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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 نیریتصادف ش
 یموسو نینگ

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 رمان فوریو محفوظ است تمامی حقوق این کتاب نزد
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 5 نیریتصادف ش

 نیر یتصادف ش
 یباسمه تعال

 

امروز روز اول دانشگاهه از وقتی چشامو باز کردم یه حسی داشتم سریع پاشدم 
 یه آبی به دست و صورتم زدم بعد شروع کردم به آرایش کردن.

 یه ذره کرم پودر با ریمل و رژ کالباسی زدم .
یه شلللوار لی ی ی با یه مانتوی نشللوی پوشللیدم و م ره ام رو سللر کردم و رفتم 

 پایین.
 کجا میری ؟ سیما: دخترم

 رها:  سیما جون دارم میرم دانشگاه.
 سیما: خدا پشت و پراهت باشه دخترم. 

 رها: مرسی سیما جوون.
سیما که  ست دادم و با  شه که در حادثه ای از د سالی می من خانواده ام رو پرج 

 از بچگی ما با ما زندگی میورد زندگی میورم. 
 رها: خداحافظ سیما جون.

 رم.سیما: خداحافظ دخت
سریع سوار پورشه ی خوشگلم شدم و رفتم دنبال بچه ها رسیدم خونه بهاریرا 

 یه تک زدم بهار اومد بعد رفتیم دنبال باران.
 باران: سالم به رفیقای عزیزتر از جانم

 بهار: سالم رفیق خلم
 رها: سالم آبجی گلم
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 ماشیرو روشن کردم و راه افتادم.
 باران: رها آهرگ بزار گوش کریم.

 ko: رها
 کردم yalpآهرگو 

 "اومدی تو زندگیم مرم واست کم نزاشتم 
 نیمه ی گمشدمی و چشم از تو بر نداشتم

 چشمات آسمونه ب ضت ابره 
 اشوات بارونه حتی باشه یه قطره..."

 )با من میر*ق*صی( )سامی بیگی ،تهی(
 داشتیم با صدای بلرد می واندیم که یهو بوووووووووووووم.

 خدا ماشیرم. وای بدب ت شدم آی
 رها: بچه ها شما حالتون خوبه؟

 باران: آره رها ما خوبیم.
 سریع از ماشین پیاده شدم و با عصبانیت سمت ماشین که یه مازراتی بود رفتم.

 رانرده ماشین هم پیاده شد،پشتش به من بود.
 ر ها :هووووو کوری نمیبیری.

 +خانم کوچولو درست صحبت کن.
رها:خانم کوچولو عمته،بلد نیسللتی با یه خانم با شللهصللیت چه جوری رفتار 

 کری.
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پسره که نمیدونم اسمش چی بود یه نیش رد زد و چوشو از تو ماشین برداشت 
 و نوشت و بهم داد.

 +بیا ماشیرتو درست کن.
شدم و پیش به  شین  سوار ما سریع  چوو گرفتم و پاره کردم انداختم جلوش و 

 سوی دانشگاه.
 ماشیرو پارک کردم و با بچه ها به سمت کالس رفتیم.

 مرو بهار کرار هم و باران ترها نشست 
 استاد اومد و داشت خودشو معرفی میورد که تق تق 

 استاد: بفرمایید 
در باز شلد و اون پسلر پروعه اومد تو تا چشلمم بهش افتاد از عصلبانیت قرمز 

 رل کردم.شدم و می خواستم برم خفش کرم اما خودمو کرت
 استاد شروع کرد به نوبت اسمامونو پرسیدن نوبت پسرا بود.

 اتابک رادمرش
 رادوین تهرانی 
 هومن رستگار

 پس اسمش اتابوه حاال نوبت ما بود.
 رها شاهین

 بهار گودرزی
 باران سهرابی

 کالس اولمون تموم شد و اومدیم بیرون.
 با بچه ها به سمت بوفه دانشگاه رفتیم.
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 می ورید؟؟رها: چی 
 بهار: نسوافه

 باران: مرم نسوافه
سوافه عا ری تن 3رفتم  شترم همانا به اتابک خوردن و ن سوافه گرفتم و برگ تا ن

 رو من همانا.
 رها: آااااااااااای سوختم چه خبرته 

 اتابک: خوب بابا معذرت می خوام.
 رها:شما واقعا بلد نیستید با یه خانم چه جوری صحبت کرید.

 معذرت می خوام رها خانم.اتابک: 
 رها: رها خانم نه خانم شاهین

 koاتابک: 
 با عصبانیت رفتم سر میز

 بهار: رها خوبی؟؟
 رها:آره

 باران: برو خونه لباساتو عوض کن 
 باران: رها ،رهااااااااااا

 رها :هان دارم فور میورم تمرکزم رو بهم نریز
 بهار: به چی؟

 رها: می خوام انتقام بگیرم.
 : واقعا.باران
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 رها: آره
 بهار: خیلی هیجانیه

 دارم برات اتابک خان.
سیدم یه دوش  سوندم و رفتم خونه ر شدیم بچه ها رو ر شین  سوار ما با بچه ها 
گرفتم اومدم بیرون یه تاپ و شلوارک پوشیدم و رفتم تو پزیرایی تو فور بودم که 

 چی کار کرم.
 سیما: رها جان بیا شام 

 رها: اومدم.
سریع یه بعد از خو شدم  سیما بیدار  صدای  صبح با  شام رفتم خوابیدم.  ردن 

شلوار مشوی با یه مانتو یشمی پوشیدم سریع م ره ام  رو سر کردم باران پایین 
 مرتظرم بود سریع سوار ماشین باران شدم و رفتیم دانشگاه

 رسیدیم همه سر کالس بودن.
شین اتا  بک و به الستیواش نزدیکیه نگاه به اطراف انداختم و آروم رفتم دم ما

شدم و یه چاقو که همیشه تو کیفم بود رو برداشتم و یوی یوی باده الستیواشو 
 خالی کردم وای که چه حالی میداد وقتی صدای خالی شدن بادشو میشریدم.

 تو دلم داشتم حسابی مي خردیدم و از کارم راضی بودم.
 سریع با بچه ها به سمت کالس رفتیم.

 تق تق
 بفرمایید استاد: 

 رها: سالم استاد میشه بیایم 
 دقیقه دیر کردید ولی اشوالی نداره بیاید تو.10استاد: 
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 استاد شروع کرد به درس دادن کالس تموم شد
 بهار: رها من به جای تو استرس دارم
 رها: استرس برای چی نگران نباش.

سرا هم  شیم که پ شین ب سوار ما شد.اوندیم بیرون که  کالس بعدی هم تموم 
 اومدن. 

 هومن: اتا الستیوا!! رادوین: وااااای کی این کارو کرده.؟؟؟؟
 اتابک: من میدونم.

 هومن: کی ؟؟
 اتابک: رها،رها شاهین
 رادوین: نه اون دخترا.

 آروم از کرارشون رد شدیم و سوار ماشین شدیم.
 ی خدا قیافه هاشونو دیدی؟؟بهار:واااا

 باران:غمباد کرفته بودن.
 رها:بچه ها به خاطر ایروه نقشمون خوب پیش رفت شام مهمون من.

 بهار:ایووول
 باران: رها میدونی من عاشقتم.

 رها: خودتو لوس نون.
 بود پاشدم تا اماده شم. 8ساعت 

رمز با یه رژ قرها:یه شلوار و روسری ساتن مشوی با مانتوی کتی قرمز پوشیدم 
 یه ریمل زدم ،کیفمو برداشتم و گوشیمم گزاشتم و رفتم پایین.
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 بهار:جوووون ب ورمت.
 رها:اه بهار ایرجوری حرف نزن

 بهار:چه جوری؟
 رها:عین مردای هیز.

 بهار:اوکی
 باران:بریم که خیلی گشرمه.

 رها:شومو بریم،سیما جووون ما رفتیم خداحافظ. 
 خداحافظ. سیما:مراقب خودتون باشید 

 سوار ماشین شدیم و به پاتقمون رفتیم.
 جای همیشگی نشستیم .

 +چی میل دارید؟
 رها:کوبیده

 باران:جوجه
 بهار:برگ

 گارسون رفت همیرطوری داشتیم حرف میزدیم که یهو 
 اتابک:سالم خانوما

 با صدای اتابک برگشتیم.
 رها:سالم آقای رادمرش

 باران و بهار:سالم
 خالی بود نشستن.میز کرار یه ما که 

 غذا مون رو آوردن شروع کردیم به خوردن.



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 غالم تموم شد می واستم دستامو بشورم و بیرون بود.
اومدن بیرون چه قدر تاریوه ایرجا،داشتم میرفتم که صدای پای کسی رو پشت 

 سرم احساس کردم.
 قدمامو تردتر کردم اونم تردتر کرد.

نده بود بیفتم که دسللت کسللی دورم ترسللیده بودم یهو پام پیخ خورد و کم مو
 پیچید.

 اتابک:  
خواستم بترسونمش پشت سرش رفتم انگار حس کرده بود چون قدماشو تردتر 

 کرد داشت می افتاد که گرفتمش.
شاش نگاه کردم از خجالت گر  سرمو برگردوندم آره اتابک بود وقتی تو چ آروم 

 گرفتم،قلبم داشت از سیرم بیرون میزد.
ب لش اومدم بیرون و خواسللتم برم که اتابک دسللتمو گرفت و  حرفی نزدم از

شاش می  شد از چ ساد و همین جوری بهم خیره  شت برم اومد روبروم وای نزا
 شد فهمید که می خواد یه چیزی بگه اما حرفشو نمیگفت.

مرم نتونسللتم حرفی بزنم و سللرمو انداختم پایین و از کرارش رد شللدم و بعد با 
 خونه اصال حال و حوصله نداشتم. بچه ها رفتیم.رسیدم 

 دراز کشیدم و داشتم به اتفاقات امروز فور میوردم.اما از خستگی خوابم برد.
 با صدای االرم بیدار شدم یه تیپ ساده زدم و رفتم پایین.

 مرتظر بچه ها بودم. 
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بچه ها اومدن بعد از ایروه صبحانه خوردیم رفتیم دانشگاه ماشیرو پارک کردیم 
 سر کالس. و رفتیم 

سیم می کرم و  شما رو دو به دو به چرد گروه تق ستاد:خوب بچه ها امروز من  ا
 شما باید به من یه کار ارائه بدید و نقشه ی یه برج رو طراحی کرید.

شللروع کرد اسلللامی گروه ها رو گفتن چرد نفر مونده بودن که مرو اتابک هم 
 جزوشون بودیم.

 استاد:اقای رادمرش و خانم شاهین.
 اااااااااااااای نه.و

 یه نگاه به اتابک انداختم شیطون داشت نگام میورد.
 ای خدا چرا من انقدر بدشانسم.

 هفته فرصت دارید.2استاد:از همین فردا شروع میورید و فقط 
 هفته ما نقشه ی یه برج رو بوشیم.2هومن:استاد وقت خیلی کره چطوری توی 

 هفته خیلی هم خوبه. 2استاد:
 استاد.هومن:اما 

 هفته.2استاد:اما و اگر نداره فقط 
 کالس تموم شد رفتیم بوفه.

 بهار:وااااااااااااای چه جوری ایرو درست کریم
 تا نره  غول افتادیم. 3باران:اونو ول کن چرا ما انقدر بدشانسیم که با این 

 رها:ای گفتی
 داشتیم حرف میزدیم که هومن اومد.
 رو داشته باشم.هومن:خانم سهرابی میشه شمارتون 
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 باران:اونوقت برای چی؟؟؟
 هومن:برای ایروه بگم کجا بیاید چه ساعتی بیاید که کارو شروع کریم.

 0912باران:آها یادداشت کرید.......
 هومن:فعال.

 باران:این هومن از همشون با ادب تره نه؟؟
 بهار:آره

 باران:شما هم شماره هم گروهیاتون رو دارید عایا؟؟
 دارم سرکالس بهم داد.بهار:من که 

 باران:رها تو چی؟؟
 رها:نوچچچچچچخ ندارم.

 باران:پس می وای چی کار کری ؟
رها:باران نمی وای که من برم بگم که آقای رادمرش میشلله کارتون رو داشللته 

 باشم.وااااااااااااا
 بهار:راست میگه دیگه

 باران:باشه خوب.
 ید.رها:بچه ها من میرم خونه خودتون می توانید بر

 باران:اره برو.
 کییفمو. برداشتم.

 رها: خدافظ
 باران:خدافظ
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 بهار: خدافظ گلم.

 سوار ماشین شدم.
 رها:جانم

 سیما:سالم دخترم
 رها:سالم سیما جونم

 سیما:رها جان مادر میتونی اومدنی خرید کری؟؟
 رها:اره چی می وای اها باشه مب رم خدافظ.

 سیما:: خدافط
 شدم که برم خرید کرم.ماشیرو پارک کردم پیاده 

خریدا رو کردم بردم گذاشتم صردوق سوار ماشین شدم. ضبط و روشن کردم و 
 راه افتادم.

 رسیدم وسایال رو برداشتم و رفتم تو.
 رها: سالم به سیما جون خودم

 سیما: سالم دخترم خسته نباشی ،بده من وسایال رو.
 رها:نه قربونت برم خودم مبارم.

 سیما: مرسی عزیزم.
 رها: خواهش سیما جونم

 سیما: دخترم برو استراحت کن برای شام صدات میورم.
 رها:چشم.

