
خالق عشقبه انم   

 

بشكنم نزار:رمان اسم  

درام_عاشقانه:ژانر  

عاميانه:قلم نوع  

طهراني عسل:نويسنده  

 
ديد را او گشود را چشامنش ات . 

ميخواست را مهني دقيقا،انگار مه بود،اكرگردان او ابزيش مه تنها زندگيش پالن اولني در ! 



ديد حال منيديد،اما خودش جز را كيس هيچ زمان آ ن ات بود،آ خر گشوده را چشامنش اتزه انگار نزي او . 

ودندب شاد مه فيمل منفي هاي خشصيت حيت روز آ ن دارند،اما منفي هاي نقش ها فيمل مهه بودند؛ خوحشايل در غرقه حصنه ديگر ابزيگران ! 

بود خوب تقريبا چزي مهه ! 

 يك فقط كه گذاش ته دوربني يك تنها.كرده اخراج رو ابزيگران مهه و خاموش رو ها دوربني مهه كيس انگار.بودند خوش خودشان اب آ هنا

اصيل تقش ابزيگر دو هامن و.ايس تاده رسش ابالي اكرگردان . 

 .ميكردند پر ديگر يك كنار در را روزشان و شب كه بودند آ هنا نبود،فقط دنيا اين در ديگري كس هيچ بودند،انگار مه اب ابزيگر دو آ ن

ميكرد كر را گوش و مريفت ها آ سامن ات هايشان خنده صداي بودنشان مه اب حلظات درمتام و  

....شدند اضافه فيمل به مه اي ديگه ابزيگران و رفت جلو زمان اينكه ات بود خوب چه مهه مه ابز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استاد منصوري:خسته نباشيد بچه ها

 !نازنين:پوففف باالخره اين كالسم تموم شد

داري تو ديگه،تو كه كپيده بودي كل كالسوستاره:چه روييم  ! 

 :نازنين اومد جوابشو بده كه گفتم

 بچه ها موافقيد بريم كافه نادري؟

 .نازنين:دمت گرم،من كه هستم

 !ستاره:فكر كن من موافق نباشم

 پس حله،بريم تا ديرمونم نشه_

ميكردن،پوكيد مخم از دانشگاه خارج شديم،تا خود كافه اين ستاره و نازنين وراجي 

 !!واال

 :وارد كافه كه شديم نازي گف

 .بياين اينجا بشينيم بچه ها

 :ستاره داشت به جايي كه نازي اشاره كرده بود ميرف كه گفتم

 .نه بچه ها،بياين همون جاي هميشگيمون بشينيم

نازي:اي بابا نفس،تو هم كه ديوونمون كردي هر دفعه ميگي همونجا بشينيم،يه 

بده آخه گلمذره تنوع  ! 

 !ستاره:راست ميگه ديگه نازي،چه ارادت خاصي تو به اون يه تيكه جا داري؟

 !حق داشتن هر چي ميخوان بگن،اونا هيچي نميدونستن،هيچي

 !نفس:خيلي خوب بابا،نخورينم حاال،بريم همينجايي كه شما ميگين

 !!نازي:عزيزدلم ما آشغال خور كه نيستيم

ميزي كه بچه ها گفتن ميريفتيم به اين حرف نازي همون طور كه به سمت همون 

من و ستاره خنده كوتاهي كرديم،به خدا اين دختر بمب انرژي بود،مثل همون روزاي 

 !من بود

من مثل هميشه بستني رنگي سفارش دادم،اما نازي و ستاره قهوه سفارش  

 .دادن.من چند سال بود كه بستني رنگي سفارش ميدادم



ساله اي رو ميديدم  ١٣،١٤خيره شدم،خالي بود،اما من دختربه جاي هميشگيمون 

ساله دستش رو گرفته بود و با هم بستي رنگي  ٢٨كه پسري تقريبا 

ميخوردن،صداي خندشون توجه همرو به اونا جلب كرده بود،همه حسرت حال خوب 

 اونارو ميخوردن،

ميخوردن اوناهم بدون توجه به دور و برشون حرفشون و ميزدن و بستنيشون رو ! 

