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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 

 خالصه:  

راه صاف   کی از  ،یفکرش رو بکن یتونیکه نم کنهی با آدم م   یچنان باز  یاوقات زندگ یگاه -
 . یکن  دایراه رو پ نی بهتر د یو خم و تو با  چیراه پر پ کیبه   کشوندتیم

صاف   یجاده زندگ  نهیریهم تلخ و هم ش یزندگ میباهاش بساز  دیداره و ما با ی ادیز یهای باز  یزندگ
 . میباش   یدر مقابلش قو دیو دردناکه، فقط ما با  نیریش یهایو بلند یپر از پست  ستین

 ی زندگ   ضربان

 احساس[  ی]بانویمراد محدثه

 - رستگار   وسایب-

  یاش شماره ناشناسصفحه  یحواسم پرت شد، رو  می گوش  امکیپ  یدرسام بودم که با صدا سرگرم
 رو باز کردم، نوشته بود:  امشیافتاده بود! پ

   ؟یسالم، خوب -

 کرده؟! براش نوشتم: یکه نصف شب هوس حال و احوال پرس هیک نیا

 ! یاشتباه فرستاد کنمی سالم فکر م -

http://www.romankade.com/
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 ! دیکش رونی من و از افکارم ب  میگوش امکیپ یبعد دوباره صدا قهیدق چند

 مزاحمتون شدم.   د،یببخش یل یخ -

 کردن.   پی شروع کردم به تا ه؟یک نمی شدم بب  کنجکاو

 ! ه؟ینه بابا مزاحم چ  -

 جوابش برام اومد.   هیسند کردم که بعد از چند ثان براش

 پسر؟  ای یشما دختر -

 نوشتم:   براش

 ! ؟یدخترم، شما چ  -

تموم  گهید  بای شدم و رفتم سر درسم، تقر الی خیمن هم ب اومدی ن یمنتظر جواب موندم، جواب  یچ هر
بلند شد؛ دوباره همون  میگوش  امکیپ یهم گذاشتم صدا یتا چشم رو اومدی کرده بودم و خوابم م

 ناشناس بود. برام نوشته بود : 

 اسمتون رو بدونم؟!  شهیپسرم، م -

جوابش رو    رترید کمی که فکر نکنه منتظرش بودم  نیا ینخورده پسر خاله شد، منم برا  ییرو چاپر چه
 دادم، براش نوشتم: 

 هستش.  وسا یآهان، اسم من ب -

 جوابم رو داد:  قهیاز دو دق بعد

   د؟یدونی اسمتون رو م ی! منم باربد هستم؛ معنیچه اسم جالب -

 اسم به دلم نشست.  نی! ناخوداگاه اباربد

 هست.   دواریاسمم منتظر و ام یقشنگه؛ معن یل یاسم شما هم خ -

 کردم :  پی. دوباره براش تااومدی م  یبشناسمش؛ به نظرم آدم جالب  شتریب  خواستیم دلم
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 سوال بپرسم؟  کی -

 بعد جوابش رو صفحه اومد:  قهیدق کی

 شما دو تا بپرس!   -

 : دمیزدم و پرس اینگم، بالخره دلم رو به در ایداشتم بهش بگم  دیترد

 ! ؟یکنی م  یشما چند سالته؟ کجا زندگ -

 نوشته بود:  برام

   ؟ی. شما چ میو سه سالمه و ساکن تهران  ستیب -

 خوشبختم آقا باربد، من هم نوزده سالمه و ساکن تهران!   -

 ! شدی باز نم  گهی. چشمام ددمیخواب اومد،ی از طرفش ن یام یپ گهید دمید یوقت

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  میام و گوشرب آماده شدم و با برداشتن کوله  کیشدم، در عرض   داریاز خواب ب یالرم گوشبا آ صبح
کاکائو از جمع   ری ش وانیل کیرفتم. به سمت آشپزخونه حرکت کردم و با خوردن  رونی از اتاقم ب
رو روشن کردم و   میگرفتم و آدرس دانشگاهم رو دادم. گوش یزدم؛ تاکس رونیکردم و ب  یخداحافظ 

پشت سر هم  امیرو باز کردم، سه تا پ امش یکه به چشمم خورد از باربد بود، با ذوق پ  یامی پ نیاول
 امروز.   یبرا اشه یبود و بق شبید یبرا شی فرستاده بود. اول

 با شما خرسندم.   ییمن هم از آشنا -

 رو خوندم :  شیبعد امی خرسندم! پ ه،زنیچه لفظ قلم حرف م اوه

 ! ری سالم، صبحت بخ -

 انگار مزاحمت شدم؟!   دیببخش -

 فرستاده بود، براش نوشتم:  رونیب  امی که از خونه ب نیقبل از ا قهیرو چند دق امشی پ نیدوم
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 حاال تونستم باز کنم.   نیرو هم  امتی پ دیببخش  یمراحم یستی مزاحم ن ر؛یسالم، صبح شما هم بخ -

 بعد جوابم رو داد: قهیدق پنج

   ؟یآهان، دانشجو هست  -

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 بله، شما چطور؟!  -

 هستش.  یقینه من درسم رو تموم کردم رشتم موس -

 کردم :   پیتا  براش

 ! د؟یرو کار کرد یاوه چه ساز -

 اومد:  ری تاخ یبا کم   جوابش

 .کنمی کار م  ولونیو و انوی پ تار،یمن گ ؟ییها چه ساز دیبهتره بگ -

 

 گهیشدم، د ادهیپ هیبه گوشم خورد و با حساب کردن کرا میدیرس  گفتیکه م  یراننده تاکس یصدا
کردم و رفتم طرف کالسم، هنوز  استاد  یبکشم پس ازش خدافظ  شی رو پ  یچه بحث دونستمی نم
 بود.   اومدهین

بود؛ با اومدن استاد کالسمون شروع   ینشستم دختر خوب  هامی از هم کالس یک ی  یکرم  شی ستا کنار
 شد! 

   قتشیباربد نداشتم، حق یعن یآشنا  بهیاز غر یامی رو چک کردم پ میکالس اول از همه گوش انیاز پا بعد
  بمیج  یرو تو میرفتم! گوش رون ی از  کالس ب المیحالم گرفته شد. بلند شدم با برداشتن وسا کمی

 رفتن.  برهیکه همون موقع شروع کرد به و گذاشتم

تو   یخوش آهنگ یکه با اسم باربد مواجه شدم، تماس رو وصل کردم. صدا دمشیکش رونی ب بمی ج از
 انداز شد!   نیگوشم طن
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 وسا؟ یسالم، ب -

 گفتم :  تند

 سالم بله!  -

 مکث گفت:  با

 باربدم.    ؟یشناخت -

 آره شناختم.   -

 خی دی که پرس یرو دوست نداشتم با سوال نیسکوت سنگ نیحکم فرما بود، من ا نمونیب  سکوت
 شکست.    نمونیب

   ؟یهنوز دانشگاه -

 خونه. چطور؟!   رمی نه دارم م -

  ؟ی ن یمن رو بب یست یتو کنجکاو ن نم،یرو بب زنمیکه باهاش دارم حرف م   یمخاطب خواستمی م-

سکوتم رو    یبهش اعتماد کنم، وقت  یطور نیهم متونستی اما نم نمش،یچرا منم دوست داشتم بب خب
 خودش گفت:  دید

 .،گرفتمیاوک -

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 قطع کنم.  دیبا  گهیام باربد من د ؛یناراحت نش  دوارمیام -

 گرفته گفت:  یحرف بزنم، با صدا تونستمیاز اين نم  شتریبودم و ب   دهیدر  خونمون رس به

 !یل یناراحت نشدم، هر جور ما زمی نه عز -
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دو روزه از   شم؛یکه دارم به باربد وابسته م شدی تلفن رو قطع کردم، باورم نم   یکوتاه  یخداحافظ  با
خودم رو گول   یاشه یو کل یالک  یکه با حرفا ستمین یدختر م،یاشتباه اومد تو زندگ  امی پ کی قیطر

 بزنم با خودم رو راست بودم.

چطور به خونه   دمیخودم و باربد زده شد بودم که نفهم  نیکه ب  یند کلمه حرفغرق فکر درباره چ  انقدر
 .  رهیگی اومده بودم معلومه درد م ادهی. تازه متوجه پا دردم شدم، پ دمیرس

  کرد،یم یکه داشت باز دمید اطی ح یرو تو دارمونیدر خونه رو باز کردم، نازگل دختر سرا دمیتک کل  با
به صورت   یلبخند دادی باغچه رو آب م یکوچولوش گال یبود. داشت با دستا  یدختر دوست داشتن

آشپزخونه   تمبه سرم زد، رف   یطانیکاناپه خوابش برده بود. فکر ش یتپلش زدم و رفتم خونه؛ مدوسا  رو
 .  دمیسالن و درها رو محکم بهم کوب   یو دو تا در قابلمه برداشتم دوباره برگشتم تو

 بلند شد و گفت: با هول از جاش  مدوسا

 اومده؟ لیشده؟ زلزله اومده؟ س  ریشده؟! نکنه سر کارم د یچ یوا -

  یرو یاز خنده، نصفه موند. اخم وحشتناک زدمی من که داشتم کف خونه رو گاز م دنیبا د سواالش
 ابروهاش نشوند و گفت: 

 خونه خواب واسه من حروم شد.  یزهرمار، تو دوباره اومد -

تختم پرت کردم که  یم، منم بساطمو جمع کردم و رفتم داخل اتاقم. خودم رو روزنان به اتاقش رفت غر
 بود.  می گوش  د؛یلرز رمی ز یزیچ

  شنهادیهنگ کردم؛ بهم پ  امشیفرستاده بود، با خوندن پ امی برش داشتم و بله مستر باربد پ  رمیز از
 داده بود! یدوست

کار   یچ  دیتا نازم رو بکشه؟ با کردمی نه؟  ناز م  ایآره؟   گفتمیم دادمینشون م دیبا یواکنش چه
 ! ه؟یراه درست چ   کردم؟یم
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 رقصوندم، براش نوشتم :  یگوش بردی ک یزدم و انگشتام رو رو  ایرو به در دلم

 !  ؟یبهم فرصت فکر کردن بد شهیم -

 برام اومد:   یو جواب دیتو دستم لرز یگوش یقیاز دقا بعد

 ! ستین  یباشه مشکل -

  دم،یجا متوقف شد. لباسام رو عوض کردم و خواب نینگم مکالممون تا هم یزیچ گهیدادم که د حیترج 
 رفتم.   رونیبه صورتم زدم و از اتاقم ب یشدم ساعت پنج بعد از ظهر بود آب داریب یوقت

رو باز   خچالیبه طرف آشپزخونه رفتم و در  کرد،یشکمم بلند شده بود و اعالم گشنه بودن م یصدا
 برداشتم و گاز زدم!   ی بی کردم و س

  می. اصال حواسم به گوشخوردیبود و داشت پشت سر هم زنگ م یرو عسل  می اتاقم برگشتم، گوش به
  امیبرداشتمش نگاهم به اسم باربد افتاد که هم سه پ یعسل  ینبود تند به سمتش حرکت کردم از رو

زنگ زده   ر رکسانا دوستم چهارده با  هاشام ی باربد و پ یداده بود و هم نه بار زنگ زده بود! بعد تماسا 
 چرت و پرت نوشته بود.  یکل  امایبود و بعدشم تو پ

 باربد رو باز کردم نوشته بود:  یهاام یپ

  ؟یاز دستم ناراحت شد  -

   وسا؟یب -

 خداحافظ.   شمیمزاحمت نم  دیببخش ،ید یکه جواب تلفنام رو نم یفکر کنم ناراحت شد  -

 کردن : پیمن از دستش ناراحت شدم؛ شروع کردم به تا کنهی رو نگاه کن فکر م نهووید نیا عه

 به فکر دارم.    ازی! من که بهت گفتم نیکنی نه باربد من از دست تو ناراحت نشدم، اشتباه م -

از باربد و خانوادش   یشناخت  چیگذاشتم؛ من که ه یعسل یرو دوباره رو یارسال رو زدم و گوش دکمه
 روش ندارم!  یشناخت چیه شه،یهفته هم نم کی  یندارم تازه باهاش آشنا شدم حت
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بهش اعتماد کنم. بهتره بهش بگم...   یراحت  نیبه هم تونمی باشه، من که نم یداره آدم خطرناک  امکان
 بوده!  طی شرا نیا یاز من تو شتریاون مطمئنًا ب رمیبگم؟ چطور بگم؟! بهتره از مدوسا کمک بگ یچ

زدم و خودم رو به اتاق مدوسا رسوندم؛ دو تقه به در زدم و رفتم داخل    رونیبه دست از اتاقم ب یگوش
 با صداش به خودم اومدم :   دمیکش یبه اتاق مرتبش نگاه کردم و آه

 تو.   ییایم نییپا یاندازی مثله گاو سرت رو م  ستین لهیطو -

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 .  رمی ، اومدم ازت مشاوره بگخفه شو -

 تخت نشست و گفت:  یاومد کنارم رو عیکه خواهر من فضول بود سر  ییاون جا از

 ؟ یکرد یباز چه غلط  وسای! ب؟یمشاوره؟ راجب چ -

  افهیرو بهش گفتم؛ با ق  ازشیتا پ  ری باربد رو از س هیو قض دم یکش ی نگاهش کردم و بعد پوف سی ف پوکر
 به من زل زد و گفت:  یجد

باهاش باش    یآدم اعتماد کرد؛ اما تو درخواستش رو قبول کن مدت نیبه ا شهی نم  یبه راحت   وسا،یب -
   ؟یارتباطت رو باهاش قطع کن، اوک یهستش بعد اگه نخواست یچطور آدم نی بب

تختم  یدم رو اومدم و دوباره به اتاق خودم پناه بر رونی از اتاقش ب گه؛یبدم نم دمیفکر کردم د یکم
 از طرف باربد برام اومد، نوشته بود: یام یهمون لحظه پ یرو روشن کردم تو مینشستم و گوش

 !  ؟یدار ازیفکر کردن ن یچند روز برا -

 کردم :  پ ی فکر کردم و براش تا  یجوابم رو بهش بدم، کم   رتری د کمیبود   بهتر

 . دمی تا فردا بهت جواب م -

 هم گذاشتم. یشکمم گذاشتم و چشمام رو رو یرو رو میارسال کردم و گوش براش

 

 هفته بعد~  کی~
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و   یمهربون دم ید یو هر چ دمی ازش ند یتا االن رفتار بد گذرهی من و باربد م  یهفته از دوست کی
  کی یمن هم وابستش شدم کاف ییجورا کی. میزنی با هم حرف م یم یهر تا یمحبت بوده؛ هر روز تو 

جا   هبرسه ک یکه روز نیاما، از ا شمیم  یروان میهم رو نشنو یصدا  ایو  میچت نکن گهیبا هم دروز  
 ! ترسمی بزنه م

  نم؛یبهتر یعن یکرده بودم  ویس  My bestبه خودم اومدم، باربد بود که اسمش رو   میگوش  یصدا با
 رو باز کردم:  امشینه. پ ایبود   نیواقعًا بهتر دونمی نم

 قربونت برم؟   یسالم خانم قشنگم، خوب -

 تو دلم!  شدی دلم کارخونه قند و شکر باز کرده بودم انگار تند تند قند آب م یتو

 کردم:   پیتا  براش

 نفسم؟!  یخوبم تو چطور  زم،ی سالم عز -

که بالخره هر دو خوابمون برد؛ ساعت از سه شب  میشد آغاز چت ما دو تا، انقدر چت کرد نیا و
 بود. گذشته 

صفحه   یاز جام بلند شدم، دوباره باربد بود که عکسش رو میزنگ خوردن گوش یبا صدا صبح
 تماس رو وصل کردم!   کرد،ی م ییخودنما

 باربد مواجه شدم :  یشاد و پر انرژ یصدا با

 ! یدیسالم خانم خانما، چه عجب از خواب دست کش -

 گفتم:  یمصنوع یو با دلخور دمیخند

 توئه.  ریتقص سالم، همش کیعل -

 متعجب گفت:  یصدا با

 خانم خوشگله.  طلبمی منه که پوزش م رهی من؟ اگه تقص -

 !  رمیپذی زبون باز، باشه پوزشت رو م یا -
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 گفت:  طنتی ش با

   ؟یشدیم ،یشدی زبونم نبود که تو عشقم نم نیاگه ا -

 بهم دست نداد!  یشدم، حس خوب  یطور کی واژه عشق از زبون باربد  دنیشن از

 ! یمخ من رو زد تی بله، بله. با اون زبون صد متر -

 . دم یکرد که صداش رو شن  یاخنده مردونه  تک

 . زدمی که منم مخت رو نم یکردی نم یتو اگه خودت دلبر یاوه خانم -

دفعه مدوسا مثل   کیکه  میکردی صحبت م میو خنده با هم داشت یباال گرفته بود، با شوخ  بحثمون
 تو اتاقم و گفت:  د یپر  ارمیکه اسمشم نم  ییچهار پا وونیح کی

 صبحانه بخور!   ایشما دوتا؟! پاشو ب  نیخسته نشد گهیبسه د -

 که گفت :  دیچ یگوشم پ یباربد تو یصدا

 مدوسا سالم برسون!  یبه آبج -

باشه دادم و بالخره بعد از  کیجواب باربد رو هم با   رون،ی و با دست به مدوسا گفتم بره ب دمیخند
 ! میدل کند گهیو از هم د میکرد ی حرفا خداحافظ   نجوریمراقبت باش و از ا  یکل

 دفعه مامان رو به بابام گفت:  کی گفتم و مشغول خوردن شدم،  یآشپزخونه سالم یتو رفتم

 .  ریبگ وهی و م ین یریسر راهت ش  ادیمدوسا خواستگار ب یقراره امشب برا -

 باال انداختم و گفتم:  ییبه مدوسا کردم و براش ابرو ین داد، نگاهتکو یسر بابا

 !میشیبالخره از دستت خالص م -

 زد تو سرم و گفتم:   یکی از همونجا  مامان

 بهش احترام بزار.   کمیخاک تو سرت مثالً خواهِر  بزرگترته  -

 سرم گذاشتم و گفتم:  یو رو دستم
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 عه مامان!  -

 ! امانیزهرمار،  -

 اومد تو بحثمون و گفت:  بابا

 نکن!   ت ی مادر و خواهرت رو اذ یبزرگ شد گهیتوام د وسای ها رو راحت بزار، ببس کن بچه  یلیل -

 گفتم:  یو جمع کردم و جد لبخندم

 چشم بابا جون!  -

 کرد و رفت.   یزد و از هممون خداحافظ  یلبخند

 

 

 میچک کردم و با برداشتن گوش نهیی آ یرو تو تمیبار وضع نیآخر یو برا دمیمژهام کش یرو رو ملمیر
 ! کنهی کار م ی مدوسا داره چ نمیاومدنم؛ کنجکاو بودم بب رونی از اتاقم ب

 و گفت:  دیکش یق ینفس عم دنمیتا تقه به در اتاقش زدم و رفتم داخل با د چند

- د یکت و شلوار سف نیا ایرنگم رو بپوشم  یری لباس ش نی به نظرت ا وسا؛یب یچه خوب که اومد یوا -
 رو؟!   میمشک

  دهیتازه خر دونستمی رو که م یاره یقرمز ت  راهنیدو لباس رو ازش گرفتم و رفتم سمت کمدش و پ  هر
لباساش   یرو هم رو  شیبهش دادم، شال مشک راهنشی و کفش همرنگ پ یرو با شلوار جذب مشک 

 بغلم و گفت:   دیو پر دیکش  یغیگذاشتم با ذوق ج

 آماده بشم!  خوامی م رونیحاال برو ب   ،یخواهر  یمرس یوا -

 ! دیلباسم لرز ب یتو ج میاومدم، گوش رونی تکون دادم و با خنده از اتاقش ب یسر

بده؛   ام یپ اینبود به من زنگ بزنه  ی داشتم از طرف باربد البته به جز باربد کس  امی پ کیآوردمش  رونیب
 رو باز کردم نوشته بود:   امشیپ
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 !  ؟یوقت دار گهیهم د دنید یبرا یک  ؟یخوب   زم،ی سالم عز -

 کردم:  پ ی رو براش تا  جوابش

 ام... فکر کنم فردا بعد از دانشگاه بتونم.  ؟یسالم خوبم گلم، تو چطور -

 جوابش اومد:  قهیاز دو دق بعد

 .  زمیدنبالت عز  امیمنم خوبم فدات، آدرس دانشگاهت رو بفرست تا ب -

 دانشگاهم رو نوشتم و براش سند زدم.  آدرس

ها نشستم، براش گفتم که قراره از مبل یکی  یو رو ییرایچت کردن باهاش شدم و رفتم تو پذ مشغول
رو جواب ندادم  میگه گوشا ایباهاش حرف بزنم  ادیز تونمی و امشب نم  ادیمدوسا خواستگار ب یبرا

 نگرانم نشه! 

  سهیاز ک یک ی و  ینی ریکردم و رفتم در رو باز کردم بابا بود ش  یزنگ در خونه ازش خداحافظ  یصدا با
 آشپزخونه.  یتو میرو از دستش گرفتم و رفت هاوهیم

که   کردمی ظرف شدم، مدوسا بدو بدو اومد سمتم متعجب نگاهش م یتو های ن یریش دنیچ مشغول
 گفت: 

 بود زنگ رو زد؟    یشد؟ اومدن؟ ک  یچ-

 از پشت سر جوابش رو داد:  بابا

 من بودم با اجازتون.  اومدنینشده هنوز ن  یزیچ-

 خجالت گفت:  با

 .  دی! خوش اومددیعه بابا شما بود-

شده بودم به صورت سرخ شده از خجالت    رهیخ  دمیخندی مخنده و همونطور که   ریرفتن بابا زدم ز با
  یو نشوندمش رو دمی. دستش رو کش کشتمی که م دیکشی مدوسا، با چشماش برام خط و نشون م

 نبود رفته بود آماده بشه.  نجایآشپزخونه مامان ا  یصندل
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کرد که مواظب  حتمی نص یکل رون،یگفتم که با باربد قراره برم ب  دمیچی رو م ها ی نیری که ش همونطور
 حرفا؛ با اومدن مهمونا حرفش نصفه موند.   نجوریرو خاموش نکنم و از ا  میخودم باشم و گوش

به پسره جواب مثبت داد و   عیمدوسا هم گذشت، خانم انقدر هول بود که سر یشب خواستگار  بالخره
 . شاتشونیدنبال آزما برن گهیدنبال مدوسا و با هم د اد یقرار شد پسره که اسمش بهراد بود، فردا ب

کرده بود و االن هم شاغل، مهندس   لی داشت و خودشم تحص یبود، خانواده با فرهنگ  یخوب پسر
  ادیگرفته ب میکه از قبالً با هم دوست بودن و بالخره تصم  دمیزبون مدوسا کش  ری عمران بود؛ شب از ز

 مدوسا!   یخواستگار

! اما با خودم  م؟یخواستگار اد،یکه ب  خوادی م ینقدرفکر کردم که باربد هم من رو ا نیلحظه به ا کی
سرنوشت ما رو بهم   دی! شاستیمعلوم ن  یزیهنوز که چ  م،یگفتم ما که هنوز چند روزه با هم آشنا شد

 رسوند! گهید

 

  اد،ی رو انتخاب کنم که متناسب باشه و بهم ب  یزیچ کردمیم ی سع کردم،یوسواس لباس انتخاب م با
 ! نهیرو بب یاگهیبه جز من کس د ششیپ  رمیم  یوقت خواستی دلم نم

شال اضافه تو  کیمقنعم و گذاشتن  دنیو با پوش دمیکه مورد پسندم بود رو پوش  ییلباسا بالخره
نبود که   داری و شکر  مامان بزدم. خدا ر رونیزدم و بدون خوردن صبحانه از خونه ب  رونی از اتاقم ب فمیک
  ادیبهراد ب ات شدی بده صبحونه بخور، بابا هم که سرکارش بود و مدوسا هم که داشت آماده م ریگ

 دنبالش. 

باال   دنشید یانقدر برا جانمیه کردم، ی باربد فکر م دنیشدم و تا برسم به دانشگاه به د یتاکس سوار
 و برم تو اوج آسمون.  ارمیهر لحظه ممکنه بال در ب کردمی بود که حس م 

  شیدانشگاه شدم و رفتم پ طیرو دادم وارد مح هیشدم و کرا ادهیپ  نیاز ماش ی راننده تاکس یصدا با
سالم و   گهیآورد و با هم د رونی سرش رو از جزوش ب  دنمیبا د خوندی که داشت درس م شیستا

 تو کالس.   میو رفت  میکرد یاحوالپرس 

رو رفع کردم، با اومدن استاد کالس   هامرادی ا شیجزوش رو مرور کردم و با ستا ادی که استاد ب یزمان  تا
 ها شروع شد.  به خودش گرفت و امتحان ما هم با دادن برگه یحالت جد
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  یادیاز ده بار خونده بودمش ز شتریکه ب یمن یامتحان برا نیها رو نوشتم البته اتند همه سوال تند
که   یامیرو چک کردم که چشمم به پ  میزدم، گوش  رونینفر برگه رو دادم و از کالس ب  نیآسون بود اول

 از طرف باربد اومده بود افتاد. 

 رو باز کردم:  امشی رو کنترل کنم پ جانمی کردم ه یسع

 ملکه قلب من دوستت دارم!   -

که هنوز   ییپر بود از دانشجوها  نجایا یبکشم ول  غیج  خواستی حبس شده بود، دلم م نهی تو س نفسم
 بودن.   اطی تو ح

ها از بچه  یکی  یانداختم کالس ساعت بعد فمیرو تو ک  میقلب دادم گوش  یموجیا کیرو با   جوابش
بوق خوردن   ینداشتم زنگ زدم به باربد بعد از کل  یمنم چون تو دانشگاه کار اومده،ی گفت استادش ن

 جواب داد:

 جونم؟   -

 ناخودآگاه نقش بست.  هام لب  یرو  یلبخند

   ؟یدردت به جونم، خوب  -

 و گفت:  دیخند

 ؟یعروسکم مگه تو دانشگاه ندار ؟ یتو. خوبم خانم یزمی خدا نکنه عز -

 االن تموم شد! نینه هم -

 دنبالت.   امیآهان، پس منتظرم باش االن م -

ساعت از تماسم باهاش گذشته بود که پسر   میقطع کردم. ن یکوتاه  یگفتم و با خداحافظ  یاباشه 
 گفت:  بردیخوش حالتش رو عقب م  یکه موها یشد و در حال کمی نزد یجوون 

 خانم!  دیببخش -

 بهش گفتم:  رو
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 بله؟!  -

 دانشگاه گفت:  اط یتو ح   چرخوندیکه م  نطوریرو هم  نگاهش

   د؟یشناس یرستگار م   وسایشما ب -

 باربد باشه؟!   نیا نکنه

 بله، خودم هستم!  -

 .  داشتی شده بود و نگاه از من بر نم امره یحرفم انگار جا خورد، خ با

   ؟یدختر خودت یوا -

 یداخلش گرم شد، نگاهم به دستامون خورد که تو یبزنم که دستم با قرار گرفتن دست  یحرف خواستم
 باال بود!   یلیخ جانمیکنارمه هکه باربد حاال  شدی باورم نم  چیشده بود. ه دهیچیهم پ

 

 اون به من زل زده بود و من به اون.  م،یهم تو کافه نشسته بود یبه رو رو

آب   نمونیب  خیاز  کمی شده بود با اومدن گارسون و گرفتن سفارشامون  یطوالن  یادیز نمونیب  سکوت
 گفت:  کردیشد. همونطور که نگاهم م

 رو با تموم وجود دوست داشته باشه.    یک یچقدر خوبه آدم  -

 آب شدم.  شیبا حرف بعد  دمیاما خجالت کش ستمی ن یرنگ شرم گرفتن دختر خجالت  هامگونه

 دخترونت.  یای شرم و ح  نیآخ من به قربون ا -

 تا از شدت خندم کم بشه گفتم:  ذاشتمیدهنم م یگرفت، همونطور كه دستم رو رو خندم

 خدا نکنه عشقم.  -

دوباره سکوت و سکوت و   د؛یبزنه تو دهنش ماس  خواستی که م  یهامون حرفدن سفارش آور با
 برام حرف بزنه.   خواست ی سکوت دلم م
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 ذهنم رو خوند که شروع کرد به حرف زدن: انگار

 صدات کنم؟!    ویب شهیم  وسایب -

 صدا کن.    یدوست دار یبگم تو هر چ خواستیم دلم

 چرا نشه؟ -

 دستم گذاشت و گفت:  یو دستش رو رو  دیخند

 ه؟یبرنامت واسه امشب چ -

 فکر کردم و گفتم:  یکم

 ندارم.    یبرنامه خاص -

 بود گفت:  شی که مشغول خوردن بستن همونطور

 پارک.   میامشب بر یچونیبپ   یتونی خوبه، م -

 و گفتم :  دم یذوق آروم دستام رو با هم کوب با

 . تونمی آره م ،یچه عال یوا -

باربد من رو گذاشت سر کوچمون   میدیو خند میو گفت می که دو، سه ساعت تو کافه نشست نیاز ا بعد
 داخل کوچه.  ادینذاشتم که ب یعنی

  نشیماش دمیبه خونمون رس یکردم و شاد و خندون به طرف خونه قدم برداشتم وقت یخداحافظ  ازش
تو وجودم رخنه کرده بود که  حس وصف ناپذير  کیشکرت.   ایچشمام محو شد؛ آخ خدا یاز جلو

 .هیچ  لشیدل دونستمی نم

عوض کردم و خودم   یدست لباس خونگ  کی هام رو با به اتاقم رفتم؛ لباس میخونه شدم و مستق وارد
 رفتم.   یق یهام کم کم گرم شد و به خواب عمتختم ولو کردم و چشم یرو رو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .  کردمیشدم احساس گرسنه بودن م داریب لمی آالرم موبا یصدا با

  کم ی دم،یزدم به طرف آشپزخونه رفتم و با نگاهم همه جاش رو کاو رونیبلند شدم و از اتاقم ب یکسل  با
 برگشتم.  ییرای گذاشتم و به سالن پذ یبشقاب  یتو وهیم

رفتم به اتاقم و  ننی که من رو بب نیکاناپه نشسته بودن قبل از ا یمدوسا و بهراد که رو دنید با
نبود پس   یبود برداشتم و چکش کردم خبر یعسل یرو که رو میشدم. گوش  هاوهیمشغول خوردن م

 .  شی قبل یدوباره برگردوندمش سر جا

 نیله ارو بردم تو آشپزخونه مث وهیکردم و ظرف م ضیبود، لباسام رو تعو قهیهفت و چهل دق ساعت
 .  رونی بزنم ب تونمیمخونه نبود و راحت   یکه امشب کس

 یبرداشتم شمارٔه باربد رو گرفتم بعد از دو بوق صدا  یعسل  یرو از رو میاتاقم و گوش یتو برگشتم
 : دمیخندونش رو شن

 جونم؟   -

 خنده گفتم:  با

 پارک؟  میدنبالم بر ییایساعت چند م -

 مکث گفت:  یاز کم بعد

 آماده باش، اومدم.   -

  رونیکردن از اتاقم ب  شیآرا یهام شدم، بعد از کم لباس دنیکردم و مشغول پوش یخداحافظ  ازش
 زدم.

 

 ! خواست ی م  یشکالت یدلم بستن  یل یخ م؛یپارک نشست مکتین یرو

رفت ته دلم غنج رفت   یفروش   یو بلند شد و به سمت بستن   دیکنم باربد ذهنم رو خوند که خند فکر
 خنده.    ریقد و باالش. از حرف خودم زدم ز نیهمه مرد بودنش، واسه ا نیه اواس
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من رو به دستم داد کنارم نشست و دستش رو دور کمرم حلقه  یبستن شمیمحکم اومد پ یهاقدم  با
  یبه سرم زد، مجبور بودم از بستن یاثانه ی دفعه فکر خب کیاش گذاشتم شونه مردونه  یکرد سرم رو رو

 !  بگذرم زمیعز

کوبوندمش   یادفعه  کیبردم و  شی نیرو سمت ب  میخودش بود بستن یاینبود انگار غرق دن حواسش
 ازش عکس گرفتم.  ادیکه از شوک در ب  نیبود قبل از ا یدن ید یلیخ  افشی ق یوا شی نیبه ب

 و گفتم:  دمیکش یغ یرو خوابوند تو صورتم، ج  شیخودش اومد و اون هم بستن به

 !  ختیبهم ر  شمیآرا شعور،یب -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 .  یخوشگل شمیخانمم تو بدون آرا -

 واقعًا؟!  -

 کرد و گفت:  زی رو ر  چشماش

 . می رو بشور  ایبستن نیا می بله، حاال بلند شو بر -

 بزرگ و گرمش گرفت.   یدستا یو بلند شدم دستم رو تو دمیخند

 خواستم صورتم رو بشورم که گفت:  م؛یپارک حرکت کرد  یهم به سمت آب خور کنار

 . سایوا-

کرد؛ برخورد پوست دستش با صورتم حس   زینگاهش کردم که خودش آروم صورتم رو تم  متعجب
 بود اصال.   یچ دونستمی که نم  یحس دادیرو بهم انتقال م   یجالب

 میپار ک راه افتاد یبا هم تودوباره دستم رو گرفت  یکرد و با لبخند ژکوند زیخودش رو هم تم صورت
عاشق بادکنک بودم رو به باربد با   ینگاهم به بادکنکا افتاد از بچگ  میو شروع به قدم زدن کرد

 گفتم:  تیمظلوم

 عشقم؟  -
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 چشمام نگاه کرد و گفت:  یتو

 جونم وروجکم؟!   -

 گفتم: یاء شرک کردم و با لحن بچگونهگربه یرو مثله چشما  چشمام

 !  امخوی بادکنک م -

 پونگ درشت شد و با تعجب گفت:  نگی مثله توپ پ چشماش

 بادکنک؟   -

 گفت:  کردی اش رو کنترل مکه خنده یتکون دادم در حال تی رو با مظلوم سرم

 رم یگیبرات م رمی باشه، االن م -

 و گفتم:  دمیپر   نییباال پا جانی ه با

 .  یمرس یوا -

 .  رهیکرد و رفت تا واسم بادکنک بگ یامردونه  خنده

 : گفت یکه م  دم یشنی خنده نگاهش کردم، صداش رو م با

 . خواستمی شکل م یآقا چهارتا بادکنک قلب  -

 و گفت:  دیبهش خند رمردیپ

 جوون.   داریعشقتون پا -

بادکنکا رو به دستم گرفتم انقدر    یبه سمتم برگشت با خوشحال  یقلب یاز چند لحظه با بادکنکا بعد
ما و بادکنکا تعجب   دنیهمه از د رفتنی ها همش با بادکنکا ور م ذوق داشتم واسشون که مثله بچه

 .  کردنیم
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اون لحظه   میکه بچه شده بود یخود باربد هم دوتا از بادکنکا رو تو دستش گرفته بود انگار یحت
گونم نشوند که  یرو رو یاآخر بوسه نمون رسوند لحظه ساعت از نه گذشته بود؛ باربد من رو به خو

 خجالت بکشم!  کمی باعث شد 

پرت کردم و بادکنکا رو به  یابه اتاقم رفتم لباسام رو هر کدوم رو به گوشه میخونه که شدم مستق وارد
  رژ خوردم یهاتختم پرت کردم و لبخند ناخودآگاه رو لب   یاتاقم گره زدم خودم رو رو یتو  یصندل

 نقش بست. 

 

  روزیهم فقط و فقط د لشیدو برابر شده بود دل میشروع کردم، انرژ یادیز یل یخ یرو با انرژ صبحم
 ابرام!    یرو  کردمی بود اون قدر خوب بود که حس م

سوار  یرفتم که سر کوچمون پارک بود، همونطور پر انرژ نشیاومدم و به سمت ماش رونی خونه ب از
 شدم و گفتم:  نشیماش

 ! وسایدل ب زی سالم بر عز -

 و گفت:  دیرو کش  لپم

 افتاده؟   ی! اتفاقیزنی سالم وروجک باربد. شنگول م کیعل -

 و گفتم:  دمیخند

 . افتادهی ن ینه، اتفاق  -

 کرد و گفت :  حرکت

 خوبه.   -

 زدم بهش و گفتم:  یشگاه به سمتش برگشتم و لبخنددان یبه جلو  دنشیرس  با

 . رمیم گهیخب، من د -

 کاشت و گفت:  میشون یپ یبه رو یابوسه
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 خدا به همراهت، بعد از تموم شدن کالست منتظرتم.   -

 گفتم:  شدمی م ادهیکه پ یدر حال  یخوشحال با

 . نمت یبی م زم،یباشه عز -

که باربد چقدر خوبه   نینشستم و به ا میصندل  یکردم و رفتم تا به کالسم برسم. رو یخداحافظ  ازش
از دست رفتما خل شدم از شدت   گهیآخ منم د گه،یبا هم د میکن  یاگه عروس شهیم  یچ یفکر کردم آ

 ! یعاشق 

و بعدش هم شروع کرد به   یشروع کرد به خوندن اسام   رونیاومدن استاد از هپروت پرت شدم ب  با
 . داشتمی س دادن، تند تند نت برمدر

جنتلمن   ک یکه مثل  دمشیاومدم د رونیهمه کالسام تموم شد، با شوق و ذوق از دانشگاه ب بالخره
 تند و بلند به سمتش رفتم.  یبود، با قدما نییداده بود و سرش پا  هیتک نشیبه ماش

 ! دیحواسش به من نبود با دستم آروم موهاش رو نوازش کردم که پر اصالً 

 و گفتم:  دمیخند

 آقا؟   یکنی م  ریکجا س  -

 و گفت:  مینیب ینوک انگشتش زد رو  با

 !  وسایتو فکر بانو ب  -

 . اومدی در م  نمیحوالم کرد که قلبم داشت از تو س  یچشمک

 گفتم:  طنتیرو برام باز کرد، با ش  در

 کارات!  نیبا ا یدیخجالتم م یدار -

 و گفت:  دیخند

  ؟یکشی مگه تو خجالتم م -
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 سمت من رو بست و خودشم نشست.   در

  ؟یفکر کرد یبله پس چ  -

رو پر کرد  نی ماش  یفضا یکالم یب ت یرو روشن کرد و آهنگ ال  نینگفت و راه افتاد پخش ماش  یزیچ
 ! دادی که به آدم آرامش م

 رفتن گفت:   کمیاز  بعد

   م؟یریم م یحدس بزن کجا دار -

 : کردم و گفتم یفکر

 . رسهی به ذهنم نم یزیچ دونم،ی نم -

 زد و گفت:   یچشمک

 ! ؟ یکه هست لمیاهل ف -

 گفتم:  ادیذوق و فر با

 !  نمایس -

 کرد و گفت:  یاخنده مردونه  تک

 بله.  -

شدم به حرکاتم  ادهی زودتر ازش پ دنمونیرد و بدل نشد با رس نمونیب  یحرف  گهیآخر راه د تا
شد و  دهی دفعه دستم توسطش به عقب کش کیکه  داشتمی داشتم جلوتر ازش قدم بر م د،یخندیم

 دست بزرگ و گرمش فرو رفت.   یدستم تو

 گوشم آروم گفت:  دم

 آروم دختر.  -
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بعد  میخودمون نشست یهای صندل  یو رو میو پفک با هم وارد سالن شد  پسیگرفتن پاپ کرن و چ  با
 روشن شد.   نمایو صفحه بزرگ س ها خاموش شدن چراغ  قهیاز چند دق

شونه باربد   یسرم رو رو بردیبود، کم کم خوابم داشت م یجذاب  یل یخ لمیگذشته بود ف یساعت کی
 شد که خوابم برد.  یچ دم یگذاشتم، چشمام آروم آروم گرم شد و نفهم

  دم،یهام کشچشم  یرو یودست  دمیکش یآروم ازهیشدم خم داریام بشونه یرو  یکس یتکون دستا با
 باربد نگاهم کرد و گفت: 

 چطور بود؟   -

 جواب دادم:   یجی گ با

 چطور بود؟!  یچ -

 و گفت:  دیدور دهنش کش  یدست

 خواب!  -

باربد خوابم برد با   یشونه  یکه رو نیآوردن ا ادیتا ذهنم لود بشه، با به    دیلحظه طول کش چند
 خجالت گفتم: 

 شد خوابم برد، شونت که درد نگرفت؟!   یچ  دمینفهم  د،یببخش -

 زد و گفت:  یاخنده مردونه  تک

   ره؟یام درد بگداره که شونه یسر تو چه وزن یزنی که م هیچه حرف نیمن ا زی آخه عز -

 گفتم:  رفتمی که پشت سر باربد م یزدم و  در حال  یخجول  لبخند

 چطور بود؟!   لمیف -

 چشمم رو پوشنده بود رو کنار زد و گفت:  یاز موهام که رو یابهم زد و تکه  یبه سمتم برگشت لبخند 

 بهم دادن.  یحس خوب  یلیموهات، خ  ینفسات و بو یاما صدا دونمی رو نم لمیف -
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بودم خنده از لبم کنار   ششیکه پ یهام نقش بست تا وقتلب  یرو یحرفش لبخند کش دار نیا از
که امشب واسم ساخت    یخوب دود نه بود که من رو به خونه رسوند. بخاطر، خاطره نرفت ساعت ح

 شدم و به سمت در خونمون رفتم.  ادهیپ  نشیاز ماش یکوتاه یازش تشکر کردم و با خداحافظ

 ~چند ماه بعد~ 

 باال اومد!  م یگوش یرو امشیاومدم، پ رونیدانشگاه ب از

 پس؟   یسالم کجا موند -

 ردم: ک  پی براش تا تند

 . امی سالم، دارم م -

داده بود سرشو   هیتک دشیجد  نیبه ماش دمشید رونی ها رد شدم و رفتم بدانشجو  نی عجله از ب با
رفته؟   ادشیافتاده که  یچه اتفاق یعنینبود،  یخبر یشگیاز شاخه گل رز هم  ی انداخته بود ول نییپا
 رو حفظ کنم.  میکردم ظاهر شاد و پر انرژ یسع

 رفتم و آروم صداش زدم سرش رو به نشون سالم تکون داد و گفت:  سمتش

 سوار شو.  -

ناخواسته  ایاز من سر زده  یشده؟ نکنه اشتباه یچ یعن یخشک و سردش لرز به تنم انداخت،  لحن
 ! رتشیاز من بگ یک ی  ایاز دستش بدم  دمیترسیم شهیناراحتش کردم؟ هم

شدم، خوب   نیو سوار ماش دمی کش  یقیزدم و نفس عم پس  رفتنیذهنم رژه م یکه تو یمنف  افکار
که شاهد تک تک  ییکافه لندن! جا مونیشگیهمون مکان هم  رهیکه داره کجا م دونستمیم

و همه  هامونی قهر و آشت هامون،ی کل کل کردنامون، خوش  دنامون،یخوبمون بوده خند یهالحظه 
و نسکافه  م ینیشی م  یفالن صندل یرو میایم گهیبا هم د میکه ما فالن تا دونستنی ماونجا همه  یچ

 . میدیو قهوه سفارش م

 صداش به خودم اومدم:  با

 دانشگاه چطور بود؟   -
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 گفتم:  گشتمی م تی می از صم  یکه با چشمام تو صورتش دنبال رد یحال  در

 بد نبود!  -

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 خوبه.   -

دست  میشد  ادهیپ گهیپارک کرد، با هم د یاوقف کرد و گوشه کافه مت یجلو دنمونیرو با رس   نیماش
  زی م میو وارد کافه شد میشونه به شونه راه افتاد گهیدستش گرفت با هم د یرو تو فمیظر
 بود!  یبازم خال  مونیشگیهم

  شیرو دور زد و رو به روم نشست گوش زی بار اون کنار من ننشست م نیا می سمتش حرکت کرد به
که چشمم به  نیکرد و صفحش روشن شد. قبل از ا یک ی دفعه لرز کوچ کیکنار دستش بود  ز یم یرو

که براش اومده رو خوند و مشغول جواب دادن بهش شد؛   یامی برش داشت و پ افتهیب  یصفحه گوش
 ! دادی باز شدش نشون از حال خوبش م یلباش و اخما یلبخند رو

  ادیب  شیگرفت از گوش  میهامون رو گرفت و باربد هم تصمگارسون اومد و سفارش  قهیاز چند دق بعد
. میسکوت مشغول خوردن شد  یزد تو یجون ی که تازه متوجه من شده بود لبخند ب نیمثله ا رونیب

 شدم.  الیخ ی از جوابش پس ب دمیترسی سوالم رو بپرسم اما م خواستیدلم م

 

  یکس رو نداشتم و به رفتارها چی به اتاقم رفتم حوصله ه  میسر و صدا وارد خونه شدم مستق بدون
دلم رو هم  یچشماش حت یخشک و سرد شده بود؛ سرما یل یباربد مشکوک بودم. خ  بیعج
شکمم جمع کردم و    یتختم نشستم پاهام رو تو یهام رو عوض کردم و خودم رولباس  لرزوند،یم

 هام گذاشتم. زانو   یکردم سرم رو رو  لقهدستم رو دورش ح

به مدوسا  یسر کی رو نداشتم و حوصلم هم به شدت سر رفته بود بلند شدم تا   یچی و حال ه حس
تختش  یرو کردی به در زدم با اجازه ورودش رفتم داخل، داشت اتاقش رو جمع م یابزنم. تقه 
 نشستم. 

 کرد و گفت:  افمیبه ق ینگاه
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 ! غرق شدن؟ هاتی کشت هیچ -

 باال انداختم و گفتم:  یاشونه

 حوصلم سر رفته!  کمی  ست،ین یچ یه -

 چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

 . دهیرفتار بع  نیشلوغ ا  یوسایدروغ نگو، از ب  -

 و گفتم:  دمیخند

 ! می خوب شناخت  ن،یآفر -

 کنارم و گفت:  نشست

 بگو بهم!  یشده؟ خواهر یچ -

 نزدم که دوباره گفت:  یحرف 

 اومده؟!   شیتو و باربد پ نیب  یمشکل -

هام! بغلم کرد و موهام  گونه یرو ختیتو گلو بوده باشه شکست ر  یحرفش انگار که بغض  نیگفتن ا با
 رو نوازش کرد. 

 بود!  گه یباربد د کیخشک و سرد بود، انگار   یلیامروز که اومد دنبالم خ -

 گفت:  کردی م که موهام رو نوازش  همونطور

 بوده!  ادی کارش ز دیناراحت نباش شا وسایب نی دلم البد، البد... بب  زی عز -

 لبخند کم جون زدم و گفتم:  گهیم یطور نیا میواسه دل خوش دونستمیم

 اتاقم.  رم یم گهیمن د د،یشا -

تو   یک ی انگار  کردمی نسبت به باربد حس نم   یزدم، تو دلم حس خوب  رونیشدم و از اتاقش ب  بلند
 !  ستیمال تو ن گهیباربد د   گفت،ی مغزم م
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

رفته   رازی کار به ش یبودم و دلم واسش تنگ بود، با پدرش برا  دهیباربد رو نشن یروز بود که صدا دو
 ! فرصت نکرده بود بهم زنگ بزنه یبودن و از بس سرش شلوغ بود حت

رو برداشتم و شمارش رو گرفتم پنج بوق زد اما جواب نداد دوباره شمارش رو گرفتم اما بازم رد   میگوش
بهم زنگ بزنه، مامان صدام کرد   دیزنگ نزدم تا خودش اگه د گهیجواب بده پس د تونهی کرد؛ البد نم 

 تا برم شام بخورم.  

و با دو خودم رو بهش رسوندم و غرق شدم   دمیبابا رو د  ن،ییتختم گذاشتم و رفتم پا یرو رو میگوش
 آغوش پدرانش و گفتم:  یتو

 سالم بابا جونم.  -

 و گفت:   دیرو بوس سرم

 وروجک؟   یسالم دخمل بابا، چطور -

 و گفتم:  دمیاش رو بوس نوک پام بلند شدم و گونه یرو

 خوب باشه منم خوبم!  میاگه بابا -

 گفت:  دنمونیمامان با د م،یغذا رفت زیو سرم رو نوازش کرد با هم به طرف م دیخند

 !  کننیپچ پچ م گهیدوباره پدر و دختر با هم د ه؟یچ -

 گفتم:  یزیآم  طنتیبا لحن ش د؛یرو بوس شی شونیو به سمت مامان رفت و پ دیخند  بابا

 . یاستغفرا...! مردم از گشنگ -

 لب گفت:   ریز  بابا

 . یپدر صلوات -
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 یبرادرش بود و من رو برا  یعروس رون،یبرم ب  خواستمی از دوستام به اسم ترانه م یک یبا  امروز
 کنه.   دیهمراه خودش ببره تا خر خواستی انتخاب لباس م

که ترانه واسم  یشدم و به آدرس ن یزدم، سوار ماش  رونیبرداشتم و از خونه ب  یعسل  یرو از رو چییسو
متر به  کیزدم که از ترس  یبراش بوق  دمیشده بودم ترانه رو از دور د کینزد باً ی فتم؛ تقرفرستاده بود ر

 فحش بود نثار روح من و امواتم کرد.  یو هر چ  دیعقب پر

  یزیر شگونیشدم و به سمتش رفتم ن  ادهیپارک کردم پ  یارو گوشه  نیخنده بهش نگاه کردم و ماش  با
 از بازوم گرفت و گفت: 

 ! یسکتم داد دهیدختره ور پر -

 گفتم: دادمی که بازوم رو مالش م یحال  در

 حقت بود.   -

 گرفت و گفت:  یاگهید شگونین

 ! سازهیتو، موندم باربد چطور باهات م ییچقدر پررو -

 براش نازک کردم و گفتم:   یچشم پشت

 .  هیهم از من راض یل یعشقم خ -

بامزه شده بود؛  افشینثارم کرد از دستش خندم گرفت از بس که ق یاوونهیو د  چپ نگاهم کرد چپ
دفعه ترانه با دستش به بازوم زد به   کی میکردیها رو نگاه مو مغازه  میزدیپاساژ قدم م یبا هم تو

 سمتش برگشتم و گفتم:

 چته؟  -

 گفت:   کردی نقطه از پاساژ نگاه م کیکه به  یحال  در

   ست؟ی اون باربد ن -



 ی ضربان زندگ 

30 
 

از نظر جسه  م،یدیدی رو نم  اشافهیپسر که پشتش به ما بود و ق   کیبه  دمینگاهش رو گرفتم و رس رد
 ! ستی ن نجایمثله باربد بود اما، باربد که ا کلیو ه

 و گفتم:  دمیخند

 . رازیبا پدرش رفته ش  ست،ینه بابا باربد که تهران ن -

که  میشدیباربده رد م  کردی که ترانه فکر م  یاز کنار پسر مینزد با هم داشت یحرف گهیگفت و د یآهان
هام شک کردم و فکر کردم که توهم زدم اما، نه لحظه به گوش  کی ستم،یپسره باعث شد با یصدا

 ! گهیدختر د کیباربد بود کنار  یتوهم نبود صدا صدا

از پاساژ رفتم تا  یاازش جدا شدم، به گوشهباز هم شک داشتم پس به ترانه گفتم سر درد دارم و  اما
کردم و با   دایشماره باربد رو پ نمیمخاطب یآوردم و از تو رونیب  فمیرو از ک  میگوش  نمیاون دو تا رو بب

انداخت و   اشصفحهبه   یدر آورد و نگاه بشی رو از ج شی لرزون شمارش رو گرفتم، پسر گوش  یدستا
 ! یاگفت و رفت گوشه یزیرو به دختره چ

 بوق...  کی

 دو بوق...   