شیم بلرد  صدای گو شیدم، سمو عوض کردم و رو ت ت دراز ک رفتم تو اتاقم لبا
 شد.
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 رها:سالم خواهری خوبی ؟
 باران:سالم خوبم تو چطوری ؟

 رها:مرم خوبم.
 باران:چرا زنگ میزنم جواب نمیدی 

 بودم نشریدم.رها:بیرون 
 باران:بیشعور بدون ما کجا رفتی ؟

 رها:رفتم برای خونه خرید کرم.
 باران:آها خوب زودتر بگو ،رها جان مامانم صدام میوره بعدا زنگ میزنم.

 رها:باشه خداحافظ
 باران:خداحافظ.

 گوشی رو گذاشتم کرارم خواستم ب وابم که برام اس ام اس اومد.
 اتابک:سالم

 رها:سالم شما؟
 اتابک:اتابوم

 رها:آها خوبید ؟
 اتابک:خوبم مرسی شما چطورید؟

 رها:خوبم مرسی.
 اتابک:من یادم رفت شمارم رو بدم و شمارتون هم نداشتم و از

 باران خانم گرفتم.
 رها:موردی نداره آقای رادمرش
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 اتابک:آها بهتون خبر میدم شبتون ب یر.
 رها:شب شما هم ب یر.

 ر شدم.صبح با صدای سیما جون بیدا
 سیما:رها،رها پاشو مادر دیر شد.

 رها:اوکی االن بیدار میشم فقط یه دقیقه.
 سیما:رها پاشو دیگه دختر .

 رها:باشه.
پاشدم و بعد از ایروه ت تمو مرتب کردم دست و صورتمو شستم و اومدم آماده 

 شدم و رفتم پایین.
 سیما:دخترم بیا صبحانه ب ور گرسره نرو.

 جون.رها:نمی ورم مامان 
ستم خودمو  شدم نتون شد مرم متوجه حرفم  سیما خیس  شمای  با این حرفم چ

 کرترل کرم و زدم زیر گریه.
 سیما ب لم کرد و دم گوشم گفت:دخترم گریه نون آروم باش

صورتمو پاک کردم و  شدم  سیما گریه کردم و بعد از ایروه آروم  یه ذره تو ب ل 
بد بود،دن حالم  گاه تو راه خیلی  ها نرفتم بهشللون گفتم رفتم دانشلل چه  بال ب

 خودشون بیان رسیدم دانشگاه.
 باران:رها چی شده؟

 بهار:آجی چی شده به ما بگو.
 رها:بعد کالس بهتون میگم االن اصال حوصله ندارم سرم درد میوره.

 رفتیم سر کالس استاد درس داد ،بعد کالس ما بیرون نرفتیم.
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به  تمام اتفاقات که افتاده بود رو اصال حواسم به اتابک نبود که سرکالس و مرم
 ها گفتم.بچه

 کالس تموم شد و رفتم خونه.
 رها:سالم سیما جونم.
 سیما:سالم دختر نازم.

 رها:سیما جون خیلی گرسرمه شام چی داریم ؟
 سیما:غذای مورد عالقه ات

 رها:وااااااااااااای ته چین مرغ عاشقتم سیما جون.
ارم بودم رفتم تو اتاقم همین طور روی ت ت شللام خوردیم و من به فور ارائه ک

شیم زنگ خورد،اتابک بود)چه زود  شیده بودم و فور میوردم که یهو گو دراز ک
 پسر خاله شدم(.

 رها:سالم اقای رادمرش 
 اتابک: سالم ر!!!خانم شاهین 

ستش راجب ارائه کار  شدم را شب مزاحم  اتابک:معدرت می خوام این موقع 
 ستم ببیرم فردا وقتتون ازاده ؟؟؟؟بهتون زنگ زدم می خوا

 رها:بله
 اتابک:پس من ادرسو براتون می فرستم شبتون ب یر.

 رها:شبتون ب یر اقای رادمرش. 
 گوشی رو قطع کردم بعد از چرد دقیقه اس ام اس اومد ادرس و فرستاده بود. 
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ساعت گزاشتم،صبح با صدای االرم گوشیم بیدار شدم و یه تیپ رسمی زدم و 
 رفتم.

 سوار اسانسور شدم  و به طبقه ی مورد نظر رسیدم.
 اتابک: سالم خانم شاهین.

 رها:سالم 
 اتابک: بفرمایید از این طرف.
 به دری اشاره کرد و رفتیم تو.

 اتابک شروع کرد در مورد طرحمون توضیح دادن.
 اتابک:فهمیدید

 رها:بله
 شروع کردیم نقشه رو کشیدن.

 هفته بعد.....2
 نتایج رو اعالم میورد ،هممون استرس داشتیم.امروز استاد 

 استاد وارد کالس شد
 استاد بعد از حضور و غیاب شروع کرد گفتن.

اسللتاد:خوب االن نتایج رو بهتون میگم گروهی که کارش از همه بهتر بود و 
 مورد تایید ما قرار گرفت گروه اقای رادمرش و خانم شاهین. 

 شحالی میمردم.واااااااااااااااااای داشتم از خو
 استاد:بجه ها بهتون تبریک میگم 

 رها:نرسی
 کالس تموم شد. 
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 اتابک:خانما موافقید به خاطر اول شدن کارمون شام بریم بیرون.
 رها:اره خوبه.

 رستوران... ...می بیرمتون. 8اتابک: پس ساعت 
 koرها:

 اتابک: فعال خداحافظ 
 رها:خدافظ.

دم بعد رفتم دوش گرفتم و اومدم اماده سللاعتی اسللتراحت کر 2رفتیم خونه یه 
 شدم.
 رسیدیم. 8بود رفتم دنبال بچه ها دقیقا ساعت 7:30

 رفتیم تو اتابک دست توون داد رفتیم پیششون.
 رها:سالم

 اتابک:سالم
 بعد از سالم و احوال پرسی نشستیم.

 گارسون مرو رو اورد،غذامونو سفارش دادیم.
 به خوردن.گارسون غذامونو اورد و شروع کردیم 

 هومن:بریم
 اتابک:شما برید

 هومن:مگه تو نمیای؟
 اتابک:من با خانم شاهین کار دارم خودم میارمشون.

 هومن:اوکی
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 رها:اقای رادمرش با من چی کار دارید؟
 اتابک:بهتون میگم

 دیگه هیچی نگفتم بچه ها رفتن.
 رها:بفرمایید 

 اتابک:خووب راستش..
 رها:راستش چی؟؟

صل مطلب ولی اول به حرفام گوش کرید بعد اتابک:بدون  سر ا مقدمه می رم 
 تصمیم بگیرید.

 رها:باشه
بادختر عموم کردن ولی من هیخ  به ازدواج  خانوادم مرو مجبور  بک:خوب  تا ا

 عالقه ای بهش ندارم و نمی خوام باهاش ازدواج کرم.
 رها:چه کاری از دست من بر میاد؟؟؟

 کرید.اتابک:می خوام با هام ازدواج 
 تو شوک حرفش بودم ازدواج..

 رها:چیییییییی؟؟؟
 من نمی خوام تو این بازی باشم.

 اتابک:بازی چیه،رها من دوست دارم.
 رها قبول کن.

 رها:باشه ولی یه چرد روز فرصت بده تا فورامو کرم.
 اتابک:باشه بریم.

 رها:اره
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 سوار ماشین شدیم ادرس خونه رو دادم مرو رسوند.
 اتابک: رها

 ا:بلهره
 اتابک:خبر بده

 رها:باشه خدافظ
 اتابک: خدافظ

 رفتم تو. 
 سیما:سالم دخترم 

 رها:سالم سیما جونم
 سیما:چرا دیر کردی؟؟؟

 رها: لباسمو عوض کرم میگم. 
 سیما :باشه دخترم

 چای اومد وکرارم نشست. 2رفتم لباسمو عوض کردم اومدم پایین،سیما با 
 سیما: خوب چی شده ؟؟؟

 جون من شما رو مثل مادرم دوست دارم و می خواستم به شما بگم.رها:سیما 
 سیما: بگو عزیزم.

 شروع کردم به گفتن اتفاقاتی که افتاده بود.
 سیما: دخترم زندگیه خودته خودت میدونی. 

 دوسش داری یا نه؟؟؟؟
 رها: خوب ،خوب سیما جون اتابک اولین کسیه که من ازش خوشم اومده.
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 نمیدونم گیج شدم.
 یما:خودت تصمیم بگیر.س

 چاییمو خوردم و رفتم اتاقم .
 به اتفاقات امروز فور کردم من اتابوو دوست داشتم. 

 نمیدونم کالفه بودم.
 کم کم چشام گرم شد و خوابم برد.

 امروز کالس نداشتم ،باران و بهار قرار بود بیان خونمون.
 دیرگ دیرگ رفتم درو باز کردم.

 باران:سالم چطوری ؟؟؟
 :خوبم مرسی بیاید تورها

 بهار:سالم رهایی،خوبی؟
 رها:خوبم مرسی. 

 باران و بهار:سالم سیما جون چطوری؟؟
 سیمل:خوبم شما وروجوا چطورید ؟؟

 باران و بهار:عالی
 سیما:خداروشور.

 رها:سیما جونم ما بریم باال
 سیما:باشه دخترم برید

 اومدیم تو اتاق باران درو بست.
 چرا با ما نیومدی؟ اتابک چی کارت داشت ؟باران:چی شده؟دیروز 

 رها:باران جان یه ذره نفس بگیر االن میگم
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 بهار:بگو ببیرم
 هر چی شده بود بهشون گفتم.

 باران:واقعا
 عصر بچه ها رفتن تلویزیون رو روشن کردم داشتم نگاه میوردم.

 سیما:رها بیا شام
 رها:اومدم

 خوابیدم.بعد از شام ظرفا رو جمع کردم و رفتم 
 یه هفته از اون روز میگذره و امروز باید جواب قطعی رو میدادم.

 قرار بود اتابک بیاد دنبالم.5ساعت 
شیدم یه ارایش ملیح هم کردم ،کیفمو  شلوار قهوه ای پو شال و  یه مانتو کرو با 

 برداشتم و رفتم پایین.
 بود .5دقیقه به 5

 گوشیم زنگ خورد.
 رها:بله 

 اتابک:بیا دم درم
 رها:اومدم 

 رفتم پایین اتابک دم در بود سوار ماشین شدم.
 رها:سالم

 اتابک:سالم
 دیگه هیخ حرفی نزدیم.



 25 نیریتصادف ش

 تو فور بودم استرس گرفته بودم
 اتابک:رها جان رسیدیم

 پیاده شدم .با هم رفتیم داخل کافی شاپ. 
 رفتیم دنج ترین جا نشستیم.

 +چی میل دارید؟
 اتابک:چی می خوری؟

 رها:قهوه
 تا کاپ کیک 2تا قهوه با  2اتابک:

 مرده رفت.
 اتابک:خوب جوابت چیه؟؟؟

 رها:خوب قبوله اما...
 اتابک:اما چی؟

 رها:خانوادت مرو قبول میورن؟
 اتابک:اره باید قبول کرن.

 بعد از خوردن قهوهامون اتابک رفت تا حساب کره.
 اومدیم بیرون سوار ماشین شدیم.

 اتابک:رها
 رها:بله

 ه باش فردا بریم تا مامانم تو رو ببیرهاتابک:اماد
 رها:باشه
 رسیدیم.
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 رها:اتابک بابت همه چی ممرون
 اتابک:چه عجب تو اسم مرو صدا کردی.

 خردم گرفت.
 رها:خ
 دافظ 

 از ماشین پیاده شدم.
 اتابک:خدافظ خانوممم

 با لفظ خانومم یه جوری شدم.
 چ رفتم تو خونه

 رها:سالم سیما جون خوبی؟
 دخترم مرسی تو چطوری راستی قرارت چی شد خوب پیش رفت؟سیما:سالم 

 رها:آره قبول کردم قراره فردا برم تا مادرشو ببیرم.
 سیما:باشه عزیزم هر چه صالحه انشاالله.

شتم به اتابک فور می کردم  شیدم و دا سامو عوض کردم و دراز ک رفتم باال و لبا
 که یهو برام اس ام اس

 بود. اومد،گوشیمو برداشتم اتابک
 اتابک:سالم

 رها:سالم
 میام دنبالت آماده باش.5اتابک:رها جان فردا ساعت 

 رها:چشم
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 اتابک:چشمت بی بال.
 رها:اتابک؟
 اتابک:جانم

 رها:استرس دارم
 اتابک:هیچی نمیشه فردا میبیرمت خانوم کوچولو،فعال خداحافظ

 رها:حدافظ
ا رسللمی و تقریباز خواب بیدار شلللدم و رفتم یه دوش گرفتم و بعدم یه تیپ 

سللرگین زدم و مرتظر اتابک موندم،اما از اسللترس قلبم داشللت از جاش کرده 
 میشد.

 اتابک یه تک زد،رفتم پایین.
 سوار ماشین شدم.

 اتابک:سالم خوبی؟
 رها:سالم آره.

 استرس شدیدی داشتم چشمان
 بستم.

 اتابک:رها جان رسیدیم.
 چشمامو باز کردم و پیاده شدم.

 خ کرده بود.اتابک دستمو گرفت.از استرس دستام ی
 اتابک:رها نگران نباش،بیا بریم.

 اتابک زنگو زد یه خانمی که انگار خدمتوارشون بود درو باز کرد.
 +سالم آقا بفرمائید
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 اتابک:سالم
 مرم یه سالم دادم و رفتیم داخل.

 +آقا مادرتون تو سالن پذیرایی مرتظرتون هستن.
 اتابک:آها باشه.
 با اتابک رفتیم.

