟ کاریبود..مگه چ

 شد؟؟؟ نطوریا شد؟؟؟چرای...چزدمیشهر اروم قدم م یرو ها ادهیتو پ نطوریهم

 تا اس ام اس...۳7کال... سیتا م۵2در اوردمو ساعتو نگا کردم... مویگوش

 شده بود... کیاز طرف ارسالن...هوا تار همه

 شب۱۱:2۵بودم...چشمم به ساعت افتاد. رونیمن از ظهر تا االن ب ینی

االن که عوض شده  یاز عکس العمل ارسالن...ول دمیترسینم ادیز دی...بهونه دستش دادم..اگه قبال بود شاایخدا یوا

 ...ترسمیم یلیخ

 ...شدنیتکو توک رد م نایراه بود...ماش یلیتا خونه خ نجایاطراف نگا کردم...از به

 چکار کنم؟؟؟ ایخدا یاو

 ارسالن زنگ بزن... به

 از گوشم دور کنم.. ویدادش باعث شد گوش یبوق برداشتو صدا نیدراوردمو بهش زنگ شدم...با دوم مویگوش زود

 ؟؟؟یرفت یکدوم گور-ارسالن

 الو ارسالن...-

 ؟؟؟یکنیعشقو حال م یبا ک ی...دارییموقع شب کجا نیتا ا یاشغال عوض-ارسالن

 ...تهمت...تهمت...تهمت
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 درد گرفت...با داد گفتم.. سرم

 ...یتو بود میمرد تو زندگ نیاخر نوی...اولستمی...هرزه نستمیمن خائن ن یدونیبمن تهمت نزن...خودتم خوب م-

 ؟؟؟یدادیجواب نم ویگوش نیببند دهنتو واسه من شعار نده..چرا ا-ارسالن

 بود.. لنتیرو سا-

 االن؟؟؟ ییکجا-ارسالن

نگه  نیماش هی قهیدق ستیربع ب هیبودم..بعده  یکینداشتم...تو تار دید ادی...زسادمیبهش گفتم...همونجا وا ادرسو

 داشت...ارسالن بود...

 که داد زد... نمیدرو باز کردمو خواستم عقب بش کوینزد رفتم

 اشغال... یجلو...دختره  ای...پاشو گمشو باریدرن یواسه من ادا باز-

 ...میشد ادهیدر خونه نگه داشتو پ یرفتم جلو نشستم..راه افتاد...جلو دمویمحکم کوب درو

 درو باز کردو هلم داد تو...از پله ها باال رفتم...در باالرو هم باز کردو رفتم تو... دیبسمت در خونه...با کل رفتم

 کوتاه با شلوار... نیاست کویتر هیتو اتاقو لباسامو عوض کردم... رفتم

 که اومد تو... کردمیم یاهنگ پل هیبرداشتم...داشتم  ممیهندزفر وی...گوشدمیگوشه خواب هیرو تخت  رفتم

 که گفتم.. رونیپتو و بالش برداشتو خواس بره ب هی

 ؟؟یریکجا م-

 اخم نگام کردو گف.. با

 ..سیبتو مربوط ن-

 ؟؟یکنیرفتار م نطوریکردم که باهام ا کاریارسالن...من چ-

 ...سمیمحبورم کرد وا دویکش قمویسمتمو  اومد
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 بهت بگم... نویا خوامی...می.نکردچکاریجوجه...تو ه نیبب-ارسالن

 ...زدیتو صورتش دو دو م چشمام

...تو یهوس بود هی دمیاالن فهم یدوستت دارم ول کردمی...اون اوال فکر میبود چهیباز هیتو واسه من فقط -ارسالن

 داره... اقتیل ندایل ی...ولیندار اقتیکه بخوام عاشقت بشم...ل یستین یدر حد

 که با چن نفر باشه... سی...فقط با منه...مثل تو نسیهم از تو خوشگل تره...هم خوش اخالق تر...مث تو هرزه ن اون

 بهش نگا کردم...پاهام قدرت نگه داشتنمو نداشتن... یناباور با

 با چن نفر باشه... سی...مثل تو ندیچیتو سرم پ حرفش

 از کجا اومد؟؟؟ یسردرد لعنت نیا اینشستم...خدا نیرفتو رو زم یاهیس چشمام

..هه از رو ترحم...من از ترحم زدیتو صداش موج م یکردم کنارم نشست...دستشو گذاشت رو شونم...نگران حس

 ..ای...خداذارمیب

 شد؟؟؟یالناز..الناز چ-ارسالن

 بلند کردمو با شدت دستشو پس زدم.. سرمو

 ...نمتی...بب..ببخوامیبرو..اونور..نم-

 زدو گف.. یباز پوزخند یچشماش نشست...ول کیتو اسمون تار غم

 ...یترحم هم ندار اقتیبدرک..ل-

 ...چرا گفت؟؟؟ذارمیاز ترحم ب دونستی...اون ماون

 ...دنیچکیاشکم تند تند م یبازو بسته شدن در اتاق اومد...قطره ها یصدا

 عشقمو......عشقمونو...نه یزود فراموشم کرد چه

 ...دمینفهم یچیه گهیشدو د نی...پلکام سنگنی...سرمو گذاشتم رو زمرفیم جیدوستم نداشت؟؟؟سرم گ چوخیه ینی
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**** 

 دادش باعث شد چشمامو باز کنم.. یصدا

 ؟؟یکپه مرگتو گذاشت نجای...نفهم...چرا انمیپاشو بب-ارسالن

 کمرم... ی...از جام پاشدم...اکردیبدنم درد م کل

 لباس عوض کنم.. خوامیم رونیپاشو..برو ب-ارسالن

 بود.. قهیدق٨:۵توجه بهش به ساعت نگاه کردم... یب

 داد زد.. باز

 ..رونیبرو ب گمی...مستمیمگه باتو ن-

 خشم نگاش کردمو متقابال داد زدم.. با

 ..یاه خفه شو..خستم کرد-

 زدو گف.. یپوزخند

 ...یخستم کرده بود شیوقت پ یلیتو خ-

 م...چکار کن ای...خداگهیروز خسته کننده د هیاز اتاق... رونیرفتم ب توجهیب یتو گلوم نشست..ول ینیسنگ بغض

هنم تو ذ یفکر هیدرو هم محکم کوبوند..پاشدم رفتم دستو صورتمو شستم... رونی..رف برونیاتاق باز شدو اومد ب در

 باشه.. یعمل دیاومده بود...شا

 خوابه حتما.. یداشتم با اوا حرف بزنم...ول اجی...احترفینم نییپا یچیگلوم ه از

 ...رونیالبومشونو اوردم ب مویگرفته بود یبعده مجلس نامزد هیکه تو اتل ییتو اتاق...عکسا رفتم

 کردمو نشستم کنار عکسا... یرو پل گانهیبمون از محسن  اهنگ

 ...دیچکیدونه اشکام م دونه
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 تورو یکاشک

 رهیازم نگ سرنوشت

 دلم ترسهیم

 رهیرفتنت بم وقت

 خاطره ها اگه

 تورو ارنیم ادمی

 از تو خاطره هام نرو الاقل

 مث واسه تو یک

 زنهیشکستش م قلب

 واسه تو مثل منه یک اخه

 

 بمووون

 من فقط به بودنت خوشه دل

 کشهیفکره رفتن تو م منو

 تویهام تباهه ب لحظه

 تو یب اههیس میزندگ

 تونمینم

 دارمت.. شهیراحت بود واسه هم المی...اون موقع خیعشقم...سردو مثل سنگ..کاش مث قبل بود یبد شد یلیخ

 دست نوشته مال منو ارسالن... هی رشمی...زیاعتصام نیشعر از پرو هیصفحه اخرش نگا کردم.. به
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 هست قیشقا تا

 کرد... دیبا یزندگ

 نفس بودن... یب یعنیتو بودن  ی..بکشمینفس م یعشقم...تا تو کنارم ارسالن

 ذارمیتنهات نم چوقتیبجنگم...مطمئن باش ه ای...النازم...حاضرم واسه داشتن تو با همه دنمیعشق زندگ تنها

 خانومم...

خوردمو البومو جم کردم...رو تخت  نوفنیرفتم دوتا استام شم؟؟پاشدمیم ینطوریا نروزایسردرد...اه...چرا ا نیا باز

 چشمامو بستم... دمویدراز کش

حالم بهتر  رمیدوش اب گرم بگ هیاگه  دی...پاشدم حولمو برداشتم...شاستیسردرد دست بردار ن نیا ی..انگار.نه

 اب گرم... ریشه...رفتم ز

 ...وانو پر کردمو رفتم توش نشستم...کردیهنوز درد م یکمتر شد...ول یحدود تا

 ...ارمیطرف...دارم کم م هیمسخره  یسردردا نیطرف..ا هیارسالن  یسردردا اخر کار دستم نده...رفتارا نیا ایخدا

 نداشت اون موقع ... یا دهیتوانتو نشون بده...اگه فا نی...اخریکن ینیانقد زود عقب نش دیتو نبا نه

 زم؟؟؟یتو سرم بر یخاک ؟؟؟چهیموقع چ اون

درسمو تموم  کنمیکار م رمیمنو قبول نکنن..اشکال نداره..م گهید دی...کنار خونوادم...هرچند شارانیا گردمیبرم

 ..زنمیمطب م کنمویم

 ؟؟یکنینبوده ارسالن چکار م ؟؟؟بایراحت نیبه هم هه

 ...دمیچیوانو برداشتم..حولمو دورم پ ی...پاشدمو سرچاهزایچ نیزوده واسه ا فعال

 سربند زدم... هیول کردمو  سیخ نطوری...موهامو همدمیلباس پوش رونویب رفتم

 ...رفتم تو اشپزخونه.خوردیباد م سمیخ یشونیاگه به پ کردیاود م تمینوزیس

 کردم به غذا پختن...سردردمو فراموش کردمو فقط به هدفم فک کردم... شروع
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 کرد... میهمراه یسردرد لعنت نی...بجاش اومدیبود که کارام تموم شد...واسه ظهر طبق معمول ن۳ساعت

 خوابم رف.....کم کم چشمام گرم شدو دمیرو تخت دراز کش رفتم

**** 

 ...7:۱۱نگا کردم مویاز جام پاشدم...ساعت گوش عی...سریاومد همه چ ادمی هویبود... کیباز کردم..اتاق تار چشمامو

 ...رونیچن مشت اب سرد زدم به صورتم..صورتمو خشک کردمو اومدم ب رفتم

 غذارو روشن کردم... ریتو اشپزخونه و ز رفتم

که اماده کرده بودمو  ی...زود برگشتم تو اتاق...لباسسیجز ارسالن برام مهم نب یچیه گهیگرفتم..د مویتصم من

 ...دمیپوش

بهش نگا کنم..از بس کوتاه بود...قرمز  دمیکشیوجب باالتر از زانوم بود...خجالت م هیتا  شیکوتاه که بلند رهنیپ هی

 بود...

 داشت.. یپولکو سنگ دوز نهیباز بود..رو قسمت س کمیهم  قشیداشت... یبند سرشونه ا دوتا

 ..شیارا زیقرمزمو پام کردمو نشستم پشت م یرو فرش یبود...صندال زیر ینایکمرش تنگ بودو دامنش پر از چ یجا

قرمزمم اروم رو لبام  عی...رژ ماملیکرم روشن کننده..خط چشم...ر هیابروهامو برداشتم... ریاصالح کردمو ز صورتمو

 ...دمیکش

 ازاد گذاشتم... شویگل دار قرمز دوطرفشو پشتم جم کردموبق رهیگ هیبا موهامو

 ییزایچیبودو داشت  نییپشت در...در باز شدو اروم اومد تو...سرش پا دمیقدمهاش از پشت در اومد...دو یصدا

 ...کردیزمزمه م

 ...دمیجمله شن هی فقط

 کمک کن بتونم متنفرش کنم... ایخدا-

 کمک کن بتونم موفق بشم... ای...خدایخی...ببودی..منظورش چواااا
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 ...ییسالم اقا-

چپ  هی دویعقب کش فشویکه ک رمیبگ فشویبلند کردو نگام کرد...باز اخماش توهم رف...دستمو بردم جلو ک سرشو

 قابل تحملم براش؟؟ ریانقد غ ینیچپ نگام کردو رف تو اتاق کارش...اتاقش روهم ازم جدا کرده بود...