 بوق...  سه

حدسم درست نباشه، با صداش به خودم   کردمی بالخره جواب داد، حواسم به پسره بود دعا دعا م و
 اومدم: 

   زم؟ی الو، عز -

 کردم صدام نلرزه:  یسع

 !  ؟یسالم، خوب -

 نشه.   کید که دختره بهش نزدکه پسر حواسش به پشت سرش بو دمید

 عسلم؟  یسالم، من خوبم تو چطور -
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 باشم گفتم: یپر انرژ کردمی م یکه سع یحال  در

 داره.   یتو بستگ  یمن به خوب یخوب  -

 باربد هم هول زده شد:  یصدا شد،یم کیداشت بهش نزد دختره

 ! کنهیقطع کنم، بابا صدام م   دیبا گهیمن د زمی عز -

 گفتم :  کردی م  ینیگلوم سنگ ی که بغضم تو یحال  در

 خدافظ.   زم،ی.باشه عز-

 .  یبا -

نفسم گرفت تا دختره برسه بهش قطع    د؛یچیگوشم پ یدختره مثل زنگ ناقوس تو  یآخر صدا  لحظه
از   یکیداد که  حی کرد برگشت و دست انداخت دور کمرش با لبخند عذرخواهانش البد بهش توض

 ازش بخواد.  یزیبوده که چزنگ زده  شعورشیب  یقایرف

 بود!  یبود. درست مثله قلب من رنگش خاکستر یهوا ابر رون،ی پاساژ زدم ب از

  یکه کس نیبه ا   ندم،یبب  یکه کس نینکردم به ا یو توجه  ختمیاشک ر ایدر کی قطره، دو قطره،  کی
 نه!  ایدور و برم هست 

 دمش،یکه د یبار  نیخودم و فکر کردم به آخر یقدم زدم و جمع شدم تو یزیپائ  یبرگا یرمق رو یب 
 حرفامون.  نیکه من نبودم، فکر کردم به آخر یدست دختر یدست تو

 گفتم بهش!  یبار پشت گوش  نی اول  یرو که برا یخداحافظ   دیکرد و نشن قطع

 

  یمدوسا باز کرد از صدا به در خونه زنگ رو زدم دمیشد، رس  کیقدم زدم که هوا تار ابونیخ  یتو انقدر
بابا هم که  دمیآشپزخونه د یرفتم داخل خونه مامان رو تو  یهست وقت میمرگ کیکه  دیگرفتم فهم

 طبق معمول سر کار بود.
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شده؟ که من   یچ دیبا اشاره ازم پرس دنمیبا د  رونیهم حاضر و آماده بود تا با نامزدش بره ب مدوسا
حرف بزنم شکستم در برابر   یمدت با کس کیتا  خواستی نم  . دلمستین یزیهم با اشاره سر گفتم چ 

من  فتاد؛من به باربد ا  یجا یاتفاق بخاطر اعتماد ب نیا  دیبرام سخت بود شا  یلیقلب و احساسم خ 
 رابطه حماقت کردم.   نیا یتو یادیز

  یجیپرت کردم و با حالت گنگ و گ یاو لباسام رو به گوشه فیاتاقم رو باز کردم و رفتم داخل ک در
  یانتینسبت به خ یاز حس نه اعتراض یشک بودم خال   ینشستم، هنوزم تو شمیآرا زی م یصندل یرو

 هام انجام شد. چشم یکه جلو

  کمی گرفتم برم حموم تا  میختم شد. تصم  نجایبه ا هیقض ن یرابطه کوتاه اومدم که آخر ا نیا یتو انقدر
 برام سخت بود!  یادیحالت ز نیا ادی حالم جا ب

رو پر از آب کردم و نشستم داخلش، با برخورد آب به پوست تنم انگار که تازه به خودم اومدم  وان
حموم با آهنگ هق هقم پر شد، خاطرات   یهام راه گرفتن و هق هقم اوج گرفت فضاگونه  یاشکام رو
 ! دار ید نیاول امش، یپ نی اول نما،یس میکه رفت یروز ادی گذشتنی چشمام م یاز جلو لمیمثل ف

 ! یشد  چهی باز زدی م ادی نفر تو سرم فر کی رفتن،یجلو چشمام رژ م همش

 گفتم: ادی هام گذاشتم و با فرگوش  یتحمل نداشتم دستام رو رو گهید

 بسه، بسه، بسه!   -

فکر به  د،دای شدنم عذابم م چهی فکر باز شدی قطع نم  یاهق هقم لحظه  ت،یاز عصبان  دیلرزی م بدنم
 ! کردی عروسک بهم نگاه م کیو اون به چشم   ششیپ رفتمیکه من با عشق م  نیا

تظاهر بود  یکه همه حرفاش و کاراش از رو  نیول کرد و رفت، باور ا میاوج خوشبخت یمن رو تو باربد
.  دونستیام با اونه متجربه  نیکه من اول  دونستیواقعًا برام سخت بود و هضمش سخت تر اون م

 آخ که من چقدر احمقم! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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به   گهیشدم، خودم رو غرق درسام کردم د روحی داغون و ب گذرهی م یهفته از اون روز کوفت کی
اوقات   شتری ب زنه؛ی بهم زنگ م یکاری ب یاز رو دونمیچون م دمیواب نم ج گاهشی گاه و ب یتماسا

 تحمل کنه!  تونهینم گهیروحم خسته شده و د چونمشی پیم

 دونستمی م یشگیباهام صحبت کنه، ازم خواست که برم کافه هم خوادیداد که م امیبهم پ صبح
  ی. بمونیقبل یهابده و خوش بگذرونه و بره، مثله همه قرار  لمی مشت دروغ تحو کی خوادی دوباره م 

 زدم.   رونیکه دم دستم اومد رو تنم کردم و از خونه ب   یحوصله لباس

شدم.  ادهیرو حساب کردم پ  هیکرا  دم یساعته به کافه رس میگرفتم، ن ینداشتم تاکس یرانندگ   حوصله
 خودشم اومد. قهیبعد از پنج دقنشستم،  یشگی هم زی رفتم پشت م میوارد کافه شدم و مستق 

 وونهیکه دوست داشتم زده بود انگار قصد د  یزده بود موهاش رو به حالت یک ی ش پی من ت برعکس
 گفت:  یشگیکردنم رو داشت، رو به روم نشست و با همون لحن هم

 ؟  یچطور -

 دهنم جمع کردم و گفتم :  یرو تو  لبام

 خوبم.   -

 گفت:  یا لحن محکم و جدداد و دوباره رو کرد سمتم و ب  سفارش

 رو بسازم.   می و زندگ  ندمیبرم دنبال آ خوامی من م وسا،یب -

 گلوم خونه کرد با همون بغض گفتم:  یبالخره! بغض تو ،یبالخره گفت  پس

 نبودم؟  تی مگه من زندگ -

بزنم سرش چرا سکوت کرده بود؟! لب   ادیفر خواستیانداخت، دلم م  نییکرد و سرش رو پا سکوت
 چشمام زل زد و گفت:  یباز کرد و تو

 بگذره، شرمنده من نتونستم عاشقت باشم!   شیاوقات مجبوره از زندگ یآدم گاه -

 نتونستم؟ نشد؟  ن؟یهم
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خط   یرابطه به خاطر تو، من به خاطر تو رو نیا یعاشقتم کثافت حال من رو نگاه کن! شکستم پا -
همه  ن ینتونستم، نشد شرمنده؟! بعد ا یگیجلو من م یگذاشتم اون وقت تو نشست  قرمزهام پا

  یعروسک تو کیکه مثله  نیباال و افتخار کن به ا ر یسرت رو بگ ؟یتنهام بزار یخوا ی خاطره ساختن م
 . یداد میهات بازدست

 !هیشوخ  نایکاش برگرده بگه همه ا کردی بود، نگاهم نم  نییهنوزهم پا سرش

 

 جمله گفت:  کیهام فقط د و به تمام حرف ش بلند

 ! ی. بامیخوری شرمنده ما به درد هم نم -

 که از من دور بشه گفتم:  نیاما قبل ا رفت،

 خوشگله.  یلیدختره خ  -

بپرس از جام بلند شدم و از کنارش به    یسوال ایبزنه  یکه بهم حرف  نیرو ازش گرفتم قبل ا نگاهم
 گرفتم و از اونجا دور شدم!  یتاکس کیسرعت گذشتم، 

  ادشیرخ من و باربد بود نگاه کردم،  میکه عکس از ن  اشنه یدستام گرفتم و به پس زم یرو تو میگوش
  ی نچشمام بارو یدوباره هوا اد،ی عکس دو نفره حرص خوردم تا خوب از آب در ب  نیچقدر سر ا ری بخ

  یچشمم به پوشه عکسا یگالر  یرفتم تو ختن،ی ر یصفحه گوش یاومدن و رو نییشد آروم آروم پا 
 خودم و باربد افتاد!

دفعه رفت عکس   کیکه  دیموهاش دست کش یبود، رو مونیدو نفر یپوشه که فقط عکسا کی
 خونه! دمیرس  یک  دمی. انقدر محو عکسا و خودش شدم که نفهمیبعد

شده بود، چقدر دلش از سنگ شده بود امروز، چقدر   پینبود، چقدر خوشت  الشی خ  نیع چقدر
تو وجودم، چقدر داشتنش محال   خت ی شده بود، چقدر دلم رو سوزوند امروز، چقدر حسرت ر یخواستن

 شد!

هم افتاد،  یسرد چشمام رو  یکایسرام یاتاقم، پشت در اتاقم سر خوردم و نشستم رو یتو رفتم
که چقدر  یدادن نداشتم؛ وا حی نشنوه حوصله توض یکردم صدام رو کس  یاشکام شدت گرفتن سع
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  یبرا شی که تا چند وقت پ یباربد فهممی پشتم نبود، هنوز هم نم یشک یامروز مظلوم شده بودم و ه
بگم  یحاال چ اورد؟یدوام ن  یدفعه چطور انقدر عوض شد؟ چطور کی دادی جونش رو م  صدام دنیشن

 بگم؟   ی! حاال به قلبم چرنیگی م که سراغش رو ازم ییبه اونا

چشماش   دنیخواب بودن من به ند  کی نایدهنم گرفتم و بلندتر زار زدم، کاش همٔه ا یرو جلو دستم
 کار رو کرد؟! ن یصداش عادت ندارم، چرا با اعتمادم ا دنیعادت ندارم، من به نشن

شکمم   یکه صد سالشه، خودم رو به تختم رسوندم پاهام رو تو  یزن ریبلند شدم مثله پ نیزم  یرو از
 باعث شدن چشمام گرم بشه. اومدنی جمع کردم؛ اشکام همونطور که م

 .کردی حالم رو بهتر م  کمی خواب  دیشا

هم  گهینفر د  کیبار به جز من و باربد  نیها اما اهمون کافه بودم، دوباره همون صحنه یتو دوباره
اون دو  کردمی م هیمن اما تنها بودم و داشتم گر کرد،یم یبغل باربد دلبر یاشت تود یبود که بدجور
 نتونستم تحمل کنم! دن، یخندی تا هم بهم م

هام و لباس   سوختی شده بود و بدنم تو تب م سی صورتم از اشک خ  دم،یمدوسا از خواب پر یصدا با
 گفت:  یاراحتبابا با ن کردم،ی نگاهم م یاز عرق بود همه با نگران  سیخ

 بابا؟ یجان، خوب   وسایب -

 و گفتم:  دمی به چشمام کش یدست

 خوبم!   یلیآره، خ  -

خوابم دست از سرم بر   یتو  یکرد، حت رونیها رو از اتاقم بمامان و بابا رو قانع کرد و اون  مدوسا
 !زدمی هنوز هم نفس نفس م داره؛ی نم

 گفت:  کردی که کمرم رو نوازش م یکنارم نشست و در حال  مدوسا

 . یآج یدینبود، کابوس د یچ یه -

 کردن، مدوسا سرم رو بغل کرد و گفت:  دنیاشکام شروع به بار ناخودآگاه
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تونستم  دیاومده؟! بگو به من شا شی پ یمشکل ،یاگرفته  یل یخونه خ یاومد یشده؟از وقت  یچ -
 کمکت کنم!

کنم، بعد از تموم شدن   فیاومده رو براش تعر شیپ وننمیب  یکردم هر چ یرو پاک کردم و سع  اشکام
ناراحت بهم زل زده بود، اشکام رو از گونم پاک کرد و   ی اش مغموم شد و با چشماچهره  هامف یتعر

 گفت : 

زمونه عشقشون رو   نیا ی! آدما؟ی ارزش هدرشون بد یآدم ب  کیواسه   ست،یاشکات ن  فیح  یآبج  -
 *" کننی هم بالک م

 . میقسمت هم نبود م،یهم بود قیمن رو نداشت، نه! ما ال اقت یل اون

 آخه اون به من قول موندن داده بود! -

 و گفت:  دیموهام کش  یرو یدست

که ناگهان ازت فاصله   یدادن به آدم هی! تکموننی اما همه سر قولشون نم دن،یهمه قول موندن م -
برات انجام   یو کار نهیبی که دست و پا زدنت رو م هیقی نجات غر دیبه ام ایتو در دنیمثله پر ره،یگیم
 .  یزنی نم ایوقت دل به در چیه گهیاما د ؛یکن  دایتو ممکنه از غرق شدن نجات پ ده،ینم

 اما از دل عاشق من که خبر نداشت!   گفت، ی راست م  مدوسا

 

 

مدوسا گوش بسپرم   یبه حرفا تونمی اما من نم کرد؛یم  حتمیو نص زدی هر روز باهام حرف م  مدوسا
شبه   کیمعتاد رو که  ایمیبه قول قد کنه،ی تازه بدترشم م چیکه ه کنهی حالم رو بهتر نم دونمیچون م

 ! دنیترکش نم 

که   زنهیم ادی جودم فرو  ینفر تو کی  خوامشی و نم ستمی عاشقه باربد ن گهیهر چقدر هم که بگم د من
واسم تهش که   ستیمهم ن گهیبخندم و بگم د یهر ک  یبه خودت و قلبت دروغ نگو، به رو وونهید

 دارم!   یچقدر حال ناخوش نمیبی به خودم م رسهی و م شهیشب م
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 برام.   شهیتر م یعاد  یو روز به روز زندگ گذرهی ماه م  کی باً یتقر

  یکس به جز من تو چیتختم نشسته بودم و مشغول خوندن جزوم بودم، فردا امتحان داشتم. ه یرو
حرکت    فونی زدم به طرف آ رونی زنگ خونه بلند شد؛ از جام بلند شدم و از اتاقم ب یخونه نبود صدا
 بود!   یکردم پست چ

 .   دمید رو یدر، در رو باز کردم که پسر جوان  یو رفتم جلو دمیو شالم رو پوش مانتو

 درسته؟   دیسالم، شما خانم رستگار هست -

 رو درست کردم و گفتم:  شالم

   د؟ییبله، بفرما  -

 رو به سمتم گرفت و گفت:  یکارت 

 ! دیرو امضا کن   نجایشما فرستاده شده، لطفًا ا یکارت برا نیا -

و نگاه کردم،  که گفت رو امضا کردم اومدم خونه و کارت ر  ییتکون دادم و کارت رو گرفتم و جا یسر
 پشتش نوشته بود: 

 رستگار"  وسای"سرکار خانم ب  -

اسم باربد و   دنی. با ددمیکش رونی من بود، بازش کردم و برگٔه داخلش رو ب یکارت فقط برا نیا یعنی
 باربد بود!  یپناه جا خوردم،کارت عروس

 لرزون سفت گرفتمش و مشغول خوندنش شدم:  یدستا با

 "پناه و باربد -

 ی _سلطانینکوه

 لب توست  یهوا  ریمن زنده به تأث جان

 دگرم  ینكند آب و هوا یسازگار
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 یسعد

 ستارگان  یتا خاموش  یاز هفده و س          ین یری صرف شام و ش به

 و پنج اسفند  ستی: سه شنبه ب   خیتاالر...    تار عصر،یول  ابانی :تهران، خآدرس

 . "دیاریب فی تشر میشیم خوشحال

خودم رو به اتاقم رسوندم،  واری کار کنم با کمک د یچ  دیبا دونستمی نم اومد،ی سخت باال م  نفسم
 کیرو داشتم که  یبهم وارد شده بود، حس اون آدم  یبرام سخت شده بود شک بد دنینفس کش 

 ! زدیپرت شده بود و حاال از ترس مرگش به هوا چنگ م نییپرتگاه به پا یدفعه از بلند

زار نزدم   گهینکردم د هیگر گهیچند وقت د نیمثله ا کردمی م ینداشتم، احساس پوچ یدرست حال
 ! کشهی و نفس م  کشهی و نفس م کشهی مرده متحرک که نفس م  کیشدم مثله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 - آراس فرهنگ-

 تونهی م نقصی چهره ب  نیکرده بودم، ا دایو حاال اون چهره رو پ گشتمیرٔه خاص مچه  کی دنبال
آوردم و مشغول گرفتن شماره   رونی شلوارم ب بیرو از ج میگوش  کردم؛ی باشه که تصور م یهمون مانکن 
 شهرام شدم!  

 جواب داد:  یاز سه بوق متوال بعد

 جانم آقا آراس؟   -

 چشمام گذاشتم و گفتم:  یرو رو نکمیع

 شرکت.    یجلو ای شهرام زود ب -

 چشم آقا.  -

 کلفت و سختش گفت:  یکرد و با صدا یاز چند دقيقه صبر کردن شهرام اومد، سالم بعد

 د؟یداشت یدر خدمتم با من کار -
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 گفتم: دمیکشی م رونیعکس اون دختر رو ب نمیماش  یکه از تو یحال  در

 ! یاریعکسش برام در ب  ینفر رو از رو کیآمار  خوامی آره، ازت م -

 گفت:  گرفتی که عکس رو از من م همونطور

 . رسونمی خانم رو به خدمت شما م نیچشم آقا آراس، تا بعد از ظهر آمار ا -

برند شدن  ی دختر تنها شانس من برا نیا دیحرکت کردم، شا یاگهیشدم و بدون حرف د نمی ماش سوار
 بود.

 

چرخ دارم نشسته بودم و داشتم  یصندل  یهام دوباره به شرکت برگشتم رولباس   ضیاز تعو بعد
رو    شنهادمی دختر فکرم رو به خودش مشغول کرده بود، خدا کنه پ نی. اکردمیرو تماشا م رونی ب یفضا

 . شهیم یعال یطور نیقبول کنه ا

 گفتم:  یرسا و محکم  یپرت شدم با صدا رونیکه به در خورد از افکارم ب  یاتقه  با

 . دییبفرما -

 اومد:  یمنش یکفش زنونه و پشت سرش صدا یصدا

 منتظر بمونن؟  ایداخل  انیآقا شهرام اومدن، بگم ب -

 طرفش برگشتم و گفتم:  به

 بفرستش تو.   -

 تکون داد و گفت:  یسر

 چشم.  -

بگم خودش   یزیکه من چ نیبل از ااز چند لحظه شهرام اومد داخل و پشت سرش در رو بست، ق بعد
 گذاشت و گفت:  زمی م یشده اون دختر رو رو لیپرونده تکم 
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 در مورد شخص مورد نظر شما.    قاتمیتمام تحق نامیا -

 شهرام انداختم و گفتم:  قاتیبه تحق ینگاه

 . یبر یتونی م  ه،یعال -

اش ن؟ رنگ مورد عالقههست یهست؟ پدر و مادرش ک ی که ک نینوشته شده بود، ا  زیمورد همه چ در
 میکار شنهادی پ  دوارمیداشت، ام یو جالب   بیرستگار.اسم عج وسای همون ب ایدختره  یزندگ زیو همه چ

 .  شهیخوب م  یلیخ ی طور نیرو قبول کنه ا

 .  ششیداشت کردم تا سر فرصت مناسب برم پ  ادیرو  آدرسش

 - رستگار   وسایب-

گرفتم که نرم و فقط کادوش رو براش با پست بفرستم، حالم  میتصم  دیباربد رس  یروز عروس  بالخره
اتاقم حبس کردم دانشگاه هم  یخودم رو تو  وهیچند روز نه لب به غذا زدم نه م نیافتضاح بود و تو ا

 .  رمینم

بال رو باربد سرم آورد و   نیا نم؛یبی چهرٔه تک تک افراد خونه م یرو تو  یشدم نگران یافسردگ  دچار
 کیخودم بود که نتونستم از رابطم محافظت کنم و گذاشتم  ری البته تقص گذرونهی ش محاال داره خو 

 خرابش کنه.  گهینفر د

مدوسا و نامزدش من رو کشون کشون از اتاقم و  یواسم پوچ و روزمره شده بود با اصرارها  یزندگ
ازاون   گهیبزارم، د ابونی خ طی مح یها پام رو توو مجبورم کردن بعد از مدت  دنیکش رونی خونه ب

راه  ن. مدوسا و بهراد جلوتر از مرهی ت ینبود همه لباسام شده بودن رنگا یو شاد خبر روشن   یپایت
  میمدوسا رفت شنهادی. به پ زدمیپام ضربه م  ریز  زیر یهاو من هم پشت سرشون، به سنگ  رفتنیم
 پ که تو راهمون بود. شا  یکاف کی

  یهر چ رونی دو تا عاشق دل خجسته هم که مثالً من رو آوردن ب نیا رفت،ی نم نییاز گلوم پا  یچیه
 . گهیمنم سفارش دادن و بعدم رفتن تو حلق هم د یتونستن سفارش دادن و به جا
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از رو به   یپسر جوون  کردمیم یو باهاش باز  کردمیرو به روم رو آب م یکه داشتم بستن ینطوریهم
بود نگاه کردم؛ پسره با همون   دهی ما رس  زی روم صدام زد متعجب سر بلند کردم و به پسر که حاال به م

 هاش بود گفت: لب یکه رو یم یلبخند مال

 ! رم؟یچند لحظه وقت شما رو بگ تونمی سالم من آراس هستم، آراس فرهنگ م  -

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 . دییرستگار هستم، بله بفرما   وسایم بسالم من ه -

 و بهراد حواسشون به ما بود، مدوسا صداش رو صاف کرد و گفت:  مدوسا

 . میحضور دار  نجایفرهنگ ما هم ا  یآقا -

 به مدوسا کرد و گفت:  یفرهنگ نگاه  اروی نیا

 نبود.   تونیمن اصالً حواسم به شما و همسر گرام د،یبخشی م -

 زد و گفت:  تی ارض یاز رو یلبخند مدوسا

 ! دیی. بفرماکنمی خواهش م -

 من نشست و گفت:  یبه رو رو

 دمید جتونی پ یسر اصل مطلب من عکس شما رو تو  رمیم میو مستق ستمی ن ینیاهل مقدمه چ -
کار مد و فشن  یکم نداره؛ من تو یزیهاست و چ و اندامتون هم مثله مانکن  باست ی ز یل یچهرتون خ

که  یاکه چهره  دمیشما فهم  دنیاش نچرال باشه من با دمثله شما بودم که چهره  یهستم و دنبال مدل
 .  دیری کارت منه، با من تماس بگ ن یا دیکن یکه با من هم کار دیدار لیکردم. اگه تما دایپ خواستمیم

 شدم و گفتم:  رهی بود خ  زیم  یکارتش که رو به

 باشه، ممنون.  -

من   دونستی بود؟ از کجا م  یک  نیاصالً ا ا،یمسخره باز نیحوصله خودمم نداشتم چه برسه به ا من
 شدم.  جیواال گ دونمی چه م نجام؟یا
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با    یهمکار  یبرا  یلیتما چیاما؛ من ه گذرهی و باهاش حرف زدم چند روز م  دمی که آراس رو د یروز از
 خسته کننده است.    زیچ کیاون رو ندارم، به نظرم  

رفته ماه  کنه؟ی کار م یباربد االن خوشبخته؟! داره چ یعنی تختم زدم  یرو یباال انداختم و غلت یاشونه
و من   رفتنی ذهن شلوغم راه م یعالم سوال تو  کی! ؟یعسل؟ دختره رو دوست داره اصالً؟ دختره چ 

 جواب داشتم، اونم "به من چه" بود.  کیها سوال نی جواب به همه ا یبرا

موهاش حس   یهاش و بونفس  یصدا  ای م؟یزندگ گهیبه اونم م یعنی نما؟ی س رهیبا اونم م یعنی
باشه. به  یمشک  اشندهیزن آ یموها بهم گفته بود که دوست داره رنگ  ادمهی  دن؟یبه باربد م  یخوب
 داشتن.  یخودم نگاه کردم که رنگ روشن  یموها

کرده بود   ریبزرگ بود که گ بیس کی گلوم مثله  یوقت دختر مورد عالقه باربد نبودم بغض تو چیه من
فکر مزخرف   نیاز ا میزنگ گوش ی. با صداارمشیباال ب تونستمی قورتش بدم، نه م تونستمینه م

رو هم   می. تماس رو رد کردم و گوششناختمی ماش انداختم شماره رو ن به صفحه  ینگاه  دمیدست کش
 خاموش کردم.  

بود هنوز خوب نشده  دهیکه باربد به قلبم کش یزیرو نداشتم خنجر ت   زیچ چیکس و ه  چیه حوصله
 داشت.  یزی بود هنوز هم تازه بود، هنوز خون ر

زدم خونه   رونی از خونه ب میو هندزفر میو با برداشتن گوش  دمیرو پوش میمشک یهاشدم لباس  بلند
  شتریکم بود. بر عکس قبل دوست داشتم ب دنینفس کش   یقفس که توش هوا برا کیبرام شده بود 

 نمونم خونه.  امی ب رونیب

 یصدا شدم،ی م  مونیو پش کردمی بخوابم اما هر بار جرعت نم   یمدت طوالن کی خواستیم دلم
وجه  چی بود به ه ری گیپ  یلیخ  اروی ر دوباره بلند شد. بازم همون ناشناس رد کردم اما، انگا میگوش

  یو باز هم همون ناشناس با عصاب خوردی داشت زنگ م  میبار هفتم گوش  ی. براشدی نم  الیخی ب
 جواب دادم: ونداغ

 بله؟   -

 انداز شد :  نیگوشم طن یتو ییآشنا یصدا
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 خانم رستگار؟   دیسالم، خوب -

 کارنا.    یزده بود حالم رو بپرسه؟ مردم چقدر ب  زنگ

 ممنون.   یل یخ -

 !  ه؟یکدوم مشنگ نمی کنه تا زودتر بب یبودم که خودش رو معرف  منتظر

   د؟ینشناخت  -

 گفتم: یدارم که بشناسمت؟! اوف. با لحن تند بی احمق مگه علم غ آخه

 ندارم.  بیعلم غ -

 و گفت:  دیخند

 آراس هستم.  د،ینش یعصب  -

افتاد، صدام رو صاف کردم   ادمیفکر کردم که  یکم ه؟یء پرو، گفت آراس؟ آراس کپسره یآب بخند رو
 و گفتم: 

 که اول نشناختمتون!  دیببخش -

 گفت:  یو با لحن شاد دیخند  دوباره

   ؟یحرفام فکر کرد یخب، رو  ستیمهم ن کنمی خواهش م -

 . شهیها، زودم پسر خاله مخوشه  یچه الک نمیا

 کردم.   بله فکر -

 خب؟   -

 رک گفتم:   یلیخ

 کار کنم.    خوامی نم -
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 گفت:  متعجب

 هست؟   یمشکل ؟یچ یبرا -

 وگفتم:  دمیکش یا! پوف کالفه؟یبگه به تو چه؟ فضول ستین  یکی

 به کار کردن ندارم.   یامن عالقه ست،ین  یمشکل -

 و گفت:  دی کش یمتقابل پوف  اونم

   ؟ییکجا یبگ شهیم -

 گفتم:  لکسیبه اطرافم کردم و ر ینگاه

 .  شهینه، نم -

 باهات صحبت کنم.   خوامی م -

 حرص بهش گفتم:  با

  ؟یایشما هم م رم،ی بم رمی دارم م -

 از حرفم تعجب کردم، با تعجب گفت:  خودمم

 ! ؟یواسه چ -

انداختم  بمی ج  یرو قطع کردم تو  یگوش یحوصلگ یبهش ندادم و با ب  یها جوابچقدر فضوله نمیا اه
با مرگ تو   وسای ب ؟یبابام چ  ؟یاما مامانم چ  فهمهی نم ی بپرم کس   یبلند کیهم نبود اگه از  یبد فکر

  شونهامدوسا و نوه یبا عروس  ؟یباشن بعدش چ ادمیسال به  کیتازه فوقش  شن،یاونا راحت م 
 .  رمیم ادیمن از 

  یزیاز چ شتر یبه پشته بوم ارتفاعش ب دمیساختمون متروکه باال رفتم تا رس یهاو از پله  دمیکش یآه
و   دمیکش رونی ب  بمیج  یرو از تو می بهتر گوش  شتریب یاما، مهم نبود که هر چ کردمی بود که فکرش رو م

 یدلم هوا بیجخاطره بود برام ع  کیها عکس  نینگاه کردم، هر کدوم از ا مونیخانوادگ یبه عکسا
 نداشتم.   یادیمن فرصت ز شدی م ریبغل بابام رو کرده بود؛ اما د
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دفعه ترس تو دلم خونه کرد اما پسش زدم،   کی ستادمیلبٔه پرتگاه ا یبلند شدم و رو نیزم  یرو از
 سرم گفتم:  یباال ی اشکام رو پاک کردم و رو به آسمون خاکستر

 خدا جونم!  شتیپ  امیم  یکه فکرش رو کن یزی زودتر از چ -

 متوقفم کرد:  ییقدم جلو رفتم که صدا کی

 .  یریمی نرو احمق، م -

 زدم و گفتم:  یپوزخند گه؟یشد د  داشیاز کجا پ نیا

 کنم که.  یخاله باز امدمین گه،ید رمیمنم اومدم بم  -

 من رو منصرف کنه گفت:  کردی م یکه سع یحال  در

 . ییترسو کی ترسوعه، توام  ی مال آدما یخودکش  -

 رو بستم و گفتم: چشمام

 .  رمی ابله ترسوام! برو بزار به درد خودم بم کیآره من  -

 شد و گفت:   کینزد بهم

گذشتت   دمیبهت قول م ی اگه با من کار کن یکن  شرفتیپ یتونی باش، تو م تی به فکر جوون -
 احمق نشو! شهیفراموشت م 

دادم به حرفش   حی ن. "ترج"بپر تمومش کگفتی تو مغزم م یک ی ختنیری هام مگونه یتند رو  اشکام
  یاهینه بلند آراس بود بعدم س یصدا دمیکه شن یزیبه جلو گذاشتم و تنها چ  یگوش بدم، قدم 

 چشمام. 

 

 - آراس فرهنگ-

تو بغلم گرفتمش   عیباال، از هوش رفته بود. سر دمشیکه پرت بشه از دستش گرفتم و کش نیاز ا قبل
 م. اومد نییاون ساختمون متروکه پا  یهاو از پله 
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سوار شدم و به سمت   عیسر ن،یپشت ماش یای رو با پام باز کردم و گذاشتمش رو صندل نی ماش در
 اومدیکه به سمتم م یو رو به پرستار مارستانی ب یبغلم گرفتمش و بردمش تو  یروندم؛ تو مارستانیب

 گفتم: 

 هوشه!  یب  د،یکمک کن  -

 گفت:  شدی که ازم دور م یدر حال پرستار

 .  دیخودتون رو حفظ کن یو خونسرد  دینگران نباش -

االن مرده بود،   دمیرسیم ریاگه د دمی. به موقعه رسدمی کش یبرانکارد اومدن و بردنش، کالفه هوف با
 اومدن.  رونیب  وسایاز اتاق ب یبعد پرستار به همراه دکتر قهیچند دق

 سمتشون رفتم و رو به دکتر گفتم:  به

  اومده؟ین شی که پ یسالم، مشکل  -

 ام زد و گفت: به شونه یدست دکتر

 حالش خوبه.    ست،ی ن یزیچ -

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 ممنون.   -

  کیبه در زدم و رفتم داخل اتاقش چشماش بسته بود؛ نزد یاتکون داد و از کنارم رد شد، تقه  یسر
ساعت گذشته بود که چشماش آروم   مین باً یکه اونجا بود نشستم، تقر ییصندل  یتختش رفتم و رو

 و چند بار پلک زد.  دیلغز

اومد که  ادشیصورت من متمرکز شد، انگار  ی چشماش کامل باز شد و رو هیاز چند ثان بعد
 زد و سرش رو به طرف مخالف من برگردوند.    یکنه پوزخند  یخودکش   خواستیم

 : دیاش به گوشم رسگرفته یسکوت گذشت، صدا یکه تو قهیاز چند دق بعد

 چرا؟   -
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 گفتم:  متعجب

 چرا؟!   یچ -

 و گفت:  دیبه صورتش کش  یدست

 تو داره؟!  یبرا یچه سود ؟یچرا من رو نجات داد -

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

که خودت   نیا یچون برا کرد،یهات فرار مو ترس   تیزندگ یهات ی از واقع ینجاتت دادم چون داشت -
  یزندگ  دوارمینداره؛ اما ام یمن سود  یبرا  ،یات رو عذا دار کنخانواده  یخواستی م یرو نجات بد

 ت واسه تو سودمند باشه.  دوبار 

 . کردی از شما من رو درک م یک ی شدیخسته شدم کاش م ،یدادی کاش نجاتم نم یا -

 دکتر حرفمون نصفه موند.   یصدا با

 طوره؟  احوال خانم بد اخالق چ -

 و اخم گفت:  یی ترش رو با

 برم.   دیخوبم، لطفًا مرخصم کن -

 و رو به من گفت:  دیخند دکتر

 . دشیببر دیتونی و بعد م دیرو انجام بد صشی ترخ یکارا دیلطف کن  -

 زدم، دختره لجباز فقط به فکر خودشه.   رونیتکون دادم و از اتاقش ب  یسر

 - رستگار   وسایب-

 رو بهش گفتم: تانمارسیمحض خروجمون از ب به

 .  میبا هم داشته باش  یفکر نکنم کار ،یمرس گهیخب د -
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به سمتش برگشتم و با عالمت سوال نگاهش کردم   د،یلباسم رو کش نیاز کنارش رد شم که آست اومدم
 که گفت: 

 . می با هم حرف بزن  دیبا -

 و گفتم:  دمیکش  رونی رو از دستش ب  نمیآست یپرخاشگر با

 م؟ یبا هم داشته باش میتونیم  یمن و شما چه حرف  -

 و گفت:  دیپر پشتش کش یبه موها یدست

 . ایمن حرف دارم لطفًا ب  -

 گفتم:  داشتمی باال انداختم و همونطور که پشت سرش قدم بر م ییابرو

 . یاوک -

 

 

 نیام از ا. حوصلهزدمی م یو نه من حرف  زدی م ینه اون حرف  م،یکنار هم نشسته بود نیماش یتو
 سر رفته بود.  کرد،ی م یما حکم فرمان  نی سکوت مضخرف که ب 

 حوصله رو بهش گفتم: یب

 خب؟   -

 لم داد و گفت:   شی صندل یتو لکسیر

 به جمالت.   -

 حرص گفتم:  با

 !  ؟یحرف بزن یخوای نم  شنوم،ی م -

 بغلش زد و نگاهش رو به مقابلش دوخت و گفت:   ریرو ز دستاش
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من از مشکل تو خبر   ،یکن یواسشون خودکش یرو ندارن که بخوا  نیآدما اصالً ارزش ا یدونی م -
  شیو فرصت پ  یتو جوون  یکن یخودکش  یرو نداره که بخوا نیهم باشه بازم ارزش ا یندارم اما هر چ 

  رزشکه ا گمیم نیواسه ا گمایکنم نم  تیکه راض نیا ی رو برا نایا ،یدار شرفتیپ یو جا ادهیروت ز
 .  یخودت رو بدون

زدن من بعد از رفتن باربد داغون شده  ینداشتم برا یحرفاش به دلم نشسته بود، حرف  ناخودآگاه
 بودم.  ر یس یبودم و از زندگ 

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 یاگر هم نخواست ،یکنی خوشحالم م  یبا من کار کن یگرفت میبرو و خوب به حرفام فکر کن اگه تصم -
 . شمیدست خودته. ناراحت نم ارتیاشکال نداره اخت

 رو لبام شکل گرفت:   شیهمه مهربون  نیاز ا یلبخند

 ممنون.  -

  یفاش فکر کردم، گاهمن رو به خونه رسوند. طول راه خونه رو به حر د،یزد و مهربون خند  یچشمک
کنم و از فکر    شرفتیپ تونمیبا کار م گفتمی اوقات م  یچطور فراموشش کنم و گاه گفتمی اوقات م 

شدم و به سمت در   ادهی پ نشی شده بودم، با تشکر کردن از ماش  جیگ دونستمی . نم امی باربد هم درب
 خونه نبود.    یمدوسا رو کس نیهمچن  دم،یخونه ند  یرفتم، وارد خونه شدم مامان رو تو

و به اتاقم پناه  دمیکش ینه؟! پوف ایزندم؟ اصالً خونه هستم  ای مردم  ننی خبر از من نگرفتن بب کی
تخت پرت کردم   یبابا. خودم رو رو  الیخی که خودم خبر ندارم؟ اه ب ختهیقدر اتاقم بهم ر نیا یبردم، ک 

 دم.  بلند شدم و لباسام رو عوض کر قهیو بعد از چند دق

هم گذاشتمشون تا   یرو  کردمیچشمام احساس سوزش م یتختم پرت کردم، تو یخودم رو رو  دوباره
 فکر کنم.  یزیبخوابم خسته بودم خسته تر از اون که بخوام به چ یکم

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 یغدا تو یبو  زدم؛ رونیشدم، از جام بلند شدم و از اتاقم ب داریگلوم از خواب ب  یتو یحس خشک با
که مشغول پخت و پز بود.   دمیوارد آشپزخونه شدم و مدوسا رو د کردیبود و مستم م دهیچی خونه پ

 زد و گفت:  یلبخند دنمیبا د

   ؟یخواهر  یچطور -

 و گفتم:  دمی به چشمام کش یدست

 بهترم.   -

 گفتم:   ختمیریکه آب م  یآوردم و در حال رونی ب خچالیرو از  یبطر

 !؟یشده آشپز شد یچ -

 .  میبپزم گشنه نمون یزیچ کیواسه شام گفتم   انیمامان و بابا که خونه نم -

 و بعد گفتم:  دمیآب رو سر کش وانیل

 من.  یخواهر کدبانو   نیآفر -

 و گفت:  دیخند دم،یشدم و آروم و نرم گونش رو بوس  کشینزد

 تنگ شده بود.   اتی و مهربون طنتایش نیچقدر دلم واسه ا -

اگه آراس   دونستمی چشم خون، نم کیچشم اشکه   کیو  دمیچند ماهه که نخند گفتی م راست
 بود.  یام در حال عذا داراالن خانواده  دیشا شد،یم یچ دادی نجاتم نم

 .یاز آراس تشکر کن  دیبا -

 گفت:  متعجب

 ه؟یآراس ک  -

رو   انیآشپزخونه نشوندمش، از به بسم اهلل تا نون پا  یتو یهای صندل  یرو کشوندم و رو دستش
مدت دور   هینه دوست داشتم  ا یکارش رو قبول کنم  شنهادیپ  دیبا دونستمیکردم، نم  فیبراش تعر

 . زی باشم از همه چ
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که به خودش اومد  قهیهام از تعجب دهنش باز مونده بود، بعد از چند دقحرف  دنیبا شن مدوسا
 گفت: 

 !یخر یلیخ   یرو قبول نکن  اروی نی ا شنهادیدختر اگه پ -

 چونم زدم و گفتم:  ریرو زجاش بلند شد و به سمت غذاها رفت، دستم  از

 .دونمی نم  یچ یغلط، ه یدرسته چ یچ دونمی کار کنم نم یچ دونمی نم -

 که سرش با غذاها گرم بود گفت:  همونطور

بازم   زنهیبار در خونه آدم رو م کیروشنه. شانس فقط  ندتمیآ یزندگ   ینطوریقبول کن ا گمیمن که م -
 . یخرابش کن ای شی بساز یتونی تو هستش، خودت م ندهیآ نیروش فکر کن بالخره ا

راهرو   یتو یقد نهییآ یروبه زدم. رو رونیباال انداختم و از جام بلند شدم از آشپزخونه ب  یاشونه
رابطه  کی یبودم برا تجربهی ب یاد یشکست خوردن، ز ی جوون بودم برا یادیبه خودم کردم ز  ینگاه

 بود. کیش  پمیخونه ت یتو  یحت شهیکه هم یدختر منم؟ من  نیبود! واقعًا ا  کیکه تهش تار

واسه توئه  روحی و صورت ب  ختهیبهم ر یموها نیمنه؟ ا یتنمه واقعا برا یکه تو  یگشاد راهنیپ
نفر هستش اونم  کیهم  هایختگیبهم ر ن یروز افتادم، مسبب تموم ا نیمنم که به ا نیآره ا وسا؟یب

 باربده. 

  ییالال یهر دوشون کم یرو به اتاقم بردم تا برا دمیو تن خسته و روح ضرب د  دمیکش یق یعم  نفس
قفسه  یهاواره یشده بود و خودش رو با شدت به د داری که از خواب ب یدل یبخونم برا ییبخونم، الال

داشتم رو   شدوست  یلیرو که خ  ی کردم آهنگ  دایاتاقم پ  یشلوغ  یرو از ال به ال م ی. گوشدیکوبی م نمیس
 کردم، خودمم سر خوردم پشت در اتاقم.  یپل

 : شدی زخم دلم تازه م اومدی م  رونیکه از دهن خواننده ب  یاهر کلمه با

 هیبرگرد/اصالً چه کار گمیباشه نم  وونهیخونه/کجا رفتى د نیتوى ا چهیپی صداى تو نم-

 ه یثان هیحتى /کنم ی عطر روى تختت دل نم نیهفته/از ا نیسخته نبودى کل ا چقدر
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 شو  بهیروزى /توئم با من غر هیرو/همه رفتن  لشیدل دونمیرو/نم  لشیدل دونمی رفتم/نم  ادتیزود  چه

که به خاطرت /روى دلش پا گذاشت   میجاگذشت و رفت/من همون ش  ی که پاى تو /زندگ میهمون من
 و رفت 

...... 

 ( ه یثان هی_ ی نیاس ی ی)عل

. افتمی روز ب  نیلعنت به اون اس ام اس اشتباه که باعث شد به ا دم،یکش سمی خ یبه چشما یدست
 مدوسا اومد.   یتقه در اتاقم و پشت بندش صدا یصدا

 شام.   ای ب  وسایب -

 گرفته نباشه گفتم:  کردمی م یکه سع یرو صاف کردم و در حال  صدام

 . ام یباشه، تو برو منم م -

به دست و    یآب یبهداشت سیزدم و رفتم سرو  رونیاز جام بلند شدم، از اتاقم ب دمینشن ییصدا گهید
فسنجون  خورشت   ینشستم. بو  زیزدم و رفتم آشپزخونه. پشت م رونی ب سیاز سرو  دم،یصورتم پاش

  نگاسفره ر  دنیخوردن نداشتم اما با د یبرا ییکه اشتها نیبا ا کرد؛یآدم رو گشنه م یمدوسا حساب
 رنگ رو به روم اشتهام باز شد.  

  یحرف  چیه  ی. بهیواقعًا نعمت بزرگ میزندگ  یتو یخواهر  نیخوبه که مدوسا هست، وجود چن چقدر
که  دمیدی م  کردمی مدوسا روم تاثير گذاشته بود، عاقالنه که فکر م یحرفا میمشغول خوردن شد

آدم   کیخودم رو حروم  دیدارم پس چرا با  شرفتی .  من هنوزم جوونم و فرصت پگهیدرست م
 کنم؟  اقتیلی ب

 

و   یروز معمول  کیاز جام بلند شدم طبق معمول  دمیصورتم از خواب دست کش  یافتادن آفتاب رو با
و به   دمیکش یخسته شدم، آه می نواخت بودن زندگ کی  نیخودمم از ا قتشی حق .گهینواخت د کی

 اومدم.   رونی زدم و ب یرفتم به دست و روم آب   سیسمت سرو
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 ! رفتی م ادمیداشتم به آراس زنگ بزنم و از جوابم مطلعش کنم اما،  میبود که تصم   یروز  چند

خوردن صبحونه برم آشپزخونه شمارٔه آراس رو   یکه برا ن یو قبل از ا دمیکش رونی ب بمی رو از ج میگوش
 گرفتم بعد از خوردن سه بوق بالخره جواب داد. 

 بله؟   -

 و گفتم:   دمیکش یقی بگم و چطور بگم، نفس عم یچ دونستمی نم

 سالم آقا آراس.   -

 رو صاف کرد و گفت:   صداش

 خانم؟   وسایسالم، ب -

 رو تو دستم جا به جا کردم و گفتم:  یگوش

 بله خودم هستم.   -

 گرفت و باهمون لحن خوشحال و شوخ گفت:  یرنگ شاد  صداش

 میخوشحال باش  دی. حاال ما بادیزنگ زد  یحدس بزنم واسه چ تونمی م د،یاز ما کرد یادیچه عجب  -
 ! ن؟یغمگ ای

صورتم رو کنار زدم  و  یجلو یگرفتم، موها یانگار که من هم انرژ شیو انرژ یهمه مهربون نیا از
 گفتم: 

 .  دیخوشحال باش  ه؛یچه حرف نیا -

 متعجب گفت:  یصدا با

  د؟یمن رو قبول کرد یشما دعوت به همکار یعنی -

 شد، چشمام رو با آرامش بستم و گفتم:   یلبم طراح  یرو  لبخند

 ! ام؟یکجا ب دیبله، فقط من با -



 ی ضربان زندگ 

54 
 

 تر از قبل گفت:  یو پر انرژ دیخند

 . دیکه قبول کرد یمرس فرستم،ی آدرس رو براتون م -

مثل قبل   ه یصبحونه خوردم و با بق یبا انرژ میکرد یخداحافظ گهیصحبت کردن از هم د  یاز کم بعد
دوباره گل کنم و شاد باشم گر چه پشت نقاب   کردمی م یکردم و سر به سر مدوسا گذاشتم، سع  یشوخ
 بود!   هیگر ایدن  کیخندم 

  یرو برام فرستاده بود، از لباسا  یکردم و رفتم اتاقم آراس آدرس شرکت  یریبا تشکر کناره گ زی سر م از
 رو انتخاب کردم و زود آماده شدم و به راه افتادم.   نشیرنگم بهتر  رهیت

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 - آراس فرهنگ-

 : دی کش رونی زنگ تلفن من رو از افکارم ب یصدا

 ه؟  بل -

 : د یچی گوشم پ یتو یمنش یغویج غی ج یصدا

 خانم رستگار اومدن.   -

 نشستم و گفتم:  صاف

 داخل.   دیکن  شونیراهنما -

 چشم.  -

 و با لبخند گفتم:  ستادمیشد، ا  انیچهار چوب در نما یتو وسایچهره ب قهیاز چند دق بعد

  ؟یستادیتو چرا اونجا ا  ایب -

  ارهیرو ب  یی رای پذ لیگفتم که وسا یاتاق بود نشست به منش یکه تو ییهامبل  یداخل اومد رو آروم
 رنگش نبود.   رهی ت ینشستم، اصالً حواسم به لباسا وسای ب  یخودم هم رو به رو
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 دادم و گفتم:  ه یداره، تک ازین یاساس ر ییتغ  کیدختر به  نیا

  ؟یرو دوست دار  رهیت  یرنگا -

 عذب بود!م  یلیآره تکون داد، انگار خ  یرو به معن   سرش

 

 دادمی م رییتغ   دیدختر رو  با نیمد حرف زدم، من ا نیساعت باهاش در مورد اصول و قوان کی حدود
 . کردمی شروع م  دیاول از موها و صورتش با  یاساس رییتغ کیاونم 

  قیدر واقع دو تا رف میمن با تو راحتم توام با من راحت باش؛ قراره با هم همکار بش وسایخب، ب  -
 باش.    نجایاما، فردا اول وقت ا دمیم یخوب! امروز رو هم بهت مرخص

 جاش بلند شد و گفت:  از

 فعالً .  نجامیممنون، من فردا اول وقت ا -

اعتماد به  خوردیتو چشمم م یل یکه خ یزیهمون مبل نشستم، چ یرو وسایکردن ب یاز راه بعد
 . دمیدی رو م دیچشماش ترد یتو زدمی داشتم حرف م ینفسش بود که ترک برداشته بود وقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار    وسایب-

  نیبرم خونه آدرس اول   خواستیدست بلند کردم دلم نم   یتاکس نیاول  یاومدم، برا رونی شرکتش ب از
به مکان مورد نظرم   قهیدادم، بعد از حدود چهل و پنج دق  یرو به راننده تاکس دی م رسکه به ذهن ییجا
 . میدیرس

 آروم پارک مشغول قدم زدن شدم.  یفضا یشدم، تو ادهیپ  نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا

پارک و من   نیا میاومدی که با پدرم م یافتادم وقت  هامیبچگ  ادیها نشستم، بچه  یمکان باز یروروبه 
 ادیاز  شد،ی کردن دعوامون م  یسر تاب باز شهیبا مدوسا هم دادیو هلم م  نشوندی تاب م یرو رو

 لبم شکوفه زد.  یخنده رو   میدوران بچگ
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گرفتم دوست   شی برگشت رو پ  ری زرد رنگ پارک بلند شدم و مس مکتین ینشستن از رو  یاز کم بعد
و مامانم   نی دوست داشتم بازم بچه بشم. بخورم زم گه،یکس د  یخودم باشم نه برا یداشتم امروز برا

 . یبزرگ شد ستین یزی و بغلم کنه بگه چ ادیب

 گفتم: داشتمی که آروم قدم بر م  نطوریلب هم  ریز

 .  دیارزی بود که به امتحانش نم  ییبزرگ شدن آرزو -

گرفتم و رفتم خونه، سرم از هجوم   یتاکس  دمیپارک رس یبه خروج یو وقت  دمیکش یق یعم  نفس
 مرور خاطرات تلخ گذشتم، نداشت.   یبرا ییجا  یخاطرات بچگ

 کردم که مامان گفت:  یخونه شدم و سالم بلند وارد

 تو سرت آرومتر بابات خوابه.   یسالم، چته دوباره صدات رو انداخت کیعل -

 مادرم زدم و گفتم:  یهمه لطف و مهربون نیبه ا یلبخند

 شم. چشم چ -

بلند خودم رو به اتاقم رسوندم؛ بعد از   یهاتاسف تکون داد و مشغول بافتن شد، با قدم  یاز رو یسر
وقت بود    یل یو درست کردن دابسمش سرگرم کردم خ  ی نقاش دنیعوض کردن لباس خودم رو با کش

 کارا نکرده بودم.  نیکه از ا

شام صدام   یمامان که برا یبا صدا  مآوردی فردا داشتم، داشتم بال در م یبرا  یو ذوق خاص  شوق
 نشستم و به به و چه چه کنان گفتم:  یصندل   یاومدم؛ رو رونی از اتاقم ب کردیم

 کرده!  وونهیمامانم چه کرده، همه رو د نیبب  یوا -

 گفت:  نشستی همونطور که م مامان

 ! ؟یزن یدوباره شنگول م  هیچ -

 از من گفت:  یو به طرفدار دیخند  بابا

 کرد خانم.   فینگفت دخترم، ازت تعر یزیچ -
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 به من و بابا کرد و گفت:  یزیآم  دینگاه تهد مامان

 ! د؟یکرد  یکی با هم دست به  -

 خنده و گفتم:  ریزدم ز یپق

 کردم.    فیمن فقط ازتون تعر د؟یمامان جان شما چرا انقدر شکاک -

  یفت و مشغول شد، بابا هم خندش گرفته بود ولگ  یلب استغفرالله ری چپ چپ نگاهم کرد و ز مامان
 اکتفا کرد.  زیو ر کیلبخند کوچ  کیاز ترس مامان به 

 

به  یو بلند شدم نگاه دمیکش یاتاق شلوغم بود، اوف  دمیکه د یزی چ نیشدم اول  داریخواب که ب از
 ساعت هفته که!  یساعت انداختم وا

  رونیکردم و از خونه ب یسر سر  یاومدم خداحافظ رونی از اتاقم ب فمیآماده شدم و با برداشتن ک زود
  هیبعد از حساب کرا  دمیساعت رس  کیگرفتم و آدرس شرکت آراس رو دادم، بعد از حدود  یزدم تاکس

 شدم وارد شرکت آراس شدم.  ادهیپ

گل از گلش شکفت   دنمیاومد، با د ونری رفتم که همون لحظه آراس از اتاقش ب  شیمنش  زیطرف م  به
 و با همون نگاه فوق العاده مهربونش گفت: 

 مادمازل.  یخوش اومد -

 زدم و گفتم :  یلبخند

   م؟یشروع کن دیممنون. از کجا با -

 به لباسام و صورتم کرد و گفت:  ینگاه

 روشن.   یاونم با رنگا م؛یری چند دست لباس بگ دیاول با -

 تکون دادم و گفتم:  یسر اومده؛یخوشش ن  ادیز رمیت یکه از لباسا زدمی م حدس

   ازه؟ی باشه اما واقعًا ن -
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 و گفت:  دیپر پشتش کش یبه موها یدست

 .  یکن یاساس  رییتغ  کی دیآره، تو با کنمی من فکر م -

  نیز اا تونمیم دونستمی نم م،یآراس شد نیسوار ماش میاومد رونیگفتم و با آراس از شرکت ب  یاباشه 
 نه؟  ایدست بکشم  رهیت  یلباسا

. آراس من رو به داخل مغازه  میشدم وارد پاساژ شد  ادهیپ  نیباال انداختم و همراهش از ماش یاشونه
ما برخورد   ی با هر دو یی مرد جوان بودن با خوش رو کی زن و   کیکرد که فروشندش  تی هدا یبزرگ

 کردن و به درخواست آراس چند دست مانتو و شلوار آوردن.  