 اتابک:سالم بر مهراز خودم.
 مهراز:سالم پسرم

 رها:سسالم
 مهراز:سالم عزیزم

 بشیرید
 مهراز:خوب پسرم ازت خوشش اومده دختر خوشگلی هستی.

 رها:مرسی ممرون.
 مهراز:خوب عزیزم از خانوادت بگو.

 رها:خوب،خوب من حانوادم رو تو یه حادثه از دست دادم و.............
 د دختری که دوست داشتی هان.مهراز:اتابک این بو

 اتابک:مامان من رها رو دوست دارم و از شمیم بهتره.
 مهراز:شمیم مگه چشه که تو ازش خوشت نمیاد.

 اتابک:مادر من اون ه*زست.
 مهراز:تو چطور انقدر مطمئری؟

 اتابک:من مطمئرم و میتونم اثبات کرم.
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 مهراز:چه جوری ؟
 اورد و به مادرش داد.اتابک از تو جیب کتش یه پاکت در 

اتابک؟حاال تصللمیم با خودتونه،یا رها رو به عروان عروسللتون قبول میورید یا 
 مرم دیگه پامو تو این خونه نمی زارم.

 اتابک:رها پاشو بریم.
 سریع پاشدم

 اومدیم بیرون سوار ماشین شدیم
 رها:اتابک

 اتابک:جونم
 رها:االن می وام کجا برای؟

 میرم اونجااتابک:یه خونه دارم 
 رها:آها

 اتابک مرو رسوند خونه و رفت
 رها:سیما جون من اومدم،سیما جون!!!

 کجاست پس؟؟؟
 رفتم تو اتاقش نبود،رفتم آشپزخانه یه کاغذ روی ی چال چسبانده بود.

 سیما:رها جان من رفتم بیرون یه ذره خرید کرم.
 رفتم اتاقم لباسمو عوض کردم،اعصابم خورد بود .

شه از رفتم پایین  شیم آهرگ هروزم می شیدم با گو رو مبل جلوی تی وی دراز ک
 اشوان رو گزاشتم.

 من هروزم حس میورم یه احساسی میتونه بین ما دوتا باشه
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 هروزم میشه هر روز صبح دوتا چشمام به عشق دیدن تو وا شه
 من هروز درگیر اون روزام من هروز درگیر خاطراتم

 شممن دوست دارم تا همیشه با تو با
 هروزم میشه یه احساسی ما بین ما باشه

 نباید قلبت از من جدا باشه
 هروزم پیش تو میلرزه دستم معلومه هروزم به تو وابستم

 هروزم میشه کرارت آروم بود مثه دیوونه ها تا صبح تو بارون موند
 هروزم پیشت حس میشه آرامش من این حسو می وامش

 توست آهرگ هروزم میشه اشوان
 ایرجوری حساسم معلومه یه حسی هست بازم وقتی روت

 مگه دیوونم که بگذرم بذارم برم
 وقتی کرار تو آسونه س تی هر لحظه کرارمونه خوشب تی

 مگه دیوونم که بگذرم بذارم برم
 من هروز درگیر اون روزام من هروز درگیر خاطراتم

 من دوست دارم تا همیشه با تو باشم
 باشه هروزم میشه یه احساسی ما بین ما

 نباید قلبت از من جدا باشه
 هروزم پیش تو میلرزه دستم معلومه هروزم به تو وابستم

 هروزم میشه کرارت آروم بود مثه دیوونه ها تا صبح تو بارون موند
 هروزم پیشت حس میشه آرامش من این حسو می وامش **
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 )پیشرهاد میورم حتما دانلود کرید(
 بودم.داشتم گوش میدادم و چشمامو بسته 
 با صدای سیما جون به خودم اومدم

 سیما:سالم دخترم
 رها:سالم

 سیما:چی شد؟؟؟؟؟
رها:هیچی رفتیم مادرش گفت از خانوادم بگم مرم همه چی رو گفتم نمیدونم 

 چی شد یهو به اتابک گفت این بود دختری که می واستی و.....
 سیما:نمیدونم واال خودتو ناراحت نون،درست میشه.

 نیست؟؟گشرت 
 رها:چرا

 سیما:پس پاشو بریم شام ب وریم.
 رها:بریم

 وسایال رو چیدم رو میز سیما هم غذا رو کشید و اورد.
 رها:به به ماکارونی

 شروع کردیم خوردن
 رها:دستت درد نوره عالی بود.

 سیما:نوش جونت عزیزم
از ب بعد از شللام ظرفا رو جمع کردم و رفتم اتاقم کالفه بودم آروم در بالون رو

 کردم داشت بارون میومد.
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شم و اهرگ  شتم تو گو صردلی که توی بالون بود هردزفریامو گزا ستم رو  ش ن
 اشک از میثم ابراهیمی رو پلی کردم.

 اشک رویه گونه هام یه یادگاریه اشک جزو زندگیمه خیلی عادیه
 اشک همدمه چشایه بی قرارمه اشک مرهمه غمای گرگو مبهمه

 ه از همه اشک یعری جایه من تو زندگیت کمهاشک یعری من دلم گرفت
 اشک حرف بی صدایه قلب شوستمه اشک رنگ عشقه رنگ غربتو غمه

 اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آیره مونده تویه خلوتم
 راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعری با سووته شب یوی شدن

 ی کاش عاشقت نمیشدمگریه میورم به حال و روز بی ودم اشک یعر
 توست آهرگ اشک میثم ابراهیمی

 زل زدم به آیره جای چشمتو هروز دوست ندارم این عذابو حس کری یه روز
 اشک یعری وایستادن تو اوج خستگی درد قلبه که نمیشه جایی ام بگی

 رنگ در پریده بس که مرتظر شدم تو بهم بدی نوردی بد شدم خودم
 آسمون اشک یعری عطر تو هوایه خونمونپرسه میزنم دوباره زیر 

 اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آیره مونده تویه خلوتم
 راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعری با سووته شب یوی شدن

 گریه میورم به حال و روز بی ودم اشک یعری کاش عاشقت نمیشدم
 کم کم داشت خوابم میبرد.

دم و در بالون رو بسللتم.رو ت تم دراز کشللیدم بشللمار سلله هردزفریامو در اور
 خوابم برد.
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 با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم.خوابالو گوشی رو برداشتم.
 رها:بله

 بهار:سالم عزیزم
 رها:سالم

 بهار:رها خواب بودی؟؟
 رها:آره

 ها 1:30بهار:وا ساعتی
 یهو نشستم رو ت ت.

 رها:چی؟شوخی میوری!
 بهار:نه

 بیدمرها:چه قدر خوا
 بهار:بدب ت اتابک

 رها:زهر مار
 بهار:خ     خ

 آها راستی یادم رفت برای چی زنگ زدم،میای بریم خرید.
 رها:آره بریم.

 میام دنبالت. 5:30بهار:پس 
 رها:اوکی بای

 بهار:بای
 لباسمو عوض کردم و رفتم تو آشپزخانه.

 سیما حواسش نبود و داشت غذا میپ ت.
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 سالم کردم.شیطرتم گل کرده بود،بلرد 
 رها:سالااام

 سیما:وااااااااااااای ترسیدم.
 یهو زدم زیر خرده خیلی بامزه شده بود ترس

 یده بود.
 یه دل سیر خردیدم.

 رها:چی داری میپزی سیما جونم.؟
 سیما:خورشت کرفس

 رها:آها
 سیما:اگه کاری نداری بیا ساالد درست کن.

 رها:باشه
وع یما شسته بود و با پیاز برداشتم و شررفتم از تو سیرگ خیار و گوجه رو که س

 کردم درست کردن.
 گوشیم زنگ خورد.پاشدم دستامو تمیز کردم.

 گوشی رو جواب دادم.
 رها:جانم

 اتابک:سالم خانومم خوبی؟؟؟
 رها:سالم خوبم مرسی تو چطوری؟

 اتابک:مرم خوبم
 رها:کجایی؟؟؟
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 اتابک:هتل
 رها:ناهار خوردی؟؟

 اتابک:نه
 ه اتابوو برای ناهار دعوت کرم.یهو به سرم زد ک

 رها:اتابک ناهار بیا ایرجا
 اتابک:نه یه چیز می ورم.

 رها:ا اتابک بیا دیگه
 اتابک:باشه خانوم کوچولو

 رها:پس فعال بای
 اتابک:بای

 سیما:کی بود؟؟؟
 رها:اتابک

 رها:سیما جون
 سیما:باز چی شده؟

 رها:من اتابوو برای ناهار دعوت کردم.
 سیما:چرا ؟

 رها:همیرطوری
 سیما:اشوال نداره عزیزم برو لباستو عوض کن.

 لپ سیما رو ب*و*سیدم.
 رها:مرسی سیما جون

 رفتم باال در کمدم رو باز کردم.
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 یه شلوار لی سفید با یه پیراهن مدل مردانه برفش برداشتم و پوشیدم.
 اموهامم دم اسبی بستم و یه خط چشم نازک با ریمل و به رژ برفش مات زدم،ب

 عطر مورد عالقم هم دوش گرفتم و رفتم پایین.
وقتی وارد اشپزخونه شدم مثل همیشه به به و چه چه سیماجون بلرد شد رفتم  

و صللورتشللو ب*و*سللیدم که همزمان شللد با صللدای زنگ در رفتم و از آیفون 
ستاده درو  ست گل ای شه خوش پوش با یه د صویری دیدم که اتابک مثل همی ت

شد برای چردثانیه نگاهش روم  باز کردم و مرتظر  شدم که بیاد داخل وقتی وارد 
تابک فرق  میورد  ما ا پایین مم دختر ازادی بودم ا نداختم  خیره موند سللرمو ا
چون عاشللقش بودم عالوه بر اون تا حاال مرو سللر باز ندیده بود گلو به سللمتم 

 دراز کرد گرفتم و تشور کردم 
 اتابک:خیلی خوشگل شدی

 رها:مرسی 
اتابک بعد من وارد پذیرایی شللدیم من به سللمت اشللپز خونه رفتم تا میزو اول 

 بچیرم و صدای احوال پرسی سیماجونو اتابوو میشریدم
 میزو چیدم که صدای سیما جون بلرد شد

 سیما:رها جان مادر یه چایی بیار لطفا 
 رها:سیما جون میزو چیدم بعد نهار چای بیارم بهتر نیست غذا سرد میشه

صللداشللونو نشللریدم داشللتم به تزیین میز نگاه میوردم که اگه موردی داره دیگه 
شدم و به روش  شم  شم تو چ شدن با اتابک چ شون وارد  ست کرم که هردو در
ساعت حدودای هفت بود که مادر اتابک زنگ زد و  ستیم  ش لب رد پاچیدم و ن
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 مجبور شد بره اصال دلمون نمی واست از هم جداشیم روز خیلی خوبیو باهم
داشللتیم رو ت تم دراز کشللیده بودم و داشللتم به اتفاقای امروز فور میوردم که 

 سیماجون درزد و وارد شد نشست کرار ت تم 
سیما:رها جان تبریک میگم مادر انشااله مادرشم راضی میشه خیلی پسر اقاییه 
ماشااله هزار ماشااله خوش بر و روام هست هزار الله و اکبر مثل خودت خیلی 

 اینبهم می
 رها:سیماجون اگه مادرش راضی نشه که نمیتونیم باهم ازدواج کریم.

 سیما:نه مادر انشااله راضی میشه من دلم روشره
 رها:امیدوارم

شمامو باز  شیم چ صدای االرم گو صبح با  شب ب یر گفتیم و هردو خوابیدیم 
شم یه  سرحال ب کردم روت تیمو مرتب کردم و یه دوش پرج دقیقه ای گرفتم که 
شتم و به  شوی کیفمو بردا شوی و مقرعه م شن با مانتوی م شلوار جین ابی رو

 سمت دانشگاه حرکت کردم
 چرد مین بعد رسیدم ،رفتم سرکالس. 

 اتابوو دیدم تا مرو دید یه چشمک زد ،خردم گرفت.
 رفتم نشستم استاد اومد و شروع کرد به درس دادن. 

