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سپاس نامه 

آفريننده ی  اين  َمنان،  خداوند  ستايش  و  حمد  از  پس  ابتدا  همین  در 

بی بديل عشق، لزم و ضروری میدونم که تشکر کنم از پدر عزيزم به خاطر  

حمايت هايش و از مادر مهربان و فداکارم ، به خاطر همراهی من در لحظه 

اثر هیچ گاه به  اثر. چرا که اگر اين دو عزيز نبودند اين  لحظه ی خلق اين 

انتها نمی رسید. پدر و مادری که به پاس زحماتشان، اگر هزاران بار هم بر 

دستانشان بوسه بزنم بازهم کم است. و تشکر میکنم از همسر عزيزم به خاطر 

همراهی گام به گام او و .پشتیبانی ها و تشويق هايش.

******





مقدمه

معمولً در مقدمه توضیح کوتاهی در مورد انتخاب نام داستان داده می شود.

به تبعیت از اين رسم،می خواهم اشاره کوتاهی به نام داستانم داشته باشم.

در ابتدا تصمیم داشتم ای داستان را سودای سوخته بنامم چون همون طور 

که همه می دانند به تعبیری،سودا يعنی آرزو،و سودای سوخته يعنی آرزويی 

که هیچ گاه شکل واقعیت به خود نگرفت،آرزويی که سوخت و از بین رفت و 

برای همیشه به شکل همان آرزو باقی می ماند.اما بعد از اتمام قصه، به دليلی 

نظرم عوض شد و تصمیم گرفتم اسم اين رمان،که برايم بسیار عزيز است را 

ضربان عشق بگذارم و به اين نام آن را در اختیار علقمندان قرار بدم

******

و اما به طور معمول، هر اثر از طرف نويسنده به کسی يا کسانی تقديم می شود. 

من هم خیلی دلم می خواست، که اين اولین اثرم رو تقديم به يک نفر بکنم. 

تنها يک نفر. 

اما حال اين اثر رو با تمام وجود تقديم می کنم به تمام عاشقانی که هیچ گاه 



ضربان عشق

به معشوقشان نرسیدند و عشقشان را برای همیشه، تنها در قلب و روحشان 

پروراندند و  دم نزدند.تقديم به همه ی عشاقی که ضربان قلبشان،با صدای 

قلب معشوقشان می زند.

همان دلسوختگانی که هرکدام برای خود،سودايی داشتند.

                                                              »لیلی بللک« 

******
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فصل اول
اونروزها من يه جوون سر زنده و پرشور بودم. خوشکل و خوش تیپ، با قد 

، چشم های  مشکی  مجعد  موهای  فرم،  رو  اما  اندام  لغر  چهارشونه،   ،18۰

از  بیشتر  اخم  می گفتن  همه  که  ) طوری  پرپشت  ابروهای  و  حالت  خوش 

خنده بهت میاد(، شوخ، کمی مغرور و خود خواه، احساساتی، شکمو يا بهتر 

موسیقی سنتی  به  پسرهای جوون  بقیه  بر عکس  اينکه  ديگه  پرخور،  بگم 

کردنم،  داشت. صحبت  فرقی  يه  بقیه  با  چیزم  همه  خلصه  داشتم،  علقه 

حرکاتم، سليقم، لباس پوشیدنم، در يک کلم متفاوت بودم. ناگفته نمونه، 

يه، ته صدايی هم داشتم. 

پدرم چند سال پیش در اثر تصادف جونشو از دست داده بود و من با مادر و 

گرفته  بازرگانی  مديريت  رشته  تو  لیسانسمو  تازه  زندگی می کردم.  خواهرم 
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بودم و مثل خیلی از پسرهای همسن خودم در به در دنبال کار می گشتم. 

تا اينکه يه روز خواهرم زهرا، که توی يک آتلیه عکاسی کار می کرد آدرس 

شرکتی رو که از يکی از مشترياشون گرفته بود بهم داد و گفت، ظاهراًً اونجا 

دارن نیروهای جديد و جوون میگیرن و بهتره من هم يه سر به اونجا بزنم. 