 ستاره:هي،نفس،كجايي؟

 !هيچ جا،همينجا،پيش شما دو تا مونگول_

 !نازي:هوي خانم خانما،مونگول هفت جد و آبادته هااا

 !ستاره:به جد و آباد بيچارش چيكار داري؟بزار خودشو فحش بارون كنيم

ديدم اگه بخوام هيچي نگم اينا ميخوان تا شب فك بزنن،همون موقع هم 

ردنسفارشامونو او  

 !خيلي خوب،خيلي خوب،بدوييد بخوريد تا ديرمون نشده_

 ستاره:مگه چنده ساعت؟

 !شيش و ربعه،ماشاهلل شما دو تا اينقدر حرف ميزنيد زمان از دستتون در ميره_

 !ستاره:اا مثل تو افسرده بيوفتيم يه گوشه خوبه حتما

 !نازي:واال،خب تو هم يه زري بزن ديگه

موقعي كه حرفاي من تمومي نداشتو،يه بند و پشت سر اين دو تا كجا بودند اون 

 هم حرف ميزدم،كجا بودند اون موقعي كه با حرفام همرو منفجر ميكردم از خنده؟

سكوت كردم!هيچي جوابي بهشون ندادم،مثل هميشه!اونام كه ديدن بازم جواب 

 .نميدم بيخيال شدن و قهوشونو خوردن

ده بوديم،بعد اينكه با تعارف هاي هميشگي چون كافه نزديك دانشگاه بود پياده اوم

من پيروز شم تا حساب كنم از كافه زديم بيرون.به سمت پاركينگ دانشگاه رفتيم و 

سوار دويست و شيش آلبالويي نازي شديم،طبق برنامه هر روز با اون 

ميرفتيم،يعني خودش مجبورمون ميكرد باهاش بريم.تو ماشين سه تامون ساكت 

موزيك بود كه اين سكوت و ميشكست!اول ستاره رو ميرسوند بوديم،فقط صداي 

بعد منو از ستاره خدافظي كرديم و نازي به سمت خونه ما راه افتاد.بعد از اينكه از 

نازي خدافظي كردم پياده شدم،كليد و در اوردمو وارد خونه شدم!ساعت هفت و 

 !نيم بود،خوبه تا هشت اجازه بيرون بودن از خونه رو داشتم



اط و دوييدمو در خونه رو باز كردم،صداي غزاله و مامان و ميشنيدم!صداشون از تو حي

 !آشپزخونه ميومد

 !مامان:منكه مطمئنم فقط به خاطر تو دارن ميان

 كي ميخواست بياد؟؟؟

 غزاله:واي مامان يعني اونم منو دوس داره؟

 :مامان اومد جواب بده كه من گفتم

 !!كي خر شده عاشق تو شده؟؟؟؟

اله:آهاي خانم مهندس،گوش وايسادن؟؟غز  

 :مامان لبخندي زد و گفت

 !ولش كن بچمو غزاله،مگه نميبيني خستست؟

 پوزخندي رو صورتم نشست يعني واقعا به فكر من بود؟

 !غزاله:باشه،من تسليم

 خب حاال نگفتي كه خر شده؟_

خودم،خوبي غزاله داشت جوابمو ميداد كه صداي بابا از پشت اومد:به ته تغاري 

 بابا؟

 !فقط بابام،تو اين خونه فقط اون برام ارزش داشت

 :خودمو تو بغلش انداختم،سالم كردم و گفتم

 سالم به باباي خوشتيپم،من كه توپ توپم تو چطوري؟

 !بابا:تو خوب باشي منم خوبم،نفس باباتي ديگه

 .خنده ي كوتاهي كردم و رو پيشونيش يه بوسه كوتاه كاشتم

_ اتاقم بابايي،كلي برا فردا كار دارممن برم تو  . 