ناز بودن از    یل یکه خ کی و ش نیحال سنگ  نیروشن و در ع یخوشگل و خوش طرح بودن، رنگا  یلیخ
 روحم به وجد اومد و ذوق زده شدم.   ابیشاد و کم  یهمه رنگا نیا دنید

ساعت اونجا   کیتا  گرفتم،یبامزه م یخودم ژستا یبرا نهیی آ یو جلو  کردمیهمه رو پرو م یکی  یکی
 . می لباس از مغازه خارج شد یهاسه یپر از ک ییآخرم با دستا  میکردیو لباس انتخاب م میبود

و کفش   فی بار هم به انتخاب آراس چند تا ک  نیو کفش، ا فیفروشگاه ک کی تو  میاز اون رفت بعد
 داشت!   یخوب قهٔ ی واقعًا سل میدیست خر

بودم که  دهیحوصله ند نیرو با ا یوقت مرد چیبودم، ه دهیآراس ند یقگی رو به خوش سل یکس
 آراس برام جالب بود!  تیکنه شخص دیو خر ادی ب یزن  ایدختر  کی یکه غر بزنه پا به پا نیبدون ا

 بودم.  دهیآراس ند یو مهربون یرو به صبور  یکس میزندگ  تو

به آراس که آروم در حال  ی نگاه م،یاومد رونیتموم شد از پاساژ ب دامونیکه کار خر نیاز ا بعد
 بود کردم و گفتم: یرانندگ 

 ممنون.   -

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه متعجب

 ! ؟یواسه چ -

 قدر دانم رو بهش دوختم و گفتم:  نگاه
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رو هم امتحان کنم،   گهید یباز نشد درا ایبه روم بسته شد  یدر کیاگه  یکه بهم فهموند نیواسه ا -
 . یرو بهم برگردوند میبه زندگ  دیممنون که ام

 

حس   ی ل یرسوندم، خ انیبه پا ییبایز  یلیخ یرو با انداختن چند تا عکس با ژستا میروز کار نیاول
که  نیبه ا کردم ی راه همش فکر م  یگرفتم تو یتاکس کی اومدم و  رونیداشتم. از آژانس مد ب یخوب

که   یاکسراننده ت یتر بودم، با صداموفق  یل یاون وقت االن خ کردمی شروع م  کار رو نیکاش زودتر ا
 شدم. ادهی رو حساب کردم پ هیاز افکارم دل کندم و کرا میدیرس گفتیم

 مامان به گوشم خورد:  یدر رو فشردم که صدا زنگ

   ه؟یک -

 .  وسامیب -

وقت بود که   یلینشستم خ اطی تاب گوشه ح   یشدم و رو  اطمونیباز شد وارد ح  یکی ت یبا صدا در
بود افتاد؛ دوران  اطی گوشه از ح کیکه  کمی ء کوچتاب نشسته بودم، نگاهم به کلبه نیا یرو گهید

 داشتم.  یعال   یبچگ

و    کردمیاگه قهر م شهیهم ک،یاون کلبه کوچ یتو ایتاب  نیا یرو  ایبا مدوسا بودم  ایو  میبچگ  کل
لبام خونه   یلبخند رو یخوش بچگ یاون روزا یآورد  ادیاز  کردن،ی م دامیکلبه پ یتو گرفتیدلم م
 کرد.

 اومدم:  رونیب  میدوران بچگ یمامان از حال و هوا یصدا با

 سرما.   نیتو ا یخوری تو، سرما م ای ب  وسایب -

 جام بلند شدم و گفتم: از

 چشم.  -

هام رو از تنم  لباس  کردمی م ادی ز یبه اتاقم رفتم، احساس خستگ میوارد خونه شدم و مستق آهسته
 اومدم.   رونی از حموم ب یاقهیکندم و وارد حموم شدم، بعد از گرفتن دوش ده دق
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به   یبرداشتم و نگاه یعسل یرو از رو میتختم رها کردم، گوش  یرو تنم کردم و خودم رو رو هاملباس 
لود  یکی  یکی هام رو ذوق عکس  ام رو فرستاده بود، با شوق وهتلگرامم انداختم. عکاس آژانس عکس 

 قشنگ شده بودن! یل یهر کدوم دوست داشتم پرواز کنم، خ دنیکردم و با د

صفحه   یو بعد اسم آراس رو دیدستم لرز یتو یدفعه گوش کیها بودم که حال نگاه کردن عکس در
 نقش بست، تماس رو وصل کردم: 

 سالم.  -

 گوشم زنگ خورد:  یآراس تو زی انگ جانیه یصدا

   ؟یآ سالم چطور -

 و گفتم:  دمیخند

   د؟یخوبم ممنون شما چطور -

 د؟ یمنم خوبم ممنون، عکسا به دستت رس  -

 گفتم:  یادیشوق ز با

 خوب شدن!  یل یقشنگن خ یلیخ  دن،یآره به دستم رس -

 زد و گفت:  یانه خنده مردو تک

 بخاطر چهره تو بود که عکسا خوب از آب در اومدن.  -

 رو لبم نقش بست.    یخجول  لبخند

 ! دیشما لطف دار -

 خودش:  یو بعد صدا دیبه گوشم رس قشی نفس عم یصدا

   ؟یراحت باش. اوک  ؟ینباش یانقدر رسم  شهیم -

 رو گرفته بود کنار زدم و گفتم:  دمید یاز موهام که جلو یاتره 



 ی ضربان زندگ 

61 
 

 باشه.   -

 فعال.   میزنیبعدًا با هم حرف م کنن،ی من رو صدا م وسایب -

 فعال.  یاوک -

هم گذاشتم، کم  یبهتر رو یاندهیآ دیچشمام رو به ام دم،یپتو خز ریتختم انداختم و ز  یرو رو یگوش 
 تموم وجودم رو گرفت.  یق یکم چشمام گرم شد و خواب عم

 

اما بعد درست شد؛ بعد   دیدیچشمام اول اطراف رو تار م دم،یصورتم از خواب پر  یرو یتکون دست با
بچه دختر عموم   یبه اطرافم کردم که شاد یصورتم بود افتادم. نگاه  یکه رو یدست  ادیاز چند لحظه 

 نبود.   شتریدو سه سالش ب دمیرو د

 تپلش زدم و گفتم:  یدستا یرو یاکردم که لبخند زد بوسه بغلش

 تپلم. یاتو چقدر خوشمزه یوا -

که داشت با   دمیشنی دختر عموم نهال رو م یرفتم، صدا ییرای اومدم و به سمت پذ رونی اتاقم ب از
 غافل شدن!  ایدوتا افتادن کنار هم از دن نیدوباره ا زدیمدوسا حرف م 

 شدم و گفتم:   ییرایپذ وارد

 . یبه به نهال جون خوش اومد -

 شد و گفت:  بلند

 تو اتاق تو بود؟!   یعه شاد  زم،ی ممنون عز -

 با خنده گفت:  مدوسا

 من بردمش.  -

که برم   نی ا یوقت داشتم برا یکوچولو رو به مامانش دادم و کنارشون نشستم هنوز دو ساعت  یشاد
م رو هم بهشون دادم. نهال دختر خوب و  کردن دایبا نهال و مدوسا گپ زدم و خبر کار پ   یسرکارم، کم
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دست   کی  میدبو دهیقبل با آراس خر یکه سر ییبود، از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم از لباسا  یشوخ
 انتخاب کردم و تنم کردم. 

 زد و گفت:  یسوت  دنمیاز اتاقم خارج شدم؛ نهال با د فمیاز زدن ادکلن و برداشتن ک بعد

   دختر. یشد  ییجون چه هلو -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ممنون، نظر لطفته! -

گرفتم و آدرس رو بهش دادم. بعد از   یزدم، تاکس رونی کردم و از خونه ب ینهال و مدوسا خداحافظ از
در   یو جلو دیشدم؛ آراس هم، هم زمان با من رس ادهی پ  نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا دنیرس

 !میدی رو د گهیشرکت هم د

و صورتم کرد و    پیبه ت یتا بهم برسه. نگاه ستادمیشد، ا  یگوشهء لبش طراح ی لبخند قشنگ دنمید با
 گفت: 

 ! یپ یسالم، به به چه ت -

 زدم و گفتم:   یخجول  لبخند

 . یسالم، مرس -

کنم،   یباز  یغاتیتبل زریت کی  یساعت تو کی غ یتبل ی. قرار بود امروز برامیهم وارد شرکت شد با
که صورتم رو هم درست   نیکردم و بعد از ا ضی که طراح لباس گفت تعو ییاههام رو با لباس لباس 

خستم کرد اما، دوست داشتم هر چه  یل یخ  یغاتیتبل زر ی ت  نیشدم. ا یبردار لمیکردن وارد صحنهء ف 
 چطور شدن.  نمیزودتر بب 

  ین یبوق ماش یزدم که با صدا رونی خوردن غذا از شرکت ب  یو برا دمیهام رو پوش نهار بود، لباس  میتا
 قدم عقب رفتم.  کیاز ترس 

با اشارٔه دستش گفت که سوار بشم اما،   دمیطرف انداختم که پشت رلش آراس رو د نیبه ماش  ینگاه
 منه.   سی بشم آراس فقط رئ نشیزشت بود که سوار ماش یلی خب خ
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 شد و گفت:  ادهیپ  نیخودش از ماش دیدو دل بودنم رو د یوقت

 . میسوار شو، امروز رو با هم غذا بخور ا ی ب یکنی ارف م چرا تع -

 مزاحم شما بشم.  خوامی نم -

 و گفت:   دیبه کتش کش یدست

 سوار شو.   یتو مراحم -

بود که  ن یا شیخوب  میدیرس قهیروند، بعد از ده دق یشدم و با هم به سمت رستوران  نشی ماش سوار
 با شرکت فاصله نداشت.  ادیز

 

ها و بعد از  کارمون به روال خودش برگشت و بعد از اتمام کار  م،یاز صرف نهار به شرکت برگشت بعد
  دنیاتوبوسها قدم برداشتم که با شن ستگاهیاومدم، به سمت ا رونیبا هم کارا از شرکت ب  یخداحافظ 

 بست.   خیهام رگ  یکه از پشت سر صدام زد خون تو یکس یصدا

 .  سایوا  وسایب -

اون  ن یکرده بود! ا ریی . به سمت صدا برگشتم چقدر تغستادمیهام سست شد و اقدم  خودآگاهنا 
  ینفر که باربد نبود. چشمام از اشک پر و خال  کیبود  گهی نفر د کیرفت انگار  شمینبود که از پ  یباربد

 .  ختنیری نم  نییوم پاکد چیاما ه شدیم

دستم رو به درخت کنارم   دیچرخی داشت دور سرم م یانگار همه چ  دنش،یشد از د ییجور کی دلم
 : دادی م ینگران  ی. صداش به گوشم خورد که بوافتمی وقت ن کیگرفتم تا 

 شد؟   یچ -

من سر جاش متوقف  یبا صدا ه؟ یآدم ک نیکرد که ا لی بشه که انگار تازه عقلم تحل  کمینزد خواست
 شد: 

 !؟یجلو، االنم راهت رو بکش برو چرا اومد  این -
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ول کرد و رفت   تی اون وضع یکه من رو تو یمگه وقت کشه؟ی انداخت چرا خجالت م  نییرو پا  سرش
 !  شم؟یم یفکر کرد که من چه حال نیاصالً به ا د؟یخجالت کش 

 : دیخش دارش به گوشم رس یصدا

 !شهیتو نم ی شکیه  وسا،یبهم بده ب گهیفرصت د کی -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

  یوقت ؟ یحالم رو بپرس یاصالً اومد ؟یاصالً به من فکر کرد یکردی ترکم م ی داشت یفرصت؟ وقت -
! االن ؟یهم بودنمون افتاد  شیپ یهامن و لحظه   ادیلحظه  کیاصالً  یکردی م  انتی خ یداشت
 !یپشت سرت نگاه کن، همه رو خراب کرد یهابه پل کنم؟ی االن که تازه دارم فراموشت م  ؟یاومد

 باز کرد و گفت:  لب

 من...  وسایب -

 ادامه بده: نیاز ا شتریب نذاشتم

کار   ی اما، تو چ کردمی و آرزو به حرفات هر شب فکر م دی ام یبا کل  ار، ین  فتیدهن کث یاسم من رو تو -
خنجرت   ی که هنوزم جا یفرو کرد گرمیج  یرو تو  انتتی خنجر خ  ییجور کیام؟ با من و آرزوه یکرد

 نیکه تا هفت نسل بعد منم درد ا یبه دلم بزن  یزخم یتونست  گمیم  کیبهت تبر نی. آفرکنهی درد م
 زخم رو حس کنن.  

  زدیم  نمیس واریخودش رو به در و د دهیگنجشک ترس کیو به راهم ادامه دادم دلم مثل  برگشتم
 یگردو ک یشده بود بغضم مثل  سی تمام تنم از عرق سرد خ دن،یلرزی م تی دستام از شدت عصبان

 . اومدی نه باال م رفت ی م نییکرده بود نه پا ری گلوم گ یبزرگ تو

اتوبوس گذشته  ستگاهیندادم و به راهم ادامه دادم از ا یتیاما، اهم  دمیرو از پشت سر شن  صداش
 بودم.   دهیبودم و خودم اصالً نفهم

پاهام تحمل   گهید شد،یتر م جونی به شدت درد گرفته بود پاهام هر لحظه سست تر و ب  سرم
کنارم گرفته بودم و راه   واریدرست راه برم؛ دستم رو به د تونستمی وزن بدنم رو نداشتن نم ینیسنگ
 خوردم.   نی رفتن و زم یاه یشد که چشمام س یچ دونمی دفعه نم کی رفتمیم
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 بود. یک ی هم فقط تار بعد

 

وصل کرده    یتن  ستیچشمام رو بازکنم اما، انگار به چشمام چند تا وزن ب  کردمی م یآروم سع  آروم
تالش کردم و بالخره تونستم چشمام رو باز کنم. اولش   گهیشده بودن چند بار د  نیسنگ یل یباشن خ

 واضح شد.  دمیاما کم کم د دمیدی همه جا رو تار م

 اومدی که از ته چاه در م ییبا صدا کردی کجام و سرم به شدت درد م دونستمید، نم بو دیجا سف  همه
 گفتم: 

 من کجام؟   -

 قرار گرفت.   دمید یاش که جلوو بعدش چهره  دیآراس به گوشم رس یصدا

 .  یمارستان یب -

 گفتم:  یخشک بود به سخت گلوم

 !  ؟یآب بهم بد وانیل کی شهیم -

به طرف تختم اومد بلندم   ختیآب ر  یوان یکه اونجا بود ل یتکون داد و از پارچ دییتا  یبه معنا یسر
 از آب رو خوردم.   یتخت نشوند؛ آب رو به سمت دهنم آورد و کم  یکرد و من رو به صورت نشسته رو

 آورده؟ مگه چم شده بود؟! سواالتم رو به زبون آوردم:  نجایکه چرا من رو به ا اومدی نم ادمی

 ! نجام؟یمن چرا ا -

 کنار تخت نشست و گفت:  یصندل یرو

  تی و بعد با عصبان نیپسر جلوت رو گرفت با هم حرف زد کی دمت،ید رونیب  یاز شرکت رفت یوقت -
محلٔه خودتون از  یراه رفتن تو  یدنبالت راه افتادم که بعد از کل ادی سرت ب ییبال  دمیمن ترس یرفت

 وسا؟ یبود ب  ی. اون پسر کنجایمنم آوردمت ا ،یهوش رفت

 آخه؟!  یباربد چرا دوباره برگشت یاومد باربد...! وا ادمی  زیهمه چ حاال
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 .کردمی م یکه به خاطرش داشتم خودکش یباربد بود. کس  -

درست حرف بزنم صدام   ذاشتی که تو گلوم بود نم   یاز آبروهاش از تعجب باال رفت، بغض  یکی
 گفت:  دیشن لرزونم رو که  یآراس صدا د؛یلرزیم

 یادفعه کی فراموشش کن نه  ت،ی گند بزنه به زندگ ادیروته نزار دوباره ب شهیپ ی خوب ندهٔ یتو آ  وسایب -
 بلکه آروم آروم.  

چهره و   یتو  یاالن هم آروم شدم، آرامش خاص شدمیآرامش بخش آراس آروم م یبا حرفا شهیهم
 بهش زدم و گفتم:  یصداش بود، لبخند

 آراس.   یمرس -

 و گفت:   دیبه روم پاش  یدلبخن

 دختر خوب بخند.  نیآفر -

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 بغلم کرد و گفت:  یبه سمتم اومدن و مامان با نگران  یورودم به خونه مامان و بابا با نگران با

 دل مادر؟!   زیعز یدخترم؟ کجا بود یخوب  -

 و گفتم: دمیرو بوس   سرش

 استراحت کنم. کمی دیبا  هیسر درد داشتم رفتم دکتر گفت از خستگ کمی خوبم مامانم خوبم،  -

کردم قانع   یهام سعلب  یلبخند رو دنینگاهش آروم شد اما، مامان انگار نه آروم نشد  اما با د  بابا
 هام رو عوض کردم به طرف تختم رفتم.  که لباس  نیبشه. وارد اتاقم شدم و بعد از ا

باربد؟ مگه ازدواج نکرده   دمتیدیوقت نم  چیاگه ه شدی م یسخت. چ  یلیرو داشتم، خ یخت س روز
 شد؟ چرا برگشت؟! ی دفعه چ کیبود پس 

 

 - آراس فرهنگ-
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رو   وسایپسر ب  نیا ذاشتمیم دی که داشتم مصمم تر شده بودم، نبا ی میتماسم به تصم انیاز پا بعد
 . بخشهی نور م شی آشفته کنه اون تازه داره به زندگ

با زنگ   نم،یرو بب  ش یناراحت خواستی اصالً دلم نم  کنه،یباربد باز هم بهش فکر م  دنیکه با د دونمیم
 اومدم برادرم بود، آراز.   رونی و حالش ب وسایاز فکر ب  میخوردن گوش

 جانم داداش؟!   -

 .  یپر انرژ شهیبه گوشم خورد، مثله هم  طونشی ش یصدا

   ؟یچطور بال داداش،  یجانت ب  -

 . خوادی م یزی چ کی دمیلحن حرف زدنش فهم از

 من که خوبم اما، تو برو سر اصل مطلب.   -

 تته پته کرد و بعد گفت:  کمی

   ؟یعه داداش از کجا حدس زد -

 و گفتم:  دمیخند

 ! ؟یخوای م  یچ نمیبگو بب -

 ش؟ ی با دوستام برم ک یاهفته کی شهیفقط م خوامی نم یادیز  زیواال چ -

 کردم و بعد گفتم:  یفکر

 مراقب خودت باش.   یبرو ول  -

 ذوق گفت:  با

 عاشقتم به موال.   -
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  یچهار و س باً ی از دست آراز تکون دادم. ساعت تقر یسر ،یذوقش زود قطع کرد بدون خداحافظ از
م امروز رو بهش گفته حرکت کرد وسایزدم و به طرف خونهء ب رونی بعد از ظهر بود که از شرکت ب قهیدق

 آژانس.   ادیبودم ن

رو   یخانم مسن یشدم.  دستم رو به سمت زنگ بردم و فشردم که صدا ادهیرو پارک کردم و پ  نیماش
 : دم یشن

   ه؟یک -

 رو صاف کردم و گفتم:  صدام

 آراس فرهنگ هستم.  -

مادر   کنمیکه فکر م یباز شد، وارد خونه شدم. با ورودم خانم مسن  یک یت یاز چند لحظه در با صدا بعد
 گفت:  ییاستقبال جلو اومد با خوش رو یبود برا وسایب

 داخل.   دییبفرما د،یخوش اومد یل یسالم خ -

 تواضع گفتم:  با

 ممنون.  یل یسالم خ -

صحبت   وسا یشد. من اومدم بودم با ب  ییرایمشغول پذ وسا یکه اونجا بود نشستم مادر ب یمبل  یرو
 که خوش بگذرونم.  نیکنم نه ا

 به مادرش گفتم:  رو

 خانم هستن؟!   وسایخانم رستگار، ب  - 

 از پشت سرم اومد و خودش جوابم رو داد:  وسایب یصدا

 . نجامیسالم. من ا -

 

 - رستگار   وسایب-
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که اومد تو خونه.  دمیاز پنجره اتاقم د گرفت،یکه از مامان سراغم رو م دم یآراس رو شن یصدا
 گفتم:  رفتمی م یت مبلهمونطور که به سم

 ! نجامیمن ا -

 سمتم برگشت و گفت:  به

 خبر خوش برات دارم.  کی  نیبش ای عه سالم، ب -

خبر خوش تونست حالم رو   نیا دیاتفاق شا نیباشه؟! بعد از ا تونهی م یخبر خوش چ نیا یعنی یوا
 خودم رو کنترل کنم.   جانیکردم ه یبهتر کنه، سع

 دوست دارم هر چه زودتر اون خبر رو بشنوم!   ،یسالم خوش اومد -

 و گفت:  دیرو نوش  شییاز چا  یقلوپ

 اومده.   یکار شنهادیممنون، از کانادا برات پ -

  میبچگ یِ به آرزو تونمیها مبعد از مدت  یعنی یزده نگاش کردم، من؟ کانادا؟! نه، چطور؟! وا بهت
  دیمامان بادم خواب  یدهنم گذاشتم اما با صدا یجلو ادیاز ذوق ز برسم؟ چشمام رو بستم و دستام رو 

 : 

 !زمی عز هیکردنش کار سخت  یول کنه، راض  بیکشور غر کی یفکر نکنم بابات تو رو تو وسایب -

 بهم داد: یاتازه   دیآراس ام یصدا اما

ره باهات  رو هم بگم که من هم قرا نیدر ضمن ا کنم،ی رستگار صحبت م  ینگران نباش من با آقا  -
 . یمن رو دار یستی و تو اونجا تنها ن  امیب

و   یمهربون  نیشدت و با ا نیتا به حال پشتم نبود به ا یخوشحال شدم، کس   شتریجمله آخرش ب با
 محبت!

 دان نگاهش کردم و گفتم:  قدر

 بشم.  دی نا ام یوقت نذاشت  چیه کنمی که باهات کار م   یممنون آراس از وقت -
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 لبخند زد و گفت:  مامان

که   یقیکنم به هر طر یپدرش رو راض یحاضرم حت کنهیم  شرفتیآقا آراس اگه بدونم دخترم واقعًا پ -
  کشه؟ی سفر چقدر طول م نیهست. فقط  ا

 به دستاش کرد و گفت:  ینگاه  آراس

  میتر بگکنه، به شرفتیپ تونهیم  وسایکه ب نیشک نداشته باش  د،یخانم رستگار من رو آراس صدا کن -
شش سال طول بکشه   ایو ممکنه پنج  میکار دار یل یما اونجا خ م؟یگردی برم رانیبه ا گهیچند سال د

 . میتا برگرد

  دیشا وسایب  یبر  دیشش سال؟! چطور از خانوادم دل بکنم؟ اما تو با ایزد، پنج  رونیاز حدقه ب  چشمام
  یاز نو شروع کن ،یباز کن تی زندگ  یبرا  زیو تم  دیصفحه جد ک یو  یبا رفتنت باربد رو هم فراموش کن 

 . ندتیو آ  تی به ساختن زندگ

 رو گرفته بودن رو کنار زدم و گفتم:  دمید یکه جلو ییموها

ه مدت دونمیبرم م  دیبزار کنمی من خودم دوست دارم که برم خواهش م دیمامان لطفا مخالفت نکن -
کن   شیامشب راض نیکن هم یمامان بابا رو راض  گذره؛ی چشم بهم زدن م کی هستش اما، با  یادیز

 برم.   نیبزار

 فکر کردن گفت:  یمن و آراس چرخوند و بعد از کم  نینگاهش رو ب  مامان

 ! یشرط  کیباشه اما به  -

 : میو آراس با هم و هم زمان گفت من

 ! ؟ی چه شرط -

 رو خورد:   شییاز چا یبه ما انداخت و قلوپ  یدوباره نگاه مامان

و  میکه من و بابات شرمنده بش وسایازت سر نزنه ب یی خطا د،یکه مراقب باش  دیبهم قول بد دیبا -
 . میسر بلند کن مینتون
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موضوع رو به بابا بگم و  نیفکر کردم که چطور ا نیکاناپه نشستم و به ا یاز بدرقه کردن آراس رو بعد
 ده؟یکنم؟! اصالً اجازه م شیراض  یتر چطوراز اون مهم

 به خودم اومدم:  المی که پا برهنه اومد وسط خ وسایب یفکر بودم که با صدا یتو

 شده؟!  یزی! چیتو فکر -

 چشماش دوختم و گفتم:  یرو تو نگاهم

 کردن بابا.   یتو فکر راض  -

 که از تعجب گرد شده بود گفت:  یی تعجب و با چشما با

 چرا؟! -

 و گفتم:   دمیکش یپوف

  یبرم؛ خودمم دوست دارم برم. مامان راض خوادیاز کانادا برام اومده آراس م یکار شنهادیپ کی -
 بشه.  یشده اما فکر نکنم بابا راض

اب عکس  . به قمیهامون رفتهر کدوم به اتاق گه،یصحبت کردن با هم د یگفت و بعد از کم یآهان
. اگه دمیکش یق ینفس عم م،یکنار تختم نگاه کردم مامان، بابا، خودم و مدوسا خانوادم چقدر شاد بود

اوف.   ؟یبشن چ تی اگه با رفتنم خانوادم اذ ؟ینه بابا چه اتفاق ؟یچ افتهی ب یبا رفتنم به اونجا اتفاق
 رو از ذهنم دور کنم.   یبد و منف یکردم فکرا یسع

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

بهتر بود. دو تقه به در  ینطوریا ه،یاز زبون خودم بشنوه تا ازبق  خواستمیاتاق کارش بود م یتو  بابا
 اش به گوشم خورد: پر جذبه  یزدم که صدا

 داخل.  ایب -

 اتاقش شدم و گفتم: وارد

 باباجون.  -
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 به من کرد و گفت:  یو نگاه  دیدست از کار کش بابا

 ! نی بش  ایجانم دخترم؟ ب -

روبروش   یمبل چرم  یلباش بود نگاه کردم، چطور بگم بهش؟ با استرس رو یکه رو یلبخند به
 نشستم، دهن باز کردم و گفتم: 

 کار دادن.  شنهادیبهم پ یکشور خارج  کیام، بابا از طرف  -

 گفت:  دی سکوتم رو د یبگم وقت یچ گهید دونستمی نم

 خب؟  -

 گوشم زدم و گفتم:  *"و موهام رو پشت

 رو قبول کنم! شنهادیپ  نیا خوامیم دیبابا اگه شما اجازه بد  -

 بهم کرد و گفت:  یمتفکر نگاه

 و اگه اجازه ندم؟!  -

 انداختم و گفتم:  نیی رو پا سرم

 بابا.  دیهست میقهرمان زندگ نیو اول دیزیمن عز یکه برم. بالخره شما برا کنمی قبول نم  -

 دستاش گرفت و گفت:  یلند شد و کنارم نشست و دستم رو توکارش ب یصندل  یرو از

به آرزوهات دست   دنیمنه، دوست ندارم به خاطر رس یقلب  یتو آرزو یکه خوشبخت  یدونی دخترم م  -
 یرو تو یزی لحظه هم ناراحت بشه و حسرت چ کی دختر من  خوادی دلم نم یبزن  گهید یبه کارا
که من رو   یکنی نم یوقت کار چیه دونمیچون م  دمیاجازه رو به تو م  نی بخوره، من ا شی زندگ

 . یباعث افتخارم بود دمیکه بودم و د ییتا جا یشرمنده کن 

 چشماش نگاه کردم و گفتم:  یشد، قدر دان تو یهام طراحرو لب  ی بابا لبخند فاتی تعر از

 .کنمی نم مونتونیوقت پش چیه دیممنون بابا مطمئن باش -
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 و گفتم:  دمیرو بوس گونش

 بابا جون.   شمیمزاحمتون نم گهیمن د -

که بابا   شهیخدا اصالً باورم نم یبه اتاقم رفتم وا جانیو ه  یاومدم با خوشحال رونیاتاقش ب  از
پرواز کنم،   خواستمی م  یبرام بزاره. از خوشحال  یکه شرط و شروط نیبهم داد؛ بدون ا یااجازه  نیهمچ

 تخت پرت کردم. یو خودم رو رو  دمیکش یق ینفس عم

 

  یلیشده خ   یکه بابا راض دی فهم یکارم زنگ زدن به آراس بود، وقت نیشدم اول  داریخواب که ب از
 خوشحال شد، درست مثله من. 

از اتاقم  یارژ گلبه یشاد انتخاب کردم، با زدن کم  یهارو از رنگ  پمیشروع کردم و ت  یرو پر انرژ روزم 
اون   نیاومدم، از بابا اجازه گرفتم که امروز رو با ماش رونی اومدم، با خوردن صبحانه از خونه ب رونیب

 موافقت کرد.   یحرف چیبرم اونم بدون ه

پارک کردم و   یارو گوشه  نیماش دننیراه افتادم؛ با رس یعکاس  شنیشدم و به سمت لوک   نیماش سوار
به سمتم  دنمیو به سمتشون رفتم. آراس با د دمیو آراس رو د یعکاس  پیشدم اک ادهیپ  نیاز ماش

 اومد و گفت: 

 سالم، حالت چطوره؟  -

 گفتم:  رفتمیکه به طرفش م همونطور

 ! ؟یسالم خوبم تو چطور -

 زد و گفت:   یچشمک

 باشم.   تونمی نم  نیبهتر از ا یکه صبح بهم داد یبا خبر -

افتاد که من اصالً پاسپورت ندارم. به سمت آراس  ادمیدفعه  کینگفتم،   یزیچ گهیو د دمیخند
 برگشتم و گفتم: 

 آ، من اصال پاسپورت ندارم! -
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 بهم انداخت و گفت:   یهی عاقل اندر سف نگاه

 منتظرتن.    کاپیها واسه م. زود باش برو بچه کنمی رو درست م زیتو نگران نباش من خودم همه چ-

و   ییجوابم رو با خوش رو الیو ل  ایگفتم که تان  یسالم بلند رفتم، میگفتم و به سمت اتاق گر یاباشه 
طول   یموهام. کار صورت و موهام دو ساعت یرو الیو ل کردی صورتم کار م  یرو  ایدادن؛ تان تی م یصم
  دمیپوشیم  یاس عک یبرا دیکه با ی که کار هر دوتاشون تموم شد کمک کردن تا لباس نیبعد از ا دیکش

 رو، بپوشم.  

 یقد نهییآ ی جلو  د،یپوشی کت و شلوار م دیلباس عروس شده بودم، مدل پارتنر هم داشتم که با مدل
ام هم با موهام و چهره  شیعروس به تنم خوب نشسته بود، آرا دیشده بودم به خودم، لباس سف   رهیخ

 لباس ست شده بود.  

 با خنده رو بهم گفت:   ایتان

 ! یشد  ییجون عجب هلو -

 هم پشت بندش گفت:  الیل

 ! یلعنت  یشد یخوردن  -

 به هر دوشون زدم و گفتم:  نهییاز آ یچشمک

 .  دیمن برم تا شما دوتا من رو نخورد -

قدم برداشتم. آراس با   یزدم و به سمت مکان عکاس  رونیگفتن، از رختکن ب  یو جون  دنیدو خند هر
 گفت:  دمیرس یبه سر صحنه عکاس  یزد و وقت  یچشماش برق دنمید

 ! یشد  شهیخوشگلتر از هم -

و   میچند مدل عکس گرفت گهیاومد با هم د قهیگفتم، پارتنرم هم بعد از چند دق یخجالت ممنون با
 گهید م،یگرفتی عکس تک نفره م  دیعکس دو نفره با  ی. بعد از کلمیبعدش مکانمون رو عوض کرد

 شدم.   تی اذ یلیبرام نمونده  بود با اون لباس و کفش خ  یینا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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  خواستینمونده بود م یزیچ گهید  باً ی و آراس دنبال پاسپورت من بود و تقر گذشتیم یاهفته کی
 خودم هم دوست داشتم تا زودتر برم.   میهر چه زودتر کارهامون رو جور کنه تا بر

  غیتبل یبرا دادنی م یشنهادیو هر وقت که بهم پ  گذشتنی از پس هم م یو تکرار یعاد  روزها
 خونه بودم.  یتو کاری نبود ب شنهادیاگه هم پ رفتمیم

 هم به شدت سر رفته بود.   امحوصله 

 جواب دادم:   یحوصلگی با ب  یزنگ گوش یصدا با

 بله؟   -

 کرده بود؟! دایا پرو از کج دمیشکه شدم، شماره جد دمیکه شن ییصدا با

 

 کرده بود؟!  دایرو از کجا پ دمیشوکه شدم، شماره جد دمیکه شن ییصدا با

 لحظه گوش کن!   کیسالم،  -

 و حرص گفتم:  تی رو بستم و با عصبان چشمام

 از جونم؟  یخوای م یچ -

 : دمیشن  یاش رو از پشت گوشکالفه یصدا

 مثله تو نشد برام!  یشکیفرصت دوباره، ه  کی -

 زدم و گفتم:  یصدا دار  پوزخند

 !؟یدوستم دار ؟یجد -

 شاد شد، با همون لحن خوشحال گفت:  صداش

 مگه نه؟  یآره دوستت دارم، توام دوستم دار -

 و بعد از چند لحظه سکوت گفتم:   دمیبلندم کش یموها یتو یدست کالفه
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 چیه گهیخوش نکن که من دوست دارم. من د  نیدلت رو به ا ،یکردی ترکم نم یاگه دوستم داشت -
 نسبت به تو ندارم. یحس

  تونهیو تا م رمیباربد رو بگ خواستی رو قطع کردم، عصابم به شدت خورد شده بود و دلم م  تماس
 برگشتنش.   دنیو د  اشافهیق دنیصداش، د دنیتحمل نداشتم تحمل شن گهیبزنمش د

بشه، دلم رو به زور آروم کرده   داریب  قشیه از خواب عمکه نسبت بهش دارم دوبار  یحس خواستمی نم
 یو چشمام رو رو دمیصورتم کش  یرو یرامش کنم. دست تونمی نم گهیبشه د یبودم اگه دوباره وحش 

 هم فشردم. 

خودش    یکه روحم رو تو یهمه تلخ نیهمه خاطره از ا نیاز ا خوادیخدا هر چه زود تر دلم م اوف
رفتم، دلم  رونیبلند شدم و از اتاقم ب  شمیآرا  زیم یصندل یغرق کرده، جدا بشم و راحت بشم. از رو

 بهتر از مدوسا؟! یاو کدوم شنونده خواستی درد و دل م کی

بود،   دشیجد  یدهایخر دنیداخل مدوسا وارد اتاقش شدم. مشغول د دییبفرما دنیزدم و با شن در
 تلخم بهم بزنم.   یرو با زدن حرفا   حال خوبش خواستی دلم نم

 مدوسا به خودم اومدم:  یصدا با

 شده؟  یزیچ -

 هول گفتم:  با

 . نمیرو بب داتینشده اومده بودم خر یزینه، چ -

و نشونم   آوردی رو در م دهاشیو کنار خودش نشوند. دونه دونه خر دیگفت و دستم رو کش یآهان
اومدم و   رونی و گفتن مبارکت باشه، از اتاقش ب کردمی لبخند اکتفا م کیو من هم فقط به  دادیم

 بهتر از اتاقم نداشتم! یرفتم اتاق خودم پناه گاه

رو که تموم اتفاقات خوب و بد   یکنار تختم، آلبوم  یعسل زی م یشدم به سمت کشو دهیکش ناخودآگاه
بود که رفتم سر  شید وقت پ چن  نیرفتم سراغش؟! آهان هم  یبار ک  نیآخر کردم، ی رو توش ثبت م

 کار.  
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  یرو قهیو چند دق دمیکش رونیکف اتاقم وآلبوم رو باز کردم دونه دونه عکسا رو از کاورشون ب نشستم
  ایکه به دن ی. از وقتاومدیم ادمیکه  ییها قبل البته تا جابه سال رفتمی و م کردمی هر کدوم مکث م 
 توش ثبت کرده بودم رو    شیاتفاقات چند وقته پ نیاومدم و تا هم 

بار که    نیخوردم، اول  نیکردم زم یبار که دوچرخه سوار نی خوردم، اول نیبار که راه رفتم زم نیاول
 خوردم.   نیکه عاشق شدم و بازم زم یبار نی به اول دمیخوردم و تا رس  نیزم دمیدو

 

  شیقبل یکاورهاشون گذاشتم و آلبوم رو به جا  یها رو مرتب توکف اتاق بلند شدم و همه عکس  از
 بهش انداختم که با شمارٔه آراس مواجه شدم.   ینگاه میبرگردوندم، با زنگ خوردن گوش

 تماس رو جواب دادم:  ییخوش رو با

 بله؟   -

 : دیچ یگوشم پ یمردونش تو یصدا

 ! ؟یخوب  -

 گفتم:  یکنجکاو با

 !  ؟یممنون، تو خوب -

 خنده گفت:  با

 خبر خوب برات دارم.  کیرو ول کن   یاشهیکل یحرفا   نیاهوم خوبم، ا -

 که بلند شدم گفتم:  یدر حال  جانی ه با

 زود بگو.  ؟یگیراست م  یوا -

 گوشم بود گفت:  یاش توقهقه یکه صدا یحال  در

 . رانیا یبا یو با شهیکارامون جور م  گهیتا دو هفته د گم،یباشه م -
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 گفتم:  دمیپری م نیی که باال و پا  یودر حال  دمیکش  یغیشوق ج  از

 خوشحال شدم.   یل یخ  ؟یگیم یجد -

 گفت:  یلحن شوخ  با

 . برو به خانوادتم بگو. دمیآ، فهم  -

ز اتاقم  تختم پرت کردم و ا یرو رو  یکوتاه تماس رو قطع کردم گوش یخداحافظ کیگفتم با  یاباشه 
از   یغ ی. با سر و صدا وارد سالن شدم و جدنیخبر پر کش  نیا دنیهام با شن زدم، کل غم و غصه رونیب

 که دستش بود رو سمتم پرت کرد و گفت:  یب یکه مامان س دم یکش ادیز  یخوشحال

 چته بچه؟   -

اومد و متعجب   رونی افتاد کنارش نشستم که بابا از اتاق کارش ب نی زم یرو  بیدادم و س  یخال جا
 گفت: 

 بود؟!  یک غی ج یشده؟ صدا یچ -

 گفتم:  جانی ه با

 . میریم گهیآراس زنگ زد گفت تا دو هفته د -

 و گفت:  هی گر ریدفعه زد ز کیخبر  نیا دنیبا شن مامان

 .  یهر چه زودتر بر یکه دوست دار گذرهی بهت بد م نجا یانقدر ا یعنی یوا -

 بغلم گرفتمش و گفتم:   یتو د،یخواب بادم

خاطره   یکل   نجایا شهینم  نجایکجا برام ا چیمن هر جا برم ه ؟یزنی که م هیچه حرف نیا ی عه مامان -
 تا حاال.   یدارم از بچگ

 آروم که شد بابا گفت:  یکم مامان

بود بگو برات بفرستم، اگه  ازتیازم پنهونش نکن هر چقدر که ن یداشت اجیاگه اون طرف به پول احت -
 !  ارمیاسمتم نم گهید یکنی موضوع رو ازم پنهون م  نیبفهمم که ا
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 پدر و مادرم زدم و گفتم:  یهمه مهربون نیبه ا یلبخند

 ازتون سخته. یدور شم،یدل تنگتون م یل یاگه برم خ -

 

 ه بعد~ ~دو هفت

 گفتم:  یمامان و بابا دوختم و با ناراحت ی اشک یرو  به چشما نگاهم

 . دا یکارا رو کن نیاگه ا شمیبه خدا منصرف م گه،ید دینکن  هیانقدر گر -

 تند تند اشکاش رو پاک کرد و گفت:  مامان

 مادر برو دخترم.  زی نه عز -

 و گفت:  دیبه سرم کش یبهم زد و دست یبخش  دیهم لبخند ام بابا

 . یکرد فقط به خودم بگو، برو تا از پروازت جا نموند تتیاذ  یدختربابا اگه کس -

آغوش مادر و   یبار آخر تو یکه گلوم رو گرفته بود رو قورت دادم و برا یبه هر دو زدم و بغض یلبخند
شد نامزدش به زور    دتریدتو بغلم ش اشهیپدرم رفتم، مدوسا رو نگاه کردم و خواهرانه بغلش کردم. گر

 دادم.  نهمشون تکو یدستم رو برا میآرومش کرد و از من جداش کرد با آراس به راه افتاد

سر باز کرد، سرم رو به طرف پنجره  میصندل یگلوم نشسته بود با نشستنم رو یکه تو یبغض
 .  دنیتندتر و تندتر باراشکام  رانیخاک ا یبا بلند شدن پروازمون از رو ختم،یبرگردوندم و آروم اشک ر

 خودم بودم که آراس گفت:  یتو حال و هوا  گرفتیم شی دلم داشت آت آخ

   ؟یکنی م هیچرا گر وونهید -

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 . شهیدلم واسه وطن و خانوادم تنگ م -

 و گفت:   دیحالتش کشخوش   یبه موها یدست
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  یبرا ران،یا یموندیکه همون م یکن هیواسشون گر قهیدم به دق یه یباش، اگه بخوا یدختر قو -
 . یباش   یقو دیبا شرفتیپ

 رو با دستش پاک کرد و ادامه داد :   اشکام

خودت   یپا یرو دیو با یبزرگ شد گهیسخته، اما تو د یلیاز خانوادت برات خ  یدور دونمی م -
 .  یتا موفق بش  یتالش کن  دیبا  یستیبا

دادم، دلم واقعًا گرفته بود؛ اما از   ه یتک یون دادم و سرم رو به صندلهاش تکحرف  دییبه نشانٔه تا  یسر
 کانادا رو داشتم.  دنید جانیهم خوشحال بودم و ه یطرف

آوردم   رونی ب  میبهم داده بود رو از کوله پشت یادگاریکه مدوسا به عنوان  یسر رفته بود، کتاب امحوصله 
 لب زمزمه کردم:  ری و اسمش رو ز

 شاکاف . فیال  سندهی ملت عشق، نو -

به   یبودم. نگاه دهیساعت به نصف کتاب رس کیرو باز کردم و مشغول خوندنش شدم، بعد از  کتاب
زدم و   یمظلوم شده بود؛ لبخند  یهابچه  هیفرو رفته بود و شب  یقیآراس انداختم که به خواب عم

استراحت کنم؛  یدادم تا کم  هیتک میصندل یو به پشتگذاشتم. سرم ر  فمیک  یکتاب رو بستم و تو
 هم گذاشتم که کم کم چشمام گرم خواب شد.  یرو رو شمامچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ 

آراس   ی. صداادیب  ادمی زیتا همه چ دیشدم، چند لحظه طول کش  داریاز خواب ب یتکون دست کس  با
 که گفت:  دیبه گوشم رس

 . یخور ضعف نکن ب  یزیچ ک یدختر  ایب -

 لبخند گفتم:  با

 ممنون.   -

 یتو چیکه دستش بود رو ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم، بعد از تموم شدن ساندو یچ یساندو
 دستم به سمت آراس برگشتم و گفتم: 
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 .  میمونده تا برس گهیچقدر د -

 باال انداخت و گفت:  یاشونه

 . گهی دوازده ساعت د ایاحتماالً ده  یول دونمی نم-

در آوردم و مشغول خوندن ادامه داستانش   فینگفتم و کتاب رو از ک  یزیچ گهیتکون دادم و د یسر
 شدم.

 

  لیو به سمت تحو میخارج شد مای نشست، با آراس از هواپ نیفرودگاه کانادا زم  یپروازمون تو بالخره
مثله  م،یفرودگاه رفت نگیه سمت پارک ها بگرفتن چمدون ل ی. بعد از تحومیهامون رفتگرفتن چمدون 

 . ارنیخودش رو ب  یهانی از ماش یک یکه تو کانادا داشته گفته براش  یکه آراس به دوست  نیا

و راه   میشد  نیرفت و به من هم اشاره کرد که دنبالش برم؛ سوار ماش  یرنگ یمشک  نیسمت ماش به
 .  میدیرس  ییالیخونه و کیکه به  میراه بود یساعت تو  می. نمیافتاد

 به آراس انداختم و گفتم:  یمتعجب  نگاه

 هتل؟!  میمگه قرار نبود بر -

 زد و گفت:  یلبخند

 کنم؟   یکار یمن بدون هماهنگ شهیمگه م -

 ذوق گفتم:  با

 مال توعه؟   نمیا یعنی -

 مثبت تکون داد و گفت:  یبه نشونه یسر

 و نگران نباش تا من هستم.   نیی برو پا -

داخل خونه ذوق   دنیو خوشگل خونه رفتم؛ انقدر واسه د یم و به سمت در آهنشد ادهیپ  نیماش از
 رو به طرفم پرت کرد و گفت:   دی. آراس کلزدی داشتم که مطمئن بودم چشمام برق م
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 . ارمی برو داخل تا من چمدونا رو ب -

  رهیخ   ییبایدهنم از ز اطشی ح دنیو در رو باز کردم، با د دم یرو قاپ دیگفتم و رو هوا کل یاباشه 
 آراس از جا پروندم:  یبودم که صدا اهاشیو گل و گ  اطی اش باز مونده بود محو حکننده

 دختر.   گهیبرو تو د ؟یامنتظر دعوت نامه -

 قشنگه!  یل یخ  نجایا-

 به حساط انداخت و گفت:  ینگاه

 مال تو.  یاگه دوستش دار -

 شوق گفتم:  با

 ممنون صاحبش الزم داره.  -

رو   لمیآراس اتاقم رو نشون داد و من هم وسا مینگفت، با هم وارد خونه شد یزیچ گهیو د دیخند
 دست لباس برداشتم و رفتم حموم.   کی. گرفتمی دوش م  دیخسته بودم اما اول با  یلیاونجا گذاشتم خ 

هام، مشغول خشک کردن  لباس دنیاز پوش اومدم بعد  رونیدوش گرفتم و ب  قهیعرض ده دق در
 موهام شدم! 

و کم کم از همه  دمیپتو خز ریبعد از انجام کارهام ز سوخت،ی و چشمام هم م اومدی خوابم م  یلیخ 
 فارغ شدم و به عالم خواب رفتم.  یچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

در اتاق رو باز کردم که با آراس   شرتمیسو دنیشدم و با پوش  داریدر اتاق کم کم از خواب ب یصدا با
 شد و بعد گفت:  رمی خ قهیچند دق  دنمیمواجه شدم؛ با د

 .  میگرفتم بخور ییزای چ کی  ایب -

 زدم و گفتم :  یلبخند

 باشه اومدم.  -
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ن  و با هم به سال میسطل زباله انداخت  یبار مصرف رو تو کی یهااز تموم شدن غذاهامون ظرف  بعد
 آراس نشستم.   یمبل رو به رو یرو م،یرفت

 و گفت:  دیبه موهاش کش یبهم بزنه، دست یقصد داشت حرف  انگار

هست که قراره   یکه از طرف شرکت  نجایا ادی م ستیآرت کاپ یم کیفردا  ،یدار ر ییبه تغ  ازی تو ن  وسایب -
باشگاه   یباشه تو  ازیهم ن دیبه چهرات و موهات بدن و شا یکل  رییتغ کیقرار شده  ،یبراشون کار کن 
 .  یهم ثبت نام کن

 صورتم رو پوشونده بودن رو پشت گوشاهم زدم و گفتم:  یاز موهام که رو یاتره 

 یتو گهی قرار داد بستم پس د گهیشرکت د کیکه اگه من با  نهیاومد. اونم ا  شیسوال برام پ  کی -
 ندارم؟!  یشرکت تو کار

 عالمت مثبت تکون داد و گفت:  به یسر

عنوان  چی پدرت به ه دونستمیباهات اومدم چون م  ن یمن هم بخاطر ا یدی آره خب، درست فهم -
چهار ساعت به صورت   یروز ادیمعلم زبان م کیاز فردا هم  وسایب ی. راستنجا یا یایتنها ب  زارهی نم

 . دهیفشرده بهت دو زبان درس م

 گفتم:   یو با لحن متعجب  دیاز تعجب باال پر ابروهام 

 .  ادهیز  یلیخ نیچهار ساعت؟ به صورت فشرده؟! ا یروز -

 و گفت:  دیخند

 . دهیهم بهت م یم یتا یریف  کینترس دختر وسطش  ن،یرو بب   افشیق -

 م رو خوند که گفت: سوال افمی گفت؟! انگار از ق میتا یچ یچ

 .  یتا فردا سر حال باش   یمنظورم وقت آزاده. خودت رو آماده کن، بهتر زودتر بخواب -
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رو    یبه اتاقم رفتم لباس خواب یکوتاه ری ساعت از جام بلند شدم و با شب بخ می گفتم  بعد از ن یاباشه 
 و کم کم چشمام گرم شد و بخواب رفتم!  دمیپتو خز ری تختم رفتم و ز ی. رودمیو پوش دمیکش رونیب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 - دو هفته بعد-

 دمیدر اومده بود، کش یبه موهام که حاال کوتاه شده بود و به رنگ عسل یو  دست ستادمیا نهیآ یجلو
 کج کردم و جواب دادم:   زی بلند شد. راهم رو به طرف م میگوش یصدا

 الو جانم؟!  -

 : دیچ یگوشم پ یمهربون مامان تو یصدا

 دخترم؟!   ی بال مادر. خوب   یسالم دختر قشنگم، جانت ب -

 مبل نشستم و گفتم: یرو

 رو به راهه؟  ی سالم مامان خوشگلم. من خوبم شما حالتون خوبه؟ اونجا همه چ -

 خودش رو:  یو بعد صدا دم،یشن  یرو از پشت گوش اشهیگر هیصدا

رو به راه؛    یهمه چ میما همه خوب ؟یکشی م  یمادر قربونت بره، دخترم اونجا تو غربت چ یآخ اله -
 دلم!  زی عز شهیبد جور حس م تی خال یجا

 در آروم کردنش داشتم گفتم:  یکه سع  یگرفت؛ با لحن شیلحن صداش دلم آت یبرا

نگران من  گهیشما هم د نجایعادت کردم به ا گهینکن تو رو خدا، به خدا من د هیفدات بشم گر -
 مونهینم  یازتون باق  یزیکه چ یهر سر دیکن هیدگری. شما بخوادیخوب فکر کن یزای به چ د،ینباش 

 مامان جونم.  