فردای اونروز به اون آدرس رفتم. شرکت تويه محله شیک و با کلس در غرب 

تهران بود. ساختمان بلند و شکیلی داشت. با يه تابلوی بزرگ و زيبا که روش 

نوشته بود » شرکت مهندسی، بازرگانی قیراط« 

وارد که شدم بهم گفتن برای مصاحبه بايد بری طبقه پايین. من هم رفتم. 

داخل اتاق که شدم، خانمی پشت میز نشسته بود و داشت با تلفن صحبت 

می کرد. ۲ نفر ديگه هم روی مبل نشسته بودن. منتظر شدم تا تلفن منشی 

تموم بشه، بعد رفتم جلو سلم کردم و گفتم: برای استخدام اومدم. اون هم ۲ 

تا فرم بهم داد و ازم خواست که مشخصاتم رو بنويسم و پرشون کنم. 

تو فاصله ای که من فرم ها رو پر می کردم، اون دو نفر به اتاق مربوطه رفتن، 

تا اينکه نوبت من شد. وقتی وارد شدم آقايی پشت به من و رو به پنجره ای  

که به بیرون شرکت بود ايستاده بود. سلم کردم و خسته نباشید گفتم. اون 

آقا برگشت و چشمش که به من افتاد، اول چند دقیقه ای به سر تا پام نگاه 

کرد. بعدش نشست و کلی سوال های جورواجور ازم پرسید. در نهايت فرم ها 



11ضربان عشق

رو ازم گرفت و گفت: خبرتون می کنیم. من هم برگشتم خونه. 

يک هفته بعد در حالی که داشتم تو پارک نزديک خونمون قدم می زدم به موبايلم 

زنگ زدن و گفتن که شما تو مصاحبه قبول شديد و می تونید از فردا کارتون رو شروع 

کنید. البته شما 1 ماه به طور آزمايشی کار می کنید بعد اگه ازتون راضی بوديم 

استخدامتون می کنیم. مدارک شناسايی و تحصیلیتونو فراموش نکنید، در ضمن 

رأس ساعت ۷ شرکت باشید. 

اصًلً باورم نمیشد. يعنی جدی جدی قبول شده بودم؟ يعنی واقعاًً برای کار، 

توی اون شرکت انتخاب شده بودم؟ داشتم از خوشحالی بال در می آوردم. با 

خودم گفتم اين خبر شیرينی داره. واسه همین به قنادی محلمون رفتم، يه 

جعبه شیرينی خريدم و بردم خونه. وقتی کلید انداختم و وارد شدم صدای 

مادرمو شنیدم که گفت: امیر، مادر تويی؟ با خوشحالی و با صدای بلند گفتم : 

بله مامان جونم. 

همونطور که به سمت آشپزخونه می رفتم، دِر جعبه شیرينی رو باز کردم. تا به 

مامانم رسیدم ، جعبه رو ، روبه روش گرفتم و گفتم: مژده گونی بده مامان که 

برات خبر خوبی دارم. 

مامانم چند ثانیه ای فکر کرد و گفت: قبول شدی؟ 

گفتم: پس چی فکر کردين مامان جان .از همون روز مصاحبه، تابلو بود که 
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قبول میشم. طرف تا چشمش به من افتاد عاشق تیپ و قیافم شد. اصًلً من 

ساخته شدم واسه کار تو اون شرکت. نمیدونی مامان. نمیدونی چه جايیه! 

يکدفعه صدای زهرا رو از پشت سرم شنیدم که گفت: 

اوه، اوه، اوه، چه جايیه؟ برگشتم و بهش گفتم: ترسیدم بابا، تو کی اومدی؟ 

زهرا: همین الن. پس بالخره اين تیپ شما يه جايی به درد خورد . آره؟ حال 

جدی جدی استخدام شدی؟ 

در حالی که شیرينی ها رو رو به خواهرم گرفتم گفتم: استخدام که نه، اونطور 

که گفتن فعًلً يک ماهی به طور امتحانی اونجا کار می کنم بعد اگه از کارم 

راضی بودن مراحل اداری و استخدام قطعی رو انجام می دن. 