 شلوار گرم کن... هیکوتاه...با نیاست رهنیپ هیساشو عوض کرده بود......لبارونیاتاق اومد ب از

 ...دیبا پرخاش به گوشم رس صداش

 ؟؟؟یواسه خودت درست کرد هیا افهیق ختویچه ر نیا-

 گفتم... یناراحت با

 نپوشم خب کجا بپوشم؟؟ ینجوریتو خونه ا-

 نگفتو خواست بره تو اتاق که گفتم.. یچیه گهید

 ..یکه خودت دوس دار یدرست کردم...همونارسالن...شام -

 ...رمیمن شام خوردم...س-ارسالن

 ..کنمیخواهش م-

 یلیفسنجون خ گفیجلوش گذاشتم...مادرجون م دموی...منم نشستمو براش پلو کشزینشست پشت م دویکش یپوف

 دوس داره...همونو درست کرده بودم...با اخم گف..

 ؟؟؟یختینر یزیمطمئن باشم توش چ-

 ...بهم اعتماد نداره..یجیلمس کردم...مرگ تدر دمویشن یشکستن قلبمو به خوب یصدا

 ..ستمین یمن عوض-

باز اومده بود ..چشمامم بزور  یسه قاشق خوردم...سر درد لعنت ایشروع کرد به خوردن...اشتها نداشتم...فقط دو  اروم

 وا نگه داشته بودم...

 مشکوک نگام کرد.. دویاز غذا خوردن کش دست
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 ؟؟یخوریچته...چرا نم-ارسالن

 ..کنهیسرم درد م-

 هس.. تیمرگ هیتو ام هرروز -ارسالن

جم کردم..دستمو بردم سمت ظرفش برشدارم دستم خورد به  زوینگفتم...پاشدمو م یچیه نوییانداختم پا سرمو

 رو لباساش... ختینوشابه داخلش ر وانشویل

 جاش پاشدو داد زد.. از

 ...شعوری..احمق بیمگه کور-

 ...دستمو گذاشتم رو سرمو اروم گفتم..دمیشنیبود که صداشو از ته چاه م ادیدردم انقد ز سر

 حواسم نبود... دیببخش-

 از اشپزخونه... رونیجم کردمو رفتم تو اشپزخونه...ظرفارو شستمو رفتم ب زویم

 که از پشت اروم بغلش کردم......پاشد بره تو اتاقش کردیخاموش نگا م ونیزیبودو به تلو دهیکاناپه دراز کش رو

 ...کردینم یکار چیبودو ه سادهیوا سرجاش

 ...ییندارم اقا توی...انقد بامن سرد نباش...من طاقت دورکنمیارسالن...خواهش م-

 بعد محکم پسم زدو داد زد.. یگذاشت رو دستام...اروم نوازششون کرد ول دستاشو

 ...یزنیدفه اخرت باشه بمن دست م-

 با بغض گفتم.. دویچک اشکم

 باهات باشم.. خوامیم ؟؟منیزنیپسم م ؟؟؟چرایخوایارسالن چرا منو نم-

 بهت نگام کردو گف.. با

 ؟؟؟یگفتیچ-
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 اخماش توهم رفتو پوزخند زدو گف.. هوی

 ...دست...دست...ی...تو نجسزنمیبهت دست نم یاگه التماسمم کن یحت-

 گف.. نوییدستشو تو موهاش فرو کردو سرشو انداخت پا دویکش یقیعم نفس

 دست چنتا مرد بهت خورده... سیمعلوم ن-

 ...تهیکه همه زندگ یحرفا از زبون کس نیا دنیشکستم..چه سخت بود شن واقعا

 یاز پسرا دور یبهم دست نزده بود...من از همون نوجوون یپسر حت هیکه  ی...به منیزد...تهمت هرزگ تهمت

 همشون دنبال هوسشونن... دونستمی...چون مکردمیم

بار دوم بهم تهمت  یبار دوم زدم تو صورتش...برا ی...دستمو بردم باال و با تمام قدرت براکردیدرد م حیفج سرم

 زد... یهرزگ

 من پاکم... دونستیندونسته...اما االن که خودش م باری

کرد رو  ...پرتمدمینگام کرد...مچ دستمو محکم گرفتو بسمت اتاق کش تیسرخ از عصبان یبلند کردو با چشما سرشو

 ..رهنشیپ یتخت...درو قفل کردو شروع کرد به باز کردن دکمه ها

شدم...پس  کتی...من از همون اول واسه جسمت نزدامیچرا من کوتاه ب یباهام باش یخوایخودت م یوقت-ارسالن

 دست نخورده ولت کنم... یواسه چ

 ...شروع کردم به هق هق کردن با بغضو داد گفتم..ومدنیتند تند م اشکام

توهم  یول یکنیتو...تو فرق م کردمیهمشون دنبال هوسشونن...فک م دونستمیچون م کردمیم یاز همه پسرا دور-

 ...یا هیمث بق

 زد.. داد

 خفه شووووو...خفه شوووو...-

 هشیاصال باورم نم یشناختمت...ول ریشده بود...چه د وونی...حکردمیبسمتمو روتخت خوابوندم...فقط نگاش م اومد

 باشه...نه ارسالن من پاکه...مهربونه... یادم نطوریارسالن من ا



 ضربان عشق

 
532 

 

...دستامو گذاشتم نییلباسمو جر داد...از باال تا پا قمویزد...دستشو اورد سمت  مهیکامل دراوردو روم خ رهنشویپ

 جلومو گفتم..

...حماقت کردم که خواستم دوباره مث قبلت کنم...ولم دمیفهم ری...دیخوای...تو منو نمکنمیارسالن نکن...خواهش م-

 ...رمیکن بذار به درد خودم بم

 زدو گف.. یپوزخند

 ...کنمیاشغالتو ول م کنموی...نابودت مکنمی...خردت میکرد الیهه خ-

 هق هقم سکوت اتاقو شکست... یبرد بسمت شلوارش...چشمامو بستمو صدا دستشو

 یبه سرم نزده بود خودکش یفکر خودکش چوخیکه ه ی...منکشمیاگه دستش بهم بخوره خودمو م ایخدا

 ندارم... ییتو قلب ارسالن جا گهی...چون دکنمیم

لقه زن مط هیندارم... ییخونوادم هم جا شیخودمو چون پ کشمینفس..م یب یزندگ یب ینیاون  یب یبودم زندگ گفته

 نداره... ییجا ایدن نیا یجا چیه

 ...سوزش قلبم..دردکردی...سرم درد مدیبوسیهفته...با خشونت م نیگذاشت رو لبام...بعداز مدتها...بعده چند لباشو

 ...دیچیلبامو در اخر مزه شور خون تو دهنم پ

رو سرم نشسته داره فشارش  یکیشد...انگار  نیدستاش گرف...سرم سنگ نیصورتمو ب دوی...روم خوابدمشیدیم تار

 ...دهیم

 ...دمینفهم یچیه گهیمن د دویچرخ ایاز گردنم گرفت که دن یباز نگه داشتن چشمامو نداشتم...گاز محکم توان

******* 

 

...گوشمو رو قلبش گذاشتم...اروم شده بود...با زانو افتادم رو دمیاز سر دردشه...از جام پاشدمو لباسامو پوش یعنی

 ..شد؟؟؟نهی..چنیزم

 ترک کنه...منو ترک کنه... ارویدن نیا تونهینمرده...نه اون نم اون
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 ترکت کنه... یخواستیخودت م هه

 من نبود... رهی...تقصمن

 بکش...حقته... یعمر بدبخت هی...جواب خونوادشو خودت بده...ی...تو باعث مرگش شدیگناهکار تو

 کردمو سرش کردم... دایهم پ یروسر هیشلوار دراوردمو به تنش دادم... هیبا  رهنامویاز پ یکی

 عقب یباز کردمو صندل نویچنگ زدمو از خونه خارج شدم...ماش چمویسوو دوی...کلنییسمت پا دمیکردمو دو بغلش

 خوابوندمش...

 ...کردمینگاش م گشتمویحرکت کردم...هرچند لحظه برم مارستانیسرعت بسمت ب با

تو  دمیشدم..بغلش کردمو دو ادهینگه داشتمو پ مارستانیب ی..جلوگرفتیم شیهر بار نگاه کردنش کل وجودم ات با

 برانکارد اوردنو النازو روش گذاشتم... هی...بسمت اورژانس رفتم...چنتا پرستار مارستانیب

 ..ICUرو به پرستارا گف ببرنش  نشیاتاق...دکتر بعده معا هیتو  بردنش

 شده؟؟یاونجا؟؟؟مگه چ چرا

 ...شهیمشخص م گفیم دمیپرسیم از دکتر ی...هرچدمیدو دنبالشون

 اخه؟؟؟ شدهی..چزدینگاهم تو اتاق دو دو م شهیرو بستو نذاشت برم تو...از پشت شICUدر  پرستار

 دن؟؟؟ی...چرا پرده کشنمشینذاشتن بب دنویپرده رو کش هی پرستارا

 شده؟؟؟یچ ایخوردم...خدا زیل نیدادمو رو زم هیتک شهیش به

 ...با اون پدر اشغالش...دیکش یبه نابود مویافتادم...هرزه کثافت...زندگ ندایل ادی

 حرفاشون... ادی

 ؟نه ای یکنی...با من ازدواج مگمیبار اخر م ی...برایتو خردم کرد یمن بهت گفته بودم بهت عالقه مندم...ول-ندایل

 ..یعوض رینههههه...برو بم-زدم داد
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 اومدن گف.. باباش

 ...کنمیاون دخترو زجر کش م ای...یکنیبا دختر من ازدواج م ای-

 ن؟؟؟یخوایم میاز جون منو زندگ یاشغال...چ یکثافتا-فوران کردو داد زدم خشمم

 خودتو عشقمممم...-گف دویخند ندایل

شدم به غروره نا بجام باعث  ویکردم...منو ببخش که با خودخواه یمن مجبور بودم...منو ببخش که خودخواه النازم

 ...یفتیحالو روز ب نیا

 نبودم عشقم...منو ببخش... قتی...الیروز افتاد نیانقدر ارزش نداشتم که برام به ا من

 از اتاق... رونیبه خودم اومدم که دکتر اومد ب یوقت یچقدر گذشته بود...ول دونمینم

 که جلوشو گرفتم... رفتیپاک کردو داشت م شویشونیپ عرق

 ه؟؟؟یبسترICUتو شده؟؟؟چرای...همسر من چشه؟؟؟چنیدکتر...صب کن یاقا-

 نگام کردو گف... یغم دار یچشما با

رشد بوده  ویتو سن نوجوون ی...وقتی...چه دردناک...همسر شما...همسر شما تومور داره...تومور مغزیعشق شرق-

 شده... جادیتو سرش ا کیتومور کوچ هیشده... هوشیبه سرش خورده...که ب یدیضربه شد

 شرفتیبهش وارد شده سرعت پ یدر پ یکه پ یدیشد یعصب یکرده...با شوک ها شرفتیبه مرور زمان رشدو پ که

 شده... شتریتومور تو مغزش ب

 ی...امکان برگشتش به زندگمیفقط به خدا باشه...ما همه تالشمونو کرد دیروش بوده...توکلت با یادیاواخر فشار ز نیا

نداده باشن تا  صیتشخ گهید یدکترا شهی...چطور ممهیکرده و بدخ شرفتیپ یادیکمه...چون تومورش ز یلیخ

 االن؟؟؟

 به خدا باشه... دتیبگم که ام دیبا فقط

 دم؟؟یداره؟؟داشته؟؟چرا نفهم ؟؟توموریچ یعنی...دیچرخیرفت...حرفاش تو سرم م و
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 نگرفتم؟؟ یجد ویشدناش تو هر مشکل هوشیسردردا و ب چرا

ه تو ک ی...و امشب با اونهمه شوکستیپدرش ن رضایعل دیکه فهم یکه احمقانه خواستم بهش تجاوز کنم...زمان یزمان

 گشتیامروز برم نیحتما هم دونستیمامانش تصادف کرده...اگه م دونهیمدت بهش وارد کردم...حداقل خوبه نم نیا

 ...موندیارزش نم ی...کنار منه برفتیم دویفهمیم کاشیا یپاش شکسته..ول هی...هرچند فقط دستشو رانیا

زجر بکشه؟؟از من...مادرش...پدرش...ارتام که زد تو گوشش...منکه خودم ازون بدتر  دیمن چقد با یکوچولو الناز