 انداز شد:  نیگوشم طن یپر ابهت بابا تو  یصدا

 !  ؟یندار اجیکه احت  یزیدخترم، حالت خوبه؟ به چ کنمی تو نگران نباش من آرومش م -

 ! قرارمی دل ب یبود برا یپدرم آرامش بخش یصدا
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 .  رمیگیندارم اگه داشته باشم باهاتون تماس م  اجیاحت یزی ممنون شما حالتون خوبه؟ نه من چ -

 : دم یرو از پشت تلفن شن  دیکه کش یق یعم  ینف

 جان!   وسایتنگ شده ب یلیخوبم بابا جان، خوبه.  دلمون برات خ  -

 گونم رو پس زدم و با بغض گفتم:  یشد رو   یکه جار یاشک

 .  دیمن ی. شما همه زندگ دیبابا منم دلم براتون تنگ شده، تو رو خدا مواظب خودتون و مامان باش -

حرف   یشدن. بعد از کم  یصورتم جار  یرو طورن یکنترل اشکام دست خودم نبود و اشکام هم گهید
 دم. رو قطع کر  یزدن با بابا و بعد از اون مدوسا گوش

 

بود    یخوب  یل یبود. دختر خ دیزنگ خونه از جام بلند شدم و در رو باز کردم، معلم زبانم مهش یصدا با
رو بغل   گهیداشت و تو دل برو بود؛ اومد تو هم د ینمک  افهیق میشده بود ی خوب یو با هم دوستا

 . میکرد

 . ام ی تا ب نهیکردم، بهش گفتم بش شیی راهنما یی رای طرف سالن پذ به

اصالً خسته کننده نبود   دیمهش یهای رو آوردم، کالسم با شوخ  ییرایپذ لیشپزخونه رفتم و وساآ به
 . کردمی م  یبی که دو هفته گذشته بود اما هنوز هم احساس غر نیبا ا گذشت؛ی خوش م   یلی بهم خ

بود و   رانیشروع شده بود و آراس هم دورادور حواسش به شرکتش تو ا دی شرکت جد یکارم تو 
 داشت متمرکز شده بود.  نجایکه ا یشرکت  یخودش رو

بالخره کالسم هم تموم   ران،یهر چه زودتر برگردم ا خواستیروال بود اما دلم م یرو  یهمه چ نجایا
 باشگاه.   رفتمیم دیهم بلند شد و رفت منم با دیشد و مهش

جمع کردم و آماده شدم به آراس   م یکوله پشت یمخصوص باشگاهم روتو یهااتاقم شدم لباس  داخل
 صحبت کنم.  یس یمن سخت بود به زبون انگل یبفرسته، چون هنوز برا یزنگ زدم تا برام آژانس 
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کاغذ  یبود، با اومدن آژانس سوارش شدم و آدرس رو که رو  یران یا میمرب رفتمی هم که م یباشگاه
شدم،   ادهی پ  نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا دمیساعت به باشگاه رس مینوشته بود خوندم؛ بعد از ن

 .  دمیرو د می وارد باشگاه شدم که همون موقع ماهان مرب 

 بهم زد و گفت:   یبه سمتم اومد و لبخند ماهان

 ! یمدخوش او  وسا،یسالم ب -

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 ممنون.  یلیسالم ماهان، خ  -

 کرد و گفت:  تیلباس بود هدا ضیکه مخصوص تعو  یتکون داد و من رو به طرف مکان یسر

 تو برو آماده شو تا من برگردم.   -

و شلوار  جذب مخصوص ورزش   شرتیت کیهام رو با گفتم و وارد رختکن شدم و لباس  یاباشه 
 اومدم که همون موقع ماهان رو به روم ظاهر شد و گفت:  رونی از رختکن بکردم،  ضیتعو

  ؟یاآماده -

 تکون دادم و گفتم:  دییبه نشانٔه تا  سر

 آماده تر!   شهیاز هم -

 زد و گفت:  یلبخند

 خوبه.   -

  یعال   یکردن. ماهان واقعًا مرب نیبه تمر  میو بعد شروع کرد میگرم کرد یاول کم ناتمونیسر تمر میرفت
 میاعتماد آدم بهش جلب بشه. بعد از تموم شدن تا شدی باعث م  نی نداشت و هم یبود و نگاه بد

خونه رو    اهتا ر نجایزدم. از ا رونی لباس از باشگاه ب ضی کردم و با تعو یکالسم از ماهان خداحافظ
 یمزاحم آراس بشم بالخره اونم برا خواستی برم، دلمم نم ادهی مجبور شدم پ یبخاطر نبود تاکس
 من برسه.  یکه همش به کارا شهیداره نم یخودش کار و زندگ 
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  یدر رو باز کردم و وارد خونه شدم؛ از خستگ دمیبا کل  دمیبه خونه رس میساعت و ن  کیبعد از   بالخره
 بود.   قهیدق یپام بند بشم ساعت هشت و س یرو تونستمی نم

از حموم   یاقهیدق  ستیدوش ب  ک یام به حموم رفتم، بعد از برداشتن حوله اتاقم شدم و بعد از  وارد
  یخودم رو رو  دمیچ یحوله پ یو موهام رو تو   دمیپوش یادهیراحت و پوش  یهااومدم. لباس  رونیب

 . شدمی خسته م یل یروزا خ نیتخت رها کردم. ا

 هم رفت به خواب رفتم. یخسته بودم که تا چشمام رو انقدر

 

 - آراس فرهنگ-

کنار    یزندگ  بردم،ی م یپ  شتریوجودم جوونه زده بود ب یکه تو  یو من به احساس شدی م یسپر روزها
 :  گفتی درونم م یاما کس  کردی تر م یاحساس رو قو نیا وسایب

 ! ستی االن وقت اعتراف ن  -

و خودم هم در  رمی بگ تونستمیو نم خودش غرق کرده بود ر   یکه کل وجودم رو تو یاحساس  یجلو 
طرح   ه یو رو شد! هر لحظه و هر ثان ری لبخندش دلم ز کیشد؟ اما، با  یچ دونمی عذاب بودم نم

 مغز و قلب و چشمامه.  یقشنگ صورتش تو

 گهید ی کی برسه که کنار  یروز ترسمی و پسم بزنه، م  خوادمی روز بفهمم نم  ک یکه  نیاز ا ترسمیم
 کنم و بشکنم تو خودم!   یخوشبخت  یبراش آرزو

برترش بود، تلفن رو برداشتم تا  یهانگ یاز مدل  یکیهم  وسایکه ب میلباس داشت یشو کی یزود به
نه؛ چند بوق خورد و بالخره مسئول مربوطه برداشت و با زبان   ایدعوت آماده شدن  یهاکارت  نمی بب

 گفت:  یسیانگل

 .  دییبله، بفرما  -

 با همون زبان جوابش رو دادم: هم  من

 دعوت تماس گرفتم.  یهاکارت  یسالم، فرهنگ هستم. برا -
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 اومده باشه گفت:  ادشی یزیکه چ انگار

 . دنیها به چاپ رس هستن و هشتاد درصد کارت   لی شما در حال تکم یهااوه سالم، بله کارت  -

 تلفن رو قطع کردم.   یکوتاه  یکردم و با خداحافظ  یتشکر

 ــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

به ساعت انداختم،  یرو نداشتم. نگاه یکار چیشدم بدنم کوفته شده بود و حال ه  داریخواب که ب از
و   دمیصورتم کش  یرو یبود. اوه حتما تا االن آراس اومده؛ بلند شدم و دست قه یدق یساعت نه و س

 . دمیرنگ بخش  یبه صورتم کم  یبا زدن رژ صورت ستادمیاتاقم ا نهییآ یجلو

بشنوم که نشونه اومدن  تونستمی رو هم م ونیزیتلو یزدم و به سمت سالن رفتم، صدا رونی اتاقم ب از
 یهامثله بچه دمیکردم که جواب نگرفتم با تعجب به سمتش رفتم که د ی آراس بود. سالم بلند

 کاناپه خوابش برده.   یمظلوم رو

خوابش   یاز  چهره غرق تو یرو دستم گرفتم و عکس   میگوش رمی صحنه عکس نگ  نیاز ا اومدین دلم
 ! میبخند ی گرفتم تا بعدا باهم کل

رو هم  ونیزی تلو دم؛یآراس کش یبرداشتم و به سالن برگشتم و رو ییاتاق مهمون رفتم و پتو به
 نکنه.   داریاست از خواب ب خاموش کردم تا صداش آراس رو که معلوم بود خسته

و  دمیرو د تزایپ یهااپن جعبه  یبه آشپزخونه رفتم که رو ،یبه قار و قور افتاده بود از گشنگ شکمم
و با  دهنم گذاشتم  یازش رو تو یاکه ی ها رفتم و بازش کردم، تاز جعبه  یکی زد. به سمت  یچشمام برق

 ! دمیلذت طعمش رو چش

  قتایبده حق  رشی سطل زباله انداختم، خدا آراس رو خ یو ظرفش رو تو  دمیخوردن غذام کنار کش بعد
  رونی ب  بمیج  یتو میخودم خندم گرفته بود، با لرزش گوش  ینداشتم. از تنبل یاصالً حال و حوصله آشپز

 انداختم. مدوسا بود.  یاش نگاهآوردمش و به صفحه 

 



 ی ضربان زندگ 

89 
 

رو به روم، هواش فوقالعاده بود و روحم رو به   ری نظیشدم به منظره ب   رهیو خ  دمیکش یق یعم  نفس
کردم. ممنونش   شرفتیپ  یلیآراس خ یکردم به گفته   یزندگ نجایکه ا یپنج سال یتو آورد،ی وجد م

 .  امیکه زد و باعث شد به خودم ب ییبودم بخاطر حرفا

 : رم ی بکر رو به روم بگ عتیآراس به خودم اومدم و باعث شد چشم از طب یصدا با

 !  ؟یایب یخوای نم شه،یم رمونیداره د -

کرده بودم   یچند سال توش زندگ یعتیزدم و نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم و به طب یلبخند
 کردم و گفتم: 

 وقتشه که برگردم.   ام،ی چرا دارم م -

 و راننده به سمت فرودگاه روند.   میشد  یآراس سوار تاکس  با

  رییرو به کل تغ میزندگ ریسر تا سر وجودم رو گرفته بود. حاال من ممنون باربد بودم چون مس جانیه 
 رو دوست داشتم!  دیجد یوسایداد و بعد هم از آراس که کمکم کرد و حاال ب

متفاوت نگاه   یدهایبا د یداد که به زندگ ادیقبرستون؛ آراس بهم  یقبل رو دفنش کردم تو یوسایب
  دایدرست رو پ ریمس  دیپر از خطاست من با یگرفتم که زندگ ادیاشتباه رو دوبار تکرار نکنم،  کیکنم و 
 کنم! 

  رمیی هم گذاشت از اون شهر که باعث تغ یبه آراس کردم که چشماش رو رو یورود به فرودگاه نگاه با
 ران،یا گردمی ام خبر نداده بودم که دارم برم شدم، به خانواده   مایکردم و سوار هواپ یحافظشد خدا

بود و    ی. آراس واقعا پسر خوش قلب میشده بود یمی صم یل یها من و آراس با هم خسال نیا یتو
 تالش کرد تا من بخندم.    یلیخ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 : دیآراس به گوشم رس یصدا  م،یدیرسساعت پرواز   نیبعد از چند  بالخره

 ! شهیکجا کشور خود آدم نم چیه -

 زدم و گفتم:  یلبخند
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 .  قاً یدق -

راه  یهااز وسط م؛یشد یو سوار تاکس میرفت  یها با هم به طرف خروجگرفتن چمدون لی از تحو بعد
مثله آراس برام سخت   یخوب  قیدل کندن از رف قتشیحق میکرد یشد و با هم خداحافظ  ادهی آراس پ
 بود. 

پشتم بود و هوام رو داشت، اونور فقط دلم به آراس گرم    یدوست عال  کی قیرف کیمثله  شهیهم اون
 ها هوام رو داره. تو همٔه حالت  دونستمی بود چون م

نکرده بود همون خونه بود با   ی رییتغ چیچقدر دلتنگ بودم. ه یوا م،یبه خونه پدر  دمیرس  بالخره
 ی. تو دلم کلدیمامان به گوشم رس یدلم  شمردم و زنگ در رو فشردم که صدا  یا؛ تا سه توهمون نم

 قربون صدقش رفتم.  

 بغض گفتم:  با

 !  زیسوپرا -

  یخونمون رفتم که همون صفا  اطیح  یدر باز شد، تو  قهیصداش قطع شد و بعد از چند دق مامان
ها رو ول کردم و به  چمدون اومدی که داشت با عجله به طرفم م دمیرو داشت، مامان رو د یشگیهم

 اش غرق شدم! آغوش مادرانه   یو تو دمیسمتش دو

 چقدر دلم برات تنگ شده بود مامانم!   -

 : دیمامان به گوشم رس ونیگر یصدا

 ما هم دلمون برات تنگ شده بود جگر گوشه مادر.   -

 اومده باشه گفت:  ادشی یزیبه خودم فشردمش مامان که انگار چ محکمتر

 . میمهمون دار ی داخل، راست میبر  ایب -

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .  امی باشه. شما برو منم م  -
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اما  دم،ی رس یگذشتم و به در ورود اطیها از ح سمت در رفتم و بستمش و با برداشتن چمدون به
 باعث شد متوقف بشم. یپدرم با مرد یحرفا

 

 گوشم خورد:  مرد جوون از سالن به یصدا

وقت سراغتون  چیاگر مجبور نبودم ه دیسال فرصت دادم باور کن  کیرستگار من به شما  یآقا -
 . اومدمی نم

 کار داشت؟!  ی بود؟! با پدر من چ یمرد ک نیخبر شده بود مگه؟ ا چه

 : دیشرمنده پدرم به گوشم رس یصدا

 کنمی م ی. من سعیخوای و تو هم طلبت رو م ضهیمادرت مر یحق دار دونمیجان، م  هانیشرمنده و -
 ورشکسته شدم!    یدونی جورش کنم و تا فردا هر طور شده بهت برسونم. خودت که م

سر خانوادم اومده؟! بابا   ییامکان نداره چه بال نیبست، ا  خیهام رگ یبابام خون تو  یحرفا با
 . ادیبه پدر من نم  یشد؟! شرمندگ یورشکسته شده؟ ابهتش پس چ 

 گفتم:  یشاد یبخوره بابا، وارد سالن شدم و با صدا نیپشتت به زم زارمی نم نم

 سالم.  -

چهره   نی جا خوردم انتظار چن  ی سالن کم یتو یمرد مو مشک دنیقطع شد با د دنمیبا د حرفاشون
 .  دیبه طرفم اومد و من رو پدرانه در آغوش کش دنمیمن بابا با د یرو نداشتم؛ زوم شده بود رو  یخوب

 : دیچ یگوشم پ  یشکستش تو یصدا

 نفس من؟!   یبرگشت یدختر قشنگم تو ک  -

 کتم.   هیگر بهیغر کی ی جلو خواستی اشکام رو گرفتم دلم نم یجلو

 .  وسایب  یاالن برگشتم زندگ نیهم -

 بود به گوشم خورد:  هانیمرد که فکر کنم اسمش و یصدا
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 دخترتون هستن؟ درسته؟!  شونیکه ا نیمثله ا -

 گفتم: هانیاز بابا جدا شدم و رو به و راسیچرا اما به ذهنم اومد چقدر صداش قشنگ و گ دونمی نم

 . دمتونیند دیسالم، ببخش -

 !  یشعوریبا غرور تکون داد و از جاش بلند شد. وا عجب آدم ب یسر

 . شمیرستگار من بعدًا مزاحمتون م یبا اجازتون آقا -

 زد و گفت:  یلبخند  بابا

 باشه پسرم برو بسالمت.   -

ندادم و رو به   یتیبهش اهم   ه؟یانگار ک نازه،ی چه به خودش م فتهی خودش ن یپسره مغرور بب  شیا
 مامان و بابا گفتم: 

 تو اتاقم تا استراحت کنم.  رمیمن م -

بود که  یهام به اتاقم رفتم. هنوز هم همونطورگفتن و من به همراه چمدون یادو با لبخند باشه هر
  جادیاتاقم ا یتو رییتغ یاذره  ی سر جاش بود. از مامان و بابام ممنون بودم که حت یرفتم؛ همه چ

 نکردن.  

خواهر   یده بود. دلم برا اتاقم رفع ش دنیبا د میخستگ  کردم،ی و رو م ریذوق همه جا رو با نگاهم ز با
 کی شون،یبود که با مهراد ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگ یهم تنگ بود؛ چند سال دونمی یکی

 با نمک بود.    یلیخ فرستادی رو مدوسا برام م هاشلم یساله هم دارن عکسا و ف کیپسر 

به  یکردم و  شونه ا ضیدست لباس تعو کی. لباسام رو با نمشونیهر چه زودتر بب  خواستیم دلم
  ریی خودم، چقدر تغ یکنار تختم افتاد. نگاهم زوم شد رو یعسل ینگاهم به عکس رو دم،یموهام کش
 کرده بودم!  

که   یتیکه هستم از شخص یزیاز چ میعوض شده بود؛ چقدر االن خوب بود، واقعًا راض  زیهمه چ چقدر
 . بردمی لذت م   یلیخ دی جد یوسای ب تی خودم ساختم، از شخص یبرا
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 - یسیرئ   هانیو-

  دیچرا حس کردم نبا دونمی به دلم نشست اما نم  بیاومدم دخترش عج رونی رستگار ب  یخونه آقا از
رنگم شدم و به طرف شرکت رفتم . با ورودم همه به  یمشک  یباهاش حرف بزنم، سوار فرار ادیز

 احترامم از جاشون بلند شدن. 

 به طرفم اومد و گفت:  دمیرو د  ای راه عرش یپوزخند بود، تو هیشب  شتریه بزدم ک  یغرور لبخند یرو از

 اتاق جلسه!   یاومدن؟ منتظر مونن تو نایبرادر من ا ییکجا هان،یبه داداش و -

 به کمرش زدم و گفتم:  یدست

 . دادمی انجامش م دیداشتم با یکار  کیشرمنده  -

بگه رو ادامه نداد، همه با ورودمون بلند شدن و   خواستی که م  یورودمون به اتاق جلسه حرف با
 نگاهشون کردم و گفتم:  تی با جد ستادنیا

 . دادمی انجامش م دیداشتم که با یکار خوامی عذر م  رمی سالم دوستان، بابت تاخ -

و  میرفت امونی صندلهم به سمت   ای خودشون نشستن من و عرش یجا یتکون دادن تو یسر همه
به پوزخند    ای . عرشدیبه اتمام رس ی خوب  جیبا نتا شهیبعد از حدود دو ساعت جلسه مثله هم م؛ینشست

 کرد و گفت:  یلبم نگاه  یرو

  ؟یبخند  یپسر تو اصالً بلد -

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 .  ایمسخره، برو به کارت برس عرش -

 و گفت:  دیخند

  ؟ی زنی باشه بابا، چرا م -

 گفتم:  رفتمیکه به طرف اتاقم م یحال  در

 بچه که زدن نداره.   -
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 ــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

عاشقش شده   کردمی م یبغلم گرفته بودمش و باهاش باز یبود رو تو نیمدوسا که اسمش رامت پسر
و لباس   یاسباب باز یازش دل بکنم. براش کل تونستمی بود که نم  یبودم، انقدر خوشگل و خوردن 

 آورده بودم.  

و پنج   ستیمهربون. سودا ب یامشب جمع بودن دور هم، سه تا عمو داشتم و دو تا عمه الیفام همه
و    ستیب می ساله، نس کیو  ستی بزرگم بودن؛ نهال ب یعمو  یهاو نه ساله بچه   ستیب  اوشیساله،  س

 بودن.   میوسط یعمو یهاساله بچه  ستیب  اوشیچهار ساله، ن

و   ستیدختر ب کیبودو تک فرزند، عمه بزرگمم  کمیکوچ یعمو یسالش بود بچه  جدهی هم که ه انایک
 یو سه ساله به اسم آرشام داره که آوا ازدواج کرده، عمه ستیپسر ب کیپنج ساله به اسم آوا و  

 .  نیری شهاب و ش یهاو هفت ساله داره به اسم ست یب یکه دوتا دوقلو کممیکوچ

که دسته هممون  طونهی کوچولو بود، اما انقدر ش کمیبود که  انایو فقط ک میهم بود یتو رده سن همه
 گفت:  هیو بقمامان خوشحال رو به من  بنده،ی رو از پشت م

 !دیخوش بگذرون  دیاون طرف دور هم جمع بش دیبر دیبلند ش  د؟ینشست نجایجوونا چرا ا -

 رو به من گفت:   انای ک میتا نشست م،یسالن رفت گهیو به طرف د  میبا هم بلند شد همه

 کن.   فیزود باش تعر  وسایب یوا -

 و گفتم:  دمیخند

 رو؟!  یچ -

 مظلوم نگاهم کرد و گفت:  انایک

 اون طرف چطور بود؟!  -

 .  گذشتی که اون ور داشتم حسرت خوردم چقدر خوش م ییروزا یزدم و برا یلبخند
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 بود.  ی خوب بود، عال  یل یخ -

 و گفت:  دی بد جنس خند  نیریش

 . گذرهی باشم خوش م  ایاون سر دن ییالیخونه و کی یپسر تنها تو کیمنم با  -

 کنارم رو به سمتش پرت کردم وگفتم:  یجعبه دستمال کاغذ  دن،یصدا او کش کیهم حرفش همه با  با

 خود پندارد!    شیکافر همه را به ک ست، ین  نطوریا چمیه -

  یواقعًا در کنارشون لحظات خوب  م؛یدیو خند میتا آخر شب با هم گفت دن،یصدا خند  کیدوباره  همه
 رو گذروندم. 

 

بودم و خسته بودم. از  دهیوقت خواب   رید شبیشدم، د دارینه بود که از خواب ب  ای ساعت هشت  صبح
حرکت کردم. بعد از گرفتن   یبهداشت سیام رو از کمدم برداشتم و به طرف سروتختم دل کندم و  حوله

 زدم.   رونیساعته سرحال و قبراق از حموم ب  مین  یدوش

که آماده کرده بودم رو   ییهاد اتاقم شدم و لباس . واردادی حموم سر صبح به آدم حس نشاط م  واقعاً 
 . اومدیبهم م   یو مشک دیرنگ سف  بیترک دم،یپوش

و شونه کردن موهام، از اتاقم خارج شدم که قبل از ورودم به سالن دوباره   دنیاز سشوار کش بعد
 ! هانیبود؟ آهان... و یاسمش چ دم؛ی اون مرد رو شن یصدا

  دیکه چطور با کردمی و داشتم فکر م دونستمی داشت افتادم، مبلغش رو نم هانی که بابا از و یقرض ادی
موهام   یبه تن کردم و شالم رو رو یادهیحساب پدرم رو صاف کنم؟ به اتاقم برگشتم و لباس پوش 

 گذاشتم؛ دوباره به سالن برگشتم. 

 سالم.  -

که مثله بز فقط سرش رو   هانیوو جوابم رو دادن البته به جز   دیمن همه سرها به طرفم چرخ یصدا با
ندادن که همش سرش رو   ادیتکون داد، از دستش حرصم گرفته بود. مگه پدر و مادرش ادب بهش 
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  ود ینی ریو از ظرف ش ختمیر یچا  وانیل کینازک کردم به آشپزخونه رفتم.  یپشت چشم ده؛یتکون م
 برداشتم.  ین یری تا ش

  ییرایگذاشتم. بعد از اتمام کارم به پذ ییظرفشو نیماش یوها رو ت شدم ظرف  ری که کامالً س نیاز ا بعد
 . زدی برگشتم، هنوز نشسته بود داشت فک م

 ترهک یکه از خودش کوچ یبه کس ینطوریپدرم ا ذاشتمی م دینبا گرفتیداشت ازش فرصت م بابا
 گفتم :  کردمی و شالم رو درست م زدمیالتماس کنه، همونطور که موهام رو پشت گوشم م

 . گردونمی قرض رو بهتون برم نیمن تا فردا ا -

بشم و سرم   رهی و نافذش خ یمشک ینتونستم تو چشما شم، یبدون آرا یشد به چشما رهی خ متعجب
شده بودم  یزی من سر سخت تر از اون چبرگردوندم، بابا خواست مخالفت کنه اما  گهیرو به سمت د

 . کردی که بابا فکرش رو م

 رو با زبون تر کردم و گفتم:  لبم

 بابا.  دیبه من اعتماد کن  -

 نگاهم کرد و گفت:   بابا

 بگم؟ باشه دخترم.  یچ -

 لجم گرفت.   یزد حساب   هانی که و یحرف با

 باشه؟!   دایاز حد ز شی مثله شما ب یدختر یمبلغ برا نیا دیکنی فکر نم -

 ! با حرص گفتم: گهید ری به تو چه؟ تو پولت رو بگ آخه

پول رو پرداخت   نیکه چطور ا دی نیپول رو ندارم؟ پس بب  نیکه من توان پرداخت ا نهیمنظورتون ا -
 . کنمیم

گفت؛ همون موقع زنگ در به صدا در اومد بلند شدم و به سمت   ینمیبیلب م ری زد و ز  یپوزخند
 و در رو براش باز کردم.   دمیرفتم، آراس رو د فونیآ
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 گوشم زنگ خورد:  یبابا تو یصدا

 بود باباجان؟!  یک -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 .  ییآراس بود بابا -

 جلو اومد و گفت:  ستادم،یدر به استقبالش ا یجلو

 مکه؟  یحاج یحاج گهید یرفت فت معری سالم خانم ب -

 و شرم زده گفتم: دمیخند

  ؟یشما چ رمی خبر بگ کیبا معرفت، حاال من نتونستم  یسالم آقا کیعل -

 زد و گفت:  مینی ب یرو

 ! میباشه من تسل -

زدن و   یلبخند گهیهم د دنیو آراس با د هانی . ومیداخل رفت گهیزدم به داخل خونه، با هم د  تعارفش
 .شناختنیرو م گهیکه هم د نیدست دادن، مثله ا

 

منتظر   تونستمی انداختم و وارد ساختمون شدم. نم  یکارت نوشته شده بود، نگاه یکه رو یآدرس به
کردم تا    یها رو تند تند طتموم بشه، پله هیقض نیا خواستمی آسانسور بمونم چون هر چه زودتر م

 .  یس یئر  هانی به  شرکت و  دمیبالخره رس

 گفت:  دنمیبا د  یدو برابر شرکت آراس بود. منش باً یبود و تقر یقشنگ  شرکت

 .  دییسالم بفرما  -

 چهره دختر نگاه کردم و گفت:  تو

 .  نمیرو بب یس یرئ یآقا خواستمی سالم، م -
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 گفت:  شیتو دماغ  یصدا با

   د؟یداشت  یوقت قبل -

 .  ری خ -

 جلوش کرد و گفت:  وتر یکامپ یرو تو  سرش

 ... نیا د، یداشته باش یوقت قبل دیبا-

 رو قطع کردم و گفتم:  حرفش

 .  نمیآقا رو امروز بب  نیا دیاما من با -

متعجب به من و  هانیبدم، در اتاقش رو زدم و واردش شدم. و  یکه گوش به حرف منش نیا بدون
 نگاه کرد و گفت:  یبعد به منش

 چه خبره؟   نجایا -

 پته گفت:  با تته یمنش

 ...  یوقت قبل  دیبه خدا من بهشون گفتم با  یسیرئ  یآقا -

 بهم زل زد و گفت:   یرفت؛ جد رونی نگفت و از اتاق ب یزیچ گهید هانیاشاره و با

 من اجازه ورود به شما ندادم خانم.   -

  زشی م یآوردم و رو رونیب فم یبهش بدم پاکت پول رو از ک   یکه جواب نیزدم و بدون ا  یپوزخند
 که بهم گره خرده بودن گفتم:  ییگذاشتم. با ابروها

 .  دیکه به پدرم قرض داده بود یمبلغ نمیا -

 تا از اتاقش خارج بشم که گفت:  برگشتم

 .  دیکن  یدکتر اعصاب و روان معرف کیبه نظرم خودتون رو به  - 
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ثارش نکنم پسره کرگدن؛ به فحشه ن یتا هر چ  دمیکش یقی هم گذاشتم و نفس عم یرو رو چشمام
 طرفش برگشتم و گفتم: 

 . دیخودتون نگه دار ی رو برا هاتونهیتوص  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 ! کنن؟ی رو تحمل م شی روان پر یچطور تو سوزه،ی رستگار و خانمشون م یدلم واسه آقا -

 .  رفتیمخم رژه م  یرو شتریبودنش در اومده بود و با حرفاش ب  لکسیبخاطر ر حرصم

 بودنه.  یابودن بهتر از عقده ش یخودتون بسوزه، روان پر یدلتون برا -

  یرفتم به شدت عصب  نییها پاتند از پله  یهازدم و با قدم  رونیو از اتاقش ب  نسادمیاونجا وا گهید
  خواستیانقدر حرصم در اومده بود که دلم م وونم،یمن د گهیم سادهیشده بودم، عه عه تو روم وا

 میگوش زنگ  یقربونت برم؟ با صدا یدیهات رو آفراز بنده یبعض یبا چه هدف ایخدا یبزنم، وا  غیج
 دست از غر زدن برداشتم. 

 وصل کردم.   اومدم،یم  رونی که از در ساختمون ب یرو در حال   تماس

 انداز شد:  نیگوشم طن یآراس تو یصدا

 نو. سالم با -

 زدم و گفتم:  یصداش لبخند دنیشن  با

 .  یمی قد قیسالم رف -

 سکوت کرد و بعد گفت:  قهیدق چند

   ؟یخوب  -

 رو با زبون تر کردم و گفتم:  لبم

 اگه بزارن خوبم.   -
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 گفت:  متعجب

 کرده؟!  تتیاذ یکس  ا؟یک -

 گفتم:  رفتمی رو راه م ادهی پ یکه تو یحال  در

 کرد با حرفاش.   میعصب یاون کم ه؟یچ هانهیپسره، و نیامروز اومده بودم شرکت ا -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 زنگ زدم.  گهید زهی چ یمن برا میتنده اما دلش مهربونه، بگذر کمی اون اخالقش  -

 گفتم:  کنجکاو

 !  ؟یچ یبرا -

 و گفت:  دی خند  میکنجکاو نیا به

 .  رونیب می م شام برامشب با ه خواستمی ام... خب م -

 گفتم:  یبدون معطل رفت،ی ام سر مهم نبود تو خونه حوصله  یبد  فکر

 . میبر ه،یفکر خوب -

 گفت:  خوشحال

 دنبالت.  امی باشه پس امشب ساعت هفت م -

انداختم؛  فمی ک یرو تو یرسوندم و گوش انیتماس رو به پا یکوتاه  یگفتم و با خداحافظ  یاباشه 
 گرفتم تا راحت به خونه برسم.  یتاکس

باز شد. وارد خونه شدم و به مامان و بابا   کیت یبه خونه زنگ در رو فشردم و در با صدا دنیرس  با
 بابا به عقب برگشتم. یبه اتاقم برم که با صدا میکردم. خواستم مستق یسالم

 

 - رستگار   وسایب-
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  طیمح م،یو نشست میقبل رزرو کرده بود رفتکه از  یزیهمراه آراس وارد رستوران شدم. به طرف م  به
 رستوران رو دوست داشتم. 

آراس   قهٔ یدلم به سل یرو به وجود آورده بود؛ تو یجالب  یفضا  یو آب یسرد مثله مشک یهارنگ   بیترک
رستوران که بنفش بود به آدم  یوارهاید یهارو انتخاب کرده بود و رنگ  یک ی ش یگفتم جا نیآفر

 .  کردیم  قیحس آرامش تزر

 آراس  به چهره خندونش نگاه کردم.   یصدا با

 .  یرو دوست دار نجایخوشحالم که ا ،یشد نجایمحو ا یحساب -

 به دور تا دور رستوران انداختم و گفتم: ینگاه

 قشنگه.  یل یاهوم خ -

و بعد از رفتن   میدهنش موند، هر دو سفارش داد یبزنه تو خواستی که م یاومدن گارسون حرف  با
 ما دو تا حکم فرما شد.   نیگارسون سکوت ب 

 چشمام و گفت:  یزل زد تو آراس

 .  یقبل  یوسایکه تو همون ب شهیباورم نم ،یکرد رییهمه تغ نیکه ا  نیخوشحالم از ا - 

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

از اون  شهیتموم افکار دخترونت پر م ت،ی ندگتموم ز شهیآدم م  کی ی. وقتشنیهمه آدما عوض م  -
مطمئن   یاز نرفتن کس  یوقت شهی فراموشش کرد. آدما هم شهیسخت م ره،یم  یمخاطب خاص وقت

 اون عازم به رفتنه!   قاً یکه دق شنیم

 و رفت.   دیبا مخلفاتش چ  زیم یگارسون اومد و  غذاها رو رو 

 !  یباش یقو  دیتو با رنی زود م ای  ریدرسته، اما آدما د -

روشون  اهیس یهاکه لکه ی خاطرات  یحرفش تکون دادم و پرت شدم تو  دییتا  یبه معنا یسر
 تلخ بشم.  شدی و باعث م کردی م ییخودنما
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 و گفت:  دیکش  رونیبازم فرشته نجاتم من رو از چنگ افکار شومم ب اما

 کن!   یها گذشته، تو حال زندگبخور غذات سرد نشه. گذشته -

 مهربونش زدم و گفتم:  یچشما به یلبخند

 باشه.   -

  یتو می. گوشمیرفت نگی رو حساب کرد و با هم به طرف پارک زی هر دومون آراس م یاز اتمام غذا بعد
آراس هم اومد تا کمکم کنه دستم  کردمی نم  داشیپ گشتمی م  یاما هر چ خورد،ی داشت زنگ م فمیک
 رتمصو کی فاصله نزد یخورد و سرم رو بلند کردم که ناگهان صورت آراس رو تو میدفعه به گوش کی
 ! دمید

  م؛یریفاصله بگ گهیکه از پشت سرمون اومد باعث شد از هم د یدختر و پسر یموقع صدا همون
 گذاشتمش.   بمیج یدفعه تو نیشدم و ا  الشیخی رو نگاه کردم که خاموش شده بود پس ب میگوش

 !  هانهیکه و نیکردم، عه ا لینگاهم رو به طرفش متما  یآراس با شخص  یهای س احوال پر دنیشن  با

رو در رو بشم؟! نگاهش که به من افتاد  نیبا چهره ا دی چرا با رمی جن همه جا هست، هر جا م مثل
 گفت:  شدی داشت از کنارم رد م  یزد و وقت  یپوزخند

  وونه؟ید یچطور -

 نگاهش کردم و گفتم:  زیحرص ت  با

 آقا!  دی حد خودتون رو بدون -

 و گفت:  دیخند

 . اهی روت س گهیم گیبه د گید -

داشت به من نگاه  یبهش بدم از کنارم رد شد و رفت آراس هم با کنجکاو  یکه جواب نیاز ا قبل
 بود به سمت آراس رفتم.   عیضا یلیکه خ ی از تاسف تکون دادم و با لبخند یسر کردیم

 بود امروز!  یزرو چه



 ی ضربان زندگ 

103 
 

 

مهربونش نگاه کردم تا حرفش رو   یبابا قرار گرفتم. تو چشما یآروم به عقب برگشتم و رو به رو آروم
 بزنه.  

 .یبا من تماس گرفت گفت تمام و کمال پولش رو پرداخت کرد هانیدختر؛ و یگرد و خاک کرد -

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 !ای دخترت رو دست کم گرفت ییبابا -

 .  دیرو بوس میشونیپ  د،یو لپم رو کش  دیخند

اون پسره    یآوردن حرفا ادیشدم با به  رهی خ نهییآ یسمت اتاقم رفتم و واردش شدم؛ به خودم تو به
 لب گفتم:  ری پرت کردم و ز گوشه کی با حرص شالم رو 

 عمته.  شیروان پر -

رو   ریقرار امشبم با آراس افتادم، از جام بلند شدم و مشغول ز ادیدفعه  کیو  دم یتختم دراز کش یرو
نکرده بودم، که  دایمورد نظرم رو پ  یساعت گذشته بود و من هنوز مانتو میکردن مانتوهام شدم. ن 

 از کمدم بودن.  یارنگم افتاد که گوشه یری دفعه چشمم به مانتو و شلوار ش کی

تختم گذاشتم تا بعدًا بپوشم، حولم رو برداشتم و وارد حموم شدم.   یآوردمشون و رو رونی کاور ب از
 اومدم.   رونی خودم رو شستم از حمام ب  یکه حساب نیبعد از ا

 نهییآ  یهنوز وقت داشتم. جلو داد؛ی رو نشون م قهیدق یبه ساعت انداختم که پنج و س ینگاه
بلند   نهییآ ی که کارم تموم شد از جلو  نینشستم و مشغول خشک و صاف کردن موهام شدم، بعد از ا

 کردم.   یدگیکارام رس هیشدم و به بق

 ــــــــــــــــــــــــــــ

   -یسیرئ   هانیو-
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رستگار با پدرش تماس گرفتم و بهش گفتم که پولش پرداخت شده. از اتاقم  ی از رفتن دختر آقا بعد
  یبوق دنمیبه طرف عمارت رفتم و با رس میامروز، مستق  امینم گهیگفتم که د ی رفتم و به منش  ونر یب
 نگهبان زدم تا در رو برام باز کنه.   یبرا

پارک کردم و از اونجا به داخل عمارت رفتم که با ونوس مواجه شدم که  نگی پارک یرو تو  نیماش
 زد و گفت:   یچشماش برق دنمیبا د د،یدوی داشت م

 جونم.   یسالم داداش -

 زدم و گفتم:  شینی ب یرو

   طون؟یش  یرو سرکار گذاشت یسالم وروجک، دوباره ک -

 شد و بعد گفت :  رهیرو مظلوم کرد و بهم خ   چشماش

 ماهانه.   ری همش تقص یمظلوم نیمن به ا یداداش -

 ماهان ونوس خودش رو به من چسبوند.   یصدا با

 وروجک خانم؟!   ییونوس کجا -

 و گفت:  د یخند دنمیبا د ماهان

 سالم داداش.  -

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 برادر کوچک؟  یسالم چطور -

 به ونوس زل زده بود گفت:  ثی که خب همونطور

 . شمیبهترم م رمیوروجک رو بگ نیاگه ا -

 تم و گفتم: و دست ونوس رو گرف دمیخند

 .  یبا من طرف یتر بگاز گل بهش نازک  - 
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 آورد و بعد رو به من گفت:  رونی ماهان ب  یبرا  یهم زبون ونوس

عمه است هنوز. خب    شیو پ ست یبابا که خونه ن رون،ی ب میامشب بر یتو قول داده بود یداداش -
 لطفًا لطفًا لطفًا!  گه،ید میبر

 و گفتم:  دمیمظلومش نگاه کردم و سرش رو بوس یچشما به

 خانم برو آماده شو قشنگم.   یچشم آبج -

روشون    میرفت یسلطنت  یهابا ماهان به طرف مبل د،یو به اتاقش دو دیکش ییهورا یخوشحال با
 رو شونم گذاشت و گفت:  ی. ماهان دستمینشست

 داداش حال مامان چطوره؟   -

 رو به کفشام دوختم و گفتم:  نگاهم

 حالش خوبه.  -

 زد و گفت:   یپوزخند

 رو نفهمم.   زایچ نیا ستم یو چهار سالمه بچه ن ستیب گهیرو بگو، من د  قتیداداش حق -

 بدونه.   دی حق داشت بچه نبود با گفتن حالش خوبه آرومش کنم بالخره که با  دم؛یکش یق یعم  نفس

هفته اگه بهوش اومد که اومد اگه نه تمام   کیتا  تشیانه گنیدکترا م ستی خوب ن  ادیحالش ز -
 !  کننی که بهش وصله رو قطع م ییدستگاها

اگه مادرم به هوش   شدمی شده بود به من؛ شرمنده بابام و خواهر و بردارم م رهی پلک زدن خ بدون
 ماهان هم رفت تا آماده بشه.  شدی م کیونوس که نزد ی. با صدااومدی نم

 

 گفت:  دنمیبا د نیر یاومدم ش  رونیجا دادم و از اتاقم ب شرتمیسو  بیج یرو تو میگوش

   ؟یشماره بدم پاره کن یخانم -
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 و رو بهش گفتم: دمیخند

 مسخره.   -

جنگل.   میها اومدن دنبالم تا برصبح بچه م،یزد رونیو از خونه ب میرفت  یبه طرف در خروج گهیهم د با
و آوا و نامزدش صدرا و   میو نس  اوشیجا گرفتن ن  اوشیس نی ماشو نهال تو  انا ی و ک اوشیسودا و س

 من شدن.  ن یهم سوار ماش هیآرشام نشستن؛ بق نی آرشام هم تو ماش

  آوردیدر م  دنیترس یکه, ادا ی شهاب در حال نیبا هم به راه افتادن، با حرکت ماش  نیسه ماش هر
 گفت: 

 .  میبه جهنم نر وسایخودت رحم کن با دست فرمون ب  ایخدا -

 بود تا راه رو گم نکنم گفتم:  نایکه حواسم به ماش یحال  در

 برو عمتو مسخره کن.  -

 گفت:  ییو شهاب با لبخند دندونما دیبلند خند  نیریش

 مگه عمه من مسخره ست؟!  -

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 .  یاشتوام اصالً به اون رفته ب دیشا -

ادامه  مینزد من هم با آرامش به رانندگ یحرف گهینثارم کرد و د یشعوریلب ب  ری حرفم شهاب ز نیا با
 . میرو پارک کرد هان یو ماش می دیبالخره رس  یدادم، بعد از دو ساعت رانندگ 

 رو به شهاب گفت:   یبه شوخ اوشیس م؛یها حرکت کردو شهاب به طرف بچه نی ری سر و کله زدن ش با

 منه.  شیآبنباتت پ ایعمو جون دعوا نکن ب  -

 نگاه کرد و گفت:  اوشیخنده شهاب چپ چپ به س ریزدن ز همه

 هه هه خوشمزه.   -
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 از برادرش گفت:  یبه طرفدار  نیریش

 بگه با من طرفه!    یزیبه داداش جونم چ  یهر ک  ن؟یآورد ری داداش من رو تنها گ یه -

 و گقت:  دیرو کش  نیری لپ ش اوشین

 . ادی برو کنار بزار باد ب -

 با داد رو بهشون گفت:  نهال

 .  میبر دیایها ببچه  گهیعه بسه د -

  هانیکه چشم به و نمیسرم رو چرخوندم تا اطرافم رو بب اومد،ی صدا در ن  یاز کس گهیحرف نهال د نیا با
سالم کردن باال   یادستش رو به معن م؛یخورد که اونم همون لحظه برگشت و با هم چشم تو چشم شد

 تکون دادم. یآورد و من هم براش به رسم ادب سر

ها اش پهن کردن، بچه و خانواده  هانی انداز رو با فاصله از و ری ز قاً یها دقشانس خوشگل من بچه  از
دادم هم اونجا   حی ترج نیاهل عکس نبودم بخاطر هم ادی برن عکس بندازن، اما من ز خواستنیم
 لذت ببرم.  عتیو از طب نمی انداز بش ری ز یرو

 مواجه شدم! هانیانداز سرم رو بلند کردم که با و ریز یرو  یکس هیافتادن سا با

 جام بلند شدم و گفتم: از

 !  ؟یسیرئ  یآقا دی داشت یکار  دییبفرما -

 نچ کرد و گفت:  نچ

 کوچولو؟  یسالم، سالمت رو خورد کیعل -

 و گفتم:   دمیکش یپوف

 د؟ ییسالم بفرما  -

 که صداش کرد گفت:   یدختر جوون یصدا با
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 رو. شمیفرما  گمیم امی م سایوا -

 

از جنگل به راه افتادم،  یاگهیبده و قبل از برگشتنش به طرف د لمینشدم تا چرت و پرت تحو منتظر
زدن  دیها دور شدم. مشغول دقشنگ اطرافم شده بودم که حواسم نبود از بچه یانقدر محو سر سبز
رفتم و   شکه رو به روم بود افتاد؛ با ذوق به سمت ییبا ی دفعه نگاهم به آبشار ز کیجنگل بودم که 

 آب فرو بردم.   یدستم رو تو

و   دیزنم که پام لغزآب به صورتم ب یآب ناخودآگاه باعث لرزش تنم شد، سرم رو جلو بردم تا کم یخنک 
 کمرم رو گرفت!   یآب که دست یتو اوفتمیبود ب کینزد

رو نداشتم که   نیمواجه شدم؛ تو شک بودم و اصالً انتظار ا هانیسمت فرشته نجاتم برگشتم که با و به
دفعه به خودم  کیکه  شدیداشت کم م نمونیباشه. آروم آروم فاصله ب هانیکه نجاتم داده و یکس

 . با تته پته گفتم: دمیکش رونیم رو از آغوشش ب اومدم و خود

 .  یس یرئ یآقا یعنی هانیممنون و -

از حد باال   شی حرارت بدنم ب د،ی کوبی م نمیقفسه س واری شده بود و خودش رو به در و د ی وحش قلبم
 ! شدی سرد عرق حس م یهابدنم دونه یرفته بود و رو

 از فکر خارج شدم:  هانی و یصدا با

 . یمواظب خودت باش خانم شتریب -

از کدوم طرف برم،   دیبا دونستمی رو مرتب کردم و راهم رو به طرف راه برگشت کج کردم اما نم شالم
 . دمیکنار گوشم از جا پر  هانی و یبودم که با صدا یو مبهم  یگنگ یتو

 ! میفکر کنم گم شد -

 آدم سکته کنه.  دیشا کنهی فکر نم نیپسر عادت داره مثله عجل معلق ظاهر بشه، اصالً به ا نیا انگار

 . میبله گم شد -

 رفت و رو به من گفت:  یاگه یطرف د به
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 .  ایدنبالم ب  یکن داینجات پ  یخوایاگه م -

 بهش نگاه کردم که گفت:  دیشک و ترد با

 . گهید ایمن نجاتت دادم، ب  گمیبه آقاتون نم  -

 باال رفته گفتم:  یو با ابروها متعجب

 !  ؟یک -

 به چهره متعجبم انداخت و گفت:  ینگاه

 آراس.  مگ...   -

 حرفش رو ادامه بده و گفتم:  نذاشتم

 . ستیهم به شما مربوط ن  هیارتباط من با بق ست، یما ن  نیب  یزیچ -

 خشن گفت:  یکرد و با صدا اخم

 . یبش  وونایح یجا بمون تا غذا  نیپس هم ،یاوک -

کرده ما    یچرخوندم و بهش محل ندادم واقعًا راجب من و آراس چه فکر یاگهیرو به طرف د سرم
 . می هست یدو تا دوست اجتماع گهیفقط با هم د

 نمیآنتن نداشت و خب ا میدنبالم اما، گوش ادیخبر بدم ب  یکی آوردن تا به  رونی ب بمی رو از ج میگوش
برخورد کردم که همون   یبودم برگشتم که با جسم دهیواقعًا ترس  دمیکش ی. پوفهیدل جنگل عاد یتو
 مالش دادم تا از دردش کم بشه.  یگذاشتم و کم  مینیب یبود، دستم رو رو  هانیو

 تا خندش رو کنترل کنه و بعد گفت:  دیدور دهنش کش  یدست

 .  یسنکوب نکرد نیاز ا شتریتا ب   ایدنبالم ب -

 د!  عمت بخن شیبه ر  شعور،یپسره ب   حناق

 . شدمی وقت باهاش همراه نم چیوگرنه ه  دمیترسی که م فیح
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نمونده بود. نشستم و  یپاهام جون  یبرا گهید م،یگشتیم  میکه دور خودمون داشت شدی م  یساعت کی
 با ناله گفتم: 

 .  امیراه ب تونمی نم گهیمن د -

 سمتم برگشت و گفت:  به

 . میافتی دوباره راه م نی بش کمی خب  یل یخ -

 میکرد دایگشتن راه برگشت رو پ  یبالخره بعد از کل م،یاونجا و دوباره به راه افتاد مینشست یکم
 به طرفم اومدن شهاب هول زده گفت:  دنمیها با دبچه 

 که نشده؟ تی زی! چ؟یخوب  -

 شهاب رو کنار زد و گفت:   نیریش

 نشکسته؟!  ت یی جا  نم،یبرو کنار ب  -

 نگران گفت:  یرو هول داد و با چشما  نیریش  اوشین

   ؟یخوب   یآج -

 به طرفم اومد و محکم بغلم کرد و گفت:  هیهمه بدتر مدوسا بود که با گر از

 . یدختر؟ سکته کردم خواهر یشکرت؛ کجا بود ایخدا یوا -

 گفتم:  کردمی که کمرش رو نوازش م یحال  در

بزنم که   یچرخ کیاطراف  نیسر و مر و گنده رفته بودم ا  نجامینگاهش کن! من ا دهیعه بچت ترس -
 که راه رو به من نشون داد.  یتشکر کن   یسیرئ یاز آقا دیگم شدم؛ با

 گفت:  گرفتی که پسرش رو از  بهراد م یاومد و در حال رونیاز آغوشم ب  مدوسا

  ه؟یک گهیاون د -
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 اومد: از پشت سرم  هانیو  یباز کردم تا جوابش رو بدم که صدا دهن

 هستم.   یسیرئ  هانیسالم، و -

 به پهلوم زد و گفت:  انا یزل زده بود ک هانیباز به و یبا دهان  مدوسا

 ! هییجون عجب هلو -

 گفت:  انایاز ک یچپ بهش نگاه کردم که نهال به طرفدارا  چپ

 .  گهیدرست م ش ی با مغز فندوق نیا -

  هانیبه و یآبک یامه دخترا با لب و لوچه نهال به هوا رفت. ه غی از بازوش گرفت که ج یشگونین  انایک
 انداخت.   نییسرش رو پا  دیخجالت کش چارهی شده بودن؛ ب  رهیخ

 رو به دخترا گفت:  آرشام

 بچم!  دیخجالت کش  یآخ -

  ییهم مشغول مسخره کردن دخترا هیو بق اوشیخنده و موافقتم رو با آرشام اعالم کردم، س ر یز زدم
 شده بودن، شدن.   رهیخ  هانیکه به و

انقدر خسته بودم که  دم یبه خونه رس  یوقت م،یزد رونیاز اون جنگل ب حی بعد از دو ساعت تفر  بالخره
تختم افتادم و بالفاصله تو عالم خواب و  یرو دمیرفتم به حموم رو نداشتم. به اتاقم که رس یاصالً نا

 غرق شدم.   ایرو

 ـــــــــــــــــــــــــــ

دوباره مشغول کار بشم اما، هنوز   خواستیخونه موندن خسته شده بودم دلم م یتوو   یکاری ب از
 کار نداده بود.  یبرا یشنهادیبهم پ رانیتو ا یکس

کنم، اما من دلم  یباز غاتیتبل یتا براشون تو گرفتنی که هنوز از خارج کشور تماس م نیا با
  کی نجایهم وطنمه دوست دارم ا نجایا یرو ساختم ول میکه اونجا زندگ  نیبرگردم با ا  خواستی نم
 ام باشم.  کنم و کنار خانواده یکار



 ی ضربان زندگ 

112 
 

  فیاما ح شدم ی حتما اونجا مشغول به کار م دادیبه کارش ادامه م رانیا یهنوز شرکت آراس تو اگه
 برد.   یبه دب رانیشرکتش رو از ا شیکه دو ساله پ

 

 - یسیرئ   هانیو-

  یدکتر رو یهضم کنم! حرفا تونستمی بودم رو نم دهیکه شن  ییزایبرگشته بودم چ مارستانیاز ب  تازه
 . کردنی م  ینیقلبم سنگ

  اومد؛یاز دستم بر نم  یکار چی و من ه کردی داشت با مرگ مبارزه م م،یفرد زندگ نیزتریعز مادرم
دوست   شتریجهان ب  یتو یگذاشتم مادرم رو از هر کس  زمی م یو سرم رو رو دمیبه موهام کش یدست

 .  دمیدارم از دستش م یراحت نیکه به هم نمیبب تونمی دارم نم

االن از اونجا   نیبود اما من که هم مارستانیبرش داشتم، از ب زی م یاز رو میزنگ گوش یصدا با
 برگشتم! تماس رو وصل کردم: 

   د؟ییبله بفرما  -

 خورد:  چیگوشم پ یتو  یدختر یصدا

 . مارستانیب  دیاری ب فیلطفًا  تشر یس یرئ یسالم آقا -

تو دلم رخنه کرد، با گفتن باشه تلفن رو قطع کردم و با سرعت کتم رو تنم کردم و از شرکت   ینگران
 یباشه وگرنه کل اون ساختمون رو رو اوفتادهیمادرم ن یبرا  یاتفاق کردمی زدم. دعا دعا م رونیب

 . کردم ی سرشون خراب م

. با  نای به کل ا ارزهی چراغ قرمز رو هم رد کردم، اما مادرم م یو حت روندمیم  یمجاز ری سرعت غ با
  یک یها رو دو تا پله مارستان؛یرو پارک کردم و پا تند کردم داخل ب   نیماش مارستانیب  یجلو دنمیرس
 که مادرم داخلش بود.   ICUبخش   به دمیکردم تا رس  یط

 : دم یازش پرس ادی جلو اومد که با فر دنمیبا د  یپرستار

  افتاده؟ی که براش ن یمادرم حالش خوبه؟ اتفاق  -
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 با ترس گفت:   پرستار

 .  نییپا  دیاری صداتون رو ب  مارستانهی ب نجایمحترم ا یآقا -

 نکنم.   یکی  مارستانیب واری تا پرستاره رو با در و د  دمیکش یق یعم  نفس

 : دم یپرس یترآروم  یبار با صدا نیا

 خانم حال مادرم چطوره؟!  -

 گرفت و گفت:  نییرو پا  سرش

 . دیندارم از دکترشون بپرس  یمن اطالع -

د و قبل  ش  کمی نزد دنمیاومد؛ با د رونی کنارم زود گذشت. به طرف اتاق قدم برداشتم که دکتر ازش ب از
 شونم گذاشت و گفت:  یبپرسم دستش رو رو یزیکه من چ نیاز ا

 غم آخرت باشه پسر.  -

 از شوک انداخت!   ییای دن یحرف من رو تو  نیگفتن ا با

کنه   لیکه مغزم تونست تحل  قهیهام شک کرده بودم، بعد از چند دق سست شده بود به گوش  پاهام
 امکان نداره!  نیسرم اومده؛ نه ا ییچه بال دمیفهم

 خشک شدم به حرکت در اومدن:  یلبا

 مامان... مامانم!   -

در حال   لمیموبا مارستان؛یسرد ب  یکایی موزا یدفعه انگار به خودم اومدم همونجا سر خوردم رو کی
 ع شد!  قط م یاالن همه کسم از دستم رفت نفس زندگ ه،یاصالً برام مهم نبود که ک  ی زنگ خوردن بود ول

درد هممون نشست با   یهاش بود و همسرش کم نذاشت برامون، پابچه  ش یکه کل زندگ یمادر
 حوصله به درد دالمون گوش کرد.  

