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 کاربر فرامرزی اسرا فاطمه | انندراج نبض رمان

 دانلود نگاه انجمن

 

 

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این
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www.negahdl.com 

 …نویسم می عاشقانه اگر من

 … خورده شکست نه ،! عاشقـم نه

 !… بمانـد قلبم یاد عشق تا نویسم می فقط

 هوس و ها عادت و ها کندن دل ژرفای ایـن در

 ، ها

 … میکنم بـودن آدم تمـرین فقـط

 میگفت بهم جایی یه کسی یه روزی یه اگه

 همون همونجا دیگه سال یه ولی دارم دوستت

 حق متنفرم ازت میگفت بهت کس همون موقع

  ههمینجوری منم داستان اخه بشی دیوونه داشتی

 گفت بهم موقعی یه کسی یه جایی یه من

 موقع همون همونجا بعد سال یه دارم دوستت
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 متنفره ازم گفت بهم کس همون و وقت همون

 همچین کردی مجبورش خواهرت خاطر به)

 سخته خیلی براش که بیاره بزبون رو حرفی

 تر سخت شدن عاشق سخته عشق

 تر مشکل کردن زندگی مشکله زندگی

 تر ناگوار تنهایی ناگواره بودن تنها

 شما برای اما خوشه من زندگیه ی قصه پایان

 صهغ دنیا یه من برای ولی داستان یه فقط و فقط

 دلش وقت هر موقع هر روز هر چون ناراحتی

 که اینه کنارمه سوخته نیمه عشق اون بخواد

 میکنه اذیتم

 انندراج نبض رمان

 :مقدمه
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^MAHOSH^ 

  کنم گوش گرفتم یاد

 زندگی فقط کنم زندگی یادگرفتم

  یادن بیخیال بگم ببیندمو چشمامو یادگرفتم

 و نباشم کسی ی سایه عمرم اخر تا یادگرفتم

 نگرده ام سایه دنبال کسی

  کنم ایستادگی یادگرفتم

 ات بیام کنار مردم حرفای و تنهایی با یادگرفتم

  نده ازارم هاشون کنایه و نیش هاشون صدمه

 قبوله بگم فقط یادگرفتم

 یه چیز همه که گرفتم یاد فقط دنیا این توی

 .بزرگه دروغه
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 نیستم صالح ،اما بزرگم صالحیه حاج ی نوه من

 الاص گفته کی نیستن صالح هاش نوه کل اصال

 کی دنیان این بزرگ خطاکار همشون صالحن

 م کجا من خوبن صالحی حاج های نوه گفته

 تغاریـ ته خوبه کجام اشم نوه اخرین من خوبه

 اومد بدم صالحی خاندان کل از...ام خونواده کل

 ات میکنن کاری هر ادماش که کثیف ی دنیا این از

 برسن هاشون خواسته به

 یلعنت سفر از که زندگیم ماجرای سراغ بریم خب

 :میشه شروع

 تو خوشحالی از مملوح باشه سفری شاید این

 نخندیدم دلم ته از وقت هیچ که خونه این

 حاال شدم بزرگ باهاش و گرفتم یاد رو تنهایی
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 ات وفادارم همیشه دوستای با میرم سفر این به

 میزنن سرم به گلی چه ببینم

 و مامان ازادم منم شدن تموم ها درس دیگه حاال

 اب قراره من و منم فقط نیستن ایران که بابامم

 خیلی ما ویالی شمال بریم صمیمیم دوستای

.... فردا واسه میشم دیوونه دارم وایی باحاله

 کردن نگاه بدون داشتم ور خرد زنگ گوشیم

 بله-

 سالم-

 بفرمایید سالم-

 خوبید-

 میشناسم شمارو من منون-

 میشناسن همه منو-
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 جنابعالی وقت اون واقعا-

 اورومیه نمک دریاچه-

 اقا نشو مزاحم همونه شدین نمک بی گفتم-

 بپرسم حالتو زدم زنگ عزیزم چیه مزاحم-

  بپرس عمتو حال برو بابا ن-

 گرفت مو خوشی زد زنگ بیشعور کردم قطع

 عوضی

 ندوقص گذاشتم ساکمو تو ریختم چیمو همه رفتم

 شدم اماده االن از ماشینم

  زد صدام خونمون ایفون یهو

 چیکار اینجا اون ولی بود عموم کردم نگاه رفتم

 برداشتم وااا میکنه
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 داخل بیاید جان عمو جانم-

 ایفون پشت از حرفی هیچ بدون داخل اومد

 مسافت میکردم نگاش پنجره پشت از داشتم

 رسید خره باال کرد طی رو زیادی

  سالم-عمو

 خوبین جون عمو سالم-

 خوبم که معلومه شما های پرسی احوال از-عمو

 عمو-

 داشتم درس که بگی میخوایی االن میدونم-عمو

  بیخیال عمو-

 باشه خوب خیل-عمو

 عمو شمال بری میخوایی-عمو
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 تعطیالت برم میخوام بله-

  خوشبگذره-عمو

 ممنون-

 مراقبتون بفرستم رو یکی میخوایی عمو-عمو

 فقط دخترین تا سه اخه باشه

 عمو؟ واااا-

 نیست سالت 61 از بیشتر که تو اخه-عمو

 بریم قطار با قراره باشه-

 حال هر به باشه-عمو

 نبخوری بیارم چیزی یه برم وایستین حاال نوچ-

 چطوره سها حال-عمو

  رفت یادم خوشیام یهو
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 نزده حرف اما میگذره که ساله سه االن هیچی-

  بیاره خودش سر بالیی یه تهش میترسم

 پیدا رو عوضی اون وایستا نباش نگران-عمو

 کنیم

 نمیخواد انگار ما صبر اما روزم همون منتظر منم-

 بره سر ها حاال حاال

 اتیش هان ما ی خونه نمیایی دیگه چرا تو-عمو

 پاره

 ندرضم نمیشه وقت اما میبخشم رو پاره اتیش-

  راحتم خودمونم ی خونه تو من

 ویتییییی-عمو

 جون عمو جانم-

 {عموم پسر}پاشا؟ خاطر به-عمو
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 عمو؟؟بسسسه-

 سن به تا گفتم دهنش تو زدم من ببین-عمو

  کنه نگاه چپ بهت نداره حق نرسیدی قانونی

  داشتم درس داشتم کار اما میدونم-

  بیایی باید مسافرتت بعد پس خوب خیل-عمو

 جان عمو چشم-

 جان ویتنا-عمو

 عمو بله-

 میمونه کجا سها-عمو

 مونهب پیشش روز شبانه باید گفتم رو گیتی من-

 هک حال هر به بزارم نمیتونم تنهاش کنم چیکار
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 خب ولی تنهاس و میکنه کز گوشه یه همیشه

  دیگه

 بهش بیاد میگم{عموم زن}گالره به اهان-عمو

 بزنه سر

 زحمت به ایشونو هست گیتی نیست الزم-

 دیگه دارن کار ایشونم خوب نندازین

 تردخ نزن چونه من با اینقدر کن بس ویتنا-عمو

 مشتمه تو دخترا رگ اما ندارم دتر درسته من

 شمام پس بشنوه عمو زن اگه اوهوع-

 بععععععععععله

  هستیا ادمی عجب-عمو

 میان کی بابامشون عمو-
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 وت ولی نمیره پیش کارشون امسالم گفتن-عمو

 بزنن سری یه بیان شاید اینده ماه و ماه همین

 اگرم نیستن یا همش که اینام اینطور که عه-

 دارن فیزیکی حضور فقط هستن

 شده تنگ براشون دلت-عمو

 خیلیم نمیشه تنگ منم مال نشه تنگ اونا-

 گشاده

 فتر نشستن ساعت نیم بعد بود گرفته خندش

 اج قطار از شم بیدار بتونم که خوابیدم زود شب

  نمونیم

 خوابش خودش بخوابم صبح تا نذاشت مهیار

 همشیریم باهم چون خالمه پسر مهیار نمیبرد

 دارم دوستش خیلی میایم حساب به برادر خواهر
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 هداداشت مثل میگه نمیاد خوشش ازش پاشا ولی

 پاشام خوب جوره اینقده کرده غلط هست که

 کمم ولی میترسم ازش من داره خودشو اخالقات

 نممیک باز دهنمو نمیکنم فکر بعدش به نمیارم

 .قفل مخمو

 رفتم شدم بلند جام از شاد و سرحال شد صبح

 رحاض ام صبحونه پایین ورفتم گرفتم دوش یه

 بود نشسته اونجا هم سها بود

 چطوری؟ امروز ما خانوم سها به به-

 پیش سال سه سها نداد جوابی همیشه مثل

 چی مثل دوشون هر شد پسری یه عاشق

 خاطری به پسره اما داشتن دوست همدیگه

 نشد خبری ازش ام دیگه و خارج رفت کاری
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 افسردگی منم سهای کرده ازدواج میگن همه

 عاشق سها.. ساله سه االن نمیزنه حرف و گرفته

 زا میرفت فقط نداد ادامه دیگه ولی بود عکاسی

 بود عالی عکاسیشم میگرفت عکس چی همه

 که خواهرم حیف اما عکسه پر اتاقش توی

 42 فقط من ی بیچاره خواهر.  شد اینجوری

 ینببین اما خوشی و جوونی اول یعنی این سالشه

 خیلی.. من ی بیچاره ابجیه شده چطوری

 خرمایی موهاش عسلیه چشماش خوشگله

 ملباش من مثل باالییه نوک متوسطه بینیشم

 که هاست موقع همون از.هوائه ابو انگار معتدله

 میکنم رد پسرارو ی وهمه میاد بدم پسرا از من

 هبرادرم جای هم داره فرق اونا با خیلی مهیار البته

.  سالشه 46 اون خوبه و مودب خیلی همم
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 بدک هعی هیکلشم اس تیره ای قهوه چشماشم

 ههمیش که موهاشم نیست تحملم قابل نیست

 رمشعا میگه همیشه پاشا.  گرفته برق شکرخدا

 میگه راستم"دختربازی جزء کردم کار همه"اینه

 مورچه تا گرفته کشی چاقو از کرده کار همه

 کل اونم بچرخه دورش مگس یه کافیه ازاری

 و کنه پیداش تا میدوه دنبالش رو خونه

 چهب یادمه.دیگه اینه کنیم چیکار خب.بکشتش

 اونم طرفش میومد هی مورچه یه بار یه بودیم

 حموم تو بردش یه گرفت و بدبخت ی مورچه

 هی رو بیچاره مورچه اون کرد اب پر و وان

 واسه ایه سوژه میاورد درش هی اب تو مینداخت

 خاصی خبر بازیش دختر این از من البته خودش

 ییعن باشه نداشته اون میدونم بعید ولی ندارم
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 42 ماهم خان پاشا پاکن پاک ایران پسرای کل

 لمخوشگ هیکل یه مشکیه چشماش پاشا سالشه

 پورو خیلیم رفته خودمون مهیار به موهاشم داره

 ولی اخمو بداخالق خودراضی از دنده یه مغرور

 نداره خوشگلی و درستی ی قیافه اصال

^MAHOSH^. 

 یطالی موهای با دخملم یه برین قوربونم که منم

 از که اونایی اما کردم مش میکنن فکر همه البته

 هب چشمام نیست مش میدونن بودن باهام بچگی

 کس هیچ ماننده عسلی ولی میخوره طوسی

 نگر متعادله لبامم رنگیه چه چشمام رنگ نفهمید

 اما صورتی لبامم رنگ و گندمی جو پوشتم

 یه رفتم.بشه اقراق که نبودم جیگر اونجورام
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 کالباسی به بیشتر کمرنگ صورتی مانتوی

 یهو ای سورمه کتونی و سفید شال یه با میخورد

 اسمم من. پوشیدم مشکی شلوارجین

 این میکنن صدام ویتی همه ولی ویتناهستش

 . گذاشت پاشاروم روهم مخفف اسم

 هاشپزخون داخل هنوزم گیتی و سها پایین رفتم

 .داخل رفتم بودن

 دیگه من جون سها خانوم گیتی همگی خوب-

 رفتم. باشینا سوغاتی منتظر. شد دیرم برم

 دادن نشون العملی عکس هیچ اما بوسیدم سهارو

 تریخ اب پشتم خانومم گیتی حیاط داخل رفتم.

 سالم میرمو سالم داره شگون میگن اخه

 مهمم؟من براشون من مگه ولی برمیگردم
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 هیچ که خطاکارم انسان یه فقط و فقط براشون

 یممر و شیرین دنبال رفتم.. نمیشه درست وقت

 همسایه و دوست کالسی هم همسفرامن اونام

 زا بودیم صمیمی خیلی دوستای حریف فن همه

 دنبال رفتم اول. خدمتم در که االن به تا بچگی

 اومد اونم زدم رو خونشون زنگ رفتم شیرین

 که اومد باهاش اشونم خونواده کل پایین

 به من... من ی خونواده حاال وایی کنن همراهیش

  شیری میگم بیشتر شیرین

 شد سوار اومد

 میکنی حمل خودت با مغول لشکر-

 میزنمتا ویتی-شیری
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 ببین کن امتحان نداره ضرری امتحانش-

  میدم پست کنکور چجوری

  حاال خوب-شیری

 حاال میگفت همینو میاورد کم که ها اینجورموقع

 پایین بود اومده اون. خانوم مریم سراغ بریم

 .دوستم الهی اخی ما منتظر

 اجو خوبی خانوم مریم به به-من

  خوبین دوتا شما ممنون مرسی-مریم

 گفتیم باهم هردومون

 بعععععععععععععععععععله--

 ایستگاه خود تا.گذاشتم امروزیم خفن اهنگ یه

 فتمیگ وگرنه نداشتم سوپر فیلم که حیف قطار

 وقتی. نیست بعید هیچی شیری این از بذار
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 ی راننده پارسا که همونجا و ماشین من رسیدیم

 .ببره بیاد تا کردم پارک بود گفته بابام

 ما خودمون واگن داخل شدیم قطار سوار رفتیم

 حترا تا بودیم خریده نفرم یه اون بودیم نفر سه

 یه دیدیم چیزا خیلی راه مسافت کل تو باشیم تر

 کار مردم جا یه بود خشک جا یه میومد باران جا

 کلی نمیزد پر ام پرنده ک م جا یه میکردن

 هک بودیم خندیده اینقدر گفتیم جک و خندیدیم

 بیرون اومدیم واگن از بعدشم گرفت درد دلمون

 دید جارو همه مامورا عین کردیم طی قطارو کل

 یمهن که اونایی یا بود باز درشون که واگنایی زدیم

 یمنشست خودمون جای سر رفتیم بعدشم بود باز

 سه ابجیم اخه نیومدم شمال بود سال سه من

 افتاد براش اتفاق اون شمال تو پیش سال
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 عشقش با میره من ابجی خدا روزای از یکی تو"

 میشه پا خواب از که روز یه بعد میگرده و شمال

 سها هبود قرمزنوشته خودکار با که میبینه نامه یه

 اینده برای شغلم برای کارم برای میرم من جان

 تو که االن کشور از خارج به مالزی به میرم ام

 هواپیما هم شاید فرودگاه در من میخوانی را نامه

 دوست تورو خیلی که بدون را این ولی باشم

 امهن این ابجیمم"کنی فراموش منو باید ولی دارم

 ام سکته اون از بعد میکنه سکته و میخونه رو

 .دنمیخوا ولی میتونه بزنه حرف نمیتونی دیگه

 البیخی میوفتم ماجرا اون یاد شمال میگن وقتی

 ساعت چند تقریبا. یاب در رو اینده گذشته

 الوی یه ما رسیدیم رشت به ما تا گذشت طوالنی

 دقصرنبو مثل بزرگ زیاد داشتیم ساحل نزدیک
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 گذروند توش رو معمولی زندگی یه میشد ولی

 . اونجا رفتیم ها بچه با بود خوشگل واقعا ولی

 دیگه بیاین اومدی خوش ها بچه خوب-شیرین

 لتعطی ناراحتی باشیم خوش باید هفته یه این

 ای دیه کن ول رو پاشا اقا خانوم ویتی شومام

 بابا

 کیه؟ خره پاشا شیری شو خفه-

 ندارم شاخ که منم ویتی-شیرین

 شادی گفتیم دیگه کنین بس شیرین ویتی-مریم

 دعوا نگفتیم

 خفه شیرین مریم روی گل خاطر به فقط-من

 با. میمونه ساکت ساکت میشه الل میشه

 جنگش کردم فکر میکرد تهدید داشت چشماش
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 با کرد نظامی حمله بود سخت اما نرمه نوع از

 مرفتی بعدشم کرد دنبالم رو خونه کل. قبا تمام

 پسر ای نبودیم مرد که ما اخه گرفتیم کباب بیرون

.  مخوردی نشستیم اومدیم کنیم درست کباب که

 رفتیم بعدشم میخوندیم اهنگم پسرا مثل

 . ها بچه عین شهربازی

 نمیاد میترسه شده خل ،مریم شیری-من

 خوب جون شیری دیگه نکن اذیتم ویتی-مریم

 میترسم

 همیکن ات مسخره داره ویتی خنگ مریم-شیرین

 کن اش ضایع بیا

 نمیشم سوار اونو من ن-مریم
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 من میگه چرت داره ،شیری مریم بابا ای-من

 نمیکنم ات مسخره

 کلی شد سوارش بردیمش شیری منو بزور بعد

 خندیدیم بهش کلی مام زد جیغ

 دنبال رفتم. میرفتیم باید بود دیروقت خیلی دیگه

 نامه گواهی که من اخه کنم پیدا بگردم ماشین

 رونبی میاوردم لرز ترسو با ماشینمم اون نداشتم

 یکنزد رفتیم بعد... میکشتم رو یکی میزدم اخه

 چی هر ما به توجه بی میرفتن ماشینا همه جاده

 نماشی یه یهو انگار نه انگار دربست میگفتیم

 ات سه پام جلوی کرد ترمز اومد بود چی نفهمیدم

 ن پاشا ادمای کردم فکر شدن پیاده گنده پسر

  مزاحمن فهمیدم بدم فحش میخواستم
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 بریم مریم ویتی نشو مزاحم اقا برو-شیرین

 میرسونیمتون بیاین ترسیدین چرا اخی-

 برسون عمتو برو-مریم

 میشیا پورو خیلی داری-

  بکنی غلطی چه میخوایی مثال-من

 نمیدوسنتم بزنی حرف بلدی شما عجب چه عه-

 جوجه

 شهن شر نداره ارزش بریم بیا وللش ویتی-مریم

 اسمیه؟ چه این ویتی-

 بزنمت یا هان؟میری چه تو به-من

 بزنه منو میخواد جوجه اوخی-
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 هحرف تکواندو هستم کارم رزمی بگم من راستی

 ایران تو فقط بوده کشوری اما گرفتم مدالم ای

 میخواست کردم صورتش نثار محکم مشت یه

 کردن مداخله شهربازی مامورای که کنه حمله

 وگرنه اومد ماموره شد خوب کردن فرار اونام

 بود اومده دخلم حتما

 کردن گنده هیکل فقط بزدل های ترسو هع-من

 خوبه؟ حالت ویتی-شیری

 خوبم ارع-من

 بزنتت بود ممکن ویتی-مریم

 الکی اون؟ کی بزنه ،هرته؟منو شر مگه-من

 بودم ترسیده چی عین میومدم قوپی داشتم
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 ونا اه شدیم سوار رفتیم داشت نگه تاکسی یه

 بودن کی دیگه اینا ایش کردن خراب شبمونو

 و ساحل هوای دلم نمیبرد خوابم اصال شب اون

 تونیک یه منم بودن خواب شیری و مریم کرد

 مشکی شال و ای سرمه کتونیه یه با ای سرمه

 باد کردم باز دستامو ساحل لب رفتم کرد سرم

 بود ریخته بهم موهامو میداد تکون منو داشت

 نبود بر دورو اون کسی چشمام جلوی بودن اومده

. 

 ش ارام قشنگه وبلند کوتاه های موج صدای چه

 داشتم دل اتش ی کننده اروم ذهن ی دهنده

 :که میکردم دریا و ساحل از رو کیف نهایت
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 شنیدم رو دلنواز و قشنگ اهنگ یه صدای یهو

 دنمیز گیتار با انگار بود قشنگی اهنگ چه وایی

 رپس یه دیدم بود قشنگ ،خیلی صدا طرف رفتم

 برگشتم نکردم توجه اصال میزنه داره جوون

 هب فقط ها شن رو نشستم بستم چشمامو ساحل

 داشت قشنگی صدای چه میکردم گوش اهنگه

 و حال تو رفتم اینقدر..  میکرد نوازش هامو گوش

 شده قطع اهنگه نفهمیدم اصال که خودم هوای

 همون دیدم اومدم خودم حال به اینکه از بعد

 تمبرگش و شدم بلند ایستاده سرم باالی پسره

 طرفش

 بفرمایین-من

 بود؟ قشنگ-
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 اهنگه؟ منظورتون-من

 بله-

 این؟ نوازنده-من

 بله-

 بود قشنگ خیلی ارع -من

 نمیکنم فکر اینجوری من چرا پس جدا-

 هک همونطور ادما میکنن فرق ها سلیقه خوب-من

 متعدده هاشونم سلیقه داره تفاوت هاشون ژن

 باشن یشکل و یجور همه نمیشه

 زدم داشتم دوست قبال که رو چیزی اون من-
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 یه چیز همه نمیشه میشن عوض ها سلیقه-من

 کونت اونا خب ثباتن بی که باد و ابر مثل موند جا

 میشه؟ برپا نظمی میکنن فکر نخورن

 مشاوری؟-

 ن-من

 میزنی حرف مشاورا عین-

 که افتاده اتفاقی میکنم حس نیستم هع-من

 بس همینو کردی پیدا حسی همچین

 اتفاق-

 نمیگی هزیون دارین خوبه؟ حالتون ببخشید-من

 هاتون گفته به نسبت اعتقادمو و نظر فقط من

  گفتم
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 میدونم خوب اینو ولی نیست خوب حالم اصال-

 وجودش ژرفای بشی غرق دریا این توی اگر

 عمق مثل میکشونه ماریانا گودال دراز به تورو

 ادما ما فکر

 هنصف دو ساعت االن بود پاشا خورد زنگ گوشیم

 منداشت ور نیست حالیش خوابم پسر این شبه

 منم زدن زنگ به کرد شروع دوباره کردم قطع

 کرد شروع ام پسره اون کردم خاموش گوشیمو

 علومم بمونم یا برم نمیدونستم گیتارش زدن به

.  زدمی لبخند داشت بزور بده خیلی حالش که بود

 جلوش رفتم.  ازش میاد بدم چقدر زورکی لبخند

 ور از کنار گذاشت گیتارشو دیدنم با وایستادم

 ههمیش که ام کودکانه لبخند با شد بلند ها شن

 گفتم میزدم
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 رفاتح به و بشینم یا کنم کمکت میتونم من-من

 هات ناراحتی به بدم گوش

 تو؟-

 میتونم؟ گفتم-من

 کنی؟ گوش میخوایی-

  سرم به زده بیخوابی-من

  کوچولو خوب خیل-

  هوف-من

 چیه؟ راز میفهمی-

 ام؟ بچه اینقدر من کردی فکر جدی جدی-من

 ستشک میشی نابود بشه مال بر اگه که چیزیه راز
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 حاال میشه کمتر اعتمادت میکنی تجربه رو

 میدونم که فهمیدی

 چیه؟ اسمت-

 نمیدن جواب سوال با که و سوال-من

 فهمیدم ولی. میخوری ها بچه به خیلی اره اهع-

 میدونی که

 کنم فکر بچه من باشه اینطور که عجب-من

 نه؟ داری دوست بیشتر رو تنهایی

 نه االن اما ارع یروزی-

 کنهن ببینم-گفتم و زدم امیز شیطنت لبخند یه

 پزت؟ و دک تو زده شدیو عاشق توهم

  ن-گفت شدو جدی
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 این خو شاید گفتم میشی ناراحت چرا حاال-من

 طبیعیه دنیا این تو

  حاال خوب خیل-

 شد پیداش کجا از نمیدونم شیری یهو

 هست معلوم میکنی چیکار داری ویتی-شیری

  اینجا شب وقت این

 میکنی چیکار اینجا خودت تو-من

 ممن به میمردی نمیومد خوابم سرم خیر-شیری

 میگفتی

 بود بسته چشمات تو شیری بمیری-من

 بودم؟ خوابیده بود بسته چون-شیری
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 از شد عوض چیزی اومدی که حاال خوب-من

 یافت؟ افزایش یا شد کم شانت

 دعوا راپس با شبیم نصفه تو کیه این حاال-شیری

  میکنی

 کردم؟ دعوا شما من چیه؟اقا دعوا-من

 دیده که رو پسری هر من میگفت راست شیری

 دعوا باهاش شده که بارم یه حداقل بودم

 خاک شدم عاشق نکنه اخ نه این با اما میکردم

 میگم هزیون سرم به خوابه بی سرم تو

  نگفتم پاشا به اگه-شیری

 الاص اشغال دهنتو ببند شیری-گرفت خندم من

 یریخت منو فامیالی و فک کل بگو مهیارم به برو

 چرا بیرون
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 میگرفت پاچه میومد اسمش دیروز تا اع-شیری

  شدی پورو خندیدم روت به ببند حاال-من

 میزنمتا میام ویتنا-شیری

 داری شیر دل با میخواد جرئت-من

 شیرم خودم که من-شیری

  خوکی خوک تویی اون خوک بادل نه-من

 نپوکی پا به

 فوتکی فوت وره کدوم عشقت

 پسر اینهمه میون

  عسل قند

  ماها پیش باشما،، اینورا،،

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

38 

 

 یاب غمناکی و گریه بی غمک غم بی دردستر بی

  بغلم

 تهشم کرد دنبالم رو ساحل کل دنبالم افتاد

 گفتم و برگشتم

 بس میکنم اعالم بس اتش وایستا شیری-من

 هوی میرفتم عقب عقب داشتم که همینجوری کن

 کرف چیزی یه بود سخره بود سنگی یه به خوردم

 همون به خوردم نگو شده بست بن ساحل کردم

 ازش برگشتم اروم خیلی بعدش پسره

 پرت داد هلم نفهمیدم شیریم کردم عذرخواهی

 همچین واستا شیری عالم خاک بغلش تو شدم

 مخم تو کوبیدم کردم مشت دستمو که بزنمت

 شیری پیشونی تو خوابوندم موشتو همون بعد
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 اومد درجه حداکثر در دعوا اوه اوه زمین رو افتاد

 گفت پسره اون که بزنه

 میکنن دعوا ها بچه عین دیگه بسه-

 میگفتیم همدیگه به شدیم الل هردومون دیگه

 توئه تقصیر توئه تقصیر

 یریم میگم پاشا به تهران برسیم وایستا-شیری

 مردم پسر بغل تو

 بود وت تقصیر خوبه میکنما لهت میزنم شیری-من

 هان؟ رفتی چرا تو دادم هلت من-شیری

  عجبا کنین نیگا پوررو بچه عه عه-من

 ودب رفته نیست پسره دیدم کردم نگاه برمو دورو

 شیریه تقصیر همش نگفت دلشم درد بیچاره

 اونه تقصیر همش
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 وچشمام نمیومد خوابم خونه داخل رفتیم بعدشم

 نمیکن فکر پسرا ی همه که ادمیم یه من بستم

 ذوقشون تو میزنم یهو بعد ولی دارم دوسشون

 بعضیا نکردن حساب ادم و کردن خورد عادتمه

 یوقت یه که کسایی با بودن سرد شغلمه کارمه

 .بودم وصمیمی گرم باهاشون

. 

 بحص شدم بلند که صبح خوابیدم خیاالم همین با

 پیتزا رفتن ها بچه دیدم ظهر کنم عرض که

  میشم مرده خفه گرسنگی از دارم وایی گرفتن

  العلیکم سالم-شیری

 علیک گیرم-من

 خانوم سالم-مریم
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 داریم چی ناهار سالم-من

 نابینا؟ یا کوری-شیری

 رفتم تو به-من

 جدا؟ عه-شیری

 ولی داریم دعوا زیاد باهم درسته تادوست سه ما

 ساکت مون همه از مریم همیم عاشق همیم عین

 از من میبینین خودتون که شیریم تره

 ترم چل و خل ترم شیطون بدترم هرجفتشون

  متوسطه درسم ولی

 وپراس اون از دیدیم فیلمم خوردیم ناهار نشستیم

 بعداز داره اینجا دوست چهارتا میگفت شیری

 زهرا مهسا مهال خونه اومدن اونا ظهر

 باد با رفتار خوش بودن خوشگل همشون.نازنین
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 و لی تونیک یه رفتم نه شیطون من مثل ولی

 سرم گذاشتم کالهم یه و تفنگی لوله شلوار

 اومد یکمیم بود بلند دادم جا کاله داخل موهامم

 بیرون

 مکنی بازی میز روی تنیس تا پارک رفتیم شب

 دارن پسرا یکیشو هست تنیس میز دوتا دیدم

 ریخته پسر کلی هم یکی اون میکنن بازی

  میکنن دود سیگار میزنن حرف فقط نشستن

 ام بشینن دیگه جای یه برن بگیم بریم-مهسا

 بازی؟ بریم

 ینکن راضیشون برین خودتون نمیام که من-من

 میشه دعوا نمیکشم پسر منت من

 بریم خودمون میگه راس-شیری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

43 

 

 پارک های صندلی رو نشستم من رفتن همه

 بود ربع یه میکردم نگاهشون دور از داشتم

 ومنت میزدن حرف باهاشون بیخودی داشتن

 فتمر شدم بلند شد خورد اعصابم منم میکشیدن

  جلو

 میزنین حرف دارین ساعته چهار خبره چه-من

 داوم حرف به پسره یه داره کار اینقده شدن بلند

 بود نچسب خیلی

 نمیشه خانومی ببین-

 نمیشه چی واسه-من

 نشستیم ما چون-

 پاشین میتونین شما-من
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 نبشینی شمام میخوایین سخته نمیشه نوچ-

 برادریم خواهر میگیم اومدن ماورا اگه کنارمون

 ریمی تو عین نیستن خر مامورام برادر ببین-من

 نه داداش پایین بپر میدم نشونت یا میشی گم

 میز ن کن اشغال وقت

 هتر مغرور اون از یکمی بود معلوم که دیگه یکی

 اومد حرف به

 فتنی در خودت از بزرگتر با برو جون دختر ببین-

  نشنیدم چی-من

 شدوگفت خیره چشمام تو صاف تر جلو اومد

 به برو میدونم بخوری کتک نمیخواد دلت-

 سالمت
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 موقع بی چقدر من عجب خورد زنگ گوشیم یهو

 الهی بود مهیار کردم نگاه ایش دارم زنگخور

 ازش گفتم بد چقد داداشم

 جانم-من

 گوری کدوم هست تومعلوم-مهیار

 ام همه نشنیدی؟به شمال میام گفتم که من-من

  دادم خبر

 رشت؟خوش اومدی گفتی؟حاال کی واااااع-مهیار

 کجایی؟ االن خبرا چه میگذره

 چطور؟اره رشت اره گفتم من عزیزم اره-من

 میگذره خوشم

 بیام میخوام منم-مهیار
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 میکنی غلط خیلی شما-گفتم زدمو لبخندی

  عزیزم

 چقده؟ بیجوری-مهیار

 حرف دخترا مث توچرا میاد؟اصال دلت مهیار-من

 میزنی؟

 خوشگلم اصال نه-مهیار

 باید دارم کار نکن لوس خودتو حاال خوب-من

 خدافظ برم

 باشد خداحافظت-مهیار

 بای سعدی-من

 بهم پسرا کل دیدم کرد خداحافظی خندیدو اونم

  شدن خیره
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 من بریم بیاین کنین ولشون ها بچه اهم-من

 تو میکنم جور فردا واسه شد اگه میزنم زنگ

 رهت باحال خیلیم اینجوری میکنیم بازی حیاط

 وگفت و نشستیم ها چمن رو همگی رفتیم بعدم

 پاشا دیدم کردم نگاه اومد اس یه یهو خندیدیم

 نیقبرستو کدوم:نوشته بود فرستاده اس خنگول

 کنم پیدات نکن یکار نمیدی جواب چرا هان

 بده جواب دانی خود بزنمتا

 پاشائه؟-شیری

 قصرمه پادشاه نه-من

 خواخر؟ ای ملکه تومگه-مهسا

 نمیدونستی؟ اوره-من
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 چی حاال تموم دیگه بود پاشا بیخی اقا-شیری

 هان؟ میگفت

 ت؟نیس اتیش چرا میگه جهنم میبرن فضولو-من

 گفتی؟ درست مطمئنی-مریم

 ساخیدمش خودم اوره-من

 سازمونه المثل ضرب بابا-زهرا

 کن تکرار بار سه همینو زهرا-من

 رفتیم همه بود شب اخر دیگه خنده زیر زدن همه

 خرید بریم بشیم جمع هم دور فردا شد قرار

 کلی میخندیدم کلی بودیم اونجا بود چهارروزی

 و مهسا و مهال با هم سر تو میزدیم شادی

 پنجمی شب. شدیم دوست خیلی زهراونازنین

 همه بودم مطمئن دیگه بودیم شمال تو که بود
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 میکردم تماشا رو ساحل داشتم پنجره از خوابن

 پشت باالی رفتم دیدم رو پسره همون دوباره

 اش فاصله طرفش کردم پرت دیدم سنگ یه بوم

 به نفهمیدم خورد بهش ولی بود زیاد درسته

 زیر و نشستم پایین اوردم سرمو فوری کجاش

 حیاط بیرون زدم بعد ساختمون داخل رفتم زیر

 یورپول بایه بود سرم لی جنس از مشکی کاله یه

 نزدیکش رفتم سفید قواصیه شلوار و صورتی

  بود سرش روی دستش

 سالم-من

 بود؟ کارتو-گفت و کرد اخم طرفم برگشت

 واجبه سالم جواب-من

 گفتم بود تو کار-
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 چی؟-من

 نه جغدی کال تو ببینم کن ولش هیچی-

 چرا؟-من

 بیداری شب هر چون-

 خریدی؟ و ساحل-من

 ولی خوب ن-

 نداره ولیم پس-من

 ویتنا-

 پسرخاله زود چه پورو طرفش برگشتم اخم با

 میشه

 خانوم ببخشید-
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 پورو زودم البته کن صدام ویتی باش راحت-من

 که نیست رو نشو

 کنم مخفف رو کسی ام ندارم عادت من-

 خوب چه واقعا-من

 امیرم،امیرعلی من-

 خوشبختم-من

 پرت سنگ بیداری شب هر داری سِری چه تو-

  کلم تو میزنی میکنی

 بعله؟-من

 بیخیال هیچی-
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 استفاده بیخیال ی کلمه از زیاد که اونایی-من

 دارن هارو خیال بیشترین پسته اون بقول میکنن

 درسته ندارن بحث ی حوصله و حال

 فهمیدی چیزی یه کوچولو افرین-

 هستی؟عجب کی دیگه تو بابا-من

 بدبخت یه-امیر

  بختی نهایت بدبخت؟تو چرا-من

 هیچی-امیر

 تو ولی نگو بگی نداری دوست خوب خیل-من

 بزن داد دریا وسط برو میشی داغون نریز خودتم

 میشی خالی بگو

 هدیگ داشتی دوسش که کسی تنها اگه تو-امیر

 میکنی؟ چیکار نباشه
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 خوردی شکست و شدی عاشق گفتم دیدی-من

 نشدم عاشق بفهم بابا اه-امیر

 بیام کنار میکنم سعی باش خوب خیل-من

 اسونه حرف به هع-امیر

 تو بگم راستشو اسونه خیلی حرف به اره-من

 یکس اروم میکنم گریه براش شبا میریزم خودم

 اشقع سنگه ز ا قلبم من چون نه زیاد البته نفهمه

  نمیشه

 میفهمی چی زندگی سختی از اصال تو-امیر

 خودم درحد-من

 سالته چن-امیر
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 ندادن یاد شما به امیر اقا-گفتم زدمو پوزخندی

 نپرسی؟ خانومارو سن

 کوچولوها نه خانوما ولی اره-گفت زدو نیشخندی

 سالمه61-من

 سالمه23من-امیر

 پس اوهو سال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اه سی نمیشد باورم

 جوونه چرا

 اومدی تودنیا بوده سالم62 من یعنی-امیر

 کرف که هستی که اونایی از افتخارداره؟نکنه-من

 سنه؟ به کوچیکی و بزرگی میکنن

 کوچولو نع-امیر

 ه؟چی زندگیت سختیه این نگفتی حاال خب-من
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 دست از مادرمو که بودم کوچیک خیلی من-امیر

 یه فقط دادم دست از سالگیم61تو بابامم دادم

 دارم خواهرم یه مریضه اونم که داشتم مادربزرگ

 با میخواد ابجیم تره کوچیک خودم از سال5 که

 نمیخوره بدردش میدونم که کنه ازدواج پسری

 امنمیخو اینکه خاطر به من میکنه فکر اون حاالم

  میکنم اینکارو بدم دستش از

 همین میزنی حرف ازش که سختی تمام-من

 بود؟

 کمه؟ نظرتو به-امیر

 که مشکله یه فقط این اخه ولی خوب نه-من

 بشه درست حرف با میشه

 بده حرفات به گوش مقابلت طرف اگه-امیر
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 کن یکاری خب بزرگشی داداش تومثال-من

 چیکار؟ مثال-امیر

 میده فحش بهم ابجیت کن ولش نه-من

 بزنمش من که اینه منظورت-امیر

 پسرعمومه زبون نیست من زبون این-من

 میزنه حرف دستاش با بکنه نتونه هرکاری

 میخندید پاشا به داشت یعنی گرفت اش خنده

 کردن مسخره بخند بخند داشت ام خنده خوب

 امه روزانه شغل اون

 میشناسی؟ رو میگی که پسری این حاال-من

 ادهخونو نیست درستی پسر اما دوستمه ارع-امیر

 بیرونی شب وقت این تا نمیگن بهت چیزی ات
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 از دوتا با مجردی مسافرت اومدم من-من

 دوستام

 اهان-امیر

 امار داری هستی چیزی دزدی نکنه میگم-من

 هان؟ میگیری

 میاد؟ من به-گفت شدو جدی

  اصال نه-من

 داری؟ برادر خواهر-امیر

 دارم ابجی یه-من

  اوهوم-امیر

 دخورشی برم دیگه من ولی ببخشید امیر اقا-من

 خداحافظ میشن نگرانم االن میکنه طلوع داره
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 .خداحافظ-امیر

^MAHOSH^ 

 نمیخواست دلم اصال برگردیم بود قرار امروز

 هر ولی نمیخواست دلم اما چرا نمیدونم برگردم

 جا گوشیمو فهمیدم راه تو برگشتیم بود چی

  بابا ای بود خونه تو یعنی گذاشتم

 و سها های سوغاتی رفتم خونه رسیدیم وقتی

 خرسی عروسک یه سها واسه دادم خانومو گیتی

 بیا پولیور یه خانومم گیتی واسه خریدم مامانی

 من بودم خریده هم عمو زن و عمو واسه نفتی

 دایی دارم دوتاخاله ندارم عمه دارم عمو یه فقط

 اسم دخترداره یه داره پسر یه من عموی ندارم

 شهسال بیست و تره کوچیک ازش که پاشا ابجیه
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 اون مهران مهیارم ی بزرگه داداش اسم. پریسا

 رفته مهران ندارن امدی و رفت زیاد کرده ازدواج

 رپس فقط ما ی خونواده میبینین زنش با خارج

 زج به نیست کارشون تو مختر دختر اوردن دنیا

 خالمم یکی اون پسرن همه سها و پریسا و من

  رامبدورادوین اسمای با داره پسر دوتا که

 قطب بدم هم اونارو سوغاتیه عموشون خونه رفتم

 مار ارک پسر این تنبله اصال بود خونه پاشا معمول

 دعوا و دانشگاه بره بلده فقط نیست کارش تو

 ی هباهم امیر ولی کنن پیداش ها کالنتری تو کنه

 میکنم فکر اینجوری من شاید داشت فرق اینا

  نمیدونم

 نیستین؟ عمو.. عمو زن سالم-من
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 هستم-پاشا

 کجان عمو و عمو زن نگفتم تورو منم-من

 خرید عموتم زن سرکاره عموت-پاشا

 بابا ای-من

 داشتی کارشون-پاشا

 بدم سوغاتیشونو بودم اومده خوب اره-من

 میان دیه مین نیم تا وایستا-پاشا

 برم من ممنون نه-من

  بده منو سوغاتیه هستم که من-پاشا

 پوروییه عجب

 ببینم بپوشیش باید االن همین دادم اگه-من

 لباسه پس-پاشا
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 اوهوم-من

 بدش باش-پاشا

 کرد بازش شوق با اونم دادمش بود شده کادو

 هتوش ماشین میکنن فکر که ها بچه پسر عین

 من جلوی اومد کرد گرد چشماشو دید که چیزی

  وایستاد

 ؟ پوسته چیه دیگه این-پاشا

 نای حیووناس شبیه که بود لباسایی اون از این

 بود ابی اسب شبیه

 زدم جیغ کلی بدو کی بدو االن من دنبالم اومد

 ازب خونه در یهو مبله رو شدیم پرت روم پرید یهو

 خاک بود عمو اوه اوه کردیم نگاه برگشتیم شد

 دش موفق باالخره پاشا بردی ابرومو پاشا خواکت
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 بلند بتونم منم تا شه بلند و بندازه کار به مغزشو

  شد سرمون تو خاک وایی شم

 بابا سالم-پاشا

 گفتم چی بهت من درد بابا کوفت و بابا-عمو

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هااااااااااااان؟؟؟؟

 اسیلب اون بعد بود خودش تقصیر بخدا بابا-پاشا

 نیگا گفت دادو عموم نشون براشو اوردم من که

 ابیم؟ اسب من مگه اورده چی برام

 گهم میدم نشون بهت وایستا شو خفه پاشا-عمو

 نمم شه پیدات کلیومتریش دو نداری حق نگفتم

 زدم یهو چپ علی ی کوچه به بودم زده خودمو

 هک چشمم تو کردم دستمو الکی البته گریه زیر

 بیاد اشک
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 اوردم کادو خو بزنه منو میخواست این عمو-من

 دیگه براش

 سر تو زد یکی بیداره که نمیشد باورش پاشا

 دنبال افتاد میگی عمورو خوابید موهاش خودش

 زری ریز داشتم منم نزن کی بزن کی حاال پاشا

 فحش من به میدویدو هی پاشام میخندیدم

 مومع شدم بلند بعد میگفت بدوبیراه بهم میداد

 الکی الکی اشکامو طرفم اومد کرد ولش دیگه

 خها میکشید صورتم تو محکم دستمو کردم پاک

 سوغاتیه خندیدم درون از ولی اومده اشکم خیلی

 گفتم بهش دادم عمومو

 سوغاتی ناقابله جون عمو-من

  جونم ویتی ممنون-عمو
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 یول نمیومد در خونش میزدی کارد میگی پاشارو

 لباسشو یکبار دقیقه چند هر نمیگفت هیچی

 شمسر میکرد نگاهش تاسف با میگرفت دستش

 شدم رفتنی دیگه میدادمنم تکون دخترا عین

 نشون و خط برام چشماش با داشت پاشا

 وعم بیاره در سرم چطوری ببین وایی میکشید

 اینکارو گفت پاشا که برسونه منو میخواست

 میکنه

 ممنون میرم خودم من ن-من

 فقط تو خورد بهت دستش اگه برو باهاش-عمو

 بشونم خاکش به باباشو تا بزن زنگ

 دیگه االن وایی شدم کردن قبول به مجبور بزور

 دمش سوار رفتم میشه گریه به تبدیل هام خنده
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 خدا اوف بود لباش رو مزموز نیشخند یه پاشا

 تا ما ی خونه کردم پا به اتیش بگذرونه بخیر

 یول نبود زیاد خیلی ای فاصله عموشون ی خونه

 دور عموشون ی کوچه از که همین نبود کمم

 کرد وراجی به شروع پاشا شدیم

 دلم دارم انتقام حس االن میدونستی-پاشا

 خام خام جیگرتو خوار زگر هند مثل میخواد

 بخورم

 جدی؟-گفتم بود وجودم تو که ترسی با

  تنیس مهم بزنی جیغ چقدرم هر دیگه االن-پاشا

 کردم شوخی باهات من پاشا-من

 هم من مگه. بچه دارم شوخی باتو من مگه-پاشا

 مگه توام سال و سن
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 ربش این نداره شوخیم جنبه لعنتی اه کردم اخم

 دلت پاشا-گفتم مانندی عشوه طرز همون با من

 بزنی منو میاد

 حرف اینجوری کسی با تاحاال کرد نگام خیره

 ولی میومد بدم خیلی بازیا عشوه این از نزدم

 ونبخ تهشو برو یعنی تالفی میگفت اگه پاشا

  میشم خر من کردی فکر ویتی-پاشا

 ایش پام ته ب بدرک بزن اصال اه-من

 ویتی-پاشا

 هووم-من

 نکن قهر بابا باشه-پاشا
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 کردم خرش که شدم خوشحال خیلی درون از

 نگفتم وهیچی کردم جمع هامو خنده فوری ولی

 شوهع که الکی الکی میشناسم رو ویتی من-پاشا

 نمیاد

 منظور؟-من

 وزبر خب ولی.داری دوسم خیلی که میدونم-پاشا

 کنم چیکار دیگه نمیدی

 جانم؟-گفتم شدو گرد چشمام

 نیار خودت روی به بابا باشه-پاشا

 باش بود اینجوری روشش پس

 یگهد یکی من اتفاقا نیست اینجوری اصالنم-من

 دارم دوست رو
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 کی؟-گفت و باال انداخت ابروشو تای یه

 بماند-من

 کی بگو دهنتو ببند-پاشا

 اسمش پروندم نرسید ذهنم به رو کسی هیچ

 وگرنه گفتم نمیدیدمش دیگه چون خوب امیره

 اوق هع بازیا عاشق این از و من

 و بست محکم چشماشو بود عصبی خیلی پاشا

 نداره اخر و اول جون ویتی ببین-گفت کردو باز

 رون بازیا عاشق این پی بیخودی پس خودمی مال

 سرت از دست من چون میشه بد اخرعاقبتت

 افتاد برنمیدارم

 زور بهم کسی اینکه از سرم میزد داد داشت

 راچ نمیدونم میخورد بهم حالم بود متنفر میگفت
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 سرمو کردمو اخم نمیومد چشمم به پاشا ولی

 خداحافظیم شدم پیاده وقتی پایین انداختم

 اگه اه کردم گریه کلی خونه داخل رفتم نکردم

 کلمه یه نمیدادم اجازه اصال میرسید بهش زورم

 جواب اتاقم تو باال رفتم فوری بزنه حرف ام

 امیر کردم قفل دروهم ندادم هم رو گیتی سالم

 دمیز اتاقمو در داشت یکی کردم بدنام بدبختم

 ییک خانوم گفت گیتی اخرشم نمیدادم جوابشو

 ودب کی یعنی بامن داره کار باشما میگه زده زنگ

 گفتم طلبکارا عین پایین رفتم

 بله؟-من

  امیرعلیم من سالم-

 دبفرمایی شناختم بله-من گفتم کردمو تعجب
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 نیست خوب حالتون اینکه مثل-امیر

 بفرمایید اصال-من

 رشب من گذاشتین جا ساحل لب موبایلتونو-امیر

 زدم زنگ بود خونتون ی شماره داشتم

 میشه اگه ممنون مرسی بود شده گم بله-من

 بفرستینش برام

 کنید لطف و ادرستون فقط بله-امیر

 جواب اینکه بدون کردم قطع دادمو ادرسو

 که شده چی میگفت که بدم رو گیتی سواالی

  اتاقم تو باال رفتم ناراحتم

 حصب میخوندم رمان داشتم نخوابیدم و شب کل

 لندب خوابیدم رفتم یکمی نمیشد باز چشمام اصال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

71 

 

 فیلم داشت سها بود شب دو ساعت شدم که

 پیشش رفتم میکرد گریه زار زار میدیدو

 چی مگه خوبی عزیزم شده چی گلم ابجیه-من

  میبینی

 یجورایی ام فیلمه این اینکه مثل نگفت هیچی

 کشیدمش برق از فوری داخلش داره خیانت

 ی همه زدم حرف باهاش حیاط تو بردمش

 امحوصلگی بی ناراحتیامو میگفتم اون به دردامو

 دار خنده چیزای بیشتر ولی میداد گوش فقط اونم

 لیخی پاشا لباس ماجرای همون یکیش میگفتم

 بود نخندیده اینجوری سال سه این تو خندید

 عکس چی همه از میرفت روز هر بیرون رفت

 بود هرفت گیتیم رفت امروزم برمیگشت و میگرفت
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 اخه بود مهیار این خورد زنگ ایفون یهو خرید

 نمیزنه تا دو میزنه سرهم پشت تا سه که اونه

 سره یه پاشا ولی میده ادامه همینجوری بازم

 میکنه

 مگه؟ اوردی سر بابا ای-من

 داخل اومد

 گلم ابجی سالم-مهیار

 سالم علیک-من

 بگیرم سوغاتی اومدم-مهیار

 یه براش زد لبخند اونم و زدم پخی گرفت خندم

 کرد بوش اونم بهش دادم بودم گرفته ادکلن

 مالیم همیشه اون بود تند اخه شد قرمز چشماش
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 و وچشم دهن دماغو میزد یچیزی پاشا ولی میزد

 طرفش بری نمیشد میسوختن همه حلق و گوش

 اوردم البالو شربت یه براش منم نشست رفت

 تو ودب گذاشته گیتی نکردم درست که خودم البته

 یخچال

 به دوباره ایفون زنگ موقع همون بفرمایید-من

 نم وقتی اینا شده چی بود پاشا این اومد در صدا

 عجب میان تنهام

 شلوار و بنفش تیشرت یه تو اومد کردم باز درو

  ودمب بسته اسبی دم موهامم بود تنم مشکی جین

 بود؟ کی-مهیار

 پاشا-من

 تنهایی خونه نمیدونست-مهیار
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 چمیدونم-من

 این با کردی خستم گوری کدوم ویتی-پاشا

 ببینمت کجاییی کردی ام دیوونه کارات

 این میگه چی

 پاشا اینجام من-من

 بود نشسته کاناپه رو مهیار نزدیک اومد

 شده؟ چیزی-من

 ن-پاشا

 چته؟ پس-من

 فرستاده عمو بگیرش بیا-پاشا

 یه چیه توش ببینم کردم بازش بود پاکت یه

 اوردم بیرونش وقتی اومد دستم ای ژله چیزه
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 بعد زدم ماورایی بنفش جیغ یه سوسکه دیدم

 پالستیکیه فهمیدم

 اپاش بود کرده تعجب مهیارم نگفت هیچی پاشا

 گفت چیز یه فقط قهقه ونه خندید نه

 مادام تالفیی-پاشا

 عوضی کنم کفنت من بمیری پاشا بمیری اخ

 مهیارم رفت پاشا بود شده عصبی خیلی مهیار

 حرف باهم دارن دیدم پنجره از دنبالش رفت

 هک میگفتن چیزایی یه داشتن دعوا درحد میزنن

 اب افتاد من به نگاهش پاشا بعدم نفهمیدم من

 زا رفتم چشم گمشم برم که کرد اشاره چشماش

 پاشا میدیدم ریز ریز ولی اونور پنجره کنار
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 داخل اومد مهیار بود عصبی خیلی رفت گذاشت

 رفت خداحافظی بدون و گفت چیز یه فقط

 ممعلو این روی نکن باز درو تنهایی وقتی دیگه"

 بس همینو"جونوریه چه نیست

 ها بیاره سرم بالیی چه بعدش پاشا ببین وایی

 فرهن سه کاناپه وسط نشستم شد کوفتم ناهارم

 مبخواب روشون بود گذاشته که بالشتایی تمام

 لبامم منشست کردم بغلم میشد تایی سه تقریبایه

 یه بیان بابام مامان میشه کی کردم اویزورن

 ترکید بعد دهنم تو کردم بادش انداختم ادامس

 برنامه تو ها شانسه شد ادامسی صورتم کل

 ور میترکه بعد میکنن باد ادامس دیدین کودکا

 ینا پس میکنن جمع بازبونشون بهم صورتشون
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 شده شب گرفت ام خنده خودم فکر از نشد چرا

 رو گیتی باالخره اومدن دوخانوم این که بود

 مه سها کنم کوفت کنه درست یچیزی فرستادم

 که شاممو ام بیچاره خواهر آه باال رفت همونجا از

 دیدم خواب کلی صبح تا خوابیدم رفتم خوردم

 ادم عین پاشا با دارم دیدم خواب بار یه حتی

 هدوازد ساعتای صبح کابوسی چه هع میزنم حرف

 باز درو نبود هیچکس اومد در صدا به ایفون بود

 گفت کردم وباز در رفتم پاشدم بزور یعنی کنه

 سرم شال یه فقط بود کی نمیدونم در دم بیام

 مرفت نبستم هاشو دکمه اونم مانتو بایه کردم

  بیرون

 بفرمایید بله-من
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 سالم-امیر

  امیره دیدم اوردم باال سرمو

 میکنی چیکار اینجا تو-من

 بیارم گوشیتو گفتی خودت-امیر

 بفرست گفتم من-من

 داشتم کار تهران خودم-امیر

 تو بفرمایید حاال اهان-من

 گوشیتون اینم برم باید ممنون نه-امیر

  ممنونم مرسی-من

 کردم تعارف عقلی چه با من اخه رفت بعدشم

 کسی میدادی عقل بیشتر یکم خدا هعی اخه

 عکسای از یکی داخل رفتم نمیکرد قهر باهات
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 گوشیه بودم بچه بار یه یادمه دیدم بچگیامو

 اسا ما اس اتاقم تو میرفتم میگرفتم بابامو مامان

 میدادم خودم هم به میفرستادم عاشقانه ی

 بعد خودم واس بودم سوژه میدادم جواب خودمم

 نا اومد اس یه دیدم کردم روشن گوشیمو که

 بود نوشته بود شناس

 ؟چیه ه گنا بزرگترین دونی می"

 !اجازه بدون من توقلب رفتن

 برایت رو مجازات بزرگترین هم حاال

 :ام گرفته درنظر

 "من قلب در ابد حبس

 شیری موقع همون اس؟ دیوونه میگه چی این وا

 زد زنگ
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 شیری جانم-من

 سالم-شیری

 سالم-من

 میایی؟ دوستمه تولد امشب-شیری

 کرده؟ دعوتم مگه-من

 دیگه نوشین بابا ارع-شیری

 گفتی؟ کی میام باشه اون اهان-من

  امشب-شیری

 خودش بود رفته یادم میام حتما مرسی باشه-من

 گفت بهمون

 وت همش نکرد خداحافظیم بیشور کرد قطع بعد

 یه بود چی منظورش بودم اسه ام اس اون فکر
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 وللش عجب کردم مرورش خودم برای دیگه باره

 لخوشگ و مجلسی شیک مشکی لباس یه رفتم

 با که کردم طالییم ارایش یه پوشیدم جیگر

 کیممش طالیی بلند پاشنه کفش یه بخونه موهام

 گیتیم هب رفتم کردم تنم مشکیم مانتو یه پوشیدم

 سوندر منو سینا بعد میرم دیر نشه نگرانم گفتم

 رت زود بودن صمیمی باهاش چون مریم و شیرین

 خودم گفتم سینا به رسیدم وقتی بودن رفته

 خونشونو زنگ رفتم رفت اونم میزنم زنگ بهش

 باال اهگنشون صدای چه اوه کردن باز درو زدم

  طرفم اومد شیری داخل رفتم بود

 میخواستی دیگه خانوما خانوم به به- شیری

 دیگه نیایی
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 میدونم شد دیر هوف-من

 دیگه بیا خوب خیل-شیری

 اه هست پسرم اینجا چرا وااا داخل رفتیم

 کننمی چیکار اینجا اینا بدبختی شانس بخشکه

 شیری و مریم بود ریخته بود پسر چی هر چیش

 ودب معلوم بودن نشسته نچسب دختره یه کنار

 تو اگه داشت ای قیافه چه اوق عملیه جاش همه

 اشتد نیس ادم رباطه میگفتم میدیدمش خیابون

 میداد نشون پسرارو میزد حرف عاشقاش راجب

 فتنمیگ بهش اینجوری البته بود نانسی اسمشم

 داشت خیلی چندش اوق منن عاشق اینا میگفت

 منم میکرد تعریف زشتش بدترکیب خود از
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 عقلمو و چشما کردم وا دهنمو شدو تموم بنزینم

 گفتم و بستم

 دنبالشونو میری تو که چیزایی اون گلم-من

 مونطرف میان میکنیم نگاهشون ما عشقت میشن

 که پسره یه فرنگی گوجه بود شده اش قیافه

  خنده زیر زد بود سرمون پشت

 و دک تو زدی خوب خانوم دختر گرم دمت-

 نافری نیاد من طرف دیگه بگو بهش افرین پزش

 دخترم

 من اره مثال رفت گذاشت خانوم نانسی بعدشم

 یه شد رد که کنارم از ام پسره اون شدم ناراحت

 ردمک اش پاره گرفتم منم بیشعور انداخت شماره

 هی میکردن اشون مسخره کرد نگاه قبلش البته
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 دیگه میشدم دوستام مزاحم کلی داشتم خط

 نیستن کیا اهلشن کیا بودم فهمیده

 نرفتم که من میرقصیدن وسط بودن رفته همه

 نمم بود رفتن موقع دیگه میاد خوشم خیلی ایش

 راه وت بیرون رفتم پوشیدمو نیاوردمو در لباسای

  شد پیداش پسره اون میرفتم داشتم که

 حاال بودین خانومی کجا-

 اومد شیری بود خوب پذیراییتون خیلی-من

 گفت و بیرون

 ان؟ه گفتی اونجوری نانسی به چرا ویتی-شیری

 تعریف خودشم از چه نچسب کردم خوب-من

 تممیرف ایش بابا بریم خورد بهم حالم اوق میکنه

  بود بهتر مینشستم پاشا کنار
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 میدونستیم چه ما دیگه کن بس ویتی-مریم

  باش کن بس نزن حرف-من

 رد گوشیمو دنبالش مریمم رفت گذاشت شیری

 اون که بیاد سینا بزنم زنگ میخاوستم واردم

 دنبالش منم داخل رفت قاپیدو دستم از پسره

 ای میخواست شمارمو نگو دزده کردم فکر دویدم

 هک عکسایی خاطر به بیشعور نشی چی بگم خدا

 موبایل به زنگ تک یه میگفتم داشتم داخلش

 گوشیمو دادو سر وحشتناکیم ی خنده زدو خودش

  داد پس بهم

 میبین بد-من

 ساالرهستم امیر من-

 بمیر برو درک به-من
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  نشو پورو دادم رو بهت حاال هویی-امیرساالر

 زدم زنگ بیرون رفتم بابا برو ایش میگه شیطونه

 فتر خودشم خونه منو رسوند دنبالم اومد سینا به

 سها راستی او بازم نبود کسی داخل رفتم منم

 دبو رفته گیتیم عموشون ی خونه بره میخواس

 و اوردم در شالمو مانتو داخل رفتم دخترش خونه

 بستمو چشمامو بعدم ها مبل رو کردم پرت

 یه یهو ها مبل روی شدم پرت کردم رها خودمو

 کی شب یک اخه دزده کردم فکر دیدم سایه

 رو گذاشت دستشو یهو زدم جیغ ات خونه میاد

 چه اینجا این بود پاشا کردم که نگاهش دهنم

 وایی اه اخه داخل بود اومده چطوری میکرد غلطی

  سشان بخشکی اه که بود دکلته منم لباس این
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 هان میزنی جیغ چرا-پاشا

 میکنی غلطی چه اینجا تو-من

 یقهدق دو ببند کرده ات نداشته ی عمه غلطو-پاشا

  حاال

 بابا بنال-من

 یکه ساعت بودی قبرستون کدوم-پاشا

  چه تو به-من

 بده ادم عین درست منو جواب-پاشا

 شما؟-من

 عدب بیاریا باال خون دهنت تو میزنم ببین-پاشا

 بود نوشته اومد دیگه اس یه گوشیم

 ...نیستن همه نیستی تو وقتی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

88 

 

 !نیستن که نه

 !هستن

 !نیستن تو مثل ولی

Amir 

 شد چهارتا چشماش ازم قاپید گوشیمو پاشا

  خدایا هعی امیره که اینم بده مرگم خدا وایی....

 اره؟عمو بود راست امیر ی قضیه پس-پاشا

 میدونه؟

  میکنی اشتباه داری-من

 مه عمو پس میبینم دارم نیستم که کور-پاشا

 نگفتم بهش اگه نمیدونه

 میکنم خواهش پاشا-من
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 رفک خودت پیش چی واقعا تو دهنتو ببند-پاشا

  قاقیم ما ی همه کردی فکر کردی

 میگی؟ بابام به حاال-من

 میگم بابابزرگم به تازه معلومه-پاشا

 چرا دیگه اون-من

 نازشو همه این که داره ای نوه چه بفهمه تا-پاشا

 میکشه

 پاشا-من

 کوفت-پاشا

 جلوش رفتم بره میخواست شد بلند بعدم

 اولین پاشا ولی نشه باورتون شاید وایستادم

  میکردم التماس بهش داشتم که بود پسری
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 بری بزارم محاله وایستا پاشا-من

 بابا نه-پاشا

 وگرنه شده اشتباهی حتما پاشا-من

 عشقت اسم که میگی صبح چی وگرنه-پاشا

 نوشته تهش که میده اس بهت یکی االنم امیره

 امیر

 تفاهمه سوء همش-من

 باشه اینطوری که امیدوارم-پاشا

 و وایستاد باالخره بفهمی میخوایی چطوری-من

 طرفم برگشت

 بده موبایلتو-پاشا

 چیکار؟ میخوایی-من
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 دیگه بده دِ-زد داد

 کوبوند گوشیمو و برداشت شمارشو بهش دادم

 هشب میخواست یعنی رفت امو سینه ی قفسه تو

 اخه؟؟؟ چرا من وای ای بزنه زنگ

 تمرف میشد دعوا قطعا میرفتم اگه نرفتم تر جلو

 خوابیدم

.... یادز خیلیم داشتم دلشوره شدم بیدار که صبح

 یه. هکتابخون برم پوشیدم لباس رفتم شدم بلند

 لوارش یه با رنگ عسلی مانتوی و مشکی ی مقنعه

 داشتمبر هم لی پشتیه کوله مشکی کتونی و جین

 بود مشغول فکرم کتابخونه خود تا بیرون زدم

 و دادم نشون کارتمو داخل رفتم رسیدم وقتی

 به کردم شروع برداشتم رمان یه شدم وارد
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 کی که نفهمیدم اصال خودنم خوندم خوندنش

 پنج ساعت دیدم ساعتمو شده ظهر از بعد

 خیلی اینجام که ساعته شیش من بودیعنی

 یه هخون رفتم کتابخونه بیرون زدم بود ام گرسنه

 تر زود باید ببره منو که نبود ماشین اصال راست

 ههمیش باالیی کوچه اون گفتم خودم با میرفتم

 چی پسره همون دوباره بودم راه تو داره ماشین

 طرفم اومد دیدم اونو ساالر امیر اهان اسمش بود

  میکنه چه اینجا این عالم دو خاک وا

 خانومی سالم-امیرساالر

 سالم-من

 ینپای که سرمو گرفت جلومو که برم میخواستم

  اوردم باال بودو
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 داشتین؟ کاری شده چیزی-من

 نیست؟ یادت منو-امیرساالر

 برم باید بگین زود بفرمایید یادمه چرا-من

 میزنم زنگ امشب بگم میخواستم-امیرساالر

 گرفته شمارمو که افتاد هیادم چی؟تاز زنگ-من

 شانس خشکه به بود

 ارکن رفت راهم سر از بفرمایید هیچی-امیرساالر

 اهمونج رفتم و انداختم بهش نگاهی نیم یه منم

 یگهد این ابرفضل یا کرد ترمز پام جلو ماشین یه

 یکی} شایان که این اوه اوه کردم بود؟نگاه کی

 ی عمو این بگم راستی این پاشا همین ادمای از

 { پوله خر خیلی من

  خانوم سالم-شایان
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 تویی که بازم-من

 میرسونمتون-شایان

 ی عهدف مثل یا دیدی منو اتفاقی ببینم بگو-من

 پیش

  بود اتفاقی ن-شایان

 میرم خودم برو-من

 نمیتونم ببخشید-شایان

 حرس با وایستادم جلوش رفتم شد گرد چشمام

 گفتم

 کن تکرار دیگه باره یه داری جرئت-من

  دبفرمایی-گفت کردو باز ماشینو در رفت شایان

 ماجرا داخل اومد ساالره این یهو
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 میشین؟ مزاحم چرا اقا-امیرساالر

 اونم میگه پاشا به شایان بشه دعوا اگه اوه اوه

 ویالمیشه وا گفتم من که اونه این نکنه فکر

 جنابعالی؟-شایان

 داره ربطی چه تو به-امیرساالر

 نیستم مزاحم من بگین خانوم ویتنا-شایان

 یهست کی پس نیستی مزاحم جدا هع-امیرساالر

 وت خابوند محکم سیلیه یه و جلو رفت بعد هان

  صورتش

  نیستن مزاحم میگن راست امیر اقا-من

 پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-گفت اخم با

 هستن عموم ی راننده-من
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  اهان-امیرساالر

 شایان-من

 بله-شایان

 دیدی منو که بفهمه چیزی پاشا نمیخوام-من

 نمیخوام وسط اومده اقا این زدی حرف باهام

  بشنوه چیزی

 نگم؟ میگین یعنی-شایان

 دقیقا-من

 بگم نمیتونم دروغ من-شایان

 نگو راستشم اما نگو دروغ-من

 خانوم نمیتونم-شایان
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 چه همهبف پاشا نمیخوایی-گفتم زدمو نیشخند یه

 ات بگم بهش هان؟میخوایی نمیکنی که غلطایی

 هان؟ میبینه اسیب بیشتر کی ببینیم

 بترسم بخوام که نکردم کاری من-شایان

 ببین میدونم منم که نگفته جون پریسا-من

 کنه داغونت بزنه پاشا که نکن کاری شایان

 نداره رو حرفی همچین تحمل اصال پاشا میدونی

 گفتن چی بهتون خانوم پریسا-شایان

 زبون به چیزا بعضی میدونی نشد عاعاع-من

 برو حاالم میخواد پورویی داره شرم اوردنشون

 کنن جمعت بیان میزنم زنگ وگرنه گمشو

 گازشو و شد ماشین سوار رفت عصبانیت با

 درک به رفت و گرفت
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 چیکار حاال میگیریا مردمو حال خوب-امیرساالر

 کیه؟ پاشا راستی کرده

 بدم؟ جواب کدومشو-من

 همشو-امیرساالر

 انمی گرگا میشه شب االن برو جون پسر برو-من

 میگیرن گازت

 منم کرد نگاه بهم باالها باال از زدو نیشخند یه

 ونهخ رسیدم تا گرفتم تاکسی یه رفتم گذاشتم

 بود شده شب

 ماون چشمامش کردم فکر ساالر امیر ی قیافه به

 متعادلی لبای نبود بدک هیکلشم بود مشکی

 بود گوشتی بینیشم بود گردوپر صورتشم داشت

  بزرگ نه اما
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 وقت این شما؟تا بودین کجا جان خانوم-گیتی

 من بیاد کسی اگه نکردین فکر اخه؟ شب

 بدم؟ چی جوابشو

 جوابشو تو حتما بود الزم که اومد کی مگه-من

 بدی؟

 منم منظورش-پاشا

 سره باال اقا یه کردم فکر خداروشکر اهان-من

 ندارم خبر کردمو پیدا دیگه

 نهات دختر یه که ندادن یاد بهت بلبل ببین-پاشا

 بیرون شب وقت این تا نداره حق مغز بی بچه

 بمونه؟هان

^MAHOSH^ 

 چنده؟ ساعت مگه عاعا-من
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 گذرایی نگاه دستش مچیه ساعت به پاشا

 9-گفت انداختو

 !!!چنده ساعت فکرکردم حاال خب-من

 یعنی این حاال؟؟؟ خب-گفت کردو تعجب پاشا

 راینقد چرا تو ارع؟ببینم زوده خیلیم یعنی چی

 میدی خودتو بزرگتره جواب پورویی

 شماست دست قزوین پای سنگ که اوال-من

 سالشه93 انگار بزرگتر میگه همچین ثانیا

 یعنی پس 61 تو اما سالمه وسه بیست من-پاشا

 بزرگترم کامل سال8تو از من

 کنیم چیکار بزرگترم خب بزرگتری اوهوم-من

 کنم؟ عوض لباسامو برم

  نونور لوس-پاشا
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 ایش-من

 یطوس تیشرت یه کردم عوض لباسامو باال رفتم

 دم موهامم کردم تنم مشکی قواصیه شلوار و

 بودم موهام عاشق من بستم اسبی

 دبو عموم زن اومد عمومم دیدم پایین رفتم بعدم

 چی نیست معلوم بودن اومده همه بود پریسام

 که باری اخرین یادمه اومدن باهم همه شده

 بزور بود خواستگاری واسه بودن اومده اینجوری

 چقدر پایین رفتم پیش ماه چن همین رفتم در

 خل این به بدن منو نکنه که کردم گریه

 خوبین همگی بر سالم-من

 عمو خوبی جان ویتنا سالم-عمو

 جونم ویتی خوبه–عموگالره زن
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 بود ناراحت پریسا پایین رفتم ممنونم-من

 چرا نمیدونم

 خوبی سالم پریسا-من

 داد جوابمو ناراحتی با

 دارم کار باهات بشین جون عمو ویتنا-عمو

 وشجل نشستم رفتم شده چی یعنی کردم تعجب

  کردم نگاه منتظر خیره بهش بعد

 بگیرم شیرینی ازت اومدم عزیزم -عمو

 چی؟ شیرینیه-من

 گردن می بر دارن بابات مامان-عمو زن

  واقعاااااا؟؟؟؟-میشدم مرگ ذوق داشتم

 ارع عزیزم ارع-عمو
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 بود لباش رو تلخ لبخند یه فقط کردم نگاه سها به

 گذاشت عشقش سعید که ای موقع اون اخه

 هر بابامم رفته دوستاش با که بود گفته اون رفت

  کرد بارش اومد در دهنش از چی

 این دارم برش رفتم خورد زنگ گوشیم یهو

 امیر که بود شماره همون شبیه خیلی شماره

 داشتم برش بود داده بهم ساالر

 بعله-من

 عزیزم سالم-امیرساالر

 بفرمایید سالم-من

 نشناختی؟-امیرساالر

 بفرمایید شناختم چرا-من

  میزنم زنگ که بودم گفته من-امیرساالر
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  خوبی تویی جون شیرین عه-من

 کشیدن هوار عین هاش خنده گوشی پشت از

 پا به برفیه چپ علی ی کوچه-بود

 چیه مزاحم بابا ن دارم مهمون ارع-گرفت خندم

 خواهر مراحمی

 دیگه مزاحمم یعنی-گرفت شدت اش خنده

 مراحمی؟ کردی فکر نکنه چی پس-من

 برس مهمونات به برو بابا خب خیل-امیرساالر

 خداحافظ عزیزم باشه-من

 رو خداحافظی جواب بدم اجازه بهش اینکه بدون

 وقته االنم خنگ سرش تو خاک کردم قطع بده

 مگه اخه زدنه زنگ
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 میان کی حاال گفتین که ممنونم عمو-من

 شب فردا-عمو

 خوب چه اهان-من

 شد درست کارشون ارع-عمو

 قراره سال سه بعد بدیم سورم باید پس-من

 بیان

 از من معلومه اره-گفت کردو ای خندیده عمو

 میگیرم ارسالن

 عمومم اسم ارزو مامانمم اسم ارسالن بابام اسم

 اونیکی اسم غزل مهیار مامان خالم اسم اردالن

 سپیده خالمم

  بگیرین حتما-من
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 االب رفتم منم شام برای میچیدن رو سفره داشتن

 منم زد زنگ واقعی خودش شیری دفعه این اخه

 کردن صدام بعد کردم تعریف براش ماجرارو

 جایی هیچ دیدم پایین رفتم وقتی شام واسه

 خها پاشا کنار صندلی یه جز بشینم من نیست

 عین کردم نگاهی یه سها به جدا چرا خدایا

 یدمد بعد بدرک نشستم رفتم بود دپرس همیشه

 رفته یادشون نوشابه

 بیارم نوشابه برم من اهم-من

 میرم من بشینین شما خانوم-گیتی

  بشین تو میرم خودم ن -من

 حسابی اوردم در یخچال تو از رو نوشابه رفتم

 عیه اشپزخونه بیرون رفتم بعدشم دادم تکونش
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 دنمیش شه باز که میدادم زور داشتم مثال الکی

 گفتم بعدشم الکیا البته

 نمیشه کنی باز میشه جان پاشا-من

 مهیار ی لوزالمعده تو جانش اهوع

 یخیل صورتش سرو تو ریخت کلش باز که همین

 نخندیدم و داشتم نگه امو خنده زور به بود باحال

 اوردم در هارو کرده تعجب این ی قیافه مثال

 هنوز که الکام رد اخه فهمید پاشا ولی الکی

 جای بود مونده نوشابه روی بود نشده خشک

 تو داشت چشماش با عالم خاک وایی بود چنگ

 میکردم حس میومد دردم میزد منو رویاهاش

 میخواست پاشا بعد راهه تو اشوب یه میدونستم

 گفت کنه عوض لباساشو
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 مولباس اتاقت تو برم من میشه جون ویتی-پاشا

 شدم خیره بهش شد کوفتم لقمه کنم عوض

 سرمو ناچاری سر از میکنن نگام دارن همه دیدم

 زد شیطونی لبخند یه دادم تکون مثبت عالمت به

 راضی من نفهمن اینکه برای بعدم باال رفت و

 اومد باالخره اونم خوردم بشقابو ته تا نیستم

 هک بولیزش جیب تو نشست کنارم اومد بیرون

 دمدی کردم توجه بعد داخلشه فلش یه بود معلوم

 فلشه اون تو من کنم چه حاال خوتا یا منه فلش

 یا بودن خودم های عکس چیزو های فیلم کلی

 کشیدم سر نوشبمو.ابرفضل

 قراره ما دارم ام دیگه خبر یه راستی-عمو

 ارواینج بغلی خونه بیایم کنیم عوض رو خونمون
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 رفتهگ ام سرفه گلوم تو پرید نوشابه یهو بگیریم

  کمرم تو میزد محکم هعی پاشام این بود

 بهتره خیلی بشم خفه دیگه کن بس-من

 نیومده بهت خوبیم-پاشا

 کردم پر اب لیوان یه اشپزخونه تو رفتم بعد

  خوردم

 شدین؟ ناراحت خانوم-گیتی

 شم ناراحت چی واسه-من

 میگیرن رو بغلی خونه میان عموتون که-گیتی

 من نه مربوطه خودشون به نداره ناراحتی-من

 اشتد سریال نشستم تلوزیون جلوی بیرون رفتم

 همش که پاشام میکردیم نگاه داشتیم همهمون
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 دارم میگفت چشماش با بود کرده زوم من رو

 زکی میگم شیطون به من برات

 رس رفتم رفتن شون عمو بود رفتن موقع دیگه

 وش قفل وایی رفته اونم سراغ ببینم لپتاپم

 رو نهزمی تصویر ایش کیه دیگه این بود شکسته

  ودب نوشته یه زیرشم بود گذاشته خودشو عکس

 تو اومد سها یهو من وای ای"عشقم برات دارم"

 هبست نیمه لپتاپمو در نزدیک اومد شدم بلند

 کرد نگاه زد پس و من کرد شک اونم گذاشتم

 خوند رو نوشته زیرش اون کردن نگاه کمی بعد

 یه اوردو و ورد ی صحفه کرد نگاه بهم برگشت

 کرد تایپ چیزی

 میاد بدت ازش ابجی-سها
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 داد تکون اره معنیه به سرمو

 قانونی سن به نخوایی چه بخوایی چه تو-سها

 میکنی ازدواج باهاش برسی

  خارج برم دانشگاهمو میخوام سها-من

 نمیزاره بابا-سها

 میکرد تایپ داشت اینارو ی همه

 بدم ازش خیلی ابجی سها-اومد در اشکم منم

 شستمن نشسته نیمه پاشو رو گذاشتم سرمو میاد

 لمث روزگارت ابجی ویتی-میکرد تایپ بازم سها

 دنب بزور میخواستن منم میکنم خواهش نشه من

 دیگه مهرانم سعید پی رفتم دیدی اما مهران به

 سراغم نیومد
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 سها برای مهران گرفت شدت گریم سها-من

  شد چی دیدم سعید با رفت سها اما میمرد

 نم مثل ات اینده که نکن کاری ابجی ویتنا-سها

 خب؟ بشه

 نشست اونم دادم تکون باشه معنی به سرمو

 اینجوری بعد به اون از کرد بغلم محکم و جلوم

 بیچارم ابجیه کردیم برقرار رابطه باهم

 صدای با صبح فردا برد خوابم سها پاهای روی

 علی امیر همون این اوه شدم بلند موبایلم زنگ

  که بود

 کردی؟ دقت ساعتت به-من

 ویتی معذرت بودی خواب وایی-امیرعلی

 کردی فراموش جانم؟خانومشو-من
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 ببینمت میخوام ویتنا-امیرعلی

 توقعاتی چه اوهوع-من

 اس که اینجایی بیا دیگه دوساعت-امیرعلی

 میدم

 رستوران یه ادرس اومد اس یه بعد کردم قطع

  اومد

 خوابیدم دوباره بالشتو رو گذاشتم سرمو بعدم

 هواس نرفتم نرم برم داشتم شک شدم که بلند

 شدم اماده بیان بابام مامان بود قرار که امشب

 منو نیومدی چرا داد اس زد زنگ خیلی امیرعلی

 کردم خاموش گوشیمو منم اینا و کردی مسخره

 نیک محلی بی بهشون یکمی همینن پسرا ی همه

 میشن بیخیالت
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 اوردیم فرودگاه از رو بابام و مامان رفتیم شب

 و کردم مالیم کمرنگ صورتی ارایش یه یه من

 اشنهپ کفشای و مشکی شلوار و طالیی مانتوی یه

 ملکا.شده پولکدوزی مشکی شال یه و دوسانتی

 دیدم خودمو اینه تو خوشگل و شیک بودم شده

 چه سها وایی بیرون رفتم کردم افتخار خودم به

 خیلی ایه قهوه مانتوی یه بود شده خوشگل

 مشکی شال و مشکی شلوار و کمرنگ

 ااونج برد مارو سینا شدیم ماشین سوار رفتیم

 ها صندلی رو نشستیم رفتیم دیدیم رو عموشون

 تک تک یه بود زده تیپی چه پاشا این اوه بیان تا

 موهاشم مشکی تنگ لی شلوار و ای سرمه

 اینو بده خداخیرش

ول53333333333333333333333333برق
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 اومدن هامم خاله دیدم بعدشم تازه گرفته تی

 اومد بود کرده خوشگلم بود اومده مهیارم اوخی

 نگاه چپ چپ پاشا این چقدر اخ نشست کنارم

 خخخخ مگه فلشه اون تو داشتم چی مگه میرد

 رامبدو بودن اومده هامم پسرخاله دوتا اون

 همه از من خوب ولی بودنا خوشگل اینام رادوین

 ی اندازه به برادر دوتا این بودم سرتر اینا ی

 . داشتن دختر دوس سرشون موهای

 کنم پیدا بابامو و مامانمو شدم موفق باالخره

  پریدم پایین باالو و دادم تکون دست واسشون

 دارن ملت حاال خب-گفت گوشم تو اومد پاشا

 نگاهش کردمو اخم دیگه کن بس میکنن نگات

 نهبرگردو روشو که نداشت کنیم کم رو اونم کردم
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 رومو کردو اعالم بس اتش خودم اخرشم

 هک بدیم سور ما شبش فردا بود قرار برگردوندم

 ومن نبودم بلد کاری که من اومدن مامانم و بابام

 االب رفتم خخخ بیرون کردن پرت اشپزخونه تو از

 چت سراغ رفتم کردم وصل نتمو اتاقم تو

 بشم ان که بود داده اس اخه مهیار با تصویری

 چرتو اونم میزدم حرف باهاش همینجوری داشتم

 فکرکردم زد اتاقمو در یکی یهو میگفت پرت

 یکس دوتا این غیر اخه باشن باید سها یا گیتی

 ولغ این یهو بفرمایید گفتم نمیان من اتاق تو

  بابا ای شد پیداش بیابونی

  یومدین پایین ساعته یه میکنی چیکار داری-پاشا

 بیرون برو داری چیکار تو-من
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 بیام گفتی خودت-پاشا

 تویی نمیدونستم من-من

 من از تر خوشگل چمه من مگه اه اه چیش-پاشا

 دیدی؟

 سقف االن کشید اسمون به اعتمادت اوهوع-من

  بیرون برو میریزه خونمون

 میکردی چیکار داشتی-پاشا

 بیرون برو چیکارمی تو-من

 شد بلند مهیار صدای یهو

  رفتی گذاشتی قبرستون کدوم ویتی-مهیار

 لپ نزدیک اومد زدو امیزی شیطنت لبخند پاشا

 گفت و کرد بازش کامل رو تاپ
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 مهیار اقا سالم-پاشا

-گفت دادو سر پوفی دیدی رو پاشا تا مهیار

 دارم کارش کجاس ویتی سالم علیک

 مهیار چیه-من

  خصوصیه-مهیار

 گمشم برم من یعنی-گفت خندیدو پاشا

 شدی باهوش چقده-مهیار

 شناختم رو ابی اسب توئه نشدم باهوش -پاشا

 پاشا بعدم زدم پخی یه نبود خودم دست یهو

 گفت شدو ناراحت مهیارم بیرون رفت

 ابی اسب گفت بهم که خندیدی من به-مهیار
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 کردم تعریف ماجرارو کل نشستم بابا نه-من

  خندیدیم کلیم

 بودن بابابزرگمم بزرگ مامان بودن همه امشب

 یکس تاحاال کجان نمیدونم مامانم وبابای مامان

 التاحا من خارجن اینکه مثل نگفت چیزی ازشون

 ندیدمشون

 اپاش با باید من که داره شدید اصرار بابابزرگم

 نظر این با کامال مامانبزرگم ولی کنم ازدواج

 چه پاشا این میدونه چون نه میگه مخالفه

 ایه حاشیه با سفید شلوار کت یه رفتم جونوریه

 درست قشنگ خیلی موهامم پوشیدم طالیی

 اصال بود چجوری نمیدونم.سها بودن کرده

 ارایش اون با بود چی هر ولی نفهمیدم شکلشم
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 هی خوشگلم ارایشم بدون من البته کرد خوشگلم

  کردم سرم مشکیم طوریه شال

 سالم همشون به منم بودن اومده همه تقریبا

  دادن جوابمو اونام کردم

 دارم کارت بیرون بیا ویتی-پاشا

  بیرون رفتم

 میگی چی هان-من

 بود؟ کی خانومه این-پاشا

 کدوم؟-من

 بود چادری اومد پسرش اون با که همینی-پاشا

 نامزدشه خیالم به که داشت دخترم یه

 واال نمیدونم-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

121 

 

 نمیدونی؟-پاشا

 ن -من

 بیرون اومد{مامانم دوست دختر}نازگل یهو

 هدیگ ی دقیقه چند گفتم منم داخل برم زد صدام

 میرم

 میگم همینارو اهان-پاشا

 دوست دختر این کردی ام دیوونه پاشا هوف-من

 میخواستی همینو تاحاال بچگیش از مامانمه

  بپرسی

 کار کارخونه توی پسرش ولی خوب نه-پاشا

  بابابزرگ ی کارخونه میکنه

 واقعا؟-من
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 پسرای این که بابازرگ موندم منم ارع-پاشا

 اشهب مهندسی مخ چه ببین نمیده راه الکی جوونو

 جوونه خیلی ارع-من

 تو برو خوبه خوبه-پاشا

 شد؟ چت واا-من

  تو برو هیچی-پاشا

 واون نداد را تورو بابابزرگ شد حسودیت چیه-من

 داد راه

 کار ولی عمران ام رشته خوب من ویتی-پاشا

 خب ای حرفه فنی داره نیاز چی به بابابزرگ

 تو برو گمشو حاال عزیزم

  طرفشون رفتم داخل رفتیم گفتم پوفی
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 مامان همون سیما خوبین خانوم سیما سالم-من

 نازگله

 ندیدمت بودی کجا عزیزم سالم-خانوم سیما

 اومدین شما نفهمیدم حیاط تو بودم بیرون-من

 حتما

  سالم-دانیال

 که اس پسره همون} دانیال اقا سالم-من

 {مهندسه بابابزرگم ی کارخونه تو بود حرفش

 جون نازگل سالم-من

 بود ام دیگه ی پسره یه عزیزم سالم-نازگل

  بود نازگل نامزد این محمد

 خوبین اقا محمد سالم—من
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 خانوم سالم-محمد

 داشتی کاری من با شما جان نازگل-من

 بود بزرگتر من از سالی سه یه نازگل

 نبود مهم زیاد ن جان-نازگل

 پس شده رفع اهان-من

 بود دردوبال مگه-مهیار

 نده پارازید شما داداشم-من

 خدا هعی داداشم هایی موقع چه-مهیار

 تو رفتیم پاشدیم نازگل با هوف رفت بعدشم

 کاری اخه حیاط های صندلی رو نشستیم حیاط

 رفتیم مام میزدن حرف داشتن همه نداشتیم

 ی نحوه از کرد تعریف برام چیز کلی بزنیم حرف
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 همینجوری االنشون تا محمد با اشناییش

 کلی نشست اومد محمدم بود تعاریفش وسطای

 شد پیداش پارازید ی سرکله تا خندیدیم گفتیمو

 صندلی رو گذاشت دستاشو من پشت اومد

 نیستم که مزاحم-پاشا

 سرش از اخه سرش رو کشید چادرشو نازگل

 بود افتاده

 مزاحمی خیلی چرا -من

 میگیرم نشنیده-پاشا

 نیست مهم بگیری ام شنیده-من

 داری جایزه نکنی چَه چَه ببندی بلبل-پاشا

  اتو جایزه نمیخوام-من
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 میبینی بد-پاشا

 شده چی باز-من

 هیچی-گفت زدو نیشخندی پاشا

 پاشا-من

 بود نوشته چی دیدی-پاشا

  ارع هع-من

 فعال خوبه-پاشا

 کم شرت برو-من

 باادب-پاشا

 رفتیم بعدشم زدیم حرف مام داخل رفت بعدشم

 هر من اوردن و شام وقتی بود شام موقع داخل

 ازب پارچ تو بریزم شه باز نوشابه میکردم کاری
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 طرفش گرفتم داخل اومد پاشا دیدم بعد نمیشد

 شو کت کرد چیکار نمیشه باورتون کن باز گفتم

 بعد االب ارنج تا استیناشم بغلم تو کوبوند اورد در

 تگرف بعدشم. محکم کشید دستم از رو نوشابه

 عقب رفت متر دو خودش ظرفشویی طرف رفت

 طریب ناباورییش عین در کرد بازش کشتیه انگار

  خخخ نکرد فوران چیزی

 میکنم تکرار دوبار رو حقه یه من فکرکردی-من

 هم ور نوشابه اش سینه تو کوبوندم کتشو رفتم

 و پارچ تو ریختم بعدم دستش از کشیدم محکم

 بود یچ همه تقریبا بودن نشسته همه بیرون رفتم

 مبلند این واسه اینم شم بلند من نبود نیازی

 کالسیکم اهنگ یه رفتم بود افتاده جا که کردن

 و شیری دخترا پیش رفتم دلنواز و اروم گذاشتم
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 تهران کردن کوچ زهراشون راستی بودن مریمم

 اون میکرد اشاره من به هی زهرا بودن اونام

 شخود واسه البته بود پاشا منظورش کیه پسره

 و خط واسم چشماش با همش چون گفت نمی

 هههه میکنم حالیت میکشید نشون

 و من بودن زدن حرف مشغول همه شام بعد

 میزدیم حرف باهم داشتیم زهرام و مریم و شیری

 بود رامبد وا برگشتم روم افتاد سایه یه یهو

 شده چیزی-من

 ن-رامبد

 میزد حرف داشت اخم با

 یبگیر میخوایی پاچه طلبکارا عین چرا پس-من

 زدی ابمو زیر شنیدم-رامبد
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 من؟-من

 عمم ن-رامبد

  خداروشکر اهان-من

 ندارم موخی شوخی کسی با من ببین-رامبد

 کردم چیکارت مگه من-من

 اب میخواستم من که گفتی پاشا به تو-رامبد

 بشم؟ دوست پریسا

 بکنم غلط من-من

 ویتی دهنتو ببند-رامبد

 میگم وقتی نکن باز منو دهن رامبد ببین-من

 نگفتم نفهم یعنی نگفتم

 گفته کی پس-رامبد
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 راسته حاال-گفت زدمو نیشخند یه

 طرف بره داره جرئت کی نه که معلومه-رامبد

 اوه اوه اوه پریسا

 چرا؟-من

  نداره سازگاری اصال چون-رامبد

 نگو بد عمومه دختر حاال خب-من

 خبر شده دار فامیل من واسه بچه ببند-رامبد

 نمیکنن پیدا جنازشم بدم لوش برم نداره

 که داری چی اصال ندارم ترسی من بگو برو-من

 بگی؟ بخوایی

 بر این زبون پس از بیاد یکی اوه اوه اوه-رامبد

 داریا حوصله بیاد
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 بابا گمشو برو-من

 داری تو پسرعموئه اینم ویتی ببین-رامبد

 کرده چیکارت مگه-گفتم خندیدمو

 هیچاکت سینه عاشق من میکنه فکر همش-رامبد

 اگه من اخه داره چی خواهرت اون اخه ابجیشم

 میشه زنم میاد کله با ویتی همین بخوام

 شون پورو نمیگم بهت هیچی نفله ببند هویی-من

 گنده خرس

 تورو بکشن منو حاال خب-گفت خندیدو رامبد

 نمیگیرم

 لحا گمشو برو بگیرنترشم بیا من جون ن-من

 برو ندارم

 خنده زیر زدن همه ها بچه رفت کنان خنده
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 بخندین اب رو درد کوفت-من

 االح دنبالتن پسر تا چن خوشبحالت پوف-شیری

 نمیاد کوفتم من

 ببندا-من

 نکن اذیت شیری-مریم

  تسلیم باش-شیری

 بود؟ کی-زهرا

 ماهی گودزیالباطعم-من

 چشیدی مگه-شیری

 ام خنده خودمم ترکیدن همه شد گرد چشمام

 همیزن حرف ن میخنده نه رادوین دیدم بود گرفته
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 رفتم میکنه فکر داره و داده تکیه مبل به فقط

 ودب نشسته نفره دو مبل رو اخه نشستم کنارش

 وسطیه مبل و دودستش بر جوانی دیدی اگر-من

 و شداس عاشق بدان کرده تکیه خالش ی خونه

 کرده گریه

 شکر خدارو کرد نگاه منو برگشت تعجب با یهو

 خورد تکون چشماش ی قرینه ساعت سه بعد

 ؟شوخی بزرگترو با شدی خل دختر ویتی-رادوین

 برادر میکنی مسخره چرا رادی-من

 داص اینجوری منو نگفتم مگه عمته رادی-رادوین

  نکن

 یخل کدوم عاشق ببینم بگو اخالق بد ایش-من

 شدی؟
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 عموم دختر-رادوین

 اصل سره رفت راست یه پورو چه خنده زیر زدم

  مطلب

 داره؟ ناراحتی این خوب-من

 ن-رادوین

 ناراحتی چرا پس-من

 دارن دعوا باهم اخه نیست راضی بابام-رادوین

 بکنم نمیتونم کاری من پس اهان-من

 نوچ-رادوین

 میگم خاله به ولی باش-من

 میزنه خودشو حرف اونم گفتم-رادوین
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 زیر زدم یهو شدم عاشق منم داداشم رادی-من

 خنده

 هست کی حاال-رادوین

 بادهوا-من

 کمرم تو زد محکم

 بمیری خخ آآآآآآآآآآآآآآآآاخخخخخخخخ-من

 رفتم شدمو بلند

 ای نبود ازاری مردم برای جایی گشتم جارو همه

 پاشا با داره اون بود دانیال اون دیدم چرا اخه بابا

 شد چی میومد بدش این از که پاشا میزنه حرف

 ! حاال؟؟

  پاشا-من
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 هوم-پاشا

 کجان؟ وبابام عمو-من

 دیدم کرد اشاره چپم طرف به چشماش با پاشا

 دوشونم هر میزنن حرف هم با دارن عموم و بابا

 جلو رفتم نگرانن

 شده؟ طوری-من

 بابایی ن-بابا

 م؟بگی بابا به کنیم کار چی میشه چی حاال-عمو

 چیو؟-من

 جهنمو فضوالی-عمو

 عمــــــــــــــــو-من

 داری؟ عمه میدونستی-گفت خندیدو
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 مــــــــــــــــــــــــ-من

 ؟؟؟؟؟؟؟ ـــــــــــــــن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 من پ ن پ -بابا

 جلوشون نشستم رفتم کردمو کوتاهی ی خنده

 میگفتین خب-من

 جمع اینو کی اینو اوهوع-عمو

 !!!!!!!میکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 نمیتونم من -بابا

 همه شد دزدیده که داشتیم خواهری یه ما-عمو

 میگه زده زنگ یکی اما کشتنش میکردن فکر

 اونجا شمال بریم فردا ما قراره. ماست خواهر

  بدیم ازمایش

 ؟ نگفتین چیزی تر زود اینو چرا-من
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 بگم ی مادر به میترسم-عمو

 خوبیه خبر چرا اخه-من

 بزرگ هیجان ،یه شوکه یه خوب یا باشه بد-بابا

 راز منم دیگه برین خوب لحاظ اون از اهان-من

 بمونه خیس میزارم رو نخودا دارم

 و مادری بجز میدونن همه-خنده زیر زد بلند عمو

 وپاشا تو

 میدونستن همه اتیش داشتم

 ایـــــــــــــــــــــش

 گفتی دلت تو االن حتما حاال نزن-بابا

 ایـــــــــــــش

 ابرومو تای یه منم خنده زیر زدن دوشون هر

  رفتم و باال دادم
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 دنمیکر بازی یاپوج گل داشتن دخترا سراغ رفتم

  خنگ های بچه

  رفته سر حوصلم شیری-من

 کنم چیکار-*شیری

 مرفتی باهم کنیم عوض هوا بیرون بریم بیا-من

 اباوب عمو اونروز صبح فردا زدیم حرف کلی بیرون

 نکرد کشی اسباب مامانشم پاشاو شمال رفتن

 کل بود خوبی و بزرگ ی خونه بغلیه خونه اومدن

 اومده ادم کلی بودم شربت بردن حال در رو روز

 غر هعی هم عمو زن بشه تموم تر زود تا بودن

 رفتنه وقتنه چه االن میزد

 شد اماده خونشون تا کشید طول هفته یه کال

 هم حالشون اومدن بعد روز سه بابامم عموو
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 ربراد دوتا این نیست معلوم گرفته هم بود خوب

 چشونه

 بابایی الم ســــــــــــــــــــــــ-من

 جون عمو ســـــــــــــــالم

 اومدن کردن بهم خالی و خشک سالم یه فقط

  ما ی خونه داخل

 شد؟ چی ارسالن-مامان

 خواهر اون بود مثبت ازمایشات جواب هیچی-بابا

 ماست

 یـــــــــــــــــــوهـــ-من

 عمـــــــــه یه ـــــــــــــــــــــــو

 یرینش حاال همین از یوهو یکی تو بابا ببند-پاشا

 کرد شروع زبونیشو
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  میگی داری چی اوهویی-من

 نگیرین پاچه میمیرین– گفت داد با عمو زن

 شد؟ چی ببینیم

 دادیم گوش شدیم الل دومون هر

 برادراو با اینجا بیان فردا پس واسه قراره-عمو

  ببینتش بابا و مامان خواهراش

 برادراش خواهر چرا حاال-پاشا

 بیاد تنها نمیدن اجازه-بابا

 سالشه؟ 62 مگه-من

 دارن سن43 باالی هاش بچه خوب نه-عمو

 همن پشت میگن
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 قوربونت عووووووووووق ویتی بقول اوهوع-پاشا

 واقعا جاها بعضی حرکاتت از بعضی ویتی برم

  میخوره بدرد

 تو شکلیه چه من ی عمه یعنی اتاقم تو باال رفتم

 ندارم حالشو کن ولش اه کردم تصورش ذهنم

 بو سراغ رفتم و نشستم تاپم لپ پشت رفتم

 گردی

 اون میگذشت همینجوری هم سر پشت روزا

 رفتم من برسن اونا شبش بود قرار که روزی

  بخرم لباس خرید

 و مشکی جذب شلوار و مشکی و قرمز تونیک یه

 نه مشکی قرمز مانتوی بایه و قرمز براق شال

 تا بود8 ساعت دیدم ساعتمو کال ساده نه جیغ
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 بودم نیاورده ماشین اخه میشد ده حداقل برسم

 وضع لباسامو خونه میرفتم تازه باید بیرون رفتم

 ردموا گیر سختی به ماشین رفتم فوری میکردم

 وت رفتم همونجا گذاشتم کلیدو شدم خونه وارد

 لیو نبودم ارایش اهل زیاد پوشیدم لباسامو اتاقم

 صورتی ارایش یه میبینم دارم عمم دیگه خب

 دیدم اژانس بزنم زنگ رفتم کردم مالیم خیلی

 ودب کرده سره یه اخه پاشائه این ومیزنن ر ایفون

 میگی چی-من

  باهم بریم بیا-پاشا

 میایی تو مگه-من

 نمیکنه ول بزگت پدر وقتی-پاشا
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 رفتم و کردم قفل درارو سریع ندادم جوابشو

 هب انگار پاشا کردم باز رو حیاط در رسیدم بیرون

 طرفم شد پرت کردم باز که درو بود داده تکیه در

 بیشعور شدم له اخـــــــــ روم افتاد

 وقتی میده تکیه در به کی اخه بیشعور-من

 بشه؟ باز قراره میدونه

 زود ایندفعه میومدی دیر توهمیشه اخه-پاشا

  اومدی

 شی؟ بلند پام روی از میشه حاال-من

 درد شد بلند بود گرفته اش خنده پاشا

 وت شدم ماشین سوار رفتم و دادم تکون لباسامو

 زد غر راه کل
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 قهرش خدا ما ی عمه این موندم من اخه-پاشا

 میومد؟ تو دیر دوروز میگرفت

 نه میگی خودت واسه-من

 بودا مهمونی اه-پاشا

  برو خب-من

 که خونش تو نمیده رام دیگه بابابزرگ-پاشا

 نزن یکی من سر غرشو لطفا پس-من

 چیه میدونی ویتی-پاشا

 چیه-من

 کسی با یا باشم نداشته حال وقت هر من-پاشا

 خالی تو سر هاشو عقده میام باشم کرده دعوا

 ندهخ زیر زد بعد میشم اروم قشنگ خیلی میکنم
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 درد ــرض مــــــــــــــــــــــــ-من

 نفله

  میخندید داشت همونجوری

 نمیری هم که نمیشه کم روتم میاد خوشم-من

 خندید بابابزرگ ی خونه خود تا

 شاپا میشدیم ورودی در وارد داشتیم داخل رفتیم

 داخ رفتم منم زدن غر ریز ریز کرد شروع ه دوبار

 در پشت موند اونم بستم درو

 کن باز درو چل و خل ویتی-پاشا

 که همونجایی برو تو بیایی نمیخواستی توکه-من

 باشی میخواستی

  بشکونما درو این نزار-پاشا
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 شا قیافه االن یعنی میخندیدم بهش در پشت از

 نه خنده زیر زدم کردم تصورش بود چجوری

 حرص وقتی بود مانند سبزه پوستش اینکه

 دمیش لجنی اون ولی دیگه میشید قرمز میخوری

 اون البته میکنن نگام چپ چپ دارن همه دیدم

 کرد باز درو داشتن عادت هامون خونواده مهمونا

 خشمش سرم تو بزنه میخواست کفشش با

 اخلد رفتیم ترسید باباش از یا کنم فکر خوابید

 بود ناراحت هاشون قیافه اما بودن محبت با همه

 امپاش عممه کدوم نفهمیدم من که بود زن اینقدر

 نشست رفتم سالم گفت فقط انگار ن انگار

^MAHOSH^ 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

148 

 

 رفته بزرگا ی همه نشستم کنارش رفتم منم

 اومدیم اینجان جوونا دیدیم م ما ور اون بودن

 اینجا

 نمیکنیا غلطا این از دیگه-پاشا

 جنابعالی؟-من

 عوضی خنگول-پاشا

 گفتی؟ چیزی-من

  نمک تکرار میخوایی ارع-گفت شاکی خیلی پاشا

 ببینم کن تکرار-من

 اومد بزرگ بابا موقع همون

 دومون هر شو بلند یعنی پاشا بازوی تو زدم من

 !!!!!!ما؟؟ کی اوهوع احترام واسه پاشدیم
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 نیاینا وقت یه شما سالم نیام من-بابابزرگ

 نمیذاره حواس اینه تقصیر همش-پاشا

 میسوزی من عشق در اینکه ن-من

 رو گاله اون در ببند-پاشا

 راحت نفس یه مام رفت نکردو تحمل بابابزرگم

 ندار همه دیدیم جامون سر نشستیم کشیدیمو

 چهارتام بودن دختر تا سه میکنن نگاهمون خیره

  کردن معرفی خودشون پسر

 یکیم اون مجتبی محمد پسرام مینا مریم مهال

 بودن عمم همون ی ها بچه مهال و مهدی. مهدی

 شون دایی های بچه محمدم و مجتبی و مریم

 هک میومد حساب به خالشون دختر مینام میشدن

  مامانشه پیش که داشت کوچیکم داداش یه
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 اشاپ چلغوزم این هستم ویتنا منم خوشبختم-من

 عمته چلغوز-پاشا

  کردن نگاهش وحشیانه همه یهو

 دیگه اینم شدی که دارم عمه اوه اوه-پاشا

 خودتی چلغوز ویتی ببین گف نمیشه

 ابرات میام رو سی دابلیو اون در ببند پاشا-من

 ببینم بیا-پاشا

 تراس در از خو بری نمیخواستی تو مگه-من

 دیگه برو اشپزخونه پنجره

  بمونم میخواد دلم اصال=پاشا

  درک به-من
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 ودنب نشسته بزرگا که طرفی چون شد بلند پاشا

 کرد بلندم و کشید محکم دستمو نداشت دید

 اشپزخونه تو کشیدتم بعدم

 وریاینج من با کسی جلوی دیگه بار یه اگه-پاشا

 پاشی نتونی که میزنمت چنان بزنی حرف

 وحشی کن ول دستمو-من

 تهشو تا و ریخت یخچال تو از اب لیوان یه پاشا

 ربهگ یه دیدم شدم خیره پنجره به منم کشید سر

 تنشس اونا پیش بیرون رفت پاشا میشه رد داره

 بعدش خوردم برداشتمو الو زرد دونه یه رفتم منم

 وردخ زنگ گوشیم نشستم که همین بیرون اومدم

 پاشا جز به کردن نگام برگشتن همه اه گفتم بلند

 دبلن میکرد بازی بلندش ناخونای با داشت که
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 اون بابابزرگم ی خونه نماز نزدیک رفتم شدم

 توش بابابزرگم که کوچیکه اتاق یه خونه نماز

 هپل تا ده چیزا اینجور میخونه قران میخونه نماز

 اونجان همه مدارکشم اسنادو پایین میره میخوره

 دادم جواب رفتم

 بله-من

 سالم-

 بفرمایید سالم-من

 نیست؟ یادت منو-

 شما؟ ن-من

 ساالر امیرم-امیرساالر

 بگو تویی اهان-من
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 ببینمت میخوام-ساالر

 االن؟-من

 شد وقت هر ن– ساالر

 نمیشه ن اهان-من

 چرا؟-ساالر

 خداحافظ میگم من چون -من

 اتونم خونه دم5 ساعت ظهر از بعد فردا-ساالر

 میزنم زنگ نیایی

 ی پسره ایش ان پورو ملت چه کرد قطع بعدم

 گفتم بلند چیز

 پشت پاشا دیدم باال برم برگشتم که همین

 ندیدم من اودمه کی این وا سرمه
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 عالمت به سرمو منم میکرد نگام سوال عالمت با

 دادم تکون چیه

 بود؟ کی– پاشا

 اینجایی؟ کی از-من

 کیه؟ چیز ی پسره این بده جوابمو – پاشا

 شم رد میخوام کنار برو بود شیری هیچکی-من

 وجل میومد داشت شده پسر کی از شیری-پاشا

  دیگه بودم شده اتاق وارد عقب میرفتم منم

 هدف چن کنار برو شدی دیوونه تو که وقتی از-من

 نمیزاشت ولی شم رد کنارش از میخواستم

 بود؟ کی بگو نریز مرض ویتی عجب– پاشا

 گفت تعجب با داخل اومد مامانبزرگم یهو
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 میکنین؟ چیکار اینجا دوتا شما-مادری

 فتگ مِن و مِن با ایستاد من کنار و برگشت پاشا

 هیچی-پاشا

 تگرف بازوشو مامانبزرگ که بره میخواست بعدم

 گفت من به رو

 امم دیگه ی دقیقه چن باال برو جان ویتنا-مادری

 رد پشت رفتم بعدش کردم نگاه پاشا به میام

 میگن چی ببینم وایستادم گوش

 ونا بگی زور ویتنا تو که روزی پاشا ببین-مادری

 هستی که عموشی پسر مردم من که روزیه روز

 تکلیف واسش نداری حق سیاه جهنم به درک به

 هدار پدر نداره برادر داره بابا خودش کنی تعیین

 باشه پشتته بابابزرگت نداره اقاباالسر به نیازیم
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 فهمیدی مردم من بشه تو زن اون که روزی اما

 از ولی دارم دوست اون ی اندازه به رو تو من

 سالش65 اون وقتی که شدم ناراحت اونجایی

 خجالت کردی خواستگاری باباش از رفتی بود

 یول نگفتم اینارو تاحاال عموت روی از نکشیدی

 جیگرمی ی پاره دارما دوستت خیلی نمیزار بدون

  ن ولی

 نببی و اش قیافه بود شده الل پاشا مدت این تو

 اتفاقاتی ولی بودم خوشحال دلم ازته باشه چی

 رخت داشتن دلم ته میفته اینده توی که

 ناو میترسم پاشا از میکنم اعتراف میشستن

 بار یه دیدم اره عصبانیتشو ولی ندیدم روشو

 چهسرکو مامانبزرگ واسه میرفتیم داشتیم باهم

 کهتی من به پسر یه پیش دوسال بخریم رشته
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 زده چاقو رو یکی بارم یه کرد ناکارش زد انداخت

 یوقت بدیه جونور بود بازداشگاه تو دوماهی تا بود

 همش زد رو حرفی همچین بابام به پیش سال

 بولق داره دوسش خیلی چون بابام نکنه میگفتم

 دوسش خیلی خیلی چرا نمیدونم بابام اخه کنه

 بدجوری دید منو بیرون اومد پاشا یهویی داره

 رفتم زود من باال رفت بعدشم میکرد نگام

  نفهمه مامانبزرگم

 منم خودش جای همون بود نشسته بود رفته

 شستمن که جاییم این البته کنارش نشستم رفتم

 بشینم نبود ای دیگه جای چون بود اجبار سر از

 تا سه اون با داشتم نداشتم که مرض وگرنه

 ننیست مغرور خاکین بود معلوم میزدم حرف دختر

 بودم ندیده عمم اون حتی من بودن بزرگتر من از
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 هک ببینم رو عمم اینا ماامانم پیش برم پاشدم

 گفت پاشا

 کرده گل خودشیرینیت دوباره چیه-پاشا

 ببین حاال میگیرم حالتو ارع شدی خوشحال

 فتمگ بشنوه که جوری منم رفت شدو بلند بعدشم

 ببینی خوابشو مگه-من

 کوبوند پشتش محکم هم درو رفت بعدم

  اینجوریه چرا این-مهال

 پاشاس؟ منظورت-من

 یجوریه؟ اینجا کی پس اره-مریم

 گازش مورچه دوباره حتما چرا چمیدونم-من

  چمیدونم زدن نیشش ها پشه یا گرفته
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 میشدا یچیش جدی جدی-مینا

 اینه؟ من پسردایی یعنی-مهال

 متاسفانه ارع-من

 خندیدیم همه

 نبود پاشا فقط بودن همه دیگه بود شام موقع

 ریمبخو شام بیاد پاشا بگو برو ویتنا-بابابزرگ

 برم؟ من چرا-من

 کرد اخمم یه ویتی-بابا

 طحیا تو رفتم و دادم جوابشو غلیظی اخم با منم

 اه علف با داره نشسته سیاه توسکای زیر دیدم

 میکنه بازی بازی

 نشستی اینجا چرا-من
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 ندارم اتو حوصله گمشو برو-پاشا

 شام بیا گفت بابابزرگ-من

 گمشو نمیام-پاشا

 داری دیگه-من

– گفت و باال اورد اشارشو انگشت شدو بلند یهو

 یبزن زری چه بگی چی میخواستی چی؟مثال داری

 هان؟

 بریم بیا-من

 نمیام من برو تو گفتم-پاشا

 ننمیز من جون به غرشو نیایی اگه دیگه بیا-من

 درک به-پاشا

 بیا میکنم خواهش-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

161 

 

 تگرف بازوهامو نزدیک خیلی تر نزدیک اومد پاشا

 گفت و

 ازمب باشن پشتت عالمم کل ویتی ببین-پاشا

 زیادی غلطای پس فهمیدی من به میرسی تهش

 افتاد؟ نمیکنی

 اخالقات چرا اخه نکن اینجوری تروخدا پاشا-من

 انگاربا که میکنی رفتار یجوری چرا اینجورین

 تپس حیوونم از ارزشش که میکنی رفتار کسی

 تره

 هک درخونه طرف به رفت نگفتم هیچی کردم اخم

 افتادم راه سرش پشت منم تو بره

 زن بهم حال ایشـــــــــ
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 هم پاشا بودن نسشته همه داخل رفتم وقتی