 که تنهاش گذاشتم... یبودم...من

زنگ  میش...فقط اون برگرده...گوکنمیمن مطمئم..نذر م گردهی...نه ...اون برم؟؟نهیاگه برنگرده چ ایخدا یول

 خورد..مامان بود...چرا االن زنگ زده؟؟؟

 الو سالم پسرم..-

 ؟؟یسالم مامان خوب-

 ؟؟یبود داریممنون...ب-مامان

 بودم... داریاره ب-

 ..ادیدر ب یزنگ زدم بگم مادر الناز مرخص شده...بهش بگو که از نگران-مامان

 ...گمیباشه مامان جان م-

 مامان نگفته بودم بهش نگفته بودم... به

 وقته باهاش حرف نزدم... یلیباهاش صحبت کنم؟؟خ کمیالناز  یبد ویگوش شهیپسرم م-مامان

 دهنم قورت دادمو گفتم.. اب

 ...خوابه...زهیامم..چ-

 باهاش صحبت کنم... زنمیاها باشه...پس من فردا زنگ م-مامان

 باشه پس فعال خدافظ مامان...-
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 نیکه تو ا نی...همایدن نیتو فقط برش گردون به ا ای...چکار کنم؟؟خداختمیفرو ر واریکردو من باز کنار د یخدافظ

 ...هیتنفس کنه برام کاف ایدن

احمقانه من  یدر برابر کارا هاشیقراریاز ب یخبر گهینگاش کردم...ارومه اروم بود...د شهیاز پشت ش پاشدمو

گرمش...ضربان تند  یغم دارش نبود...دستا یقهوه ا یاز چشما یدلخورو نازش نبود...خبر یاز صدا ینبود..خبر

 عشقشو نداشتم... اقتیکه ل یمن یقلبش...ضربان عشقش...برا

**** 

 دومشکیراحت تره...به ه نجایمنتقلش کردم...ا یخصوص مارستانیب هی...به ومدیالناز بهوش ن یهفته گذشت...ول دو

 ...هیجیبرام مرگ تدر نی...ادهیاز کارام واکنش نشون نم

امروز اومدم  نکهی...تا افتادین یاتفاق چی...اما هدمی...قول مکنمی...خوشبختش مادیبهوش ب خواستمیخدا م از

 ...میخونه...وضو گرفتمو جانمازمو پهن کردم...نماز خوندمو دعا کردم...چقد ما بنده ها بَد

 تونستم بگم... ی...دعا کردم...هرچند سخت بود ولمیفتیخدا م ادی میتو مشکالت افتاد یوقت

 هگیکنار خونوادش...فقط برگرده...د فرستمشی...مشمیاگه منو نخواد...ازش جدا م یخدا خواستم برش گردونه...حت از

 کنارم بمونه... خوامینم

 ...کردنیم ییکارا هیپرستار رو سرش جم شده بودنو  الناز..اما...چنتا دکترو ی..رفتم جامارستانیب برگشتم

 نگام کرد... رونویچن لحظه دکتر اومد ب بعده

...االن حالش می...همسرت بهوش اومده...تومورشو در اورددیپسر...خدا خواستتو شن گمیم کیتبر-دکتر

 ...شینیبب یتونیخوبه...م

بهم دادن...محکم بغلش کردمو ازش تشکر کردم...منتقلش کردن به بخش...رفتم تو اتاقش...چشماش  ارویدن انگار

 ه؟؟؟یعکس العملش نسبت بهم چ ایبسته بود...خدا

****** 
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 الناز

 

 

 نجام؟؟؟یکجاس؟؟چرا ا نجایبود...ا دیباز کردم...همه جا سف چشمامو

 نکهی...با استمیدختر ن گهی...پس زدناش...و اخرش...من داداشی...التماسام...فرشبیاومد...د ادمی یکم همه چ کم

 دوستم نداشت باهام...

 اومد... یکس یقدمها ی...چشمامو بستم بخوابم که صداکردیدرد م کمرم

بهم تجاوز کرده حاال  شبیدستم نوازش شد...چشمامو باز کردم...خودش بود...اخم کردمو رومو برگردوندم...د بعدم

 .اومده.. نجایا

 ینطوریکه ا شبیبود...د دهیبود...موهاش بلندو ژول ختهیبرگشتم سمتش...صورتش نا اصالحو بهم ر دفهی

 نبود...صداش به گوشم خورد...

 ..یخانومم...خوش اومد یخوشحالم بهوش اومد-

 نگام کرد... دویبوس مویشونیپ

 نجام؟؟یا یکجاس؟؟واسه چ نجایا-

 گف.. نویی...سرشو انداخت پارونیب دمیمحکم از دستش کش دستمو

 ...مارستانیب-

 سالم بود بابا ۱۳که یاومد زمان ادمی...تومور...من؟؟شدیگف که باورم نم ییزایچ هی بعدم

تلفن خونه هم قط بودو من نتونستم خبر بدم  مویداشت یتیاومدم خونه...اونروز کالس تقو ریکرد که چرا د دعوام

 کالس دارم...

 ...دمینفهم یزیچ گهیاومدم خونه دعوام کردو هلم داد که سرم خورد به گوشه اوپنو د یوقت
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 بود... نیاز اون موقع تومور داشتم...سر دردام...پس ا پس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ّ 
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 ...دمیبار...برق اشکو تو چشماش د نیاول یکردم...خشکم زد...برا نگاش

 ترکش کرده؟؟ ندایچرا؟؟؟نکنه ل ی..ولکردیم هیمن داشت گر یوفا یب عشق

 انتیبهش خ ندایل دونستمینگاش کردم...م ی...با ناراحتستمیبه شکستش ن یمن راض یمنو شکست..ول اون

...حاال که خودم نتونستم ارسالنو داشته باشم ارمیبود...پدرشو درم یادیز ی...اون دختر قبل ارسالن با پسراکنهیم

 ارسالن اونو داشته باشه... دیبا

 باز کردمو گفتم.. لب

 برگرده...فقط ناراحت نباش...من طاقت ناراحت... کنمیمن..من کمک م-

 ...بغضمو قورت دادمو نگاش کردم...یبهش ابراز عالقه کن ی...حق ندارسیمال تو ن گهی...اون دنه

 برگرده؟؟ یخانومم؟؟ک یگیمیچ-ارسالن

 ندایل-

 کردو گف.. یاخم

 ..ارین ویاسم اون عوض-

فکر...چطور تونسته دل عشق منو  نی..قلبم فشرده شد ازکنهیم انتیداره بهش خ دهیخودش د یبا چشما نکنه

 بشکنه...

 بردم جلو و گونشو نوازش کردم. دستمو

 ...پاکو مهربون..یخوایباشه که تو م یاون ندایل کنمیکمک م یبرات باشم ول یال دهیمن نتونستم همسر ا-

هق هق مردونش همراه سکوت اتاق قلبو بغض من رو  یصدا نمویگذاشت رو قفسه س ...سرشوهیگر ریبلند زد ز هوی

 هم شکست..

...واسه شی...من واسه از دست دادن اون...واسه ناراحتندای...اون واسه از دست دادن لکردمیم هیپا به پاش گر منم

 که بهش شده بود.. یانتیبراش درست کرده بود...واسه خ ندایکه ل یغم
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باز سرم درد گرفت...دستمو گذاشتم رو  کردمیم هیکه گر نطوریدور کمرم حلقه کردو باز هق هق کرد...هم دستاشو

 سرم...موهام...موهام کو؟؟

 موهامو زده؟؟؟ یکاله سرم بود...کالهو از سرم برداشتم...ک هی

 چکار... یخوایمو م یعشقتو از دست داد یداره...وقت یتیاهم چه

اشکامو پاک کردم...هق هق قط شده  دمویبه صورتم کش یبود...دست قتیحق ی...ولزهر یبود...به تلخ تلخ

 نگام کرد.. شیاشک یبود...سرشوبلند کردو با چشما

 شم؟؟یقبرستون مرخص م نیاز یک-

 گف.. دویبوس مویشونیدستاش قاب گرفت...پ نیب صورتمو

 فردا خانومم...فردا النازم..-

 مامان افتادم...مامان... ادی

 با مامانم صحبت کنم... خوامیمامانم ..م-

 نگفت..دستشو گرفتمو تکون دادم.. یچیه نوییانداخت پا سرشو

 ارسالن مامانم...-

 گف.. اروم

 مادرت تو کماس..-

 ...کما...کما.؟؟؟کمایچ یعنی

 بلند گفتم.. نویچرا؟؟ا

 تومور ویشد یبسترICUتو...تو  دیفهم یوقت شیهفته پ-ارسالن

 سکته کرد...االنم تو کماس... یدار



 ضربان عشق

 
541 

 

 ...دیباز چک اشکم

 مامانم... شیبرم پ خوامی...من مرانیبرم ا خوامیارسالن...من م-

 بهم انداخت... ینگاهه کل هی...دینگام کرد...دستشو رو سرم کش مستاصل

شدو پاک کردم...دستمو  ریکه از چشمش سراز یچشماش حلقه زد...دستمو بردم جلو و اشک کیتو اسمون تار اشک

 ...دیگرفتو بوس

 عشقم... میگردیبرنم گهی...دشهی...واسه همرانیا میریم گهیهفته د-ارسالن

**** 

 ...باالخره مرخص شدم..دمیبرام اورده بود...ازش گرفتمو پوش زیدست لباس تم هی

اسمون افتاد..چقد دلم تنگ شده ...چشمم به میخارج شد مارستانیرو سرم درست کردم...دستمو گرفتو از ب شالو

 بود براش...

 سمتمو بغلم کرد... دیدو هیبا گر دنمیشدم...اوا با د ادهیارسالن پ نیدر خونه از ماش یجلو

 شد...ازم جدا شدو نگام کرد... ریمنم سر باز کردو اشکم سراز بغض

 من فدات بشم... ی...الهیچقد الغر شد یابج-اوا

 .. دهیبود...انگار بمب ترک ختهیکردم ...چقد بهم ر داخل خونه...درو باز میرفت

 لباسارو بردارم که ارسالن نذاشتو لباسارو از رو مبل برداشتو منو نشوند رو مبل... خواستم

 ...کردنیخونه رو جم م اوشی...ارسالنو سکردیتو اشپزخونه بود...داشت غذا درست م اوا

خودم وحشت زده به خودم تو  افهیق دنی...از دسادمیوا نهیا یکه پر از اتفاقات خوبو بد بود...جلو یتو اتاق...اتاق رفتم

 شدم... رهیخ نهیا

چشمام گود افتاده  ریشده بود...ز ی...ابروهام پر شده بود...صورتم الغرو استخونیچیدر اوردم...مو که ه شالمو

 ...زدیم یبود...لبام به کبود
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 از همه از نداشتن موهام ناراحت شدم... شتری...بدی...اشکم چکبه چهره نداشتم رنگ

 دوس داشت...اون قبلنا... یلیموهامو خ ارسالن

 نه خودتو دوس داره نه موهاتو... گهیقبلنا...االن د یگیم خودت

...رفتم رو تخت دراز کردمیم یسرد ی...احساس گرمکردیجن شده بودم...تموم استخونام درد م هیکل شب در

 روم... دمیپتو رو کش دمویکش

 نداشت..کم کم چشمام گرم شدو خوابم برد.. یام تموم هیگر

**** 

 یرو صورتمه دستمو اوردم باالو پرتش کردم...خاک بر سرم چه گنده هم بود...سوسک امازون یزیچ نکهیاحساس ا با

 ..یایچرا رو صورت من م زیچ نهمهی...اینینب ریخ یبوده..باز اومد رو صورتم...اله

 افتاد... طونیجفت اسمون شب ش هیباز کردمو دستامو چنگ کردمو خواستم پرتش کنم که چشمم به  چشمامو

 بهش کردمو گفتم.. پشتمو

 ..یزنیاگه التماستم کنم بهم دس نم یکن...بمن دست نزن...مگه خودت نگفت یشوخ ندایپاشو برو گمشو با ل-

 ش...برم گردوندو تو چشمام نگاه کرد...اغوش یاومد...بعد گرم طونشیش زویخندا ر یصدا

 خانومم.. ذارمیتنهات نم چوقتیه-ارسالن

 ..ی...ولم کن بذار بخوابم...کچلم کردیگفت نویهه...دفه قبلم هم-

 ..دیخند دویرو سرم کش دستشو

 ...ادااایبهت م نمیا-ارسالن

 بود... ی...خار خاریویشده بود...مث ک یپشند ینیزم بیمث س موهام

دستمو رو  یه ومدی...منم خوشم مشدیم ینجوریا زدنیکه موهاشونو واسه مدرسه م ایکه بودم ارتامو ارش کیکوچ

 ...دمیکشیسرشون م
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 برات روشن کنم.. وییزایچی دیمن با یالناز-ارسالن

 ...ستمیزباله ن یبود تموم شد...من اهل استفاده دوباره  یما نمونده...هرچ نیب یزیچ-

 ..کنمیبه حرفام گوش کن...خواهش مخانومم فقط -ارسالن

 ؟؟یگوش کرد یحرفامو گوش کن کردمیکه من التماست م ییاونروزا-

 من مجبور بودم...بخدا مجبور بودم..-ارسالن

 مجبورت کرده بود؟؟ ی؟؟کیهه مجبور بود-

 و پدرش... ندایل-ارسالن

 ننداز.. هیهوستوردن بق یالک-

 زد.. داد

 خوام؟؟؟یازت م یادیز زیفقط گوش کن...چ گمیم-

 نگفتم... یچیشدمو ه ساکت

انقد پست بود که واسه بدست اوردن  ندایل ینی...شدیشروع کرد به گفتن...باورم نم دویکش یقینفس عم ارسالن

 ارسالن بخواد منو بکشه...