 کالسام تموم شد و رفتم خونه.
 رها:سالم 

 :سالم عزیزم ،خسته نباشیسیما
 رها:سالمت باشی سیما جونی
 سیما:یه خبر خوب برات دارم 
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 رها:چه خبری؟ چی شده؟
 سیما:مادر اتابک زنگ زد 

 رها:واقعا چی میگفت
 سیما:برای امر خیر 

 رها:چی؟یعری قبول کرده
 سیما:اره

 وااااااااای باورم نمیشه.
 سریع رفتم.اتاقمو به اتابک زنگ زد 

 انم خانومماتابک:ج
 رها:سالم 

 اتابک:سالم خوبی؟
 رها:خوبم مرسی اتا سیما جون راست میگه 

 اتابک:چیو؟
 رها:که مامانت با ازدواج ما موافقت کرده

 اتابک:اره عزیزم 
 رها:واااای اتابک خیلی خوشحالم

 اتابک: مرم خانوم خاموما
باسلللامو عوض کردم و رفت عدش ل بت کردم وب بک صللح نا با ا گه   میه ذره دی

 پایین.سیما داشت میز شام رو اماده میورد
 سیما:بیا بشین
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 نشستم فضولیم گل کرده بود
 رها:سیما جون خوب دیگه چی گفت؟

 سیما: هیچی گفت فردا برای امر خیر مزاحم میشن
 با حرف سیما اب پرید تو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن

 سیما:چه قدر هولی تو دختر
 خوابیدم.بعد از خوردن غذا رفتم 

صبح با صدای سیما بیدار شدم.و رفتم دوش گرفتم و لباسمو پوشیدم حوله رو 
دور موهام پیچیدم و رفتم پایین یه چرد لقمه نون پریر خوردم و به سللیما کمک 

بود رفتم تو اتاقم و یه دسللتی به اتاقم 5کردم ،یه نگاه به سللاعت کردم نزدیوای 
 روع کردم به اماده شدن.ش 6کشیدم.و یه ذره مرتب کردم و ساعت 

نشللسللتم.پشللت میزم و شللروع کردم به ارایش کردن یه ذره کرم زدم یه خط 
چشم.باریک با ریمل و رژ و رژ گونه گلبه ای زدم.یه کت دامن شیری با یه شال 
ستام  شیدم و از عطرم یه ذره به گردنم و مخ د سفید پو صردل  سفید با یه  حریر 

 زدم و رفتم پایین.
چه قدر خوشگل شدی،جای مادر خدا بیامرزت خالیه کاش بود  سیما:ماشااله

 و این روزا رو میدید.
ب ضم گرفته بود با ب ض.گفتم: مادرم نیست ولی شما هستید من شما رو عین 

 مامانم دوست دارم. یه اشک از چشم افتاد.
 سیما:گریه نون دختر گلم من همیشه کرارتم عزیزم 

 سیما رو ب ل کردم.
 ی دوست دارم سیما جووونم.رها:خیلی خیل
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تو ب ل سللیما بودم که یهو زنگ رو زدن اسللترس گرفته بودم اروم رفتم درو باز 
 کردم با سیما جون دم در مرتظرشون بودیم.

 سیما:سالم خیلی خوش امدید بفرمایید تو.
 مهرناز: سالم مرسی ممرون

 مرم اروم سالم کردم
 مهرناز:سالم عزیزم 
ساله اومد تو و بعدش اتابک با یه دسته 19، 18دختر تقریبا بعد مامان اتابک یه 

 گل رز که من عاشقش بودم اومد تو.
 اتابک:سالم 

 رها:سالم
 گلو ازش گرفتم.سیما طارف کرد مرم رفتم تا گل رو بزارم تو گلدون.

 نشستم تو اشپزخانه تا سیما جون بگه و چای بریزم.و ببرم.
 سیما:رها جان بیا 

 ری تم و رفتم بیرون از مادر اتابک.شروع کردم.و به همه گرفتم.سریع چاییا رو 
به رها جان  مهرناز:قبل از ایروه بریم سللر اصلللل مطلب من یه عذرخواهی 

 بدهوارم .رها جان معذرت می وام من زود قضاوت کردم. 
 رها:خودتونو ناراحت نورید هر چی بود گذشت بهتون حق میدم.

 مطلب مامان جون.اترا:خوب بهتره بریم سر اصل 
 مهرناز: همیرجور که همه میدونن اتابک از دخ
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سیدیم که رها جان را برای اتابوم  شش میاد ما هم امروز خدمت ر شما خو تر 
 خاستگاری کرم.

 سیما:من با این وصلت م الفتی ندارم اختیار رها جان دست خودشه.
 مهرناز:خوب بچه ها برن حرفای اخرشون رو بزنن 

 رم اتابک جانو به اتاقت راهرمایی کن.سیما: رها دخت
 رها:چشم

 با اتابک رفتیم اتاق. 
روی ت تم نشللسللتم اتابوم رو صللردلی میز کامپیوترم نشللسللت اتابک:االن ما 

 حرفی داریم بزنیم 
 رها:خب پس پاشو بریم بیرون دیگه. 

 اتابک:نظرت چیه ؟ 
 رها:نه

 سریع رفتم پایین اتابوم پشت سرم اومد.
 ؟بچه ها شیریری ب وریم یا نه؟ مهرناز: نتیجه

 رها:با اجازه سیما جون بله
 اترا:پس مبارکه

 اترا اومد و مرو ب ل کرد
 اترا:وااای چه زنداداشه هلویی

یه نیم ساعت بعد رفتن مرم رفتم که ب وابم ساعت گزاشتم و خوابیدم.صبح با 
 صدای زنگ ساعتم بیدار شدم

 یم ازمایش خون بدیم اماده شدم و مرتظر اتابک موندم قراره بر
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 نیم ساعت بعد تلفرم زنگ خورد اتابک بود گفت:برم دم در 
سالم و  شدم و بعد  شین  سوار ما شتم رفتم بیرون  شده بودم کیفمو بردا اماده 
احوال پرسی راه افتادیم بعد ازمایشگاه که قرار شد دوروز بعد جواب بگیریم به 

م ارش دادیم.بعدش رفتینزدیک ترین کافی شلللاپ رفتیم و قهوه با کیک سللف
 دانشگاه بچه ها تو حیاط بودن رفتیم سمتشون 

 رهاو اتابک:سالم
همه جواب دادن به جز باران که گفت:شللما دو تا کجا بودید که سللاعت اولو 

 نیومدید .
 رها:خاک تو سرت که هیچوقت سالم نمیدی

 باران:زهرمار میگم کجا بودید
 یهوهومن گفت:کجا بودید؟

 ه بوددیگه هرسم گرفت
 رها:ازمایشگاه 

 بهار:ازمایشگاه ،ازمایشگاه برا چی؟
 اتابک:من و رها می وایم ازدواج کریم.

 رادوین:باید شیریری بدی داداش
 اتابک:شیریریم میدم بعد کالس همتونو ناهار میبرم بیرون حله.

 همه با هم گفتن حله.
به از دانشللگاه و دین بیرون و  2:30به سللمت کالس حرکت کردیم سللاعت 

سللمت رسللتوران شللیک حرکت کردیم بعد از ناهار اتابک من و به خونمون 
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سر و کولم باال میرفترد و الوی  ساعت بعد بچه ها با هم اومدند از  سوند نیم  ر
برنامه ریزی می کردند دیگه اعصلللابم خورد کرده بودند به همین خاطر بلرد 

 ینشدم آهرگ گذاشتم بلرد گفتم: خب بسه دیگه بلرد شین  قربد
خیر سرتون عروسی دوستتونه سرورتون.با این حرفم بچه ها بلرد شدن و دنبالم 
شپزخانه  صدای جیغ و دادای ما از آ سیما با  کردن بدو بدو پله ها اومدم پایین 

 اومد بیرون سریع رفتم پشت سیما قایم شدم.
ها رفتن مرم بعد از ایروه شللاممو خوردم و رفتم خوابیدم بود که بچه 9سللاعت 

 امروز
صبح بود که زنگ و زدن درو باز 9قرار بود اتابک جواب ازمایشو بگیره ساعت 

کردم اماطاقت نداشللتم مرتظرش بمونم دویدم سللمت حیاط تا رسللیدم بهش 
 نفسام ترد شده بود زود گفتم:چی شده؟

جواب سوالمو نداد سرشو انداخت پایین و به سمت خونه رفت یه لحظه م زم 
 ی شده؟ دویدم تا رسیدم بهش تی شرتشو گرفتم و کشیدم.از کار افتاد یعری چ

 رها:اتابک با تواما میگم چی شده؟
 اتابک:رها جان بیا باید صحبت کریم

 رها:چه صحبتی میگم چی شد؟
گاش کردم و  جب ن با تع یه. مایش مرف بدب ت شلللدیم جواب از بک:رها  تا ا

 گفتم:جدی میگی؟شوخی قشرگی نیست اتابک
 داره.اتابک:متاسفانه حقیقت 
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ید تو ب لش و  یه یهو مرو کشلل گه دارم و زدم زیر گر گه نتونسللتم گریمو ن دی
گفت:عشللقم گریه نون من تا آخر عمرم به عشللقمون پایبردم اما تو انشللاالله 

 ازدواج میوری و خوشب ت میشی ولی فور کرم جواب مثبت بوداااا.
شللاش سللرمو از رو سللیرش برداشللتم و به چشللماش زل زدم تا حقیقتو از تو چ

شیدم تو هم و  شته اخمامو ک سرکارم گزا شماش می ردید فهمیدم که  ب ونم چ
با عصبانیت مشت کوبیدم تو سیرش دستامو تو یه دستش و با یه دستش محوم 
ب لم کرد کمی که اروم شللدم از ب لش اومدم بیرون و بهم گفت:رها جان برو 

 حاضرشو بریم بیرون گفتم باشه و دویدم سمت خونه.
 عدیک ماه ب

 صبح با صدای سیما بیدار شدم.
 سیما:رها،رها جان پاشو

 از خواب پاشدم و یه دوش گرفتم لباسمو عوض کردم و رفتم پایین
 اترا:چه عجب رها جونم بیدار شدی بدب ت داداشم.

 رها:اااااا اترا.....
 اترا:بدو بچه ها ارایشگاهن زود بریم

مین بعد 20ماشللین شللدیم لباسللمو با وسللایالم برداشللتم و رفتم بیرون سللوار 
رسللیدیم وارد سللالن شللدیم و با بچه ها روبرو شللدیم که مرتظر ما بودن خانم 

 آرایشگر اومد و بهمون نگاه کرد و گفت:خب عروس خانم کدومن؟
سیت که بچه سمت اتاقی و گفت:خوب عزیزم عرو شون دادن مرو برد  ها مرو ن
 امشبه؟
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 رها:نه پس فردا عروسیه امروز  وحرابردانه.
 آرایشگر:اوکی

 آرایشگر:خب عزیزم پاشو لباستو بپوش.
خدای من خیلی خوب شلللده بودم  گاه کردم وااااااااااااای  ره ن به خودم تو آیی
خیلی عوض شللده بودم.موهامو مدل ابشللاری برام درسللت کرده بود و یه گل 

 صورتی به موهام زده بود یه آرایش نقره ای که خیلی کم بود اما فرق کرده بودم
 لباسمو برداشتم بپوشم که آترا وارد اتاق شد

آترا وارد اتاق شللد و با کلی به به و چه چه گفت:می وام کموت کرم لباسللتو 
بپوشللی.لباسللمو که پوشللیدم جلوی آییره وایسللادم تا خودمو نگاه کرم یه لباس 
دکلته که تا رونم ترگ بود و از رونم به پایین تور بود باال تره ی لباس نقره ای 

لیلی بود پایین لباس صورتی کفشامم نقره ای بود کفشامم پوشیدم و از اتاق اک
شگر در اومد رفتم بیرون.بچه صدای آرای سه که  سرم و ماچ و ب*و* ها ری تن 

 ازم جدا شدن و کلی تعریف کردن موبایل اترا زنگ خورد 
 اترا:اتابک اومد

و رو کشللید کرار سللرمقلبم عین چی میزد آروم پله ها رو رفتم پایین بهار پرده 
 گرفتم باال اتابک همیرطوری داشت نگام میورد

 رها:اتابک تموم شدما.
 ها با این حرفم زدن زیر خردهبچه

 اتابک دستمو گرفت و کموم کرد که سوار ماشین بشم
 تو ماشین دستمو گرفت و گذاشت رو دنده زیر دست خودش .

 اتابک:خیلی خوشگل شدی خانومم.
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 شتیپ شدی عزیزم.رها:مرسی تو هم خو
اتابک:شیطونه میگه مراسم و بی خیال بریم خونه بزاریم اونا هم واسه خودشون 

 خوش باشن.
 رها:اااااا اتابک از کی تا حاال این قدر بی ادب شدی؟؟؟!

اتابک:بودم رو نمیوردم ولی جدی رها امشللب این شللولی شللدی فردا چی 
 میشی تو رو خدا به فور قلب مرم باش خانمم .