 دلیصن یه بشینم رفتم منم بود نشستن درحال

 منو میخوان خونواده کل اصال پاشا روی روبه

 چرا؟ جدا این به بندازن

 ودنب ریخته برام نشستم رفتم چی همه بیخیال

 من بود گشنم خیلی خوردن به کردم شروع

 در یهو بخور غذا دیر دیر داشتم عادت همیشه

 بازی نمیخورد افتاد پاشا به چشمم خوردن حین

 گفت مامانبزرگم یهو میکرد بازی

 بدمزه نمیخوری چرا عزیزم جان پاشا-مادری

 اس؟

 اس بدمزه خیلی ارع-گفت ناباوری عین در پاشا

 نداره مزه
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 مبود شده سیخ منم کردن نگاش برگشتن همه

 کردو اخم عموم نداشتم رو حرفی همچین انتظار

 گفت عصبانیت با

  پاشا-عمو

 هشب خیلی عمو میگم پاشارو رفت بلندشدو اونم

 یگنم بعدش بیا انگار نه انگار ولی وایستا گفت

 اه میریزه ازش ادب خوبیه پسره

 شروع منم خوردن به کردن شروع دوباره همه

 بیرون رفت عمو زن شد غذاهاتموم وقتی کردم

 حدس بود رفته کال اینکه مثل اما پاشا دنبال

 رهمی چی هر یا عصبانیه وقت هر باشه کجا میزدم

 جای اونجا شهر بیرون دورا دور تو ای کافه یه

 میکشن خخخ سری تو خاک میرن الواتاس التو
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 وراینط و وقلیون سیگارو حد در فقط پاشا البته

 حتی عموم نداره قبول همونشم عمو ولی چیزاس

 ولی بابام برعکس نزده سیگارم پک یه تاحاال

 بابام نیست اون مثل باشه چی هر من بابای

 بدش کردن کار از اون ولی کاره درگیره همش

 و کسی چه میبینین همش گردشه درحال میاد

 . من به بندازن میخوان

 شبچگی درباره عمم بودیم نشسته بودیم رفته

 برادرش از ولی بود اومده خوشش من از میگفت

 ابزیرکاهاشاخ اون از بود معلوم نیومد خوشم

 میگفت همش بده جواباشو که پاشاس جالدش

 بچتونو گذاشتین چطوری شده گم شده چی که

 در حرسم منم میکرد زیاد مادریمو داغ بدزدن

 سفید اسب با رسید پاشاخان هیو که بود اومده
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 ازش عمو کرد سرسریم سالم یه نشست اومد

 اییهو یه رفته گفت اونم بودی کجا نفله پرسید

 این دوباره باز میاد بهش واقعا نفله بخوره

 اش قیافه پاشا. کرد شروع{عمم برادر} سجاده

 شه منفجر که االنه بود دیدنی

 مگشتین؟ببین دنبالش شد؟اصال گم کجا-سجاد

 چمب بگردن؟من دنبالش بودین گفته پلیسام به

 میشدم دیوونه میمیردم میکردم دق میشد گم

 اوردین؟ طاقت چطوری

 شه منفجر که االناس میاورد جوش داشت پاشا

 صداش پاشا اخرشم نمیکرد تموم ام سجاده این

 اومد در
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 یمیش فقط هات بچه نگران ،تو خوبی تو نه-پاشا

 چقد بگو بده ادامه نداریم دل ماها خوبی شما

  بده ادامه بگو کردی عزیزی ت ها بچه واسه

 ونبد پاشام بیرون بیا دقیقه چن پاشاجان-عمو

 چپ چپ اخمش همون با شد بلند حرفی هیچ

 هچ ببین بیرون رفت میکرد نگاه سجاد اون به

  شود

 تا گرفت حالشو باحالی خیلی گرم دمت پاشا ولی

 و عمم شد قرار شب اون بزنی حرف باشی تو

 بابازرگ ی خونه عمم شوهر و زنش و برادرش

 برن هاش بچه با شوهرش با عمم خواهر باشن

 ما ی خونه بیان بزرگم های بچه عموشون خونه

 منمیدون میشدن جا بابابزرگ ی خونه تو همشون
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 که اینه خاطر به شاید کردن اینطوری اینا چرا

 همشون واسه نمیشه اونجوریم اخه باشن راحت

 اه داره خواب اتاق تا68 بابابزرگ بود خواب اتاق

 جا من داشت مشکل چی یه اینجا فقط لعنتی

 میکردن فکر داشتن همه برم باهاشون نمیشدم

 گفت عمو اما بیاد دوباره بابام

 هم بغل هامون خونه که ما بره پاشا با خب-عمو

 خالی داره پاشا درضمن نمیشه کج راهش پاشام

  میره

 بیاد من با ویتنا جان عمو اره-پاشا

 بولق فوری برگشتن دوباره تنبلی روی از بابامم

 نه یا میری باهاش نپرسید من از هیچکس کرد

 مام دیگه خب مهمه براشون نظرم که چقدرم
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 دنمیش واقعا میرفتن جلو داشتن همه شدیم راهی

 با من برن پاشا با میرن عمو یا بابا با که اونایی

 برام بود سوال اونا؟؟واقعا

 افتاد راه شدم ماشین سوار

 جدا ولی بیشعوری میاد توبدم از درسته پاشا-من

 راه مخم رو داشت دادی جوابشو خوب گرم دمت

 میرفت

 من باشی راحت تو اینکه واسه ولی ارع-پاشا

 ضیهق بابام به بود گفته مامانبزرگم خوردم سیلی

 رو نمازخونه ی

 خوردم کتک من همش تو خاطر به

 نگاه ناباوری با فقط نداشتم ن زد برای حرفی

  میکردم
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 ویتی-پاشا

 بعله-من

  طرفم برگشت داشت نگه بغل زد

 میکنی چیکار کیه؟داری امیر ویتنا-پاشا

 مه پشت بار چندین بعد پایین انداختم سرمو

 زدم پلک

 ارع؟ راسته پس اینجوریاس که عه-پاشا

 ودب اومده اشتباهی میکنی اشتباه داری پاشا-من

 واقعا چیز ی پسره گفتم که امروزم پیام اون

 میگم راست بخدا بود مزاحم نبود شیری

 فکر باش منو میکنی خر بچه قشنگ-پاشا

  بگی دروغ نیستی بلد تو میکردم
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 گذاشت اهنگم یه بعد افتاد راه

 یته حسین و تتلو امیر از باش من با آهنگ متن

 

 بهشتم توو تو با من ، عشقم بدون اینُ تو

 بمون پیشم پس چشمم، تا دو تَره تو بی

 حسین و تتلو امیر از باش من با آهنگ متن آخه

 تهی

 

 بهشتم توو تو با من ، عشقم بدون اینُ تو

 یته حسین و تتلو امیر از باش من با آهنگ متن

 

 بهشتم توو تو با من ، عشقم بدون اینُ تو
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 بمون پیشم پس چشمم، تا دو تَره تو بی

 نگاتم دیوونه چشاتم، عاشق من آخه

 …بدون عاشقم لباتم، اون طعم مست

 …بدون عاشقم

 کردی مهربونی من با کردم بچگی من چقدر هر

 صبوری تو بازم کردم بدی من هم چقدر هر

 کردی

 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

 من از بگی بد همه پیش جا همه حقته

 یب بچه یه مثل من کردم، بچگی شده وقتا خیلی

 عقلم
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 خواد نمی من، از بشی رد و بری حقته آره

 اصالً بشی من دلواپس

 همدم شی خنده یه دلخوش خواد نمی

 بتر رو هر من های بدی خاطر به ببینم خوام نمی

 غم از شی شکسته

 از نمون، دیگه برو گفتم اولم اون از بدم من آره

 منم

 نرم من نگو باش نداشته توقع

 احمقم همون هنو من گفتم آره

 نی کشکی عاشقی دادی یادم تو ولی

 بخشیدی سادگی به بدمُ کارای

 تو با هستم منم آخرش تا باش من با
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 پاشو تخت از من یاد به یا کنارم صُبا

 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

 سینه تو تپه می تو واسه من قلب

 ببینه تورو تا کنه می سر پنجره لب روز هر

  اما موندی قصه پری مثه من واسه

 غم همش تو که نفهمیدم من

 من بی غم از باری می تنهایی تو

 بازم اما

 کردی مهربونی من با کردم بچگی من چقدر هر

 صبوری تو بازم کردم بدی من هم چقدر هر

 کردی
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 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

 بمون پیشم پس چشمم، تا دو تَره تو بی

 نگاتم دیوونه چشاتم، عاشق من آخه

 …بدون عاشقم لباتم، اون طعم مست

 …بدون عاشقم

 کردی مهربونی من با کردم بچگی من چقدر هر

 صبوری تو بازم کردم بدی من هم چقدر هر

 کردی

 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

 من از بگی بد همه پیش جا همه حقته
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 یب بچه یه مثل من کردم، بچگی شده وقتا خیلی

 عقلم

 خواد نمی من، از بشی رد و بری حقته آره

 اصالً بشی من دلواپس

 همدم شی خنده یه دلخوش خواد نمی

 بتر رو هر من های بدی خاطر به ببینم خوام نمی

 غم از شی شکسته

 از نمون، دیگه برو گفتم اولم اون از بدم من آره

 منم

 نرم من نگو باش نداشته توقع

 احمقم همون هنو من گفتم آره

 نی کشکی عاشقی دادی یادم تو ولی
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 بخشیدی سادگی به بدمُ کارای

 تو با هستم منم آخرش تا باش من با

 پاشو تخت از من یاد به یا کنارم صُبا

 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

 سینه تو تپه می تو واسه من قلب

 ببینه تورو تا کنه می سر پنجره لب روز هر

  اما موندی قصه پری مثه من واسه

 غم همش تو که نفهمیدم من

 من بی غم از باری می تنهایی تو

 بازم اما

 کردی مهربونی من با کردم بچگی من چقدر هر
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 صبوری تو بازم کردم بدی من هم چقدر هر

 کردی

 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

 نگاتم دیوونه چشاتم، عاشق من

 …بدون عاشقم لباتم، اون طعم مست

 …بدون عاشقم

 کردی مهربونی من با کردم بچگی من چقدر هر

 صبوری تو بازم کردم بدی من هم چقدر هر

 کردی

 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

178 

 

 من از بگی بد همه پیش جا همه حقته

 یب بچه یه مثل من کردم، بچگی شده وقتا خیلی

 عقلم

 خواد نمی من، از بشی رد و بری حقته آره

 اصالً بشی من دلواپس

 همدم شی خنده یه دلخوش خواد نمی

 بتر رو هر من های بدی خاطر به ببینم خوام نمی

 غم از شی شکسته

 از نمون، دیگه برو گفتم اولم اون از بدم من آره

 منم

 نرم من نگو باش نداشته توقع

 احمقم همون هنو من گفتم آره
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 نی کشکی عاشقی دادی یادم تو ولی

 بخشیدی سادگی به بدمُ کارای

 تو با هستم منم آخرش تا باش من با

 پاشو تخت از من یاد به یا کنارم صُبا

 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

 سینه تو تپه می تو واسه من قلب

 ببینه تورو تا کنه می سر پنجره لب روز هر

  اما موندی قصه پری مثه من واسه

 غم همش تو که نفهمیدم من

 من بی غم از باری می تنهایی تو

 بازم اما
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 کردی مهربونی من با کردم بچگی من چقدر هر

 صبوری تو بازم کردم بدی من هم چقدر هر

 کردی

 میرم می تو بی ،من من عشق باش من با

 نمیرم تو پیش از من عشق باش من با

 شدم پیاده حرفی هیچ بدون منم خونه رسیدیم

 رهبب ماشینشو اینکه بدون اونم خونمون سمت

 بود شده قرار انگار داخل رفتم وقتی رفت داخل

 عموشون ی خونه بقیه باشن ما ی خونه جوونا

 چه کنم تحمل و این ریخت باید دوباره اوه اوه

 میومد ایفون زنگ دیگه شود

 بله-من

 کردن بیرونم منم-پاشا
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 داخل اومد کردم باز خندیدمو

 هس اینم اوه اوه اوه گفت اروم مهال

  جونوریه چه پاشا بود فهمیده اینم

 این خوبه خیلیم چشه من عموی پسر مگه-من

 کنین تحملش نمیتونین که شماهایین

  بخوابم کجا من ویتی-پاشا

 برس یه-من

 ایاو دادم اتاق همه به ها میگه راس بابا ای

 امشب نمیخوام که من بیخیال کنم چیکارش

 کنم تموم امشب رمانمو میخوام اخه بخوابم

 بخوابم نمیخوام

 من اتاق تو برو-من
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 کجا؟ خودت پس-گفت کردو تعجب

 نمیاد خوامب من-من

 میشه؟ مگه-پاشا

 توش خالیه که اتاقه اون نمیاد خوابم اره-من

  من اتاق تو برو تو نداره هیچی

  رفت کردو قبول پاشام

 بره؟ گذاشتی چرا -مینا

 دب که بخوابم پیشش برم نمیخوام که من -من

 بودن رفته همه میخوامبخونم همینجام من باشه

 تاداف یادم کنم عوض لباسامو رفتم منم بخوابن

 رو لباسامو کنم چیکار حاال وا اتاقمه تو پاشا که

 زدم در رفتم میکنم عوض حموم تو میرم میدارم
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 داشتم داخل رفته خوابه کردم فک نداد جواب

  شده بیداره دیدم که دار ور لباسامو

 کردم بیدارت ببخشید اخ -من

 عوض لباساتو میخوایی کردی بیدارم ارع-پاشا

 کنی؟

 اوهوم-من

 بیرون میرم من پس-پاشا

 و طرفم برگشت تعجب با یهو نمیخواد ن-من

 چی؟-گفت

 میکنم عوض حموم میرم-من

  اهان-پاشا
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 فکر چی خودش پیش ببین خوابید رفت بعدم

 عوض حموم تو لباسامو رفتم منحرف باش کرده

 و مشکی جذب شلوار و طالیی تیشرت به کردم

 میخوندم رمان داشتم بستم اسبی دم موهامم

 داره سایه یه دیدم یهو نبود هیچجا به هواسم

  پاشا کردم فکر شدم بلند پایین میاد

 شده؟ طوری پاشا-من

 نیستم پاشا من ببخشید-

 هستم مجتبی که این اِوا

 ردمک فکر دونستم نمی مجتبی اقا ببخشید-من

  س پاشا

 رمب میتونم من ببخشید میکنم خواهش– مجتبی

 بخورم؟ اب
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 رو با من باشین داشته تشریف شما بله بله-من

 میارم براتون

 تکجاس بگین نمیشم کارتون مزاحم ن-مجتبی

 یخچاله توی ببخشید-من

 خیلی مهال و مریم اشپزخونه داخل رفت بعد

 نمیزنه حرف چرا که پرسیدن ازم سها ی درباره

 ی سایه یه دیدم میرفتم تفره نگفتم هیچی من

 سرمه باال گنده

 شده طوری مجتبی اقا-من

 چهارتا اونجا اخه یخچال کدوم ببخشید-مجتبی

 یخچال

 ها خودمونه ی خونه خوبه واال داره حدی دروغم

 همین در دو یخچال یه داریم فریزر دونه یه ما
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 هاشپزخون تو رفتم بشم بلند خودم بهتره دیدم

 پارچ نداشت اب یخچال در اخه کردم باز یخچالو

 ریخت شد چپه ابه دادم ابو بهش تا برداشتم رو

 پارچه البته شد خالی اب پارچ کل دومون هر رو

 کسی هک نشکست بود مانند ای شیشه پالستیکی

 اون زشت ریخت سرووضعمو کل بشه بیداره

  بود شده خیس

 مارو وقتی اومد پاشا اتفاقی همینجوری یهویی

  بدجور بود شده دیدنی اش قیافه دید خیس

 شدم؟ مزاحم-پاشا

 پا و دست میخواستم اب پاشا اقا ن-مجتبی

  ریخت اب پارچه بودم چلوفتی

 خوردی؟ ابتو شما اینجوریاس که عه-پاشا
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 رفک من دیگه نمیخوام اب ولی دیگه نه-مجتبی

 بهتره برم کنم

 بخیر شب– پاشا

 رفت پاشا رفت دادو سرسری جواب یه اونم

 داوم اتاق داخل رفته که شد مطمئن وقتی بیرون

 اشپزخونه داخل

 بود؟ چالق خودش-پاشا

 زشته-من

 نمیتونست خودش چی؟میگم زشت؟زشت-پاشا

 ابو نکرد پیدا-من

 میبینی؟ چیزی روسرمن تو هع-پاشا
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 که اب جورابه مگه خدا بنده میگه راس خو

 عنتیل اه شدم کنف بدجور بود ضایع نکنه پیداش

 رهبهت چسبید بهم بگم اصال کال جلو اومد پاشا

 نگاه شو رو روبه بود ور اون سرش و بهم چسبید

 بهم صدای با داشت و بود پنجره که میکرد

 میگفت دندوناش خوردن

 ینمبب بار یه میخواد دلم بار یه فقط ویتی-پاشا

  میکنم ات تیکه تیکه میکنی غلطی داری

 کرده چیکار من مگه اخه چرا رفت گذاشت بعدم

 هک کسی میاد بدم چقد کردم چیکارش مگه بودم

 عیینت تکلیف واسم نداره بهم نزدیکیم نسبتی

 اب لیوان یه کردم چیکار من مگه اصال میکنه

 زشته اینکار اینکار؟ جرمه دادم یکی دست
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 غالهاش اتاقم افتاد یادم باال رفتم دیوونه ؟لعنتی

 تختش روی که کارشده های چراغ سها دیدم

 ی بهل از اینو ساخته کوچیکی روشنیه اتاقش بود

 تختش رو داخل رفتم زدن در بدون درفهمیدم

 وقتی میکرد گریه داشت و بود کشیده دراز

 ارز بغلش تو و کنم بغلش میخواست دلم دیدمش

 لعنت سعید به بار به روزی کنم گریه زار

 تمبس اروم اتاقو در کرد ول ابجیمو که میفرستم

 روی گذاشتم دستمو و نشستم کنارش رفتم

 شدو بلند یهویی بود شده غوز که کمرش

 و شناخت منو اونجا تارریکیه تو طرفم برگشت

 اروم دومون هر بغلم تو انداخت محکم خودشو

 میومد سرازیر همینجوری اشکام و کردم گریه

 یلیخ میومد فقط همینجوری نمیشد درمیونم یکی
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 اونم نمیشد باز دیگه چشمام کردیم گریه

 دیدم خواب از شدیم بلند که صبح همینجور

 دمش بیدار وقتی خوابیدیم هم بغل تو همونجوری

 ولی نشه باورتون شاید زد مهربون لبخند یه

 ودب راضی مامانم کرد خواستگاری ازم پاشا وقتی

 هاس مثل منم میکرد فکر اخه بدن بهش و من که

 دوسش مهران دبیرستانیش همون از اونم میشم

 کرد انتخاب رو سعید اون وقتی ولی داشت

 فعلیش زن با اومد بازی لج و لج برای مهران

 صد مهران ولی نشه باورتون شاید کرد ازدواج

 به اباب میاد بدش زنش از که گفته من جلوی دفعه

 لباس میشه دار لکه زنه چی هر اسم زن بگن این

 تو یرهم میاد اون وقتی اصال پاشا متر نیم میپوشه

 دیدم بار یه بابابزرگش خونه میره یا اتاقش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

191 

 

 چه که شلوارک و ای حلقه تاپ بابابزرگم جلوی

 مهرانم بود پوشیده شورت قربونش کنم عرض

 میگم وقتی میگه اخه گفت نمی هیچی بهش

 ریاینجو بابامم جلوی من کنم چیکارش نمیفهمه

 هک نیست لباس میگه پاشا نمیپوشم لباس

 از هنوزم ولی باشه اگه حرومشه میلیمترم6

 کنه بدبخت منو میخواست ناراحتم مامانم

 هب وقتی که گرفتن قول ولی نذاشت مامانبزرگم

 نم باید چرا جدا کنیم عقد برسم سالگی68 سن

 دادنا پر کالغ امار میگن بعد کنم ازدواج زورکی

 لبخندای سراغ بریم بگذریم خب شده زیاد

 اون کردم عوض لباسامو رفتم صبح خواهرم

 تنم بلند استین یدونه اوردم در هم رو تیشرت
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 فتیمر یخی شلوار با رنگش بود اسمانی ابی کردم

 خوردیم صبحونه

 که پیچوندم رو همه پنج ساعت ظهر از بعد امروز

 تحریری لوازم برم من اس مدرسه نزدیک ارع

 چی همه بزنه اعصابش نشه اوف خان ساالر که

 ممن کوچه سر بود اومده بسوزه کنه بتادینی رو

 شدم سوار رفتم

 سالم علیک-ساالر

 هس ادم کلی خونمون برو د زو سالم-من

  افتاد راه باالو برد ابروشو تای یه ساالر

 اسمت؟ بود ویتنا-ساالر

 ویتی میگن بهم-من
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 چن حاال خوب میگم همینو منم باحال چه-ساالر

 باشی61 باالی نمیاد بهت سالته

 61-من

 واهرخ تا چن ببینم بگو پس کوچولویی عه-ساالر

 برادرین

 ندارم بیش ابجی یه-من

  نداری داداش پس خوبه عه-ساالر

 چیه ات رشته...... میگم

 بدم؟ امم شناسنامه شماره ببینم تجربی-من

 بگو تو حاال-من

 چی؟-ساالر

 تحصیالت شغل سن اسم-من
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 گفت خندیدو-ساالر

 45 سنمم ساالر میگن بهم ساالره امیر که اسمم

 ارک شرکتم تویه کامپیوترم مهندس شغلمم و

 بابازرگمه مال که میکنم

 اوفــــــــــــــــــــــ-من

 شد؟ چی-ساالر

  هیچی-من

 وایی میکنم غلطی چه دارم نمیدونستم خودمم

 من چرا اصال داره باالی سرم بفهمه پاشا اگه

 کردم باز چشمامو یهو نبود خودم دست اومدم

 اینجام دیدم

 دقیقا االن من تو ن عــــــــــــــــا-من

 اینجام چی برای
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 بشی؟ دوست من با نمیخوایی-ساالر

 نه که معلومه-من

 میشی شدی سوار کردی غلط پس-ساالر

 مییشی خوبشم

 زورکیه؟ عه-من

 دیدی کجاشو ارع-ساالر

 میری؟ کجا داری-من

  جایی شاپی کافی-ساالر

 ازادی برج برو-من

 چی؟ واسه-ساالر

 داموفر ببینم بشینم زیرش برم میخوام اخه-من

 کنم چیکار
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 خبره؟ چه فردا مگه-ساالر

 مسافرت میرم دارم-من

 سالمتی به کجا-گفت کردو اخمی

 شمال-من

 خونواده؟ با-ساالر

 چیه؟ فامیلت تو راستی اوهوم-من

 مقصودی-ساالر

 ینسبت مقصودی رضا مقصودی اقا حاج با تو-من

 داری؟

 چطور؟ بابامه-ساالر

 خریدم فرش ازش هیچی-من
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 یا خریدی تو جالب چه اینطور که عه هع-ساالر

 بابات

 منه مال که اینه مهم داره فرقی چه-من

 یادهپ منو گفتم تهشم خندیدیم و چرخیدیم کلی

 ولی نمیشد راضی بزنم قدم میخوام که کنه

 ممیگرفت وسایلمو میرفتم باید کردم راضیش

 خریدمو رفتم میدادم پس جواب باید وگرنه

 خونه رفتم گرفتمو تاکسی

 بابا شد شب اومدی عجب چه-پاشا

 کن ولم-من

 مگفت نمیدونم اخه شمال بریم قراره همگی امروز

 عممه این ی عمو عروسیه اینکه مثل ولی نه یا

 کرده دعوت همگی هم مارو خونواده اون از عموی
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 روستاهای از یکی توی باغشون توی اینکه مثل

 برداشته لباسامو من شماله هوای و اب خوش

 بودم

^MAHOSH^ 

 هگرفت مجلسی لباس یه مجلسیم لباس برای

 بود زانوم باالی سانت پنج بود کوتاه که بودم

 ولی داشت مانند تور حالت باالش بود دکلته

 ب هسین روی مشکیم پاپیون یه بود پارچه زیرش

 منمیدون رو جنسش بود افتاده لباسش بود چپم

 ایه نگین با بعدم میدوزن شنل باهاش ولی چیه

 هب صورتیم توش که بود داده پروانه حالت سفید

  بود رفته کار
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 ذبج شلوار با پوشیدم صورتی مانتوی یه رفتم

 اش زمینه که ای پروانه دار طرح شال با مشکی

 .پررنگ صورتی اش پروانه و بود مشکی

 میبرید تشریف عروسی-پاشا

 چی؟ شما-من

  برو بچه برو-گفت خندیدو پاشا

 چه االب اون اصال اومد دنبالم اونم پایین رفتم منم

  بیخیالش/..... میکرد؟نمیدونم غلطی

 و عمم برادر و عمه بابابزرگ و مامانبزرگ

 و مامانم منو بابای بودن ماشین یه تو خواهرش

 عمم برادر زن تو عمم خواهر شوهر و عمم شوهر

 محمدو و مهدی و مجتبی بودن ماشین یه تو

 اشاپ با موندیم مینا منو ماشین توی مریمم مهالو
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 خان پاشا که نشوندن جلو بردن بدختو من

  اس راننده نکنه احساس

 ویتی-پاشا

 بله-من

  میدادم اس ساالر به داشتم

 چی؟ تو گشنمه من-پاشا

 بود ظهر دو کردم نگاه ساعتمو من

 ستن؟همینو واینمی اینا چرا پس خیلی ارع-من

 معلوم دش پیاده بالفاصله مینا وایستادن گفتم که

 شده گشنش زیادی بود

 تر زود لبات اون قربون اخ-پاشا

 دیگه دهنه منظورت-من
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 خوردن تکون لباتم اخه -پاشا

 ادب بی ارازل شو پیاده-من

 یدهکوب کباب گشنن همه بود معلوم شدیم پیاده

 دارم فرق کال مرغ من ولی دادن سفارش همه

 داشت چیز عین بود نشسته من کنار که پاشا

 میخورد

 حال در هم بقیه خوردم و تهش تا نشستم منم

 همه بودیم نخورده صبحونه اخه بودن زدن لیس

 سوار رفتیم شد تموم ناهار بودن مونده خواب

 شمال خود تا رفتی که برو دِ و شدیم ماشین

  نیفتاد خاصی عجیبو اتفاق روندن

 هالبت الال رفتن همگی راست یه رسیدیم وقتی

 ودب پسرش عروسیه که همونی ی خونه رسیدیم
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 بودن مجرد دیگش دوتای داشت تاپسر سه اون

 داشت پاشام بود معلوم کامل بودن هیز خیلیم

 تو بود رفته غره چشم بس از میومد در چشماش

 لیو ها ن هیز البته بودیم اونجا که ساعتی یه اون

 ادم چشم خوب بود کرده شلوغش پاشا خوب

 اس هعی نمیکرد ول ساالرم این دیگه میفته

 تهشم شدن مشکوک ملت میزد زنگ و میداد

 ودخ تا نمیشه بوارتون وایی صدا بی تو گذاشتم

 که بلند شب8 ساعت از خوابیدم سر یه صبح

 شده بیدار همه بیرون رفتم بود63ساعت شدم

 ذوق بابابزرگم میخوردن صبحونه داشتن بودن

 اشاپ برو گفت اخه کرد گند به تبدیل رو صبحونه

 کن بیدار رو
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 اخه افتاده تخت رو از دیدم شدم اتاق وارد وقتی

 خیا بود خوابیده پشت به خوابیدنه وضعه چه این

 حرفارو این نمیبینم لزومی من خب هانی نازی

 رد روش از پتورو این رفتم میاد بدم ازش بزنم

 روش کردم پرتش فوری نداره بولیز دیدم کنم

 روی گذاشتم دستمو کنارش نشستم رفتم

 اون از بیشکون به بعدم دادم تکونش بازوشو

 ور پتو شد بیدار اونم بازوش از کندم ها دخترونه

  حیا بی ی پسره کنار زد

 ویتی؟ چته-پاشا

 میادم ادم چیز ی پسره دوما سالم اوال-من

 نمیخوابه نمیاره در لباساشو همونی
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 قطف نیستم لخت من ببین علیک گیرم-پاشا

 ندارم بولیز

  صبحونه بیا چی هر حاال-من

 چه اخ خوردم صبحونه سیر دل یه رفتم بعدم

 رو سفره دیگه یعنی خوردا م پاشا داد کیفی

 سرش بر عالم سه خاک بزنه لیس بود مونده

 داریم دوتا ما داریم عالم تا سه ما مگه اخه}

 که کردم اضافه یدونه من جان وجدان خیر ن.....

 دایی ی خونه ظهر امروز{خاک واقعا یعنی بفهمی

 باز عمم ی عمه ی خونه شبش بودیم دعوت عمم

 پسر همشونم کال عمم ی خاله ی خونه ظهر فردا

  بردم دلشونو کال منم خخخ دارن
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 خیلی اونجا عمم دایی ی خونه رفتیم ناهار واسه

 اون ولی گذشت خوش جا همه گذشت خوش

 من همسن داشت دختر یه عمم ی خاله اخریه

 الهی اخی میشد خیره افق به همش که سها

 داد نشون بهم رو اطارف اون کل رفتیم خواهرم

 قبرش اینجاس پدرشون نبود اونجا خونشون اونا

  دارن خونه اینجا اونام

 اون جان{عمم ی خاله دختر همون}بنفشه-من

 کوهه؟

 بریم کوهه ارع-گفت دادو سر ای خنده بنفشه

 باالش؟

 نرفتم تاحاال من بیام نمیتونم من نه اِوا-من

 یادهز سرم از بدی نشون بهم مایینا پایین همین
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 من ولی حرف کم اما بود ای ساده و صمیمی دختر

 اونروز عمرش قد کنم فکر میاوردم بحرفش هعی

 رهپس یه میشدیم رد کوچه یه از داشتیم زد حرف

 گفت چی نمیدونم

 گفتین؟ چیزی ببخشید-من

  خوشگلی گفتم ارع-

 چیزت با کردی غلط جنابعالی-من

 چیزم؟-

  نکردم لهت تا گمشو برو ببین-من

 هان بکنی غلطی چه میخوایی مثال-

 شهمی ابرویی بی تروخدا کن ولش ویتی-بنفشه

 اوناس از این میشناسم اینو من
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 جیگری اسم مخففه؟چه اسمیه چه دیگه ویتی-

 جیگری؟ اسمت مثل خودتم

.... .این از بنفشه میترسی کی از کدوماس از-من

 نیست عددی که این

 نشونت میخوایی نیستم عددی من-

 مباش باهات حاضرم خوشگلی بدم؟عزیزم؟خیلی

  عوضی زپرتیتو دهن مثال؟بند-من

 وندمپیچ گرفتمو دستشو که بزنه منو میخواست

 میکردم فکر من که اونچیزی ولی بود زیاد زورش

  نبود

 باده؟هع همش پس-من

 شدم شل چرا نیمدونم خبره؟یهو چه اونجا-پاشا

  قبول میترسم ازش عاقا میکنم اعتراف
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 شدن هار چه امروزی دخترای داداش میبینی-

 که دیبل ببینم کن امتحان تو ببینم نمیشن رام

 میگنن کسی به نمیرن کنیم خفتشون میخوایی

 بخدا

 نمیگیره؟ شرمت میاری خدام اسم -پاشا

 ها جوجو این مثل شدی که توهم زکی-

  عوضی ابادته جد جوجو-پاشا

 تو رگ یه میگن که اونایی از تو نکنه اوهوع-

 هرز و کوفت مردونگیو غیرتو اسم به گردنشونه

 اره؟ اینا و مار

 نوهمی برسی خودتم مادر و خواهر به ببینم-پاشا

 ؟ میگی
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 سننه رو تو دارم غیرت دارم ارع زپرتی ببین

 اون از ات خونواده حتما ببین نداریش تو هان؟

  و ت خواهر نه هان هرزه

 باورم پاشا لب تو زد یکی بده ادامه نذاشت

 یاله اخی میکشه هار میکنه رم االن این نمیشد

  شدم منحرف میومد خون داشت لبش بمیرم

 با محکم و کرد پاک لبشو گوشه خون شصتش با

 زدش لگد میخورد تا بعدم پهلوش تو زد لگد

 زمین رو افتاد لورده و له اونم

 فحش غیرتیا به که شما پسر اقا ببین-پاشا

 افتاد؟ نداری داشتن غیرت حق میدی
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 میکنی غلطی چه اینجا تو اصال-گفت من به رو

 هخون برو نمیشن؟گمشو بند جا یه ت پاها واقعا

 دیگه

 میخواد مونده تهش عقده یکم کرده رم حاال بای

  بابا ای کنه خالی سرمن

 فهمب دهنتو حرف نیاوردیا گیر دان عقده ببین-من

 رفتیم مام نگفت هیچی

 داداشته؟ این-بنفشه

 پسرعمومه-من

 میکرد بازی بازی چشماش با

 رفتی تهشو تا نکنه چیه-من

 عروسیه شب امشب نگفت هیچی ولی خندید

 ریلکس خیلی من جز به وجوشن جنب در همه
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 اس ساالر به میرم ور گوشیم با دارم و نشستم

 عداب باشه یادم بود سمج خیلی نمیکرد ول میدادم

 واسه داشتم دوست خیلی کنم عوض خطمو

 ناو ولی برم اینجا از کال نیفتم تهران دانشگاه

 بعد میکرد ام دیوونه داشت سالگیم68 سن

 ممن کرد ول برم باید که فهموندم ساالرو اینکه

 فکر اینده به و چرخیدم کلی و بیرون رفتم

 داشتم خاصی هراس یه اینده از همیشه میکردم

 ته نه ولی.......چیه؟ تهش اگه میدونستم چون

 رها کنم ازدواج پاشا اب که نیست این من زندگیه

 من بدرد اون که میکنم ثابت همه به من

 .نمیخوره

 مختلط درسته مراسمشون بود قشنگ چه وایی

 و رقص اهل رقصاشون بود قشنگ خیلی ولی نبود
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 ات کنم نگاه و بشینم دادم ترجیح نبودم اینا

 داشتن همه بود جاز وقت دیگه االن برقصم

 و میخوند داشت جی دی جاز برای میرفتن

 من دیگه خو میرقصیم و میاورد در موزون حرکات

 داشت جایی یه ستون جای بودم نشسته

 یه ودب خوب چی همه نشستم رفتم منم میشستن

 هشب نگاه نیم یه منم نشست کنارم اومد خدتره

 برگردوندنم رومو بعد کردم

 خانومی سالم-

  سالم-من

 خوبی؟-

 بفرمایید؟ ممنونم-من

 میبینی؟ واونجا ر پسره اون-
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 خب؟-من

 شه دوست باهات میخواد-

 بشه؟ چی که-من

  خب-

 گمشه بره بگو بهش برو-من

 بگو خودت برو نمیگم من-

 اونوقت؟ چرا-من

 نمیکنه قبول حرفمو چون-

 درک به نکنه-من

 که گفت کرد التماس اومد برم که شدم بلند

 یکل بگم بهش خودم نرم اگه و میکنه کار براش
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 رهب بگم بهش برم شدم راضی منم میخوره کتک

 گمشه

 روب میگم کالم یه نیستم چینی مقدمه اهل-من

  الت گمشو

 عزیزم بعد کن گوش حاال خب-

 یشیم گم میری یا نیستم جنابعالی عزیز من-من

 یا

 اون از توهم پس بزنی جیغ میخواییی چی یا-

  نونوری لوسای

 ببخشید؟-من

 همین باشم باهات میخواستم فقط من ببین-

 روت داشتم هرکاری باشی همدمم باشی عشقم

 کنم حساب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

215 

 

 میکنه روی هزایده دار دیگه دیدم

 یه که هستی دهتایا پسر اون از تو ببین-من

 هن میکنن گم پاشونو و دست میبینن دخترو

 ارسم این دیگه االن ان افتاده عقب پسرا اینجور

 نبینم ریختتو برو حاال اس دیگه یجور نی

 بزنم حرف باهات درست میخوام هعی من-

 مثل که من کن گوش من جیگر اخه که نمیزاری

  دارم فرق باهاشون نیستم بقیه

 داره فرق چیت اوهوع-من

 نم واسه اجتماع تو نرفته هنو نازی کوچولو اخی-

 یانمیخوایی؟ جدا ببینم میکشه وشونه شاخ دارع

 میکنی؟ ناز داری
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 از یهو هستی کی تو اصال میگی داری چی-من

 دستامو پشت از نفر دو یهو شد پیدات کجا

 میومد هعی چندشم اون ترسیدم خیلی گرفتن

 ممن بیارم باال روش فقط میخاوست دلم تر جلو

 رت عقب میرفتم چی هر ولی تر عقب میرفتم هعی

 ونهش رو گذاشت دستشو دوتا اون به میپسبیدم

 چیه نفهمیدم گفت چیزایی یه گوشم دم اومد

 مهگوش تو زنبور یه میکردم فکر همونموقع فقط

 هک بزنم داد میخواستم میگه چی نمیشپیدم

 و بوسید خودشم دست دهنم رو گذاشت دستشو

 زور بستم چشمامو منم چشمام تو بود زده زل

 ودستش بزنم جیغ میخواستم شم ازاد که میزدم

 پشتیه اون اما زدم جیغ کلی بعد گرفتم گاز

  تنیس اینجا کسی چرا دهنم رو گذاشت دستشو
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 خبره چه اونجا بپرسم میشه-پاشا

 رو اپاش تونستم من و برگشت جلوییه پسر اون

 ولینا دلم خالیه ته تو زد جوونه یه انگار یهو ببینم

 ی فرشته میشدم خوشحال دیدنش از که بود بار

  بود نجاتم

 االی بور خونوادگیه مسئله گمشو برو چه تو به-

 گینمی گرفتین مردمو دختر خونوادگی جانم-پاشا

 خونوادگی؟

 چه تو به خواهرمه-

 چه دیگه تو عوضی گمشو برو خواهر؟هع-پاشا

 وت بزنه بره میخواست پسرم اون هستی اشغالی

 مباه کلی کرد دستی پیش اون که پاشا صورت

 که جوری زدن رو همدیگه تونستن تا کردن دعوا
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 پشتیم پسره اون شد الش اشو پسره اون

 وچاق یه یکی اون اما ترسید و رفت در یکیشون

 گردنم شاهرگ رو گذاشت و اورد در

 میکشمش جلو بیایی اگه بخدا-

 همینجروی هرته شر کردی فک کردی غلط-پاشا

 کن ولش میشونم قبرت رو باباتو بکشی ادم

 عوضی

  راحتی همین به هع-

 موهام پسره اون دوش رو بود افتاده شالم

 یهگر میکشیدم عذاب داشتم صورتش رو میخورد

 تیزیشو یهو میکردم گریه هق هق بود گرفته ام

 میمیرم دارم کردم حس رفت در گردنمو تو زد

 ردک صدام صورتمو تو زد کلی کرد بغلم اومد پاشا
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 هیچی دیگه شدم بیهوش ولی شم بیدار تا

  نفهمیدم

. 

. 

. 

 بودم جگی خیلی بودم بیمارستان شدم بیدار وقتی

 اومدم بهوش بود نفهمیده بود باالسرم دکتره

 داشت همه و عمو و بابام و مامان با داشت

 میگفت

 سه رفته میلرزیده دستش چون خوشبختانه"

 هخوب حالشون خشبختانه زده رگشو اونور سانت

 دخترم-گرفت شدت اش گریه م دیدن با مامان

  مامان شدی بیدار جونم ویتنا
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 بهوش شد بیدار شکرت خدایا وایی-عمو زن

 لک حتی بودن همه نیست نگرانی جای دیگه اومد

 رو هس چسبا اون از گردنم روی عمم ی خونواده

 اواقع بود اونا از باند جای به میزنن مریضا گردن

 روز چن بعد داشتم فاصله مرگ با سانت سه

 چون البته تهران رفتیم همگی شدم مرخص

 کم کم دیگه نیومد عمم بود نزدیک ها مدرسه

 کرده شکوفا جارو همه و میومد لعنتی مهر بوی

 ودب پررنگ بود خاکستری مانتوم رنگ خخخخ بود

 مووسایل لی کیف با ای سرمه کتونیه کفشمم و

 مجبور خوردیم شب به رفتن موقع کردم جمع

 یعنی خونه بریم بعدش ویال بریم شدیم

 یلیخ ولی چرا نمیدونم میکردیم حرکت فرداصبح

 دوباره که بود این واسه شادی بودم خوشحال
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 ام اس از هنوزم ببینم رو امیرعلی اون میتونم

  بودم نیاورده در سر اساش

 گردنمم شدم سبک انگار شدیم که خونه وارد

 چن تا بودم خوشحال خیلی نمیکرد درد دیگه

 از همه میکردما ناله و اه داشتم پیش ی دقیقه

 رو اشارشون دنگشت بودو کج سرشون تعجب

 ححح سوال عالمت به لباشون

 نبودم کسی ساحل تو بوم پشت ی باال رفتم

 عموم زن مامانم هممونجا شب اخر تا وایستادم

 یحت واینستم اینجا بگن اومدن همه مامانبزرگم

 صبح خود تا نکردم گوش من ولی وسها پریسا

 هگرفت حالم خیلی نیومد ولی وایستادم همونجا

 چیکارمه اون مگه اونم منتظر چرا من اصال شد
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 همش نمیداد بار دلم پایین برم میخواستم

 ذانا نیومد اما میاد دیه دقه یه میاد االن میگفتم

 االلن میکردم چیکار نیومد بازم گذشت صبحم

 خوردنن صبحونه حال در همه صبحه ده دیگه

 عکس شیرینم چایی با یمکنم بازی بازی منم

 بود ناراحت چشمام میدیدم توش خودمو

 با میکردم چیکار اما بودم شده متوجهشون

 شوک تو رفتم بابابزرگم صدای

 باشین زود بریم کنین جمع دیگه خوب-ب بابا

 دلم ته اما میکردم چیکار باید شده دیرمونم

 ساحل لب میاد وایستم اگه میگفت یچی هنوزم

 دز جرغه ذهنم یهو کردم فکر نشستم باال رفتم

 ادبی اشک تا چشمام دور مالیدم دندونو خمیر کل
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 دستمو بعدم میریختن اشکام شستم بعدم

 کردم ناله دادو و گردنم روی گذاشتم

 دارم میسوزه میسوزه گردنم اخخخخخخخخ-من

 مامانی میمیرم دارم بیرون زده رگم میمیرم

 کجایین مادری

 اومدن همه میکردم گریه داشتم همینجوریم

 رایب بود مونده دکتره بیمارستان بردن منو طرفم

 از دارم حسی همچین و میکنه درد و میسوزه چی

 کولی به منم میبارید سوال عالمت اش چهره

 هک منی کشیدم داد و جیغ کلی دادم ادامه بازیام

 بش خود تا دارم درد نمیگفتم کسی به میمردمم

 محال یهو گفتم شبم کشیدم جیغ اونور اینورو

 لب ویالی بریم امشبم شدن مجبور شده خوب
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 میزدم ملق خودم پوست تو خوشحالی از ساحل

 برم قوربونت خوتا وویی

 بودم پشته باال برم کردم کاری هر شب اون

 هب اش پنجره که اتاقی تو رفتم نذاشت مامانم

 خرهباال تا نشستم نشستم اونجا بود ساحل روی

 فردا میزاشتی عجب چه شدن فرما تشریف اخا

  بیایی

 لی تسوشر بایه پوشیدم تنگ لی شلوار یه رفتم

 نپایی رفتم و انداختم سرم رو بود بزرگ کالهش

 دیدم کردم توجه خوردم یچی به ها پله رو یهو

 بود پاشا

 سالمتی به کجا-پاشا

 بیرون میرم-من
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 گوشیتو ساعت یا دیدی مچیتو ساعت-پاشا

 یرمم حاال گرفته دلم نیستم که بچه من پاشا-من

 بیام دیگه ساعت نیم تا میدم قول

 میاما خودم نیایی دیگه ساعت نیم-پاشا

 باش-من

 ستهنش بیرون رفتم و پایین رفتم خوشحال بعدم

 چه میزد گیتار داشت و و نیمکته همون رو بود

 خدایا وایی بود دلنوازش موزیک اهنگی

 لخوشحا دیدنش از اینهمه چی برای نمیدونستم

 دیگه بودم خوشحال اما بودم

 اقاامیر سالم-من

 سالم-امیرعلی
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 یادتونه منو-من

 تهران به بخاطرشما یادمه که معلومه-امیرعلی

 شدم کشیده

 تپس با کردم فکر ببخشید م میخوا معذرت-من

 میفرستین

 نیمکنن پست که و امنت ن اهع-امیرعلی

 داشتم عکس خیلی توش ممنون حال هر به-من

 شدن پخش عکسام بیدارشم فردا اگه گفتم

 ....میاد من به-امیرعلی

 فکر که موقعی اون ن ن-بده ادامه نذاشتم

 شده گم میکردم

 چراو بشین بیا خوب لحاظ اون از اهان-امیرعلی

 ایستادی
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  راحتم من نه -من

 تهران شما خانم ویتنا ببخشید-امیرعلی

 بودین مهمون اونجام یا میشینین

 اره درضمن نبودیم مهمون اینجام ما که اوال-من

 چطور؟ میشینیم توش که ی خونه اونجا

 دیگه روز دوسه منم.............. هیچی-امیرعلی

 تهران میام

 چی؟ واسه-من

 اونجاس شرکتشون شدن فوت بابام-امیرعلی

 کنم زندگی اونجا میرم

 بیامرزتشون خدا-من

 بیامرزه شمارم رفتگان خدا-امیرعلی
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 هدیگ ی دقیقه پنج فقط کردم نگاه ساعتم به

 این کرده ساعتی زندگیمم اه داشتم مهلت

  عوضی

 شن؟ چی خواهرتون اقاامیر-من

 نمیدونم-امیرعلی

 چی یعنی-من

 رفته پسره اون با کنم فکر-امیرعلی

 شدم متاثر-من

  بود همون لیاقتش-امیرعلی

 جوونه اونم خوب نگین اینجوری-من
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 زندگی ساده و اروم خیلی جوونا خیلی-امیرعلی

 جوونا ی بقیه چرا غلط بدون میکنن شونو

 نمیتونن

 راستی داره فرق زندگیا از بعضی دیگه خب-من

 اوردین؟ کجا از منو ی شماره شما

 تا سوخت استخونش تا بود کرده چپ خیلی

 اه؟ کردم من بود سوال اینم خو بده جواب

 خوب عــــــــــــــــــان-امیرعلی

 بردمش کیه مال شماره که بدونم ممیخواسم

 گوشیم تو بزارمش شدم مجبور اونجا مخابرات

 ببخشید
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 این م میخوا معذرت میکنم خواهش ن ن-من

 قفل بلدین ببینم شدم کنجکاو کردم سوالو

 نه یا بشکونین

 شکستن قفل-گفت و زد پخی خنده زیر زد یهو

 چی مگه اخه شد رودبور خنده از بعدشم بلدم که

 اعتموس یهو دیگه نیستم خر من یعنی این گفتم

 معلومه بود شده دیر ساعت نیم وایی دیدم

 دیشبو میاد خوابمم بهتره برم ولی خوابیده

  نخوابیدم

 واممیخ معذرت بخوابم برم باید من ببخشید-من

 بخیر شب

  بخیر شبت-امیرعلی
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 گهم میگم چی خخخخخ شدم سبک رفتم بعدشم

 سبک خیلی..........شوخی از دور حموم رفتم

  خوب چه اخی تهران میاد داره وویی شدم

 پاشا این مزاحم جسم شدم حیاط وارد که همین

  سینه به دست شد مزاحمم

 شد ساعت یک-پاشا

  نبود حواسم اره-من

 برو-پاشا

 به یگهد بار یه دیگه بار یه فقط تو پاشا ببین-من

 اگه دیگه بخدا بدی دستور بزنی غر من جون

 ردو میاد بدم ازت من تو نمیفهمی چرا کنم گوش

 ؟ اوکی نپیچ من بر
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 با ساحل لب رفتی شده دراز زبونت-پاشا

 کردین؟ زبون تبادل ها کوسه نهنگهاو

 موند همونجا اونم داخل رفتم کردم پوفی

 اومده پزش و دک تو بودم زده بود زده خوشکش

 ریچطو من با که فهمید باالخره اخیش پایین بود

 اخمخ بحرفه

 هک متکا به کوبوندم عصبانیت با مسرمو رفت

 اخخخخخخخخخخخ گفت موتکا

 جگی شدم بیدار که صبح خوابیدم صبح خود تا

 یبرا حموم رفتم و شستم صورتمو و دست بودم

  خودنم شعر خودمم

 ! بله!  فروش کلیپس عمو

 ! بله!  فروش کم کلیپس
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 ! بله ؟ داره جا کلیپست

 ! بله ؟ داره پَر دورِش

 ! بله!  فروش کلیپس عمو

 ! بله!!  خوام می کلیپس من

 ! بله!!  خوام می شب یه واسه

 ! بله!!  فروش چکمه عمو

 ! بله!  فروش کم چکمه

 ! بله ؟ داره عُمق چَکمت

 ! بله ؟؟ داره ارتفاع

 ! بله!!  فروش چکمه عمو

 ! باشه!  میخوام چکمه من

 باشه!!!  خوام می رُب یه واسه
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  شد پیداش مزاحم یه که میخوندم داشتم

 

 مبعدش خوندنت این با میشی خواننده تو-پاشا

 خخخخخخ میخوام کلیپس-گفت و خنده زیر زد

 ححح روانی کلیپس مرض

 مسی به بودیم زده بود گرفته شدت کالمون کل

 یممیگ ما چی هر پشتمونه گیتی این نگو که اخر

 میخنده

 چیکار مردم خوندن شعر با تو احمق پاشا-من

 میشی مزاحم داری

  احمق نفله کردم تعریف ازت خو-پاشا

 یغلط چه اینجا تو اصال اه خودتی نفله احمق-من

 داری کلید تو مگه ببینم میکنی
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 مشکلیه دارم-پاشا

 و کوفت دری یاالیی یه تو میایی فقط-من

 میگن اهم هم طویله تو میان ملت بگو زهرماری

 تیگی ی رو به گالب البته ابه به دست اون-پاشا

  خانوم

 منم گرفت شدت گیتی های خنده حرفش این با

 گفتم گیتی به رو

 داره؟ خنده کجاش حرفا این-من

 جمع اشو شده ریخته های لوچه و لب یهو گیتی

 رو بعد پاشا به نگاهم یه کرد من به نگاه یه کردو

 :گفت من به

 نمیخندیدم شما به خانوم ببخشید-گیتی

 میخندیدی؟ دیوارا به پس-من
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 کردم اد رو یکی بیتالک تو خانوم ن-گیتی

 خوب داره خنده حرفاش

 زنپیر نخند کی بخند حاال خنده زیر زد پاشا یهو

 خدا هعی میکنه اد میکنه چیکارا ساله پنجاه

 خودشو میزد قهقه پاشا واال بده شانس

 ردک کتنرل خودشو باالخره کنه تحمل نمیتونست

 یمبود خندیده انقد دیگه بود گرفته ام خنده منم

 خوردو زنگ گوشیش اونم کنیم دعوا نمیتونستیم

 یک چه من به اصال بود کی نفهمیدم بیرون رفت

 یا شیریه یا معلومه خو خورد زنگ گوشیم بود

  ساالره بفرما بعله ندارم رو ای دیگه کس ساالر

 بله-من

  سالم علیک-ساالر
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 سالم-من

 جواب میزنگم زنگ چی هر تو کجایی-ساالر

 نمیدی

 زیر دمز افتادم گیتی بیتالک یاد گوشی گفت-من

 دمبع دراورد شاخی تا پنج یه کنم فکر اونم خنده

 دعواهام از چیو همه کردم تعریف براش نشستم

 دشمبع گرفت اش خنده اونم گیتی خود تا پاشا با

 تازه کردم کوفت یچیزی رفتم کردمو قطع

 امباب شب اون بیرون بریم فردا شد قرار بعدشم

 لمث کنن تموم و اکراشون تا اتریش رفتن اینا

 ر یهبق بزنن بزرگ شرکت یه اونجا میخوان اینکه

 ریهگ کلی و استقبالشون رفتم منم کنن منحل و

 میخوان عموشونم که بود جا این بدبختی کردم
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 موقع هدیگ میبردین اینم اخ نمیره پاشا البته برن

  اومد برام اس یه خوردن غذا

  آشنایی جهتی جمالتی

 به محکوم که رسان خبر های قاصدک به سالم

 خبرند

 عشقند به محکوم که شقایقهایی به وسالم

 داشتنی دوست به محکوم که تو به سالم و

amir . . . 

 مام واال کرد محکوممونم امیر اقا قوربون اوهوع

 نشسته من ی رو روبه ه پاشا هع داریم دوست

 میکرد نگاه چپ چپ بود

 چپ چشمات نکن نگاه چپ چپ منو انقدر-من

  خنده زیر زدن همه شد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

239 

 

 مبگرد اتاقم تو برم بهتره کنم چیکار حاال خوب

 خیابونا وبد مهر اول دیگه روز سه زندگیم دنبال

 برمیگشتن مسافرت از همه اخه بدجور بود قلقله

 احساسی بهش بیرون بودم رفته ساالر با االن

 یا هباش کنارم نبود مهم برام اصال هیچی نداشتم

 ارهد دوستم بود گفته ای دفعه چند حرفاشو نه

 هک راه داشتیم میگه چی که نبود مهم برام ولی

 نفر ندچ که افتاد دختر به چشمم پارک تو میرفتیم

 پسر تا چن میزدنش داشتن

 میکنن چیکار دارن اینا-ساالر

 چرا اینورا دیگه میزننش دارن معلومه خو-من

 نی مامور
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 لیخی گرم دمت بابا نمیشد باورم جلو رفت ساالر

  هستی لوتی

 میکنین؟ چیکار دارین-ساالر

 

 کنار برو خونوادگیه مسئله چ تو ب-

 نیست اینکارا جای عمومیه جای پارک تو-ساالر

 میاد خوشتون بازیارو مسخره این کنین جمع

 بزنتتون؟ بیاد یکی

 جنابعالی؟ اوهوع-

 رهب بزارین کنین ولش نمیبینم ربطی-ساالر

 وگرنه

 چی؟ وگرنه-
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 طرفی کی با میکنم حالی بهت وگرنه-ساالر

  ببینم کن حالی-

 رساال صورت تو بزنه میخواست مشت یه یاورئه

 کردن حلمه بهش ام دیگه دونفر اون نذاشت که

 یهو بیان مامورا که االنس شود چه ببین اوه اوه

 بردن رو همه و شون سر ریختن مامور گله یه

 اخه کردم چیکار من چرا من اخه واا بردن منم

 ونهمیم رفتن که عمو و بابام دربیاره منو باید کی

 دیگه االن دمبشه پاشام جابره هر که بابابزرگ

 رفت شدم بدبخت شد شروع دردسرام

 نیاد وایی نامزدمه گفت ساالر که زمانی بخصوص

 گوه میکنی غلط تو اخه وسرم ر شد خراب

 اونا داری مر مگه اخه میزنی حرفا این از میخوری
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 فقط گفتم من میشم کیت من نپرسیدن که

 حتی دختره اون بیچاره ولی اخی بودم تماشاگر

 اخی سوخت براش دلم بود شده تجاورزم بهش

 دوست باهاش میخواستم دادم بهش شمارمو

 وللش حاال بزنه زنگ بهم نمیکردم فکر اما شم

 همیش واویال االن وایی بیاد زدن زنگ و بابابزرگم

 امباب یعنی بودم ساالر با من بفهمه بابابزرگم

 اشاپ دسته برنده برگ یعنی فهمیده بابام فهمیده

 زا شدم بلند اومد بابابزرگم من دست قرمز کارت

 جام

 سالم-من

 میکنی چیکار اینجا هس معلوم-بابابزرگ

 ببری منو ابروی میخوایی
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 نیست اینجوری اصال بابابزرگ-من

 اوردنت گندزدیو فعال نباشه حرف-بابابزرگ

  کالنتری

 یه که میخواست میخواست همینو بابابزرگم

 ن پاشا به وقتی از باشه داشته من از اتویی

  چپه باهام نگفتم

 میکرد نگام باالباال که پاشام

 اشاره با}اقا اون صالحی اقای ببخشید-سروان

 هستن شما ی نوه نامزد کردن ادعا{ساالر به

 راسته

 امنگ فرنگی گوجه و گردو چشمایی با بابابزرگ

  ساالر روی به بعد کرد

 اقا میگن چی ویتنا -بابابزرگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

244 

 

 نمیدونم من من-من

 داش که چشاش اون با بود دیدنی پاشا ی قیافه

 تادایس من واسه بود گذاشته سند ساالر میومد در

 داشتم ذهنم تو لعنتی نرفت برو گفتم هرچی

 پاشا منو کرد صدا سربازو یه سروانه میزدمش

 وندم داخل بابابزرگم بیرون انداخت تیپا با وساالر

  میحرفیدن داشتن

 ارع؟ داری نامزد که-پاشا

- گفتم میکوبیدم هم به داشتم دندونامو منم

 پــــاشا

 هک غلطایی چه این پاشا کوفت پاشا درد-پاشا

 هان؟ کیه این اصال میکنی

 شما؟ و خانوم ویتنا دوست امیرم من-ساالر
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 تویی میگن که امیر امیر پس-پاشا

 تار یه من وگرنه شده تفاهم سوء پاشا-من

 نمیدم افتادتم جوب تو ی گندیده

 هع-گفت خودتی خر که ای مسخره حالت با پاشا

 نوشته؟ چیزی من وپیشونیه ر گندیده بابا ن

 پایین بیار سرتو نمیدونم-من

 نگاه یه سرش تو خاک باال برد بیشتر سرشو

 داشتی مرض اخه زد ساالر به هم ای خشمگینانه

 ماون میمیری؟ایشـ ساالرم بگو خو امیر گفتی

 کی جلوی

 اشنگ پاشا بود زمین رو نگاهم من بودم نشسته

 مثلث کال بود من رو نگاش ساالرم بود ساالر رو

 کردم خرابش زدم من البته حححح ساختیم
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 خودش واسه پشام بود پوکیده بدجور وصلم

 بود کشیده دراز کنم عرض چه که نشسته

 به بود کوبونده سرشم بود کرده دراز پاهاشو

 این جدا اخه اومد در صداش کوبوند وقتی دیوار

 اب ایش اخه کالنتری تو اونم نشستنه طرز چه

 کیی با و من که نبود باری اولین پاشا کاراش این

 وت میزدم همشونم داشتم زیاد اف بی من میبینه

 روبال اون پسر یه وقتی نبودم اینجوری ذوقشون

 پسرو کلی شدم اینجوری اورد خواهرم سر

 من حقیقته ندارم وجدانم عذاب رکدم مسخره

 نمک کارو همون میخواستم اولش ساالر با اینکارم

 نیومد حتی پاکیه پسر دیدم بعدش ولی

 واسه دارن فاز..... بقیه حاال من دوکلیومتریه

 نگاه یه شدیم بلند بیرون اومد بابابزرگم عمشون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

247 

 

 طرف رفت پاشا به نگاهیم یه انداخت من به

 گوشش تو خوابوند محکم یکی همه از اول ساالر

 گفت بعدم

 الکی من ی نوه ابروی بچه ببین -بابابزرگ

 ازت اگه االنم کنی بازی باهاش که نیست

 پدربزرگت سفید ریش بخاطر نکردم شکایت

 االن وگرنه بوده باهام سربازی دوران که بوده

  بودی بازداشتگاه ی گوشه

 کی ویتنا-داد ادامه و من طرف برگش بعدشم

 تیوق تا کنی تموم رو مسخره بازیه این میخوایی

 وردا خواهرت سرت بالیی چه بگی و ببینی سعیدو

  نمتببی جماعت پسر با دیگه بار یه حالت به وایی
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 ردوک نگام باالباال پاشام رفت و گذاشت بعدشم

 ایستادی چراو-گفت سینه به دست

  نرم یا برم که بودم دستور منتظر-من

 به سرمو فهموندم و کردم ساالر به نگاهیم یه

 هنباش شرمنده اصالنم که دادم تکون نه معنیه

  نیستش مهم

  میومد پشتم پاشام افتادم راه

 بود مبابابزرگ ماشین نشستم عقب صندلی رفتم

 بهم اینه از همشم میکرد رانندگی پاشا ولی

 نم بیشعور خوردی غلط میکنم حالیت میفهموند

 بابام اصال اومد چرا این اصال کنم حالیت باید

 بجای کی بابادارم خیرسرم نمیاد چرا کجاست

 تو نمیخواد وکیل که زنده ادم میگیره تصمیم من
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 ی خونه رسیدیم نشد زده حرفی راه کل

 نبودن باباهامون مامان چون ما بابابزرگشون

 ساپری البته بودن وپریسام سها اونجا میرفتیم

 از پاشا ولی بود مامانش مامان ی خونه بیشتر

 بر خالف گیر میگفت نمیومد خوشش زیاد اون

 میده سازمان

 مپیش اومد مامانبزرگ شدیم که خونه وارد وقتی

 خودم اتاق باال رفتم و دادم سری سر سالم یه

 زد در یکی حیاط تو بود رفته سها

 بفرمایید-من

 بزنم حرف باهات میخوام جان ویتنا-مادری

  اومد بفرمایید-من

 کیه؟ امیر میگه چی بابابزرگت ویتنا-مادری
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 بغلشو انداختم خودمو و شد سرازیر اشکام-من

 ونا کردم گریه بغلش تو کلی مادری گقتم فقط

 ندارم کارام این از بدی قصد من میدونست

 میدونست نیست هیچی دلم تو که میدونست

 رفک رو چیزی همچین مامانم حتی بقیه اما پاکم

 میکرد فکری همچین مامانمم حتی نمیکرد

 باورم مادرخودمم حتی که بود سخت برام باورش

  دممیفتا یادش وقتی میرفتم جنون مرز تا نکنه

 بدی قصد یمدونم شدی بزرگ تو ویتنا-مادری

 ... ولی نداری

 منشستی بیرون اومدم بغلش از نداد ادامه حرفشو

 گذاشت سرمو میشدن سرازیر اشکام تخت رو

 این میزد تند خیلی خیلی قلبش قلبش روی
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 کردم نگاهش نگران باحالت بود بد خیلی براش

 ی اینده نگران که بود معلوم کرد نگاه منو اونم

 چطوریم درون از نمیدونی مادریم الهی اخی منه

 زا میمردم منم میفتاد مادریم واسه اتفاقی اگه

 مادریم دادن دست از و مرگ هراسم تنها بچگی

 اممباب حتی میشم تنها واقعا من بره اون اگه بودم

 نداره قبول رو من

 بردار کارات این از دت دخترم ویتنا-مادری

  میکنم خواهش

 منبود اینکاره من اصال میومد همینجوری اشکام

 ونما پایین انداختم سرمو کردم نگاه صورتش تو

 کلی و تخت رو کردم پرت خودمو بیرون رفت

  اومد در گوشیم صدای که کردم گریه
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 بفرمایید-من

 خوبه؟ حالتون خانوم ویتنا-امیرعلی

 شما؟-من

 امیرعلیم-امیرعلی

 نشناختمتون ببخشید شمایین اهان-من

  میکنم خواهش– امیرعلی

 بفرمایید-من

-گفت باشه دراومده شک ازتو که انگار امیرعلی

 بشه اگه میخواستم تهران اومدم من اهان

 ببینمتون

 نباید میگفت که افتادم مادربزرگم حرفای یاد

  بکنم اینکارارو
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 زیاونچی منظورم خانوم ویتنا ببخشید-امیرعلی

 قبول هن بگم نتونستم میکنید فکر شما نبودکه

 که هموننجایی من پاتوق بریم شد قرار کردم

 اخریشون بودن دوست باهام پسراش نصف

 اونجا اونجا بیاد کرد قبول چرا هع بود شهرام

 افرد اورد اونجارو اسم یهویی میشناسن منو همه

 یچیز مانتویی یه رفتم منم اون ی فردا بود شده

  بپوشم

 یه بعدم ختا لَ اون از براق مشکیه مانتوی یه

 یه بعدشم ای قهوه مانند قواصی جذب شلوار

 ارایش یه بودم شده عزادارا مثل کال مشکی شال

 رو انداختم لی ای کوله کیف یه کردم صورتیم

 پشتم
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 خونه بابابزرگ پایین اومد بیرون اتاقم از زدم

 ی همه با هفته هر داشت دوره مامانبزرگمم نبود

 یکی خونه هفته هر میدادن مهمونی یه دوستاش

 سفارش داشت هارو غذا بود دادن دستور مشغول

 رو بود انداخته پاشو معمول طبق پاشام میداد

 اون به توجه بی منم میشکوند تخمه داشت پاشو

  بیرون رفتم انداختمو سرمو

 ریدا و پایین انداختی سرتو چی عین کجا-پاشا

 میری

 میوه واسم بره گفتم من داری چیکارش-مادری

 بخره

 اصال مرده کامیار مگه میرم من خو-پاشا
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 خوب ی یموه بلدی تو ن باش باادب – مادری

  جان ویتنا برو کامیار ن بگیری

 حتی زد چشمکم یه اخه میکرد بازی نقش داشت

 اومد بدم خودم از میرم کجا دارم بدونه نخواست

 اصال من اما دارم کار بیرون من میکرد فکر اون

 عذاب ی همه با حال هر به میرم دارم چی برای

 شدم که شاپ کافی وارد رفتم که رفتم وجدانم

 این شدم موفق باالخره چرخودنمو سرمو

 وابموج اونم کردم وسالم جلو رفتم ببینم امیرخانو

 کت یه انداختم کوچولویی نگاه یه لباساش به داد

 یرشز سفید بولیز یه با بود پوشیده مشکی تک

 ن اددوم کفشای با بود پاش مشکیم لی شلوار یه

 که یزپول یه اصال که پاشا میپوشه لباس ادم عین

 لوارش میپوشه میرسه بزور ارنجش تا استیناس
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 ورتیص مانندم اسپرت تیشرت یه و کتان صورتیه

 پسره من جون نه پسره این اخه زیرش باشه هم

 هب اوقاتم گاهی پوروفسوریه ریششم این تازه

 زا تازه میشه راه راه میزنه تیغ صورتش بغالی

 این چهارتا اونام از هس چرمی دستبدای این

 یهالت کال میکنه دوستش ام چهارتادیگه دستش

 میبده دستش کش اوقاتم گاهی روحش واسه

 هاش دکمه تانافش بولیزش دیدم بار یه خخخ

 شیر چیزی ای بچه میخواست کنم فک بود باز

 بریم بگذریم خب ححح مریضه مگه وگرنه بده

  بخوریم چی اینکه سراغ

 ینمبب نکردم گوش حتی بیارن گفتم قهوه یه من

 ول دیشبه از داد اس ساالر اخه میگه چی اون

 چی میگه همچی به زده گند شد چی که نمیکنه
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 اینجوری کرده فکر خر نمیدم جوابشو منم شد

 یه مکرد امیر ی قیافه به نگاهی یه میکنن ول منو

 لمتعاد نگذریم انصاف از ن داشت گنده ی بینی

 هگند هعی لباشم بود مانند خشن ابروهاشم بود

 ودب کرده باز اش گوشه از نبود سیخ موهاشم بود

 مگفت چی اصال اونور بیشتریشم اینور یکمی

 دمخو کال بود خوشتیپ بود گنده زیادی هیکلش

 یول دربرابر چین اینا واال ترم خوشگل همشون از

 اومده خوشم ازش من ولی امیر بود خوشگل جدا

 شروع امیرعلی اوردم که امو قهوه حسابی بود

 زدن حرف به کرد

 ینجا؟ا بیاین گفتم من چرا میدونین شما-امیرعلی

  داشتم سوالو همین دقیقا-من
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 مخوش شما از من ویتنا خانومه میدونید-امیرعلی

 گرم خون هم سردین خون هم معلومه اومد

 اگه میرین راه باهاش بیاد راه باهاتون هرکی

  نیستین گیر پاچه نباشه گیر پاچه طرفتون

 بگین تهشو-من

 سن به شماهنوز میدونم هیچی-امیرعلی

 میخواستم فقط.......... نرسیدین قانونیتون

 با رین.....ضر....حا.......بگم که مسخواستم.....

 ین.....باش من

 پسراینجوری اخه طرفم خجالتیه چه اوه اوه

 نگاش جور یه ضایعه هس بارشم اولین ندیدم

 زده گند کرد فک که کردم
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 اولین میکنی نگاه اینجوری چرا خو-امیرعلی

 خو بارمه

 عالیه بشم شناس پسر متخصص میرم من ن

 میسازم خودم هس؟نباشه شغلیم همچین مگه

 چی پ میکنم ثبت گنیس تو اسمم میشم اولیشم

 سر بر خاک شهرامه این یهو کردین فک چی..

  شد پیداش

 این دیگه یکی بازم خانوم ویتی به به-شهرام

 ؟ کنی تحملش میتونی چقد دفعه

  باز میگی چی دیگه تو -شدم بلند جام از من

 این پسر اقا ببین-گفت امیرعلی به رو شهرام

 هباهات هفته یه فوقش فوق میبینی که خانومو

 میفهمی؟
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 برو گمشو شهرام-من

 طرفداریشو پروندم رو اونیکی ن -شهرام

 رو هفته دو اقاجون ن گف مایر به رو نکردی

 فعال باش داشته

  نری اگه شهرام-من

  چی نرم اگه-شهرام

 چی بگم بهت من بیا -امیرعلی

 تو؟ اوهوع-شهرام

 یا طرفش رفت و شد بلند جاش از امیرعلی

 تو زد مشت با محکم زدو ای مسخره لبخند

 ولی بابا گرم دمت اینا مامانم لِّ لِِّ او ایول دهنش

 شد شور میزنی نمک داری زیادی

 هان؟ کردی غلطی توچه-شهرام
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 ی اندازه به که بود پولدارا پسر اون از شهرام

 بود زشت خیلیم داشت اف جی سرش موهای

 ولی دخترشم دوس ترین خوشگل من میگفت

 ود نداشتم قبول دوستم عنوان به اونو اصال من

 خورد حرص خیلی کردم تحملش فقط روز

 خیلی انصافا نگاهاش اون به درک به بدبخت

 ونفنج و فیل کنارش میزاشتی پاشارو بود زشت

 بابا نکشت رو همدیگه اینا توصیفش بیخیال بودن

 زورب میشم بدبخت وایی بیاد پلیس نزنن زنگ

 بودن اونجا که پسرایی نصف کردن جداشون

 نصفشون همون اخه بودن شهرام طرفردار

 دوروز از بیشتر بودن من ی دوروزه یکی دوستای

 گفت بهم رو نشست امیرعلی باهاشون نبودم
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 شو بلند جا همین داری دوست منو اگه-امیرعلی

 یکس هیچ با حاضرنیستی دیگه بگو بهمشون

 پاشو باشی

 دفهمی کجا از این اصال کنم چیکار نمیدونستم

  میکردم اونور اینورو هی ایش دارم دوسش

 و نداری دوسم میکنم فکر نشی پا اگه-امیرعلی

 هدیگ بگو فقط بگی زیادی چیزه نمیخواد میرم

 هیچ باشی دوست کدومشون هیچ با نمیخوایی

 پاشو همیشه برای وقت

 هن یا دارم دوسش نمیدونم شدم بلند تردید با

  میگفتم باید بالخره که من خور سگ ولی

 و مخصوصا میدونستم که میزایی طرف رفتم

 همشون به هستن نفرات همون برای همیشه
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 اینا ی همه با من یعنی من وایی کردم نگاه

  نکردم که کارا چه من بودم دوست

 واسه طرفم اومدن پسر تا چن همونموقع

 واقعا سرم چون کردم رد قبال که پیشنهادشون

 پیشنهادشون تکرار برای بود شده شلوغ

 این اگه میدونم عان..... کنید گوش دوستان-من

 ولی خودش به مغروره چقدر میگین بزنم حرفو

 همتون ی واسه میخوام امروز از چیزیو یه فقط

  کنم روشن

 بکنی غلطیو چه میخوایی اس کسخره-شهرام

 داشته دوستی نمیخوام دیگه من.... من-من

  باشم
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 اونجا بودن دختر کلی بود شده شروع ها پچ پچ

 که بود خداشونم از و بودن کرده عمل همه که

 من اما بودن دوستاش و شهرام با ساعت یه فقط

  کنم ردشون میخواستم

 باهاش ایکبیری تو میخواد کی حاال-دختره یه

 ستود تو با میاد کی زشتی این به تو شی دوست

 جونم بهزاد ن مگه شه

 ن—بهزاد

  خندیدن بهش ملت

 به بود چسبیده که بود دختری همون یکی این

 کرده فکر بدریخت ای افاده دختری اه اه-شهرام

 دوس باهاتون نمیخوام دیگه من هست کی که
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 زشت تو مردیم ماها مگه درک به خور سگ شم

 نباشی باهاشون بچه ی بدقواره

 برگشتن ملت دهنش تو کبوند شهرام یهویی

  من طرف اومد شد بلند شهرام بعدم طرفشون

 بشین برو کن بس گرفتی معرکه-شهرام

 بزنم حرف جدی میخوام-من

 از باشم دوست باهاتون نمیخوام دیگه-من

 خودتون بپلکین من دوبر میاد بدم همتونم

 تون اوکی اومدم مامانتون های گریه و میدونین

 ولی بکنین میخواد دلتون هرکاری حاال کنم

  نبینمتون دوورم

 نهمو نشستم امیرعلی میز سر رفتم گذاشتم

 من طرف اومد دهنش تو زد شهرام که دختره
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 مصورت تو بزنه میخواست طرفش برگشتم منم

 گرفتم هوا رو دستشو

 دادم هلش بعدم نشده زاده فیال مادرش از-من

 وقتی برو دادم ادامه عقب رفت قدمی چند

  بیا کنی نگاه چشمام تو تونستی

 یکردم نگام سینه به دست نشستم سرجام رفتم

 گفت و

 داری طرفدار خیلی معلومه-امیرعلی

 تموم گرون بامن کردن بازی باشه هواست-من

 ینجاا ریختن کنم نگاهشون میبینی اینارو میشه

 بازی منو که نکنه خطور فکرتم به نخواه اصال

  بدی
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 شد گرمم باالس هوا جو بابا خوب خیل-امیرعلی

 دیگه بریم بیا

 تیوی هکر ویتی بقیه و خودت بقول ببین-شهرام

  میکنم بیچارت رقیب بی دل بی

 ببینم بکن جدی-من

 هستی صالحی حاجی نوهی کردی فک-شهرام

 یمیش ببخت میکنم بیچارت نمیرسه بهت زورم

 تچیکار میپلکی اینجاها بگم پاشا به میدونی

 رد ینجاا کیلومتریه بیست از اینجاها نمیایی میکنه

 یببین اتو خونه بیرون میزاره دلت به داغ میشی

 میشناسیش؟ کجا از پاشارو تو-من

 ول که دوستشو بهترین ناموس ادم-شهرام

 نه نمیکنه
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 دوستشی تو که پاشا سر تو خاک هع-من

 بهش بگم حاال-شهرام

 ولی میخواد دلت کردی کردی غلطی هر-من

  میکنی کشیم قمه بگم بابات به بدون

 ذغال میشه روزگارت بفهمه اگه پاشا-شهرام

 نمیدونه شده عوضیی چه عاشق بیچاره پاشا

 لد بی ویتی هع نمیکنه که غلطایی چه عشقش

  گذاشته روت اسمارو این کی هعی

 علف دهنت تا بگو اینقدر پاشا پاشا پاشا -من

 وقف کنه چیکارم میخواد مثال بگو برو بشه سبز

 این؟ زا بیشتر همین میگ بابام به که اینه فوقش

 میگفت زیاد پرت و چرت بده ادامه نذاشتم دیگه

 اینم اه افتادم راه به پارک طرف به بیرون رفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

269 

 

 رسید بهم وقتی امیرعلی شده ادم ما واسه

 اسمون طرف به سرشو جیبشو تو کرد دستاشو

  کشید طوالنی و بلند نفس یه و گرفت

 چی هر توهم هوا الودگی این با خبرته چه-من

 و خنده زیر زد شیم خفه ماها تا بخور اکشیژن

 گفت

 کیه؟ پاشا-امیرعلی

 ادم غیر یه-من

 گفتم جدی-امیرعلی

 پسرعمومه-من

 راسته حاال لحاظ اون از اهان-امیرعلی

 چی؟-من
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 داره دوست که-امیرعلی

  نمیدونم-من

 خفنه خیلی معلومه-امیرعلی

 کردی کفشش اونوقت چطوری-من

 هخفن خو میکنه ذغال تورو میگفت اخه-امیرعلی

 دیگه خیلی

  نگفتم هیچی و کردم کوتاه ی خنده به

 ؟/بودی دوست پسر اینهمه با چرا-امیرعلی

 هعاشقان داشت دوستی یه من ابجیه یمدونی-من

 ابجیم حاال رفت کردو ول اون اما داشت دوسش

 منم نزده حرفی و اس افسرده که دوساله

 بگیرم انتقام پسرا از میخواستم
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 که میگیری انتقام خودت از اینجوری-امیرعلی

 میخوام ابجیم دوست همون سعیدم دنبال-من

 ی خونواده دادن بازی بفهمه تا دهنش بزنتو یکی

  میشه تموم گرون چقدر من

 به خفنین گی خونواده معلومه پس-امیرعلی

 باشن اینجوری هاش نوه نمیاد بابابزرگت

 میشناسی؟ منو بابابزرگ تو-من

 حاج نشناسه رو صالحی اقای که کیه-امیرعلی

 دیگه رضا

  بله-من

 بوده شریکش بابابزرگم-امیرعلی

 ؟ واقعا-من
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 ول رو چی همه مادرش خاطر به ولی اره-امیرعلی

  شمال رفت کردو

 یا ندیدم تورو تاحاال من میگم اهان-من

 بگو نمم به خونشون بیاین حتما یروز.....بابابزگتو

  بیام

 باش.... بابابزرگم-امیرعلی

 شد؟ چی ابجیت امیر-من

 کجاست نمیدونم-امیرعلی

 اهان-من

 با بابابزرگم فردا مهره اول فردا پس میگم-من

 به شما امروز برزگم مامان داره دوره دوستاش

 هستم منم بیاد بگو بزن زنگ بابابزرگت
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 یجد چرا تو گفتم یچی من حاال بابا ن -امیرعلی

 میگری

 دهب بابابزرگتو شماره اصال بزنه زنگ بگو عه-من

 ازاونجا خب بابابزرگم ی نمازخونه تو میرم من

 ازش بابابزرگم به میدم میارم درش الکی اینو

 که بزنه زنگ میکنم مجبورش بعدم میکشم حرف

 داره زدن زنگ عشق خودش

 داریا حوصله بابا کن ول-امیرعلی

 کلی فردا من بیایی خودتم باید تازه عه-من

  بیکارم

 باهام میخوایی چطوری اومدم من اصال-امیرعلی

 بزنی؟ حرف
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 بهونه اونو هس پاشا خو من حرفیه اینم-من

  میکنم

 هستیا ادمی عجب-امیرعلی

 چنده؟ ساعت-من

 سه-امیرعلی

 باید من میان مادریم مهمونای چهار وایی-من

  برم

 پارک ضاپ کافی همون دم ماشینو خب-امیرعلی

 برسونمت بریم بیا کردم

 یراست رفتیم راه چقدر میدونی میشه دیر ن -من

 ببینم بده رو شماره اون

 و کاغذ رو نوشت شماره یازدهتا یه خندیدو

 نماشی یه کردمو سرسری خداحافظی یه گرفتمو
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 وکیل تا چن رفتم اولش رفتیم که برو د گرتمو

 مگرفت که هارو میوه نشم ضایع که گرفتم میوه

 وارد بود چهار ساعت دیگه خونه رفتم فوری

 شدم

 دخی اام ااااااااااااااااااااااااا سالاااااااااااااااااااااا-من

 تون گویی اومد خوش اومددددددد تون ویتی

 زیباست چخد

 کنم عوض لباساتو برو مزه بی نریز مزه-پاشا

 کاریب یا بگیری میوه رفتی بودی قبرستون کدوم

 دخترم بده گیر بعد برسه بزار حاال خو-مادری

 یه گرفتی میوه مرسی کن عوض لباساتو برو

 اتاقم تو رفتم و دادم انجام پاشا برا بازی دلقک

 و ودب شده کار طالیی پولک کلشو که تونیک یه
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 دار طرح ساپورت یه با و پوشیدم نداشت استینم

 بقیشو کردم درست پاپیون پشت از موهامم و

 ارایش صورتمم بودم ای حرفه کار این تو ریختم

 شده خوشگل خیلی طالی موهامم کردم طالیی

 پایین رفتم واخعا خوشملم چمگده من وایی بود

 وت پاشااومد بود حیاط تو هنوز اومد مهمون اولین

 کرد ویز ویز گوشم

 هواس میبینه تورو این االن ویتی میگم-پاشا

 برم نهمیمو کاله بی سرمنم میکنه نشون پسرشم

 بدزدن زنمو نزنن چشم کنم دود اسفند

 کتوکش شمابرو ثانیا نیستم زنت من که اوال-من

 بساب
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 شقع باالخره پاکیدی افاتو بی همه شنیدم-پاشا

 بجاجفا کرد وفا منم

 فعاله خبرنگارتم میبینم-من

 اشاپ این سرووضع به نگاهی یه اومد ببند-پاشا

 و همیشه مثل مشکی کتون شلوار یه کردم

 یه گرفته ولتی633خداروشکر اینبار برق موهاشم

 تدرس خاکستری طوسی ارنج تا اشتیناش بولوز

  حح مشکی جوراب با من چشمای رنگ

 شدی بزرگ چه جان ویتنا به به-جون سون

  شدی خوشگل

 لطفتونه نظر رفیعی خانوم سالم-من

 زشت ه-پاشا

 شماست مفت نظر جان اش-من
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 نداری کل کل باهم هنوزم میبینم-خانوم سوسن

 اینا گفتم اول همون از که من{ مادری}مهدخت

 هب بدین اینو کن بزرگواری و بیا نمیسازن باهم

 من پسر

 نهک بارت تا چن دوباره بیاد رضا میخوایی-مادری

 بسه

 کردن اظهارنظر جوووووووون سوسن-پاشا

 میشی ناراجت نگرفتن که تصمیم

  گفتنت جوووووووون اون با مرامت به ایول

 گهدی اینبار و نشست رفت بالخره خانوم سوسن

 اثری اخنومو شهال خانومو سرور اومد پامچالم گل

 اتاقش تو باال رفت پاشا اومدن نور عال نور اجنم

 همه این بین کنم خالهزنکی نشستم منم بکپه
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 یهو کنم تحمل پاشارو این برم احضرم بابا زن

 سالم و پاشدن زنا ی همه داخل اومد بابابزرگم

 گفت دید منو تا بابابزرگ اینا و پرسی واحوال

 کجاست پاشا-

 اتاقش باالتو-من

 تنهاس؟-

 باشه میخواد کی دیگه اره-من

 کل لک بشین پیشش برو بیکاری که توهم خوب-

 فهم چیز ادم قوربون اخ سرنره ات حوصله کنین

 کنم چیکار ازش نمیاد خوشم ولی

 نمیفهمی چرا دیگه زشته رضا-مادری

 شهبا ادم میگم من که بزنتش نمیخواد-بابارضا

 خودمم اصال میره سر اش حوصله بچم این خو
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 کنم صحبت هام نوه با میخوام همونجا میرم

 میشه؟

 لداخ رفتیم و زد اتاقو ر د باال رفتیم بابارضا با

  داخل رفتم شدم راحت که خوشحال خیلی منم

 افتاده اتفاقی-پاشا

 نداشت حوصله پایین اون ویتی ن-بابارضا

 رتپ میشن زنن همه چین بزنیم حرف باال اومدیم

 میکنن غیبت میگن

 مرده ویتی پ-پاشا

 میفهمی نشده زن هنو-بابارضا

 میشد کالفه داشتم وویی

  ترم راحت اتاقم تو میرم من بابارضا-من
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 ضعو لباسامو میرم من توام بشین خل-بابارضا

  میام حاال کنم

 مبیا کردم ارزو کردم غلط برس بدادم یاابرفضل

 ادیزی چیز دیگه چیز خوردم چیز بشینم پیشش

 شانس بخشکه ایشـــ

  بشینیا میتونی خب-پاشا

 میز صندلی رو نشستم رفتم دستور منتظر

  تحریرش

 بیان بابابزرگ دوستای قراره فردا ویتی-پاشا

  میدونم-من

  الت میگن من به نمیاد خوشم ازشون من -پاشا

  خنده زیر زدم یهو
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  تورو بگیره کوفتت-پاشا

 چیه مگه دیگه میگن راست خو-من

 خودت بزنی حرف دیگه ی کلمه یه ویتی-پاشا

 فهمیدی میدونی

 خوشم ازت خیلیم گفتم چی انگار حاال خب-من

 میاد

 نی مهم درک به-پاشا

  سرویس ببند دهنتو پاشا-من

 زکجاا و جرئتش ببینم میخوام بشه درک به-پاشا

 خریدی

 جرئت بازار از خو فروشا فرش بازار از-من

  فروشادیگه
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 کله اره فروشا زبون بازار از زبونتم حتما-پاشا

 و پاچه

 بیشعور گوسفندم من مگه-من

 هستی که شبیهش-پاشا

 پ گوریلی توهم-من

 میکنم فکر بهش-پاشا

 کردم خواستگاری ازش من انگار-من

 ایشـــــــــــــــ

 و حال اصال فکر تو رفتم نزدیم حرف دیگه

 پاشا اقا ی گوشی یهو نداشتم دعوا ی حوصله

 برداشت اونم راحتی همین به زنگید

 میگی چی دیگه باز-پاشا
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. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-پاشا

.- 

 دیگه خو-پاشا

. 

 نممیک الشت شهرام باشی گفته چرت اگه-پاشا

 فهمیدی

 خواب شب کنار صندلی روی من کرد قطع بعدم

 بازی بازی ناخونام با داشتم بودم نشسته

 روی گذاشت دستاشو دوتا طرفم اومد میکردم

 تعجب با و عقب رفتم یهو صندلی های دسته

 دهش خیره اونم سوال عالت با البته کردم نگاهش

 چشمام تو بود
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 شده؟ چیزی-من

 بشه چیزی قراره نع-پاشا

 دادن سرتکون دادم تکون سوال عالمت به سرمو

  خودش حرفه کلی من

 برد سرشو میکردم حس نفساشو جلوتر اومد

  گفت کنان زمزمه گوشم کنار

 کیو کردی بالک رو پسرا ی همه شنیدم-پاشا

 اون باالتره همشون از ارزشش که کردی پیدا

 امیره؟

 تو کرد نگاه صاف ایندفعه میگی داری چی-من

 چشام

 حد این تا یعنی ببینم-پاشا

 میاد یکی االن اونور گمشو برو-من
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 کجا از کیه مایره این بگو فقط درک به بیاد-پاشا

  شد پیداش یهو

 وت به چه؟اصال من به بیخبری چی همه از تو-من

  میکنم چیکار من که چه

 کنم؟ حالی بهت میخوایی رو چه من به-پاشا

 فوکولی جوجه میخواد جرئت-من

 همین داری دوس میگه کی به کی اوهوع-پاشا

 کنم؟ الشت و اش بزنم جا

  عقب برو-من

 اینقدر تاحاال تر جلو اومد تازه..... نمیرم-پاشا

 الکردار این گرفتم سال61 بعد تازه نبود نزدیکم

 ات بودم نکرده دقت تاحاال خاکستریه چشماش

 نگاش داشتم نیارم کم اینکه برای حد این
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 اتاق در یهو ایش صورتش تو اوق وگرنه میکردم

 ابروی وایی داخل اومدن مادری با گیتی شد باز

 ابروم کامل دیگه وایی وایی برد هم رو نداشتم

  رفت

 زا میدیدن منو لخت اگه نموند برام هیچی دیگه

 و ومدا هوش به بالخره پاشا نمیرفت ابروم بیشتر

 شتپ نصفم شدم بلند منم شه بلند شد راضی

 یمادر تر اونور برم نبود جایی اخه بود گوریل این

 یرس ها باال باال ابروش تای یه گیتیم تر جلو اومد

 اشاپ گوش تو خوابوند تپل سیلی یه مادری میکرد

 من به نگاهی یه بعد خطیه خیط اوضاع اوه اوه

 بعدم خجالت بدون زدم صریح نگاه یه منم کرد

 ودب جیبش تو دستاش که کردم پاشا به نگاهی
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 تو میزن میرسه کی هر چرا عصبیه بود معلوم

 بدبخت منحرفه بس از اخه این گوش

 پایین برو گیتی-مادری

 شدمی خر کیف باحال موقع این از داشت که گیتی

  رفت و گفت چشمی ناراحتی با

 بودم داده هشدار بهت کنم فکر پاشا-مادری

  بهت

  میدین هشدار فقط من به عه-پاشا

 بگم؟ کی به پس -مادری

 خدافظ برم باید من هیچی-پاشا

  افتاد من به چشمش رفت بعدم
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 دارم کار دیگه برم منم عـــــــــــــام-من

 اتاق تو رفت شدم رد کنارش از بعدم

 رو چی همه بده لو میخواد اوه اوه بابارضاشون

 نشستم مهمونا کنار رفتم

 نمیاد؟ مادریت-

 میاد باالست االن چرا-من

 باش-

 مغرورانه افتاد من به چشمش پایین اومد مادری

 از کردم چیکار من انگار کرد اخمم یه کرد نگام

 اه اتاقم تو رفتم شدم بلند شدم خسته نگاهاش

 کال دوروزه کجاست ابجیم افتادم سها یاد یهو

 عین زدم اتاقشو در رفتم ابجیم غافلم ازش
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 شدم وارد دیگه تقه یه با منم نداد جواب همیشه

 جلو رفتم

 سالم-من

 داد جوابمو سرش دادن باتکون

 خوبه حالت-من

 زده که برد وایت تخت روی نکرد حرکتی هیچ

 نوشت اتاقش تو بود

 بود؟ خبر چه-سها

 راجبم مادری که افتادم این یاد حرفش این با

 ماژیک داشتم نگه اشکامو بزور میکرد فکر چی

 نوشتم گرفتم دستش از رو

  نیست مهم-من
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 منم-ونوشت گرفت دستم از رو ماژیک سهام

 دیدم

  شد گرد چشمام

 میکنی؟ فکر چی راجبم-من

 ... میخواست-سها

 نوشت همینو

 همیشه مثل شد دعوامون ن -من

 سالته61فقط ای بچه خیلی هنوز.... که نزار-سها

 ابجی

 وگفتم زدم نیشخند یه
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 نیمک تازه هوایی یه بیرون بریم بپوش لباس-من

 صورتی مانتو یه رفتم بزنم حرف باهات میخوام

  انکت شلوار یه و میشد بسته که کمربند با که

 یپشت در از اژانس زدیم زنگ و پوشید لباساشو

 دور یلیخ پارک یه رفتیم نبینتمون کسی که رفتیم

 ایتو تخته اون لواسون نزدیکای بلندی یه باالی

 انندم تپه بلندی یه باالی رفتیم بود اورده بردشم

 الیهخ نبود هیچکس اونجا نیمکت روی نشستیم

 داغ شیرکاکائو نزدیکا اون دیدم بود خالی

 ودیمب پاییر نزدیک اخه بود سرد یکمی میفروشن

 میومد در خزون های برگ میشد پاییز فردا

 یه به داشتم میلرزید دلم برگا ریختن از همیشه

 بود بارونی هوا میشدم نزدیک بزرگ نواسانات

 تیشکال کیک با و گرفتم شیرکاکائو دوتا رفتم
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 اونم کردم تعارف بهش و سها طرف رفتم

 ور شیرکاکائو از یکمی کنارش نشستم برداشت

 گرفت بعدش نوشتن به کرد شروع اون و خوردم

 میدید هارو چمن و پایین چشمام که من طرفم

 بود نوشته بردش وایت روی اومد باال

  باش ات اینده مراقب-

 یحرف همچین چی واسه -پرسیدم گیجی باحالت

 میزنی؟ رو

 با اینکارارو نکن میشی پرپر ابجی – نوشت سها

 ریش تنم میکردم فکر که حرفاش به خودت

 میشد
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 بخدا کردم ول پسرارو ی همه من سها-من

 ننباش روبرم دیگه گفتم بهمشون میگم راست

 ... یکیاشون فقط

 نوشتن به کرد شروع سها

 ین؟ک حاال ارع کنی ول نمیتونی شونو یکی-سها

 نمیتونم ن نمیتونم من سها-من

 چیه اسمش حاال-سها

 ر*ی*م*ا-من

 لمث ابجی نکن اشتباه اتنخابت تو جدا عه-سها

 خیلی پاشا همون بیا کن ولش اصال نشی من

 میگم بخاطرخودت بهتره

  میزنی رو بابا و مامان حرفای که توهم-من
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 رو بودم همینجوری منم ابجی-نوشت سها

 اون خاطرات اون بشه تکرار دوباره نزار مهران

 میبینم اما سوخته کامل میکردم فکر خاطرات

 اس سوخته نیمه هنوزم

 اینجوریام ابجیم سها-گفتم اه و اندوه با من

 نیست

 بخدا میکردم فکر همینطوری منم-نوشت سها

 وت کرد گریه کلی کردن گریه به کرد شروع بعدم

 عنتل سعید به بازم گرفتم اتیش سوخ دلم بغلم

  فرستادم

 بابارضا نماز اتاق وارد ای بهانه به اونروز فردای

 روش به نوشتم دفترش توی رو مشاره اون شدم
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 زنگ شد خوشحال خیلی دیدنش از اونم گرفتم

 کرد دعوتش فردا برای زد

 ناکس کلته تو چی ویتی-پاشا

 باش باادب-من

 مشکی شلوار و کت یه شد فردا رفتم بعدم

 جک موهامو ولی بندازم شال دادم ترجیح پوشیدم

 ما دخترونه مامانیه خوشمل ارایشش یه و بستم

 یه با کردم دستم تولدمو ماه دسبند و کردم

 دلصن یه بود روش اسمم اول که استیل انگشتر

 ینپای رفتم و پوشیدم بود مجلسیم که مشکی

 مطمئن اومد در صداش اف اف بودن اومده همه

 باز درو رفتم من داد اس اخه بود خودش بودم

 اخیش برقارفت یهو لعنتی اه نزاشت پاشا کنم
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 طی مسافتی چه حیاط در سمت دویدم فوری

 پشتم پاشا دیدم کردم باز درو وقتی کردم

 به سرشم کرده اویزون لباشو و لوچه واستاده

 مداو که امیرعلی میده تکون سرت تو خاک معنیه

 دیگه دوساله ببین داد دست پاشا با داخل

 چه خبراس چه لِّ لِّ او نکنین شک میزنتش

 ولی بود تر زشت خیلی موقع اون شده خوشگل

 از چرا من نمیرسید پاشا به قیافش خداییش

 از تر زشت درسته اخه میاد خوشم زشت پسرای

 وفیل اش گنده هیکل اون به اوه اوه ولی پاشابود

 ضایع االن داخل بریم وللش حاال میخورد درسته

 بکنم غلطی چه مثال داخل برم من خب میشیم

 یچ که بشینم پسر دوتا و پیرمرد همه اون بین

 دناور هاشونم نوه بعضیاشون ن دیدم مثال بشه
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 به خیلی بود یکی شدن جور هام بهانه اخیش

 زل اخه ترکیدن درحال پاشام میکرد نگاه پاشا

 اقایون بودیم نشسته هم دور جوونا ما بود زده

 اون اسم بودن حیاط محوطه وسط پدربزرگام

 بود خرسی حرسی کاراش از پاشا که خدتره

 صالحی ی اقا عـــــام-مهوش بود مهوش

 میگین اسمتونو

 گوریل میگه بهم ویتی-پاشا

 بیخیال بخند کی نخند حاال خنده زیر زدم یهو

 شدم خنده

 دیگه همشکلین خو پاشاجان-من

 شیا سوم یک میزنم نظرمفتته-پاشا

 ایشــــــــــــــــ-من
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 این مهسا گفت و اسمش بود هم دختره یه

 عمل کلی کنم فک مهوشه اون ولی بود خوشگل

 وهار میوه و حیوونا پوست پاشا بقول بودو کرده

  بود اومده صورتش تو بود مالیده کامل

 با همچینم خــــــــــــان پاشان-مهوش

 یارمب فکشو بزنم میخواست دلم میحرفید عشوه

 رمس خیر غیرتیم پسرعموم رو من چی پ پایین

 {مثال الکی}

 هـــــــــــــان-پاشا

 با اونم زدنه حرف طرز این پاشا اِوا-مهوش

 مـــــــن

  هستی کی انگارتو اوق
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 نممیک اکبندش ببنده دهنشو بگو ویتی-پاشا

 ها شه سرویس

 خودته مشکل چ من ب -من

 وِِِِیـــــتـــــی-پاشا

 بس میشه خانوم مهوش خانوم خوب خیل اه-من

  هنکن خالی سرمن بعدا هاشو عقده اقا این کنین

 باتو مگه پورو ی دختره چه تو به اصال-مهوش

 بودم

 حقی چه به اصال تو هستی کی با هووویی-من

 میزنی حرف اینجوری بامن

 میخواد منو گرفته زورت چیه-مهوش

 جاروک ببینیم تو مال گوریل این بگیرش بیا-من

 میکنی اباد
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 منما گوریل ویتی-پاشا

 ردهک فک میکنه بارم چی داره نمیبینی باش-من

 اگه وصرتش تو مالیده امس تا شیش کیه

 بیرون میکردم پرتش نبود مهمون

 ترم خوشگل یکی تو از-مهوش

 برا نمیزارن کنارهم رو تو منو میبینم ارع-من

 مقایسه

 پاشا که شم بلند میخواستم خب خیل-پاشا

  طرفش برگردوندم سرمو گرفت دستمو

 چیه-من

 چی یه من میکنه فک رضا بابا االن نشو پا-پاشا

 گفتم

  ها خوردما بدوبیرا تو خاطر به اینجوریاس عه-من
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 رو گذاشتم و کردمو مشت دستمو و نشستم

 پیشونیم

 بود زشت خیلی حرفتون خانوم مهوش-امیرعلی

  ایکبیری ی دختره درک به بود که بود-مهوش

  چه تو ایکبیریم من اهان-من

  خو نده ادامه ویتی-پاشا

 اه هستی هی*گو چه بگم میخوام میدونست

  لعنتی

 نمیگم بهت هیچی مهمونی خانوم مهوش-پاشا

 میکنم درستش من کنین بس شما

 اه نیگا پورو بچه عه عه

  ویتنا -پاشا
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 گفتم اونوقی بد با چیه-من

 بیا پاشو-پاشا

 اولین از اینم بیا رفتم شدمو بلند حرص با

 شد اینجوری امیرعلی با دیدارمون

 اشپزخونه رسیدیم

 ساعت یه مهمونه وللش اشغالو اون ویتنا-پاشا

  خب میره دیگه

 خیلی ضمن در مهمونه اینکه واسه فقط-من

 چه من به برو شی دوس باش بری داری دوس

 ندین ربط من به بیخودی اصال

 ادنمی خوشم دخترا از من میدونی خودتم تو-پاشا

 نگه خودمو خیلی نشده باز دهنم تا بریم بیا

 کنم عرض که خوشی و خوبی به روز اون داشتم
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 با باال رفت پاشا مهوش مانند هیز نگاهای با

 زدن گپ خوردن ناهار پایین اومدن امیرعلی

 پا مهوش میخواست چی هر پاشا ناهار موقع

 یزوچ اون خیلی اینکه با پاشام بش میداد میشد

 یخیل دوغ از پاشا نمیخوام میگفت داشت دوست

 و رستوران یه جز به بود بدغذا خیلیم میومد بدش

 غذاهای من مامان و مادری و مامانش غذاهای

 شطرف گرفتم دوغو منم نداشت قبول کسیو هیچ

 وایی دادم طرفش بردم ریختم جلوییم لیوان تو

 نگام یهو میخورد حرص بدجوری داشت درون از

 نگام داشت اخم و سینه به دست افتاد مایر به

 رسمب دوغه به باید فعال میکنم حلش بعدا میکرد

 خودش از العملی عکس چه بدونم میخواستم

 وا دهنم اه خورد گرفت دوغو ته تا میده نشون
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 نگا یه بعدم دهنش اون با ابی اسب شدم موند

 بعدم من به نگاهم یه کرد خالی لیوان به

 میز رو کبوندش

 گلم مرسی-پاشا

 خوشحال هم میخوردم حرص داشتم هم وایی

 دادیم هم تحویل پرت و پرت کلی ناهار بد بودم

 اشاپ کارخونه رفت بابابزرگمم رفتن اونا بعدشم

 لمب رو از مانتو یه بدو کی ندو حاال دنبالم افتاد

 و میدون کل پوشیدم دویدن داشتمدرحال ور بود

 افتادیم ارشاد گشت گیره تهش که کرد دنبالم

 مبااخ اومد بابابزرگ من لعنتیه شانس بخشکه

 داد تعهد
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 تو کردم درست شر کلی شدن شروع ها مدرسه

 ی واسه همشم خودم واسه بودم غوغایی مدرسه

 نگز روز یه......  میگشتم دفتر میرفتم انضباط

 ساالر یه زدم

 خوبی؟ جان ساالر سالم-من

 ما از حالی یه خانوما خانوم عجب چه-ساالر

  پرسید

 اینجوریم؟ من جدا ساالر-من

 منی ی فرشته شوما ن-ساالر

 خیلی بگم بهت چی یه میخواستم ساالر-من

 ببینمت باید مهمه

 شده؟ طوری ویتی-ساالر
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 که بگم بهت رو یچیزی میخوام فقط ن-من

 مهمه

 خوبه دیه ساعت یه باشه-ساالر

 عالیه-من

 سرکوچتون میام پس باش-ساالر

 خدافظ باشه-من

 باال رفتم کردم قطع و کردو خداحافظی یه اونم

  گرفتم مینی یه دوش یه

 فشک یه با و لی شلوار و نفتی ابی تنگ مانتو یه

 پوشیدم اسپرت

 حیاط تو بیرون رفتم بود شده ساعت یه دیگه

 ویر داشتم بده اس یه ساالرمون این تا نسشتم

 اس که که میکردم بازی لی لی حیاط های مزایک
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 ورهبیشع خودت کوچولو..... کوچولو بیرون بیا اومد

 رمزت پام جلو حیاط بیرون رفتم....چقدر بشر این

 دیه اس دیوونه چی بهم میخوردی اگه اخه زد

  شدم سوار رفتم کنم چیکارش

 کوچولو سالم علیک-من

 ام کوچولو من حاال اوهوع-ساالر

 هی رسیدیم بعدش جایی پارکی یه برو امیر-من

 نفهمیدم اصال بود الت پسرای معدن که پارک

  نشستیم اینجا اومد چرا

  کشونده اینجا تا مارو که اونی بگو خو-ساالر

 غذای ای بفهمی که بگم چطوری نمیدونم-من

 تو اسم مستم جام

 بخند کی نخند حاال خنده زیر زد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

319 

 

 خخخ توئه نام مستم جام غزال اون-ساالر

 غزل ن غزال-من

 چه من به گفتی تو-ساالر

  ساالر-من

 جانم-ساالر

 بازیامو شر کردم تموم رفتم من-من

 چی؟-ساالر

  بیا-گفتم شدمو بلند

 هک بود من قبلیه پاتوق نزدیک درست پارک اون

 میز سر نسشتم داخل رفتم نمیرفتم دیگه

 اومد ساالرم همیشگیم
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 جااین بابا بریم بیا کجاست دیگه اینجا-ساالر

 میشنن الت ادمای

 میزو به داد تکیه دستاشو دوتا اومد شهرام

 اینجان بامرام های لوتی اون از ایشون-گفت

 خانوم ویتی ن مگه

 پ ارع-گفتم زدمو کجی و مسخره لبخند یه من

 چی

 میکردی؟ سیا بدبختو اون داشتی-شهرام

 ابروشم و چشم عاشق کردی فک نکنه چیه-من

 هان

 بلند جام از.....  هستیا ادمی عجب واقعا-شهرام

 نگاهی یه بهش جلو جلوی جلوش رفتم شدم
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 یتارا به برو تو کردی فک چی چیه-گفتم کردمو

 یاال برس موت

 هستی پادشاهی کاله خودت تو مو تار-شهرام

  چیکار میخوام تار

 چیکارم من بگی اقا این به میخوام شهرام-من

 برن بکشنو راشونو تا

  بریم بیا گمشو میگی چی ویتنا-ساالر

 نکن شک که ای بقیه مث توهم چیه-شهرام

  الفرار کلتو رو میزاری دمتو چیکارس بگم بهت

 کارس چی-ساالر

 ه شد هک از یکی خودمم هکرپسره-شهرام

 ....اما پاشم به دوساله که هاش
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 اونجوری دیگه من.. من ساالر... کافیه-من

 تازه یمچ کیم بفهمی تا اینجا بیای اوردمت نیستم

 باشم دوست باکسی نمیخواد دلم اصال االنم

 شم پاک میخوام میخوره بهم خودم از حالم دیگه

  برو و بکش راهتو شم ادم

 میزنه پاکی از حرف کی اوهوع-شهرام

 شهرام خفه-من

 در ببند نکردم سرویس و دهنت- شهرام

 مسترارو

 باورم داخل اومد پاشا که بود ها موقع همون

 از ولی بوده شهرام کار حتما این پاشا نمیشد

 لعنتی...... اه... میدونست کجا
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 عصبانی خیلی جلو اومد چی برج عین پاشا

 یرونب برو گمشو ویتی-گفت کردو کنترل خودشو

 ازت شده هک ساله سه اینم نکنه چیه-ساالر

 هان؟

 امیر؟؟؟ بود چی شد پیدات تو بازم عه-پاشا

 تو اوع-ساالر

  میشناسیش؟ پاشا- شهرام

 و چشمام تو زل صاف من طرف و جلو اومد پاشا

 ن مگه جونمه ویتی سالمتیه به ارع-گفت

 صادر مرگمو االن مهمه چرا نبود مهم برام اصال

 دارم میزنم سکته میمیرم ترس از دارم کرده

 دارن دلم تو که باریه اولین این میشم دیوونه
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 یمهیچ به بستم چشمامو محکم میسابن کشک

  نکردم فکر

 ات امشین تو بشینی بیرون یمری ویتی-پاشا

 بیام؟

 همه اونجا دخترای بودن شده جمع دورمون همه

 نای نمیدید منو چشمشونم بودن ای افاده فیس

 ساکت ادمی یا پسر یه جلوی که بود بار اولین

 اب بعضیام و بودن کرده تعجب همه وایمیستم

 نفسای میخوردن منو داشتن نیشخنداشوندن

 تجرئ خودم به باالخره میکشیدم بلندی و بلند

 بزنم حرف که دادم

 یچ هر بابابی گور.....پسره چی هر بابای گور-من

 بردن دنیا تو نامرده چی هر بابای گور......عشقه
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 از اشغالین همتون میخوره بهم همتون از حالم

 دفعه هاگ ببینمتون نمیخوام دیگه میاد بدم همتون

 کنین کج راهتونو شدین سبز رام جلو بعدی ی

 زیادی روحیه زخم اینکه مثل وسط این ساالر.....

 بلند دستشو نزدیکم اومد بود شده وارد بهش

 ممعلو بزنه بهم محکم سیلی یه میخواست کرد

 تو شودست پاشا اما بود منتظرش عصبیه خیلی بود

  دلش وسط زد لگدم یه و گرفت هوا

 یه به زورت بکنی غلطی چه میخواستی-پاشا

 رتزو با کنی ادب میخوایی کیو رسیده بچه دختر

 ای بچه هنو عمرا منو دخترعموی

 اب نزدیکم اومد پاشا حرفای به توجه بدون ساالر

 ره بابای گور...  تو بابای گور -گفت عصبانیت
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 همون نگو داری فرق کردم فک کردن دختره چی

 کم یه فقط هستی توهم هستن اونا که ای هرزه

 عدمب میبینمت ریز خیلی میدونی اخه تری زرنگ

 ارچیک ولی نمیخواستم اینو دقیقا رفت گذاشت

  دیگه شد کنم

 بیا ویتی-پاشا

 راه دنبالش و بستم رو چشمانم ای لحظه برای

 مشهرا به برگشتم برم اینکه قبل ولی افتادم

 گفتم

 میدی پس اینکارتو تاوان-من

 بیرون رفتم ندادمو دادن جواب ی اجازه بهش

  شدم پاشا ماشین سوار

 پایین بیارم فکتو بزنم داره جا االن-پاشا
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 نداشتم بحث ی حوصله اصال نگفتم هیچی

 پیدا جذب نیروی یه کنم کار چی نمیدونستم

 خودم وجود تو دنیارو های انرژی تمام کردم

 که جایی تا دویدم بیرون زدم کردمو جمع

 که دبو تنهاکاری بود سرعتم نهایت و میتونستم

 منو پشت از یکی اما بدم انجامش میتونستم

 کوچه اخه بزنم جیغ میخواستم و گرفت محکم

 از بود یادم و دیدم که چیزی تنها بود خلوت خیلی

 هک دستشو بود بیدمجنونش دخترای کوچه اون

 تو افتادم و شدم بیهوش دهنم جلوی گذاشت

 هک کرد چیکار مگه اصال بود کی این اخه بغلش

 ...... شدم بیهوش

 دیدم رو متروکه ی خونه یه اومدم بهوش وقتی

 یه وسط تخت روی من فقط نداشت هیچی
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 دراز برداشته خاک و قدیمی و بزرگ سالن

 ترسی حس شدم بلند جام از بودم کشیده

 از وحقم که بود این بودنم زنده تنهادلیل نداشتم

 شوا سایه پشت از نزدیکم اومد یکی بگیرم دنیا

 ممحک یکه طرفش برگشتم که همین کردم حس

 ملب گوشه زمین رو شدم پرت صورتم تو خابوند

 تو شدم بلند جام از ازش اومد خون که شد زخم

 پاشا کردم نگاش حرص با شدم خیره چشماش

 اخه بود کی دیگه بود

 ات ن ولی داری رابطه پسرا با میدونستم -پاشا

 ....که حد
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 کل کشید موهاش تو دستشو کرد قطع حرفشو

 نکشیدم خجالت اصالنم بود شده خاکی هیکلم

  شد بیشتر ازش تنفرم حس فقط ازش

 کجاست اینجا-من

  نداره ربطی تو ب-پاشا

 بیرون برم چجوری-من

  بیوفت راه-پاشا

 در هی به تا رفتیم راه خیلی افتادم راه به دنبالش

 سرو دخترای کنار از..حیاط در رسیدیم ورودی

 همچین وجود از اصال من شدیم رد قامت بلند

 ممیومدی داشتیم که موقعی نداشتم خبرم جایی

 همجاشو خونه طرف برگشتم حیاط در الی بیرون

 دبو اومده لبم ی گوشه از که خونی رد کردم نگاه
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 که لبمو میکرد درد خیلی جاشم بعد بود روصورتم

 حواسم اصال شد تر شدیدی دردش گرفتم گاز

  شد بیشتر خونش نبود

 اشب مطمئن میکنم تالفی اینکارتو خان پاشا-من

 پوچ و بیهوده خیاالت زکی-پاشا

 هب بعد شد سوار اونم شدمو ماشینش سوار رفتم

 به اگه افتاد راه به بابابزرگشون خونه سمت

 میرفت ابروم... چی میگفت مادری و بابابزرگ

  سرم خیر دارم ابروهم من مگهـ ابرو هع...

