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 به نام خدا
 

 

 

 در پس عشق 

 
 نویسنده: سیده مهتا میراحمدی
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 شخصیت ها:

 
 سیاوش

 فرشته

 سمیرا

 مادر

 علی
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 پرده ی اول 

 
شد  نیراه رو اشتباه رفتم که ا یاصال کجا دونمی. نمشدیچ دونمینم

.سرانجامم   

 ؟؟ مازندگی کنم بدون اون یالحظه شهیمگه م دوسم داشت. دارم. دوسش

تو دوتا جسم. میروح بود هی دو تا  

تو این کافه ای که  نجا،ی، ازامرو دیچرا با نجا؟؟یبه ا میبرس دیچرا با 

نمیذارم نه من باشه؟؟ دارمونید نیاخر برای بار اول هم رو دیدم حاال ... 

 

و  ش بودو غرق افکار کردیم ریس شعالم خود یتوسیاوش همینطور 

رد.خویتند تکون متند داشت که دید یفرشته رو م یهافقط لب  

نبودش گهیکه د ییایبه دن پرت شد ،بلند فرشته یبا صدا دفعهکی   

.از بودنش بود بهتر   

 

 برای کی  دو ساعته دارم ؟یکنیم ریس یکجا دار اوشیهووو س: فرشته

باز داری برا خودت خیال  معلوم هست حواست کجاست؟ ؟زنمیحرف م

 بافی می کنی ؟ خسته نشدی ؟

  

ردباالتر او یکم ش روو صورت ه سیاوشچون ریگذاشت ز دستشو  فرشته  
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. میهم رو فراموش کن ایب .با هم باشیم میتونینمدیگه ما  اوشیس: فرشته

به همه دروغ بگم.  تونمینم گهیخسته شدم. د از این شرایط گهیمن د

و زنده  رمیمیکه برسم خونه هزار بار م یتا زمان رون،یب امیکه م ییروزا

معلوم نیست  ضه،یپدرم مرمن  اوشیس تا کی به همه دروغ بگیم؟ .شمیم

نجاتش بدم دیبا ،تنها تمرکزم فقط و فقط پدرمه تا کی زنده بمونه. االن  

اما  مااااای. مال هم هستمیستی. ما مال هم نمیرابطه رو تمومش کن نیا ایب

یادته مامانت میگفت من عروسم رو تا خودم  .میستیکنار هم خوش ن

انتخاب نکنم به دلم نمیشینه؟ یادته چقدر اون شب بین خانواده هامون جر 

 دیبا و بحث شد. سیاوش ادامه دادن این رابطه دیگه به ضررمونه، دیگه

. یکنیم دایرو بهتر از من پ یکی دونمیخودش. م یزندگ یبره پ یهر ک

...تورو ندارم اقتیمن ل  

 

و  شهیم رهیو به فرشته خ کنهیصورت تو هم رفتش رو جمع م» اوشیس -

: «گهیکه تو صداشه م یبا بغض  

 

 یزدیچند سال بهم م نیکه ا ییهااون حرف یهمه ن؟؟؟یهم سیاوش

میگفتی یه لحظه بدون من دنیات تیره و تاره، اما انگار  ن؟؟یشد ا جشینت

  من فقط با تو ارامش داشتم اما تو نه..

راضی میشه، من تنها پسرشم به خدا راضیش می  هفرشته مادر من باالخر

باز بهم فرصت بده تورو خدا تو دیگه  تنهام نذار. من همه تالشمو  کنم.

  . میکنم تا تو برای من بشی...

، یه ساله داری تالش میکنی، اما نمیشه که اوشیس گهی: بس کن دفرشته

تو اما  ،تیزندگ یبرو پ گمیبهت م زدارم هرروکه  ماهه هینمیشه. االن 
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فکر کردی من دارم باهات شوخی می کنم. نخیییر دیگه تموممممم. منو 

 فراموش کن سیاوش...