ی رسللیدیم جلوی در خونه اتابویرا همه جلوی در بودن اسللفرد دود کردن و وقت
وارد شللدیم من چون پدر و مادرم تک فرزند بودن ب اطر همون ترها فامیل من 
سیما جون و دوستام بودن اما ماشاالله فامیالی اتابک تعدادشون زیاد بود وارد 

ط و نشستم همه وسشدیم و به سمت جایگاهمون رفتیم شرلو از سرم برداشتم 
داشتن میر*ق*صیدن که مهرناز جون اومد سمتمون ومرو اتابک رو بلرد کرد تا 
با هم بر*ق*صلیم که صلدای اهرگ با من میر*ق*صلی بلرد شلد ک همزمان 
بهار و باران و رادوین و هومن صللدای هوووووو کشللیدنشللون بلرد شللد و مرو 

 اتابک به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خرده
 اد روز اول اشراییمون افتادیم تو اون تصادف......تصادف شیرین.هممون ی

 اومدی تو زندگیم مرم واست کم نذاشتم
 نیمه ی گم شدمیو چشم از روت بر نداشتم

 چشمات آسمونه ب ضت ابر
 اشوات بارونه حتی باشه یه قطره

 یه صورت فرشته با چشایه شیطون
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 با نگاش مرو می وادو مرم میگم ای جون
 ای جون ای جون , شیطونای جون 

 با من میر*ق*صی وقتی میر*ق*صی
 من ازت خوشم میاد به دلم نشستی

 با من میر*ق*صی یه جوری میر*ق*صی
 من ازت خوشم میاد به دلم نشستی

 باورش س ته فوق العادست
 دارن هر لحظه نشون میدن ما رو با دست

 باورش س ته ما چقد تومیلیم
 خیلی وقته تو یک تقدیریم

 بده دلو بده , تو ب لم قرو بدهدلو 
 بر*ق*ص به سازم اون کمرو عقب جلو بده

 داره میره داره میره , قلبم پیشش گیره
 هرجا بره ماله مره پس مهم نیست که پیشش کیه

 ای جون ای جون , شیطون
 با من میر*ق*صی وقتی میر*ق*صی

 من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
 یبا من میر*ق*صی یه جوری میر*ق*ص

 من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
 توست آهرگ با من میر*ق*صی حسین تهی و سامی بیگی

 با من میر*ق*صی نبیرم نشستی ها
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 با من میر*ق*صی واقعا بی نقصی
 دنیا پر استرسه و جالبه که تو ریلوسی

 ازت خوشم میاد با من میر*ق*صی من
 دنیا پر استرسه جالبه که تو ریلوسی

 تی میر*ق*صیبا من میر*ق*صی وق
 من ازت خوشم میاد به دلم نشستی

 با من میر*ق*صی یه جوری میر*ق*صی
 من ازت خوشم میاد به دلم نشستی

 با من میر*ق*صی وقتی میر*ق*صی
 من ازت خوشم میاد به دلم نشستی

 با من میر*ق*صی یه جوری میر*ق*صی
 من ازت خوشم میاد به دلم نشستی

 آره آره همه چی تومیله
 خوشم میاد به دلم نشستیمن ازت 

 )با من میر*ق*صی( )تهی و سامی بیگی(
اخر شللب بود که اعالم کردن برای صللرف شللام به سللمت میز برن بعد رفتن 
مهمونا خسته و کوفته به اتابک گفتم:تو رو خدا مرو زود برسون خونه که دارم از 

سریع خدافطی کردم و رفتم خونه اولین کا سیدیم  ستگی میمیرم،وقتی ر ی رخ
که کردم خودمو از شر گیره های سرم خالص کردم و پریدم سمت حموم وقتی 

 از حموم اومدم خزیدم تو جام و بشمار سه خوابم برد.
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ساعت  ساعت کردم  شدم یه نگاه به  سیما جون بیدار  صدای  بود وای چه  ۳با 
 قدر  خوابیدم.

 سیما:  پاشو یه چیزی ب ور. 
 رها:چشم

امو عوض کردم و رفتم پایین یه ذره غذا خوردم و دست و صورتم را شستم لباس
 رو کاناپه نشست

م وتلویزیون رو روشللن کردم یه ذره تلویزیون دیدم و رفتم وسللایالیی که فردا  
 خوابیدم.9می واستم را آماده کردم و ساعت 

 صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم.
 م موهایم از باال جمعدست و صورتم را شستم یه ذره کرم با یه رژیم صورتی زد

کردم شلوار لیمو با یه تاپ دکمه دار پوشیدم و کیف و شال و مانتومو برداشتم و 
 رفتم پایین.

 رها:سالم سیما جونم
 دقیقه دیگه اتابک میاد.20سیما:سالم دخترم بیا صبحانه ب ور 

سر کرم آیفون رو  شالمو  شیدم تا اومدم  ترد ترد یه چرد لقمه خوردم مانتومو پو
 دن.ز

 سیما: رها جان اتابوه بدو 
 رها: اومدم ،اومدم

آروم لپ سیما رو ب*و*سیدم و باهاش خداحافظی کردم و رفتم بیرون و سوار 
 ماشین شدم.

 رها:سالم 
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 اتابک:سالم چطوری ؟
 رها:خوبم

 اتابک:خوب خدا رو شور
 چرد مین بعد رسیدیم از ماشین پیاده شدم.

 اتابک:رها
 رها:جانم

 نره زنگ بزن میاماتابک:یادت 
 رها:باشه خداحافظ 

 اتابک:خداحافظ عزیزم
 وارد آرایشگاه شدم

 رها:سالم نگار خانوم
 نگار:سالم عزیزم لباساتو در بیار بروتو اون اتاق تا من بیام.

 رها:چشم
 مانتو و شالم رو در آوردم و مرتظرش نشستم.

زدن اترا و  چرد مین بعد اومد و شللروع کرد درسللت کردن من که یه دفعه درو
 مهرناز جون اومدن تو

 رها:سالم
 اترا:سالم رها جون خوبی ؟

 رها:خوبم مرسی تو چطوری ؟
 اترا:عالی
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 مهرناز:سالم دخترم خوبی؟
 رها:خوبم شما چطورید؟

 مهرناز:خوبم عزیزم
 اونا هم نشستن و دو تا خانم شروع کردن موهاشونو درست کردن.

 چرد ساعت بعد کارم تموم شد
 جون ایرجا آییره نیست خودمو ببیرم. رها: نگار

 نگار:لباساتو عوض کن بعد بیرون هست
 رها:باشه

یه آییره  با کمک نگار جون لباسللمو عوض کردم و نگار جون مرو برد جلوی 
 قدی وااااااااااااای چه خوشگل شده بودم

موهامو جمع کرده بود و جلوشم مدل خامه ای درست کرده بود و یه تاج خیلی 
شگل ر شده خو شده بود خیلی عوض  شم خیلی خوب  شته بود آرای سرم گزا و 

 بودم یه نگاه به لباسم کردم قسمت باالی لباسم
با گیپور های خیلی خوشللگلی کار شللده بود و حلقه ای بود روی دامن لباسللم 

 هم کار شده بود و حیلی خوشگل بود.
 همیرطوری داشتم خودمو نگاه میوردم و حواسم به اطرافم نبود.

را:وااااااااااااای رها چه خوشللگل شللدی البته خوشللگل بودی و خوشللگل تر ات
 شدی.

با صدای اترا برگشتم سیما جون و مهرناز جون وایساده بودن سیما چشاش پر 
 شده بود.

 رها:ماشاالله دخترم چه خوشگل شدی.
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 یاد خانوادم افتادم و چشام پر شد.خودمو کرترل کردم که نزنم زیر گریه......
شد ، یوی از خانوما  در و چردتا شگاه زده  شیدم ، در ارای رد باز کنفس عمیق ک

به من گفت : عروس خانوم اماده باش اقای داماد می  فیلمبردار اومد تو و رو 
 خواد بیاد .

شد ،با  ستادم ، اتابک وارد  شگاه ای ست ، رو به روی در ارای ش لب ردی رو لبم ن
ست و ار ش سته گل و به دیدن من لب رد عمیقی رو لبش ن سمتم اومد و د وم به 

 سمتم گرفت ، دسته گل و گرفتم 
 اتابک: خانومم چه خوشگل شدی.

. 
ابرویی باال انداختم و لب ردم عمیق تر شلللد ، اتابک جلوتر اومد و دسللتم و 
گرفت ، با اشللاره ی فیلم بردار باهم هم قدم شللدیم و بیرون رفتیم ، وقت اتلیه 

عوسللامون، به سللمت باغ رفتیم تو کل مسللیر ، اتابک داشللتیم بعد از گرفتن 
سللاکت بود مرم حرفی نمی زدم، فقط لب رد بود که مهمون لبامون میشللد ، از 
در باغ وارد شللدیم ، وقتی به وسللط باغ که یجورایی مثل پیسللت ر*ق*ص بود 
شد ،  ضا پر دود  شد ، نور افون روی ما دوتا افتاد ، ف سیدم ، همه جا تاریک  ر

 ردی زد و گفت: بانوی من افت ار یه دور ر*ق*ص و به من میدید، اتابک لب
 ::باکمال میل .

 پ ش شد و همراه شدیم اهرگ
 دنیارو من دارم . دستام تو دست عشقمه

 قد خدای آسمون من تورو دوست دارم
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 با تو خوشب ت ترین
 عاشق ِ رو زمیرم

 قسم به تو که تا ابد
 تویی عزیزتریرم

 با تو خوشب ت ترین
 اشق ِ رو زمیرمع

 امشب تو اوج ِ آسمون
 کرار ماه میشیرم

 نازنیرم به ترت
 چه قشرگه این لباس

 مرو تو مال همیم
 دنیا مال ما دوتاس

 بده دستاتو به من
 ماه نقره کوب من

 با تو جاودانه میشه

 کردم انت ابی چه بشه کور حسودا چشم ♫♫♫لحظه های خوب من 
 بگردمامشب یه تیوه ماه شدی دور چشات 

 واژه به واژه خط به خط من به تو فور میوردم
 که این ترانه ی قشرگو به تو هدیه کردم

 نازنیرم به ترت
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 چه قشرگه این لباس
 مرو تو مال همیم

 دنیا مال ما دوتاس
 بده دستاتو به من
 ماه نقره کوب من

 با تو جاودانه میشه

 … ♫♫♫لحظه های خوب من 
 )نازنین()احمد سعیدی(

ر*ق*ص ، سیل تبریوات به سمتمون اومد دوشادوش هم راه میرفتیم و بعد از 
جواب تبریوات و میدادیم تو جایگاه عروس و داماد نشللسللتیم ، سللیما جون با 
شید ، مادر  شاءالله به جفتتون به پای هم پیر  سفرد اومد کرارمون و گفت: ما ا
 اتابک مهمونارو به صللرف شللام دعوت کرد ، ماهم به سللمت میز م صللوص

 رفتیم
با تموم ادا اطوارای فیلم بردار شاممونو خوردیم ، تو کل شب با نگاهمون باهم 

 حرف زدیم
بعد شللام  یه ذره دیگه ر*ق*صللیدیم و کم کم همه داشللتن میرفتن با همراهی  

 سیما و مهرناز جون سوار ماشین شدیم. 
و یه بعضللی از مهمونا مرتظر بودن که ما رو تا خونمون همراهی کرن بچه ها ت

ماشین نشسته بودن و هی جیغ و داد میوردن کمی بعد رسیدیم دم در خونمون. 
 مهرنازجون ب لم کرد و گفت: مراقب پسرم باش. 
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 سیما با گریه به اتابک گفت:مراقبه دخترم باش 
سیما انداختمو گریه  شت با گریه خودمو تو ب ل  ست اتابک گزا ستمو تو د و د

 کردم.
 :مراقب خودت باش خوشب ت بشی عزیزه دلم. سیما با ب ض دم گوشم گفت

ست اتابوو گرفتم و بعد از کلی گریه و زاری رفتیم  از اغوشش اومدم بیرون و د
 خونه.

رفتیم تو سری خودمو از شر کفشای پاشره بلردم راحت کردم اومدم برم سمت 
تا ترس برگشللتمو  یه آن خودمو بین زمین و هوا حس کردم  که  تاق خوابمون  ا

به گردن اتابک.تو چشللماش چرد حس م تلف رو میشللد حس کرد چسللبیدم 
سمت اتاق خواب رفتیم مرو رو ت ت  شدن و... به  سته  شق ،خوا سي مثل ع ح
گذاشللت و روم خیمه زد چشللمام تو چشللماش قفل شللده بود به هیخ عروان 
شد و لباش  سرسم نزدیک  سرش به  شم ازش بردارم همیرطوری  ستم چ نمیتون

ذره گزشته بود اتابک سرشو کشید عقب و یه نفس عمیق  لبامو به اتش کشید یه
کشللید بدون ایروه نگاهی بهم بردازه گفت:خانم کوچولو پاشللو لباسللتو عوض 

 کن.
 پاشدم موهامو باز کردم و رفتم حموم. 

اخیششششششش چه قدر حموم میچسبه خودمو شستم و حولمو پوشیدم و 
و می ورد و تلویزیون ت رفتم بیرون اتابک رو ت ت نشللسللته بود و داشللت چای

 اتاق روشن بود.
 حس میوردم ات

 ابک مرو نمی واد اصال نمی واد با من باشه.
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ستم برم بیرون که  شب ب یر گفتم و خوا شدم و زیر لب یه  از جلوی اتابک رد 
 دستمو گرفت و کشید طرف خودش نتونستم خودمو کرترل کرم و افتادم روش

سرمو بلرد کردم و نگاش کردم ا شونیم اروم  شام نگاه کرد و اروم پی تابک تو چ
شب با  شت رو لبام........و اون  شو گزا شامو و اروم لبا سید بعد چ رو ب*و*
یای  خدافظی کردم و وارد دن یای دخترانم  با دن بک  تا نه ا قا عاشلل های  مه  زمز

 جدیدی شدم.
 اتابک:رها خانومم پاشو 
 اروم چشمامو باز کردم 
 اتابک:صبح ب یر نفسم

 رد تو دلم اب میشد. با حرفاش ق
 رها:صبح توام ب یر 

 اتابک شیطون نگام کرد و گفت:خوبی؟؟؟؟؟؟
 سرمو انداختم پایین و اروم گفتم: اره 

 اتابک سعی میورد خردشو کرترل کره گفت:لپاشو چه گل انداخته
 دلم می واست خفش کرم خو خجالت میوشم.
 یه نگاه بهش انداختم و گفتم: ب رد راحت باش 

مرو کشللید تو ب لش و زد زیر خرده همیرطوری داشللت می ردید مرم  با خرده
خردم گرفته بود که یهو صللدای ایفون بلرد شللد خودم از ب ل اتابک کشللیدم 

 بیرون که یهو زیر دلم درد گرفت و یه اخ   خ گفتم.
 اتابک:چی شد؟؟؟؟؟؟
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 رها:هیچی برو درو باز کن.
 اتابک رفت تا درو باز کره .