 بعد رو به مامان گفتم:شامم نميخورم

 !بابا ميخواست مخالفت كنه كه گفتم:خواهش ميكنم،كلي كار دارم،ميلم ندارم

 .بابا:باشه دخترم



مامان هم فقط سري تكون داد،غزاله هم بي توجه به ما داشت تلويزيون ميديد 

شده بود بدجور تو فكر بود مطمئنم يه خبري ! 

از پله ها باال رفتم دم در اتاقم كه رسيدم به اتاق ته راهرو نگاهي با حسرت كردم و 

وارد اتاقم شدم!دروغ گفتم كاري نداشتم،ولي دلم نميخواست از اتاقم بيرون 

برم.خسته بودم،خيلي!يه دوش ميگيرم تا حالم بهتر شه بعدشم ميخوابم،هر چند 

يستحال من با اين چيزا خوب بشو ن ! 

بعد از حموم خودمو پرت كردم رو تختم،چشمامم خيلي سريع گرم شد و خوابم 

برد!فردا انتظارم رو ميكشيد اون شب تا صبح بارون اومد انگار خود خدا هم فردا رو 

 دوست داشت،انگار همه

....كس و همه چيز متظر فردا بودند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 !كوكب اون اتاق و خوب تميز كن

خانم:چشم خانمكوكب  . 

 كوكب خانم امروز برا چي اومده؟مامان كدوم اتاق و بهش گفت خوب تميز كن؟چه خبره!؟_

حاال خوبه اتفاقا سر و صدا كردند مگرنه خواب ميموندما،ديشب يادم رفت ساعت بزارم برا 

 !صب

 .مامان:كوكب بدو،بابا دير ميشه

 !پا شم برم ببينم چه خبره

اينجا،همينطور وسيله رو وسيله ريخته تو راهرو!در اتاق ته راهرو هوووف چه خر تو خريه 

هم باز بود پس مامان اون اتاقو به كوكب خانم گف خوب تميز كن،اما چرا؟دلم نميخواست 

پامو تو اون اتاق بزارم،پس به سمت پله ها رفتم و وارد سالن شدم،هووو اينجام كه شتر با 

 !بارش گم ميشه

 مامان:سالم،نفسم

اره پوزخند رو صورتم نقش بست،نفسم؟دوب  

 !مامان با تعجب به پوزخندم نگاه ميكرد

 سالم،صبح بخير_

 :مامان انگار كه چيزي يادش اومده باشه به سمت پله ها رفت و گفت

 صبحونه حاضره

 !و رفت باال

خيلي دوست داشتم بدونم چه خبره اما اصال دوست نداشتم از مامان اينا بپرسم اگه براشون 

م بودم خودشون بهم ميگفتن،اما چيزي كه باعث ناراحتيم و تعجبم شد اين بود كه چرا بابا مه