 و نخواهد شد... شهیاز عشقو احساسم نسبت به تو کم نشد...نم چوقتیخانومم من ه-ارسالن

 رو قلبم بکشم... غیبود که با ت نیا نیع کردمیم یباهات بدرفتار یشاهده وقت خدا

 .کنهیم خودی...ادمو از خود بهییاغوشه جادو نیتو ا یتیاروم بغلم کرد...چه حس امن دویدراز کش کنارم

 تومان...۱000000...فقط یی...اغوش جادودی...مقرون به صرفه...شما هم امتحان کنینیتضم۱00%..

 ...یبا فاط یهم خودت وونهید

**** 
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 نموخوااااام...موهام کووووش..-

 ...کچل شدم ...نمیناز ی...موهایزار هیشروع کردم به گر نویرو زم نشستم

 ...دنیرفتم رو هوا...شروع کرد به چرخ باز

 ...کنمی...اصال موهام که در اومد بازم کچل مخوامی...غلط کردم...مو نمیاااا-

 ...گذاشتم رو کاناپه و روم خم شد...دیچرخیم ای...دنسادیوا دویخند بلند

 ..اسینجوریوجودش به منم منتقل شد..بعله..ا یگذاشت رو لبام...داغ لباشو

 روم پاشدو گف.. از

 کچل هم قبولش دارم.. ینجوریخانومم همه جوره خوشگله..منکه هم-

 ..خوامیخودت...من موهامو م یخانومت ارزون-

 رف تو اشپزخونه... دویبوس مویشونی..پدمیزدمو خند غیخواست بغلم کنه و بچرخه که ج باز

 ...شییی..اخ دونهی..چقد خوشحال بودم خدا م رانیبسمت ا میکردیحرکت م فردا

 تصادف کرده و تو کماس... ندایاومد خونمون با اوا و گف ل اوشیس امروز

 گفتنیگف مامان بهوش اومده و به بخش منتقلش کردن...م میساعت باهم حرف زد هی نکهیزنگ زدو بعده ا ارتام

 گوشش گذشته...سکته ناقص زده... خیخطر از ب

 نیفتیم نیندار تی...ظرف نیشما امتحان نکن نویا ی...مادر دختر...به به...ول یسکتم ناقص بود...چه تفاهم منم

 ...عمته..تیخاص یرمان ب نیزندان بابت نوشتن ا ندازنشیبدبخت...م یفاط نیرو دست ا نیشیجنازه م نیریمیم

رو  یتاپش عکس ماست ی...جلودمیزرد پوش یتاپ شلوارک عروسک هیتو اتاقو  رفتم

 ...دهی...بعله همون سفهیکارتون تیاون شخص ی...ماستری...نخی...کشکیداشت...دوغ

 کردم... زیابروهامو تم ریکردمو ز شیارا کمیبود... یویکه هموز مث ک موهامم

 ...کوجاس؟؟رونیاتاق اومدم ب از
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 ...ی...هوووووییییییارسالااان...ار-

 ..سیخونه...خاک به سرم ن یباشک؟؟شروع کردم به گشتن سوراخ سمبه ها می؟؟قایطونیش

 ...دنشیبمن...پس دزد گفیم یزیچی رون؟؟؟خویب رف

 کردم به دادو هوار.. شروع

 ..اااااای...کممممممک..اوااااا...سی...اهااااادنیشوورمو دزد-

 ..رونیهراسون اومد ب یبشدت باز شدو ار ییدر دسشو هوی

 ؟؟یزنیداد م شده؟؟؟چرایچ-یار

 بود دهنم بترکه.. کیزدم که نزد یگشاد لبخند

 کردم.. داشیشوشوم گم شده بود پ-

 گف.. دویخند ثیخب

 ...ینیزم بی..سدزدهیشوهر تحفتو نم ینترس کس-

 زدم.. غیحرص ج با

 ..شلغم..ی..گالبیخودت-

 ..یویک-یار

 ..ومدیتو دستم ن یچیه یدستمو بردم باال ول دمیکشیبودم م یعصبان یکه موهامو وقت میشگیعادت هم به

 من.. یها دیشو نیا انیدرم یک بابای..اکنمیدارم بحث م یموهام االن با ار نیمنکه بخاطر هم عه

 گف.. مویشونیگذاشت رو پ شویشونیدستاشو دور کمرم حلقه کرد..پ کموینزد اومد

 ..دزدنشیخوشگل دزد م یادما رونیاگه بره ب شمینجوریخانومه من همه جوره خوشگله..هم-

 کنه؟؟.. فیتعر یک ینکن فیتو ازم تعر-
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 خلقته...تنها الناز کوچولو بود که تونست ضربان عشق به قلبم ببخشه... ییبای.خانومه من زگمیم ینه جد-یار

**** 

سمتش..دستاشو از هم باز کردو من خودمو پرت کردم  دمی...چمدونمو ول کردمو دودمی..ارتامو دگشتمیم دنبالشون

 تو بغلش..

 ..دیبوس مویشونی...ازش جدا شدمو نگاش کردم...صورتمو با دستاش قاب گرفتو پمیدیخندیم هردومون

 من قربونت بشم.. یکوچولوم چقد الغر شده...اله یابج-ارتام

 ...دمیکردمو گونشو محکم بوس یبلند قد

 ...باز محکم بغلش کردم...یدلم برات تنگ شده بود داداش-

 اغوش برادرانشو دوس داشتم...داداش مهربونم... چقد

 ارتام...مامان اومده؟؟-

 ..مرخص مشده بود...موندیم مارستانیامروز روهم ب دیبا یول ادیکرد ب یسع یلیخ-ارتام

 .مهربونم. ی...ابجمیاومد سمتمو محکم همو بغل کرد یبا شاد کایارتام جدا شدمو ارسالنو ارتام همو بغل کردن...مل از

 سمتم... ادیدارخ م دمی...ازش جدا شدم که...ددونمینداشتم م یو دالرامو مث خواهرا کایاوا مل بعدخ

منو خراب کرده بود...هرچند خدا کمکم  ینداشت...زندگ یا دهیواسه من فا یغم بود..ول ویمونیچشماش پر از پش تو

 بشم... فیضع نطوریاون باعث شده بود ا یکرد ول

 هوشی...که بدادیاگه پدر خودم بود اونروز هلم نم دیبودم...شا سادهیمن صاف وا یهامو گرفتو بغلم کرد...ول شونه

 ...ادیبشمو تومور تو سرم بوجود ب

 بزور شوهرم بده.. خواستیپدر خودم بود نم اگه

 ی...مهربون تر بود...اونطور بزدی...تو پهلوم لگد نمکردیباور نم شرفویب کهیاون مرت یپدر خودم بود عکسا و حرفا اگه

 ...رمیبگ یسکته کنمو فراموش شدی..باعث نمگفیبهم نم قتویرحمانه حق
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شده بود...صورتش چروکو  دیموهاش سف شتریشده بود...ب رتریاز خودش جدا کرد...به صورتم نگا کرد...چقد پ منو

 پژمرده شده بود...و غم تو چشماش...

 زجرو عذاب تو بودم... نهمهیمنو ببخش دخترم...من باعث ا-رضایعل

 تلخ شدم.. ناخوداگاه

که جگر گوشتون باشمو دلتون  نیخب..پدر خودم نبود نیاشت...حق دخورهیشما بدرد من نم ی...شرمندگسیمهم ن-

پشت سرش بکشه دنبال  ایغرق شد...رفتو خواست دخترشم تو در ایبودم که تو در یبرام بسوزه...من دختر مرد

 فرستاد که من زنده بمونم... یخدا نخواستو واسطه ا یخودش...ول

 داد... یفی...دستشو گرفتم...اونم دستمو فشار خفکردینگام م یارسالن نگا کردم که با عشقو دلسوز به

 ...ادیز یلیخ یلیتنگ شده بود...خ رانی...دلم واسه امیخونه شد یراه مویارتام شد نیماش سوار

 زحمت منو ببر جاش... یمامان...ب یبرم جا خوامیارتام من م-

تاب مامان بودم...تو المان هر شب خواب اغوش  ی...بمیشد ادهیپ نی..از ماشمیبود مارستانیب یساعت جلو مین بعده

 ...دمیدیگرمشو م

 برام وقت مالقات گرف..اخه وقت مالقات تموم شده بود... قهی...ارتام چن دقمیدر اتاقش بود یجلو قهیچن دق بعده

 ...گفیتربت کربالش دستش بودو داشت ذکر م حیداخل...تسب رفتم

 گفتم.. سادمویوا کنارش

 ...یمامان-

 دونه دونه شد...با شتاب رفتم تو بغلش.. نویاز دستش افتاد رو زم حشینگام کرد...تسب یباز کردو با ناباور چشماشو

 ...دمشیبودااا..ازش جدا شدمو اشکاشو پاک کردمو بوس یریاشکمون در اومده بود...بساط ابغوره گ هردومون

 ..رهیالناز برات بم ی...الهیشد فیمامانم چرا انقد الغرو ضع-

 نوازش کردو گف.. گونمو
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 ...یتومور داشت دمیشن یوقت دمیکش یچ یدونیدختر گلم...نم-

 نگام کردو گف. مهیسراس

 ؟؟یخوب شد-

 خوبه خوب شدم.. یاره مامان-

 باال برد چشماشو بستو گف.. دستاشو

 شکرت... ایخدا-

...د اخه به شماها زننیغر م یپرستارا ه نیارسالن زود رف داخل...حاال ا رونویصحبت با مامان اومدم ب کمی بعده

 ...دیوقت مالقات هم رس میچه.از بس معطل کرد

 ..دنیخندیداخل هردوشون م میرفت یتو گوش مامانم خوند که وقت یچ دهیرندیخ یار نیا دونمینم

 کردمو گفتم.. یاخم

 ؟؟؟یتو گوش مامانم خوند یاقاهه چ یه-

 مگه نه مادر؟؟ هیخصوص-یار

 پسر گلم..اره -مامان

 ...یریمنو نگ یاوهو...ارسالن جا-ارتام

 کردنو ناهار درست کردن... زیشروع کردم به تم کایخونه و با مل میخنده...رفت ریز میزد هممون

 داخلش نرفته بودم...اروم درشو باز کردمو رفتم داخل... میاومده بود کهیکه تموم شد رفتم بسمت اتاقم...از زمان کارام

تنگ  نجایکرده...چقد دلم واسه ا زیمرتب بود...حتما مامان گردو خاکاشو تم زویتم شیمث همون چهار ماه پ یچ همه

 ...دمیشده بود...اروم رو تخت دراز کش

که  یی...اونروزاامییاشکام بود...تو تنها زبانیکه م یها و غم هام اغوشش برام باز بود...بالش یکه تو شاد یتخت

 واج با ارمان زند بودم...مجبورو محکوم به ازد
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...اشکم دمیکش نهیشدم...دستمو رو ا فیبه خودم نگا کردم..چقد ضع نهی...تو اشیارا زینشستم پشت م پاشدمو

 چشمم باز به بالش افتاد... نهی...تو ادیچک

خوب منو درک  یلیبالش خ نیکه موهام اونو لمس کرده بودن...اروم بسمتش رفتمو بغلش کردم...ا یبالش