 پورو و وزیبایی غرور باوجود که خدترم یه من

 مک بودم دوست کافی اون پسرای نصف با بودن

 هک بار اولین یادمه شاپ کافی اون پسرا نبودن

 من اره دیدم خودم تو و شرارت شدم واردش
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 کینه یه خاطر به که ادمی..... ادمیم همچین

 به فقط از من کینه یه اره همه پز تو زد قدیمی

 یا کینه چه میگین کردم اینکارو کینه یه خاطر

 ن....اال میگیم

 تا بودم شده غرق مجازی دنیاهای تو بار یه من

 ناو مدیر که بود پسره یه اونجا رفتم خفگی مرز

 از میکرد کار همه اون بود چتروم یا سایت

 تجاوزم خودخود تا رومش دخترای کل با دوستی

 ومشچر تو رفتم شنیدم اینو بار یه میرفت پیش

 خیلیم بود تهرانی اخه گذاشتم قرار باهاش

 که خودش بقول نزدیکش رفتم میشد ادعاش

 میگفت دختر تا صد به بار یه روزی رو جمله این

 بنچس خیلیم نبود خوشگل اصالنم بود عاشقم

 دهش ور حمله دوستم بهترین به زشت بسیار بود
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 شما دستمو این بود مادر دوستم حاالم بود

 اونم بود سالم 62 موقع اون اخه نمیشسناشینس

 االن افتاد براش اتفاق این که بود سالش 62

 اسمشو دخترش بیچاره کوچولو دختر یه مادر

 وزر اون از اما بود دوستم بهترین بیدخت گذاشت

 همون}رادان از اومد بدم پسرا تمام از بعد به

 یرماس بدجور انگار گرفتم سختی اتنقام{ پسره

 و کردم نگاه چشاش تو صاف اخرم روز بود شده

 گفتم

 مئنمط کنه جذب تا چن میتونه پسر یه وقتی-من

 کن و جذب پسرو یه میتونه دخترم یه باش

 ادیوش سالمتی به میکنم نابودت کنه هنابودش

 وقتی{دوستم}سحر کردی نابود که کسایی اون

 خودکشی واسم میخواست دفعه دو رادان شنیدم
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 هم کمی سادگیش واسه خورد غصه یکمی کنه

 چرا نمیدونم نابودشده نابودگرش که خوشحال

 چی هر ون کنم نابود رو پاشا نمیخواست دلم اما

 دیگه حکم یه برام امیرعلی اما بود همخونم بود

  داشت

 هنکن که میترسه ازم گفت بهم امیرعلی بار یه

 عجب هع کنم نابود هم رو اون بقیه مثل

 رفتم ممن باال رفت پاشا نبود کسی رسیدیم وقتی

 من اتاق تراس و پاشا اتاق تراس اتاقم تو باال

  میشد دیده بیرون میومدی وقتی بود کنارهم

 ارمد کارت دیگه تراس تو بیا گمشو ویتی-پاشا

  میکرد صدام که بود سوم ی دفعه

 کشتی خودتو میگی چی چیه-من
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 نمیگم مادری به کنی کاری یه برام اگه-پاشا

 اونوقت چیکار خب عه-من

 من– داد ادامه و ها نرده رو نشست پاشا

 دادم گافی یه کنم مسخره دوستامو میخواستم

 موندم توش

 دادی؟ گافی چه-من

 منم و خنده زیر زد بعدم... دارم زن گفتم-پاشا

 گفتم و گرفت خندم

 میده زن تو ب کی اخه-من

  تو بابای-پاشا

 من حاال خب میکنه اشتباه داره منم بابای-من

 کنم چیکار
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 خوبم میدونم که نفهمیدی منظورمو نگو-پاشا

 فهمیدی

 هیچی مادری به نباید خب ولی فهمیدم ارع-من

 خوبیم ابروبر که میدونی بگی

 یول میکنی بازی داری منم با میدونم ارع -پاشا

 داشت حق رادان بیچاره کنم چیکار

 میدونست کجا از رو رادان ی قضیه این

 های بچه اون جز این مگه نداشت خبر هیشکس

 فهمید که بود چتروم

 غلطی چه نمیدونستم بود دوستم رادان -پاشا

  میکنه

 غلط تو اما کرد چیکار سحر با فهمیدم-پاشا

 انتقام که شدی دوست باهاش رفتی کردی
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 النا اومد دستت چی گرفتی که گیرم بچه بگیری

 که داده شدت کاراشو که اس دیوونه یه رادان

 خودت مراقب ویتی میکنه پیدات روزی یه حتما

 رس که بالیی نمیخوام خطرناکیه ادم رادان باش

 ...اومد سحر

 و محکم بست چشماشو و نداد ادامه حرفشو

  کردم نگاهش آسی باغ طرف برگشت

 دیگه بریم بپوش لباساتو برو-پاشا

 بزاری دیگه شرط یه نمیشه حاال-من

 فقط این بچه حرومه شرط رضا بابا بقول-پاشا

  نذر مث میدیه یچی میگیرو یچی

  گذاشته تاثیر روت بابابزرگ-من

  بدو خوب دختر بپوش لباساتو برو-پاشا
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 باش-من

 شیک یمشک مانتو یه رفتم پوشیدم مانتو یه رفتم

 تادوایمس صاف بود کت مثل کال کمدم ازتو گرفتم

 طالیی های پولک و منجوق با دوششم روی و

 نبود اویزون بعضیاشم که بود شده کار ای نقره

 دبو حاضری درسته بود دوخت خوش شلوار مانتو

 خالص مشکی ساتن روسری یه بود یکی ولی

 مشکی با روشم و زدم طالیی الک پوشیدم براق

 قرمز به که پررنگ صورتی رژ یه کردم کار

 دم چون ولی بیرون نریختم موهامم میخورد

 خودش بود ساتن روسریم و بودم بسته اسبی

 دستی کیف یه واال نزدم دست من عقب رفت

 نجیرز با و بود مانند پاپیون که گرفتم هم طالیی

 تمدس تو کیفو و و دادم پیچ دستم دور زنجیرشو
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 اوناش از خوشمل افتابی عینک یه کردم اسیر

 93 پاشنه خوشمل مشکی کفش یه و زدمو

 ادمواست حیاط داخل بیرون رفتم پوشیدم سانتی

 باسهل اینم وضعشه چه این بیرون اومد بیان اقا تا

 رنگ مشکی نمیدونم بولیز یه پوشیده این

 نگر خاکسیری یا نقره شلوارکتون با بود پوشیده

 همینرنگیه چشمام منم بود چشماش همرنگ

 کتونیم یه بعد...  و عالم خاک تفاهم چقدرم اخی

  بود مشکی بود پاش

 نینمیدو اخه شدیم مشکیش ماشین سوار رفتیم

 گالری یه همینم برای ماشینه عشق اقا این

 میگه میشه سوار ماشین یه ورز هر داره ماشین

 راتب قرمز خوشگل ماشین یه گرفتی نامه گواهی
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 خوبی این به بده مگه خوب عجب دارم سراغ

 راحتی همین به شد جور ماشینمم

 حجاب سر بخواد که نبود ادمایی اون از پاشا

 دبو خوب حجابم که منم بزنه حرفی چیزا اینجور

 افتادیم راه شدیمو سوار رفتیم

 ویتی– پاشا

 چیه-من

 ادتع قلدری نبه او نباش ناراحت بابارضا از-پاشا

 میفهمی خان سیروان سیروانه پسره اون داره

 من با باید تو میگه اگه بوده راده خان یه اون

 ازش همین رسمشونه خاطر به کنی ازدواج

  نشو ناراحت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

331 

 

 وت چرا نداری قبول رسمارو این که تو چی تو-من

 غلط اون پیش سال چی واسه میکنی قبول چرا

 کردی رو

 به پایینو و انداخت شرس و نگفت هیچی

 که بود باری اولین این داد ادامه رانندگیش

 پایین میندازه سرشو میدیدم

 سرم قراره بالهایی چه نمیدونستم من بیچاره

 واقعی روی من کنه چیکار باهام قراره بابام بیاد

 بخندل میبینم رو امیرعلی خشم میبینم رو پاشا

 بها ولی میشنوم نوازشو گوش صدای خواهرمو

 از من میدم جنون میدم قلب میدم تاوان میدم

 ... تا میگذرم چیزم همه

  شدیم خونه یه وارد شد پیاده پاشا رسیدیم
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 کجاست؟ اینجا پاشا-من

 ادم عین ویتی......  شهباز دوستمه خونه-پاشا

 شهباز جز به نیار در بازیم سبک کن رفتار

 ندارن جنبه هیچکدومشون

 نفرن چن مگه-من

 نامزدش و فرهاد و فرزام و شهبازوزنش-پاشا

 ؟کنیم جم خیابون تو از بازم بریم میخوایی-من

 نزن بیخود زر بابا تو بیا-پاشا

 تو میزنم زر من نزن زر میگه من به ادب بی

  زد زنگو رفتیم پ میکنی چیکار

 منم کن باز درو شهباز-پاشا

  بازم گفتی دروغ دیدی پس زنت کو-شهباز
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 نریز مرض اومده-پاشا

 جدی؟-گفت رسایی صدای با شهباز

 ارع-پاشا

 گیجی با کرد باز درو وقتی دفعه یه شدم گیج

 گفتم کردمو کج سرکو

 کیه؟ زنت پاشا-من

 همه-میاوردد در سپیدو غول شاخ داشت پاشا

  کردی؟ فراموش رو چی

 گرفتم گرفتم اومد یادم اهان-من

 نیاریا در بازی خنگ اونجا-پاشا
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 هدروغ چی همه میفهمن ببینن منو اونا پاشا-من

 تو عین یکی میاد؟زن سن این با من به اخه

 بشم؟

 فک خودت اصال چمه من مگه نیاد چرا-پاشا

 پریونی دخترشاه کردی

 ترم خوشگل اون از ن-من

 گوریل-پاشا

 گمشو یاال گفت سرش و چشماش ی اشاره با

 هخون یه شدم وارد وقتی داخل رفتم دیگه تو برو

 واجور جور بود شیک و بزرگ و قشنگ خیلی ی

 اب اش گوشه هر بود سخت توصیفش زیادی بود

 یه بود شده چیده قشنگ طرح خیلی های کوزه

 و کاناپه هاشم یکی اون پذیرایی تو مبل دست
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 ی خونه کال میداد تشکیل اینارو و مهمون جای

  بود قشنگی

 هستم شهباز من خانوم سالم-شهباز

 پاشا یعنی ندیدم رو پاشا دوستای تاحاال من

 بابابزرگ ی خونه یا بودم اونجا من وقتی

 وت خرخره تا من پسرخوب اخه نمیاورد دوستاشو

  چیکار میخوام تورو دوستای افم بی اوج

 ویتنام منم خوشبختم-من

 فرزامم منم منم اومدین خوش سالم-فرزام

 فرهادم منم سالم-فرهاد

 رهمس شیرینم منم خوبی عزیزم سالم-شیرین

 شهباز
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 ام دیگه ملوس دختر یکی و دادم دست بهش

 اومد

 فرهاد نامزده مانیام منم-مانیا

 عزیزم خوشبختم-من

 شینک مارو تونو تحفه این بگیرین بیاین-پاشا

 بودم؟ من منظورت پاشا-من

 هش راحت خیالش گفتم بودم شهباز با ن -پاشا

 یعسل چشمای با بود خدتر یه بود خوشگل مانیا

 م ینشیر بود شیری شبیه خیلی گندمی صورت و

 الک اسمانی ابی چشمای با داشت سفید پوست

  بودم تک کال وسط این خودم ولی بود خوشگل

 رمت سلیقه خوش تو از گفتم دیدی شهباز-پاشا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

336 

 

 خان پاشا منظور-شیرین

 باشین راحت شوما هیچی-پاشا

 میگم خو اس خوشسلیقه میگه راست-فرزام

 نکردین که عقد جان پاشا

 چطور؟-پاشا

 ازشون نکردین عقد اگه میخواستم هیچی-فرزام

 هستم خودم شدین خسته

 و امفرز صورت تو کرد پرت کناریشو کوسن پاشا

  کردی غلط-گفت

 تحمل میشد شهبازو و اصال نبود خوشگل فرزام

 ولی بود تر خوشگل همشون از فرهاد باز ولی کرد

 دارم عشق خودم که من نمیومد چشم تو اصال

  گفتم رو امیرعلی نشه سوءتفاهم
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 سالته؟ چن عزیزم-مانیا

 وللش گفتی دروغ میگی بگه-پاشا

 ه؟سالت چن میاد نظر به کوچولو خیلی اخه-مانیا

 مجلس پسرای که باشه بزرگ که عقله مهم-من

 سالمه 61 من ی ول ندارن ما

 کردی؟ عقد سالگی 61 تو نگو-فرزام

 چیه؟ مگه-من

  فرزام بود مونده وا فکش

 کجایی؟ بچه -فرزام

 دیدیش که عموم همون عمومه دختر هویی-پاشا

 بدبخت دخترشو چرا پ پوله خر که اون-فرزام

 کردی کاری پاشا کرده
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  منحرف عوضی گمشو-خنده زیر زد پاشا

 واال باادب چه عجب گرفتم منظورشو

 تو بجون میگم جدی-فرزام

 مهیار خورد زنگ گوشیم راحتی همین به یهویی

 براش دلم ندیدمش روزه چن قوربونش بود

  تنگیده

 تو کوفتی احوالی یادی عجب چه اقا به به-من

 میشه تنگ داریم دل ماما بابا کجایی

 نفله بگیر دهن به زبون هوووووووییی-مهیار

 مزاحمی خوابم ام خونه خوبم

 روانی زدی زنگ تو درد مرض-من

 کنارمن ملت نبود حواسم اصال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

339 

 

 ممزاح کردم فک رف یادم بیشور بمیر برو-مهیار

 همیشگی

 نره یادتت میخواست بیشور بمیر خودت -من

  نیستی خونتون اومدم قبرستونی کدوم-مهیار

 بودی خواب که تو-من

 کردی شروع دوباره ویتی-مهیار

 میگین میشه چی هر معتادم من مگه عاقا-من

 کردی شروع تازه

 گوری کدوم شبه نزدیک دیگه االن-مهیار

 میگم بهت میام حاال-من

 دنبالت میام بگو االن-مهیار

 خودم بجون راهم تو میام دارم ن ن-من
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 مهیار جون به بگو -مهیار

 بیخودی چرا دیگه کنین بس بیخی مهی-من

  میدی قسم

 اینجایی دیه مین نیم تا ویتی-مهیار

 تورو بابا برو سرت تو خاک ببند جون مهیار-من

 فقط داشتم کم

 بزنه ای دیگه حرف نذاشتم کردم قطع بعدشم

 انیستم برو خونه باشم گفته من ویتی-پاشا

 گفتم من انگار -من

 ن میری تو ولی گفت جونت مهیار میدونم-پاشا

 من

 داری؟ مشکلی چه مهیار با تو-من
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 داره مشکل من با که اونه هیچی من-پاشا

 هک میشه حسودیت چیه خوبه خیلیم مهیار-من

 نداری؟ خوبی این به داداش

 یناا همشیرو به منم نیست داداشت که اوال-پاشا

 حسودی من داره نوبل انگار ثانیا ندارم اعتقادی

 کنم

 نک توهین من خاله پسر به اینقدر حاال خب خیل

 نیمگم بهت هیچی دوستات جلو

 کت یه و اوردم در مانتومو و اتاق تو رفتم بعدم

  پوشیدم مشکی شلوار

 قشنگ خیلی خیلی بود قشنگی شب شب اون

 داشتن وسط بودن رفته همه شب اون یادمه

 دوس زد زنگ اخرش فرزام بیچاره میرقصیدن
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 منو نبودم رقص اهل که منم حح اومد دخترش

 ن همشو اوق اه اه داخل بردن کردن مجبور

 فتگ پاشا میرقصیدم داشتم سرا تو خاک مستن

 اپاش میرقصم دارم که عمرم تو باریه اولین این

  برگشت و اشپزخونه رفت

 پشت از شد چی نفهمیدم من شد حال وارد وقتی

 کل بود معلوم طرفش برگشتم اورد در سر من

 کلال بوی هیکلش کل بود گرفته مستی وجودش

 نبود خبری ش تند ادکلن اون بوی دیگه میداد

 خودشون حال تو همه نبود حواسش هیچکس

  وا مستن همشون یعنی وا بودن

 جلوم اومد پاشا

 به......خو حاااالت-من
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  جلوتر اومد میکشید نفس تند تند

 افتاده؟... اتفاقی-من

 خیلی خیلی محکم گرفت بازومو تر جلو اومد

 داخل میرفت داشت ناخوناش که جوری محکم

 کرد نزدیک بهم صورتشو ارومو اروم کتم

 کرد حس لباشو گرمی ولی شد چی نفهمیدم

 تکون که چقدرم هر بود کرده بغلم محکم

 ودب زیاد زورش خیلی بود بیفایده بازم میخوردم

 وممعل کامل نمیکرد ول بود گرفته محکم کمرم از

 سعی خیلی االن نیست حالیش هیچی که بود

 بود گرفته نفسم نمیشد اما برم در میکردم

 میارم باال دارم کردم احساس کرد ولم باالخره

 شد شل که همین کنه ولم داد رضایت بالخره
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 باال کلی دستشویی تو کردم پزت خودمو فوری

 نمیبخشمش هیچوقت احمق کثیف اوردم

 ینکاروا اگه نیستم ویتی درمیارم سرش تالفیشو

 بده سپ دیگه کس نباید تاوانشو مستی تو نکنم

 دب حالم منم میزد رو دستشویی در داشت یکی

  میکنه صدام داره پاشاس دیدم بود شده

 ویتی جایی اون ویتی-پاشا

 رفتم ممیرفت باید ولی ن یا بیرون برم نمیدونستم

 اتاق وارد پاشا به نگاهی هیچ بدون کردم باز درو

 اپاش بعدش پوشیدم مانتومو دروبستم شدمو

 دبو انداخته سرشو چی عین همینجوریم تو اومد

 داخل بود اومده و پاینی

 میخوام معذرت-پاشا
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 برم میخوام االن همین من-من

 بریم هست وقتم یدر دیگه االن خب خیل-پاشا

 خداحافظی همه از و دستش گرفت رو کتش بعد

 کرد خواهی عذر ازم کلی راهم تو رفتیم کردیمو

 نداشت حق نکردم گوش حرفاش به اصال اما

 پاشا شدم خونه وارد وقتی بکنه کاری همچین

 برداشتمببین رو اینه خودشون ی خونه رفت

 گوشه اون فقط نبود بد زیادم ن چجوریه وضعم

 رفتم نیست مهم اونم بود شده زخم که که لبم

 بود مهیار شدم رو روب ه چیزیک اولین با داخل

 بودی؟ قبرستون کدوم بگی میشه-مهیار

 بیرون-من
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 ومکد میگم میبینم دارم نیستم که کور-مهیار

 کی؟ قبر سر قبرستون کدوم بیرون

 شد راحت خیالت دوستم مهمونی بودم رفته-من

  میمیرم خستگی از دارم برم میزاری

 و گرفت و بازومو که میگذشتم کنارش از داشتم

  سرجام برگردوندم

 شده؟ چی لبت ی گوشه-مهیار

 زمین م خورد هیچی-من

 بدم پس جواب باید اینم به

 خبر دارمو دم دارم؟یا شاخ من بنظرت-مهیار

 ...ندارم

 ندارم حال داداش کن بس مهیر-من
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 بودی؟ راه تو چهارساعت-مهیار

 بیام نذاشتن دوستام خب-من

 ببینم شده چی صورتت بگو حداقل پس-مهیار

 کتک میگردی مردم پسرای با که این بر عالوه

 ن میکنی کاریم

 ادم یخیل متاسفم خیلیم متاسفم برات مهیار-من

 هستی ضرفیتی بی

 دروغه مگه-مهیار

 میرفت راه مخم رو داشت دیه وایی

 کسی با نمیخوام دیگه ارع بعد به این از-من

 برم؟ میشه حاال باشم

 برو بعد شده چی صورتت بگو-مهیار
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 کنم چیکار شد دعوام خیابون تو هیچی-من

 بود پورو پسره

 شد پیداش محل بی خروس ای دفعه یه

 اقا عنیی بزننتون گذاشت اپشا اقا یعنی وااا-گیتی

 گهم اخه کنه بلند شما رو دست پسر یه گذاشتن

 میشه؟

 تعصبانی حالت منم کرد نگاه بهم گیجی باحالت

 دیگه که صورتش تو ریختم و گرفتم خودم به

 من به چرا بود؟پس باهات پاشا-مهیار نزد حرف

 نگفتی هیچی

 نیست مهم شده چی مگه حاال خب خیل-من

 ندین کششم بابا ای شد تموم دیگه بود دعوا
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 کار هنکن-گفت و زد امیز تحقیر نیشخند یه مهیار

 ناکسشه؟ خود

 بست حکم همم درو اتاقش تو رفت گیتی

 ....ترسو

 چی؟ یعنی-من

 نوشته؟ چیزی من پیشونی رو-مهیار

 بده حالش بره دختر این بزار نوشته ارع-من

 حداقل بگو اونه کار اگه نگرانتم من-مهیار

 ن یا اونه کار بفهمی میرسه چی=من

 هک متاسفم داداشتم یجورایی سرم خیر-مهیار

 نداری اعتمادی بهم نخودم ی اندازه
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 ورد گرفت دستاشو نشست مبال روی رفت بعدم

 مرفت داشتم دوسش خیلی گرفتم اتیش سرش

 دستاشو زمین رو دوزانو جلوش نشستم جلوش

 گفتم و کرد نگاه بهم دستام تو گرفتم

 شد چیزی بشه چی که بود اون کار اصال ارع-من

 غمتو شه ناراحت عزیزمن داداش اینه جز به

  داداشم نبینم

 کرده پاشا پس-مهیار

 خب؟ کن ولش کن بس مهیار-من

 چی یعنی دستش کف میزارم حقشو-مهیار

 بزنه؟ مردمو دختر نباید همینجوری

  بود خودم تقصیر مهیار-من

 بده من به قولی یه-مهیار
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 چی-من

 نباش پسری هیچ با دیگه-مهیار

 کردم بول کردمو سکوت یکمی من

 بااهش کلی شیری به زدم زنگ اتاقم تو رفتم

 مریم به زدم زنگ بعدشم خندیدم کلی زدم حرف

 زدم حرف کلی اونم با

 کامله ساله یه امیرعلی با من دوستی ماجرای از

 ونما عاشقشم میدونم کامل دیگه حاال میگذره که

 سالم61 االن دارم دوسش خیلی میگه همینو

 هست اون وقتی نبود کامل موقع اون شده کامل

 شیرین زندگیم خیلی میخونم درس ارامش با

 علی به ساالرو ی قضیه میترسم پاشا از ولی

 باشه برادرم مثل نیست مهم گفت اونم گفتم
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 تیوق پاشا بهتره پاشا از اخالقش خیلی امیرعلی

 همیش نشده رام هار سگای مثل میشه عصبانی

 یشب روز هر کنه کنترلش نمیتونه کسی هیچ که

 مابایدوحت من که میشه قانع بابارضا دیروز از تر

 اون گها که گفتم بابام به نشستم باشم پاشا با

 خیلی اما بکنه نمیتونه کاری بابارضا نخواد

 اینکه ن نزد حرف باهام ام هفته یه شد ناراحت

 لشد ته مامانم که بود معلوم ولی میزد حرف قبلنا

 به اخه میکنه اینجوری چرا پس نیست راضی

 میترسه اما نیست راضی که بگه.... بگه بابام

 هیچی نخوام من تا اما بشه سها مثل سرونشتم

 میزارم شد سالم68 که منم مطمئنم اینو نمیشه

 تراح تا دور خیلی خیلی دانشگاه میرم اینجاها از

 بعد به روز اون از ام خونواده از دور باشم تر
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 بعدشم نبود بابام و مامان چون بیشتر

 ما خونه خالم و مهیار شمال رفتن بابارضاشون

 دوست امیر با مهیار بودیم اونا خونه ما یا بودن

 یا مختلف های بهانه به روز هر همینم برای بود

 میرفت مهیار یا خالشون یاخونه ی خونه میومد

 ازم خدا که حیف بود خوبی روزای خیلی خونشون

 برای که بودم شده حاضر من چیو همه گرفت

 اب ازدواج قصد بگم بابام و مامان به دیگه دوساله

 توی بودن شده تموم ها مدرسه ندارم پاشارو

 هدیگ االن نیفتاد خاصی اتفاق هیچ مدرسه دوران

 با بار یه یادمه امیره و من اشنایی روز نزدیک

 دونب گفت بهم همونجا بیرون بودم رفته امیرعلی

 ممیتون حتی میمیره و کنه زندگی نمیتونه من

 سر بالیی یه بره میترسیدم ولی کنم ماحتانشم
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 بودم امیرعلی با که سالی یه اون بیاره خودش

 .....بود بهشت برام دنیا انگار

 مهیار و اون بخرفم باهاش شیری به زدم زنگ

 عاشق من میدونستن که بودن تنهاکسایی

  فهمید خودش مهیار البته امیرعلیم

 نشستم سها کنار رفتم

 مردو یه ی چهره دیدم ابجی میکنی چیکار-من

 صورتش اخه کیه نبود معلوم ولی کرده نقاشی

 نوشت اش تخته روی بود خالی

 کنم شروع رو جدیدی زندگیه میخوام-سها-

  باشم شاد بزنم حرف میخوام

 بغلش محکم خودمه سهای این نمیشد باورم

 گفتم و کردم غش شادی از کردو
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 برمی باهم که اینه کارمون اولین سها وایی-من

 اصال ن باشه سفر گردش جنوب شمال کوه

 بازم داره دیدم مثال یا عکاسی جنگل میریم

 تهنوش اش تخته روی کردم قطع حرفمو مینویسه

 بود

 عشقم شدم عاشق-سها

 چشماش تو خیلی خیلی شدم خوشحال خیلی من

 گفتم خوشحالی با کردمو خیره نگاه

 کیه؟میشناسمش؟ بگو خب-

 سه بعد میخوام میشناسیش ارع-نوشت سها

  ابجی بزنم حرف سال

 سال سه بعد خودت زبون از اسمشو میخوام-من

 معرفت بی شده تنگ صدات واسه دلم بشنوم
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 که گفت رو کلمه دوتا این سال سه بعد ابجیم

 من بزرگ دروغ یه شد برما جهنم شد برام دنیا

 سال بعد ناراحتی و غصه از پر سها جای رفتم

 گفت اینو

  """"""""امیرعلی عشقم"""""""

 یکی ن بود من امیرعلی منظورش نمیشد باورم

 اش دیگه

 پایین االن که خودمون امیرعلی همین-من

 نشسته

 ادد تکون بدبختی بععععععله عالمت به سرشو

  شد سست بدنم کل

 شدی چی ویتنا شدتت چی ابجی-گفت سها

 افتاد؟ فشارت
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 نکهای ی جمله با دادم تحویلش تلخ لبخند یه من

 افتاد امیر به چشمم اتاق بیرون زدم دارم کار

 یمابج اینبارم اگه حاال کنم چیکار کرد ضعف دمل

 اگه ماا نمیشه برپا مطمئننا دیگه بخوره شکست

 شکست که منم این کنه ازدواج سها با امیرعلی

 فتگ سال بعد ابجیم میکردم چیکار باید میخورم

 لیخی نمیشه بوارم خواهشو عشق امیرعلی عشقم

 همینجوری میشدن جاری اشکام برام بود سخت

 کلی و نشستم گوشه یه بستم درم اتاق تو رفتم

 بود ابجیم اون میکردم چیکار باید کردم گریه

 همه سها عزیزم علی بود عزیزم سها عشقم اون

 یکیشون از باید بود علیم اما بود زندگیم

  سخته خیلی کدوم اخه میگذشتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

358 

 

 هس بعد ابجیم میکردم گریه وار دیوونه داشتم

 یامیرعل عشقم گفته صداکرده عشقمو اسم سال

 بودم بسته محکم و چشمام خواهرشو عشق

 رفتن حال در تصور غیرقابل همونجوری اشکام

 بالشت رو گذاشتم سرمو افتادن پایین بودن

 دهش عشقم عاشق ابجیم کردم گریه صبح تاخود

 یادوم امیرعلی اینهمه کرده فکر یعنی ممکنه مگه

 رکد غیرقابل بود فهم غیرقابل اونه خاطر به میره

 فراموش امیرو که کرد خطور دهنم به لحظه یه

 ازهوش... ثانیه یه برای بودم فکر درهمون کن

 زا پر جا همه نبودم خونه شدم بیدار رفتموقتی

  پریدم یهو بود ادم

 ویتی شدی چی -مامان
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 ویتی خوبه حالت-بابا

 عمو خوبی جان ویتی-عمو

 خوبه حالت عزیزم جان ویتی-عمو زن

 اسم نامدار صالحی پاشا گفت خوش چه-پاشا

  ویتی به را ویتنا

 داشت خنده اینم اخه خنده زیر زد بعدشم

 ایشــــــ

 داغ دوباره داخل اومدن باهم امیرعلی با سها یهو

 مردم دوباره شدم دیوونه دوباره شد تازه دلم

 نگه خودمو اما بکشم دراز میخواستم شدم شل

 دنمیکر خطور مغزم به هیچی بودم استوار داشتم

 نمیرسید ذهنم به هیچی
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 شده خواهرم که بود این فهمیدم چیزی تنها

 شدم مرخص همین فقط عشقم ی پیشه عاشق

 مکس هیچ به بستم درم اتاقم تو رفتم یراست

 فکرمیکرد باخودم نگفتم هیچی

 نمیتونم ولی دارم دوست رو امیرعلی من

 دوباره خواهرم طرفیم یه از کنم ولش اینجوری

 نزنه حرف دیگه و بگیره افسردگی بود ممکن

 و خودم بدبختی راهی دو تو من خوشبختیه برای

 سها یا یاخودم بودم کرده گیر خواهرم

 دلی همچین من کنم نابود سهارو نمیتونم من

 هفت االن نیستم سنگدل اینقدرهام من ندارم

 سهمدر میرم که اینه کارم تنها فکر تو کامله روزه

 اخش همه دبیرام زدم گند امتحاناتمو برمیگردم و
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 به من میومد شیمی امتحان جواب امروز واردن در

 خودمم بودم زده گند ولی داشتم عالقه شیمی

 ن فنتل ن نمیدادم جواب امیرعلیم تلفنای میدونم

  اش اس ام اس

 عهوض چه این ویتنا{:شیمی دبیر}صابری خانوم

 دخترم امتحان

 حانامت برگه و بستم چشمامو کشیدمو ی بلند اه

 لعنتی سرجام نشستم برداشتمو حرص با و رو

 امتحان وقته چه موقع این ایناس تقصیر همش

 همه بود اسون خیلی امتحان اون اخه گرفتنه

 اومد شیری 65 بودم شده من بودن شده خوب

  نشست کنارم

 مبه بگو دوستتم سرم خیر هان چته تو-شیری
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 سک به ن گفتم بهش رو چی همه حیاط تو رفتیم

 عاشق سها نمیشد باورش شیری فقط دیگه

 باشه امیرعلی

 باورم فرهاد اسم به پسری یه عاشق پریسا

  نمیشه راضی عمو اما نمیشه

 ونا با حاالم بگذره عشقش از نتونست پریسام

 پاشا که میکنم دعا دعا داغونه پاشا کرده فرار

 نکنه پیداشون

 تمنمیتونس من بودم گرفته خودمو تصمیم دیگه

 هر که پسره یه به بچسبم و کنم ول خواهرمو

 رو امیرعلی من کار این اال میکنم براش کاری

 تسخ خیلی بود سخت برام داشتم دوست خیلی
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 این از شد گریه کارم دیگه روز شبانه هفت

 ..... تصمیمم

 شدم عوض خیلی امیرعلی با دوستی ز ا بعد من

 نمیکردم ارایش نبودم حجاب بی اونجوری دیگه

 هیچ چشمای تو دیگه بودم شده خون نماز

 یگه،د شد تعطیل بازیام الت نکردم نگاه پسریم

 ... .اما نزدیکم بیان نمیکردن جرئت حتی پسرا

 هفته دو االن کشیدم عذاب رو کامل روز62 کال

 هیچ من اما میگذره جمله اون شنیدن از کامله

 زیاد شیرین اه غصه شده کارم و نکردم کاری

 دب حال نمیتونم که میکرد درک ولی نبود موافق

 ولی بودن کرده شک همه ببینم دوباره خواهرمو

 حالو وقتی میدونستن چون سراغم نمیومدن
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 ندارم حوصله و حال واقعا یعنی ندارم حوصله

 جسم کلی اتاقم تو اومد نیاورد طاقت دیگه مهیار

  اوارد در بازی

 هب داشتم اعتماد بهش خیلی نشست کنارم اومد

 نفهمه کس هیچ زندگیمو داستان دادم قول خودم

 براش ماجرارو کل نسشتم مهیار و جزشیری به

 از یهگر کردم گریه گفتم منم شک تو رفت گفتم

 ها گریه اون

 فقط داره دوست عشقتو کسی بفهمی بده چقدر

 باشه خواهرت طرفم اون تازه

 اینجوریه همخونت بفهمی که بده چقدر
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 باشه تو برای اگه عشقت بفهمی بده چقدر

 تو باشه خواهرت برای اگه میشه نابود خواهرت

 میشی نابود

 شباهت جنازه یه به کال شدم، شدم،نابود داغون

 رنهوگ میزنه داره لعنتی قلب این فقط کردم پیدا

 و دست خورده خورده قلبم ندارم فرقی هیچ

 نوشتم کاغذ یه رو بار یه کرده زخمی پاهامم

 هی رفتم براش میدم خون همخونم واسه میمیرم

 طفق و نداشت استین که مانند خت قرمزلَََ شنل

 دمپوشی و بیرون میاوردی دستتو که داشت جا یه

 پاشنه های پوتین و مشکی قواصی شلواز یه و

 مننداخت شال سرم رو انداختم کالهمم قرمز بلند

 ی سایه یه فقط داخل طالییموزدم موهای و

 سراغ رفتم خونه بیرون زدم زدمو مشکی
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 بهش کنم تموم چیرو همه میخواستم امیرعلی

 و خوردم اب با و گرفتم قرص کلی اول رفتم بگم

 بعدم

 میخوام فوری خیلی گفتم زدم زنگ بهش

 مد سوپریه رفتم بعد قبرستون بیاد ببینمش

 که جایی رفتم و گرفتم تیغ بسته یه کوچه

 جااون رو کسی مزار سر میرم تنهام وقتی همیشه

 هخالی قبراشون که هایی مرده با یرم ولیم ندارم

 من ولی اس دیووونه بگین شاید میزنم حرف

 میشانسم رو قبرستون اون مردای از خیلی

 تنمیگف که جوون دختر یه قبر سر رفتم ایندفعه

 مزارش سر رفتم عشقش برای کرده خودکشی

 این مزار سر بیشتر من خوندم براش فاتحه یه

 رس داشت که دیدم پیرشو مادر بار یه میام دختر
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 خودکشی که میکرد گریه و میگفت دخترش قبر

 ودب اون قبر باالی بیشتر عذابه در روحش و کرده

 میشناسمش که ساله یه االن مشتاق کیمیا م

 خیلی دیدم تحریمش اعالمیه روی از عکسشم

 منم یعنی من وای ای بود سالش 68 بود جوون

 ن هک مردن البته سراغم میاد من مثل یکی بمیرم

  کشتن

  شد پیداش علی امیر

 راچ اخه جا اینهمه اینجا بیام گفتی چرا-امیرعلی

 ؟ اینجا

 تلخ واقعیت یه بگم و واقعیت یه میخوام-من

 ینا تو نباشم میخوام ناراحتم براش که زندگیمو

  دنیا
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 شده؟ چی میترسونی منو داری-امیرعلی

 خیلی بخدا مـــــــــــن...من امیر-من

 نخواست روزگار کنم چیکار ولی داشتم دوست

 گریه داشتم حرفام شدهمراه اینجوری که

  میکردم

  شده چی-امیر

 میدونی منو خواهر داستان تو امیر-من

  ن-امیر

 یه به همش و نمیزنه حرف کردی توجه اون-من

 میشه؟ خیره جا

 بش نکردم توجه زیاد ن-امیر

 هی این تو حتی امیر سوزوندم کلی حرفش همین

  اونوقت نمیزنه حرف من خواهر نفهمیده سال
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 با قبال اون بلنده ابجیم زندگیه داستان امیر-من

 ونا کردو ولش که سعید اسم به بود دوست یکی

  نیمزنه حرف ساله سه االن

 نم و تو داستان به داره ربطی چه من به اینا-امیر

 ویر روب خاکا تو بودم نشسته که جلوم نشست

  کیمیا قبر

 این با زد حرف سال سه بعد ابجیم امیر-من

 افتادم هق هق به حرفم

 میچرخونی چرا دیگه بگو خداروشکر خب-امیر

 شده عاشق دوباره که نوشت اول ابجیم امیر-من

 نهبز حرف و باسزه نو از زندگیشو دوباره میخواد و

 بگو راست سر حرفتو ویتی ببین -امیر
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 محکم بعدشم عاشقته من ابجیه امیر-من

 باز بعدم اومد خودش اشکام و بستم چشمامو

 شد سرازیر که کردم

  میکرد نگام داشت واج و عاج همونجوری

 چی؟-امیر

  گرفتم صورتم جلوی دستامو دوتا

 بعدش خب-امیر

 با میشهــــ ر......امیـــــــــــ.....امی-من

 کنی؟ ازدواج من ابجیه

 همسخر خودتو برو-گفت و بره که پاشد امیرعلی

 کوچولو دختر کن

 دارم تو ن من ن دیگ بری اگه بخدا امیر-من

 سکشت ام دیگه باره یه اگه اون میگم راستشو
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 گهم عزیزه برام خیلی ابجیمه میمیره بخدا بخوره

 توهم برای باشه عزیز من برای کی هر نگفتی

 عزیزه برام ابجیمه خب هست

 اشاره با فیس تو فیس م جلو اومد علی امیر

 که حد تا ن ولی ارع-گفت انگشتش ی تلبکارانه

 ....حتی بخوام

 ویتی نمیتونم من

 تک بجون علی امیر میکنم خواهش ازت-من

 کن قبول مامانت خاک ب میدم قسمت ابجیت

 لویج گرفتم دستمو دهنم تو خوابوند محکم یکی

 نباید منم میومد خون داشت بینیم ز ا دهنم

 شدم بلند مامانش خاک به اونم میدادم قسمش

  بود بمن پستش جلوتر رفتم
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 نمیکنی؟ قبول-من

 اصال نمیکنم ن زد داد طرفو برگشت امیرعلی

 اینقدر متنفرم ازت میاد بدم ازت چیه میدونی

 هاتو خواسته به رسیدن خاطر به که خودخواهی

 خجالت میکنی رفتار اینجوری که هات عالقه

 اینجوری بازم داریو دوست منو میگی نمیکشی

 وقتپات تو رفتی بازم حتما هع میکنی رفتار باهام

 اشغالم یه تو میخوره بهم ت از حالم ویتی ن

 هدیگ قبلیا اون مثل دادی بازی هم منو نیستی

 باشه؟ بیفته چشمات به چشمم نیمخوام

 من اگه-گفتم ناراحتی کلی اه و گریه با من

 اولم ی هفته همون بدم بازی تورو میخواستم

 وقت عمرمو از سال یه اینکه ن میزدم دورت
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 امیر واستا امیر میرسه بهم سودی چه اخه بذارم

 وایسا ویتی جون به

 جلوش رفتم نزدیکش رفتم وایستاد بالخره

 رتمصو تو که ناراحتی کلی و گریه با و وایستادم

 نک قبول اما میدم تو بخاطر جونمم من-گفتم بود

 دلم برام تره عزیز جونمم از ابجیم که

 میومد خودش اما بریزم اشک نمیخواست

 بگیرم جلوشو نمیتونستم

 م میخوا ازت که چیزیه تنها این امیر-من

  میکنم خواهش

 تکون اصال اما میومد داشت اشکش اونم

 شد خیره چشمام تو شد سنگ یهو و نمیخورد

 وگفت
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 دما بشنوم نمیخوام...... نمیخوام دیگه -امیرعلی

 میکنی خراب خیلی خودتو نیستی خوبی

 اشکامو تا صورتم جلوس گرفتم دستامو دوتا

 یبرا دوزانو با بود گرفته شدت هام هق هق نبینه

 یول افتادم زانو به پسر یه جلوی اونم بار اولین

 کل نداشتم استین کنم خواهش نذاشت غرورم

 هر بود سرد خیلی هوام بود اومده بیرون دستم

  مینداخت بهمون نگاهی یه میشد رد کی

 رهدخت پاشو بردی ابرومو ببینم پاشو-امیرعلی

 لندب اخه پوشیدی تو مانتو اینم کن نگاش دیونه

 کن درستش شو

 جام از شدم بلند و موندم توجه بی یکمی

  میتونمن کنم پشت ابجیم به نمیتونم من امیر-من
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 دممیکر فکرشو باید هستی نامردی ادم-امیرعلی

 مردمه پسرای زدن دور کارت که متاسفم برات

 هک میکنی رو همونکاری میکنی اشتباه داری-من

 من میکنی فکر بری میخوایی کردن ما خونواده

 گریه کلی شدم عوض خیلی قبلیم ادم همون

 زدن حرف به کردم شروع و کردم

 کردم ول پسرارو اون کل تو خاطر به فقط من-

 نامحرمی هیچ چشم تو دیگه که بود تو خاطر به

 تمام من که بود تو خاطر به فقط نکردم نگاهم

 کردم ول هامو بودن والشی الت بازیامو کثافت

 ولی بکنی کاری هر بده چقدر

 یکن کاری هر گفتی که کاری این از به-امیرعلی

 خدمتمم در
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 بیفته چشمات به چشمم نمیخوام دیگه وگرنه

 نداره وجود امیری دیگه مردم من کن فک

 سوختم دلم ته از سوختم رفت گذاشتو بعدشم

 رفتم افتاد تیغ بسته یه اون به فقط نگاهم

  دنز حرف به کردم شروع کیمیا مزار سر نشستم

 اونجا پیشت بیام میخوام منم کیمیا میبینی-من

 جااون بیام بمیرم میخواد دلم چجوریه؟خیلی جات

 دش باعث که کردم پاره رو تیغ پاکت...... ببینم

 به همیفت راه یکی با که من کار بریزه ها تیغ تمام

 لیو رگم رو گذاشتم تیغو نیست نیازی بقیش

 کنم خداحافظی دنیا این با میخواستم نزدم

 پرنده.....  خداحافظ دنیا هعی روزگار هعی-من

 خاله مهیار.... خداحافظ رهگذر ادما اسمون های
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 عمم شوهر خالم شوهر عموم زن عموم عمم هام

 خداحافظ همتون هاشون بچه

 میبخشمت پاشا....میشدن سرازیر اشکام

 من گوریل ی دنده یه پسرعموی خداحافظ

 ومن ببخش مریم کردم اذیتت ببخش شیری....

 رودو کسی البته میزدم حرف بلند بلند داشتم

 دادم ادامه اشک با من نبود اطرافم

 مخورد محکم سیلی یه که میبخشمت پاشا-من

 مامان ببخش منو توهم میبخشمت ازت

 اطرخ به که نفهمتو دختر م بابا میکنم عذرخواهی

 بود نفهم ببخش داد عذابت کلی کاراش

 شببخش باشم پسری هر با نباید که نمیفهمید

 وهن گفتن و بردم جا همه تو ابروتو ببخش بابارضا
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 منو ببخش اونجوریه و اینجوریه صالحی حاج ی

 حاللم همگیتون معذرت شدی اذیت خیلی مامان

 هکرد پیدا رو خودشون راه انگار که اشکام کنین

 تمدس رگ روی گذاشتم تیغو نمیشدن قطع بودن

 رت نازک دستم رگ تیغ، میشد تر نزدیک چی هر

 کردم زمزممه خودم با

 

 اندوهم، ی شده نفرین دختر اگر من"

 

 کوهم، میان هرزه گلی نسل از که یا

 

  شکنی پیمان چوبی آدمک همان تو
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 "...!  انندراجم نبض زدنی آتش الیق فقط که

 پس اومد بدش من از علیم امیر دیگه که حاال

  تمام و مرگ

 وت داشت تیغ.... مرگه مساویه دستمه رگ و تیغ

 کردم فرو شد چی نفهمیدم میزد چشمک دستام

 و مرگ دیدم خون غرق خودمو دستم رگ تو

 ولی روحم بی پیکر کنار نشست اومد کیمیا دیدم

 گفت و سرم رو گذاشت دستشو اومد میدیدمش

 کل شدم بلند مردم من اومدی خوش ما جمع به

 حسش دیدم که چیزی تنها بود خونی لباسام

 زا تیغو اومد و شد پیداش پاشا که بود این کردم

 ولی شد زخمی خودشم دست که گرفت دستم

 خون بود رفته ازم خون کلی من نداشت ای فایده
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 تنها شد تار و سیاه ودنیام گرفت وجودمو کل

 بود این گفتم که چیزی

 ممنوع نبض

 ینممیب که بود بار اولین بود وامده در اشکش پاشا

  میکنه گریه داره

 کردی اینکارو چی برای دیوونه ی دختر-پاشا

 بزنمت بیام دختر شدی خل ممنوع نبض ،،ارع

 اخرین منم و میزد گریه با حرفارو این ی همه

 هک دستش رو افتاد و شد سرازیر اشکم ی قطره

 وداع دنیا این با و کنه مشت دستشو شد باعث

 یطانش من شد تموم سنگین برام خیلی که گفتم

 یه ارانگ طرفم بیاد نمیتونست اما کردم مالقات رو

 بود زشت خیلی بیاد اون نمیزاشت که بود شیشه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

381 

 

 بیاد میخواست هعی بودم گریه درحال اونجام

 دوش خسته که کوبید خودشو فقط روز سه نمیشد

 سر برد منو کرد م بلند طرفم اومد یکی رفت

 اخه میگفتن میکردن گریه داشتن همه جسمم

 بود؟ شده چی مگه کردی اینکارو ،چرا چرا

 نم یعنی کشتم خودمو من چیکارکردم من وایی

 بودم سست جون بی میکردو درد بدنم کل مردم

 کس هیچ اومد در بدی صدای پایین افتادم

 عدب اما کرد نگاه منو برگشت پاشا ولی نشنید

 بودن شده سرخ خیلی چشماش برگردوند روشو

 یجوری دارم میکردم حس ولی چرا نمیدونم

 گفت بم پرسیدم اورد منو که اونی از میشم

 جهنم میری واقعا داری معلومه-
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 داشت مادربزرگم نموند ازم باقی شدم سست

– فتمیگ میکرد زاری میکرد ناله میکرد گریه کلی

  خودکشی اخه میکشه زجر داره بچم االن

 نکرده فکر این به اصال جهنم میرم ینی پس

 که من برای دیدم من پس هم رو دنیا اون بودم

 تو که ماهه یه میگفت مامان اما گذشت سال ده

 م میترسید ازمرگم دیگه مرگ میگفتپ کمام

 هی نشستم منم همه ی همه رفتن شب برای همه

 یب و جون بی جسم به و کردم گریه و اتاق گوشه

 رد یهو بود روحم تقصیر همش کردم نگاه گناهم

 وقتی شد نابود قلبم بود امیرعلی شد باز اتاق

 دید منو بود اشکی چشماش جلو اومد دیدمش

 نای..... نمیشه باورش یعنی میداد تکون سرشو
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 خیلی شد تموم گرون خیلی برام صحنه و وضع

 زدن حرف به کرد شروع گرون

 اینکارو چی برا.. چی برای.... ویتی-امیرعلی

 ببخش منو...  دلیلی چه به اخه چی برای کردی

 کشیب خودتو تو نمیخواستم من ببخش منو ویتی

 خل ی دختره.... گفتم رو اونا فقط نمیخواستم

 قاطعیت و جدیت با کردو جمع اشکاشو یهو

 گفت خاصی

 خاک به مامانم خاک به بخدا من ویتنای ویتنا-

 رگردب پس میکشم خودمو بمییری اگه قسم بابام

 وتاد نشستم و پایین انداختم سرمو گرفت گریم

 مکرد گریه گرفتم محکم سرم رو گرفت دستمو

 اخه.. دیگه خودکشی اخه کردم چیکار من وایی
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 کن کمکم خدایا وایی الکیه مگه مرگمه چه من

 اشمب داشته انتظاری خدا از نبیاید دیگه االن البته

  باد خودم بر لعنت که کردم خودم من

 من کرد پیدا ادامه منوال همین به دوماهی

 گالره عمو زن میکردن گریه همه چطوری میدیدم

 گریه همه داشتی دوست دخترش مث منو

 بود مرگم چه مگه اخه چرا میگفتن همه میکردن

 ابجی:میگفت بود بد خیلی حالش م سها

 اینجوری که بود شده چی مگه من کوچولوی

 نداره خبر افتاده اتفاقی چه مگه خودت با کردی

 شده عشقم عاشق خودشه باعثش اینا ی همه

 خودکشی که بودم ضعیف اینقدر من واقعا ولی

 ممیشد دیوونه داشتم دیگه نمیشد باورم کردم

 خودکشی شعیف ادمای.... بود بد حالم خیلی
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 ادم یک واقعا من پس اومد بدم خودم از میکنن

 بودم ضعیف

 داوم یکی یهو بودم نشسته همیشه مثل روز یه

 بود پوشونده اخه و ندیدم صورشو پوش سیاه

 مرگه وقت- گفت داشت ام چوبی عصای یک

 ها خوشی با وداع وقت

 االب قلبم ضربان یهو میمیرم دارم نمیشد باورم

 اتاق تو ریخت وبد پرستار و دکتر چی هر رفت

 های زجه شیشه پشت از کردن بیرون رو همه

 ناراحتیه و پاشا ی غصه بابام شکستن مامانم

 هنال و سها پایان بی و دریغ بی های گریه و مهیار

 و رضا بابا عمو بد حال مادریو انگیز گین غم های

 اینا ی همه دیدم رو امیرعلی شدن داغون
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 داشتن که بودن ارزش با برام تک به تک خودش

 هدکتر. ارزشی بی به میدادن سیاهی به جاشونو

  بابام مامان کنار بودم بیرون منم بیرون اومد

 هر دخترم..  خوبه؟ حالش دخترم دکتر اقا-بابا

  میکنم خواهش بکنین براش میتونین کاریم

  خوبه حالش نباشین ناراحت-دکتر

 چی بهبودی جای-بابا

 از مامانم که جوری تاسف با داد تکون سرشو

 و ر همه ی قیافه افتادم زانو دو خودمم رفت حال

 داغ داشت و صندلی رو بود نشسته بابام دیدم

 مادری... خطاکارشو جوون.. جوون داغ میکشید

 داغ میکرد هق هق میزد زجه میکرد ناله داشت

 فرزند و اوالد داغ سخت خیلی سخته جوون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

387 

 

 اونم بودو داشته نگهش شیری.  خیلی دردناکه

 مامانمو داشتن هام خاله دوتا میکرد گریه داشت

 منو زیاد عممم میکردن گریه و میکردن اروم

 مجوونی به ترحم بود دار غصه بازم ولی بود ندیده

 داشتم نفرت اش من که بود چیزی ترحم داشت

 بود ناراحت و و بود نشسته زمین رو که مهیار.

 بهو ر سرشو و داده تکیه دیوار به سرپا که پاشام

 که میرا نبینه صورتشو کسی تا بود گرفته اسمون

 داشت رضا بابا وایسته نست نتو بیرون رفت

 و نک اینکارو نمیگم دیگه برگردی اگه-میگفت

 وت میزنم اورد اسمتو پاشا کن باور کن کارو اون

  پاشو فقط دهنش

 و بودم سالم وقتی داشت ای فایده چه اینا اما

 نمیزدی حرفارو و اینکارا باید بودم نکشته خودم
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 نیست وقت حرفا بعضی گفتن واسه همیشه

 .نباشه دنیا به کسی عمر شاید بگین زودتر

 امه وغصه ناراحتی و گریه باعث خیلی بابابزرگ

 میکرد تجربه ناکامشو جوون داغ داشت اونم شد

 مادری هیچ که میدید چیزی چشم به منو مامانم

 نمیدید اینجوری اشو فاحشه دختره

 یک عمرم سال 61 این کل تو حتی بابام

  ننشسته پیشم ساعتشم

 عروس منو قدیمی رسمای این خاطر به که عمو

  میدونست خودش

 حق اینا داد عذابم دوسال که پاشا شخص خود یا

 هشب که کسی تنها نداشتن اصال نداشتن گریه

  بود مادری کنه گریه برام دادم حق
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 .....کنه عزاداری برام داشت حق اون فقط و فقط

 نمیکنی ول غرورتو اینجام-

 بود کیمیا

  کیمیا-من

 برمق سر میومدی که دوسالی اون کل ویتی-کیمیا

 لیو میکنی اینجوری بودن گفته بهم بودم باهات

 هستی سختی سر ادم میگفت نمیشد باورم

 دیگه نداره باورت

 ..من جان کیمیا-من

 ارمد بزرگه تو مثل گناهم منم نگو هیچی-کیمیا

  کردی اینجوری خودت با چرا میکشم عذاب

 پشیمونم-من
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 بودم پشیمون منم-کیمیا

 ن؟ برگردم نمیتونم کیمیا-من

 دختر پاکی خیلی -کیمیا

 چی؟-من

 پاکه خیلی عشقتم-کیمیا

 پاکه؟ کجام من-من

 حیا نداری عفاف نداری نجابت درسته -کیمیا

 وقتش به نمیدی بروز داری همشو ولی نداری

 گاهن چپم بهت کس هیچ که میشی باحیا یجوری

 میده فرصت بهت داره دوست خیلی خدا نمیکنه

 باش مطمئن کشیدی بزرگی زجر ماهو سه این

 تو ی اندازه به منم کاش برات خوبیه درس

  کاش ای داشتم وجودم تو حیا و نجابت
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  بود اورده کجا از حرفارو این کیمیا

 کن نگاه مادرت خیس چشمای به برگرد-کیمیا

 غصه....مادریت های ناله..پدرت های تابی بی به..

 ی عاشقانه های نگاه...بابارضات های

 دل شکستن....سما ی خواهرانه تاسف...امیر

 میکنه فکر که ک نگاه خانوم گالره به.....پاشا

 از داره رو داشته مادری حس بهش که دختری

 میتونی.. کن نگاه اینا ی همه به....میده دست

 خوشبخت خواهرت اینکه خاطر بری؟به و بزاری

 فکر دل پاکی یعنی کشتی؟این خودتو شه

 ات خواسته تنها به امیر بمیری اگه میکردی

 پاکی میگم این واسه عزیزم... اره میزاره احترام

 اینجان که ادمایی این ی همه تا برگردی باید تو

 کارت وت تو ویتنا منو باشه؟ببین نشکنه دلشون
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 زا خودتو هرچیز هرچیز خاطر به بود اشتباه خیلی

 نکن محروم زندگی

 چیه همه از دوسال این کل تو... تو کیمیا-من

 رییکا ولی برمیگردم باش شدی خبر با زندگیم

 میکنم خواهش کنه قبول امیر کن

 خطاکار ی بنده منه بکنم میتونم چیکار من-کیمیا

 بشه قسمت اگه شنیده صداتو خودش خدا

  میفته خوبی اتفاقات

 من از حتما اونا برگردم من اگه کیمیا-من

 چی اونوقت کردم خودکشی چرا که میپرسن

 بگم؟

  نهمی بوده توبه برای کارت بگو بهشون-کیمیا
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 مامانم جیغ صدای شد چی نفهمیدم رفت بعدش

 .... چیشده کنم نگاه برگشتم اومد

 گریه داشتن بودنو دورم همه اومدم بیرون کما از

 ادمی هیچی گیج خیلی خیلی بودم نگیج میکرد

  نمیومد

 توبه.....کیمیا...شده چی-من

 کردم که نگاهشون بود سوال برام چی همه اه

 تا دچن دکتره بیرون برن گفت پرستارا به دکرتا

 اینا و سالمه چند چیه اسمم که پرسید سوال

 ماهم سه اخه چطوره حافظم بفهمه اینکه برای

 گفت بعدش کما تو بری نیست کم

 قرص وقتی کردی چیکار خودت با تو جون دختر-

  نمیفهمیدم هیچی زدی رگتو چرا دیگه خوردی
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 چی؟ برای اخه کما تو بری شد باعث اینکارت-

  اتاق تو اوردن هجوم همه ای دفعه یه

 از شایدم نمیدونم میکرد گریه بدجور مامانم

 ودب شده اروم اش قیافه بابابزرگم بود خوشحالی

 ودب عصبی خیلی پاشا میزد نفس نفس مادری

 مامانمو که هامم خاله بود ناراحت خیلی مهیار

 دهکر خدابخیر که میدادن دلداریش و بودن گرفته

 مادری میکشید راحتی روی از نفس هعی بابامم

 گفت و جلو اومد کرو کنترل خودشو

 دادی؟ عذابمون ماه سه چی برا-

 ..کردم توبه...اهان...عذاب.. هع-من

 چی؟توبه؟اینجوری؟-پاشا

 میکنن؟ توبه اینجوریم مگه-بابارضا
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  نکشید عقلم-من

 اممباب کرد شک عقلم به بابارضا نکرد باور پاشا

 انگار که مامانم ولی مادری همچنین نکرد باور

 راحت خیالش بشنوه اینو داشت دوست خیلی

 شد

 داشت شدیدی سوز میکرد درد دستم مچ خیلی

 رامی نمیکردم ناله اما میبستم محکم و چشمام

 بمونه نذاشت مهیار لبخند یه با داخل اومد علی

 بود بهتر اینجوری بیرون بردش داد که و گل

 و اپاش موهای رنگ فهمیدم چیو ایندقعه میدونین

 مسخره چه هع ای قهوه بود هم کپ امیرعلی

 این امید به فقط شد مسخره برام زندگی دیگه

 موفق و بخونم درس بتونم که میکنم زندگی
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 بگیرم عکس چی همه از بتونم و بشم باشم

 زا گرفت عکس عشق از نمیشه که اینه بدیش

 ن عشق از اما میشه عاشق

 مدرسه برم و بشم سرپا که کشید طول ماه یه

 لیک خیلی خیلی برسم بچه به کردم تالش خیلی

 هک برام گرفتن سرویسم یه العاده فرق کالس

 همیشه خدا شکر اونم که بیام و برم تر راحت

 ارب هی یادمه بود همکالسیم دخترشم میومد دیر

 .....چه من به بیاد هع میاد خوشش پاشا از گفت

 زنده امیرعلی وقتی تا که بودم خورده قسم من

 نکردم فکرم نکنم فکر پسری هیچ به اس

 اهان شد تموم عید شده خوب حالم دیگه امروزا

 اومد امیرعلی فروردین سوم روز اومد یادم
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 زا مادربزرگش و بابابزرگش با سها خواستگاریه

 بود همون بزرگترش فقط اخه مادریش طرف

  بودن عموشونم بود خوشحال خیلی سها

 مانتو نه که کت پوشید باسن زیر کت یه سها

 کتش جنس از ای قهوه شلوار یه با مانند

 ردک تغییر خیلی کرد ارایش بود ای قهوه موهاشم

 بیاد بود قرار عشقم بود عزا دلم تو ولی

 انداخت توریم شال یه سها خواهرم خواستگاری

 یمشک شلوار کت یه بدم جلوه زیاد نمیخواستم

 سرم قرمزم روسریه یه دادم ترجیح ساده شیک

 همرنگ الک ناخونامم بود بزرگ خیلیم که کردم

 طالیی بود صندالم
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 و بابابزرگ از اعم بودن نشسته همه پایین رفتم

 دروغ مادری به نتونستم یادمه همه بودن مادری

 ازدواج این با اون کردم تعریف براش بگم

 چقدر کرد قبول کردم اصرار من اما بود مخالف

 با هاس اینکه خاطر به گفتم بهش وقتی کرد گریه

 کشتم خودمو کنه قبول امیرم و کنه ازدواج امیر

 اشک فقط اروم خیلی خودمم کردم گریه چقدر

 مرفت و زدمو لبخند ولی بودم کرده بغض ریختم

 نمنک فکر هیچی به کردم سعی نشستم اپیین

 عروس ابجیم قراره که کردم فکر این به فقط

 همین فقط شه

  سالم-من

 خوبی؟ عزیزم سالم-امیر برزگ مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

399 

 

 ممنون مرسی-من

 مسال یه خودشم به کردم سالم بابابزرگشم به

 جلوم خان پاشا اوهوع نشستم کردمو ماهی ریز

  اینه دوماد انگار سر تو خاک زده تیپی چه بود

 شرتتی یه با بود پوشیده مشکی کتان شلوار یه

 هاخ البته تر کمرنگ چشماش همرنگ خاکستری

 مثل خدترایی معلومه بیرون میری اینجوری تو

 که بود خدتره همون این میشن عاشقت شیما

 هعی همکالسیمه گفتم

 عروس که اونجاها رسید خوبش جاهای به بحث

 سوختم درون از خیلی بحرفن میرن دوماد

 المح ببینم رو صحنه این روز یه نمیکردم فکرشم

 مشغول سیب خوردن به خودمو اما شد بد خیلی
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 نشه تموم که میخوردم اروم اروم اینقدر کردم

 نبود رفته بزرگترا دیگه جاهای بره فکرم دوباره

 بودن رفته بودن شونم عمه یادمه حیاط تو

 و دخرتعمم االچیغ تو میزدن حرف باهم داشتن

 سیب من که اونجایی تو بودن عمم پسر

 حال یا پذیرایی تو میخوردم

 یمخنده داره پاشا دیدم دفعه یه

 بابا ای بده حالش میخنده بیخودی ها خله اینم

 که اینو اخه..  من به بندازن میخوان اینو حاال

  این به میندازن منو من به نیمندازن

 میخندی چی ب-من
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 سته شد تموم نترس کن گنده گاز یه بابا-پاشا

 بابا خوردی اونجوری تو مردم من میدم برات

 بخورما سیب میخواست شد کور اشتهام

 کوچیک لبخند یه به ولی بود گرفته ام خنده

 اشاپ میخنده ریز ریز عممم پسر دیدم اکتفاکردم

  خنگو گرفته چشم زهر ازش

 و برگشتن بزرگترام اومدن دومادم عروس دیگه

 هب رفتن و دستشون کف گذاشتیم مثبتم جواب

  شدم بدبخت من راحتی همین

 لهب وقتی عقد جشن سر کردن عقد بعد هفته چن

 روز و زدم لبخند ماه پنج از بعد شنیدم رو

 تو گرتم مجلسو کل کردم غوقا عروسیشونم

 عشقم عروسی نمیومدم بیرون وسط از مشتم
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 مگه غمم بود این ام سینه درد بود این اخه بود

 عشقی اونم کنه گرم عشقشو عروسی ادم بده

 نیمکردم فکرشم اصال میدادم براش جونمو که

 عشقم... برقصم عشقم عروسی برای برم

 نشی پیر باهم ایشاهلل باشه مبارکت عروسیت

 زود خیلی میمیرم داشتم یقین بمیرم زودتر منم

 میرقصیدم عشقم عروسیه داشتم من وایی.........

 دل من مگه اخه دنیاس رسم چه این خدا ای

 املح یهو نبود که مختلط میرقصیدم داشتم ندارم

 اب بیرون رفتم فوری کردم تهوع احساس شد بد

  مجلسیم لباسای همون

 چی مثل که بود دکلته پررنگ صورتیه پیراهن یه

 تا که کمربند مثل میپیچوندمش کمرم دور

 نچی چین پایینشم میشد دیده بدنم ار حدودی
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 رنگ نیگنش که کردم گوشم گوشواره یه بود

 دستی کیف یه بهد مانند اویزون و بود الماسی

 دهش کار نگین با اونم و بود چین چین که صورتی

 تس اونم که سانتیام ده پاشنه های کفش و بود

 رنگ صالییی پایینیش قسمت که پیراهنم با بود

 موهامم داشت برامدگی لوزی لوزی مثل که بود

 یه و دکر فر پاینشو بود بلند چون بود ساده خیلی

 سنجاق بود خالی که طرفم این ریختم وری

 ی همه البته زدم بیاد لباسامم هب که سری

  کردا ارایشگره اینکارارو

 خوشحال همه کردم مامانیم صورتی ارایش یه

 دخترونشون داشت اونا خب خوشباحلشون بودن

  عشقم من ولی میکرد ازدواج
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 نوشتم گذاشتم پستم یه رفتم یادمه

 "خودش و زنش سالمتی کرد،به ازدواج عشقم"

 بود باغی تو بیرون رفتم شد بد که حالم

 ورد بود قشنگ خیلی تپه یه باالی عروسیشون

 یعنی میشد ختم دره یه به که بود حصاری یاغ

 لباس وضع باهمون تموم و الفاتحه میفتادی اگه

 طفق نیاوردم باال بیرون رفتم باحجابم خوشگل

 دوباره که بود کرده اینو یاد حالم بود بد حالم

 ور رویا این اما باشم امیر با گذشته مثل بتونم

 نمیکنم فکرشو ام دیگه میبرم بگور باخودم

 اون ولی نمیکنم خیانت خواهرم به من هیچوقت

 از پاشا که بودم فکرا همین تو کرد ناخواسته

 اومد در صداش پشتم
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 ؟ مدل بشی اینجا اومدی-پاشا

 گفت چرت شد پیدا اش سرکله این باز

 میگی چرت چرا چیه مدل-من

 به ندیدی پسرارو اون بگی میخوایی یعنی-پاشا

 نگاهی کرد اشاره چشماش با پاشا که سمتی

 دناوم کی این لعنتی بود پسر پره پوف انداختم

 ندیدمشون-من

  ینننب منو پسرام اون که وایستاد جلوم اومد پاشا

 چته؟-پاشا

  هیچی-من

 میکنی غلطی چه اینجا پس=پاشا

 داریا دعوا عادیم توحالت-من
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 نشنیدم-پاشا

 بخورم هوا اومدم-من

 داخل گمشو برو حاال شد تموم خوردی-پاشا

 نباش نگرانم نمیشم گم بلدم راهمو من-من

 قیمنت دلیل یه خودکشیت واس میدونم من-پاشا

 خاطر به که نیستی خنگ اینقدرام وگرنه داری

 که یهک یکی این ببینم بگو.. کنی خودکشی توبه

 بده عذابم بازم باید

 تازه دیگه چیه تو عذاب داره تو به ربطی چه-من

 نرفتم پاتوق دیگه که من

 بفرما من جون نه-پاشا

 بســـــــــــــــــــــــ میشه-من

 کن تمومش کنی ــــــــــ
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 باش-پاشا

 دیگه میرقصم دارن وسطن همه دیدم داخل رفتم

 پیش نشستم رفتم نداشتم رقص ی حوصله

 و شیری لباس یه زده تیپ چه این اوهوع شیری

  غلیظ ارایش یه با بلند پاشنه سفیدو کفش

 ببری؟ میخوایی کیو دل دیگه تو-من

 بود؟ بیرون پاشا چی خودت-شیری

 بگیری منو داداش دل میخوایی گمشو برو-من

  بابا ای

 ماستم من یه مهیارت داداش دهنتو ببند-شیری

  بود زهرام بود مریمم بخوام چیشو من نداره

 کیه؟ میگن که پاشا پاشا این-زهرا

 ویتی عشق-شیری
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 حجاب همه یهو کنم حالکت یا میبندیش-من

 من به راحتم که من میومدن داشتن مردا کردن

 راپس کردم پرت مامانم پیش شالم اخه بیان چه

  مهران مهیار پاشا رادوین رامبد بودن همه

 چی اخه صورتش تو از میبارید اتیش که مهران

 به تف اه میکرد قبول مهرانو عشق سها میشد

 سرم تو کرد پرت شالمو یکی یهو زندگی این

 کردم نگاهش برگشتم و کشیدم شالمو

 میکنن خودکشی توبه خاطر به اینجوری-مهیار

 ملت

 گفتم و کردم نگاهش اخم با

 یداپ که کنم پیدا مجلسو فضول میخواستم-من

  جنابعالی مرحمت به شد
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 نمیکنین ول ماروزم چتونه-رادوین

 ابزرگتر مسائل به برس عموت خدتر به شما-من

 باش نداشته کاری

 عمو؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دختر-مهیار

 داری؟ تو زبونه اینم ویتی بمیری-رادوین

  رفت یادم اخ-من

 سحر همون– گفت و خنده زیر زد مهیار

 ات سلیقه تو ه*و*گ زشتک؟وایی

 معرکه خدا هعی طرفم اومد عمم پسر ادب بی

 ودب دخترا دنبال رامبد رفتن رادوین مهیارو گرفتن

  اومد عمم پسر این

 کجاست؟ پاشا ببخشید-مجتبی
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 بوم پشته باال رفته-من

  گفت شیری رفت که مجتبی بعد

 داری که امارم خوبه خب-شیری

 خندید زهرا

 طرف به کردوم رومو بعدم ایشـ مرض-من

 اون الکردار میدن قری چه بودن وسط که اونایی

 که جایی بخصوص بود سخت برام خیلی شب

 پیدا سرد اب اخه بخورم اب برم میخواستم

 ناقایو که جایی پایین برم شدم مجبور نمیشد

 وت بیرون رسمشونه اقایونم که میدونین هستن

 واممانت یه انداختم شال منم وایسمیستن حیاط

 هی که بعدم و نبستم هاشو دکمه ولی پوشیدم

 ارزششو اب لیوان یه اخه پوشیدم لیم شلوار
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 سرپ یه ی تیکه به شدم رد که اولش رفتم داشت

 کردم برخورد

 خدمیتم در خانومی کجا-

 دیگه وایستادو جلوم اومد که برم میخواستم

  میومد اینم میرفتم طرف هر کنار نرفت

 داری؟ ازار مگه شم رد بزرا کنار برو عاقا-من

  دارم اره-

 کنار برین حاالم مشخصه کامال-من

 چیکار؟ اونجا بری میخوایی جیگر اخه-

 گمب اینکه یا کنار میری نداره ربطی شما به-من

 اونور بندازنت
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 هی بریم پس قبوله باشه داری م اینجا پس عه-

  دیگه جای

 دهدی خیابونی مزاحم نشو مزاحم اقا کنار برو-من

  ن عروسی مزاحم اما م بود

  خبره چه اونجا-پاشا

 به نگاهم یه کردو من به نگاه یه جلو اومد بعدم

 پسره اون

 میخوایی؟ چی اینجا شاهین-پاشا

 گفت افتادو کردن مِن و مِن به و شد پاچه دست

 این شم رد میخواستمـ من عـــــان-شاهین

 نمیزاره خانوم

-گفتم و شد و گرد چشمام

 !!!!!!!!چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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 وراون بریم بیا میگفتی نبودی مگه اره-شاهین

-گفتم دهنمو جلوی گرفتم کردمو مشت دستمو

 پورویه چه عـــــــه عــــــه

 ویتی-پاشا

 اصال کن باور باش نه کردی باور توهم هع-من

 ونیمیت نیست مهم برام اصال کن قبولش درک به

 گمشی دوستت باهمین بری

 دارم کار باهاش برو بگم بهت میخواستم-پاشا

-گفتم من من با و کرد ضایعم کال کردم تعجب

 چــــــــیـ

 بری میخواستی که جایی هر برو گفتم-پاشا

 نکردم نگاهی پشتمم به رفتم کشیدمو راهمو

  برگشتم و خوردم ابمو رفتمو
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 ببینم واستا ویتی-مهیار

 چیه-من

 ومدا برگشتم بود پشتم بودن باهاش دوستاشم

  روم به رو نزدیکم

 پوشیدی؟ لباس شما -مهیار

 میگی؟ چی مهیار-من

 دکوریه هات دکمه اون که اینه منظورم-مهیار

 خوشگله خیلی

 هامو دکمه بعدم باشه فهمیدم خب خیل-من

 زد داد گوشیم و بستم

 بله-من

 بدی خیلی-
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 بععععععععله؟-من

 بدی خیلی گفتم-

 شما؟ ببخشید-من

 بدی خیلی گفتم-

 گرفتین اشتباه اقا-من

 بدی خیلی میگم-

 و ردمک قطع بعدم گرفتین اشتباه گفتم منم-من

  گرفت ام خنده

 بود کی-مهیار

 بدی خیلی-من

 بود کی چی؟پرسیدم برا-مهیار

 بدی خیلی-من
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  میخندیدم و میگفتم اینو

 بردی ابرومو ویتی نیار در بازی مسخره مهیار

 بود؟ یک میگم

 بدی یخیل میگفتم میگفتم چی هر کنم چیکار-من

 کنم چیکار من

 واع؟-مهیار

 واال-من

 مفعالنو گفت بعدم باحالی مزاحمای عجب-مهیار

 اییو کردم برخورد پاشا با که رفتم کشیدمو رامو

 نمیشه عسلم من یه با کنم چیکار اینو حاال

  خوردش

 شد؟ تموم اتون بش خوش-پاشا

 جانم؟-من
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 ن محرمه مهیر فقط نوچ نوچ نوچ-پاشا

 داداشمه اره خو-من

 به که من داداشمه درد داداشمه کوفت-پاشا

 ندارم اعتقادی اینا و بودن همشیر

 هک که بشم رد کنارش از میخواستم دارم من-من

 گفت و گرفت بازومو

 کنارت که دومادی هیچوقت باش مطمئن-

 نیست من جز به میشینه

 باالستا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عرشت به اعتماد-من

 یداشپ خنگول شیری این یهو میبینی حاال-پاشا

 شد

 جلوش رفتم کشیدمو دستمو منم
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 گذشت؟ خوش-شیری

 خالی جاشوما-من

 پورویی خیی-شیری

 عزیزم همچنین-من

 عروسی از شد تموم منوال همین به شب اون

 امتم عشقم میگم وقتی وایی...  عشقم و ابجیم

 که اس هفته سه...میشه ریش و میلرزه بدنم

 وایی بودن عسل ماه اولشو ی هفته یه میگذره

 تشکر ازم بم میزنه زنگ میون در یروز ابجیم

 خوشبختیش از و رسید عشقش به که میکنه

 کنمب الکی خوشحالی ابراز میتونم فقط منم میگه

 هسوخت کاغذ رویه رفتم بود بد خیلی حالم روز یه

 نوشتم
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 ....نام به

 انندراج نبض

 خواهرم به کردم تقدیم و عشقم

 صندوق تو گذاشتمش نوشتم همینو فقط

 هت و بود گرفته برام مکه از مادری که کوچولویی

 طرف از اردو روز امروز کردم خاکش حیاط

 تمام میخوام امروز اردو به یمریم مدرسه

 شاد و کنار بزارم هامو غصه و غم و ناراحتیام

 تمبرگش من که بود خوشحال خیلی شیری باشم

 شاید داغونم هنوزم درون از ولی خودم حالت به

 کمابودم تو که دوماهم من ولی بگم رفته یادم

 کس هیچ با ای هفته یه تا بیرون اومدم وقتی

 نزدم حرفم
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 ههم بودن گذاشته شاد اهنگ بودیم اوتوبوس تو

 میخوندم بودم اشون خواننده منم میرقصیدن

 ماشین هر اوتوبوس وسط میرقصیدن بقیه

 قطف که من میکرد پرت بوس میشد رد که پسریم

 دهنم جلو بودم کرده لوله کتابمم که میخوندم

 بودم گرفته

 ولی میخوندم من بودن گذاشته هم اهنگشو

 باهاش

 پسندین نمی دار گریه حرفای

 بخندین کمی بگم جک یه خواید می

 محلش تو که اون حال به خوشا

 کلش به زده عاشقی هوای

 داره اتصالی قلبش که کسی
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 داره حالی چه عاشقی دونه می

 دلنشینه باز سخته اینکه با

 همینه طپش از وای طپش طپش

 واال داره شیدایی شدن عاشق

 واال داره رسوایی خواهی خاطر

 شد می پیدا کوچه تو طرف وقتی

 شه می غوغا باره یه دلت توی

 بلنده اونقدر قلبت صدای

 خنده می و شنوه می دلبرت که

 الهی بشم فدات بگی خوای می

 راهی سه تا مونده خیلی که گی می

 عزیزم عاشقتم بگی میخوای
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 زم چی چی عاعا،عاعا من که گی می

 میپیچید من صدای فقط بود کالم بی اهنگش

 رت قشنگ صدام اینکه برای گذاشتیم اهنگشو

  بشه

 

 یوقت شد حل ابجوش یه با ولی بود گرفته صدام

 حلقه خودم دور رو همه اونجا من رسیدیم وقتی

 هرکیم بودیم دریا لب وایستادم وسط خودم زدم

 هب کردم شروع منم میرقصید میومد میخواست

 اهنگشو ها بچه البته تتلو و تهی اهنگ خودندن

 دکه یه از پریزشم که باند تو بودن گذاشته

 گرفتیم

 راست ، چپ ، بار صد
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 ابعاد خوبه چقدر کردم چک پایینشو و باال

 اخالق رو کار بکنه یکمی بره اگه

 اقوام با خواستگاریش برم میدم قُل

 اخبار تو بزارن میگیرم، عروسی یه

 اهواز تا میامی از ببینن همه

 برام نذاشته معصاب اعصاب

 خورد مرص قرص ، صبح باید* هی

 شد مُل خُل ، تهی دیدی یهو

 خونم میاد جوش ، قُل قُل قُل

 .…توی برو ، پونم گله تویی ، جونم آخه میگم

 !جونم؟

 لشُ ما عشقه شه*نمی هیچوقت ، شد اشتباه!…او
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 در لوالی مثه چفت سفتیمو،

 من خدای ، چیزیه عجب

 بده گُل جلو اومد کسی ، بده قول

 بده تلفن خواست که یا

 بده هُل اونو* یکی* بگی

 بده گًل جلو اومد کسی ، بده قول

 بده تلفن خواست که یا

 او او او او ، بشه گُم چشت جلو از* بگی

 متوالی سالهای گذشته بعد

 متعالی مرحمت و لطف به

 *عالی شده زندگیمون طعم

 *ماهی تن و برنج ی مزه مثه
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 خودت عین ، سفرِ خوراک که

 خودت به حیف ، نمیرسه ، کنه کاری هر

 دور ، دوره جای یه..بریم

 روبروت که* ببینی پاشدی، صبح

 زهره خر گل و رز گل پره

 منظره الستِ فیلم عینهو

 کردم رَم اومد، طبیعت اسم دوباره

 کردم جَم ساکمو نشده چیزی هنوز

 ماشین بایه ،* باشی پایه اگه

 شیم قایقا سواره ساحل میریم

 شه*می بد حالم میزنیو ، چنگ خر

 شه*می شب داره چون سانسورِه اش*بقیه
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 بده گُل جلو اومد کسی ، بده قول

 بده تلفن خواست که یا

 بده هُل اونو* یکی* بگی

 بده گًل جلو اومد کسی ، بده قول

 بده تلفن خواست که یا

 او او او او ، بشه گُم چشت جلو از* بگی

… 

 باشیم هم ماله فقط ، تو و من بده قول

 باشیم هم همراهِ ، تو و من بده قول

 سرمون رو بشه خراب دنیا اگه

 باشیم هم دنیای تو و من بده قول
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 پسرایی حتی زدن دست همه کردم تموم که اینو

 من اب تو رفتن دخترا بودن نشسته اونور که

  زمین رو نشستم همونجا

 میخونی خوب ن-پاشا

 چی اینجا این علی یا برگشتم ترس تعجب با

 بدبخت ببینه مدیرمون یا ناظم اگه وای میخواد

  میشم

 میکنی غلطی چه تواینجا-گفتم ترس با من

 واس اونم هستی ام خواننده نمیدونستم– پاشا

 پسرا کردن حال

 میخوندم ها بچه داشتم میگی چی -من

  داری جرئتشو اگه البته بخون بازم خب -پاشا

 باشم نداشته چیو جرئت-من
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 میکنم سومت یک همینجا-پاشا

 چی-من

 توبه برای که نیستی دختری توهمون-پاشا

 جلوی میاد واقعا دختری کرد؟همچین خودکشی

 بخونه؟ تتلو و تهی اهنگ پسرا

  کردن اصرار خب عـــــان-من

 باش-پاشا

  میکنی چیکار اینجا تو اصال-من

 بودم اوتوبوستون پشت اینجا تا-پاشا

 خیلی جنابعالی-من

 سوراخ دنبال ترست از که کرد نگام یجوری

 میگشتم
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 ؟ چی خیلی-پاشا

 تببینت یکی االن برو اینجا از تروخدا هیچی-من

 میشینم اونور تو من باشه-پاشا

 زانو چها و کشیدمو عمیق نفس ی رفت بعدم

 کج زانوهاسرمم رو دستامم زمین رو نشستم

  گذشت بخیر گفتم و کردمو

 دریا ارکن رفتم خیلی میترسیدم شنا از همیشه من

 دوستام اخه میرفتم جلوتر همینجوری نشستم

 اومد شیری نمیترسیدم اونجوری بودن کنارم

 میخواد؟ چی اینجا پاشا– گفت و کنارم

 دریا اومده خو نمیدونم-من

 تمبس چشمامم ایستادم همونجا بستمو چشمامو

 تو افتادم و شد خالی پام زیر یهو زدم لبخند و
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 سیدمتر یعنی نبودم بلد شنام ترسیدم خیلی اب

 میزدم پا و دست هعی اب تو شدم پرت برم که

 و مدیر و دبیرا ی همه بود گرفته هام عضله

 شده زیاد اب میترسیدن اب از بود معلوم ناظمام

 ولی من نجات بیاد نمیکرد جرئتشو کسی بود

 دبیرا اما یمزد داد هعی بیاد میخواست شیری

 تیوق کرد بلند منو اومد یکی یهو بودنش گرفته

 درد چشمام اوردم باال اب کلی کردم باز چشمامو

 موچشما شدم بلند بود شده خشک گردنم میکرد

 زکی داده نجات مو که کیه این ببینم کردم باز

 جونمون نجات کردیم فک ما بود خودمون پاشا

 باطل خیال زکی هعی شیم عاشقش مام و اومده

 داشت دیرمونم طرفم اومدن دبیرام ی همه

 سرپ نمیدونستم میرفت پاشا ی صدقه قوربون
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 مهاینه جلوی پاشا یعنی ببینم کن صب عمومه

 دی بی بی جادوگر پ ن پ بود کرده بغل منو ادم

 ابروم واال ساحل تو اومدی تو کرده بو دی بابی

 میدونستم که میداد عذابم شیری ها خنده رفت

 نفله وضع خل میخنده چی به

 چه ایش صدقه قوربون اینهمه گوریلم اه

 و سفید سلوار یه بود پوشیده لباس خوشگلم

 چهارزانو منم خاکستری سوشرت یه با جذب

 بود زانوهام رو طلبکارا مثل دستامم بودمو نشسته

 خجالت از پاشام که میکردم نگاهشون داشتم

 و شدست یکرد تعریفم اش خیلی مدیرمون اینکه

  موهاش تو کرد سرش پشت از

 شیری-من
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 هوم-شیری

 هنشست من مثل هم شیری که بود وضعی در این

 مدیرمون به بود زده زل و بود

 داره دختر مدیر خانوم-من

 پرت خندیدم که انقدر منم خنده زیر زد شیری

 خدا یا شنید پاشا دراز به دراز شدم

  خندید منو طرف برگشت اخه

 نفله-من

 هوم-شیری

 شنید؟ پاشا بنظرت-من

  شنیدم بله-پاشا

  میگن چی ببینم رفتم شدمو بلند
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 وگرنه کردین لطف واقعا اقا مرسی-مدیر خانوم

 چجوری پیکرو قول های صالحی اون جواب من

 میشد یچی دختروشون اگه بابا الرن اخه میدادم

 خیلی انگار چیه میدونین حتما میکشتن منو

 اقای؟ شما راستی عزیزه براشون

-گفتم طلبکارانه حالت و سینه به دست پاشا

 صالحی

 خندید کلی که شیری شد بلند من پخ که

 داشتن دبیرا همه بود شده پاچه دست مدیرمون

 به خوشی و خوبی به اونروز خالصه میخندیدن

  رسید پایان

 یکی اونروز اردو ماجرای از گذشت روزی چن

 مهنا بود پست کرد بازش بابا که زد رو خونه زنگ
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 خودم به باید حتما بودن گفته من برای داشت

 کردم بازش بابام جلوی و گرفتمش منم بدنش

 بود این متنش

 اب سالم میدهم ترجیح را نفس بی عاشقان من

 ارامش و احساس وجودو تمامیه

  کردم تو دیدن دوباره ی بهانه را عشق

 میخونی رو نامه این که االن میدونم جان ویتنا

 یول دلت تو پیشت قلب تو کنارت نیستم من

 در همیشه تو و دارم دوستت عمرم اخر تا بدون

 تتخ روی بر که هستی هایی ملکه مانند من قلب

 مینیشینی م قالب پادشاهی

 نیکنام علی امیر بود زده فرستنده
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 دید بابام بود خودم عشق که این نمیشد باورم

 اومدم تا قاپید دستم از رو نامه شد حالی یه

 گرد چشماش خوند تهشو اخه شد دیر بگیرمش

 شد سرخ و شد

 ممیکرد فکر-گفت و زد تحقیرامیز نیشخند یه

 با دوستی ولی بکنه کار همه دخترم

 ن شوهرخواهرش

 چرا امیر چیزیو همچین گفته کی دروغه این ن

  اخه کردی اینکارو

 خواهر به... خیانت نمیکشی خجالت تو-بابا

 التی همچنین دخرتم نمیکردم فکرشم..خودت

  باشه

  شنیدم بابام از اینارو ی همه سخته خیلی
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  میکنین اشتباه دارین بابا-من

 فقط ویتی شو الل نگو هیچی نزن حرف-بابا

 تو گمشوبرو فهمیدی چشمام جلو واز گمش

  اتاقت

 ادد سرم بابام زندگیم تو که بود باری اولین این

 تپش و کردمو قفلش و بستم و در و باال رفتم زد

 گریه کلی گریه به کردم شروع و نشستم در

 مدل ته از بار اولین برای ریختم اشک کلی کردم

 کردم گریه

 تگف بهم بابام کردی من با اینکارو چرا امیر اخه

 ولمقب بابامم نمیشد باورم... خیانتکار گفت الت

 گفت شد تموم گرون برام خیلی این نداشت

 یدونه فقط شد تموم که خرداد امتحانات گمشم
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 درسی چه البته میخوندم درس داشتم مونده اش

 حق فقط نداد سالمم جواب بابام بعد به روز از

 بابام برگردم بدم امتحان مدرسه برم داشتم

 کهاین مثل و بود کرده تهدید و علی امیر بود رفته

 امتحان اخرین برای روز یه بود خورده سیلیم یه

 ابامب میکردم تمرین بود نویسی انشا امتحان که

  اتاقم تو اومد

 ویتی-بابا

 هک بود باری اولین این بودم شده حول برگشتم

  اتاقم تو بود گذاشته پاشو بابام

 بله-من

 نشست تخت رو اومد و بست درو

  نشستم طرفش برگشتم
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 سالته چن-بابا

 با سالمه چن نمیدونه حتی زد بدی حرف چه

 گفتم دادم قورتش گلوم تو که بغضی و اشک

 میشه سالم 61 فردا پس 61-من

 خوبه خب-بابا

 کجاش؟-من

 میکنی عقد پاشا با تو امتحانات بعد-بابا

 که اتفاقی بدترین نمیشد باورم شدم خشک

 بیفته میشد

 چی؟-من

 یشهم چی عروسی ببینم تا بعد ی هفته حدود-بابا
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 هی برای شما-گفتم زدمو مسخره نیشخند یه من

 کیه طرف از نیس معلومم نشد خطم 5 که نامه

 ینمیکن بدبخت منو دارین کرده اینکارو چی برای

 خط 5 همون خط 5 چی طرف از کی طرف از-بابا

 خان امیر که شم چی و کی داشت مفهوم کلی

 بفهمه سها نذاشتم اونه کار گفت خودشم بود

 کرده خیانت بهش ابجیش

 همم میگفتینم من به کردین لطف قدر چه عه-من

 ندارم گناهی من چون نبود

 ینا دیگه سال چه بیفته بود قرار اتفاق این-بابا

 رو دیگه سال توکه درضمن موقع این چه موقع

 همم زیادم پس بخونی کنکور میخوایی فقط که

  نیست
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 نممیک خواهش ازتون میکنم التماستون بابا-من

  کنم طی رو مدرسه و خونه فقط میدادم قول

 رفته بره که اعتمادی-بابا

 ادامه...  که بشی متهم چیزی به بده چقدر-من

 امباب جلوی بارم اولین برای گرفت ام گریه ندادم

 رفت گذاشت اونم کردم گریه

 تجربه خوبی به دختر یه که چیزایی اولین میبینین

 تو اومد بابام کردم تجربه چجوری من میکنه

 یدد ام گریه بابام شم بدبخت قراره بگه تا اتاقم

 پاک اشکارو باباها بقیه اما نذاشت محلم اما

  اورد در اشکامو من بابای میکنن

 فکر بد راجبم که میبخشمتون بابام.. مامانم

 بود تهنگف بابام نمیدونست مامانم انگار میکنین
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 نکرد قبول گفت مامانم به وقتی اخه بهش

 کاش ای نکرد گوش بابام اما زوده گفت مامانمو

 بابا گوش تو و میومد روز هر مادری میکرد گوش

 شنوا گوش کو اما نکن میگفت

 و داد تکیه در به بست درو اتاقم تو اومد مادری

 گفت

 اینکه تا نداشتی خواهر داشتم ارزو دخترم-

 میداد ادامه داشت بود اومده در اشکش

 سها اما گذشتی چی همه از سها خاطر به تو-

  میکنن بدبختت دارن اون خوشبختی برای..

 زد یخ غرورم بود سنگین برام خیلی حرفا این

 داوم در بغضم شد سنگ قلبم شد ناامید امیدم

 اغوش تو کرد بغلم اومد مادری کردم گریه کلی
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 خونه از مدت اون تو کردم گریه کلی مهرش پر

 امتحان رفتم فقط نخوردم هیچی نرفتم بیرون

 زنگ کردم تموم زود امتحان خوردم یچی بدم

 یریش بمونم بیشتر میخواستم دنبالم بیان نزدم

 نزدم زنگم بهش مدت این تو کرد تموم زود هم

 و منشست نداشت دوربین که جایی پشت رفتیم

 این تو کردم گریه کلی و کردم تعریف براش

 شکستم و گوشیم اخه نشد وقت مدت

 تو عدب بودم عصبانی کردم نصف دو سیمکارتشم

  نمیشد امتحانم امدایی و رفت این

 عشقتم از اینکه خاطر به چی؟یعنی -شیری

 درست این میدی؟ن پس تاوان داری گذشتی

 بگو حقیقتو بابات به نیست
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  دادم تکون منفی عالمت به سرمو

 هبسم میدونید مادری مهیار تو نمیخوام ن ن-من

 امباب تازه کنن فکر دارن دوست جور هر بقیه بزار

 که نهمی پاشا به برسه چه نگفته مامانمم به حتی

 ممید نشون که نیستم اونی من میدونید شما

 اداعتم مهیار به نمیشد اگه ارزشه با برام خیلی

  نمیگفتم اونم به نداشتم

 شیری-من

 جانم-شیری

 ن بکنم عقد سر میخوما من-من

 بری؟ میخوایی اصال چرا پس چی-شیری

 مجبورم چون-من

  عقد پای خب؟نرو نبر اتو خونواده ابروی-شیری
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 شده مهیا چی همه نرم نمیتونم-من

 میشه تموم گرون نگو ن میگم من-شیری

 باشه میگم پس باش-من

 اصال نیست مهم یمکنم بدبخت خودمو

 هم شیری به شدم سوار رفتم اومده سینا دیدم

 هک کردم مجبورش ولی نمیکرد قبول بیاد گفتم

 حرف کلی ماشین تو کرد قبول اونم باشه باهام

 خونه رفتم منم رسوندیم که رو شیری و زدیم

 دبو مامانم بودن ناراحت که تنهاکسای بودن همه

 االن میفتاد اتفاق این دیگه سال اگه اونم

 میدونستم ولی عموم زن همچنین و بود خوشحال

 بود پشتم بازم میشد که ام دیگه سال مادری
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 فتمر گفتمو همینو فقط وایستادم جلوشون رفتم

 اتاق تو

 مادری سالم-من

 ادم ما-میگفت که میومد بابام صدای رفتم

  نیستیم

 االب رفتم میکردید گوش حرفام به بودید اگه نه

 و اتاق تو رکدم پرت خودمم و کردم پرت کیفمو

 عقد روز خود تا برد خوابم که جوری کردم گریه

 البته نخوردم هیچیم و نیومدم بیرون اتاقم از

 و مخورد و کیفم تو داشتم که هایی بیسکوییت

 غذا یکمی پایین رفتم کرد گریه کلی مامانم

.  گرسنگی از نمیرم حداقل که روزی میخوردم
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 نکرد انتخاب خودم لباسمم حتی شد عقد روز

 برم که نکردم قبول یعنی

 ودب قرمز لباس یه دیدمش بپوشم که اوردن ولی

  جیغا قرمز اون از قرمز

 رمزق های نگین با تنش کل سنگینا لباس اون از

 ساتن قرمز نصف دامنش برای ولی بود شده کار

 اون زا دامنشم ی دیگه نصف بود بلند خیلی خیلی

 کلیم و میمونن صاف که هستن هایی لباس

 ایشار یه و قرمز بلند پاشنه کفش یه سنگینن

 دهش شیطان خانوم کنم فکر کال پررنگ صورتی

 رمت داشنگاه استاد پاشا البته پاشا جای به بودم

 گرن این به اصال که موهام شیطانه بدجنسی اخر

 اون از رفتن نکردم رنگ کردن کاری هر نمیومد
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 مشکی میشه رد بشوری که خردین حاضریا رنگ

 اشماه اس سلیقه اینم ها سلیقه بد کردن رنگ

 برم خودم عروسی برای باشه یادم اه اخه دارین

 همه ببینن منو ملت بیرون رفتم پوشیدمش

 گفتم منم اینا خوشگله چه که کردن تعریف

 یلیخ خداییش ولی بده اش سلیقه میگه کی-من

  زشته لباساتون

 نندازی پارازیت میشه-مامان

  میاد خیلی بهتم خوشگله خیلی ن-شیری

 ممراس سر رفتیم خوشگله منه تن چون این-من

 نظر به زشت بنظرم چی همه بدیه روز اه عقد

 داشتن جشن شد جاری عقد که این از بعد میاد

 امیرم شدم عقد اتاق وارد وقتی سرشون خیر
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 انداختم سرمو افتاد بهش چشمم بودم اونجا

 در وقت دراین لحظه این در االن من اگه پایین

 هب امیر بدین تاوانشو مردم اگه هستم مکان این

 مخصوص جای سر نشستم رفتم بگیره گردن

  ازش میاد بدم چیه پیوند اه کوفتیا دوتا این

 میسابید قند داشت خوشحالی با سها اومد عاقد

 میکرد اب دلمو قند سابیدنش قند صدای

 کی شده صاحب عشقمو باشه بایدم خوشحاله

 چه گرم دستمو کنارم اومد شیری اه میاد بدش

 یروزی باباجون دستش طعم میداد محبت گرما

 مخوشبخت من نه دیگه که روزی میشی پشیمون

 عموم با بابام میخندید داشت خوشحال شما نه

 وقتی بکشی داغ قراره که بخند بخند ارع

 طرخا به من که دنیا اون یا دینا این حاال میفهمی
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 دمش چی میزدی سینه به سنگشو که دختری اون

 بخند االن اره بابا میسوزی دلت ته از موقع اون

 ازم و بیایی دنیا اون میشه روت چطوری

 اه ببخشمت داری انتظار چطوری کنی عذرخواهی

 اره....  به لعنت من به لعنت دنیا این به لعنت

 زیرو یه اگه میبینم هاتم گریه بخند توهم مامان

 ارهند فرق حاال ببخشم تورو و بابا بگی نیومدی

 من نخور غصه مادری دنیا اون تو چه دنیا این تو

 پدرم دیگه شدم افعی حرفام این از تر سخت

 زا من نباشین نگرانم شدم افعی زد نیش بهم

 این همهی یروزی میدم قول میام بر خودم پس

 به االنشون های خنده این به خوشحال حاضران

 بهتون روزی شن تبدیل ادم ترین بار تاسف
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 چه مرده چه نداره فرق حاال کرد خواهم ثابت

 زنده

 میخواستم خوند رو خطبه بار سومین برای عاقد

  بگم رو بله

-فتمگ گفتم دلم تو و شدم خیره بابام چشمای تو

  نمیگی تسلیت بابا

 دخترتو مرگ

 کسی کردم پاکش فوری اومد اشکم از قطره یه

 بغل وت افتاد مادری که بگم رو بله میخواستم نبینه

 به هراسان کردو ول هاشو خنده مامانم و مامانم

 همه کرد نگاه ما سالخورده و پیره مادربزرگ

 پف زدن کنار رو همه من حتی طرفش رفتن
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 مادر عقب رفتن همه که گرفت جارو همه لباسام

 گرفتم بغلم تو مو بزرگ

 حال از که بگه یچیزی میخواست بزرگ مادر

 زدم داد و اومد در اشکام رفت

  باشین زود بزنه زنگ امبوالنس بره یکی-من

 پاشا بیمارستان بردن مادری جنبیدن همه

 دبو گرفته منو محکم برم لباسا اون با نذاشت

 ماا یمکردم گریه میزدمو زور خیلی بودم رفته همه

 تنمیزاش بود گرفته بغلش تو محکم منو نزاشت

 رمم خب کن عوض لباساتو-گفت گوشم تو و

 لباسامو بغلی اتاق تو رفتم و شدم اروم نکن

 که مشکی شلوار و مشکی مانتو کردم عوض

 کردم سرم شالم یه و کردم عوض رو بودم وارده
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 اهر خود تا افتاد راه کردو قبول اونم بریم گفتم و

 جور وا جور فکرای میکندم لبمو پوست داشتم

 امانم که بیمارستان سمت دویدم رسیدیم وقتی

 کجاست مادری گفتم بهشون دیدم رو عمو زن و

 نشسته عمو و بابا که سالن ته به کردن اشاره

 اباب بودن گرفته غمبرک و صندلیهاش رو بودن

 عمم میکرد نگاه شیشه پشت از داشت رضام

 به رو طرفشون رفتم فوری میکرد گریه داشت

 گفتم بابام

 شده؟ چی مادری-من

  کرده قلبی سکته.س.س.س.س.س.س-بابا

 یدرس پاشام بستم محکم چشمامو حرفش این با

 میگفت بیرون اومد دکتر مادری طرف برگشتم
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 ردهک تحمل رو سنگینی هیجان بده خیلی حالش-

 کنه ایست قلبس شده باعث هیجان این و

 قلبی ایست دفعه دو گفت امبوالس تو همکارم

 افتاده اتفاقی چه مگه کرده

 بود عروسی-بابارضا

 هر به نمیشه اینجوری عروسی برای ادم-دکتر

 بده خیلی حالش حال

 و دیوار به دادم تکیه و زمین رو نشستم رفتم

 هق هق کردم گریه و گرفتم دستام تو سرمو

 پسش بده دلداریم میخواست مامانم میکردم

  زدم

 بزارین دیگه بسمه نمیکنن ولم اینجام-من

 اه میشه چیتون مگه کنم گریه اروم حداقل
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 شدم مجبور من رفتن همه شد که مالقات وقت

 اومد بره میخواست پاشا االن برم نفر اخرین

 روب پاشو اینا ن توئه منتظر مادری-گفت طرفمو

 مادری داخل رفتم شدم بلند کرد درک عجب چه

  کردم گریه منم گرفت اش گریه دید تامنو

 لوج رفتمش مادری-گفتم اه و اشک و گریه با من

 شیدک گونه رو دستمو بزور اونم بوسیدم دستشو

 گفت بار اخرین برای و

 بکشی خودتو میخواستی خواهرت خاطر به تو"

 رو از دستش بعدشم"میمیرم تو خاطر به منم

 ههمیش برای خوشگلشو چشمای و افتاد ام گونه

 ریهگ بلند بلند شکست ام ساله یه بغض بست

 داخل ریختن همه شد شروع هامم هق هق کردم
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 سر روی کشیدم و سفید ی مالفه شدم بلند

 کردم گریه همونجوریم و بزرگم مامان نازنین

 تنها من برای شدی رحم بی چه خدایا وایی

 نم گرفتی ازم میکردم درکم فامیل تو که کسی

 منم همونجا کاش کنم چیکار گرگ اینهمه بین

  میکشتی

 بیرون نمیومدم اتاق از خیلی کردم گریه کلی

 هخون سرد ببره رو مادری نمیزاشتن هم رو کسی

 رو مادری داشتن االن کردن اینکارو بزور ئلی

 برم نذاشت مامانم نمیشد باورم میکردن کفن

 اتاق اون از رو مادری ندارم دیدنشو طاقت گفت

 و بابا و عمه دیدم بیرون اوردن خونه شور مرده

 گریه او جنازه اون سر پشت میرن دارن عمو

 شتدا همه از جلوتر همیشه مثل رضام بابا میکنن
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 زیر رامبد با علی امیر و مجتبی و پاشا میرفت

 بودن پوش مشکی همه بودن گرفته رو تابوت

 پاهام یهو میرفتم سرشون پشت داشتم عزادار

 اومدن عمو زن و مامانم زمین رو افتادم شد شل

 دادم ادامه خودم راه به و کردن بلندم و طرفم

 نمیزاشت رو مادری داشتن وقتی کردمو گریه کلی

 نداشتم کردن گریه نای دیگه خاک تو

 تر بدبخت من و شد راحت و رفت خوشبحالش

 نمیکن پچ پچ دارن خواهرش با گیتی دیدم شدم

 شنیدم ولی ن باشما فوضولی ادم اینکه ن

 سرپ اوردن در شورشو دیگه اینا میگفتن داشتن

 همه دهنش تو زدم گیتی جلوی رفتن دیگه بود

 بابا طرفم اومدن کردن نگاه خیره بهم

 شده؟ چی-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

457 

 

 فوحر این باید بود که بود پیر خانوم گیتی-من

 بزنی؟

 داشتم گفتم چی من مگه-گفت کردو رم یهو

 تگف بابا گریه به زد خودشو الکی میکردم گریه

 ونا میگفت داشت بابا اخه گفتم داری چیکار اینو

  اوردین در شورشو شماها بود پیر

 گیتی؟ اره-بابا

 بابام خاک به ن-گیتی

 خورد قسم باباش خاک به نمیشد باورم

  بیرون من مادر ی عزا از گمشو برو-بابا

 توجهی بهش کس هیچ میکرد التماس گیتی

 اولین ولی بود سالخورده مادری درسته نکرد

 هنمیزن کس هیچ نمیزنن اینحرفو مرده که روزی
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 از جدایی و مادری مرگ اتفاقات اون بعد من

 حالم زود اما گرفتم افسردگی دوماه امیرعلی

 شدم خوب زود بودم شادی ادم چون شد خوب

 بودم داغون درونم از ولی

 ات داشتیم رسم یه ما شد تموم خیلی مراسمات

 ریماد چهلم وقتی اما نمیگرفتیم جشن سال خود

 و داد کفایت ساده عقد یه ب بابارضا شد تموم

 ورمبا هنوزم نمیشد باورم مختصر جشن یه گفت

 گفت اون دادم دست از رو مادری که نمیشد

 دهفای اما نشم بدبخت من سال یه تا که میمیره

 حسین امام چهلم روز بزرگم مامان چهل نداشت

 هشتم و چهل بعده ی هفته میخواستن بود

 هلمچ روز بگیرن منو بختی سیا و عروسی مراسم

 اهم بار اولین برای داشتیم مراسم ما حسین امام
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 شبه بود شب بود بد چقدر مسجد رفتم و محرم

 امشب بود قرار بود تاسوعا فردا که عاشورا

 من شب اون بشه برگزار همزمان مادری مراسم

 شیری جدیده دوست با و مریم و زهرا و شیری و

 باالی رفتیم اومدیم بود یاسمن اسمش که

 بودیم ترم راحت نبود هیچکی اونجا اخه مسجد

 شده خیره حا یه به من نبود جا پایین ضمن در

 گفت شیری که بودم

 نکن داغون خودتو کن بس جون ویتی-شیری

 همه برای میاد پیش

 ارع-گفتم زدمو امیز مسخره نیشخند به من

 مهیار که بود ها موقع همون در من برای فقطم
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 مردا ولی نبود هیچکس درسته داخل باال اومد

 نمیومدن

 دیوار به من کنار نشست زانو دو من طرف اومد

 رو کنار مهیار و بودم پنجره به رو بودمو داده تکیه

 بود نشسته من به

 میگی چی-من

 شنیدم چی-مهیار

 که میزنن حرفا خیلی امروزا شنیدی چی-من

 سرم قرار بالیی چه دوباره بگو میارم در شاخ

 بیاد

 مرده سال تا نیست رسم مگه چی یعنی-مهیار

  کنن صبر
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 وقتی داره توجه رسومات و رسم به کی-من

 گهمی رضاخان وقتی بشه باید بشه میگه بزرگ

 موقوف مفتم حرف بمیر برو تو بمیرو برو

 شد؟ تموم یعنی نمیشه باورم-مهیار

 مثبت عالمت به دادم تکون سرمو

 که میشی بدبخت.. چی یعنی-مهیار

 برادر؟ فهمیدی تازه-من

 برنمیاد دستم از کاری من-مهیار

 ازت ندارم انتظاری میدونم-من

 نمیایی؟ جنوب میخوام من-مهیار

 هش دیگه ننگ یه میخوایی کنم فرار چی از-من

 کرد؟ فرار همشیرش ؟با
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  نمیشه اینجوریم ولی-مهیار

 شده که فعال-من

 کن باور نمیشه نخوایی اگه-مهیار

 کنن بدبختم بزار ندارم بحث حوصله دیگه-من

 خورد سنگ به سرشون تهش شاید تا

 به سرشون نشدی بدبخت کامل تا اگه-مهیار

 چی نخورد سنگ

 من و دنیا اون موقع اون-من

 بخدا ای دیوونه دختر-مهیار

 کردنم شدم نیستم فهمیدی تازه-من

 نبودیم همشیر اگه من ی بیچاره ابجیه-مهیار

 بود حل چی همه
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 نمیومدم من نبودیم اگه-من

 میکنی فک اون به هنوزم که نگو-مهیار

 نمیتونم من-من

 میشی داغون-مهیار

 شدم-من

 کن فراموشش اینکارو نکن-مهیار

 نمیتونم باهاشم که دوساله-من

 کال یا بودیم برادر خواهر کال یا خدایا-مهیار

  رفت پاشد.. هوف نبودیم همشیرم

 مهیار-من

 بله-مهیار
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 مکن صدات اینجوری نتونم من دیگه ممکنه-من

 لیک کردم بغلش محکم رفت شدمو بلند داداشی

 موخود بعدش میزد تند خیلی قلبش کردم گریه

 خوبم داداش خداحافظ-گفتم و بیرون کشیدم

 داره پاشا دیدم که که برگردم میخواست

 هدیگ داشتم کم همینو وایی میکنه تماشامون

 این همتوج اصال لعنتی نیست دوتا یکی بدبختی

 اونم زایید گاوم وایی اونجان هام بچه که نبودم

 گفت و پاشا طرف رفت مهیار قلو دو

  دارم کارت پایین برمی بیا-

 عملیش پایین برو دارم کاری یه خودم من-پاشا

 میام کردم

 پایین بیا میکنی توغلط-مهیار
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 و غلط-گفت بهش و زد پس و مهیار دست پاشا

 یامم پایین گمشو گفتم شور بی میکنی خودت

 دیگه

 اب طرفم اومد پاشا کرد نگاهش وایستادو مهیار

 گفت حرص

 میکنم خالی سرت و کارات این تمام یروزی-

 گلوت از نزارم خوش اب میدم قول بهت اینو..