 چيزي بهم نگفته يعني ديگه برا اونم ارزش ندارم؟

شونه اي باال انداختم به سمت اتاقم رفتم صبحونم نخوردم،مثل هر روز،فقط كي بود كه 

شيدمو كيفمو انداختم رو دوشم و بدونه!دست و صورتمو كه شستم سمت كمدم رفتم لباسمو پو

 !موبايل به دست از اتاقم خارج شدم،مامان دم همون اتاق ايستاده بود



 مامان،من دارم ميرم،خدافظ_

 .مامان:خدافظ،مواظب خودت باش

 !!!آخي،مرسي از اين شدت نگراني مامان جون

 .از خونه زدم بيرون و با يه دربست به سمت دانشگاه رفتم

---------- 

 .نازي:آخيش،امروزم تموم شد

 .ستاره:چقدر امروز زود گذشت

ستاره و نازي همينطور داشتن درباره امروز با هم حرف ميزدن،و من تو فكر اين بودم كه 

 صبح تو خونه چه خبر بود؟

 .نفس سوار شو

 با اين جمله نازي سرمو سمتش برگردوندم

 ستاره:پس چرا سوار نميشي؟

_ نميامبچه ها من امروز با شما   

 نازي در حالي كه چشماش از شيطنت برق ميزد گفت:چيه بانو نكنه با طرفتون قرار داريد؟

 بعدشم خودشو ستاره غش غش خنديدن

 هه هه بامزه ها،نخير ميخوام يه كم قدم بزنم،بده؟_

 ستاره:نه بابا ما كه بخيل نيستيم،خوش بگذره

 !با تموم شدن جملش يه چشمكم به من زد

_ شنبه ميبينمتون خدافظ بچه ها  

 نازي:خدافظ،پياده خوش باش نفس جونم

 !بعدشم خنديد،ميگم اين دختر ديوونستا ميگيد،نه

 .از ستاره هم خدافظي كردم و پيش به سوي خونه قدم برميداشتم

 .نميدونم چرا يه حال عجيبي داشتم،با چاشني استرس!ساعت هفت بود يه ساعت وقت داشتم



نگ گوشيم در اومدتو حال خودم بودم كه صداي ز . 

 !غزاله بود

 جانم غزاله؟_

 غزاله:سالم بر خواهر كوچولوي خودم

 !چيه كپكت خروس ميخونه آبجي بزرگه_

 غزاله:وا من كه هميشه همينطوريم،شاد و پر سر و صدا

 .يادش بخير يه زماني منم همينجوري بودم

 خب حاال چيكارم داشتي؟_

خبر دارم،ديشب من و مامان يادمون رف بهت بگيم غزاله:آخ داشت يادم ميرفتا،ببين نفس يه . 

 !!مرسي توجه خانواده

 !غزاله ادامه داد:واي نفس نميدوني چقدر خوشحالم دارم بال در ميارم از ديشب تا حاال

 .اومدم بپرسم چرا كه با جمله بعديش نفسم تو سينه ام حبس شد و دهنم بسته شد

برميگردن غزاله با صداي خوشحالي گفت:عمواينا دارن . 

ديگه هيچي،هيچي نميشنديم،پياده رو خالي خالي بود خيابون خلوت،خلوت دو زانو افتادم كف 

 .پياده رو،گوشي از دستم افتاد و پرت شد جلو پام

مثل گريه توی پاييز مثل پاييز توی کوچه مثل کوچه زير بارون مثل بارون روی شيشه تو 

مثل اسمت روی قلبم  مثل هديه توی دستم خود عشقی خود عشق تو خود عشقی خود عشق 

مثل اون حالی که داشتم وقتی هديه رو می بستم تو خود عشقی خود عشق تو خود عشقی خود 

عشق مثل ماه مثل ماه وقتی گريه ش می گيره مثل گل وقتی از دست تو می ره مثل من که 

 نمی آيی و می ميره مثل تو تو خود عشقی خود عشق

ثل اشک مثله من مثل عشق مثل آه آه تو خود عشقی خود عشق مثل ليلی مثل ماه مثل تو م

توی پاييز مثل مجنون زير بارون مثل بارون وقتی آروم آروم آروم می شه عاشق تو خود 

 عشقی خود عشق تو خود عشقی خود عشق

 (ليلي در پاييز/بنيامين بهادري)  

 



الو،الو،نفس؟:غزاله  

غزاله؟ چيشد:منيژه  

شد قطع كنم فكر!مامان نمنميدو:غزاله ! 

فرودگاه بريم نداريم،بايد وقت بگير،زياد ديگه بار يه:منيژه . 

االن داره كالس نيست،حتما بيكار شما مثل كه بچه اون:داريوش . 

ما؟ سر رو كوبوندي و نفس اينقدر نشدي بابا؟خسته شد شروع باز:غزاله  

 دارم آخره دفعه غزاله:گفت و نشست صورتش رو پوزخندي غزاله حرف اين با داريوش

 خونه از و ميزنم دختريمونو و پدر قيد خدا بپلكي،به اميرعلي ور و ميدم،دور اخطار بهت

گفتم بهت كي ميكنم،ببين بيرونت ! 