 درکم نکنه... شهیبالشه...مگه م نی...اشکام تو اکنهیم

 ییکه خدا خلق کرده...خدا ییو ادما ای...دنایدن نی...استخونام...عالوه بر اون سوزش قلبم...ازکردیدرد م یلیخ بدنم

 خلق کنه؟؟؟ ییادما نیهمچ دینداره...چرا با رینظ یکه تو مهربون

 یاقدام چوخیه ی...ولکشهیم شه؟؟گفتهیبدست اوردن ارسالن انقد براش مهم بود که ادم بکشه؟؟مگه م ینی

اول عاشقو  داریتو همون د ندای..للنگهیکار م یجا هی...یکه ارسالن خوب بود...ول یتو اون سه ماه ینکرد...حت

 ارسالن شد؟؟؟ یدایش

و من ومدین باریکه بخواد بخاطرش ادم بکشه...چرا حداقل خودش  اول انقد عاشقو واله بشه داریتو همون د شهیم مگه

 کنه؟؟؟ دیتهد

 افتادم... یجمله ا هی ادی

 باالس... یاز بچه ها دستور

 گرف؟؟؟یدستور م یاز کس ندایل ینی

 شو دختر... الیخی.. االنم تو کماس...بگهی...تموم شد رف دیکنیم دشیچیچقد پ پووووف

هم  گهید زیچینداره مگه نه؟؟؟البته  یچ چیکه اب گرم داره ه یحولمو برداشتمو رفتم حموم...ارامش پاشدمو

 بود... ینیتضم%۱00که  یاغوش...همون نیهس...هم

 ...یگر هم خودت غیکردم ...بعله...تبل یمعرف بهتون

خودمو نگا کنم...اخه کچل هم  نهیتو ا کردمی...اصال رغبت نمرونیمث لباس دکلته تنم کردمو از حموم اومدم ب حولمو

 داره؟؟؟ دنیمگه د

 شدم... یوی...بعله...خودم مث کستمی...خودمو عرض نمودم...اگه داداشاتون کچلن من با اونا نشیییییا
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 دخترا نه... یکچل باشن ول ادیمردونشون م یها افهیباز خوبه به ق پسرا

فتم که گ رونیهم پام کردم...خواستم برم ب یتو خونه ا یشلوار دم پا هیبنفش تنم کردم... یدیم نیاست کویتر هی

 بترسن... ننی...اون بنده خداها گناه که نکردن جن ببیخیب

 کرم مرطوب کننده... هیکنم...طبق معمول بعد حموم  شیکه ندارم...حداقل صورتمو ارا مو

 ...رونیبنفش هم سرم کردمو اومدم ب یروسر هیرو لبام... دمیچشم...رژ بنفشمم اروم کش خط

 کنار مامان مونده بود... رضای...علزیدور م میبود...نشست دهیچ زویم کایمل

 ان؟؟یم یو دالرام ک ایارتام ...ارش-

 ..گهیهفته د-ارتام

 ؟؟یسرت کرد یروسر یتو واسه چ-کایمل

 گفتم.. نوییانداختم پا سرمو

 ...ینجوریهم-

 گاز گرفتو گف.. نشوییموهام لب پا دنی...با دنییپا دشیتند کش مویاورد سمت روسر دستشو

 ..دونستمی..نم دیببخش-

 بهش زدم... یدرست کردمو لبخند مویروسر

 شدم نه؟؟؟ یوینداره...مث ک یاشکال-

غذامو کوفت  نوییدوس داشتم...سرمو انداختم پا یلیهمش حرفه...من موهامو خ دونستمیخودمم م یول

 کردم...بغضمم همراه باهاش قورت دادم...

 یول...طدمیخواستم ظرفارو بشورم که ارتامو ارسالن نذاشتن...رفتم تو اتاقمو رو تخت دراز کش مویباهم جم کرد زویم

 ...دمیکردن نفهم فشیکه ادما کث ییایدن نیاز یچیه گهیکه خوابم بردو د دینکش

******* 
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 زدمو گفتم.. یثیلبخند خب متقابال

 ...یشیاگه من از نعمت پدرشدن محروم شم توهم از نعمت مادر شدن محروم م-

بوده سرخ شدو لپاش گل  یمنظورم چ دیانگار فهم هویمث عالمت تعجب شده بود... افشیگنگ نگام کرد...ق کمی

 شد از نظر من... یبوس کردن ینیانداخت...

 کردو گف.. یمخف نمیبرد تو س سرشو

 ...یتیترب یب یلیخارسالن -

 ...سرش ریدستمم گذاشتم ز هیدستمو دور کمرشو  هیبلند کردمو لپاشو محکم بوس کردم که اخش رف هوا.. سرشو

 ...زنمیهم م۱٨  یدوستت دارم...حرفا یبا ادبم...زنم میلیمن خ-

 زدو گف.. یلبخند

 ...یشد یپسر تخس هیباز که مث تو اتل-

 ...از زبون عشقم.یا یجمالت اشناو دوس داشتن چه

 گفتم. دمویبوس شویشونیپ

 ...می...بخواب که خسته اگهیخب د-

 .برهیجا تنگه...خوابم نم-الناز

 ...رمیبخواب...حرفم نباشه ..من نم-

فس حرکتو االن نداشت ن نی..بنده خدا چون توقع ا دمی...منم لبامو گذاشتم رو لباشو با ولع بوسدیلمپو بوس دویخند

 شدن... دهیبوس دنویبوس یقدم شد برا شیخودش پ ندفهیکم اورد...لبامو برداشتم که نفس گرفتو ا

******* 
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 از بازوش گرفتم که اخش رف هوا زیر شگونین هی

 .یخانوم ویخوشگل نیدلش بخواد دختر به ا میلیخ-

 .یهست یچه اعجوبه ا دونمیندونه که من م ی.هرکیکن فیفقط خودت از خودت تعر-ارتام

 گفتم نویزم دمیکوب پامو

از شما دوتا که  نمی...ادهیم یالک ری.اون از ارسالن که مث برج زهرماره همش گنیگمش نیاصال باهاتون قهرم بر-

 ..نیکنیهمش مسخرم م

که دستش دور کمرم حلقه  فتادمی..داشتم میکه خوردم به کس رمیازشون خواستم فاصله بگ زونیاو افهیاخمو ق با

 .سی...الزم به ذکر نگهید هیمشخصه ک نکهیشد..خو ا

 ؟؟یچ گهید دمیم یالک ری...برج زهرمارم..گیگفتیخب خب...م-ارسالن

 ازش فاصله گرفتم نشویگذاشتم رو س دستامو

 .یزورگو هم هست یالیگودز-

 بود اصال تکون نخورد. ادیز یلیکه زورم خ ییازونجا یدادم که بره کنارو من برم..ول هلش

 لوسه. یلیخ نیارسالن ولش کن ا-ارتام

 ..ینیمن نازشو بکشم.عمراااا...درخواب بب خوادیها بابا.مثال االن م-ارسالن

 گرفتو داد زدم حرصم

 خواست واسه تو ناز کنه. یبرو گمشو ک-

 هم اضافه کنن.. نایدارم ا یفکر یریسمت ته باغ.اعصابمو داغون کردن.خودم کم درگ دمیکنارش رد شدمو دو از

 درخت نشستمو زانوهامو تو بغلم جم کردم. هی ریباغ رو چمنا ز ته
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 کنم.. یارسالنه باز اومده چرتو پرت بگه.عمرا باهاش اشت نی.اومدیداشت م هیسا هی

 بود.صداش اومد یکی..صورتش تو تارکردینه.انگار اون نبود..لباساش فرق م یول

 خودم. ی.خانوم کوچولونجاستیا یک نیبه به بب-

 راهش داده.. ی.ککنهیچکار م نجایا یعوض نیقورت دادم.ا یدهنمو به سخت اب

که حالمو  هشینحسو کر افهی.همونطور با همون چشما...همون قدمیبسمتمو جلوم زانو زد که خودمو عقب تر کش اومد

 .زدیبهم م

 ؟؟یدیگربه زبونتو خورده؟؟جوابمو نم-ارمان

 نجایاز ا رونی..برو گمشو بیخوریم یچه گه نجایکثافت ا یتو...تو-

 انگشتشو گذاشت رو دهنمو گف دوتا

 .یجوجه کوچولو.قبال با ادب تر بود یادب شد ی...چقد بسییییاو او...ه-ارمان

 به شدت پس زدمو گفتم دستشو

 ؟؟یخوایاز جونم م یچ-

 زدو گف یهوس الود لبخند

 بکن تویبرو راحت زندگ دارمویباهات باشم.بعدش هم دست از سرت برم خوامیم باریخودتو.فقط -

 زدم داد

 ..یهوس بازه عوض کهیمرت ریبرو بم-

...با زانو زدم تو دلش که دستمو ول کردو دیدادم که با پشتش افتادو از جام پاشدم...اونم زود پاشدو دستمو کش هلش

 دادن کیرک یدلشو گرفتو شروع کرد به فحشا

 شدو خودم پا به فرار گذاشتم جیچپ راس اپرگاد زدم بهش که گ هیومد سمتم که ا دوباره
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 دادیم ادیکالس کنگ فو بمنم  رفیگرفته بودم.اون م ادیفن هارو از ارتام  نیا

 خودمو انداختم تو بغلش دمیبهش رس یوقت دموی..تند تر دوکردیاونورو نگا م نورویکه داشت ا دمیدور ارسالنو د از

 .نشیدور کمرش حلقه کردمو سرمو گذاشتم رو س دستامو

 ییداره اغوشت اقا یتیکل وجودمو گرف..چه امن تیامن احساس

 اومد صداش

 .یدیکوچولوها بهم چسب یشیمث پ هی...چینگا نگا...ولم کن بچه ابرومونو برد-ارسالن

 گفتم دهیبر دهیبلند کردمو بر سرمو

 ارما...ارمان...زند اون ...ته باغ..بود-

 کنمی..چکار کرد؟؟؟بخدا دستش بهت خورده باشه گردنشو خرد مارمیاونو راه داده...پدرشو در م ی؟؟؟کیچ-ارسالن

 ینشوند.خودش هم به طرف ته باغ رف...نگرانش بودم...ارمان هر غلط یصندل هیمنو از خودش جدا کردو رو  اروم

 ...ادیازش برم

 ...ایارش یرفتم جا پاشدمو

 ...کارت دارم ایپاشو پاشو ب ایارش-

 ایمجبورم کرد با اون ازدواج کنم به ارش رضایکه عل ی...چون زماندونستیهم نم گفتمی...اگه مشناختیارمانو نم ایارش

 .مینگفت یزیچ

 .ومدیم دادیدادو ب ویریدرگ یاومد دنبالم...بسمت ته باغ رفتم...صدا پاشدو

 دیاونم دو دمی...دودمیگرفتمو کش ارویارش دست

 شده؟؟؟یچ-ایارش

سالن ار نیکنه.ا ری...خدا بخکردیارمان نشسته بودو داشت خفش م نهی...ارسالن رو سمیدینگفتم...بهشون رس یچیه

 ...دردسر نشه برامون.کشهیادم هم م رهیاگه خون جلو چشمشو بگ
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ه بودو از رو ارمان بلندش کرد...ارمان شروع کرد به سرفه..دستشو به گلوش گرفت یرف بطرفشو به سخت ایارش

 .کردیخس خس م نشیس

 ؟؟یبنده خدارو خفه کرد نیا ی..واسه چهیچه کار نیا یمرد حساب-ایارش

 ارمان زدو گف یلگد محکم به پهلو هی ارسالن

 ..کنهیم یانگل اشغال کرده بود..االنم اومده واسه من بلبل زبون نیپدر تو النازو مجبور به ازدواج با ا-

 پوزخند گف هیگفتو روشو برگردوند از ارمان...ارمان از جاش پاشدو با  یزیچیلب  ریز

 شویپاک ویزندگ دیمنو نابود کرد..با یدختر زندگ نی..اارمیبدون که من النازو بدست م نویا ی؟؟ولیشد یرتیهه غ-

 ...یازش بگ

 نشستو دستاشو دور گردنش حلقه کرد.. نشیبرداشتو باز رو س زیبسمتش خ ارسالن

 زدم.. غیج

 ..شهیواسمون دردسر م رهیمیارسالن نکن..توروخدا...م-

 ارسالنو از رو ارمان بلند کنه...رفتم بسمت ارسالنو دستمو گذاشتم رو دستش.. تونستینم کردیهرکار م ایارش