 چرد مین بعد اومد اتابک:مامانیرا اومدن و صبحانه اوردن 
 رها: دستشون درد نوره من برم حموم میام تو هم برو پیششون

 اتابک:باشه می خواد کموت کرم 
 رها:نه عزیزم تو برو پایین

اتابک رفت پایین مرم مالفه رو دورم پیچیدم و رفتم حموم مالفه رو تو سللبد 
یر اب بدنم راحت شد . خودمو شستم و حولرو دورم لباس ها گزاشتم و رفتم ز

 پیچیدم و اومدم بیرون. 
یه شلوارک جین تا زیر زانوم با یه تاپه بردی قرمز پوشیدم ویه کمی عطر با یه رژ 

 سرخابی زدم و موهامم شونه کردم و خیس دورم ری تم
 رفتم پایین سالم بلردی کردم. 

 مهرناز:سالم عزیزم 
 م خوبی؟سیما:سالم دختر گل

 رها:خوبم عزیزم 
 اتابک:رها چرا موهاتو خشک نوردی

 رها:حسش نیست خودش خشک.میشه 
اتابک.دستمو گرفت و برد تو اتاق مرو نشوند رو صردلی و سشوار رو زد به برق 
 و شروع کرد موهامو خشک کردن چرد مین بعد خشک کردن موهام تمام شد.

 حانه ب وریم.اتابک:حاال شد ،حاال خانومم پاشو بریم صب
 با هم رفتیم پایین و شروع کردیم به خوردن صبحانه. 
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 یه نیم ساعت بعد اترا،باران و بهار اومدن که برای پات تی امادم کرن.
بچه ها شروع کردن به درست کردن موهام و بهارم ارایشم کرد لباسمو و که یه 

صورت هفت باز بود و قد شت لباس به  ستین حلقه بود که پ باس هم ل پیراهن ا
 تا زیر زانوم بود کفشامم پوشیدم و رفتم پایین. 

 اتابک با دیدن من صوتی زد گفت:به به خانوممو.
تا اتابک این حرف و زد زنگ رو زدن سللیما جون درو باز کرد رادوین و هومن 

 اومدن تو. 
 رادوین:سالم به همگی

 هومن:سالم 
تا لباساشو عوض کره یه همه جواب سالمشون رو دادیم یه زره بعد اتابک رفت 

شلوار  شم تا ارنجش تا کرده بود و یه  ستیرا شیده بود و ا سفید پو پیراهن مردانه 
کتان مشوی هم پوشیده بود و ساعت برد مشوی.دستش انداخته بود. پسرا به 

 زور اتابک رو بردن کمی بعد مهمونا اومدن
میم میزدیم که یهو شکم کم مهمونا داشتن میومدن با اترا نشسته بودیم و حرف 

 اومد .
 شمیم:اترا جون مامرت کارت داشت

 اترا رفت و شمیم جای اترا نشست.
با تو  تابک  پاپتی فور نون که ا با پوزخرد گفت: ببین دختره  یه زره نگام کردو 
ستش میارم و تو هم هیخ غلطی  سی کرده من ازش میگذرم من اتابوو به د عرو

 نمیتونی بوری.
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 مشت کرده بودمو و فشار میدادم از عصبانیت دستانو
سی یتیمی  سوخته چون تو بی ک ست  ست نداره و فقط دلش وا اتابک تو رو دو
،بی پدر مادری اتابک از روی ترحم باهات ازدواج کرده اتا... خواسلللت بازم 

 بگه که بچه ها اومدن و شمیم پاشد و رفت
سعی کردم خودمو کرترل ضم.گرفته بود ولی  صابم خورد بود و ب  م اروم کر ع

دسللتای مشللت شللدمو باز کردم ناخونای بلردم دسللتامو زخم کرده بود ولی 
 اهمیتی ندادم بچه ها کرارم نشستن.

سیما جون رفتن و بچه ها و اترا موندن تا خونه رو  شد و مهرناز و  سم تموم  مرا
 مرتب کریم.

رفتم لباسللامو عوض کردم و یه تیشللرت لیمویی با شلللوار مشللوی پوشللیدم و 
م جمع کردم و رفتم پایین و یه یه سللاعتی با بچه ها کار کردیم و بچه ها موهام

 نشستن و مرم رفتم چای بیارم.
 چای رو گزاشتم رو میز و کرار بچه ها نشستم. 

 اترا:رها 
 رها:جانم

 اترا:شمیم چی بهت میگفت
 باز حرفای شمیم یادم اومد.....

 رها:هیچی
 اترا:هیچی؟!!!!!!

 اشرا شدیم و از ایرجور حرفا.....رها:پرسید کجا با هم 
 اترا که انگار باور نورده بود گفت: اها
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سرا باران و بهار  شام نموندن پ سرا اومدن هر کاری کردم.برای  چرد مین بعد پ
 رو بردن و اتابک اترا رو .

 همه رفتن مرم رو کاناپه نشسته بودم. 
ت ک مرو دوسللیاد حرفای شللمیم افتادم یعری حرفاش میتونه راسللت باشلله اتاب

نداره و از روی ترحمه ولی نه نمیتونسللت ایرطور باشلله اون ب*و*سلله ها اون 
شه  شته با ست ندا شق بود...... با فور ایروه اتابک مرو دو حرفا همه از روی ع
مرو ن واد اشللوام و ری ت و شللروع کردم به گریه کردن با صللدای اتابک به 

 خودم اومدم
 اتابک: رها چی شده؟؟؟؟؟

 ب لش انداختمو گرىه کردم و اتابوم پشتم نوازش میوردخودمو تو 
 اتابک: چی شده ؟؟؟کسی چیزی گفته؟؟؟؟مشولی پیش اومده؟؟؟؟

 رها:اتابک
اتلللابلللک: جلللونلللم بلللگلللو... رهلللا: املللروز شللللملللیلللم بلللهلللم 

 …………………………………………گفت........
ک:غلط کرده دختره ی هر*ه من تو رو خیلی دوست اتابک من میترسم..... اتاب

 دارم خانوم قشرگم نترس من پیشتم ،هیچوقت ترهات نمیزارم 
اروم پیشونیمو ب*و*سید و گفت: پاشو دست و صورتتو بشور مرم زنگ بزنم 

 غذا بیارن. 
 رها:باشه
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شت تلویزیون نگاه  سته بود و دا ش ستم و اومدم. اتابک ن ش صورتمو  رفتم و 
شتیم نگاه میوردیم که  شید تو ب لش دا ستم اونم مرو ک ش میورد رفتم کرارش ن
ایفون رو زدن اتابک رفت درو باز کرد و چرد مین بعد غذا رو اوردن اتابک غذا 

 ها رو برد آشپزخانه. 
 اتابک:رها 

 رها:جانم
 بیااتابک:بدو 

 رفتم اشپز خانه روی میز کلی غذا بود.
 رها:اتابک برای دونفر انقدر غذا زیاد نیست.

 اتابک:نه همه رو االن می خوریم
پشت میز نشتم و یه ذره برای خودم کشیدم و شروع کردم به خوردن اتابوم هی 

 برام غذا میوشید.
 ورم چاق میشم. رها:وااااااااااااااااااای اتابک ترکیدم من هر دفعه انقدر ب 

 اتابک:تو چاقم بشی بازم خوشگلی. 
غذا رو خوردیم و پاشدم ظرفا رو جمع کردم و رفتم تو پذیرایی اتابوم بلرد شد 

 تلویزیون رو خاموش کرد تا بریم ب وابیم.
لباسمو عوض کردم کرار اتابک دراز کشیدم اونم شروع کرد موهامو ناز کردن و 

 دکم کم چشام گرم شد و خوابم بر
سامو عوض  ستم لبا ش صورتمو  ست و  شدم اتابک هروز خواب بود د صبح پا

 کردم و موهامم جمع کردم و رفتم پایین تا صبحانه اماده کرم
 صبحانه رو اماده کردم رفتم تا اتابک رو بیدار کرم 
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 رها:اتا،اتابک پاشو 
اروم چشللماشللو باز کرد و یهو مرو کشللید تو ب لش چون کارش یهویی بود یه 

 کشیدم.جیغ 
 اتابک:صبح به خیر

 رها: صبح توام ب یرفقط نمیتونستی بدون ب ل کردن من صبح به خیر بگی.
 اتابک: نه

 رها:باشه پاشو بریم صبحانه ب وریم 
 اتابک:باشه خانوم کوچولو

 رفتم پایین اتابوم چرد مین بعد اومد و شروع کردیم به صبحانه خوردن.
و رو جمع کردم و از اشللپزخانه اومدم اتابک رفت تو پذیرایی و مرم وسلللایال 

 بیرون خواستم برم پیش اتابک که تلفن زنگ خورد.
 رها: بله بفرمایید 

 مهرناز: سالم دخترم خوبی ؟اتابک چطوره؟
 رها: خوبم مرسی اتابوم خوبه

 رها:شما. چطورید اترا جان خوبه؟
 مهرناز:اره گلم سالم میرسونه

 رها:سالمت باشه 
 مهرناز:رها جان شام بیاید ایرجا 

 رها:چشم مامان جان حتما مزاحم میشیم.
 مهرناز:پس فعال خدافظ 
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 رها:خدافظ 
 رفتم پیش اتابک

 اتابک:کی بود خانوممم
 رها:مهرناز جون برای شام دعوت کرد

 اتابک:اها 
 بود که رفتم اماده شم  5:30ساعت 

 کردم اتابک رفت تا دوش بگیره مرم براش لباس اماده 
شتم و رفتم تا خودم اماده  شوی گزا شلوار کتان م سرمه اىبا  یه پیراهن مردانه 
شللم موهامو صللاف کردم و باالی سللرم محوم بسللتم یه خط چشللم باریک با 
ریمل و یه رژ صللورتی زدم و یه مانتو کتی سللرمه ای با شللال و شلللوار مشللوی 

وشیدم ه بودن رو پپوشیدم و کیف و کفش سرمه ایم که بچه ها برای تولدم گرفت
و از اتاق اومدم بیرون اتابوم از اتاق بیرون و یه نگاه به من کرز و گفت: اوهو 

 خانومممم ست کرده.
 با هم رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم.

 مین بعد رسیدیم اتابک زنگ رو زد اترا درو باز کرد.20
 اترا:سالااام به عشقولیای خودم

 اتاب
 ک:سالم بر خواهر خلم  

 رها:سالم عزیزم 
 اترا:یه ذره از این زنت یاد بگیر 

 اتابک خواست بگیرتش که رفت پشت مهرناز جون وایساد. 
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 مهرناز:باز شما دو تا شروع کردید
 بعد از سالم و احوال پرسی رفتیم داخل. 

 مهرناز: رها جان برو باال لباساتو عوض کن
 رها:چشم

 اترا:بیا من.ببمرمت
شتم و پوشیدم موهامم باز کردم و دورم با هم رفتیم باال لبا سمو از تو کیفم بردا

 ری تم عطرمم زدم و با اترا رفتیم پایین.
 کرار اتابک نشستم و اترا هم کرار ما نشست که زنگو زدن. 

 اتابک:کسی قرار بود بیاد
 اترا:اره عمو هوشرگیرا قرار بود بیان 

شده بود و این از حالتاش معلوم بود  صبانی   سریع رفتم باال و موهامواتابک ع
شت رفتم پایین  شوالی ندا سم بلرد بود و ا سر کردم لبا شالمم  جمع کردم و 

 داشتن احوال پرسی میوردم کرار اتابک وایسادم.
 رها:سالم  خوب هستید

 هوشرگ: سالم دخترم مرسی شما خوبی؟
 رها:ممرون

 شمیم.و مادرشم جوابمو ندادن و رفتن تو.
 ا هم چای اورد و گرفت مرم رفتم اشپزخانه.با اتابک نشستیم و اتر

 رها:کاری هست بگید انجام بدم 
 مهرناز:نه دخترم.برو بشین اترا انجام میده
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 رها:گ*ن*ا*ه داره بگید مرم کمک کرم.
 مهرناز:باشه پس اون میوه رو ببر عزیزم

 رها:چشم
 ظرف میوه رو برداشتم و رفتم بیرون و به همه گرفتم جلوی شمیم گرفتم.

 میم:نمی خورمش
 مرم اهمیت ندادم و ظرفو رو میز گزاشتم و نشستم

 کمی بعد با اترا شروع کردیم.ىه اماده کردم.میز برای شام. 
 میز رو چیدیم و غذا رو اوردیم. 

 اترا رفت و صداشون کرد. 
 شروع کردیم به خوردن غذام تموم شد. 

 رها:مرسی.خیلی خوشمزه بود
 مهرناز:نوش جونت عزیزم.

 خوردن  و ظرفا رو به کمک اترا و اتابک جمع کردیمهمه 
 گوشیم زنگ خورد با یه بب شید پاشدم و رفتم اونور سالن 

 رها:سالم سیمای خودم چطور مطوری؟
 سیما:خوبم عزیزم تو چطوری اتابک چطوره؟

 رها:خوبم مرسی اتابوم خوبه 
شللمیم  یه.ذره دیگه با هم.حرف.زدیم گوشللی رو قطع کردم و خواسللتم.برم که

 جلوم ظاهر شد.
 رها:هییییییع

 شمیم:چیه ترسیدی؟
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 بعد با پوزخرد گفت:کی.بود؟
 رها:به تو چه مگه من باید به تو جواب پس بدم

شللمیم:معلوم نیسلللت چیوار کردی که اتابک باهات ازدواج کرده اون حرف 
مادزشللو زمین نمیرداخت اتابک دوسللت نداره ایرو بفهم اتابک د و س ت ن د 

....... 
 با سیلی که اتابک زد حرفش نصفه موند

 اترا:اتابک چی کار میوری؟
بار دیگه از این حرفا بزنی و رها رو  یه  تابک:ببین چی دارم بهت میگم فقط  ا

 ناراحت کری میوشمت
 هوشرگ:چه خبر ایرجا 

 تا هوشرگ اومد شمیم خودشو انداخت تو ب ل باباش و گریه کرد.
 شمیم:بااابا 

 هوشرگ:جون بابا چی شده 
ست رو من بلرد  شور د شمیم: دیدی اتابک چی کار کرد به خاطر اون دختره بی

 کرد 
 اتابک: خفه شو

 هوشرگ شمیم رو از ب لش کشید بیرون 
 هوشرگ:تو به چه حقی دست رو دختر من بلرد کردی هان

سیل سادم با  سیلی بزنه که جلوی اتابک وای شو بلرد کرد که به اتابک  ست که  ید
 زد صورت به یه طرف کج شد من نمی خواستم مردم غرورش جلوم بشوره. 
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 اتابک:رهاااا!!!
 اتابک و هوشرگ با بهت داشتن نگام میوردن. 