زد داد و برد باال و صداش داريوش : 

گفتم؟؟؟؟؟؟ چي فهميدي !!  

چشم بگو كه زد اشاره غزاله به منيژه!بودند ترسيده منيژه و غزاله . 

چشم:غزاله  

داد بيرون نفسشو كالفه و كشيد صورتش به دستي داريوش  

ميگم نفس به بعدا به ميشه،خودم ديگه،دير بريم خوب خيلي:داريوش  

رفت و كوبوند و در و رفت سمت به داريوش ! 

 بزرگ رادمنش خانواده تغاري ته رادمنش داريوش تا افتادند راه سرش پشت غزاله و منيژه

نگه بهشون چيزي دوباره ! 

------------------ 

ميشنوي؟ خانم،خانم،صدامو:رهگذر  

خوبه؟ حالت:رهگذر  

بود ميكرد،گيج نگاه بود ايستاده سرش باالي كه آدمي به و كرد باز چشماشو كم كم نفس . 

 پسر رادمنش كوروش اومدن خبر كه افتاد غزاله تلفن ياد ميومد يادش چيز همه داشت كم كم

بود داده بهش و رادمنش خونواده دوميه . 



گذشت نظرش از فيلم مثل چي همه . 

ميزد حرف عروسكاش با و ميكرد بازي خونشون تاب تو داشت كه افتاد اي ساله ٦ دختر ياد . 

 كسي دفعه يك كه بود خودش هواي و حال تو ميشد،دخترك نزديك بهش اي ساله ٢٠ پسري و

 پشت و برگشت شنيد رو جوان پسر خنده بود،صداي ترسيده دخترك داد هل و تاب شدت با

 او شد،به راحت خيالش نشست لبش رو شيريني لبخند ديد را او وقتي كرد نگاه رو سرش

داشت،خيلي اعتماد خيلي . 

بود فرو خودش آغوش تو اونو و كشيد رو دخترك لپ جوان پسر . 

ميشنويد؟ صدامو خانم:رهگذر  

_ بفرماييد شما خوبه حالم خانم،من مرسي . 

عزيزم؟ مطمئني:رهگذر  

محبت ي تشنه كه بود،منم مهربون چقدر ! 

بعله،ممنونم:گفتم و زدم لبخندي . 

خلوته،خدافظ باش،خيابون باشه،مواظب:رهگذر . 

 .چشم،خدافظ_

شه تميز تا كشيدم خاكيم شلوار روي دستي شدم بلند و برداشتم زمين رو از گوشيمو . 

 رو اينا عمو اينقدر چرا؟يعني بود،اما خوشحال اينقدر ديشب همين برا اوفتادم،پس غزاله ياد

داشت؟ دوست  

 آماديگيشو االن نه،نه،من اما.فرودگاه بريم كه خونه برم بگه بهم بود زده زنگ حتما

 !ندارم،اصال

نرم ام خونه فعال مجبورم پس پوووف ! 

نازي خونه شايدم!ستاره خونه رفتم شايد ! 

برم نبايد خونه شب آخر تا كه ميدونم فقط نميدونم اه ... 

--------------- 

مامان؟ ااا:غزاله  

ميزني؟ترسيدم داد چرا دختر چيه:منيژه ! 



ميمونم دوستم خونه امشب داده اس ام اس نفس مامان:غزاله ! 

 شب دختر داره معني چه ميان؟اصال دارن اينات عو نگفتي بهش مگه چه وا،يعني:منيژه

بخوابه خونه بيرون ! 

بخوابه ام خونه بيرون بايد شب معلومه باشي تو مادرش كه دختري:داريوش ! 

ميگي چي داري بفهم داريوش:منيژه . 

هان؟:زد بكني؟داد ميخواي غلتي چه نفهمم مثال:گفت و برد باال صداشو داريوش  

تروخدا شيد بيخيال و امشب يه مامان،بابا:غزاله ! 