 

از  شدیفراموشت کنم؟ اره؟؟؟؟  توکه ادعات م یراحت نیبه هم: اوشیس

نبود و دوست  یعشقت واقع ی؟؟، وقت شدی.. پس چیهمه عاشق تر

درسته که  . ارهمیفراموش کن گرویهمد یبگ دمیبا ،بود یداشتنت زبون

رابطه ستخصلت  یفراموش میگن  

 

تا ته سر  بارهکیفنجون قهوه سرد شدش رو  یحرف چیبدون ه اوش،یس -

: گهیو م کشهیم  

 

 من نمیتونم فراموشت کنم، تموم کنم. تونمینه !! من نم»سیاوش: 

فقط مال منی...  تو فقط وبدون فرشته،  نویادرستش میکنم قول میدم. فقط 

 مال سیاوش فهمیدی؟؟؟

 

 هیو  شهیم نی... سوار ماشرهیم رونیو به ب شهیپا م زیاز پشت م اوشیس-

خونه.   رهیراست م  
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 پرده ی دوم
 

 

 یتو گالر رهیو م رهیگیدستش م شویگوش .کشهیرو تخت دراز م اوشیس

ه.کنیمادرش صداش م .کنهینگاه م شونویدو نفر یو عکسا .  

 

از  ؟؟؟یور رفت لتیاز بس تو اون اتاق با موبا یخسته نشد اوشیس:مادر

در میای تو، نه سالمی نه علیکی، یه راست سرتو میندازی پایین و میری 

تو بخور االن یخ میکنه.  معلوم شام ایب توی اون اتاق کوفتیت. پاشو حداقل

نیست با اون دختره دم به دقیقه کجا میری که انقدر خسته میشی فقط 

وابت رو برای ما میاری.خ  

 

و به  برهیپتو م ریمادرش سرش رو ز یبدون توجه به حرفا سیاوش-

.رهیخواب م   
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 پرده ی سوم
 

 

 ده،یاز فرشته خبر نداره، فرشته رو ندروزی هست که سیاوش  20

گوشیش خاموشه. اخر سر پا روی غرورش  ره،یگیباهاش تماس م یهرچ

زنهیزنگ م شونیمیبه دوست صم میذاره    

 

توعه؟؟؟ شیفرشته پ ؟یخوب رای: سالم سماوشیس   

 

زیاد نموند و بهم اما  م،یکالس داشت با من بود. شیساعت پ 2اره : رایسم

.کار داره و رفت رونیگفت ب  

؟؟کجا میخواست بره یدونینم: اوشیس  

  

منم  .زنهیاز خودش حرف نم یلیخ دایجد .بهم نگفت یزینه چ: رایسم

 حاال چرا خودت بهش زنگکه فضولی کنم تو کار بقیه.  ستمین یادم

شده؟ یزیچ ؟یزنینم   

 نیاز ا هویچرا  دونمینم زنه،یم ییساز جدا یهراستش چند وقت: اوشیس

.رو به اون رو شد .  
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ختم  ییبه جدا تونیاون همه عشق و عاشق یعنی چی میگی؟ واااا: رایسم

 ریشده؟ حتما ز چشیپسره پا پنکنه باز اون من که باورم نمیشه اما  شد؟؟

 سر اونه

؟؟یزنیحرف م یدار یکدوم پسره؟؟؟ از چ: اوشیس   

 

 یتو دیکه داده بود شوکه شد و اب دهنش پر یبزرگ یسوت نیاز ا رایسم-

:گفت به سرفه افتاد و  گلوشو و  

 

استاد اومد  سیاوش  برمباید  گهیاشتباه کردمم .من د یچیه یچیه سمیرا:

 خدافظ

  

صبر کن .... صبر کن  الو ؟؟یریم یکجا دار رایبا تو ام سم :اوشیس

ییییلعنت   

 

خودشو لعنت   تیو از شدت عصبان کشهیتو موهاش م یدست اوشیس

کنهیم   

برم دم  دیبا این حرفایی که سمیرا میزنه چیه؟  لعنت به من.: اوشیس

لعنتی کیه بفهمم اون پسره دیبا . طاقت ندارم گهیخونشون د  
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چهارم :پرده ی   
 

 

تا فرشته  کشهیم کی. دم درشون کششهیم نایخونه فرشته ا یراهسیاوش 

خیلی وقته فرشته رو ندیده.  اخه. دسته گل گرفته هیتوی راه برسه. براش 

 میاگر بر گفتیم شهیگل دوست داره، هم یلیفرشته خ بیتاب نگاهشه. 