 اتابک اروم مرو برگردوند سمت خودش و دستشو رو  گونم گزاشت.
 یه نگاه با خشم به شمیم انداخت و گفت: اترا برو وسایالی رها رو بیار

 اترا:باشه
اترا رفت باال و لباسامو اورد لباسامو پوشیدم داشتیم به سمت در خونه میرفتیم 

 که 
 شمیم:اتابک وایسا تالفی این کارتو بد میدی فقط وایسا بدب تت میورم 

 اتابک به حرفای شمیم.گوش نورد و دست مرو کشید و سوار ماشین شدیم.
اش بود و این.از فشار دستاتابک ماشین و روشن کرد و به راه افتاد و خیلی عبی 

 رو فرمون میشد حس کرد.
 رها:اتابک

 اتابک با داد گفت :هیس ساااکت شو رها هیچی نگو
سرمو  ضم.گرفت با ب ض.یه نگاه بهش کردم و  مگه من چی کار کرده بودم ب 
برگشتوندم سمت شیشه و اروم اروم اشوام سرازیر شد و شروع کردم.به گریه 

 کردن. 
رسیدیم سریع از ماشین پیاده شدم درو باز کردم و رفتم تو اتابک چرد مین بعد 

سرمو انداختم  ستمو گرفت  سمت پله ها که د ستم برم  سرم اومد تو خوا شت  پ
 پایین. 

 اتابک:ببیرمت
 نگاش نوردم 
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 اتابک:رها باتوام میگم.مرو نگاه کن
 اروم سرمو گرفتم باال و نگاش کردم 

 اتابک:چرا گریه کردی؟
سر من خالی رها:چرا گ ریه کردم خودت نمیدونی چرا ؟هان چرا هرس اونا رو 

 میوری. 
اتابک اروم بهم نزدیک شلد و گفت:من نمی واسلتم سلرت داد بزنم عصلبانی 

 بودم تو هم به جای من بودی همین کارو میوردی.
میدونسللتم.زیاده روی کردم.خوب فقط سللرم داد زد و مرم جای اتابک بودم از 

 ماین بدترشم میورد
 رها:اتابک چیزه...

 اروم سرشو نزدیک.کرد و لبامو ب*و*سید
 اتابک:همه چی رو فراموش کریم انگار هیخ اتفاقی نیوفتاده باشه 

 رها: باشه 
 باشه ای گفتم و ب لش کردم.

 رها:اتابک مرو هیچوقت ترها نزار من بدون تو می میرم 
قت ترکت نمیورم و فق فا رو نزن من هیچو بک:هیس این حر تا یه چیزی ا ط.

 میتونه ما رو از هم جدا کره و اونم مرگه.
 با حرفای اتابک ارامش گرفته بودم. 
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صبح با افتابی که تو صورتم می خورد بیدار شدم یه نگاه به اتابک کردم خواب 
صورتم اومدم  ست و  ستن د ش شورم بعد از  صورتم رو ب ست و  بود رفتم تا د

 کشیدم. بیرون که رفتم.تو ب ل کسی از ترس یه جیغ
 اتابک:هییییس مرم

 رها:واااای اتا ترسیدم 
 اتابک: بب شید و صبحتون ب یر خانوم کوچولو

 رها:صبح توام به خیر بابا بزرگ 
 رفتم پایین و صبحانه اماده کردم. 

 رها:ااااتاااااابووووک
 اتابک:اومدم به به خانومم چی کرده 

رو جمع کردم و رفتم  بعد از خوردن صللبحانه اتابک رفت تو حال و مرم ظرفا
 پیشش کرارش نشستم. 

 رها:ناهار چی می وری ؟؟؟؟؟
 اتابک:زرشک پلو 

 رها:اوکی پی من برم اماده کرم.
شروع کردم به اماده کردن غذا و یه یوی دو ساعتی سرم گرم غذا بود غذا رو که 
ساالدمم اماده کردم و  شیرازی.  ساالد  شروع کردم به درست کردن  اماده کردم 

و چیدم و اروم رفتم تو پذیرایي اتابک غرق در فیلمی بود که پ ش میشللد میز 
 اروم از پشت رفتم و دستمو دور گردنش حلقه کردم

 رها:اتابک پاشو بریم ناهار امادس
 اتابک:چشم خانممممم
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با اتابک رفتیم تو اشللپزخانه و پشللت میز نشللسللتیم برای اتابک غذا ری تم و 
 ظرفا رو جمع کردم و رفتم پیش اتابکشروع کردیم به خوردن بعد غذا 

 اتابک:رها
 رها:جانم

 اتابک:موافقی بریم.بیرون
 رها:اره ولی کجا 

 اتابک:بریم بگردیم تو به دخترا زنگ بزن من به پسرا بگم
 رها:باشه

شماره ی باران رو گرفتم بعد از چرد تا بوق جواب  شتم و  شیمو بردا سریع گو
 داد.

 خودم چه عجب یادی از ما کردی باران:سالم به رفیق بی معرفت
 رها:سالم بارانی چطوری؟

 باران: خوبم شما چطورید؟
 رها:ما هم خوبیم

 باران:خوب چی کار داشتی رفیق 
 رها:زنگ زدم بهت بگم قرازه بریم بیرون

 باران:با کی؟
 رها:من،اتا،بهار،هومن،رادوین

 باران:اوکی ساعت چرد وایسا بپرسم یه لحضه گوشی 
 اتابک رها:اتااااا
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 اتابک:جونم
 رها:ساعت چرد 

 6اتابک:
 .میایم راستی تو به بهار خبر بده 6رها:ساعت 

 باران: باشه خواهری فعال بای
 رها: بای
بود که رفتم اماده شم یهمانتو  اسپرت مشوی با شلوار لی و شال  5:30ساعت 

طوسللی سللر کردم و یه ذره ارایش کردم و از عطر مورد عالقم کمی زدم و رفتم 
 پایین. 

ضالتش به خوبی معلوم بود  شوی جذب که ع شرت م اتابک اماده اومد یه تی 
 با شلوار کتان طوسی 

 یم دنبال دخترا. سریع کفشامونو پوشیدیم و رفت
سالم  شته بودیم و چرد مین بعد اومدن و بعد از  سرا قرار گزا رفتیم جایي که با پ

 و احوال پرسی راه افتادیم. 
رفتیم فرحزاد  9به اسرار ما دخترا رفتیم پاساژ گردی و کلی خرید کردیم ساعت 

 رسیدیم 11شاممونو خوردیم و بعد از رسوندن بچه ها ساعت 
 بعد از عوض کردن لباسامون خوابیدیم.رفتیم باال و 

 چرد روز بعد..........
شدم یه نگاه کرارم انداختم اتابک نبود و رفته  صدای زنگ تلفن بیدار  صبح با 

 بود شرکت
 رها: بله بفرمائید
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 شمیم:بدب تت میورم داغ اتابک و به دلت میزارم
 تلفن قطع شد تو شک حرفای شمیم بودم .

 ر اتابک بیازه چی وااااااای اگه بالیی س
 سریع زنگ زدم به اتابک 
 اتابک:جونم خانومممم

 یه نفس راحت کشیدم
 رها:خوبی؟

 اتابک:خوبم خانومم کوچولو ولی چه زود دلت برام ترگ شد.
 رها:چیزه اتا

 اتابک:چیزی شده؟؟؟؟
 رها:نه نه فقط دلشوره دارم مراقب خودت باش باشه

 اتابک:باشه خانومم فعال خدافظ
 فظرها:خدا

 قطع کردم و نشستم رو زمین داشتم از دلشوره میمردم......
بود دیگه کم کم اتابک.میومد خونه پاشدم که برم اشپزخانه تا چیزی  4ساعت 

 برای شام درست کرم که تلفن زنگ خورد.
رها: بله بفرمایید +سللالم از بیمارسللتان.... خانوم شللما کیه اقای رادمتش 

 میشید.؟؟
رها:من همسللرشللونم مشللولی پیش اومده +بله همسللرتون تصللادف کردن و 

 اوردنشون ایرجا 
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 گوشی از دستم افتاد دیگه هیچی نمیفهمید
م کارام دست خودم نبود سریع رفتم و یه شلوار و مانتو و شال از کمدم کشیدم 

 بیرون و پوشیدم و دویدم بیرون و سوار ماشین شدم.
 چرد مین بعد رسیدم سریع رفتم تو 

 رها:بب شید االن یه اقایی رو اوردن +اسمشون؟
 رها:اتابک اتابک رادمرش +بله ایشون االن اتاق عمل هستن 

 رها:کجااااست
 +طبقه ی دوم سمت.....

 بدو بدو رفتم باال و دم اتاق عمل وایسادم 
 گوشیم زنگ خورد

 رها:بله
 اترا:کجایید شما اومدیم نیستید

 با هق هق گفتم:اترا
 اترا:رها چی شده ؟

 رها:اتابک
 اترا:اتابک چی شده ؟؟؟

 رها: بیا بیمارستان......
 اترا:باشه باشه اومدم.

نشستم رو صردلی حالم خیلی بد بود اگه بالیی سر اتابک میومد....... داشتم 
ومد زیر لب دعا می خواندم که اترا اومد و همزمان با اترا دکتر از اتاق عمل ا

 بیرون
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 سریع بلرد شدم بانگرانی گفتم
 اقای دکتر چیشد ؟：رها

متاسفانه به خاطر  ضربه بدی که به سرشون خورده تو کماست ما همه ：دکتر
 تالشمونو کردیم دیگه باید امیدتون به خدا باشه 

تار دیدم و سللرم گیج رفت دیگه هیچی  یدم دکتر رو  این کلمه هارو که شللر
 رو شریدم جیغ زد و مروگرفت  نفهمیدم فقط صدای اترا

سرخ به  شایی  سرم اترا رو دیدم که با چ شمامو باز کردم باال  سردرد بدی چ با 
 من خیره شده بود با بی حالی گفتم اتابک اتابک خوبه ؟؟

 نگاهی بهم کرد و گفت هروز تو اون وضیعته ：اترا 
دادم را هم نباشریدن این حرف سرم رو از دستم کشیدم و محلی به دادو بیداد ات

شت  شه به مردم نگاه کردم مثل یه گو شی شت  و دویدم طرف اتاق اتابک و از پ
 افتاده بود گوشه ت ت مرد قویه من اشک تو چشام جمع شد

 و گریه کردم اترا سرمو کشید تو ب لش و اونم شروع کرد گریه کردن
سریع دویدد و سیما  سیما و مهرناز جون اومدن و با دیدن  م رفت چرد دقیقه بعد 

 ب لش و هق هق گریم بلرد شد.
تابومم ازم میگیره خانوادم رو گرفت بس نبود هان خدا  رها:دیدی خدا داره ا

 بسمه 
 با داد گفتم: خدااااااااااا بسمه دیگه بسمه

شروع  ضو گرفتم و  سمت نماز خانه رفتم و سیما اومدم بیرون و  اروم از ب ل 
 کردم.به نماز خواندن. 
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سللالگی تو بهترین سللاالی زندگیم  15نمیتونم بوشللم تو  خدا بسلله دیگه دیگه
خانوادم رو گرفتی حاال که دارم طعم عشق و زندگیه خوب رو میوشم عشقمم 

 داری میگیری تاوان کدوم کارامو دارم پس میدم هان.
 بعد از ایروه نمازمو خواندم رفتم بیرون و کرار اترا نشستم.

ه اقای دکتر از اتاقش اومد بیرون داشللتم زیر لب همین جوری دعا می وندم ک
 سریع از جام بلرد شدم و دویدم طرف دکتر 

  کرید صبر دکتر اقای：رها
  دخترم بله：دکتر
 توروخداااا ببیرم شوهرمو برم بزارین توروخدا دکتر اقای：رها

  ببیری میتونی شیشه پشت از فقط دخترم نمیشه：دکتر
  ببیرم برم بزارین دکتر：رها 

م انداخت و گفت خیلی خب برو از پرسللتارلباس م صللوص دکتر نگاهی به
 بگیرو بپوش فقط یه ربع بیشتر ازاون نمیتونی بمونی 

لب ردی زدم زیر لب تشور کردم بعد از ایروه لباسارو پوشیدم رفتم سمت اتاق 
 و اروم رفتم تو

 و کرار ت ت رو صردلی نشستم. 
 اروم دستشو گرفتم و ب*و*سیدم.