 راحتی روی از نفس یه رفت بعدشم بره پایین

  کرد پیدا اتمام گریه به که کشیدم

 ول بکنه نیمتونه غلطی هیچ میکنه چرت-شیری

 نکن گریه کن

 و کردم باز بعدم بستم تر محکم رو چشمام

 یخوب روز و حال اصال نشستم جام سر برگشتم
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 نم اینده برای بود کرده زوم فکرم تمام نداشتم

 این شه تموم کاش ای..... نمیخواستم رو اینده

 بار نکبت لعنتی زندگی

 اومد بدم دریام از حتی دیگه

 بود؟ کی این-زهرا

 کی؟-من

 دومیه دیگه پسره همین-زهرا

 پاشائه منظورش-شیری

 گوریل میگم بهش که من-من

 گوریل کجاش خوشگلی این به وا-زهرا

 دلبخن کردمو نگاه بهش و باال رفت ابروم تای یه

 واقعا؟-گفتم و زدم
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 خجالت ویتی دیگه کن بس-خنده زیر زد شیری

 چیزی کوفتی بازی غیرت یه بکش

 بزنمش؟ برم حتما-من

 چیه؟ مگه چرا-زهرا

 داری؟ چشم مردم ناموس به هیچی-من

 ححح اومدی خوب ناموسو-شیری

 !!!!!!پسره؟ که اون-زهرا

 باش راحت شما عزیزم هیچی-من

 قبول میخوایی جدی جدی ویتی میگم -شیری

 کنی؟

 شیری؟ چیه میدونی-من

 چی؟-شیری
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 بدم عذابش میخوما-من

 بده عذابت میخواد اون زکی-شیری

 ندم؟ من چرا-من

 اعصاب اون بابا بیخی غلطا اون از اوه اوه-شیری

 میشی شل میزنه نداره اینارو

 دیگه تحمل نیست مهم-من

  بخدا ای دیوونه-شیری

 شیری-من

 هوم-شیری

 بیابون بریم چطوره میگم دارم ها نقشه -من

 چیکار؟ بیایون-شیری
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 خو میده مرگمو پاشا کنم کارارو اون من اگه-من

 که بهتره بمیرم برم خودم

 یمیترس ازش چیزم عین و میدونی توکه-شیری

 میکنی بیهوده غلززززز

  میکنه ات ننه که و بیهوده غلززز-من

 میترسی گوریل این از جدا ببینم بگو-شیری

 اره ولی نخندیا-من

 خنده زیر زد شیری

 اعصاب اور اختالل بگیره کوزوفتت-من

 خندید گفتمو اینم کوزوفتت-شیری

 نمیکنی اضافه غلز هیش پ پس خو-شیری

 نیاره روزو اون خدا ایرانه نت مث اعصابش-من
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 شده خوب که ایران نت-شیری

 بود پیش سال چن منظورت اره-من

 اون با جدی جدی میخوایی حاال میگم-شیری

 ورتکنک بیکاری مگه باوا بیخی دختر کنی ازدواج

 چی؟

 یادت خوندم کنکور واه سالو سه این کل من-من

 رفته؟

 ویتی میگم.. میگیا راست ارع-شیری

 چی-من

 میشه تنگ برات دلم-شیری

 دیگه میبینمت شم سقت برم قرارهه مگه-من

 ایرانه نت اعصابش نمیگی مگه-شیری
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 خبر؟ چ خو-من

 نک بیرون باقالیت پخ اون از شم فک خو-شیری

 بیرون بری بزاره اون که

  پ کاشتم گو-من

 میفهمی که خوبه افرین-شیری

 ور اون برم کنم فرار من بیا شیری-من

 یشپ میبرنت میارن گیرت مرزا تو بیخی-شیری

 یبرمیگرد چیز با میکنی بیچارمون اینا و داعش

 چیز؟ با-من

 پله از بدو اون بدو من فرار به گذاشت پا شیری

 و میرفت داش بعدش پایین اومد دو سرعت با ها

 غوله یه به خورد محکم میدوید البته
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 داشمونو هیکل اوه-من

 فکو ببند-شیری

 اه ودب پیشش پاشام الال اوه گفتم بلند کنم فک

 اون به خورده خودش عین گندشه دوست که این

 بغلش از شیری زدم حرفی همچین چرا من اصال

 ودنب کسی ورا اون خداروشکر بیرون اورد تشریف

 نیگا جلوتو کوری مگه-شیری

 دویدی شما ببند خانوم شیری-پاشا

 دارم عقده زیادی ازت شو خفه خودت تو-شیری

 میخندیدم هر هر که منم

 بره بزار کن ولش داداش بیخیال-شادمهر

 کنه ول اون دارم طلب من بلی؟؟؟؟؟؟-شیری
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 میارینا در شوروشو دارین-شادمهر

 خیلی نداره ارزشش باوا بیخی جون شیری-من

  بشه چی که بمونی دماغن خوش

 باید حاال حاال پس کن ول که نبود ادمی شیری

  بخندم

 باش مودب خانوم-شادمهر

 حال تو من که زمانی بود گفته چی بش مگه

 بودم؟ خودم

 بگیرم گل خودم رو مُسترا در میبندی-شیری

 اوه اوه

 دیگه کن بس خانوم شیرین-پاشا

  نمیخوام-شیری
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 بگو چیه حرفش ببینم بزار داداشم ن-شادمهر

 راه سر اومدی چی واس عوضی ای عقده-شیری

 ؟هرزه هان واستادی من

 خنده زیر زدم شیری این دست از اومد در پخم

 ادمیه عجب این هعی ساده برخورد یه واس هرزه

 خودش برا کنه پیدا شوهر شده جوری هر میخواد

 میخونه زیاد رمان میشه اینجوریم مگه ولی

 هرزه لطفا بزنید حرف درست خانوم-شادمهر

 همین کردم برخورد شما با فقط من چیه

 دارم دم دارم شاخ منم ارع-شیری

 ندارم اطالعی من-شادمهر

 خنده زیر زد پاشا

 ؟ باشی داشته اطالع میخوایی شادمهر-پاشا
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 رو مونده وا نیش ببند-شیری

 دیگه بمیر خفه پاشا-شادمهر

 بریم بیا ویتی-شیری

 شد تموم عه-من

 بودی خواب شما بله-شیری

 شاده این به داشتم همونجوری من رفت شیری

 یه تا شیری الکردار میخندیدم میکردمو نگاه

 اه بریده حالشو هفته

 داری؟ کاری اینجا شما-پاشا

 سالشه 61 میخندم شماها به دارم اره-من

 بودما من مدرسش تربیتو میبینی

 مشخصه کامال-پاشا
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 بیاین خواستین میدم درس شیطونم-من

 رو ودب نشسته شیری دنبال رفتم گذاشتمو بعدم

 گفتم بهش رو و دیوار رو گذاشتم دستمو ها پله

 امیکنی استفاده متاهلی برای فرصتی هر از-من

 بابا ببند-شیری

 لبقو که خالش پسر این که میرفت داشت بعدم

 این گرفت جلوشو بود پیشش عاشق خودش

  میکنه غلطی چه اینجا

 دش بلند شیری داد یهو بره نمیزاشت جلو رفتم

 اب شادمهره این که مزاحم برو گمشو میگفت که

 شادمهر دیدن رو صحنه اون شده پیداشون پاشا

 -زد داد
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 ازاری ایرانی و ازاری ملت وقتی شیری خانوم-

 بکن حاالتم فکر میکنی

 که داد هل خالشو پسر اورد جوش شیری اخ

 خووردیمش شام شد کتلت زمین تو خورد محکم

 و گوشش تو زد یکی شادمهره جلوی رفت بدمزه

 گفت

 نکبت حقته-

 من میشد مرد باید پاشااین کن حال رو جذبه اوه

 من-دادما درس

 بابا ببند-پاشا

 محکم اونم بود شده عصبی خیلی شادمهر

 دویدم زمین رو افتاد که صورتش تو خوابوند
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 رشادمه به رو سرشو بغلم تو گرفتمش و طرفش

 جوجه میکنم تالفی-گفت گرفتو

 پاک دستش با میومد خون لبش از داشت اخی

 سرویسا طرف رفت کردو

 و گوگوریو جنگ سر رفت شیریم ی پسرخاله

 خجالت عاشوراس بابا بزن کی نزن حاال شیال

 اشونجد نمیتونست میکرد کاری هر پاشا بکشین

 و بیرون بود اومده سرویسا پیش رفتم منم کنه

 شا اونا دیدیم که مسجد داخل بریم میخواستیم

 االب رفتیم توجه بی ححح زمین رو افتادن الش و

 فرداش و روز اون میخندم که باریه اخرین این

 باورم عقدمه روز فردا کرد پیدا ادامه همینجوری

 مجبورم که شدم بدبخت چقدر من نمیشه
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 و پاک دختر یه نمیگم بدم ادامه اینججوری

 باهام که نبودم گناهکار اینقدرام ولی معصومم

 هک مشکی مانتو یه ررفتم بشه برخورد اینجوری

 یچیزی زیرش باید حتما و نداشت دکمه

 یاسک یقه که زیرشم پوشیدم رو و یمپوشیدی

 مشکی شال یه و نفتی ابی شلوار یه و مشکی

 االن بیرون رفتم داخل دادم موهامم کردم سرم

 هی تابستون اخرای شده تموم تابستون نصف

 نمونده ماه یک از بیشتر اخه میاد بشمار

 کیمیا مزار سر رفتم گرفتمو تاکسی رفتم

 خاکا رو نشستم و قبرش رو گذاشتم هایرو گل

 گیمی این به تو نه زندگی اون بود این کیمیا-من

 نداره قبولم کس هیچ زندگی
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 نیستم راضی اما عقدمه فردا میشم دیوونه دارم

 کار عقلم شده بد حالم کامل دیگه مجبورم ولی

 کنم ارچیک میکنم خواهش کن کمکم کیمیا نمیکنه

 نشست نزدیکم اومد........ زدم حرف باهاش کلی

  شد غیب بعدم کن تحمل گفت و

 من وایی ای شده شب دیدم پریدم خواب از یهو

 ترس چرا؟ چطوری اخه بود برده خوابم اینجا

 بسمت دویدم بودن اومده اشکام داشت برم

 همین دویدم دوباره بعدش و افتادم بار یه بیرون

 یه جاده وسط کردم پرت خودمو بیرون رفتم

 ونهبرس منو کرد قبول داشت نگه تاکسی ماشین

 هک در دم میرفتیم داشتیم بودیم راه تو خونه تا

 ردمیک صدام داشت یکی دراوردم کلیدو رسیدیم

 پاشائه دیدم برگشتم
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 بودی؟ قبرستون کدوم-پاشا

 قبرستون-من

 نکن کل کل من با– پاشا

  میرم دارم ندارم کاری باهات که من-من

 دارم کارت بیا من با تو -پاشا

 میشن نگران ن -من

 منی با گفتم من نمیشن-پاشا

 چی؟-من

 دیگه بریم بیا هیچی-پاشا

 نمیدونستم افتاد راه امشینو تو کرد پرتم بزور

 هن بهش فردا که میدونستم اینو ولی میره کجا
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 هبش میخواد چی هر حاال میگیرم حالشو و میگم

 درک به بشه

 گمب بهتره خلوت خیلی ی ککوچه یه ته رسیدیم

 53 مال شاید بود قدیمی بزرگ در یه متروکه

 دیگه اینجا کرد باز کلید با درو پیش سال

 جوری راش شم پیاده گفت بعدش کجاست

 بودم ترسیده خیلی رفت ماشین با بشه که نیست

 یچ بکشه منو بابا ن بکشه منو میخواد نکنه

 ایعض فردا نمیزنه ن بزنه منو نکنه میاد دستش

 از داشتم وایی بکنه غلطی چه میخواد پس میشه

 و کرد باز درو پاشا نشدم پیاده میمیردم ترس

 بغلش تو شم پرت شد باعث کشید بازومو

 شدیم حیاط وارد فهمید نشد رم در میخواستم

 برگ و تنه و شاخه با درختا بود ناک ترس چه
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 خودم پوک مخ تو اینا البته میاوردن هجوم بهم

 نمیرسیدیم میرفتیم راه چی هر بودا

 کجاست؟ اینجا پاشا-من

 کوری-پاشا

 میکنم؟ چیکار اینجا من اما باغه میبینم-من

 نمیکنی مهمی کار تو-پاشا

 دمبع برو خودت نمیام من-گفتم و وایستادم یهو

 تدس مگه-گفت و کشید دستمو از اما برگشتم

 خودته

 غبا این وسط خونه یه داخل رفتم کشون کشون

 همچنین قدیمی و چوبی میکنه چیکار بزرگ

 و عنکبوت ار کلیت داخلش داخل رفتم بود بزرگ

 لمث رسیدیم که باالش ی طبقه بود جونور کلی
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 داخلش بره نمیخواست دلش ادم بود فنجون فیل

 چیز همه کنه تماشاش بشینه میخواست فقط

 زامی روکش مبال بود قشنگم خیلی بود طالیی

 که بود طال رنگ از همه قدیمی اشیاء و ها دکور

  میزد برق

 وایستی میخوایی همینجوری-پاشا

 برم میخوام-من

 تممیخواس داخل بیا گمشو میخوری چیز تو-پاشا

 مرفت کرد قفل کی وا عه قفله در دیدم که برگردم

 گفت وایستادو جلوم اومد پاشا داخل

 نه بگی میخوایی فردا میدونم-

 میدونی؟ کجا از تو عـــــــــاه-من

  مشخصه-پاشا
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 و بیایی فردا میخوایی چی برای پس خوب-من

 ببری؟ خودتو ابروی

 نمیگی نه فردا تو ولی-پاشا

 مطمئنی؟-من

 اوهوم-گفت زدو کننده مسخره نیشخند یه

 کجا؟ از اونوقت-من

 میشی راضی که اونجایی از-پاشا

 نع-من

 فردا داری جرئت-گفت و گرفت بازوهامو دوتا

 ببرم ابروتو تا نع بگو

 چجوری-من
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 دواجاز نتونی عمرتم اخر تا که میکنم کاری-پاشا

 کنی

 جدا؟-من

 کنی؟ امتحان میخوایی-پاشا

 بعدش و ریال صفر شد هزاریم دو گرفتم تازه

  گفتم دادمو قورت بزور دهنمو اب افتاد

 ات دیگه که میکنم کاری منم..م..نن..م...من-من

 نبینی خورشیدو عمرت اخر

 زندان؟ بفرستی منو میخوایی اهان-پاشا

 میکنن اعدام شایدم-من

 خوندی کور-گفت کردو مسخره ی خنده یه
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 دور منو بخواد که کسی نشده زاده ادم از-پاشا

 بزنه

 بشنوم روزی یه اگه.. اگه گوریل ببین-من

 افتاد برام اتفاقی هر مینویسم کتبا کردی تهدیدم

 بوده تو کار

  که شد بد بابا ای-پاشا

 میگی بله فردا تو ولی-پاشا

 نگم چه بگم بله چه من نداره ای فایده -من

 نمیگم همون پ میشم بدبخت

 شی ابرو بی نمیخواد دلت چون میگی-پاشا

 روت نزدیک اومد نگفتم هیچی و برگردوندم سرمو

 سرهپ چی هر فکر دادن بله بعد باشه یادتم گفتم

 خوبه دیلیتم به دست من چون کنی پاک
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  هستی عوضی ادم-من

 نم نع-گفت اما بزنه میخواست باال برد دستشو

 دارم دوست ابرومو

 شیری نداری دوست اگه درضمن خودتی عوضیم

 تونمنمی من چون بکن اینکارو بیفته شادمهر گیر

 کنم دفاع دوستت از.. ازت عصبانیم وقتی

 حصب خود تا خونه رفتم منم و شد تموم شب اون

 خواهرم برا دفعی اون اینجوریاس عه کردم فکر

 ما دقیقه یه شد که صبح دوستم برای اینبارم

 داشته کاری یه گفت بهش زدم زنگ نموندم

 ونهکارخ بودن رفته بابابزرگم و بابا شرکت رفته

 وشیدمپ شیری مانتوی یه منم یکی به بسپارن رو

 رفتم صورتی شال کالباسیو جذب شلوار یه با
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 هرظ از بعد ارایشگاه میدیدم رو پاشا باید شرکت

 ببرن رو شیری دادم لباسامم راستی میرفتم

 کنه انتخاب

 بقول که عموم زن میشد اینجوری چرا واقعا

 کاری چرا داشت دوست دخترش مثل منو خودش

 نمیکرد

^MAHOSH^ 

 کنه انتخاب ببرن رو

 میام که بود باری اولین این شرکت دم رسیدم

 باال رفتم اینجا

 هستن صالحی اقای-من

 شما؟ اتاقشونن تو بله-منشی خانوم

 هستم ویتنا بگین-من
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 گوشی لحظه چند یه بله-منشی خانوم

 گفت و کرد پچ پچ کمی زدو زنگ

 داخل بفرمایید-منشی خانوم

 که چیزی تنها نکردم توجهی اطرافم ظاهر به

 بود شکالتی در یه شدم مواجه

 ودب هم اقایی یک کردم جا جابه کیفمو داخل رفتم

  اونجا

 !سالم-من

 به سیخ من طرفم اومد و شد بلند اخم با پاشا

 اومد پاشا بودم ایستاده پاشا روی روبه و راست

 و کرد من طرف صورتشو و وایستاد دستم بغل

  بیا-گفت اروم
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 لشدنبا رفتم و وایستادم یکمی منم بیرون رفت

 اتاق یه داخل رفتیم و شدیم رد بلند رو راه یه از

 و کرم دیواراش شکالتی و کرم فضای با کوچیک

.  اتتیزیین و شکالتی مبالی با میزد ای نسکافه

  کشید هم هارو کره کر و کرد قفل و در

 ینجاا میایی نگفتی چرا-گفت و ایستاد جلوم اومد

 میکنم هماهنگ حتما بدی ی دفعه ببخشید-من

 داری چیکارم بگو-پاشا

 بسنجم شانسمو دیگه بار یه اومدم-من

 من از اینقدر ام خرخره لولو من مگه-پاشا

 میترسی
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 نیمیدو تو اصال میترسم تو از من گفته کی-من

 بچه ازدواج برای خیلی سالمه؟میفهمی چند من

 ام؟

 نیست مهم برام اصال-پاشا

 نیست مهم اصال اره که تو برای-من

 رو مسخره بحث این کن تمومش-پاشا

 فرهس سر اگه یا میکنی تمومش همینجا پاشا-من

 نه میگم بشونیما عقدم

 نه بگی میکنی غلط خیلی تو-پاشا

 آ ارزه می امتحانش نمیتونم کردی فکر چیه-من

 باش ادم نزن اضافی حرف-پاشا

 نیست ادم جلوم وقتی باشم چی ادم-من
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 کن تمومش-پاشا

 خورد زنگ گوشیم موقع همون

 چیکار بخاطرش دلسوزم خواهر عجب چه به به

 حالو نداشتم ور میزنه زنگ االن حاال کردم

 زدم عوضی اون شرکت از نداشتم اشو حوصله

 خداحافظی بدون بیرون

 کردم خاموش اینبار خورد زنگ گوشیم دوباره

 ممید گاف دارم بر میکردم فکر ولی چرا نمیدونم

 هک همین خونه رفتم و گرفتم سیمکارت یه رفتم

 گفت مامانم رسیدم

 باش زود..بیخیالی چه.. دختر بودی کجا-مامان

 ارایشگاه بریم خوبه لباسا همین

 چنده ساعت مگه-من
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 4-مامان

 میریم بعد بخورم من یچی پ-من

 رفتم نکردم جمع هنو هست میز رو-مامان

 دارم دوست من خداروشکر بود مرغ چلو نشستم

 اخرین کردم حال بشقاب دوتا خوردم نشستم

 کردم ول همونجوری خوردم ححح مجردی غذای

 ولپ کشوم تو از رفتم نمیخواد ارایش باال رفتم و

 تمنمیدونس خریدم گوشی یه اینترنتی برداشتم

 خودمو مجردی خونه ادرس بدم کجارو ادرس

 فتهگر کنکور برای فقط نمیرما اونجا البته میدم

 بخونم درس اونجا سرم خیر میخواستم بودمش

 بره گفتم شیری به زدم زنگ دادم اونجارو ادرس

 میارن چهار ساعت ظهر از بعد امروز اونجا
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 وکرد قبول اونم هست پول خونه تو میدن تحویل

 هچ لباسم نیست معلوم ارایشگاه رفتم...... رفت

 که منو میکنه درست ریختی چه منو شکلیه

 نکردم نگاه خودمم صورت تو حتی کرد ارایش

 بپوشم لباسمو رفتم بود هشت حدودا ساعت

 ننگی مانندو بلور های سنگ با کال باالش دیدم

 تداش پوف کلیم بودو تور پاینشم که شده کار

 داشتیم مراسمم درسته خدا هعی عقده لباس این

 داد همونجا گوشیمم کمکم اومد شیری... ولی

 بعدش و داخلش انداختم سیمکارتمم که دستم

 گفت شیری سر اخر

 میسوزه دلم چقد ویتی-

 من؟ چرا؟برا-من
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 کی به بدنت قراره خوشگلی این به تو-شیری

 زامبی

 رفتیم دادیمو ایوال هم به و اومدی خوب-من

 فیمتو کلیم و کردن خفم گرفتن دورمو همه بیرون

 بهش هعی نیومد پاشا شد ده ساعت ایشـ کردن

 الییب باشه گفته شیری میترسیدم میزدن زنگ

 سر اخر بهتر چه بیارن خوب البته بیارن سرش

 مین چن شده دعواش راه تو که گفت دادو جواب

 هنمیدار بر دست عروسیشم شب هعی میاد دیگه

 سالشه 45 االن پاشا راستی گنده ی پسره

 راسته راسته که کردم حساب چجوری نگین....

 لیک اتلیه رفتم و و اورد سگیشو تشریف بالخره

 سر رفتیم خورد بهم حالم منم گرفتیم عکس

 بله چقدر گفتن بله هعی عقد مراسم
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 همینان بدبختیام مصبب....... کردم نگاه همه به

 و خاک زیر گذاشتین مادریمو...... بده خداجزاتونو

 همتون از خوشحالین االنم..... و کردین ولش

 نفرین حس چرا نمیدونم موقع همون... میاد بدم

 و گفتن لبم زیر کردم شروع داد دست بهم کردن

 بهخط عاقد میبندم شرط میدی تاوان بابا..گفتن

 من خب بود تولدم سال اندازه مهریمم خوند رو

 مبابا پول به نیاز دیگه بگیرم مهریمو شم جدا

 واسه عاقد ححح کردم فک کجاها به ندارم

 بارخوندو سومین

 وابرومون بده جواب شده تموم نفرینات اگه-پاشا

 کنیمی نگاه ملتو یجور نیستی که طلبکار بردی

 گفتم منم ترسیدن
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 و عموم زن عموم مادرم پدرم اجازه به -

 بله بابابزرگم همچنین

 و زدن دست و زدن کف به کرد شروع ملت

 گفتم منم ریختن شادی برف شادی و خندیدن

 دمیا بدم ازهمتون همتون بشین خراب خونه الهی

 مواقعان میکنه درد پام گفتم نرقصیدم شب اون

 بالخره کردن اصرار کلی چرا دروغ میکرد درد

 دیگه پاشدم خو میگم دروغ چقد من پاشدم

 حال میکردم درک بود انفجار حال در امیرعلی

 بتهال بودم همینجوری عروسیت شب منم امشبتو

 نظر به خوشحال بود ابجیم عروسی شب چون

 میرسیدم
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 دنمیش اینجوری االن نمیفرستاد رو نامه اون اگه

 نم که اینه مهم االن میگردم مقصر دنبال منم اَه

 مخود صندلیه رو...... نشستم رفت شدم بدبخت

 زهرا یاسمن......  اومدن مریم و زهرا و شیری که

 من همونیه دوماده این گفت شد وارد که همین

 گفتم منم خوشگله گفتم

 کردمو بوسی رو همشون با سالم علیک-من

  زدیم حرف خندیدمو کلی نشستیم

 شیری و مریم کرد خواهی عذر کلی زهرام

 بود خوب چی همه نمیدادن بروز اما بودن ناراحت

 اومد علی امیر داخل اومدن مردام که زمانی تا

 گفت مریم و زهرا و شیری جلوی جلوم

 میگم تبریک-
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 مچش با اجباریو لبخند بودم شده عصبی خیلی

 متشکرم-گفتم الود اشک های

 خودشون جای پایین رفتن مریم زهرا شیری

 گفت امیرعلی نشستن

 لجبازی؟توخودت برای کردی قبول چی برای-

 .....وگرنه خواستی

 اینجام اجبارا االن من-من حرفش وسط پریدم

 نمیموندم بود خودم دست اگه

 حاضرما هنوزم من -امیرعلی

 به نخواه من از.. میکنم خواهش نده ادامه-من

  کنم خیانت سها

 اخر تا میخوایی تو پس باش-امیرعلی

  بدی آزارم میخوایی بمونیم همینجوری
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 من؟ شه تموم باید دیگه نمیکنی فک-امیرعلی

 .کنم تحمل دیگه نمیتونم

  میکنم خواهش برو-من

 عشقم مبارک عروسیت-گفت و گرفت دستمو

 و کردم پاکش زود اما اومد در اشکم اینبار

 دمش خورد شکستم شیشه مثل سرجام نشستم

 گفت.. گفت بهم چی بود سنگین برام خیلی

 صدای ای دفعه یه وایی عشقم مبارک عروسیت

 یتاریک من بره برقا شد باعث بلندشد برق رعدو

 ییک میزدن جیغ داشتن همه داشتم دوست خیلی

 باش روما-گفت گرفت دستمو اومد

  پاشاس فهمیدم

 بری میتونی نمیترسم تاریکی از من-من
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 دهکر قطع برقارو اون اینجاست ساالر امیر-پاشا

 چی؟ برای اخه نمیشه باورم امیر؟ چی؟-من

 راحت نفس یه همه اومد....... برقا نمیدونم -پاشا

 مشد پرت یعنی جام سر نشستم منم کشیدن

 جایگاه پشت که ای پرده پشت رفتم پاشا

 بود اونجا امیرم کنم فک رفت بود عروس

 اون پشت رفتم ها لباس همون با همونجوری

 نداشت نمیفتاد سایه بود روشن برقا چون پرده

 دیگه نگفت امیر مگه چرا اخه میکردن دعوا

 گفت دید منو تا ببینه منو نمیخواد

  مبارکه عجب چه خانوما خانوم به به-

 میکنی چیکار اینجا تو-من
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 باهات سایه به سایه سال دو این کل...تو-امیر

 وبگ وحشی این به میدونم ازت چیزا خیلی بودم

 کنه ول

 چی بفهم.... دهنتو حرف خودتی وحشی-من

 چیزی من اخه میدونی من از چی.... میگی داری

  بدونی بخوایی تو که ندارم

  باش زود بیرون برو گمشو ویتی-پاشا

 و مشنل اومد شیری نبود لباسام به حواسم اصال

 خبره چه-گفت و روم انداخت

 برو گفتم نشنیدی-پاشا

 دیگه جدید ی ماجرا بازم اه..  بیرون رفتیم

 تموم شب اون.... نداشتم رو هیچی ی حوصله

 ینماش سوار رفتم...  بدبختی و شر به البته شد
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 زا که یکم نشست اومد پاشا وقتی شدم عروس

 شد؟ چی-گفتم رفتیم راهو

  میگیرم حالتو ویتی-پاشا

 چی؟-من

  نداد خبر دیگه شهرام چرا بگو پس-پاشا

 چرا-من

 شده کشته شهرام چون-پاشا

 کشتش؟ چی؟کی-من

 نشده معلوم-پاشا

 داره؟ من به ربطی چه این خب-من

 داری رو دیگه یکی چون-پاشا

 چی؟-من
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 یاک بگم بهتره ن یا.. هستی کسی با هنو-پاشا

 میگی؟ چی-من

 دوستی باهاش کیه دیگه یکی این-پاشا

 هیچکی-من

 عین صدتا خودم من نده من تحویل دروغ-پاشا

  میدم درس تورو

 هیچکس میخورم قسم-من

 توش برم قراره ای خونه نمیدونستم حتی من

 اب هست جایی اصال شکلیه چه چجوریه کجاست

 تپش کسی رسیدیم باشه؟ داشته مطابقت من

  ببینمشون نمیخوام بهتر نبود سرمون

 اطحی بود قشنگ خیلیم بود ویالیی ی خونه یه

 خونه یه نه یا داره پشتم نمیدونم بود کوچیک جلو
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 وقتی میاد بنظر خوبم و بزرگ که طبقه دو ی

 ببره نداره حال گفت گذاشت همونجا ماشنو

 یه واق واق صدای شدم وارد که همین پارکینگ

 قایم پاشا پشت ترسیدم بشدت اومد در سگ

  شدم

 داره ترس کجاش من خوشگل این ترسو-پاشا

 کثیف نجست اه بغلش پرید سگ نه؟ مگه

 ردخو لیز پام منم ببین گفت من طرف گرفتش

 که طرفم اومد انداخت و سگ زمین رو افتادم

 گفتم

 خوب برو نجسته اون نزنیا دست من به-من

  بشورش
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 و شدم بلند.... شو بلند نزن مفت حرف-پاشا

 کثیفه بشور ولی گفتم

 نکردم خواصی توجه شدم که خونه وارد وقتی

 قهسلی بود معلوم ولی داشت خوبمی ضاهر یه ولی

 چیدن تو اصال پاشا چون نیست پاشا ی

  نداره سلیقه من از بدتر دکوراسیون

 برم؟ کجا من -گفتم

 خواستی جا هر-پاشا

 اتاق اخرین کردم چهل سی بیست ده باال رفتم

 بجون داشت گنده تخت یه داخلش رفتم اومد در

 کمد و میشدن جا توش نفر سه از بیشتر خودم

 دیوارم رنگ و کرم ارایش میز و سفید دیواری

 رفتم بود بنفش خواب تخت رنگ بود کچی
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 اه اونور کردم پرت کفشامو تخت رو نشستم

 بدجور شد مچاله پام چین دیگه اینا شدم راحت

 هر زیپش کردم عوض لباسامم میومد خوابم

 پشت از یکی که نمیومد پایین میکردم کاری

 گفت و پایین کشیدش

 برگشتم کشتی خودتو داشت کار اینم اخه-

 میکرد چیکار اینجا این طرفش

 داخل وامدی توچرا-من

 کشید عشقم-پاشا

 بیرون برو کرد غلط عشقت-

 رفت نق نق با

 کردمو عوض لباسامو منم بیرون رفت پاشد

 مشست موهامم و شستم امم شده نقاشی صورت
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 حوصله اخه دسشور تو همش بود چسب چسب

 ونبیر رفتم میچسبه خواب االن اخ نداشتم حموم

 ارچیک اینجا.... اینجا خوابیده گرفته پاشا دیدم

 درک به شدم شل افتاد دوهزاریم تازه واع میکنه

 رفتم نداشتم کشیم منت حوصله خجالت بره

 نمیپوشه بولیز این اصال واال خوابیدم همونجا

 اخه سرما این تو گرما از میمیره میشه گرمش

 چه امروز عشقم اخی افتادم امیرعلی یاد یهو

 بیاد در بود نزدیک اشکش بود شده معصوم

 کارا چه ابجیم خاطر به... شدم سنگدل چقدر...

 سعیدو وقتی داشت حق سها نکردم که

 اما داشت حق نکرد ازدواج مهران با میخواست

 کردن اینکارو باهام که نداشتم حق من چی من

 گرم چشمام نمیشد باورم بودم شک تو هنوزم
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 ولی بودم خسته نمیومد خوابم نمیشدن

 شدم ندبل نبود خوب اصال حالم بخوابم نمیتونستم

 افتادم سگه یاد بیرون رفتم اتاق بیرون رفتم

 هب ایستادم پنجره پشت رفتم..... بیرون نرفتم

 مشکی من مقابل کردم نگاه سیاه و تاریک هوای

  بود

 میکنی؟ چیکار اینجا-پاشا

 تندو کمی سرعت به..... هیچی عــــان-من

 اومد پاشا کشیدم که دزار باال رفتم اروم کمی

 گفت و کنارم نشست اومد خواب به زدم خودمو

 بیداری که میدونم-

 چشمامو اما شم بیدار تا داد هلم ندادم جوابشو

 گفت و گرفت حرصش نکردم باز
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 یه.... درک به نکن باز چشماتم نشو پا باشه-

 با یچیزی نخوردم تکون اما کرد حس ای سایه

 بشه باز چشمام شد باعث که کرد برخورد لبام

 ماا زدم زور کلی کن ولم فقط کردم غلط لعنتی اه

 هک تو چیه-گفت کردو ولم بالخره که نمیکرد ول

 بودی خواب

 هنمیبر خوابش کنارشه وحشی یه ادم وقتی-من

  که

 نوشته کجام وقت اون... وحشی جدا عه-

 ذاتت تو-من

 شد باعث که گوشم تو خوابوند محکم یکی

 چشمام از اشک قطره یه ببندم چشمامو محکم

 میاد بدم ازت -گفتم و و ندادم ادامه ولی اومد
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 الاص گمشو برو میموندم عمرا نبودم مجبور اگرم

  ببینمت نمیخواد دلم

 بکنی؟ غلطی چه میخوایی نرم اگه-پاشا

 مثال میگفت راست نزدم حرفی دیگه شدم الل

 یدیند کیو اه...کنم چیکار میخواستم نمیرفت اگه

 ناو...  اخه بخوره سیلی یه عروسیش شب اولین

 دمش بلند شد که صبح شد تموم همینجوری شب

 ایینپ رفتم بود گشنم خیلی خوابیده پاشا دیدم

 غلطی چه پس خوب کنه اماده چیزی نبود کسی

 چالیخ در هست چی یخچال تو ببینم رفتم بکنم

 و عسل و مربا بود پنیر قالب یه خب شد باز بزور

 توت مربای با رو خامه.... ای خامه پنیر و خامه

 تو بار اولین دادم ترجیح اونا ی همه به فرنگی
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 سرم خیر میکنم اماده صبحونه که بود عمرم

 بودم نخورده شام دیشب اخه خوردم نشستم

 گرم حوصله شیرم نذاشتم نبودم خور چایی

 شم بلند اومد زور پرتغالم اب نداشتم کردن

 و اومد پاشا خوردم که و اول ی لقمه بریزم

 گفت و جلوم نشست

 زهرماری کوفتی شیری چایی پ-پاشا

 همینجوری؟

 داری دوست خیلی ندارم حوصله و حال من-من

  بخور بگیر خودت برو

 از دترب بود تنبل خیلی خیلی بشر این که جایی از

  چه من به نشد بلند من

 خاموشه؟ چرا شمارت این میگم -پاشا
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 کردم عوضش-من

 بگو جدیدتو شماره حاال خوب عه-پاشا

 چیکار میخوایی-من

-گفت گرفتو خودش به مسخره حالت یه پاشا

 باشم؟ داشته زنمم ی شماره نباید من یعنی

 خو دیگه میگه راست اهان افتاد دوهزاریم تازه

 اونم گفتم داره؟شمارمو جوابم مگه حساب حرف

  خو نکرد پیدا کاغذ نوشت دستش کف تو

 تلوزیون جلو نشست رفت خوردو اشو صبحونه

 بیشور

 میکنی کمک بس از نشی خسته-من

 ام خسته من-پاشا
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 بری؟ نمیخوایی تو-من

 میشم ضایع برم اگه نه-پاشا

 چی؟ ضایع-من

 ندارم عرضه-پاشا

 لحاظ اون از اهان افتاد اینبار هزاریم ده تازه

 عرضه بی-گفتم میگه

 ارمند مشکلی من وگرنه گفتم خاطرتو به-پاشا

 نکرده فکرشم اصال من گرفته اینو خداروشکر

 ححح واال بود

 پول فقط نمیداد گیر ازدواج به زیاد ام مدرسه

  بود مونده هفته یه ها مدرسه تا میگرفتن

 مهره اول دیگه ی هفته ویتی-پاشا
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 اره-من

 خبره؟ چه ببینی رفتی اصال-پاشا

 کردم نامم ثبت اره-من

 میارمت میبرمت خودم-پاشا

 شد خراب سرم رو دنیا انگار

 ااا؟ چرااااااااااااااااااااااا-من

 بیایی؟ و بری بزارم تنها میخوایی-پاشا

 میومدم همیشه خو-من

  داره فرق-پاشا

 پوف بشم هام بچه مزحکه داشت کم همینو وایی

 تهگف مدیر به ایشـ کرد فالن خانوم ویتی بگن

 صالح اونم کردم ازدواج نگه کسی به بودم
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 شب از دوروزی باشه همین بهتر دونست

 دوری یه بیرون بودم رفته بود گذشته عروسیم

 ینماش یه که میشدم رد خیابون تو از داشتم بزنم

 پسر یه زد ترمز که کنه زییرم میخواست اومد

 خانوم؟ خوبین-گفت و بیرون اومد جوون

 شما رانندگی مرحمت به-من

 معذرت-

 همین؟-من

 میاد؟ بر ازم ای دیگه کار-

 بکنی میتونی چیکار تو بابا نه-من

 شه جبران حداقل برسونمتون میتونم-

  نمیخوام نه-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

518 

 

 بریم بیاین اصال میرسونمتون خب چرا-

 باشه نشده طوریتون بیمارستان

 بفرمایید نیست طوریم-من

 میکنم خواهش دارین اختیار نه-

 ممنون نه گفتم کرده فک میکنه خواهش چیو

 دیوونه نمیشم مزاحم

 زدینا؟ یچیزی-من

 بله؟-

 کوچه اونور رادان دیدم یهو بفرمایید هیچی-من

 نهمیک چیکار اینجا این وایی میپاد منو داره و اس

 پسره ماشین سوار فوری اینجا میومد داشت

 ردوک تعجب اونم بیفتید راه خواهش گفتم شدمو

  افتاد راه
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 افتاده اتفاقی میگم-

 ن-من

 اتقافی میاین بنظر مسطرب اینقدر چرا پس-

 افتاده

 همیکن تعقیبتون داره پشتیه ماشین اون-من

 شما؟ یا من-

 من-من

  اخه چرا-

 زنگ و برداشتم و گوشیم بودم ترسیده خیلی

 پاشا زدم

 داد جواب تا و خورد بوق چندتا

 ویتی-پاشا
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 کجایی؟ پاشا-من

 چطور؟-پاشا

 خارج بره نمیخواست رادان این مگه ببینم-من

 ایتالیاس االنم اره-پاشا

 میبینم خودم پشت اینو که من-من

 پشتت؟-پاشا

 میکنه تعقیبم داره اره-من

 کجایی؟ االن-پاشا

 شدم ماشین یه سوار چمیدونم خیابون تو-من

  بیام نم تا خونه تا بره بگو ماشینه به ببین-پاشا

 خونه برم نمیتونی برسی؟اگه میتونی-من

 مهیارشون
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  خودمو میرسونم من خونه برو نکرده الزم-پاشا

 خونه تا اونم و پسره اون به دادم رو خونه ادرس

 بود نرسیده هنو پاشا رسیدیم رسوند منو

 مونینب اینجا بیاد پاشا تا میشه اقا ببخشید-من

 سمت میومد داشت رادان میگم چیدارم منم اه...

 رو پسره این کردو باز رو راننده در ماشین

 پسره نثار اون مشت تا چن و بیرون کشیدش

 چاقوشو رادان...... رادان نثار پسره تام چن کرد

 اون بیچاره شکم تو بزنه میخواست بود اورده در

 خیر زدم پاش ی میخچه به لگد یه رفتم پسره

 پهلوش جناغ تو ماشتم یه و کارم تکواندو سرم

 میومد داشت بیاره باال خون بود مونده کم که

 که دستشو بود گرفته خون چشماش..... طرفم
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 هک رو دستش یکی اون ولی بود دستش تو چاقو

 پاشا که بزنه میخواست باال برد رو بود خالی

 پیچوند و گرفت دستشو

 کاری همچین میخوایی کی با عوضی رادان-پاشا

 کثافت بکنی رو

 کرد؟ چیکار من با عموت دختر رفته یادت-رادان

 پرت رادان بعدشم... اشغال حقته فکتو ببند-پاشا

 دکر بلندش پسره طرف ورفت زمین خورد که کرد

 گفت

 معلوم نبودی شما اگه ممنونم ازت واقعا-پاشا

 میومد ویتنا سر بالیی چه نبود

 رادان طرف رفت شد سرپا پسره اون وقتی

 رادان-پاشا
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 هان-رادان

 هوگرن میشه پیدات ورا این باشه اخرت با-پاشا

 میبینی بد

 خو-رادان

 میخوری هی*گو چه اینجا کوفت و خو-پاشا

  عوضی

 سر بودیما رفیق هم با سرمون خیر پاشا-رادان

 .... ی دختره یه

 میریا گاز تخت داری هویییییی-پاشا

 رب دست نگیرم انتقاممو تا من برم که برم-رادان

 نمیدارم

 مار زهر-پاشا
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 اون از داری که هستی عوضی ادم پاشا-رادان

 میکنی دفاع

 میگه کی به کی عوضی؟-پاشا

 دفاع همه این تا ولی عموته دختر میدونم-رادان

 شه رو روبه باهام خودش نیست؟بزار زیادی

 دیدم بقیه با هستی عوضی امد خیلی-پاشا

 ونپرتش نجس تیکه یه مثل کردی رفتار چجوری

 ویتنام با بزارم نمیتونم من بیرون کردی

 همینکاروکنی

 ببین هع-گفت و انداخت من به نگاهی یه رادان

 میریزم بهت زهرمو یروزی م کوچولو خانوم

  باش روز اون منتظر
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 خودم جلو.. که اولت سرخونه رفتی دوباره-پاشا

 بعنوان داری انتظارم..میکنی تهدید خودمو زن..

 کنم؟ قبولت رفیقم بهترین

 دو کرد داغونم کرد نابود منو زنت پاشا-رادان

  نذاشت بم سگم محل براش کردم خودکشی دفه

 محلت داری انتظار منه زن که چی؟حاال که-پاشا

 بده؟

 ناال کوچه تو رفت ابرومون دیگه کنین بس-من

  چیکارم من میکنن فک ملت

 میبخشمت من ویتی-رادان

 نمیبخشمت من-من

 چی؟؟؟؟؟؟-رادان
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 رفت یادت کردی نابود دوستمو بهترین تو-من

 رفت؟سحرو یادت رو بیدخت رفت یادت دخترتو

 رفت؟ یادت

 بچشو گفتم بودم مست موقع اون من-رادان

  نکرد قبول خودش بندازه

 مینداخت بچشو گیرم نمیکشی خجالت تو-من

 هان؟ بگه چی اش خونواده به بره شده زن وقتی

 شرفش و ابرو ترس خاطر به نکرد شکایت ازت

 ترس از اگه میدی جواب دنیا اون بدون یچیزو اما

 بودی دار باال ابرونبوداالن

 تو برو کن تمومش ویتی-پاشا

 ازتون اقا-گفتم و پسره اون طرف برگشتم من

  کردین لطف واقعا متشکرم
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  مهردادم من میکنم خواهش-

  خوشبختم-پاشا

 البا رفتم داخل رفتم کردمو ازشون خداحافظی یه

 تتیشر یه با و اوردم در لباسامم گرفتم دوش یه

 شلوار یه و بود اویزونا اون از اش یقه که صورتی

 سرم باالی موهامم کردم عوض قواصی مشکی

 دوست خیلی مدلو این شد جمع همش که بستم

 خیلی میشد سرم باالی دونات یه مثل داشتم

 دراز که همین بود ظهر از بعد االنم میومد خوابم

 جام از شد باعث که داخل اومد پاشا کشیدم

  بپرم

 چته؟-پاشا

 خو داخل میایی اینجوری چرا-من
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 میگم اهم بعد ی دفعه از باش-پاشا

 دسشوییه مگه بیشور

 کردم فک میومد اب شرشر صدای اه حموم رفت

 شدم ضایع کردم نگاه بیرونو رفتم میاد بارون

 رونبی اومد پاشا کشیدم دراز برگشتم شدم خیت

 گفت و میکرد خشک موهاشو داشت

  پاشو.. خرسی-

 دیگه کن ولم اخه دارم تو چیکاره من-من

 میخوابی؟ چقدر میگم پاشو بابا ای-

 چی چیه هان-گفت نشستمو شدمو بلند منم

 میگی؟

 رفته سر حوصلم-
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 کنم کار چی من-من

 اشیب داشته چیزی ای برنامه شاید گفتم هیچی-

 بخندیم

 میبینی دلقک مگه-من

 شده چی مگه حاال او-

  پایین رفتم و زدم صورتم سرو به ابی یه رفتم

 مراقب نمیکنه ولی میکنه ول گفت رادان-پاشا

  باش حرکاتت

 چی؟ یعنی-من

 میخوایی بود همین ندارم حرفی دیگه -پاشا

  درک به نمیکنیم بکن گوش
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 شالو عنابی کتان شلوار یه و عنابی مانتو یه رفتم

 درحال اتاق بیرون رفتم و کردم سرم مشکی

 که بودم شدن خارج

 سالمتی به کجا-پاشا

 کتابخونه-من

 میرسونمت وایستا-پاشا

 نمیخوام نکرده الزم-من

 وشهبپ لباس رفت اون تا وایستا کردی غلط-پاشا

 وتا بیرون زدم حیاط در از رفتم دزدکی منم

 یه لعنتی نمیومد گیر تاکسیم دیویدم سرکوچه

 ودب پسر پره توش زد ترمز پام جلو مشکی بنز

 هاگ نمیشد اما کردم کج راهمو و کشیدمو پوفی

 لوج از یکی اومدن بیرون ماشین تو از پسره دوتا
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 نای میشدن نزدیک بهم داشتن پشت از ویکیم

 قاحم کنه نگاه بیرونو بیاد نکرد عوضیم پاشا

 خو خییابون سمت به دویدم دادم هل یکیشونو

 ناندرتال خنگ خونه سمت برو چل و خل

 ساالرو راه تو که میدویدم و میدویدم همینجوری

 تای به اونم وایستادم ریلکس خیلی دیدم

 شده؟ چیزی-باالوگفت برد ابروشو

 علیک گیرم-من

 افتاده اتفاقی.... سالم-گفت و زد خنده

 و چربی کیلو کیلو میدویدم داشتم نه-من

 وت از چی برا دخترا خنگ اخه کنم کم کلسترول

 میدون؟ متروکه و خلوت ی کوچه یه

 شده مزاحمت کسی-گفت زدو نیشخندی ساالر
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 گفته کی نه نه نه-من

 شدن مزاحمت دخترا چی پ-ساالر

 مزاحمم کسانی نشده مزاحمم که کسی ن-من

 سرمن پشت درست االن که شدن

  کرد نگاهی پشتم به

  شدن مزاحمت کسانی میگی راست-ساالر

 لمث ساالرم اخه نفهمیدم من شدن تا سه کی عه

 حق خو برگشت خورد کتک بزنه رفت فیلما

 بودن نفر سه داشت

  دارم پیشه عاشق چقدر من میبینین اصال

 رادان-چهارم شهرام– سه ساالر-دو پاشا-یک

  امیرعلی خودم عشق اخی
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 اهفروشگ از رفتم منم برق تیر کنار نشست اومد

 و..لبشو ی گوشه خون خریدم جیبی دستمال

 ردک درست لباساشم کردم پاک ابروشو ی گوشه

 دکمه داشتم بودن شده باز هاش دکمه بود ناجور

 رو گراشت و گرفت دستمو که میبستم هاشو

 گفت و قلبش

 کردی؟ چیکار من با پیش سال میدونی-

 پایین انداختم سرمو کشیدمو باری اندوه اه

  میخوام معذرت-من

 هک شده چی نشد باورم عروسیته شنیدم وقتی-

 کنی ازدواج ادمی همچین با شدی مجبور

 دیدمت دوباره من که اینه مهم.. نیست مهم-من

 میکنی مسخره داری-
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 بگم که نکردم رفتار باهات اونجوری اونروز-من

 مول که کردم اینکارو میاد بدم ازت پستمو چقدر

 من اما پاک و حیفی تو بری و کنی

 شم اروم تا میگی اینارو میدونم نده ادامه-

 شهرامم از برو.... موقع اون من اصال نه-من

 پس رو همه زدم بهم همه با رفتم قبلش بپرس

 زدم

 اونه خاطر به میگفتن چی پسره اون پس-

 چی؟بود؟ اسمش

 مرده اون نیار زبون به اونو اسم این دیگه-من

 مرد پیش سال

 کردی خودکشیم شنیدم-

 داری خبر چی همه از-من
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  بودم دنبالت سالو یه این کل-

 کشیدم چی سال یه این تو میدونی پس عه-من

 نزدی زنگ بهم چرا-

 دیدمت توعروسی وقتی نبود خوب حالم اصال-من

 ادمی بدت ازم گفتی وقتی تویی که نشد باورم

 نمیسوزی که شدم خوشحال رفتی که شد باورم

 صرف بیهوده عمرتو میکردم اشتباه انگار اما

 کردی

 باشما باهات حاضرم هنوزم من اما-

  نمیکنم کارارو خیلی کردم ازدواج االن من-من

 میدونم-
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 ممکنه کمکت از ممنونم برم باید دیگه من-من

 عذر اتفاقات خاطر به نبینیم رو همدیگه دیگه

  میخوام

 الکی الکی دارم ادامه راهم به منم نداد جوابمو

 انرم یه کتابخونه رفتم شدم منحرف پروندمشا

 رسیدم هاش نصفه تا خوندمش و برداشتم

 بخونم همشو میخواستم ولی بود گرفت خوابم

..... 

........ 

  شو بیدار خانومی-

 خانومی-

 بستنا؟ رو کتابخونه خانوم-

 بستن؟ چنده ساعت مگه-گفتم و شدم بلند
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 9 االن-

 از خوابیدم وقتو همه این من یعنی شدم شکه

 مرگو خونه بررسم اگه االن وایی پنج ساعت

 هی رفتم نمیرسه زهرا بشت به جنازمم شده صادر

 که کشید طول ساعتی یه خونه تا گرفتم تاکسی

 ماشینم این شدم تر بدبخت من و شد ده ساعت

 پولو رسیدم وقتی داشت رو خاکی کرم سرعت

 درو خونه سمت دویدم و جلو صندلی رو گذاشتم

 محض به ورودی در سمت به دویدم و کردمو باز

 رفتم ان خاموش ها چراغ دیدم شدم وارد اینکه

 مشد خواب اتاق وارد اروم نبود کسی پذیرایی تو

 اوردم در شالمو نیسته خونه خداروشکر اوف

 برم برگشتم اوردم در مانتومم کردم باز موهامو

 که صورتم تو خورد مشتی یه بگیرم شلوارمو
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 اپاش بود روشن برقا تخت رو بیفتم شد باعث

 پس؟ بود کی دیگه بود

 گفت و سرم رو انداخت پاره کاغذ سری یه

 الشیت؟ کارای پی یا خونه کتاب رفتی تو-

 الشی-من

  طرفم کرد پرت رو عکس سری یه

 ومن عکسای همشون کردم نگاه عکسارو گرفتم

 یتیوضع چه در ببین نمیشد باورم بود وامیرساالر

 ماهرانه چه الکردار بودن ساخته چی!! چی از بود

  میفهمی شدی ادب وقتی االن ماهرانه چه مرض

  کردم بسته و باز چشمامو باری چن

 بیداری هم تو درسته نزن زور زیاد-پاشا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

539 

 

 اعثب که شد بدبختم صورت نثار محکم سیلی یه

 کامل باشه سرهم پشت بعدیش های ضربه شد

 سرم از دست تا شدم بیهوش که بگم میتونم

 شدم ادب کامل عمرم تو بار اولین برای برداشت

  خرابش ذات تو لعنت بود کی هر بود کی کار ولی

 میکرد درد خیلی کمرم اومدم بیهوش وقتی

 خوردم هایی ضربه چه شم بلند نمیتونستم

 یدار چیکار من با عوضی گوریل وحشی بیشعور

 همگ اشغال عوضی کردم گریه کلی نشستم اخه

 هگرفت بد خیلی عکسا انصافا ولی بود شده چی

 خیابون تو دارم واقعا من که بود جوری بود شده

 اهگن میشن پیدا ادمایی عجب میکنم بوس اونو

 اصال رادان ناکسشه خود کار اما نمیگیرم گردن

 بود ینسنگ دستاشم چه عوضی پاشم نمیتونستم
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 ارمبی ریختشو بزنگم کنم گوریلش سر تو خاک

 داشت درد خیل انصافا گفت میشه خوب پایین

 داره کمرم کردم احساس میشدم منفجر داشتم

 یتونستمم نه بشینم میتونستم نه میشه جدا تنم از

 دممیش ناقص داشتم کال چمه نبود معلوم شم پا

 برای متاسفم براش بود کردن گریه کار تنها

 ماجرای میشه وحشی اینجوری عکس چهارتا

 دش که شب میزنه دارم رسما بشنوه رو امیرعلی

 بودمو عصبی خیلی ازش هنوزم خونه اومد پاشا

 ورتمص نصف اینه جلو بودم رفته وقتی داشتم درد

  بود شده بهتر یکمی االن ولی بود کبود

 داخل اومد انداختو سرشو چی عین
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 حلم میکردم فکر داشتم و تخت رو بودم نسشته

 هب کرد شروع نشست کنارم اومد ندادمش سگم

 وراجی

 ور کردن اعتماد ارزش تو ویتی چیه میدونی-پاشا

 برات نداری و داشتن احترام ی عرضه.. نداری

 رسما میخوایی واقعا خیابون تو اخه متاسفم

 گهب بشناسه میشه رد کی هر که ببری منو ابروی

 رو ساله61 دختر که غیرتیم بی ادم عجب من

 عرضم؟ بی اینقدر یعنی کنم؟ جمع نمیتونم

 اام بزارمت ازاد میخواستم ویتی متاسفم برات

 یبرس قانونیت سن تا حداقل....  نداری لیاقتشو

 بدم اجازه من اگه بخوری نمیتونی گوهی هیچ

 ؟ افتاد
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 منم اطاعت که نیستم ادمی-من

 انیزم تا میکنی غلط تو-زد داد شدو عصبی پاشا

 اس کاسه همین اشو همین باشه دراز زبونت

 فهمیدی بیرون بزاری پاتو نداری حق توهم

 وردی؟ ا گیر قزلحصار زندونی مگه-من

 بخور خنک اب برو داری مشکلی-پاشا

 واش عرضه داری نگه اینجا منو نیمتونی تو-من

 نداری

 یمکن امتحان میخوایی درازه هنوز که زبونت-پاشا

 بازم هاشم بنچره داره در دوتا فقط خونه این

 پایین ازش برن نمیکنن جرئت ادما باشه

-گفت کردو مکث یکمی ها مفتکیه امتحانش
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 اخه داره پسر دوست خودم زن نمیشه باورم

 گفتنیه کجاش

 فکر چی به تو دلخورما ازت هنوزم من-من

 ونفشارخ نشه زیاد روت خوردم کتک کلی میکنی

 باال بره

 نباش من نگران ضمن در بود حقت که اون-پاشا

 اصال بنده گذشت ماجرا اون از روزی سه دو یه

 بیرون برم کردم هرکاری ندیدم خورشیدم رنگ

 دبو سگ برم جلویی پنجره از میخواستم نشد

 طبقه هی باید باالم طبقه نداشت پنجره که پشتیم

 و شدم بیرون به رفتن بیخال کال میپریدم رو

 میگذروندن کنکور خوندن برای وقتمو بیشتر
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 شد که شب میشد باز ها مدرسه دیگه روز چهار

 گفت اومدو پاشا

 و کارخونه مدییره هیئت این بین ویتی -پاشا

 تمام جزئی و کلی و سهامدارا بقیه و شرکت

 داراش سهام بین شریکه بابارضا که جاهایی

 هنمیتون که بابارضا گیه خونواده هست مراسمی

 توهم برم باهاش مجبورم من قلبش برای بره

 کار و بزنی مفت حرف اگه حالت به وایی میایی

 بش اون مثل میکنم رحم نکن فک بکنی اضافه

  میکنم هالکت جدی جدی ایندفعه نمیگما هیچی

 اگه من نکردی کاری هیچ شب اون اینکه نه-من

  نگفتم بابام به
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 تو..... ندارم حوصله و حال میکنی توغلط-پاشا

 کار که نرومن اضافی راه پا جفت پا جفت مخم

 نبودم ناراحت همین برای نکردم اشتباهی

 و کردم روشنش وی تی جلوی نشستم رفتم.....

 ودب باحال خیلیم که بود کمدی دار خنده فیلم یه

  خندیدم کردمو نگاه نشستم

 نشی شهید-پاشا

 نگیرحله جبهه شما فقط مراقبم سردار-من

 مراسمه اون برای شیراز بریم فرداشب بود قرار

 داشت شریک تا63 کال بزرگم بابا بوده هتل تو

 کارخونه تاشرکت سه و کارخونه تا پنج برای

 و صادرات نقل حمل شرکتم و بود دارو ساخت

 به ودب شرکتا تو بیشتر پاشام که میکرد و واردات
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 بیشتر دوساعت روزی پاشا البته کارخونه جای

 ردمیک حال خودش گالری تو بیشتر اخه نمیرفت

 هکارخون از یدونه مینداخت راه من بابای شرکتارو

 بود مدیرعاملش عمو هام

 نماسید من به هیچی اما خرپولن ام خونواده کال

 اس هنفل یا کالمم تیکه کال الکردار کرد بدبختمم

  الکردار یا

 تجرئ اما کنم اذیت رو یکی میخواست دلم خیلی

 به زدم زنگ نداشتم رو پاشا به شدن نزدیک

 نم اخه کرد باور خل اونم ام حامله گفتم و شیری

 وضع خل کردم ازدواج نیس ام هفته یه بدبخت

 مخ بی نفله
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 داخ بنده نکرد شک که کردم بازی طبیعی اینقدر

 گفتم راستشو کنه قطع میخواست تهش

 شدم خاله کردم فک گمشو برو ویتی بمیری-

 عوضی نفله خودت بقول میاد بدم ازت بمیر برو

 لخ جنایتکار جانی مربوط بی مزه بی شعور بی

 چیدپی گوشم تو کردنش قطع بوق صدای بعدشم

 دش مطابق برداشتم گوشم رو از رو گوشی من که

 ور دیدم برگشتم رفت ابرومم پاشا های قهقه با

 قهقه کرکر هر هر داره عوضی نشسته پله

 خجالت کلی شده سرخم و میخنده مردن درحالت

 که بمیری دل ای شدم سفید و سرخ کشیدمو

 چیز به بگم الهی میکنی کردن اذیت هوس

  بشی گرفتار
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 کار نیکو مادری خوبی-پاشا

 شوخی-گفتم و خاروندمو سرمو گیجی حالت به

 خو بود

 وحشیم اینقدر نمیدونستم-پاشا

 زالل اب رفت پاک ابروم هعی هعی هعی هعی

 تو زدم تا چن تلوزیونو طرف برگشتم.... شد

 نارک از دستمو که بزنم میخواستم اخریرو صورتم

 چمب نکن-گفت مبلو و دسته رو نشست گرفتو

 ای میخندید داشت همونجوریم میشه خودزن

 کنن مخم بی سر تو خاک رفت ابروم بمیرم

 هاخ میدیدی فیلم مگه میخندی چقد بمیری ای

 نفله عوضی
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 از کرد غش دلش ته از کردو بغلم محکم بعدم

 نفله شدم خل اه نداره مگه داره خنده مگه خنده

 پسر یا دختره بچم.... فدات الهی اخی-پاشا

 اوه هفته یه تو باالئه چقدر گیراییم

 خسر کشیدمو خجالت کلی رفت ابروم پاک وایی

 خدا لندهور کردم من بود کار اینم اخه شدم

 فتمر شدمو بلند بعدشم ات کاسه تو بذاره عوضتو

 ذات تو تف اخ پیشش رفت ابروم کلی باال

 خیلی تخت رو نشستم باال رفتم من شانس

 گوریل این پیش اونم رفت ابروم بودم عصبی

 مضطرب خیلی باال اومد پاشا دیدم........ چرا اخه

  بهم نمیخندید دیگه بود

 شده؟ چی-من
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 در از میخواست کردو عوض لباساشو فوری

 طی در اینکارو همه طرفم برگشت که شه خارج

  داد انجام ثانیه سی

 بیا باهام کن عوض لباساتو برو ویتی-پاشا

 کجا؟-من

 مبری بیا زود زدن اتیش شرکت انبار بدو-پاشا

 بیام؟ چی برای من-من

 نببج شب وقت این بذارم تنهات نمیتونم-پاشا

 و یل سلوار و لی جنس از مانتویی یه رفتم فوری

 دموکر اکتفا رژ یه به کردمو سرم نفتی ابی شال

 منم ونوبیر رفت زود پایین رفتم وقتی پایین رفتم

 کنم فک ماشینش کرد قفل درو حیاط تو رفتم

 رها رفتم دنبالش منم بیرون رفت اخه بود بیرون
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 شدیمو ماشین سوار رفتیم بود درست حدسم

 به خود یعنی زده اتیش کی اصال کرد حرکت

 خود؟

 گرفته اتیش همینجوری انبار-من

  نمیدونم-پاشا

 خورد زنگ گوشیش بعدم

 بله-پاشا

... 

 رفته جدش هفت با کرده غلط سهراب-پاشا

 من میلیاردی گذرونی خوش رفته اون... بیرون

  اوردن بار دیروز همین کردم ضرر

... 
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  گمشه بره بگو میدم مرگشو بیام اره-پاشا

... 

 خربزه که حاال رفت کرد غلط اون ببند-پاشا

 بشینه لرزشم پا میخوره

 سرم میرفت جت سرعت به و کرد قطع بعدم

 یادهپ میخواست وپاشا رسیدیم بالخره رفت گیج

 بازومو پاشا که شم پیاده میخواستم منم شه

 گرفت

 توکجا؟-پاشا

 دیگه میام خو چیکار اینجا اخه-من

 توهم بیا سوزی اتیش این تو کردی غلط-پاشا

 بخوری جم میبینن من از ادم و عالم بشه یچیت

  نخوردیا
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 درش دم منم کردم نگاه انبار به رفت بعدشم

 ودب ریخته بود نشانی اتش ماشین چی هر بودم

 شد بلند دعوا صدای شد که واردش پاشا اونجا

 ارچیک من اخه نیاوردم دووم شده چی نمیدونستم

 تهگرف اتیش انبار کل شدم پیاده ماشین از کنم

 وارده دارو بار دیروز پاشام حرفای اساس بر بود

 گرفته اتیش که بوده پر انبار خره خر تا بودن

 عواد مرده یه با داشت پاشا کنن ضرر چقدر ببین

 هرجا اینم کنن جداش بودن ریخته همه مکیرد

 کرد صدام پشت از یکی میندازه راه دعوا

 هستین؟ صالحی خانوم شما-

 بفرمایید-من

  بود جوون پسره یه
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 گرفته؟ اتیش چرا انبار شده چی-

 نمیدونم خودمم-من

 خوش پاشا با دارن نشانی اتش های بچه دیدم

 و شخو یا میکنه دعوا نیست معلوم میکنن بش و

 پوف بش

 بهم چشمم پاشا اصال چخبره ببینم تر جلو رفتم

 جلوتر رفتم میکنی نگاه اینورو چرا اخه خورد

  گرفته اتیش چجوری ببینم حداقل

 بدجور کردی ضرر بابارضا اوه اوه-من

  باش منم فکر به-پاشا

 چی؟-من

 لعنتی اه میشد معامله اینا اگه اخ-پاشا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

555 

 

 رو خانوم نمکینی معرفی پاشا-

 اشنا بود نشانی اتش های بچه همون از یکی

 میزد

 ویتی میکنیم صداش ما واال-پاشا

 نزنه سکته بگیر رو بابارضا برو پاشا-من

  نمیگم بهش-گفت و خندید

 بکنی غلطی چه میخوایی پ-من

  چمیدونم-پاشا

 هنگرفت اتیش الکی الکی انبارتون خان پاشا-

 دنز اتیش که است ضایع ولی نیومده متخصص

 از وت سامان میگم... کرده اینکارو کی یعنی-پاشا

 حاال فهمیدی کجا
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 ارهد سرکار مگه نشانیم اتش مامورای با این عاقا

 ای انتضامی نیروی مامور اگه میشناسشون که

 ...اما بشناستش میشد باورم بود گشت

 های یم و کتنر زدن اتیش معلومه اخه-سامان

  کردن کاری دست و ساختمون برقی

 رها-میگفت میخندید داشت که همونجوری پاشا

  کنن بدبخت منو میخواستن

 باهات نکن شک کیه هر نخند بیخودی-سامان

 داره دشمنی

  رسیده همه به ازارم من اره-پاشا

 نگفتن من به چرا اه-من

 چیو؟– کردوگفت اخمی پاشا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

557 

 

 ربدجو باهات که منم...دیگه انبارو زدن اتیش-من

 دارم مشکل

 میکنیم حساب بعدا باش-پاشا

 این با که چه من به اصال کرد تهدید بازم بیا

 ماشین سوار رفتم که من...... اخه بزنم حرف

 نچ انگار بقیه میگم همچین بقیه بیخیال شدم

 ای دیگه کس گوریل یه بجز خوبه بودن نفر

 واال نیستا

 هسوخت انبار از شدن راضی بالخره دوساعتی بعد

 شد سوار که این مهز ب اومد کشیدو دست اش

 گفت

 پایین نیا نگفتم مگه-پاشا

 شده؟ چی حاال خب-من
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 الحا میکنم حالیت نیستی بشو ادب تو-پاشا

 اون برای شیراز میرفتیم باید فردا وایستا

 هی شدمو بلند سختی به صبح لعنتی مهمونی

 یهحاش که بود مشکی پوشیدم مانتو یه مانتوی

 بودن دکمه جای که هایی لبه و هاش استین های

 اب طالیی نوار ام یقه و مانتو پایین و پایین تا

 جذب شلوار یه و پوشیدم سانتی 63 عرض

 موهامم مشکی چروک تاحدودی شال و و مشکی

 ومدا بیرون شالم کنار از گذاشتمو باز تشو پشت

 ه سر سنجاق با موهامم و پشت از همچنین و

 و کردم معمولی نسبتا ارایش یه و دادم طرفه

 هک بردم پی چیزیم یه به تازه اتاق بیرون رفتم

 دکمه مانتوئه این نفهمیدم خردینش موقع

 بود هکوتا مانتومم بود بد خیلی وضعم کال نداشت
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 شروع ها مدرسه االن دیگه تنگ زیاد ن ولی

 چهارشنبه بود قرار ما بود سرد خیلیم و بود شده

 برگردیم شب جمعه بریم

 داوم بیارن تشریف اقا تا نشستم هال تو رفتم

 جز به بود مشکی چیش همه عزادارا عین بیرون

 دستش کتشم بود سوخته ای قهوه که ش شلوار

  بود کتاب کنم فک شلوارش بود گرفته

 اب که گرفتم بلندم پاشنه خوشگل کفش یه

 کال ساده حال عین در بود شده کار طالیی نوارای

 شرتتی فهمیدم پایین اومد پاشا بود باحال تیبم

 هه شدم ضایع کال ای قهوه تیشرت یه پوشیده

 سیدیمر وقتی فرودگاه میرفتیم باید پایین رفتیم

 گفت پاشا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

561 

 

 اممی بخرم اب یه برم من بشین اینجا تو-پاشا

 رهگذران و اطرافیان به داشتم نشستم منم

 ولی شدم ادبی فهمیدم که انداختم می نگاهی

  اوردم در بازی الت دوباره که نمیزارن

 دوری یه بریم میایی خوشگله خانوم به به-

 بزنیم؟

 اونم چرخوندم طرف به سرمو و ندادم جوابشو

 باز چشم جلوی اومد

 و شما مثل خوشگله خانوم ادب بی چه وایی ای-

  ادب بی اینقدر

 امروز ای چیکاره حاال عزیزم-
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 وهعش چقدر وایی بگردیم بیرون باهم بریم بیا-

 یمیخوای میکشن نازتو داری دوست خیلی میایی

  کنم نازت

 بلند جام سر از میاورد در بازی پورو داشت دیگه

 گمشده ما گوریل کردم نگاه اونورو ورو این شدم

 گدل پاشو وایستادم پسره اون جلوی رفتم احیانا

 بهش کشیدمو باال خودمو وهمونجوریم کردم

  گفتم

 قدیم های الشی هم الشی-

 مهمم نه یا شد ناراحت نمیدونم حرفم این از

 دستشو که شم جدا ازش میخواستم و نبود

 خودشو طرف کشید منو و کمرم رو گذاشت

 -گفت
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 قدیم دخترای دخترام-

 و عقب بره قدم چند شد باعث که دادک هلش

 سمجیه عجب طرفم میومد داشت نگفتم هیچی

 اومد بخارونتش بیاد پاشا میخواد نمیکنه ول

 تو ییک که بگیره دستمو مچ میخواست و نزدیکم

 بود یک میدونین خودتون قاپید دستشو سانتی یه

 دبدر جاها اینجور بخدا پاشا عاشقتم نگم دیگه

 میخوری

 داشتید؟ کاری-پاشا

 مبرسی کارمون به بزا گمشو برو بچه چه تو به-

 مچشونو حداقل قدیم مزاحمای مزاحمام-پاشا

 بود پایین سرشون میگرفتن
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 الاص اره قدیمیایین؟ طرفدار میاینا بهم خیلی-

 سَنَنَه؟ رو تو مزاحمم

 ور ینقزو پا سنگ بابا نیست بشو کم روتم-پاشا

 برو کن بس شما روی دست از شد شکست

 میکنی غلطی چه ببینم میخوام نمیرم-

 ترکید دماغش کرد مهمونش مشت یه پاشام

 حقته

 کنم فک وایی شد جمع دورمون فرودگاه حراست

  من سر شد ریزی ابرو دوباره

 اشاپ کنار من فرودگاه حراست دفتر رفتیم وقتی

 پاشا روی روبه اونم نشستم

 چه-{بود نوشته فرمش یونی رو اینو}امیر سروان

 گفت پاسا به رو بده توضیح یکی شده خبر
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 تنشس خانومم بگیرم معدنی اب رفتم من-پاشا

 بودن شده مزاحم ایشون برگشتم که بعد

 اقا؟ اره-امیری

 نه.... مزاحمت؟..من؟... چیه مزاحم.. بابا نه-

 بشر این داره رویی چه عه عه-پاشا

 ترکوندی دماغمو زدی خفه یکی تو-

 بود اولیه پذیرایی-پاشا

 دختر مزاحم میاد دستتون چی شماها اقا-امیری

 اخه؟ میشین مردم

 زد چشمک خودش چه من به-

 داره دم و شاخ دروغم واال-من
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 تهمت میدونی شرف بی بفهم دهنتو حرف-پاشا

 گناهه زدن

 حالیته گناه توهم عه-

 ..اقای ببین باش مودب اقا-امیری

 شوما مخلص شهبازم-

 نداشتین حق شما شهباز اقای ببین-امیری

 بشین خانوم این مزاحم

 ای دماغم ای که ناله و آه به کرد شروع شهباز

 دماغم

 نمیکرد؟ درد االن تا چطور-پاشا

 ... ی اقا-امیری

 هستم صالحی-پاشا
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 اینکارو نباید شمام صالحی اقای-امیری

 میکردین

 ااق بود شیرین پذیراییم خواست خودش-پاشا

 شهباز؟

  اقایی مخلصتیم-شهباز

 ایدب ظهر از بعد تا من امیری اقای ببخشید-پاشا

 کنم؟ چیکار باید من لنگه کار شیراز برم

 بگیرین اقارو رضایت االن اگه-امیری

 دارم طلب من میکردم فکر من-پاشا

 که نکنین توجه زیاد بودم الل همینجوری منم

 برای حرفی فقط هستم نیستم اونجا من شاید

 ندارم گفتن

 میدم رضایت بده رضایت اقا ببین-پاشا
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 اییمیخو چیه حرفا این مخلصتیم بابا نه-شهباز

 بزن اینورمم بیا

 داره کم خودم بجون

 دهش خیره منم چیکار نمیدونم بیرون رفت امیری

 شهبازه این به بودم

 ندیدی؟ خوشگل چیه-شهباز

 ای پدیده خودت شما ولی دیدم خوشگل-من

 برادر

 هستیم صالحیم اثای خانوم مخلص-شهباز

 دارین اختیار-من

 باشین؟ راحت برم من میخوایین-پاشا
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 این میایی بعد نه ولی میکنی لطف-شهباز

 ممیخور مشت دوباره میکنه شکایت ازما خانومت

 نکرده الزم

 مسترارو در ببند پ-پاشا

 خانومت خوش خاطر واسه فقط-شهباز

 کنه درست دردسر من واسه میخواد خله اینم

 هک هیز ی مرتیکه میکرد نگاه زوم من به اینقدر

 سرمو کشیدم خجالت نشه باورتون شاید من

  پایین انداختم

 کنی؟ عوض من با جاتو میخوایی میگم -پاشا

 .... یا صندلی لحاظ از-شهباز

 نداری جنبه دهنتو ببند -پاشا
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 بریم گذاشت و گرفت امضا تام چهار اومد امیری

 تگرف جلومونو شهباز بیرون اومدیم هرسه وقتی

 گفت و

 ... اقای-شهباز

 پاشا-پاشا

 کال واقعا میخوام معذرت من پاشا اقای-شهباز

 تو بندازم روشو میخواست نداشتم بدی قصد

  توالت

 پوروئه عجب

 ویتی بریم یکنم خواهشم-پاشا

 ویتی؟-شهباز

 خانوم-پاشا
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 چاکر خداحافط حال هر به باش اهان-شهباز

  هستم خانتومت

 کرد توبه شیطان بابا نیستی بشو ادم تو-پاشا

 کن بس

 ودب نپریده خوشبختانه رفتیم گذاشتیمو بعدم

 داشتم بودم پنجرش کنار من نشستیم وقتی

 میشمردم ابرارو

 مارنبش ستاره بشمارن گوشفند بودم دیده-پاشا

 داره؟ شمردن ابرم اخه

 پاشا-من

 هوم-پاشا

 تشنمه من-من

 بخورم؟ چه-پاشا
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  تشنمه من هیچی تو-من

 بخور اب برو درک به -پاشا

 بیاری؟ میری-من

 سیا غالم بابات نوکر-پاشا

  خواهش دیگه برو-من

  کردم کوفت گرفتم و اورد اب رفت شد بلند

 پاشا-من

 هوم-پاشا

 گشنمه-من

 مین ده یه واستا میریا مخم رو داری وایی-پاشا

 میرسیم دیه

 گشنمه االن من-من
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 حالت منم زد گره هم به دستاشو کردو اخم

 فتمگ گرفتمو بار اولین برای عشوه و مانند مظلوم

 لطفا لفطا لفطا جوووووووووون پاشا-

 بلند گوجه عینهو بود تاشده چار چشماش پاشا

 جاک از اینارو اورد برام شکالتی کیک یه رفت شد

 ححح این میکنه پیدا

 هنمد تو گرفتم چنگالو بخورم اولیشو میخواستم

 نگفت یچی درسته پاشا برا سوخت دلم بزارم

 کردم تعارف ولی نکرد نگاهم

 نمیخورم-پاشا

 دیگه بخور-من

 نمیخورم-پاشا

 چرا اخه-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

573 

 

 یچی بعدم دفعه حتما مهربونی که زمانی-پاشا

 بخور خودت میخوایی

 بخور نمیخوام هیچی دیگه من-من

 حلقش تو کردم فرو چنگالو گرفتم منم نخورد

 گفت پاشا چون کردن نگاه مارو برگشتن ملت

 آخـــــــــــــــــــــــ-

 بکنم غلطی چه شده دهنی چنگاله حاال خوب

  نمیکنم توجهی گشنمه که من درک به هعی

 ممیرسیدی داشتیم کم کم دیگه خوردم تهشو تا

 وت مهمونی اون اتفاقا هتل رفتیم رسیدیم وقتی

 تاقا یه بودیم شیشم طبقه که ما بود هتل همین

  داشت
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 و کاناپه رو اداد لم رفت پاشا باال رسیدیم

 یرمبگ دوش یه اتاق تو رفتم منم بست چشماشو

 که همونجوری موهامم یه رفتم گرفتم که دوش

 هی بستم سرم باال دونات مثل بودم گفته قبال

 ودنب خری گور سفید مشکی راه راه نرم تیشرت

 افقی یعنی طول نه بود عرض به راهاش راه که

 بود نوشته ها منجوق با روشم

LOVE 

 ات استیناش بولیز صورتی جذب شلوار یه با

 یدمد خبهر چه ببینم اتاق بیرون رفتم بود ارنجم

 سوخت براش دلم اخی کاناپه رو خوابیده پاشا

 ازش شرارت بود ترسناک خیلی چشماش انصافا

 چه میومد بارون داشت دیدم رو بیرون میبارید

 یدممترس خیلی میکردم نگاه که پا به بود قشنگ
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 مهبفه که نکردم کاری حاال تا البته چرا نیمدونم

 میکردی نگاه صورت تو میشم سوژه وگرنه

 هجور همه که بود من برای این البته میترسیدی

 همیشه ندیدم روشو اون من ولی بودمش دیده

 تا بدم نشون بهت خودم روی اون اگه من میگه

 جایی اون از ولی نمیزنی جیکم جلوم عمرت اخر

 میشم ترم پورو بدن رو بهم ام پورو من که

 ننباشی عزیز خوانندگان شمام نیستم مطمئن

  نمیشد بیدار گوریل این بود شده شب

 گوریل.. گوریلم-من کردن بیدار طرز

 ....جونم گوریل.....زشتکم

 پانشد
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 عصبی...... گوریله اقا....خوشگلم گوریل-من

 گفتم بازوشو رو زدم و شدم

 دیگه شو بیدار ر نَ گوریل هعی-

 و ر غلیظی اخم کرد نگاه منو و پرید جاش از یهو

 گفت کردو خشک جا پیشونیش

 کنی؟ بیدار نمیتونی ادم عین-

 ادم؟؟؟؟کجاس؟؟؟؟؟-من

 باعث که کرد برخورد کمرم با مشتش محکم

 بستم محکم چشمامو شم خم و کنم ضعف شد

  بیرون نیان اشکام که

 ویتی؟...خوبی؟ ویتی-پاشا
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 کردم قفل درم و اتاق تو رفتم شدم بلند سریع

 سیک نیمخواست دلم اصال نبینه میاد اشکم که

 چرا نمیدونم ببینه اشکامو

 زار و تخت رو کردم پرت خودمو اومد در اشکم

 نمک باز که کوبید در به کلی اونم کردم گریه زار

 این اما چرا نمیدونم میکرد درد خیلی کمرم ولی

 کسب کیسه یا گرفته اشتباه دوستاش با یا منو

 میکنه التماس داره زیادی دیدم اومد بند گریم

 اصالنم کردم باز درو رفتم و کردم پاک اشکامو

 اصال دبو ترسناک خیلیم نبود مظلومانه اش قیافه

 رود جنبه بی کنه خواهی عذر ادم عین نیست بلد

 محکم تر جلو اومد و کردم اخم کردمو باز کامل

  شدم له آخــــــ کرد بغلم
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 چیه بشر... بشر این چشه نبود معلوم نمیکرد ولم

  گوریل

 تمنمیدونس شدم عصبی ببخش منو ویتی-پاشا

 نارجنیی نازک اینقدر

  کرد ولم معذرت

  میاد بدم کردن تالفی از اوردی شانس-من

 واقعا؟؟؟؟؟؟-گفت زدو پوزخندی

 بععععععله-من

 ینا بیشترت شانس تازه-گفتم سینه به دست

 ایم بخشنده ادمی که بود

 ناز داشتم ببخشمشا میخواستم خودم حاال

  شم سبک شه کم میفروختم
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 ؟ بخشنده-پاشا

 و کرد بغلم تر محکم اینبار او خنده زیر زد بعد

 تهش و سر که بخشندگیت اون قوربون-گفت

 نی معلوم

 زدی؟ طعنه االن-من

  بکنم غلط من-پاشا

 میشه اینجوری وقتی همیشه شد مهربون چه

 و بیا حاال میشه فاجعه بعدش که ندارم شک

  ببین

 شدم بیدرار وقتی برد خوابم زود خیلی شب اون

 میکنم چیکار اینجا من وا اِ بودم پاشا بغل

 یه نمک چیکار االن من خب بیرون بیام نمیتونستم

 هش بیدار اینکه برای برداشتم پالشت رو از پر
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 نشوبد لرزش کردم اونور اینور و بینیش جلو بردم

 نمم نشست شد بلند تا کردم بدتر اما کرم حس

 تمرف دادم ازار ملتو که خوشحال خیلی شدمو بلند

 و کردم اماده صبحونه شستم صورتمو و دست

 گذاشتم و خودم برای کردم درست شیرین چایی

  کنه درست خودش پاشا

 شده خبر چه شدی دار خونه به به-پاشا

 نبودم تو شکم فکر بود گشنم خودم-من

 چیه زندگی میدونی چه تو میگم-پاشا

 بسه خاندان کل برای میدونی تو-من

 من چایی نزن مفت حرف حاال باش-پاشا

 کوشش

  نبودم تو شکم فکر گفتم که من-من
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 از که بخوره میخواست برداشت چاییمو پاشا

  نریخت خوشبختانه کشیدم دستش

 عاشق من هست شیرینم چایی اوهوع-پاشا

 بخورم بزا کن ولم پنیرم با شیرین چایی

 دیگه یکی خودت واس برو منه مال اون-من

 کن درست

 کن ول هستم بزرگتم شوهرتم من-پاشا

 نیمکنم -من

 تاتهش رو چایی پاشا بود بدبختی هر به بالخره

 میزد اوق و شد عوض رنگش بعدم کشید سر

  انگار

 میکشمت ویتی-پاشا

 خوردی؟ مو چایی چرا بکنم اینکارو باید من-من
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 کردی دستی بمیر برو-پاشا

 چیو؟-من

 نمیدونی؟ یعنی احمق گمشو-پاشا

 پاشا چی-من

 عقب عقب مو شدم کج صندلی رو نزدیکم اومد

 که جلو بود وامدی جوری بود شده چی مگه رفتم

 میخورد بهم نفساش

 ریختی؟ نمک چایی تو چرا-پاشا

 خوردم میخواستم که دیدی ریختم شکر من-من

 بخورم

 عالیه فیلمت به دست-پاشا

 چی؟-من
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  بود شور که چایی اون-پاشا

 شور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-من

 شیرین ن پ -پاشا

 بجای اهان اومد یادم تازه میگی داری چی-من

 شدمو بلند و خنده زیر زدم ریختم نمک شکر

 منم هکن دنبالم میخواست اونم نبود حواسم گفتم

 که ببندم درو میخواستم اتاق سمت دویدم

 پرت بعدشم نشد زدم زور چقدر هر نمیزاشت

 جلو نشست اومد داخل اومد اون زمین رو شدم

 بود دراز نیمه حالت و نذاشت شم بلند میخواستم

 یکندم و کف داشتم کلنگ یه میخواست دلم

  پایین میفتادم

 ودب نمک بی چاییت عوضت شوخیت خیلی-پاشا
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 شده اشتباه گفتم که من-من

  دارم شاخ منم اره-پاشا

  پایین بیار سرتو نمیدونم-من

 اب توهم بابا ببند-گفت و گردنم رو زد اروم یکی

 اعصابش بی و ریز های خنده اینو شوخیات این

 هک کشید مو بینی بعدم عجیبیه ادم کال گفت

 فتمگ میشه یجوری صدات میگیرن تو بینی وقتی

 دیه ول ببخشید خوب خیل-

 هی چشه این نشستم شدم بلند کرد ول خندیدو

 یا خرابه سیمش چرا میشه شارژ میون در روز

  پریز

  مهونیه امشب-پاشا

 زود چه عه-من
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 بپوشم چی من چجوریه مهمونیشون میگم-من

  رسمیه هتل تو-پاشا

 گرفتم دوش یه رفتم بود شب نزدیکای اهان-من

 مثل کوتاه خیلی خیلی مانتو یه بیرون اومدم

 اس یقه که پوشیدم بود رنگم طوسی بود تونیک

 هاس خال خال طوسی که بود بادبزن چنل

 با خودم اشو یقه که ریز خیلی خیلی مشکی

 تنگ شلوار یه بستم داشت که نازکی مانند کربات

 دمپا کمرنگ خیلی خیلی خاکی ای قهوه جذب

 دسفی شال یه با و بخوره طوسی به که پوشیدم

 انتیاس پنج از تر کوتاه اما دار پاشنه سفید کفش

 شال وقتی که بستم کامل اسبی دم موهامم

 از کال بشه کوهان که نرفت باال زیادم انداختم
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 یه رفتم میاد بدم میسازن اورست که اونایی

 بیرون رفتم کردم غلیظ زیاد نه کامل ارایش

 گفت و انداخت نگاهی یه بهم پاشا دیدم

 یمن بولیزه که بیایی؟این میخوایی اینجوری تو-

 وریاینج اگه ببری ابرومو اینجام میخوایی سانته

 ولباسات خودم بگو االن همین از بیایی میخوایی

 بپوشی بدم

 یچیزی روش از همینه همشن گفته کی-من

  میپوشیم

 فتمر بپوشه لباس اتاق تو رفت و شد قانع یکمی

 پورو اتازگی نده گیر این بپوشم روش از چی ببینم

 گیر حجابمم به میدم گوش حرف میبینه شده
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 شمب کار به دست باید نبودا اینجوری قبلنا میده

  رونبی برگشتم فوری شدم اتاق وارد نبود حواسم

  هدیگ میدونین خودتون دیدم چی نپرسین خوب

  تو بیا گفت کنان خنده پاشا

  میخندید داشت داخل رفتم

 نیست حواست چرا-من

 ؟ باشه حواسم باید من عجبا-پاشا

 نده رگی این بگیرم چی ببینم چمدونام سر رفتم

 پالتو نشه گرمم که پوشیدم نازک پشمی مانتو یه

 رفتم خوبه خیلیم همین بود نازک اما بود مانند

 ندازا بر خودمو اینه جلو رفتم پوشیدمش و بیرون

 کردم
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 کردمو کجش بستمو موهامم شدم خوشگل واقعا

 خوشگل کال بود اومده پیشونیم رو زدم سنجاق

 بیرون اومد پاشا شدم

 و بود پوشیده مشکی رسمی شلوار کت یه

 منه لباس همرنگ عه طوسی پیراهن یه زیرشم

 خخخ میشه باورتون

  دیگه بریم خب-پاشا

 بریم-من

 ویتی-پاشا

 بله-من

 مرگ نکن ریزی ابرو رو امروز من جون-پاشا

 پاشا

 نکنه خدا– من
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 جانم-پاشا

 اولین داد دغش ویتی میگن بمیری اگه خو-من

 همینه حرفشون

 بابا بریم هوف-پاشا

 دنبال من دارم دوست خیلی کردی فک چی پ

 کنم پیدا نجات شرت از حلم راه

 مای نقره ی گنده خوشگل ساعت پایین رفتیم

 درگیر همش اسانسور تو بودم کرده دستم

 نمیشد ولی کنم دستم که بودم ساعتم

 مگه؟ داری درگیری خود-پاشا

 کنم دستم نمیتونم ساعتم باوا نه-من

 میخوایی؟ کمک-پاشا
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 نمیخوام نه-من

 نمیخوایی که درک به-پاشا

 االن نمیشد میکردم کارری هر چیز پسره

 مبود درگیری خود درحال من و پایین میرسیدیم

 شجلو ساعتو کن دستم بیا کردم غلط پاشا-من

  مدست از کشید ساعتو حالی بی با اونم گرفتم

 ستمد داشت اونم کنه دستم که باال دادم آستینمو

 دستم تو کرد فرو تیزیش نوک اون که میکرد

 کرده دستی بود معلوم کامال

 بگیره پُخِت وحشی آخــــــــ-من

 دردنکنته؟ دست جا بگیره خودت-پاشا

 که بود ها موقع همون سرت تو بخوره-من

 اومد پشتم از پاشا کردم باز دروکه پایین رسیدیم
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 یا نقره و طالیی با همش بود خوشگلی سالن چه

 همینطور هاشم صندلی و میز و بود شده کار

 باهم تاداش که بود ریخته ادم کلی نشستیم رفتیم

 با ملت رسمیشون مراسم بود این میزدن حرف

 دورشون پارچه سانت نیم و اومدن شلوارک تاپ

 رسمیه میگه من به پاشا این بعد گرفتن

 چیه؟ دیگه رسمی غیر رسمیه این اگه-من

 رسمیه گفتن من به نمیدونم خودمم-پاشا

 یشترب ایناکه داشته شریک اینهمه بزگر بابا-من

 نفرن53 از

 اومدن خونواده با-پاشا

 ایل با لشکرو این کنه زیاد خدا اینهمه اوه-من

 اومدن
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 المس بلند منم داد دست پاشا با که اومد اقایی یه

 ندبل پاشا دیدم یهو نمیشناسمش که من کردم

 اول از چرا بیشور خو کرد علیک سالم همه با شد

 لتوم میومدن منم میگفتی اخه کنی سالم نمیری

 میدیدن رو خوشگلی این به من اونا میدیدم

 هب اعتماد میدیدم زامبی منم خودکشی میرفتن

 کود اخه میشد چی خو باال میرفت عرشم

  میشد تموم حیوانیت

 خها ولی شنید پاشا که کردم فک بلند کنم فک

 فکر بلند انگار ولی نزدم حرف کردم فک من

 شنیده اون که کردم

 عرش به اعتماد بابا-گفت و خندید کلی چون
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 یب ی کننده صادر شرکت خودم برا بریم ابرو کال

 این کردین فک پس خارج میفرستم ابرویی

 ی کننده صادر چون ابروئن بی اینقدر چرا خارجیا

 و ایرانی دختر بعله دیگه منم شون ابرویی بی

 عشقه

 هنحو کردن بهتر ی درباره ادما این با داشت پاشا

 اینقدر تاحاال میزد حرف کشوری صادرات ی

 نه ندیدمش کار درحال اصال بودمش ندیده جدی

 ههم این ی حوصله و حال بیکار منم میشی یچی

  نداشتم رو ای عفاده و فیس های زنا

 عزیزم سالم-

 بود جوون خدتر یه

  سالم-من
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 یصالح اقای ی نوه نیستین خانوم ویتنا شما-

 شیری دوست یاسمن منم بابا-یاسمن

 میکنی؟ چیکار اینجا تویی نفله اهان-من

 حاال؟ خوبی خل رضاییم حاج ی نوه من-یاسمن

  شدم بهتر دیدم تورو اره-من

 دیدم تورو من ولی لطفته نظر مرسی-یاسمن

 شدم دپرس

 مفتته نظر مرسی-من

 ی؟اومد کی با ببینم دیوونه گمشو برو -یاسمن

 گوریلم با-من
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 متوجه رو همه که اونایی از خنده زیر زد یاسمن

 ردنک نگاه مارو برگشتن سالن کل میکنه خودش

 کشید جارو زمین رو از هاشو خنده اونم

 خوردی کلشو حسابی پ-یاسمن

 میاد؟ من به-من

 جاک اصال اینجایی کی تا حاال خوب اصال-یاسمن

 هستین؟

 کی تا نمیدونم تو سر باال طبقه شیش-من

 پنجمیم طبقه مام-یاسمن

 چیه؟ مراسم این یاسی میگم-من

 یعنی مالزی بره بزرگ محلومه یه قراره-یاسی

 بستس محلومه این به ها کارخونه و شرکتا کل
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 ور این از همه اینا وضع باش مطمئن بره این اگه

 میشه رو اون به

 ترف گیج سرم دیدم یکیشونو خونه من واال-من

 بیشتر؟ این از

 یندید تو بابارضا خونه پ -گفت خندیدو یاسی

 یه روزی میشم گم توش من بابا اره که اون-من

 داره اتاق تا51 بار

  شمردی-یاسی

 بودم بیکار-من

  اروم اما خندیدیم

 باید من وگرنه اومدی ام تو شد خوب یاسی-من

 میپروندم زنبور
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 مگس نکن خراب ادبیاتو-یاسی

 شه متنوع گفتم-من

 راینقد هوا سالن بیرون بریم بیا میگم-یاسی

  خوبه

 اومدم ظهر امروز من رو راه بلدی تو..بیرون؟-من

 نیستما بلد رو هیچجایی

 اینجام روزه سه االن من-یاسی

 بریم بیاری؟بعد برام اب یهلیوان میری-من

 باش-یاسی

 به دادم اس یه اوردم در گوشیمو رفت که اون

 ونما میشدم ریز ریز قطعا نمیگفتم اگه اخه پاشا

 ختمری ناز یکم ولی میکنی غلط تو گفت جوابم در

 رفتیم اب خوردن بعد یاسی منو و کرد قبول
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 تا زیادی مسافت بودیم اول طبقه چون بیرون

 خیلی میگفت راست وایی نکردیم طی پایین

 منچ که هتل بیرون رفتیم بیرونش بود قشنگ

 نگیر نورگیرای با نشستیم روش رفتیم بود سبز

 داشت هم فواره که بود شده کار قشنگی رنگیه

 نشستیم ها چمن رو رفتیم

 اینجوریه؟ چرا پاشا این ویتی میگم-یاسی

 خندیدم... چجوریه-من

 مومع دختر پیش سال یادمه اخموئه خیلی-یاسی

 دختر داداش به رفت بده شماره بهش میخواست

 بیچاره عموم دختر شد تیکه تیکه گفت عموم

 خودش بودم شنیده پاشا از قبال ماجرارو این من

 گفت بهم
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 اینجاس؟ االن عموتم دختر-من

 باالئه اره-یاسی

 نیومد ما با چرا خو-من

 بخوره جم نداره جرئت-یاسی

 ما پیش پایین بیاد بگو بهش خو وایی-من

 نیومد گفتم بهش-یاسی

 بگو من طرف از دیگه بار یه خو-من

  باش-یاسی

 عموش زن به کرد خواهش کلی زد زنگ یه بعد

 نیال دقیقه چند بعد پایین بیاد نیال کرد قبول تا

 دادمو دست بهش شدم بلند من و پایین اومد

 نشستیم و کرد معرفی بهم مارو یاسی
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 من هک هستی کی ی نوه تو جون ویتی میگم-نیال

 ندیدمت؟ تاحاال

 ندیدیش؟ تاحاال صالحیه حاجی ی نوه-یاسی

 نمیکنم شرکت مراسمات این تو من نه-من

 کردم فک که گفت جوری اینو چرا؟ واقعا-نیال

 میزارم کالس دارم خیلی

 اشاپ بیام اگه ندارم اجازشو کال میدونین اخه-من

 میکنه دوسومم

 عوضی اون-گفت شنیدو پاشارو اسم تا نیال

 توئه داداش

 نه-یاسی

  میدونستم-نیال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

611 

 

 سرم خیر عموشم دختر-من

 من با عموش پسر گفتی بهش یاسی-نیال

 چیکارکرد؟

 گفت نوید به رفت اره-یاسی

  کرد تعریف اره-من

 اره هک بگه میخواست مثال جنبه بی ی پسره-نیال

 این خانوم ویتی میگم.... نیستم اهلش من

 کنی شرکت نمیزارن چرا خوبن که مراسمات

 میشناسین؟ فرهادو شماها-من

 فهمیدم اصال کن ولش اوه اوه-نیال

 تعداد اندازه به بود اوناش از فرهاد اخه خندیدم

 تار داشت دختر دوست میزد حرف که کلماتی

  کلماتش تعداد نه موشم های
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 اومده؟ نویدم نیال-یاسی

  اومده اره-نیال

 اهان-یاسی

 ادمد شماره پاشائه این به من وقتی از میگم-نیال

 فک بود بار یه همون مراسمات تو ندیدمش دیگه

 بزنمش بعد دفعه من ترسیده کنم

 کار اهل کال اومد بزور بارم یه همون پاشا نه -من

 نیست کردن

 رو صالحی حاج من اومدی کی با خودت تو-نیال

 نبود باباتم ندیدم

 اومده پاشا با-یاسی
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 نیست اهلش که گفت من به روز اون وااااا-نیال

 ادمایی مراسمی؟عجب همچین اومده باتو با حاال

 میشن پیدا

 دوستم باهاش من که بود این دقیقت منظور-من

 اره؟

 دقیقا-نیال

 میاری در عقده چرا بکش خجالت نیال-یاسی

  نزن ؟تهمت

 بعد به اون از کن طرفداریشونو هم تو اره-نیال

 ور خونه تا مدرسه راه کیم من کرد فک بابابزرگم

 پاشا این برد ابرومو برم میزارن بزور

 کردی کاری همچین که بمیری پاشا

  بده چقد میدونم کن ولش جون یاسی نه-من
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 داری؟ دوسش خیلی-نیال

 کیو؟-من

 دیگه پاشا-نیال

  داری؟ مشکلی-من

 اشاپ بگم من عه دیگه نشو بدجنس نیال-یاسی

 برمیداری؟ سرش از دست کرده ازدواج

 نیست ممکن-نیال

 نیال-یاسی

 نکردچو اینکارو روز اون پاشا یاسی ببین-نیال

 مای دیگه باکسی نمیخواست بودو سالم65فقط

 باشم رابطه در

 مطرف برگشت نیال که زدم صدا با نیشخند یه
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 حسودی؟ چیه-نیال

 برات مطمئنا داشت دوستت پاشا اگه-من

 نمیگفت که مهمونی هر تو اینکه نه وایمسیتاد

 خانوم دختر ببین نمیومد هست رضایی حاج

 لتود الکی عزیزم بدون اما ذوقتا تو بزنم نمیخوام

  نکن خوش پاشا به

 نمبدو کجا از جدا عه-گفت زدو نیشخندی یه نیال

 نداره دوست منو که میگی راستشو

 برو شو بلند اصال نیال-یاسی

 قانع بزار میزنیم حرف داریم چرا جون یاسی-من

 بینیب رو پاشا اگه تو-گفتم کردمو نیال به رو شه

 حتی میده انجام روزمره تو که کارایی اون نصف

 اشغال سطل تو میندازی فکرشم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

616 

 

 نمیاد نظر به اینجوری هع-نیال

 هست ولی-من

 لیخی این عموشی دختر تو... نمیشه باورم-نیال

 باشی بسته دل بهش که عادیه

 که نمیفهمه چرا میزد حرف زیادی داشت واقعا

  لعنتی اه ندارم دوست اونو من

 همین غیرتیه زیادی یکمی فقط-داد ادامه نیال

 نذار غیرت اسمشو تو-من

 چی؟-نیال

 اعصابه بی کال پاشا-من

 اینجوریه شاید تو برای-نیال
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 پاشا به درسته البته میاورد در حرسمو داشت

 حس کنم چیکار ولی نداشتم خاصی ی عالقه

 بود کرده گل ام زنانه

 پاشا راجب داریم اصال چرا نمیدونم من-من

  میکنیم بحث

 داره ارزششو اونم اخه واقعا اره-یاسی

  بود پاشا اوه اوه خورد زنگ گوشیم یهو

 بله -من

 گذاشتی پا قبرستون کدوم-پاشا

 گریه درحال صالحی پاشا قبر سر-من

 کدوم کنی گریه نداری حق ساالرتم قبر-پاشا

 باال بیا دارم کارت گوری
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 در بعدا بزار ماموریتم انجام درحال فعال-من

 نکن توهین مردمم عشق به ضمن

  نبینم تورو اینکه مگه-پاشا

 دید خواهیم-من

 دارم کارت کجایی پاشا جون جدی نه-پاشا

 نشستم چمنا رو پایینم پاشا جون-من

 چیه ماموریتت اون پس -پاشا

 روان و روح به ازار و تو کردن اذیت-من

 پسرعموم

 میام جا همون واستا هستیا ادمی عجب-پاشا

  بیرون بریم

 جانم؟کجا؟-من
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 شد تموم مهمونیه دیگه میریم حاال-پاشا

 ردک شروع دوباره نیال کرد قطع تربیت بی بعدم

 داره؟ دوستت پاشا مطمئنی میگم-نیال

 زدم؟ حرفی همچین من-من

 میگه اینو رفتارات ولی نه-نیال

 کردی شک ای دفعه یه چیش به تو حاال-من

 لباسات به-نیال

 چی؟-من

 عشقش نذاره که حالیشه اینقدر پاشا-نیال

 بیرون باید اینجوری

 این به لباس میدی الکی گیر چرا نیال واااا-یاسی

  داره حجاب خیلیم خوشگلی
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 نزدم زشتیم از حرفی من حجابه کجاش-نیال

 حدت از فراتر پاتو داری ببینم کن صب-من

 میزاریا؟

 از تو بدون رو یچی اما میزارم دارم اره هع-نیال

 نیستی سرتر من

 کلیه و مری تو اعتمادت اوه-گفتم خنده با من

  هات

 چرا تو بکش خجالت کن بس نیال-یاسی

 فک بهش گناهه دیگه داره زن پاشا نمیفهمی

 کنی

 کیه؟ بدترکیبش زن اون اصال-نیال
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 خودشو اخه تره سر تو از باشه هرکی-من

 ازتو بده شماره پسر یه به نکرده کوچیک

 عزیزم باش مطمئن تره خوشگل

 بریم بیا پاشو ویتی-پاشا

 اشاپ شد چهارتا چشماش نیال بود پاشا برگشتم

 گفت نیال دیدن با و جلو اومد

 خوابت میشه دیر دیگه پاشو خانوم ویتی-

  میگیره

 هخوب بیاره در اینو حرص میخوایی اخی چشه این

 این داره گناه حیفه نه کنم ضایعش همینجا

 میشه پورو دختره

 نیال و یاسی با میشم پا االن باش-من

 باهم پاشا طرف رفتم کردمو گرمی خداحافظیه
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 داره حال حالگیری چه اوه– ماشین طرف رفتیم

  نیفتاد راه نشستیم وقتی

 شده چیزی-من

 نگفت؟ چیزی دختره این-پاشا

 نیال؟-من

 اره-پاشا

 داری دوسش خیلی تو گفت اره-من

 اخه دختره اینم پورو کرده غلط-پاشا

 دیگه خودمونیم داری حاال-گفتم خنده با منم

 اره؟ بشنوی داری دوست خیلی-پاشا

 خیلی-من

 اصال– پاشا
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 بیچاره بابا ای تو به بود خوش دلش چه-من

 معصوم دختر

 معصوم؟-پاشا

 باتو عشقش راجب چقدر معصوم دیگه اره-من

 الهی اخی گفت

 زنای نوچ نوچ نوچ.. دارن زن ملت هعی-پاشا

 من زن حاال شوهرشون عشق به میپرن مردم

 دابخ بقیه به بده کن کم مارو شانس یکم خدایا

 نیست معلوم که چیزی اون یکم کاش راضیم

 ات میداد من به خدا میشد کم امیر وجود تو از چیه

 کنیم باز جا شما دل تو یکم

 اون قوربون الهی سوخت براش دلم چه اخی

  من برم دلت
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 ساالرم؟ عاشق من گفته کی-من

 نیستی؟ یعنی-پاشا

 اعتماد بهش فقط نمیاد خوشم ازش اصال نه-من

 بس و همین دارم

 اس؟ دیگه امیر یه اون پس-پاشا

 ساالر عشقم اره-گفتم دلسنگی تمام با من

  اس دیگه امیر یه نیست

  زدم حرفی همچین چی برای من به لعنت اه

 نیومیشی شوهرت جلو نمیکشی خجالت جدا-پاشا

 میگی؟ عشقت راجب

 جاک نفهمیدم افتاد راه اونم پایین انداختم سرمو

 اهنگ یه بودم شده الل منم نزد حرفی هیچ میره

  گذاشت
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 : نکن عاشقترم

 داغونه که دلی با کنی بازی چرا دیونه

 تونه نمی انقدر که تو پیش ضعیفه

 بمونه خودش قول روی یکبار حتی

 هم مثل گذره می بینم می وقتی روزم هر

 کم کم میشی دور بینم می وقتی

 باشم عاشقت که این اشتباه

 می اینجا تو بارونهعشق و ابر روزم هر آسمونه

 مونه

 مونی نمی خودت اما

 داره دیونه دل این نکن ترم عاشق

 دونی می تو که اونی از
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 نمیرسم تو به عشقم

 مونی نمی که تو شم عاشق چرا پس

 داره دیونه دل این نکن ترم عاشق

 دونی می تو که اونی از

 نمیرسم تو به عشقم

 مونی نمی که تو شم عاشق چرا پس

♫♫♫♫♫♫ 

♫♫♫♫♫♫ 

 میریزه برگا این بازم پاییزه

 لبریزه عشقت از قلبم

 انگیزه غم آخرش اما

 بارونه و ابر روزم هر آسمونه
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 مونه می اینجا تو عشق

 مونی نمی خودت اما

 داره دیونه دل این نکن ترم عاشق

 دونی می تو که اونی از

 نمیرسم تو به عشقم

 مونی نمی که تو شم عاشق چرا پس

 داره دیونه دل این نکن ترم عاشق

 دونی می تو که اونی از

 نمیرسم تو به عشقم

 مونی نمی که تو شم عاشق چرا پس

^MAHOSH^ 
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 بود خورد اعصابم میخوام معذرت-پاشا

  میکنی ادما بار چی همه اره-من

 میکنم خواهش کن بس-پاشا

 پیش برم میخوام دنبالم نیا فردا میگم-من

 مامانم

 کی؟ بااجازه-پاشا

 شپی تازه میام و میرم دیگه نکن اذیت پاشا-من

 شده تنگ براشون دلمم خواهش مامانم

 نکرده الزم میبرمت خودم-پاشا

 عشوه فاز برم کجا میخوام انگار بابا ای-من

 کرد گل گریم

 دیگهه برم خو چرا دخه پاشا-من
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 تمیبرم خودم گفتم نمیشم دخترا خره من-پاشا

 لقاب غیر احمق دیوونه این کرده ام خسته پوووف

 اه اسکول ناندرتال دیکتاتور شدنه نرم

 رفتم پوشیدمو لباسامو شدم بیدار که صبح

  چیز یه وجود با البته مدرسه

 دیدم که تنهاچیزایی شدم که مدرسه وارد

 یاسی دادن فحش ها بچه سر مهیا زدن داد

  زهرا های خنده مریم خوردن حرص

 مهیا غیره نبودن اینا اخه شدم شاد دیدم رو همه

  میکردم چیکار من

 سر خورد زنگ کالس تو گذاشتم کیفمو رفتم

 چی اخه معاونا مدیر این زدن حرف کلی صف
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 رخداروشک شدن راضی بالخره میگیره دستتونو

 اوووف

 بود دینی دبیر اومد مرادی کالس داخل رفتیم

 اومده تازه میومد خوشم ازش بود باحجاب خیلی

 لعم مون قبلی دبیر اخه نمیشد ام هفته یه بود

  میاد جاش این نمیاد داشت

 حواستون ها بچه امتحان بعد ی جلسه-مرادی

 ها باشه

 ی حوصله و حال منم میزدن غر ها بچه ی همه

 ی جلسه کوتا اوو شدم بیخیالش نداشتم زدن غر

  بعد
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 دادو درس نشست مردم موقع اون تا که من

 و میاد بدم من میدونه کردم نصیحت هم کمی

 ندارما اعصابشو

  خورد زنگ اخیش

 که بیرون برم میخواستم

 وایستین صالحی خانوم-مرادی

 دیده بیرون منو بار یه میخوره مخمو االن وایی

  کرد نصیحتم کلی بود

 برن میتونن بقیه-مرادی

 اومده در پدرت-یاسی

 شدی بدبخت-شیری

 اومده در پدرت برو-مریم
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 اومد خوشم میگیره حالتو امروز اوه اوه-فرشته

 بیرون برین شین اکبند سرویس همتون-من

 صندلی رو نشستم بیرون رفتن و مردن خفه

 معلم جلوی

 بفرمایید-من

 از تو میگن همه مدرسه این تو چرا-مرادی

 اوناشی

 کدوما؟ از-من

 یه سوار مدرسه از دیدم تورو دیروز من-مرادی

 رفتی و شدی ماشینی

 کیه پاشا ندونه داشت حق بشر این خب
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 عموم پسر-گفتم کردمو ای مسخره ی خنده من

 مرادی خانوم بودن

  شد راحت خیالم هه واقعا-مرادی

 غلطا از دیگه من دوستمه کردین فک چیه=من

 رفته؟ یادتون نمیکنم

 من با امروز ویتنا ولی جان ویتنا درسته-مرادی

 تنهام کتابخونه؟اخه بریم میایی

 بابا ای که نمیذاره پاشا... بگم چی بودم مونده

 ببینما رو مامانم برم میخواستم اه خور سگ

  کرد خرابش مردای

  باش-من

 نیستم که مزاحمت فقط باشه-مرادی

 دیه هستی
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 حرفیه چ این نه-من

 قتو اون کند غلفتی پوستتو وقتی حرفیه چه ارع

  طرفی کی با میفهمی

 چن ساعت تا ببین بیرون برم داد اجازه بالخره

 اه بمونه اونجا

 میگه چی ویتی شد چی-شیری

  کتابخونه برم باهاش میخواد-من

 چی؟؟؟؟؟؟؟-شیری

 ابی من جون شیری میکنه صادر مرگو پاشا-من

 من گفتم من نگو فقط من جا بری بگو بش

 مریضی به میزنم خودمو

 اخه؟ کردی قبول چرا-شیری
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 نمیزاره؟ پاشا میگفتم میگفتم چی-من

 اخر زنگ مریضی به بزن خودتو باشه-شیری

 و درد دل به زدم خودمو شد که اخر زنگ

 مدرسه کل اوازم که دیگه مرض کلی پهلودردو

 هگری الکی و و میکردم دوال و کمرم بود پیچیده

 خمیردندون توالت تو رفتم قبلش اخه میکردم

 زور خودمم بشه اشکی که چشمام دور مالیدم

 مکتاینی تو بودم نشسته بگیره ام گریه که میزدم

 صدا ودبیرارو مدیر بودن رفته ها بچچه سالون

 هب خودمو داشتم الکی منم من دور بیان که کنن

 نشست کنارم اومد مهیا میداشتم وا درد

 خانوم؟ ویتی میکنه درد کجات-مهیا

  دلم و کمرم-من هووووف
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 اخـــــــــــــــــــ-من

  بوده چخبر دیشب اوه اوه-مهیا

 گمشو برو شو خفه-من

 حیف دارن درد خیلی که اوردم در رو اونایی ی ادا

 وگرنه دارم درد مثال که

 برو زنان دکتر یه پیش-مهیا

 داریا تجربه خیلی تو انگار-من

 خیلی اره-گفت زدو پوزخندی

 عوضی بیشعور احمق سفید چشم ی دختره

 خراب

 رمدا فرق من خانومی نیستن تو مثل که همه-من

 شدم مسموم فقط من
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 ادرس ازم که میبینمت فردا عمت جون اره-مهیا

 رنهوگ نمیاری بروت ببین حاال میخوایی انداختن

 امروز میکنن درد که هستن ام دیگه جاهای

 اباب ای نمیدونی مگه میومدی امروز نباید عزیزم

  میدما پس درس تو پیش من

 میزد حرف زیادی داشت

 خونه دیشب من اتفاقا نزن مزخرف حرف-من

 دیگه گمشو پورو اوووف بودم عموم

 پریدن مدیرمون مرادی و اقبالی خانوم دیدم

  اینجا

 شده؟ چی ویتی-مدیر

 خوبی؟-اقبالی

 شد؟ چی بودی خوب توکه-مرادی
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 مهم میکنه درد کمرش و دلش فقط هیشی-مهیا