 شینیب یگل رو جلو .کنهیو گلدون پر مخونه خودمون کل خونه رو گل 

گهیو با خودش م کنهیگل تمام جونش رو پر م یو بو رهیگیم   

 

 کنه،یمنو ول نم رفیق نیمه راه نیست میدونم  که فرشته دونمیم: اوشیس

 یروزم بدون فرشته زندگ هی تونمیمن نم ارمیدوباره دلشو به دست ب دیبا

خانوم خودم باشه خوامیکنم، م .  

 

و  دیخندیکه م یدختر یخودش بود که با صدا االتیعالم و خ توسیاوش  -

مواجه شد شدیم ادهیپ نیماش یاز تو .  

 

 و به بابا دارمیخر نیا نیبش قهیچند دق هی گهیباال د میبر ایب یعل: رشتهف

سر ساختمون  یبر رتریساعت د هیبعدش برو، حاال  مینشون بد مامان

راحت التیخنپران چی هستی ؟مهندس؟؟ کارگرا هستن  یاقا شهیم یچ   
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 میقرار داد ببند انیب خوانیبرم، االن چند نفر م دینه خانومم با: یعل

. به مامان و برووو مراقب خودتم باش گهیمعطلشون بذارم، تو د تونمینم

  بابا سالم منم برسون

 

 کیو نزد ادیو به سمت خونشون م دارهیهاشو برم دیخرکیسه  فرشته-

 ادیاز پشت درخت م اوشیس فشار بده تا میاد زنگ رو .شهیم فونیآ

 سهیو ک کشهیم یبلند نی. فرشته ه رهیگیو مقابل فرشته قرار م رونیب

گهیو م وفتهیهاش از دستش م دیخر  

 

ما  نیب یهمه چ گهیمگه نگفتم د ؟یکنیم کاریچ نجای: تو افرشته

بشه؟ یکه چ نجایا یاومد یتمومه؟؟؟ پا شد   

من  مدت که نیا هو؟؟؟؟؟ی یشد یفرشته؟؟؟ تو چ یخودت نیا: اوشیس

و دل  یبود یا گهیتو کنار کس د شدیب مآبدون تو داشت ذره ذره وجودم 

اره؟؟؟؟؟و قلوه میگرفتی    

تورو از دلم کندم و مدت هاست ربطی نداره.  چیبه تو ه: فرشته

. هریشناسمینم اوشیرو به اسم س یکس گهیداالنم  .انداختمت بیرون  

  

و همه  یدوست داشته باش ویکیکه اگه  کردمیفکر م یروز هی: اوشیس

 کردمیو دلشو قرص، فکر م یکنیبه پاش موندشو محکم م یزیبر زتویچ

اما از ته دل دوست  یبچگ یباشم و بهت بگم اندازه ده تا شهیاگر من هم

اشتباه کردم و تمام راهمو  دمیاما االن فهم شمیتو دلت جا م شتریدارم ب

 یبرام مرد گهید تو همین ساعت تو همین لحظه  رفتم ... اهاشتب

دل  ام ارمیدسته گلو برات اورده بودم تا دلتو باز به دست ب نیفرشته.... ا
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مثل من تورو اقا  . امیدوارم اونش عشق من رو نداشتسنگ تو ارز

...تا تو هم مثل من دلت نشکنهدوست داشته باشه   

 خداحافظ عشق تو خالی من خوشبخت بشی....
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