زهرا: ِکیف کردی؟ آخرش هم من برات کار پیدا کردم. 

- عجب آدمی هستی ها؛ تو فقط آدرس اونجا رو بهم دادی، چیزی که باعث 

شد انتخابم کنن سوابق تحصیلی و فن بیان و نگاه نافذ خودم بود که اون آقاَه 

رو جذب خودش کرد. 

زهرا: داداش جونم، يه کم از خودت تعريف کن، خجالت نکشی ها! 

- مگه غیر از اينه؟ مامان تو بهش بگو. 
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اتفاق خوب، امشب منو مامان رو  بايد به مناسبت اين  زهرا: در هر صورت 

شام، مهمون کنی. 

-  چی، شام؟ بااااشه. الن میرم نیم کیلو سوسیس میخرم میارم تا مامان جونم 

واسه شب درست کنه. اونوقت شام هردوتون مهمون من میشین. 

زهرا: خسیس بازی در نیارها امیر، جدی گفتم. يعنی نمی خوای بعد از عمری 

ما رو يه رستوران ببری؟ 

- شوخی کردم آبجی کوچیکه. چشم رو چشمم. اولین حقوقمو که گرفتم 

مهمونتون هم می کنم. فعًلً بايد برم تو کمدم و بگردم و يه لباسی مناسب 

واسه فردا رديف کنم، شما يا مامان هم زحمت اتو کردنش رو می کشید. 

زهرا: عمراً. من بیچاره صبح تا ظهر برم دانشگاه، بعد از ظهرها هم برم آتلیه، 

اونوقت توقع داری آخر شب هم بیام لباسهای جناب عالی رو اتو کنم؟ صد سال ...

- آخه آبجی جونم من میخوام اگه بشه يه امشَب رو زود بخوابم تا يه وقت 

صبح خواب نمونم و بتونم رأس ساعت اونجا باشم. 

مامان: بحث نکنید بچه ها. خودم اتو می کنم. شماها بريد به کاراتون برسید. 

اونشب شام سبکی خوردم و ساعت 1۰ به تختم رفتم. دعا کردم که فردا روز 

خوبی رو در پیش داشته باشم و به خواب رفتم. 
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ساعت 3۰/ ۵ صبح گوشیم زنگ خورد. با استرس از خواب پريدم. يک لحظه 

و  دست  از شستن  بعد  شدم.  بلند  جام  از  سريع  موندم.  خواب  کردم،  فکر 

صورتم رفتم توی آشپز خونه. چشمم که به میز صبحونه افتاد، گفتم: 

-  به به مامان جونم چه کرده! دستت درد نکنه.اما چه خبره مامان اين همه 

چیز آماده کردی ؟

مامان: نوش جونت پسرم، بخور جون بگیری می خوای بری سرکار. يه کم زود 

بیدار نشدی؟ من  تازه می خواستم بیام بیدارت کنم. 

- نه مامان نمیخوام روز اولی دير برسم. 

و شروع به خوردن کردم. 

مامان: باشه پسرم. انشاال همیشه تو کارت موفق باشی. فقط همیشه توکلت 

به خدا باشه. 

صبحونمو که خوردم سريع لباسامو که مامانم شب قبل اتو کرده بود، پوشیدم، 

موهامو مرتب کردم، عطر زدم و رفتم کفشامو بردارم که ديدم يه قرآن و يه 

ظرف آب توی يه سینی روی پله است.

 گفتم: مامان! مگه میخوام برم مسافرت که قرآن و آب آماده کردی؟ 
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مامان: نه پسرم، اين کار ُشگون داره. نا سلمتی روز اول کارته ها. 

خلصه مادرم منو از زير قرآن رد کرد و برام دعا کرد. من هم دستشو بوسیدم 

و ازش تشکر کردم. وقتی از خونه رفتم بیرون احساس خیلی خوبی داشتم. 

بسم ال گفتم و به سمت ايستگاه مترو راه افتادم.      