 نیست

 لعنت معرکه مگس برخر

 شده مسموم بود بد حالش صبح از نه-شیری

 سرش وقتی که میکنه درد این خاطر به کمرشم

  زمین رو افتاد عقبی میرفت گیج

 ؟ عزیزم خوبی جونم وییتی-یاسی

 درد دلم داشت واقعا وایی بستم محکم چشمامو

 این تو لعنت اخـــــــــ اوووف میگرفت

  شانس

 شیری زد زنگ اورژانش رفت مدیرمون

 من کنار اومد نشد اما کنه مخالفت میخواست

 قرص مرادیم بیاره اب رفت اقبالی رفت مهیا
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 وایی– شیری

 انگارداره میکنه درد واقعا دلم وایی چیو چی-من

 میشه کنده

 درنیار بازی ویتی-شیری

 هعی میمیرم دارم چیه بازی-اومد در اشکم من

 شیری دیوار به دادم تکیه سرمو میزدم اوق

 پیشونیم رو گذاشت دستشو

  که داری تب اوه اوه-شیری

 خوبی؟ ویتی یعنی واقعیه-یاسی

 دیشب نکنه-گفت گوشم تو شیری

 اهـــ کردی اسکول نفله بمیر خف-من

  بابا خوب خیل-شیری
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 همدرس بیام امروز نیستم خنگ که اینقدرام-من

 بابا ای

 اومدم من حرفه اینم دیگه میگه راس-یاسی

  میزد حرفارو این مهیام

 ردهک اصال-گفتم کردو گل خفنم خیلی حس منم

 بابا ای شوهرمهه هان هان چه شماها به باشم

 باوا ن اوهووووو-یاسی

 میشم خاله من پ اوه-شیری

 نباش مطمئن-من

  میشم وحشیه پاشا واال-شیری

 درضمن شد خنده تبدیل اشکام بابا ببند-من

 اسکول نحرف اینجوری بدبختم من همسر راجب
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 من انداخته تو دهن تو کی اسکولو این-شیری

 کنم خفش

 بخدا ارع-یاسی

 چه وایی گذاشتن توش منم اومدش اورژانس

 لماخ چ منم اخ کنه حملت دیگه یکی میده کیفی

 اوردن باهام فقط رو شیری

 ی دهسا مسمومیت که گفتن کترا رسیدیم وقتی

 غذاییه

 برنداشت کسی زدم زنگ خونتون چی هر-اقبالی

 داشت ور پسره یه بابابزرگت خونه زدم زنگ

  میادش االن گفت

 کیه؟ پسره از منظورتون-شیری

 بود کی نمیدونم-اقبالی
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 رفته مدیرم خانوم بود بیرون داخل اومد مرادی

 :) مثال الکی نگرانمن ملت کال بگیره دارو بود

 اومد مار زهر برج عین پاشا که گذشت ربعی یه

 شد عصبی مرادی داخل

 چیز با مگه محترم بظاهر اقای هوویی-مرادی

  ها نشسته خانوم اینجا طرفی

 من به و برداشت مرادی از اخم با نگاهشو پاشا

  کرد نگاه

 ره بیمارستانارو این مسیر باید هعی چرا تو-پاشا

 وعروسی تو که بار یه کنی طی ای بهانه هر به روز

 کردیمون مادری داغدار که بار یه کردی کوفتمون

 که حاالم
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 اینبار میری داری همینجوری هووویی-من

 خوبه؟ بمیری تو میخوام

 میکنین معرفی خودتون-اقبالی

  داخل اومد مهیار یهو

 اینجا شدتت چی گلم ابجی جونم ویتنا-مهیار

 بود نگران خیلی قیافش میکنی چیکار

 یاال-پاشا

 ونا بشه کم یکی ابجیم موهای بابا گمشو-مهیار

 دونه دونه میکنم شیویداتو

 فهمیدی؟ کجا از تو مهیار-من

 ؟ بودم خله پاشا این پیش-مهیار

 میکردی چیکار این چیش چی؟=من
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 میکردیم دعوا داشتیم همیشه عین هیچی-مهیار

 شد وارد رامبد که دادم معنایی بی تکون سرمو

 رادوین بعدشم

 خترد درصد صفر زیر احیانا ما فامیل تو میگم-من

 کجا از شماها بابا ای ندارم بابا مامان نبود؟من

 فهمیدین؟

 وت میشه مگه اخه-گفت گرفتو دستمو اومد رامبد

 نفهمم من باشه یچیت

 جاااااااااانم؟-من

 شدی میتا عین چرا تو ویتی-رادوین

 جون از دور-پاشا

 بعععله-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

635 

 

 ثم وبد پسر اینهمه فامیلمون تو اگه من-اقبالی

 بخدا نمیترشیدم ویتی تو

  ترشیدم من مگه اخه

  خنده زیر زدن ملت

 کنم دعوا برم خاله دختر ویتی– رامبد

 باکی؟-من

 دیگه پاشا با-گفت و خنده زیر زد رامبد

 ؟تا مادر از بهتر ی دایه شدین االن غلطا چ-من

 حاال میخوایین چی چتونه نبودم من که دیروز

 میخوایین؟حاال چی دوتا شما یچی مهیار و پاشا

 چی؟ بقیه حدودی تا رامبدم بگیم

 چغندریم اینجا ما فقط ویتی-رادوین
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  برمیخوره هویج به دارین اختیار-من

 زووود اقایون بیرون برین-مرادی

 کین چیکار میخوایی نرم-پاشا

 برو دیگه نبر ابرو پاشا-من

 مگه دنبالت بیام تازه میخواستم من-پاشا

  خونتون بری نمیخوایی

 یدبفرمای بلده خونشو راه شما خانوم ویتی-مرادی

 شلوغ اما کوچیک اتاق اون وارد مدیرمون

  زد سکته و شد من بیمارستاینه

 گفت زدو دید و ر پاشا پای سرتا جلو اومد

 صالحی؟ اقا-
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 جدا خنده زیر زد شیری صاحل کنار اوریه یاد با

 خودم چرا پ میخندن همه داره خنده من زندگی

 میکنم گریه

 هستم خودم بله-پاا

 کی شما نیمدونستم من روز اون ببخشید-

 وگرنه هستین

 خطاب خر خانوادمو کل میزاشتم اگه-پاشا

 ؟ نه میکردین

 نیست مهم کن بس پاشا-من

 میشی؟ مرخص کی-مهیار

 بعد بشه تموم سرمش-اقبالی خانوم

  دیگه برین شماها پس خب-پاشا
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 جاااااااان؟-رامبد

 میکنی بیرونمون داری رسما پوروییا-رادوین

 ها دوباره نکن شروع پاشا-مهیار

 هه اوردن گیر تک منو شوهر اینارو

 یه ننکشی خجالت بزنین بیاین خوبه خوبه-پاشا

 ادد بهشون ناموسی فحش یه زبونشم زیر وقتیا

 دارا نگه مادرتو خواهر احترام-رادوین

 بخوری؟ میخوایی ویی*گ چ ندارم نگه-پاشا

 نمیکشین خجالت دیگه بسه-اقبالی خانوم

 شماها؟

 مدیرمون خانوم و مرادی خانوم و اقبالی خانوم

 منو و کردن رفتن وعزم رگفتن رو شیری دست
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 شده تموم سرمم کردن ول تنها گوریل باچهارتا

 مامان)خاله پیش بریم گفت مهیار بود

 پدر)بابابزرگشون خونه بریم گفت رادوین(من

 هخون بریم اصال-گفت رامبد(مامانم طرف از بزرگ

 من ی

 چه ها شما-گفت و همشون ذوق تو زد پاشام

 میاد باخودم شوهرشم سرم خیر این پورو

  بفرمایید

 میزاری فراتر حدت از پاتو داری-رادوین

 بخور خنک اب برو ناراحتی شما-پاشا

 هان چه شماها به میاد من با ویتی اصال-رامبد

 ویتی؟ نه مگه
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 وگمش برو لطفا نخور اضافی ه*و*گ رامبد-مهیار

 فا جی دنبال برو اینجایی براچی تو اصال بیرون

 مراقب برو رادوین کنی توسکته نشن گم ات

 دیگه برو باش عموت دختر

 و مِن با من کرد نگاه من به چپ چپ رادوین

 گفتم مِن

 کشید زبونم زیر کنم؟از چیکار خو-

 وت نخود نفله کنم مخت بی سر تو خاک-رادوین

 نمیخوره خیس دهنش

 آیناز یا آیسان اوه اوه-رامبد

 ؟ فضول چه تو به-رادوین

 تو به خوشگله ایناز باشم گفته من-رامبد

 از رو ویتی همین میشه خوشبحالت نمیدمش
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 دوباره شکست طاقت دیه بسمه دادم دست

 ندارم

 ابجیه دنبال هیزت چشای خوردی چیز تو-مهیار

 بوده من

 حاال خو-رامبد

 داشتم منم میکرد نگاهشون بز عین پاشام

 خو کنم چیکار میخندیدم

 موندم من و رفت مهیارم و رفتن رادوین با رامبد

 میکشه طول اینقدر چرا سرم قطره چن یه

  کردن مرخصم و شد تموم بالخره

 بینماب رو مامانم برم میخواستم شانس خشکی به

 !مرادی شد؟اه چی میبینی حاال
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 بمل میسوخت سرمم جای بودم نشسته ماشین تو

 یه اخه بستم چشمامو و گرفتمو گاز محکم و

 خونماست مغر و کمر تا که کشید تیر دلم تو چیزی

  پیشرفت

 خوبه؟ حالت تو-پاشا

 ارع عـــامم-من

 گاز لبتو هعی چرا پ نه سخته نه گفتن-پاشا

 درگیری خود میبندی محکم چشماتو میگیرو

 داری؟

 اخـــــــ-من

 خوبه حالت که بگو بازم-پاشا

 داریا؟ دعوا عادیم حالت تو-من

  دهنتو ببند-پاشا
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 چیه؟ من با مشکلت جدا-من

 همینکارات-پاشا

 ودب پام رو که کیفم رو کوبیدم محکم و دستم من

 چیکارکردم؟ مگه من اخه-گفتم

 نیست؟ خونه راهه که اینجا

 ندارم خونه حوصله-پاشا

 الباس این با من میکردی نظرخواهی یه خوبه-من

 نمیام بیرون کل عقل میدن بتادین بوی که

 اییبی تو تا وایمیستم بیرون من خب خیل-پاشا

 مامانم؟ پیش ببری منو نمیخواستی مگه-من

 دیگه روز یه نه امروز-پاشا
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 هی باال رفتم من کرد ترمز خونه جلوی رفت بعد

 فیدس شال یه و کالباسی شلوار و رنگ کرم مانتو

 رفتم و شدم راضی لب برق یه به و انداختمو

 ور گذاشته سرشو و نشسته پاشا دیدم بیرون

 فرمون

 بریم خو-من

 باش-پاشا

 رستوران یک به ما که کشید طولی افتاد راه

 و رسیدیم بزرگ و قشنگ خیلی شیک اما قدمی

 اب تختا جور اون از نبود صندلی میز دشیم وارد

  نشستیم رفتیم داشت پشتی

 میخوری چی-پاشا

 کافیه نسکافه لیوان یه سردمه-من
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 گفتم شامو واا-پاشا

 سردمه میگم من-من

  ینکن تنت پارچه سانت نیم میخواستی-پاشا

  روم انداخت اورد در کتشو

 چی؟ خودت پ -من

 یامب پارچه متر نیم با نیستم تو مثل من-پاشا

 چی هر من میخوری چی نمیگی که تو بیرون

 بیارن همونو براتوهم میگم خواستم

 لعنت اه میگه شیطونه کردم شروع باز اووووووف

 رخداروشک بود کوبیده کباب دیدم شانس این به

 بخورم تهش ته بودم مجبور ورگنه دارم دوست

 ای صحنه یه وایی کردم نگاه واطرافم دور به
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 مرده زن و یه رستوران تو اخه نشد باورم دیدم

  قاوو نمیکرد ولم میکردن بوس همو داشتن بودن

 نمیخوره سنت بدرد68+ بچه-پاشا

 رستوران تو اخه واال چیزیه خوب خجالتم-من

 وستد خیلی همو بگن چی که ملت ببینن میکنن

  کرد ثابت نباید بقیه به که اینو دارن

 اینجا االن اون داری چیکار ملت کار به تو-پاشا

 بندب پس نمیگه هیچی کس هیچ بره زنشم ی*رو

 فقط داد سوز پهلوم یهو بخور غذاتو و دهنتو

 اینجوری باشم سرد هوای تو اه بستم چشمامو

 لو هنو دوتا این ولی میخوردم شام داشتم میشم

 دارین دوست همو فهمیدیم بابا ای بودن نکرده

 ااین دارن نفسی چه شمام زدین بهم حالمو ایش
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 نکن فکرم بهش-پاشا

 چی؟-من

 ثیرتا روت-گفت میخندید ریز ریز داشت که پاشا

 منه تقصیر نگی پاشدی صب بعد میزاره بد

-من پیشونیش رو خورد کردم پرت قاشقمو من

  سر تو خاک منحرف

 برداشتم رو بودن اورده اضافه که کناری قاشق

 به کردم شروع کردم اینجاشم فکر چی پ

 خندیدن به کرد شروع دوباره پاشا خوردن

 دوباره شد چت مرض-من

 باال بیار سرتو رفتن-پاشا

 تموم پاشا اقا غذای بالخره کشت منو این اوووف

 حساب خر عین بود رفته کرد رفتن عزم و شد
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 دممیچرخی و میچرخیدم داشتم منم وظیفشه کنه

 مال بود معلوم که پسره یه با دیدم رو مهیا که

 هیام میشناسم پاتوقو پسرای اخه نیست پاتوق

 دنبالم اومد رفتم منم افتاد من به چشمش یهو

 دور ازش که میرفتم همینجوری داشتم بابا ای

 دخترش پسرو و شوهر با مرادی خانوم که بشم

 کرد صدام پاشام موقع همون اوه اوه اوه دیدم

 مرادی خانوم سالم-من

 شما شدی خوب خانوم ویتی سالم-مرادی

 عزیزم؟

  کشیدیدن زحمت بله-من
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 نممیبی که خوشالم حرفیه چه این بابا نه-مرادی

 بیرون خونواده با میومدی نباید ولی خوبه حالت

 کنی تب ممکنه

 اجازه با محبتتون از مرسی بله-من

 دبو وایستاده اونا پشت پاشا شدم رد کنارش از

 راه تو و شدیم سوار رفتیم باهم و جلوتر رفتم

 بودیم کرده حرکت تازه بود راه وسطای بودیم

 ویتی-پاشا

 هوم-من

  بگم میخوام یچیزی-پاشا

 بگو خو-من

  بابابزرگ-پاشا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

651 

 

 ممیشد نگران داشتم پایین انداخت سرشو بعد

 شده؟ چی مگه

 شده چی ببینی اونجا میبرمت االن-پاشا

 افتاده؟ اتفاقی-من

 اوهم-پاشا

 شده چی بگو تروخدا-من

 میفهمی میریم-پاشا

 شدم جون نصفه دیگه بگو اخه-من

 بریم حاال-پاشا

 ودنب خبری هیچ بابابزرگشون خونه دم رسیدیم

 هیچ بدون درو زد که و ایفون شده چی یعنی

  کردن باز حرفی
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 گرفت بازومو پشت از پاشا شدم که حیاط وارد

  نگیا چیزی-پاشا

 چیو-من

 میفهمی بریم-پاشا

 و مر و سر بابابزرگ دیدم شدیم که خونه وارد

 روزنامه و داده لم ها کاناپه رو نشسته گنده

 میخونه

  سالم-من

 سالم-بابارضا

 سالم-پاشا

 شما؟ خوبین-من

 گفتی؟ بهش پاشا-بابارضا
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  نه-پاشا

 بگو نگفتم مگه-بابارضا

 مام کردین کارو همه خودتون شما بابارضا-من

 اسکوال عین اخرش

  بسه-بابارضا

 از بیرون اومد جوونی دختر یه طرف اون از

 آشپزخونه

 کرد تعارف رو پاشا به رو چایی اومد لبخند با

 ودستش و کرد باالنگاهش باال جلوش رفت پاشا

 و بابارضا طرف کرد پرتش گذاشتو سینی زیر

 گفت

 میاوردی گفتنت قبل باید رو سینی این-

 عقب رفت زدو جیغ یه دختره
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 شدی وحشی سگا عین چرا-بابارضا

 تنکب دختره این یا-بابارضا طرف برگشت پاشا

 ما یا بیرون میره

 تمگف من بابا ای-گفت زدو نیشخند یه بابارضا

  وایمیستی بشتم حداقل

 اما نمیومد خوشش من از مادری شاید-پاشا

 نهم همسن که دختری یه که میدونم شرف اینقدر

 بابام بابای زن بشه بیاد

  افتاد هزاریم دو تازه

 بابا؟؟؟؟؟؟؟ زن-من

  چیه مگه اره-

 گفت اومد دختره اون
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 ی نوه همسن تو نمیکشی خجالت تو-من

 منی بابابزرگ

  ویتی-بابارضا

 وللش ویتی بریم-پاشا

 گینب باباهاتونم ب اینو منه تصمیم این-بابارضا

 ن؟میکنی چیکار دارین میدونین شما که واقعا-من

 دیگه بریم کن ول-پاشا

 داشت اعتماد بهتون چقدر مادری بیچاره-من

 بریم کن بس ویتی-زد داد پاشا

 برم شدم مجبور منم و بیرون رفت خودش بعد

 اون که رسیدیم حیاط های نصفه تا دنبالش

 میکرد صدا پاشارو داشت اومد در صداش دختره
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 و من جلوی اومد برگشتم من اما برنگشت پاشا

 گفت وایستادو

 جاحتیا کمکتون به رضا اقا االن میکنم خواهش-

 پشت همونجوری پاشا بزارین تنهاش نباید داره

 گفت بهش

 اینجا تو پ داره احتیاج ما کمک به اون اگه-

 و کلفتت میشیم ما کردی فک ؟نکنه ای چیکاره

 یکی و برگشت بعد میکنم گوش میگی چی هر

 ماش وقت هر خانوم ببین-گفت و برد باالتر صدا

  میایم ما رفتی

 نم کنید باور نه-گفت و گرفت منو دست دختره

 میخواستم فقط کنم کارارو این نیومد
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 چیزی میخواستی-حرفش وسط پرید پاشا

 ما مادری ی خونه دیگه شدی بشی صاحاب

 م بیا معتادا ی خونه از میخواستم فقط بخدا نه-

 بیرون

 همین عین همتون-پاشا

 ممحک دستمو که برم میخواستم منم رفت بعدم

 بهش ای منتظرانه نگاه برگشتم داشت نگه

 انداختم

 شما نوه همسن میدونم درسته فریبام من-فریبا

 میاد که کی هر بزاره ادم پدر وقتی خو ولی

 هبش نزدیک خدترش به میده بهش پولی خونشو

 هرزه نمیخواستم نمیومد بر من از ای دیگه کار

 خو بگیرم نام
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 دیگه بیا ویتی-پاشا

 بزنی؟ حرف بلدی اصال اسمه؟ ویتی-فریبا

 اللم یعنی حرفش این از شدم ناراحت خیلی

 دیگه

  میزنی حرف خوب فقط شما نه-من

 میخوام معذرت-فریبا

 سالته؟ چن-من

 42-فریبا

 پا بدی ی خونواده تو-گفتم زدمو نیشخندی

 های بچه به حتی خونواده این تو گذاشتی

 همخوناشون به حتی نمیکنن رحم خودشونم

  منم منظورت-پاشا
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 ارهد فاصله باهام سانت نیم دقیق دیدم برگشتم

 ینارباس یه همتون بابارضا بابام تو دقیقا ارع-من

  بریم بیا گمشو هع-پاشا

  رفت شلوارشو جیب تو کرد و دستش بعدشم

 ردهک کمک ما به همیشه خوبیه مرد رضا اقا-فریبا

 میکردم مرتب دوشم رو کولمو داشتم که من

  بود همینجوری خودشم ی نوه واسه کاش-گفتم

 راه سرعت به شدم که سوار بیرون رفتم بعد

 سگ دوباره عوضی ببندم درو نداد اجازه افتاد

 شده

 یرخ سبب میخواسته فقط بابابزرگ کنم باور-من

 بشه؟
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 بازیاشه س*هو سر-پاشا

 میزنی حرف بابارضا راجب داری-من

 رهت کوچیک شم نوه از که دختری با وقتی-پاشا

 میگن؟ چی کار این به میکنه ازدواج

  بابابزرگمونه اون بالخره-من

 درک به باشه-پاشا

 اومدم بعدم گرفتم دوش ی باال رفتم رسیدیم

 انندم کالباسی کمرنگ صورتی تیشرت یه بیرون

 یا زهی خیلی یا باید ادم مانند طوری ساپورت یه و

 رو هنشست پاشا دیدم بفهمه تا باشه مست خیلی

  میده مالش هاشو شقیقه دستاش با داره و

 خوبه؟ حالت-من

  کن ولم ارع یعنی داد تکون سرشو
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 بگو که نداره غرور نیست خوب حالت خو-من

 بیارم قرص برات

 میخوری؟ داری ی*وه*گ چه تو-پاشا

 چی؟-من

 ی؟نمیکش خجالت-گفت و جلو اومد شد بلند پاشا

 بکشم خجالت چی از میگی داری چی-من

 زیاده روتم-پاشا

 میگی؟ چی نمیفهمم-من

 دیوونه نیست معلوم چشه این

 شد بدبختم صورت نثار محکم سیلی یه

 کبود االن که خوشگلم لپ رو گذاشتم دستمو

 توهم رفت اخمام.... حتما شده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

661 

 

 شدی؟ چته؟دیوونه-من

  چه تو به-پاشا

  بزنی ادمارو الکی ای دیوونه مگه-من

 میخواد دلم زنمی-پاشا

 پاره کاغذ چهارتا گفته اینو کی-من

 هبگ همینو جسمتم کنم کاری میخوایی-پاشا

 که من اخه شدم دوال شکمم تو زد محکمم مشت

  اخه چشه این نکردم کاری

  کرد وراستمو گرفت بازوهامو

 دستشو که عقب برم میخواستم چشمام تو

 اومد اخه چشه این نتونستم کمرم رو گذاشت

 -گفت ترمو نزدیک
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  کرد کشف قزوینو پا سنگ که کسی روح تو-

 گفت و گوشم نزدیک برد جلوتر اورد سرشو

 نباشه تو عین اما باشه مست ادم-

 چمه؟ من مگه-من

 عمرم تو که هستی فردی ترین الشی تو-پاشا

  دیدم

 میگی؟ چی داری میفهمی-من

 دادم هلش باال اورد و سرش زدو نیشخند یه

 اپاش که کرد باز موهامو تخت رو نشستم و عقب

 شد چی نفهمیدم تخت رو شدم پرت داد هلم

 دش حالیم که کرده برخورد یکی با لبام دیدم یهو

 رو گذاشتم دستمو بود بلند ناخونام خبره چه

 دش خونی دستم اوووووف کشیدم محکم بازوشو
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 هیچی متوجه من گند شانس این به لعنت اه

 دمش این متوجه ولی بره میخواستم فقط نبودم

 ......ام یقه رو رفته دستش که

 امونمم اما کشیدم جیغ کلی نشد زدم زور هرچی

 نداد

 ادمی هیچی بگم میتونستم شدم بیدار که صبح

 کمرم باالنمیاوردم اما میخورد بهم حالم نمیومد

 در کمرم کلی میسوخت شکمم میکشید تیر

 یشبد از هیچی وایی شم بلند نمیتونستم میکرد

 خوب حالش که پاشا شده چی یعنی نبود یادم

 دهش چی برگشتم و حموم رفتم من تا چیشد بود

 شدم حموم وارد وقتی ولی کرد اینجوری که بود

 مالفه وقتی شم راحت شاید بگیرم دوش یه که
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 خورد محکم و خید چر سرم رو دنیا دیدم رو ها

 پاشا میکردم ق هقه شد سرازیر اشکام زمین

 تمام پاشا میاد بدم ازت اشغاله اون کرده چیکار

 ممکن نحو بدترین به رو اوردی سرم که بالهایی

 شدم حموم بخیال بیرون رفتم میکنم تالفی

 باز خمارم چشمای میشد کنده داشت کمرم

 همتوج رفته گوریم کدوم نیست معلوم نمیشد

 درست چون شدم کمد روی هایی خورده شیشه

 تو ولی شکسته اونجا یچی انگار بود روم روبه

 کردم که بازش بود لباس وفقط فقط کمد اون

 که دیدم رو مشروب و الکل شده خورد ی شیشه

 عوضی بوده مست همون پ ریخته لباشم روی

 الشی تو مث باشه مست ادم میگفتا همونجا

 روز دو میکردم گریه زیاد درد از نباشه
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 وت بخورم یچی نشدم بلند حتی وبدم همینجوری

 رفته پاشده گوری کدوم نبود معلوم دوروزم این

^MAHOSH^ 

 لتم اخه داشتم درد خیلی کنم چیکار بودم مونده

 چرا من پ دارن درد فقط اول روز همون

 کمرم نداریما شانسم اه المصبو اخه اینجوریم

 میکرد درد بشدت سرم میشد کنده داشت

 مه یاسی بزنم زنگ شیری به میکشیدم خجالت

 شیری همون میندازه دست ادمو فقط وللش که

 و گرفتم میز روی از گوشیمو رفتم بزور بهتره

 گرفتم شمارشو

 شیری الو-من
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 گرفته؟گریه صدات خوبی؟چرا ویتی-شیری

 کردی؟هان؟

 میتونی دیگه بگیر دهن به زبون وایی اخـ-من

 اینجا؟ بیایی

 کجا-شیری

 دیگه ما خونه-من

 شده؟ چی... چی برای اهان-شیری

 میگم بهت بیایی؟بیا زودتر میتونی-من

 بفرس ادرسو فقط باش-شیری

 باش-من

 اصال اخه نموندم خداحافظ منتظر کردم قط بعد

 لباسامو باال بزور رفتم بود بریده رو امونم درد
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 یمشک مانتوی و مشکی شلوار یه به کردم عوض

 از اگه که بود جوری طوریش شدم راضی توری

 زا منم میشه دیده بپوشی قرمز و سفید زیرش

 یدهد استینام ولی پوشیدم مشکی تاپ یه زیرش

 به کمرم انداختم هم ای قهوه شال یه میشد

 وایی بگم چی شیری به حاال میکرد درد شدت

 جلوش رفت ابروم

 اینکه مثل خداروشکر کردم باز درو رفتم اومد

 ممعلو بود بسته سگه داخل اومد بود نکرده قفل

 نشسته مبل رو اومد در صداش فقط چون بود

 دو هک وقتی حتی پاشم نمیتونستم اصال بودم

 بود گذشته روزم
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 نیومدی مدرسه عزیزم؟چرا خوبی ویتی-شیری

  روز دو این

 میومد گوله گوله اشکام بستم محکم چشمامو

  گفتم و کردم باز چشمامو بگم چی بودم مونده

 داری؟ سراغ زنان متخصص شیری-من

 ؟ چی برای– شد گرد چشماش شیری

 بره دستم شد باعث که کشید تیر یهو کمرم

 بببند چشمامو بگیرمو گاز لبمو و کمرم روی

 زده جرغه ذهنش تو چیزی حس

 نکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟-شیری

 فقط خواهشا نپرس چیزی هیچ شیری وایی-من

 ن یا داری بگو
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 رفته کرده ازدواج که دوستام از یکی-شیری

 دوست باهاش من دکترا همین از یکی پیش

 پیشش؟ بریم میخوایی شدم

 بگیر نوبت بزن زنگ اره اخ-من

 بعد داد وقت تا کرد خواهش کلی زد زنگ شیری

 -گفت منو پی اومد

 .. شد اینجوری که شد چی-

 نبود حالیش هیچی کنم فک نمیدونم-من

 یاب اوردم ماشین من پاشا این شه لعنت-شیری

 بریم

 دمن نشون زیاد کردم سعی پاشدم گرفت دستمو

 چی بگم خدا میشد مگه ولی دارم درد خیلی که

 میاد بدبخت من سر بال چی هر که پاشا نشی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

671 

 

 ستهب چشمامو توراه توئه ی عالیه شخص تقصیر

 ورمجب داشتم زیادی درد بیاد خوابم اینکه نه بود

 داشتم درد وقتی همیشه ببندم چشمامو بودم

  میبستم چشمامو

  ویتی رسیدیم پاشو-شیری

 باش-من

 روی به ولی داشتم درد بدجوری شدم پیاده

 قهطب رفتیم شدیم اسانسور سوار نیاوردم خودم

 حامله که زنایی همه شدیم اتاق وارد دوم ی

 میکردن تحمل داشتن رو زیادی درد یا بودن

 شوهراشونم اینا خب ولی بود مشخص کامال

... .لعنتی نیست پاشا که بهتر اه بود کنارشون

 هک گفت منشی به رفتم شیری نشستم رفتم
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 ساعت نیم گفت اینا و بده حالم برم باید زودتر

 دیگه

 االب وسرمو بودم بسته چشمامو ساعتو نیم کل

 دیوار به صندلیش اخه دیوار به بودم داده تکیه

 بود چسبیده

 بریم؟ کردن صدامون ویتی-شیری

 تا بود جوون دکتره داخل رفتیم و شدم بلند

  باشه 25 میخورد حدودی

 داوودی خانوم سالم-شیری

 ایشاهلل خوبی؟چخبرا جان شیرین سالم-داوودی

 اومدی ک باشی نداشته مریض

 بده خیلی حالش دوستم اتفاقا-شیری
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 ام زده خشکی لبای خمارمو چشمای حالت با من

-گفتم شده سفید االن بود مشخص کامل که و

 داوودی خانوم سالم

 بشینین بیاین عزیزم سالم-داوودی

 ستنش ما نشستن با بودا شده بلند البته خودش

 خانومه؟ خب-داوودی خانوم

 صالحی-من

 صالحی ویتنا-شیری

 من تخت رو بفرماییند جان ویتنا خب-داوودی

 و کشیدم دراز رفتم شدم بلند کنم اتون معاینه

  باال برد ابروشو تای یه کرد ام معاینه

 گفت و نشستم رفتم
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 بدونی؟ میخوایی چیو-داوودی

 شدم؟؟؟؟؟ زن من...من مـــــــــــن-من

 معلومه-داوودی

 معلومه میکنم من که سوالیه چه این اخ-من

 دیگه

  شدن سرازیر اشکام و بستم محکم چشمامو

 کردی؟ ازدواج-گفت کردو اخمی داوودی

 که معلومه داوودی خانوم حرفیه چه این-شیری

 اره

 ناراحتی؟ چرا پس-داوودی

 جان ویتی باهاش داره مشکل یکم خب-شیری

 بریم
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 دکتر خانوم ممنون اوهوم-من

 بخوری بنویسم مسکن وایستا پس-داوودی

 داد و نوشت.. بشه کم دردت از یکمی شاید

 گفت رفت شیری دستم

  بیرون رفتم شدمو بلند

 رمس پشت هم شیری اسانسور بدون پایین رفتم

  میدوید

 بری؟ میخوایی کجا ویتی-شیری

 برم کجا خونه میرم-من

 میرسونمت بیا-شیری

 برم پیاده میخوام نمیخوام-من

  حالت این با دختر سرت به زده-شیری
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 ام دیوونه ام دیوونه من اره سرم به زده ارع-من

 یجوری میخوان همه میشم دیوونه دارم کردن

 ونحالیش نشناختن منو هنو ولی باشم ساکت من

  بالخره میفهمن طرفن کی با میکنم

 شده اشکی چشماش بود گرفته گریش شیری

 نمک دعوتت عروسیم میخواستم جون ویتی– بود

 دیگه ی دوهفته برای

  شد تا چهار چشمام

 این عروسیت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟به-من

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟/زودی

 دش تموم کرد کاریش نمیشه دیگه خب-شیری

 هست؟ کی تحفه این حاال نمیشه باورم-من
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 ی کارخونه شرکای از یکی نمیشناسمش-شیری

 بابابزرگته

 همشون ذات تو توف-من

 داده اجازه خودش به چطوری واقعا ارع-شیری

 نه؟ک استفاده سوء ام منگنه تو من میدونه وقتی

 وایستا اش کاسه میزاریتو هم تو عزیزم-من

 میکنی حالیش

  بریم بیا حاال میکنم حالیش ارع-شیری

 خونه دم تا رسوندتم و شدم ماشین سوار رفتم

 داخل بریم بیا-من

 خوشم ازش اس خونه پاشا وقت یه نه-شیری

 نمیاد
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 ازب حیاط در داخل رفتم زدمو خداحافظی لبخند یه

 خونه؟ اومده یعنی بود

 شر شر صداس باال از نبود هیچکس داخل رفتم

 میومد اب

 خورد زنگ گوشیم یهو

 بله-من

 ویتی-امیرعلی

 !!!!!!!امیر؟؟؟؟؟؟؟؟-من

 تو؟ خوبی خودمم ارع-امیر

 چطور؟ اره-من

 پیش روز دو یا دیروز نگفت چیزی پاشا-امیر

 امروز؟ همین یا نیفتاد اتفاقی
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 مثال-من

 بیدادی دادو دعوایی چمیدونم-امیر

 چطور؟-من

 میخوام معذرت من عزیزم ویتنا-امیر

 میکنی؟ خواهی عذر که شده چی مگه-من

 نمیدونی؟ یعنی-امیر

 نه-من

 لایمی یه برام میگفت کرد تعریف برام نشست

 با بوده اومد و اتش خونده پاشا انگار فرستاده

 دهمیکر فکر پاشام انگار بوده کرده دعوا امیرعلی

 مباور دارم ای رابطه امیر با االنم من که بابا مثل

 شد اینجوری امیرعلی خاطر به یعنی نمیشد

 عقط متاسفم یه با علی امیر بود اومده در اشکام
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 الاص ندیدمش نشنیدمو صداشو میشد دوماه کرد

 دلم تو اشوب اما کرد ارومم صداش نبودم یادش

 هکرد فراموشش کامل میخواستمش بازم انداخت

 قلبم دوباره صداش حتی شنیدن با اما بودما

  اومد در اشکم گرفت اتیش

 ام اجازه با گذشت خوش بیرون به به-پاشا

 بیرون میری

 شو خفه-من

 هوویی-پاشا

 کالت تو-من

 عوضی شو خفه خودت ات لوازالمعده تو-پاشا

 بودی قبرستون کدوم

  مونده وا توئه قبر سر-من
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 صاف اومد و بود شده نزدیک بهم خیلی جلو اومد

 اومدی بیرون رفتی-گفت و شد خیره چشمام تو

 خبره؟ چه شده دراز زبونت

  گمشو برو پاشا حت تورو ای تو مرگ خبر-من

 بودی؟ قبرستونی کدوم پرسیدم-پاشا

 دکتر-من

 شده؟ چیکار؟چیزیت-پاشا

 خودشم رو به پورئن ملت چه عجبا برم رو و ر ای

  واال نبودم من میگه بگم االن نمیاره

 شد بد حالم دیدم گودزیال هیچی-من

 رفتی پیش دوروز ماجراهای بخاطر جدا-پاشا

 دکتر؟
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 باال رفتم حرفی هیچ بدون و شدم سرخ-من

 تو سرمو نشستم و تخت رو کردم پرت شالمو

 چه این اخه کشید تیر دوباره کمرم گرفتم دستام

 خودم دور میخواست دلم داره حدی دردم رسمیه

 داخل اومد پاشا که حیف اما بپیچم

 داشت؟البته درد خیلی چیه:گفت زدو نیشخند

 یه تازه توانمو نه داری منو زور نه داشتی حقم

 داری حقم بوده روت کیلویی صد ادم

  پا سنگ معدن نی رو-من

 بد من به اما-گفت و نشست کنارم اومد پاشا

  نگذشت

 داد نشونم بازوشو و اورد در بولیزشو

 توئه خالکوبی های خالقیت از این-پاشا
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 بپوش لباستو ادب با حقته-من

 رو کرد پرت بولیزشو بعدم راحتم نمیخوام-پاشا

 گرفت دستمو که شم بلند میخواستم زمین

  نشوندتم

 میگی؟ چی-من

 بودی؟ دکتر جدی جدی-پاشا

 دارم؟ شوخی باتو من-من

 واقعنی؟-پاشا

 بابا کن ول اه-من

 اخی– گفت ای مسخره حالت با کردو بغلم

 کن ولم درد و اخی کوفت اخی-من

 نیمخوام-پاشا
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 کن ولم بخوایی دردو-من

 نیمکنم-پاشا

  کن ول میدم هشدار-من

 نمیکنم ول بده برقی چراغ-پاشا

 خیلی خیلی خیلی گاز یه بود دهنم رو بازوش

  گرفتم محکم خیلی

 رو رفت دستش و بست محکم چشماشو پاشا

 سالمش دست اون با که برم میخواستم دستش

  روحت تو ای اه شکمم رو رفت دستش

 دیگه کن ولم اخه چته تو اَه-من

 گرفتی؟ گاز چی واس-پاشا

 حقته-من
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  بزنمت منم خوبه-پاشا

 میکنی غلط که تو-من

 هووووی-پاشا

 کالت تو-من

 داشتی ورش تو ندارم کاله من-پاشا

  تو مثل نیستم کالهبدار من-من

 خودت تو میشی پورو داری دیگه-پاشا

 چی من-من

 تو یعنی میخواد رو میخواد خجالت جدا-پاشا

 دختر؟ نداری حیا ام مورچه نصف ی اندازه

 چطور؟-من
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 رو بهت میکنم خوب همون متاسفم برات-پاشا

  پورو نمیدم

 چی؟-من

 اماینقدر نمیکردم فکرشم متاسفم برات-پاشا

 باشی زه*هر

 میزنی؟ زر داری چی-من

 تو هک هستی ادمی ترین عوضی تو شو خفه-پاشا

  دیدم عمرم

 تهمت یعنی حرفات این-من

 گذروندی تهمتم از تو-پاشا

 شد؟ چت دفعه یه هست معلوم-من
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 ادم تو ولی شی ادم داشتم دوست خیلی-پاشا

  نیستی بشو

 بفهمم حداقل بگو درست میگی چی داری-من

 کردم چیکار

 خودتم خواهر به نمیکشی خجالت تو-پاشا

 میکنی؟ خیانت

 تکرار رو بابام اشتباه داری توهم پس اهان-من

 چشمام از اشک و بستم محکم چشمامو میکنی

 فهکال بولیزشو و شد بلند من خواست بدون اومد

 با مزن یروز نمیکردم فکرشم حتی-گفت و گرفت

 بشه دوست خواهرش شوهر

 اشتباه داری کن باور میکنی اشتباه داری-من

 میکنی
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 سرمو شدم بلند میشه؟ چجوری اشتباه-پاشا

 گفتم و پایین انداختم

 بگم نمیتونم-من

 التمخج ارع– گفت و ام سینه تو کوبوند بولیزشو

 بره بخواد نداشت وجود اعتمادیم المصب داره

 میکنی اشتباه داری مادری خاک به-من

 گفتم دهنم تو کوبوند دستش پشت با محکم

 ارزش برات فقط همینقدر مادری-

 خودت بازیای هرزه با رو مادری داشت؟ارع؟خاک

 نکن قاطی

 نهک باور که بگم کی به اینو نیستم هرزه من-من

 میفهمی نیستمممم

  میزدم داد داشتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

688 

 

 الی جرز ارزش که هستی ادمی یه... تو-پاشا

 تورو من ولی میخوره بهم ازت حالم ندارم دیوارم

 ببین حاال میکنم ادم

 ارزشم بی من اره-گفتم و دادم تکون سرمو منم

 ؟هان برم بزاری نمیکنی ولم چرا ارزشم بی اگه..

 بم فردا اونجوری... راحتی همین به-پاشا

 شد تموم دیگه بود خنگ میگی میخندیو

 عذر ازم خودت شده چی بگم بشینم اگه-من

  حیف اما میکنی خواهی

 اگه میدارم نگه عمورو حرمت که حیف-پاشا

 دنبو رگام تو خونت یجوریم و نبودی عموم دختر

 نمیزاشتمت زنده االن

 رمب بزار پس میدونی رو فامیلی حرمت خوبه-من
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 ات شی ادم وقتی تا همینجا میشینی نع-پاشا

 یلیخ میکنی ازدواج وقتی تو که کنی قبول وقتی

 که کنی قانعم تونستی وقت هر میشه عوض چیزا

 که اس موقع اون نداشتی ای رابطه امیرعلی با

 هدیگ امیره همون امیر این راستی.... میشه باورم

 امیرساالره شاید گفتم که من توسر نه؟خاک

  سرم تو دوعالم خاک منظورم

 کن تمومش-من

 سرپ کلی بیرون میزارم پامو کنم تمومش-پاشا

 ممیگیری ویتی این از انتقاممو میگه جلوم میاد

 میرم تو خاطر به بار یه روزی برسون بهش

 اون و این با میکنم دعوا بار یه روزی کالنتری

^MAHOSH^ 
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 االن که ؟منی منه خاطر به همش یعنی اهان-من

 مدرسه تا خونه کردم طی که راهی تنها دوماه

 کارا این از گمشم برم کردم وقت کی بوده؟من

 بکنم؟

 خرم منم-پاشا

 شاید نمیدونم-من

 درمیاریا؟ شورشو داری-پاشا

 قصه بده ادم من بود جوری همین همیشه-من

 جلوی بود خوب بود کی هر من جز به بودم

 ینا که رسیدم روزی چه به ببین گرفتم اشکامو

 ..میگه بهم داره پاشام

 ایدب بودم درد بیخیال دیگه نبرد خوابم شبو کل

 دمبو افتاده عقب کلی حتما مدرسه میرفتم فردا
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 اشاپ صدای با صبح بود ریخته بهم بلکل اعصابم

 شدم بیدار

  ویتی شد دیرت شو بیدار ویتی-پاشا

 بود عصبی هنوزم دیدم رو پاشا شدم بلند

 و پوشیدم لباس رفتم شدم بلند نکردم توجهی

 پایین رفتم زدمو مسواک شستمو صورتمم

 یکل نداشتم حوصلشو حالو نخورمد ام صبحونه

 ملتح ساشاشو ویکی زشت ی قیافه وایستادمو

 هی با نکنه پاشاس خود شبیه شدم متوجه کردم

 ام خنده خودم فکر از کرده ازدواج ماده سگ

 هه گرفت

 بریم-پاشا
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 در دم افتادیم راه و باغچه کنار از شدم بلند

 جوون پسر یه با اقبالی دیدم که بودیم مدرسه

 داخل رفت

 شود چه اوه اوه-من

 جان؟-پاشا

 نه؟ کردم فک بلند کنم فک-من

 اوهوم-پاشا

 خداحفظ-من

 اقبالی میبینم داخل رفتم ادب بی نداد جوابمو

 لک شد بیچاره که بود اورده بار یه اورده پسرشو

 تب بود دوم زنگ خوردنش چشماشون با دخترا

 هی سرویسا رفتم بود بد خیلی حالم بودم کرده

  اومد دنبالم هم شیری بزنم سرم به ابی
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 خوبه؟ حالت ویتی-شیری

 همه که شور دست قسمت تو سرویسا تو رفتم

 هه رنگه سفید میشورن دستاشونو

 همقعن بشه عوض هوات دربیار اتو مقعنه-شیری

 بد حالم کردم باز مانتومم های دکمه اوردم در امو

 که دستشویی تو میرفتم راه هوا به سر داشتم بود

 رسید معلغ اجل مهیا

 خوبی؟دوروزه گالب گل خانوم ویتی به به-مهیا

 شده؟ چی نی خبری ازت

 لعنت دستشویی معرکه خر بر-من

 ااونج مگه بود گردنم رو چشمش جلوتر اومد مهیا

 میکنه دقت داره که نوشته چیزی

 چیه؟-من
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 بسیجی؟ خواهر کبوده چرا گردنت-مهیا

 کبوده؟ گردنم چی-من

 بوده وحشی اینقدر عنکبوتی کدوم ارع-مهیا

 باالنیادش باش مراقب بابا ای شده سیاه کامل

 بیشتر تو به عزیزم باش خودت مراقب تو-من

 نه؟ مگه اخه میرسن

 کبودی تو که فعال-اورد باال جوش مهیا

 میخوابی یکی بغل شب هر تو فعال-من

 داری منم امار خوبه-مهیا

 نمیدونی؟ مگه خوبه امارم به دست-من

 دارم اطالع-مهیا

 شهرامی؟ با هنو-من
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 ن-مهیا

 پ نیست بشو ادم اون-من

 کال عوضیه-مهیا

 و بستم هامم دکمه و انداختم امو مقنعه

 گفت مهیا که بیرون برم میخواستم

 بگیرم ازت رو ادرسی یه میخواستم ویتی-مهیا

 کی؟ ادرس-من

 بچه که.. بدی بم رو یکی ادرس... میخوام-مهیا

 کنه سقط

 بچه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-من

 پایین انداخت سرشو

 ؟ خودت با کردی چیکار تو مهیا-من
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 سالته61 هنو بچه-دادم ادامه و گرفتم اشو یقه

 چیزیه خوب خجالتم

 بود متاسف فقط نمیکرد ام گریه حتی

 کیه؟ از بچت حاال-من

 شهرام....ش.ش.ش.ش-مهیا

 برگردودنم رومو و کردم ول اش یقه

 مهیا بیچاره شهرام؟تو؟اه نمیشه باورم-من

 چیکارکردی؟ خودت با میفهمی...

 نفهمه بابام میخوام فقط میدونم-مهیا

 کنی ازدواج نیمخوایی تو میفهمه ک بالخره-من

 مگه؟

 نمیمونم اینجا من-مهیا
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 کنی شروع غلطاتو بازم بری میخوایی ارع-من

  همیشه مثل

 هیچی بودیم مست کن تمومش-مهیا

 نمیفهمیدیم

 پا و دست ی دختره همون تو نمیشه باورم-من

 بودی چلفتی

 خفنیم خودم واس دیه االن-گفت غرور با

 ساده خیلی ای ساده-من

 چی؟؟؟؟؟؟؟-مهیا

 بچشه اون که میکنه قبول شهرام بنظرت-من

 ما دیگه کی یه پا معلوم کجا از بودی بامن میگه

 باشه نبوده

 میخوام همین واس-مهیا
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 ندارم ادمارو اینجور ادرس من-من

 دکتری خودت دیگه شما دارین اختیار-مهیا

 ادستت زیر برم حاضرم اصال چیه به چی میدونی

 نخف خانوم دختر ببین-گفتم و گوشش تو زدم

 بدون اینو داره فرق بودن شی-ال با بودن

 چجوری اس حامله االن اون یعنی بیرون رفتم

 ساده که معلومه ولی اوناشه از اینم مدرسه میاد

 ساده خیلیم اس

 باشه چیز این نمیشه باورم وایی-شیری

 هه چیز-من

 زنگ دش تموم بالخره کالس سر نشستیم رفتیم

 رفتم میپاد و بیرون داره دختره یه دیدم بود اخر

  کلش پشت زدم
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 میپایی؟ کیو-من

 بزرگه در اون بود باز کامل درش یه حیاط در

 همکالسیم مهساس دختره دیدم

 ام بی ماشین اون به میبینی رو پسره اون-مهسا

  داده تکیه مشکیه و

 خو-من

 مونده دوساعت هنو اومده کی دنبال کیه-مهسا

  ک بود پاشا هَـــــو کیه ببینم کردم نگاه

 بفهمی میخوره بدردت چه خو-من

 زده اینو مخ زنی مخ کدوم ببین-مهسا

 بنده اون مخ اون شاید میدونی کجا از تو-من

 زده خدارو
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 ک نداریم اینا از ما ی مدرسه تو بابا نه-مهسا

 جــــــانم؟-من

 منو همین برای ما ی مدرسه بود اومده تازه مهسا

 که اخرم زنگ کردم ولش منم نمیشناخت

 کرد ایجاد صوتی الودگی مخم تو رفت صداش

 برن همه تا وایستادم بیرون رفتم منم خوردو

 پاشا طرف بیرون رفتم بعدش

 شودست یکی شدم متوجه کردم باز که ماشینو در

 مکن نگاش طرفش برگشتم بست درو گذاشتو

 چشمام شدم مواجه مهسا با پورو بچه کیه

 شد فرنگی گوجه چهارتا

 تو؟-من

 تویی؟ پس-مهسا
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 منم؟ چی-من

 نسبت؟ بببینم بگو خب اوووووم-مهسا

 وش سوار ویتی خدمتتون؟ بدم شناسنامه-پاشا

 دمش هلو اینجا کاشتی منو ساعته سه نداره حال

 هلو اخی-من

 دیگه شو سوار مرض-پاشا

 میخوره منو االن این برو ویتی-مهسا

 متوجه پاشام گرفت ام خنده اونجاها رفت فکرم

 گفت و شد

 دیگه شو سوار نخور اضافی گو ویتی-پاشا

 به پاشام و شدم سوار کردمو خداحافظی مهسا از

 حرفی هیچ خونه رسیدیم رفت باد و برق سرعت
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 بولیز یه کردم عوض لباسامو باال رفتم نزدمو

 نشستم و پوشیدم مشکی شلوار و خاکستری

 رو دوساعتی یه سرم خیر بخونم درس یکمی

 دیدم بخورم اب پایین رفتم بعد خوندم درس

 پاشا هب توجه بدون میبینه فیلم داره نشسته پاشا

 گفتم وایستادمو جلوش رفتم و خوردم اب رفتم

 نکن بیدارم نمیرم مدرسه فردا من-من

 براچی؟-پاشا

 تعطیله-من

  باشه اهان-پاشا

 کف افتاده که اتفاقات به کشیدم دراز و باال رفتم

 توپ شد سرازیر اشکام افتادم امیرعلی یاد کردم

 نمیبرد خوابم ولی خوابیدم و کشیدم روسرم رو
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 که اومدن در بازم اشکام میکردم چیکار باید

 بستم چشمامو شنیدم رو در شدن باز صدای

 بود روشن خواب شب چون بود اش سایه متوجه

  میشد معلوم

 خوابیدی؟ ویتی-پاشا

 نارمک نشست کشید سرم از پتورو ندادم جوابشو

 گفت و صورتم رو گذاشت دستشو

 گریه هم و میخوابی هم نیستم خر من-پاشا

 توچشما نمیشه باورم ک دیدی خواب نگو میکنی

 جلوش نشستم و کردم باز چشمامو کن باز

 چیه؟-من

 خواب؟ به میزنی خودتو عادته-پاشا

 فضوالن با دیدار مشتاق-من
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 نده این تو نگفتم هیچی میخوام من هعی-پاشا

 خو کن باز منو

 نگرفته جلوتو کسی-من

  داد تکون سرت تو خاک معنی به سرشو

 پاشا-من

 هان-پاشا

 ممیر نمیرم ک مدرسه فردا من میگم..کوفت-من

 مامانم پیش

  گفت و باال انداخت ابروشو تای یه

  تو مارو کشتی بابا باش-پاشا

 هب شررت کنم مومیاییت بیا ای زنده چرا پ-من

 دیگه برسه ایندگانم
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 بشنونی؟ منو مرگ خبر داری دوست خیلی-پاشا

 بگم؟ راستشو-من

 اوهوم-پاشا

 کنم؟ کل کل کی با من بمیری اگه-من

 ات گانه سه فرق بر عالم دو ک خا-پاشا

 گانه؟ سه-من

  گفتم چی نفهمیدم خودمم-پاشا

  بیرون رفت بعدشم

 اینو ببخش منو خدایا پسر این شده خل- من

 گانه سه سرخت براش دلم بدبخت کردم دیوونه

 بیچاره بدبخت بابا ای چیه
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 و کردم کارومو مسترا رفتم شدم بلند که صبح

 تنم مانند خزه طوسی مانتو یه و بیرون اومدم

 شال یه و پررنگ خاکستری شلوار یه و کردم

 رفتم نشستم و پوشیدم کمرنگ خاکستری

 بجی تو از خورد زنگ گوشیم سالن وسط رسیدم

 جیب تو داشتم عادت همیشه} اوردم در شلوارم

 {میذاشتم شلوارم

 بلی؟-من

 نه؟ خوبه خیلی حالت معلومه-امیرعلی

 امیر؟-من

 خودمم ارع-امیرعلی

 افتاده؟ اتفاقی-من

 بیفته؟ اتفاقی قراره مگه حتما-امیر
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 کجاست؟ سها میگی چی تو خوبه حالت-من

 چمیدونم من-امیر

 شده؟ چی-من

 نه؟ کردی دعوا خیلی پاشا با-امیر

 منظور؟-من

 نشدی؟ خسته-امیر

 چی؟ از-من

 اشتباهش بازی با که بیخودی زندگی از-امیر

 میشه؟ تموم کی گرفتی

 بشه؟ تموم قراره مگه-من
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 همتهت پشتت بس از نشدی خسته ویتی-امیرعلی

 لتبدی تهمت به که خوبیاته از همش که درحالی..

 میکنن فک همه نشدی خسته... شده

 میکنم خواهش کن تمومش بسه-من

 کنی نابود و من و خودت قراره پس هع-امیر

 دیگه؟

 داره ارزششو سها-من

 نابود خودتو سها خاطر به فقط که واقعا-امیر

 هی با شدی حاضر نداره فرقی سگ با پاشا کردی

 کنی زندگی سگ

 بس-من

 راحتی به بتونم من که نیست ادمی پاشا-امیر

 بمونی ش کنار بذارم
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 بخدا کن تمومش میکنم خواهش امیر..-من

 دبو چی هر کنم چیکار خب ولی منم شدم خسته

 شد تموم

 برام ندارم کاری باهات دیگه من باشه عه-امیر

 خاطره یه فقط ذهنم تو تلخ ی خاطره یه شدی

  خداحافظ

 امیر-من

 چیه؟-امیر

 میخوام عذر-من

 تویی چون-امیر

 نمممنو ازت واقعا-گفتم زدمو مصنوعی لبخند یه

  شدی من مشکالت گرفتار توام

 کردم جان نوش کتک جان پاشا از اره-امیر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

711 

 

 عصبیه کل در اون-من

 سوال یه ویتی.. روانیه فهمیدم خودم-امیر

 بپرسم

 حتما اوهوم-من

 کرده؟ بلند دست روت حاال تا-امیر

 االن همین از کردم حس رو پاشا سرم پشت

 دستم از گوشیم برگشتم زدم رقم خودمو مرگ

  زمین رو شد پرت و خورد سر

 تو؟الو شدی چی ویتی-میومد امیرعلی صدای

 الو؟؟؟؟؟؟؟

 سیگار مثل و گوشیم رو گذاشتم پاشو پاشا

 و حرص با و بستم محکم چشمامو کرد خوردش

 گفت میسابید هم به دندوناشو که درحالی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

711 

 

 میام االن ماشین تو بشین شدی؟برو اماده-

 الفرار خوردم تکون و دادم قورت دهنمو اب

 بعد دقیقه چن بعد حیاط تو کردم پرت خودمو

 هورا نشست و اومد برداشتم سیمکارتمو رفتم

 ممن رسید داشت جتو سرعت کرد بخیر خدا افتاد

 گرفت مچمو که شدم پیاده حرفی هیچ بدون

 نمیره یادم-پاشا

 پس شدم داغون بودم شده اروم یکمی که من

 بدبختم هنوز

 خداحافظ-من

 میام2 ساعت-پاشا

 شد باز حرفی هیچ بدون زدم رو خونه زنگ رفتم

 چقدر ندیدم حیاطو این ماهه سه داخل رفتم و
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 مهمون مامانم شدم متوجه بود بخش ارامش

 هب رسیدم جلوتر پسرفتم باشه میخواد کی داره

  میگفت خانومه یه میومد صداشون ورودی در

 ارزوخیلی خاله بودی بچه وقتی جان ترگل-

 کشید تورو زحمت

 رفتم بود؟چمیدونم من مامان خاله از منظورش

 قسمتای اونا جلو رفتم کردم باز که درو داخل

 رت جلو رفتم بودن نشسته اشپزخونه روی روبه

 میخندید و میگفت باهاشون داشت مامانم

  ندید منو بود من به پشتش

 مامان سالم-من

 رهقط یه طرفم برگشت حیرون چشمای با مامانم

 بعد منم نمیشد باورش اومد چشمش از اشک
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 اب طرفم اومد مامانم بودن اشکی چشمام ماه سه

 زد پامودید سرتا بهم رسید لرزون لرزون پاهای

 بغل منو محکم بعدم و بازوموگرفت بهم رسید

 موداشت ازش که نفرتایی تمام دیدمش وقتی کرد

 کردو ولم زدمو تلخ لبخند یه کردم فراموش

 تو میکرد گریه داشت هنوزم گرفت بازوهامو

 ودمنب مامانم شبیه اصال من میکرد نگاه چشمام

 انممام شبیه فقط چشمام بودم کشیده بابام به

  بود

 رپاس رو دخترتون میخوایین کی تا خانوم-گیتی

  دارین نگه

 از من دیدن با اونجاس ام عمو زن شدم متوجه

 منشستی رفتیم کرد بغلم اومد و شد بلند جاش
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 که خانومه این با عمو زن و مامانم فهمیدم

 یداپ سال بیست بعد رو میزد من همسن دخترشم

  بودن باهم دبیرستان دوران کردن

 کنم عوض لباسامو باال میرم من-من

 ردخو بهاری باد یه کرد باز که اتاقمو در باال رفتم

 چشمامو داد دست بهم خاصی فاز که صورتم تو

 داشت کیتی روش که سفید بولیز یه بستم

 دم بستم موهامم مشکی شلوار یه و پوشیدم

 اختاند رو سیمم داشتم زاپاسم گوشیه یه اسبی

 مبل رو نشستم پایین رفتم توش

 مگه؟ ای خسته-مامان

 باشم خسته چرا نه-من

 نداری مدرسه تو مگه-مامان
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  تعطیله-من

 باال برین ترگل با خوب-مامان

 مزاحمم؟-من

 میگم باشین راحت اینکه برای نه-مامان

 دختر یه کردم نگاه ترگل به بعد باش اهان-من

 صاف بینی و درشت مشکی چشمای با بلوند

 وگرنه نمیشد دیده خوب موهاش بود خوشگل

 شکلیه چه میگفتم

 واتاقم در باال رفتیم شدمو بلند منم شد بلند

 رفتم پشتش خودمم داخل رفت کردمو باز براش

 چیه؟ اسمت-ترگل

 ویتی میگن بهم ویتنا-من
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 ای بامزه اسم چه-ترگل

 هع-من

 کرد گریه اومدنت برا اینهمه مامانت چرا-ترگل

 بودی؟ کجا مگه

 بودم دور ازش ماهه سه-من

 دانشگاه برا-ترگل

 سالمه61 من-من

 چی؟ پس اهان-ترگل

 چپ علی کوچه به زدم

 سالته؟ چن تو-من

 68-ترگل

 نکردی ازدواج پس اهان-من
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 دارم نامزد-ترگل

 جدا؟مبارکه-من

 نگفتی؟-ترگل

 کردم ازدواج-من

 بود؟ سخت اینجا به اومدن-ترگل

 تحریمم تو-من

 چی؟-ترگل

 ماهانه امتحاناته فصل– گفتم و خنده زیر زدم

 میخونم کنکور واسه دارم اس

 میگم اهان-ترگل

 چیه؟ نامزدت این اسم حاال ترگل-من

 سامان-ترگل
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 خورد زنگ گوشیم

 بله؟؟..........جون ترگل ببخشید-من

 ویتی-شیری

 میکرد گریه داشت

 میکنی؟ گریه خوبی؟چرا شیری-من

 عروسیمه؟ و عقد فردا که نرفته یادت-شیری

 ک نبود یادم اخ-من

 میشم دیوونه دارم مرض-شیری

 چرا؟-من

 خله؟ پسره این بابا-شیری

 ناشیه؟-من

  میاره و میبره منو خودش میگه بابا نه-شیری
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 پاشاس از تر سگ که این اوه اوه-من

 ایدب میشه باورت بیامرزه پاشارو خداپدر-شیری

 کنم؟ سرم چادر

 اینقدر تا یعنی بابا نه-گفتم و خنده زیر زدم

 برم قوربونت کجایی پاشا..

 اون با نی وحشی ک تو شوهر مث مرض-شیری

 کاراش

 چشه؟ مگه مرض-میخندیدم داشتم هنوزم

 میشم دیوونه دارم-شیری

 میرد ناله داشت

 چیه؟ تحفه این اسم گفتی-من

 واال-شیری
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 واااااا؟-من

 واال-شیری

 چیکار داری خل روانی– خنده زیر زدیم

 روانی ببر حالشو ور اون برو میکنی؟پاشو

 نمیخوام نه-شیری

 کن داری شوهر شوو کور پ-من

 راحتی؟ اینقدر گوری کدوم مرض-شیری

 ایناا مامانم خونه-من

 میخوری؟ گویی چ اونجا اوه-شیری

 امیر با داشتم امروز نمیشه باورت هیچی-من

 کرد خورد گوشیمو پاشا میزدم حرف

 چیه؟ دستته ک اینی پ..خبرت-شیری
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 خو برداشتم رو سیمم-من

 هکن گریه گورت رو بابات داره خنده مرض-شیری

 آمین-من

 زنب دسته واال ببینیم بریم توسرت خاک-شیری

 حالتو بفهمم داره

 میخوان خدا از ملت چیزا چ توسرت خاک-من

 جذبه یعنی این چی پس-شیری

 روانی بیماری یعنی این توسرت خاک-من

 اومد زهرمار برج این خب خیل-شیری

 مرصاد و عرفان و بیژن و رادان و شهرام به-من

 عاقاتون جلو برسون سالم وغیره یاشار و

  سرت بر خاک مرض-شیری
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 کارشو لبی زیر خداحافظی یه با و خنده زیر زدم

 کردم تموم

 جان ترگل معذرت-من

 خواهش-ترگل

 ببینیم منو البوم بیا میگم-من

 ناهار خندیدیم کلی و دادم نشون و البومم

 شد پیداش سها ی کله و سر که خوردیم

 عوض چقدر تو وایی ویتی خوبی سالم-سها

 خواهر شدی

 شدی؟ چاق اینقده توچرا نفله میگی چی-من

 نمیدونی؟ تو وا-مامان

 چیو؟-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

723 

 

 منگول دخمل کوچولوشی خاله میخوایی-سها

 به فقط و کردم جمعش ولی زمین رو ریخت دلم

 نه سهاس ی بچه بچه اون که کردم فکر این

 امیر

 واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-گفتم شوق با من

 بله بله بله-سها

 پسر؟ یا دختره وایی-من

 پسرررررررر-سها

 اسمش؟-من

 امیرحافظ-سها

 میاد؟ کی بخورمش امیرخودمو وایی-من

 دیگه ماه 2 ایشاهلل-مامان
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 ندادی؟ خبر ماهته 1 اسکول نفله-من

 فهمیدم ماهگی چهار تو تو خودمم بخدا-سها

 میومد بدت ماها از تو که ام موقع اون

 اومده؟ بدم نفله تو از کی من-من

 شدم خسته بشینیم بریم بیا جان ای-سها

 بریم-من

 تداش کار عمو زن کردیم شوخی کلی و نشستیم

 پاشا که بود 2 حدودا ساعت خندیدیم و رفت

 منم بودن ایوان رو بیرون رفت مامانم اومدش

 بودم وایستاده گوش در پشت

 عمو زن سالم-پاشا

 خوبی؟ جان پاشا سالم-مامان
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 بیادش؟ میگین رو ویتی مرسی-پاشا

 زودی؟ این به-مامان

 زوده؟-پاشا

 و ونیمیم یا میگم چی پاشا ببین خیلی ارع-مامان

 ابانتخ میمونه ویتی و میری یا میمونه ام ویتی

 باخودته

 بیاد بگو نکن اذیت پاشا جون عمو زن-پاشا

 خستم

 خو کن استراحت همینجا بیا ای خسته-مامان

 دارم کار خونه-پاشا

 برگردی و بری میتونی پس-مامان

 ندارم حوصلشو-پاشا
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 میتونی داره؟پس پا یه خروس بابا ای-مامان

 خداحافظ بری

 نمیکنین؟ صدا رو ویتنا-پاشا

 نمیزارم من اوردی ماه سه بعد دخترمو نه-مامان

 شب فردا تا حداقل بره زودی این به

 شب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فردا-پاشا

 چی؟ پس شد کر گوشم هویی-مامان

 بیادش بگین عمو زن نزنین چونه-پاشا

 نوچ نوچ-ماامان

 شدین؟ بچه عمو زن-پاشا

 مشکلیه؟ شدم بچه ارع-مامان

 بیادش؟ نمیگین واقعا ولی نه-پاشا
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 نععععععععععع-مامان

 خداحافظ باش خب خیل-پاشا

 سالمت به-ماامان

 فرانسه بابام گرم دمت کردم حال مامانم ایول

 بود

 میکنی؟ چیکار ویتی-ترگل

 !!هیس-من

 گفتم بغلشو پریدم کرد باز که درو مامانم

 مامی خودمی عشق جیز دمت ایول وااااایی-من

 چته؟ وا-مامان

 میشم راحت گوریل دست از امشب یه-من

 گوریل؟-ترگل
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 تو میرینم کامل دارم کل کل هرشب-من

 اعصابش

 به چه رو بچه تو اخه روزگارت به خوش-مامان

 داری شوهر

 میفهمید بابام کاش اخ-من

 دیدمش اومد سامانم تازه کردیم بازی شبو کل

 ها سلیقه بی کنن پاشا حیف بود زشت ایش

 ولی برن میخواستن ترگلشون خواب موقع شب

 ایدب اونا نیومده بابام تا ازشون گرفت قول مامانم

 بمونن

 فردا میخوندم درس داشتم بودم نشسته شب

 پنجشنبه بود تعطیل

 چیه؟ ات رشته ترگل-من
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 مهندسی فیزیک-ترگل

 یه ایشاهلل ام رشته این عاشق من وایی-من

 میشیم دانشگاهی هم باهم روزی

 ایشاهلل-ترگل

 راضی؟ ازدواجت از ترگل میگم-من

 خب اره-ترگل

  افرین-من

 ؟ چرا– گفت خندیدو ترگل

 کُمفیکُم وگرنه دیگه باشه راضی باید ادم-من

 میشه

 واااا؟-ترگل

 واال-من
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 فرداشم شد تموم خوشی و خوبی به شب اون

 خاصیم اتفاق هیچ گوریل پیش برگشتم من

 ینهوع نمیومد در خونش میزدی کارد نیفتادشالبته

 ساختم سوراخ تا هزار ترسم از بود مار زهر برج

 درد خیلی دلم مدرسه رسیدم شنبه خودم برا

 باالمیارم دارم میکردم حس میکرد

 رو سالن تو شد بد خیلی حالم که بود دوم زنگ

 به سرمو کردمو دراز پامو و نشستم ها صندلی

 نبات چاییی اوردن قند اب برام دادم تکیه دیوار

 زدم مدرسه از که بود اخر زنگ نکرد افاقه خوردم

 لیک مرگمه چه ببینه که بیمارستان رفتم بیرون

 خانوم یه داخل رفتم شد نوبتم تا کردم صبر

 دکترای ی همه کردین توجه... بود مسن نسبتا

 مسنن؟ من
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 نبضمو و کرد ام معاینه و نشستم و داخل رفتم

 ازمایش یه برام بعد کرد نگام چپ چپ گرفت

 ارند ازمایشگاه پایین ی طبقه برم گفت نوشت

  اونجا برم

 حالم بارداریه تست فهمیدم ازمایشگاه رفتم

 کرده فک خودش پیش چی شد گرفته

 مدرسه نرفتم صبحش فردا دادم ازمایش رفتم

 وابوج رفتم میکنه اشتباه داره که کنم ثابت رفتم

 گفت خانومه گرفتم

 مثبته جوابتون باشه مبارک-

 رو افتاد یهو بعدش چرخیدو سرم دور دنیا کل

 دش سرازیر اشکم زمین رو افتادم دوزانو که سرم
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 ساختمون بیرون رفتم کردمو جمع خودمو بعدش

 بود روم همه عابرین نگاه کردم گریه کلی راه تو

 نبود مهم برام میکردن نگاه بهم تعجب با که

 ارکپ یه توی بودم نشسته بود شب تقریبا دیگه

 و پسرا های تیکه به بودم شده خیره زمین به

 دمبو نشسته نمیکردم توجه اطرافم دور چشمای

 ای بچه من نمیشد باورم بودم خودم حال تو

 کیی بود باز راهشون میومدن اشکام باشم داشته

 هاینک بعد نکردم توجه اصال نشست کنارم اومد

 وایستادم شدم بلند شنیدم صداشو

 راحته؟ جات-پاشا

 روم روبه و شد بلند اونم وایستادم شدمو بلند

 ایستاد
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 همدرس دم رفتم چرا میکنی غلطی چه اینجا-پاشا

 تهرانو نصف بودی گوری کدوم االن تا نبودی

 مترکردم

 نگفتم هیچی

 شدی که اللم خداروشکر-پاشا

  بازم نگفتم هیچی

 بگو چیزی یه ویتی-پاشا

 بدم ازت مشکلیه برگردم نداشتم دوست-من

 میاد؟

 نزمی رو شدم پرت نبود خوردنم حق که سیلی با

  نبود نبود حقم واقعا ولی

 فقط شم نابود زودی این به ازدواج با نبود حقم

 نبود حقم کردم خودگذشتگی از اینکه خاطر به
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 و گوریل یه بون مست خاطر به فقط بشم مادر

 خواهرم خاطر به که عشقم راجب عصبانیتش

 کی بشم نابود من نبود قرار کردم فراموشش

 تباهیه حقم من گفته کی اینه حقم من گفته

 این اخه نکنه گریه سهام ابجی چون ،نابودیه

 نمیبین فاحشه یه چشم به منو که گناهه کجاش

 ام؟ گذشته کارای خاطر به

 تقدیمش و بودم عاشق من که گناهه کجاش این

 میدم حق من اخه گناهه کجاش خواهرم به کردم

 خوب اصال یعنی نبودم خوبی دختر ام گذشته

 به نیست گناه بخدا.. نیست گناه این ولی نبودم

 گهدی کنین ولم بدبختو من میپرستین کی هر

 تحمل و ریختن اشک طاقت دیگه ندارم طاقت
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 داره برام ی خیل ندارم نزدن دم و ها سختی

  میشه تموم گرون

 ودشخ دنبال منو کرد بلندم و گرفت دستمو پاشا

  میکشید

 های واق واق به داخل رفتم شدیم حیاط وارد

 باال رفتم نکردم توجه اصال سگه این انگیز نفرت

 کردم گریه و گفتم کردمو فک و کردم قفل درو و

 من.... میفهمه که بگم؟بالخره پاشا به یعنی

 خاطر چی؟به خاطر به بکشم بچمو نمیتونم

 گناهی که بچه این پاشاس؟نه باباش اینکهه

 گناهی اخه بشه محروم زندگی از بخواد که نداره

 منم میگذره ماهه یه حدود بچه این مگه داره

 گرمه هوا ماهه مرداد و شده تموم امتحاناتم
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 تمنگف کس هیچ به و نفهمیده هیچی پاشا هنوزم

 کوچیک دفترچه اون روز هر مثل.....  شیری حتی

 ایدش تا میکردم نگاهش میگرفتمو جلوم ازمایشو

 خوابه اینا ی همه ببینم بیدارشمو خواب از

 واقعیت به که حیف قشنگی رویایی چه همشون

 ......  هیچوقت نمیشه تبدیل

 پچ سرم پشت همه روز چهار بعد مدرسه رفتم

 بچه تا اولیا سال از همه یعنی همه میکردن پچ

  کالسمون های

 میگن چرت نکن ناراحت خودتو-شیری

 میگین؟ چی-من

 وللش-شیری

 میگن چی گفتم-من
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  میخورد بهم حالت که روزی اون-شیری

 خب-من

 تیداش رابطه یکی با تو گفته همه به مهیا-شیری

 شدی حامله و

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-من

 و گرفتم اشو یقه و مهیا طرف رفتم شدم بلند

 گفتم

 الشین؟ خودت مث همه کردی فک-من

 بفهم دهنتو حرف-مهیا

 گردن میندازی رو کردی خودت ک کاری چرا-من

 من؟

 باالمیاوردم بودم من-مهیا
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 کبیرس؟ گناه مسمویت-من

 هست دیگه چیزای خیلی ولی نه-مهیا

  عوضی شو خفه-من

 نکن شک ای هرزه توام ام فاحشه من اگه-مهیا

 همه جلو االن بودم هرزه اگه من شو خفه-من

  اب رو میریختم اتو پته ها بچه این

 فاحشه حیای بی دختره-مهیا

  اومد خون که دهنش تو زدم محکم

 ویتی؟ خبرتونه؟عه چ-اقبالی

 ام هرزه من تو یا ام فاحشه من عوضی خفه-من

 اتاقشی تو شب میشی دوست کی باهر که یاتو

  که تو یا ام هرزه من
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 نکن فراموش ابرو ویتی-اقبالی

 میاد؟کی دستت چی بگن هرزه من به براچی-من

 ام؟من فاحشه من گفته ام؟کی حامله من گفته

 میفهمی؟ نیستم تو مثل کردم توبه

 منه عمه ارواح پاشا میگی راس ارع-مهیا

 منه توسریه خاک مهیار منه اف بی امیرعلی

 دختر کن حیا داداشمه مهیار بکش خجالت-من

 خودمه شوهر پاشام خواهرمه شوهر امیرعلی

 چی؟-مهیا

  توان مثل همه کردی فک چی-من

 میگی؟ داری چی-مهیا

 مدیرمون کشیدن صف همه گرفت صف مدیرمون

  میگفت داشت بلند
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 میزنین تهمت نمیکشین خجالت ها شما-

 دنبای ام هرزه یه به حتی گناهه تهمت میدونینن

 خجالت داره غیبتو گناهه چون بگین اینجوری

 قطف که ندارین مغز هیکالتون این از نمیکشین

 به دارم ترحم احساس واقعا همین و شدین گنده

 کسی مدرسه تو میبینم که اخره بار درکتون

 خاطر به فهمیدین؟فقط بشه نما انگشت

 حرفو این که اونیم میزنن تهمتا چه مسمومیت

 میدم قول میشناسم رو زبوناتون تو انداخته

 از بالنصبت ببینن حاال بدم 1 بهش انضباط

 مسموم شماها مگه نکنم اینکارو کمترم حیوون

 خجالت میزنن حرفایی همچین بهتون نمیشین

 زود سرکالساتون برین چیزایه خوب حیام داره
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 ی صفحه میکردم نگاه اش صفحه به داشتم

 تهوع حالت و میرفت گیج دوباره سرم و ازمایش

 سپ پاشا میخورد زنگ داشت خونه تلفن داشتم

 این با داره دوباره حتما نمیده جواب کجاست

 هی برداشتم گوشیو پایین رفتم میره ور سگش

 بود مرده

 بفرمایید-من

 سالم-

 سالم-من

 صالحی اقای منزل-

 لحظه چند یه بله-من

 هستین؟ خانومشون شما ن ن-

 بله-من
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  بگین بهش نمیخواد-

 بله؟-من

 همهبف نمیخوام دوستاشم از یکی من ببخشید-

 شه سوپرایز اومدم من

  کردم قطع بعد باشه اهان-من

 وازمایش که رفتم فوری باال میره داره پاشا دیدم

 باز هک درو باال دویدم ولی میکرد درد کمرمم نبینه

 خیره مانند گردو چشمای با پاشا دیدم کردم

 ورق داره عصبانیت با و هایشون برگه به شده

 میزنه

 جلو اومد و سرخ چشمای با شد خیره من به

 -گفت چسبیدو بازوهامو ایستاد

 نمیدونم؟ من و ماهه 2-
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 نیم و ماه سه-من

 هرچی-زد داد

 اینم میخواستی تونستی؟حتما چطوری-پاشا

 ن؟ بمیره

 هکرد کارمو االن تا بمیره میخواستم اگه من-من

 بشم خواس باز تا واینمستادم بودم

 نگفتی من به براچی شو خفه-پاشا

 میفهمیدی بالخره-من

 در بازی شغ کله دوباره میدونی روانی-پاشا

 میاوردم؟ سرت بالیی یه من میاوردی

 نگرانشی؟-من

 میفته خطر به خودتم جون دیوونه-پاشا
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 بیفته اتفاق این ارزومه دقیقا-من

 زا دفعه یه چرا خانوم بگو پس.. بمیر خفه-پاشا

 نمیده اب به گل دسته و شده کم شورش و شر

 نمیتونه

^MAHISH^ 

 پاشا-من

 که واقعا ماه چهار مرض-پاشا

 زمین افتاد اسمون شد چیزی مگه حاال-من

 دیگه شد؟فهمیدی نابود زمین..

 و قزوین پا سنگ زیاده روت واقعا-پاشا

 کردی ورشکست

  و گرفتم گاز لبمو

 ندیدم عمرم تو تو از تر دیوونه-پاشا
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 بجاش اما زدم مسخره پوزخند یه پایین رفت

 صبح تا بستم محکم چشمامو دراومدش اشکم

 شدم اماده هفت ساعت شد که صبح نبرد خوابم

 بود بیدار پاشا مدرسه برم

 حاضرم-من

 گفت و کرد نگام

 گفتم کامیار به دارم زیاد کار من امروز-پاشا

 منتظره در دم برو اون با بیادش

 خداحافظ-من

 خداحافظ-پاشا

 با بود داده تکیه ماشین به دیدمش بیرون رفتم

  شد سوار خودشم و کرد باز ماشینو در من دیدن

  وردممیا باال داشتم انگار بود بد خیلی حالم راه تو
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 کامیار-من

 بله-کامیار

 دار نگه-من

 بیارم و ببرم گفتن پاشا اقا ببخشید خانوم-کامیار

 نمیتونم

 دار نگه میارم باال دارم بزنن رو پاشا درد-من

 مرفت بود پارک نزدیکای شدم پیاده داشت نگه

 بازم اما نبود ام معده تو هیچی دستشویی

 بیرون اومدم وقتی زدم اب صورتمو باالاوردم

 بود وایستاده در پشت کامیار

 کنم؟ فرار ترسیدی چیه-من

 ببخشید-کامیار
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 نمیکردم اینکارو بود خوب حالمم اگه-من

 بریم؟-کامیار

 داشتیم راه تو دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 زا یکی یهو میرفت جلو داشت کامیار میرفتیم

 نمیشد باورم برگشتم شونم رو زد اروم پشت

 هکی که بود تشخیص قابل ولی نبود خوب حالم

 ...پشتش شهرامم بود رادان

 از مهیا شده کشته شهرام که دروغه پس وایی

 ای مرده واقعا بگم نبود یادم اصال میگفت شهرام

 کامیار... نبود بیشتر شایعه پس بود زنده ولی.. نه

 میزد زور هرچی گرفتش شهرام اما جلو اومد

 میرفتم من جلوتر میومد هرچی رادان نمیشد

  عقب
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 میخوایی؟ چی-من

 جونتو-رادان

 میادش؟ بدردت چه من جون-من

 هیچی-رادان

 خودم دیگه ماه شیش بزار ولی باش هع-من

 بکشی منو میام

 دیگه ماه شیش چرا حاال-رادان

 پاشام بچه کنم توبه بتونم حداقل چون-من

 نمیفتی در پاشا با توام نمیمیره

 پاشا؟ ی چی؟بچه-رادان

 توبه من همم درمیفتی پاشا با نه اونجوری-من

 کردم
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 رممیگی انتقاممو پاشام از بهتره که اینجور-رادان

 خونواده که هستی کی کردی فکر اشغال تو-من

 عوضی کدوم کردی فک تو میکنی تهدید منو ی

 میشی؟ من اطرافیان اذیت باعث که هستی

 چه؟ تو به-رادان

  میخوره بهم ازت حالم-من

 نیست مهم-رادان

 زاده حروم-من

 جلو اومد شد بد خیلی حالش گفتم که ایینو

 تو زد زانوش با محکم یکی و چسبید بازوهامو

 چشمام نکردم ناله اما اومد در اشکم شکمم

 پلیسای زمین رو شدم پرت که میرفت سیاهی
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 کردن فرار رادان و شهرام اما ریختن گشت

 نفهمیدم هیچی دیگه

 :پاشا

.. شرکت رفتم کامیارو به سپردم رو ویتی صبح

 مبه اوضاع فرانسه بودن رفته عموم و بابام چون

 شیامن بازم میز پشت نشستم رفتم بود ریخته

 اباب اینکه میگفتن بد ام خونواده و من از داشتن

 افکار خاطر به من بابای... سراس هوس بزرگم

 عموم بشه من زن کرده مجبور رو ویتی قدیمی

 شوهر با دخترش فهمیده اینکه خاطر به

 شوهرش سالگی61 تو داشته رابطه خواهرش

 عوضی کش قمه بود حرف کال که من راجب داده

 نداشت فایده اما کردم تهدید رو همشون یبار
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 نکرده مجبورم که همین اعصابم تو دن*میری

 خیلیه کنم بارشون ناموسی های فحش بودن

 فتگ اومد منشی که داشتم سرجام بودم نشسته

- 

  دارن کار شما با اومدن اقا تا سه-

 کنید راهنماییشون-من

 صالحی اقای چشم-منشی

 دوران دوستای نمیشد باورم داخل اومدن

 ارسالن و فرهاد و عرفان بودن دبیرستانم

 کجا؟ اینجا کجا شماها شدینا مرد به به-من

 بزنیم سر مون خان پاشا به اومدین-ارسالن

 بده؟

 ینبشین بیاین کردین خوبی بسیار کار نه-من
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 نکردی؟ ترک سیگارو هنو تو اوف-عرفان

 من برادر نمیزاره زندگی مشکالت-من

 ندارم شک زندگی مشکالت گمشو برو-فرهاد

 اینجایی االن کردن زورت کلی

 کن پیدا شیرینتو توبرو-من

 دارم بچه دوتا کردم پیدا-فرهاد

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دوتا؟؟؟؟؟؟؟-من

 ارع-فرهاد

 کردی؟ ازدواج دبیرستان-من

 ناموس بی فکتو ببند-فرهاد
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 ویر نشستیم دادم دست بهشون طرفشون رفتم

 اشون گاله در اون دوباره شدن که پذیرایی مبل

 کردن وا رو

 بیرون بریم میخوایم ناهار کنین بس-عرفان

 خو میدادین خبر-من

 دادیم حاال-عرفان

 چشه این اخه داخل اومد کامیار شد باز در یهویی

 افتاده اتفاقی ویتنا برای نکنه اه باز

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-من

 اقا-کامیار

 شده؟ چی-من

 نشین عصبی فقط میگم-کامیار
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 ساله 61 دختره یه پس از تو-من زدم داد عصبی

 برنمیایی؟ ام

  ن ن-کامیار

 -زدم دادم شدم عصبی

  بنال پس-من

  میرفتیم داشتیم ما-کامیار

 بگو ادم عین خو کنم ات ده*جن روح تو ای

 خو-من

 شد بد حالشون خانوم-کامیار

 کردم قفل مغزم شدم سست

 چی؟-من

  اوردن باال یعنی-کامیار
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 روانی این اومده این برای هوووف

 اومدی؟ این واسه ناموس بی عوضی-من

 ن ن -کامیار

 کشتی منو چی پس-من

 گرفته منو شهرام رسیدن شهرام و رادان-کامیار

 ویتنا ی معده تو زد زانوش با رادان بعد بود

 خانوم

 میزدم پلک سرهم پشت افتادم پس

 گذاشتی؟ توام-زدم داد من

 بود گرفته منو شهرام میگم من-کامیار

 گفتم و گرفتم یقشو جلو رفتم

 کنی؟ تلفن نمیتونستی دقیقا االن-
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 بود شده هول ببخشید-کامیار

 ام ساله61 بچه دختر یه که میکنی کاری-من

 بیمارستان کدوم نسپارم دستت

 .... بیمارستان-کامیار

 خودته گردن خونت بشه چیزیش اگه-من

 کنیم؟ چیکار ما پاشا-عرفان

 من که یام میایین بامن یا معذرت عرفان-من

 برگردم ام اینده ی هفته تا نکنم فک

 بری؟ میخواییی کجا حاال-فرهاد

 بیمارستان-من

 ی بچه دختر چیکار؟اون بیمارستان-ارسالن

 کیه؟ ساله61
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 ها بچه برم باید من بده توضیح کامیار-من

 خداحافظ معذرت

 باسرعت و کردم باز ماشینو در رفتم سرعت با

 بخش از رسیدم بیمارستان رفتم جت باالی

 اس ویژه های مراقبت بخش گفت پرسیدم

 به کردم پیداش بدبختی کلی با بخش رفتم

 رفتم بیرون اومد اتاق از بود سرش بااال دکتره

 گفت پرسیدم حالشو ازش و دنبالش

 از میرسیدن تر زود اگه اما خوبه خانومتون حال-

 بهوش ممکنه خانومتون بود بهتر حالشون االن

 گهن نتونستیم رو بچتون متاسفانه نه یام بیان

 یدببین رو خانومتون برین میتونین االنم داریم

 یمالیمت یه میگی تند تند اینقده چرا شرف بی
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 شد بیدار دوساعتی بعد داخل رفتم

 :ویتنا

 ههم از نداشتم شک بود نشسته داخل اومد پاشا

  داره خبر چی

 خوبی؟-پاشا

 اوهوم رادان سالمتی به-من

 نیست مهم-پاشا

 من برای که نیست مهم تو چیزابرای خیلی-من

 مهمه خیلیم

 میگفتی من به بود مهم برات اگه-پاشا

 نبود مهم برامن باش اینجوریاس عه-من

 بودن باهم چرا شهرام و رادان-پاشا
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 نمیدونی نگو-من

 میزدم حرف داشتم بزور نداشتم حوصله اصال

 میکرد درد بدجوری کمرم و معده

 چیو؟-پاشا

 دانرا و شهرام نمیدونی بگی میخوایی یعنی-من

 برادرن؟ باهم

 نداره امکان-پاشا

 داره-من

 فامیالشون-پاشا

 ک بعد داشتن رابطه باباش و رادان مامان-من

 نهنمیک قبول باباش میشه حامله و رادان مامانش

 با رادان میکنه ازدواج شهرام مامان با میره و

 گرفته شناسنامه بابابزرگش ی شناسنامه
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 میدونی ازش چیم همه خوبه-پاشا

 شغل حتی دارم خبر رادان چی ی همه از من-من

 واقعیش

 واقعیش؟ شغل-پاشا

  دادم سوتی اه

 کن ولش هیچی-من

 بگو-پاشا

 نیست مهم-من

 میدونی خودت یا میگی یا- پاشا

 علف حشیش شیشه میکنه قاچاق اون ارع-من

  برسه فکرت به که چی همه مشروب

 میدونی؟ ازکجا اینارو-پاشا
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 نیستیم؟ جنوب مال دراصل ما مگه-من

 داره؟ ربطی چ خو-پاشا

 رادان با من جنوب میرفتیم که هایی موقع-من

 بودم

 بتهال نکشیا خجالت بگو عزیزم باش راحت-پاشا

 ک ماس فامیل مردای عرضگی بی از اینا

 کنن جمع تورو نتونستن

 نمیتونی توام-من

 میبینیم-پاشا

 ویات کنم تمومش میخوام دیگه شدم خسته-من

 هیچی به درس جز به کال من یا میدی طالق منو

 نمیکنم فکر

 کن فکر%633 دومیه به-پاشا
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 خورد در به تقه یه

 بفرمایید-پاشا

 داخل اومدن پسر تا چن

 پاشا سالم-عرفان

 داخل بیاین شمایید عان-پاشا

 دراز ارهدوب و نتونستم که نشستم شدم بلند بزور

 کشیدم

 سالم-من

 خوبین؟ سالم-ارسالن شهرام عرفان

 متشکر-من

  دوستامن اینا ویتی-پاشا

 خوشبختم-من
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 کسی نمیخوام نگو چیزی کسی به پاشا-من

 بفهمه

 سرته؟ تو چی-پاشا

 هیچی-من

 نمیکنی؟ معرفی پاشا-فرهاد

 همسرمه ویتنا نبود یادم اها-پاشا

 نشینا ناراحت خانوم داده زن تو به کی-فرهاد

 هب بشریت عالم بدبختی و گناه ترین بزرگ ولی

 خریدین جون

 فرهاد عه-عرفان

 میکنی ضایع خوب بگو نکشیا خجالت-پاشا
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 ات منو مگه نشدی عصبی یبار دروغه مگه-فرهاد

 کشوندی بیمارستانم

 بود حقت-پاشا

 میکنین چیکار بیمارستان میگم-عرفان

 به اصال مرده من ی بچه میشد باورش کی

 نمیکردم فکر مردنشم

 اتمالق وقت االن بیرون بریم بیاین ها بچه-پاشا

 اپاش بیرون رفتن خداحافظی با همه میشه تموم

 گفت بودم نشسته نیمه که نزدیکم اومد

 نیک کاری بزنه سرت به اگه ویتنا ببین-پاشا

 میدونی خودت

 خداحافظ-من

 باش خودتم مراقب-پاشا
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 وضعیت این تو االنم حتی ندادم جوابشو

 االن من تازه.. رفت و داد ترجیح من به دوستاشو

 تکون چجوری من چیه تهدید مرده بچم تازه

 اخه؟ بخورم

 مگفت پرستاره به کردم گریه کلی بیرون رفت

  گفتم براش رو چی همه اومد شیری به بزنه زنگ

 کرد اینکارو رادان-شیری

 اوهوم-من

 کرد چیکار پاشا-شیری

  بیارن هم سر بالیی یه میترسم-من

 نیست بعید پاشا اون از-شیری

 ها عروسیمه فردا ویتی-شیری
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 میام حتمانم میام من نیام من کن فک-من

 عزیزتری برام خواهرم تواز-شیری

 برم قوربونت-من

 از هک میبینین داشتم دوست رو شیری خیلی کال

 تره نزدیک سهام

 منو که کردم راضی پاشارو بزور صبح فردا

 اه نمونده برام درس اخریم سال این کنه مرخص

 یه بپوشم لباسمو رفتم کردم که ارایش بود شب

 مشه بود شب لباس بگم بهتره بود طالیی لباس

 گلی گل های ربان چیز جاهای فقط بود تور

 مرک پشت که بود شده کار روش برجسته طالیی

 شتپ از بنداشو باید جلوشم بستن برای نداشت
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 شدم اذیت کلی میبستی پاپیونی صورت به

 بود چین چین پایینشم

 بخشکی ببنده؟اه بندارو این پشت از کی حاال

 ات من چون بپوشم اونجا برم نمیتونم شانس

 نوم دید داخل اومد پاشا یهو میشه دیر کلی برسم

 کمدش دم اومد بازم حال این با ولی

 پاشا-من

 هوم-پاشا

 ببندی؟ بندارو این میایی-من

 جانم؟-پاشا

 ایش میبندم خودم نیا خو-من

 چجوری؟ میبندم حاال خوب خیل-پاشا
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 که؟ بلدی بزن گره بندارو این-من

 بیاریا باال خون میزنم-پاشا

 انگار میزدم یخ داشتم بود سرد دستاش چه اه

 ها بزنه گره میخواد خوبه میگیره کشتی داره

 لیو برم راه نمیتونستم نبودش خوب زیاد حالمم

 افتادیم راه میرفتم رو عروسی این باید

 پیاده پاشا دیدم عروسی سالن دم رسیدیم

 نمیشه

 نمیایی؟ تو-من

 نیست خوب حالم نه-پاشا

 چراخو؟-من

 نیست خوب حالم میگم-زد داد پاشا
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 میگردم بر خودم من پس حاال خب-من

 دنبالت میام بزن زنگ کردی غلط تو-پاشا

 ستدو اینقدر چرا نمیدونم ولی بود گرفته بغضم

 ارز بغلش تو کنه بغلم باشه یکی االن داشتم

  بزنم

  نیست خوب حالت خب-من

 میتونی وضعت این با کردی فک واقعا-پاشا

 نیم برم قوربونش که لباس این با ساعت1

 بشینی؟ نیست سانتم

 باشی من نگران نمیخواد تو-من

 نیست؟ مختلط ک مراسمشون-پاشا

 چمیدونم-من
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 پوشیدی لباس اینجوری نمیدونیو واقعا-پاشا

 خوبه؟ درنمیارم مانتومو بود مختلط اگه-من

 هفتاد نکشیا خجالت دربیار من جون نه-پاشا

 ازاد دولت

 خالی سرمن داری کیو ی عقده امروز-من

 میکنی؟

  خونه میبرمت یا میری-پاشا

 خدافظ-من

 ویتی-پاشا

 بله-من

 بزنیا زنگ-پاشا

 خدافظ باش-من
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 خدافظ-پاشا

 :پاشا

 نز که این فکر اما کنم اذیتش نمیخواستم زیاد

 دوست خودش خواهر شوهر علی امیر با من

 راچ میکنی رو اینکارا چرا ویتنا.. میداد ازارم باشه

 و جنون و حیا و مرز نیستی دخترا بقیه مثل

 عاشق بگم که نداری نجابتم...کردی فراموش

 یه ولی شدم این چیه عاشق من.. شدم نجابتت

 تو... بری دستم از نمیزارم میدونم خوب رو چیز

 امشبم.. ندارم شک من میشی رام حتما روزی یه

 برم ودب گفته بابام که بود این خاطر به واینستادم

 خونه کار از یکی بردارم رو مدارک از تا چند خونه

 بودن ریخته طلبکاراش بود زده ورشکستگی ها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

772 

 

 هاخ...ضرر کلی... میکردیم خرج جیب از داشتیم

 بود خوبی منبع و بود شمال تو که قبلیم کارخونه

 تربیش تا هشت االن شد ورشکست اقتصاد برای

 میرن دست از اونام بره پیش همینجوری نمونده

 ....نکنه خدا البته

 :ویتنا

 خوب نبودش مختلط خداروشکر داخل رفتم

 ودننب بلند ها پاشنه خوبه برم راه نمیتونستم

 به به بودن اومده که دومادم عروس باال رفتم

 دنبال این اوه اوه بود که بختکم یاسی

 شک پوشیده لباس اینجوری مادرشوهرمیگرده

  من مث لباسش نکنین

 ؟/چطورن خلم دوستای به به-من
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 وپاشار عجب چ ما ی نوشابه ویتی به به-شیری

 کردی ول

 اینجوریم؟؟؟؟؟؟؟ من-من

  خداییش نه-یاسی

 مارو وگرنه میاد بدش پاشا از این اوه-شیری

 دیگه نمیشناخت

 میبینیم شمارم-من

  روشن چشمم ویتی-یاسی

 چرا؟-من

 اومده پاشا-یاسی

 ن-من

 چرا؟-یاسی
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 چطور؟-من

 کنم اذیتش میخواستم-یاسی

 جاااااان؟-من

 ینمیکن خراب عروسیمو االن کنین بس اه-شیری

 درامب و مهیار ها اومده اقبالیم خانوم ویتی راسی

 اومدن رادوینم و

 میشد دعوا وگرنه نیومد پاشا خداروشکر-من

 من مال مهیارت-گفت و خنده زیر زد یاسی

 پریونو شاه من مهیار نخور اضافی چیز تو-من

 میخواد

 داشت نظر خواهرش به اینکه نه ارع-یاسی

 ببندم یا میبندی-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

775 

 

 روشن جان پاشا چشم-یاسی

 شو سرویس-من

 رادوین قربانت به من اخ-یاسی

 گلم داره نامزد رادوین-من

 نمیاد خوشم رامبد از اه-یاسی

 ما؟ فامیال به دادی گیر امشب تو چیه-من

 داخ شاید خوشگلی تو گفتم بخدا هیچی-یاسی

 باشن خوشگل اونام کنه فرج

 تو به نه اما کرده فرج-من

 نیومد؟ چرا پاشا ویتی-شیری

 نبود خوب حالش-من
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 قاا با بزارین نگیرین منو دور انقدر بابا ای-من

 کنم سالم دوماد

 خانوم سالم-واال

 هستین؟ خوب سالم-من

 ممنون مرسی-واال

 شد؟ تموم رقصیدین شماها-من

 انداخت باال ابروهاشو شیری

 رقص مذهبیه دومادمون این بابا نه-یاسی

 نمیزاره

 وااااااا– من

 واال-یاسی

 کرد صدا شوهرشو اسم واال؟؟؟؟شیری-شیری
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 من نه البته خنده زیر زدیم مام

 ادبه؟ بی چه پاشا این ویتی-یاسی

 چی؟-من

 دیدی؟ سایتشو-یاسی

 داره؟ سایت پاشا مگه-من

 45+ سایت ارع مونده عقب بع-یاسی

 ؟45++++++++++من

 دارع چیزایی یه ارع-یاسی

 دیدی؟ رفتی-من

 شد باز بزور فیلتر با ارع-یاسی

 اونه؟ حاالمال میدونی واقعا؟توازکجا-من
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 صالحی پاشا نویسنده بود نوشته-یاسی

 جنوب تولد محل تهران زندگی محل پروفایلشم

 {بوشهر}

 جدی؟؟؟؟؟-من

 وبر میدم لینکشو دارم شوخی بات مگه-یاسی

 ببین

 حتما حتما-من

 اخه؟ داری تو شوهر اینم نچ نچ نچ-شیری

 باحالی این به چشه مگه-من

 اون کاراش این با پاشا ذات تو اووووق-شیری

 رهپس خدا بنده بود کشیده قمه بود من عمه دفعی

 ندارم خاصی انتظار ازش-من
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 طالق پاشا از بود پسر بچت اگه ببین-یاسی

 بمون دختربود اگه بگیره

 چطور؟-من

 اگه اما میشه اون مث بود پسر اگه اخه-یاسی

 نداره کردن نگاه جرئت پسرام تورو باشه دختر

 راحتم چه ببین نیستم من مگه واع-من

 ایینمی بیرون خونه از دیدم نفله نخور پخ-یاسی

 داره فرق قضیش که اون خو-من

 چمب خورده کتک ببین بار چن نچ نچ نچ-یاسی

 میدونیا خودت بحرفی دیه کلمه یه ببین-من

 شدی؟ ناراحت عخی-یاسی

  ببینمت نمیخوام برو-من
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 اخی-یاسی

 نه؟ یا میشی گم میری یاسمن-من

 میکنی چیکار داری میفهمی ویتی-یاسی

 یگهد بخدا دیگه بریم بیا نیست جاش اینجا-من

 وایستم نمیتونم

 باشه-یاسی

 و درست حال اصال نشستیم پایین رفتیم

 نداشتم سرمونی

 برقصی نمیایی-یاسی

 منم برقص بیا میگه مرده بچم من باشا اینو

 خو البته عروسی اومدم مرده بچم مادریما عجب

 نمیدونست که یاسی
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 برقص برو تو نیست خوب حالم اصال-من

 شدیا پر اما نشدی چاق میگم-یاسی

 هیکلم تو ه*رید پاشا-گفتم و خنده زیر زدم من

 بخند کی نخند حاال خنده زیر زد یاسی

 داره خنده مگه حالحل زهر-من

 بیچارم دوست عخی-یاسی

 عمت بیچاره-من

 وحشیه ک معلومه-یاسی

 میگی داری درست کامال-من

 وزنش اون با اونم سوخت برات دلم-یاسی

  نرو جزئیات داخل-من

 های تا بای برقصم میرم خوب خیل-یاسی
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 بوووووف-من

 شتگذ که میشد ساعتی نیم رقصید رفت یاسی

 پاهاش بشر این نبودش یاسی از خبری

 پیداش بالخره دوساعت بعد بابا ای نشکست

 شد

 گذشت؟ خوش اومدی عجب چه به به-من

  خالی شما جای-یاسی

 ندارم حوصله و حال بابا بشین بیا-من

  هان امروز چته تو-یاسی

 ندارم حوصله اصال فقط هیچی-من

 تنهاس شیری پیش بریم-یاسی

 بریم باش-من
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 یراض دلش اصال بود معلوم کامال کنارش رفتیم

  نبود

 خانوم؟ شیرین چطوری-من

 شیرین گفتی ما به قرنی بعد عجب چه-شیری

 ناراحتی؟ چرا تو-من

 نمیاد خوشم پسره این از اصال-شیری

 نه وایی-یاسی

 شد؟ چت-من

 نمم نکنه شدین بدبخت دوتا شما میگم-یاسی

 دوستتونم اخه شم بدبخت شماها مث

 بدبخته؟ م کجا من خوردی گو تو-من
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 ازدواج پاشا با چرا نبودی بدبخت اگه-یاسی

 کردی

 پورو بچه چه تو به-من

 اه ویتی بمیری-یاسی

 درنیارین بازی مشنگ من عروسیه شب-شیری

 مشنگ؟ فهمیدی-من

 !!!!!عموت مشنگ-یاسی

 عموم؟-من

 دتخو پایین میاره فکمو میاد پاشا نه نه-یاسی

 خودم؟؟؟؟؟-من

 اصال حساسه چی همه رو پاشام این اوف-یاسی

 خودم بیخیال
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 دیگه کنین بس اه-شیری

 خوشگله کوفتیت شوهره که تو چته تو-یاسی

 چته؟ تو زشته پاشا میدم حق رو ویتی حاال

 جااااااااااااااااااان؟-من

 عروسیم تو ریدین اه-شیری

 پاشا زن خوشبحال خداییش ولی نه-یاسی

 نکنه درد شما دست-من

 عزیزم حقه حرف میکنم خواهش-یاسی

 میبینیم ام بیچاره بدبخت اون-من

 مادام اوکی-یاسی

 نیست؟ شهرام اون ویتی-شیری

 کدوم؟-گفتم و پرید رنگم
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 وایستاده بیرون نگاه-شیری

 کنم خفش میخواست دلم دیدمش جلوتر رفتم

 اصال بمیره من ی بچه که شد باعث پریروز

 رفتم سالن در از جلوتر رفتم نمیکنم فراموش

 دوستاش از کردم نگاهش طرفش رفتم بیرون

  طرفم اومد کردو خواهی عذر

 جمالت به چشممون خانوم ویتی به به-شهرام

 شده روشن

 گفتم و گرفتم یقشو

 دیگه؟ میشناسی منو-من

 که نگرفتم فراموشی-شهرام

 میدونی اخالقامو پس-من

 میدونم خوبم خیلی ارع-شهرام
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 باش انتقامم منتظر پس-من

 اورد سرمو چونم زیر گذاشت اشارشو انگشت

 گفت و تر باال

 بچه میبینمت ریز-شهرام

 گفتم کنارو کشیدم دستشو

 میکنم اینکارو ویتنام من اگه-من

 ای-گفت زدو چندشی لبخند شهرام

 شیرینه خشمتم.....جان

 -گفتم و شدم خیره ابیش و هیز چشمای

 ازدواج مهیا با کی مبارک رسیده نو قدم-من

 نفهمیدیم؟ ما که کردی
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 کجا از تو ازدواج؟اصال-گفت و شد گرد چشماش

 میدونی؟

 مدرسه یه تو من و مهیا نمیدونی مگه-من

 دیگه میفهمم ایم؟خوب

 نکردیم ازدواج ما-شهرام

 میشه؟ چجوری پس عان-من

 کنی امتحان میخوایی-شهرام

 دنیاست دنیا تا ببین-گفتم و شدم جدی

 نمیبخشمت

 نکردی؟ ترک گفتنو عان این هنو تو-شهرام

 میکنم ترک چندشو و نچسب چیزای من-من

 جدا؟-شهرام
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 چخبر؟ ات زاده حروم داداش از-من

 میچرخه خرم و خوش-شهرام

 کنم جارو رو ترا ریز اول میرسه اونم نوبت-من

 شدی شاخ گشتی پاشا با اوهو-شهرام

 اشو عرضه ولی توگشتی که حیف ارع-من

 بشی اون مثل نداشتی

 اون نکن طرفداری عوضی اون از اینقده-شهرام

 بدتره منم از

 زاده حروم بچش باشه چی هر ولی... اره-من

  نیست

 میریا مخم رو داری-شهرام

 ....ساله 65 دختر یه با داشتی مخ اگه تو-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

791 

 

 بقیش خوب-شهرام

 اون منتظر بزنم حرف باهات میشه چندشم-من

 باش روز

 بچه است زاده حروم داداشم رادان ارع-شهرام

 زاده حروم رادانم ی بچه است زاده حروم منم ی

 پدر سر به گلی چه ای زاده حالل که تو اس

 منطقه پسرای نصف با که اینه غیره زدی مادرت

 همه میبرم اسمتو که اینه غیر بودی دوست

  بودن باتو روز یه برای فقط دنبالتن

 اون نمیکنم کارارو اون دیگه من عـــان-من

 فقط بود رادان به شدن نزدیک برای فقط کارا

 خوب برادرت باش انتقامم منتظر شما همین

 بپرس ازش برو منو کارای ی مزه کشیده
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 ماه شیش که دارم خبر میدونم خو ارع-شهرام

 هب میکرد نرم پنجه و دست مرگ با و کمابود تو

 خاطر به فقط کرد خودکشی تو از دوری خاطر

 نویبش صداشم حتی نمیخواستی دیگه تو اینکه

 چندش خیلی برام نظراتت و حرفا شنیدن-من

 برو اوره

 بدترین پاشا بهت میدم قول ویتی-شهرام

 رادان از میخوایی گفتی تو بیاره سرت بالهارو

 ردیواو سرش که بالیی اتفاقا اونم بگیری انتقام

 بگیره انتقام میخواد اونم نبرده یاد از

  نیست بند جایی به دستش دیگه اون-من

 دنبالشه پاشا-شهرام

 رادان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دنبال-من
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 هب ویتنا بگیره بچشو انتقام میخواد ارع-شهرام

 واصلیش شغل ؟نکنه رادان راجب گفتی چی پاشا

 لیسنگد اینقدر بشه اعدام رادان میخوایی گفتی

 حساسه چقدر پاشا بفهمی نیمدونی تو

 قیمت به واردنش در پول کسی وقتی-من

 ایران تو موندش و مردمه جونای کردن بدبخت

 بهتر همون مردم دخترای کردن بدبخت قیمت به

 بشه اعدام که

 حال تو بزار نمیشه بخوایی تو اگه....ویتنا-شهرام

 میکنم خواهش باشه خودش

 وت میکنی؟ندیدی طرفداریشو چی برای تو-من

 که منو ی بچه ندیدی کرد چیکار بامن خیابون

 نباید من کرد ترد زندگی از بودو ش دوماه فقط
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 منه حق این بگیرم انتقام نباید من باشم ناراحت

 نیست؟

 میدونم-شهراام

 گفتم چسبیدمو محکم یقشو رفتم

 نامردم توئه چون میدونی که معلومه-من

 نیاد که گرفتی کامیارو جلوی ولی اونجابودی

 چیکار تورو ؟من چی چی؟برای برای اخه.. طرفم

 بامن و این پاشا دوستای مثال شماها کردم؟

 دیگه من میشم دیوونه دارم میکنین اینجوری

 ....... شهرام نیستم صابق ویتنای اون

 بود دروامده اشکم

 تهزش شو میکنی؟بلند گریه داری ویتی-شهرام

 عه
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 انتقامو قسم مادریم خاک به خدا به شهرام-من

 ابودن رادان... بمیری توبری میگیرم تا سه شما از

 زا ارباسین یه همتون... کنن کفن رو پاشا.....شه

 زورتون دنیا این تو فقط همتون میاد بدم همتون

 بدم تون سه هر از رسید دیگه دخترای و من به

  میاد

 ستنی ادم نیست درسی پسر پاشا ویتی-شهرام

  وحشیه حیوونه

 نیستین شماها که نه-من

 همخونته اون بگذری پاشا از نمیتونی-شهرام

 چی؟-من

 خاطر به فقط گرفتم کامیارو که روز اون-شهرام

 کنم ثابت رادان به برادریمو که بود این
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 باید من چرا شماها کردنای ثابت خاطر به-من

 بشم؟ نابود

 نهک ازدواج من با نیست حاضر مهیا ویتی-شهرام

  دازهبن بچشو که اینه بکنه میخواد که کاری تنها

  شماهاس مثل اونم-من

  مکرد پاک اشکامم سالن داخل رفتم شدمو بلند

... 

 وایستادن جون اصال بود مراسم آخرای دیگه

  دنبالم بیاد پاشا به زدم زنگ نداشتم

 االو-پاشا

 منم پاشا-من

 بالخره؟ شد تموم-پاشا
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 اوهوم-من

 قهدقی بیست بمونیا اونجام دیگه ربع یه-پاشا

 نریا شد

 بابا باشه-من

  ادب با چه کرد قطع خداحافظی بدون

 واینمستی جاز واسه میری داری-یاسی

  برم میخوام نیست خوب حالم اصال نه-من

 دنبالت؟ میاد پاشا-یاسی

 ارع-من

 نیومد خودش چرا اون-یاسی

 میشد دعوا میدید و شهرام میومد اگه بهتر-من

 چشه پسره این نیست معلوم بابا ارع-یاسی
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 روانیم داره دیگه شدم خسته دستش از-من

  میکنه

 عزیزم الهی-یاسی

 ارسو اومد پاشا تا وایستادم سالن بیرون رفتم

 رفت و راه های نصفه تا افتاد راه شدم ماشینش

  نداشتم حسابی و درست حال اصال

 ویتی-پاشا

 بله-من

 منه؟ داداش ساالر میدونستی تو-پاشا

 کیه؟ چی؟ساالر-من

 از تر بزرگ داداش میدونستی تو اصال-پاشا

 شده؟ گم داشتمو خودم
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 یداکیه؟پ داداشت ؟گفتی نمیدونستم ؟نه جدا-من

 شده؟

 اومده اینکه مثل کرده پیداش بابام ارع-پاشا

 ها کارخونه از یکی توی شدن شریک برای بوده

 اومده میفروشه سهامشو داره صابری اقای اخه

 چندین مال که رو روزنامه اعالمیه بعد بخره بوده

 وانعن به مجله بوده داده بابام که بوده پیش سال

 ومیبینه ر عکسه اون ساالر اینکه مثل گمشده

 یرهم فیلما عین بعدم و بچگیاشه شبیه خیلی

 داداش میفهمن بعد بل و ال و تحقیق جو و پرس

 یاشاره اصلیشم اسم منه

 میشناسم؟ حاال؟من کیه ساالر-من

 کردی فراموش امیرساالرو-پاشا
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 ؟ ساالر امیر-من

 گرفته باهات کالنتری تو که همونی ارع-پاشا

 بودنش

 داداشته؟ اون واقعا-من

  اوهوم-پاشا

 شمان؟ خونه االن عجب-من

 ارمد کار بابابزرگشون خونه من ویتی....ارع-پاشا

 میام من بمون توماشین تو

 باش-من

 و لداخ رفت پاشا بابابزرگشون خونه دم رسیدیم

 که ای دقیقه چن یه ماشین تو نشستم من

 خونه در دم که دیدم و بابابزرگ گذشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

811 

 

 رفتم و شدم پیاده میکرد باز درو بودوداشت

 طرفش

 رضا بابا سالم-من

 میکنی؟ چیکار اینجا تو ویتنا-بابارضا

 داخله االن حتما داشت کارتون پاشا-من

 داخل رفتیم داخل بریم بیا خوب خیل-بابارضا

 میاد پاشا داد صدای دیدم شدیم نزدیک یکمی

 دادم گوش خوب میگفت چی

 دو نزدم تا گمشو برو عوضی نکبت ی دختره-

 نکرد ات شغه

... ردمیک چیکار داشت یعنی بود فریبا با منظورش

 منم داخل رفت و توهم رفت اخماش بابابزرگ

 یدمد که چیزی خبره چه ببینم افتادم راه دنبالش
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 ونخ بود شده بابابزرگ چشمای بود باور غیرقابل

  میچکید فقط..