به ونوس   ست؟ ین گهید ماهتیبگم؟ بگم پر یحاال من به بابا چ ؟یدیمامان چرا انقدر زود پر کش آخ
 کار کنم مامان؟! ی بگم؟ اصالً من بدون تو چ یو ماهان چ
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 - رستگار   وسایب-

 می. بعد از نانی زدم، به سالن رفتم تا مامان و بابا هم ب رونیاز اتاقم ب  فمیو ک  لی برداشتن موبا با
به مراسم ختم  دنیتا رس نیماش م؛یبابا شد ن یو سوار ماش میزد رونی ساعت هر سه با هم از خونه ب

 . اومدی در نم ییکدوممون صدا چیسکوت فرو رفته بود و از ه یتو

 یو با هم به طرف در ورود میخارج شد نیاز ماش  شدی که مراسم اونجا برگزار م یبه مکان دنیرس  با
 فوت کرده بود!  ی بود که به تازگ هانیمراسم ختم مادر و م؛یرفت

  یمدت هر چ نیا یتو م،یرفتن بلند شد یبعد از چند ساعت مراسم تموم شد و ما هم برا  بالخره
 !ستیمراسم ختم مادرش ن یبود که تو بی برام عج نیو ا دمشیندگشتم  هانی دنبال و

 : د یچیگوشم پ یتو  هانیگرفته و یکه صدا داشتمی بر م   یصندل  یرو از رو فمیک داشتم

 .  نیآورد فیممنون که تشر  یل یخ -

از حد   شیب  شیخاک  یدرهم و لباسا افهی شدم به ق  رهیدوشم انداختم و مات و مبهوت خ یرو رو فمیک
بود، درسته که مادرش فوت شده اما؛ انقدر حالش بد بود که انتظارش رو نداشتم. بابا با   ختهیبهم ر

 گفت:  ینیلبخند غمگ 

 .  گمیم تی رو تسل تی مادر گرام دنیغم آخرت باشه پسرم، پر کش -

 انداخت و گفت:  نییهم سرش رو پا  هانیو

 رو نداشتم.   دیاری ب  فیکه تشر نیا جبران کنم، انتظار هاتونیتو شاد شاالیممنون ا -

 زد و گفت:  هانی به شونه و یدست  بابا

 نکردم.  یبود من که کار فمیپسر وظ  هیچه حرف نیا -

 . دمیعمق چشماش د  یرو تو یق یباهاش غم عم یخداحافظ   موقع

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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 ~دو هفته بعد~ 

 هم کنار خانواده.  ای رونیبا آراس ب  ایها بودم بچه شی پ ایگذشت؛ من هم  یهفته به تند دو

 میبرم، رژ لب گلبه  رونی امروز هم قرار بود با آراس ب شهیانجام دادن نداشتم مثل هم یبرا یخاص  کار
کردم و   یاز مامان و بابا خداحافظ میرفتم با زنگ خوردن گوش  رونی و از اتاقم ب دم یهام کشلب  یرو رو

 رفتم.   رونیب

 کرده بود به طرفش رفتم با لبخند رو بهش گقتم: هیرنگش تک  یمشک  نیآراس که به ماش دنید با

  ؟یکه منتظر نموند ادیسالم ز -

 رو باال انداخت و گفت :  ابروهاش

 . دمیمنم تازه رس هیچه حرف نی سالم نه بابا ا کیعل -

 تکون دادم و گفتم: یسر

 خوبه.   -

بود اما   یآروم یپخش شد، فضا یاکه پخش رو روشن کرد و آهنگ عاشقونه  میشد  نیماش سوار
آراس و گه گاه اشاره کردنش به من معذبم  یو با زمزها دمیفهمی که گذاشته بود رو نم  یآهنگ یمعن

 کرده بود.  

شده   رهیخوشگل رو به روم خ یاومدم، متعجب به فضا  رونی ب  نشی و من تند از ماش میدیرس  بالخره
خارج شد نبودم و اون با حرکاتش حواسم رو پرت کرده بود؛   ری که آراس از مس  نیصالً متوجه ابودم ا

 به سمتش برگشتم و گفتم: 

 کار توعه؟   -

 زد و گفت:   یچشمک

 رو نداره.   وسایقابل بانو ب -

 زدم و گفتم :  یلبخند
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 قشنگه.  یل یخ -

  یصندل یرو   د،یکش رونی رو ب یکرد و صندل   ییکه اون وسط قرار داشت راهنما یزیرو به طرف م  من
 کرده بود. جیشده بود و من رو گ  بیو غر بیعج یادینشستم و اون هم مقابلم نشست. امشب ز

 

 از خوردن غذامون آراس از جاش بلند شد و گفت:  بعد

 دارم!  زیسوپرا کیبرات   وسایب -

 باال رفته نگاهش کردم و گفتم:  یابروها با

 !  ؟یزیچه سوپرا -

با   قهیکه اونجا بود رفت بعد از چند دق یکه جوابم رو بده به طرف کلبه چوب  نی زد و بدون ا  یچشمک
 و چند شاخه گل رز قرمز برگشت.  یلباس رسم 

 ! ه؟یکارا چ  نیبشه؟ منظور آراس از ا یادامه ماجرا قراره چ نمیکرده بودم تا بب  سکوت

 زد و گفت:  یاشد و لبخند مردونه  رهیچشمام خ یلب تر کرد و جلوم زانو زد تو بالخره

   ؟یکن  یسقف زندگ کی ریتمام عمرت رو با من ز یحاضر -

  یمی صم   یلیدوست خ کی خوردم، انتظار نداشتم حداقل از آراس من فقط اون رو به عنوان  جا
 جعبه افتاد.  یتو  نینگاهم به حلقه تک نگ دونستم؛یم

 لحظه شوکه شدم اما، زود به خودم اومدم.  کی

 انداختم و گفتم :  نیی رو پا سرم

 ! ؟ی بهم فرصت فکر کردن بد شهیمن، من... م -

 و گفت:  دیبه موهاش کش یجلوم بلند شد و  من هم هم زمان با اون بلند شدم، دست از

 .  یحقه توعه که فکر کن  نیخب معلومه ا -
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و سکوت   مینزد یحرف  چیطول راه ه یتو م،یو سوارش شد میحرکت کرد نشیاش هم به طرف م با
 ! شکوندی خواننده م یرو فقط صدا  نیماش یتو

از در  هانیکرد که همون موقع و ادهیدر خونه پ یمن رو جلو یاساعت و خورده  کیبعد از   بالخره
به طرف در حرکت کردم که  شدم.  ادهیپ  نشیکردم و از ماش  یخونه خارج شد، زود از آراس خداحافظ 

 باال انداخت و گفت:  یبرام ابرو هانیو

 خوش گذشت؟   -

 مانتوم رو گرفت و گفت :  نینکردم و از کنارش رد شدم، آست یتوجه  شهیکنا به

 نشو!  کشینزد ادیز -

تکون دادم از  یاصالً چشه، سر  ستیپسره خل و چل معلوم ن  گه؟یرو م  یاصالً ک ه؟یمنظورش چ وا
 تاسف که گفت:  یرو

 .  گمیآراس رو م -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ! ؟یس یرئ هانی و یآقا ه،یحرفا چ نی آراس؟ منظورت از ا -

 و گفت:  دیرنگش کش  یبه کت مشک یگفتم، دست یآخر حرفم رو با مکث کوتاه کهیت

 رستگار.   وسایخانم ب نه،  ای یرو باهاش ادامه بد  تی دوست  یدونی من هشدارم رو دادم خودت م -

 لب گفتم:   ریباال انداختم و ز یارفتنش شونه  با

 ! یترخودت از همه خطرناک  -

 گفتم:  یبلند یخونه شدم و با صدا وارد

 سالم بر خانواده رستگار.   -

داد. مامان هم از آشپزخونت   ییجوابم رو با خوش رو د، یرو از چشماش برداشت و خند  نکشیع  بابا
 جواب داد؛ به طرف اتاقم رفتم که مامانم صدام زد: 
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 جان؟    وسایب -

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 جانم؟!   -

 زد و گفت:  یلبخند مامان

 . می رفت بهت بگم ما فردا شب شام خونه مدوسا دعوت شد ادمیمن  -

هام رو نداشتم، با  و حوصله عوض کردن لباس گفتم و به اتاقم رفتم انقدر خسته بودم که حال  یاباشه 
 تختم ولو شدم.  یهام رو عوض کردم و رولباس  یخستگ

 

  

  یمدوسا کنارم رو نشست؛یبه دلم م شتریکه هر روز ب نیبچه شده بودن و ا نیمتوجه عالقم به ا همه
 کاناپه نشست و آروم گفت: 

   وسا؟یب -

 گفتم:  کردمی م یباز نیکه با رامت یحال  در

 جان؟   -

 و گفت:  دیپسرش کش یبه موها یدست

 چه کارست؟   هانیو نیا گمیم -

بهش   دهیسوال رو پرس  نیکه چرا  مدوسا ا نیو متعجب از ا دمیدست کش ن یکردن با رامت یباز از
 نگاه کردم و گفتم: 

 چطور؟!  دونم،ی نم -

 رو از من گرفت و گفت:  نیرامت



 ی ضربان زندگ 

119 
 

  ؟یمتوجهش شد زد،ی چشماش برق م کردی بهت نگاه م  یوقت ،یچ یه -

 شروع شد!   هاشی باف ال یحدقه چرخوندم، دوباره خ  یرو تو چشمام

 .  یکنی نه متوجهش نشدم، توام اشتباه م -

رو به مدوسا نگفته بودم و   ینگفت، هنوز موضوع خواستگار یزیچ گهیتکون داد و د یسر
  ک یساعت   بای. تقرگهیمتفاوت ببافه بهم د االتی ذوق کنه و خ خوادی م یاگه بهش بگم کل دونستمیم

 . میرسوند  انیرو به پا یاگهیو شب د میشب بود که عزم رفتن کرد

 ــــــــــــــــــــــــــ

  غاتیتبل  زریت  کی یکار تو یبرا  روزیشدم، خوشبختانه د داریاز خواب ب  لمیآالرم موبا یبا صدا صبح
 برم.   یبردار لمیف یساعت بهم زنگ زدن و قرار شد امروز برا

نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم؛ بعد از   زی زدم، با آرامش پشت م رونی شدم و از اتاق ب  آماده
 لمیزدم. بعد از دو ساعت سر صحنه ف رونیکردم و از خونه ب  یخوردن صبحانه از مامان خداحافظ 

 حاضر بودم.   یبردار

سال بود که کار صورت و موهام رو اون انجام داد، طراح لباسشون هم  انیخانم م کی مورشونیگر
 شد!   میجوون بود  و لباسم طبق گفته اون تنظ یآقا کی

رختکن   یبعد از اتمام کار خواستم برم تو  ن،یدورب یکنم رو بستم و رفتم جلو غی که قرار بود تبل یساعت
 گردان به عقب برگشتم: کار  یکه با صدا

 خانم رستگار؟   -

 باال رفته گفتم:   ییابرو با

 بله؟  -

 چشماش درست کرد و گفت:  یرو رو  نکشیع 

 . دیر یکردم بگ  شونیکه راض ییهم با مدل آقا چند تا عکس شهیاگه م -
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 تکون دادم و گفتم:  دییتا یبه معن یسر

 .  یاوک -

 ! دمیرو د هانیبه سمت چپم برگشتم که و یی آشنا یصدا با

 ام. من آماده -

 پسره مدله؟  نیاصالً مگه ا  رم؟یگند دماغ عکس بگ نیبا ا  دیمن با یعنی

 گفت:  دنمید با

 . نیچشمات رو جمع کن افتادن زم -

 حرص گفتم:  با

 به شما چه؟   -

 لباس رو پاک کرد و گفت :  یرو یال یو خاک خ دی به لباسش کش یدست

 ادب.   یب -

بعد از گرفتن چند تا عکس بالخره از   م؛یرفت یکارگردان هر دو به سمت صحنه عکس بردار یصدا با
 . میمضخرف خالص شد  یشر آغوشش و ژستا

 گهیاز اون محوطه دور شدم که د یهام رو عوض کردم و به طرف خونه راه افتادم، طورلباس  زود
 دونمی نم  یپسره روان  شد،یدعوامون م یبدجور اوفتادی چون اگه م اوفتهیپسره ن نینگاهم به نگاه ا

 . ادیکه حرصم در م گه یم یزیچ  کی نهیبیچشه هر وقت من رو م

 

من فقط به عنوان   یگذشت، آراس خوب بود اما برا کردمی آراس فکر م شنهادی که به پ یسه روز دو
 همسر!   ای و  یزندگ  کیدوست نه شر کی

صداست که همشون بهم    یمغزم انگار کل یتو کنم؛یم سهیمقا هانی رو با وروز هست که آراس  چند
 .  زنهی ساز مخالف م ستین  یکی آراس رو قبول کن اما قلبم نه. قلبم حرفش با مغزم  گنیم
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رو برداشتم و شمارٔه مدوسا رو گرفتم. بعد از چند  لمیو موهام رو پشت گوشم زدم، موبا  دمیکش یپوف
 بوق جواب داد: 

 جانم؟    -

 .  دمیشنیرو م  نیرامت هٔ یگر یصدا

 ! ؟یسالم وقت دار -

 و گفت:  دیکش یپوف

   م؟یحرف بزن گهیساعت د کی شهیم  وسایب -

 اشه. دستش بنده بچه دمیفهم

 بچت رو آروم کن. فعال.  زمیباشه عز  -

هاشون با هم درست در  تو جدال با قلب و مغزم بودم که حرف  م؛یکرد و قطع کرد یخداحافظ 
 ! اومدی نم

که با بابا   دمیرو د  هانیپدر و یسی رئ یاومدم، آقا رونیاز اتاقم ب  اومدی م ییرای که از  پذ ییصداها با
 مبل نشسته بودن و مشغول خوش و بش بودن.   یرو

 -  یراو -

هم به خونه   هانیآراس بود پدر و یب خواستگاراتاقش مشغول به فکر کردن راج یتو وسایب یوقت
  نیخبر نداشت و همچن گرفتی قلبش شکل م  یکت داشت تو یاز حس  وسایها اومده بود، باون
 کنه!  ینیب  شیرو پ  ندهی آ تونستی نم

و تعارف زدن   یمبل بلند شد و مشغول حال و احوال پرس یاز رو یس یرئ یآقا دنیرستگار با د یآقا
 شد: 

 ! ؟یاز ما کرد یادیچه عجب  ن،یبه به سهراب جان بفرما بش -

 و گفت:   دیمردونه خند سهراب
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 اومدم.  یهمون مسئله که گفت ی! واال براونیممنون، خجالتم نده هما -

هاشون حرف   وسایب دنیاومد، با د رونی از اتاقش ب شیبگه که دختر ته تغار  یزیخواست چ  ونیهما
 گفت:  یح یبا لبخند مل وسای نصفه موند، ب

 . دیخوش اومد یل یسالم خ -

 پدرانه داد: یهم جوابش رو با لبخند سهراب

 سالم دخترم، ممنون.   -

 ــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب -

 گفت :  دیرو فهم یخواستگار  هٔ یقض یوقت مدوسا

 بهتر از طالِق.  یلیخ  یبد یخب قبول نکن االن جواب منف  ستیخواهر من اگه دلت باهاش ن  -

 چطور به آراس بگم.  یبود ول یحرفش منطق  خب

 خب چطور بهش بگم آخه؟!  -

 مکث کرد و گفت:  یکم مدوسا

 کنهی هستش و تو رو درک م یمنطق ی لیکن بعد بگو، آراس مطمئنا پسر خ ین یمقدمه چ کمیاول  -
 نگران نباش.  

جدال قلب و   یتماس رو قطع کردم، تو گهیحرف زدن با هم د  یو بعد از کم  دمیکش یق یعم  نفس
 ! زدی ساز مخالفش رو م  یکیآره اما اون  گفتی م  شیکیافتاده بودم؛   ری مغزم گ

 یموندیم یم یکاش برام همون دوست قد ،یکردی نم انشیمسئله رو ب نیوقت ا چیکاش ه آراس
 .یموندی کاش همون فرشته نجات برام م
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   -یسیرئ   هانیو -

  یدوباره تو یکه سر صحنه عکاس  یجنگل تا زمان  یآغوشم گرفتمش تو یبار تو  نیاول یکه برا یوقت از
 قلبم شکل گرفت!  یبغلم بود حس ناشناخته تو

که  یبهش دست رفاقت بدم. حس  خواستمی اما نم ه،یحس ناشناخته چ نیا دونستمی م خوب
 اصال؟!   شهیم یآخرش چ  دونستمی نم

نفس   زد،یذوق م  یتو یخونه بد جور یمامان تو هیخال  یکاناپه بلند شدم جا  یو از رو  دمیکش یپوف
 زدم.    رونی از عمارت ب چمییو با برداشتن سو دمیکش ی قیعم

 بعد از خوردن دو سه بوق جواب داد:  ا،یزدم به عرش  زنگ

 جونم داداش؟   -

 گفتم:  شدمیم نگی که وارد پارک یحال  در

   ؟یداداش وقت دار بالی جونت ب  -

 وقت دارم.    شهیمن واسه تو هم -

 دارم!   یقی رف  نیهمچ کیهام شکل گرفت، چقدر خوب بود که لب  یرو  لبخند

   ؟یجون که؛ خونه خودت  -

 گفت:  یو با لودگ  دیخند

 . گهینه پ خونه دوست دخترمم، خونه خودمم د -

اومدم؛  رونی ب نگی رنگم شدم و از پارک یمشک  سی نشدم و قطع کردم سوار جنس یاگهیحرف د منتظر
  یرو رو به رو  نیماش دمیرس  ایساعت به خونه عرش کی روندم بعد از گذشت   ایبه سمت خونه عرش

 شدم.  ادهیخونه پارک کردم و بعد پ

باز شد، وارد ساختمون شدم و منتظر آسانسور شدم بعد از دو    کیت یدر رو فشردم که در با صدا زنگ
 .  دیآسانسور رس قهیدق
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افکار خودم غرق بودم   یکه تو  قهیآسانسور شدم و دکمه مورد نظرم رو فشردم، بعد از چند دق وارد
کاناپه   یرو صدا زدم که رو   اینظرم در باز بود وارد شدم و بلند اسم عرش به واحد مورد  دمیبالخره رس

 کارد بخوره شکمت پسر.   یدر حال کوفت کردن بود، ا شهیمثله هم دمشید

 به روش ولو شدم و گفتم:  رو

 ! یترکی کمتر کوفت کن م  -

 کرد و گفت:  کلشی به ه ینگاه

 چاقه؟   کلمی داداش ناموسا من کجا ه -

 و گفتم:   دمیبه موهام کش یبود؛ دست  یچاق نبود و ورزش کلشیهم ه واقعاً 

 مزاحمت نشدم. زایچ نی واسه ا الیخی دختر کشه اصالً، ب کلتینه ه -

 کاناپه نشست و  با لحن شوخ گفت:  یرو صاف

  ه؟یخب حاال زحمتت چ ،یمزاحم  شهیتو که هم -

 بهش زدم و گفتم:  یپام لگد با

 داداش؟! یتو پسر؛ عاشق شد یدار ییچه رو -

 ــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

  یو رو دیدسته گل رز رس کیبا  قهیکافه نشسته بودم و منتظر آراس بودم، بالخره بعد از چند دق یتو
 رو به روم نشست.    یصندل

 رو به من داد و گفت:  گل

 به خوشگل خانم!  میتقد -

 : رمیآراس باعث شد سرم رو باال بگ یانداختم، صدا ری کردم و سرم رو ز یلب تشکر ریز
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 شده؟!   یزیچ -

 چشماش نگاه کرد و با لبخند گفتم:  یتو

 ... هیراستش راجب قض -

 حرفم اومد و گفت:  ونیکه م دیخودش فهم  انگار

 ! ه؟یدوست دارم بدونم جوابت چ یل یخ -

 بود گفتم: زی م یکه نگاهم به دستام رو یحال  در

 راجبش فکر کردم، من جوابم مثبته.   یمن کل -

 رو باال آورد و گفت:  سرم

 .کنمی نم  مونتیپش -

بهم زد و   یچشمک  دنمیبودن، با د  نجایا نایآراس به خونه برگشتم مدوسا ا شی از دو ساعت از پ  بعد
 ابروهاش رو با خنده باال انداخت.  

تو دستم رو هم  یتخت انداختم و گال یرو رو فمینثارش کردم و به طرف اتاقم رفتم، ک یلب کوفت  ریز
 بزارمشون.  یکنار تختم گذاشتم تا بعدًا تو گلدون یعسل  یرو

 

 - یسیرئ   هانیو-

خنده، جعبه    ریگفته باشم زد ز یخنده دار  زی دفعه انگار بهش چ کیشد و   رهیمتعجب به من خ ایعرش 
 تش پرت کردم و گفتم : رو به سم یدستمال کاغذ

 زهرمار، خنده داره؟  -

 اش رو کنترل کنه بعد گفت: تا خنده دیدور دهنش کش  یدست

 عاشق؟اونم تو؟   ،یزن یم  بیعج یآخه حرفا -



 ی ضربان زندگ 

126 
 

 و گفتم:  دمیکش یو کالفه پرف  دمی هم کش یرو تو  اخمام

 عاشق بشم؟!  ادی به من نم -

 باال برد و گفت:  میرو به نشونه تسل دستاش

 ! ده؟یکه دلت رو دزد هیحاال اون ک ؟ی زنی باشه آقا، چرا م -

 چونم زدم و گفتم:  ریرو ز دستم

  ادته؟یهمون دختره که اون روز اومد شرکت،  -

 کرد و گفت:  یفکر

 ! ؟ی... پسر تو عاشق دختر رستگار شدیآره، همون که گفت -

 گفتم:  دادمیکه سرم رو تکون م یحال  در

 به هوشت!    نیآفر -

 ــــــــــــــــــــــــــــ

انگار با گفتن راز دلم به  کردمیشدم، حس سبک بودن م نمیزدم و سوار ماش   رونی ب ای خونه عرش از
 یرو روشن کردم آهنگ شاد نیو پخش ماش دمیکش یق یرو از دوشم برداشتم. نفس عم  یبار ایعرش 

  ادهیپ نی زود از ماش  دمیلب باهاش مشغول خوندن شدم تا به عمارت رس  ری من هم زپخش شد و 
 شدم.  

دختر   نیتختش گذاشتم. ا یمبل خوابش برده بود، بغلش کردم و به اتاقش بردم و تو یرو  ونوس
 دختر بودم!  نی مادرم بود و من عاشق ا هیشب یادیکوچولو ز

  یخم شدم و رو ده،یپر کش شمونیمخصوصا االن که مامان از پ ادی خم به ابروش ب شمی نم حاضر 
 اومدم و آروم درش رو بستم.  رونیاز اتاق ونوس ب   دمیرو بوس ش یشونیپ

حمام درست و درمون داشتم، لباسام رو از تنم   کیبه   ازی سمت اتاق خودم رفتم و واردش شدم ن به
 کندم و وارد حموم شدم. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

حواسم به مامان بود که  یچشم  ری. زخوندمیلب داشتم آهنگ م ریگلدون گذاشتم و ز یرو تو هاگل
 کار آراس بود.  نمیا زد،یداشت با تلفن حرف م 

نه   ی حس خاص  ره؛ی کنه و جواب مثبتش رو بگ یتا رسمًا از من خواستگار ذاشتی قرار م داشت
 بود!   اهویتو قلبم پر از ه  یبودم، ول یداشتم کامالً عاد یخاص  جانیه

که اون هم  خوردیذهنم چرخ م ینفر تو کیهستش؟ همش  یچ یبرا دونستمی که نم  ییاهویه
نه اون با من؛ سرم رو تکون دادم  امی محاله، چون نه من با اون کنار م هانیو دونمی بود اما، م  هانیو

 خودم دور کنم.  هست رو از  یافکار منف یتا هر چ

 اون نشستم.  یاز اتمام کارم از جام بلند شدم؛ به سمت مبل رفتم و رو بعد

 نگاهم به طرفش جلب شد، آراس بود تماس رو وصل کردم:  لمیبه صدا در اومدن موبا با

 بله؟   -

 عادت نکرده بودم که بهش بگم جونم!  هنوز

 احوال شما؟   ،یسالم خانم -

 کردم من هم مثله خودش باشم:  یبود؛ سع شهیتر از هم یتر و پر انرژگرم  صداش

   زم؟یعز یسالم من خوبم تو چطور -

 جام بلند شدم و به طرف اتاقم به راه افتادم.  از

 خبر داغ برات دارما!    کی. میعال -

 گفتم:  شدمیکه وارد اتاقم م یرو باال انداختم و در حال   ابروم

 ! ؟یچه خبر -
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 و گفت:  دیخند

 !  یبش زی بزار سوپرا -

 حرف زدن قطع کردم.   ینگفتم و بعد از کم یزیچ گهی د نیکنجکاو نبودم که بدونم بخاطر هم  اصالً 

 

 ! یخوشحال یاسترس داشتم اما نه از رو د،یرس یشب خواستگار  بالخره

 دنیراه رس  نیعاقالنه تر زدیم ادیکارت اشتباهه دختر اما، مغزم فر گفتی نداشتم قلبم م یخاص  حس
 آرزو داره.   یآراس رو هر دختر تیبه جذاب یبه آرامشه مرد

  یاحوال پرس یرو درست کردم؛ صدا میزنگ در من به آشپزخونه رفتم و شال آب  یبلند شدن صدا با
که به  نیکرد. خوشحال بود از ا حس شدی صداش بود رو م یکه تو یذوق  یحت   دمیشنی آراس رو م

 ! دهیکه دوستش داره رس یکس

  ی نداشتم؟!  قطعا انقدر ب یحس  چیبازم ه ؟یبود چ هانیآراس و یلحظه تصور کردم اگه به جا کی
 ذوق نبودم اون وقت.  

رو برداشتم   ییچا ین یرو ببرم، س هایی چا گفتی مامان بلند شد که م یصدا قهی از گذشت چند دق بعد
روح   یهام نشوندم تا انقدر خشک و ب لب  یرو هم رو  یحی و آروم و محکم قدم برداشتم لبخند مل

 نباشم.  

 مادر آراس بود بلند شد:  کنمی که فکر م یخانم  یورودم به سالن صدا  با

 دل نه صد دل عاشقت بشه!  کیآراس حق داشته   ،یبه به چه دختر با کماالت -

 گفتم:  گرفتمی رو جلوشون م  ییچا ینیکه س یحال  لب با لبخند در ریز

 ممنون.   -

نبود   زدنی که م ییمبل نشستم، اصالً حواسم به حرفا یکنار مدوسا رو هاییاز پخش همه چا بعد
 !  یاون روز سر صحنه عکاس ری درگ هان،یجنگل کنار و یاون روز تو ر یبود، درگ  ریفکرم درگ
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 مدوسا به خودم اومدم:  یامن بود آغوشش؛ با صدا چقدر

 . گهیجان بلند شو د   وسایب -

 نگاهش کردم و گفتم :  گنگ

 چرا؟   -

 و گفت:  دیخند

 .  گهید دیبا آقا آراس صحبت کن  دیوا بر -

 .  یزنیسره تو مغزم پرسه م کی هان ی خدا لعنتت نکنه و  یگفتم که خنده جمع به هوا رفت، آ یآهان

 در اتاقم رو باز کردم و منتظر شدم بره تو که گفت:  م،یف اتاقم قدم برداشتآراس به طر  با

 خانما مقدم ترن.   -

 .  میاز تخت نشست یاهمه مرد بودنش و وارد اتاق شدم هر کدوم گوشه نیزدم به ا یلبخند

 به اتاقم انداخت و گفت:  ینگاه

 !  یدار یاتاق قشنگ -

 م: رو دور تا دور اتاق چرخوندم و گفت نگاهم

 ممنون.   -

 زدن نداشتم اون هم انگار نداشت...!  یبرا یحرف 

 ــــــــــــــــــــــــ

 - یسیرئ   هانیو-

 : دم یخشم غر با

 مال من بشه.  دیاون با -
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 که خونسرد بود گفت:  یدر حال بابا

 .  ادیاز دست من بر نم یکار گهیپسر د یدیجنب رید -

 یاحد چیحضم کنم؛ اون عشق منه، اون حق منه اجازه تصاحبش رو به ه تونستمی جوره نم  چیه
 .  رمیگی من حقم رو م  دمینم

 فقط اون.  ؟ید ی. بابا فهم خوامی رو م وسایمن فقط ب  یول -

  یگوش خراش یکه صدا دمیبرداشتم و در رو محکم به هم کوب یهام رو به طرف در خروجخشم قدم  با
 بکنم.  تونمی نم یکار چی و من ه رهیگی داره حقم رو م گهید یکیکه  شه یکرد باورم نم دیتول

 متعجب گفت:  دنمیبا د   دمیرس قهیبعد از چند دق  شش،یپ  رمیخبر دادم دارم م  ایعرش  به

 ! ؟ی دپ ینجوریحقت رو بهت ندادن ا ایغرق شدن  اتیکشت -

 داخل موهام بردم و گفتم:  یدست کالفه

 حقم رو بهم ندادن.   -

 ! ؟یزنی حرف م یاز چ -

 

 دوختم و گفتم:  ای رو به عرش نگاهم

 .  دمیدارم از دستش م یدست یکه دست زنمی حرف م یخب از حق   زنم؟ی حرف م یاز چ -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو ایعرش 

 !  ؟یگیم یچ نمیپسر درست زر بزن بب  -

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 . شهیامشب خواستگار -

 رو به کاناپه داد و گفت:  اشه یتک
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 اخمات تو همه؟  نیپس بخاطر هم -

  زدمی که طول و عرض اتاق رو دور م یبلند شدم و در حال  گم؛یم یمن چ دهیهنوز نفهم نیانگار ا اوف
 گفتم: 

   ؟یفهمی جوابش مثبته، م -

 تر داد زدم:   یعصب

  ز؛یهمه چ ی تو دست اون آراسه ب   زاری داشته باشمش، امشب دستش رو م تونمی نم گهید یفهمی م -
 من به اون باخت دادم! 

 کاناپه بنشونه گفت:  یمن رو رو کردی م یکه سع یبلند شد و در حال ایعرش 

 جوابش مثبته؟   یدونی برادر من تو از کجا م  هان،ی آروم باش و -

 گفتم:  دمیکه اون روز د  یزیآوردن چ ادیبه  با

 !  یالبته اتفاق دمیکافه شن یحرفاشون رو تو -

 نشست و گفت :   کنارم

 ...  یکی نشد حاال  نیا -

 : دمیو غر دمیحرفش پر ونیم

 کس!  چیه ایاون  ای -

 آروم باش.   یاوک -

بودم و کالفه دلم  ی. عصب دمیگاه سرم کردم، پوف کالفه کش هیشدم و آرنجم رو به زانوم زدم و تک خم
 رو بشکونم!  یزیچ کی ایرو بزنم  ی کی  خواستیم

بکشه   نجایکارشون به ا کردمی فکرشم نم یمنم؛ حت دونیم نیباور کنم که بازنده ا خواستمی نم اصالً 
 ! کردیباد م رتمیو رگ غ  اومدیهم خونم به جوش م  یاگهیکنار کس د وسایاز آوردن اسم ب یکه ...حت
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 ــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب -

  یتو یزیچ  کی م،یکه جواب مثبتم رو اعالم کنم قدم برداشت نیا یو کنار هم برا میاومد رونیاتاق ب  از
 .  خوردی بود، داشت حرص م  یعصب کردیقلبم داشت التماس م 

با   ؟یتو حق من  گفتیمظلومانه به من م ینطوریبود که ا  یقلبم اما، اون ک یتو کردمی م حسش
 مادر آراس به خودم اومدم:  یصدا

 ! م؟یکن  نیری عروس گلم دهنمون رو ش -

 لب گفتم:  ری خجالت ز با

 بله.  -

مبل جا گرفتم و سرم   یرو پخش کنه کنار مامان رو ینیر ی و مدوسا هم بلند شد تا ش دیکل کش مامان
 شالم شدم.   یهاشهی ا رکردن ب  یانداختم و مشغول باز نییرو پا 

  یبه بعد برا نیکه آراس دوستم داره و از ا نینشد، دل گرم شدم به ا ریبه قلبم سراز یحس خوب  اصالً 
  یاز رو کردنی قلبم حس خوب بهم دست نداد همه فکر م یجوره تو چیگاه هستش اما؛ ه هیمن تک

 طور نبود.  نیا قتاً یخب حق  یول نهیی خجالت و شرم دخترونه سرم پا

 

فراهم شد فقط مونده بود  مونی گرفتن جشن نامزد یهفته به سرعت گذشت، و همه کارها برا  چند
 لباس من و آراس!  

 چیرحم شدم چقدر بد شدم. آخ ه  یباهاش برم اما، خب گناه داشت من چقدر ب خواستی نم دلم
ش از اون روز شرمندش شدم  کرد و من زدم تو ذوق زینرفته که من رو سوپرا ادمیرو   شیوقت هفته پ 

 بهم کمک کرده!   یلیاون خ

 اومدم احتماال آراس بود.  رونی به صدا در اومدن زنگ در از اتاقم ب با



 ی ضربان زندگ 

133 
 

  نشیبه ماش  یرسم  مهین پی زدم درست حدس زدم آراس بود که با ت رونیطرف در رفتم و از خونه ب به
 زده بود با لبخند به طرفش رفتم و گفتم :  هیتک

 .  مزی سالم عز -

 گفت:  یزد و با مهربون  یلبخند دنمید با

   ؟یسالم عشقم خوب  -

 تکون دادم و گفتم:  دییتا  یبه معنا یسر

 ممنون.   -

  یرو تو ن یکه آراس ماش نیبعد از ا م؛یدیپاساژ رس  کی رد و بدل نشد بالخره به   نمونیب  یحرف گهید
. به همراه آراس  میو به طرف طبقه پوشاک بانوان رفت  می شد ادهیپ  نیپارک کرد با هم از ماش نگیپارک

 به درخواست آراس برام چند دست لباس آوردن.   م،یکه گفت شد ییوارده مغاز

خوشگل بود با    یلیخ  ،یرون پام بود ول  یچشمم رو گرفتم که قدش تا رو ش یکی همشون فقط  نیب از
 دست به آراس همون رو نشون دادم. 

خونه؛ جشن   یتو ادی ب میهم بگ شگریقرار شد به آرا میرو کرد دهامونیهمه خرکه با آراس   نیاز ا بعد
 خوشحال بودم!  یلی خ  نیبخاطر هم شدیخونه ما برگذار م یتو

 حرف نداشت.   اشقهیسل م،یآراس گرفته بود قهیرو به سل هاحلقه

 بره مادرش تنهاست.    دیتو قبول نکرد و گفت با ادی من رو به خونه رسوند هر چقدر اسرار کردم ب آراس

 گفت:  دنمیدستم وارد خونه شدم، مامان با د یتو یدایخر با

 عه پس آراس کو؟!   -

 گفتم: انداختمی مبل م یکه خودم رو رو یحال  در

 تو اما، رفت.   اد یبهش اسرار کردم ب -

 اومد و گفت:  دایبه طرف خر  یبا کنجکاو مامان
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  ؟یکه نکرد تشیبچه رو؟ گناه داره اذ  یکه خستش نکرد  ادیز -

   گه؟یرو م نایفکر کرده من بچم ا مامان

. از جام  تی اذ ایخستش کنم  دینبا  دونمی خودم م  ؟یزنی با بچه دو ساله حرف م  یمامان مگه دار -
برام   یینا گهیاالنه که بشکنه د کردمی بلند شدم و به اتاقم رفتم، پاهام انقدر درد گرفته بود که حس م

  الیاز خواب و خ ییایدن یتو قهیتختم افتادم و بعد چند دق یلباسم رو ضینمونده بود به محض تعو
 غرق شدم.  

 ــــــــــــــــــــــــــ

امشب؛  یبودم خوب بود برا یساده داشت نگاه کردم، راض  شیآرا کیه اتاقم به صورتم ک نهییآ یتو
و مشغول برانداز کردن خودم شدم.   ستادمیاتاقم ا نهیی آ یکفشام رو پام کردم و بلند شدم رو به رو

 . زدی بود و برق م  لیکم بود اما؛ لباسم پر از اکل  شمیکه آرا ن یخوب شده بودم با ا

 گفتم:  به در اتاقم یاخوردن تقه  با

 .  دییبفرما -

 شد و گفت:   رهیخ  نیمن چند لحظه به من با تحس دنیداخل اتاق اومد و با د آراس

 . شهیداره مال من م ای دختر دن  نیخوشحالم که بهتر -

امشب رسما   هانیامشب، کاش به جاش و شدمیمن مال اون م تش،یزدم به حس مالک  یلبخند
انداختم آراس با دست سرم رو باال آورد   نییاشکام رو گرفتم و سرم رو پا زشیر ی . جلوکردمی نامزدم م
 زد.   میشونیبه پ  ینرم یو بوسه

 مهمونا اومدن.   م؟ی بر  دنیبانو افتخار م -

 .میرفت  رونی دستش گذاشتم و با هم از اتاقم ب یتکون دادم و دستم رو تو دییبه نشانه تا  یسر

 

 - یسیرئ   هانیو -
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دستم  یفکش رو تو خواستیاون پسره، دلم م یدستا یده بودم به دستاش توش رهی خ  تی عصبان با
 اعالم کنم اون مال منه!   ای خورد کنم و به کل دن

دادم به  هیو تک  دمیکش قیرسوندم، چند نفس عم اطیخودم رو به ح  یتند یهاشدم و با قدم  بلند
حداقل عشقم رو مال   یچرا بهم فرصت نداد یبود، آخ خدا مادرم رو ازم گرفت  اطیح  یکه تو یدرخت

 خودم بکنم؟! 

حوصله تو رو داره آخه؟! رد کردم   ی آوردم، آرزو بود ک  رونشی ب  بمیبا خشم از ج  لمیزنگ خوردن موبا با
 : دم یتماس رو وصل کردم و بهش توپ  تیتماسش رو که باز زنگ زد با عصبان 

 باز؟  چه مرگته  ه؟یچ -

 و گفت:  دیخند مستانه

 ست؟!   گهینفر د کی یدستا یشده؟ عشقت تو یعه عه چ -

 دادم و گفتم:  رونی ب تی نفسم رو با عصبان  اد،یحرصم در ب   شتریکه باعث شد ب دیخند  دوباره

 زود بگو حوصلت رو ندارم!   ؟یخوای م یچ ،یروان  کهی ببند دهنتو زن -

 گفت:  زدی که هنوز هم قهقه م یحال  در

 با خودت.   اریپولم ب شمیپ یای ب دیامشب با -

 ! ده؟یبه من دستور م هیفکر کرده ک  نیا هه

شد؟ حاالم گمشو حوصلت رو   یلحنم با من زر نزن. اوک  نیبا ا  ت،یکارت بانک   یتو زمیری پول رو م  -
 ندارم.  

قرارش دادم، چشمام رو   بمیج یکردم و تو رو قطع  یاز جانبش باشم گوش یکه منتظر حرف نیا بدون
  نیاز ا خوردی بودنم حالم بهم م فی همه ضع نی. از ادمیبه صورتم کش  یهم فشردم و دست یمحکم رو

 .  خورهی نتونستم بکنم حالم بهم م یشد و کار گهید یکیکه عشقم جلو چشمم واسه 

بشه، پشت سر هم چند تا   ریاش از چشمام سرازبود اضافه کیگلوم نشسته بود و نزد یتو یبد بغض
 ونوس از پشت سرم اومد:  یو بغضم رو قورت دادم همون موقع صدا دمیکش قینفس عم
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 تو!  ایب  ؟ییداداش کجا -

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 باشه قشنگم اومدم.   -

 . دنیخندی تن با هم محالم بدتر شد، داش دمیکه د یاسمت داخل خونه راه افتادم با صحنه  به

 : دم یبابا رو کنار گوشم شن یصدا

 خونه پسرم؟   یتو بر یخوای م -

من اون   یرو به رو یگرفتم، دختر نیی نه تکون دادم و کنارش نشستم و سرم رو پا یبه معنا یسر
از رو   ید یبهشون محلم نم ه؟ی فازشون چ  نایا دادیبود و همش داشت نخ م ستادهیطرف سالن ا

و   دمیرنگم کش یمشک یبه موها یبهش اخم کردم و عبوس شدم انگار نه انگار دست یچهر  رنینم
 لب گفتم:  ریز

 شه؟ یشب نحس تموم م نیا یک  ایخدا - 

دلبرش و صورت مثله  یبعد از دو ساعت که تموم فکر و ذهنم پر شده بود از اون چشما  بالخره
که براش    یخوشبخت  یو آرزو یتموم شد و بعد از خداحافظ  شیماهش بالخره جشن مزخرف نانزد

 .  میلب کردم از اونجا دور شد ریز

بگم به اتاقم رفتم کتم رو از تنم در آوردم و به   یزیچ ی که به کس نیبدون ا دم یبه عمارت رس  یوقت
 اتاقم.  یتو نهییبه آ دمی وبمشت ک تیپرت کردم و با عصبان  یاگوشه

 خورد شد!  شکست،

 : دمینگران ماهان رو از پشت در شن یصدا

 شد داداش؟   یچ  -

 گفتم:  یآروم یصدا با

 نبود!  یزیچ -
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 : دیهمون لحن نگران پرس با

 حالت خوبه؟   -

 . نگران نباش داداشم. میعال -

 کردم.  یدلم دستم رو زخم ریزده ز  یخوبم که خوش  انقدر

 

 - رستگار   وسایب-

 شهیاما، زود قطع شد انگار ش  دی چی بدنم پ یتو یدرد ک یدفعه انگار  کیکه  زدم ی تختم غلت م یتو
 .  دنیکش رونی تنم و ب  یفرو کردن تو

از چشماش   شدی رو م نیا هیناراحت و عصب هانیکه و دمیفقط فهم دمینفهم یچ یه میجشن نامزد از
 تراس اتاقم.   یبلند شدم و رفتم تو  د؛یفهم زدی خون داخلش موج م یهاکه رگ 

به   یزیچ میهم با آراس عقد کن  گهی من مهم نبود. قرار شده بود تا چند ماه د یسوز داشت اما، برا  هوا
 . وسایکار رو ب نینکن ا گفتی م زدیدلم چنگ م

 شده بود انگار.  یتختم نشستم، خواب از چشمام فرار یو رفتم داخل اتاق رو  دمیکش یپوف

 "! هانینفر"و کیبره اونم فقط رفت سراغ  خوادی صبح فکرم رو آزاد گذاشتم تا هر جا م تا

  شدیکه مربوط م یاز همه افکار میاز فکرم از زندگ رونیکه زد، انداختمش ب  دهیصبح که شد سپ   یول
که   یبه مردم، به مرد مهربون کردمی م انتیاون وقت خ  ردم کی به اون چون االن من اگه به اون فکر م

 چند وقتم تحمل کرد.   نیا هیای من رو با تموم بد خلق

آوردم و   رونیخسته بودم بلند شدم و با برداشتن حولم به سمت حموم رفتم، لباسام رو از تنم ب   یلیخ
 دوش آب گرم.  ریرفتم ز

ساعت از    کیچند وقتم رو بشوره ببره، بعد از  نیا یکسل بودنا و حسا  نیحموم تموم ا نیا دیشا
رفتم مامان با   رونیو از اتاقم ب دمیرو پوش  هامیاومدم و به اتاقم رفتم. لباس خونگ رونیحموم ب 

 گفت:  دنمید
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 ! یشد زی سحر خ -

 و گفتم:  دمیخند

 . گهیبله د -

 باال انداخت و گفت :  ییابرو مامان

 . دادمی زودتر شوهرت م دونستمیاگه م -

 تشر گفتم:  با

 مامان!  -

 کاناپه نشستم، مامان هن کنارم نشست و گفت:  یاز کنارش رد شدم و رو دیهم خند مامان

 .  نجایواسه شام ا ادی مادر زنگ بزن به شوهرت بگو ب گمیم -

 تکون دادم و گفتم:   یشدم، سر ییجور کی کلمه شوهر  دنیشن از

 .زنمی باشه زنگ م -

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 - آراس فرهنگ -

کرده بودم    وشیکه ملکه قلبم س وسایباال گرفت، اسم ب لمیموبا یشرکت بودم که صدا یکارها مشغول
 .  کردی م ییخود نما یصفحه گوش  یرو

 جواب دادم:  اقیاشت با

 جان دلم خانمم؟!  -

 گفت:  ینه چندان رو به راه یصدا با

 .  زمی عز  یخسته نباش -
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من قد جفتمون دوستش دارم و به قلبم   یعشق نامزدم نشده، ول یدوستم نداره و از رو دونستمیم
 قول دادم عاشق خودم کنمش.  

 . یکرد ریاز  بنده حق  یادیگلم، چه عجب،  یمرس -

 خندش.  یصدا یدلم ضعف رفت برا د،یخند

 .  یدعوت نجا، یا ایامشب شام ب  -

 دلم.   زیچشم عز -

تر کارها    عیگذاشتم تا هر چه سر زیم یرو رو  یدادم، گوش انیبه مکالممون پا  یکوتاه  یخداحافظ  با
 رو سر و سامون بدم و برم خونه سر و وضعم رو مرتب کنم. 

بدم که  نانیبهش اطم خوامیو خسته؛ م  ختهینه بهم ر نهی من رو خوب بب شهیهم  خواستیم دلم
 کنه. هیبه من تک تونهیم

 

 - یسیرئ   هانیو-

 |•فلش بک •| 

 بود المصب!  یاکه ی چشمم به دختر گوشه سالن بود، چه ت  یهمون اول مهمون  از

 آغوشم ولو کرد و گفت:  یاومد کنارم و خودش رو تو کایآن

 احوالت چطوره؟  -

 دادم کنار و گفتم: هولش

  ؟یبتمرگ اونور، آمار اون دختره رو دار -

 رو جمع کرد و با تعجب گفت:   خودش

 کدوم دختر؟!   -
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 دختر مو بلوند گوشه سالن اشاره کردم و گفتم:  به

 که اونجاس.   یاون -

 کرد و مستانه قهقه زد و گفت:  نگاهش

نداره؛ هر شب با   زامیچ نجوریرل و ا کننی م یو سه سالشه و تو کرج زندگ ستیاسمش آرزوعه، ب -
 نشو.   کشینزد  هی! دختر خطر ناکهیکی

 تم: چپ نگاهش کردم و گف چپ

 من خودم صد برابرش خطرناک ترم!   -

 لب گفت:  ریباال انداخت و ز یاشونه

 .  یخود دان -

طعمش   دی رفت، من هم بلند شدم و به سمت اون دختر قدم برداشتم با یاگهی شد و به سمت د بلند
 .  دمیچشی رو م

 ـــــــــــــــــــــــــ

 |•حال•| 

 جواب دادم:  یبا پرخاشگر میزنگ گوش یصدا با

 بله؟   -

 : د یچیگوشم پ یتو ایعرش  یصدا

 شرکت.   ا یپسر؟ پاشو ب  ییکجا -

 و گفت:   دمیکش یپوف  یعصب خورهی حالم شرکت به چه دردم م نیا یتو آخه

 ! ؟یاکاره   یخودت ادارش کن، پس اونجا چ امی من امروز نم -
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دوباره   دادی نم  ریبهم گ ادیچمه و ز دونستی قطع کرد، خودش م یگفت و بعد از خداحافظ  یاباشه 
تقه به در اتاقم بود  یبار صدا نیهم فشردم؛ ا یبالشتم گذاشتم و محکم چشمام رو رو  یسرم رو رو

 که نذاشت تو خلسه فرو برم.  