شو دیگه طاقت ایروه یوی دیگه رو از دست بدم ندارم پاشو رها: اتابک پاشو پا
 من بدون تو میمیرم 

 کم کم صدام داشت اوج میگرفت
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 رها:اتاااااابووووک پاااااشو 
 با صدای داد من پرستارا اومدن و مرو اوردن بیرون

سرم  ستار مرو برد تو یه اتاق و بهم  شتم پر انقدر گریه کرده بودم ک دیگ نا ندا
صل کرد  و یواش یواش به خواب رفتم بهوش که اومدم هیچوس تو اتاق نبود و

اروم از ت ت اومدم پایین و رفتم بیرون بیچاره مادر خواهر اتابک انقدر گریه 
شوم در نمیاد  سه خون من دیگه انقدر گریه کردم ا شون تو کا شا کرده بودن چ

 رفتم از پشت شیشه نگاهش کردم .
بک تا جام ا مده اصللرار  امروز پرج روزه ک ایر را او هیخ ت ییری نورده االنم ات

 میوره برم خونه یه دوش بگیرم 
سه اه：اترا شو دیگه ب ستو لباس خونه برو پا شو یربگ دوش یه کن عوض مبا  پا
  بیا

  بزارم ترها رو اتابک نمیتونم اترا واااای：رها 
م رسللتادف االن جونم سللیما با رو مامانشللیرا ترهاس اتابک گفته کی ن یر：اترا 

شمای مهربون اترا انداختم بیچاره اونم پا به  شو برو من ایرجام .نگاهی به چ پا
پای ما بود نباید دلشللو میشللووند یه لب رد تلخ زدم گفتم باش میرم اترا از یر 

 ردمک خدافظی و زدم لب ردی. بشم قربونت برو：ذوق یه ماچ لپم کرد و گفت 
ام رژه رفتن و اشللک تو چشللام چشلل جلو اتابک با هام خاطره دوباره خونه رفتم

جمع شللد در خونه رو باز کردم رفتم داخل رفتم تو اتاقمون و لباس برداشللتم 
رفتم حموم و زود از حموم اومدم بیرون و لباسللام و پوشللیدم یه خورده شللیر 
ری تم خوردم و رفتم بیرون تو این چرد وقته اصللال اشللتها نداشللتم شللده بودم 
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وار شللدم و رفتم داخل بیمارسللتان همه پوسللت و اسللت ون تاکسللی گرفتم سلل
پرستارا داشتن میدویدن سمت یه ب ش داشتم راهم رو میرفتم که دیدم سمت 
اتاق اتابوه اترا بیچاره رو زمین نشسته بود و ضجه میزد یهو ته دلم خالی شد و 
شتن بهش  شه نگاش کردم  دا شی شت  سمت اتاق و از پ با گریه و جیغ دویدم 

مم به اون خطا خورد بازم شللوک وارد کردن یهو خطا شللوک وارد میوردن چشلل
باید میمرد نههه  تابک ن نه ا صلللاف شلللد دکترا همچران در حال تالش بودن 

 اتااااابک
شروع کردم به دادو بیداد کردن به طرف اتاق دویدم که پرستاره جلومو میگرفتن 

  پیشش برم باید میده جون داره عشقم کرید ولم：رها
 ر حالی که به شیشه ضربه میزدم میگفتم به طرف شیشه رفتم د

  نزار ترهام خدا رو تو اتاااابک میشم تموم من بمیری اگه بمیری نباید تو：رها
صدا هارو  شام تار میدیدن  ستمو گرفتن باران و بهار بودن چ شت د دو نفر از پ
نمیشللریدم فقط یه لحظه به شللیشلله اون خطا که دیگه صللاف نبود نگاه کردم و 

 ادم نیست دیگه هیچی ی
چشامو باز کردم سرمو به طرف راست برگردوندم که اترا رو در حالی که دستش 
سته بود دیدم تازه اتفاقا یادم اومد با عجله از جام بلرد  شم ب شا سرش بود چ به 
 شدم که سرم گیج رفت اترا حواسش به من جمع شدو اومد طرفم با عجز گفتم

 مرو ببر پیشش خدا رو تو کجاس اتابک  اتابک اترا ：رها
 اترا یه ب*و*سه به پیشونیم زدو
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 ری تم اشک  بیهوشه هروز ولی گردونن برش تونستن عزیزم نباش نگران ：اترا
 کردم فرو بالشت تو سرمو

روزه که ایرجام ولی 20وارد بیمارسللتان شللدم  دیگه همجاشللو یاد گرفتم االن 
شوام شد  اتابک هروز به هوش نیومده با بیاد اوردن این موضوع ا دوباره جاری 

شه  20روز انگار  20تو این  س ش شت  شبا خواب ندارم میرم پ شدم  سال  پیر 
اتاقشللو بهش نگاه میورم داشللتم به اتابک فور میوردم که دکتر صللدام کرد با 

 نگرانی بر گشتم طرفش که سرشو انداخت پاییرو گفت:
  ولی..  ولی میگم ایرو که بب شید：

 مرتظر بودم که هی طولش میداد
 شده چی بگید خدا رو تو دکتر：رها

 دکتر بهم نگاه کردو گفت
  کریم جدا شوهرتون از هارو دستگاه باید ：

 همه جام شل شد با نگرانی گفتم
 ؟ شده چیزی ：

  خاطر به کریم ریسک نمیتونیم ما ولی حاله همون تو هروز شوهرتون نه ：دکتر
یلی بیمارا هسللتن که به خ چون  مرده یا زندن نیسللت معلوم که بیمارارو ایرجور

 این دستگاها احتیاج دارن
ندگی گفتم  ماسلللت میورم خواهش ازت دکتر ：با درمو  چی هر میورم الت

 دارمدکتر باور این به این به من میاد بهوش اتابک میدم بهت ب وای
 نمیشه متاسفم واقعا ：دکتر سرشو توون دادو گفت 
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دید فقط یه روز بهم وقت ب ：دکتر به طرف اتاقش حرکت کرد که بی هوا گفتم 
 فقط یه روز

 روز یه فقط ：دکتر برگشت بهم نگاه کردو گفت
 وااای خدا اگه اتابک تا فردا بهوش نیاد من چی کار کرم. 

 بااجازه دکتر رفتم.تو اتاق و کرار اتابک.نشستم و دستشو گرفتم 
 رها:اتابک پاشللو میدونی از کیه خوابیدی دلم برات ترگ شللده اتابک اشللوام
شروع کردم به گریه.کردن و اروم  شتم و  ست اتابک.گزا سرمو رو د شد  جاری 

 حرف زدن. 
رها:پاشو اتابک من به دونتو نمیتونم قسم به عشقمون نمیتونم پاشو همیرطوری 

 داشتم گریه میوردم که حس کردم......
یوی از انگشللتای اتابک توون خورد با گریه و خوشللحالی نگاهی به صللورت 

نداخ تابک ا تابوم دسللتش توون ا تابوم ،ا یدو تو راه رو داد زدم دکتر ا تم و دو
خورد توروخدا بیاین دکتر با عجله دوید سللمت اتاق نگاهی به اتابک انداخت 

سمت من و گفت  شت  صبانیت برگ س ره خانم：و دید یهو با ع  روم کردید م
  رها ：گفت لب زیر اتابک یهو

ن و فرسللتادن بیرون و مرم از دکتر برگشللت به طرف اتابک و معایرش کرد و م
خوشحالی داد میزدم که پرستار اومدو گفت خانم توروخدا مراعات کرید ایرجا 

 ببرید و ایشون پرستار خانم：بیمارستانه همون موقع دکتر اومد بیرون و گفت 
 تمبرداش رو گوشی زود خوشحالی از بشن مرخص میتونن هم فردا تا ب ش تو
و اترا وسللیما جون وخانواده اتابک خبر دادم اونا هم بهار و باران به زدم زنگ و
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از خوشللحالی خودشللونو گم کرده بودن و گفتن االن میان مرم زود رفتم کرار 
شو باز کرد  شما اتابک و بهش نگاه کردم لب ردی زدم و نگاهش کردم اتابک ج
و نگاهی بهم از سر دلترگی کرد یهو اتاق پر شد همه ری تن تو و قربون صدقه 

م رفتن داشللتم نگاه میوردم به خانواده خوشللحالم که اتابک گفت برید عشللق
بیرون بیرم می وام با خانومم ترها باشم دوتای بی جربه مرم همشون باهم گفتن 

 اوووووووو بعد رفتن بیرون کرار اتابک نشستم به صورت جذابش خیره شدم .
 شدمااا تموم：اتابک 

  بود شده ترگ برات دلم：رها
ه دلت برام ترگ شللده بود قربون اون دله کوچولوت برم بزار بریم ک ع：اتابک 

خونه ایرجا نمیشه تو خونه دلترگیارو جبران میورم.یهو یرخ شدم وسرم انداختم 
 پایین و با اتعراض گفتم اتاااابک 

 . جام رس نشوند گرفت و دستم ک برم شم بلرد خواستم. اتابک جون：اتابک 
یهو در باز شد سیخ نشستم سرجام دکتر بود خب داشتم کم کم میرفتم جلو که 

شده بود از زور  سرخ  شد نگاهی به اتابک انداختم  شور انگار متوجه ن خدارو 
شااله：خرده دکتر اومد کرار اتابک معایرش کرد و گفت   رداف خوبه حالتون ما

 گفت و کرد شللیطونی نگاه اتابک بیرون رفت اتاق از و بشللید مرخص میتونید
 بقیش خب：
  بقیش چی：ا ره

 پوسللتم زیر رو خون دویدن. دیگه بقیش：اتابک دسللتی به لبش کشللید گفت 
 . پایین انداختم سرم کردم حس



 81 نیریتصادف ش

 شد؟ خجالتی کی من خانوم：اتابک
 حظهل بیرون رفتم و دویدم حرفم این با و. فردا تا بابای جان{اتابک}اتا：رها 
شم از سرخ صورت به اخر شید  و خط برام که کردم نگاه اتابک خ شون میو ن

فردا صبح زود بیدار شدم و یه دست لباس برای اتابک برداشتم رفتم بیمارستان 
دیگ دیشللب نزاشللتن بمونم بیمارسللتان گفتن بیمار نیاز به همراه نداره بهوش 
اومده رفتم داخل اتاق اتابک و دیدم هروز خوابه پس رفتم کارای ترخیصللشللو 

ر شللده صللبحونه رو بهش دادم خورد انجام دادم و رفتم کرار اتابک دیدم بیدا
 لباساشو با کمک من پوشید رفتم و رفتیم بیرون 

 خانوم میبری کجا مرو：اتابک 
  دیگه خونه اتابک وااا：رها

  برسیم زودتر دارم دوست من چون خوب چه به به خونههه：اتابک 
  نی خوب حالت االن تو نشو لوس：رها

 ... خونه بریم اره نیس خوب حالم که：اتابک
رفتیم رانرده تاکسی جلو در خونه نگه داشت پول حساب کردم و اومدیم بیرون 
شه و هیخ جا خونه خود  سالمتی نمی شید وگفت هیچی  اتابک نفس عمیقی ک

 ادم .با همدیگه رفتیم داخل
 یروزد خانوم شللیطون：تا که درو بسللتم اتابک زود پرید مرو ب ل کردو گفت 

ود امروز در خدمتم دسللتمو گذاشللتم ب خالی بالم و دسللت دیروز میگفن چی
سفت  شو  ست شو هلش دادم به عقب یه میلی.متر هم عقب تر نرفت و د سیر رو

 تر کرد دور کمرم 
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  هولی مگه بگذره روز یه بزار انور برو اتابک ع：رها
 کرم فعر دلترگیشو می وام مرم شده ترگ برام دلش خانومم فقط ن یر：اتابک

گذاشللت رو لبام و با ولع شللروع کرد به  لباشللو شللدو نزدیک حرفش این با.
شو انداخت زیر زانومو  ست سیدن لبام مرم باهاش همراهی کردم اتابک د ب*و*

 مرو بلرد کرد و برد طرف اتاق و.....
 سال بعد ....۴

را  باره رامتین این ببین مامان：اتری  وتاهک دامرت چال میگه داده گیر من به دو
با دوس کوتاه دامن من اخه به من نگاه کرد یهو رامتین از اونور  مصللومیت و

 نمیده گوش من حلف به اما بزرگتلم این از دودیفه من مامان：اومد و گفت
 ؟ دلیلی چه مثال：اتریرا دیگه میگم دارم دلیلی حتما

  دالم غیلت روت مرم میتونه نیگات جوری یه سام بهار خاله پسر：رامتین
 گا میتونی چیزی نی نی باران خاله دختر خانوم نفس به تو：اتریرا

با اخم گفتم بسه به کارای همدیگه چیوار دارید شما برید زود حاظر شید االن 
مهمونا میان و با لب ن به رفترشون نگاه کردم این دوتا دوقلو های من بودن اترنا 

 قیافش
 شبیه من بود رامتین کپی باباش  

باران و هومن و  زیییرگ با صللدای زنگ به خودم اومدم و دویدم درو باز کردم
 دختر نازشون بهار و رادوین با اقا پسرشون بودن اومدن داخل

و بحث گرم شللد بود اتابوم اومد تو شللیش نفری داشللتیم گپ میزدیم و اون 
تا وروجوم داشللتن اونور حرف میزدن معلوم نیس چی پخ پخ میورن  چار
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شورمیورم برای این زندگی شی زندگی مرو اتابک عااالی بود من از خدا  ریری و 
 های زندگیمون اتریرا رامتین

 23:51ساعت:
 95/5/15تاریخ: 

 پایان 
 خوب دوستان امیدوارم از رمانم خوشتون اومده باشه 

 مرتظر رمان بعدی باشید..
 دوستون دارم 

 نگین
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