 كوتاه همش فرياد همش داد همش گريه چيشد،همش اما بيخيالم عمره يه:گفت بغض با منيژه

ديگه شدم خسته: زد اومدم،جيغ . 

نبر منيژه،باال نبر باال من برا صداتو:داريوش ! 

 اميرعلي اومدن فكر با اما بود خورد ميكند،اعصابش و بود برده دهنش تو رو ناخنش غزاله

 به و ميكرد پاك اشكاشو دستمال با داشت برگشت،منيژه اولش حالت به و رفت يادش چي همه

ميكرد رانندگي خاصي كالفگي با هم داريوش.ميكرد فكر گذشته . 

شيد پياده:داريوش . 

 خانواده استقبال براي منتظر و شدن سالن رفتن،وارد فرودگاه ورودي سمت به سه هر

استادند رادمنش كوروش ! 

 و كوبيد بهم دستاشو و كشيد يواشي جيغ خوشحالي با غزاله دقيقه ده از بعد

.....ميان مامان،بابا،اوناهاشن،اونجا،دارن:گفت  

 

 

 

 

 

 

 



 بود كوروش همسر خانم راحله برميداشت،كنارش قدم هميشگيش اقتدار با رادمنش كوروش

اما ميرفت،و راه شوهرش كنار مليحي لبخند با كه  

 كرده مجبور خونوادشو كه برميداشت،كسي قدم اي ساله ٣٧ اميرعلي،پسري سرشون پشت

برگردند ايران به سال ٧ از بعد بود . 

 تر تند هاشونو قدم ميومدند اونها سمت كه ميديد را كوچك رادمنش خونواده دور از راحله

 .كردند

بدوييد كوروش،امير:راحله . 

كردي ذوق داداشم خونواده براي من از بيشتر تو خانم،انگار وايسا:كوروش ! 

شده تنگ براشون دلم خب:گفت  اعتراض با و زد مليحي لبخند دوباره راحله . 

بود گرفته سكوت روزه كه بود،انگار پدرومادرش بين هاي حرف شنونده فقط اميرعلي . 

 ديگه،راحله همه از پرسي احوال به كردند شروع و رسيدند بهم باالخره رادمنش خانواده دو

 خواهر عين باشه چي نميزدند،هر حرفي بودن،هيچ كرده بغل همو فقط كه خانم منيژه و خانم

بود خوب چه همه كه روزا همون ديگه،تو هم برا بودند ! 

 داد،كوروش،داريوش اي مردونه دست اون با و رفت كوروش بزرگش برادر سمت داريوش

بودند هم دلتنگ برادر دو زد،چقدر شونش رو مردونه و گرفت آغوشش تو رو ! 

رفت اميرعلي سمت غزاله . 

چيه؟ شما اسم خوشتيپ آقاي ببخشيد ببين ايشونو به:غزاله  

گفت و زد لبخندي اميرعلي : 

عزيز سالم،دخترعموي  

گرامي پسرعموي ببخشيد،سالم آخ:غزاله ! 

ببينم بغلم غزاله؟عزيزم،بيا:راحله ! 

 با هم داريوش و كوروش و منيژه رفت اون سمت و شد پرت عموش زن به حواسش غزاله

 به ورودش لحظه از كه بود اميرعلي تنها بودند،اما خوشحال ميكردند،همه پرسي احوال هم

بياد شايد كه داشت اميد بود،هنوزم ميگشت،منتظر كسي دنبال چشم با سالن . 

پس؟ كجاست ما فسقلي اين داريوش:كوروش  



ميده جواب چي بيينه تا برگشت داريوش سمت اميرعلي . 

 واسه داره بيايي برو چي ببين و كه،بيا نيست فسقلي اون ديگه داداش،نفس بابا اي:داريوش

 !خودش

دانشگاشه و درس فكر به جزوشه،همش و كتاب تو سرش همش بچم آره:منيژه . 

كرد نگاه منيژه به پوزخند با و برگشت داريوش . 