 و بود یدهپوش شب بد بسیاربسیار لباسای با فریبا

 بود شده باعث که بود وایستاده پاشا روی روبه

  دمدی که چیزی نمیشد باورم دادبزنه سرش پاشا

 میری االن همین.........االن همین پاشا-بابارضا

 بیرون

 بابارضا؟-پاشا

 بیرون برو گفتم-بابارضا

 و من طرف اومد زدو گره هم به ابروهاشو پاشا

 اصال اه خودش دنبال کشوند گرفت دستمو مچ

  تنیس خوب حالم بدبخت من نیستن متوجه اینا

 خو؟ میشه چی بری تر اروم پاشا اخ-من
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 نزن مفت حرف بیا-پاشا

 من و رسیدیم بالخره ماشین تو نشستم رسیدیم

 مثل.. کرد حرکت ادما این دست از شدم راحت

  میرفت جت

 میشه؟ چی بری تر اروم یکم خو-من

 دیگه کرد باور بابابزرگ یعنی-پاشا

 نه که معلومه-من

 باورکردی؟ توچی؟توام-پاشا

 برو تر اروم یکم نکردم باور نه-من

 نیک باور بخوایی که نیست مهم برات اصال-پاشا

 نه یا

 پاشا-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

813 

 

 باشم؟ عصبی ندارم چیه؟حق هان-پاشا

 منم... ندارم حوصله اصال کن بس پاشا-من

 کن ول نیستی گناهکار تو فهمیدم

 اینجوری؟ امروز چرا چته تو-پاشا

 میاد خوابم ندارم کسیو هیچ حوصله اصال-من

 میرسیم االن خوب خیل-پاشا

 وکردم عوض لباسامو و باال رفتم فوری رسیدیم

  برد خوابم نبود خوب اصال حالم خوابیدم

 روعش امتحاناتم دیگه ی هفته نمیدونستم اصال

 ............میشه

 نمامتحا اولین فردا امتحاناس نزدیکای دیگه االن

  اه دارم کنکور که امتحاناتم بعد میشه شروع
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....... 

 کنکور دیگه روزه چن بود شده تموم امتحاناتم

 نه نیفتاد خاصی اتفاق امتحانات مدت توی داشتم

 مبخون درس نه کنم کل کل داشتم حوصله و حال

 دادم امتحانمم اخرین پایین میاد نمرم امسال

 وروز اخرین خداروشکر دنبالم نمیومد امروز پاشا

  میرم دوستام با

 نبینم تورو روز هر دیگه قراره من یعنی-شیری

 میشه؟ مگه

 باهم واال و پاشا کنین یکاری حاال اووووو-یاسی

 هک میبینین همو اینقده ببینین شن دوست

 هم از میگیره اووقتون

 ناموس حسود حسود-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

815 

 

 اومد دستتون چی اصال حسود من باش-یاسی

  خیلیه شد ثابت که همین-من

 باهم بیرون ناهارو بریم نکنید دعوا اه-شیری

 مجردی غذای اخرین رگ تو بزنیم

 پخخخخخخخخخخخخ-من

 پخ اس خنده وضعه چه این مرض-یاسی

 میگی یا میخندی اینجوری همش چیه؟چرا

 عــــان

 نداره ربط الفاظم احدی به-گفتم خندیدمو من

 نزدیکه بیاین دیه خو-شیری

 پیتزا همه میز یه سر نشستیم رسیدیم

  دادم سفارش رو همون منم بخورن میخواستن
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 گشنمه خیلی من-شیری

 میخوریا خیلی امروزا شده چی-یاسی

 نفله عوضی دهنتو ببند-شیری

 میخندیدم هر هر منم

 مرض-شیری

 نشی چیز هوا از تو باش مراقب یاسی-من

 من بیاد خبرت ویتی بممممممممیری-یاسی

 شم راحت

 چرا؟ بیادش؟اخه خبرم-من

 شم راحت دستت از گمشو برو-یاسی

^MAHOSH^ 

  بشی ناراحت نمیخواد حاال خوب خیل-من
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 بشم؟ ناراحت نداره جا نشم ناراحت-یاسی

 دیگه کن ول معذرت خوب خیل-من

 دیگه نکنین دعوا همیما با امروزو یه-شیری

 میبخشمت شیری رویه گل خاطر به فقط-یاسی

 واااا-من

 معرفت چی؟بی پ-یاسی

 خوردیم غذا منگول های بچه عین نشستیم

 هک بود افریقایی های زده قحطی جزء انگار یاسی

 ولع مثل میخورد هعی دارع تغذیه سوء

 ادما بهت نمیگن بخوری ادم عین-من

 گشنمه خو خفه-یاسی

 هن میگین میشه چیز هوام از این میگم من-من
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 دیه کن بس-شیری

 شدیا اروم خیلی تازگیا شیری-من

 ادامه منم داد ادامه خوردن به کشیدو بلندی پوف

 یاسی بیرون رفتیم شد تموم که نهار ندادم

 از راهش همین برای عموش خونه بره میخواست

 ینمبش ماشینش تو گفت من به شیری بود جدا ما

 رگی گلوش تو غذا چون بگیره معدنی اب و بره تا

 نخورد اب همونجا چرا موندم من.. بود کرده

 بهم داشت که خورد دفترچه یه به چشمم

 زر گل قشنگ جلد یه کردم نگاهش میزد چشمک

 صفحه بود روش شیری اسم کردم بازش داشت

 خون ی لکه یه کردم باز که رو صفحه یه زدم
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 خون این اخه بود ریخته روش قطره یک نزدیک

 شیری؟ خود بود کی

 نای خوندم رو صفحه اون ی نوشته کل نشستم

 متنش بود

 هدیگ یکی عاشق که باشی کسی عاشق حیفه-

 ... دوستش بهترین اونم و است

 فهحی.. انگیزه نفرت که باشه کسی عاشق حیفه

 فکرم حتی بهت که باشی کسی عاشق

 دوستش ندونه عشقت بده چقدر...نمیکنه

 از انگیز نفرت ازدواج کسی با بده چقدر..داری

 بودی حاضر فقط که عشقی..بشی دور عشقت

 یخیل حاال.... بشنوی قدماشو صدای یکبار روزی

 نمیشه باورم که طوری..دور دور دور..دورم ازش
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 عاشقشم نگفتم دوستم به......دورم ازش اینقدر

 دمیخوا دلم خیلی ولی نه یا میدونه نمیدونم اما

 یبنص دوستمم بیچاره.... نکنه اذیتش که بدونه

 دارع حالی چه االن نمیدونم.....نشد عشقم

 ازش...دارم دوسش....باشه موفق...عشقم

 بده چقدر......دورم ازش...عاشقشم....دورم

 محبت عشقش به و بشینه جلوت عشقت

 اام...کنی گریه میخوایی و میشی دیوونه...کنه

 رفتن به تن که بود اون خاطر به فقط..نمیشه

 رو خوبی زندگی همیشه امیدوارم عشقم...ندادم

  باشی داشته

 MaHyArعشقم
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 اشو نوشته کردم طی بار چن نشد باورم اولش

 اومد چشمام از اشک قطره یه بود خودش خط

 دمکر نگاه اشم قطره به دستم رو ریخت و پایین

 من مهیار.. مهیار از منظورش صورتم تو زدم

 فکر بودم؟چرا من منظورش دوست بود؟بهترین

 به برادرم مهیار دارع دوست منو مهیار میکرد

 .... میاد حساب

 چهدفتر و منو اشکای تا اومد شیری کی نفهمیدم

 قطره یه دید خیسمو چشمای دستم توی ی

 و شد سرازیر چشماش از قلطان و بزرگ اشک

  زمین روی انداخت سرشو

 عشق از منظورت-گفتم گریه و بغض با منم

 شیری؟ بودم من عشقت
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 نگفتی نگفتی؟چرا بهم چرا لعنتی اخه-زدم داد

 اون بجای بپرسم؟شاید میهارو نظر حداقل که

 نبود تنها منم مهیار بود کنارت عوضی واال

 کنم فراموش میخوام کن بس-شیری

 دیگه تو شیری متاسفم برات واقعا-من

 چرا اخه میاد حساب به برادرم مهیار چجورشی

 میکنی؟ فکر اینجوری داری

  ادمافت راه به پیاده گریه با و کردم باز ماشینو در

 تروخدا ویتی-میگفت تمنا و گریه با شیری

  تروخدا ویتی برگرد بیا میدم توضیح

 توچهی هیچ..افتاده زمین رو دیدم بعدشم

 جیغش صدای تا دادم ادامه خودم راه به نکردمو

  نشد باورم برگشتم کرد پر گوشمو
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  شیری-من

 اب شیری بود تصورم غیرقابل دیدم که ای صحنه

 شدن جمع دورش همه بود کرده تصادف ماشین

 رد وقتی ولی باشه شیری نمیکردم فکر اولش

 ماشینشو بودن خالی و اش مونده باز ماشین

 طرفش ودویدم زمین کردم پرت کیفمو دیدم

 کردمو بغلش زدم زانو کنارش زدمو کنار رو همه

 ایش قهوه گندمی موهای بود خونی صورتش

 رخس چشماش بود شده خونی بیرونی بود ریخته

  میومد خون سرش از بود زخمی لبش بود

 مهیار جون نبند چشماتو تروخدا..شیری-من

 چشماتو خدا به ترو ویتی جون کن باز چشماتو

 من به لعنت... اومدی دنبالم چرا اخه کن باز
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 عدب امبوالس یمکردم گریه بودمو بسته چشمامو

 نارک نشستم امبوالنس تو رفتم اومد دقیقه چن

 مزد حرف شیری با کردمو گریه راه کل تو شیری

 بود شده خونی لباسام شدیم بیمارستان وارد

  بود خونی کال سفیدم نازک کردن شال

 نم میبردنش داشتن و بود برانکاد روی شیرین

 ستمنش عمل اتاق توی بردنش میرفتم دنبالشون

 گذاشتم سرمو کرمو جمع پاهامو عمل اتاق پشت

  میکردم گریه داشتم پاهام روی

 خانوم ببخشید-

  بود واال باال اوردم سرمو

 شمایین؟-من

 کجاست؟ شیری بله-واال
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 و کرد تعجب یکمی کردم اشاره عمل اتاق به

 و کرد بسته و باز چشماشو شد سست بعدش

 که بود ساعتی چند دیوار به داد تکیه بعدشم

 دکترا از خیلی نبود خبری اما بودیم وایستاده

 نمیزدن حرفی هیچ ولی شدن وارد و خارج

 هچ ببینم زدم دیدش کلی بود خورد اعصابش واال

 اش قیافه پاشا از القل نبود بدکم نه شکلیه

 بود خوب هیکلش فقط پاشا بود تر خوشگل

 مایل اما گندمی جو موهای واال صفر صفر وگرنه

 عسلی به مایل ای قهوه چشمای با ای قهوه به

 اشاپ قد هم گفت میشه قدشم بود متعادل لباشم

 مشکی موهاش اگه بود تر الغر پاشا از خب ولی

 این با امیرعلی کپ کپ میشد چشماش با بود

 اومد در اشکم خاطره
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 اومدی پیش مشکلی-واال

 اومدم بیرون خودم هوای و حال از

 یگهد که بستگانم از یکی یاد دیدم شمارو نه-من

 شبیهشونین خیلی افتادم نیستن

 افتخاره باعث-واال

 دارین اختیار-من

 ازتون میخواستمم زدین حرفی عجب چه-واال

 وقتی اشم شیرین های گفته بر بنا بپرسم سوالی

 نپرسیدم هستین عصبی بده حالتون

 بفرمایید-من

 شد؟ اینجوری چیشد-واال
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 و دیدم و چیزی کردم بحث باهاش یکم-من

 فتادا اما افتاد نمی اتفاق میشد نباید که شنیدم

 پهلو زا ماشینه اومد دنبالم رفتم کشیمو راهمو بعد

 زد بهش

 دادم ادامه دادمو قورت بغضمو

 دیده طوری بود شده خونی خونیه صورتش-

  نمیشد

 افتاد؟ اتفاقی شما برای-واال

 چطور؟ نه-من

 شیرینه؟ خون یعنی...خونیه لباساتون اخه-واال

 درسته بله.....میزنین حرف راحت خیلی-من

 کردین بغلش پس-واال
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 میکرد کارو همین بود کسی هر معلومه خب-من

 خب اره-واال

 من برای نداره ارزشی براتون شیرین اگه-من

 رشوفک که اونی از بیشتر حتی... ارزشه با خیلیم

  بکنین

 میکنین؟ فکر اینطوری چرا-واال

 که انگار نه انگار میزنن حرف راحت خیلی-من

 و دست مرگ با داره اونجا من دوست بهترین

  میکنه نرم پنجه

 تفاوتیم بی ادم-واال

 نشون تفاوت چیزا خیلی برای ادما ی همه-من

 هداشت تفاوت که نیستا شوخیه ادما جون میدن

 باشه
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  ارزشه بی دادنش ادامه-واال

 دادن؟ ادامه-من

 شما با زدن حرف-واال

 هوگرن..وگرنه میری میکشی راتو االن همین-من

 تو محکم مشت یه و من و میدونی خودت

 گمشو میدونی خودت حاال..صورتت

 غلدریا دوستت مثل توام هع-واال

 نه؟ نمیشناسی منو تو-من

 ازتون زیاد شیرین میشناسمتون خوب چرا-واال

 گفته

 نمیکشه عصابم گفته پس-من

 خو اره-واال
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 کنن نقاشی تیز نوک مداد با اعصابم رو پس-من

 تویی؟ ویتی-مهیار

 میکنی؟ چیکار اینجا تو مهیار-من

 میکنی؟ چیکار تو بود مریض دوستم-مهیار

 کرد تصادف شیری-من

 شیرین؟؟؟؟؟؟؟؟-پرسید تعجب با و پرید رنگش

 سست کردم حس داد تکون تاسف با سرشمو

  پرید رنگش شده

 خوبه؟ حالت-من

 چطوره؟ حالش االن-مهیار

 نمیده جواب کسی-من

 کرد؟ تصادف شد چی-مهیار
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 نمیرفتم اگه بود من تقصیر همش وایی-من

  نمیشد اینجوری برمیگشتم

 پایین انداختم سرمو

 چه دارین است مسخره به شوخیاتونم-مهیار

 میارین؟ سرهم بالیی

 خودته تقصیر همش نداری خبر

 میشه چی حاال-من

 نگفتن؟ چیزی دکترام-مهیار

 نچ-من

 چی؟ یعنی-مهیار

 باال انداختم هامو شونه

 اینجاست؟ کیه این پس-مهیار
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 شیرین شوهر واالئه-من

 گفت و انداخت باال ابروشو تای یه

 میشه باورش کی-مهیار

 چیو؟-من

  اتفاقات این-مهیار

 بگم بهت یچیزی میخوام مهیار-من

 چی؟-مهیار

 بریم بیا نمیشه اینجا-من

 میرم من برید نمیخواد-واال

 میریم ما بمون شما نه-من

 بریم-مهیار
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 ونستمنمید نشستیم بیمارستان حیاط تو رفتیم

 یانه بگم

 چیه؟-مهیار

 مثل و عزیزی برما خیلی میدونی مهیار-من

 فقط بگم رو یچیزی میخوام نداشتمی داداش

 بده جواب سخت چقدر هر است کلمه یه جوابش

 خب؟

 باش-مهیار

 داری؟ دوست رو شیری تو...تو..تو مهیار-من

 ازدواج اون میگی چی داری چی؟میفهمی-مهیار

 کرده

 قبلش چی هر-من

 اصال نیست مهم دیگه-مهیار
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 داشتی پس-من

 چی که اره حاال خب-مهیار

 داره دوست تورو شیرینم مهیار-من

 داشت دوست منو اگه شدی؟اون چی؟خل-مهیار

 نمیکرد ازدواج

 نره که اینه خاطر به فقط اون نشدم خل-من

 خارج

 میکنی؟ مسخرم داری-مهیار

 شوخی میادش من ی قیافه به االن نطرت به-من

 کنم؟

 نمیشه باورم-مهیار

 بینتون هست واال حاال بود چی هر -من
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 دیگه شد تموم-مهیار

 ن هنوز-من

 میگی؟ چی داری میفهمی-مهیار

 بازیاتو مسخهر کن تموم مهیار کن بس-من

 وحالش میکنم درکش دخترم شیرین مثل منم..

 که دختر یه برای سخته چقدر میدونی میفهمم

  نباشه کنارش عاشقشه که کسی

 میفهمم منم میفهمی تو همونقدری-مهیار

 فاوتیت بی اینقدر که نمیفهمی.. نمیفهمی نه-من

 بروز نمیشه چیزو همه نمیفهمی چرا تو-مهیار

 داد؟

 نتونی میفهمم... میفهمم همشو مهیار بخدا-من

 یفهممم...میگم که کشیدم سخته چقدر کنی ثابت
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 کشیدم اینارو من سخته چقدر بدی بروز نتونی

 یعنی بودن داغون میفهمم اینم ولی... میگم که

 قعش از دختر ی دفترچه وقتی میفهمم اینو... چی

 چی یعنی شه پر قرمز قلب شکل و خطا با

 هب عشقش میکنه فکر دختر یه وقتی میفهمم...

  چی یعنی میکنه فکر دیگه یکی

 نمیفهمم و نفهمم من انگار میگی همچین-مهیار

  میزنی خودتو حرف تهش ته همش چرا-من

 یحت من دیده دیگه کسی تاحاال مگه اصال-مهیار

 چی یعنی بزنم حرف دیگه دختر یه با

 چمیدونم من بود اش دفترچه تو-من

 رو شخصی خاطرات دفترچه چی برای اخه-مهیار

 میخونی؟
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 شخصی بود ننوشته اونجا-من

 کن تمومش خودمون بین همینجا پس-مهیار

 میشه فراموش عشقم

 فقط میگذره سال چندین نمیشه فراموش-من

 ..وگرنه نکنی فکر بهش میتونی

 دب کافی ی اندازه به حالم... ابجیم ویتنا-مهیار

 خاطره به میفهمم بده حالت میفهمم االن..هست

 نمشیری برای نمیخواد دلت گذشتت تلخ خاطرات

 جنگید نمیشه روزگار با اما بیفته اتفاق

 نمیشه روزگارو جنگید نمیشه روزگار با-من

 عوض نمیتونیم چی کارامونو کرد عوض

 راست سمت به نمیتونیم چی رو کنیم؟راهمون

 مینه نیستی دردسر دنبال فقط تو کن بریم؟بس
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 کنم؟ چیکار میگی دقیقا االن-مهیار

 کن خواستگاری رو شیرین واال از برو-من

 شتر میگی؟روانی چی میفهمی شق کله-مهیار

 مکن خواستگاری زنشو شوهرش از برم من بفهم

 چی؟ یعنی میدونی

 به ای عالقه هیچ واال اما... میفهمم ارع-من

 نداره شیرین

 نیست من مکل دیگه اون-مهیار

 اسم دیگه مهیارم دادش...باشه مهیار باش-من

 نمتببی نمیخوام قیامت تا عمر اخر تا نمیاریا منم

 و االب ی طبقه رفتم بیمارستان در سمت به رفتم

 داشتن شدم وارد اینکه محز به عمل اتاق سمت

 واال چشمای به میکردن خارج اتاق از رو شیری
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 دمیجویی گلوشو داشت بغض که بودم شده خیره

 بشه سرازیر نمیداد اجازه اما

 نداره دوسش بگو بازم-مهیار

 هب میدونی کجا از گرفته وجدان عذاب اون-من

 نکرده بغض اورده شیری سر ه بالهایی خاطر

 میکنههه؟ چیکار مگه-مهیار

  چمیدونم-من

 نزن تهمت-مهیار

 ندارم حرفی شما با من-من

 درنیار بازی مسخره-مهیار

 شیری طرف رفتم
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 چرا دیوونه گلم؟اخه خوبه حالت شیری-من

 کردی؟ اینکارو

 حرف واال با داشت دکترش بود بسته چشماش

 شنیدم منم میزد

  شده رفع خطر خوشبختانه خوبه حالش-دکتر

 ات اتاق داخل پشت رفتم کشیدم راحتی نفس

 اومد مهیارم ببینمش

 اینجایی میدونه پاشا-مهیار

 دیگه االن خدایا اووووووف افتادم یادش تازه

 شد گرد چشمام خونده اشهدمم

 پاشا؟؟؟؟؟؟؟-من

 پاشا نه غول نه نه-مهیار
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 مسخره-من

 میدونه؟ حاال خب خیل-مهیار

 بدونه؟ کجا از-من

 بخدا خری اوف-مهیار

 باشی من نگران نمیخواد شما-من

 فحر من با دیگه نگفتم مگه-روانیمن خر-مهیار

 نزن حرف یا بیرون برو نزن

 قهری مثال االن-مهیار

 بتوچه-من

  برسونمت حداقل پاشو... ادب بی-مهیار

 میرم خودم نمیخوام-من

 شبه نه ساعت-مهیار
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 نیست مهم باشه خو-من

 خداحافظ راحتی جور هر-مهیار

 شی مجبور که جاها اینجور برنگردی دیگه-من

 کنی تحمل منو

 کنم؟ چیکار تو دست از من اخ-مهیار

 خوشحالی-من

 بریم پاشو پس-مهیار

 حوصله و حال اینکه خاطر به فقط باشه-من

 ندارم وایستادن

 رفت و داد تکون توسرت خاک معنی به سرشو

 یخداحافظ واال از البته دنبالش رفتم منم بیرون

 کردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

833 

 

 قاتفا ام سرفه تک یه حتی حرفی هیچ رسیدیم

 نیفتاد

 خداحافظ-من

 وساتت بیام میخوایی-مهیار

 داده همتون به خدا چیزیه خوب مرضم-من

 زدم و زنگ داخل رفتم منم و داد سر ای خنده

  نداشتم کلید اوردن در حوصله

 بله-پاشا

 منم-من

 داخل گمشو بیارم مرگتو-پاشا

 شد شروع هوف

  داخل رفتم
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 بود شده برات کجایی؟گوریلم؟دلم پاشا-من

 اسمون

 دیدمیخن داشت بود نشسته مبل ی دسته رو پاشا

 زهرمار برج میخندی چی به-من

 تو مرگ به-پاشا

 زرمار-من

 کردی؟ طی و قبر کدوم-پاشا

 میشم دیوونه دارم ام خسته که اینقدر وایی-من

 کنم پذیرایی ازت بزار-پاشا

 ندارم حوصله و حال اصال-من

 بودی گور کدوم میگی-پاشا

 بیمارستان-من
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 بیمارستان؟-پاشا

 خونیه؟ لباسام نیمبینی کوری خداییش-من

 شده؟ چت-گفت و گرد چشماش

 کرد تصادف شیری ولی هیچی که من-من

 ولی نیست خوب حالش بیمارستان بردمش

  میادش بهوش

 زنگ چرا اونوقت ولی بود واضح دلیلت-پاشا

 نزدی؟

 بود کجام گوشیم اوردیا گیر وقت-من

 لفنت نه؟میدونی نداشت تلفن بیمارستان-پاشا

  کناری های دکمه از بغیر داره دکمه تا64چیه؟

 نبودم حفظ شمارتو...مزه بی-من

^MAHOSH^ 
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 میگفتی؟ چی نداشتی اینو-پاشا

 دیگه میشد پیدا یچی حاال-من

 کار ندارم اعصابتو نباش چشم جلو باال برو-پاشا

 میدم دستت

 هیچ میکنن تهدید که اونایی میدونستی پاشا-من

 بکنن؟ نمیتونن غلطی

 منظور؟-پاشا

 گفتم اطالع محز هیچی-من

  نیاد پیش کلی کل که باال رفتم

 بولیز یه به جاشو کردم عوض که رو لباسام

 ام طوسی شلوار یه و دادم رب سه بلند استین

 کردم باز کتابمو گذاشتم باز موهامم پوشیدم

 ودمب گرفته دستم کتابمو بخونم یچیزی حداقل

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

837 

 

 شد چیا اومد سرم به چیا افتادم ام گذشته یاد

 دست به چیزی اصال دادم دست از چیارو

 اوردم؟؟

 رو اعتمادات دادم دست از که بود چیزی امیرعلی

 .... دادم دست از

 جز به هیچی هیچی نیاوردم بدست هیچی

 بدبختی

 این بودم مجبور که داشتم گناهی چه منم

 کنم تحمل رو رفتارات

 کردم گریه شدم وتحقیر توهین زدن بهم تهمت

 خندیدم؟؟ کی شدم ناراحت

 اگه میخوردن جونمو ها اگر و اما و شاید این

 رصق اگه ساحل لب نمیرفتم اگه شمال نمیرفتم
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 خودکشی که همونجا اگه میخوابیدم میخورم

 اگه اگه میمرم کردم

 های تلفن جواب نبودم خونه روز اون کاش ای

 نمیشد دوست مهیار با امیر کاش ای بدم و امیر

 نمیزاشتم جا گوشیمو کاش ای

 کاش ای کاش ای

 و توش بودن و دیدنش با که دنیا این به لعنت اه

  باهاش کردن زندگی

 درس به کردم شروع و شدم چی همه بیخیال

 هیچ میخوندم درس رو هفته یه اون کل خوندم

 لبمق شدم بلند که کنکور روز نداشتم خاصی کار

 نداشتم عادت وقت هیچ اما میزد تولوپ و تاالپ

 یکس به یا بگم بلند بلند دردامو هامو استرس

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

839 

 

 میومد خوشم نه بودم خودم واسه همش بگم

 به بگه برام هاش استرس از و بشینه کسی

 الک میشدم تر عصبی بودم عصبی کافی ی اندازه

 نمیومد خوشم ادما جور این از

  شدم بیدار خواب از که بود کتابام رو سرم

 هفت ساعت چنده ساعت شد صبح زود چه-من

 بخورم صبحونه رفتم شدم بیدار خوب خب بود

 که یا صفحه یه نشستم نداشتم حوصلشو و حال

 یه به و زدم دور یه شیمی از بودو سخت

  کردم کفایت بیسکوییت

 شدی؟ بیدار کی عه-پاشا

 میشه ساعتی نیم یه-من

 میری؟ کی-پاشا
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 چند؟ ساعت نپرسیدم میشه باورت-من

 خری بس از-پاشا

 اووووف-من

 میفته اتفاق هشت بیشترساعت خو-پاشا

 نشین برسون منو پاشو پس-من

 خودتم برو خودت ندارم حوصله و حال-پاشا

 برگرد

 میزنی حرف جدی داری-من

 نشی مرگ ذوق-پاشا

 تو پریدم و اومد پدید لبام رو گشاد ی خنده یه

 هکل با موزو یه رو رفت پام کردم باز که درو حیاط

  زمین رو رفتم
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 انداخته موز که اونی شه تلف اخ-من

 داخلو رفتم بود شده زخمی دستم شدم بلند

 رس تا و گذاشتم دستمال روش و شستم دستمو

 نمای اه نیومد ماشین وایستادم هرچی رفتم کوچه

 دش پیداش ماشین قرنی بعد من گنده شانس از

  شدم سوار منم و

 زود شده دیرم برو اقابرو-من

 داشت مورچه سرعت که بود پیر ادم یه اقاعه

 دیگه کن عجله عاغا-ممن

 میکنن جریمه ماشینمو-

 اگه میکنن جریمه بری اروم االن شما-من

 دیگه برو بامن پولش کردن جریمت

 برسه ضرر ممکنه ماشینم ی بیمه به-
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 پشت نشستی چجوری شما ترس این با-من

 فرمون؟

 راحتی به-

 دهپیا من کنین عجله نکنین کل کل من با-من

 میرسم تر زود برم

 راحتین-

 ودخ تا دویدم و جلو صندلی رو کردم پرت پولشو

 پاشامنو اه شکست پاهام دویدم مقصدم

  اه بود بهتر خیلی خداییش میرسوند

 بدم کنکور بود قرار که محلی در دم رسیدم

 اطحی یه شدم وارد دادمو نگهبانش نشون کارتمو

 وارد بود طبقه سه ساختمنشم و داشت بزرگ
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 هک اونایی ی همه میگشتم صندلیم دنبال شدم

 گرفت ام خنده فکرم از بودن عینکی بودن اینجا

 بعد نشستم بود6222صندلی کردم پیدا بالخره

 هک بود باال اون که استادی سخنرانی دقیقه چند

 اینجور و برگه و دفترچه چیزا اینجور و استرس

 سواالیی عجب نوشتن به کردم شروع چیزا

 شم؟ مجاز سواالت این با چجوری من داشت

 نگاه داشتم میگذشت که بود ساعت چندین

 تا چن اوف کردم چیکار میکردم دور و میکردم

 چن نببی لعنتی داشت منفی نمره ننوشتم سوال

 باشم داشته اشتباه تا

  حیاط رفتم نفر اخرین دادم تحویل

 بود چجوری-یاسی
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 خره کردی پیدا منو چجوری-من

  اول تو بودم سالن ته من-یاسی

 اهان-من

 نمیبینم رو شیری چرا-یاسی

 شیری وایی-من

 شده چیزی-یاسی

 نیومده اون-من

 نذاشت؟ واال چرا-یاسی

 اشک پر چشمام میکنه غلط که اون بابا نه-من

  شد

 کرده تصادف شیری یاسی
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 داری چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چی-گچ شد رنگش یاسی

 میگی؟

 ماشین بعدم میدوید داشت بود من پشت-من

  زدش

 علی یا-یاسی

 مبری میایی میشم دیوونه دارم– میومدن اشکام

 دیدنش؟

 ارع-یاسی

 بریم-من

 نمیاد پاشا مگه کن صب-یاسی

 نمیادش نیست خوب حالش-من

 نیست؟ خوب حالش امروزا شده چی-یاسی
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 ندارم کاری اون با که من چمیدونم-من

 شده چیزی شاید میگی داری چی-یاسی

 بشه؟ چی میخواد مثال-من

 چمیدونم-یاسی

 ندارم حوصله بیمارستان بریم-من

 اهر به بیمارستان سمت به محوطه در دم رفتیم

  افتادیم

  رسیدیم بود راه خیلی بیمارستان تا

 باال ی طبقه بریم-من

 نهاورد اخه رسیدیم شیری اتاق به تا باال رفتیم

 بخش بودنش
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-گفت و دید رو شیری اومد در اشکش یاسی

 اسکول؟ این پشت پریدی چرا روانی

 کردی شروع دیوونه تو باز-شیری

 میکنی؟ گریه داری یاسمن-من

 شو خفه-یاسی

 میگی؟ چی هست حواست-من

 موقع اون میمردی میفهمم که معلومه-یاسی

 ادهد کنکورشم شیری االن درضمن وایمیستادی

 بود

  من برای شدی مادر از تر نگران ی دایه-من

 من سرم خیر مثال دیگه کنین بس اه-شیری

 نیست خوب حالم اینجا
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 میفهمه خره این مگه واال-یاسی

 سرت بالیی چنان نکن یکار یاسی ببین-من

 دربیادا اشکت میارن اسممو داری عمر تا بیارم

  عزیزم عادته که تو-یاسی

 چی؟-من

  شهرام...رادان-یاسی

 بزنی مثال نمیخواد دیگه-من

 کشید خجالت مام ویتی چیه-یاسی

 و؟ت میکنی اینجوری شده؟چرا چی یاسی-شیری

 باورش که لرزون صدای همون با میلرزید صدام

 که بغضی با بزنه اینحرفارو یاسمن نمیشد

 :گفتم میداد قورتش همیشه
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 کاری اگه ناراحتی دستم از اگه..یاسمن-من

 شده جوری رفتارم اگه نیومده خوشت که کردم

 بشه عوض راجبم نظرت به کنه عوض رو تو که

 بود این کارم من ارع سیاه جهنم به درک به....

 ملت رفتار کردن عوض بودم اینکاره من ارع

 کسی توچی؟تونبودی؟تو بودم این من حاال...

 حرفای یه با کس یه با بار یه روزی که نبودی

 دیگه جمالت یه با دیگه

 شو خفه ویتنا-زد داد یاسی

 نگو نداری جنبه نگو پس-من

 نیست خوب اصال حالم-یاسی
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 با دارم خوبه؟االن من حال میکنی فک-من

 وخودم خیلی بدون نمیزنم داد میزنم حرف ارامش

 وگرنه میکنم کنترل

 بغلم تو پرید اومد بود دراومده یاسمن اشکای

 اه لیک اشک کلی ناراحتی پر بغضه پره بود معلوم

 نای بدم ادامه نمیخوام کن تمومش دیگه-یاسی

 چرتو بحث

 نه توهینات اون به نه چته هست معلوم-شیری

 شده؟ چیزی-من

 مامانم-یاسی

 چی؟ مامانت-گفتم نگرانی با من

 دارم میشن جدا هم از دارن بابام و مامان-یاسی

 میگیرم رو همه ی پاچه میشم دیوونه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

851 

 

 میشه؟ چی؟؟؟؟مگه-من

 چی؟ واقعا؟برای-شیری

 نمیدونم-یاسی

 برگشت موقع دادیم دلداریش و نشستیم کلی

  برگرده نبود حاضر یاسی

 بری؟ میخوایی کجا خونه نری اگه اخه-من

 هنمیفهم هیچکسم بابام اپارتمان میرم-یاسی

 بشه؟ چی که اونجا بری خره-من

 راحت دعواهاشون سروصداو شر از برم-یاسی

 میکنم صفا رو تابستون کل میرم شم

 نظرشونو برو میرسی جاییم به اینجوری-من

 کن عوض
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 خداحافظ برم میخوام نمیخوام-یاسی

 میری؟ کجا یاسی هعی کجا-من

 نشد راضی انداختم راه سروصدا و زدم داد هرچی

 هر افتادم راه به وپیاده حال بی منم برگرده

 درست خودمون واسه بدبختی یه ستاییمون

 کردیم

 به راخی اتفاقات تمام به میرفتم داشتم که راه تو

 مکرد ازدواج پاشا با که ماهیه چند من االن اینکه

  بوده دعوا همش و

 اصال میرفتم راه داشتم خیاالت همین با

 ساعت به کردم باال سرمو کجام نمیدونستم

 هشت بود هشت ساعت وایی شدم خیره مچیم

 میشه؟ باورش کی شب
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 رفتم؟ راه ساعت پنج من یعنی

 با نمیکرد سوارم هیچکس جاده کنار رفتم

 بلوار به سنگی تخت روی نشستم درموندگی

 ودمب شده دور خونه از کیلومتر چندین کردم نگاه

 راهو منم بود راه خونه از خیلی بیمارستانم

 طفق نبودم بلد اینجارو اصال من اومدم اشتباهی

 نه شدم؟وایی گم من یعنی بود اشنا قیافش

 من خدای

 با رسیدم خلوت ی کوچه یه به تا رفتمورفتم

 کسی کردم نگاه اطرافمو برمیداشتم قدم ترس

 چجوری کجام بپرسم ازش حداقل که نبود

  برگردم

 میزدم حرف باخودم داشتم
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 کنم دعا موندم االن شدم بدبخت خدایا وایی-

 نه یا خونه برگردم بتونم

 نری یا بری میتونی خودته میل-

 طرفش برگشتم تعجب با

 تو؟-من

 نداشتی؟ منو دیدن انتضار چیه-رادان

 میکنی؟ چیکار اینجا-من

 میکنی چیکار اینجا توخودت-رادان

 بروگمشو نیست مربوط تو به-من

 اوردم گیرت انتظار مدت اینهمه برم؟بعد-رادان

 گمشو برو بابا بمیر انتظار؟خفه-من
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 حاالم بدم دست از ندارم هیچی دیگه من-رادان

 برم میخوام

 جلوتو کی بهتر برو چیه؟خو هیچی؟منظورت-من

 گرفته؟

 دادم دست از نداشتمو داشتمو هرچی-رادان

 افتادی؟ گیر چیه-من

 انداختن گیرم-رادان

 ..منم منظورت اگه-من

 تو چون کرد اینکارو اون پاشائه منظورم-رادان

 گفتی بهش

 گفتم؟ بهش چی کرده؟من چیکار چی؟پاشا-من

 میدونی بهتر خودت-رادان
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 چیو؟-من

 میشناسم تورو من نزن خریت به خودتو-رادان

 شده چی هر چه من به اصال عوضی شو خفه-من

 اونطرف گمشو برو شده عجبت

 ببینم االن از میخوام شدنتو نابود-رادان

 چی؟-من

 گفت و گرفت بازومو جلو اومد

  میرم دارم من-

 گمشو برو بهتر چه چه من به-من

 میایی توام-رادان

 چی؟؟؟؟؟-من
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 هی من اگه ویتی ببین میبرم اشغالم تو-رادان

 جدا پاشا از تورو عمرم اخر به باشه مونده روزم

 قیمتی هر به میکنم

 شد رو گناهات اینکه خاطر به فقط-من

 هرچی من بدرک ابرو نشدم ابرو بی تنها-رادان

 دست از چیمو همه داراییم تمام نداشتم داشتمو

 دادم

 حقته زده حروم تو-من

 عوضی شو ساکت-رادان

 اتو هرزه مادر اون عوضی خودتی عوضی-من

 سراته هوس بابای

 یا میشی خفه-رادان
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 هان؟میخوایی بکنی غلطی چه میخوایی مثال-من

 کردن بلند من رو دست میخواد جرئت بزنی منو

 نه یا دهنتو میبندی-رادان

 که ینها غیر کنی چیکار میخوایی مثال نمیبندم-من

  تو که اینه غیر.. نیستی ادم تو

 دادم ادامه راهم به و برگشتم ندادم ادامه دیگه

 چی بده گوش کن صب کن صب ویتی-رادان

  میگم بهت

 پشت از شدم متوجه ندادم اهمیت حرفاشش به

 لویج گذاشت دستمالم یه پیچوند گرفتو دستمو

 هدیگ و شد خمار دقیقه چند بعد چشمام که دهنم

 احساس بود سنگین نفهمیدمچشمام هیچی

 کردم باز چشمامو نبود خوب حالم اصال میکردم
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 درد سرم یکمی کجاست اینجا بودم کجا من

 شارف حافظم به شدم مجبور میرفت گیج و میکرد

 ادمی تازه بودم گیج دقیقه ده بیاد یادم تا بیارم

  اومد

 متروکه ویالی یک توی شدم بلند بودم کجا من

 ای دهنده ازار نور ولی بود تاریک جاش همه بود

 از میکرد اذیت ادمو که میومد هاش پنجره روی از

 نبود هیچکسی زدم دید جارو همه شدم بلند جام

  بودم رفته نور جلووی چون میکرد درد چشمام

 خاک ی مالفه روشون که هایی صندلی و مبل

  بود سفید ی گرفته
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 بزرگ درهای چوبی های پله قدیمی ی اشپزخونه

 و گرفته خاک و بزرگ ی مجسمه یک قدیمی و

  بسته تارعنکبوت

 روش دستی و کردم فوتش بود عکسم قاب یه

  کشیدم

 نقاشی زن یک صورت بود زن یه زدم نیشخندی

 بودن متروکه از اینجارو بود قشنگ خیلی شده

  میداد نجات

 بودش خوشگل خیلی

 میکنی؟ نگاه چی به-رادان

 کیه؟ خوشگله خیلی خانومه این-من

 رو هرزه لقب دیشب که کسی همون-رادان

 دادی بهش
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 مامانته؟-من

 ارع-رادان

 که زیبایی اینهمه حیف-من

 خودت بزنی کنایه و نیش دیگه بار یک-رادان

 میدونیو

 میکنن تهدید که اونایی نکن تهدید اینقد-من

 ان عرضه بی نیستن هیچی

 نیست مهم ام عرضه بی من... تو نظر از-رادان

 میشی نابود برگردی االنم همین که اینه مهم

-مگفت و باال انداختم ابرومو تای یه جلوتر رفتم

 گهدی همینه بیفته زاده حروم یه گیر که ادمی خب

 کردم تحمل هاتو کنایه و نیش که تاحاالم-رادان

 کردم کار خیلی
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 اسمم تا داری عمر تا که کنم کاری میخوایی-من

 کنی گریه میاد

 نکن سیا مارو جوجه ببین-رادان

 میگم خداییش-من

 چی؟-رادان

 دختت بی-من

 چی؟ دخت چی؟بی-رادان

 میگم ایندشو-من

 توهم رفت اخماش و اورد باال جوش

 بگی؟ میخوایی چی-رادان

 بشه مهسا مثل دختم بی حاضری-من

 دهنتو ببند-رادان
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 و بیاد تو مثل زاده حروم عوضی یه میخوایی-من

 کنه؟ مادرش

 دهنتو ببند-رادان

 بیفته؟ اتفاق این میخوایی-من

 شو ساکت-رادان

 من دوست با چرا نداشتی تحملشو که تو-من

 کردی؟ اینجوری

 نیمفهمیدم هیچی بودم مست من-رادان

 بده پس مهسا باید چرا تورو مستی تاوان-من

 خب؟

 بندازه بچرو میتونه گفتم من-رادان
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 نابود ابروی..مرد بچه اون که گیرم -من

 اینده..مردا بد نگاها..تجاوز ننگ ی لکه..شدش

 ی خاطره اون که اشکیش چشمای..تباهش ی

 ناال تو دختر تو دخت بی..نمیکنه فراموش تلخو

 و مامان و مهسا ی خونواده پیش مهساس پیش

 حروم توئه از که رو بچه اون باباش.. مهسا بابای

 نمیخوادش رو است زاده

 شده تموم چی همه نخواد چه بخواد چه-رادان

 گردونم برش نمیتونم

 همین؟-من

 چی؟ پس-رادان

 دیگه تو رادان شرفت تو تف ذاتت تو تف-من

 هستی کی
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 که کنم عقدش برم نداشتی انتظار-رادان

 نجستتو دهن اون ببند شو الل شو خفه-من

 تعصب چی هر ابروی بردی مرده چی هر ابروی

 توئه مثل مردی هر ذات تو تف خاک زیر کردی

 کجا به میخوایی حرفا این از چیه منظورت-رادان

 برسی

 مادرش مثل دخت بی نداری دوست میگی-من

 اینا.. هستی راضی مرگش به میگی بعدش.. بشه

 بودن شیطانی نهایت یعنی چی؟اینا یعنی

 میفهمی؟

 رو مسخره بحث این کن تموم-رادان

 مسخره؟-من
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 رابطه باهاش من که نبود کسی تنها مهسا-رادان

 مهسا ی اندازه به اونا ی همه برای اما داشتم

 بقیشون برای بگم بهتره شاید نشدم ناراحت

 نسوخت دلمم حتی

 امهس بود فاحشه بقیه مثل مگه مهسا رادان-من

 که طرفت اومد مهسا مگه خواست خودش مگه

 و گوش و چشم و باز دهنتو و میکنی دراز زبونتو

 میبندی و عقل

 میریم فردا ما کن تموم ویتی-رادان

 پایتخت)شهرهانوی( آسیا در کشوری)ویتنام

 (ویتنام

 اونجا؟ بری میخوایی چجوری-من

  خودتی خر-رادان
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 نمیام بهشتم باتو من رادان-من

 خودته دست مگه-رادان

 نیست؟-من

 میایی گفتم که هرجا نه-ردان

 میشینم اروم من کردی فک-من

 میریم امشب-رادان

 وایستا مامانت جون رادان-من

 ندارع اهمیت برام هرزه زن یه جون-رادان

 داری وامد رفت زنا جور باهمین که توام-من

 دارع ربط خودم به اینش-رادان

 هست؟ کجا ویتنام اصال-من

 چین نزدیکای-رادان
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 اووووف-من

 معلومه خره خو اونجا بره میخواد چجوری اخه

 چی؟ مارو بگیرن مرز بین اگه وایی.. قاچاقش

 موبابا اینجام این با من بدونه پاشا اگه نه وایی

  بردش خوابم افکار این با قبرم سر میشونه

 یویت.. بریم باید وقتشه شو بلند ویتی-رادان

 شدددددددددد دیرم شو بیدار

  چیه هان-من

 قطبی خرس دیگه شو بیدار-رادان

 عمته-من

 باش زود شو بلند بابا باش-رادان

 میشونما نزنیم داد-من
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 ای عهمقن شستم صورتمو و دست رفتم شدم بلند

 مدرسه شلوار مانتو با کردم مرتب بودو سرم که

  بودم

 هست باال کمد تو شلوار مانتو دست یه-رادان

 بریم کن عوض لباساتو برو

 یه گتن بگیم متناسب کوتاه مانتو یه باال رفتم

 گرنگارن گردن شال یه چسبان تنگ تنگ شلوار

 بند مچ دوتا و دار طرح مشکی شال یه با بافت

  بافت

 میخواستم و پوشیدمشون بودن خوشگل خیلی

 بازه پنجره کرد باز رو پنجره باد که بیرون برم

 نزدیکش رفتم.... رفتم فکر تو و دیدم رو شده

 اقبال یا بخت یا داشت پام جای جالب خیلی
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 سر امپ یهو که میرفتم داشتم پایین رفتم گوگل

  خورد

 اخخخخخخخ-من

 اومدم اروم اروم دادمو اجراگیر از یکی به دستمو

 روما پایین رفتم شدن وخاکی بدبختی با پایین

 تو داشت رادان کردم خداروشکر زمینو رو پریدم

 ی قدوقواره هم تقریبا که پسره یه با حیاط

 ستون از یکی پشت منم میزد حرف بود خودش

  دمبو شده قایم بود داشته نگه رو تراس که هایی

 بگیرنمون اگه باشه هواسمون باید شایان-رادان

  میشی اعدام تو میشم اعدام من

 باورم فروش ادم پاشا این به لعنت-شایان

 باشه داده لومون اون نمیشه
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 دارم اونم برای نباش نگران-رادان

 چیه منظورت هعی-شایان

 کیه؟ باالس اون که دختره اون میکنی فک-رادان

 ابجیشه؟ پریسا همون این نکنه-شایان

 هنو کردن فرار فرهاد با که ابجیش بابا نه-رادان

 زنشه این کجان نی معلوم

 میگی؟ چی ی بچه این بابا-شایان

 ویتناست همون بچه؟این-رادان

 میگی؟جدی؟ چی-شایان

 ندیدیش؟ اره-رادان

 ندیدمش تاحاال نه-شایان

 بودمش ندیده منم کاش هوف-رادان
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  بیرون میرفتم باید

 داشت یکی پشتم که کردم نگاه خروجی در به

 دادم تکون درو هرچی حیاط پشت سمت به رفتم

  بود قفل که انگار نشد باز

 درسته؟ صالحی خانوم-شایان

 هستی؟ توکی-من

 ترسیدی؟ خیلی-شایان

 دهنتو ببند-من

 تویی؟ پاشا زنه خداییش-شایان

 ...یا میبندی-من

 شنیدم زیاد ازت-شایان

 بدم ادامه بحثو تا بده درو این کلید-من
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 تحسینه قابل جسارتت بابا ای-شایان

 برم باید من نمیخوام شمارو تحسین من-من

 فعال نکنه دعوات میگم پاشا به نترس-شایان

 مایی مهمون

 من بزار خونه صاب شما نه مهمونم من نه-من

 نبینی بد تا برم

 ادم ماون مثل ببینم درازه زبونت پاشا مثل-شایان

 فروشی

 همینکارو میکشتن بچتو بودی جاش توام-من

 میکردی

 که درک به-گفت و باال انداخت ابروشو تای یه

 جهنم به مرد
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 راجب دیگه بار یه اگه..اگه اقاشایان ببین-من

 پرت و چرت و کنی باز دهنتو بگی بد ام خونواده

  بدی تحویل

 میکنی؟ غلطی چه-شایان

 سعی اما اومد دردش پاش ساق به زدم لگد یه

 خونیش چشمای از نیارع خودش روی به میکرد

 تو بزنه میخواست گرفته حرصش بود معلوم

 گرفت دستشو پشت از رادان که گوشم

 بکنی؟ غلطی چه میخوایی-رادان

 عجوبه یا دختره اینم اخه-شایان

 داده رو ای اجازه همچین بهت نمیاد یادم-رادان

 باشم
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 تخود با دختره این مسولیت رادان ببین-شایان

 مکن تحملش دقیقه یه حتی نیستم حاضر من

 باشی اینجا تو نگفتم اولم ازهمون-رادان

 میخواد اینم نیست شوخی ما کار رادان-شایان

 بیادش باما

 میخوام گفتم کی من کن صب کن صب-من

 بیام؟ باشماها

 حاال-شایان

  باال برو داداش شایان-رادان

 باشم گفته االن همین از-شایان

  رفت بعدشم

 کردی؟ چیکارش-رادان
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 هیچی-من

 نگو دروغ-رادان

 پاش ساق تو زدم-من

 دختر داری مرض مگه-رادان

 میزنم بزنی مفت حرف توام-من

 حرکت امشب باال برو گمشو شو خفه-رادان

 میکنیم

 نمیام من-من

 نیست تو رضایت به الزم-رادان

 دنبال منو چسبیدو محکم دستمو مچ بعدشم

 کشید خودش

 نشدش برم در زدم زور داخل خودش تا
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 سوراخ یه دنبال منم بودن خواب همه داخل رفتیم

 فرار برای بودم

 درضمن نداره هیچی اینجا نزن زور اینقد-رادان

 بیدارم من

 نیستی یا بیداری که چه من به اصال اه-من

  نیست مهم بمیریم

 باش زبونت مراقب-رادان

 عوضی نیست مربوط تو به-من

 اپن روی من نشست مبال از یکی روی رفت

 بود صبح2 نزدیکای ساعت بود نشسته اشپزخونه

 پاشد رادان که

 بریم باید سه ساعت پایین بیا شایان-رادان

 شد سه ساعت زود چه-شایان
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 بریم باید ولی ارع-رادان

 ام اماده که من-شایان

 باش زود خوبه-رادان

 نگاهشون و بودم وایستاده همونجوری منم

 میکردم

 شو بلند ویتنا-رادان

 نمیام گفتم که من-من

 پایین بیا درنیار بازی بچه-رادان

 نمیام-من

 تونستم پایین داد هلم و گرفت بازومو جلو اومد

 نیفتم و کنم کنترل خودمو

 وحشی-من
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 مودست مچ رادانم بیرون رفت و پایین اومد شایان

 و رگبز ماشین بایه رسیدیم کشوند منو و گرفت

 عقب صندلی داد هلم منو مشکی الجثه عظیم

 افتادن راه کردنو اماده رو وسایلی خودشونم

 مرکزی قفل طرف از بود قفل کامل ماشین در

 من به لقب رادان که میزدن حرف باهم داشتن

 گفت

 انتقام نمیومدی تو اگه.. ویتی میبینی-رادان

 لگد هی اون انتقام نمیومد پاشا اگه بگیری دوستتو

 من نه بودی اینجا تو نه االن بگیره رو

 تمدوس انتقام ببین.. میزنی حرف راحت خیلی-من

 وت که لگدی شد تموم ابروییش بی و بدختی به

 ی بچه مردن قیمت به میزاری اسمشو مسخره
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 ربغی تازه نیست کم گناهت زیادم شد تموم من

 همینجوری نفرو چند که ات دیگه غلطای از

 کردی بدبخت

 تو که رو عذابش هست اینم خب ارع-رادان

 میکنی ولز و جلز داری نکشیدی

 میکنم درکشون فقط من-من

  وگرنه میکنی درکشون خوبه-رادان

 به این با زدن حرف دیگه کن بس رادان-شایان

 کنایه و نیس حرفاش تمام نمیرسی جا هیچ

 است

 و باروح شما میزنم کنایه نیش حداقل من-من

 میکنین بازی ادما روان

 نخورن گول باشن زرنگ ادما-شایان
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 گیر ان ساده که میسوزه ادمایی ی برا دلم-من

 ها ساده.. زرنگین ظاهر به که میفتن شماها

 بگیرن یاد رو زرنگی که میشن نزدیک بهتون

 میدین یاد زرنگی بهشون خوب

 جا یه بود صبح دمای دم نزدیم حرفی دیگه

  شد متوقف

 وایستادی؟ چرا-رادان

 برم میخوام اینجاست رستمی هیچی-شایان

 هی میرسیم امشب حداقل کنه هماهنگ بگم بهش

 بخوابیم باشه جایی

 باش-رادان

 داشت پایین انداخت سرشو رادانم رفت شایان

 دو نیست معلوم میکرد فکر
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 هب و ادم میکنن رفتار اینجوری که چشونه دوباره

 و خاصی سردی و غرور با میدارن وا ترس

 میکردم نگاه اطراف به کینه همچنین

 هر که میدیدم رو بلندی تنومند درختای

 برگای بودن کشیده فلک به سر کدومشون

 ریخته توک و تک و بودن بزرگ که که درختایی

  بودن

 های شکوفه بهار رنگ بودن سبز همشون

  بودن نمایان سفید و صورتی

 نداره شیرینی برام ازشون بردن لذت که حیف

 براش زندگی نفرت و است کینه از پر که کسی

 اتفاقاتی چه زندگی تو نداره اهمیت برام.. جهنمه
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 نوم اینجا پاشا اگه داره اهمیت برام حاال اما میفته

 میکنه فکری چه ببینه

 چی معلومه اینکه میکنه فکری چه معلومه خوب

 بازم نمیده گوش حرفام به اصال اون میکنه کار

 شونبقی هم سر پشت اونم بیفته اتفاقات میخواد

 دوست بیادش،اصال سرم میخواد باز چی چین،

 اجبمر میدونم.. بیفته پاشا چشم تو چشمم ندارم

 وزمهن من میکنه فکر هنوزم حتما میکنه فکر چی

 باورم دیگه کسی چرا.. میدم انجام رو کارام دارم

 شتاوان دارم کردم اشتباه دارم قبول من.. نمیکنه

 دادن دست از با که عمیق تاوانی..میدم پس و

 .دیرینمه رویاهای شدن تموم و اعتماد و عشق
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 دنیا این دست از دارم

 ...شق عا..نفرت..عشق..زندگی..روزگار..

 از خسته.. ام خسته کس همه و چیز همه از

 فکر.. ندارن باورم که کسایی با کردن زندگی

 متعادل با متناسب و درست ادم میکنن

 من نه موقع اون.. داشتین باورم کاش...نیستم

 .. نه میشدم بدبخت

 کاش ای جون مامان داشتی باورم کاش ای بابا

 عموجون..وایمیستادی بابا جلو و داشتی قبولم

 میخوایین چیزی و میزنین حرف که موقعی کاش

 رو تصمیمی یه وقتی بابابزرگ.. کنین فکر کاش

 ینکن نظرخواهی و بسنجین یکم کاش میگیرن

 دش نابود ویتی ببینی کجایی.. کجایی مادری
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 گیزند به امیدی دیگه ویتنا رفتین شما وقتی..

 به شده تنگ برات دلم خیلی مادری نکرد پیدا

 نیومدم مزارت سر اصال اتفاقات و کارا خاطر

 برمی من شده جرئتی هر به.. برمیگردم مادری

 مبمیر بشم مجبور اگه حتی دیدارت میام و گردم

 نم.. مادری مرگ به راضیم..ببینمت تا میمیرم..

 زندگی تا میکنم انتخاب و مرگ

  نشست اومد شایان

 شد؟ چی-رادان

 میشیم نزدیک ارزومون به داریم هیچی-شایان

 نوم اینه تو از) هم دنبالمون بگردن پلیسا هم حاال

 .پاشا اقا( زد چشمکی و کرد نگاه

 نباشه ناکس اما باشه کس بی ادم-من
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 نباشه پاشا زن اما باشه فاحشه ادم-شایان

 بریم کنین کل کل هعی حاال دیگه بسه-رادان

 میشه دیر

  زد نیشخند یه افتادو راه شایان

 هنشست بود روز یه بگم بهتره یا ساعت چندین

  عار بی و بیکار بودم

 میرسیم؟ کی شایان-رادان

 مرزای میرسیم دیگه ساعت یه-شایان

 ابی یا خاکی میبرنمون اونجا از ترکمنستان

 اونجا از ترکنمستان اول میریم ولی نمیدونم

 ویتنام میکنن ردمون

 ..خیال خوش چه-من

 منظور؟-رادان
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 بدبختا میگیرنتون-من

 دید خواهیم-رادان

 پهت یه نزدیکی به رسیدیم شد تموم ساعت یه

 ازوب ابرفتی های تنگه با گنبدی و بلند هرچند

 کن خداحافظی ایران با خانوم ویتی-رادان

 ایرانی ایرانیم برم هرجا.. ایرانیم یه من-من

 دمنمی ترجیح کشورم به رو کشوری هیچ میمونم

 خجالت هیچم خونمه و خاک از من کشور

 هاول امنیت تو که کشوریه من ایران.. نمیکشم

 منو اشماه بترسم که نیستم فروشم وطن تو مثل

 میدین تاوان روزی یه باشین مطمئن..دزدیدین

 داده؟ چی بهت نکن ایران ایران اینقدر-شایان
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 جز دادن؟به چیزی بهتون خارجی کشورای-من

 پول

 شو خفه-شایان

 نداره اگر و اما که هستین عوضی شماها-من

 خوار برین.. بمیرین برین که همینه عجبتون

 شین

 میاد؟فکر بدم کشورم از من کردی فک-رادان

 ندارم؟ دوست و ایران من کردی

 کردین؟ خیانت چرا پس-من

 شی؟ سیاسی مسائل وارد میخوایی چرا-رادان

 حرصم داره اما کنم کل کل باهات نمیخوام-من

 ردمم پول کلی کردین بدبخت جوون کلی میگیره
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 هب برین میخوایین حاالم کشیدین باال محتاجو

 راحتی همین

 داراییمو نکرد؟تمام من با پاشا مگه-رادان

 نگرفت؟

 اومد گرفت؟پاشا خودش برای اونارو پاشا-من

 کرد؟ مصادره اموالتو

 دیگه بسه-رادان

 دیگه بیا رادان-شایان

 خوش زبون با بیفت راه-رادان

 اون االب میرفتیم باید رفتم راه ریلکسی و غرور با

 بود هپوشید محلی و مشکی لباسای بود یکی تپه

 یکیم اون بود میانسال میومد من پشت داشت

 از تنیس ایرانی پشتیه پسر بود معلوم بود جوون
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 ونا به رو من نشستیم استراحت برای.... قیافش

 گفتم پسره

 کشورین؟ کدوم مال شما-

 میخوایی؟ چی برای-گفت ای لحجه و تعجب با

 ایرانی نمیاد بهت اخه همینجوری هیچی-من

 باشی

 جنوبی امریکای طرفای نیستم اسیایی مال-

 اینجایی؟ چرا-من

  شغلمه-

 بده انجام خودت کشور تو برو شغلتو-من

 داری چیکار این با تو-رادان

 نیست مربوط تو به-من
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 بپرسم؟ رو اسمتون میتونم-من

 نکن باز منو دهن ویتی کن بس-رادان

 تو باشیم داشته نسبتی باهم نمیکنم فکر-من

 کن جمع مادرتو برو مردی خیلی

 نکنا باز منو دهن-رادان

 جرئت که هستی کی کردی فکر عوضی تو-من

 باشه اخرت بار بزنه داد کرده

 آ شو جو من اسم-

 میادش چینی یه بیشتر-من

  کن تموم-رادان

 ویتنا منم خوشحالم دیدنت از آ شو جو خوب-من

 ویتنام؟-جوشوآ
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 ویتنا نه نه-من

 تحملی غیرقابل ویتی-رادان

 نیستی تصورادم قابل غیر رادان-من

 بسمه هستی تو اره-رادان

 مکردی استراحت زیادی دیگه بریم بهتره-شایان

 که بود دوساعت رفتم همراهشون منم پاشدن

 بودن خسته پاهام پیاده میرفتیم داشتیم

 میرسیم؟ کی پس-رادان

 دیگه ساعت یک-شایان

  شدم خسته بدجور یکی من-من

  میرفت مخم رو داشت فرار فکر بدجوری

 بودم فرصت یه منتظر هعی
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 که همونجوری جلو اورد سرشو طرفم اومد رادان

 سرت هب نزنه فرار فکر-گفت میرفتیم راه داشتیم

 هی بگیرنت عزیزم گشته مامور پر اینجا خانومی

 میدنت پاشا تحویل راست

 لیو داشتم فرار فکر رفتم منم جلو رفت بعدشم

  حد اون تا نه

 ترکمنستان مرز تازه شد تموم ساعتم یه

 برگشن مرده اون جاشوآ رفتیم اونجا از رسیدیم

 کی نفهمیدم سپردن دیگه دونفر به مارو و

 ولی(برد خوابم بودیم ماشین با خه) رسیدیم

 ماشین شدیم رد یعنی مرز وسطا درست رسیدم

 بره نمیتونه دیگه گفت و داشت نگه
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 ایدم دم رسیدیم تا رفتیم راه و شدیم پیاده مام

 یزدنم پر هم پرنده بود اروم رسیدیم که بود صبح

 کسی شدیم رد دارام خوار سیم اون از حتی

 من شدیم رد بدبختی و سختی به نشد متوجه

 رفتمی جلو جلو خیلی شایان میرفتم پشتشون

 فریاد صدای و تیر یه خفیف صدای ناگهان

 ترف رادان میگفت کمک کمک شدم بلند شایان

 شده چی ببینم رفتم منم کنه کمکش

 گشتی نیروهای بود رفته ازش خون کلی شایان

 و گرفت منو دست رادان بودن کرده دورمون

  واینمستاد میزدم نفس نفس تند تند دوید

 میشه؟ چی شایان-من
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 قلبش وسط بود خورده مرد دیگه اون-رادان

 زدنش عوضیا

 اروم اروم دیگه بودیم شده دور خیلی اونجا از

 راه که حدی تا بودیم کرده کم رو سرعتمون

 درختی به بود پریده رنگش رادان بود عادی رفتن

 ممیبین رو اشکش بود بار اولین داد تکیه بزرگ

 اشغاال کشتنش عوضیا-رادان

  کمه براتون مرگ-من

 جلو اومد عوضی شو خفه.. شو خفه-زد داد رادان

  کرد نثارگوشم محکم سیلی یه

  اشغال شو خفه-رادان

 زمین روی شدم پرت
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 دهنشونو بقیه ببندی منو دهن کردی فکر-من

 میبدن

 ها بوته اخه بود شده قایم ها بوته پشت یکی

-گفت کردو م بلند کنارمو اومد رادان خورد تکون

 چیزیه شغالی حتما نباش نگران

 من میزد حرف ترکمنی زبون به بود ادم ولی

 گرفته رادان طرف اشو اسلحه فقط نیمفهمیدم

 زا نمیدونم رادان که کنه شلیک میخواست بود

 رفت بعد پهلوش زد یکی اورد در اسلحشو کجا

 میخورد تا زدش وحشیا عین جلوشو

 رادان کشتیش کن ولش رادان-من

  رگهم حقتون کشتین منو رفیق عوضیا شما-رادان
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 گرفتمو بازوشو و جلوش رفتم نمیکرد ولش

  بود اومده در اشکم کشیدمش محکم

 و ماموره یه اون کن ولش میکنم خواهش-من

  اشه وظیفه

 ای معصومانه ی قیافه من که بود باری اولین

 که بودم نگاهش محو بودم گرفته رادان جلوی

 بلند میخواست ماموره اون بهم بود شده خیره

 گرفت دستش از اشو اسلحه رادان که شه

 وت کبوند اش اسلحه ته با بود بزرگ اش اسلحه

  شد بیهوش که ماموره قلب

 پس داشتی هم رو این تو ویتی-گفت جلومو اومد

 له ادم زبونات زخم که هستی وحشی ادم چرا
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 رو نهکی و نفرت چرا میزنی کنایه نیش چرا میکنه

 میدی؟ پرورش دلت تو

 فکر حاال تا– بود گرفته ام گریه میکردم هق هق

 میادش؟به سرم بالیی چه برگردم اگه من کردی

 ثابت نمیتونم بخوامم اگه من کردی فکر این

 کنم؟

 یشکستگ با و باال برد سوت عالمت به دستشو

 بگی چی هر گناهکارو ادم.. بیزارم خودم از-گفت

 از من. میاد بدت ازم میدونم..نجسم میدونم.. کمه

 به احساساتم تمام من ولی.ندارم هراسی مرگ

 برعکسه تو

 میگه عقلت میگه درونت که اونجوری کاش-من

 نسناسه تو بیرونیه ادم کنی رفتار
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 بریم بهتره-رادان

 برگردی؟ نمیخوایی-من

 میفهمی؟ میکنن اعدامم برگردم-رادان

 نداری هراسی مرگ از گفتی االن همین-من

 که موقع همین مردم وقته خیلی من-رادان

 مردم کردم خودکشی

 رب اگه چون رفتم مجبورانه منم و افتاد راه به بعد

 دمخو اینو میشدم کشته قطعا مرز تو میگشتم

 میدونم خوب

 کی نفهمیدم من یا گذشت زود زمان نمیدونم

 مارو که بود نفر یه اونجا رسیدیم اما گذشت

 که انقدر کاش بود شده داغون رادان کرد سوار

 میداد اشم خونواده به میداد اهمیت رفیقاش به
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 تداش قشنگی ظاهر رسید ویالیی ی خونه یه به

 نمیزد حرفی هیچ رادان بودیم اونجا شبو اون

 رادان میاد بدم ازت نبود خوب اصال حالش

  میخوردیم صبونه داشتیم صبح

 میرسیم دیگه روز دو تا شد تموم دیگه-رادان

  ویتنام

 خوشحالی؟ خیلی-من

 خیلی اره-رادان

 باشه-من

 از منم کنه باز درو رفت رادان زدن رو خونه زنگ

 ادانر که بود مرد یه شده چی ببینم رفتم پشتش

  گفت بهم اومد عجله با

 بریم باید زود پاشو ویتنا-رادان
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 شده؟ چی-من

 باش زود نپرس-رادان

 برگشت چمدون یه وبا باال رفت عجله با

 شیشه به مشکی ون یه سوار افتادم راه به منم

 با بودن هام گنده اون از دوتا شدیم دودی های

 حدقه از چشمای ژولیده موهای و مشکی لباسای

 یه بودم نشسته رادان کنار من مشکی اومد در

  بود راننده مشکی لباسای با کچلم مرد

 دارن؟ دیدن اینام-رادان

 نمکن با اره-من

 بده شفا خدا-رادان

 ان؟ گنده اینا اینقدر چرا رادان-من
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 خوردن گوهی چه چمیدونم-رادان

 هدیگ ماشین یه سوار کجا نمیدونم رفتیم بعد

  شدیم

  فرودگاه رفتیم

 نامهشناس اینم بگیر پاسپورتو این ویتی-رادان

 نیستن من مال که اینا-من

 ببرمت قانونی من که نداری انتظار-رادان

 نمیام اصال من-من

 کردی غلط-رادان

 انجام ویزام کارای همه نمیشد باورم داخل رفتیم

 عجب جعلیشون شناسنامه تو تازه بود شده

 هقالبی شناسنامه این نمیشد باورم بود چیزی
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 یه وت رفتیم رسیدیم بدبختی و ولرز ترس کلی با

 وزیر دو قشنگیه شهر خیلی بود ویتنام تو ویال

 حس بود گرفته دلم دوم روز بودیم ویال اون تو

 همه به ام خونواده به کردم خیانت میکردم

 ودمب نشسته خونه تو بود گرفته بدجوری دلم....

 گریه داشتم بودم داده تکیه دیوار به زمین روی

 نم زندگی چرا که میخوردم غصه داشتم میکردم

 کسی هر بدبختم من اینقدر چرا اینجوریه؟

 بزنه صدمه بهم میکنه جرئت

 رفت رادان اومد در صدا ب خونه زنگ ناگهان

  ببینم رفتم سرش پشت منم کیه ببینه

 یچ اینجا اینا بود تصور غیرقابل دیدم که چیزی

 داشتن ویال تو ریخت پلیس میخوان؟کلی
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 رفتم منم زدن دستبند و رادان داخل میومدن

 خودمو نبود دید قابل شدم قایم یخچال پشت

 نبینن منو بودم کرده جور و جمع

 مقلب نبود دلم تو دل یخچال طرف بود اومده یکی

 راحتی نفس جلوتر نیومد اما میزد تولوپ تاالپ

 درفتن و ریختن هم به و گشتن جارو همه کشیدم

 بودن پل اینتر کنم فکر بردن رادانم و

 تویه غریب شهر تویه من موندمو من حاال

 بود ورمجب نیستم بلد زبونشونم حتی که کشوری

 وریچج مو زندگی کنم استفاده انگلیسی زبان از

 بگذرونم؟

 میشدم دیوونه داشتم
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 متر هارو خیابون داشتم بیرون زدم خونه اون از

 یه خیابون تو شبو صالحی حاج ی نوه میکردم

 میشه؟ بگذرونه؟چطوری غریب کشور

 اش خونواده بدونه رو شبی هیچ که دختری

 نبوده؟

 حاال اما داشتم نیاز پاشا وجود به واقعا االن

 نیست

 مداشت ترسیدم خونه اون تو برگردم میخواستم

 جیب توی من افتاد یادم میرفتم که همینجوری

 کچ شلوارمو گذاشتم گوشی پول یکمی شلوارم

 یه بشه که نبود ای اندازه به هست دیدم کردم

 ندارن وریال تومن اینا اصال ولی کرد سر شبو

 که خوردم غصه کلی گذروندم پارک تو شبو اون
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 ترس از صبح خود تا کردی چیکار من با رادان

 هیچ اینو بودم خانمان بی شب یه نبرد خوابم

 اینجوری شبه سه وقت هیچ نمیره یادم وقت

 یجگ بدجوری سرم بود ام گرسنه خیلی میگذرونم

  میرفت

 هب دیدم جا یه میکردم متر خیابون داشتم صبح

 یخوانم تکواندو مربی یک به بود نوشته انگلیسی

  بود ها روزنامه از یکی تو

 رب خودش پس از باید کنم؟ادم کار برم من یعنی

 دبل من ولی کردم نگاه ادرسش به میرم اره بیاد

 ای ننیمفهم منو زبون که اینا بپرسم کی از نبودم

 ردمخو پایین سرم میرفتم داشتم همینجوری خدا

 با بود جوون پسر یه باال بردم سرمو یکی به
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 قیافه کال و فرفری موهاشم کشیده چشمای

  نداشت

 سیانگلی به منم گفت یچیزایی خودشون زبون به

 ونزبونش به نمیتونم من گفتم دادمو فحش بهش

  نمیرفت کلش تو اما بزنم حرف

 لگد یه کردم کارو این اتفاقی من که نمیرفت

 شدم ور حمله بهم اونم پاش ساق تو زدم محکم

 مردی یه که نزدیک میومد داشت دادم خالی جا و

 فک اونم گفت چیزایی یه بهش و نزدیک اومد

  رفت کردو تهدید منو یکمی کنم

 بزنید؟ حرف انگلیسی میتونید شما-

you can speak English? 

 Yesبله-من
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 ?From which Kshvrydکشورید؟ کدوم اهل-

 Iranianایرانیم-من

 ؟Persianهستید؟ فارسی-

 yes-من

 رو ایرانی یه افتخاره باعث ایرانیم منم اوه-

  Oh I am honoredمیبینم

Iranian Persian I can see 

 بزنید؟ حرف من زبان به بلدید یعنی واقعا-من

 بله-

  کردم پیدا نجات ی فرشته انگار

 ازت واقعا مرسی خدایا شکرت خدایا اخیش-من

 شدید من نجات فرشته شما متشکرم
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 بله؟-

 یه میخوام من میگم چرت دارم ببخشید-من

 شقضی یعنی ندارم هیچی اما بزنم ایران به زنگ

 طوالنیه

 اونجا از بریم اینجاست نزدیک من کار محل-

 بزنید زنگ

 ممنون-من

 و جلوم گذاشت و تلفن بود نزدیک خیلی رفتیم

 بگیرم رو کی ی شماره بودم مونده

 بله-

 مهیار-من

 وکجاست؟ت ی شماره این کجایی تو ویتنا-مهیار

 نیستی؟ ایران

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

911 

 

 شدم بیچاره.. شدم بدبخت مهیار-ممن

 بگو شده چی-مهیار

 ویت جاییم یه من بدم کشش زیاد نمیتونم-من

 از نمم پلیسا گرفتن رادانو چمیدونم چیه ویتنام

 شایان اه.. رادان نیفتم گیر تا رفتم در خونش

  شد کشته

 ببینم بگو درست ویتی میگی چی-مهیار

 که حاال اینجا اورده بزور منو رادان مهیار-من

 اگه اما برگردم مجبورم من نیست خودشم

 برگردم

 کیه شایان گرفتن رادان-مهیار

 دوست بود کی هر کیه شایان چمیدونم-من

 رادان بگم تر راحت مهیار بود عوضی رادان
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 لوش پاشا میکرد دیگه کارای خیلی و مواد قاچاق

 اورده منو حاال داد دست از اموالشو تمام اون داد

 هشب میتونستم که بودی کسی تنها مهیار اینجا

 بزنم زنگ

 حسابی شماره یه فقط خب اونجا میام من-مهیار

 اونجایی کیه از تو بریزم پول من بده چیزی

  پارکم تو شبه سه-من

  کنه لعنت و رادان این خدا-مهیار

 نگفت؟ چیزی تو به پاشا مهیار-من

 رواینکا خودم گفت حتی میگی چی نگفت-مهیار

 رفتی رادان با فهمید وقتی بود امرعلیم کردم

 شد داغون
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 ونلرز صدام بود اومده در اشکم بود گرفته بغضم

 من ابرویی بی اخه.. فهمید امیرم نه وایی-بود

 چیه تاوان واسه

  ویتنا نیست گریه وقت االن-مهیار

 کنم؟ چیکار من بگو تو خوب-من

 روب فعال میکنم معامله خونه یه اونجا من-مهیار

 اونجا

  برگردم باید من چیکار میخوام خونه من-من

 یهچ قضیه بفهمونم پاشا به اول نفعته به-مهیار

 برگردی بعد

 االن نمیفهمه عادی توحالت نمیفهمه پاشا-من

 بفهمه میخواد سگه که

 کجاست؟ مال شماره این-مهیار
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 دیدم پارک تو ایرانی اقای یه نمیدونم-من

 کردن لطف ایشون

 بهش میدی رو گوشی-مهیار

  ببخشید-من

 داد جواب تعجب با اونم گرفتم طرفش گوشیو

 گذاشت رو گوشی زدن حرف دقیقه چند بعد

 بعدش منید مهمون شب تا شما پدرامم من-

 میگیرن براتون خونه

 نمنمیدو ممنونم واقعا-گفتم کردمو پاک اشکامو

 برام میفتاد اتفاقی چه نبودید شما اگه

 میکنم خواهش-پدرام
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 ظاهر بود اپارتمانی خونش رفتیم کارش محل از

 یهمخون ایرانی محیط به داشت قشنگی و شیک

 داشت

 شده چی کنید تعریف من برای میشه-پدرام

 داشتم دشمنی باهاش که کسیه رادان-من

 بعدم اینجا اورد و دزدید منو مسائلی سر بعدش

 الملل بین پلیس میکرد قاچاق که چون

 شدم اواره منم کرد دستگیرش

 تلخی ی قصه-پدرام

 میکنین قضاوت که ندادین گوش کامل-من

 داره؟ ادامه-پدرام

 اهل شما اینکه ام نه دلم و درد اهل من نه-من

 دادن گوش
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 فسلفه دبیر من هستید خوبی خوان ظاهر-پدرام

  میزارم کالس یعنی ام

 خب-من

 بیکاری زمانای تو دارید دوست اگه-پدرام

 کنین شرکت

 دعوتتون از مرسی اهان-من

 میکنم خواهش-پدرام

 گفت؟ چی بهتون مهیار پدرام اقا-من

 میرید شب تا شما نیست خاصی چیز-پدرام

 خودتون ی خونه

 چجوری اومدم قاچاقی من-من

 نمیشه مربوط من به دیگه این میدونم-پدرام
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 کنم؟ چیکار دقیقا باید االن من-من

 شب تا همینجا بشینین شما هیچی-پدرام

 هووف-من

 جااین پاشا اگه االن میکردم فکر خودم با داشتم

  گرفت ام خنده فکرم این از میزد گردنمو بود

 ودب نشسته پدرام ی خونه حیاط توی بودم رفته

 ی بنفشه های گل به داشتم و ها چمن روی

 یدهچ انگیزی شگفت ترتیب با که نازی و کوچیک

 بی چقدر که این به میکردم نگاه بودند شده

 دلش جا هر باد که.. خاک مثل من مثل ثباتن

 هنکن جرئت ادمی هیچ بده چقدر میبرتش بخواد

 بشی روزگار ی بازیچه اما بشه نزدیک بهت
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 جرئت حتی نمیکردی فکرشم حتی که کسی..

 بیاره اسمتم کنه

 و روزگار این دست ی بازیچه شدم من

 خیلی بازی.. کرد بازی باهام که سرنوشتی

 633 ریسک با و خطرناک

 ..بازی این قربانیه ترین بزرگ شدم من حاالم

 .دادن بازی نه گرفتیم یاد بازی بچگی از

 خاطر به رادان.. دادین بازی منو ،خوب ادما افرین

 انجام که کاری خاطر به کردی بامن که کاری

 و بشم ابرو بی همه پیش من شد باعث و دادی

 مبش شناخته همسرم به خیانت اونم.. خیانتکار

 کار.. مسلمونا ما دنیای تو بزرگیه گناه این

 یابرو اینومیفهمیدی کاش اما.بخشش غیرقابل
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 داراییش ی همه.. اونه چیز همه دختر یه

 همیشه باال میبره ارزششو که هرچیزی..

 چی برای.. بودم ابرو بی من بوده همینجوری

 مگه حد این تا تاوان اخه. کردم که گناهایی برای

 میشی راضی چطوری خدایا میشه

 از دلنگرانیم تمام..برگشتنه از ترسم تمام

 دارم برگشتن برای که هراسی تمام.. نگاهاست

 نگاهای بشم متحول دوباره حتما که دردی

 ها تهمت..ها کنایه نیش..بد

 راحتی به اونم بزنین تهمت میتونین چطوری

 گاهی وا اطالع هیچ بدون

 هب. خواستم خودم من که میکنن فکر االن حتما

 وعمو بابابزرگ توروی چطوری بگم چی بابام
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 رفح من حتی بده اجازه نکنم فکر پاشا کنم نگاه

 بزنم

 براشون دلم خیلی.. مامانم بغل تو برم چطوری

 خیلی شده تنگ

 نشستین؟ اینجا چرا خانوم ویتنا-پدرام

 و زدم لبخندی و بلندشدم و کردم پاک اشکامو

 یه امبی گفتم گرفت دلم یهویی راحتم من-گفتم

 بخورم هوایی

 شام بفرمایید-پدرام

 شبه؟ االن مگه-من

 بله-پدرام

 نزد؟ زنگ مهیار-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

921 

 

 شام بیاین کنید ولش نه-پدرام

  ممنونم نیستم گرسنه من-من

 میشه مگه-پدرام

 میشه-من

 بخورین؟ هوا میخوایین گفتین-پدرام

 اوهوم-من

 میرین داره قشنگ خیلی جای یه اینجا-پدرام

 وامنمیخ قشنگ؟نه -گفتم و کردم نگاه تعجب با

 چرا؟-پدرام

 حالشو ام نه و دارم حوصلشو نه االن-من

  نشستم بعدشم..

 کنارم نشست اومد پشیمون
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 ناراحتید؟ خیلی قضیه این از شما-پدرام

 باشم؟ نباید-من

 نداره سودی هیچ ولی خوب چرا-پدرام

 خوردم افسوس میدونم حداقل-من

 نیستا قشنگ زیاد-پدرام

 خودمو حداقل نه یا قشنگه برام نیست مهم-من

 میکنم سرزنش

 که نگفتید شما مگه خب-پدرام

 گذشته توی که هایی رویداد ولی خب اره-من

 میکنه بلعکس رو همه نظره اومده پیش

 اهان-پدرام

 گذشت سکوت توی ای دقیقه چند
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 چیه؟ فامیلتون میپرسم ببخشید-پدرام

 صالحی-من

 نمیشناسم-من

 ؟بشناسین بود قرار مگه-گفتم و گرفت ام خنده

 گفتم همینجوری خب-پدرام

 اینجایین؟ چندساله شما-من

 سال63شاید-پدرام

 زیاده سال؟؟خیلی63-من

 شده تنگ ام خونواده برای دلم خیلی اره-پدرام

 کردن صحبت فارسی برای

 فراموش بود کی هر میزنی حرف خوبم-من

 میکرد
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 حرف ام خونواده با بار یه ای هفته اره-پدرام

 میزنم حرف فارسی خودم با میزنم

 میزنم حرف خودم با میگه بود گرفته ام خنده

 شب اون البته گذشت منوال همین به شب اون

 چون ولی گرفته برام خونه یه مهیار دادند خبر

 پدرام کردم هرکاری افتادم راه صبح بود دور

 بلد رو راه منم درسته خوب برم تنها نذاشت

 نبودم

 بود شیکی متوسط و بزرگ اپارتمانی خونش

 بود بهتر بودن زندانی از حداقل

 ؟کنید زندگی تنها میتونین مطمئنین-پدرام

 سیک پیش که اینه از بهتر کنم زندگی تنها-من

 نداره باورم که باشم
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 احساسی خیلی دارید شما خانوم ویتنا-پدرام

 میکنین برخورد

  نبودم اینجوری من-من

 خب اره-پدرام

 ینیدبش بفرمایید کشیدید زحمت که ممنونم-من

 دارم کار برگردم باید من ممنونم نه نه اه-پدرام

 میزنم سر بهتون

 شدم مزاحم که متاسفم ممنونم-من

 ها مدت بعد شدم خوشحال اصال نه-پدرام

 زدم حرف فارسی

 حتما ایران برگردین بار یه شما-من

 دار خدانگه حتما-پدرام
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 خداحافظ-من

 ودمخ بود قشنگی و خونه مبل روی نشستم رفتم

 تاریکی و تنهایی چون نباشه بزرگ خواستم

 راشب پشیزی قبال که چیزی برام شده وحشتناک

 میکنم فرار ازش حاال اما نداشت ارزش

 مبپوش حداقل گرفتم لباس دست چند یه رفتم

 و خونواده بدون اینجام که ماهه یه االن

 با شده سالم68 حاال که چند هز سرپرست

 زندگی ساخته برام رادان که جعلی ی شناسنامه

 پدرام با.. کنم چه اما سخته هرچند میکنم

 وزر هر مهیار مثل میمونه برادر مثل شدم صمیمی

 اپاش میگه و میده دلداریم و میزنم حرف مهیار با

  بیگناهی تو که نمیکنه قبول وجه هیچ به
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 برنگشتم چرا میزنم نهیب خودم به روز هر

 بده خیلی شد تموم گرون برما جمله این

 میدم درس تکواندو باشگاه یه تو میرم من

 شدن اونا بلدن الملل بین زبان که اونایی

 زا وگرنه میکنم اینکارو سرگرمی برای شاگردام

 رهمی سر و حوصلم ولی میشم تامین مهیار طرف

 ممپدرا کالسای توی میکنم خیال و فکر خونه تو

 یه از داشتم بار یه دارم شرکت بیش و کم هعی

 میشدم رد خیابون

 ویتنا-پدرام

 بله-من

  میکنی چیکار اینجا-پدرام
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 تنهام خونه تو بود رفته سر حوصلم هیچی-من

 هی جز به بودم نکرده تجربه رو تنهایی وقت هیچ

 کنارم یکی همیشه شد تموم زود اونم که دوماه

 بابا و بابابزرگ طرف از لحاظ همه از همیشه بود

 میکردم خرابکاری کلی میشدم تامین وعموم

 ماا میکردن ماسمالیش اونا چون نبود مهمم برام

 خودمه دوش رو چی همه االن

 ای بکشم دوش به گناهامو بار مجبورم خودم

 اعتماد بهم کوچیک ذره یک ذره به بابام کاش

 و سرکش نیستم بدی دختر میفهمید داشت

 خیانتی بخوام که اندازه اون تا نه بودم هوا سربه

 کنم خیانت خودم خواهر به بخوام بدم انجام

 به بخوام
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 بگی من به نشدی حاضر دوماه این دوی-پدرام

 شاید میدونستم کاش چیه زندگیت اصل

 کنم همدردی احساس میتونستم

  ندارم انتظاری ازت من-من

 انتظاری هیچ کس هیچ از تو خوب اره-پدرام

  نداری

 شناختی منو خوب-من

 اون به نمیشناسم تورو وقت هیچ من-پدرام

 نمیرسم وقت هیچ شناختت اوج ی مرحله

 چطور؟-من

 جور یه دفعه هر ثباتی بی و مزاج دمی دم-پدرام

 شناختش خوب بدن یک توی شخصیت چندین
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 تنهس تنوع اهل که اونایی دیگه میشه غیرممکن

 اخالقی تنوع نظر از البته میمونن کنارت

 تنوع اهل پاشا که ایشاهلل خب-گفتم تودلم

 نباشه اخالقی

 دارم قبول-من

 تر شدید ام لحظه هر میاد بارون نم نم داره-من

 نیک قبول منو میهمانی دعوت بهتره بنظرم میشه

 نیستم که مزاحم-گفت و خندید

 مراحم استادی شما-من

 میکنم قبول پس باش-پدرام

 اهل زیاد کردم درست براش قهوه یه باال رفتیم

 رو قهوه و نشستم جلوش نبودم نوشیندنی

  گذاشتم جلوش
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 تنها نخندیدم زیاد شدم داغون مدت این تو

 پدرام بود جوکا با خندیدن ام روزانه دلخوشی

 میشم تر افسرده منم پس نبود بخند بگو اهل

 دترب نه بشم بهتر میخواستم برنداشتم حجابمو

 جمالت و ها فلسفه راجب بحث اوج توی

 خورد زنگ خونه در که بودیم تاریخی

 باز درو دره پشت مرده یه دیدم چشم جای از

 از کردم باز درو وقتی کیه نکردم توجه کردم

 بیفتم پس بود نزدیک تعجب شدت

 تو؟-من

 خانوم-کامیار

 میکنی؟ چیکار اینجا کامیار؟تو-من

 داخل اومد زدو کنار منو
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 فرستادتت؟ کی باتوام-زدم داد من

 بزرگ صالحی ی اقا-کامیار

 هان؟بابابزرگ؟من؟-من

 میلرزد صدام

 ندنبالتو میام که اوله بار مگه داره تعجب-کامیار

 خانوم

  بیرون برو گمشو کامیار-من

 کنید گوش حرفام به نفعتونه به-کامیار

 بنال-من

 دانرا با شدین حاضر که متاسفم براتون-کامیار

 بیاین
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 یگشت پاشا با گمشو برو مرتیکه شو خفه-من

 من؟ واسه شدی شاخ

 میفهمین؟ مُرده پاشا اقا-کامیار

 خورد گره ابروهام حرفش این با

 شده چی بگو ادم عین بنال دروغه چرته-من

 پاشا میگم نمیشنوی مگه-زد داد کامیار

 .مررررررررد

  شد سرازیر چشمام از اشک قطره یه

 عموی میگی؟پسر پاشا؟پسرعمومو-من

 من؟پاشا؟

 شدن فوت ایشون خانوم درسته-کامیار
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 نکنه اته نقشه کدوم این عوضی نگو چرت-من

 شهرام؟ ادم شدی

 که یکسای به نمیکنم خیانت شما مثل من-کامیار

 کردن محبت بهم

 چی بگو ادم عین شو الل کامیار شو الل-من

 میگی

 خونتون بزنید زنگ نمیکنین باور-کامیار

 تلفن طرف رفتم بود گرفته بغضم بود پریده رنگم

 گریه با امو سینه تو زدم برداشتم رو گوشی

 باشی گفته دروغ اگه میکنم گورتو-گفتم

 نچ گرفتم پریشان دستان و لرز ترس با شماررو

 داد جواب بابا بعد خورد بوق تا

 بله-بابا
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 میشی مزاحم چرا عوضی اخه بله-بابا

 بابا-من

 ی؟خودت ویتنا.. ویتنا-کرده تعجب بود معلوم بابا

 خودمم بابا-بود اومده در اشکم

 بالیی چه میدونی تو قبوستونی کدوم-بابا

 عصبین دستت از همه میفهمی اومده سرمون

 دختر

 مرغ هک بیارم سرت به بالیی قسم بخدا ویتنا-بابا

 گذاشتی داغ شد خوب کنن گریه بحالت هوا های

 دلمون رو

 پیدا واسمون مادری بعد دیگه داغ یه شد خوب

 برسه ایران به پات دارن داغ همه االن کردی

 بویی تو که چیزیه خوب حیام... میکنم بیچارت
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 من دختر دیگه تو ویتنا برنگرد دیگه نبردی ازش

 اباب کن فک تو ببینمت نمیخوام دیگه نیستی

 دارمن ویتنا نام به دختری میکنم فکر منم نداری

 مرد کرد خودکشی که موقع همون میکنم فکر

 میکشمت خودم وگرنه برنگرد فهمیدی

 دو با میکردم هق هق داشتم بود اومد در اشکم

 ادافت بود دستم که گوشی زمین روی افتادم زانو

 هن میکشید تیر شدت به سرم شد خورد زمین رو

  تاررف این انتظار نه داشتم رو خبری چنین انتظار

 طرف به وحشیانه شدم بلند شدم سگ شدم هار

  گرفتم اشو یقه و برداشتم خیز کامیار

 مرد؟ چی برای-

 کردن تصادف-کامیار
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 داره من به ربطی تصادف؟چه-من

 جگی بودن خورده قرص قبلش قبلش اخه-کامیار

 شدن

 رو افتادم شدم شل افتادم اش یقه از دستم

  گفتم شدمو بلند مدت یه بعد زمین

 فهمیدی برگردم باید من فردا همین کامیار-من

 بله-کامیار

 بابام حرفای از چرا نمیدونم بودم گرفته جوش

 شاپا گفتن گرفتم جوش ولی نشدم ناراحت زیاد

 خیلی میشه باورش کی.. مرده من گوریل مرده

 نمیشه باورم من مرده پاشا یعنی.. بود جوون

  کردم گریه کلی نشستم
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 یچی بوده ناراحت بابات ویتنا کن بس-پدرام

 ناراحتی چرا گفته

 باشم تنها میخوام بذار تنهام-من

 نکن اذیت خودتو ویتنا-پدرام

 کنم فکر میخوام باشم تنها میخوام-من

 میزنم سر بهت بازم باشه-پدرام

 قهوه مانتوی یه شدم بلند منم رفت که همین

 کردم تنم مشکی شال و مشکی شلوار و چرم

 ینزدیکا کوهی یه باالی رفتم خونه بیرون رفتم

 این طاقت کردم گریه زدمو داد باالش رفتم خونه

 هب اما بودم پاشا عاشق نمیگم نداشتم رو یکی

 دهنمم به حتی چجوری اخه نبودم راضی مرگشم

 .نمیکرد خطور
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 کی شدم تر داغون م بود داغون میکرد درد سرم

 پاشا؟ میکرد فکرشو

 به میومد ذهنم به پاشا اسم که ای لحظه هر با

 چقدر کردم اذیتش چقدر میگرفت بغضم شدت

 به حتی شم دور ازش اینکه برای کردم گریه

 از رو چیزی همچین من نه شدم راضی مرگش

  نمیخواستم قلبم ته ته

 که میومد،درسته بدت من از که ،هرچند پاشا"

 شدم محروم چی همه از و بودی لج باهام خیلی

 جامعه میفهمم حاال کردی،اما اذیتم که ،درسته

 یرد ولی میفهممت..چی یعنی تنهایی چی یعنی

 ادمهی بمیرم میخواستم منم دیر یخلی خیلی شده

 دیدم اونجا اشکتو بار اولین برای
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 بهت یادمه شدی اذیت من خاطر به چقدر یادمه

 شاپا یادمه چی همه..نمیبخشمت وقت هیچ گفتم

 چه من گفتی بهم بار یه یادته.. یادته تچی..

 مچتو که کسی تهش ته بمونم زنده چه بمیرم

 نمک چیکار بگیری مچمو میخوام االن..منم میگیره

 شدی اذیت چقدر امیرعلی خاطر به.. برگردی که

 اومدم رادان با من میکردی فکر که االن حتی..

 هیچی میشی عصبی میدونم.. شدی اذیت بازم

 رادان و شهرام با خاطرمن به میفهمم.. نمیفهمی

 جون به رو چی همه و افتادی چپ ارزش بی

 "میفهمم حاال پاشا..خریدی

 مسر بار چن پایین اومد شدم سبک کمی وقتی

 فتمر تا پایین رسیدم ولی زمین خوردم رفت گیج

 دو گرفتم وضو رفتم بود صبح نزدیکای خونه
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 سرم میکرد درد بشدت سرم بخونم نماز رکعت

 کی خوندم و کردمو گریه نماز سر.میرفت گیج

 . میشه باورش

 ی نامه.. پدرام برای نوشتم نامه یه صبح

 از شماره یه برمیگردم دارم بگم که خداحافظی

 کامیار رفتم و نوشتم رو بود ایران مال که خودم

 راه و شدم سوار پشت صندلی بود منتظرم پایی

 . کرده باد چشمام میدونستم. افتاد

 یچ ایران برگردم من اگه میشه چی اینده یعنی

 گدلسن چقدر نمیاره اسمم بابام دیگه واقعا میشه

 راچ شدم واقع مظلوم منم بودش من تقصیر مگه

 .  ندید کسی
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 رزم نزدیکای رسیدیم بود گذشته بدبختی هر به

 کردم حس و وطنم هوایی و اب خوش بوی ایران

 دباری سرم رو بدبختی و ودشنمی خون بوی ولی

 زمر به تهش که میشدیم رد تپه یه از داشتیم.

 رسیدیم تپه وسطای به درست بود وصل ایران

 بودیم باالش درست

 ایست اونجاست کی-

 بدر اسلم جون که بار اون شدم میخکوب سرجام

 یبمنس بدبختیم این نمیکردم فکر حاال اما بردم

  شه

  برگردم قاچاقیم بودم مجبور رفتم قاچاقی چون

  گفت و وایستاد پشتم اومد کامیار

 میخوام معذرت-
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 چی-من

 هتپ اون از پایین کرد پرتم اخه زدم محکمی جیغ

 ودب این فهمیدم که چیزی تنها کرد پرتم بلند ی

 که کردم برخورد محکم و سخت چیز یه به که

 . شدم بیهوش و خورد پهلوم به تهش

 برخورد درختی یه به دیدم اومد بهوش وقتی

 هیچ کردم نگاه راستمو چپو و تپه باالی کردم

 نم که بود کرده اینکارو کامیار یعنی نبود کس

 واند دوان پاشا مرگ یاد با شدم نیفتم؟بلند گیر

 .دویدم سو کدام به نمیدونم

 شدت به پهلوم بود جاده یه دیدم که تنهاچیزی

  بود ترکیدن حال در فجیه که سرمم میکرد درد
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 به اعتنایی میشد رد اگرم نمیشد رد ماشینی هیچ

 بودم منتظر اونجا بود دوساعتی نمیکرد من

 پیر شوهر و زن یه شد پیدا ماشین یه بالخره

  بودن

 چی ره برسونین تهران تا منو میشه ببخشی-من

 میدم دوبرابر بشه

 بریم میخواییم ما شو سوار چیه پول دخترم-

  تهران میرسونیم اول هم تورو مشهد

 بودیم راه توی که بود دوساعتی یه شدم سوار

 میدونی میکنی چه مرز نزدیک دخترم-خانومه

 رکدی فرار دزدینتو نکنه.. خطرناکه چقدر

 داشتم کار اینجا نه-من

  خطرناکیه جای-اقا
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 اومدم قبال میدونم-من

 زخمیه؟ صورتت سرو چرا چیه اسمت-خانوم

 شدم پرت تپه صورتم؟آز ویتناست اسمم-من

 بیمارستان بریم برگرد برگرد اقا وایی-خانوم

 من برنگردیم شماروبخدا برنگردین نه نه-من

 باید مجبورم شدن فوت اقوامم برم تر زود باید

 برم

 داری دوست جور هر باشه-خانوم

 رسیدیم تهران به ساعتی چن بعد

 وقتی بهش دادم رو بابابزرگ ی خونه ادرس

 سرتاسر رو عذاداری سیاه پرچمای رسیدیم

  دیدم کوچه
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 و صندلی روی گذاشتم رو بود پول کیفم تو هرچی

 زنگ هم سر پشت تا چن در سمت به دویدم

 و شد باز در کیه پرسیدن بدون بالخره تا زدم

 ورودی در سمت به دویدم داخل برداشتم خیز

 بودن شوهرش با دیدم رو گیتی کردم باز که درو

 بیرون اومد چشمام از اشک قطره یه جلو رفتم

 میگفت؟ چی کامیار شده چی گیتی-من

 نکنید ناراحت رو خودتون جان خانوم-گیتی

 کردم حس سرم پشت رو کسی ی سایه

 تیح بود باور غیرقابل دیدم که چیزی.. برگشتم

  ببینم اینجا اینو نمیکرد خطور مغزمم به

 کوچولو خانوم اومدی خوش-پاشا
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 مامچش کرد اصابت محکم صورتم با که دستی با

 ازب چشمامو اروم اروم کشید تیر سرم شد بسته

 لهحم سمتم میخواست زدم دید پاشو سرتا کردم

 جلوم اومد گیتی و نذاشت گیتی شوهر که کنه

 یزندگ این از بگم و بزنم داد میخواستم ایستاد

 نیمشد ولی شدم خسته

  کن ولم-پاشا

 اشاپ کنید ول تروبخدا دیگه کنید ول اقا– گیتی

 زمین بخوره شد باعث که داد هل رو گیتی شوهر

 حواسم شدم نزدیک گیتی شوهر به قدم یه من

 کشوند خودش با و گرفت دستمو مچ پاشا نبود

  بود در پشت اقا همون کرد باز و حیاط در

 بله-پاشا
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 جا مماشین تو خانومه ویتنا پول این ببخشید-اقا

 مونده

 جوب تو کرد پرت و گرفت دستش از پولو پاشا

 نی؟بسالمت امری-پاشا

  نگفتم هیچی بودم شک تو که من

 گفتم چی مگه اقا باش مودب-اقا

 دستمو الدنگ مرتیکه اه اه اقا کن ول -پاشا

 نوماشی در برم پشتش شدم مجبور منم و کشید

  کرد باز

 بشین-پاشا

  ندادم انجام العملی عکس هیچ و بستم چشمامو
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 و اومدم خودم به که ماشین رو زد مشت یدونه

 از فقط نزد حرفی هیچ راه کل توی شدم سوار

 ریبدجو عصبیه بود معلوم میبارید خون چشماش

 چی یعنی نمیزدم حرفی هیچ منم میداد ویراژ

 بودم کامل شک تو اخه میگفتم

 هک بود این فهمیدم که چیزی تنها خونه رسیدیم

 وردی در که پاشا خونه داخل شدم کشیده کامل

 از جلوتر اومد بود بهش پشتم من بست رو

 بودم شده الل فهمیدم میشد پاهاش صدای

 نداشتم تکلم قدرت

 حرف گرفتی یاد اونجا کوچولو خانوم خب-پاشا

 مبرگردی؟ببین که مردم من میگفتن نزنی؟باید
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 ای بریدن زبونتو اونجا گذشت؟رفتی خوش اصال

 شدی؟ الل

 طرف برگردوند منو شد سرازیر چشمام از اشک

  خودش

  داشتی زبون متر42 که قبلنا بزن حرف-پاشا

 تو بعد کشیدم اهی و کردم نگاه راستمو طرف

 دادم تکون سرمو شدم خیره چشماش تخم

  کردم گریه مرگش برای چقدر

 برت پس چطوری میدی تکون چیه؟سر-پاشا

 میگردوندم

 نیستم متاسف این واسه-من

 هواس پس داشته زبون کوچولو خانوم پس-پاشا

 متاسفی چی
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 زد داد نزدم حرفی

 توام با عوضی لعنتی-

 به و باال رفتم ها پله از باال رفتم بهش اعتنا بی

 یمد سیاهی برگشتم اودم در مانتومو رسیدم اتاق

 جوشید و کشید سوت مغزم خراشید گوشمو که

 تا داشتم نگه و دستامو زمین روی شدم پرت

 تپش روبه بود باال یکیش پام نخوره زمین سرم

 انگشت نشسته نیمه پاشا افتادم زمین رو

 گفت چونمو زیر گذاشت اشارشو

 شدی؟ الل بازم-

  شدم بلند دوختمو زمین به چشمامو

 گمب بهت میتونم همینو فقط هستی وحشی-من
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 گدل یه زمین روی بیفتم شد باعث که کرد پرتم

 تا بود چی با نفهمیدم پهلوم تو زد محکم

 جنون مرز تو که شدتی به خورد میتونستم

 اچر نمیدونم نزدم داد حال این با بودم بیهوشی

 خون شد پاره لبم گوشه ولی نمیومد در صدام

 و دکر پاک صورتمو خون شصتش انگشت با اومد

 اجازه بدون باشه اخرت بار کوچولو خانوم-گفت

 میشیم دلواپست میریا

 شدم بیهوش میکرد درد بدجوری پهلوم

 دیدم بیمارستان توی خودمو اومدم که بهوش

  میکرد درد بشدت پهلوم

 خوبه؟ حالتون اومدین بهوش -دکتره
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 چشمامو دیدم چپم طرف سرم باالی رو پاشا

 دادم تکون اره عالمت به سرمو بستمو

 ساساح ولی میلرزیدم بید مثل بود کنارم اینکه از

 چشمام واز کشیدم راحتی نفس داشتم امنیت

 میبارید ترس

 شکایت همسرتون از میتونید شما عان-دکتر

  کنید

  دادم تکون نه عالمت به سرمو

 نیدک فکر بیشتر نیست خوب حالتون االن-دکتر

 نمیشنوید نمیخوام گفتم-من

 میلتونه جور هر باشه-دکتر

 .بیرون رفت دکتره
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 نخورم؟ شالق که برام سوخته دلت چیه-پاشا

 میکنی اشتباه من راجب داری تو-من

 داشتی اهمیت برام که اونقدری کاش-پاشا

  میکردی حفظ اعتمادمو

 تهدس روی گذاشت دستشو بیرون بره میخواست

 در ی

 گوش و بمون دارم اهمیت برات اگه پاشا-من

 عوض راجبم نظرت میدم قول بهت بخدا کن

  میشه

 دیدم که وقتی حرفی حرف؟چه-پاشا

 با دارم من دیدی و بودی مرز توی تو-من

 با نم ببینی که بودی ویتنام توی تو میرم رضایت

 هواپیما بیرون گذاشتم پامو رضایت
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 تصمیم راجبم رادان حرفای اساس بر دیدی تو

  میگیری

 بدوش ساله سه دارم که رو رازی پاشا-من

 لیک خاطرشم به و نگفتم کسم هیچ به و میشم

 میشینی؟ بگم بهت رو شدم محکوم

 وشدم بلند نکردم اعتنایی اما میکرد درد پهلوم

 روم به رو پاشام نشستم

 دارم قبول بودم دوست امیر با من درسته اره-من

 که فهمیدم وقتی اما بودم باهاش سال یه من

 عاشقشه گفت سها وقتی داری دوست اونو سها

 حتی برگرده نظرش امیر تا کردم کار همه

 و امیرعلی ازدواج بعد یعنی بعدش خودکشی

 وفامیل اسم زیرش فرستادم نامه یه امیر.. سها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

955 

 

 رابطه باهاش من کرد فکر بابامم نوشت خودشو

 اون کنم ازدواج تو با من کرد قبول که دارم

 خاطر به من داشت رو نامه مضمون همون ایمیلم

 فکر بهش ام دیگه گذشتم امیرعلی از سها

 خواهرم همسر شد که وقتی از یعنی نمیکنم

 اصال من بگم رادانم درمورد نکردم فکر بهش

 میگم راست بخد برم باهاشون نمیخواستم

  نمیخواستم

 دارم عزیزه برام چقدر میدونی که مادری خاک به

 میگم راستشو

 چی برای بری رادان با نمیخواستی اگه-پاشا

  برنگشتی؟ گرفتن و رادان وقتی
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 چرا که میزدم نهیب خودم به بار یه روزی-من

 شده النا که میشد اینی برمیگشتم اگه..برنگشتم

 زمانی میخواستی شه اینجوری نمیخواستم

 هب دوباره که بدونی راجبم واقعیتو تو که برگردم

 نکنی نگاه بهم خراب ادم به چشم

 کجاست کامیار اصال-پاشا

 رکدم فرار من گرفتنش مرز توی-من

 شدنمی اینجوری میگفتی تر زود اینارو اگه-پاشا

 میذاری مگه اخه-من

 نذاشتم؟ امیرعلی راجب-پاشا

 و هبود اینجوری که بدونه کسی نمیخواستم-من

 برسه سها گوش به

 ..دیوونه-پاشا
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 که هرچی ولی روانیم خلم دیوونم من اره-من

 .باشم کرده خیانت نمیاد یادم نبودم و بودم

 -گفت و صندلی روی نشست و کرد پوفی

 بزنی حرف تر زود میمیری کال-

 کوبید درو و بیرون رت بعدم

 به..میگذشت سخت خیلی برام روزها این کال

 به..نیستن هستن میکردم فکر که هایی معرفت

 از من واقعا..خوشخبتی و روزگار این وفایی بی

 ادم مگه فهمیدم فهمیدم؟چیزی چی خوشخبتی

 بی دخترو یه بخواد که باشه پست اینقدر میتونه

 هاش؟ خواسته و منافع خاطر به کنه ابرو

 انسان از چقدر میاد بدم شهرم های ادم از چقدر

 و محبت خوبی ماسک همشون که شهرم های
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 هستن بیابونی گرگ همشون اما زدن رو مهربونی

 میکنن داغونت گرما و کسی بی های لحظه تو که

 محوت کاراشون و ها کنایه و نیش و حرفا با

 رو اون و این بد های نگاه طاقت دیگه میکنن

 خودم هوای و حال توی بشه تموم باید ندارم

 بود مامانم شد باز اتاق در که بودم

 خودم همشگی خاص حالت و تعجب با من

 مامان-گفتم

 اینجوری چرا تو قوربونت به مامان الهی-مامان

 میکنی چیکار اینجا شدی

 شما مامان-من

 هگری و کرد بغلم اومد بود اومده در اشکش مامانم

 کرد
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 ینا اخه بشکنه بوده؟اره؟دستش پاشا کار-مامان

 ی همه باید چرا اخه اورده سرتو بالیی چه

 عزیزم باشه تو برای مشکالت

  مشکالت کدوم کن بس مامان-من

 نرفتی خودت خواست به تو میدونم من-مامان

 بابام خاک به مامانم جون به خدا به قران به..