 بله؟   -

 خدمتکار جوون به گوشم خورد:  یصدا

 صب...   زی آقا م -

 حرفش رفتم:  ون یم یو عصب ادی فر با

 ! خورمی نم یچ ی من ه د؟یمزاحمم نش بهتون مگه نگفتم -

 : دمیرو شن اشدهیترس  یصدا  دوباره

 چشم.  -

هر چه  دیخودم رو مرور کردم، با  ی سکوت زندگ  یتو یهم گذاشتم و کم یاز رفتنش چشمام رو رو بعد
 دختره آرزو رو بکنم بره تا برام دردسر نشده.   نیزودتر شر ا

سرم رو تکون دادم و از   دادم؛ی گوش م کای و به حرف آن شدمی نم کشی کاش اون شب نزد هان،ی و اوف
که از دستم   یخون  یهاپخش شده تو اتاق نگاه کردم، لکه یو لباسا ختهیجام بلند شدم به اتاق بهم ر

 کرده بود.  فیو همه جا رو کثتختم پخش شده بود  یرفته بود هم رو

و اصالً براش   دادی نم  یجنس مونث چیکه محل سگ به ه یهان یکه اون و کردمی وقت فکر نم چیه
 عشقش رو ببازه. گهینفر د کیبه  یطور نیدختر و ا کیبشه   شیمهم نبودن، حاال کل زندگ

 

 - رستگار   وسایب-

با   کردیم ن یاومدم و به آشپزخونه رفتم، مامان داشت ساالدا رو تزئ  رونیاز اتاقم ب میزدن رژ صورت با
 من گفت:  دنید
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 . ن یظرف بچ  یرو تو های ن یری ش نیا ای ب  وسایب -

  یرو رو  یخور  ینیری و ظرف ش  ینی ریباشه تکون دادم و به طرف اپن رفتم، جعبه ش  یبه معنا یسر
 ظرف شدم.   یتو های نی ریش دنیاپن گذاشتم و مشغول چ

استقبال آراس   یتموم شدن کار من زنگ در به صدا در اومد و بابا در رو باز کرد؛ من و مامان هم برا با
 .میدر رفت  یجلو

 باز شد و آراس با دسته گل رز قرمز وارد شد و اون رو به مامانم داد و گفت :  در

   دییسالم بفرما  -

که  میرفت  ییرایبا هم به طرف سالن پذ یکرد و همگ  یهم به من زد، با بابا هم احوال پرس یچشمک
 و گفت:  دیآراس دستم رو از پشت کش

 کجا خانم؟   -

 بهش نگاه کردم و گفتم:  متعجب

 . میسیوا نجایزشته ا  میبر  ایب -

 دستم رو گرفته بود گفت:  کیکه  یحال  در

 . کشمی نگات کنم، اونجا خجالت م  خوامی م سایلحظه وا کی -

 نثارش کردم که گفت:  یاوونهیلب د ریو ز دمیخند

 .  یخانم وونتمید -

  یمبل تک نفره و آراس کنار بابا رو یمن رو م؛یشد ییرایو با هم وارد سالن پذ  دمیرو کش دستش
 مبل دو نفره نشست.  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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  دمیکش یق یاتاق پر از خاطره، نفس عم  کیه بد بازم من موندم و آخر شب شد و چه خوب چ بالخره
نواخته  که  کیانقدر  گذره؛یم جانی فکر کردم که چقدر بدون ه میزندگ یتکرار  یبه روزا یو با خستگ

 !جانی پر از ه خوادیدست اندازه م کیدلم 

  یزیهم گذاشتم تا فارغ بشم از هر چ یپتوم، چشمام رو آروم رو ری ز دمیرو عوض کردم و خز لباسام
 .کنهی م تمیو اذ شهیکه اطرافمه و باعث آزارم م

و جنس مخالف هم   یبه زندگ دگاهمیو د کردمی نم  رییوقت انقدر تغ  چیاگه باربد نبود من ه دیشا
  بخشمشی قت نمو چیمن شد، اما ه ریی که باعث تغ کنمی تا آخر عمر ازش تشکر م شدی عوض نم 
 که از من شکونده!  یبخاطر قلب 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 - یسیرئ   هانیو-

 گفتم:  اد یبا فر رفتمی م نییعمارت پا یهاکه از پله  یزدم در حال  رونیرو صاف کردم و از اتاقم ب کتم

 طهورا، طهورا.  -

 خدمتکار خونه بود، با عجله اومد و گفت:  طهورا

 بله آقا؟!   -

 که اخم کل چهرم رو پوشونده بود گفتم: یحال  در

 باشه.  زی مرتب و تم  خوامیاز شرکت برگشتم م ختسی بهم ر یل یبرو اتاقم رو مرتب کن دو روزه خ -

رعت به سمت  شدم. با س  نمیشدم و سوار ماش  نگیگفت و با اشاره دست من رفت، وارد پارک یچشم
 کردم.   ی ط قهیدق ستیب یرو تو مهی ساعت و ن کیشرکت حرکت کردم راه 

 به سمتم اومد و گفت:  دنمیبا د ا یشرکت شدم و با غرور قدم برداشتم عرش  وارد

 برادر من؟ پدرم در اومد دست تنها.   یبود یدو روز کدوم گور نیسالم ا کیعل -
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متشکر بودم که تحمل کرده  ای کار داره و از عرش یو شرکت کل  ختهیسرمون ر یکار رو  یکل دونستمیم
 بود. 

 .گمیاتاقم بهت م  ای سالم ب -

 

اون هم رو به روم نشست   می دادم به صندل  هینشستم و تک  زمیپشت م میوارد اتاقم شد  ای عرش با
 نگاهم کرد و گفت: 

 خب بگو!   -

 گفتم:  کردمی رو روشن م  وتریکه کامپ  یحال  در

  ؟یاریپسره آراس در ب نیآمار از ا کی  یتونیم یراه نبودم، راست رو به ادیز -

 : دیپرس یابروش رو باال انداخت و با کنجکاو کی

 !  خوره؟ی به چه دردت م گهیاون  د -

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 ارزشش رو داره اصالً؟   کنهیم رونمی ب دونیکه داره از م  یکس نمیبب  خوامی م -

 بهم کرد و گفت:  یشده نگاه زی ر یچشما با

 .یدیکش چارهی آراس ب نیا یبرا یانقشه  کی دونمیمن که م ،یخر خودت  -

 

 بهش زدم و گفتم:  یخشک   لبخند

 . یدونیکه م دونمی م -

 تکون داد و گفت:  یسر

 .  نجایآرزو اومده بود ا یخدا بهش رحم کنه. راست -
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 و گفتم :  دمیبه موهام کش یدست  ست،یآدم بشو ن بشر نیا اوف

 . زنمیسر بهش م کی امروز  -

شرکت کردم انقدر سرمون  یگفت و رفت تا به کارهاش برسه منم خودم رو مشغول کارها  یاباشه 
  یدر اتاقم با صدا یهوا هم نبود، با صدا یک یحواسم به تار  یچند ساعت شلوغ بود که حت نیا یتو

 گفتم:  یبلند

   د؟ییبفرما -

 داخل اومد و گفت:  ایعرش 

 شب شدا.   گهید میجمع کن بر -

از هم  نگیپارک یهم قدم شدم. تو  ای برداشتم، با عرش میصندل یو بلند شدم، کتم رو از رو دمیکش یاوف
 شدم و به سمت خونه آرزو روندم.  نمیسوار ماش م؛ی کرد یخداحافظ گهید

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 |•فلش بک•| 

نگاهش باعث شد پوزخند   یتو نی باال انداخت؛ برق تحس  ییابرو دنمیسمت اون دختر رفتم که با د به
 افتخار کنم.    شتریبزنم و به خودم ب 

 بهم زد و گفت:   یچشمک

   ؟ییاهل کجا -

 داشت، خوشم اومد.   یف یظر یصدا

 رو بهت بگم؟  نیا دیچرا با -

 قه زد و گفت: خودش نبود مستانه قه یحال و هوا تو

 جنتلمن بهت برخورد؟   یآخ -
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 و گفتم:  دمیدور دهنم کش یدست

 نه خانم کوچولو نخورد. -

 دیگذاشتم و نوازش وار کش نم یتخت س  یشد و دستش رو رو  کینزد بهم

 

چطور   دونستمی کردنش شدم، چشماش مرموز بود و منم م کی آرزو رو پس زدم و مانع از تحر دست
 رامش کنم و بعد بندازمش اون طرف! 

 بهش زدم و گفتم:  یصدا دار  پوزخند

   ؟یچ ای میبرقص  -

 گفت:  طنتی ش با

 خونه من؟!   میبر ای -

مو بلوند رو بچشم،  قبول کردم و با هم از   یآهو نیطعم ا خواستمی که م یمن ینبود برا  یبد  شنهادیپ
 .  میزد رونی ب  یمهمون

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 |•حال•| 

 - رستگار   وسایب-

  یزندگ دیشا  یکاری خسته شده بودم از ب گهید م؛یانداختیمراسم ازدواجمون رو راه م دیچه زودتر با هر
 کنه.   قیآرامش بهم تزر ی با آراس کم

رو قبالً   گهید یهال یمبل وسا م؛یکن دیاتاق خوابمون خر یو برا میاومد دنبالم تا با هم بر آراس
چند ماه کنار آراس روزا خوب    نیاتاق خواب مونده بود؛ ا یهاله یو فقط وس میداده بود سفارش 

رو   هانیاسم و شدمی تنها م یاما؛ قلبم وقت شدی به من ثابت م شتریو عشقش هر روز ب گذشتیم
 بود.   قراری و براش ب زدی م ادیفر
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  یبرا یراه گهید ؛یول شدمی دل دادش م شتریروز ب کردم فراموشم بشه اما بدتر شد؛ هر یسع یچ هر
 باز و عقل سالم.  یکه خودم انتخاب کردم با چشما هیبرگشت نبود. راه

به اون سمت برگشتم و از افکارم   دادی خواب رو نشونم م یآراس که ست بنفش و مشک  یصدا با
 اومدم.   رونیب

 چطوره؟!  -

 لبام نشوندم و گفتم:  یرو یزور لبخند به

 قشنگه!  -

گلوم رو   خیب   یبغض بد دمیکش یق یتکون داد و رفت تا سفارش بده، به محض رفتنش نفس عم  یسر
 بره.  نییگلوم پا یتا بغض تو دمیکش  قیگرفته بود؛ چند تا نفس عم

تا   میاز پاساژ رفت یاگهیو به سمت د میدست هم خارج شد یاومدن آراس از اون مغازه دست تو با
 .  میرو هم بخر  زیر یهالهیوس

رو تو   د یخر یهاسهیکه ک نیبعد از ا میپاساژ رفت نگیبه پارک  ازمونیمورد ن له یوسا دنیاز خر بعد
 . پمونی کل یبرا هیآتل میبر  گهیقرار بود چند روز د م؛یسوار شد میگذاشت نیصندوق عقب ماش

 شده بودم.   یبود که آراس از من داشت و من به زور راض یدرخواست نمیا

گذاشت و به طرف پاساژ پوشاک حرکت کرد.   یآهنگ شاد م،یدیخری لباس م پیکل  یبرا دیبا االنم
وارد پاساژ   دی خر یو برا میشد ادهیپ  نیپاساژ نگه داشت و با هم از ماش  کی یجلو  قهیبعد از چند دق

 .میشد

وارد   م،یتا پروش کن میپرت به آراس نشونش دادم و با موافقتش رفتدست لباس اس کی دنید با
 آراس رو به فروشنده گفت:  میمغازه شد

 .  دیاریبرامون ب  نیی و کو نگی از اون ست ک شهیسالم خانم م -

 گفت؛   شیتو دماغ یبا صدا دختره

  زتون؟یبله سا -
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ها تا لباس  می برامون لباس رو آورد با هم رفت میکه گفت یزی و دختره رفت و طبق چ میرو گفت زمونیسا
لباسا در اتاق پرو به   دنیرفتم. با پوش  یآراس به اتاق پرو سمت چپ و من هم سمت راست میرو پرو کن 

 صدا در اومد. 

 

شدم و   رهیپرو به خودم و آراس خ  نهییآ  یآغوش گرفت، تو یوارد اتاق شد و از پشت من رو تو آراس
 . هانیجنگل افتادم چقدر لذت بخش بود آغوش و یاون روز تو ادی

که  نیاومدم؛ بعد از ا رونیرفت تا لباساش رو عوض کنه منم لباسام رو عوض کردم و از پرو ب  آراس
 و بالخره نوبت لباس عروس و داماد بود.  میدیلباس خر گهیچند دست د

رو به درخواست ما آوردن و من   یکی داشت،  یقشنگ یلیخ  یکه لباس عروسا میشد یامغازه  وارد
  یذوق کردم اما، وقت  دیلباس سف یخودم تو دنیرفتم تا پروش کنم؛ واقعًا خوب به تنم نشست از د

 که آراس بد باشه ها نه!   نیخورد تو ذوقم نه ا هیدامادم ک  دمیفهم

بهونه که مانع از   کیمعجزه بودم که ازش جدا بشم، منتظر  کی دلم باهاش نبود و هنوز منتظر  من
 رفتن من نشه. 

 نه دل اون بسوزه نه دل من، که نه من دلم بشکنه نه دل اون.  که

به من کرد و با شور و شوق   یبه صدا در اومدن در اتاق پرو به سمتش برگشتم، آراس بود، نگاه  با
 گفت: 

 !  یچقدر دلبر شد -

همون لباس   زد،ی لباس عروس برق م یپف نگاه کردم دامن  نهییآ  یزدم و خودم رو دوباره تو  لبخند
تموم شد و خسته و   دامونیبالخره خر میاومد رونیعروس رو برداشتم بعد از پرداخت پول از اونجا ب 

 . میشد یکالفه به طرف خونه راه

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 - یسیرئ   هانیو -
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رو    چارهیخوب داره من ب ییهر جاخورد، دختر  چیگوشم پ یآرزو تو امینکره دارم م یزدم که صدا در
 دارم براش.   زنهی م غیت

 با خنده گفت:  دنمید با

 طرفا؟!   نی! از الیبه به ستاره سه  -

 که تنش بود زدم و گفتم:  یبه سر و وضع و لباس باز  یپوزخند

 کردم.  دایخوب برات پ سی ک کی -

 مبل نشست و گفت:  یدر کنار رفت تا برم داخل، رو به روم رو یبرام باال انداخت و از جلو یابرو

 ! یدیانجام نم  یرو مجان  یکار چیمن؟ تو ه یخوب؟ برا  سیک -

 و گفتم:  دمیخند مرموز

 .  گمیکه بعدًا بهت م خوامی م یزیچ کیدر عوض ازت   قًا،یدق -

 !  یاوک -

 ون. زدم؛ دارم برات  رونیاز خونش ب یکوتاه  یشدم و با خداحافظ بلند

  یوقت ره،ی بگ  یرو جد  یسی رئ هانی هشدار و دیتا بفهمه با  ارمی ب  شرفی سر تو و اون آراس ب  ییبال کی
 . یچ  یعن ی نمتیدور و بر عشقم نب گمیبهش م 

مال   وسایب کشم؛ی کنار نم شمیم دون یم  نیا روزی شدم و به سمت عمارت به راه افتادم؛ پ نمی ماش سوار
 منه!

من   یک شم،یاز دست هر دو راحت م کنمی هم آرزو و هم آراس با هم از دور خارجشون م هیخوب بهونه
 شدم؟!  ثی من انقدر خب  ی شدم؟ ک  فیانقدر کث

 ! ستیو حواسم ن رمیم  شیتا جنون دارم پ  وسایعشق ب از
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 - رستگار   وسایب-

 به تنم نشسته بود.  دمیشدم به خودم، چقدر لباس عروس سف رهی خ نهییآ یتو

شلوغ درستش  ادی دوست داشتم موهام رو هم گفته بودم ز ینطوریام کم بود خودم اچهره  شیآرا
 نکنن؛ مدوسا بغلم کرد و بعد دستم رو گرفت و گفت: 

 ! نمیچرخ بزن بب  -

خودمون اجرا   یهااز باغ  یکی  یشد، مراسم تو انیچشماش نما یتو نیزدم که برق تحس  یچرخ
 !  دیلنگی م نجایا یزیچ کیبود اما؛   یعال   زی. همه چشدیم

  رهی مختلف، رفتم کنار پنجره و خ لیبا دال کردمی نبود همش خودم رو قانع م  یصبح از آراس خبر از
  رونیز اتاق عروس بو من با ساقدوشم ا ادیقرار بود آراس ب  شدنی که وارد باغ م   ییشدم به مهمونا

 برم.  

 گفتم:  یآروم یاتاق به صدا در اومد با صدا در

   د؟ییبفرما -

 بود که با لبخند اومد و در آغوشم گرفت و با بغض گفت:  مامان

 !یمادر فدات بشه چقدر ماه شد یاله -

 بغلم فشردمش و گفتم:  یتو محکم

 نکن قلبم.  هیآخ نفس من گر -

  رفتی م یک یکرد تا آرومش کنه کم کم هوا رو به تار تشیهدا رونیمامان رو جدا کرد و به ب  مدوسا
 از آراس نبود!  یاما؛ خبر

رد کرد، دوباره گرفتم بازم جواب نداد چند بار گرفتمش   یرو دستم گرفتم و شمارش رو گرفتم ول  میگوش
 که اونجا بود.  یمبل یشستم روانداختم ن زیم ی رو رو یاما؛ بازم جوابم رو نداد با حرص گوش 

 و گفت:   ستادی! مدوسا اومد و رو به روم ا؟یآراس؟ کجا موند ییکجا
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تا االن   ستی ن  بیشک کردن به نظرت عج هیساعت از هشتم گذشته بق ینگرانت کنما، ول خوامی نم -
 !  اومده؟ین

 تکون دادم و گفتم:  یسر نگران

 . دهیاره جواب تلفنم رو هم نم -

 گفت:  دیرو د مینگران یوقت مدوسا

 منم بهش زنگ بزنم؟   یخوای م -

شد، بعد از خوردن   یریدرآورد و مشغول شماره گ  فشیرو از ک   شیتکون دادم که گوش یبغض سر با
 چند بوق قطع شد دوباره گرفت بازم قطع شد. 

م رو  بار هزارم بهش زنگ زدم اما جواب یبرا  کردم،یم ی طول و عرض اتاق عروس رو ط تی عصبان با
 . کردی نم  داشیپ یهمه دنبالش بودن اما کس داد،ی نم

آراس   یاومد اما صدا یدختر یصدا  کری اسپ یبار آخر باهاش تماس گرفت و گذاشت رو یبرا مدوسا
 هم پشت بندش! 

 !کرد؟ی کار م  یهم اومد، اما اون اونجا چ هانی و یبست. صدا خیهام رگ  یتو خون

 گوش دادم:  هانیزده به حرف و شک

 ؟ یکن  انتیبهش خ  یچطور تونست  یعوض -

 آراس اومد که تو حال خودش نبود:  یصدا

 داره؟ دوست داشتم! ی به تو چه ربط -

 

گلوم داشت خفم   یزود تماس رو قطع کرد، بغض تو د یمدوسا که حالم رو د شدمیم وونهید داشتم
 گفتم :  دی لرزی که م ییشه که با بغض وصدا کمیمدوسا خواست نزد کردیم

 تنها باشم.   خوامی ! مادی ن یبگو برن کس   میتنها باشم، به بق خوامی م رونی لطفًا برو ب -
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مبل نشستم و خودم رو بغل کردم، از درون   یرفتم رو  رونی تکون داد و از اتاق ب یسر یناراحت با
 عده رفت. کی  یخانوادم جلو  یخودم به جهنم آبرو  یآبرو گرفتمی م شیداشتم آت

اون  هانیکه و یحرف  ادینداشتم.  انتیوقت انتظار خ  چیمن عاشق آراس نبودم اما؛ ازش ه درسته
باهاش لج کردم! فکر کردم   ؟یمنه احمق چ ،یول  رمیشب بهم زد افتاد بهم هشدار داد ازش فاصله بگ

 .  گهیدروغ م هانیو

  یکردن، قلبم شکسته بود بدجور دنیگونم شروع به بار یو اشکام آروم آروم رو  دیبغضم ترک  بالخره
 عاشقمه؟! گفتیکار رو کرد؟! مگه نم نی بود آراس چرا ا  بیهم شکسته بود. برام عج

 به حال االنم!  م،یبه حال خودم سوخت، به حال زندگ دلم

رو    میمن که داشتم زندگ ایه؛ خداروز خوش بهم نشون بد  کی خوادی خدا باهام لج کرده دلش نم انگار
نداشتم؛  یکار  یمن که سرم تو الک خودم بود با کس آراسی ب  باربد،ی ب عشق،ی دردسر، ب  یب  کردمیم

 سر راهم؟!  یهمه مانع گذاشت نیپس چرا ا

رو عوض    رمیکه کال مس میوسط زندگ   شیانداخت یطور دیرسی نم  یفکرم به عشق و عاشق  یکه حت من
 تاوان بدم و بسوزم؟!  دیاالن با ینطوریاشتباه کردم که ا میزندگ یکرد، کجا

رو برداشتم و سوار   نمیماش چییتو باغ نبود همه رفته بودن، سو یشدم و شنلم رو تن کردم. کس  بلند
 روندم. میشدم از باغ خارج شدم و مستق  نمیماش

روم بشم، تا از سوزش قلبم کم بشه، تا افکار بهم گره فقط انقدر روندم تا آ رمیکجا دارم م دونستمی نم
 بودم!    ایخوردم باز بشن، تا چشمام اشکاشون خشک بشه. به خودم که اومدم کنار در

  یکی تار  یاز تو دمیبار از تنها بودن نترس  نی. اکیشدم، هوا سرد بود و همه جا تار ادهیپ  نیماش از
از سرم داشتم  زد،ی کنارش م ی خودش رو به سنگا انهیکه وحش ایشدم به در رهی خ  دمیبودن نترس

 . امی من اما؛ قصد نداشتم کوتاه ب خوردنیدندونام بهم م دمیلرزیم

 با وحشت به عقب برگشتم: هانیو یخودم بودم که با صدا یحال و هوا تو

 . نیتو ماش نیبش  ای خوری دختر سرما م -

 تعجب گفتم:  با
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 ! ؟یکنی کار م ی چ نجایتو ا -

 هام انداخت و گفت: شونه  یطرفم اومد کتش رو رو به

 کردم. بتی تعق رونی ب یاز باغ زد دمینگرانت بودم اومدم باغ، د -

کرده اخمام تو   بمی همه مدت تعق نی که ا نیچقدر خوش بو بود. با فکر ا د،یچ یعطرش تو دماغم پ یبو
 هم رفت و گفتم: 

 تنها باشم.   خواستمی اما من م -

 بعد بلند گفت:   لب گفت و ریز  ینچ

 خطرناکه!   -

 یتو یبودم؛ سواال یبودم، دلخور بودم. از همه شاک ریبزنم، دلگ یحرف  خواستی نگفتم دلم نم یزیچ
کجا بود؟! کنار   دادی جواب م دی که با یاما؛ اون  خوردنی ذهنم تاب م یبود صد تا چرا تو ادیذهنم ز

 !گهیدختر د کی

شده بود به من و    رهیخ  هانیسرم رو برگردوندم؛ و ینگاه ینی به افکارم زدم و با حس سنگ  یپوزخند
 ! زیه کهی شده به من؟! مرت رهیچرا خ  کرد؟ی فکر م یفکر بود. به چ یتو قیعم

 

 اخم نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:  با

 ! ؟یتنهام بزار یخوای نم -

 نگاهم کرد و گفت:  شیوحش یکرد و با چشما اخم

 دارم.   رتی نتظار نداشته باش تنهات بزارم من مردم غا -

 رو بهش گفتم:  ادی و با فر  دمیخند  یعصب
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! ؟ی کارم  ینه؟ مگه تو چ ا ی. اصال به تو چه که من تنها باشم رتیبا غ یتنها باشم آقا  خوامی م -
پس به   یستیدوست منم ن یتو حت  ؟یشوهرم ؟ینامزدم ؟ یلمیفک و فام  ؟یبرادرم  ؟یپدرم ؟یمادرم

 نه. ایتنها هستم  رمی تو چه که کجا م

دستش   ریشونم برداشتم و انداختم تو بغلش و خواستم سوار بشم که مچ دستم رو اس  یرو از رو کتش
 کرد و گفت: 

تنها   بیشهر غر  کی یتو دهیاجازه نم رتمی غ ،یهست ینداره تو ک  یبرام فرق  یعن ی رتی غ گمیم یوقت -
 ولت کنم. 

  هانیبزرگ و مردونه و یکردم تا مچم رو از دستش آزاد کنم اما، خب زور من کجا و قدرت دستا التق
االن  خوادی دلم م ؛یکه دوستش دارم ول  نیبا ا  نشیکجا. من رو دنبال خوش کشوند به طرف ماش

 بزنم، زورگوعه جذاب! نیوت یسرش رو با گ

 و گفتم: دمیکش رونی زور دستم رو از دستش ب با

   ؟یچ نمی پس ماش امیمن اگه با تو ب -

 انداخت و گفت:  نیبه ماش  یهی عاقل اندر سف نگاه

 تهران.  میتو سوار شو برگرد کنم،ی نگران نباش من حلش م -

حرف    یشدم، هنوز خودش سوار نشده بود داشت با تلفن با کس  نشیگفتم و سوار ماش یاباشه 
 به من گفت: اومد و رو  قهیبعد از چند دق  زد،یم

   چ؟ییسو -

 .  نهیماش یرو -

 شد و گفت :   نیرو چک کنه بعد از انجام کارا سوار ماش نیتکون داد و رفت تا ماش  یسر

 تهرانه.   نتمیماش گهیتا چند ساعته د -

دادم و چشمام   هیتک یصندل  ینگفت منم نگفتم، انقدر خسته بودم که تا سرم رو به پشت یزیچ گهید
 فتم. گرم شد و به خواب ر



 ی ضربان زندگ 

155 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 - یسیرئ   هانیو-

چرا  دونمی خوابش برد، نم  یهم رفت و از شدت خستگ  ینازش رو یچشما  میشد نیسوار ماش تا
 دادم. میو حواسم رو به رانندگ دمی کش  یقی! نفس عم کنه؟ی همش با من لج م 

استراحت کنم و   یو خواب چشمام رو گرفته بود، کنار زدم تا کم  روندمیبود که داشتم م  یساعت کی
  داریاز خواب ب وسایکه ب نیبلند شد. قبل از ا میگوش ینگذشته بود که صدا یزیچ اوفتم؛یدوباره راه ب
 شدم و جواب دادم:  ادهیپ  نیبشه از ماش

 بله؟! -

 گوشم زنگ خورد:  یتو ای عرش طونی ش یصدا

 تنها تنها؟!  ا یکنار در اریبا  گذرهی خوش م  گمیم -

 گفتم:  تیحرصم، با جد  یخندم گرفته بود از طرف  یطرف از

 تهران.   ارمشیمرگ، دارم م  -

 زد و گفت:  یسوت

 بابا دمت گرم جنتلمن. -

 

شدم زنگ در رو   ادهیپ  نیاز ماش دم،یرستگار رس یبود که به خونه آقا شیهوا گرگ و م گهید بایتقر
 مدوسا اومد که جواب داد: یغرق تو خواب رو بغل گرفتم، صدا یوسایفشردم و ب 

   د؟ییبفرما -

 هستم.   هانیو -

 رونیرستگار و بهراد دامادشون ب  یصدام در رو باز کرد، وارد شدم و با پام در رو بستم. آقا دنیشن  با
 من به طرفم اومدن.  دنیبودن با د ستادهیا
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 که سفت بغلش کردم و گفتم:  رنیرو خواستن از من بگ  وسایب

 اتاقش کجاست؟!   برمشی خودم م -

 به صورتم کرد و گفت:  یرستگار نگاه یآقا

 . یپسرم ببرش تو اتاق سمت راست یبه زحمت افتاد -

 فت: گ دنمیبا د وسایتکون دادم و به راه افتادم به طرف داخل خونه، مادر ب یسر

 پسرم.   ی نیبب   تی از جوون ری خ -

تختش گذاشتمش تا   یرفتم؛ مدوسا در اتاقش رو باز کرد آروم رو وسای زدم و به طرف اتاق ب یلبخند
رستگار رو به من با لبخند   یاومدم که آقا رونی شدم بهش و از اتاقش ب رهی نشه. با لبخند خ  داریب

 گفت: 

 . یخسته شد یل یتوام برو اتاق مهمان بخواب پسرم خ -

 گفتم:  یو با خستگ دمیبه موهام کش یدست

 وقت.   کیبرم خونه نگران نشن   دیبا یممنون ول  -

قلبم داشتم. داشتم لذت   یتو  یزدم، حس قشنگ رون ی از همه اعضا از خونشون ب یخداحافظ  با
بغلم خواب بود، سوار   یها تومثله فرشته یهمه چ که تو بغلم داشتمش و اون غافل از نیاز ا بردمیم

 شدم و به سمت عمارت روندم به شدت خسته بودم.   نیماش

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

که برام   یاتفاق  یآور ادیبه خودم دادم با   یچشمام رو باز کردم و بلند شدم، کش و قوس یخستگ با
 !هیگر ریافتاده زدم ز

 وارد اتاقم شد و گفت:  مهیهق هقم مدوسا سراس یصدا با

 حالت خوبه؟! ؟یشده خواهر یچ -
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  میهم بد دلخور یل یکردم، قلبم درد داشت. ابروم رفته بود بد شده بود؛ خ هیتو بغلش و فقط گر رفتم
 شده بود از آراس.  شتریب

باز.   یبار با چشما نیما، اکه برام فرشته نجات بود، من بازم احمق شدم بازم حماقت کردم ا یآراس
وقت با   چی بودم و به آراس جواب مثبت دادم خدا هم زد پس کلم تا بفهمم ه گهید یکی من عاشق 

 . یری بگ شی راه راست رو پ شهینم  زنهیکه ساز مخالف م  یقلب

من بابا   دنیمامان و بابا هم اومده بودن با د دیموهام رو بوس یبغل مدوسا آروم گرفتم اونم رو تو
 فت: گ

 . ارمی پدرش رو در م کنمی م  دایرو هر جا باشه پ اشیپسره ع  -

افتادم  شبید ادیکه مامان بهم داد صورتم رو پاک کردم و با زور مدوسا به حموم رفتم،  یدستمال  با
 . هانیو

دوش آب سرد  ری. زگهیبه اتاقم آورد اصالً؟! خب معلومه بابا البد بغلم کرده د  یمن رو ک یراست
 آراس من رو سوزونده بود.  یدرونم کم بشه، بد جور شی از آت  یتا کم  ستادمیا

 

به   دمشیبندازمش دور اما، نه م خواستمی تختم نشسته بودم و زل زده بودم به لباس عروسم، م یرو
 عروس رو نداره.  لباس   دیخر ییکه توانا یکس

زدم؛ همه تو سالن جمع    رونیو از اتاقم ب   دمیکش یقی عم یه کنمی م میثواب  کیحداقل  یطور نیا
 ! ادیبدم م زی ترحم آم یشدن. از نگاها رمی من ساکت شدن و خ دنیبودن با د

 آغوشم گرفتم و گفتم: یزدم و کنار مدوسا نشستم پسرش رو تو یلبخند

 تو!  ی چقدر خوشگل ییوو -

 کننی نگاهم نم گهیراحت شد که د المیحالم خوبه دوباره مشغول حرف زدن شدن منم خ دنید یوقت
رو بغل کردم و رفتم تا در رو   نیزنگ در اومد. رامت  یدفعه صدا کیشدم که  ن یبا رامت یمشغول باز

 باز کنم. 
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  گفتیخودش که م دونستمیرو نم  لشیبا خانوادش بودن، بابا شام دعوتشون کرده بود دل هانیو
 تنگ شده!  شی میقد قیبا رف   شی دورهم یدلش برا

  یل یخ دمی کوتاه د نی آست رهنیبار با پ  نیاول یرو برا هانی و ستادم،یا یدر ورود یاستقبال جلو یبرا
 گفت:  دنمیا متوجه نشده؛ پدرش با دشده بود، نگاهم رو ازش گرفتن ت  یجذاب و خواستن

 به به سالم دخترم حالت چطوره؟!   -

 شرم گفتم:  با

 .  دیخوش اومد د،ییسالم ممنون بفرما -

 کرد و بعد گفت:   یتو بغلم ذوق نیرامت دنیکه  اسمش ونوس بود با د هانی و خواهر

 جون.    وسایتو! عه سالم ب یچه ناز یآخ -

 . دی بغلم جمع کرد و خند ی خودش رو تو نیرامت

 !یسالم گلم خوش اومد -

 و رو به من گفت:  دی رو ببوسه که برادرش ماهان دستش رو کش ن یخواست رامت  ونوس

 ذوق داره.   یل یونوس خ نیا دیسالم ببخش -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 خوبه!  یل یکه خ نیسالم ا -

 رفت و گفت:  کردی که با ونوس بحث م  یحال  در

 بله بله.  -

 شد و با لبخند گفت:  کمینزد هانیو

 سالم لجباز خانم!  -

 شدم و گفتم :  رهیبهش خ  متعجب
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 زورگو!  یسالم آقا -

بده،   ری رو از بغلم گرفت تا بهش ش نی و اومدم داخل مدوسا رامت رهی نشدم تا من رو به حرف بگ منتظر
 شدم به ناخونام.   رهیکنار مامان نشستم و خ 

اش کردم.  به صفحه  یآورم و نگاه رونشیلباسم ب  ب یاز ج دم،یاز جا پر می گوش  امکیپ  یصدا با
 ناشناس بود!  

بار ناشناس جواب دادم واسه هفت پشتم   کیاشتباه  فهمهی باشه خودش م  یندادم هر ک جواب
 خل شده ها! نمیوا ا اد،یداره برام چشم و ابرو م   هانی و دمیبسته؛به رو به روم نگاه کردم که د

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 - یسیرئ   هانیو-

  شهیقشنگ تر از هم یلیخ  دمیشنیضربان قلبم رو م  عیتپش تند و سر یصدا دمشیدر د یجلو یوقت
 با هم اما، جواب نداد!  میحرف بزن یادادم تا به هر بهونه  امک ی شده بود، بهش پ

  یزیلب چ ر یزل زد بهم و ز یجی که با حالت گ شیرو بلند کرد که با حرص اشاره کردم به گوش  سرش
جواب دادن نداشت   الیخ یبهش دادم وا یاگهید امی و پ  دمیکش یبود، پوف  یچ  دمیگفت که نفهم

 شلوارم گذاشتم.  بیج یرو تو یمن هم با حرص گوش 

 

 به سمتش برگشتم:  وسایپدر ب یانقدر خنگ باشه! با صدا  وسایب شدی نم  باورم

   ؟یپسرم چرا ساکت -

 تو جام نشستم و گفتم:  صاف

 گفتن ندارم.  یبرا یواال حرف  -

 کار و بارت چطوره؟ خوبه؟! -

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند
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 بله خدا رو شکر  -

رستگار و پدرم، باز هم سکوت شد و بعد از چند ساعت   یگپ و گفت و گو درباره کار با آقا یاز کم بعد
 !میشام بلند شد یهم برا  وسای با دعوت ب

  زیم دنی. بعد از چ اومدی بهش م  یلیبود خ  دهیکه پوش  یمن، لباس یافتاد رو به رو وسایب  یجا قاً یدق
 روم.  شدم به فرشته معصوم روبه رهی ها شروع شد و من هم از فرصت سو استفاده کردم و ختعارف 

  یجلو قاً ینگاهم سرش رو بلند کرد که خودم رو مشغول غذا خوردن نشون دادم؛ نمک دق ین یسنگ با
 . اومدی کنم اما، دلم نم تشیکرمم گرفته بود اذ گشتی من بود و اون هم داشت دنبال نمک م 

 رو خم شد که برداره همون موقع سرم رو باال گرفتم، نمک رو به دستش دادم.  نمک

 ــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

تا   دم،یکشی خجالت م افتادیرفت، نگاهم که بهش م ی لیو یلیبرخورد دستش با دستم ته دلم ق با
خندم  ایتا چشمم به چشمش نخوره چون  کردمی سرگرم م  یزی خودم رو با هر چ یآخر مهمون 

 ! گرفتی حس خجالت کل وجودم رو م  ای گرفتیم

 رو برام زمزمه کرد که شک کردم به گوشام.  یزیچ هانی و یشب بود که رفتن موقع خداحافظ   آخر

 لب زمزمه کردم:  ری رو که بهم گفت رو ز  یتکست

 كجا بروم؟ وقتى كه اين من به تو آلوده شده!  -

حرف رو زد؟ به من چرا گفت؟! اصال ربطش به من   نیفکر کردم، چرا ا شی اتاقم رفتم و به معن به
 ! ه؟یچ

موهام رو باز کردم و شونه زدم. لباسام رو با لباس   ده،یقد نم یچ یواقعًا مخم داغ کرده به ه گهید
هم گذاشتم آروم آروم   یو چشمام رو رو دمیکش یاازه ی تختم ولو شدم؛ خم یخوابم عوض کردم و رو 

 به خواب رفتم. 

 ــــــــــــــــــــــــــ
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از اتاقم  ی و به کارهام برسم؛ حاضر شدم و با زدن رژ گلبه  دیشدم تا با مدوسا برم خر دار یزود ب صبح
 اومدم.   رونیب

با هم صحبت   یمبل نشسته بودن و داشتن جد یکه رو دمید هانیکمال تعجب بابا رو با پدر و در
 . نشدی ساکت م افتادیهر وقت هم چشمشون به من م کردن؛یم

 باعث شد متوقف بشم:  هانیو یزدم صدا  رونیکردم و از خونه ب  ی تعجب خداحافظ با

 .  سایوا  وسایب -

 باال انداختم و رو بهش گفتم:  ییابرو

 ! وسا؟یب -

 و گفت:  دیخند

 . سای خانم وا  وسایب  یاوک -

 بهش چشم دوختم تا حرفش رو بزنه.  منتظر

 

 - یراو-

پر از شور و شوق   یاز چشما تونستنی رو م  یگفت و گوشون رو از سر گرفتن، عاشق وسایاز رفتن ب بعد
 !  ننی هاشون بببچه 

به دلش نشسته بود و دوست   یحساب   وسایسهراب که از درد دل پسر ارشدش با خبر بود و ب خصوصاً 
 باشه.    هانیداشت فقط اون عروس خودش و خانم پسرش و

مثل اون  ینظر داشت و دلش داماد ریرو ز  یچشم و ابرو مشک هانی وقت بود که و  یلیهم خ ونیهما
 نبود.  لیم  یب  یسیوصلت با خانواده رئ یهم برا  نیو همچ   خواستیم

 و گفت:  دیکش یاز سر آسودگ ینفس سهراب
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  یچند ماه هست که من نسترنم رو از دست دادم و هنوز شاد یدونیجان تو که م  ونیخب هما -
 چطوره؟!  م،یاقدام کن یخواستگار یما برا گهیمن حرومه؛ اگه بشه چند ماه د یبرا

بود اما،   هانیفکر کرد به اتفاقات چند روز گذشته، درسته دخترش عاشق و دل دادٔه و قیعم ونیهما
 بود.   ختهیتازه مراسم ازدواجش بهم ر

. همون بهتر که چند ماهه میدر اومد زی همه چ یه موافقم، ما هم تازه از شوک کاره اون پسره بآر -
نداره   یحال و احوال درست وسای از شما چه پنهون که ب  ستی. از خدا که پنهون ن دیاریب فیتشر گهید
  هانیل واو هاعتماده بهتر یو ب دهی حرفا ترس   نجوریو ا یروزا و االن هم چشمش از مراسم عروس  نیا

 . دیکن یخودش اعتراف کنه بعد اقدام به خواستگار

گپ زدن و بعد سهراب   گهید یموافق بود کم ونیرو؛ با حرف هما ونیهما یحرفا کردی درک م  سهراب
  یبکشه، رفتنه نسترن بدجور یبه سمت کارخونه رفت تا به کارها سرک یعزم رفتن کرد و با خداحافظ 

 کمرش رو شکسته بود!

 ــــــــــــــــــــــــــ

 - یسیرئ   هانیو-

بعد از خوردن چند  اد،یو منتظر آرزو بودم که ب زدمیتند و پر استرس اتاق کارم رو دور م یهاقدم  با
 رسا گفتم:  یتقه به در خودم رو مرتب کردم با صدا

 !د؟ییبفرما -

شد و بالفاصله تو اتاق اومد و در رو پشت سرش   انیچهار چوب در نما یآرزو تو شیپر از آرا صورت
 شدم.  رهی لنز دارش خ یچشما ینشستم و منتظر تو میصندل  یبست، رو

 لبخند گفت:  با

 .  رهیبگ تونهی جلو خودش رو نم  دنتی. آدم با دیلعنت یدر همه حال جذاب   ،یول  یشونیچقدر پر -

 شدم و گفتم:   رهیبا اخم بهش خ  دمیرو خوب فهم  منظورش

 شد؟!  یراض  نمیمزخرفات رو، بگو بب نیبس کن ا -
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 گاه سرش کرد و گفت:  هیقهقه زد و دستش رو تک بلند

 مجبور شد قبول کنه.  ؛یول  شدی منم باورم نم  -

با دست بهش   خورهی جور جاها به دردم م نیباشه اما ا یابون یآرزو هر چقدرم خ دونستمی م خوبه،
 اشاره کردم و گفتم: 

 . کنمی بعدًا باهات حساب م یبر یتونی م -

 دهنش رو قورت داد و گفت:  آب

 نفسم.  یالبته با پول جبران کن. بابا ایشب ب  -

 رد کردنشون. یها داشتم براگستاخ بودنش رو ندادم، تو فکرم نقش  نیبهش زدم و جواب ا  یپوزخند

 

 - رستگار   وسایب-

  یکی گذاشته بود حالم رو بهتر کرده بود. با شوق و ذوق  ر ی تاث میروح   یرو  یلیبرگشته بودم. خ  دیخر از
 کیو کال شده بودم  گرفتمیم گور یخودم ف  یاتاقم برا یقد نهیی آ یو جلو کردمی شون رو پرو م  یکی

دوست    یلیحس قشنگ رو خ   نیدختر بچه کوچولو انگار کودک درونم دوباره فعال شده بود و من ا
 داشتم! 

کودک درونت   یاجازه بد یتا حال خودت و قلبت خوب بشه، گاه یبچه بش  یخوبه که گاه  یلیخ
 که نیهم خوبه هم یلی بلکه خ ستیاوقات بچه شدن بد ن یفعال بشه و از خط قرمزات رد بشه. گاه

  الیخ یو ب یخبری عالم ب یخودت رو تو یبه اون راه و رها کن  یاز عالم و آدم؛ خودت رو بزن  یفارغ بش
 . یحال خوبت رو حفظ کن  یهمه چ

  دمیهم به موهام کش یشدم دست  ختمیو مشغول جمع و مرتب کردن اتاق بهم ر  دمیکش یق یعم  نفس
 تا مرتب بشن.  

بهش کمک کنم، مامان هم خوشحال بود   یزخونه تا کمزدم و رفتم آشپ رونیاز اتاقم ب  یخستگ با
 بود!  یواقعًا برام روز خوب دادمی من هم با لبخند جوابش رو م زدیهمش با لبخند بهم زل م
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  امکیپ یهم رفت که صدا یرو دنیخواب  یتختم قلت زدم چشمام برا یاز شام به اتاقم رفتم و رو بعد
 از جا پروندتم.   میگوش

 : م یباز زل زدم به گوش مهی ن یچشما با

 ! ؟یدیسالم خواب  -

 و با اخم براش نوشتم:   دمیکش یپوف

 شما؟!   -

 وادارم کرد که برش دارم!  می گوش  امکی پ یدوبارت صدا قهیاز چند دق بعد

 بود:  نوشته

 صاحب قلب شما!   -

شدن زده به  وونهید یخوابی از ب نداشتم، مردم یرو نصفه شب  نیا یچرت و پرت گفتنا حوصله
کنار تختم رهاش کردم، چشمام رو بستم و   زیم  یحالت پرواز قرار دادم و رو یرو رو   میسرشون. گوش

 کردم! قی آرامش رو به جونم تزر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  یسر و سامون دادم، لباس خوابم رو با لباسا دمیژول یاز تختم دل کندم و با شونه به موها  یکسل  با
صبحانه    زی که سر م هیزدم. بعد از شستن دست و صورتم به بق رونی کردم و از اتاقم ب ضیخونم تعو

 بودن ملحق شدم.  

 گفت:  ذاشتی رو جلوم م  ریش وانیهمونطور که ل مامان

 وقت!   کی ینکن ریواسه حاضر شدن د میات دعوت نهار خونه عمه یبرا -

 : دمیپرس یذره شده بود، با کنجکاو کیبراشون  دلم

 ام؟!کدوم عمه -

 اش رو قورت داد و گفت: لقمه  مامان
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 .  هیهان -

صبحانه به اتاقم   زیصبحانم شدم، بعد از خوردن و جمع کردن م هیگفتم و مشغول خوردن بق  یآهان
 برگشتم. 

مون ناشناس برام ارسال شده، همشون رو  از ه امیچند تا پ دمیرو از حالت پرواز در آوردم که د میگوش
 باز کردم: 

 مزاحمم؟!   -

 دوباره گفته بود:  ری تاخ قهیاز چند دق بعد

 !  ؟یدیجواب نم -

 ساعت گفته بود:  میبعد از ن ارهیدو

 . یبا  یاوک -

 

 - یسیرئ   هانیو-

 دادیمختلف لباس بهم نشون م  یکه چند تا عکس از مدال یکنارم جا خوش کرد و در حال  ایعرش 
 گفت: 

 نه؟! ا یبهش   یگیبالخره م -

  یدادم گذشته ول امیها از اون شب که بهش پاز جام بلند شدم و به سمت پنجره اتاقم رفتم ماه کالفه
 بهش ارسال نکردم.   یامیپ گهیمن د

نداشته باشم اما،  ترس لو رفتنم رو  نمش یبی هر بار م  گهیداشتم از حسم براش حرف بزنم تا د میتصم
رحمانه خورد کنه    یپاهاش ب ریبهم بزنه و غرورم رو ز یل یس  کیاگه  ؟ینداشته باشه چ ی اگه بهم حس

 .  دمیحرص کش  ی از رو یو پوف  دمیبه موهام کش ی! دست؟یچ

 .  ستادیشد و کنارم ا  کیبهم نزد ایعرش 
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 داداش.  یش یدلت شرمنده نم  شی حداقل پ  ینطوریبه نظرم برو بهش بگو ا -

 و گفتم:  دمیاز ته دلم کش ینفس

 ! ؟یغرورم شرمنده شدم چ شیاگه پ -

 به شونم زد و گفت:  یدست

 نداره.   یعاشق غرور اصالً معن کی یغرور؟ برا -

  دونستمیشدم، مغزم ارور داده بود نم  رهیخ زدنی برق م   یزی گرفتم و به کفشام که از تم نیی رو پا سرم
 نکرده بودم.  یکار نیکنم، تا به حال همچ انی حسم رو ب  دیچطور با دونستمی کار کنم! نم  یچ دیبا

 دوباره صداش در اومد :  ایعرش 

 به خودم بگو.    یداشت اجیکمک احت  -

  زمی پشت م  ای زد و در رو بست. بعد از رفتن عرش رونیزدم و سر تکون دادم، از اتاقم ب یروح   یب  لبخند
 نشستم کالفه و خسته بودم!  میصندل  یرفتم و رو

که چه  نیفکر کنم به ا نمیبش ری دل س کی خواستی رو نداشتم، دلم م یکس و کار چیه حوصله
 تو سرم تا دوباره از دستش ندم.   زمیبر یخاک

 ــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

 هانیپشت خط بود؛ وکه  یکس یصدا  دنیهمون شماره ناشناس بهم زنگ زد تعجب کردم از شن امروز
 بود! 

کرده بودم   ی باهام صحبت کنه. سع خوادی کافه م کیگفت برم به  دم،یفهمی کار رو نم نیاز ا قصدش
 !  امیچشمش قشنگ ب یلباسام رو تنم کنم تا تو ن یبهتر

گوشه چشم از طرفشون هم که شده  کیواسه  یشونزده پونزده ساله که حت یبودم مثله دخترا  شده
 .  کننی خودشون ذوق م یو برا پوشنی رو م نهاشون یبهتر
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 زدم. بابا با لبخند بر اندازم کرد و گفت:   رونی خودم رو چک کردم و  از اتاقم ب نهییآ تو

 خدا به همراهت دخترم.   -

به   دنینداشتم. با رس یشدم چون حوصله رانندگ یزدم؛ سوار تاکس رونی کردم و از خونه ب یخداحافظ 
 شدم.    ادهیرو حساب کردم و پ  هیکافه مورد نطر کرا

  یصندل ی افتاد، به سمتش رفتم و رو به روش رو هانیو  تیی ورودم به کافه نگاهم به نگاه پر از جد با
 شده بود.  شتریب تشیجذاب  بیاش که امروز عجنشستم. مشتاق زل زدم به چهره 

 

 - یسیرئ   هانیو-

کردم خودم رو   یبودم حرفم رو از کجا شروع کنم که راجبم فکر بد نکنه، نگاهش کردم سع  مونده
 کنترل کنم.  

 ! ؟یخوب  -

 رو تکون داد و گفت:   سرش

 من خوبم ممنون!  -

چشمام راحت تر   یتو زدی زل نم رهی خ ینطوریاگه ا دیچشم دوخته بود به من تا حرف زنم، شا منتظر
 شد گفتم:   یکه ناخودآگاه احساس یا لحن و ب  دمیکش یقیبودم. نفس عم 

 !؟ی کنی با من ازدواج م -

هاش رو تر کرد و  سکوت گذشت لب  یساعت که تو میبعد از ن کردی چشمام نگاه م یو ناباور تو شکه
چشماش رو از نگاهم گرفت ترس افتاد به جونم! نکنه بگه نه، نکنه از دستش بدم، نکنه تو حسرتش  

 بمونم. 

 و گفت:  دیکش قیعم ی. نفسشدیم  مونیبزنه اما، پش یحرف  خواستی م همش

 !؟ی به من چند هفته فرصت بد شهیبه فکر کردن دارم، م  اجیمن احت -
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 زدم و گفتم:  یروح   یب  لبخند

 آره.   -

اونجا نشستم  یاقهیرفت. من هم چند دق ،یبلند شد و بعد از خداحافظ  جیحرفم گ  نیاز گفتن ا بعد
 لرزوند! یچشماش بود من رو بدجور یکه تو یاز بابتش راحت شده بود اما، ترس  کمی  المیخ

پر   هانی از هم شدم همون وزدم و به طرف شرکت حرکت کردم، با ورودم به شرکت ب رونی کافه ب از
  یرو با مسائل شخص یمسائل کار اومدی و مجنون بودن رو کنار گذاشتم، خوشم نم  یابهت و عاشق

 کنم.   یقاط

 ــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

فکرم رو به خودش مشغول کرده بود. تو جمع خانواده  یبودم بدجور هانی تو شوک جمله و هنوز
 از همه تو خودم بود.    شتریاما ب ن،ی نشسته بودم سر سفره هفت س

بازم شرمنده خودم    دمیترسیکه بازم بشکنم م نیاز ا دمی ترسی کردن داشت؛ م   هیگر یدلم هوا بیعج
  ک یکه داشت سال نو رو تبر ونیز یتلو یزد تو گوشمه، با صدا هانیکه و یبشم و خانوادم. هنوز حرف 

 به خودم اومدم! گفتیم

 بهش زدم و گفتم:  یهست، لبخند میزیچ کی بود  دهینگاهم کرد فهم هیعاقل اندر سف   بابا

 سال نوتون مبارک.   -

 متقابل زد و گفت:  یهم لبخند بابا

 تو هم مبارک باباجون. دیع -

 هم بغلم کرد و گفت:  مامان

 سال نوت مبارک دختر گلم.  -

 زدم و گفتم:  یکم جوون  لبخند
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 شمام مبارک.  دیع -

داشتم به تنها   ازیچقدر ن م؛یذل زد  ونیزینگفت و سکوت شد، همه به صفحه تلو یزیچ یکس گهید
هر   یبود و تا آخر شب هر ک رینباشه. فکرم درگ ییسر و صدا چیکه ه کیتار ی فضا کی یموندن تو

 .دادمی جوابش رو م یمصنوع یلبخندبا   گفتی م یزیچ

 

 - یراو-

از ترس از دست  یکیو اون  دهیکه از ترس دوباره تنها موندنش دل به اعتراف نم یک یتا عاشق  دو
 . کشهی م یخوابی دادن عشقش شبا تا صبح ب 

قلباشون   دادی آزارشون م یبد جور گهیبودن از حس هم د خبر ی اما؛ ب  تابهی و ب  قراری دو دالشون ب هر
 !  دیکن اطی احت گفتی به آدم دلخواهشون اما، عقلشون م  دنیرس یو برا دنیکوبی م  نهیبا شدت به س

  یتو هانیبود، دوباره حس عشق به و  هانیشده بود که باعثش و یافکار ریها درگبازم باد مدت  وسایب
  شونیروزا همش پر نیهم که ا هانی ! ورهیبگ میدرست تصم  وسایب  ذاشتی شده بود و نم داریقلبش ب 

بود.  د یبع  ییهاحالت  نیچن  هانیهست وگرنه از و  شی زیچ کیبود و همه متوجه شده بودن که 
 تنها باشه.   خواستی دلش م هانیبشه اما، و کیبه برادرش نزد کردی م  یونوس سع

رو دور   هیقض نیباره کمک گرفته بود، مادرش هم ا نیچند روز از مدوسا و مادرش در ا نیا یتو وسایب
 به پدرش گفته بود.   وسایاز چشم ب

 گذاشتن. یقرار خواستگار هانیدر آورد با پدر و یرو زا سرگردون  هانیخوشحال شد و بالخره و  پدرش

 ــــــــــــــــــــــ

 - یسیرئ   هانیو-

. چون دادمی بروز نم  یزیاما، چ حد نداشت میخوشحال  دمیگنجی تو پوست خودم نم  یخوشحال  از
 من رو مسخره کنن.   ننیبش  ایسوژه است تا با عرش کیماهان دنبال  دونمیم

 تو اتاقم و گفت:  دیپر  ایاتاقم که شدم بالفاصله عرش وارد



 ی ضربان زندگ 

170 
 

 .  ایاحساسی ب  یلیبه به شادوماد، بابا پسر خ  -

 گفتم:  کردمیکه دکمه کتم رو باز م یکردم خنده ذوق زدم رو پنهون کنم در حال یسع

 پاشم برقصم؟! از خداشم باشه.   یانتظار دار -

 گرد شده از تعجب نگاهم کرد و گفت:  یچشما با

 ! ایغم بغل گرفته بود یزانو شی چند روز پ  نی . تا همییپسر تو چه قدر پر رو -

 که.  زنهی م یقلب وا موندم چطور نیا یتو که خبر ندار ای زدم آخ عرش یروح   یب  لبخند

 نکن، هنوز جواب مثبت نداده خوشحال نشو.  یقاط یکار رو با مسائل شخص -

 رفت تا به کارهاش برسه.  رونی داد و با غر غر از اتاقم ب یلب فحش ریز

 ـــــــــــــــــــــــ

 - رستگار    وسایب-

چرا از االن اضطراب و استرس افتاده  دونمی نم دادم،یو تاب م چیپ گهیهم د ی زدم رو تو خی یدستا
 .  آوردمی داشتم بال در م یهم از خوشحال یطرف استرس دارم از طرف  کیبه جونم، از 

نگاه نکن   دی د کیهمه رو از  ست،ی ن یزیکه چ دادیم یاز صبح کنارم بود و همش بهم دل دار مامان
تونستم باز به همون  یخورده بودم سخت م  شیسوراخ ن کیکه دوبار از  ی من  یحرفا ول  نیو از ا

 جنس مخالف اعتماد کنم. 