 مشت به صورت ارمان زدو از روش پاشد... هیبلند کردو نگام کرد... سرشو

 درست کردمو گفتم لباساشو

 .رونیبندازش ب نویا ایاشغالو ولش کن...ارش نیا-

 که افتاده بود باخبر شده بود. یسرخ به ارمان نگا کرد..تازه از اتفاقات یبا چشما ایارش

 بلندش کرد... دویکش قشیارمان رفتو از  بسمت

 دارم.. نیخورده کار باا هیارسالن...النازو ببرش من -ایارش

 ..ایارش-
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 برو مراقبم. یابج-ایارش

 .به ارسالن نگا کردم.چه ارامش بخشه وجودش برام...میدستشو دور شونم حلقه کردو از ته باغ فاصله گرفت ارسالن

 .میکه بچه ها بودن نشست یزی.دور همون مدیزدو اونم گونمو بوس یکه لبخند دمیبوس گونشو

 زد. بتونیغ هوین؟؟یشماها کجا رفت-وشاین

 گف یبا نگران دالرام

 ن؟؟یجاس؟؟مگه باهم نبودک ایالناز..ارش-

 ..زدی...با دوستش حرف مادیچرا..االن م-

 ..دمی..دستمو گذاشتم رو دستشو منم خنددیخند زیدستشو گذاشت رو پامو ر ارسالن

 رو گذاشتن. یگیب یو سام یته نیحس یرقصیبا من م اهنگ

 دستمو گرفتو گف ارسالن

 مادمازل؟؟ نیکنیبنده م بیدور رقصو نس هیافتخار -

 .لیکمال م با-

 وسط. میدنبالمون افتادن.رفت شیریبروبکس هم پاشدنو مث س میکه پاشد ما

 .خندم گرف.انگار تانگوئه.میخوردیخوشحال بودم از داشتن ارسالن.از پشت بغلم کردو اروم تکون م چقد

اپرگاد بزنم تو صورتش که  هیدستش از کمر تا رونمو لمس کرد...برگشتم  هیاومد...با  گهید یکیازم جدا شدو  هوی

 .دمیاوا رو د طونیچهره ش

دل  زیدل مامانم شد.عز زیاز وجودم شد.عز یا کهی.اوا اول دوستم بود.خواهرم شد.تدمیروبروش رقص دمویخند

 مامانش شدم.

 نارویاگه به خودش ا دونمیم یدوسش دارم.ول یلیاز اوا جدا نشم.خ چوقتیه چوقتهیکه ه خوامیاز خدا م شهیهم

 ..شهیبگم پررو م
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 .کایمل یکه تموم شد رفتم جا اهنگ

 ...زن داداش گلم.یجون کایمل-

 بچه.. یخوایم ی..چهیها چ-کایمل

 .یخوبه فقط دوسال ازم بزرگتر-

 .سیدووووو ساااال...کم ن-کایمل

 در خواست دارم نه نگو. هیخو حاال...-

 باشه.. یحاال بگو..تا چ-کایمل

 بده...قول یگینه تو بگو نه نم-

 که معلوم بود فضول شده گف کایمل

 نه نگم..حاال بگو. دمیقول م-

 رشیز یبزن یتونیخب من صداتو ضبط کردم...نم-

 کردو مشکوک نگام کرد. زیچشاشو ر کایمل

 .یافتاد برام فردا بگ نتونیاتفاق ب یامشب هرچ یقول داد-

 زد غیمث منگال نگام کرد..بعد انگار تازه متوجه شد که ج کمی کایمل

 ادبتو ببررررررر.. یخواهره ب می..اااااای..ارتااااام بتییییییترب یادبه ب یب-

 .غویج غیفرار کردم...دختر ج دمویخند

 که حرصش گرف؟؟ یبهش گفت یچ-ارسالن

 دینگاش کردمو از دهنم پر طونیش

 برام بگه. فتهیامشب م نشونیکه ب ییگفتم اتفاقا-
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 دهنمو گرفتم که خندش بلند شد.. یجلو هوی

 اشاره کن.. هی...فقط دمیم ادیخودم بهت  یبدون ی..اگه دوس دارهیشینداشته باش خانوم پ یکار گرایبه د-یار

 ..دنیاشاره...از ما سر دو کیتو به  از

 .ی...برو اونور..برو که تو خطرناکیادب تر یتو از منم ب-

 شوند.ن ی..منو رو پاش نمکردیم تیرعا گراینشست...منم کنارش نشوند..باز خوبه جلو د یبغلم کردو رو صندل سفت

 شدم به کار مسخرش ادامه داد... ینجوریا دید یشد..وقت خیکه کل بدنم س دیبوس گردنمو

 گذاشتم رو صورتشو هل دادم... دستمو

 نکن ارسالن زشته..-

 گف یبا نازو عشوه شتر ارسالن دنی..با دزمونیاومد سر م دایموقع ا همون

 شن ریهم پ یبه پا شاالی.اگمیم کی..تبرزمیعز یجون..خوب یسالم ال-

 .سیمن ن ی...برو به خودشون بگو..عروسیگیبمن م ی..حاال واسه چشاالیا-

 ..دیخندیداشت م نوییسرشو انداخته بود پا ارسالن

 .یستی...شلغم که نیباالخره خواهر داماد-دایا

 نویکره زم تیکن که بو ترش دایشوهر واسه خودت پ هی...شماهم برو سیگوش داره...فلج ن داماد خودش زبونو-

 گرفته.

 با حرص گف دایا

 زود ازدواج کنم. ستمیفعال ن شیب ی...مث جنابعالکمیتو جوش منو نزن...من هنوز کوچ-

 یکیکوچ یگیم یدار ومدهین رتیاومده..تو شوهر گ رمیسالمه..شوهر گ۱٩گلم.. ستمیفعال ن شیمن ب-

 ..دهیبو م فیپ گهیم دهی...گربه دستش به گوشت نرسیسال از بنده بزرگتر2وگرن
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 انفجار از کنار گوشم اومد.. یلب گفتو ازمون دور شد...با دور شدنش صدا ریز ییزایچیحرص  با

 .زنهیگاز م شویولو شده و داره صندل زیارسالن از خنده رو م دمیبود؟؟نگا کردم د یاهلل چ ای

 تقبل کنه.. دیداداش بدبخت من با ویزنیکه تو گاز م یا یصندل زیجان نکن ..خسارت م یار-

 نگام کرد. طونیکه خندش قط شدو ش دمشی...محکم بوسدزدنشیجانم چه نازه اقامون...االن م ی..ادیخند بلندتر

 .گنیم ی...خاک به سرم االن مردم چشدیجدا نم کردمیگذاشت رو لبام..هرکار م لباشو

 اقامونم... یطنتای...عاشق شدیخند ثیجدا شدو خب باالخره

**** 

 

 

 

 

 

 گف نهیبا بغضو ک دایش

 ..یبود..شوخو دوس داشتن نیاقا و مت یلیدوسش داشتم..خ یکیاز کوچ-

 یبهش ابراز عالقه کردم اون گف بهم حس یوقت ی..ولساختمیبا ارسالن م شهیهم اهامویالم بود..رو دهیکه ا یهمون

 نداره..

 ..کردی..از مرگ برام بدتر بود..غم نداشتن ارسالن مث خوره از درون داغونم منهیبی..گف منو مث الهام مگف

 هم نابود شد.. دمیام یاون کورسو شیبا اومدن تو تو زندگ ی..ولارمیبدستش ب یروزیداشتم  دیام

 ..شدیم دهی..از چشمات فهمیحس نبود یراحت عاشقت شد..توهم بهش ب یلیخ ارسالن
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 ..رهیارسالنو ازم بگ ادویاز راه ب گهید یکیزجر بکشمو  نهمهیقابل تحمل نبود ا برام

 ..زدیچشاش برق م دیتورو تو شمال د یوقت نی..شروشاپیقرار گذاشتم..تو کاف باهاش

 ..یریتو هم عشقم هم برادرمو ازم بگ نکهی..اکردیم شترینفرتمو نسبت بهت ب نیا

شرکت ارسالن..اونروز  ی..خودت رفتکردیاونجا..دنبالت م یایسراغت..بهت بگه ب ادیمامور کردم اونروز ب نویشرو

 حالت بد بود.. یلیخ

به کل نابود شدو تنفرم باز  میناراحت بود..خوشحال یلیخ نی..من خوشحال شدم..اما شرویداغون بود گفیم نیشرو

 شد از تو.. شتریب

 ..یاوردیتوهم کم ن یکل وجودمو گرف..ول یروزیحس پ یدیمارو باهم د کهیزمان

 ..میندار یبهت گف..گف که ما باهم رابطه ا قتویارسالن حق ویاومد

 ضربه مهلک بهت بزنه.. هیکه بتونه  یکس ای زیبهتر بودم..دنبال چ زیچیاون دنبال  بعد

هرچند از دور با ارسالنو  کمیکوچ یها داریالمان شکستم..همون د نیرفت دمیشن کهیاز سر راهم..زمان ینابود بش که

 از دست دادم..

 افتادم.. میمیقد یاز دوستا یکی ادیفکر  یکرده بودم..بعد کل نهیتو اتاقم بودمو خودمو قرنط چنروز

تو  یدنابو یازش برا تونستمی...مندایقاچاق مواد مخدر بود..ل یاز کله گنده ها یکیبود..پدرش  یمادر المان ویرانیا پدر

 استفاده کنم..

..حاضر بود واسه دخترش دیکه داشت نصف سهام شرکت اقا مهردادو خر یدادم چکار کنه...پدرش با پول ادی بهش

 هرکار کنه..

 بهش گفته بود نصف سهام اونجارو بخره و به نامش بزنه.. ندایل

 قدمشو برداشت.. نیاول ندایبود ل داده شده بیکه به افتخار ورود توو ارسالنو دوستتو شوهرش ترت یاون مهمون تو

 بودم..واسه اول کار خوب تونست شما دوتارو ازم هم دور کنه.. یراض ازش
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 واسه یدیجنگی..توهم خوب مکردی...خراب مکردیبه مرور زمان رفتارش با من فرق کرد..کمتر به حرفام گوش م یول

 تو کارت نبود.. ینیداشتن ارسالن..عقب نش

 باهاش ازدواج کنه... خوادیگف عاشق ارسالن شده و خودش م کردمیچت م ندایکه با ل روزی

..خواستم نابودش کنم..داشت ارسالنو بازم از من دور شمیبرداشتم خودم وارد عمل م ونیالنازو از م یوقت گفیم

 به مرگ تو کرد.. دی..که اون احمق سرخود ارسالنو تهدکردیم

 ..دیپرستی..بعد خدا تورو مدتیپرستیدوس داشت..اصال م قدرت پدرش استفاده کرد..ارسالن تورو از

 کردو اب خوردو ادامه داد یمکث

 برسه.. یبیبه ارسالن اس خواستمی..من نممردیارسالن هم م یشدیاگه تو کشته م-دایش

 ..گفیبمن م دویشنیاز ارسالن م نارویا ندای..لکردیباتو سرد شد..وانمود م ارسالن

 ..رهیگیداره از تو فاصله م نکهی..خوشحال ازسوختمیهم م شدمیخوشحال م هم

 همه کاراش وانمود بودو تورو از ته دل دوس داشت.. نکهیاز سوختمیم

داره حالش بده.. یلیارسالن خ گفی..میعمل کرد ویکه تو تومور داشت دمی..فقط از الهام شندونمینم گهیاز اونو د بعد

 ..دهیخودشو به کشتن م

 کرده.. شرفتیاواخر بهت وارد شده پ نیکه ا یا یعصب یک هاتومورت بخاطر شو گفیم

 ..هکشیکرد تورو م دشیارسالنو داشته باشه تهد نکهی..چون بخاطر اندابودیل ریتقص شترظیخراب ارسالن ب حال

رست کنم د یعکسه فتوشاپ لمویچنتا ف خواستمیبود..م یشدن یارسالن ازت متنفر بشه..سخت بود ول خواستمیم من

 ..بهیغر یبفرستم واسه ارسالن..از تو با مردا

 چشمشو گرفته بود.. یتو جلو ییبایارسالنو جذب کنه..ز تونستینم یا ییبایز چیه یخوشگل بود ول ندایل