  دخترم دارم قبولت

 چی برای گریه میدونم نخور قسم مامان-من

  هستم هنوز من مرده ویتنا مگه میکنی

 بکنه رو کاری همچین نداشت حق پاشا-مامان

 باشه عصبانی که چند هر

 شما اصال کن تمومش دیگه کن ول مامان-من

 میکنین؟ چیکار اینجا
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 اینجا تو که اینه مهم نیست مهم این-مامان

  میکنی چیکار

 داخل اومد پاشا که بود احوال و اوضاع همین تو

 گفت ریلکسی با بعدش ولی کرد تعجب اولش

 عمو زن سالم-

 کرد صورتش نثار سیلی یه و جلو رفت مامان

 سالم؟ بگم.. بگم چی بهت من-مامان

 متاسفم من-پاشا

 چه به من؟تو برای داره حالی چه تاسفت-مامان

 کردی؟ بلند من دختر رو دست حقی

 خودمو نتونستم کردم خواهی عذر من-پاشا

 کنم کنترل
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 که کردی باور کردی؟واقعا باور توام پس-مامان

 بکنه؟ اینکارو من دختر

 عمل تمامش به دارین حق بگین هرچی-پاشا

 میکنم

 بگم؟ چی هر-مامان

 بکنه ای معامله چه باهاش میخواد یعنی

 همشون-گفت و باال انداخت ابروشو تای یه پاشا

 وت میدی منو دختر طالق اینده ی هفته تا-مامان

 بسالمت مارو و بخیر رو

 میکنین؟ شوخی-گفت زدو نیشخندی پاشا

 شوخی میخوره قیافم به االن من بنظرت-مامان

 کنم
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 عمو و بزرگ بابا اگه اما عمو زن ببخشیدا-پاشا

 نمیکنم قبول بگن بابامم

 رفوح این ندیدیشم دیگه وقتی ببینم عه-مامان

 دیگ میزنی

 چجوری؟ نبینم-پاشا

 هدیگ بیرون میری اتاق از االن همین پاشا-مامان

 نمیاری منو دختر اسم ام

 گفتین؟ بله؟چی-پاشا

 دانا هرکیم و میشنوه باشه شنوا هرکی-مامان

 بیرون برو حاال میفهمه باشه

 ..نمیرم.. عمو زن.. میگم احترام تمام با-پاشا

 قلدر من واسه شدی؟توام بزرگ توام عه-مامان

 رپس میخوایی پاشا ببین میپرونی حرف شدی
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 شوهرم ی زاده برادر باش میخوایی که هرکی

 که نکن اینم فکر اما باش دخترمم شوهر باش

 بمونی دخترم شوهر

 مطئنین؟-پاشا

 میگم اطمینان کمال با-مامان

  میرین دارین تند-پاشا

 منو دختر صورت رفتی تو رو تند-مامان

 چی؟ دیدی؟دستشو

 عمو زن-پاشا

 برو حاال نیستم شما عمو زن دیگه من-مامان

 بیرون

 نوم نمیتونین شما عمو زن صالحی خانوم-پاشا

  کنید بیرون
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 من کن؟با تکرار دیگه گفتی؟یبار چی-مامان

 میتونی ویتنام بابای با میزنی حرف اینجوری

 بزنی؟ حرف همینجوری

 اما قائلم احترام خیلی براتون عمو زن-پاشا

 کنم عمل اتون گفته به نمیتونم متاسفم

 همون این نمیشد روباورش پاشا حرفای مامانم

 نگریستن ها ادم درون کنیم چه خب پاشاست

 گفت ناباوری کمال با داره

 تنها فردا بدون اما بمون تو میرم من-مامان

 ممیگ بهت که وقته اون اوردم عموتو وقتی نمیام

 میده کره چقدر ماست من یه

 نمنک فک عصبیه ویتنا دست از هنوزم عمو-پاشا

 بیادش
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 نم به رو کشید نفسی و بست چشمامو مامانم

  گفت کردو نگاه

 خونه بیا شدی مرخص وقت هر..مادر ویتنا-مامان

 دسته روی دستش بیرون بره میخواست مامانم

  بود باز نیمه تقریبا که بود در ی

 شد بسته که در روی گذاشت دستشو پاشا

 وحشی میکنی چیکار-مامان

 میرسونتمون عمو زن-پاشا

 وگمش برو-گفت میچکید خون چشماش از مامانم

 وقت اون زندان ی گوشه انداختمت وقتی عوضی

 برسون منو بیا میگم بهت

 رنگ دیگه نکنین تمومش اگه عمو زن-پاشا

 نمیبینین ویتنام
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 اواقع تو میگی چی داری میفهمی شو خفه-مامان

  پاشایی همون

 میرسنومتون-پاشا

 رفت و کرد باز درو پاشا شد شل دستش مامانم

  بیرون

  مامان-من

 هب جرئتی چه با میکنم ادب پسرو این من-مامان

  شد نزدیک من

  پاشا میکنم ادبت

 شچ پاشا وایی میلرزید صداش میزد نفس نفس

  باهاش زد حرف اینجوری چرا بود

 تمام به داشتم بود بریده رو امونم بدبختی

 ادانر گذشت بدبختی با که میکردم فکر لحظاتی
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 کنی فراموشم منو اگر شدی چیزا چه باعث

 مهم ی ها رویداد ی همه مرگ قبل میگن

 هات خوبی و ها بدی ی همه برمیگرده زندگیت

 طلب ازم و میوفتی من یاد به ک اونجاست

 نمیبخشمت اونجاست منم میکنی بخشش

 و شب اون نمیومد خوابم ولی بود شده شب دیگه

  اتفاقات یاداوردی با گذروندم همینجوری

 بودم نشسته ماشین تو شدم مرخص دوروز بعد

 اون تا نه ولی میومد خشم نبودم اهنگ اصال

  بدم گوش مداوم بخوام که اندازه

 اومده کنکورت جواب ویتی-پاشا

 واقعا؟-من

 ببینی؟ نرفتی تو اومده همه مال-پاشا
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 نه-من

  ببین برو رسیدیم -پاشا

 ی حوصله و حال اصال داخل رفتم خونه رسیدیم

 یه فقط میخواستم نداشتم رفتنو راه و ایستادن

 مبود کرده خیال فکر اینقدر روزا این بشینم جا

 از ترس گذشته به همش بودم شده دیوونه که

 بودم شده خسته دیگه کردم فکر اینده

 حداقل من دربیام باری کسل این از میخواستم

 ماه یه فقط االن بودم ویتنام تو نیم و ماه یه

  تحصیلی سال اول تا مونده

 نمببی رفتم کردم روشنش و تاپ لپ سراغ رفتم

 شدم قبول ای رشته چه سرم به زم گلی چه
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 خودم اسم دنبال اومد ها شده قبول اسامی

  رسیدم و به اهان. و.و.و.و. و میگشتم

  مقانی اق اهلل ولی

  شریفی واال

 .... ویانا

 و

 و

 و

 و

 چیا مببین رفتم صالحی ویتنا شد پیدا اسمم اهان

  شدم قبول
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 هنخوند اصال اخه نداشتم خوبی و مساعد ی رتبه

 معماری و هنر بودم اورده 133یا533 حدود بودم

 ...... و کشی نقشه و

 مگرفت پرینت یه بودم خودم نظر مورد چیز دنبال

 دورش رو میخوام که اونایی نشستم همشون از

 کشیدم خط

 فیزیک مهندسی

 فیزییولوژی

 عکاسی

 هنر

 تخت رو نداشت بقیشو خوندن ی حوصله دیگه

 ور اونایی میزدم تیک داشتم بودمو کشیده دراز

  میخوام که
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 شدی قبول اصال حاال-پاشا

 اوهوم-من

 نمیدی شیرینی من به خب-پاشا

 آ زیاده روت خیلی گفتم طرفشو برگشتم

  اصال نده اخالق بد بابا باشه هووف-پاشا

 نشدم قبول تهران داشنگاه من پاشا-من

 شدی؟ قبول کجا چی؟پس-پاشا

 شاهرود-یاسوج-مشهد– ایرانشهر زاهدان-من

 که بودن جاهایی بهترین اینا

 دیگه بگی نمیخوام بسه-پاشا

 شد منتفی رفتن دانشگاه یعنی پس-من

 میکنیم یکاریش حاال خیر نه-پاشا
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 واقعا-من

 ؟تموم و بگیری دیپلم میخوایی نه پس-پاشا

  ک سخته خب-من

  سخته کجاش-پاشا

 بیایی نمیتونی تو که اونجایی-من

 نیام چرا اونوقت اها-پاشا

 کنی؟ ول کارتو میخوایی-من

 کنم ولم بیا میکنم کار خیلیم من-پاشا

 برم بخوام زاهدانم اگه من یعنی پس-من

 میتونم؟

 بله-پاشا

 میرم تهران همین پس خب-من
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 کردی اسکول منو ببینم-پاشا

 اره-من

 گذاشتی سرم به سر یعنی-پاشا

 اوهوم-من

 شدی قبول اینجا یعنی-پاشا

 بله-من

 بگیری حالل زهر اوهوم درد بله کوفت-پاشا

 دختر

 بدونم میخواستم بود بازی مزه بی میدونم-من

 یا دانشگاه بالخره میرم نمیشدم قبول اینجا اگه

 نه
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 گذاشتی من سر به سر ک-گفت منو نزدیک اومد

 اره؟

  کردم شوخی حاال خو-من

 همینجوری تو باش-گفت کنارمو نشست اومد

 میرسی کجا به ببینم کن شوخی

 ناراحتی؟ چیزی از تو-من

 الییب تمام میفهمم وقتی نباشم میخوایی-پاشا

 اون و این تقصیر همش اومده سرت که هایی

 کمک خاطر به داشتی که مشکالتی تمام بوده

 باشم خوشحال داری انتظار بوده سها به کردن

 ناراحتی؟ من برای واقعا تو-من
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 بود اینجا رادان اون االن اگه چیه میدونی-پاشا

 خترد ابروی با دیگه تا دیوار تو میکوبوندم سرشو

 نکنه بازی مردم

 بود خوبش این همینه کارش اون-من

 نمیخواد دیگه گفته عمو میدونی ویتی-پاشا

 ببینتت؟

  جونم به افتاد عالم های غصه تمام حرفش این با

  نیستم دخترش دیگه گفت.. گفت بهم اره-من

 همون میکنه فکر گفت حتی-گفتم بغض با

 فتگ برنگشتم و مردم کردم خودکشی که موقعی

 داره من اسم به دختری کنه فکر نمیخواد دیگه

  رادان حرفای خاطر به اینام ی همه

 گفته یچیزی بوده عصبی کن ولش-پاشا
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 االح تو بود نگفته بهم حاال تا اصال من بابای-من

 گذشته بوده چی هر بیخیال ویتنا-پاشا

 هسیا پرچمای اون اصال من. اسونه گفتنش-من

 چی برای بودین کرده نصب خونه دم بود چی

 به هدیگ یکی بازم که گفت و گفت بدوبیراه بابام

 تو با بابامم رفت؟یعنی دست از من خاطر

 برگردونین؟ منو کرد همکاری

 .. ویتی-پاشا

  کردم نگاهش منتظر

 بده ادامه-من

 بابا-گفت تاسف با و پایین انداخت سرشو پاشا

 شدن فوت بزرگ
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 زا اشک قطره یه بود راست یعنی نمیشد باورم

  شد سرازیر چشمام از تاسف طرف

 کرد؟ تصادف اونم-من

 اره-پاشا

 چی؟ فریبا-من

 خونه اون تو میگه فقط نداره ارثی ادعای-پاشا

 هکن زندگی فقط خودتون مال میگه کنم زندگی

 بود حالش منظورم-من

 جنوب میریم فردا راستی.... چمیدونم من-پاشا

 االن بشه دفن اونجا کرده وصیت بزرگ بابا اخه

 بریم ما فردا تا است خونه سرد توی بابابزرگ

 وت هنوز منم پایین رفت زد زنگ گوشیش پاشا

 بودش اتفاقی خیبی بودم شک
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 بولیز یه گرفتم مختصر دوش یه و حموم رفتم

 رفتم و پوشیدم شکالتی شلوار یه با ای نسکافه

  عزادارم سرم خیر پاییین

 میشکست تخمه بود و داده لم ها کاناپه رو پاشا

 ومدنی خوشم فیلمش از بود جنگی میدید فیلم و

 اشاپ این سگ کنار بودم نشسته حیاط تو رفتم

 داشتم بود زده زل چشمام تو خیره خیره اونم

 میزدم حرف باهاش

 مثل توام میکنی نگاه اینجوری چرا چیه-من

 .. نچسب وحشی صاحبتی

  عصبانیت با واق واق واق-سگ

 نه داری دوست اونو توام شدی عصبی چیه-من

 دوست تورو که چیزی اون نصف صاحبت اگه
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 من وضعیت االن داشت دوست شم خونواده داره

 نبود این خوشبخت

 کم همین شدی کالم هم که حیوونام با-پاشا

 رواج تو اوونم که صالحی ی خونواده و بود مونده

 دادی

 و ادم ما ی خونواده اینکه نه-گفتم خنده با من

 طرف اون از نیستم من

 منظور؟-پاشا

  خدا رضای محض هیچی-من

 اهلل الحمد شدی که ام دیوونه-پاشا

 ناال بیکاری سر از بیکاری توام بیکارم من-من

 میشه دعوا

  عالم خاک-پاشا
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 لباس فردا برای میرم من بیخیال اینارو حاال-من

  کنم جمع

 کن جمع منم برا ویتی-پاشا

 میشیا پورو-من

 ویتنااا-پاشا

 جمع خودتم میری نرم دنت چه من به-من

 میکنی

 دیگه کن جمع ویتیییی-پاشا

-گفتم و اوردم در و زبونم و داخل میرفتم داشتم

 تنبلیم نمیکنممممم

 یاد میکردم جمع لباسامو داشتم باال رفتم

 نم نبود بزرگ بابا اگه افتادم بابابزرگ خاطرات

 نم نبود بابابزرگ اگه بودم ننشسته اینجا االن
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 نبود اگه نمیکردم تجربه رو مادری حس بار هی

 نمی ام خونواده و پاشا و من برای اتفاق اینهمه

 نمیشد شکسته ها حرمت از خیلی شاید افتاد

 . مرد من خاطر به اون بود زنده مادری شاید اصال

 رانتظا االن ازم بودی چجوری میبینی بزرگ بابا

 ممیدون میتونم میکنی فکر واقعا داری بخشش

 بعد میشدم داغون من نبود پاشا با ازدواج اگه

 امیرعلی

 خیس چشمام زیر دیدم بودم فکر همین توی

 اشک ای گرفته ام گریه بازم افتادم یادشون بازم

 انراد از ناراحتیام تمام کاش ای نمیشد اینجوری

 شد شروع
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 این با نمیخوام دیگه بشم عوض میخوام

 وت رو ناراحتی نمیخوام دیگه کنم زندگی خاطرات

 هن باشم شاد گذشته مثل میخوام بدم راه وجودم

 ادمای با دوستی ها گناه به دیگه میخوام خطاکار

 . بدم پایان ارزش بی

 ؟ میکنی گریه داری-پاشا

  نه-گفتم زدمو لبخندی

 فردا کوتا اووو نکن عجله زیادم حاال-پاشا

 بدجور بیخیالی-من

 دارم من داری دوست که جور هر اصال-پاشا

 خداحافظ بیرونم میرم

 خدافظ-من
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 جمع وسایل چرخیدمو اونور و اینور شب خود تا

 جنوب چهارم تا ابتدایی اول از من اخه کردم

 تهران رفتیم بابام کار خاطر به بعد خوندم درس

  اینا و بابابزرگ به نزدیکی و

 شهب چی ببین وایی برداشتم میخواستم چی هر

 ساعت دیگه شدن جمع ادم کلی حتما جنوب

 ودب نیومده خونه پاشا بود صبح چهار سه نزدیکا

 دوسش قدر اون که بابابزرگی مثال خله اینم

 رفیق همشون ما فامیل مردای البته.مرده داشت

 یکل بابابزرگم ولی پدراشونه از دارن چی هر بازن

  بود کن جمع

 عدب بودش بازا رفیق سردسته خودم بابای یکیش

 میگفت مامانم کرد جمع خودشو اومد دنیا سها ک
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 نمیومد خونه صبحم چهار ساعت تا حتی بابام

 بود خونه میگه(عموم زن) گالره عموم باز ولی

 دوستاش با دوره همیشه میاورد دوستاشو ولی

 خونه موقعم یه عادی مهمونی تا پارتی از بود

 ازب ولی من بابای دوستاشه پیش حتما نبودش

 . نمیاورد خونه دوستاشو

 در چی پاشا میخواییت ما فامیل مردای از اینم

 مامان اینجورین خودشون وقتی خداییش بیاد

 من نمیخواست و میشناخت مارو ی خونواده منم

 . کنم ازدواج پاشا با

 هنمیار دوستاشو رفته من بابای به حداقل پاشا

 میکنه پالس دوستاشو و داره زن که کسی
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 انتظار باید چرا ازش من عموی مثل خونش

 .داشت غیرت و تعصب

 که صبح برد خوابم شکم به خاطرات همون با

  بودش نیومده پاشا هنوز شدم بیدار

 اعتس جنوب بره بشر این نیست قرار انگار اصال

 عجم خوردم صبحونه پایین رفتم بود صبح 63

 عصبی شمارشو نشد پاشا از خبری اما کردم

 نداشتم شمارشم حاال کردم پاک بودم

 برداشتم و طرفش دویدم خورد زنگ تلفن یهو

 بله-من

 ویتی-پاشا

 سرت خیر کجایی هست معلوم پاشا-من

 .. بریم میخواستیم
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 خیل-گفت حرفامو وسر رسید زدو داد پا جفت

 باال میری میگم چی ببین کن گوش دیگه خب

 زیچی کوفتی سندی یه کن باز و صندوق گاو درو

 منطقه کالنتری بیار

  مهمونی رفتی بازم ک کردی چیکار باز تو-من

  بیا زود خفه مرض-پاشا

 پاشم میگه شیطونه کرد قطع خداحافظی بدون

 شیطون هب لعنت ولی بزنم اینو قید جنوب برم

 مانتو هی رفتم گرفتم ماشینشو گالری سند رفتم

 یه و مشکی جذب شلوار و تیره ای نسکافه

 دار طرح شال یه. کردم اکتفا هم کوچولو ارایش

 لندب یجورایی پاشنه کفش یه با طوسی مشکی

 . محل اژانس به زنگیدم و پوشیدم
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... 

 گوشیمو شدم وارد وقتی کالنتری در دم رسیدم

 سپر سرباز یه از داخل رفتم منم و گرفت تحویل

 سروان اتاق باال طبقه برم گفت کردم جو و

 امیری

 شدم اتاق داخل عازم بفرمایید و در به تقه یه با

 میزدی کارد که دیدم پاشارو شدم که وارد

 رفک. سگی ی قیافه و اخالق با نمیومد در خونش

 رنظ در بیابونی غول پاشارو توصیفاتم از کنم

 بگیرین

 سالم-من

 کجایی هست معلوم مار زهر و سالم-پاشا

  حیف نیام میخواستم تازه-من
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  میخوری وه*گ گفت لبی زیر پاشا

 ادب بی-من

 دادگاه اینجا دیگه بسه-امیری سروان جناب

 وگرنه بدین اوردین سند اگه نیست خانواده

 بازداشتگاه برگرده دوباره

 گردونین برش باشین راحت-من

 زبون بازم-گفت اروم زبونی زیر جلوم اومد پاشا

 بدم خودم یا میدیش اوردی در

 ممحک طرفش گرفتم و اوردم در کیفم تو از سندو

  سروان به داد و قاپیدش دستم از

 برم؟ حاال-پاشا

 نکن تاییدش بدم برم رکن صبر-امیری سروان
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  هوووف-پاشا

  بیرون رفت سروانه نشست گفتو اینو

  میکرد نگام چپ چپ پاشا

 اولت خونه سر برگشتی بازم-پاشا

 پاشا-من

  اللی نمیگن دهنتو ببندی مرض-پاشا

 با وت مشکل واقعا-گفتم و نشستم جلوش رفتم

 دیمی گیر بده حالم میدی گیر خوبه چیه؟حالم من

 شی راحت بمیرم برم من

 منم داخل اومد سروان ک بده جواب میخواست

 صدای دقیقه چند بعد بیرون رفتم بودم ناراحت

 میدوید داشت اومد پاشا
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  ببینم وایستا ویتی-پاشا

 چیه-من

 دفعه یه شدی اینجوری چرا چته تو-پاشا

 نه؟ یا شمال میری بالخره نیست مهم-من

 یلیخ گرفته جلوتو کی برو بیا بابا باشه-پاشا

  بری تر زود میخوایی داشتی دوستم بابارضارو

 میندازی؟ تیکه چرا-من

  بود این غیر مگه-پاشا

 قابل که نبود چیزی بزرگ بابا های خواسته-من

 باشه قبول

 بودم من هام خواسته اون از یکی-پاشا
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 کرسی به حرفشو که بالخره بابا کن ولم-من

 رسید اش خواسته به نشوند

 هکن تحمیل تو به منو نخواستم ازش من-پاشا

 ارانگ که بزنی حرف جوری نمیاد خوشم اصال االن

 عمرت تو که کسیه بدترین بیچاره مرد پیر اون

 شدی رو روبه باهاش

 بود فرشته فقط تو برای-من

 خیلی مادری طرف از من میکنی فکر واقعا-پاشا

 هب میکرد توهین بهم چقدر بودم؟میدونی تامین

  تو به نسبت بابابزرگ های خواسته خاطر

 کنم ازدواج باتو اگه گفت بهم روز یه میدونی

 مرگش برای بازم من ولی نیستم ااش نوه دیگه

  کردم عزاداری و شدم ناراحت
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 بابابزرگ ولی زد بهت حرفشو فقط مادری-من

 میفهمی؟ کرد تحمیل اشو خواسته

 قربانی یه دومون هر ما ولی میفهمت اره-پاشا

 بودیم

 دارین دوست منو میگفتی بابابزرگ به تو اگه-من

 نمی اتفاق این وقت هیچ میکردی پافشاری و

 افتاد

 دمب ازت من فکر من فکر اینجوری تو باشه-پاشا

 رسیمی کجا به ببینم تا کن فکر همینجوری میاد

 دیگه بدی ربط جدایی به میخوایی تهشو

 نکن فکر شم جدا میخواستم اگه من-من

  دارم مشکلی
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 اتیش و اب به خودتو داری هعی چرا پس-پاشا

 باشی دور من از که میزنی

 نمیخوام-گفتم باری تاسف و اروم حالت با- من

 شوهرش روجب واقعیتو ابجیم روزی یه اگه

 توی که اونه خاطر به من که کنه فکر فهمید

 شدم بیوه سالگی68

 اطرخ برای منم به نزدیکی و دوری میبینی-پاشا

 خوشم ازش باش نداشته انتظار من از امیرعلی

 بیاد

 فروخته تو به تری هیزم چه علی امیر-من

 نفرت اینقدر ازش که کرده چیکارت اخه؟مگه

 چه دیگه بیچاره اون با تو موندم من اخه داری

 داری؟ مشکلی
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 اون برید نیست دعوا جای اینجا اقا-سربازه

  تر طرف

 بابا برو– پاشا

 تمرف و افتادم راه منم رفت و افتاد راه و گفت اینو

. 

 رو پایین همون منم باال رفت پاشا خونه رسیدیم

  نشستم مبال

 است؟ مشکی همون چمدونت-پاشا

 اوهوم-من

 .شد دیر..  بریم شو بلند ویتی-پاشا

 اشاپ حیاط تو رفتم و شدم بلند حوصلگی بی با

 ته همیش چی تهش نمیدونستم. بود منتظر بیرون
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 ماا شه تموم خوب میشد کاش ای میگم زندگیمو

 .نمیشه که حیف

 .افتاد راه و ماشین تو نشستم رفتم

 ...و بیابون باد باران دیدم چیزا خیلی راه تو

 تهف االن من اینکه یاد افتادم اتفاقات خیلی یاد

 برای دلم نرفتم خودم شهر به میشه سال

 یه افتادم هامون همسایه یاد معلمام و دوستام

 بودم عاشقش پنجمم کالس معلم داشتم معلم

 شده شکلی چه ببینم االن دارم دوست خیلی

 تمدوس بهترین بخصوص ببینمش میخوام واقعا

 . ثمین

  بودم خیال و فکر همین توی

 میکنی؟ فکر چی به-پاشا
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 هیچی-من

  رفته سر حوصلم گرفته خوابم-پاشا

 بخواب کنار بزن-من

 تساع یک یه برسیم تر زود باید نمیخواد-پاشا

 میرسیم دیگه

 باشه-من

 هدیگ رسیدیم تا کشید طول ساعتی دو نزدیک

  بود شده صبح

 یهک بپرسن اینکه بدون شد باز در زد زنگو پاشا

  کردن دروباز بفرمایید بله

  برو -پاشا

  داخل رفتم اومد سرم پشت پاشام داخل رفتم
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 که زدم برقارو از یکی بود تاریک جلوتر رفتم

 سجاده یه روی علی امیر دیدم شد روشن لوستر

 نور میخوند رو قنوت بودودعای ایستاده سرپا

 ریز ریز های نور بود سفید و ابی و قرمز لوستر

 تا اییروی خیلی خیلی بود قشنگی ی منظره خیلی

  بودم ندیده حاال

 کرد خودش متوجه منو و کرد صاف گلویی پاشا

 درو میخواستم شدم که اتاق وارد باال رفتیم

 چند که کرد باز طرفم محکم درو پاشا ببیندم

 عقب رفتم قدم

 خوابنا ملت چته-من

 سمما نباشم پیشت دوروز من اگه کنم فکر-پاشا

 بره یادت
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 کردم روشن برقو فقط من شدی دیوونه-من

  ویتی شو خفه-پاشا

 کیی روی نشستم رفتم و بستم محکم چشمامو

  مبال از

 گفت و مبل ی دسته رو نشست اومد پاشا

 نهات اینجا بزارم باش نداشته انتظار منو ببین-

 افتاد؟ همونجایی توام باشم من جا هر بمونی

 شد؟ تموم-من

 اره-پاشا

 کنم عوض هامو لباس میخوام بیرون برو-من

 نکن فراموش حرفامو-پاشا
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 لوارش و مانند کتان تونیک یه رفتم. بیرون رفت

 الک انداختم ام مشکی شال یه و پوشیدم مشکی

 روسری نامحرما جلوی نداشتیم امون خونواده تو

 ودب صبح دیگه پایین رفتم.نباشه سرش شال و

 اینا و هشت ساعت

 نمیکرد جیک جیک ام پرنده اخه نبود کسی

 اومد سالن توی از پاشا صدای یهو

 باجناق میگن راست جدی جدی واقعا-پاشا

 نمیشه فامیل جماعت

 چه میفهمن همه االن کن بس پاشا-امیرعلی

 کردم چیکارت من مگه پره اتیشت چرا اخه خبره
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 عصبی من خورده ازت اعصابم خیلی امیر-پاشا

 مسخره این کن تمومش پس نمیکنم ول شم

 رو بازی

 ودب چی ماجرا میدونی تو اصال ببینم-امیرعلی

 میدونم-پاشا

 قبلش ذهن به هنوزم که متاسفم برات پس-امیر

 میکنی فکر

 ور اون چشم جلوی از گمشو برو امیر-پاشا

 ازدواج سها با نبود ویتنا خاطر به اگه من-امیر

 ویتنام با اگه حتی عنوان هیچ به نمیکردم

 نمیکردم ازدواج هیچکس به نمیکردم ازجدوام

 که هنوزم توئه زن االن که اونی بدون خوب اینو

 هیچ که نکن شک پس میمونه و منه عشق هنوز
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 اراتک به حواست پس نمیکنم خالی پشتشو وقت

 رسیده بهم خوب خبرا باشه

 یغلط چه میخوایی مثال رسیده که رسیده-پاشا

 بگو همینو کنی چیکار میخوایی بکنی

 نمیکنم تحمل اما نیستم دعوا اهل زیاد-امیر

 بچمم از حتی که کنی اذیت رو کسی بخوایی

 تره مهم برام

 چون اومده دنیا بچشون بگم رفت یادم راستی

 اسمشم پسره ندیدمش نبودم مدت این من

 امیرحافظ گذاشتن

 که میگی جلوم نمیشی خجالت واقعا تو-پاشا

 منی زن عاشق

  کرد پنهون نمیشه رو حقه که چیزی-امیر
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 میکنی خیانت سها به داره االن میدونی-پاشا

 هاس با ویتنا خاطر به فقط و فقط من پاشا-امیر

 بفهم اینو کردم ازدواج

 و کارا خاطر به عموم دختر بیچاره-پاشا

 در میشه دروغ یه متحمل داره تو احساسات

 راستی غالب

  نمیشم سها عاشق وقت هیچ من ببین-امیر

 سرت از رم ویتنا فکر کن کاری یه پس-پاشا

 کن بیرون

 نمیشه که میخوایی یچی لعنتی اخه-امیر

 سخته قبولش که میزنی حرفی توام-پاشا

 مامت یا میگم چی من میفهمی اصال تو پاشا-امیر

 شه؟ تموم من داستان که اینه بر سعیت
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 خورده همتون دست از اعصابم کن بس-پاشا

  امیر میبینی بد برم در کوره از نکن کاری

 تورو مجبوره که میسوزه ویتنا برای دلم-امیر

 کنه تحمل

 نکرده الزم بسوزه عمت واسه دلت-پاشا

 باشی نگرانش

 میومد بدم ازت خیلی دیدمت که بار اولین-امیر

 تو روزی یه میکردم فک اینکه خاطر به فقط

 که منم این میفهمم االن اما میشی من رقیب

 نک قبول سخته برات خیلی میدونم رقیبت شدم

 این شاید نبود سعید اگه سخته منم برای

 نمیفتاد اتفاقاتم
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 این که حاال شد تموم بود چی هر دیگه-پاشا

 کن تمومش پس افتاده اتفاق

 وایستادم من که باال طرف میومد داشت پاشا

 با علی امیر که میرفتم باال ها پله از داشتم

 گفت پاشا به شده تر نزدیک انگار که صدایی

 و داری دوست رو ویتنا بگی بهم اگه... اگه-امیر

 یمیتون که بخوری قسم وایمیستی پاش اخر تا

 ابخد نزنی داد سرش دیگه و.. کنی خوشخبتش

 ماا نیارم اسمشم حتی دیگه میخورم قسم.. بخدا

 لرز با حرفاشو داری دوسش که بخور قسم

 میگفت

 اومد در اشکم نخوره قسم پاشا میکردم دعا دعا

 درون از شدم یجوری یهویی حرفش این از
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 که دهنم جلوی بودم گذاشته دستمو سوختم

 صحنه ن او داشتم اونور نره کردنم گریه صدای

 دلم طرفی از میکردم تجسم توذهنم رو

 قسمم اگه طرفی از نخوره قسم پاشا میخواست

 بابابزرگم ی خواسته خاطر به یا قطعا نمیخورد

 بدتر همه از یا ساده داشتن دوست یه یا بوده

 من طرف اومده که بوده هاش هوس

 اصد یه دفعه یه یه بود سکوت تو فضا اون هنوز

 که نکنا نجوا بود غصه از پر که دلنشینی اهنگ با

 شد تبدیل هم سر پشت تا صد به ذهنم توی

 میخورم قسم-گفت

 زانو دو یه با خفیف ناله یه با اشک قطره یه

 دیوار پشت از. شد همراه عذاب یه با افتادن
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.  بود من به پشتش پاشا کردم نگاهشون

 ولی نداشت رو حرف این انتظار اصال امیرعلی

 اینکه به برسه چه نمیگفت دروغ اصال پاشا

 صداقت و گویی راست همه اون با بخوره قسمم

 این امیرعلی حال ولی.شدم راضی صداش تو

 داشت امیر به فکر نمیداد بهم شادی با رضایت

 . میکرد روانیم

 قفل چشماش تو چشمام افتاد من به چشمش

 مطرف برگشت که شد متوجه پاشا کنم فک شد

 با. دیوار به چسبیدم شدو درشت چشمام منم

 نشنون که اروم اروم البته باال دویدم دو سرعت

 زمین روی نشستم کردم قفل درو و باال رفتم

 . کردم گریه کلی در پشت
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 رود این کردی قفلش چرا کن باز درو ویتی-پاشا

 میشه؟ باشم تنها میخوام-من

 و میخورد پنجره به میومد بارون شر شر صدای

 به رو خودشون بود اتاقم طرف که درختی برگای

 کردم باز رو پنجره رفتم میکوبوندن پنجره

 ویر رفتم نکردم اکتفا این به کردم باز دستامو

 . شدم خیس خیس تراس

 نشستی پرنده یک خیس های بال بر که زمانی

  توست فرودحق بدان

 نشستی انسان یک خیس رویای بر که زمانی

  توست حق باد بدان

 بدان کردی تکیه طوفان همراه بادی بر که زمانی

 توست حق سقوط
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 به نه کردم تکیه خیس بال به نه که من ولی

 اینجوری چرا پس خیس باد به نه خیس رویای

 چرا خدایا شد

 همونارو مشابه کردم عوض لباسامو رفتم

 فتمر پوشیدم مانتو تونیک جای به ولی پوشیدم

 هیچ بابا بودن اومده سها و بابا و مامان پایین

 امانمم کرد بغلم لبخند با سها نکرد بهم اعتنایی

 .کرد بغلم گریه با

 همب سگم محل کردین بدبخت منو باباجون باشه

 تو امکانات این با دختری کدوم نمیزارین

 منطقی فکر با شما که میکنه ازدواج سالگی61

 ام قیافه حاال کردین تحمیل بهم اینو تون

 . مییگرین
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 بابا سالم-من

 نداد جوابمو

 صدام شد چی نفهمیدم دیگه اوردم باال جوش

 گلوم توی شده رسوب های عقده و باال رفت

  شکایت به کردم شروع

 بدین جواب نمیخواد اصال ندین جواب باشه-من

 شمام دختر نه دیگه که من بدین جواب چی برای

 .....شما همخون نه

  بسه-مامان

 بدون ارسالن اقا صالحی اقای نه نه.. بابا-من

 اون از تره بزرگ خیلی خدامم دارم خدایی منم

  میکنین فکرشو که چیزی
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 و نازک حالت به کردم پاک اشکمو دست با

 -گفتم لرزونی

 بزرگتره جدتون و فامیل کل و شما از من خدای-

 اما شماست خالق شماست افریدگار من خدای

 اوردین من سر شما که چیزایی اون نصف اون

 شما بخشید خطاکارشو ی بنده اون نیاورد

 کاری منو؟من بخشیدی دخترتو؟شما بخشید

 کارو اون دیگه اما.. اما نبود شانم در که کردم

 کردین باور شما.. خوردم چوبشو من نمیکنم

 باور منو حرف اما رو زاده حروم رادانی حرفای

 من از بیشتر حرفش اون یعنی این نکردین

 نفرت برابر صد بدتره منم از که اون داره خریدار

 تره؟ انگیز
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 میکنین مقایسه اون با و من شما

 اعتماد گناه یه خاطر به فقط که من سر بر خاک

 هک من به لعنت کشیدم کثافت و گند به رو همه

  نداره قبولم بابامم حتی

 گناهی من که میدونه خدام خود بدونین اینو ولی

 مجبور میبردن بزور شمارم نداشتم ماجرا اون تو

 ینمیخوای بعدش نیست مهم برام بودین رفتن به

  نبدونی اینو ولی نیست مهم اصال کنین چیکار

 پدرمن میفهمین.. نمیبخشم شمارو من بابا

 میفهمین؟

 هچی حرفا این میگی چی تو شده چت ویتنا-سها

 یکی و من راجب که نامه اون تو مامان.. بابا-من

 اما تموم تموم یعنی بود خداحافظی جور یه بود
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 شما بابا کردین نگاه اخرش اسم به فقط شما

 کدوم میزنین تهمت خودتون دختر به دارین

 پدری؟بخدا میزنه؟کدوم تهمت دخترش به پدری

 داری حدی حرفم اخه شدم خسته رضا امام به

 رسیدم جنون خط به گذروندین شما داره مرزی

 یه دیگه اما کردم تحمل نزدم حرفی اگه االن تا

 یگهد رسیده مغزم نقطه ترین منفجر و ترین باال

 داری مرزی داری حدی تحمل. بکشم نمیتونم

 میکنین خارج جنونش مرز از بدور چیز همه چرا

 نوهبش تهمت اونم نیست اینقدر ایوبم صبر بخدا

 اون خاطر به ندادم جواب االن تا اگه میده جواب

 برای شکستی اونو شما اما بود حرمت ذره یه

 میاد بدت ازم اگه بابا میگم بار اخرین و اولین

 اینو نیستم خونت هم نمیام حساب به دخترت
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 ره من اگه کشوندین اینجا به منو شما که بدون

 تیمارستان به کارم شدم روانی مردم شدم چی

 اصال شماست تقصیر همش شدم دوونه کشید

 ناراحت چقدر کردم خودکشی که موقعی یادتونه

 ال ینش بیدار اگه میگفتین و میکردن گریه بودینو

 بود موقع همون واسه کوش میکنین بل و میکنین

 ماا شنیدم دیدم همتونو ندیدم کردین فقط؟فکر

 عزیزه؟ خاطرم نیستم من که وقتی چرا

 مینز رو جلوش رفتم بود نشسته مبل رو که بابام

 ضبغ تمام با و کردم نگاه چشماش تو و نشستم

 گفتم داشتم که اشکی و

 شه حفظ ابرتون تا میرم-
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 تمرف در از و شدم بلند زانوشو رو گذاشتم دستمو

 حیاط در از نموندم کسم هیچ حرف منتظر بیرون

 گیاتاز رسید اکسیژن بهم انگار بیرون رفتم که

 صالحی ی خونواده که جایی هر میکردم حس

 اخیابون تو رفتم و رفتم میارم کم نفس باشن

 گشتم ها کتابخونه زدم دور پارکا تو زدم گشت

 کلشو و شب اون شده شب دیدم زدم دید و بازار

 ماا نیست امن محیطش میدونستم بودم پارک تو

  ارهند قبولم هیچکس که بود جایی از بهتر موندم

 خبر یه انتظار همه از دور خانمان بی دوباره

 متر خیابون..گردی پارک تنهایی دوباره.. معجزه

 خونه بیرون شبو که باریه دومین این کردن

 . میگذرونم
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 صبح خود تا. هتل برم نداشتم شناسنامه اخه

 به ابی پارک های سرویس رفتم نخوابیدم

 اون از یدونه رفتم. بیرون رفتم زدم سروصورتم

 سرمه چشمام به زدم خریدم ها اسکالیی عینک

 مخرید هم کاکائو شیر و کیکی یه زدم داشتم ام

 .خوردم صبونه جای به و

 میشه دفن که روزیه بابابزرگمه سوم روز امروز

 قصد. گرمه هوا همیشه بارون بجا بود گرم هوا

 زیادی های نخل کنار از داشتم رو مزار به رفتن

 یه. دیدم رو زیادی رهگذارن و میکردم گذر

 که خریدم مشکی اسپرت شلوار مانتو دست

 اب بود ای قهوه مانتوم اخه بپوشم مشکی حداقل

 . ودب شده ضایع قیافم خیلی خداییش عینک اون
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 ام خونواده دنبال دور از قبرستون داخل رفتم

 میعظی جمعیت کردم پیداشون بالخره میگشتم

 مامان و عمو و بابام تر نزدیک رفتم. بودن اومده

 علی امیر و پاشا بودن نشسته وسها عموم زن و

 . جلوتر رفتم بودن سرپا بقیه و

 دیدو عینک و اسپرت مشکی شلوار کت یه پاشا

 .پاشا مثل دقیقا امیرعلیم بود زده ای گنده

 گر نظاره شدمو قایم درخت یه پشت که جلوتر

 نزدیکم اومد شد من متوجه پاشا.. میرفتم بودم

 به رسیدم شدم دور محل اون از دوان دوان منم

 یه پشت مزار اون نزدیک بزرگ نخلستان یه

 . شدم قایم بزرگ درخت
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 اشک بار سف تا بودم متاسف بابارضا برای

 رمب میخواستم دادم پایان اشکام به اما میریختم

 دلم شد اب زهرم کردم برخورد پاشا به که

 هر به خب بود عصبی خیلی اش چهره ریخت

 ضایع ام قیافه بودم خیابون تو دیشبو من حال

 لوج میومد چی هر گرفتم گاز لبمو ترسیدم که بود

 اب عینکشو حینم همین در تر عقب میرفتم من

 که داشت بر چشماش جلو از خاصی حالت

 چشمامو محکم. برخوردم درخت یه به اخرش

  بستم

 نیومدی خونه شب نکشیدی خجالت-پاشا

 نگفتم هیچی

  بمونی خیابون تو شبو شد روت-پاشا
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 ندادم جوابی بازم

 پارک خیابون تو شبو جرئتی چه با-پاشا

 گذروندی؟

 هیچ هم باز و

 پر که خیابونی تو موندی کی ی اجازه با-پاشا

 استفاده سوء های فرصت جور این از که ادمایی

 میکنن

 نگفتم هیچی بازم

 بده منو جواب-زد داد

  نیستم تو با مگه

 خون هم به نکشیدین خجالت چی ها شما-من

  نکشیدین خجالت..زدین تهمت خودتون
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 نزار پره توپم خیلی شو الل ویتنا شو خفه-پاشا

 .شه خالی روت

  کردم پاک اشکامو و پایین انداختم سرمو

  بریم بیا-پاشا

 نمیام گفتم که من-من

 یاب بزنم حرف دستام زبون با نکن یکاری-پاشا

 بریم

 رسمیته زبون که این-من

 ببندم خودم یا میبندی-پاشا

 ینمبب بابامو نمیخوام بازم من بکنی کاری هر-من

 بابام نه تو نه

 بیا گمشو خوردی ه*گو تو-پاشا
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 روب خودت دهنتو ببند عزرائیل ادب با ببین-من

 نمیام من

 زدم غجی کلی کشید خودش دنبال و کشید دستمو

 نگهم که بودیم مقصد ی نزدیکا نکرد اثر اما

 گفت و داشت

 بگی چرت و بزنی مفتی حرف اینا جلوی اگه-

 ادبت چنان تهران میگردی بر راست یه همونجا

 نداشته زدن حرف جرئت داری عمر تا که میکنم

 ترودوس خونه تو شدن زندونی خیلی نکنه باشی

 تو میشد رام کتکا اون با بود داری؟گودزیالم

 وضعیه چه این. ....هستی جانی موجود چه دیگه

 از رو گندگی اون به عینک ساختی خودت برای

 اوردی در قبر کدوم
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 وعم اونجا رفتیم و. کشید منو دست گفت اینو

 اهنگ قبر سنگ به خیره حالت به بودو نشسته

 عمم نداشت مساعدی چندان حال بابامم میکرد

 تا شد تموم که مراسم اون. میکرد گریه خیلی

 .بود مهمون پر خونه شب خود

 اومد پاشا که بودم خوابیده بودم رفته بود شب

 . داخل

 بود عصبی خو ناراحتی بابات از اینقدر یعنی-پاشا

  نگفتم من مگه میگفت یچی

 هک باری اولین یادمه.. نداشتم انتظار بابام از-من

 وت با مجبورم گفت بهم اتاقم تو گذاشت پاشو

 اش پدرانه محبت این همین فقط کنم ازدواج

 .بود
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 یمپیشون رو گذاشت دستمو و کنارم نشست اومد

 میگی هزیون داری تب-پاشا

  کوفت-من

 بدم فحش منم خوبه داد فحش این باز-پاشا

 وت مثل یکی منم بابای نذاشتی جا که تو-من

 .بدتر شایدم

 بار-گفت و کرد خودش طرف رومو... روم پرید

 . میزنی حرف اینجوری باشه اخرت

 سننه؟ رو تو-من

 شو خفه-پاشا

  باشم الل باید همیشه که من-من

  گفت و بست چشماشو
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 .... نیست اینجوری اصالنم-

 دروغ قسم امروز بود سخت برات خیلی-من

 نه؟ خوردی

 و رفت بین از اونم بود لباش رو لبخند ذره یه

  گفت

 فهمیده ور این به سالگی 65 از میکردم فکر-

 داشتم دوست بودی

 خرم منم اره-من

 باور منو اگه نکردی باور وقت هیچ تو اره-پاشا

 دهم یک اگه داشتی باور منو ذره یه اگه داشتی

 دوست منو داشتی دوست امیرو که اونچیزی

 هب فقط االن خوبم خیلیم که میفهمیدی داشتی

 تا وگرنه میکنم تحملت دارم که حسمه خاطر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1124 

 

 خودکشی اول روز همون نبودی زنده االن

 میکردی

  حداقل خوبه-من

 بیشتره؟ من از امیر چی واقعا-پاشا

  پاشا-من

 موشد بلند گنده اخالقم میدونم کن ولش-پاشا

 دابخ-گفتم کردمو نگاه چشماش تو و نشستم

 اب دوباره برگشت فکر تو با ازدواج بعد من پاشا

 گناهه خیانت میفهمم من نکردم هم و امیر

 بخدا سخته مقابلم طرف برای خیلی میفهمم

 هنوز نکنم نگاهشم کردم سعی حتی من قسم

 نم نمیاد بدم ازت من پاشا نگرفتم بغلم بچشم
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 قطف نمیکردم فکر تو با زندگی حاال تا فقط.. فقط

 همین

 به منم داد جواب و خورد زنگ گوشیش دفعه یه

  میکردم نگاه پنجره

 هوا رفت دادش که

  کامیار میگیی چی-پاشا

 بودن گرفته که اونو بود کامیار من

 اتفاقی هر شد چی هر اگه کن گوش پاشاکامیار

 ورمجب اگه حتی بوده همراهت ویتنا نمیگی افتاد

 فهمیدی؟ نبود وان اما بودم من میگی شدی

 کرد قطع رو گوشی بعدم

 /شده چی-من
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 میگفت میزد زنگ اگاهی از کامیاره هیچی-پاشا

 ول نمیتونه میگفت بریدن شالق و زندون براش

 همراشی توام که نده

 بودی؟ من جای گفتی توام بعدش-من

 نزندا میرفتی میزاشتم میکردم کار چی-پاشا

 نه؟ نداری عقالنی ثبات تو-من

 ویتی شو خفه-پاشا

 میری تو نرم من خو-من

 کنی؟ تحمل شالق تا13 میتونی تو-پاشا

 میتونی؟ خودت توچی-من

 دارم فرق من-پاشا

 بذارم اگه بخدا-من
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 میکنی غلط تو بعدشم نخور قسم اوال-پاشا

 این تو حاالشم من.. زندان بری تو اگه-من

 تقصیر میگن حاال ندارم مناسبی جای خونواده

 بوده منم

 خودت که تو ویتنا کرد غلط گفت هر-پاشا

 بود نم تقصیر برنگشتنتم درضمن بری نخواستی

 نداری گناهی ماجرا تواین تو پس

 داره؟ باورش بابامم داری باور تو اینو-من

 که زیادم من درضمن نیستن مهم اصال اینا-پاشا

 تازه که ماه 1 باشه فوقش فوق نمیمونم زندان

 خرید میشه اونم

 میشه اونم چی شالقاشو-من

 کن تمومش ویتنا کن بس-پاشا
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  میزنی حرف سادیسمی چرا-من

 داره ربطی چه دیوونه-پاشا

 خل-من

 خله عمت-پاشا

 میشه توام عمه عممم-من

 حاال-پاشا

 زدی جا من جای خودتو چی برای اصال-من

 نزن بهم منم اعصاب بخواب بگیر-پاشا

 نمیاد خوابم نمیخوابم-من

 نمیاد که خوابت کرده غلط-پاشا

 میکنیا توهین داری خیلی-من

 ادبی با شما اینکه نه-پاشا
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 پاشا-من

  کوفت-پاشا

 بست چشمامو و تخت رو کرد پرت خودشو اومد

 چسبیدو دتمو مچ که برم شم بلند میخواستم

 گفت

 ابخوری؟ میری قبرستون کدوم-پاشا

 تو قبر سر-من

 فاتحه همینجا بیا همینجاست قبرم من-پاشا

 بخون

 خیز تخت روی شدم پرت که کشید دستمو

 گفت و بود روم دقیقا طرفم برداشت

 میدونی خودت پایین رفتی ببینم اگه ببین-

 پایین نمیری نشدم بیدار تا صبحم
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 قزلحصاره؟-من

 چجوریه زندونیش ببینیم تا-پاشا

 نیستما تو اسیر من-من

 رفتارتو ببینیم اما عزیزمی تو-پاشا

 نیفته تو گیر اما بمیره ادم -من

  چل و خل-پاشا

  دیگه کن بس کردی دیونم پاشا-من

 یمیدون اصال بردی تو اصال باشه خب خیل-پاشا

 باش راحت باش خودت واسه بعد به این از چیه

  ندارم کارت به کاری اصال دیگه

 نکن لج پاشا-من
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 ینمیخوای منو که تو-گفت چسبیدو بازومو تا دو

 لذت زدنگیت از و باشی راحت که بهتر همون

 راحتی که میدونم اینو حداقل ببری

 وت چرا میکردم فکر همیشه خلی خیلی پاشا-من

 ههمیش نمیکنی رفتار بقیه مثل چرا نشدی ادم

 تو بودو سالم 65 وقتی نمیکنی تغییر چرا میگفتم

 شم زنت کنه قبول که بودی گفتی بابام به

 میکنم فرار ازت دارم که میدیدم کابوس همیشه

 از بود باهام سالگیم62 همون از تو از ترس

 یگفت گوشمو تو خوابوندی که باری اولین همون

 سن با سن این تو نمیکردم قبول بودم ادم اگه

 جرئتم همون موقع همون از شم دوست مخالفم

 کل وت بگم جرئت به میتونم ترسم هم شد بیشتر

 حتی که نترسیدم هیچکسی از تو جز به عمرم
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 همیش کنده جاش از قلبم انگار میاد طرفم وقتی

  ونشست شد بلند

 دارم ترس منم مگه خل-پاشا

 کردم پرت خودمو گرفت گریم چرا نمیدونم

 سرمو رو گذاشت دستشو کردم گریه بغلشو

  گفت کردو نوازش موهامو

 شد؟ چت-

 ره خو ترسناکی گوریل روانی کو معلومه خب-من

 خل میترسه ببینه گوریل کی

 و رفتم ترکیدن حد سر تا که داد فشارم محکم

 گفت

 توی تو موندم من شدی که ام دیوونه چلم خل-

 میاوردم گیر کجا از خنده نبودی خونواده این
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 نمیکنی فکر که خیابونی دخترای معلومه خو-من

 ئشونم جز منم

  گفت و کمرم توی کبوند محکم مشت یه

 خیابونی؟ تو گفته کی-

 ... بابام تو-من

  گفت حرفامو وسط پرید پا جف

 خیابونی نمیگه دخترش و زن به هیچکس-

 که اعتمادایی و حرفاش از ولی نگه ممکنه-من

 معلومه دارین من به زیادی شماها

 اصال میکنی فکر اینجوری واقعا بابا ای-پاشا

 .نیست اینجوری
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 هب اینکه یا نمیشدم تو زندانی من نبود اگه-من

 ای دیگه راه کردن طی حق خونه مدرسه راه

  چی یعنی اینا نباشم

 فقط تورو که من خودخواه روح به لعنت-پاشا

 میخواستم خودم واسه

 به چرا میکنی عالقه ابراز داری بیخودی چرا-من

 دوست منو اگه اخه میگی دروغ خودت و من

 بهم دنمیکشی بیمارستان به دوبار کارم که داشتی

 .نمیکردی درازی دست

 وقتیم نبود خوب اصال حالمم اون من-پاشا

 دبع شد خورد اعصابم بودی علی امیر با فهمیدم

 .شد چی نفهمیدم دیدم تورو شدم مست که
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 دادم پس من هم تورو شدن مست تاوان-من

 گوریل

 .بود شده تنگ گفتنات گوریل این واسه دلم-پاشا

 مطمئنی؟-من

 تو روی چی هر چی هر برای دستمو من-پاشا

 نکردم بلند

 بهم اتو مردونه قدرت میخواستی فقط اره-من

 هشد ثابت بهم اول همون از نبود الزم کنی ثابت

 .بود

 که منه های خودخواهی خاطر به تو-پاشا

 گفت..گفت بهم رادانم دارم قبول خودم اینجایی

 تورو خواهیام خود خاطر به ندارم حق که

 .کنم مبحوس
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 سعی حتی چی برای دارم ارزشی اگه من-من

 بگیری خودتو جلوی نکردی

 میزاره مگه سرکشیت و زبون-پاشا

 دیوونه روانی-من

 دارم کار کلی فردا بابا بخواب بگیر-پاشا

 نمیاد خوابم-من

 چی؟-پاشا

 نمیاد خوابم خو-من

 کنی چیکار میخوایی پ-پاشا

 پایین میرم بدی اجازه جنابعالی اگه-من

 کن دیگه کار یه نمیشه-پاشا

 چی-من
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  نیگا رو باال-پاشا

 چی-من

 کن نگاه-پاشا

 و گردنم رو گذاشت رو دستش کردم نگاه رو باال

 قسمت روی که میدونه خدا وایی بوسید گردنمو

 بزور اما میومد بدم و حساسم چقدر گردنم چپ

 که بود پهلوش روی دستم داشتم نگه خودمو

 چشمامو کرد نگام و کرد ولم اون و شد فشرده

  کشیدم عمیقی نفس بستم محکم

 خوبه حالت-پاشا

 .دادم تکون اره معنی به سرمو

 تساع شدم بیدار که صبح برد خوابم بغلش تو

 بودهرچی خواب هنوز پاشا بود صبح هشت
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 مکن بیدارش نیومد دلمم نشد بیدار وایستادم

 مشکی شال ای سرمه ارفون جذب وشلوار رفتم

  توری

 شستمن رفتم میخوردن صبونه داشتن پایین رفتم

 صب یه و انداخت پایین رو سرش امیر جلوی

 داشتیم دادم جوابشو منم گفت کوچیک بخیر

 ثلم امیرم بودن شده تموم همه میخوردیم صبونه

 .میکرد تموم غذاشو دیر دیر داشت عادت من

 اپید اش کله سرو پاشا که میخوردم غذا داشتم

 کشیدو خوردن غذا از دست دیدنش با امیر شد

  رفت

 .نشست کنارم اومد پاشا

 نیا پایین من بدون نگفتم مگه-پاشا
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 گفتی جدی مگه-من

  کردم شوخی نه-پاشا

 من ده ساعت االن شدی بیدار االن تو خوب-من

 شدم بیدار هشته ساعت

 میخوابیدی بیشتر دوساعت میمردی-پاشا

 داری مشکلی تو-من

 دارم اره-پاشا

 چیه مگه-من

 میگم بهت بعدا حاال-پاشا

 من خرید میرفتن همه خورد شو صبونه نشست

  نداشتم حوصله

 دارم کارت باال بیا ویتی-مامان
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 باشه-من

  کنم فک بود خودش اتاق داخل باال رفتم

 بله-من

 خوابیدی کجا شبو یه اون-مامان

 خیابون تو-من

 میدیدت کسی اگه نکشیدی چی؟خجالت-مامان

  شدن غیرت بی چقده صالحی فامیل نمیگفت

 ییبال اگه نمیگین میزنین مردم حرف شمام-من

 اومد می من سر

 هست اونم-مامان

 خب-من

 کرد چیکار پاشا-مامان
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 هیچی-من

 نکرد؟ هیچکاری هیچی؟یعنی-مامان

 هی و بزنه داد سرم رو میخواد دلت خیلی شما-من

 کنه حرومم سیلی

 خیلی نکرده ت ناقصه که همین خب خیل-مامان

 اورده دووم

 مامان-من

  بخوابم خیابون تو منم دیگه بعله-مامان

 مجبوربودم-من

 پاشاس همین عجبت کردن بیرونت-مامان

 داشت جنگ باهاش دیروز تا عجبا
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 مانداختم و کشید دستمو پاشا که بیرون رفتم

 شد سگ این باز اتاق داخل

 گفت چیزی-پاشا

 مامانم؟ کی-من

 امیر-پاشا

 مثال-من

 هرچی-پاشا

 شکاکیا خیلی-من

 بگو نیستم شکاک-پاشا

 چی؟ پس نیستی شکاک اگه-من

 بگو کن بس-پاشا

 بگه چی من به بیاد خدا بنده اون بابا-من
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  خب خیل-پاشا

 دیوونه-من

 کردم روی زیاده فهمیدم خب خیل-پاشا

 فهمیدی حداقل خداروشکر-من

 پاشا راستی-من

 بله-پاشا

 هیچی– من

 خداحافظ بیرون میرم دیگه من-پاشا

 خدافظ-من

 ارشلو و کوتاه مشکی مانتو یه منم بیرون رفت

 اب ساتن مشکی روسری یه و دمپا کتان مشکی

 بل داشتم بیرون رفتم مشکی اسپرت کفت یه
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 دختر دوتا دیدم میرفتم راه و میزدم قدم ساحل

  جلو رفتم میکنن دعوا باهم دارن

 این ولی ندارم مشکلی باهات من سوزان ببین-

 نمیکنی تمومش که تویی

 میگی؟ چی داری میفهمی حسنا-سوزان

 خانوم برم میخوام کن تمومش سوزان-حسنا

 کن تمومش یاری

 برام اسم این یخلی یاری سوزان یاری سوزان

 اشناست

 زمین رو خورد محکم که میشد رد کنارم از داشت

 رس مزار سر رفتم بدو بدو و کردم بلندش رفتم

 فتمگ بهش و خوندم فاتحه و نشستم بابارضا قبر

 کجاست فریبا االن نمیدونم میبخشمش که
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 صالحی؟ خانوم-

 بله-من

 صالحی ویتنا خانوم-

 با بود ساله 29 28حدود جوون نسبتا خانوم یه

 بود سوزان همون یکیش جوون دختر تا چن

 بود ااشن برام خیلی یکی اون حسنا همون یکیشم

 بفرمایید بله-من

 پنجمت کالس معلم ام شاکری من-شاکری

 و سن و شناختمت بابابزرگت قبر از میاد یادت

 گفتم ذوق با چشمات بخصوص

 عوض چقدر وایی ؟شمایین شاکری خانوم-من

 شدین
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 دهش تنگ برات دلم چقدر نمیدونی ویتنا-شاکری

 بار یه سالی حداقل نمیتونستی معرفت بی بود

 بیایی

 دیگه نشد-من

 گفت بوسید منو و کرد بغلم محکم

 یادته اینارو شده تنگ برات دلم چقدر وای-

 نااش کین نبود یادم اصال کردم نگاهشون یکمی

 نمیومد یادم ولی بودن

 یادش ثمینم حتی معرفت بی دیگه اره-سوزان

 نیست

 کممح و کرد نگاه ثمینه میگفت که دختره اون به

  کردم بغلش

 دختر شدی عوض چقدر خودتی ثمینم-من
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  بگیر تحویل مارم هویی-حسنا

 رو زا محکم گاز یه گرفتم بغلش گرفتم دستاشو

 کندم بازوش

 نشدی ادم که شی زلیل-حسنا

 متاسفم بزرگت بابا مرگ از-شاکری

 میاد پیش دیگه مرگه ممنونم-من

  سرکش معرفت بی جانی ی دختره-سوزان

 دنش خوب بابا میدین فش بهم چقدر بابا ای-من

 دیگه

 نشد اره-شوزان

 دیده جدید دوستای-ثمین

 همین عین جدید دوستای اره—من
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 میمونین؟ اینجا وقت چن ویتنا میگم-شاکری

 زودتر شایدم یا دانشگاهم شروع وقت تا-من

 هستی ماهی یه پس اها-شاکری

 اره-من

 چیکار میخوایی بیکاری وقت اون عه-شاکری

 کنی

 دیوث کثافت بیشعور خل عوضی روانی-یاسی

 یغلط چه اینجا بود یاسمن طرفش برگشتم-من

 میکرد

 شد پیدات ازکجا شده گور به گور توئه-من

 نداری خبر جاریت شدم عوضی-یاسی

 کردی؟ ازدواج یاشار با تو شدی من چیه-من
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 بله-یاسی

 بروووو-من

 بخدا-یاسی

 هب کارت شده چی شنیدم– گفت و کرد بغلم اومد

 بشکنه دستش کشید بیمارستان

 اون به دادن گیر همه چیه-من

 رچقد نمیدونی شنید یاشار وقتی بخدا-یاسی

 کرد جوش

 فهمیدن همه پس-من

  میکردم بدتر بودم جاش منم خداییش-یاسی

 دادم؟ چیو تاوان من ولی-من

  خانومی وللش حاال-یاسی
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 نمیکنی معرفی جان ویتنا-شاکری

 هستن تهران توی یاسمن دوستم ایشون-من

 خوشبختم– ثمین و حسنا و سوزان

 خوشبختم عزیزم-شاکری

 شدی قبول چی مرگت خب... همچنین-یاسمن

 فیزیک مهندسی میخواستم ک همونی-من

 بروو-یاسی

 واال-من

 جهانی مدیرت من-یاسی

 اس؟ رشته اینم بدبخت یاشار-من

 میزنم هوایی تور بخواد دلتم خیلی-یاسی

 زیادته زمینیشم-من
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 میزاره ببین توبرو-گفت گوشم دم اومد یاسی

 سرکار بری

 بدشدیا تو-من

 تازه کردم گریه اینقر نگرانتم بخدا-یاسی

 ..روزی یه یاشار میدونم

  چی یروزی-من

 بریم هیچی-یاسی

 مهمون هردوتون ناهار امروز نمیشه نه-شاکری

 منین

 خدامه از ک من-من

 امه-یاسی

 دیه بیا من با یاشار جواب-من
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 بده جواب خودت توبرو-یاسی

 یاسمن-من

 خوب خیل-یاسی

 کلی خوردیمو ناهار شون شاکری ی خونه رفتیم

 پاشد زلیل شوهر این زد زنگ یاشار زدیم گپ

 هر که ظهره از بعد 2 دقیقا ساعت راه تو رفت

 خارج حیاط در از. کردیم رفتن عظم تاییمون سه

 ولی داشت فاصله اینجا تا خیلی خونه شدیم

 بلند لندب کلی راه توی بریم پیاده گرفتیم تصمیم

 میکردیم تعریف خاطره میرفتیم راه میخندیدم

 مثل دوستم بدبخت سوزان و کرده نامزد ثمین

 اون خب البته کرد ازدواج باباش زور به من
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 هی حسنا و نیست پاشا بدجنسیه به شوهرش

 . داره سمج خاستگار

 ها بچه از کدوم هیچ میرفتیم داشتیم راه تو

 نجپ فقط پاشاشون اخه بود ندیده پاشارو تاحاال

 اپ هنو من سال پنج اون تو که بودن اینجا سال

 .بودم نذاشته گیتی ی عرصه به

 متاهلی شمام پس خب-سوزان

  بدبختی فراق سوی از بله-من

 میکنم درکت-سوزان

 مدید یاشارو که میدادیم ادامه راهمون به داشتیم

  جلو اومد

 سالم-یاشار

  یاشار اقا بگم بهتره نه نه خان ساالر به به-من
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 ویتنا-یاشار

 بله-من

 نمیدزدیدن منو کاش ای-یاشار

 چی-من

 خودکشی مرز تا ریخت بهم زندگیم چقدر-یاشار

 مرگ و

 تو میگی داری چی-من

 مهیا با شهرام کردن اعدام رو رادان-یاشار

  مرد و کرد تصادف بیدخت کرد ازدواج

 من وای چی؟؟؟؟بیدخت؟ای-من

 شد اینجوری که شد چی اخه

 رادان ذات تو تف-یاشار
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 چرا-من

 دبو مهسا با میشد شاید نبود رادان اگه-یااشار

 یعوض چرتی خیلی تو به لعنت توسرت خاک-من

 چرا؟-یاشار

 کن تمومش کن بس داری زن االن تو-من

 شد اون اسیر بدبختم ی مهسا-یاشار

 ولش شد حامله که زمانی بودی مرد تو اگه-من

 من چرا داشتی دوست اونو تو اصال نمیکردی

 نمیدونستم

 مهسا حتی نمیدونست هیچکس-یاشار

 چیزیه خوب خجالتم داری زن ک حاال-من

 تنهایی موقع اون درضمن
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 اب نیست حاضر مردی هیچ نرن مفت حرف-یاشار

 کنه ازدواج خورده دست ک دختری

 غلطه افکار از یکی اینم دیدی-من

 تو ریده پاشا که فعال بابا کن ول اه-یاشار

 اعصابم

 چرا اون-من

 بهت چشمداشتی هیچ که بفهمون بهش-یاشار

 ندارم

 اونجا تو عوضی تو داری گفته کی حاال-من

 بردی ابرومو

 و جذابی خیلی میدونم نرو تند هویی-یاشار

 زن من بهش بفهمون ولی میکنی خیره چشمارو
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 نمیداشتم بر ازت چشم بودم مجرد اگه اره دارم

 ولی

 راجب االن میفهمیدی حرفاتو مفهوم اگه-من

 نمیزدی حرف مهسا

 بابا کن ولم-یاشار

 میشم ممنون برم دوستام با باید من-من

 نکنی صعدمعبر

 بهش جلو اورد دستشو دخترعمو بفرما-یاشار

 بدم شدم مجبور بدم دست

 تمرف من خندیدیمو کلی بازم شدیم رد کنارش از

 کسی هنوز اوه اوه بود نیم و هشت ساعت خونه

 خداروشکر بود نیومده
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 وپاشار پشتم کردم روشن برقو اتاق داخل رفتم

  دیدم

 گذشت؟ خوش-پاشا

 نبود بد-وگفتم طرفش برگشتم

 بیرون بری نداری حق نگفتم من مگه-پاشا

 گفتی ام دیگه چیزای خیلی تو-من

 نکشیدی کردی؟خجالت عمل کدومش به-پاشا

 دادی دست بهش

 دیدی کجا از تو-من

 دیگه دیدم-پاشا

 بود داداشت نبود که غریبه حاال-من

 ندارم اعتماد اونم به من-پاشا
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 داداشته خوبه-من

 نرو کلنجار بامن ببین-پاشا

 من انیست امیرعلی تنها با تو مشکل میدونی-من

 میشی اینجوری تو میزنم حرف کی هر با

 بش و خوش نه حرف-پاشا

 بودم تنها یا خندیدم من-من

 نکن باز منو دهن-پاشا

 شکاکی که تویی این داری روانی مشکل تو-من

 تو حاال ادمیم چجوری من کردی فک واقعا

 کردم غلطی یه بچگیم

 شو خفه ویتنا-پاشا

  دیگه نمیشم خفه-من
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 تویی این میکنم اشتباه که نیستم من این-پاشا

 دعوا یا میخندی و میشی همکالم مردی هر با که

 میادن خوشم بفهم نمیفهمی خودتم ارزش میکنی

 کارات این از

 حرف پسرا با من که اینه مشکالتت تمام-من

 میزنم

 داره عیب کجاش چیه مگه اخه

 چیه نمیفهمی رو حیا حرف که اینجایی-پاشا

 توام حیام بی من اگه-من

 چی؟ من-پاشا

 هیچی-من

 چی؟ من بگو نه-پاشا
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 دیگه هیچی-من

 تا خونواده و من ابروی میخوایی اگه ویتنا-پاشا

 یبکن میخوای هرکاری میتونی بکشی خاک وبه

 بیرون برم االن یعنی واقعا-من

 زیاده روت خیلی-پاشا

 واقعا-من

 خیلی اره-پاشا

 گفتم و پرید دهنم از که بود موقع همون

 شدم ناراحت خیلی شده اعدام رادان شنیدی-

 شدی ناراحت-پاشا

 یعنی شدم ناراحت خب نه یعنی اره خب-من

 نشدم
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 توهم بود رفته اخماش

 رس ببرمت میخوایی پس شدی ناراحت عه-پاشا

 کنی ام گریه قبرش

 ناراحت براش قدیمیمه عشق چیه مگه خو-من

 شم

 اربخ کلش از بیارم در حرصشو میخواستم فقط

 رنثا محکم یکی و باال رفت دستش باال میومد

 خودشم تخت رو شدم پرت که کرد صورتم

  گفت گوشم تو رومو انداخت

 بگو میخوایی بگو راجب میخوایی چی هر-

 تا تو دختر بدون اما ای دیگه چیز هر یا مغروره

 من جز مردیم هیچ خودم خود خودمی مال اخرش
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 شیرفهم نداره باتورو زدن حرف کردن نگاه حق

 .شد

 و مسخره اخالقیات این اخه چرا شده چش این

  چیه شده نابود و قدیمی

 یتصورات همچین میتونی مگه خوبه حالت تو-من

  کنی زندگیت وارد رو

 میشم روانی دارم کن بس-پاشا

 بودی-من

 کن تمومش خب خیل-پاشا

 میام بخورم اب میرم من-من

 باشه-پاشا

  خودم و ریختم اب لیوان یه پایین رفتم
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 شد سالن وارد سها که باال میرفتم داشتم

 خوبی؟ ویتی سالم-سها

 ممنونم-من

 کنی بغل منو امیر نمیخوایی-سها

 شبیه چقدر وایی افتاد حافظ امیر به چشمم

 سها کردم بغلش و زدم لبخندی بود امیرعلی

 .ودب بغلم هنوز امیر کنه عوض لباساشو باال رفت

 .میشد بیدار داشت کم کم

 چه کردم نگاهش کرد باز اروم اروم چشماشو

 خوشگل و بامزه چقدر میکرد باز چشماشو بامزه

 . برات بمیره خاله من برم قوربونت بود

 پشل از اروم بوس یه و کنم تحمل نتونستم دیگه

 و تور من نازه بچه این چقدره وایی و کردم
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 من عشق پسر من خوشگل امیر.کوچولو بخورم

 .عشقمه مال که من ابجی ی بچه

 یشبین بود سفید پوستش بود طوسی چشماش

 که برم بچه این قوربون من اخی کوچولو چقدر

 .خوشگله اینقدر

 سه دو االن بچه این هستی خواهری عجب-سها

 میکنی بغلش االن ماهشه

 شد چی ندیدی مگه-من

 خیابون رفتی شبو اون چی برای-سها

 کن بس-من

 ویتنام از برنگشتی چی برای-سها

 برام متاسفی داری اونارو نظر توام چیه-من

 تاسفتو نکنی تحمیل میشه
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 میگی؟ چی میفهمی میگی داری چی-سها

 خطیه خط خیلی نرو اعصابم رو مم.میفه اره-من

 بسمه اوردم دووم تاحاالم بده خیلی حالم

 هک اون شد راضی بابا شد چی اصال ببینم-سها

 یه چی همه مادری 23 بعد چیشد نمیشد راضی

 شد تموم گرفتنو دفعه

 هب که عشقیه و احساسات خاطر به همه خبرنداره

 داره امیرعلی

 کن ولش هیچی-من

 دوش یه حموم رفتم بود خواب پاشا باال رفتم

 .گرفتم

 همه یعنی همه میان همه بابارضاست چهلم امروز

 .همه ی
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 جدان؟ مردا و زن پاشا-من

 پارتی عزاداریه... مونده کم همین معلومه-پاشا

 نیست که

 هی با و پوشیدم ساده و شیک مشکی مانتو یه

 نوار اب مشکی بلند پاشنه کفش و مشکی شلواز

 .طالیی های

 که نبود کسی خب بیرون ریختم نصفشو موهامم

 رفتم.کردم کفایت سرمه یه و مشکی الک یه

 تا ازایشگاه رفتم بیان مهمونا اینکه قبل پایین

 مرفت دیگه هیچی برم دیگه االن کردم صبر االن

 .نکردما ارایش البته برگشتم و اوردن در بابامو

 .برگشتم
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 خالصه بود عمه بود عمو زن بود مامانم بود سها

 اشنایان و ها همسایه تا خودم از بودن همه

 .بودن

 .کردم سالم تکشون تک رفتم

 خوبی؟ خانوم ویتنا به به-شاکری خانوم

 ممنونم مرسی-من

 چطوری؟ خانومی سالم-سوزان

 تو بیرون بیاین ها بچه.. عزیزم مرسی-من

 .شلوغه اینجا بشینیم االچیق

 بیرون رفتیم

 اما میزدیم حرف داشتیم بودیم نشسته

 .نمیخندیدیم
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  بودم عزادار من بدبختانه سرمون خیر

 .ااینجاست سوزان شوهر ایین ویتی میگم-حسنا

 واقعا عه-من

 شو ساکت-سوزان

 .یمنگفت که رو غریبه نشو ناراحت خانومی-ثمین

 شده چی مگه حاال بابا نیست مهم-من

 میفهمین میاد بدم ازش-سوزان

  میزدیم حرف داشتیم

 میکنم درکت منم-ثمین

 شدن دردمند من برا همشون حاال اوووووو-من

 احمقا

 چین اینا بخدا-حسنا
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 نگو چرت میلته باب تو حاال-من

 میگذره خوش ها بچه-شاکری خانوم

 نیست بدک-من

 ویتی-مهیار

 اومدی کی مهیار؟تو-من

 وبهخ حالت بیام زودتر نتونستم ببخشید-مهیار

 فهمیدی اصال نیستم خوب معلومه-من

  میشم دیوونه دارم دیگه کن ول-مهیار

 شده چی مگه-من

  شیرین-مهیار

 چی؟ شیرین-من

 شد جدا واال از شیرین-مهیار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1171 

 

 چی برای-من

 داشته دیگه زن یه کویت تو واال-مهیار

 بوده؟ عرب زنش-من

 اره-مهیار

 رو عوضی سرش تو خاک-من

 بخندم یا باشم خوشحال نمیدونم-مهیار

  سالگیش68 تو اون یعنی-من

 موفق نا ازدواج یه اره-مهیار

 اومدین خوش خان مهیار به به-پاشا

 پسر دیدم تورو ریخت بازم پاشا-مهیار

 خوبه؟ حالت خل روانی-پاشا
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 مگه میشه شدن؟چجوری؟مگه خوب اینا چیشد

 داریم؟

 داره؟ تعریف خوبیمم بردار هعی-مهیار

 نداره؟-پاشا

 وعلیک-من

 علیک گیرم-پاشا

 آ پورییه عجب

 یه دیگه کنین ول دارین دعوا هنوز شماها-مهیار

 گذشتا سال

 کجاست؟ شیرین االن مهیار-من

 دار ورش من جیب تو-مهیار

 مسخره-من
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 باباش خونه خو-مهیار

 اعشمد میزنه کنی ولش اینو بریم بیا مهیار-پاشا

  بیا میکنه نابود

  بابا ای عجبا

 کنه خورد اعصاب بریم اره-مهیار

 گوجه قد بود شده چشمام شد اسفالت دهنم

 خودشون شرف و اعصابم تو ریدن اینام

 کردی تعجب چرا چته-شاکری

 بود؟ مشکیه کت این پاشا-سوزان

 دادم تکون اره ی معنا به سرمو

 کن زندگیتو بتمرک مرگتته چه خو-حسنا

 کیه؟ اون ؟مگه خبره چه-شاکری
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 ندیدی پاشارو جان ویتنا-عمو زن

 داخل رفتن-من

 رفتن؟-عمو زن

 مهیار با اره-عمو زن

 شدن چناق چه اینا-عمو زن

 یول خله نشینا ناراحت پسرتون این عمو زن-من

 گوریل

 ادم یعنی یعنی-گفتم پته تته با

 کن صداش داری دوست جور هر-عمو زن

 داخل رفت میخندید ریز ریز داشت

  شانس بخشکی بیا
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 تمبرگش هفته یه بعد منم و رفت مراسم بعد پاشا

 الح کلی هفته یه این نبود پاشا داخل رفتم خونه

 خوبه ازادی چقدر نبود روانی این کردم

 اتاق تو از بودم نکرده باز رو اتاق در باال رفتم

 کردم باز درو خبره چه وایی میومد گریه صدای

 کردمی گریه داشت کبود صورت با دیدم رو پریسا

 سالم میکنی گریه داری جون پریسا-من

 تو پرید میکرد گریه زار زار و کرد نگام پریسا

 بغلم

 عزیزم شده چی-من

 رو جانی روانی این چجوری ویتی وایی-پریسا

 بزن زنگ هفته یه این تو مردم میکنی تحمل

 پیشم بیاد مامانم
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 کجاست؟ پاشا خوبه حالت پریسا-من

 وحشی جانی برنگرده بره عوضی اون-پریسا

 بخدا روز چن این تو مردم

 بود کبود کبود دستاش وایی

 گاهین یه اومد پاشا که تلفن طرف میرفتم داشتم

 گفت و انداخت پام تا سر

 اومدی خوش به به-

 هاجاز نکنه کردی بود کاری چه ایین شو خفه-من

 توئه دست اونم ی

 کرد زاری گریه چقدر دیدیش پس عه-پاشا

 کرده؟ چیکار گفت

 قاضی تو مگه کرده کاری هر خب کن بس-من
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  چیه میفهمی ابرو-پاشا

 داری ابرو بخاطر اینکاراتو کن بس پاشا-من

 میپاشونی هم از اتو خونواده

 ربهت همون بیاد در هرزگی با که ای خونواده-پاشا

 بره بین از که

 میگی هرزه؟؟چی-من

 وبیدک محکم درو دنبالش رفتم منم باال رفت پاشا

 گفت و

 چه گفتی بهش کردی چیکار گفتی بهش پریسا-

 ابرو برامون یدگه گفتی بهش کردی غلطی

 کنی ازدواج نمیتونی دیگه بگو بهش نمونده

 میگی چی میگی چی-من

  مبود نکرده که کبیره گناه بودم حامله-پریسا
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 زاده حروم بچت اگه بودی که بودی حامله-پاشا

 کردی؟ سقطش برای نبود

 شد خودش-پریسا

 چجوری؟-پاشا

 کردم تصادف-پریسا

 بود شده سقط بچت اگه میگی دروغ دِ -پاشا

 بودی بیمارستان تخت رو االن تصادف تو اونم

 کردم گناه خوب شدم خسته کن بس-پریسا

  دادم پس بدجور تاوانشم

  بردی مارو ی همه ی ابرو که همین.. همین-پاشا

 داشتم نداشتم کارتون به کاری که من-پرسا

 میکردم زندگیمو
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 خودش عوضی اون پس سگدونی؟ تو-پاشا

 و رسید اش خواسته به شد تموم کارش کجاست

 رفت

 رفت تو دیدن با اون نرفت نه نه-پریسا

 ذاریب پاتو اگه حالت به وای دهنتو اون ببند-پاشا

 میکنم قلم پاتو بیرون

 ینمیگ کسی به توام-گفت و من به رو برگشت

 میگم عمو به من ولی-من

 اینجا بیا ویتی-پاشا

  کردم غلط کردم غلط بگم بخورم گو من علی یا

 لیو کرد پرتم مهمونا اتاق داخل رفت بیرون رفتم

 و دیوار به چسبوندم محکم بیفتم که طوری

 گرفت بازوهامو
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 بهش و بابام پیش بری اگه بفهمه بابام اگه-

 متمیزن یجوری بعدم میکنم قلم پاهاتو اول بزنی

 فهمیدی شه خون پر دهنت که

 سیک نمیخوایی چرا نیست اشتباه کارت اگه-من

 بفهمه

  مربوطه خودم به که دالیلی به-پاشا

 . کوبید درو محکم بیرون رفت بعدم

 همینجوری چیز همه که بود هفته یه بعد

 کتاب اماروی نبودم بلد پختن غذا من میگذشت

 زا حالش اون پریسا برای پختم سوپ یه اشپزی

 نخوردم کتک اینجوری تاحاال من بود بدتر منم

 تاحاال من بود شده سگی بدجوری اخالقش پاشا
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 مدید اوجشو عصبانیت بودم ندیده اینجوریشو

 .نه روشو این ولی

 نپایی اومدم ها پله از برمیگردوندم و سوپ داشم

 اما بزنم زنگ عمو به میکردم تالشمو تمام

  زدم زنگو بالخره نمیشد

 داخل اومد عمو

 میکرد نگام چپ چپ پاشا

 کجاست؟ پریسا پاشا-عمو

 زد؟ زنگ بهتون کی-پاشا

 من ردخت مثل کنی؟اونم چیکار میخوایی مثال-عمو

 دختر رو دست کردی جرئت ای اجازه چه به بزنی

 تیمیگف خودم به شدی غلدر خیلی کنی بلند من
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 پیر قدر اون هنوز کنم ادبش بلدم خوب خودم

 بگیری تصمیم جام تو که نشدم خرفت

  باالست دخترتون بابا-پاشا

  میرفت داشت عمو

 کنید گوش منو حرفای قبلش اما-پاشا

 چی؟-عمو

 و رکده فرار فقط دخترون کردین فک-پاشا

 برگشته؟ و سنگ به خورده سرش حاالم

 اینه غیر مگه-عمو

 عوضی اون از من خواهر دخترشما میدونین-پاشا

 بوده؟ حامله اشغال
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 وج های مو توی کشید دستشو پرید رنگش عمو

 پاشا؟ میگی چی-گفت گندمیشو

 شنیدین درست-پاشا

 یعنی-عمو

  درسته-پاشا

 که برم میخواستم باال رفت سرعت با عمو

 کوتاه رو یکی تو زبون من-گفت کردو اخم پاشا

 میکنم

 رهب میاد داره و پوشیده لباس که دیدم رو پریسا

 اپریس عصبیه خیلی و پشتشه هم عمو بیرون

  میشد رد کنارم از داشت

 هبمون من پیش و امشب پریسا بذارین عمو-من
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 شدیم ابرو بی کافی ی اندازه به-عمو

  رفتن عموشون

 اب چقدر ان صالح چقدر صالحی ی خوانواده-پاشا

 بردن دختر دوتا مارو فامیل کل ابروی ابرو

 منظور-من

 نزن زر تو نگفتم مگه-پاشا

  کن صحبت درست-من

 احمقی خیلی-پاشا

 همچنین-من

 کنم عملی گفتمو نکن یکاری-پاشا

 میشی عصبانی چرا حاال خب خیل-من
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 النا زندگیه وضع اینم اخه میشدم دیوونه داشتم

 دوهفته هنوز میشم اماده دانشگاه برای دارم

 نمیشه شروع مهر اول از ما مال اخه مونده

 دادن بهم رو خبری یه خورد زنگ گوشیم روز یه

 سخت خیلی خیلی بود سخت برام باورش که

 قلبم نابودی خودم مرگ مثل درست

 امیرعلی مرگ خبر

 برخ حد این تا بدبختی اخه میشدم دیوونه داشتم

  شنیدم سها خود از مرگشو

 همونم گرفت ازت رو علی امیر که همونی-پاشا

  اورد برات مرگشو خبر

 دبای من قبرش سر برم باید برم میخوام من-من

 ببینم رو لحظه اون و باشم اونجا
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 میندازی راه ابروریزی اونجا میری نمیشه-پاشا

 اروم و کوتاه اونقدر هام گریه میدم قول من-من

 سها با همدردی حس خاطر به فقط که باشه

 باشه

  نمیشه گفتم-پاشا

 دلی؟ سنگ چقدر میدونی-من

 ویتی کن ول-پاشا

 دافر میرفتم باید شده جور هر من ولی باال رفتم

 ارخرو زیر میزاشتن عشقمو خاک تو میزاشتنش

 هک هایی حیوون کلی با چون و سنگ کلی خاک ها

 میکردم پیدا ادما ی تجزیه برام فرصتی همچین

 . ردهک تصادف میگفتن میمرد نباید من امیرعلی
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 هگری صبح خود تا بودم نشسته خونه گوشه یه

 بود شده وقرمز بود کرده پف چشمام کردم

 . بود داغون داغون صورتم

 اشپز ی پنجره از من بود خواب پاشا که صبح

 مرفت بیرون زدم مشکی تیپ با یواشکی خونه

 جمع اونجا هم امیرعلی اقوام مامانمشون خونه

 همه شمال نمیبردن رو امیرعلی چون بودند شده

 چن پسر شدم وارد وقتی بودن گریه حال در

 که دیدم رو امیرعلی ی شده یتیم ی ماهه

 پاک نفهمید رو خوشحالی هیچ زندگی از خودش

 رو بچه اون اومد در اشکم رفت دنیا این از پاک

 سالگیش41 توی که دیدم بیچارمو خواهز دیدم

 . خورده شکست دومیشم عشق از و شده بیوه
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 خـــــــــــــــــواهـــش

 !!…ــم میکـــــــــــنــــــــــ

 نــــــــــــــــــرو او پیـــش از

 هــــــــــیچــــــــــــ

 ـس ــــکــــــــــــــــــــ

 مـــــــــن کــــه طـــاقـــتــــی

 را ـم داشـــــــــتــــــــــــ

 …ــدارد نــــــــــــــــــــــــ

 گریه اش نوه و دختر حال به که میدیدم مادرمو

 هاتن قربانی پدرت میبینی امیرحافظم میکرد

 .شد من بزرگ ی خواسته

 غضب شد اینجوری که متاسفم پسرم ببخش منو

 دممیدی رو امیرحافط وقتی بود گرفته گلومو بدی
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 سوی زا مینداشتم پایین سرمو میشدمو شرمگین

  حدم از بیش تاسف

  سعید این به لعنت

 گریه هم داشتم سها میکردم نگاهش داشتم

 به رو بچه میکرد اروم رو امیرحافظ همم میکرد

 یامیرعل عاشقانه اون بود معلوم نمیداد کس هیچ

 خواهرم نداره گذشته از خبر داشته دوست رو

 امیرعلی عکس به که سها شده خیره چشمای به

 رهخی بود شده تزئئین شومی مشکی نوار با که

 شده خیره بهش منم. میریخت اشک بودو شده

 . میریختم اشک بودمو

 اما بگم اونروز میخواستم ویتنا-کیمیا

 کیمیا؟-من
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 بریم بیا-کیمیا

 من قبلی اتاق تو رفتیم

 تا دادی قول خودت به که میدونم من-کیمیا

 باشی عاشقش میکشه نفس امیرعلی

 چی؟ که-من

 قولت خاطر به فقط مدت این تو میدونم-کیمیا

 اهمیتی پاشا به و نکردی فراموش اونو به عشق

 ندادی

 کیمیا چیه منظورت-من

 ویتنا نمیکشه نفس دیگه امیرعلی-کیمیا

 و سوختم گرفت اتیش جیگرم حرفش این با

  ریختم اشک شدمو نابود
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 چی؟ که خب-من

 باش فکر به جدید زندگیه-کیمیا

  میکرد تکرار فقط همینو

 تکراره کن پر محبت با را ات غریبانه ی تکراره

 غریبانه ی تکراره کن پر محبت را ات غریبانه ی

 را ات غریبانه ی تکراره کن پر محبت با را ات

 کن پر محبت

 دورتر و تر دور من از و میکرد تکرار همش همینا

 .میشد

 توی هعی بود پیچیده ذهنم تو صداش نجوای

 حس میشنیدم عجیبی صداهای میپیچید مغزم

 .گرفتن دورمو ارواح کلی میکردم
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 میکردم حق حق میکرد اذیتم داشت صداشون

  بودم ترسیده بدجوری

 یدد منو وضع تا بود پاشا شد باز اتاقم در یهویی

 روشن هم هارو المپ حتی داخل اومد بست درو

  گفت کردو بغلم اومد نکرد

 ویتی؟ شده چی-پاشا

 شونش رو گذاشت سرمو ندادم جوابشو

  داشتی دوسش خیلی میدونم-پاشا

 سکوت

 یبد جونم براش بودی حاضر حتی میدونم-پاشا

 بود هترب خیلی کنی فراموشش میتونستی اگه ولی

 و نداره بدن در روح که ادمی به کردن فکر چون
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 نابودیت باعث فقط اس خونه سرد تو جسمشم

 میشه

 سردخونه تو جسمش گفت که حرفش این با

 شکست بغضم اس

 اهنگ پاشا چشمای تو کردم گریه نشستم زار زار

  گفتم کردمو

 یداپ خودمو بتونم که میخوام فرصت روز ده فقط-

 کنم

 بعد به این از کردم گریه کردمو بغلش محکم

 میکنم فکر

 مهر … شد دوست … شد آشنا … شد پیدا … نبود

 شد گرم … شد
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 شد رد … شد بد … شد تار … شد یار … شد عشق

 شد سرد …

 دور … شد آه … شد اشک … شد بغض … شد غم

 شد گم … شد

 شد تمام

 خاکسپاری روز بود سرد خیلی هوا فرداصبحش

 گرفته نفسم.... عشقم امیرعلی

 اینــجا کـــنم مـــی اقـــــرار امیرعلی

 تــو بــدون

 هــــوا هـــم کشـــیدن آه بــرای حـتی

 اســــت کــــم

 دلم شده تنگ خیلی برات دلم کجایی امیرم

 تیح که بودی پاک اینقدر ببینمت دوباره میخواد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1195 

 

 هک بودی مهربون اینقدر نزدی دست بهم یکبارم

 گذشتی ایندتم از من خودخواهی خاطر به حتی

  بدهکارم بهت خیلی من

 دادم عذابت خیلی

 خودکشی اون با ام نه درخواستم اون با نه

 میکنم خواهش دادم عذاب همتونو احمقانم

 ببخش منو امیرعلی

 و لج و دختره این ببخش خطاکارتو عاشق این

 دهمی باد به رو چیز همه شقیاش کله با که و خنگ

 میکنم باران شمع رو امشب تو ی یادگاره به

 میکنم تاریک را فردا تو ی یادگاره به

 حرف کس هیچ با روز ده تا تو ی یادگاره به

 .کس هیچ نیمزنم
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 بدم انجام برات میتونم کارو سه همین فقط من

 .ببخشی منو که امیدوارم

 یه توی خاک زیر قبر توی میزاشتنش داشتن

 جنس از جنس هم اجساد ای گهواره گودال

 تو کنار هم من میشد کاش ای جسم بی ارواح

 نشده عایدم چیزی خودکشی از اما بشم دفن

 .ونمیشه

 تبه نتونم دیگه شاید دیگه روز ده تا علی امیر

 هدیگ شاید..کنم صدات نتونم دیگه..کنم فکر

 همیشه تو دیدن..خاکت سر بیام نخوام خودمم

  داره حق زندگی از م پاشا اما شیرین

 نمیخوام دیگه بگم بهت امروز اومدم امیرعلی

 روز ده تا باشم یادت نمیخوام کنم فکر بهت
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 دفتر تویه میشی خاطره یه برام فقط دیگه

 االن اما بوده تو مختص که جایی قلبم خاطرات

 بشه واردش هم ای دیگه کس ممکن

 ام زندگی داستان های تنهایی ی یادگاره ای

 .دارم دوستت

 رو روز ده کردمو روز براش اتاقمو و شب ده من

  نزدم حرفی کسی هیچ با روز ده تا شب براش

 بهم و خوابم به اومده امیرعلی یازدهمه روز امروز

 .. گفته

 سها و خودت مراقب..باشین بچم مراقب...

 و داشتم دوستت همیشه..کن فراموش منو..باش

 عاشقت دوم نگاه نه اول نگاه همون از ویتنا..دارم

 بانو یه شدی برام نیاوردم خودم بروی اما شدم
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 واجازد سها با گفتی وقتی.. بود ذهنم ویترین که

 واون نتونستم وقت هیچ.. شدم زنده و مردم کنم

 به..ببخشه منو بخواه ازش کنم تو جایگزین

 شاخه یک با میدم پایان هامون گو گفت اخرین

 .لبخند یه.. دارم دوستت و رز گل

 ونهخ رفتم شدم اماده پایین رفتم و زدم لبخندی

 مشکی مانتو یه رفتم نبود اونجا پاشا اما

 با مشکی شال و مشکی شلوار و خاکستری

 وارن با بلند پاشنه کفش یه و طالیی پولدوزی

 گرن ای نقره که دستی کیف یه و خاکستری های

  مشکی مالیم مالیم ارایش یه با. بود

 من گالری رفته االن احتماال اژانس زدم زنگ

 .بودم نرفته اونجا تاحاال
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 . داخل رفتم شدم پیاده و کردم حساب رسیدم

 شده کاری سنگ نمای شدم که وارد باز در

 ینا میگفتم من بودن شیکی و خوشگل ماشینا

 .نیستا بیکار همچینم بیکاره بیکاره

  میگشتم مپاشا دنبال

 کنم؟ کمکتون میتونم خانوم-

 دستش قهوه و سینی یه که بود مسن اقای یه

 بود

  دارم کار صالحی اقای با-من

 پاشا؟ اقا-

 بله-من

 رنگه شکالتی در چپم سمت بفرمایید
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 ممنونم-من

 زدم در

  تق تق تق-من

 احسان تو بیا-پاشا

 روی بود انداخته پاشو که دیدم پاشارو زدم درو

 لک میکشید سیگار داشت و بود میز روی و پاش

 .بود گرفته دودسیگار و بو رو اتاق

 وگفتم کردم سرفه هم سر پشت تا چن یه

 سالم-

 طرفم واومد شد بلند و کرد جمع پاهاشو پاشا

 گفت

 میکنی چیکار اینجا-
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 دارم کار باهات-من

 چیکار؟-پاشا

 لیو بپیچونم نمیاد خوشم صرفا بگم اومدم-من

 تو نمببی بعدم ببینم تورو اولش بیام میخواستم

 بودی؟ چطور روز ده این

 بپرسی حالمو اومدی-پاشا

 اره-من

 نخورده جایی به سرت مطمئنی-پاشا

 نخورده نه خب-من

 خوبم من خوب-پاشا
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 جواب از خودشون دارن دوست همیشه ادما-من

 به تا میدن کوتاه پاسخ یه اما کنن فرار دادن

 .بسپارن رو سخته دیگری

 برمیگردی؟ حاال-پاشا

 اوهوم-من

 کافیه همین-گفت کردو بغلم

 مشروب گیالس شیشه یه به خورد چشمم

  هستی اشتهام خوش-من

 کن بس-پاشا

  اوووووووف خوردی تنهایی همشو ماشاهلل -من

 داری؟ مشکلی-پاشا
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 میشه کم خودت عقل بخوری مشکلی چه نه-من

 چه من به

 مارو کردی اعالم عقل بی رسما هوف-پاشا

 اونجاست از داری عقل خیلی اینکه نه-من

 بسه برام داری عقل تو-پاشا

 ... انداختن هم دور عقلو بی ادم مشت یه-من

  گفت و مبال از یکی رو نشست رفت

 نمیشی؟-

 راحتم من-من

 ناراحتم من-پاشا

 گفتم رو جلوش نشستم رفتم
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 چقدر نداشتن عقل میکنم درک قشنگ-من

 سخته

 بکشم نازشو اومدم الکی باش منو

-مگفت زدو لبخند یه بعدشم شدو و گرد چشماش

 میکنی؟ درک االن اها

 دقیقا-من

  عقل بی-پاشا

  من سر بر خاک رسیدی نتیجه این به توام-من

 فکر نمیشناختمت بدجوراگه بده حالت-پاشا

 چی یا زدی چی یه یا کشیدی یچی میکردم

 خوردی

 ی لوچه و لب و سردی به شدن تبدیل هام خنده

  بود زمین رو فکم اویزون
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 شد؟ چت-پاشا

 شوهر خدایا وای شد جمع چشام تو اشک-من

 بخدا دادی عقل بهش مگه چقدر مگه ادمه منم

 اقلحد میزاشتی وقت روش بیشتر ساعت نیم یه

 میشد تحمل قابل

 و من کنار مبل ی دسته روی نشست طرفم اومد

  گفت

 من؟ اعصاب تو ینی*بر اینجا اومدی دقیقا-

  بخدا نه درضمن باش داشته ادب-من

 بکنی غلطی چه میخوایی دقیقا پس-پاشا

 اییتنه از توام بیام گفتم بودم بیکار هیچی-من

 بیایی در

 بودی؟ بیکار– پاشا
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 باشم؟ بیکار من نمیشه مگه اره-من

  چرا بیکاری-پاشا

 االن نره سر حوصلم اومدم من پس خوب-من

 میبری سر حوصلمو دقیقا

 نره سر حوصلت کنم چیکار من-پاشا

  برگشته سعید دیدم میومدم من-من

 سعید؟-پاشا

 اون میگرده سها دنبال موگرفت جلو اوهوم-من

 گفتم م خود با میزد حرف داشت وقتی برگشته

 هک هایی بدبختی تمام کنه ازدواج سها با اون اگه

 یعوض اون اینکه یاد میشن بیهوده همه کشیدم

 امیرحافظ بابای میشه و میگیره امیرعلی جای

 کنم باور که بود سخت برام گرفت دلم بدجوری
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 که لیحا در میکنه زندگیشو راهتی به برگشته اون

 یادب اون بزارم نمیتونم خاکه زیر بیچاره امیرعلی

 . ام زاده خواهر ی خونده پدر بشه

 برگرده؟ میخواد رویی چه با-پاشا

 ورمغر خیلی بنظرت پاشا.... رفت که رویی با-من

 نه؟ شدم

 هقسمت بیفته اتفاق چی هر بابا کن بس-پاشا

 میزاره اینم خو بود بد ما با همیشه قسمت-من

  روش

 اب میتونی مگه خوب دختر نزن مفت حرف-پاشا

 بجنگی؟ خدا ی خواسته

 در نمیتونه داره نگه خودشو نمیتونه سها-من

  کنه مقاومت دلش برابر
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 مممنمیتونممممم من– گفتم طرفشو برگشتم یهو

 ببینم رو چیزی همچین

 گفت پایینو انداخت سرشو

 نگو شده تموم امیرعلی مرگ بعد کردم فک-

 شده بیشتر شدتش

 کردمو جمع خودمو یهو کردم فراموش قولمو

 گفتم

 فقط نه نه-من

 نگو هیچی-پاشا

  گفتم پایینو انداختم سرمو

 دارم چیکار نیسته دیگه که کسی با من-من
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 یادب پاشا نمیخواستم خودم داشتم نیاز زمان به

 بیاد که بهتره حاال اما قلبم تو

 نمهگش من اصال کن ول اه-گفتم گرفتمو گاز لبمو

 دیگه بریم بیا

 کجا؟-پاشا

 دیگه ما ی خونه-من

 چرا اونجا-پاشا

 هستن همه خو-من

 نمیخواد-پاشا

 نمیخواد میگی گشنمه میگم من-من

 بخدا دارم تو به دادن ناهار یه ی اندازه به-پاشا
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 ارهند پول این نگفتم که من بود گرفته ام خنده

 منو عین کلی بفروشه ماشین یه ماشاهلل که

  میخره

 بیرون رفتیم

 شب تا بمون تو بیرون میرم من رضا اقا-پاشا

 گفت میکرد نگاه چپ چپ من به داشت که رضا

 خداحافظ اقا باشه-

 و نشست اومد پاشا ماشین تو نشستم رفتیم

 گفت

 برسیم تا نمیر فقط-

 نمیمیرم نباش نگران-من
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 بودم ندیده حتی من که یجایی میرفت داشت

  کجاست

 میری؟ داری کجا-من

 یه دنبال میگردم گشنته نمیگی مگه-پاشا

 دیگه جایی رستوران

  بود پایینیم کوچه واال-من

 ندیدم من-پاشا

 شدم پیاده منم. رستوران یه دم وایستاد

 ورد اینقدر چرا ولی بود قشنگی شیکی رستوران

 میز یه میزنم دید راستمو و چپ داخل رفتیم

 . میز یه سر نشستیم رفتیم بود خالی

 منم رفت ولی چرا نمیدونم بیرون رفت خودش

 برم و دور با بود اروم و دنج خیلی بودم نشسته
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 تمانداخ نگاهی یه گوشیم به فقط نداشتم کاری

 یه بود نیومده پاشا هنوز اما کردم انتخاب غذامو

  شد پیدا اش کله سرو دفعه

 تو رفتی کجا-من

 هیچی-پاشا

  روم روبه نشست و داد سفارش اونم

 ویتنا-پاشا

 بله-من

 کرد خواستگاری سها از سعید-پاشا

 چی؟؟-من

 حق اون نکن دخالت داشت نظری هر سها -پاشا

 داره انتخاب
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 همونجوری درسته داره انتخاب حق اون اره -من

  خب داره اونم داشتم من

 میندازی؟ تیکه داری-پاشا

 انتخاب تورو خودم من چی برای تیکه نه-من

 .بود امیر فراموشی راه بهترین این کردم

 شدی ناراحت خیلی میدونم-پاشا

 باهاش دیگه یکی من بگه بله بهش اگه سها-من

 ایج میاد که نیست این بخدا پاشا.. نمیزنم حرف

 سال سه من که اینه خاطر به.. آ میگیره امیرو

 از سال سه ابجیم نشنیدم خواهرمو صدای

 نیدش کنایه و نیش کرد سکته شد محروم زندگی

 باشه داشته مغز ارزن جو قده یه اندازه اگه سها

  نمیگه بله اون به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1114 

 

 درست باجناق به مام-گفت زدو نیشخندی پاشا

 نیومد گیرمون سرمونی و

 .گرفت ام خنده حرفش از

 معده بخورم نداشتم میل اصال اوردن که رو غذا

 خوردم بزور یکم نیست خوب حالش منم ی

 نکردی؟ تموم تو اه-من

 بود؟ گشنت که تو-پاشا

 سیرم حاال-من

 بریم باشه-پاشا

 ستنش پاشام ماشین تو نشستم بیرون رفتیم

 مون همین زکی نشد روشن زد استارت هرچی

 که نمیدی شانس خدا هعی بودش مونده کم

  نیار در بازی خسیس
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 گفت زدو فرمون به محم مشت یه پاشا

 لعنتی اه-

  نداره عصبانیت حاال خو-من

 بری پیاده باید پایین بپر بس-پاشا

 پیاده ناچاری روی از منم خوب شد پیاده خودش

  شدم

  ها رو پیاده گذرگاه توی از رفتیم

 خوشحال بودند حرکت حال در فراوانی رهگذران

 چرا نمیدونم بودم سرحال چرا نمیدونم بودم

 زا کرد گذر ماشین یه که میرفتیم راه داشتیم

 و شد پیاده بعدم و اورد در گربه صدای کنارمون

 پاشا روی روبه اومد
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 تلسکوپو که زمانی میگه الیس سندرم-من

 نای مثل دیدی کوچیک رو دنیا ببینی برعکس

 ریبگی اشتباه گربه با رو اتوموبیل یک میمونه

 ربهگ بودن داخل افرادی شایدم میکنم؟یا ؟اشتباه

 نداریم خبر ما و بودن صفت

 شما؟-

 شماا؟ بگم من میکنی میو میو شما عجب-من

 میکنی میو میو داری مرض مگه فرشید-پاشا

 بریزم کرم خواستم دیدم سگ-فرشید

 میتونم داری کرم دوما خودتی سگ اوال-پاشا

 کنما کاری برات

 نبود این بحث اصال بابا کن ول-فرشید

 کنم باز صحبتو سر میخواستم
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 چیه زرت ببینم بنال-پاشا

 مبگ میخواستم هیچی چیزیه خوب ادبم-فرشید

 بزارن خودشون حد پاشونو بگو ادمات به

 زد داد پاشا سرشم پشت رفت بعدم

 باشه پاک خودش باید ادم فرشید اقا-

 جاش اینجا داد نشون براش زشتم حرکت یه

 بگم نیست

 ام لوزالمعده تو تربیتش

  دیگه بیا ویتی-پاشا

  میام دارم-من

 اشاپ بودم منتظر بدبختی کلی با خونه رسیدیم

 هداد تکیه دیوار به تر اونور یکم من کنه باز درو
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 دمبر باال سرمو ارومی به روم افتاد سایه یه بودم

  ودب کی این نمیشناختمش میومد خوابم بدجوری

 من به بود زده زل

 چیه-من

 بخوایی اگه میخوابونمتا-

 عوضی بخوابون عمتو برو-من

 نزدم بدی حرف میشی ناراحت چرا عه-

 گمشو برو میگم-من

  مبلد خوب کارمو من نترس حساسی خیلی اخی-

 به چسبوندم خودمو کنه بغلم بیاد میخواست

 ارب چندش وضع بود شده نزدیک بهم خیلی دیوار

 میداد که الکلی بد بوی مخصوصا داشت بدی
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 زدم ممحک که سیلی یه با کنم چیکار نمیدونستم

 تو هبزن کرد بلند دستشو شد وحشی صورتش تو

 و گرفت پشت از دستشو پاشا که صورتم

 من شد باعث که من کناری دیوار به چسبوندش

 تو کبوند محکم یکی پاشا پاشا پشت برم

 نمیتونست کاری هیچ بود مست اون صورتش

 هی پسره اون بیفته بود ممکن اتفاقی هر بکنه

 وپهل تو بزنه میخواست اورد در جیبش تو از چاقو

 چاقو اون روی گذاشت دستشو پاشا ولی پاشا

 بستم چشمامو بیاد خون دستش از شد باعث

 رو هایی صحنه همچین دیدن طاقت اصال

 فشار رو چاقو اون داشت هنوزم پاشا نداشتم

 ییک اون با کرد ولش ثباتی بی با ناگهان میداد

 کشید منو دست و داد هل رو پسره اون دستش
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 رود وقتی نبود فاصله زیاد سالن در تا حیاط دم از

 بست و در سرش پشت داخل داد هلم کرد باز

 قورت دهنمو اب جلوتر و جلو اومد شده چش این

 . عقب رفتم قدم یه دادمو

 خودش با حالش اصال کردم چیکار مگه من اخه

 شدست از میریخت روش سرو از عصبیانبت نبود

 وت خوابوند محکم دستش همون با میچکید خون

.... ..دستم گذاشتن با شد خونی صورتم صورتم

 باشم اروم میخواستم خیلی شد خونی دستم

  بستم چشمامو

 اومد اون اینکه برای چی برای موندم من اخه

 وسرم دستاش با نیاوردم باال سرمو طرفم طرفم

 گذاشت ارووم لباشو نزدیکم اورد سرشو باال اورد
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 نمبد اما بود شده خونی صورتم و شال کل لبام رو

 فسمن بخورم تکون نمیتونستم بود سست سست

 رو چیزی بودم بسته رو چشمام بود اومده بند

 الاص میکشیدم خجالت بعدش از بدجوری نبینم

 امبخو گوریلم این چشمای تو دوباره که فکرشم

 تیح ولی ولم بالخره. میشدم دیوونه کنم نگاهش

 زنگ تلفن که کنم باز چشمامو نداد مجال لحظه

 دو سرعت با سریع و کردم شکر خدارو خورد

 به هک سفید لباس یه گرفتم دوش یه باال رفتم

 هم یشکالت وشلوار بود شبیه بیشتر خواب لباس

 رفتم و کشیدم سشوارم موهامم پوشیدم

 هک بود ای دقیقه ده بستم چشمامو درازکشیدم

 چشمامو یکمی بود باز چشمام اما کشیدم دراز

 . دیدم رو پاشا سرم باال ی یهو بستم
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 بستم چشمامو

 .شدم یجوری سرمه بال هنوزم پاشا کردم حس

 طرفم من اونطرفم پرید روم از کنارم نشست

 روم روبه درست میشد اون بودم پهلوم چپ

 نکنم باز چشمامو میداشتم نگه خودمو داشتم

 ارانگ شد یجوری صورتم تو خورد نفساش وقتی

 خی دستام مورشدم مور شد ریش ریش بدنم کل

 توجهم نمیدونستم خودمم بودم ترسیده یعنی کرد

 لیخی پیش ی دقیقه چند از قبل االن پاشا شدم

 بهم بگم بهتره کامل دیگه تربود نزدیک بهم

  یدارهب ابشارالجانی این نداشتم شک بود چسبیده

 ودب بلند دستش چقده کمرم رو انداخت دستشو

 میره؟ انعطاف چجوری
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 هصفر نزدیکیمون ی فاصله دیگه میکردم حس

 ولی میشه کشیده حسش ادمیزاده خب صفره

 ناال وگرنه نداشتم مخالفت برای دلیلی درسته

 و بود موهام روی دستم. بودم جویده مغزشو

 روی روبه درست سرم میکرد نوازششون داشت

 شوگردن نبض درست میتونستم بود گردنش رگ

 کردم حس بود کمرم رو دستش کنم حس

 شد باز چشمام کمرم به خورده واقعا دستش

 نمیتونم من اصال نه وایی بود شده گرد چشمام

 اشمب نمیتونستم بودم افتاده روز سه بار یه همون

 ... ولی

 دهش من نگران باز چشمای متوجه کنم فکر پاشا

 خواهش-گفت گوشمو نزدیک اورد سرشو که بود

 .میکنم
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 .بستم محکم چشمامو

----- 

 فعید اون مثل نمیگم نداشتم بلندشدن نای صب

 بودم مجبور اونبار من نبود کمم ولی دردداشتم

 اصال اما گرفتم دوش یه رفتم نخواستم خودمم

 خوردم باهم رو ژلوفن و استامینوفن نشدم خوب

 یوای بشم حامله من نکنه راستی نکرد اثری اما

 که حاال بود سخت برام قبولش اصال نه خدایا

 شده برام تازگیا چی همه اه باد بادا چه هر شده

 همه دانشگاه میرفتم باید فردا پس دردسر

 زنگ گوشیم یهو بودم داده انجام رو کاراش

 بود اشنا شمارش برداشتم خورد

 بله– من
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 جون ویتی سالم-عمو زن

 خوبین؟ جون گالره شمایین عه-من

 تورو صدای ادمی خوبم ک معلومه-عمو زن

 میشه مگه نباشه خوب و بشنوه

 جون گالره لطفتونه نظر-من

 گفتم نمیگیرین خبری ما از شما دیدم-عمو زن

 کنم دعوتتون بزنم زنگ یه حداقل من

 چی؟ دعوت-من

 منم کرمان رفته عموت امروز هیچی-عمو زن

 دوتا شما دیدم بود رفته سر حوصلم بدجور

 یکی به دست باهم(بود یاسی منظورش) دوست

 وپاش حاالم کنین فراموش پریسارو منو کردین
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 روتون مادرشوهری خوش جوانب از تا اینجا بیا

 نکردم استفاده

 میشه اطاعت خب بده جون گالره امری هر-من

  حتما کرد رد شمارو دعوت میشه مگه

 من بیا پاشو االن همین پس باش-عمو زن

 رویبا این نکن بدقولی زود بیایا اس اماده ناهارم

 خواهشا

  میام االن همین چشم-من

 منتظرتم پس گلم باشی خوش-عمو زن

 شما قوربون-من

 خداحافظ-عمو زن

 خداحافظ-من
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 حاال خوب سرشون به زده اینا شده چی اوووف

 مجبورا میکرد درد هنوز کمرممممم ولی میریم

 پس وایی کنم عوض لباسامو باال رفتم شدم بلند

 تماح رفته گذاشته کجا باز نیست چرا پاشا این

 . نمیشه پیداش ای هفته یه بار این

 یه به زدم لب برق و کمرنگ صورتی لب رژ یه

 بسه همین خب صورتی رژگونه و چشم ی سایه

 یادم ریمل داشت که عروسی برم نمیخوام

  میرفت

 با رو باالش که ای نسکافه مانتو یه بود سرد هوا

 شکالتی شلوار و بود شده کار طالیی های نواز

 تا مشکی و سفید های نگین با روش که برداشتم

 که کرم دار خزه پالتو یه بود شده کار هام زانو
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 اژانس به و پوشیدم رو بود کرمی هاشم خزه

 .  زدم زنگ

 داوم دقیقه پنج معطلی بعد بودم اژانس منتظر

 طول کوتاهی مدت یه رفتم دادمو بهش رو ادرس

 .شدم پیاده و کردم حساب و رسیدیم تا کشید

  ایفون به زدم زنگ تک یه و در پشت

 بله-عمو زن

 عمو زن منم-من

 میومدی شب میزاشتی به به -عمو زن

 تو کنین باز درو این سردمه من عمو زن-من

 میکنیم بحث حاال خونه
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 بیرون نمیدونستم من بیاتو اوه اوه-عمو زن

 ممن پسر این میکشه منو میاد پاشا االن سرده

 .. بگم خدا کجاس نیست معلوم

 زن وایی-گفتم که میداد ادامه داشت همینجوری

 بعد برای بزارین رو نفریناتون عمو

 پااش این مگه نبود حواسم اصال اخ-عمو زن

 بدتر اون از شده یاشارم میزاره حواس

 نیست ماجرا کن ول این حاال وایی

 رهاشا انگشت سخته خیلی خداییش عمو زن-من

 همن گشا مشکل که دکمه یه روی بزارین و ر تون

 بین از داخل رفتم خداروشکر کرد باز اخیش

 لخت االن که حیاطشون مجنون بید درختای

 نبود جالب زیادم اش منظره و بودند عریان
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 امپریس بود نشسته یاسی داخل رفتم گذشتم

 اشپز تو هم عمو زن میزدن حرف داشتن کنارش

 ورهمینط مانتومم اوردم در پالتومو رفتم بود خونه

 خوبین؟ عمو زن به به-من

 اب خوبم که معلومه-گفت کردو بغلم اومد عمو زن

 شدم بهترم تو دیدن

 و یاسی طرف رفتم و بوسیدم ارومی به رو گونش

 پریسا

 ترشیده خوبین خودم زشت دخترای سالم-من

 ها

 اس؟ ترشیده کجام من اخه-یاسی
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 رو افتاد چشم نداشتم بدی قصد بخدا یهویی

 وصورتشم دست بود شده بزرگ یکمی شکمش

 بود کرده ورم یکمی

 مریضی؟ تو نشیا ناراحت یاسی-من

 چطور؟ نه-یاسی

 کردن ورم یکمی صورتت و دست-من

 تگف لبخندی با پریسا و پایین انداخت سرشو

 بشم؟ عمه قراره من نمیدونی مگه-

 تبریک من؟وایی جون شی عمه میخوایی-من

 خانوم یاسی میگم

 ممنونم-یاسی
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 ای بکشه خجالت یاسمن دیدی کی وایی-من

 بکشه خجالت و یاسمن اخه خدا

  نکن اذیتش عه-عمو زن

 همینه عروسیتون گرفتن زود دلیل پس-من

 ویتی-پریسا

 هبچ یه خوبه خیلیم نیست بد اینکه خوب-من

 کنین فکرشو

  میشی مادر خودتم ایاشاهلل-عمو زن

 میخوام من نکنین دعاها جور این از من برا-من

 فعال شم خاله

 هستی که خاله وا-عمو زن
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 و جمع و تلخ لبخند نبود سها به حواسم اصال

 گفتم و زدم جوری

 بود یاسی با منظورم-

 زن میگه آ خاله بگه بهت نمیکنم فک من-پریسا

 عمو

 میگه چی هر من وذق تو بز هعی توام حاال-من

 یپر پر بگه توام به خوبه ویتی بگه اصال بگه

 میدم یاد اینو بهش

 ویتنااااااااااااااااااا-پریسا

  حاال خوب خیلی-من

 وت پرید دهنشو رو گذاشت دستشو یهو یاسمن

 گفتم منم زدو رضایتمندی لبخند پریسا دسشویی

 کرد گل بازیت شوهر خواهر چیه-من
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 وایی وایی-گفت و باال انداخت ابروشو تای یه

 کنما امتحان توام رو نذار وایی

 میمونی خودم خل عموی دختر همون ک تو-من

 خواهر به برو دارم خاطره ازش عالمه یه که

  بچه برس شوریت

 شو خفه-پریسا

 زدم داد اش ادامه در منم رفت شدو بلند

 اینم اخه میشه خفه کی که دید خواهیم حاال-

 ادبه؟

 تو رفت هم عمو زن رفت و گفت بروبابایی یه

 وی یت جلو نشستم بیعار و بیکار منم خونه اشپز

 یارو میداد نشون 68+ چرت های سریال داشت

 که دختر دوس تا چهار ولی داره بچه داره زن
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 نترلک نمیتونه خودشو اقا میشه مستم هیچی داره

  ادما اینجور از میاد بدم اه ه ا اه کنه

 یاسمن که بود باری پنجمین این موقع اون از

 نشست جلوم اومد دستشویی میرفت

 راینبا بزنی اوق باردیگه یه بخدا یاسمن اه-من

  میارما باال روت خودم

 کنم چیکار من-یاسمن

 وت ساعتو نیم یه کل اومدم ساعته نیم من اه-من

 بودی دستشویی

 چته؟ ویتی-پریسا

 شد خورد اعصابم هیچی-من

 تا ثصداتون میکنین دعوا چقدر-عمو زن

 میادش داره اشپزخونه
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 شپزا تو رفتم میکردم چیکار بود گرسنم بدجوری

 ماکارونی ساالد و ماکارونی داشت عمو زن خونه

  ماکارونیم عاشق من وایی میکرد درست

 گشنته چیه-عمو زن

  بدجور-من

 برما ماکارونی سویاهای اون از یکم عمو زن

 رگ به زدم منم و کرد ساندویچ

 میخوری سویا توام یاسی-من

 نمیخورم نه-یاسی

 عمو زن-من

 جانم-عمو زن

 شدین دار نوه شدینا پیر میگم-من
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– گفتم و کرد اخم یکمی خندید یکمی عمو زن

 گلم عروس دیه طال دستت

 فکر یجوری ادم میاد بزرگ مامان اسم خو-من

 جوونی ماشاهلل شما اما میکنه

  تخته به زدم

 بود کی یعنی میومد اف اف صدای

 پریسا کیه-من

 یاشاره-پریسا

 مانتوم طرف رفتم شانس بخشکی اه-من

 تو اومد پریسا کردم تنم برداشتمو مانتومو..