******                        
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فصل دوم
از مترو پیاده شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی به شرکت رسیدم 

ساعتمو نگاه کردم. درست ۵ دقیقه به هفت بود. 

از نگهبانی که دم در ايستاده بود راهنمايی گرفتم و با آسانسور به طبقه دوم 

رفتم. وارد سالن مورد نظر شدم. طبق معمول يه خانم پشت میز نشسته بود. 

- سلم خانم منشی. امیر کريمی هستم. قراره از امروز اينجا کار کنم. 

وقت شناس.  و گفت: چه  کرد  نگاه  بود  روبروش  ديوار  روی  که  به ساعتی 

لبخندی زدم و گفتم: ممنون. کجا بايد برم؟ چی کار بايد بکنم؟ 

آقای  با  راست.  سمِت  اتاق  گفت  می کرد  اشاره  هم  دست  با  که  همونطور 

وظايفتونو  و  می دن  توضیح  براتون  خودشون  ايشون  می کنید.  کار  جللی 
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بهتون میگن. وارد اتاق شدم. در سمت راست يک میز چوبی شیک بود، که 

روش، کامپیوتر و کلی پرونده و کاغذهای سفید و غیره قرار داشت. روبه روش 

هم يه میز به همین شکل بود. در وسط يه پنجره بزرگ رو به خیابون بود با 

پرده های کرکره ای آبی. 

پشت میز سمت چپی يه جوون خوش تیپ و مرتب و خوش لباس نشسته 

بود. تا منو ديد از جاش بلند شد. به من دست داد، خوش آمد گفت و خودشو 

معرفی کرد: من علی جللی هستم، شما هم بايد آقای کريمی باشید.

 گفتم بله. خوشبختم. 

بعد به يکی از مبل های کنار میزش اشاره کرد و گفت بفرمايید بنشینید تا 

کارتونو براتون توضیح بدم. اولش يکم از شرکت برام گفت و از مديرش تعريف 

با کارمنداش هم  کرد که يه مرد مسِن ، خیلی هم آدم خوب و مهربونیه، 

خیلی خوب رفتار می کنه و حقوقها رو دقیق سر وقت پرداخت می کنه. يکم 

هم از خودش برام گفت. اونم مثل من بیست و پنج سالش بود. متولد تهران 

و مجرد. يک سال بود که اينجا کار می کرد، خیلی هم راضی بود. 

از   . بعدش هم، کارها و وظايف منو برام شرح داد و من هم مشغول شدم 

همون روز اول کارها خیلی خوب پیش رفت و من و علی همکارهای خوبی 

برای هم شديم، همینطور دوست های خوب. 
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بعد از 1 ماه چون همه از کارم راضی بودن رسماً استخدامم کردن. منم از 

کارم خیلی لذت می بردم. شرکت، مديرش و کارمنداش همه خوب بودن و 

به من هم خیلی  احترام می گذاشتند. من هم تمام سعیم رو می کردم تا هم 

از لحاظ اخلقی و هم از لحاظ کاری شرمندشون نشم. همه چیز خوب پیش 

می رفت و روزها مثل برق و باد، پشت سر هم می گذشت. 

اون مدت  در  اندازی که  با پس  کار کردم،  توی شرکت  از 1 سال که  بعد 

فروش  و  بود  کرده  آتلیه جمع  در  کار  از  پولی که خواهرم  مقدار  و  داشتم 

خونه پدريمون تونستیم يه آپارتمان ۲ خوابه جمع و جور ولی شیک توی 

يه محله خوب بخريم. مادر و خواهرم خیلی خوشحال بودن و همه چیز بر 

وفق مراد بود. 