 بود.   هانی در اومد و میگوش یتختم، صدا یرو دمیرمق دراز کش  یو ب  خسته

 که فرستاد باعث شد جواب بدم.   یامیجواب بدم اما، پ خواستمی نم

 

 نوشته بود:  امکشیپ تو

 م! از آراس برات خبر دار  -
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زنگ خورد بالفاصله    میآراس بشه؟! چرا؟ گوش ری گیپ دیاز آراس خبر داشته باشه؟ چرا با دیچرا با اون
 جواب دادم: 

 ! هان؟یالو و -

با   هانیصدا زدم. و  شوندیپسوند و پ  یرو ب هانینبود که و نیخودم نبود اون لحظه حواسم به ا دست
 گفت :  یجد ییصدا

 ! ؟یسالم خوب  -

 حرص گفتم:  با

 !  ؟یخبرت رو زودتر بگ شهیممنون م -

 گفت:  زدیاز خنده توش موج م ییهاکه رگه ییو با صدا دیخند

 کردم.   دایآراس رو پ  شه،یبله م -

  ،یبود انتقام ول  شیهم قاط یاگهیکردم اما، حس د دای پ یحس خوشحال  کی حرفش   نیگفتن ا با
 . زدنی مغزم پرسه م یچرا تو یمن سوال داشتم ازش کل نایقبل همه ا

 ! ن؟ی خب هم -

 شد و گفت:  یجد

 نه ازدواج کرده.  -

 گهید یکی! چرا اون که از اول  ؟یازدواج رو چند بار تکرار کردم، ازدواج؟ اما با ک  یلب کلمه  ریز شوکه
 اومد سمت من؟!  خواستی رو م

 به خودم اومدم و با تته پته گفتم:  کردیکه مدام اسمم رو تکرار م  هانینگران و یصدا با

 ازدواج کرده؟ چند وقته؟! یازدواج کرده؟ با ک  یدیاز کجا فهم  -

 و حرص گفت:  تی شد و با جد  یقاط یناراحت یصداش کم یتو
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 رو توش نوشته!  ینامه برات فرستاده همه چ کی -

 ! کنه؟یکار م  یچ هانیمنه دست و یاگه نامه نامه؟

 !کنه؟ی کار م یمنه پس دست تو چ اون نامه اگه واسه  -

 رو صاف کرد و گفت:   صداش

نامه رو پدرت داد به من چون، نامه واسه اون اومده دادش به من تا من هم بدم به تو. خودش   نیا -
 . اومدی دلش نم

همه  نیا دنیبخاطر فهم  دیشا ؟یواسه چ دونمی قطع کردم، سرم درد گرفته بود نم یخداحافظ بدون
راجب   هانی و یشده بود. حرفا فی ضع لشیو تحل  هید؛ مغزم قفل کرده بود و قدرت تجزجا بو کیخبر 

 . دادی آراس مدام تو سرم مثله زنگ ناقوس صدا م

پاهامم  رفت ی م جیکرد، سرم گ   دیاز خودش تول  یوحشتناک یو صدا نیزم یاز دستم افتاد رو  یگوش
 اومدیمدام چهره آراس م شدیم  نیزانوهام افتادم. چشمام داشت سنگ یتحمل وزنم رو نداشتن؛ رو

تمام   یرگ یو ت  یک یبود و بعد تار دنشیکش غی اومدن مامان و ج دمیکه فهم یزی جلو چشمم؛ تنها چ
 رو گرفت!   امیدن

 ـــــــــــــــــــــــــ

 واضح شد.  یاما، بعد چند بار پلک زدن همه چ دمیدی رو آروم باز کردم اولش تار م چشمام

  یاما، برا مارستانمی تو ب  دمیها فهمبود، از تابلو  دیاتاق بودم که تماما سف کی رو چرخوندم تو  سرم
 اتاق نبود که بخوام سوالم رو ازش بپرسم.   یتو ی! کس؟یچ

انقدر  گهیبکوبم تا د واریوحشتناک بود. دوست داشتم کلم رو به د  یلیداشتم و دردش خ  یدرد بد سر
شد و به   انی چهار چوب در نما یدرد نکنه، با دست آزادم مشغول ماساژ دادن سرم شدم که مامان تو 

 سمتم اومد .
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که بهم وارد شده از هوش   یاز فشار عصب گفتنی مرخص شدم م مارستانیکه از ب شهیم یساعت دو
 بود!   نیسنگ یادیبرام ز  دمیکه شن ییزیرفتم، حالم خوب نبود، چ

  یمنتظر دامادم بودم رو روز عروس ی که تو روز عروس یمن گه،یمن رو ول کرد و رفت با کس د آراس
 . گهید یک ی  شی آدم سر افکنده کرد و رفت پ یجلو کل

خبر   ایدروغ بوده؟ بگه شرمندمه؟   شی بگه که عاشق  نیبگه؟ از ا ینامه فرستاده که از چ یچ واسه
از   کرد،ی م خی هم مثله باربد و آراس باشه مو به تنم س هانی که و نیازدواجش رو بهم بده؟! با فکر به ا

  ختنیبه دونه ر نهاشکام دو د،ی بزاره بره تنم لرز رهیجواب مثبتم رو بگ یهم وقت هانیو یکه حت نیا
 بالشتم.  یرو

  گرفتیم  شیاز پر بودن دلم، روحم داشت آت  شدمیم  یو من خال شدنیم س یاز اشکام خ  بالشتم
 دوباره زخم دلم سر باز کرده بود. 

اشک رو از صورتم پاک کردم و بالشتم رو برعکس کردم، با   یهادر اتاقم که اومد تند تند قطره  یصدا
 نلرزه گفتم:  کردمی م یکه سع ییصدا

 .  دییبفرما -

شدم! به سمتم اومد  رهی شد. جا خورده به چشماش خ  انی چهار چوب در نما ی تو هانیباز شد و و در
 کنار تختم نشست و گفت:  یصندل یرو

 با خودت؟!  یکار کرد یچ -

 فرستادم و گفتم:  نیی دهنم رو پا آب

 . یچ یه -

 انداخته بودم گفت:  نیی که سرم رو پا یداد و به من  رونیب  یکالفگ  یاز رو ینفس

 ! ؟یمارستان یبشنوه تو ب یوقت ستهیمیقلبش وا  یک ی  یگینم -

بود؟ لبخند   یحرف چ نیسرم رو باال گرفتم که انگار بهم برق متصل کرده باشن، منظورش از ا یجور
 و گفت:  دیساکتم خند دید یوقت گفت؟ی م  یلبش چ یرو
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 دوست دارم!  یول  ای پر رو نش -

 زده بودم رو چشماش!  یحرف بزنم، الل شده بودم و قفل   ا یبخندم  دونستمی نم

گرم   یلیاتاقم خ یهوا کردمی تپش قلب تند شده بود؛ تنم گر گرفته بود و حس م شدی باورم نم اصالً 
 جلوم تکون داد و گفت:  یشده، دست

 ! وسایب  وسا؟یب -

بهش بگم   خواستمی رفت، م  رونی و از اتاقم ب دیصداش به خودم اومدم و تند تند پلک زدم که خند با
 واسه حرف زدن باهاش.   د یزبونم نچرخ  ،ینره ول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 - یسیرئ   هانیو-

 بامزه شده بود.  یلیخ  افشیخنده هنگ کرده بود، ق ری اومدم و زدم ز رونیاتاقش ب  از

مبل کنار   یرفتم و رو ییرایکردم خودم رو کنترل کنم، به طرف سالن پذ یون دادم و سع تک یسر
 گفت:  جانی ماهان نشستم ونوس با ه

 جون؟!  وسایب   شیمنم برم پ شهیم -

 زد و گفت:   یرستگار لبخند یآقا

 برو دخترم.  -

 رفتن ونوس همه با لبخند به من زل زدن خندم گرفته بود.  با

 

  جانیه یل یدل تو دلم نبود فردا جوابش رو بشنوم، خ میاومد رونی ب وسایه ب از خون یخداحافظ  با
 ساله!  جدهیه یداشتم. شده بودم مثله پسرا

جلد خشن و مرموزم فرو رفتم زنگ   یاز رسوندن خانواده به عمارت به سمت خونه آرزو رفتم، تو بعد
 شد؛ پسش زدم و رفتم داخل.  انیچهار چوب در نما یدر رو فشردم که آرزو در رو باز کرد و تو



 ی ضربان زندگ 

175 
 

 گفتم:  رفتمی که به طرف آراس م یحال  در

 کار!  انتیخ  یبه به آقا -

 زل زد به من و گفت:  تی حرص و عصبان با

 نکردم، چند بار بگم؟!    انتی خ وسایمن به ب -

به  لمیف ی که گفتم عمل کرد. وقت  یرو به آرزو گفتم بزاره، آرزو هم به کار لمیبهش زدم و ف  یپوزخند
 رو به آراس گفتم:  دیآخرش رس 

 نامرد؟!  هیپس چ  ستین انتی اگه اسمش خ نیا ؟ینکرد انتی! خ ؟یگیم  یحاال چ -

 تکون داد و مبهوت گفت:  یسر کالفه

 !  وسامیامکان نداره من.. عاشق ب  نیا -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 فرهنگ!  ی پدر شدنت مبارک آقا  یفعال که آرزو زنته، ازتم حامله است. راست -

  یبه آرزو زدم که اونم با عشوه و لوند ی. چشمک دمیبه موهام کش یطرف در حرکت کردم و دست به
 .  دیخند

  اوردهیدر ن  ای جلف باز نجوریوقت جلوم از ا چیه رفتم،یو پاک بودنش م  وسایدلم قربون صدقه ب یتو
 معصوم و پاک نبودن.  وسایکدوم مثله ب چیهست اما؛ ه ادی بود من دورم دختر رنگ و وارنگ ز

هام، بشه اون بشه مادر بچه  خوامی کنم، م ی زندگ تونمی نم گهیاون د یعمر من ب شهٔ یشده ش وسایب
 ملکه خونم، بشه خانمم!

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

کل   جانی اومدم، به طرف آشپرخونه حرکت کردم، استرس و ه رونی رو مرتب کردم و از اتاقم ب لباسم
 دلم جا خوش کرده بود.   یتو یوجودم رو فرا گرفته بود ترس هم کم 
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  یچ یعنیخدا  یوا زدم،ی آشپزخونه قدم م یکرد و رفت؛ با استرس تو یاتک خنده دنمیبا د مامان
اگه از   ؛یتا خودش و دوست داشتنش رو بهم ثابت کنه ول  سمیگرفته بودم اول وا می! تصمشه؟یم

 !مردمی اون وقت قطعًا م  ؟یچ دادمیدستش م

  یتا کم  دمیکش یق ینفس عم ،یناهار خور زیدادم به م ه یشد تک  شتریزنگ در لرزش دستام ب یصدا با
  یلیخ  جانمی تپش قلبم تندتر شده بود و ه خوردیسم کم بشه. کم کم صداهاشون به گوشم ماز استر

 بود! ادیز

شده؛ درسته که  یکه چه شکل نمیرو بب   هانیو افهیداشتم هر چه زودتر وارد سالن بشم و ق دوست
.  ادیهم بپوشه بهش م  یگون یاسپرت بپوشه اما؛ حت  ادیم شیکت و شلوار تنشه و کم پ شهیهم

 زده؟   یپیامشب چه ت نمیدوست دارم بب 

  ییرایبه طرف سالن پذ ییچا ختنیگذشت که مامان صدام زد از جام بلند شدم و بعد از ر یساعت مین
اون هم  هانیاز نگاه به و دمیکشیخجالت م  ییجورا کینگاه کنم   هانیبه و شدی حرکت کردم، روم نم

 که بزرگتر نشسته. ی تو جمع

 لب گفت:  ریز  دمیرس  هانیبه و ی همه گرفتم و وقت یرو تک تک جلو هایی چا

 باشه خوردن داره.   ختهیکه دلبر ر ییچا -

گفته بود که من بشنوم، لبخند   ییپوستم رو احساس کردم، بلند نگفت فقط جور ریخون ز هجوم
 زدم و کنار مامان نشستم.  یحیمل

 

رفتن رفت سر اصل مطلب و شروع کرد به حرف زدن، من که اضطراب کل   هی بدون حاش  هانیو پدر
اما پررو پررو زل   هانیو کفشاش در رفت و آمد بود. و هانیو  نیوجودم رو گرفته بود و همش نگاهم ب

 زده بود به من!

خرف زدن برم بلند   یبرا هانی با و  گفتی بابا که م یبا صدا انداختی هام گل مخجالت همش گونه  از
 تاب نشستم.  ینشست و من رو مکتین یاون رو م؛یرفت  اطیبه سمت ح  گهیدم و با هم دش
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  یهاش لبخندلب  یهاش شکل گرفت، از لبخند رولب یرو  یق ینگاهش کردم که لبخند عم  یچشم ریز
 شد.    یمن طراح یهالب یهم رو

 بانو؟!  یخندی م یبه چ -

 . کردنی آدم رو غرق خودشون م  ش،یافتاد تو نگاه نافذ و مشک نگاهم

 حرف اون روزت راست بود؟  ،یچ یه -

 گفت:  طون ی قهقه زد و ش بلند

 کدوم حرفم؟!   -

 چپ بهش نگاه کردم و گفتم:  چپ

 ! یکه دوستم دار نیا -

 شد و گفت:  رهیچشمام خ  یتو

 دروغ بگم؟  دیچرا با -

 گوشم زنگ خورد:  یشدم، صداش تو رهی باال انداختم و به آسمون خ یاشونه

  ؟یدار یچه انتظار  ندتیخب از شوهر آ -

 کردم و گفتم :  نگاهش

 بهش فکر نکردم تا حاال!  -

 زل زد بهم و گفت:  متعجب

 بهش فکر کن خب.   -

 و گفتم:  دمیخند

 حتما.    یچون تو گفت -



 ی ضربان زندگ 

178 
 

 به سمتش برگشتم که گفت:  ستاد؛یط راه ابه طرف خونه وس میراه افتاد گهیهم د با

 از االن جوابت رو بدونم.   خوامی م -

 از ابروهام رو باال فرستادم و گفتم:  یکی

 ! ؟یمگه عجله دار -

 کرد و با من هم قدم شد و گفت:  یمصنوع اخم

 نه. -

  نییپاسرم رو از خجالت  هان،یمن و و یها قفل شد روهمه نگاه میشد ییرایهم وارد سالن پذ با
 بلند شد:  هانیپدر و یانداختم که صدا

 نه؟   ای میرو بخور  ین یری عروس خانم ش -

 گفتم:  نیهستن بخاطر هم  یمامان و بابام هم راض دونستمیم

 پدر و مادرم بگن!  یهر چ -

  یپخش کنه، من کنار بابا رو ینی ری هم دست زدن و ماهان هم بلند شد تا ش هی و بق  دیکل کش مدوسا
 نشست.  ش ی قبل یهم همون جا  هانی مبل نشستم و و

 

 - یسیرئ   هانیو-

اول بهش   د یبا  گفتی م کردی فعال خانم خانما ناز م یول رم ی بزرگ بگ یعروس  کی داشتم براش  دوست
 کنه.   یسقف زندگ کی ری با من ز شهیم یثابت بشه که دوستش دارم و بعد راض

تا بهش   کردمی م  یخوب بود، هر کار یل یکه به سرعت گذشت کنارش حالم خ یماه کی نیا یتو
 اثبات بشه چقدر عاشقشم. 
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  یشرکت نشسته بودم و داشتم کارها  یتو رفت؛ی م شی رو به راه بود و خوب پ  یهمه چ خوشبختانه
اش کردم با  به صفحه  یسرم رو بلند کردم و نگاه می گوش یبا صدا دادمیعقب افتاده رو انجام م 

 . دم یزدم و دکمه اتصال رو کش یکرده بودم لبخند وشیعمرم س  شهیکه ش وسایاسم ب دنید

 انداخت:  نیگوشم طن ینرم و قشنگش تو یصدا

 الو.  -

 دادم و گفتم:  هیتک میصندل به

 سالم پرنسس قشنگم.  -

 !  ؟یخوب  هانیسالم و -

 دوستم داره اما، هنوز اعتمادش کامل نشده.  دونستمی اولش بود م هنوز

 !؟یخوبم خانمم شما خوب  -

 لباشه.  یحدس بزنم که لبخند رو تونستمی جا م نیهم از

  ادیب  ستیکس هم ن چیه ترسمیم  ییتو خونه تنها یعنی زنگ زدم بهت بگم که امشب تنهام   ،یمرس -
 ! نجا؟یا ییایکه مامان و بابا برگردن ب  یتا وقت شهیم شم،یپ

 که بالخره بهم اعتماد کرده و گفتم:  نیزدم از ا یلبخند

 اونجا.   امیباشه گلم پس از شرکت م -

 مشغول به کار کردن شدم.  یو شاد جانی قطع کردم. با ه یکوتاه  یگفت و با خدافظ یاباشه 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 - رستگار   وسایب-

نشون بدم، رفتم آشپزخونه و  یخود  کیبلند شدم تا  نجایا ادی از شرکت ب  خوادی م دمیفهم  یوقت
 شدم.    یقرمه سبز لی مشغول در آوردن وسا
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و ژله شدم، همه آشپزخونه  کی که خورشت و برنج رو گذاشتم مشغول درست کردن ک نیاز ا بعد
. مشغول درست  خچالی یفر گذاشتم و ژله رو هم تو یرو تو کیغذا گرفته بودم ک یشد بو فیکث

دختر دست و   ک یشدم؛ حس کدبانو بودن بهم دست داد دوست نداشتم جلوش  یرازی کردن ساالد ش
 کنم.   هجلو یپا چلفت 

رو انجام بدم. اول رفتم  یبه خودم برسم و مراحل خوشگل ساز  یاز اتمام کارهام به اتاقم رفتم کم بعد
 اومدم. رونیخودم رو شستم ب یکه حساب  نیحموم و بعد از ا

 دنیکردم و بعد مشغول اتو کش یح یمل شی کردن شدم، آرا شینشستم و مشغول آرا نهییآ یجلو
 .  دمیکه انتخاب کرده بودم بعد از اتمام کارم پوش ییهاموهام شدم؛ لباس 

 خوب شده بودم.   یل یبه خودم انداختم، خ  ی نگاه یقد نهییآ یتو

بود،   هانیو رفتم تا در رو باز کنم و  دمیکش یق یزدم نفس عم رونی با سرعت از اتاقم بزنگ در  یصدا با
 در.   یاستقبال رفتم جلو یدر رو باز کردم برا

 بهم انداخت و گفت:  ی زیبرانگ   نیاومد نگاه تحس قهیاز چند دق بعد

 سالم خانمه خوشگله من.  -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 تو.  ای سالم ب -

 

 - رستگار   وسایب-

فرش.   یرو یبودم به گال رهیاون زل زده بود به من و من هم خ میهم نشسته بود یروروبه ساکت
 بلند شدم و گفتم:  نیمعذب بودم بخاطر هم کمی

 به غذا سر بزنم.   رمیم -

  یلیخ یازش خوردم وا کمیگفت و من هم وارد آشپزخونه شدم، خورشتم کامال جا افتاده بود  یاباشه 
 . کنمی م فیبود چقدرم از خودم تعر خوب شده
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خودم احساس کردم، سرم رو بلند کردم که    یرو رو ینگاه ینی که سنگ کردمیم  نیرو تزئ  کیک داشتم
 . خجول مشغول به ادامه کارم شدم که صداش بلند شد: دمیخودم د یرو رو  هانیو یرهی نگاه خ

 خودت!   یبرا   یهست ییکدبانو -

 وارد آشپزخونه شد و گفت:  هاشف یاز تعر شدی نگفتم قند تو دلم آب م یزیو چ  دمیخند

 بکنم؟!  تونمیم ی چه کمک -

 گشاد شده بهش نگاه کردم و گفتم:  یو با چشما متعجب

   ؟یکمکم کن  یخوای تو م -

 زد و گفت :   یچشمک

   اد؟ی به من نم -

 :  دیدفعه از دهنم پر کی

 نه! -

 و با خنده گفت:   دیخند بلند

 .کنمی بهت ثابت م یعه بعدپس دف -

 کردم و گفتم:  نگاهش

 ! میکن  فیو تعر مینیبب  -

دوست   ای ادیخوشش ن  دمیترس ی م م؛یشام شد زیم  دنیمشغول چ ییباال انداخت دو تا یاشونه
مشغول   یعاد یل یخ  یشدم بهش، وقت رهی دهنش گذاشت خ یقاشق رو که تو نی نداشته باشه اول

 . دیکه توجهش جلب شد و آروم خند دمیکش یقیادامه غذا شد نفس عم 

زده مشغول خوردن شدم بعد از اتمام غذامون مشغول جمع کردن شدم البته با کمک مرد    خجالت
 .  هانی جنتلمنم و
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اصرار کمکم کرد و با هم   یها با کلتو شستن ظرف  یحت کنهی داره بهم کمک م هانیکه و شدی نم  باورم
نبودن اما انقد آب و کف  ادیها زدرسته ظرف  م،یها رو شستو خنده بالخره ظرف  یشوخ یبا کل گهید
 ساعت گذشت.  کیکه  میکرد یباز

و گذاشتن ژله کنار    کیک دنی. منم مشغول برنهی بود، به زور فرستادمش بره بش  یخوب   باً ی شب تقر برام
 شدم.   کیک

  ییو چا کیژله و ک  یحاو و با اون ظروف  دمیچ  ینیس کی  یو همه رو تو ختمی هم ر ییفنجون چا دو
 دنید لمینشسته بود و مشغول ف ونیزی تلو یرفتم؛ جلو یی رایاومدم و به سمت پذ رونی از آشپزخونه ب

 بود.   قهیدق یبود تازه ساعت نه و س

 رو از دستم گرفت و گفت:  ینی بلند شد و س دیدستم د یرو تو ین یس یوقت

 خانمم چه کرده!  نیبه بب به  -

 گفتم:  خجول

 نکردم که. یکار -

 . دیآغوش کش یشد و من رو تو کمی مبل نشستم که نزد یبا فاصله رو کنارش

 

بودم چشمام گرم شد   دنید لمیآغوشش مشغول ف یهمونطور که تو دادی بهم م  یحس خوب آغوشش
 ! دم ینفهم یزیچ گهیو د

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ی. من که توادیب  ادمیتا  دیطول کش قهیشدم، چند دق داریاتاقم ب  یتو دیبا افتادن نور خورش صبح
 !نجا؟یمن رو آورده ا یاتاقم نبودم ک 

  میاومدم. قرار بود امروز بر نییبود ذوق زده از تختم پا شمیپ شبیکه د نیبا فکر به ا هانه،یکار و البد
 ! میرو انتخاب کن شی کی و  مینیبب   مونیعروس یراتاالر ب 
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به  دنیرس نیری کنم، چه خوب بود حس ش یدلبر یزدم تا حساب  یقشنگ پیتند آماده شدم و ت  تند
داشتم   میتصم کردینباشه داغونم م یروز کی نکهیفکر ا ی. حت یکه جنون وار عاشقش هست یکس

 . خوامشیبهش اعتراف کنم که چقدر م  مونیشب عروس

  هیاز بق کردمی از خونه حرکت م رونیکه به طرف ب   یاز اتاقم خارج شدم و در حال لمی برداشتن موبا با
 کردم.  یخداحافظ 

تر شده  پر جذبه یلیزده بود، خ  ییدلربا پیت  دمید نشیداده به ماش  هیرو تک هانی رو باز کردم که و در
 گفتم و سوار شدم.   یرو برام باز کرد ممنون  نیزد و در ماش  یاد لبخند محوبود نگاهش که به من افت

فکر فرو   ی تو بیعج   هانیبرام عذاب آور بود و  نیماش ی سکوت تو م،ینزد یکدوم خرف چیراه ه یتو
 .  میتاالر شد نیدست هم وارد اول یو دست تو میدیرفته بود و ساکت بود؛ بالخره رس

مراسم ازدواجمون به  یبزرگ و با شکوه برا یل یباغ تاالر خ  کیکردن  دایگشت زدن و پ یاز کل بعد
 یچشما یاز تو بردم،ی از کنارش بودن لذت م میخودمون بگرد یبرا  یتا کم میرفت  هانیو  شنهادیپ

 !بردمی لذت م میزندگ یاز بودنش تو بردم،ی غرق شدن لذت م شیمشک

 ــــــــــــــــــــــــــ

به طرفم اومد و با شور و   دنمیکردم و وارد خونه شدم؛ مامان با د  یخداحافظ هانیاز و یتگخس با
 شوق گفت: 

 چطور بود دخترم؟   -

 به چهره شادش زدم و گفتم :  یلبخند

 .  یبود مامان یعال  -

 بغلم کرد و گفت:  مامان

مثله آراس دلت رو   یکینکرده نشه  یخدا نمیا ا،یتو خودت بهم بگ یزیرسوند نر  بیاگه بهت آس -
 بشکنه و حالت رو بد کنه. 

 و گفتم:  دم یبه خودم فشردمش و از ته دل خند محکم
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 بهم ثابت شده.    ست،ین انتیمرده! اهل خ هانیمامان مهربونم، فدات بشم و یوا -

 جدا شدم که گفت:  ازش

از سر   گفتنی  به ما از شوهر مرو، قبالً   دینگاش کنه دختره چشم سف ،یشد هانیکه عاشق و نمیبی م -
 .  یامروز ی اما، امون از جوونا میدیکشی تا پا خجالت م 

 زدم و تو دلم گفتم:  یرفت به طرف آشپزخونه، لبخند زدی لب غر م ریطور که ز نیهم

 وقته دلم رو بهش باختم.  یل یمن خ -

زودتر   شدی م  یچ هانیهام رو عوض کردم. وو به سمت اتاقم رفتم، لباس   دمیکش یق یعم  نفس
 رو بچشم...! یجلو تا طعم عشق واقع یاومدیم

 

با استرس به مدوسا چشم دوختم، لبخند آرامش   دادی م  هانیکه خبر از اومدن و شگریآرا یصدا با
  واریبه د کیش  یل یکه خ دمشید و در رو باز کردم دمیکرد. شنلم رو پوش تمیهدا  رونیزد و به ب  یبخش
 شده بود!  رهی دستش خ یداده بود و به دسته گل تو هیتک

شده چقدر کت و   شهیتر از همکه جذاب دمیدی پاشنه کفشم به طرفم برگشت حاال م یصدا دنیشن  با
 تر کرده بود.اش رو مردونه چهره  لشیاستا اومدی شلوارش بهش م

 رز قرمز بود رو بهم داد و گفت:   یسمتم اومد و دست گلم رو که پر از گال به

 با عشق.   میتقد -

  لمیهمه کارهامون به دستور ف میزد  رونی ب شگاهیزدم و دست گلم رو ازش گرفتم، با هم از آرا یلبخند
  کردیم  یشده بود اما، سع یعصب  هانیکه و نیبا ا میدادی انجام م گفتیرو که م   یبردار هر کار

 خودش رو کنترل کنه. 

خدا رو شکر   میعکس آماده بش یتا برا میو رفت میدیرس  هیادا و اصول به آتل یبعد از کل   بالخره
 میاومده بود پمونیکل یبرا یباد نکرد، آخه وقت رتش یرگ غ گهید هانیبار و نی عکاسمون زن بود و ا

 . میرا داشتماج  یبردار و عکاس مرد بود و کل لمیف
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دو نفرمون شد؛ از خجالت   یبالخره نوبت به عکسا هانیاز من و و یاز گرفتن چند تا عکس تک  بعد
 نگاه کنم.  هانیبه و شدی عکاسه؛ روم نم  دادی م یخاکبرس یآب شدم از بس که ژستا

شدم تو راه همراه    نیسوار ماش هانیبا کمک و م،یخارج شد هیاز آتل هانی عکسا تموم شد و با و  بالخره
  هانیمرد شوخ طب رو به روم و   دیگنجی به تاالر. تو باورم نم میتا برس میکردی م  یخواننده هم خون

 فرق داشت با اون پسر خشن و مرموز و البته مغرور.  یل یمهربون و شوخ خ هانی و نیباشه؛ ا

شده بودن روشن شدن و همه  که اونجا نصب ییبا ورود ما به سالن آبشارها م، یدیبه تاالر رس  بالخره
 رو به وجد آورد و شروع کردن به سوت زدن.  

هم برق   اشونیبعض یاز دخترا برق حسرت تو چشما  یلیخ یچشما یتو میکرد  کی همه سالم عل با
  یزی تمسخر آم یهم با پوزخندا ایو بعض  کردنینگاهمون م نیبا تحس  ایحسادت مشخص بود، بعض
 که از صدق سر آراس بود!

چشماش    یدر آوردم تو هانیشنلم رو با کمک و م،یو نشست میعروس و داماد رفت گاهیلبخند به جا با
 گوشم آروم زمزمه کرد:  ری که چقدر خوشش اومده ز دید شدیم

 .یعشقم؛ خوبه که تو مال من شد یدرخشی مثله الماس م  -

  ستیپ یکه تو ییهابه رقصنده می شده بود رهی فتم، خنگ  یزیبه چشماش انداختم و چ  یعشق نگاه با
  انی رقص تانگو ب یمنوال پيش رفت که گفتن عروس و داماد برا نیساعت به هم میمشغول بودن ن

 .  ستیتو پ

کمرم قرار گرفت ضربان قلبم   یدستش که رو م،یرفت ستیدستم رو گرفت و با هم به سمت پ هانیو
 بزنه! رونیب نمی االنه از س کردمی که حس م یتندتر شد طور

  دنیدستش گذاشتم، با هم مشغول رقص یرو تو گمیاش قرار دادم و دست دشونه یدستم رو رو کی
 گوشم آروم زمزمه کرد:  ری. زمیشد

 عاشقتم تا ابد.   ،یدختر جهان نیباتری تو ز -

 .  رمیگر بگ شدیباعث م خوردیگرمش که به گوشم م یهانفس 

 ..  هانیو -
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 حالت گفت:  همون یتو

 جان دلم؟   -

 زدم و به آغوشش برگشتم و گفتم:   یچرخ

 دوستت دارم مرد من! یل یخ -

 

بودن؛  ستادهیا هانی در خونه مشترک من و و ی. همه جلودیرس انیبه پا مونی جشن عروس  بالخره
 بشن.   سی هام خآغوش بابا فرو رفتم و اجازه دادم که گونه یتو

 دم گوشم زمزمه کرد: بابا

 دل پدر.   زیتو بازه عز یبه رو شهیباشه در خونه ما هم ادتیدخترم،  یخت بش خوشب -

 کرد.   یخوشبخت   یبغل مامانم رفتم اونم برام آرزو یتو   د،یرو بوس میشونیحرف پ  نیاز گفتن ا بعد

براشون تکون   یکرد، دست مونیگذاشت و راه گهیهم د یرو تو هانیبابا دست من و و تی نها در
  یشده بودم بهش با صدا  رهیمنم خ کردیآسانسور فقط نگاهم م ی. تومیو وارد آسانسور شد میداد

 . میبه خودمون اومد میدیبه طبقه مورد نظرمون رس گفت ی ضبط شده که م

و   دیکه خند دمیکش یاخفه   غیو هوا معلق شدم ج نیزم  یرو  هانیبردارم که توسط و یقدم خواستم
 گفت: 

 خوابن.   هاهی ! خانمم همساسیه -

هم در رو باز   گشیدست من رو نگه داشته بود با دست د کیرو دور گردنش حلقه کردم با  دستام
به خونه  یبا پا در رو هل داد و وارد خونه شد، آروم پشت سرش در رو بست؛ با شگفت  کردیم

 شده بود!  دهیو قشنگ چ  کیش  یل یخ شدی مشترکمون زل زده بودم باورم نم

که دوستش  یبغلش بودم به سمت اتاق خوابمون حرکت کرد، اون شب من با کس یکه تو همونطور
 شد!   هانیمال و شدم و رسمًا روح و جسمم  یکیداشتم 
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 ــــــــــــــــــــــــــ

 ~شش سال بعد~ 

شش   نیا  یخدا رو شکر تو م،یخوشبخت  یلیو خ  گذرهیم  هانی مشترک من و و یسال از زندگ  شش
 واقعا مرد بود.    هانیهم شده، و شتریکم نشده بلکه ب یاساله عشقمون بهم ذره 

رو دوست داشت و    ایرون   یلیخ  هانی و نم،طوی دختر چهار ساله و ش ایعشق شده بود رون  نیهم ثمره
 جونش به دخترش وصل بود.  

که  ی خواب آلود اومد ودر حال یبا چشما   ایکه رون میصبحانه نشسته بود  زیسر م شهیمثله هم  امروزم
 گفت:  یابا لحن بچگونه  دیمالی دستش چشمش رو م  کیبا 

 ! ری سالم صبحتون بخ -

 گفت:  ایبغلش رو باز کرد و رو به رون  هانیو

 سالم عشق بابا.   -

 رو به پدر و دختر دادم و گفتم:  نگاهم

 بدو دست و صورتت رو بشور.   یسالم قشنگم، مامان -

 یای بچگ  هیشب یل یاومد و رفت تا دست و صورتش رو بشوره. خ نییپا  هانیگفت و از بغل و یچشم
 ودم. فر و روشنش که عاشقشون ب  یمن بود، موها

 کرد و گفت:  یتشکر هانیو

 برم سرکارم.  گهیدلم من د زی عز -

هر   زدیرو صدا م  هانیاومد که و ای رون یدفعه صدا کیبدرقه کردنش،   یشدم تا دم در رفتم برا بلند
 .  میو به طرفش برگشت میستادیدوتامون ا

 گفت:  ین یری نفس زنان و با لحن ش نفس

 برام.  ری و لواشک بگ لیهم پاست  یمراقب خودت باش، اومدن ییبابا -
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 و گفت:  دشیبغلش کرد و بوس هانیو

 چشم پرنسس من.   -

و   میکرد یخداحافظ  هانیدوباره به سمت من برگشت با و دشیاومد و بوس رونی ب هانیاز بغل و ای رون
 . میبه خونه برگشت

 

  ایرون  یاز وقت م،یخونه مدوسا دعوت شده بود شب واسه شام میبه اتاقش رفتم تا آماده بش ا یرون با
خوب   یل یهم خ  نیو رامت  ایاز قبل شده بود. رابطه رون شتریب هانیمن و و نی اومده بود عشق هم ب

 بودن.  گهیهم د یبرا  یخوب یبود و دوستا

 گفت:  یابه سمتم برگشت و با لحن ناراحت و بچگونه ای رون

 بپوشم؟    یحاال من چ  ی مامان -

 بود!  ده یبار هم نپوش کی یرو حت هاشونی ل یداشت و خ ادی شدم، لباس ز رهیبهش خ  متعجب

 همشونم قشنگن!  یهمه لباس دار نیدخترم ا -

 هاش برگشت و گفت: سمت لباس  به

 .  یمامان ادیخوشش ن  نیرامت ترسمی آخه م -

 گفتم: رمی خندم رو بگ یجلو کردمی م یکه سع یگرد شده بهش نگاه کردم و در حال  یچشما با

 .  ادیخوشش م نمیها، رامتخوبه   تیاون لباس صورت  -

 دستش گرفت و گفت:  یرو تو  لباسش

 ؟ یمامان یاتو بکش شهی باشه پس موهامم م -

 بغلم نشوندمش و گفتم:  یتو

 تر هستش! خوشگل   یلیخ  ینطوریشما هم  یاما موها -
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 از موهاش رو گرفت و نگاه کرد و بعد گفت:  یاتره 

 باشه.   -

قشنگ به موهاش زد، با لبخند    یلیو گل سرش رو هم خ  دیهاش رو خودش پوشو کفش  هالباس 
دفعه با حرص به سمتم  کی شدی شده بودم به دختر کوچولوم که انقدر قشنگ داشت آماده م  رهیخ

 برگشت و گفت: 

 ! ؟یچرا هنوز آماده نشد ی انعه مام -

 و گفتم: دمیرو بوس   سرش

 دخترم.  شمیآماده م رمیچشم االن م -

اتاق خاطره داشتم و چه  نیا یرفتم، چقدر تو هانیاومدم و به اتاق مشترکمون با و رونی ب ای اتاق رون از
چه قدر  کنم؛ی رو با تمام وجودم احساس م  یخونه چه قدر خوبه که خوشبخت نیا یتو  یخوب یروزا

پشتت   یط ی نفر هست که عاشقانه دوستت داره و صادقانه مثل کوه تو هر شرا کی یخوبه که بدون 
 خانواده گرم سه نفره است.  کی و  نی ریدختر ناز و ش   کیهست و حاصلش 

 .  نمونیب اوفتهی از من و خانوادم صلب نشه، فاصله ن یخوشبخت   نیوقت ا کی همش نگرانم که  اما

لحظه   کیفکر به  یحت دن،یسر وقتم و دقم م انیدلهره و استرس م ینگران  یهر خنده و شاد بعد
 زجر آور هستش.  ی لیبرام خ ای رون ای هانینبودن و

رو   ممیمال یکارم تموم شد و رژ صورت  یهام شدم، وقتلباس دنیو مشغول پوش  دمیاز ته دل کش یآه
  نیداخل شد، نگاه تحس هانی صله در خونه باز شد و واومدم که بالفا  رونیلبم زدم و از اتاق ب  یرو
 بهم انداخت و گفت:  یزیآم

 عروسکم.   یسالم خانمم، چه قدر ناز شد -

 زدم و گفتم: یح یمل  لبخند

 .کنهی زندمون نم ای دلم، ممنون. زود آماده شو وگرنه رون زی سالم عز -



 ی ضربان زندگ 

190 
 

دستش گرفته بود از   یرو تو فش ی که ک یدر حال ایتکون داد و رفت تو اتاق تا آماده بشه، رون یسر
 اومد و گفت:  رونیاتاقش ب 

 شد!  رمونی بابا کو؟ د ،ی مامان -

 . دمشیجلوش زانو زدم و بوس   خورمشی وروجک رو من م نیخدا ا یوا

 قشنگ مامان. شهیداره آماده م -

 

ساعت   کی بعد از حدود  م،یشد نی و سوار ماش می رفت  نگیبه پارک ییسه تا هانیاز اومدن و بعد
رو بغل کردن؛   گهیرفت و هم د نیشد و بدو بدو به سمت رامت ادهیپ  نیبا عجله از ماش  ای. رون میدیرس
 صحنه جوش آورد و گفت:  ن یا دنیبود با د دهیکه تازه به من رس هانیو

 چه وضعشه؟!  نیا ؟یچ یعنی -

 و رو بهش با خنده گفت:  دمیکه بازوشو گرفتم و کش رفتیها مبه سمت بچه داشت

 ولشون کن!  ؟یبچه شد -

همه به احترام ما بلند شدن باهاشون سالم و   م،یداخل شد گهیگفت و با هم د یاحرص باشه  با
ت با  مبل دو نفره نشستم و مشغول صحب یرو هانی مامان و بابا هم بودن؛ کنار و میکرد یاحوال پرس

 بدو بدو به سمتم اومد و با اخم گفت:   ایدفعه رون کیمامان بودم که 

 بگوها!   یزیچ ک یبه آقاتون  ی مامان -

 شدم به دخترم و گفتم:  رهی خنده خ با

 شده وروجک؟   یچ -

 شد به من گفت:  رهیخ  نهیبه س دست

 . کنمی من بدون عشقم دق م دونهی نگرد، مگه نم نیبا رامت گهیبهم م -
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ها رو  حرف  نیا دونستمی شدم به دخترم که فقط چهار سالش بود و من نم رهیگرد شده خ  یچشما با
 گرفته!   ادی یاز ک

بلند شد؟ از بس که حسود  ینشدم، ک هانی خنده من اصالً متوجه نبود و ریحرفش همه زدن ز نیا با
 پام نشوندم و گفتم:  یدم و رورو بغل کر  ایکنن؛ رون  یبا هم باز ا یو رون  نیرامت ذاشتی نم یرتیبود و غ

برو   کردهی م یهم حتمًا داشته شوخ  ییشما دو تا رو از هم جدا کنه، بابا تونهی نم یدلم کس زی عز -
 کن.   یباز

 با حرص دم گوشم آروم گفت:  هانیو رفت که و دیرو بوس لپم

 کنه!  یدخترم با پسرا باز خوامی من نم وسا؟یب  یچ یعنی -

 فتم: چپ نگاهش کردم و گ چپ

 .  ستی که ن بهیافکارت رو بروز کن. پسر خالشه غر کمی دو تا هنوز بچن، بعدشم  نیجان ا  هانیو -

 و گفت:  دیکش یپوف

 باشه.   -

  کردم،یبچه دو تا بچه رو بزرگ م کیمن داشتم به جا  کردی کوچولو رفتار م یپسرا  نیمثله ا درست
 بودن؟!   یافکارم بودم که زنگ خونه مدوسا به صدا در اومد، مگه منتظر کس یواال. تو

دختر   قهیهست، بعد از چند دق یداخل ک  ادیکه م یشخص نمی باال انداختم و منتظر شدم تا بب یاشونه
 که رو به رومون بود.  یبه دختر ناشناس میشده بود ره ی وارد شد و ما سکوت کرده خ یپوش کیش

 گفت:  یانداخت و رو به مدوسا با شرمندگ به جمع  ینگاه

 که بد موقع اومدم! ن یمثله ا دیآخ ببخش -

 زد و گفت:   یهم لبخند مدوسا

 !یاومد یااتفاقا خوب موقعه  ه؟یچه حرف  نیا زمی نه عز -

 گفت:  ی بلند یمدوسا اومدن داخل و دختر با صدا با
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 سالم.  -

 کنه. یخودش رو به ما معرف  میو منتظر بود میجواب سالمش رو داد همه

 

 صداش مشخص بود لب باز کرد و گفت:  یاسترس که تو یبا کم دختر

 . خوامی عذر م  دمیکه بد موقع رس نیبهراد جان. مثله ا یهستم؛ دختر عمه  نی گلسا آر -

 اسمش گلسا هست گفت:  میدیکه حاال فهم  یرو به دختر مامان

 . نیبفرما بش  ه،یچه حرف  نیا زمی نه عز -

 به سمتش برگشت:   نیرامت یمبل تک نفره نشست با صدا یرو هان ی من و و یبه رو رو

 ! یخاله گلسا بالخره اومد یوا -

ناراحت شدم درسته بچه بود اما،  ای رو هل داد و بدو بدو به سمت گلسا اومد، از رفتارش با رون ای رون
بغل   یهم تو هانی و دیدو هانید و به طرف وبا حرص و اشک بلند ش ای انداخت. رون هیدخترم رو گر
 شده بود!   یعصب ی حساب  هانی گرفتش، و

 گفت:   رفتی م رونیتو بغلش بود و به طرف ب  ای که رون یشد و در حال بلند

 .میگردی شام بر م  یبرا رونی ب میری من و دخترم م -

 گفت:  یهم با زبون دراز نیهمه رو خفه کنه، رامت خواستی اخم کرده بود که انگار م یجور

 !هانیعمو و ی دار میچه دختر لوس -

بهراد بلند شد که با تشر   یکه صدا دیکش یق ینفس عم زدی م  رونی داشت دود ب گهید هانیکله و از
 گفت: 

 .  نیرامت -

 باشه گفت:  مونیهم که انگار پش  نیرامت
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 . هانیعمو و دیببخش -

باشه بستم و بلند شدم،   یو چشمام رو به معن  دمیرو فهم شی به من انداخت که معن ینگاه  هانیو
 رفتم.  هانیمبل برداشتم و به طرف و یرو از رو فمیک

 گفت:  یو محکم  یجد یهم با صدا هانیو

 . خداحافظ.میکنی با اجازتون ما رفع زحمت م -

بود  ستادهیا مشی تصم یسر سختانه رو انگار نه انگار هانیو مدوسا هر چقدر که اسرار کردن و بهراد
بزنن و سوار    یبشکنه و نذاشت اون دو حرف شتریآخرش هم گفت دوست نداره قلب دخترش ب

 شد و من هم پشت سرش.   نیماش

 گفت:  کردی رو نگاه م رونی که با اخم نشسته بود و ب ایرو به رون   میدور شد یکم یوقت

 پرنسس باباش چرا اخم کرده؟! -

 گفت:  یلحن بغض دار و مظلوم هم با ای رون

 من رو گرفت.  نیرامت ،ییبابا ادی از اون خانمه بدم م -

قبل   زنیمملو از اشکش که هر لحظه ممکن بود بر یشد مخصوصًا واسه چشما  شیدخترم ر یبرا دلم
 بگه گفتم: یزی چ هانیکه و نیا

 فقط تو رو دوست داره. یدونی ذوق زده شده بود فقط، تو که م کمی  نیدختر قشنگم رامت -

 ذوق گفتم:  با

 مامان؟   یگیراست م  -

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 .گمیبله که راست م  -

راه هم انقدر  یعاشقش بود روند تو  ایکه رون یبره به طرف رستوران ادشی ایکه رون  نیا یبرا هانیو
 .  دیاومد و خند ایدر آورد که بالخره خنده به لب رون یباز وونهید
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خم به   ذاشتی من و دخترم رو داشت و نم یرو داشتم و هوا هانیمثل و یکی چقدر خوب بود  واقعاً 
 . ادیما ب یابرو

 

خوابش   نیماش  یانقدر خسته بود که تو ایرون م،یرو گذروند یشب قشنگ میوارد خونه شد  یخستگ با
هام رو با لباس خواب عوض کردم و مشغول پاک کردن  لباس  ادی ب هانیبرد. وارد اتاقمون شدم تا و

 هم اومد و رو به من گفت:  هانیصورتم بودم که و  شیآرا

 تختش برو لباسش رو عوض کن! یگذاشتمش رو -

 سطل زباله انداختم و گفتم:  یمرطوب رو تو  دستمال

 .  رمی باشه االن م -

نشه لباسش رو عوض کردم و از   داریکه ب  یرفتم، آروم جور ای رفتم و به طرف اتاق رون رونیب  اتاق از
بود و منتظر   دهیتخت دراز کش یرو  هانیاومدم و به طرف اتاق خودمون حرکت کردم و رونیاتاقش ب 
 من بود. 