 کردم.. زیوار یادیکردمو به حسابش پول ز ریاج نفری یبهم که تو بهوش اومد دیکه خبر رس یزمان

 ..شهیمال من نم چوقتیکه ارسالن ه دمی..فهمیتو موند یمرد..ول ندایبکشه..و کشت..ل ندارویل که
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 ..بهش فک نکردم..شدیکمرنگ که م یعشق ارسالن..ول شدینم فراموش

 که ارسالن تا ابد مال توعه کنار اومدم.. قتیحق نیمث اونروزا بهش ندارم..با ا یا یشیحس تندو ات گهید االنم

 پاک کردو به دستبند تو دستاش نگا کرد.. اشکاشو

 طرف.. هی نجامیاالن که ا یبه کنار..ول میداشتن ارسالن نابود شدم..کل زندگ یمن برا-دایش

 شده بوده.. ریافتاد اونم لو داد اج سیکرده بودم به دام پل ریکه اج یشخص اون

 رانیا سیبه پل نترپلیا سیمنم..پل دنیکردن فهم یریگیپ یاعدام کردن شماره حساب منم ازش گرفتن..وقت اونو

 شدم.. ریاطالع دادو من دستگ

 قاچاق مواد مخدر.. یباند ها نیاز بزرگتر یکیبا سرکرده  یانسان..به جرم همکار هیجرم کشتن  به

 نشدم.. کیمن اون زمان اصال بخاطر شغل پدرشو قاچاقش بهش نزد یول

 اعدام.. ایکه برام ببرن حبس ابده.. یحکم نی..االنم کمتریدادیبه ما لوشون م دیبا گهیم سیپل یول

 گفتم دمویکش یقیعم نفس

 یریبگ تیاز پدرش رضا یتونیم یول-

 زد یپوزخند

 ..دهینم تیهه دلت خوشه..اون رضا-دایش

 ..یای..سمت ارسالن هم نیچشم نداشته باش گهید میتو قول بده به منو زندگ-

 رمیبگ تیرضا تونمیبامن..اگه من النازم م تیرضا

 ..یاریاالنم کم نم اوردیکم ن چوخیکه ه یاگه تو همون عشق ارسالن-دایش

 دستمو گرفتو فشرد... مویدیخند

**** 
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 نگا کردم.. نهیخودم تو ا به

 دوسش داشتم با ارسالن انتخابش کردم.. یلی..خیدامن پف پف یلباس پرنسس هی

 شده بود.. دهیو سر شونه هاش با تور پوش قهی یدکلته داشت ول حالت

 بلند شده بود..امروز تولدم هم بود..هم تولدم هم شب ازدواجم.. موهام

 فر.کرد.. ناشوییخانوم مدل بازو بسته برام درستش کردو پا دایرنگ نکردم..دوس نداشتم..ش موهامو

 به پشت موهام زد.. دیرسیتور خوشگل بلند هم که تا کمرم م هی

 بند انداخت..جونم در اومد.. ی..کل بدنم باد کرد وقتنجامیتاحاال اصب  از

 شلغمم.. یشدم..البته از نظر خودم..از نظر شماها همون ال گریج یلی..خدیارز یم یول

 بود نهیا یجلو وشای..نکردنیم یو اوا نشسته بودنو داشتن وراج دایدالرامو الهامو ش کاوی..ملرونیاتاق اومدم ب از

 ..رفیداشت قربون خودش م

وم خان دایمث مغوال حمله کردن سمتم که ش هوی..کردنیاومدنم همشون برگشتن سمتم..مث منگال نگا م رونیب با

 گف سادویجلوم وا

..درسته عروس خانوم خوشگله نی..اروم بغلش کننیعه عه عه..از صب تاحاال روش کار نکردم که شماها خرابش کن-

 ..گناه داره تا اخر شب.نیواسه اقا دوماد نگه دار یول

 اعتراض گفتم با

 دهی..از شما بعدایعه خاله ش-

 گم؟؟یمگه دروغ م-خانوم دایش

 گفتن..نهههه همشون

 اومد سمتمو گف دایبغلم کردن..ش وشای..بعد دالرام...بعد الهام..بعد نکایاوا...بعد مل اول

 ارسالن باش..مواظب داداش یشد گریج یلیخ یالناز-
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 که منم بغلش کردمو دم گوشش گفتم دیقطره اشک از چشمش چک هینگا کردم.. بهش

 نه؟ ای میفتیب ویبعد یعروس یتور کن ویکیامشب  یتونیم نمی..برو ببیشد گریخانوم خوشگله..توهم ج یمرس-

 گف ارسالن اومده داخانومیش مویدیخند

 کردن شنلمو بپوشم..اروم پرده رو باال نگه داشتنو از گوشش نگا کردن.. کمکم

 ..نهیکاله شنلم بب ریکه صورتمو از ز دیکشی..مث بچه کوچولو ها سرک مرونیاروم رفتم ب منم

 عقب داد.. کمی..کالهمو شدی..اروم دستشو اورد باال..لرزشش حس مدمیرس کشینزد

 ..دیغلم کردو گردنمو بوس..اروم بزدیتو صورتم دو دو م چشماش

 ..میکردیما اصال بهش توجه نم یول اوردیدرم یباز شیریس یبردار ه لمیف

 ..میبوسه کوچولو رو لبام گذاشت..دستشو پشتم گذاشتو بسمت بنزش رفت هیگذاشت رو لبامو  لباشو

 ..نشستمو اونم ازون سمت نشست..نمیباز کردو کمکم کرد بش درشو

 راه افتاد اونم مث کنه دنبالمون اومد. نمونیشدو رو پنجره نشست..ماش نشیبردار هم سوار ماش لمیف

 شم.. ادهیشدو در سمت منو باز کردو کمکم کرد پ ادهینگه داشت..پ هیاتل یجلو

 بود.. میگرفته بود مونوینامزد یکه عکسا یا هیموند..همون اتل رونیبردار ب لمیداخلو ف میرفت

 ..می..بسمت باغ حرکت کردرونیب میرفت هیاز اتل مویگرفت۱٨ یژستا یکل

**** 

 پخش کرد یج ید امویمنو تو از شهاب ت اهنگ

 شروع کردم به رقص اروم

 با لبخند یایم یوقت"

 تو دلم قند شهیم اب
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 از تو دل کند شهینم

 دل کند شهینم

 از جلوم رد یشیم تو

 اومد یک نیبب گمیم

 دونسته قابل مارو

 "دل نه صد دل هی

 ...دیچرخیدورم م دویرقصیاروم روبروم م مردونه

 دوننیهمه م"

 من عاشقتم

 دوننیم همه

 

 لبا چشا نگاتو منکه

 اون صورته ماهتو هیگرد

 ااایهمه دن به

 "نههههه دمینم

 هامو تو پنجه هاش قفل کردم.. پنجه

 سالو چن ماه هیبعده "

 از رااااه یدیرس تازه

 دارم یکه چه حال اخ
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 کناااارم یتو

 هام فراوون یگفتن

 از دلو جون شنومیم

  نهیریتو ش یحرفا

 نهیشیدل م به

 

 لبا چشا نگاتو منکه

 اون صورت ماهتو هیگرد

 اااایهمه دن به

 "نهههه دمینم

 هلهله همه جارو پر کرد.. غویج یکه صدا دمیدستش چرخ ریز دیکه رس نجایا

 از من یابر یروزا"

 نمه بارون از تو نم

 به شونه از من شونه

 از تو ابونیخ چترو

 

 عشقه  یهوا هوا

 با تو بودن یهوا

 خوبو شاعرانس چه
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 دوننیهمه م یوقت

 

 دوننیم همه

 من عاشقتم

 دوننیم همه

 منننن عاشقتم

 

 لبا چشا نگاتو منکه

 اون صورت ماهتو هیگرد

 ااایهمه دن به

 "نهههه دمینم

 کرد.. یپل ویبعد یج ی..با تموم شدن اهنگ ددیدیفقط اونو م چشمام

 یعشق من باش بهنام صفو اهنگ

 خوامتیخوب من م"

 تو خوابت امیب ارزومه

  یبخند زمیعز

 محو صورت ماهت بشم

 رمیدارم بم دوس

 نمیاون اشکاتو نب اما
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 قلب من گهیتو د یبرد

 "رمیاون دستاتو بگ خوامیم

 گرفتو پنجه هاشو تو پنجه هام قفل کرد.. دستامو

 عشق من باش"

 من باش جون

 دلو تنهاش نیروز ا هی ینذار

 دوستت دارم وونهید یا

 "از تو چش بردارم تونمینم

 ..سادمیپاش با قر به عقب خم شدمو باز اروم راس وا یجلو

 عشق من"

 تو شادم با

 ادمیتو از  یرینم اخه

 دمیکه تورو د یروز

 به دل تو دادم دلمو

 دونمیمن م حاال

 تونمیلحظه نم هیتو  یب

 باشه پا برجا ایدن تا

 مونمیعشقت م یپا به
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 من باش عشق

 من باش جون

 دلو تنهاش نیا روزی ینذار

 دوستت دارم وونهید یا

 از تو چش بردارم تونمینم

 

 لحظه هیواسه  یداشتن تو حت یبرا

 ارزه یبدم بازم م مویزندگ جونمو

 "لرزهههه یم دلم

 .میدستش زدمو با تموم شدن اهنگ نشست ریز گهیچرخ د هی

 کوفت اوردن..قبال ترجمه شده بعله.. برامون

 جهنم..خخخخ یزمایبودن وسط..نچ نچ نچ..ه ختهیاالغ بود ر یگذاشته بودو هرچ یاهنگ شاد یج ید

 دور کمرم حس کردم...سرمو گذاشتم رو شونشو بهش نگا کردم... ویدست ار یگرما

 گف دویسرمو بوس رو

 خانومم خوشگل بود خوشگلتر شده..-

 ..رشونیبگ ننیها سنگهندونه -

 گف دویخند

 ..رسمی..اخر شب به حسابت میکنی..منو مسخره مطونیش یا-

 سبکن.. میلیهندونه ها خ نمیبیحاال که م-
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 دیخند ثیخب

 یفتیم رمی..باالخره گطونکیش یشیپ یفرار کن یتونیاو او...نم-ارسالن

 .ینک یتوش زندگ دهیچه خوشگله..حال م نجایاتاق مخصوص..به به ا هیتو  میساعت شامو اوردن...ماهم رفت مین بعده

.به .دنیروش چ یخوشگل یگارسونا غذاها مویروشون نشست میتوش گذاشته بودن..رفت یمبل دونفره سلطنت هی

 ..گمیم لمبرداروی.همون فخوردمیبا دست همه رو م کردمینبود حمله م کهیزن نیبه...اگه ا

 منو نشوند رو پاش که زنه گف ارسالن

 ..دیلقمه لقمه غذا بد گهی..حاال بهم دکی..چه رمانتbravo..هی...عالنیییافر-

 کوچولو کبابو پلو تو قاشقش گرفتو بسمت دهنم اورد..دهنمو باز کردمو خوردمش. هی ارسالن

 نخورده بودم جز هوا. یچی.از صب تاحاال هرفیدلم داشت ضعف م شیییاخ

 رف. فیاراج کمیمزخرفشو قط کردو بعده  لمیبردار ف لمیشدم.ف ریتا که س میدادیبهم غذا م ینوبت

 .اخ جون رقص تانگو..نییپا میرفت میپاشد

 مرد.. شونیکیزن بود  شونیکیها دوتا بودن  یج یگذاشت.د یج یکالم د یاهنگ اروم ب هی

 اومدن خودشونم.  پاشدن

 دستمو رو شونشو اون دستمو رو بازوش گذاشتم. هیدستشو دور کمرم حلقه کردو منم  ارسالن

 هم دورمون دو به دو حلقه زدنو شروع کردن به تکون خوردن. هیبه تکون خوردن.بق میشروع کرد اروم

 جهنم جور شدن خخخ. یزمایه

 عروس کشون. رمیرقص تانگو نخودنخود هرکه رود خانه خود.نخ بعد

 برگشت با ترس نگام کردو گف یزدم که ار غیج هیذوق  با

 ؟سوسک بود؟؟ شدیچ-
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 .شهیچندششون م ترسنی.دخترا از سوسک نمترسمی.من از سوسک نمرمینخ-

 بِکَنمشون شدم. زدنیناناز که بهم چشمک م یجون سوار بنز خوشگلش که االن پر از گال یکمک ار به

 دختر زشته.. واشتری گفیم دویخندیم.ارسالن هم کردمیم غیج غیبزرگراه خلوت بود ج تو

 بار هزارم چشم. یبرا-

بالمون دن المونیکه از فام ییشد.همه پسرا ادهیارسالن پ مویباز گوشم بدهکار نبود.تو بلوار فرودگاه نگه داشت یول

 .دنیشدنو شروع کردن به رقص ادهیاومده بودن پ

 .دنیرقصیباهاش م رقصنیم یکی یکیباهاش  کشینزد لیفام یوسط بودو مث عروس که خانوما ارسالن

 شدن. نایا یهم نگه داشتنو قاط شدنیکه داشتن ازونجا رد م ییاز پسرا چنتا

 ..یزمایه

 .یگرفتینم یعروس یاریخوبو درب یادما یادا یخواستی...اگه مگهیخف د-وجدان

 عجقم. ینبود یچن وخت هیسالاااام..-

 کردم مانیقربانت.حامله بودم.االن زا-وجدان

 جاااان؟؟-

 .می.همه سوار شدنو به سمت خونه براه افتادنیموقع ارسالن برگشت تو ماش همون

 .یشیم چارهیب گهیجان که تا چن لحظه د یبکن ال اتمیخوش نیاخر

 .نداختمیتوو ابرو باال م اوردمشیم رهیبگ خواسیم یتکونش دادم.هرک رونویدسته گلمو بردم ب نیبنابرا

 یو همه وهمه منو چلوندنو دستمو تو دست ار ایمامان ارتام ارش رضایشدم.عل ادهیپ مویدر خونه نگه داشت یجلو

 گذاشتنو رفتن بخوابن.