يه روز که منو علی تو شرکت کار خاصی نداشتیم و داشتیم با هم صحبت 

می کرديم علی شروع کرد به گیر دادن و بهم گفت: امیر جان يه کم به فکر 

خودت باش. تا کی می خوای تنها باشی ؟ چرا ازدواج نمی کنی؟ زن بگیر و 

تشکیل خانواده بده تا زندگیت هم نظم بهتری پیدا کنه. خنديدم و گفتم: 

همچین حرف می زنی که هر کی ندونه فکر می کنه خودت ازدواج کردی و 

۲، 3 تا هم بچه داری. برای چی داری به من میگی؟ يکی بايد اين حرفها رو 

به خودت بگه. خودت واسه چی ازدواج نمیکنی؟ 

علی: اِی . امیر جان، هنوز کسی رو که باب میل من و خانوادم باشه پیدا نکردم. 
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- ببین علی، اين خانم منشی فک کنم ازت خوشش می ياد ها. چند بار هم 

باز کنه، ولی تو اصًلً بهش محل نمی ذاری.  باهات سر صحبت رو  خواسته 

خانم بسیار با کمالتی هم به نظر می رسه . بهش فکر کن. 

علی: به نظرم ايشون ۵ سالی از ما بزرگتر باشه. اگه راست میگی چرا خودت 

بهش فکر نمی کنی؟ واقعاًً که! 

بره  کجا  هر  تو  مثل  جوونی  خدا.  به  کردم  شوخی  داداش  نشو  شاکی    -

ی  شايسته  تو  علی  میگم ها  جدی  می دن.  دختر  بهش  سر  با  خواستگاری 

بهترين هايی. 

تو  مورد  در  داشتیم  ما  نکن  عوض  و  بحث  ولی  داداشم.  داری  لطف  علی: 

صحبت می کرديم حال بگو ببینم تا حال کسی تو زندگیت بوده؟ 

-  نه اونطور که تو فکر می کنی. راستش منم هنوز نیمه گم شدمو پیدا 

و  بود که دختر پاک  از دوستهام  قبلیمون، خواهر يکی  تو محله  نکردم. 

می گفت  مامانم  نبود.  بدهم  خواهری  چشم  به  میرسید،  نظر  به  نجیبی 

نداشتن ها نه  هم  عیبی   هیچ  حقیقتش  داره.  نظر  در  من  برای  اونو  که 

خودش، نه خانواده اش، ولی نمیدونم چرا اصًلً به دلم نبود. اگه به مامانم بود 

که می رفت خواستگاری ولی من چون نمی خواستمش، از طرفی هم نمی خواستم دل 

مامانم و بشکونم، همش بهونه میاوردم. يه مدت می گفتم بذار درسم تموم شه، 
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نمیدونم! هنوز کار ندارم، خونه و ماشین ندارم و خلصه هی بهونه های مختلف 

میاوردم تا اين که خونمونو عوض کرديم. چند وقت پیش هم داداشش زنگ 

زد و واسه عروسی خواهره دعوتمون کرد.... 

از  يه صداهايی  متوجه  دفعه  بوديم, يک  علی گرم صحبت  با  که  همونطور 

طبقات بال شديم. جیغ و داد و سر و صدا. سراسیمه از اتاق اومديم بیرون و 

شتابان به سمت صداها دويديم. ديگه منتظر آسانسور نشديم و پله ها رو دوتا 

دوتا رفتیم بال. ديگه نفسمون بريده بود، تا اينکه رسیديم به طبقه پنجم. 

تقريباً همه ی بچه های شرکت اونجا جمع شده بودن. جلو رفتیم، ديديم که 

آقای بیات)رئیس شرکت( روی زمین افتادن. خلصه زنگ زدن به اورژانس 

و ايشون رو بردن بیمارستان. مثل اينکه بنده خدا سکته کرده بود. چند روز 

گذشت. من و علی و چند تا از کارمندا يه روز رفتیم ملقاتشون، اما حالشون 

اصًلًخوب نبود. تو CCU بودن و ما هم فقط از طريق تلويزيون داخل سالن 

تونستیم ببینیمشون. آقای بیات يه 1۰ روزی تو بیمارستان بود. 