 گفت گوشم

 اومده بر پست از داداشم اومد خوشم نه-
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 شدم ادم من عزیزم نه-من

  سالم-من

 تهاراس ما جمال به گلی انوم ویتناخ به به-یاشار

 مراسم تو واال دیدیم شمارو ما عجب چه شد

 ایتونس خیلی نیدیدمتون بیشتر دوبار بابابزرگ

 شده سنگین

 زد حرف چقده اوووو

 ه ارروزگ متاسفانه نشده سنگین من ی سایه-من

 شده سخت

  باشه اینجوریم میتونه بله-یاشار

 خبر چه سالم علیک داداش هویی-پریسا

  خوبی سالمتی
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 خبر سالمتم خوشم خوبم عزیزم اره-یاشار

 باباشدن خوشی

 منیاس ببین برو بزنی حرف که اینقدری-عمو زن

 نمیاد بیرون دستشویی از چرا

 دستشوییه؟ مگه-یاشار

 اره-عمو زن

 استرسی چندانم نه ریلکس چندان نه یاشارم

  دستشویی داخل رفت

 چشه این-پریسا

 کی؟-من

 یاشار-پریسا

 چرا؟-من
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 شده دار بچه اینکه برای چقدر دیروز تا-پریسا

 اام بودا سرش رو خونه کل میپرید وباال پایین

 دیده غریبه اینکه نه بود خوشحال حاالم-من

 ندیده بیشتر دوبار

 بنداز متلک هعی بنداز متلک هعی-پریسا

  شد اختراع کنم چاپ متلک دستگاه-من

 رسانیت خبر جهت از ممنون-پریسا

 عمو زن مگه نمیدونم من بود ناهار موقع

 در از داشت که پاشا بود کرده دعوت پسراشم

 هبپوش مانتوشو پاشد یاسمن داخل میومد حیاط

 امپاش حاال نپوش سخته برات یاسمن میگم-من

 نیست غریبه که

 گرفتی اشتباه شیری با منو-یاسمن
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 برات دلم چقدره کجایی گلم عزیزم شیری اخ

 بزنه زنگی بهم نکرد معرفت بی یه شده تنگ

 خبر همون دارم ازش که خبری تنها فقط

  جداییشه

 بگم میخواستم میکنی غیبت چرا حاال خو-من

  باشی راحت

 لوالوزالمعده تو حیام بودم من حاال نیاورد در اما

 اش

 حاضر جمع به سالم-پاشا

 سالم-یاسمن

 ویتی گوریل به سالم-پریسا

 بود گرفته ام خنده

 اومدی خوش پسرم سالم-عمو زن
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 پیش دفعات از تر گرم اما سردی یکمی با یاشار

 داد سالم

 یهک از پریسا-گفتم بودم خنده حال در هو که منم

 نمیگم گوریل بهش دیگه کن باور اخه یادته

 میگی چی عه-پریسا

 چی ببینم حاال صحبتم حال در سگش با فعال-من

 میشه

 منم سگ اره-گفت و نشست روم روبه اومد پاشا

 تو مزحکه شده

 اس؟ زنده هنو شاسا ویکی-پریسا

 دختر بمیری خودت هووویی-پاشا

 داره؟ اهمیت بیشتر برات منم از سگت-پریسا
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 حاال-پاشا

  اس اماده ناهار ها بچه بیاین-عمو زن

 یاسمنم چیدیم رو میز پریسا و منو با عمو زن

 گفتم من شه بلند میخواست

 یش بلند توام مونده کم همین بشین تو نه نه-

 گشنمه من غذاها رو باالبیاری دوباره

 کوووفت-گفت حرص با یاسمن

 مرض-من

 یاسمن کنارم پاشا بودم خوردن غذا ی اماده

 ودب یاسمن کنار پریسام کنارم عمو زن روم روبه

 دما مثل البته میخوردم داشتم هیجان با که گمن

 میخوردن همه خالصه میخورد داشت یاسمنم

 مامانم ندارم میل و نیست گشنم فاز کس هیچ
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 هههههههه) کار سر از همه ملت نداشت... و اینا

 کوه زدن بیل گشنه بودن اومده(بیام استراحت

 حاال بودن خسته کندن

 فرماست حکم سکوتی عجب-یاشار

 پندلتون جریونس-من

 میاد بهت بیشتر اردبزرگ خنده زیر زد پاشا

 بلنده خیلی جریونس یاشار

 این به بزرگ ارد اخه سرت بر خاک پاشا-پریسا

 میاد

 عجب بزرگم ارد حرفای این عاشق من-من

 مخی

 و ادبیات بحث تو میرین کنم ولتون-عمو زن

 بحث تو برین میگین راس بابا اینا و حافظ
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 رو هرس هری ببینم شناسی زمین فیزیک شیمی

 هاروی میشناسین؟ویلیام کدومتون

 ..چطور؟ویکتور

 بیخیال باش باش-من

 بخورین بگیرین-عمو زن

  ویتنا-یاسمن

 بلی-من

 بگم بهت یچزی بعدا من-یاسمن

 باشه-من

 و زدیم حرف کلی نشستیم خوردیم که غذارو

 شده شب گذشت خوش کلی خالصه خندیدیم

 ومار اینقدر یاسمن بود شب نزدیکای یعنی بود

 الاص یعنی نزد حرفشم نپرس نگو که بود شده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1146 

 

 شدیم صحبت گرم شد تموم که ناهار نشد وقت

 التوموپ رفتم منم دیگه بریم میشدم حاضر داشتم

 . کردم تنم

 عزیزم خدانگهدارتون-عمو زن

 خداحافظ کشیدین زحت مرسی-من

 دبو قرار یاسمن کردیم خداحافظی همگیشون با

 عمو زن پیش نیست عمو که رو ماهی چن یه

 هنوز که درسته کنه مراقبت ازش هم بمونه

 باشه ولی عروسیشون بعدم ی هفته و دوماهشه

 . بازم

 ممیکرد فکر که چیزی تنها به بودیم که راه توی

 .کرده اخم دقیقا پاشا که بود این

 شده؟ چیزی-من
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 بشه چیزی قراره مگه-پاشا

 ریختی وغضبتو کردین اخم همچین اخه نه-من

 جاده رو

 از مکن اخم خواستم بعد به این از ببخشید-پاشا

 میگیرم اجازه شما

 کنم پیدا امادگی خوبه این اهان-من

 ویتیییییییییی-پاشا

 من عزیز ننداز جا اخرشو نا-من

 خندید دادو تکون و سرش

 خوبه شناستم اومدیا دنیا دیوونه کا و-پاشا

 ذلیل زن شوهرم بود خوب من شانس اگه-من

 فوالدزره مرد نه بود
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 پس کالم تو جلوی بودم زلیل زن اگه من-پاشا

 میکردم خودکشی باید بار سه روزی بود معرکه

 میاد در دادت بار سه روزی که حاال-من

 نه؟ میخاره تنت خیلی ویتی-پاشا

 اصال نه نه-من

 من اخه میریزی کرم داری مشخصه کامل-پاشا

 من کردی کاری خودت بودم خودم الک تو

 تو به بچسبم

 احساس نمیدی گیر وقتی چمه نمیدونم-من

 کنممی فکر میدی گیر وقتی شدی مریض میکنم

  ایستاده جلو مار زهر برج

 گوریلمممم-گفتم و کشیدمو لپشو

 شدی خل رسما نه-گفت و خندید
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 رشس پشت میبینم توهین میکنم که محبت-من

 گوریلمممممممم بگم بکشم لپتو من اها-پاشا

 من که محبته چجوری این وقت اون محبته

 ندیدم

 میدونی؟ چیزی مهربونی از اصال تو-من

 نماک تبدیلت گوریل به همینجا نکن یکار-پاشا

 اینا مامانم وایی-من

 پس دانشگات راستی نه میگم شدی خل-پاشا

 نه؟ میشه شروع فردا

 اره-من

 ناراحته یکمی میکردم حس ولی چرا نمیدونم
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 کردم عوض رو لباسام باال رفتم خونه رسیدیم

 نشست اومد پاشا میکردم جاشون جابه داشتم

  مبل رو

 سیح یه ولی چرا نمیدونم نشستم کنارش رفتم

 شده یچی میگفت بهم

 شده؟ چی پاشا-من

 اش شونه رو گذاشت دستمو

 هیچی-پاشا

 ناراحتی اینقدر و شده هیچی-من

 ناراحتم؟ من گفته کی-پاشا

 ناراحتی میکنم حس دارم من-من

 میگه اشتباه حست-پاشا
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 بگو میفهمم شده چیزی اگه بالخره خب-من

 دیگه

 نوبت فردا دادی سپیچ گیر بابا هیچی-پاشا

 منه دادگاه

 شده چی دادگاه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه-من

  اینا و مرز از فرار همون واسه-پاشا

 هیچی من به تو و اومده حکم چی؟یعنی-من

 نگفتی؟

 اومده احضاریه فعال حکم کدووم اوووو-پاشا

  چی هر حاال-من

 لیو نیستم بودن وزندانی شالق نگران من-پاشا

 قطعا میدونه رادان مرگ اصلیه دلیل منو شهرام

 بیاره سرت بالیی شاید نباشم من وقتی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1152 

 

 خودت نگران تو باشی من نگران نمیخواد-من

 ؟ چی یعنی شالق ضربه تا 13 میدونی باش

 کن ول ویتی نیست مهم-پاشا

  مهمه خیلیم اتفاقا نیست مهم چی برای-من

 میخوام خستم من ویتی کن تمومش-پاشا

 میدونیا خودت نکنی ولم بخوابم

 بخواب برو بابا باشه-من

 پایین رفتم نمیومد خوابم اصال خوابید رفت

 بخوری بدرد هیچی کنم نگاه فیلم نشستم

 واه بود معلوم پنجره نزدیک رفتم توش نداشت

 هگرفت هارو شیشه بخار چون بیرون سرده خیلی

 جلوی از بود شده قشنگ کشیدم قلب یه بود

 بی جام سر نشستم برگشتم کنار رفتم پنجره
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 یه این تو اینقدر سرم به بود زده کال خوابی

 بدبختی کردم زندگی خونه این ی تو که سالی

 برم قلحدا نتونستم متاسفانه بود بدبختی پشت

 تمگش رو حیاط اینورواونور رفتم خبره چه ببینم

 حیاط تو داشتم نمیومد خوابم اصال بود عجیب

 اومد عجیبی صدای یهو میزدم قدم همینجوری

 هبود پاشا حتما شکست خونه تو یچیزی انگار

 وابهخ که پاشا اما شکسته یچی میرفته راه داشته

 میشد بیدار اگه اون نه....شده بیدار شاید خب..

 هک بود این کار بهترین االن...میزد صدا منو قطعا

 . خبره چه ببینم داخل برم

  پایینی تویی... پاشا-من

  نشنیدم جوابی
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 ونگلد دیدم تر جلو رفتم نبود مهم ولی ترسیدم

 یه روی بود فقط دکوری یه عنوان به که بزرگی

 یا نداره گربه خونه این شکسته اون کوچیک میز

 دیدمش بیرون که ام ویکی ای دیگه جونوره

 نه وایی.... واقعا نکنه نیست پاشا از ام خبری

 ستهاه بیفته اتفاقی دوباره نمیخواست دلم اصال

 اینکه تا باال میرفتم داشتم اهسته

 همونجا بمون-

 قورت دهنمو اب بودم ترسیده شدم سیخ سرجام

 صورتش نصف سایه تو طرفش برگشتم و دادم

 نبود واضح اشم دیگه نصف بود خالص مشکی

 لیدک پشتم بودم شده سست دیوار به دادم تکیه

 شد نور از پر جا همه دفعه یه بود المپ های پلیز
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 روبه که شخصی دیدن با روشن روز مثل جا همه

 زدم داد وار دیوانه بود روم

 میکنی؟ غلطی چه اینجا تو-

  بود شهرام

  انتقام میام نگفتم-شهرام

 بیرون برو-من

  افتادم رادان یاد دیدنش با

 کردی اینکارو رادان با چی برای-شهرام

 کرد؟ اینکارو من با چی برای رادان-من

 خودم به بار یه روزی شد اعدام رادان-شهرام

 نرفتم باهاش میفرستم لعنت

 رونبی برو اینجا گذاشتی پاتو جرئتی چه با-من
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 و خوابیده باال اون پاشا کردی فکر چیه-شهرام

 پایین میاد بزنی جیغ توام

 باالست پاشا-گفتم کردمو اخم

 نیست-شهرام

 هست-من

 رفت دیدم خودم بفهم نیست میگم دِ-شهرام

 بیرون

 چی؟-من

 بگه راست اگه شدم سست

 ترسیدی چیه-شهرام

 شو خفه-من
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 شالق تو بخاطر مجبوره پاشا شنیدم-شهرام

 کی هر هرکی باش داشته دوسش هع.... بخوره؟

 از کنه قبول رو چیزی همچین نمیشه حاضر

 کرد خودکشی برات و اومد بدت که من داداش

 شهمی چی پاشا ببینیم نیومد خوشت ازش بازم

 تو منتظریم ماها کل میبینی... چی اون از ببینیم

 فراموش رو امیر ببخشید اووو بشی یکی عاشق

 به شد داغون تو خاطر به که اون بیچاره کردم

 شد کشته تو خاطر

 همیش شد؟مگه کشته چی یعنی شد گرد چشمام

 شده؟ کشته من ؟امیر چجوری

 الکی میکنی زر زر چی– زدم داد و کردم بغض

  کرد تصادف مایر بیرون برو گمشو
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 به نیست شدن کشته تصادف مگه-شهرام

 نبود که طبیعی مرگگ

 نبود حواسم اصال اخیش

 بود من کار-شهرام

 اضافه اشک و عصبیانیت خمارم چشمای به

 ربیشت تن یکم ام خسته و داغون صدای به کردم

 گفتم گذاشتمو تر کنایه نیش و

  دهنتو ببند اشغال عوضی شو خفه-

 احساس که داد سر اس مسخره و بلند ی خنده

  داد دست بهم شدن تحقیر

 دوسش هنوزم شدی ناراحت چیه-شهرام

 اس مسخره مرده ادم به داری؟عشق

 رو گاله اون در ببند-من
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 !هیــــــــــــس-شهرام

 هلش گرفتمو اشو یقه عصبیانیت با پایین رفتم

 نه من قدرت با البته زمین روی شد پرت دادم

 و زد ای مسخره نیشخند کرد گیر پاش زیر یچی

 گفت و ایستاد روم روبه شد بلند

  بودی خیابونی ی هرزه دختر یه تو-

 ناخونم چون صورتش تو زدم و باال بردم دستمو

 طرفمو برگشت انداخت خط صورتشو بود بلند

 و دادم خالی جا که صورتم تو بزنه میخواستم

 یه و اومد زود خیلی خروجی در سمت دویدم

 یلیخ بشه بسته شد باعث که در به کوبید مشت

 یه دنبو درستی لباس تنمم لباس بودم ترسیده

 هن شلوار یه با بود مشکی و پررنگ صورتی تاپ
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 کش با بودم بسته اسبی دم موهامم جذب چندان

  صورتی

 گفت بهم و جلو اورد صورتشو

 ایبر ریختی ناز پسرا ی بقیه برای که اینقدر-

 رفتم نمیمرد دوبار شاید میریختی منم داداش

 کردم اخم عقبو

 بهم رو گی هرزه انگ داشت الشخور عوضی این

  میزد

 مربوط تو به دوما نیست مربوط تو به اوال-من

 ینبب چهارما اما نیست مربوط تو به سوما نیست

 اراینب که نریختم ناز کسی هیچ واسه من شهرام

 هی*گو یه بچگی عالم تو من باشه دومم ی دفعه

 حاالم دادم تاوانشم جون سرحد تا که خوردم
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 گمشو برو بره بین از فعلیم ارامش نمیخوام

 بیرون

 هک میگیرم ازت انتقامم بهتر این از وقت-شهرام

 دیگه یکی با رفتی بازم بودی من با وقتی

 رس بودم باتو کی من گمشو برو دهنتو ببند-من

 لکام کامل میشناسمت خوب مالیدم شیره توام

 بهت وگرنه هستی عوضی چه نفهمیده مهیا

 میکنه عوض چیزتو همه میزنه و نمیکنه رحمم

 65 ی دختره کنه تحمل منو مجبوره مهیا-شهرام

 بدتره منم از کرده غلطی هرجور من برای سالشه

 میفهمی خوابیده نفر سه با

 هش نصیبت پاکدامن زن به نداری انتظار تو-من

 که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1162 

 

 نصیبش تو که خوبه خیلی پاا که نه-شهرام

 شدی

 خودش بشه اینجوری نبود حقش پاشا-من

 فقط من درضمن نیست مربوط منم به خواست

 اما بچگی عالم تو اونم بودم اینجوری سال سه

 حتی حاال

 معلومه تنت لباسای از-شهرام

 نشدی وارد اجزه با که تو....بمیر خفه-من

 اپاش اگه میکرد پیدا کش زیادی بحثمون داشت

 به زدم محکم لگ یه بود اومده در دخلم میومد

 رفتم فوری منم عقب بره یکمی شد باعث پاش

 منم گرفت موهامو بدم شانس از اما حیاط تو

 ردمک پرت گنده نسبتا سنگ یه چی همه بییخال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1163 

 

 جلوی رفتم کرد ول موهامو مجبورا که طرفش

 ساشا ویکی کوچیک الونکی خونه

 ساشا ساشا.. ویکی-من

 و کرد باز خطرناکشو و وحشی رنگ سبز چشمای

 کردم که کاری تنها کردم نگاه بهش بیرون اومد

 شهرام طرف به کردم باز اشو قالده که بود این

 از بعد که بود کمرش رو دستم من شد ور حمله

 بودم نشسته منم البته زمین خوردم دویدنش

 صورت روی دهنش شهرام روی بود رفته کامل

 هدرست بگیره گازش بزارم نیومد دلم بود شهرام

  اما نمیکرد اینکارو

  کن ولش بیا ویکی-من
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 خودشو شهرام که بود روش هنوز اما کرد ولش

 سرش روی دستی طرفم اومد کرد زمین پخش

 به و کردم نگاه ساشا به خیرگی با کشیدمو

 بیرون برو-گفتم شهرام

 غره چشم بهم وحشی های سگ عین و شد بلند

 گفت و غضب و غیض با میرفت

 ممیخواست که نبود چیزی این بدون اما میرم من-

 روزی یه-گفت دادو اخطار بهم اشرش انگشت با

  برمیگردم

 شده خاکی کامل لباساش بیرون میرفت داشت

 رهخی کرد باز که درو میزد ذوق تو بود مشکیم بود

  خیابون به

 گمشو نداره نیگا خیابون-من
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 اون از داخل شد پرت بده هلت یکی انگار یهویی

 رفت کی الخلق بشر این اصال اومد پاشا ورش

 نفهمیدم؟ من بیرون

 میکنی غلطی چه اینجا-پاشا

 یگهم بهم االن عالیه اینکه نه لباسامم تیپ وایی

 افرین

  بود کوچولو بحث یه-شهرام

 عزیزم خدافظ-گفت برگشت من روبه

 پسر بگیری روزه 23 حناق درد ای کوفت ای

 شکخ به میرفتا داشت اه بودم افتاده پته تته به

 شانس

 دیگه برو وایستادی چرا-پاشا
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 چی؟-شهرام

 بری؟ نمیخواستی مگه-پاشا

 برم یعنی-شهرام

 یه باشیم خدمت در شام داخل بفرما نه-پاشا

 برو صبح دفعه

 و کشید بازوشو ازار مردم پاشا که میرفت داشت

 محکم یکی بعدم اولش جای همون گذاشتش

 گفت و گوشش تو خوابوند

 بگذره خوش بهت بیشتر مهمونی خواستم-

  میشه پیدات اینورا باشه اخرت بار درضمن

 اپاش. کوبید و در عصبانیت با کردو اخمی شهرام

  میلرزید تنم تمام طرفم برگشت
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 محرف هیچ بدون باال رفتم کم چندان نه باسرعت

 مثال جایی نمیره چرا این اه دنبالم اومد اونم

 اتاق تو برم من جایی ای اشپزخونه

 رد بستم درو اینکه محز به بستم درم باال رفتم

 عقب رفتم قدم یه شد باز

 سالم-من

  میکرد غلطی چه اینجا این-پاشا

  تر عقب رفتم منم تر جلو اومد

 بخدا هیچی-من

 باز روش درو نبودم من وقتی چی برای-پاشا

 خجالتم وضع؟خداییش این با کردی؟اونم

  جلوش بری اینجوری شد نکشیدی؟روت
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 باهاش ام فاصله بودم چسبیده دیواری کمد به

 باال بود پایین که سرم بود سانت 2 شاید فقط

 اوردم

  نکردم باز روش رو در من-من

 کردم؟ باز من پس-زد داد

  اومده البد دیوار باال از-من

 مه؟نمیفه ویکی بیاد دیوار باال از عمم دیوار-پاشا

 چمیدونم-من

  موهاشو تو برد رو محکم دستشو

 میگفت؟ چی حاال-پاشا

 هیچی-من

 هیچی تهش میزدین حرف ساعته چهار-پاشا
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 و فالن و میگیرم انتقام میگفت بابا هیچی-من

 فالن

 چی؟ انتقام-پاشا

 رادان مرگ-من

 گفت زدو نیشخندی

 کشتمش من مگه شد اعدام خودش ک اون-

 اون نمیدادی لوش تو اگه دادی لوش تو ب-من

  نمیشد اعدام

 کنی طرفداری اونم از بود مونده کم همین-پاشا

 کردم؟ طرفداری کی من-من

  کن تمومش بشنوم نمیخوام بسه-پاشا
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 اصال من که رفتی گذاشتی کجا تو اصال-من

 ندیدم

 تایین اتو مهریه که زمانی تو نیماد یادم-پاشا

 پس جواب توام به باشم کرده امضا من میکردن

 بدم

 نمیاد یادم منم-گفتم شدمو قبل از تر جدی

 روزی اما باشم کرده امضا رو چیزی همچین

 میدم پس جواب صدبار

 وظیفته-پاشا

 رو ای وظیفه همچین خری کدوم وقت اون-من

 داده من به

 من-پاشا
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 نم بعد به از اصال چیه میدونی کردی غلط تو-من

 ایپ پرو به نباید توام ولی ندارم هیچکاری تو با

 بپیچی من

 کاری جرئت تو دوما مربوطه خودم به اوال-پاشا

 بخوابم میخوام شو خفه سوما نداری رو کردن

 بزنه غیبت پایین نرو یهو توام

 فقط خوابید کنه عوض هاشو لباس اینکه بدون

 اورد در کتشو

 کن عوض لباساتو حداقل بیرون میرم من-من

 زا کردی فک چیه نمیکنم عوض بریم اگه-پاشا

 میکشم؟ خجالت تو

 یدنشن خداروشکر سرت تو خاک گفتم زبونم زیر

  مانداخت بهش نگاهی یه و تخت رو نشستم رفتم
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 اروم گوشم تو طرفش شدم پرت و کشید بازومو

 عزیزم خودت سر تو خاک -گفت

  کن ولم-من

 تحال به فرقی چه بخوابی میخوایی که تو-پاشا

 دیگه بخواب بگیر شبه سه ساعت داره

 . خوابیدم و دادم سر پوفی یه

 ایه شیشه نیست پاشا دیدم پاشدم که صبح

 شکسته؟ کی شده یکسان خاک با کال پنجره

 هچ اینجا وایی بود خورده شیشه کلی جلو رفتم

 یانقدر یعنی نفهمیدم چرا من اصال بوده خبر

 و شدمو بیدار شایدم یا بوده سنگین خوابم

  نمیادش یادم هیچی خوابیدم دوباره

 شدی؟ بیدار بالخره-پاشا
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 شده؟ خبر چه اینجا-من

 روز این به مزاحمی کدوم نیس معلوم-پاشا

 انداختتش

 نفهمیدم چرا من-من

 بودی ناز خواب عالم در-پاشا

 ندادم؟ نشون العملی عکس هیچ یعنی-من

 بود عجیب منم برای-پاشا

  ولی بود خوابی چ وااااااو-من

 وش بلند نکن شروع صبح سر بازیاتو خل-پاشا

 منو دانشگاه بری میخوایی سرت خیر فردا

 وایمیستادی بعدی ترم تا باید االن نداشتی
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 نام ثبت دنبال اصال من خداییش ولیا میگه راست

 االو وظیفشه نکنه درد دستش رفتم بار یه فقط

 هوای و حال این از حموم رفتم شدم بلند

  اومدم در پریشونی

 پاشام خوردم کامل امم صبحونه پایین رفتم

 دیشب مثل نپرسیدم کجاشو کرد گم گورشو

 برای بخرم لباس دست یه برم نشم خیط

 الزمه هم تحریری نیاز مورد وسایل با دانشگام

 شکیم دمپا شلوار با و شیک مشکی مانتو یه رفتم

 بیرون رفتم. ها مرده مادر مثل مشکی شال و

 گرفتم تاکسی یه مجلسی و ریلکس خیلی

 و مشکی مانتو دوتا رفتم کرد ام پیاده مقصدم

 عاشقش که شکالتی یکیم و ای قهوه یکیم اون
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 هی مشکی مطمئن و جادار گرفتم کیفم یه بودم

 میگن بخدا عاشقیه روز امروز مشکی کتونی

 . مرده عشق منم عشقه رنگه مشکی

 کردن تلف کلی از پس کردم خریدامو خالصه

 خوردمو بیرون ناهارمو. ها پاساژ کل وگشتن وقت

 شب و شد غروب تا بخشیدم ادامه خریدم به

 لهحوص بی خسته ادم یه مثل برگشتم منم و شد

 واال عاشق

 تیمیگش بر دیگه ساعته چن یه میزاشتی-پاشا

 خوشگذشت؟

 خالی جات-من

  گذشته خوش پس-پاشا

 نبود بد اره-من
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 کردی؟ نگاه ساعتتو نبود بد تازه افرین-پاشا

 نه ساعت اره-من

 دیدی حداقل خوبه-پاشا

 خستم من ندی گیر میشه-من

 بفرما شما خانومی میکنم خواهش-پاشا

 کن استراحت

 متشکرم-من

 قدقای در وسایلمو کردم عوض لباسامو باال رفتم

 اپاش که بخوابم میرفتم داشتم. کردم اماده 99

 شد وارد داغون داغون

  ویتی-پاشا

 جانم-من
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 من بابای خونه برو فردا از-پاشا

 اونجا؟ چرا-من

 فردا من-پاشا

 چی تو-من

 نیست معلوم دارم دادگاه نوبت فردا من-پاشا

 هداشت زندانی سالم یه تا حتی ممکن میشه چی

 معلوم هیچی بخرم بتونم هست ممکنم باشم

 یمیمون تنها اینجا اونجا بری بهتره پس نیست

 منکرد گوش حرفاش بقیه به بودم خودم شک تو

 دادگاه؟-من

 اره-پاشا

 مرز؟ از من شدن رد قاچاقی همون برای-من
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 اره-پاشا

 پاشا-من

 بله-پاشا

  برم خودم میخوام من من-من

  هم تو رفت واخماش شد عصبی

 نباشی شق کل اینقدر میکردم فکر من-پاشا

 تاوان میخوام من اخه شقی کله کدوم-من

 بدم پس خودم گناهمو

 گناه؟ کدوم-پاشا

 چی هر حاال-من
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 نصف خریدیم رو زندونی گیرم ما ببین-پاشا

 یمجازات یه بالخره چی بقیش با خریدیم شالقو

 داره

 تاوانشو خودمم کردم من باشه داشته خو-من

 میدم

 نیار در بازی بچه-پاشا

 ممیگ دادگاه میام من بریم فردا اگه حتی تو-من

 بودم من

 میکنی بیخود خیلی تو-پاشا

 دش شروع بازم کردم اخم پایینو انداختم سرمو

 متببین خرابشده اون کیلومتری دو من اگه-پاشا

 میدونی خودت
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 میدونم صفره خوردن عفو امکان میدونم من-من

 تا53 حداقل بخوره عفوم زیادی فوقش فوق

 اما شاخشه رو شالق

 شالق تا 53 کردی فکر واقعا تو اما بی پس-پاشا

 هباش شوخی که صورته تو سیلی یه ی اندازه به

 حاال کردی تموم هموونجا نرسیده تا ده سر تو

 میکنی بلدرم الدرم من واسه

 هک کاری خاطر به تو نیست اینجوری اصالنم-من

 دهن و نخورده اش میدی تاوان داری کردم من

 میومده بدم کار این از همیشه سوخته

 نه یا بیاد خوشت برام نیست مهم اصال-پاشا

 اخدای وضعشه چه این اخه شد گرفته بلکل حالم

 جور چه این بدبختیا این میشه تموم کی پس
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 ینا میشه ختم شیرینی به اخرش که بدبختیه

 که هایی بدبختی جز به توش که زندگیه چجور

  نمیگری و بگیری جلوشو میتونستی

 سیخ جلوم پاشا هنوز کنم گریه نمیخواستم

 تگف شم رد کنارش از میخواستم بود وایستاده

 نبینمت اونجا فردا-

 ارزش من... میکنی؟من اینکارو چی برای-من

 رخاط به که بودم کسی من..ندارم محبتو اینهمه

 میکردم فرار بهتم کردن نگاه از حتی خودخواهیم

 ک قلدر ی عمو پسر یه از تر بیش تورو همیشه...

 نکردم تصور خودش حرف جز نمیفهمه هیچی

 ؟ میکنی اینکارو داری چی برای

  نیست مهم بوده این من از تصورت تو اگه-پاشا
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 سره یک وجدانم میدی عذابم داری توام-من

 خودخواهی اینقدر که سرت بر خاک میگه بهم

 ننک اینکارو ممن برای نمیبینی رو کسی هیچ

 هر جون تروبه میدم قسمت تروخدا نکن پاشا

  نکن میپرستیش کی

  نده قسم بیخودی-پاشا

 همینجوریشم من شه بیشتر عذابم نذار-من

  نکن اینکارو من با اینکارو نکن اتم شرمنده

  میکردم گریه هق هق داشتم بود اومده در اشکم

  گفتم و گرفتم بازوشو که بره میخواست

 بزنی جا من جای خودتو بری اگه ویتی جون به-

 ممیر نمیفته چشمت به چشمم وقت هیچ دیگه

  میکنم گور و گم خودمو
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 برگشت بود من به پشتش حالت اون در اون

  طرفم

 ی؟کن گور و گم خودتو قبرستون کدوم میخوایی-

 اینکارو ک خودمه وجدان عذاب خاطر به من -

 میکنم

 چی؟-من

 نمم باشی شرمنده االن نباید تو تنها نه -پاشا

 عمل فکر بدون که بودم من.... من ام شرمنده

 و بدزده تورو رادان که شدم باعث و کردمو

 تمداش رفتاری عصبانیت و دیوونگی سر از بعدش

 با هک کسیم همون من کشوندت بیمارستان تا که

 کنم جبران میخوام منم میزنه حرف دستاش

 این مقصر تو تنها ندون مقصر خودتو بیخودی
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 تهمت تو به که بودم من این نیستی ها ماجرا

 زدم

  رفت و نکردم نگاهش

 شدم داغون زمین رو افتادم زانو دو با رفت وقتی

 شدن جاری اشکام بودم همیشه از تر داغون

 ای اجازه نوع هیچ بدون خودسرانه همینجوری

 میکردم سعی فقط کنم گریه میخوام من ایا که

  نگیره شدت گریم

 که بودم من این اره.. کردم خیانت پاشا به من-

 وافکارم امیرعلی مرگ زمان تا شدم متاهلم وقتی

 حتی وقت هیچ که بودم من این... نگرفتم ازش

 مه نکردم فکر پاشا دل به ثانیه یه ی اندازه به

 اون نمیخواستم من پاشا هم بودم گناهکار من
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 بار یه یادمه فقط کنه تحمل و درد من بخاطر

 نامویت تو که بود موقع اونم کردم گریه پاشا برای

 به و شدم داغون یادمه اوردن مرگشو خبر و بودم

 امیر فقط گفتم دارم دوسش که ندادم راه دلم

  امیر امیر

 امیر بود شده تصوریم

 امیر بود شده نگاهم

 امیر حرفم

 امیر غصه

 امیر شادی

 امیر گریه

 امیر امیرامیر اه
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 سیدر پایان به امیر شد تموم بسه امیر بسه بسه

  امیر

 دفتر وقت همون موقع همون شب همون

 ....همیشه برای نه ولی شد بسته امیر خاطراته

 هشرمند که بود معلوم میداشتم نگه بزور خودمو

  اس

 رفک واقعا نمیکردی قضاوت زود که بود بهتر-من

 خودمم خواهر به حتی که ادمیم چجور من کردی

 هم با که سال اینهمه بعد واقعا کنم خیانت

 برات... داری من راجب فکرارو این کردیم زندگی

 خواهر به حتی که متاسفم واقعا... سها متاسفم

 با برو میخوایی حاال... نداری اعتماد خودتم

 اام نیست مهم اصال باسعید یا کن ازدواج مهران
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 منم اسم حتی دیگه کردی ازدواج سعید با اگه

 سر رو یی بال اون کارای خاطر به اگه نیار

 زا این نمیشدم حاضر قطعا نمیاورد ما ی خونواده

 بکنم رو گذشتگی خود

  ویتنا-سها

 چجور من میکردی فکر بقیه مثل توام چیه-من

 فکرایی چه ببین حاال تا دیشب از باشم ادمی

 مه تو برای هم ولی باشی گنجاندانده سرت توی

 امیر نمیگم من خواهرم..... متاسفم خودم برای

 دوست وجودمم اندازه چرا نداشتم دوست رو

 دادن دست از برای.... بیشتر تورو ولی داشتم

 دوباره کردن زنده برای نکردما خودکشی من اون

 تو ماا کنه قبولت امیر شاید تا کردم خودکشی تو
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 نکردم خیانت تو به من زدی تهمت بهم اومدی

 نای نیاوردم روتم به من و کردی ناخواسته تو اما

 .شد که نیست حقم

 ..من-سها

 نکن توجیه چی تو-گفتم حرفشو وسط پریدم

 دلخورم بدجور ازت... کرد نابودم دیروزت حرفای

 بمیرم همینجا االن همین حاضرم حتی که اونقدر

 که ویتنایی این...دارم دل منم خانوم ابجی...

 شده بزرگ نکردی توجه بهش سال اینهمه

 دوست عاشقانه تورو من سها.....میفهمی؟...

 گذشتم امیر از تو خاطر به چی؟من تو اما داشتم

 حتی نبودیا تو تنها میزنی تهمت بمن تو بعد

 چسبوند بهم زدی تو که رو تهمتی همین پاشام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1189 

 

 میدونست چه اون چون نشدم دلخور اون از اما

 رد نداشتی اینو حق اما دونستیا نمی توام البته

 یجلو داشتم دوست و امیر عاشقانه من که زمانی

 هاس... عشقته اون بگی برگردی سال سه بعد من

 دوتا... شدیم نفر یه عاشق تو و من

 دودستی اونو من....پسر یه عاشق...خواهر

 بامن؟اصال کردی توچیکار.. تو اما کردم تقدیمت

 خودت واقعا.باشه این جوابش نمیکردم فکرشم

 رواینکا اگه بخدا میدادی ترجیح اون به منو بودی

 و احساس و وجود و دل از من میبینی...میکردی

 فکر همه که نفهمی دختر همون میگما غربیت

 رو زندگی سال سه بهت من نداره اینده میکردن

 مه منتی بودی خوشخبت امیر کنارم.. بخشیدم
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 دمنمیکر فکرشم حتی وقت هیچ بدون اما نیست

 .بگی اینو بهم تو

 ایصد شنیدم ناله صدای بیرون برم میخواستم

 یه شدن منفجر صدای.. دل یه شکستن

 ی دلخونه به غصه برگشتن صدای...نابودی

 چرا؟ خدایا-گفت که شنیدم صداشو.....سها

 گریه صدای.. حد این تا نه ولی داشت حق اونم

 هقطر یه بود انگیز غم چقدر شنیدم مامانمم های

 ... من وای ای..شد سرازیر چشمام از اشک

 کرد کوبم میخ صدا یه میرفتم داشتم

 نرو مادر ی ویتنا تروخدا-مامان

 کنم؟ گوش تهمت بمونم-من
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 اخه...نمیبینمت سال یه دوباره میری -مامان

 نمیایی؟ که چقده اینجا تا خونه اون از مگه دختر

 دوری گفتن قدیم از-گفتم سنگدلی تمام با

 دوستی

 وت اگه..کنم نگات سیر دل یه بزار حداقل-مامان

 نشدی مادر..ندارم من داری رو دوری طاقت

 .میگم چی بفهمی

 .چشیدم داشتنم مادر ی مزه-من

 بودم؟ بد اینقدر یعنی-مامان

 من کردین فکر..زدم بودن بد از حرفی من-من

 ازنی بقیه مثل من... ندارم رو دوری غم بقیه مثل

 ندارم؟کدومش رو پدر پشتیبانی و مادر اغوش به
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 خونه این تو تهمت اه و اشک رسید؟بجز بهم

 دادین؟ بهم چی

 بی زبون. ..الود اشک چشمای با مامان

 روح..شکسته دل....گرفته بغض صدای......صدا

 اره..لرزون های دست...ناالن چشمای..حیرون

 ام -گفت بود مادرم از توصیف لحظه اون بود این

 باشی کنارمون که همین نداریم بخشش انتظار

 منته کلی خودش

  ولی نذاشتم منت من-من

 میکنم خواهش-مامان

 بزرگ کردم حس شونم رو اومد شیری دست

  قبل از تر قدرتمند شدم
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 داد تکون کن قبول اینکه معنی به سرشو شیری

 .کردم قبول منم

...... 

 ضربه چند به محکوم و خرید شو زندانی پاشا

 همچنین و رادان اشتباه خاطر به اونم شد شالق

 پشیمون نمیکردن ولم... شاید.. کاش ای...من

 چه زودتر چه شدم رو بیخود تنبیه که من بودم

 فرصت که زمانی باید میکرد فرقی چه تر دیر

 .میگشتم بر داشتم

 هس پاشا میرم دانشگاه میشه ای هفته یه االن

 رفتم ندیدمش من شد اجزا حکمش پیش روز

 نبود عموشون خونه

 .میاد خودش شد سرپا وقت هر بود گفته
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 مه مشکی کردن شال یه بیرون رفتم شدم اماده

 بابا... بود سرد واقعا هوا انداختم گردنم دور

 .. برسونه منو میخواست

 بریم؟-بابا

 .دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 جوربد.. بود پشیمون بابا نزدیم حرفی هیچ راه تو

 دمیش اینجوری بایدم معلومه..بود خورده شکست

 مننگ یه و نکرد اعتماد خودشم دختر به حتی اون

 .بهش چسبوند

 خداحافظ-من

 بزن زنگ برگشت موقع-بابا

 میام خودم نمیخوام نه-من

 خداحافظ باش-بابا
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 خداحافظ-من

 دانشگاه محوطه داخل رفتم شدم پیاده

 صالحی خانوم سالم-یاسی

 خوبی؟ اینده مادر به به-من

 چی؟ تو خوبم معلومه-یاسی

 نیستم بدک هعی-من

 خبر؟ چه پاشا از-یاسی

 هیچی-من

 ندیدیش؟-یاسی

 نه-من

 بابا ای-یاسی

 خداحافظ دارم کالس کن ولش-من
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 خداحافظ-یاسی

  داخل رفتم

 خوبی؟ خانومی سالم-شادی

 خوبی؟ تو ممنون مرسی-من

 شدم ترم شاد تو دیدن با معلومه-شادی

 التح چته-گفت و کرد بغلم اومد کنارش نشستم

 بده خیلی

 میرسه؟ بنظر اینجوری-من

 بدجورر-شادی

 خانوم ویتنا-

 ای کالس خوشگل داف یه امیری بابک برگشتم

 سقف به اعتماد دانشگاه بگم بهتره
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 الت اون از...داشته مشروطی دوسال....کاذب

 بهم کنه کنی کم رو میخواست بار یه... هاس

 یناا حرفاش نکردم قبول منم داد دوستی پیشنهاد

 بودن

 سالم-بابک

 فرمایش؟ علیک گیرم-من

 میرم راس رو... نیستم منهنی و تفره اهل-بابک

 داری بزه و جر اومده خوشم ازت من مطلب اصل

 دوس باهات میخوام..نمیبری سر ادمو حوصله...

 شم

 کنم؟ قبول باید االن-من
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 کت تک باشه داشته فکر جا نمیکنم فک-بابک

 نم با مین یه برا حاضرن دورتن ک دخترایی این

  کنن ول و درس بودن

 شد؟ تموم-من

 جواب-بابک

 فارغ صبح و عاشقن شب که ادمایی از من-من

 گول ادمارو و زرنگنو میکنن فک که ادمایی...

 به رو میگیره اوقممم میخوره بهم حالم میزنن

 افتاد؟ میستم وا روت

 ناز من.. کنی ناز میخوایی بگو ادم عین-بابک

 نیستا بد کشم

 داری جهانی کاپ بودن شی*ال تو شما-من

 نی چیزی ک نازکشی..
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 وت دیروز تا میگیری پاچه سگ عینهو چته-بابک

 من واس شدی شاخ شدی هار بودی خودت الک

 شد؟ تموم حرفات-من

 اره-بابک

 هررررررررررررری.... گذشت خوش-من

 وبابک من لجاجت داستان بود این و

 بفرمایید-من

 بگیرم رو وقتت لحظه چند میخوام-بابک

 بگیرید شما که بدمش که ندارم وقتی-من

 بیرون بیا لحظه یه-بابک

 اومد استاد-من
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.  خورد رو بنده مخ و زد حرف کلی و اومد استاد

 انپای به بدبختانه متوالی ساعت چن بعد کالس

 بیرون رفتم میکردن خداحافظی هم از همه. رسید

 ازب بود پاسخ بی تماس دوتا کردم چک موبایلمو

 تا که شدم خوشحال اینقدر بود پاشا کردم که

 پایین و باال نبودم خوشحال اینقدر داشتم عمر

  میپریدم

 پاشاس میکنم حس خوشحالی یجوری-شادی

 منو رادان که موقعی همون فقط پاشا ی درباره

 همش زد جا من جا و خودش پاشا و دزدید

 اینهمه که ویتی خوشبحالت وایی– میگفت

 یه خدا.. میخوایی چی دنیا اخه تو داره دوستت

 از خدا.... کرده تقدیمت رو نازنینی مرد همچین
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 ببینمش دارم دوست خیلی.... بده منم به اینا

 .ندیدم عاشقی این به پسر

 زدی حدس درست-من

 بزنگ بش بریم بیا خبرت پاشاس واقعا-شادی

 داریا عجله من از بیشتر تو-من

 دیگه بیا-شادی

 ستمود مچ یچی بزنم زنگ میخواستم بیرون رفتم

 زودتر ما فقط بودن کالس داخل همه هنوز گرفت

 رف شادی کردیم شروع زودم چون شدیم تموم

  بگیره قهوه

 اوردم گیرت بالخره-بابک

 ک نیس افسار.. دسته مچ این...اشغال چته-من
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 نی حالیش مچ و افسار مستو ادم-بابک

 هار دوباره میخوره بهم ازت حالم بودم گفته-من

 کرده؟ ولت یار یا شدی

 نی مربوط تو مث کوچولویی خانوم به-بابک

 تا کن ول ام کوچولو خانوم همین دس پ-من

 نکرده داغونت

 شاخ نه میاره در دم بدی رو روباه به-بابک

 گاز نمیده تکون دم بگیری سگم پاچه -من

 میگیره

 نرم یکمی خو هاری اینقدر چرا تو دختر-بابک

 شو
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 برای فرصتی هر از ک تو مث ادمایی از-من

 بهم حالم میکنن استفاده خودشون کردن خراب

  میخوره

  شی خالی بزن اوق روم بیا-بابک

 کمه-من

 تو لیچار تا چهار با من کردی فکر چیه-بابک

 میدارم بر دس

 چن اگه اینجام که نکردم فکری همچین نه-من

 میکردی باهام رو رفتاری همچین پیش سال

 وقتی که میدادم نشون بهت لیچاری و هار چنان

  نیک پنهون سگم سوراخ تو خودتو میبینی منو

 شده چپه دنیا االن-بابک

 کردم من نکرده دنیافرق نه-من
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 .. و استغفر چیزا اینجور و توبه هان-بابک

 تو مث ادمی با ندارم خوش کن تمومش-من

 شم همکالم

 مجلو طرفم اومد بیرون میزدم دانشگاه از داشتم

 میارم سرت بالیی بد من-گفت و ایستاد

  ترسیده ترسوند کی هر-من

 که شدم مواجه پاشا با بیرون زدم دانشگاه از

 لیزبو یه داده تکیه ماشینش به خیابون طرف اون

 بود تنش پررنگ خاکستری شلوار و مشکی

  طرفم اومد اونم دادم تکون دست و زدم بلخندی

 به و زد گلی عجب چه خان پاشا سالم علیک-من

 شد اراسته ما جمال
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 هی این بعد تو نه منم شد اراسته که اونی-پاشا

 بود شده ذره یه برات دلم هفته

 امارتو اه و غصه و اشک بود شده کارت نگو-من

 گذشت؟ خوش دارم

 میگذره؟ خوش خوردن شالق-گفت و خندید

 خوش باشه من برا وقتی معلومه خوب-من

 میگذره

 من پس باش عجب– خندید و داد تکون سرشو

 خوبه؟ میخورم شالق صدتا روزی میرم

 زنده و مردم االنشم همین تا تروخدا نه وایی-من

 ندادی جوابمم نزدی زنگم یه اصال چرا تو شدم

 ریمب بیا نیست کل کل وقت االن بییخال-پاشا

 میرم بگم دوستم به وایستا لحظه یه-من
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 منتظرم باش-پاشا

  باش-من

 تو خوشحالی از بودم خوشحال کلی داخل رفتم

 .نمیگنجیدم خودم پوست

 خداحافظ باشه برم باید من شادی شادی-من

 کجا؟-شادی

 امتو اصال باشه برم من اومده پاشا قوربونت-من

 برسونیمت بیا

 باشین خوش برین بابا نه-شادی

 میگما جدی بخدا-من

 دیگه گمشو برو-شادی

 خداحافظ باشه-من
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 صالحی خانوم-بابک

 یه خودت خدایا وایی شدم میخکوب سرجام

 به اه شه شر نمیخوام بخدا بره این کن کمکی

 رفتم فوری بیرون به رسیدم دادم ادامه راهم

 شوت رو سنگ یه داشت خیابون اونور پاشا طرف

 میکرد

 بریم-پاشا

 بریم-من

 وایستا میگم توام با ویتنا-بابک

 توئه با-پاشا

 نهمیک صدا رو ویتا داره حتما نیست من با نه-من

 دارین غریبی عجیب اسمای چه شماها-پاشا
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 هرا برسه بابک اینکه قبل تا شدم سوار رفتم

 و مشکی چشمای با بود پسری یه بابک افتادیم

 هیکل و سبزه تیره وپوست جذاب بسیار صورت

 نمیرسه خودم پاشا به ولی استایل

 خودت الک تو رفتی چرا-پاشا

 ام در الکم تو از بگو یچی-من

 راحت من دست از روز چن این حاال خب-پاشا

 بودی

 ناراحت اینقدر بخدا حرفیه چه این پاشا-من

  بودم

 مطمئنی؟ اوهوع-پاشا

 بله-من

 نمیدونی خودت مدیون که و من-پاشا
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 نمیدونی پوروام من نه-من

 ارثیه که اون-گفت و کشید لپمو پاشا

 هستی توام موروثیه خو اره-من

 شدیا مهربون-پاشا

 نمیکردم رو بودم-من

 باش مهربون همیشه پ عه-پاشا

 قول منم باش اخالق خوش همیهش تو-من

 باشم مهربون میدم

  رفته تو به اخالقاتم-پاشا

  بابا ای-من

 چته خداییشا-پاشا

 شدم؟ مهربون بده-من
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  خوشی معلومه زیادی-پاشا

 از شد پر پر روحم تو دیدن از بیشعور اخه-من

 خوشحالی

 وااااا-پاشا

 واال-من

 کشیده؟ پر منظورت-پاشا

 چی هر حاال-من

  نمیشه که چی هر-پاشا

 بیرون بکشی من زبون زیر از میخوایی چی-من

 مدت این تو بگو فهم چیزز ادم قوربون اخ-پاشا

 میکردی غلطی چه
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 اش جمله هر تو کال حرفاشم اینجور عاشق

 فحشه

 میزنه موج وجودت تو محبت-من

 عزیزم میدونم-پاشا

 میری؟ داری کجا-من

 بابام خونه-پاشا

 اونجا؟ چرا-من

 خونواده کل فعال یاشاره عروسی فردا پس-پاشا

 جمعن

 عه؟-من

 و ام بی ماشین-پاشا

 کنم عوض لباس من خونه برو نریز مرض-من
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 بابامشونه خونه دست بغل شما خونه-پاشا

 خلم چقده من ها میگه راس عه

 نبود کس هیچ خودمون خونه رفتم من رسیدیم

 دوئه ساعت االن بابا رفتن؟نه االن از یعنی

  دنبالم اومد پاشام داخل رفتم

 نیستین؟... مامان-من

 میدم ناهارتو میام االن مامان چرا-مامان

 پایین اومد

 اهارن اشپزخونه بیاین هستی توام پاشا عه-مامان

 چیدما

 خوردم من-پاشا

 نیس گشنم منم-من
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 میشه مگه وااا-مامان

 من.. میکنم عوض لباسامو میرم من میگم-من

 باشه بزا میخورم

 باش-مامان

 تو چقده اووف کردم عوض لباسامو باال رفتم

 مچش خط یه و شستم همرو رفتم مالیدم صورتم

 لی ارشلو یه گرفتم دوشم یه البته کشیدم دیگه

 تا کوتاه لی کت یه و سفید تاپ و یخی

 خوردم ناهارمم پایین رفتم بستم موهامم.ناف

 بیکارم من مگه شدم بلند و نکردم جمعشونم.

 بود شادی دیدم خورد زنگ گوشیم

 خوبی؟ چطوره ما خوشگل خانوم به به-من
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 کیفت معلومه عزیزم خوبم که بله-شادی

 کوکه بدجوری

  اصال نه من کی-من

 کرد باور خرخر عرعر هم شادی اره-شادی

 وپاش اصال نکن میخوایی کن باور میخوایی-من

 اینجا بیا

 مونده کم همینم ارررره-شادی

 هاشو جزوه نبودم رو اخری کالس من بیا بیا-من

 بده هم

 نمیایی؟ چرا خودت تو بمونی میخواستی-شادی

 من بخدا میکشم خجالت مامانت روی از من-من

 زندگی دختره این نمیگه پالسم اونجا روز هر

 نداره
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 دش پرس کلیم متاهلی فهمید اتفاقا نه-شادی

 گرفته افسردگی نگو که داداشمو

 بیا پاشو نزن مفت زر زر-من

 بابا باشه-شادی

 دیگه دقیقه ده پس-من

 خوبیه دختر اینقده این تربیت بی کرد قطع

 تر خوب خودش از داداششم

 میخوند روزنامه داشت پاشا جلو نشستم رفتم

 ریش ته بود شده عوض چه وایی کردم نگاهش

  بود کرده اخمم بود اورده در

 گفت اروم پاشا شد وارد مهران یهویی

 یه مام اه... میگن اهم ملت میرن طویله-پاشا

 عطیقه همشون نیومد گیرمون خوب باجناق
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 خنده زیر زدم

 میگذره خوش-مهران

 اس زاده حالل-من

 میکردین؟ منو غیبت ایا-مهران

 کنم؟ غیبتتو من میخوره بهت نظرت به-پاشا

 واال نه-مهران

 باال بفرما پس-پاشا

 گذشت خوش-مهران

  باال رفت

  پیچید گوشم تو ایفون صدای

 میومدی دیگه ساعت چهار میزاشتی-من

 اومدم که حاال-شادی
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 اومدی خوش-من

 تو اومد و کردم باز و در

 کرد شروع نیومده هنوز

 فهمید وقتی مامانم نمیشه باورت وایی-شادی

 گیر خوب دختر یه تازه گفت شد ناراحت انقدر

 دختره این میگه اومده داداشم پرید اونم اوردما

 یه حداقل ولی داشت وجق عجق اسم درسته

 قوارم بد و ریخت بی دخترخاله از داش قیافه

 باورت بود پسندیده مادرمم تازه که بود بهتر

 کرده فک بود دیده رو پاشا داداشم میشه

 ربزو بگیره اجازه ازتون بیاد میخواست داداشته

 جلو نیاد شدم متوسل

 داره؟ ادامه یا شد تموم-پاشا
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  شادی خودش گوش تو خوابوند محکم سیلی یه

 خونتون هستن نمیگی چرا سرم بر خاک اوا-

 کردم؟ سالم من اصال دادی مُحلت مگه-من

 پاشا اقا سالم سالم ببخشید-

 امدین خوش سالم علیک-پاشا

  تو بیا جان شادی خوبی سالم عه-مامان

 . کتابخونه طرف نشستیم رفتیم

 . رفت و اورد پرتغال اب خانوم گیتی

 نداشتم نوشتن حوصله گرفتم هارو جزوه منم

 حیاط توی رفتیم هم با دادم بهش و کردم کپی

 . بودیم نشسته پشت

 بدشد؟ خیلی-شادی
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 چی؟-من

 زدم حرفارو اون پاشا جلو-شادی

 داره عادت نیست مهم-من

 واقعا-شادی

 واقعا-من

 بیچاره واایی-شادی

 ااااا ویتنااااااااااااااااااااا-مهیار

 ااا ویتنااااااااااااااااااااا-مهیار

 میکشی عربده چته چیه-من

 شدم پرس که محکم کرد بغلم اومد

 چته اخه-من
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 دومادددددددد دارررررررررره داداشت-مهیار

 میشه

 شده چی گفتم خبرت ای

 بود کرده کپ بیچاره شادی

 کرد؟ قبول ؟شیرین عه-من

 کرد قبول اوهوم-مهیار

 مبارکه پس خو-من

  بده شیرینی مامانم به داخل رفت مهیار

 داری داداش بودی نگفته-شادی

 بابا پسرخالمه-من

 راحت چه اوا-شادی

 چی ک خوب-من
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 بگو پاشا این راجب بشین بابا هیچی-شادی

 ادمیه؟ چجور

 ؟ بگم چی-من

 چی هر-شادی

 یادم دیگه مهربون زودجوش عصبی دنده یه-من

 نمیاد

 داداشم حیف پوووووووووف-شادی

 شادی-من

 باشه-شادی

 هی منم ارایشگاه رفتیم شادی با بود چهار ساعت

 خیلی کردم دیرم همیشه عین خریدم شلوار کت

 دکر اصرار ام یاسی اتفاقا کردما اصرار شادی به

 بودن مهمون جایی اینکه مثل اما
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  داخل رفتم

 مموهام پوشیدم سفید و مشکی شلوار و کت یه

 و مکرد کار نگین و بافتم و کردم جمع چپم سمت

 اروکار این البته کردم سرم مشکی توری شال یه

 .کرده ارایشگر

 یکارچ اینجا این پایینه پاشا دیدم پایین رفتم

 رایب اصال بود دیگه ارایشگاه یه یاسمن میکنه

 رفتیم ارایشگاه چی

 ارایشگاه اومدم برای من-من

 ولی عقده جشن برای دورن فامیل امشب-پاشا

 کوچیک

 اها-من

  امشین تو نشستم رفتم
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♫♫♫ 

 از دارمو دلهره … خودم با شبا تو شدم تنها رفتو

 بیخودم خودم

 نشست قلبم به زود اومدو دیر اونکه

 شکست رو من قلبه رفتنش با رفتو

 برو میری جا هر … همو از فاصله قسمته انگاری

 دستمو نکن ول

 حقمه رفتنت کنم باور نذار

 همه از خدا از خودم از شم دور نذار

♫♫♫ 

 از بری تو … میخورم زمین که نکن ول دستمو

 میبرم آدما همه
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 آرامشی که میدونی خوب خودت تو

 خواهشی هر به بمونی من با باید

 برو میری جا هر … همو از فاصله قسمته انگاری

 دستمو نکن ول

 حقمه رفتنت کنم باور نذار

 همه از خودم از خدا از شم دور نذار

 خستم و افسرده که من … رفتی و بردی دل که تو

 بودن کنارت واسه که من

 بستم خیسمو چشمایه همه رو

♫♫♫ 

 از دارمو دلهره … خودم با شبا تو شدم تنها رفتو

 بیخودم خودم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1225 

 

 نشست قلبم به زود اومدو دیر اونکه

 شکست رو من قلبه رفتنش با رفتو

♫♫♫ 

 از بار اولین واسه … لرزیدو دلم انگار دیدم تورو

 خندیدو دل ته

 تمومه تنهاییا دیگه گفتم خودم با

 همونه من خدایه آره گفتم خودم با

 که همون … کنه عوض حالمو که دیوونه همون

 تولده اون وجود من واسه

 دارم دوسش فهمید وقتی چرا نمیدونم

 ؟!… شده عوض
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 واست … نیست یادت منم اسم امروز حتی دیگه

 چشام میشن نیست مهم

 خیس یادت به

 نیست حواست من روز حالو به واقعا انگار دیگه

 … نیست حواست

♫♫♫ 

 از بری تو … میخورم زمین که نکن ول دستمو

 میبرم آدما همه

 آرامشی که میدونی خوب خودت تو

 خواهشی هر به بمونی من با باید

 برو میری جا هر … همو از فاصله قسمته انگاری

 دستمو نکن ول
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 حقمه رفتنت کنم باور نذار

 همه از خودم از خدا از شم دور نذار

 خستم و افسرده که من … رفتی و بردی دل که تو

 بودن کنارت واسه که من

 بستم و خیسم چشمایه همه رو

♫♫♫ 

 از دارمو دلهره … خودم با شبا تو شدم تنها رفتو

 بیخودم خودم

 نشست قلبم به زود اومدو دیر اونکه

 شکست رو من قلبه رفتنش با رفتو

 .شدم پیاده من...رسیدیم
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 بود کجا عقد جشن شد باز در و زدم و در رفتم

 نه رقصی نه میزدن حرف همه که اینجا دیگه

 .اه اهنگی

 نبودا بدکم.  گذشت ها منوال همین به شب اون

 اخه باشه تر اروم بود بهتر گذشت خوش کلی

 پا سر بزور نبود خوب حالش یاسمنم اینکه مثل

 شب امشب..بود خواب خواب که پاشا... بود

 رفته.. باشه باید قشنگی شب واقعا عروسیشونه

 ماا بشه نوبتم تا بودم نشسته ارایشگاه بودم

 دوساعتی یه باید بود گفته ارایشگره نه انگار

  مکل تو بخوره بادی یه بیرون رفتم بشما معطل

 ایج که مشکی مانتو یه وایستادم بیرون رفتم

 پولک با که بود شده کار طالیی های نوار دکمه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1229 

 

 بجذ شلوار یه با و نور تو میزد برق بود شده کار

 یهشب خیلی ها لباس این با.. مشکی شال و براق

 یه فقط موهامم دخترا تا بودم شده خانوما

 نه رو دیگش نصفه بودم کرده جمع قسمتشو

 تمدس هم مشکی دستی کیف یه بود بیرون کامل

 .بودم کرده ارایش هم یکمی بود

 سرما پاش گفت ولی بود اومده باهام هم شادی

 داخل میمونه خورده

 روی ها روز این همواره که لبخندی بیرون رفتم

 داشتم .بود نشسته لبام روی بود بسته نقش لبام

 اشنایی صدای. میومد خنکی نسیم میزدم قدم

 تعجب با بود تعجب و درد توش انگار شنیدم
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 حیرت با و میکرد نگاهم حیرت با برگشتم

 . میکردم نگاهش

 تو؟-من

 ویتی؟-مهیا

 شدی عوض چقدر خودتی مهیا-من

 شدم داغون-مهیا

 روزگاری چه به ببینین خوشگلی اون به دختر

 .افتاده

 انگار میکنی نگام جوری چیه-مهیا

 نصف بود بد خیلی وضعش سوخت براش دلم

 زقرم و بود کرده پف چشماش بود کبود صورتش

 نگاهم زنده ماتم و ریخته بهم موهاش بود شده

 .میکرد
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 اومده؟ سرت بالیی چه-من

 اما باشی ام اسطوره میخواستم همیشه-مهیا

 کردی عوض راهتو

 داره اسطورگی خیابونی دختر شق کله اخه-من

 باشی؟ من جای میخواستی تو که

 داشتم بازی خفن عشق-مهیا

 نداری؟ االن-من

 مپرت خونه از بابام خوردم ضربه ازش خیلی-مهیا

 خونه تو جاش خیابونی دختر گفت بیرون کرد

 و من.. دیگه یکی با رفته دوباره شهرام..نی

 بچمم

 سالمه؟-من

 داد تکون تاسف با سرشو
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 هک حیف.. حیف خوشگله اینقدر نیست نه-مهیا

 زههر خاطر به.. داره قلبی بیماری مریضه میمیره

 خوشگلی اون به بچه من های بازی

 میکرد گریه و پایین انداخت سرشو

 بغلش اروم بعدم گرفتم هاشو بازو اول جلو رفتم

  کرد

 نرسیده اخر به که دنیا باش اروم-من

 از... رسیده من برا ویتی..رسیده چرا-مهیا

 منو بابام.. خودم به داد بچمو شدم جدا شهرام

 شده جدا و داشته زن قبال که مردی یه به

 و ادمیه همچین باباش بچم فهمید وقتی..داد

 مجبورم و زد کتکم اینقدر بدتر باباش از مادرش
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 دوست خونه این ی اواره حاالم بگیرم طالق کرد

 دوستم ی خونه اون و

 بود رفته اشتباه اون کردم نگاه بهش ترهم با

 کنم کمکش داشتم دوست ولی چرا نمیدونم

 خوب تاوان اما برد ابرومو مدرسه تو یادمه

 ..نیست

 مهیا-من

 کرد نگاهم انتظار با و باال اورد سرشو

 بکنم؟ برات میتونم کاری من-من

 شدفن همینجا بمیره که بچم نمیتونی نه-مهیا

 کنممی زندگیمو دیگه شهر یه میرم بعدم میکنم

 توبه اونجا میرم.. کردم عادت بهش دیگه..

 یرمم کردم ول درسمو کنه قبولم خدا شاید میکنم
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 کاری یه فقط چی نداره فرقی میکنم پیدا کار

 گناه از دور باشه

 باشی خوب میاد بهت گفتم بهت دیدی-من

  نکن اینکارارو

 هی من نیستم باشم خوب نمیاد من به نه-مهیا

 .. ادمه

  نگو اینجوری نه-حرفش وسط پریدم

 بود انداخته سرشو حقمه بگم باید-مهیا

 شتمبرگ میکنه صدام داره یکی شدم پایینمتوجه

 نکنه وای ای نبود کس هیچ دیدم که طرفمو هر

 رپ ام پرنده پشتم زدم؟برگشتم توهم شدم خل

 نیست ازش هم اثری هیچ... نیست مهیا نمیزد

 اخه زد صدا منو کی
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 نمیاین؟ نوبتتونه صالحی خانوم-

 میام االن-من

 یه صورتی رژ و مشکی ی سایه یه داخل رفتم

 نیستم عروس من بابا مفصل کامال ارایش

 عروس با دوماد بیاریم شانس-ارایشگره

 نگیره اشتباهت

 دوماد همسرشون وجود با نباشین نگران-شادی

 میکنه غلط

 دبو پگاه اسمش بود گرفته اش خنده ارایشگره

 نمیخوره بهتون کردین ازدواج عه-پگاه

 دست دست بودم شوهرش جا منم-شادی

 نمیکردم
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 ببیندی؟ دهنتو میشه شادی عزیزم-من

 جون ویتی نمیشه نه-شادی

 اشم امشب که مطمئنام من شد تموم خب-پگاه

 میشین مجلس نقل

 موهامو بودم شده خوشگل کرد نگاه خودم به

 رف حالت پشت از بود کرده درست خوشگل خیلی

 و بود بافته موهامم از تیکه یه بود زده درشت

 یبعض طرفش اون تا بود کرده دراز پیشونیم روی

 بود شده کار درشت فر وجود با موهامم جاهای

 مونده کم همینم دور به خدا وای

 دارین لطف پگاه-من

  پوشیدم لباسمو رفتم
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 ای نسکافه های نوار با طالیی مجلسی لباس

 بش لباس نه که مجلسی لباس زیبا العاده فوق

 اینکه برای اونم داره توری استین و اس دکلته

 مج فقط توره همش استیناش.مختلطه مراسم

 نزمی از که جوری بلنده طالییه پهن نوار دستش

 یعال داشت مطابقت ارایشم با میشه کشیده هم

 . بود شده

 خوبی؟ خانوم خوشگل به به-شادی

 .دیوونه گمشو برو-من

 بود بلند سفید طال ی گوشواره ی ام گوشواره

 یسال یه هه کردم دستم امو حلقه بار اولین برای

 .باره اولین این ولی کردم ازدواج که میشه

 بریم؟-شادی
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 بریم-من

 . پایین رفتیم

 نمیاد پاشا این-شادی

 کردی؟ پیدا الرژی پاشا به چرا تو-من

 المصب نداره اخالق بخدا هیچی-شادی

 میکنی؟ تحملش تو مگه-من

 میسوزه برات دلم-شادی

  بسوزه عمت برا دلت-من

 نمیاد؟ خب خیل-شادی

  بیام تو با نیاد گفتم-من

 دنبالم بیادش داداشم گفتم من دهنت ای-شادی

 اژانس به میزنم زنگ االن چی؟؟؟؟؟من-من
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 خوبین؟ خانوما به به-(شادی داداش)شایان

 بود مونده کم همینم وایی

 طرفش برگشتم

 سالم-من

 وقار با و متین خیلی

 شد عرض سالم-گفت ای مردونه ژست با

 خوبه حالتون..خانوم

 متشکرم-من

 اژانس االن عزیزم خب-شادی طرف برگشتم

 برم دیگه من میاد

 خوبه؟ اژانس؟حالت-شادی
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 ردنک قصد اینا خداییش میگرفتم اتیش داشتم

 کنن مارم زهر امشبو

 برم دیگه من عزیزم تمومش-من

 بوق صدای که ارایشگاه داخل میرفتم داشتم

 کرد کر گوشامو

 شدم پیاده اوه اوه شدم مواجه پاشا با برگشتم

 طرفش رفتم و زدمو لبخندی

 خانومی سالم-پاشا

 کلش تو خورده یچی خداییش این

  میومدی فردا میزاشتی به به-من

 گفتی خودت-اورد در بیشتر داش که شاخ پاشا

 نیا
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  رفته یادم بابا باشه-من

 داری گفتم کردی دیر همیشه عین دیدم-پاشا

 میسوزونی اتیش

 پاشا-گفتم غیض با

  راه اون به زد خودشو

 سرده ابی بریم بیا شدی خوشگل چقده تو ببینم-

 سرده روزخدا همیشه

 ماشین شاگرد صندلی نشستم رفتم

 نمیفتی راه چرا -من

 بود توهم اخماش

 نی؟ شادی همون این-پاشا

 خودشه اوهوم-من
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 همونه؟ چلغوزشم داداش-پاشا

 بود گرفته ام خنده

 خداییش میشن پیدا پرویی ادمای عجب-پاشا

 میکرد حرکت داشت بود گذاشته مالیم اهنگ یه

 رو تاالر این خوب بودیم شده تاالر نزدیک

 لبخند بود همینجا خودمم عروسی میشناختم

 ستمود پاشا که شم پیاده میخواستم زدم پررنگی

  گرفت

 کرد نگاه بهم و

 کنم؟هشدار تکلیف کسب میخوایی چیه-من

 بگی تو چی هر نمیخوام

 راحت و امشب بدم هشدار نداشتم نگهت-پاشا

 باش
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  کرد ضایعم بدجوری بودم کرده تعجب

 چیه؟ پس-من

 بخند بیشتر گفتم هیچی-پاشا

 خوبه؟ حالت-گفتم و زدم پخی یه

 خوبم توام پیش-پاشا

 خوبم خیلی منم-من

 الحمداهلل-پاشا

 بریم؟ خدا شکر-من

 بریم -پاشا

 تپش رفتم تاالر سمت به سالن از و شدم پیاده

 یجوونای برای میرن عروسی بعد که بود باغ تاالر

 خلدا رفتیم باشن تر راحت و برقصن میخوان که
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 اون ادی بود پشتم پاشا و گذاشتم که قدمی اولین

 خرابش الکی الکی که افتادم خودم عروسیه شب

 االن که بود این مهم شدم وارد لبخند با کردم

 .نبود مهم برام هیچی هست پاشا

 به دستی اوردم در لباسامو پرو اتاق طرف رفتم

 جلوشون برم اینجوری من وایی کشیدم موهام

 و شاریا طرف بیرون رفتم. بود سنگین برام خیلی

 یاسی

 دیگه ساعت چن میزاشتی عوضی ای-یاسی

 میومدی

 اروم میشن مادر ملت بابا نشدی ادم تو-من

 میشی تر جلقی هعی چرا تو میشن

 داداش زن خوبی خانوم ویتنا به به-یاشار
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 شد؟ ادم اینم ویال وا

 خوبم که معلومه شما های احوالپرسی از-من

 سب از کشت خودشو شیرین پایین برو-یاسی

 ردمک اشناشون شادی با راستی نیومدی تو گفت

 کن وا یخشونو برو

 بخاریم؟ من مگه-من

 واال نمیدونم-یاسی

 زن طرف رفتم کردم سالم همه به پایین رفتم

 شون عمو

 عمو زن سالم-من

 خود سن هم خانوم تا چن یه و دختر تا چن

 تر مسن خانوم یه و گالره
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 خوبی؟ عزیزم سالم-جون گالره

 ممنون متشکرم-من

 ره؟گال نمیکنی معرفی-گفت تره مسن خانوم اون

 پاشاس زن ها عروسمه مامان عه-جون گالره

 ندیدیش؟ مگه

  اوووف پاشاس مادربزرگ

 که عروسی روز چخبرا عزیزکم خوبی جدا عه-

 ببینمت بیام نشد وقت اصال

 تداش مظلومی ی قیافه بوسید پیشونیمو اومد

  متشکرم-من
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 اوه اوه بود هاش خاله انگار خانومام اون

 حاال تا اخه ندیدم اینارو حاال تا چرا من خداییش

 نیومده پیش

 کنیم دعوت رو دوماد عروس نداریم رسم ما

 میشه اینجوری

 نشمایی میگه گالره این که ویتنا ویتنا پس-

 کنه عجله داشته حق پاشا ماشاهلل

 دارین لطف شما-من

 ام حدیثه من-گفت و فشرد گرمی به دستمو

 توگف کرد اشاره خانومه یکی اون به گالره ابجیه

 ابجیم اس محدثه اونم

 اشناییتون از خوشخبتم-من
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 بودن خوب همشون شدم اشنا هاشم خاله دختر

 گفت یکیشون حتی

  کشیدی دستش از چقدر میدونم وایی وایی-

 چشه من پسر مگه شیما عه-گالره

 خاله نیست چش بگو-شیما

 میرسه همه به ازارش اینکه مثل اوه-من

 نی نرمالی ادم خداییش نه-شیما

 بابا ای -من

 تو برم قوربونت تویی عزیزم ویتی-شیرین

 بیکار میمیرم دوریت از دارم ساعته دو اینجایی

 نشستم بیکار

 شیرین وایی-من
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 منم اومدی دیر اینقدر چرا خانومی به به-شادی

 ولی بودما تو با

 میکنی شکایت چقده بسه-من

 ورگ و گم بیاینا شمام بشینم میرم من-شادی

 نشین

 مبگ بذارم سرش به سر یکمی برم من-شیرین

 نیستم افسرده ما بعععله

  خل ی دختره گرفت ام خنده

 تبریییییییک-من

 دلت تو-شیرین

 چی؟ تبریک-گالره

  میشم دار داداش زن دارم-من
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 نکشتت خدا ای-گالره

 بخورم رو همه حلوا میستادم وا نمیکشه-من

 !سالم-نیال

 خوبین؟ خانوم نیال به به-من

 ممنونم-نیال

 میگذره؟ خوش خبرا چه-من

 یخوامم کنار برین میشه ببخشید متشکرم-نیال

 شم رد

 .شد رد و کشیدم کنار جلوش از وقار با

 بشین بیا وایستادی چرا-گالره

 کجان؟ عموشون-من

  باغ تو رفته-گالره
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 چرا؟-من

 نمیدونی مگه-گالره

 چیو؟-من

 شده پیداش باز فرهاد-گالره

 !!چی؟؟-من

  میاوردم در شاخ تعجب از داشتم

 پاشا درفتن کرده دعوا باهاش پاشا-گالره

 نمیکنه المصب کنه جداش

 و داد یا دعواس حال در یا همش که اونم-من

 بیداد

 کرده؟ ذله توام بابا ای-گالره

 دارم عادت میکم ذله اونو من-من
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 اینقدر چرا تو اخ-گفت و کرد بغلم جون گالره

 به رس نبینمش یانکه برای من خداییش صبوری

 میذارم بیابونم

 اینجوری داره ویروس من شوهر مگه ویال وا-من

 میکنین

 سرطانی تخم این داشت ویروس کاش-شیما

 داره جوشونده ماکروفری اعصاب

 داره؟ وجود گفتی که اینی-من

 راه اون به نزن خودتو دختر-شیما

  زدم پررنگی لبخند

 کنی سالم من به نمیخوایی تو-مامان

 خوبین دارن طلب من از همه امشب بابا ای-من

 شما؟
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 شما مرحمت به-مامان

 خداروشکر خب-من

 رهدوبا مرگشه چه رادوین ببین بیرون برو-مامان

 شده؟ چی وااا-من

 نمیدونم-مامان

 بدونم من نمیدونی شما-من

 برو دیگه برو-مامان

 برنگردم؟ برم میخوایی-من

 تازگیا؟ شدی زودرنج اینقدر چرا تو-مامان

 کجاس؟ سها من مادر بوده کجا زودرنج-من

 نشسته سالن اونور-مامان

 بیرون میرم من پس باشه-من
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 سرده بیرون زودبرگردیا-مامان

 هدار و نشسته بیرون رادوین دیدم بیرون رفتم

 هشد جیگر اینقدر چرا این میماله هاشو شقیقه

 امشب

 سالم علیک-گفتم و طرفش رفتم

 فرمایش؟ علیک گیرم-رادوین

 چته؟-من

 نیس چم بگو-رادوین

 نیس؟ چت خو-من

  ندارم حوصلتو و حال برو-رادوین

 اینجام اجبار سر از ندارم اتفاقا منم-من

 داخله عموم دختر-رادوین
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 باشه خو-من

 میکنه غلطی چه داره ببین برو-رادوین

 چه خانوم افسانه اوه اوه داخل رفتم شدم بلند

 همیرقص میشه پیدا پسری هر با داره االنم کرده

 طرفم اومد افسانه شه تموم اهنگ تا کردم صبر

 جان؟ ویتنا-افسانه

 جون افسانه خودمم-من

 دیدنت دوباره افتخاره باعث-افسانه

 همینطور منم-من

 اجازه با خب-افسانه

 افسانه-من

 جانم-افسانه
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 بیرونه رادوین-من

  شده ناراحت انگار و پایین انداخت سرشو

 چه؟ من به خواسته خودش-افسانه

 دارها دوست خیلی اون-من

 لبجازی ولی همینطور منم-افسانه

 بروپیشش -من

 با پاشا نگفت هیچی و پایین انداخت سرشو

 طرفش رفتم داخل اومد غضب

 شده؟ چی-من

  بابا هیچی-پاشا

 کردی؟ دعوا اون با تو اومده فرهاد-من

 کرد دعوا یاشار بابا من؟نه-پاشا
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 یاشار؟-من

 مبودی ندیده تعصب این از ما واال یاشار اره-پاشا

 خداروشکر دیدیم که

 کجاش از پرتارو و چرت این بود گرفته ام خنده

 میاره در

 میکنه68+ االن رادوین وسطو اون اوه اوه-پاشا

 میره ابرومون

 داریم خیلیم-من

 بگو همینو-پاشا

 و تگرف دستمو پاشا که بشینم برم میخواستم

 منم کن باور عزیزم نذار رحمت بی مارو-گفت

 دارم دل

 منظور-من
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 میکشونمت نیایی-پاشا

 دیگه ابرویی بی-من

 رقصیدن از بعد وسط رفتیم هم با زدمو لبخندی

 خیلی خداییش نشستم رفتم اهنگ تا سه دو

 برقصن نیومدن و یاسمن و یاشار که بود عجیب

 صورق یه ولی بود طبیعی درسته یاسی حال با خو

. 

 میکنی؟ فکر چی به-شیرین

 لباس تو ام خله یاسمن این میگم هیچی-من

 نمیخوام هیچی دیگه دیدم عروس

 مامانی وایی-شیرین

 بزرگتری؟ من از ماه شیش رفته یادت کوفت-من
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 شنیده کی دیده کی ااوووو-شیرین

 دیدم من-من

 دیش خسته بشینیم اونجا بریم بیا-شیرین

 نشستیم رفتیم

 چه در ببینم رو پریسا برم داشتم دوست خیلی

 زیر روی نشسته دیدم بگردم دنبالش رفتم حالیه

 اشک اهسته اهسته داره باغ های مجنون بید

 همچین.. بود معصوم اش چهره خیلی... میریزه

 اجرام کار تقصیر میدونم بود بعید پریسا از کاری

 ..نبوده

 تنهایی؟-من

 نباشم؟ دید حاال تا-پریسا
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 ادش..بخند.. بگو بیا داداشته عروسی امشب-من

 باش

 شادی؟ کدوم ایتالیا از برگشته فرهاد-پریسا

 خاطره و یاد شده تموم چیز همه حاال خب-من

 منطق تو نیست درست خطاکار انسان یه ی

 ویتنا... دنیام این گناهکار منم خوبه-پریسا

 کنم؟ ازدواج نمیتونم دیگه من میفهمی

-فتمگ خاصی اندوهگینی با پایین انداختم سرمو

 به همشونم.. دیدم زیاد تو مثل میفهمم اره

 نم ولی...زلیخا داشتن جمالی...بودن تو زیبایی

 بیایی کنار میتونی تو مطئنم
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 ثلم شخصی کنه خطا زلیخا نذاشت خدا -پریسا

 من یوسف...چی؟ من اما فرستاد براش رو یوسف

 .منه از تر خطاکار که

 ... شه اینطوری نمیخواسته شاید فرهاد-من

 کنم؟فهمیدی چیکار میگی شده که حاال-پریسا

 کرد؟ کار چی یاشار

 حالش شده عصبی یاشار.. شنیدم اوهوم-من

 .نبوده سرمون و درست حتما

 تو.. میبینی ویتنا دارن اشتباه حق همه-پریسا

 خطا ی اجازه همه دخترا جز به صالحی خونواده

 .دارنا

 .دمیز حقو حرف داشت واقعا پایین انداختم سرمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1262 

 

 اه کالنتری از بار یه روزی...پاشا همین-پریسا

 رو پسره اون بار یه ندیدی....میکردنا جمعش

 بهش چیزی سالگیش؟کسی 61 تو بود زده چاقو

 نیومد؟کسی خونه ماه یه تو خاطر به گفت؟یادته

 اما هستیم گناهکار ماها...کرد نگاه چپ بهش

 پایینه فرهنگمونم

 که دارم قبول اما..نبریم سوال زیر تمدن-من

 .پایینه ها فرهنگ

 دارای و ازاد پسرا نوشته دنیا کجای -پریسا

 هی بشین و خور سری تو دخترا اما باشن استقالل

 االب نگه یکی وقت یه که ببیندن دهنشونو و جا

 کجه؟ ابروئه چشمش
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 درچق میدونمم میکنم درکت خوب من پریسا-من

 راهی تحمل جز اما کشیدم چون بده حرفا این

 نذاشتن برامون

 ورممیخ غصه میشینم من.... نذاشتن اره-پریسا

 .شن راحت همه.. میشم دیوونه میشم نابود

 هنشست بید زیر کنارش که من رفت و شد بلند

 داشتن همه داخل رفتم شدم بلند بودم

 پاشا دنبال چشمام با.تک تک میرقصیدن

 تنداش که دیدمشش پسر تا سه کنار میگشتم

 بعدم و پایین انداختم سرمو میخندیدن و میگفتن

 داد دنمیرسی صدا به صدا کشیدم بلندی نفس یه

 تمنشس تر جلو رفتم. نمیفهمید کسی هم میزدی

 .شیرین کنار
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 عجب چه-شیرین

 معرفت بی همینجوریه همیشه این بابا-شادی

 میگی راست خداییش-شیرین

 کاسه؟ یه تو کردین و دستتون چیه هویی-من

 بخدا هیچی-شادی

 خوشی و خوبی به گذشت خوش خیلی شب اون

 بدون و اومد پاشا و ماشین سوار رفتم شد تموم

 اشاپ وقتاییی یه ولی چرا نمیدونم افتاد راه حرفی

 خوب حالش میکردم حس نمیکرد بیداد و داد

 منم دمیش نمک با خیلی میخندیدم وقتیم نیست

 .میکنم تعریف ازش خیلی تازگیا

 حسابی اوردم در مانتومو باال رفتم داخل رفتیم

 ور نشستم و کردم پرت شالمم بودم شده خسته
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 ودب بسته چشمام شد رفع خستگیم انگار تخت

 شوک ال که میرفتم ور ناخونام با داشتم کردم باز

 اونور کرد پرت کتشو و اومد پاشا که کنم پاک

 دراز تخت روی و کرد پرت خودشو بعدم تخت

 هب روش و برگشت پهلوش سمت به بعد کشید

 .بود من روی

 میکنی؟ چیکار داری-پاشا

 میکنم پاک الکمو دارم-من

 تو؟ نمیشی خسته بابا کن ن ولش-پاشا

 میکنم؟ کار چی دارم مگه من خو واا-من

  بیخیال هیچی-پاشا
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 المصب این میردم کارمو داشتم بودم نشسته

 اینهمه میزدم ام ساعته28 رژ بابا میشد رد مگه

 .میشد رد کشیدم ناخون با

 ویتی-پاشا

 هوم-من

 مخم کن خاموش المپم اون بخواب بگیر-پاشا

 .پوکید

 یه و اوردم در هامو لباس رفتم شدم بیخیالش

 دراز و کردم تنم صورتی شلوارک و صورتی تاپ

 بودن حواسم میرفتم ور گوشیم با داشتم کشیدم

 بلنددددد صداشم اومد اس یه یهو

 اخـــــ زمین رو کرد پرت گرفت رو گوشی پاشا

 اشاپ که دارم ورش برم میخواستم گوشیم شد له
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 ور پیشونیم سرجام گذاشتتم و کشید دستمو

 اشاپ جون فقط عاشقتم-گفت گوشم تو و بوسید

 بخواب بگیر

 مانز بهترین االن کنم چیکار نمیبره خوابم خو اه

 رو پاشا من اصال ایا که کردن فکر برای بود

 موندم چی برای حاال تا میخوام؟اصال

 ینا اصالنم کردم نگاهش طرفش اینجا؟برگشتم

 شاتی خوابم تو حتی قیافش از نبود مظلوم بشر

 و معصوم ی قیافه من چرا نمیدونم ولی...میبارید

 هعصبی و خشمگین ی قیافه با رو امیرعلی پاک

 حس دبو پیشم پاشا وقتی.. بودم کرده یکی پاشا

 در یول سرمه باال سیاهی یه و نیستم ازاد میکردم

 بهم هاش ضربه باشه چی هر میدونستم حال هر

 نمیگم من... بکشم عذاب زیاد که نیست جوری
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 خیلی چرا نمیشم ناراحت و عصبانی دستش از

 عذاب دستش از و ناراحتم اونقدر... میشم هم

 اما.. بودم رسیده جنون حالت به که کشیدم

 ندید که کنم انکار اینو نمیتونستم داشتم دوسشم

 .خوابیدم خیاالت همین با.بگیرمش

 هی واین شدمو بلند سرعت با شدم بلند صبح

 اون مراسم توی بود مهیار عروسیه همش هفته

 بلند صبح. نرسید بهم هیچی شادی و خنده جز

 .دانشگاه برم حداقل تا شدم اماده تند تند شدم

 میرسونمت وایستا ویتی-پاشا

 تروخدا باش فقط باشه-من

 عزیزم باشه-پاشا
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 لومهمع بود خسته میزد له له ویکی حیاط تو رفتم

 و کرد واق واق کمی و نشست پاشا دیدن از بعد

 هی رسیدیم تا شدم که سوار. بیرون رفتیم ما

 .بود گذاشته اهنگ

 نبض آهنگ متن

 

 چشام توی کشیدن صف ها قطره

 میان پایین دونه دونه

 نمیای بند و میریزن

 دلم سرده چقده آخ گیره می ام غصه بدجوری

 دلم درد بگم کی ب

 منه حرف این و نبضم میزنه تند آخه
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 خوام می تورو ک

 نیست دلم تو دل

 دنیام تموم برم بگی تو اگه

 منه حرف این و نبضم میزنه تند آخه

 خوام می تورو ک

 نیست دلم تو دل

 دنیام تموم برم بگی تو اگه

. 

. 

. 

 نگیر دلم از و بودن باتو بگیر دستامو

 ببین و عشقم
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 ها لحظه این تو

 گاه تکیه هستی زندگیم تو آخه

 منه حرف این و نبضم میزنه تند آخه

 خوام می تورو ک

 نیست دلم تو. دل

 دنیام تموم برم بگی تو اگه

 منه حرف این و نبضم میزنه تند آخه

 خوام می تورو ک

 نیست دلم تو دل

 دنیام تموم برم بگی تو اگه

 

  رسیدیم
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 باش خودت مواظب حافظ خدا-من

 خداحافظ همینطور توام-پاشا

 دوار میخواستم ورودی در سمت رفتم شدم پیاده

 میگه دختره یه با داره بابک دیدم که بشم

 کالس. داخل رفتم بود گرفته ام خنده... میخنده

 وت رفتیم رسید پایان به خوشی و خوبی به اول

 توی عملی کار بود قرار استراحت برای محوطه

 نبالد کتابخونه توی رفتم بدیم انجام ازمایشگاه

 . بخوره ازمایش این بدرد که میگشتم کتاب یه

 بگیرم؟ رو وقتتون میتونم-

 بابک؟-من

 خوبی؟-بابک

  ممنون-من
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 میشینی؟-بابک

 نیست زدن حرف جای اس کتابخونه اینجا-من

 بشم همکالم شما با نمیبینم دلیلی منم

 بود؟ کی پسره اون-بابک

 کدوم؟-من

 اومد اون وقتی از راه اون به نزن خودتو-بابک

 املک قبلنا دانشگاه میایی درمیون خط یه دنبالت

 میومدی

 کنارش از نمیشه..همینجوریه واقعا... اره-من

 تر طرف اون میری کنار از وقتی..خورد تکون

 باشی کنارش اگه دنبالته سیاه لکه یه انگار

 میکنی ارامش احساس
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 مرخ به اونو میخوایی فهمیدم دیگه بسه-بابک

 بلدما کشیدن ناز اون از بهتر من ولی بکشی

  بری میتونی-من

 حرف ادم عین یکی با بار یه میخواستم-بابک

 میزاری؟ مگه بزنم

 صالحی؟ خانوم افتاده اتفاقی-پدرام

 داشتن بابک اقا متشکرم استاد نه-من

 میبردن رو تشریفشون

  کشیدم راحتی نفس رفت بابک

 میگفت؟ چی-پدرام

 چرت همیشه عین-من
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 دانشگاه بودمت ندیده بود وقت خیلی-پدرام

 خبر؟ چه داداشت از افتاده اتفاقی

  نیومدم اتفاقا داداشم عروسی برای-من

 باشه مبارک واقعا-پدرام

 یزیاد کس شد هلکی هل خیلی اخه ببخشید-من

  بودن نکرده دعوت رو

 نبود این منظورم اصال نه-پدرام

 گفتم همینجوری میدونم-من

 میشه شروع کالست االن-پدرام

 خداحافظ مرسی باشه-من

 یمرفت داشتم کالس وکیلی اقا کالس داخل رفتم

 . ازمایشگاه داخل
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 نه اونا نه اونا صالحی خانوم-وکیلی

 همونجا میام االن باشه باشه-من

 .بیارم وسایل بودم رفته

 زا کمتر نمره سه صالحی ی اقا شد تموم کالس

 .داد بهم رو میداد باید که چیزی اون

 میشدیم خارج دانشگاه از داشتیم بودیم راه تو

 وکیلی اقا-من

 یکرد کمکاری خودت خانوم ویتنا ببین-وکیلی

 پرت حواسم بودم درگیر اما دارم قبول من-من

 خو شد

 کنم؟ اضافه چقدر-وکیلی

 نمره2-من
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 نمره؟؟؟؟؟؟ 2 چی-وکیلی

 اوهوم-من

 هس زیادیتم میکنم اضافه6.5-وکیلی

 ... اقا-من

 اخرشه نمره دو بابا کافیه-وکیلی

 خیلی شما میفته راه کارم اونم با خوبه اخ-من

 هستین خوبی استاد

 خانوم خداحافظ-وکیلی

 خداحافظ-من

 از دیدم خیابون اونور رو پاشا خداروشکر رفت

 ونتک دست براش. شدم شاد بیشتر خیلی قبل

 . طرفش رفتم دادم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1278 

 

 حالکم؟ کیف پاشا جبیبی یا وسهال اهال-من

 .عزیزم ممنونم سالم-گفت و خندید پاشا

 اومدی زود چقمده-من

 باشم کرده دیر نمیاد یادم..-پاشا

 اومدی زود خیلی خو نه-من

 شد؟ تموم کالست باشه-پاشا

 شد تموم اره-من

 پس بشین-پاشا

 حیاط در داشت پاشا رسیدیم در دم خونه رفتیم

 میکرد باز رو

 چرا مردم ی خونه میری که شما خانوم ویتنا-

 نمیکنی؟ قبول رو کسی دوستیه
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 بود بابک طرفش برگشتم

 تو؟-من

 مشکلیه؟ منم اره-بابک

 نمیکنی؟ معرفی-پاشا

 ک بزنم حرفی میخواستم

 خانوم ویتنا ی معشوقه بابکم من-بابک

 میکنه؟ زر زر چی داره این واویال

 جلومو اومد زد کنار منو هم تو رفت اخماش پاشا

 گفت

  بفهم دهنتو حرف-

 نمیارم جا به-بابک
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 تا وبر گمشو عوضی نمیاری بجا که معلومه-پاشا

 نکردم سرویس دهنتو نزدنت

 کن اکبندم تونستی-بابک

 مک هم بابک صورتش تو خوابوند مشت یه پاشا

 هلش پاشا.. پاشا صورت تو زد سیلی یه نیاورد

 کنن جداشون تا ریختن ادم کلی و داد

 دم دمبو نشسته منم نبود بیخیال وصال که پاشا

 دبو کافی تازگیا میریختم اشک داشتم و جوب

 .کنم گریه تا تو بگن بهم

 نعره از خبری دیگه نشست کنارم اومد پاشا

  نبود هاشون

 بود؟ کی یارو این-پاشا

 کردی دعوا باهاش چی برا-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1281 

 

  بود اورده در شاخ تعجب از

 میکنی دفاع ازش چرا-پاشا

 که واقعا-من

 شتپ پاشا نفهمیدم دیگه داخل رفتم شدمو بلند

 نه یا میاد من

 . خودم اتاق تو رفتم

 شد وارد مار زهر برج مثل پاشا و شد باز در

 ندادی منو جواب-پاشا

 شکاکیه ادم میکنم حس دارم دیگه

 نداشتم انتظار نداری؟ازت اعتماد من به تو-من

 بده منو جواب فقط باش نداشته-پاشا

 هستی شکاکی ادم میکنم حس دارم دیگه-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1282 

 

 کن فکر اینجوری تو-پاشا

 کالس یه تو بود دانشگاهیم هم-من

 باشه؟ باهات میخواست-پاشا

 دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 اومد جوری هر کسی هر بعد به این از-پاشا

 یادت منما میشه دار خبر که کسی اولین طرفت

 باشه

 پایین انداختم سرمو

 اپاش اقا هنوزم نگو ازادم دیگه میکردم فکر-من

 گرفته اسیری

 داری؟ مشکلی گرفتم اسیری اره-پاشا

 نیستما تو اسیر من-من
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 هستی-پاشا

 داری دوست جور هر که خریدی منو مگه-من

 میکنی؟ رفتار

 نیست مهم زیادیم پس جسمتم مالک من-پاشا

 رفتارام

 کن گوش میگم چی هر شو خفه یعنی این هه

 میشه اینم مگه اخه

 پاشا-گفتم و نالیدم من

 گفتم که همین-پاشا

 ؟میکنی اینجوری من با گفت چی مگه بابک-من

 میگفت بار یه بگه چی میخواستی دیگه-پاشا

 دیگه برین بگیره دستتو
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 نگرانی؟ چی از تو پاشا-من

 هیچی از-پاشا

 داری؟ کینه اینقدر اون از چرا پس-من

 زنت هبگ بهت بیاد یکی بفهمی نیستی مرد-پاشا

 چی یعنی منه ی معشوقه

  گفتم من مگه.. کردم درکت من گیرم خب-من

 میبریدم زبونشتو 25 که بودی گفته تو اگه-پاشا

 محبتت از ممنون-من

 روی گذاشت دستشو دوتا ایستاد روم روبه اومد

 و چشمام به شد خیره باال اورد سرمو صورتم

 گفت
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 هی میشه کنم چیکار نیست خودم دست بخدا-

 ولی راچ نمیدونم کنم کنترل خودمو نمیتونم دفعه

 کردی نگاه بهش که کردم حسودی پسره اون به

 دمیخوا گیر کردنمم نگاه به حتی این من وای ای

 چیز همه میکردم فکر من کن کمکم بده؟خدایا

 شده درست

 باشه اینجوری که بده قول-پاشا

 بیرون نرم کال میخوایی-من

 کاش ای میکرد کارم همین میشد اگه-پاشا

 خاطر به من میومد شاهنشاهی زمان دوباره

 بیرون بری نمیذاشتم حجابم

 میگه چی این برس دادم به خودت خدایا وایی

 میشه؟ چیزی همچین مگه بدم قول-من
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 نمیشه؟-پاشا

 نمیکنم نگاه چشماشون تو دیگه باش-من

 ممنونم-پاشا

 پایین رفت پاشا اومد در صدا به ایفون

 کخا بزن باال استین کمک بیا خودت خدایا وایی

 .کنم جمع هارو مالی

 ینا نحسه ی قیافه بازم دانشگاه رفتم صبح فردا

 چشم جلو اومد بابک

 گذشت؟ خوش دیشب-بابک

 ریخت نمیخوام گمشو برو خالی شما جای-من

 باشه چشام جلو نحشت

  داخل رفتم و کنار رفت
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 بیرون رفتم. شد تموم خوشی و خیر به روزم اون

 ادبی شادیم تا محوطه توی بودم وایستاده کالس

 کافی تو رفتیم و اومد بخوریم چیزی یه بریم

 دش پیداش هم بابک ی کله و سر نشستیم شاپ

 اومد بابک. رفت داشت کار شادی اومد یاسی

 گفت و طرفم

 بود؟ خبر چه دیشب -

 نی مربوط باشی شما که فضولش به-من

 یکنیم اینکارا اگه ببین... نیست مربوط عه-بابک

 پیچیم سه ادم من بدون دراری منو حرص تا

 کنه حواله دیگه جای روزی خدا برو-من

 ودب ادم کلی اینجا بود جلوم خیلی جلو اومد بابک

 بعق من و جلو اومد بکنه نمیتونست غلطی هیچ
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 تونخود خب ولی بودم نشسته درسته میرفتم تر

 کنید تصور

 پاشا هب دیشب من چشمام تو بود شده خیره

 انداختم سرمو میدیدم ازار داشتم دادم قول

 بهم بشه خیره نتونه تا پایین

 باال بیار سرتو-بابک

 جمع اینو نمیشه پیدا غیرت خوش ادم یه اخه

 کنه

 زا یکی که چونم زیر ه بذار جلو بود اورده دستشو

 اخ شونش رو زد دانشگاه های بسیجی همین

 بسیجی برادر مرامت قوربون

 میخورد یکی اون میزد اون شد دعواشون هم با

 کتک اثرات که بابک میخورد یکی اون میزد اون
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 و کولش رو گذاشت دمشو بود روش دیشب هاب

 رفتی که برو د

 صبری اقا متشکرم واقعا-من

 ایانجور وقتی تا خواهرم میکنم خواهش-صبری

 بیشتر نیستن ارامش در خانوما هستن ادما

 باشید مراقب

 واقعا متشکرم-من

 دم مرفت طرفم بیاد نکرد جرئت بابک بیرون رفتم

 میخوره بهم داره حالم کردم حس رفتم دانشگاه

 یه وردما باال تونستم تا دانشگاه دستشویی رفتم

 نبودم ناراحت اینبار اما میکردم حس چیزایی

 این از فقط البته بودم خوشحالی از سرشار

 داره شک بهم هنوزم پاشا که بودم ناراحت
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 بود خلوت چون دادم ازمایش ازمایشگاه رفتم

 هم بود مثبت جوابش شد اماده دوساعت بعد

 شدم مادر دوباره من ناراحت هم بودم خوشحال

 ممبچ مراقب و نمیارم در چلفتی پا و دست اینبار

..... 

 میرفت داشت که مسیری افتاد راه نشستم

 ینا میدونستم که چیزی تنها کجاس نمیدونستم

 زا داشت میشناختم که نبود هیچجایی که بود

 شب دیگه ترسناک چه وایی میشد خارج شهر

 کم کم بود شده

 میریم؟ داری کجا-من

 !!هیـــــــــس-پاشا
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 کم کم داشتم.میگفت همینو میپرسیدم دفعه هر

 برام ای دفعه یک برام پاشا انگار میترسیدم

 کنه چیکارت میخواد مثال احمق خو.شد غریبه

 .میترسی اینقدر

  دمش پیاده بود بیابون که اینجا وایستاد جایی یه

 کجاست؟ اینجا-من

 بیابون نمیبینی مگه-پاشا

 ولی میبینم دارم-من

 دیگه نداره ولی-پاشا

 چی؟ اینجا اوردی من-من

 بشه روشن تکلیفمون اومدم-پاشا

 چی؟ تکلیف-من
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 میکنی؟ تحمل منو بزور داری هنوزم تو-پاشا

 گفته؟ کی نه-من

 مطمئنی؟-پاشا

 اوهوم-من

 میاد بدت من از تو میکنم حس من ولی-پاشا

 میکنه اشتباه داره حست-من

 کنم باور که باش نداشته انتظار من از-پاشا

 حرفتو

 نداشتم انتظار کس هیچ از من-من

 باشی داشته میخواستم من هه-پاشا

 چیه؟ حرفا این از منظورت پاشا-
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 یا دارم ارزشی اصال بدونم میخواستم فقط-پاشا

 میکنی تحملم بزور داری فقط

 نمیکنم تحمل رو کسی هیچ نخوام اگه من-من

 میدونی خوب خودتم

 کردی تحملم سال یه که فعال-پاشا

 بود ام خونواده نظر به احترام برای اون-من

 نیست؟ االن-پاشا

 اصال-من

 کن ثابت بهم پس-پاشا

 کنم؟ کار چی-من

 کنی دلداری بلدی خوب که تو نمیدونم-پاشا

 داری جهانی کاپ توش
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 خودت-گفتم و دادم تکون سرمو زدمو لبخندی

 خواستی

 پورو ولی نکردم غلطا این از حاال تا خودم بجون

 . کرد میشه چکار دیگه بودم

 باورش شد چهارتا چشماش پاشا تر جلو رفتم

 بدم انجام بود خواسته که رو کاری من نمیشد

 ایستادم پام نوک روی بود پاشا گردن تا قدم من

 امدست دو... کردم صبر یکمی بوسیدمش لب از و

 بود من ارنج روی دستاش بود هاش پهلو روی

 اروم گوشش ی تو و کردم ولش ثانیه چند بعد

 .دارم دوستت-گفتم

 روت شد ثابت بهم واقعا نه-گفت و زد لبخندی

 زیاده
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 فقط دارم دوست بفهمی کردم کارو این-من

 همین

 ردک بغلم محکم نموندم نصیب بی لبخندش از

 ی برگه بودن داده بهم خوشی ی دنیا خونه رفتیم

 نشون بهش برم که گرفتم دستم رو ازمایش

 . بدم

 یمیک اون پاشا گردن پشت از انداختم دستمو یه

 تپش منم و بود مبل ی رو پاشا بود دستم برگه

 گهبر خودش طرف کرد پرتم و کشید دستمو مبل

 جلو اورد سرشو بود پاش روی سرم افتاد دتم از

 کرده خیس لبامو که کردم حس رو چیزی نرمی

 ودب نزدیک که گرفت محکم گاز یه گردنمو... بود
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 حساسم گردنم به میگم من اه بزنم جیغ

 شم بلند میخواستم

 بودی زود این به کجا-پاشا

 بشنوی نمیخوایی دارم تر مهم خبر یه-من

 خو بگو-گفت هیجان با پاشا

 خماریش تو بمون نمیگم-من

  بگوووو-گفت غرید پاشا

 وایستا من

 توی بودم گذاشته رو ازمایش برگه شدم بلند

 پای روی و من نمیشد دیده همین برای نایلکس

 دستش دادم نشوند خودش

 هس؟ چی-پاشا
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 خودته گل دست-من

 از بخواد که نکردم کاری من خداییش-پاشا

 ....برام دادگاه

 لبخند کاغذ صفحه روی شد خیره و خورد حرفشو

  چاکرتم خدایا-زد داد کرد بغلم و زد پررنگ

  شد کر گوشم

 بگذری نهایت بی تا خودت از باید عشق در

 بگذرم؟ چگونه تو از من؛ خوب گذشتم خود از

 :شخص سوم

 هب بود خدا از تشکر و خوشنودی از سرشار پاشا

 بیخوده شکش که کرد پیدا بهبود خدا امید

 ژکوند تاریکی و تاوان دنیای دیگه ویتنا....

 زیبایی روی به داشت... بود داده پس رو خودش
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 ی بچه میرسید ها ابر روی رویایی ی خونه و

 چمب منم یغما اسمشم بود دختر اومد دنیا یاسی

 اسمشم بود تر کوچیک یغما از روز یک بود پسر

 از تر پاک.. شد پاک مهیا.یاشا گذاشت ویتنا

 کرد ازدواج مهیا با و کرد توبه شهرام...همیشه

 یزرستاخ روز برای برای اما نشد بخشیده کیمیا...

 خوشخبت یاشار و یغما و یاسمن....است اماده

 صاحب مهیارم و شیرین...بود حقشون این شدن

 تولد روز دقیقا اون پریا نام به شدن دختر یه

 اقا....اومد دنیا بعد سال یه ولی یاشا

 ییها تهمت برای شد شرمگین(پدرویتنا)ارسالن

 بخشش طلب و خودش دختر به بود زده که

 نیست خوب ادم یک بود معلوم که فریبا...داشت

 راست راه به بابارضا مرگ از بعد خوشخبتانه اما
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 باباش لنگه شد یاشا ویتنا پسر.....شد هدایت

 ات بزرگتره دخترش میگفت خداروشکر یاسمن...

.... نیاد اون سر اومده ویتنا سر که بالیی

 به زندگیشو اروم دل با..پاکان گناه بی..مهسا

 نتونست وقت هیچ اما داد ادامه منوال همون

 ادامه رو درسش دخت بی مرگ بعد کنه ازدواج

 موفقیت خودش برای االن شد پزشک و داد

 باهاش رو اینکار رادان کاش ای اما داشت بزرگی

 امیرحافظ و کرد ازدواج مهران با سها... نمیکرد

 کردن بزرگ رو

 سوخت هیزنم مثل ویتنا

 شکست شیشه مثل پاشا

 کرد رسوب گلوش توی رو بغض شیرین
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 هب رو بیهوده انتظار و سکوت بزرگ سختی مهیار

 کشید دوش

 هک زمانی تا داد تاوان دیگران گناه خاطر به مهسا

 بود جاری بدنش در خون

 جهان این روی شد ادم ترین پشیمون مهیا

 سرشکسته و داغون شهرام

 رخواه به که تهمتی و علی امیر و سعید بعد سها

 طلب ویتنا از و شد داغون بود داده نسبت خودش

 خواست امرزش

 رسید ارزویش بزرگترین به مهران

 رو پاک زیستن دوباره فرصت ها این ی همه

 اما شد عنایت بهشون

 .شد بال ماتم جهنم ی کشیده زجر رادان
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  شود می عـذابِ  ابــر عـاشـق که یخی تکـه

 شود می آب همیـشـه عـاشـقی قـرار سر

 شود مبتال که سقف پـا زیـر فرش چشم به

 شود می خـراب خانه کسی وصـالشان روز

 ها سـنـگ برای نخوان غـم های قـله کـنـار

 شود می سنگ،مذاب کند می بغض که کوه

 کند آسـمـان به نظر شب که گُلی از پر بـاغ

 شود می گالب غنچه ؛ رود می دیگ به صبح

... 

 دیگران پیش تو از که دلم بـا تـو ای کـرده چه

 شود می حساب شعر کنم می که هم گالیه

^conclusion^ 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر فرامرزی اسرا فاطمه |انندراج نبض رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1312 

 

 در آنندراج نبض که بگویم رمان اسم ی درباره

 نیز ممنوع معنای به آنندراج ستان با فارسی

 نبض رمان این نام معنای اصل در و میباشد

 نامه لغت مانند ای نامه لغت در اگر است ممنوع

 ایمعن به ان دید اندراج مانند ای کلمه با معین ی

 کرذ قابل. است نیز باستان فارسی در شدن داخل

 چه انندراج نبض اینها دوی هر بگم که است

 .تشکر با. میاد رمان به اندراج نبض

 تایپ منبع

:http://forum.negahdl.com/thread699

50.html 

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه
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 ای و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده

 و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر

 بگیرید تماس با
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