 اقاهه تنها گذاشتن.کل وجودمو ترسو استرس گرفته بود.کمکم کرد پله هارو باال برم. نیبا ا منم
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 گف. یدییداشت.در اپارتمانو باز کردو بفرما یقشنگو نقل اطیح

 بودو سرد بازم از بس استرس داشتم گرمم شده بود. یکه د نیداخلو شنلمو دراوردم.گرمه خو.با ا رفتم

 کردمو گفتم. یبود.کل خونه رو وارس شتریکنکور بدم ب خواستمیکه م یاز زمان استرسم

 .یبکن.از طرف من ازاد ی.توهم هر کار دوس دارخوابمیحموم بعد م رمیخب من م-

 .رفتمیابروشو باال انداختو اومد سمتم.باهر قدمش منم عقب م یتا هی

 گف دویبغلم کرد.گردنمو بوس زیخ هیخوردمو اون با  وارید به

 ؟؟یترسیاز من م-

 .سینکن ارسالن حالم خوب ن-

 گف ینگران با

 شده؟؟؟چرا؟یچ-

 استرس دارم.-

 گف دویخند ثیخب

 ؟؟یواسه چ-

 برم حموم.باشه؟؟ خوامیمن م-

 گف دویلبامو بوس اروم

 رو تخت بعد.. میخوابیکه منم برم بعد م ایفقط زود ب-

 گذاشتم رو دهنشو گفتم دستمو

 خاک برسرم زشته هییییه-

 .چیه گریو د چیو من. سن یی.خدا هس.توسین یکس-یار
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 کرد که در رفتم تو اتاق.خب حوله کجاس؟؟ ولم

 نجا؟؟یا یمنو اورد یالیوسا یحوله کجاس؟؟اصال ک یار-

 کنن. نکارارویمن کارگر گرفته بودم ا شگاهیارا یامروز صب رفت یوقت-یار

 عشقم. یتو فوق العاده ا یمرس یوا-

 یبلد بود نامیبه به تو از-یار

 نازک کردم یچشم پشت

 یبعله پس چ-

 برو تا نخوردمت-یار

 موهام.خاک بر سرم با لباس عروس اومدم حموم. رهیتو حموم.عه گ دمیبستم برداشت که پر زیخ هی

 باز کردم کمیدرو  یدراوردمو ال لباسو

 ؟؟یریگیارسالن لباسمو م-

 گرفتو گف لباسمو

 اونو بپوش. یلباس کنار گذاشتم.از حموم اومد هیخودم برات -

 روشن شد. ایانگار دن شیییموهامو باز کردم.اخ رهیگفتم رفتم داخل.گ یا باشه

 محکم گرفته بودن..اخ اخ. سرمو

ارامش  زیداره اب.فک کنم گفته بودم دوتا چ یدوش اب ولرم.چه ارامش ریهارو هم دادم به ارسالنو رفتم ز رهیگ

 دارن.

 خخخ تنیمحرم غهی.همراه با صنیکنی.واال ضرر نمتنیفیبا ک یلین؟؟خیدیازون اغوشا خر یراس

 درو باز کردم یگرفتمو ال دوش
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 ارسالن حولهههه-

 خرچنگه هی دمیکه د یی.اوردم تو روشناگهیتو دستم اومد.حولس د یزیچیبود. رونیدستمو ب فقط

 خرچنگه واقعا؟؟ ی.واومدیم رونیخندش از ب یفرابنفش زدمو پرتش کردم.صدا غیج هی

 ..هیکیعروسکه.پالست نکهیعه..ا دمید

 زدم غیحرص ج با

 از حموم. رونیب امی.اصال امشب نمکشمتیارسالااااان م-

 .رونیب کشمتیم امی.خودم ماین یتونیباشه م-ارسالن

 حوله خودم کجاس پس؟؟ دهیبود.عه جد یواقعا حوله داد.لباس ندفهیدرو باز کردم که ا یال

 ..بعله.دهیجد نیاون کهنه شده.ا یخیب

در اوردم.موهامم  .ارسالن با حولش رف تو حموم.منم خودمو خشک کردمو حوله رورونیرو تنم کردمو اومدم ب حوله

 .دمیخشک کردمو برس کش دمویخوب سشوار کش

 اقاهه گف کو؟؟ نیکه ا یلباس نیا خب

 به اطراف نگا کردم. دمیپوشیکه م نطوری.همدمشیافتاد به تخت.اها اونجاس بعله.برداشتم پوش چشمم

 حرف نداره. قشیخوشگلو روشن بود.خوشم اومد.ارسالن سل یلیبود.خ یریو ش ییطال لیست وسا خونمون

 .کردیبود که تورو انتخاب نم قهیاگه بد سل-وجدان

 یکرد فیبه به چه عجب شما از ما تعر-

 تجربه بودمو کلم باد داشت. یاون موقعا مث تو جوون بودمو خام.ب-وجدان

 خانوم شدم. االن

 بعله حق با شماست.-
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متر پارچه قرمز  مین هیتنم کردم.به زور  هیچ نیبه سرم.ا یریکهکشان راه ش یافتاد.خاک همه کره ها نهیبه ا چشمم

 خوشگل بود. یبود.ول

 دامنش دو طبقه پرک داشت. نییساتن کار شده بود.کمرش ساده بودو پا رویحر نهیبود.قسمت س یبند تاپ

 نتمیبب نیاگه با ا خورهیارسالن منو م هییی.هدیرسیرونم م یبود.تا رو ریاز جنس حر اونم

 سرگرم کن یزیچیدختر گلم اروم باش.برو خودتو با -وجدان

 رژ قرمز.. هی..مداد ابرو..ملیخط چشم..ر هی.شیارا زیپشت م نشستم

 اس دارم. هی دمیکنم که د یبرداشتم باز موی.گوشیتموم شد.اها گوش نمیا خب

 مامان بود.بازش کردم نوشته بود از

 قبل از کارات... یداریبرم تویگوش دونستمیسالم دخترم.م"

 "..شنیم یکیبا همسرشون  شونیبگم اروم باش..استرس روهم فراموش کن..همه دخترا شب عروس خواستم

 بزنم غیکه از پشت گوشم اومد باعث شد ج ییهم بود که با خوندشون سرخ شدم.صدا گهید یحرفا یسر هی

 شد؟؟یم یلپات بوس کردن ویشدیم دیسرخو سف یه یخوندیم یچ یعهههه بچه منم...نترس..داشت-یار

 بود. ینکن..شخص یفضول-

 ..امایسرش..رف تو پ یاز دستم گرفتو برد باال ویگوش

 خانومانس..مامانم بود بخدا.. یتوروخدا نخون..نکن زشته...حرفا یار-

 ..دیرسیدستم بهش نم دمیپریم یهرچ

 از خنده.. دیخوندو ترک اسو

 ..اس دادنیشیتو بهت بگن اب م یروبرو نارویاگه ا دونستنی..مشنی...مادر چقد روشن فکرو دور اندنیافر-یار

 شیچشا درو هیییداش..ه یشلوارک مشک هینگا کردم..فقط  بهش
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 ..واااا...واالشوورمه

 تخت نشسته بودم..اروم خوابوندم رو تخت.. رو

 گه؟؟یشب د هیواسه  یبذار شهیاسترس دارم..م یلیارسالن من خ-

 ترسش برم من.. ده؟؟قربونیاو او...خانومم ترس-یار

 کرد.. رونیعاشقانش ترسو از دلم ب یتو بغلش.زمزمه ها دیمنو کش دویدراز کش کنارم

 م..واالنداشت یکار الرژ نیبه ا گهیوخ بود د یلی.خکردیم نیی..دستشو رو کمرم باال پادیاورد جلوو لبامو بوس سرشو

 کرد... هیبود که ارسالن بهم هد یعشق .دردش هم توام بادیکشینوازش وارانه رو بدنم م دستاشو

**** 

 دلم. یکمرم..ا یباز کردم..ا چشامو

ناکارم  یزد یار یبودو من تو بغلش بودم.ا دهیاشکمو دراورده بود..به ارسالن نگا کردم..اروم کنارم خواب دردشون

 ..یکرد

 ..هیگر ری..بلند زدم زدیدلم به اوج رس ریدرد کمرو ز هوی

 ..واالشمیکرده که االن دارم هالک م کارمیچ سین معلوم

 ترس چشماشو باز کردو نگام کرد.. با

 از خواب گف یدورگه ناش یباصدا

 ؟؟یکنیم هیچرا گر یشده؟؟خانومیچ-یار

 ..دهیم چیدلمم..پ ری..زکنهیکمر...کمرم درد م-

 از اتاق.. رونیپتورو روم مرتب کرد.رف ب دویپاشدو لباساشو پوش عیسر

 ..درو باز کردو اومد تو..یاز کاچ ادیبخورم..انقد بدم م یکاچ دیاه با اه
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 .اومد بسمتمو کنارم رو تخت نشست.زدیهمش م یخوریبزرگ بودو داشت با قاشق چا وانیل هی دستش

 ..خندش گرفته بوددمیکشی..پتورو با خودم باال منمیکرد بش کمک

 .. کردمینگاش م خوردمیدهنمو اروم اروم به خوردم داد..همونطور که م یاورد جلو وانویل

 ..دمیاورد سمت پتو که سفت پتورو چسب دستشو

 ؟؟یکشیچرا خجالت م گهیافتاد..د شبیکه مهم بوده د یخانومه..اتفاق یشیپ-یار

 .خندهیکه قهقهش رف هوا..االغچه زده منو ناقص کرده خودش م نییخجالت سرمو انداختم پا با

 بخوابم که گفدلم ارومتر شده بود.خواستم  ریکمرو ز درد

 ..یباش یکه مامانتو مامانم اومدن هپل یخوایحموم..نم میخانومم پاشو بر-

 توهم تنها برو رمیمن تنها م-

 ..منو تو باهم..رینخ-یار

 دو رو نشون دادو پتورو تند از روم کنار زد.. کوی عدد

 ..نکن..هیییییییه-

 دیخند ثیخب

 ندارم.. تیبود..االن کار شبید-یار

 ادب ی..بدمیهه هه خند-

 سرم..بغلم کردو بردم تو حموم.. ریزانوهامو ز ریانداخت ز دستشو

 ...گیاز حموم..برو م رونیزشته..برو ب ینکن ار-

 گذاشت رو لبامو خفم کرد لباشو

 تو بغلش.. دیگرم فرو رفتم..وان اب گرم بود..خودشم اومد کنارم تو وان نشستو منو کش یجا هیکردم تو  احساس
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 ارسالن..-

 جان دلم..-ارسالن

 ...یممنونم که عاشقم کرد-

 ...یمنم ممنونم که عاشقم کرد-ارسالن

 ..میگفت باهم

 {یداد هیکه ضربان عشقو به قلبم هد ی}مرس

 

 ی:فاطمه سادات مظفرسندهینو
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