نهار رفتم تو  از  بعد  اومده بودم خونه،  از شرکت  يک روز که خیلی خسته 

اتاقم تا استراحت کنم. اوج خواب بودم که يکدفعه يکی صدام کرد. چشامو 

باز کردم، ديدم زهرا بالی سرمه. گفتم چی شده دختر؟ چرا اينجوری صدام 

می کنی وحشت کردم؟ 

گوشیمو به سمتم گرفت و گفت: بگیر، دوستت علی آقاست. 
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- علی؟ چیکار داره؟ اصًل تو برای چی جواب دادی؟ 

زهرا: گوشیت تو حال بود. چون خواب بودی من جواب دادم. حال صحبت 

کن فکر کنم کار مهمی داره. 

نیم خیز شدم، گوشی رو ازش گرفتم بهش گفتم بره بیرون و در رو ببنده. 

با صدای خواب آلود و گرفته جواب علی رو دادم. 

-  الو، خیر باشه علی آقا، چی شده؟ 

علی: سلم داداش. ببخشید مزاحمت شدم، مثل اينکه خواب بودی آره؟ شرمنده. 

- اشکالی نداره. ديگه بايد بلند می شدم. بگو چیزی شده؟ 

علی: آره. آقای بیات. 

- آقای بیات چی؟ طوريشون شده؟ 

علی: آره داداش. متأسفانه آقای بیات فوت کردن. 

- جدی میگی!!!؟ کی!!!؟ 

اتفاق  علی: درست نمیدونم. به من هم تازه خبر دادن. گويا 1۰ صبح اين 

افتاده، جنازه الن تو سردخونس. آقای لطفی که بهم خبر داد گفت با چند 
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تا ديگه از بچه های شرکت  بعد از ظهر می خوان برن خونشون. اگه صلح 

می دونی بیام دنبالت من و تو با هم بريم يه تسلیت به خانواده ا ش بگیم. 

البته خانواده که چه عرض کنم. خدا بیامرز به اون صورت کسی رو نداره. 

نه خواهری نه برادری، فقط خانومش اينجاس ، يه دختر هم داره که معلوم 

نیست کجای دنیا هست. 

-  فکر خوبیه. ساعت چند حاضر باشم؟ 

علی: پنج و نیم خوبه؟       

-  آره، پس فعًل

سريع رفتم يه دوش گرفتم و لباس مشکیها مو پوشیدم. درست بعد از يک ساعت 

صدای بوق ماشین علی اومد. از پنجره بهش گفتم: اومدم علی جان اومدم. 

وقتی از اتاق خارج شدم ديدم زهرا هم حاضره و داره کفشاشو پاش میکنه. 

گفتم: زهرا تو کجا داری میری؟ 

زهرا: يکی از استادامون يه نمايشگاه عکس زده تو سعادت آباد، خیابون کاج. 

از ما ها هم خواسته تا بريم بازديد کنیم. منم دارم میرم اونجا. تو کجا میری؟ 

همونطور که کفشامو بر می داشتم گفتم: منو علی هم داريم میريم بیرون. 
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زهرا سرشو به حالت خواهش کج کرد و گفت: داداش من رو هم تا يه جايی 

می رسونین. البته اگه مسیرتون به من می خوره؟ 

چشمامو گرد کردم و گفتم: بله؟! امر ديگه ای باشه. 

همون لحظه مادرم که توی چهارچوب در ايستاده بود و مارو نگاه می کرد 

گفت: پسرم خوب چی میشه خواهرت رو هم برسونید؟ 

تازه  مال دوستمه،  نیست،  مال خودم  مادر من، آخه ماشین که  بابا،  ای   -

عجله داريم. ولی خوب.... حال بیا بريم يه کاريش می کنم ديگه. 

از در که بیرون رفتیم، علی پشت فرمون سرش تو موبايلش بود. 

جلو رفتم و سلم کردم. زهرا هم کمی عقب تر از من ايستاد، علی تا ديد يه 

خانم همراه منه به رسم ادب از ماشین پیاده شد و سلم کرد. 

بهش دست دادم و گفتم: خوبی علی جان ؟ معرفی می کنم، خواهرم هستن، 

ايشون هم دوستم علی آقا.           

علی و زهرا: خوشبختم ، همچنین. 

- داداش ما مسیرمون کجاس؟ خواهرم می خواد بره سمت سعادت آباد. می تونیم 

تا يه جايی برسونیمش؟ 