 زد و گفت:  یلبخند دنمید با

 خانم خانما! حواست هست؟   یشد یخوردن  یامشب بدجور -

 خجالت نگاهش کردم و با تشر گفتم:  با

 .  هانیو -

 سر داد که با هول گفتم :  یبلند خنده

 !شهیم داریب ای آروم تر االن رون -

هاش چشمام گرم شد و به خواب  سرم زد آروم آروم با نوازش  یرو یاو بوسه  دیآغوش کش  یرو تو من
 رفتم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــ



 ی ضربان زندگ 

195 
 

 ~چند هفته بعد~ 

زنگ در به صدا در اومد، دستام رو خشک کردم و   یها بودم که صداخونه مشغول شستن ظرف  یتو
 نبود!   یشال و مانتوم رو تنم کردم و در رو باز کردم کس

باال انداختم و خم    ییدر گذاشته بودن افتاد. ابرو یکه جلو یادم که چشمم به بستهدر رو ببن خواستم
 اومد و گفت:  رون ی از اتاقش ب ای شدم بسته رو برداشتم، در رو پشت سرم بستم رون

 بود مامان؟   یک -

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 کن.  یکس نبود قشنگم برو باز چیه -

 رونیبسته رو ب  یتو یمحتوا یبسته رو باز کردم؛ با کنجکاو   مبل نشستم و در یرفت رو  ایرون یوقت
 برگه بود.  کیرنگ که به همراهش  یفلش مشک  کیچند تا عکس و  دمیکش

 برگه نوشته شده بود: یتو

 ! "کنهی . چون اگه بفهمه همش رو انکار منی ها رو بب فلش و عکس   نیا هانی از و خبری ب -"

بودم؛ به ساعت نگاه کردم   دهیها رو ندبود؟ هنوز کامل عکس  یها چفلش و عکس  نیا یتو مگه
گذاشتم که  ییرو جا فمیجا دادم و ک فمی ک یفلش نداشتم پس همه رو تو نیا دنید یبرا یوقت کاف 

 نداشته باشه! یبهش دسترس  یکس

که کار   یاصالً؟ تمام مدت فرستاده  یبسته رو ک  نیخبر داشته باشه؟ ا دیکار کرده که االن نبا یچ هانیو
 در رو باز کرد.  یک  هانیو دمینفهم  یخونه فکرم و ذهنم انقدر مشغول بود که حت یتو کردمیم

نگاهم   یکه با کنجکاو هانیبه و  یبه خودم اومدم و نگاه زدی که باباش رو صدا م ای رون یصدا با
 انداختم و با لبخند گفتم:  کرد،یم

 زم ی عز  یخسته نباش -

 تکون داد و با لبخند گفت:  یسر
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 ممنون خانمم.  -

 

رومون  رو فرستادم خونه دوستش که روبه ایکردنش رون   یاز خونه و راه هانیبه محض خروج و صبح
رو به پدرش   زی همه چ شیبا تموم بچگ ای رون دونستمی چند ساعت وقت داشته باشم م یبود تا برا

 با خبر بشه.  هانیدوست نداشتم و گه،یم

 . دمیهم نشونش م هانیبود به و یخوب زیبعد اگه چ ه؟یفلش چ نیا یبدونم تو خواستمیم اول

  لمیفلش که فقط چند تا ف یتا لود بشه، بعد رفتم تو سادمیرو به لب تابم زدم و چند لحظه وا فلش
 لمیاز ف یزی اولش چ زد،ی تند تند م جانیکردم قلبم از استرس و ه  یپل لمیف نی اول یداخلش بود؛ رو

 ! دمیگلسا رو شن  یکه صدا نیتا ا دمیفهمن

  یتو هانیو  یصدا  دنیبا شن زد،یو با واضح شدنشون قلب من تندتر م  شدیکم کم واضح م  صداها
 ! دیقلبم لرز لمیف

 لمیلرزون رفتم ف یاول فقط صدا بود. با دستا لمیف رفت،ی قربون صدقه اون دختره گلسا م داشت
 شرکت بودن و مشغول بگو و بخند. یتو هانیداشت فقط صدا نبود گلسا و و ریتصو یبعد

 لب زمزمه کردم:  ریز

 ! یعوض  ،یعوض  یعوض -

زده بود مغزم هنگ کرده بود، اون چطور تونسته بود بچه داشت زن   خیتنم  دنیلرزی و لبام م دستام
کرده بود،    ری ذهنم رو درگ زیچ کی کرده بود. فقط  ریگلوم گ یپرتقال بزرگ تو ک یداشت، بغضم مثله 

 داشت که من نداشتم؟!  ی چ یالغر مردن  یگلسا

داشت که من رو فروخت به    یبودم، عشقش بودم اون چ  شیزندگ   کیمادر بچش بودم، شر من
 تازه اومده؟! یمشترک رو فروخت به اون گلسا  یاون؟! چند سال زندگ

 ه،یو صداها همش ساختگ لمایف نیدادم که ا یگونم پاک کردم و به خودم دلدار یرو از رو  اشکام
دخترش،   ش،ی داره اون عاشق زندگ  لیحتما دل دهیانجام نم لیدل  یرو ب یکار چی من ه هانیمطمئنم و

 خانواده سه نفرمونه، من خانم خونشم!
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اشتمش و پنهونش کردم از  همون بسته گذ یلب تاب رو بستم و فلش رو ازش جدا کردم دوباره تو در
 ب دست و صورتم زدم.  ی آب  یبهداشت   سیاومدم رفتم سرو رونی اتاق ب

  یرو از رو می زشت شدم گوش  یلیبه خودم انداختم، حس کردم خ نهییآ یتو یبد بود نگاه  یلیخ  حالم
امروز وقت   یتماس گرفتم ازش برا رمیم ششیپ شهی که هم یشگریبرداشتم و با آرا ونیزی تلو زیم

 خونه شده بودم! یکارا ر ی درگ یل یبه خودم و سر و وضعم برسم خ یحساب خواستمیگرفتم م

آروم خودم رو به سمت اتاقم هل دادم و واردش شدم، به طرف تختمون رفتم و روش دراز   آروم
 !یل یخسته بودم خ یل یخ دمیکش

 ــــــــــــــــــــــــــ

و لباسم رو مرتب کردم، االنا بود   ختم یصورتم ر یرنگ کرده بودم تو یموهام رو که به تازگ از یادسته
 از سرکار برگرده.  هانیکه و

ذوق زده شد و   یلیخ دنمیاز د  ایرون نمیبب  نهی بی رو م دمیجد لی استا یرو وقت  افشیداشتم ق دوست
 : گفتیچپ و راست م یه

 . یچقدر قشنگ شد ی مامان -

  هانیاستقبال و یدر خونه برا یتو  دیکل دنیرفت. با چرخ  ادمی یکرد که همه چ یزبون   نیری ش انقدر
 در.   یرفتم جلو

به  م یمستق  دیبود و من رو ند  نییسرش پا د،یدلم لرز دمیرو د  ختشیاخمو و بهم ر افهیق یوقت
 خودم رو گرفتم تا نبارم.  یدفعه بغض گلوم رو گرفت اما جلو کیاتاقمون رفت 

 

رو صدا زدم تا   ای بودم افتاد، رون دهیکه چ یزیسست شده وارد آشپزخونه شدم نگاهم به م یپاها با
 غذاش رو بخوره.   ادیب

به در زدم و وارد شدم؛ اخم کرده بود و   یاغذا دادم به سمت اتاقمون رفتم تقه  ای به رون یوقت خودمم
کنار   یعسل ز یم یرو رو  شیبا ورود من به اتاق نگاهم کرد و گوش شیگوش یشده بود به صفحه  رهیخ

 تخت گذاشت.  
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 هم دلخور!   یل یشدم، دلخور بودم ازش خ زشی بر انگ نی متوجه نگاه تحس تازه

که داشتم دود شد رفت هوا،  یاتاق؟! تمام شوق و ذوق   یو بره تو رهیبگ دهیمن رو تونست ناد چطور
 بخورن.  چیپ گیهم د یتو شتریهام بو اومد و باعث شد اخم  مادیو فلش هم  لمیف یتازه ماجرا

شد و کنارم نشست، من   کیکه بغ کرده گوشه اتاق نشسته بودم نزد ی جاش بلند شد و به سمت من از
 و گفت:  دیآغوش کش یرو تو

  ؟یشده؟ اخمو شد  یچ -

 زدم و خودم رو ازش جدا کردم و گفتم :  یپوزخند

 کرد.   خی غذا بخور  اینشده، ب  یزیچ -

که   یاومدم؛ حق نداشت به من  رونی به چهره متعجبش از کنارش بلند شدم و از اتاق ب توجهی ب
 باشه!  توجهیهمسرش بودم انقدر ب 

به   یلیم چیه گهیمشغول خوردن غذاش بود، اشتهام کور شده بود د ای سمت آشپزخونه رفتم رون به
همون   ایو بخوره. رون ادیب  هانیتا و ختمیگذاشتم و توش غذا ر زی م یرو  یغذا خوردن نداشتم. بشقاب

 موقع غذاش رو تموم کرد و گفت : 

 بخوابم.    رمیمن م  ،یمامان جون  یمرس -

 و گفتم: دمیرو بوس   سرش

 دخترم.   ری ن برو بخواب، شبت بخنوش جونت عشق ماما -

  یداشته باشه.. چشمام رو رو قتیحق  لمیو بدو بدو به طرف اتاقش رفت اگه اون ف  دیرو بوس گونم
تا طعم   سوختی م میهم گذاشتم و به ادامش فکر نکردم چون درد داشت، دلم واسه خودم و زندگ

 . شدی و وارد خونم م انداختی م دیهم کل یدندونام بدبخت  ر ی ز رفتی م  یخوشبخت

بخوابم تا حداقل متوجه اشتباهش بشه، از آشپزخونه   ایداشتم امشب رو کنار دخترم رون میتصم
رو به روم سبز شد عقب عقب رفتم و اونم جلو اومد انقدر رفتم که خوردم   هانی که و رونی اومدم برم ب

 سرد آشپزخونه.  واریبه د
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 رو دو طرف بدنم گذاشت و گفت:  دستاش

 عجله؟!   نیکجا با ا -

 و خشنش گرفتم که خودش گفت:  طونی ش  یچشما ینگفتم و چشمام رو از رو یزیچ

   ؟یلعنت ی کنی چرا بهم نگاه نم -

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 .  یکنی م داریرو ب  ایاالن رون هانی برو کنار و -

 گوشم آورد و دستاش رو حلقه کرد دوره کمرم و گفت:  کیرو نزد  سرش

 . کشمی م شی رو بخاطرشون به آت ای منن، اگه ناراحت باشن دن یایاون چشما دن یدونی مگه نم -

 رنگی کلک و ن یکه بو ییهاحرف   نیپوزخند بزنم به ا ایخوشحال باشم  دونستمی حرفش نم  از
 . هلش دادم و گفتم: دادنیم

 . ادیخوابم م هان،ی ولم کن و -

رو هم آوردم    یرفتم، پتو و بالشت ایو ولم کرد پا تند کردم و به طرف اتاق رون  دیهم کش یرو تو اخماش 
 ساعت در اتاق باز شد.   میپتو، بعد از ن ری ز دمیپهن کردم و خز نیزم  یو رو

هم شد  نی نده و هم ری خودم رو به خواب زدم تا فکر کنه خوابم و گ  نیبخاطر هم هانهیو دونستمیم
 خوابم رفت.  دید یوقت

 

و با هم  میدیخندی که به ندرت م  یشد، طور  روحی ب مونی و زندگ میدیرس  نجایشد که به ا  یچ دونمینم
گذشته بود و رفتارمون هر روز سردتر از روز   ییدو هفته از اون شب کذا میخوردی شام م زی م کیسر 

 . شدی قبل م

داشت   مونی زندگ یعشق تو کردمی نم یرو نداشتم حس خوشبخت  میزندگ یاون حس قشنگ تو گهید
 .  دیکشیآخرش رو م  یهانفس 



 ی ضربان زندگ 

200 
 

خسته بودم  یاز لحاظ روح  شدم؛ی اوقات ازش غافل م یبرده بودم و گاه ادی دخترم رو هم از  یحت
 . دیبه دستم رس گهیفلش د کیو  گهیبسته د کیدوباره   یمخصوصًا وقت

تازه   یگلسا شیپ کنهیه عشق مباشه که دار شهیعاشق پ هانیهمون و نیا شدی شدم باورم نم نابود
 . دمیخوابیاتاق دخترم م یبلکه تو دم یخوابی اتاق مشترکمون نم یتو گهیوارد؛ د

که  یرو به اتمامم رو نگه دارم و برش گردونم به وقت   یداشتم با چنگ و دندون زندگ میتصم  امروز
با   خواستمیبار م  نیاول یرو هم آماده کردم برا  ایزدم و رون یکرم_قهوا پیت کردم؛ی م  یحس خوشبخت

 دخترم برم شرکت شوهرم!  

سالگرد ازدواجمون گرفته بود، شدم و به   نیاول یبرا  هانیکه و ییو سوار فرار میخونه خارج شد از
 به راه افتادم.   هانیسمت شرکت و

 کیو  می دیخر دیل رز سف چند شاخه گ ایسر راه به اصرار رون  دم،یرس قهیاز حدود چهل و پنج دق بعد
  کیبا  می شد ادهیپ  نیشده بود؛ بعد از پارک ماش یبسته بند  یقشنگ یل یجعبه شکالت که به طرز خ

 بود.  فتهها رو گرهم با دست آزادش گل  ایشکالت رو، رون گمیرو گرفتم و با دست د ای دستم دست رون

پچ پچ کارکنان رو   یمن و دخترم زوم شده بود، صدا یها روهمه نگاه می وارد شرکت شد یوقت
 بود!  یحس خوب داشتمی و با غرور قدم بر م  دمیشنیم

 جلوم رو گرفت و گفت:  یبشم که منش هانی وارد اتاق و خواستم

 خانم کجا؟!   -

 باال انداختم و با غرور گفتم:  ییابرو

 !  رم؟یاز شما اجازه بگ  دیورود به اتاق کار همسرم با یبرا -

 زد و گفت:   یپوزخند

 اتاقشونن!  یاالن تو یس یرئ  یهمسر آقا ؟یگیم ی خانم چ -

 : دم یشوک پرس با

 اما من همسرشم!  ؟یچ -
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 بود گفت:  وترش یکامپ یکه سرش تو یدر حال یمنش

 . دیخانم، دردسر درست نکن  دییبفرما -

و   دیمانتوم رو کش ایرون   دیپلکم پر هانیبغل و یگلسا تو دنیشدم، با د هانیوارد اتاق و  تی عصبان با
 به سمتش برگشتم و گفتم: 

 جونم؟   -

 و گلسا اشاره کرد و گفت :  هانیو به

  ه؟یی چرا اون تو بغل بابا -

بگم به دختر کوچولوم که هنوز بچه بود و از   یچ دونستمی رو پاک کردم نم  دیگونم چک یکه رو یاشک
 .  دونستی نم یزیچ یو نامرد انتیخ

 مامان جون.  نمدوی نم -

  یبا صدا کردی افتاد، شوک زده به من نگاه م هانینگاهم به و ادی بود چرا صداشون در نم  بیعج برام
 نگاهم رو به گلسا دوختم:  یمنش

 خانم چرا...  -

  دهیگونم غلط یکه رو ییاشکا م؛یاتاق بود یرفت و حاال فقط ما چهار نفر تو  یمنش هانیاشاره و با
 : دمیقشنگ نحسش رو شن یبودن رو پس زدم و خواستم از اتاق خارج بشم که صدا

 بدم!   حی بزار برات توض وسا،ینه نرو ب -

 رو دوختم به گلسا و گفتم:   زمی قلبم نگاه نفرت انگ یزد تو شهیر نهیک

 چند نیا یکردی مست م نیرو بشنوم، بخاطر ا  حتی توض  خوامی. نماتهغهی ص دونمیم دونم،ی م -
! ؟یاز من و عشقمون گذشت ییدخترِه هر جا نیدستت روم بلند شد؟! بخاطر ا نیبخاطر ا ایشب؟ 

 زنته؟  نی ا یدلت واسه من نه واسه دختر چهار سالت نسوخت؟ به همه گفت

 گفتم:  ادیبزنه که با فر یخواست حرف زدمی نفس م نفس
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نبودم؟! چطور   یدخترت چهار سالشه؟ آخه نامرد مگه من برات کاف یگفت ؟یبچه دار یبه همه گفت -
  د؟یشما وجدان دار  ایگلسا؟ آخه عوض یهان؟ تو چ یکن  یکار نیهمچ  مونیبا زندگ یتونست

 از شرکتش خارج شدم. هانیو یهاتوجه به صدا زدن  یرو بغلم گرفتم و ب  ای رو پس زدم رون   اشکام

 

  یرو به اتاقش فرستادم و خودمم به اتاقم رفتم چند دست لباس تو  ایاشک وارد خونه شدم رون  با
  کیچمدون کوچ یدخترم رو هم جمع کردم تو یهارفتم و لباس  ایچمدونم جمع کردم و به اتاق رون 

 . شیمسافرت 

م رو  حس ندامت کل وجود د، یباری ازش م انتیخ ی بمونم که بو یاخونه یتو خواستمینم گهید
 گرفته بود! 

  یکار کنم؟ اصال چطور برم خونه مامان و بابا؟ چ یچ دی با دونستمی بودم که نم  یدلخور و عصب انقدر
! دم؟ی د بهی غر کیبغل  یرو تو شدی عاشق بودنش م  یکه انقدر ادعا یبگم بهشون؟ بگم شوهر

 ! گفتم؟ی م یچ دم؟ ید انتی خ گفتمیقلبم له شده؟ م گفتمیم

 !گفتی نم  یزیساکت بود، چ ایاومدم رون  رونی ب  ایخونه با رون  از

کرد؛   یدستم نگاه م یتو یبه چمدونا تی و با عصبان دیاز راه رس هانیکه و میرفته بود اطیح  یوسطا تا
 رد شم که گفت:  تیاهمی خواستم ب

 ! وسای ب یری جا نم چیتو ه -

 گرفتم گفتم: یباال انداختم و با صدا  ییبودنش ابرو  شعوریهمه ب نیا از

 نیا یخوام تو  ینم گهیله بشم؟ من د شتریبمونم که ب  نم؟یرو بب  انتاتیبشه؟ که خ  یبمونم که چ -
رو   رتمیغی رنگ و وارنگ تو بغل شوهر ب یدخترا دنیچون تحمل د  خوامی نم گهیتو باشم، د  یزندگ

 ندارم. 

 نگاهش به دختر کوچولوش که افتاد گفت:  هانیو کرد؛ی م  هیداشت گر ایرون هاموناد یفر یصدا از

 . یبا خودت ببر  یتونی دخترم رو نم -
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 زدم و گفتم :   یپوزخند

 !  هانی و یپست  یلیباشه، خ یدوست ندارم باال سر دخترم نامادر -

که با   دمیرو شن هانیو یبذارم صدا  رونی و از اون خونه خواستم پام رو ب  دمیرو کش  ایرون  دست
 : گفت ی التماس م

 ! وسایبخاطر بچمون، نرو داغونم نکن ب   وسا،یب -

 سمتش برگشتم و با بغض گفتم:  به

 مونی به من به زندگ یچطور تونست ؟یقلبم رو بشکن ی! چطور تونست هانی من عاشق تو بودم و -
 چطور؟! ؟یلعنت یچطور تونست ؟یکن  انتیخ

 گهیزدم د  رونی زدم از اون خونه با دخترم ب یمشخص بود! پوزخند شیبود، شرمزدگ  نییپا سرش
 بشه. میترم  شدینم گهیکه د یشکسته بود، جور  یبار بدجور نیدوست نداشتم برگردم؛ قلبم ا

نه به خودم نه   یجنس مذکر چیه خواستمینم گهید ؛یابد یبه خوشبخت دنیشده بودم از نرس خسته
 بشه!   کیبه دخترم نزد

شدم و آدرس خونه مدوسا رو   یمثله مامانش. سوار تاکس  یکیدخترمم قلبش بشکنه، بشه  ترسمیم
 غصه من رو هم بخورن.   خواستی برم خونه مامان و بابا، دلم نم خواستمی دادم فعال نم

بخواد از من    هانیفر قشنگش، اگه و یموها یتو  دمیخوابش برد دست کش  نیماش  یتو ای رون
 که دخترخودت رو ازت جدا کنه.  ستیانقدرا هم نامرد ن هانیو وساینه ب  ؟یچ ردشیبگ

 کردم،ی که م ییهاهیاز حجم گر کردی سرم درد م  رونیشدم به ب   رهیو خ  دمیکش یق یعم  نفس
 رو!  هیقض نیچطور به مدوسا بگم ا دونستمی نم

  رشیو به راننده گفتم مس دمیکش  یقینبود که اون دختر گلسا هم اونجاست، نفس عم  ادمیاصالً  یوا
 هتل عوض کنه.  ن یترک یرو به طرف نزد
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امروز   یادی ز  دمیکش یق ی. نفس عممیها رو به داخل هتل بردبه هتل با کمک راننده چمدون  دنیرس  با
 داشت!  اجیاستراحت احت کمیبه روحم ضربه وارد شده بود 

ساله  ازدهیدختره ده،  کردمیرومه آماده م شیپ دونستمی که م یسخت یروزا  یودم رو براخ دیبا
 گلوم بود.   ی. بغض هنوز تورمیبگ میعاقالنه فکر کنم و تصم  دیکنم، با هیکه شب تا صبح گر ستمین

  ایخودم و رون یهتل برا یاتاق تو کی کردم،ی خودم رو کنترل م دیهنوز بود اما با تمیو عصبان  حرص
تخت نشسته بود و با   یسر و صدا رو یب  ای رون میها رو به اتاق ما بردگرفتم، با کمک خدمه چمدون

 .  کردیم  یدستش باز یانگشتا

 پر شده از اشک بهم نگاه کرد و گفت:  یبا چشما دم،یسرش رو بوس   ینشستم و رو کنارش

   ؟ی مامان -

 شد!   شیپر از اشکش ر یواسه چشما دلم

 جان دلم؟   -

 بغض گفت:  با

 ؟یقهر کرد ییبا بابا -

  هانیدارم با و یدوست نداشم وقت گفتم؟ی م یو چشمام رو با درد بستم؛ چ  دمیکش یق یعم  نفس
ضربه بخوره، هنوز بچه  فشی لط ه یبشنوه و روح ای رون یاگهید زهیهر چ ای شهی بحثم م شه،یدعوام م
 است. 

 خوابوندم، شرمنده دختر کوچولوم بودم بخاطر باباش.   یریبهونه گ یرو بعد از کل  ای رون

و   دمیوان دراز کش یهام رو کندم و وارد حمام شدم توشدم تا تن خستم رو به آب بسپارم، لباس بلند
من فرستاده  یبرا یفلش رو ک ن یاصالً ا هان؛یداخلش از و یلمایفکر کردم به اون فلش، عکسا، ف 

   د؟یرسی بهش م یبود؟ چ  یمن چ یزندگ  ختنیبود؟ قصدش از بهم ر یبود؟! هدفش چ
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  رونیحوله از حمام ب دنیذهنم بود خودم رو شستم و با پوش یکه تو یمتعدد یهااز سوال خسته
دست لباس   کی ندیانداختم تا بعدًا بشورمشون، بعد از پوش یارو گوشه  فمیکث یهااومدم. لباس 

 بالکن اتاق.   یرفتم تو  زیتم

 هتل شدم!  اطیزدن ح دیبالکن نشستم و مشغول د  یتو یصندل یرو

 یهاو بعدش رابطه  هانیشبانه و یهایمست تونستمی نم  گهیرو، د  یزندگ نیا خواستمینم گهید
 هاش رو تحمل کنم. بودن مالحظهی ب تونستمی نم گهیرو تحمل کنم؛ د شی مست یاز رو انهیوحش

آرامش   کمی شدی کاش م یا کنم،ی رو تحمل م  یزندگ ن یدارم ا مهیبخاطر دخترم که تموم زندگ فقط
 داشته باشم! 

 : دمیاز جا پر  یفرد یصدا با

 اومده؟  شیپ  یمشکل -

و سه سال با   یمرد حدود س کیبود   یرو به سمت اون فرد چرخوندم صدا از بالکن بغل نگاهم
 شده بود به من.   رهی هاش خ لب  یرو یبا لبخند دادی به آدم م یکه حس خوب  ییچشما

 .  ستین  ینه مشکل -

باز   بهیغر  کی یدلم رو برا یرو چرخوندم و دوباره به رو به روم زل زدم؛ دوست نداشتم سفره   صورتم
 رفت. چشم خودم  یرو دادم و دودش تو  بهیغر کیبار جواب  کیکنم. قبالً 

 کنم.  ییکنم و محبت رو گدا فیتعر یهر کس  شیرو پ میزندگ یدوست نداشتم قصه گهید

 

کنم    یزندگ یبا مرد تونستمی رو گرفته بودم من نم ممیشدم؛ تصم  داریاز خواب ب یزود با خستگ صبح
 . کنهی م انتی که بهم خ

تا   دمیرسی م یبه خودم کم  دی خسته بود با  یبه خودم نگاه کردم که تن و روحم بدجور نهییآ یتو
 داغون بشه.  اشه یروح نیاز ا شتریب  ایشکست خورده نباشم دوست نداشتم رون ایپژمرده 
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ساعته گرفتم حوله رو دور خودم سفت کردم و از حموم   میدوش ن کیرخوت وارد حموم شدم و  با
 یکردن جلو شیمشغول آرا دمی و پوش دمیکش رونیدست لباس ب کیچمدون  یتواومدم، از  رونیب
 از خواب بلند شد.  ای بودم که رون نهییآ

 گفت:  ینیر ی شد و بعد با لحن ش ره ی به من خ قهیدق چند

 من گشنمه مامان.   -

تخت کنارش نشستم  یو از جام بلند شدم به سمتش رفتم؛ رو  دمیهام کشلب ی رو رو  یلب کم رنگ رژ
 و گفتم: 

باشه   م،ی صبحونه بخور میدست لباس قشنگم بپوش تا بر کیپس اول دست و صورتت رو بشور  -
 قشنگه مامان؟ 

 زد و گفت:  یلبخند

 . یباش مامان  -

خوب بود، بعد از    یلیخ میکه اومده بود یبلند شد و بدو بدو از کنارم گذشت خدا رو شکر هتل  شمیپ از
  یکی و به سمت  می. وارد رستوران هتل شدمیزد رونیرو بستم با هم از اتاقمون ب ای رون یکه موها نیا

 .  مینشست  یصندل  یو رو میرفت  زهایاز م

  ینگاه کردم که داشت با موهاش باز ایگارسون اومد و سفارشمون رو گرفت؛ به رون  قهیاز چند دق بعد
 رو دارم!  ایخدا رو شکرکردم که حداقل رون کردیم

  کیبود که بهم سالم کرد به همراه  یشبیسرم به طرف صدا برگشت، همون مرد د یی اآشن یصدا با
  یلبم نشوندم و از جام بلند شدم. با صدا یرو  ی. لبخندایپسر کوچولو هم سن و سال رون   کیخانم و 

 گفتم:  ییرسا

 سالم.  -

 گفت:  یکه کنارش بود دستش رو جلو آورد و با لبخند مهربون یخانم 

 ! یتو فکر بود  یلیخ  شبید گفتی من ستاره هستم همسر شادمهر؛ راستش شادمهر م زم،ی سالم عز -
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 واسه خودم داشته باشم.   یها دوستدوست داشتم بعد مدت  اومد،ی به نظر م  یمهربون زن

 !مکردی فکر م  میهستم، به زندگ وسایمنم ب -

به سرش   یافتاد دست ای ستاره که چشمش به رون نستن،یسر پا وا ننیکردم کنار ما بش تعارفشون
 و گفت:  دیکش

 ! خدا حفظش کنه.  یدار یچه دختر ناز یوا -

 زدم و گفتم:  یلبخند

 خدا براتون نگهش داره!    دیدار ینظر لطفته، شمام پسر قشنگ -

هر دوشون وکالت   دمیفهم می گرم گرفت گهیا هم دکه گذشت کم کم ب کمیزد و تشکر کرد،  یلبخند
بودن،  یخانواده شاد و خونگرم یل یبا هر دو خوشحال شدم خ ییهستن از آشنا لیخوندن و وک 

 هتل حوصلش سر نره.  یکنه و تو یکرد تا باهاش باز دایدوست پ کیهم  ایبود که رون نیا شی خوب

 

  افتی در هانی از و امیکال و پ سی م یهر روز کل گذشتی از اومدنمون به هتل م یچهار روز سه،
 . دادمی بهشون نم یجواب   چیاما، ه کردمیم

ها شب دور از آغوشش باشم حاال چطور شب  کی تونستمی که نم  یمن م؟یدیرس  نجایشد که به ا یچ
حاال   گذرونم؟ی صداش م  دنیچطور روزام رو بدون شن رم؟یانقدر آروم بدون آغوش گرمش به خواب م 

 چقدر دورم از تموم حال خوبم، از مسبب حال خوبم!   فهممیم

به   یصداش واقعًا مزخرفه من حت  دنیبدون شن  یهابدون لمس دستاش واقعًا سخته، صبح   یروزها
 !  کردمیفکر هم نم یروز ن یهمچ کی

از   ای رون یبا صدا افتاد؛یلرز به جونم م دنشونیکه قبالً از شن ییزایافتادم وسط همون چ قاً یدق حاال
 اومدم:  رونیافکار آشفتم ب 

   ؟ی مامان -

 به دختر کوچولوم زدم و گفتم:  یلبخند
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 جونم؟!   -

 قشنگش زل زد به من و گفت:  یزد و با اون چشما یلبخند

 کنم؟! *" و گفتم:  یباز  اسیبرم با ال  شهیم -

 اقب خودت باش.  آره عشق مامان فقط مر -

پسر شادمهر و ستاره بود و فقط شش سالش   اسیزد، ال رونی از اتاق ب یگفت و با خوشحال یچشم
 شده بود.  ای رون یبرا یبود دوست خوب 

  کیکل هانی پوشه خودم و و یشدم، رو  میرو دست گرفتم وارد گالر میو گوش دم یتخت دراز کش یرو
 خاطره خوش بود!  کیکننده  یهر عکس تداع  شدمی زوم م  قهیهر عکسمون چند دق یکردم رو

که االن فقط واسم شدن آرزو، شدن حسرت خوردن، شدن درد و افتادن به روحم از هر طرف   یخاطرات
بگه  ی زینازک تر از گل بهم چ هانیبودم تا به حال و دهیکه ند یمن  زنن؛یضربه م  فمیبه روح لط 

 برام سخت بود!  دنیچشمام درو به  انتشیخ

 ی بشم براشون اما، تا ک یکه دوست نداشتم بار نیداشتم برم خونه مامان و بابا با ا میتصم
  رونی ب کننی از هتل پرتمون م شدی عابر بانکم تموم م یتو یتو هتل بمونم؟ بالخره پوال خواستمیم

 هتل برم.  نیاز ا دیپس قبل تموم شدن پوالم با

 میرو با هم گذروند  یهتل تنها نموندم و لحظات خوب یچند روز هم به لطف ستاره و همسرش تو نیا
هم   یاما از طرف کردمی دلم گلسا رو لعنت م  یتو زد؛یبه من چشمک م یهم بدجور هانی و یخال یجا
به  هبود، اگ شیبه فکر زندگ  یاگه کم گرفت،ی رو م  شیهوس باز  ی. اگه جلودادمی فحش م هانیبه و

خونه  یو تو  میهتل نبود یمن و دخترم تو د،یکشینم   نجایکار به ا گهیء داگه  یبود و کل ایفکر رون 
 !میخودمون بود

گذاشتم با به صدا در اومدن در اتاق شال و مانتوم   یعسل زیم  یرو رو یو گوش  دمیکش یق یعم  نفس
 رو تنم کردم و در رو باز کردم.  

 و به من گفت: ر   یدگیبا رنگ پر ستاره

 !  ایهول نکن گم،یم  یزیچ کی  وسایب -
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 حرفش ترس به دلم چنگ انداخت نگران بهش زل زدم و گفتم: نیا با

 شده ستاره؟   یچ -

 *" و گفت: 

 شد!   یزخم  کمیپاش  نی دخترت افتاد زم -

اتاقم رو برداشتم با عجله در اتاق رو قفل کردم با دو   دیدستم زدم تو سرم تند کل  کیحرفش با  نیا با
. پا تند کردم و  کردی م هیبغل شادمهر بود و داشت گر یکه تو دمیرو د  ایرسوندم؛ رون   یخودم رو به الب

 . دمیکش یقی پاش افتاده بود نفس عم یرو یک یکه فقط خراش کوچ ای رون دنیبه سمتش رفتم با د

 گفتم:  یبا لحن نگران ای رو به رونرو از شادمهر گرفتم و  ای رون

 !  ا؟یخودت رون  یزخمه هست؟ خوب  نیفقط هم کنه؟ی که درد نم  تیی شده عمر مادر؟ جا یچ -

 که گفت:  دمیپرسیبا هول ازش سوال م نطوریهم

 مامان به خدا من خوبم!  -

 صداش در اومد:  قهی. بعد از چند دقمردمی من م شدی م شیزیاگه چ  یوا دمیرو بوس   سرش

 مامان؟   -

 رو ناز کردم و گفتم:  موهاش

 جونم؟!   -

 کرد و گفت:  نگاهم

 ! دمیبابا رو د -

 !کرد؟ی کار م یچ نجایا هانیحرفش انگار بند دلم پاره شد، و  نیا دنیشن  با
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ها رو به صندوق  گرفتم و با کمک راننده چمدون یتاکس م،یزد رونی و چمدونامون از هتل ب ا یرون با
  یبا صدا ختمیاشک ر صدای آروم و ب میبه خونه پدر دنیتا رس  م؛یهم سوار شد و بعد  میگذاشت نیشما

 . میشد ادهیپ  نیاز ماش میدی رس  گفتی راننده که م

زنگ   یدستم رو رو میها به سمت در خونه رفتو وضعم رو درست کردم و بعد از گرفتن چمدون سر
 : د یچیگوشم پ یپر ابهت بابا تو  یصدا  قهیگذاشتم آروم فشردمش بعد از چند دق

 ! د؟ییبله بفرما  -

 سر کار باشه؟! پس چرا خونه است؟  دیبابا االن نبا مگه

 .  وسای بابا منم ب -

خونه   نی خودم تنها از ا م،یشد اط یها وارد ح به همراه چمدون ای باز شد من و رون یکی ت یبا صدا در
 تر برگشتم!اضافه یکی رفتم و حاال با 

 یها خنده روچمدون  دنیاستقبالمون اومدن اما، با د یمامان و بابا با لبخند برا میسالن شد وارد
 بهشون زدم و گفتم: ی. لبخنددیهاشون ماسلب

 سالم.  -

بدو بدو   ا یصحبت کنم حرف زدن کال برام سخت شده بود، رون   ممیبود برام که بهشون از تصم سخت
 به طرف بابا رفت و گفت: 

 ! یبابابزرگ جون  -

 از شوک در اومد و گفت:   ای رون  یشوک بود با صدا یکه هنوز تو مامان

   ؟یستادیتو دم در چرا ا ای سالم دخترم ب -

 کمی  دیبا کرد،ی خوب بود که بابام درکم م  دیپرس ینم  یزی و چ زدی نم یبود که مامانم حرف خوب
 بود!  دیحرف بزنم که از شوهرم بع یانت یاز خ تونستمی االن نم گفتمیتا بهشون م گذشتیم

 دلم پوزخند زدم، چقدرم که وفا دار بود! یکلمه شوهر تو به
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رو رفع کردم و بعد از  میخستگ یکم  میدوران مجرد  یمیاتاق قد ید ساعت استراحت تواز چن بعد
لباس به سمت آشپزخونه رفتم تا در پختن غذا به مامان کمک کنم، اما مامان نذاشت و به   ضیتعو

 .  نمیبش ییرا یپذ یفرستاد تا تو ییچا ین یزور من رو با س

هام نشست  لب  یلبخند رو دنشونیکردن بودن با د یمشغول باز ای شدم بابا و رون ییرای سالن پذ وارد
 بود!   ایبابام عاشق رون

 بهم گفت:  یجد دنمیگذاشتم بابا با د زی م یرو رو هاییمبل نشستم و چا  یرو

 ! اومده؟یچرا شوهرت همرات ن  -

 سوال رو داشتم اما، نه حاال!   نیخوردم انتظار ا جا

 فتم: من من گ یکم  با

 خب ما با هم دعوامون شد! -

اومده سراغ من تا   نیهم یرو گذاشته کف دسته بابا و اون هم برا زیهمه چ ا ی رون دونستمی م خوب
 : د یتکون داد و با اخم پرس یاز چه قراره، سر هیبفهمه قض

 نجا؟ یا یو اومد یساده چمدون بست  یدعوا کیبه خاطر  -

دلم شکسته   نجایکه اومدم ا دمید  انتیها هم ساده نبوده، خبگم دعوامون اونقدر  دمیکشی م  خجالت
 که اومدم وگرنه من آدم دل کندن نبودم! 

رو    ایانداختم. رون ریو سرم رو به ز اوردم ی*" به بابا که منتظر چشم به من دوخته بود نگاه کردم، تاب ن
 نلرزه گفتم: کردمیم یکه سع ییو با صدا تازه کردم ی کنه، نفس یاتاق من باز یفرستادم بره تو

 رفته بودم...  ا یبا رون  هانیو دنید یشرکت برا  میرفته بود -

 فکر.  ینگفت، فقط رفت تو یزیهام چحرف   دنیدادم بعد از شن حی ماجرا رو به بابا توض ازی تا پ ریس از

 

 انگار تازه به خودش اومده باشه بهم گفت:  قهیبعد از چند دق  بابا
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  ؟یکار ادامه بد انتیخ  کیبا  یخوای مبازم  -

 کار بود!  انتیاما متاسفانه خ ست،یکار ن  انتیبگم مرد من خ خواستمیم

 بغض گفتم:  با

 .  دمیبابا، بر تونمی نم -

 زد و گفت:  یپوزخند  بابا

سست عنصر باشه   تونهی مرد م کی چه قدر  ،یعوض  کهیخونه اون مرت   یپات رو بذار یحق ندار گهید -
  رم،یگی پست باشه! خودم طالقت رو از اون مردک م  تونهی انجام بده، چه قدر م یکار نیکه همچ

 !  رتیغی. ب کنمی نابودش م رمیگی ام رو هم ازش م نوه

کم بشه، دوباره زخم دلم تازه شده بود و داشت خون   تشیآب آورد تا از عصبان  یوان یبابا ل یبرا مامان
داده بشه، منه احمق هنوز   میبه مرد زندگ یی لقبا نیچن  یروز کیوست نداشتم د کردی م یزیر

 دوستش دارم! 

 کارم رو عاشقانه دوستش دارم!   انت یاحمق وفادارم که هنوز شوهر خ کی من

من انقدر براش کم بودم که رفت سراغ اون  یعنیقشنگمون؟  یبا زندگ یکار کرد   یچ هانمیو آخ
 دختره! 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ~چند روز بعد~ 

همٔه کارها   لمیوک  ره؛ی و بدون حضور من صورت بگ  یابی خواست طالق داده بودم قرار بود طالق غ داد
 !  شدمینم  اتیوارد جزئ  ادیمن هم ز دادی رو انجام م

به طالق شده بود اونم به خاطر   یبه زور راض  هانیتموم بشه، و هیقض نیداشتم هر چه زودتر ا دوست
 کرد و گفت:  دادیبابا بود که سرش داد و ب

 ! یاگر طالقشم ند یخونت بزاره حت یتو  یپاش رو زارمی نم -
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جواب  لمی وک نیمت یخبر نداشتم و فقط به سواال ی چیچند جلسه قرار بود طول بکشه، از ه دونمی نم
فرستنده اون فلش  دونمی ها رو هم به عنوان مدرک بهش دادم، هنوزم نم فلش و عکس  یحت دادمیم

 بوده؟!  یاصال هدفش چ ه؟یو عکسا ک

چند روز افسرده شده  نیا یاز طرف کنم،ی م یزندگ  یازش ممنونم که باعث شد بفهمم با چه آدم فقط
تا چه حد به پدرش   ونستمدی پدرش بود؛ م دنیکه بخاطر ند ایرون یریبهونه گ  یبودم و از طرف

 خودش رو نگه داشته.  یلی هم خ نجایوابسته هست و تا ا

  رهیرو از من بگ  ایکه رون  نیاز ا دمی ترسی م نه،ی رو ببره پدرش رو بب  ایمجبور شدم به بابا بگم تا رون آخر
 فقط آرامش قبل از طوفانه!  نیو ا کنهی کار رو م نیکه ا دونستمیم

بخورم، ترس از دست   یغذا به راحت یالقمه ایآب  یانتونم قطره  یه بود حتافکار باعث شد نیا تموم
با خبر بودم، مطمئنم دخترش   هانی ترس به دلم انداخته بود چون از اخالق و یهم بدجور ایدادن رون

 ! شهیکه م گفتی م نیمت  یعنی تونمیمن هم م  ،یاز من ول رهیگی رو م

 تونم؛ی شده نم لیتکم  تمیظرف گهیکه درست باشه چون د دوارمیدل خوش بودم به حرفش و ام منم
 . رونیکه گلسا با مدوسا دعواشون شده و مدوسا از خونه پرتش کرده ب دیهم خبر رس شیچند روز پ

شده خودم و   ختهی ر هیبه فکر آبرو دونستمی نم دهیبه گوش همه رس  انتشونیخبر خ دونستمیم
 به فکر گرفتن بچم توسط پدرش!   ایم باشم خانواد

حرفم رو   افتهی م ای نگاهم که به رون یول کنم،ی مرگ م یسرم هست که هر لحظه آرزو  یفکر تو انقدر
 . رمیگی پس م

 

 بسته شد!  هانی مشترک من و و یپرونده زندگ  بالخره

بودم البته   ن یمت لمی. ممنوِن وکرمی رو هم بگ ای تونستم حزانت رون میکه داشت یبا شواهد  م؛یگرفت طالق
  کردمی ازش م دیرو با  یتشکر خشک و خال کیخب بازم  یول  گرفتی در قبال زحماتش پولش رو م 

 .گهید
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تماشا کنم و روشون دست بکشم و دوباره و دوباره  تونستمی بودم و فقط عکساش رو م  هانیو دلتنگ
 داشتم بگردم دنبال کار!  میگذاشتم تصم زی م یرو و آلبوم رو دمیکش  یقی، نفس عمحسرت بکشم 

کمک به مامان  یرفتم و برا رونی بمونم من دختر داشتم و خرج داشت، از اتاقم ب  نجایتا ابد ا شدی نم
 به من انداخت و گفت:  یبه آشپزخونه رفتم، با ورودم نگاه 

   نجا؟یا یاومد یواسه چ گهیتو د -

 گفتم:  متعجب

 ! گهیکمک به شما د یبرا -

 زد و گفت:  یلبخند

 .  زمیساالدها رو درست کن عز نیا ایپس ب  -

و   جیساالد با هو نییکارم مشغول تز انیها شدم، بعد از پاگفتم و مشغول خورد کردن کاهو یاباشه 
بغض   شدمی م  هانیو منتظر و  کردمی افتادم که ساالد درست م ییهاموقع اد یشدم.   اری گوجه و خ

 گلوم!   خیب  دیچسب

اون رو فراموشش   دیجا بود، با نی تا هم  هانیمشترکم با و یمصرف زندگ خیتار دمیکش یبغض آه با
 گفتم:  زدی مامان که اسمم رو صدا م  یبا صدا کنم؛ی دق م  شیوگرنه از فرط دور  کردمیم

 بله؟   -

 نگاهم کرد و گفت:  یکنجکاو با

  ؟ی کنی م هیگر یواسه چ  سه؟یچرا صورتت خ  -

گرفتم،  نییبودنش رو حس کردم سرم رو پا  سی و خ  دم یبه صورتم کش یدست سه؟یخ  صورتم
 بگم!  یچ دونستنی نم

بود، از  می قبل  یاز زندگ  یامرور خاطره  لشیگونم نشسته بود دل یشکسته بود و رو  خبری که ب  یبغض
 دن بکشونه.من رو به داغون ش یجور نیروز تموم بشه و ا کی کردمی که فکر نم ین یریش  یایرو
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 ــــــــــــــــــــــــــ

 ~ چهار ماه بعد~ 

که   مونیبه طرف خونه نقل میقدم برداشت گهیشد برداشتم با هم د لیرو از مهد کودکش که تعط  ای رون
  یکه آوردم تونستم بابا رو قانع کنم؛ حت یلیاما با دال کردی با کمک بابا گرفته بودم، اولش مخالفت م

از اون گذشته اصالً  ؟خرج من و دخترم رو بده خوادیبابا م یکی تا   یول  ستیبا کار کردنم هم موافق ن
 !  ستیدرست ن 

تازه دو هفته بود که  کرد،یمهد افتاده رو برام بازگو م یکه تو یاتفاقات  یزبون   نیری داشت با ش ای رون
 م. ثبت نامش کرده بود

انگار گل از گلش شکفت و قبول کرد که به  دید اطشیح  یبچه رو تو یکل یاما، وقت رفتی نم  اولش
 خوب بود.    یل یلحاظ خ نیمن هماهنگ بود از ا یکار می با تا  مشیمهد بره. تا

به دخترم کردم و سرم رو   یکردم، نگاه شی لبخند رو هم چاشن دادمی که به حرفاش گوش م یحال  در
 بلند کردم که...

از کنارش رد بشم که با صداش  تی اهم یرو به رو شدم خواستم ب  هانیرو بلند کردم که با و سرم
 متوقف شدم. 

  نم؟ی دخترم رو بب تونمی م -

 که نگاهش کنم با اخم گفتم:  نیا بدون

 . قهیفقط پنج دق -

رو بغل   گهیهم د د،یستش شل شد و به طرف باباش دوهم د ایشد رون  ایرون  کیتکون داد و نزد یسر
 . دیبوسی و م  کردیعاشقانه داشت دخترش رو بو م  هانیکردن و

بران خاطرات    نمش؛ی بب نیاز ا  شتریدوست نداشتم ب میرو صدا زدم تا بر  ای رون  قهیاز پنج دق بعد
بود انگار   ختهیبهم ر  یلیخقبل نبود،   هانیو گهیهم شکه بودم آخه د یاز طرف کردی رو زنده نم یقشنگ

 شده بود!   ری صد سال پ
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 سر ذوق اومده بود. یباباش حساب دنیرفت تا لباسش رو عوض کنه، با د ایخونه رو باز کردم، رون در

 بدو بدو اومد تو آشپزخونه و گفت:  ای مشغول پختن غذا بودم که رون 

 مامان؟   -

 گفتم:  زدمیکه خورشت رو هم م یحال  در

 جانم؟   -

 شد و گفت :  رمی سبزش خ یچشما با

 دلم واسش تنگ شده!  ؟یکن  یبا بابا آشت شهیم -

 حرف رو از دخترم نداشتم.   نیحرفش شوکه شدم، انتظار ا نیا با

 دختر قشنگم!  تونمی من نم یول یبابات بمون شیو پ  یبر یتونی تو م  ن،یدلم بب  زی عز -

  یو رو دمیکردن دست کش یگفت و رفت. از آشپز یاباشه لب   ری کرد و ز زونی اش رو آوو لوچه لب
  هانیو موهام رو پشت گوشم زدم. و دمیکش یق ینشستم نفس عم یغذا خور ز یم یهای از صندل  یکی

 ! ؟یلعنت میاز زندگ یخوای م یشد؟ چ  داتیباز پ  کنمی چرا االن که فراموشت دارم م

رو   یکار چیه یاونقدر خسته بودم که نا م،یغذا بخور ادی رو صدا کردم تا ب  ایرون زی م دنیاز چ بعد
 همه خانم بودن و حقوقشم خوب بود.   کردمی که کار م یینداشتم، خدا رو شکر جا گهید

مبل   یاتاقش تا بخوابه منم همون جا رو  یرفته بود تو  ایرو جمع کردم، رون  زیاز خوردن غذا م بعد
 خوابم برد.  

 ـــــــــــــــــــــــــ

کرده بود، همش  داینداشت آدرس خونم رو پ یتموم هانیو یهاکه مزاحمت  شدی م  یروز چند
 شده بود.  زی صبرم لبر گهید دمشیدی م رفتمی در هر جا که م یجلو اومدیم
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نبود تا   یحرکت کردم راه ای زدم، به طرف مهد رون رونیکردم از در شرکت ب یخداحافظ ی خانم مهران از
و بغلم گرفت دوباره مثله هر روز سر   دیبه طرفم دو دنمی با د ا یکردم؛ رون یرو ط ری مس ادهیمهد پس پ 

 .  دمیرو د هانیراهم و

 گفتم:   یعصب یو با صدا دمیاز سر حرص کش  ینفس

 بردار! میمن و زندگدست از سر  ؟یهست  رمی چرا هر جا م -

 گفت:  لکسیر  یلیخ

 دخترم رو ندارم؟!  دنیحق د -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 . یمزاحم ما بش  ی حق ندار  یول ،یدار -

 و اگه بشم؟  -

 گفتم:  یکفر

 .  هانیبرم و  رانیمجبورم نکن از ا -

 که گفت:  ختیجمله بهم ر نی عصابش با هم یانگار

 !  یکن یکار نیچن یتونی تو نم  -

 .  کردمیمن بودم که با آرامش داشتم نگاهش م حاال

 کامالً با منه!   ایچرا نتونم؟ حزانت رون -

وقته گرفته بودم   یلیبود که خ  یم ی ندادم و از کنارش رد شدم، تصم یتینگاهم کرد که اهم نیخشمگ
 .ورکیویبرم ن خواستمیم
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لحظه آخر برگشتم و چشمم به  میرفت  مایبه طرف هواپ  ای بغض از مامان و بابا جدا شدم و با رون با
 خورد، مرد نامرد من!  هانیو

نداشت رو به همراه دخترم ترک   یزیکه برام جز درد چ  یکشور شهیهم یتکون دادم و برا  دست
اون  ینا معلومم تو ندهی پام خوابش برد من هم تو فکر آ یرو  ایبود. رون  نیسرنوشتم ا دیکردم، شا
 بودم!  بیکشور غر

خبر دادم   یرفتن وقت  ورکیویکه اونجا داشتم ستاره و شادمهر بودن که قبل من به ن  ییدوستا تنها
 بدم.    لیرو تشک میکنم و زندگ  دای تا کار پ مونمیم ششونیرو پ یخوشحال شدن، مدت  یلی بهشون خ

بد،  یدوختم، خدافظ تموم خاطرات تلخ و روزا نییبه پا  مایبار نگاهم رو از پنجره هواپ نیآخر یبرا
 خدافظ وطن!  ،یکرد یکه نامرد یخدافظ عشق

 شد و گفت:  داریب ا یداده بودم به پشت سرم که رون هیرو تک سرم

  شمون؟یپ  ادیمامان بابا نم -

 و گفتم :  دمیخند تلخ

 . ادیب  تونهی کار داشت، نم رانی ا یبابات تو زمی عز -

 زل زد به من و گفت:  ناراحت

 . اومدی م  یکاشک -

روز که    کی دیبندازم، شا رونی افکار رو از ذهنش ب نی کردم ا یهام نشوندم و سعلب  یرو  یلبخند
 . اومدین یواسه چ هیکه بتونه درکم کنه بهش بگم پدرش چجور آدم دی رس یبزرگ شد به سن 

 !  مونیزندگ یتو یجنس مذکر چی آرامش خودم و دخترمه بدون وجود ه خوامی که االن م یزیچ  تنها

 لب زمزمه کردم:  ری زجمله رو   کی آروم

 نبود!   شیب یاخوب ما افسانه  حال

 ان یپا
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 شنبه  کی

1399/2 /6 

 بامداد 2:25: ساعت 

 ~~~~~~~~~~~~~~ 

 .  دیرو برده باش  یاز خوندنش لذت کاف دوارمیام ،یاز آخر رمان ضربان زندگ نمیمن ا یقشنگا خب

مثله  ی ک ی ظاهر و اخالقش قضاوت کرد،  یاز رو شهی رو نم  یرمان رو نوشتم تا بگم هر آدم نیا من
 تونهی عاشق هست اما نم هانیمثاه و یکی مثله آراس مظلوم و مهربونه، و  یکی و دو رو،  هیباربد عوض

 .  دهیرو از دست م شی و زندگ رهی هوسش رو بگ یجلو

 گهیدآدم  کی تا  م،یزخم نخور وسای تا خودمون مثله ب میکن مونی درست رو وارد زندگ یآدما میکن یسع
 بکشه.   یپدر یتا ب  مینکن امونی رو هم وارد دن

عشق و   یبراتون کل دیکرد میقشنگتون که همراه یاز نگاها  یمرس م،یزود انتخاب نکن وسایب مثله
 .کنمی آرزو م یتندرست

 

رفتن به   یعن یکه داشتم  یمیتصم یبرا شدمی و مصمم تر م شتریو من ب گذشتنی پشت هم م روزا
نگاه   یبه صفحه گوش  دمیاز افکارم دست کش میگوش  امکیپ  یفکر بودم که با صدا یتو  ورک،یوین

 انداختم. 

 ! شناختمی که نم یااز شماره  امیپ کی

 بود:  نیا امیپ یمحتوا

 "  م؟یبا هم صحبت کن شهی. مفرستادی ها رو مکه برات اون فلشا و عکس  میمن همون وسا،یسالم ب -" 

ذهنم  یسوال داشتم ازش تو یکل  شناسه؟ی من رو از کجا م ه؟یفرد ک نیکنجکاو بودم بدونم ا  یلیخ
 کردم:  پیو تا دی لغز بردی ک یدستام رو
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 ! "شهیسالم، آره م -"

شروع کرد به زنگ خوردن، همون شماره   مینگذشته بود که گوش یزیچ امی پ نیاز فرستادن ا بعد
 وصل کردم. لرزون تماس رو    یناشناس بود با دستا

 : د یچیگوشم پ یتو  یمرد یآشنا یصدا

 سالم.  -

 لب زمزمه کردم:  ریاومد ز ادمیفکر کردم و  کمی

 آراس!   -

 مهربونه.   کردمی خندش اومد، هنوزم حس م یصدا

  یزندگ  یبا چه آدم یدار یمتوجه بش خواستمی نداشتم فقط م یحدست درسته! من قصد بد  نیآفر -
دختر *"   کیشد؛ باعث شد فکر کنم که به  یدروغ مانع از اومدنم به مراسم عروس  یسر کیبا   یکنیم

همش   دم،نکر ییمن کار خطا دمیکه شش ماه بعد از ازدواجتون فهم نیرو نابود کرد تا ا میکردم. زندگ
 بود.    هانیو  ریتقص

 شده!  یهمسر سابقم برام عاد هیایتعجب نکردم انگار کثافت کار گهید

دختره آشنا شده و   کیسال بعد از ازدواج ما اون هم با  کی دمیحرف زدن با آراس فهم   یاز کم بعد
و   ایوان یهادختر و پسر دارن به اسم یجفت دوقلو کیدارن و االن هم  یخوب  یازدواج کردن، زندگ

 ونداد و دو سالشونه!  

کرده،   هانی که و ینداشت بخاطر کار یانه ی خوب بود که از من کته دلم براش خوشحال شدم واقعاً  از
 از افکارم خارج شدم و به سمتش رفتم. ایمامان گفتن رون یبا صدا

 گربه رو!  نیمامان نگا کن ا -

داشت با ذوق به گربه نگاه  ای رون دمیرو د یک یکه اشاره کرده بود نگاه کردم که گربه کوچ  ییجا به
و   دیبه سرش کش   یدست ایآروم به طرفش رفتم و از بالکن برش داشتم و آوردمش داخل رون  کرد،یم

 گفت : 
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 کوچولوعه!  یل یخ نی بب م؟ینگهش دار ی مامان -

 زدم و گفتم :  یلبخند

ش  حواست به یل یخ  دیهنوز بچش پس با مش،یبشور دیدختر قشنگم بگه. فقط اول با یهر چ -
 کوچولو؟!  طونیش  یباشه بلد

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 آره مامان جون بلدم.  -

دلم شاد  ایرون  یهابه شستن گربه، از خنده میو آروم آروم شروع کرد میبه سمت حموم رفت ا یرون با
 نکنه فقط بخنده!  هیبخنده، گر شهیدوست داشتم دخترم هم شدیم
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