كنيم؟ صحبت وايسيم همينجا شب تا قراره ما نكنه داداش ميگم خب:كوروش  

كه آدم واسه نميزاريد حواس گف؛خب و كرد اي خنده داريوش !!! 

 كسه پيش فكرش اما بود اونا پيش جسمش نخنديد اميرعلي اما جهت،الكي خنديدند،بي همه

بود، اي ديگه  

نيومده چرا كه بدي توضيح ما به فسقلي اين درباره هم تو تا داداش بريم پس:كوروش ! 

شده تنگ براش دلم برم قربونش:راحله ! 

خاله ميبينينش حاال:غزاله   

وايساديم اينجا زشته ديگه بريم:منيژه ! 

 طرف به داريوش و. شدند سوار و رفتن داريوش ماشين طرف به شدند،و خارج سالن از همه

بود مونده هنوز اساسيشون هاي كرد،حرف حركت ها رادمنش عمارت ! 

---------------------- 

بود شب ٨ طرفاي بود،ساعت گرفته بارون . 

ميكردند، حركت سرعت با بود،ماشينا خلوت رو پياده.بود شده تاريك خيابون  

 رو بارون،بارون زير رفتن راه عاشق.بود بارون عاشق نفس اما بود گرفته شدت بارون

 رو پياده تو كه ميكرد،همينجور يادآوري گذشتشو قشنگ خاطرات براش چون داشت دوست

 هميشه عكس كشيد،اون رو جلو زيپ كيفشو سمت برد افتاد،دستشو عكس يه ياد ميزد قدم

 ميكرد،دعا آرزو و ميگرفت دستاش تو عكسو اون نفس ميومد بارون كه وقت بود،هر اونجا

 دستش تو بود،عكسو ها شب همون از ميزد،امشب حرف خودش خداي و خودش ميكرد،با

 و شد شكسته طلسم سال هفت از ريخت،بعد نشست،اشكاش راستش سمت جوب روي و گرفت

باران باريد،عين نفس . 

بد بود،خيلي بد گرفت،حالش بغلش تو و عكسو و ميريخت اشك ... 



کنارم بشينی که ندارم تورو وقتی داره فايده چه اما ميباره بارون داره  

ديدنم بيای شايد ميزنم صدا تورو ميخندم هام گريه به ميبندم باز چشامو  

 ميبندم باز چشامو تنهام خيلی که وقتی روبروم ميگيرمش شبهام رفيق شده يادگاری عکس يه

ميبندم دل تو به باز خستگيهام رفيق ميخندم هام گريه به  

(  (يادگاري  عكس/مازيارفالحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



چايي؟ اين چيشد كوكب؟پس:منيژه ! 

ميارم،خانم االن:كوكب . 

مرتب و اولشه،تميز روز مثل اتاقاتون داداش:داريوش . 

 نيس قرار حاال ماست همه ماله عمارت اين نيستيم غريبه كه ما نكنه،بابا درد دستتون:كوروش

كنيد رفتار مهمون عين ما با نبوديم سال هفت چون ! 

 اگه رسيديد راه از تازه ايد خسته بگم خواستم فقط!داداش؟ ميزني آخه حرفيه چه اين:داريوش

اتاقاتون تو كنيد،بريد استراحت ميخوايد . 

حاال كنيد بابا،ول اي:راحله ! 

ميان بر خودشون پس از خودشون برادرن اينا كن ولشون:منيژه ! 

شيم؟ الل ما كردن هم تيكه تيكه همو اگه يعني:گفت و كرد اي خنده تك غزاله  

ندارن ها عرضه اين از اينا بابا نه:منيژه ! 

شد جمع بحث و خنديدند همه منيژه حرف اين با . 

 ما بزن حرفي!نميشه ساكت؟باورم نبودي؟اينقدر شكلي اين قبال كه پسرم؟تو اميرعلي:منيژه

آخه بشنويم صداتو ! 

نميكرد،هيچكس درك و علي امير هيچكس ! 

 زن راهم خسته فقط كنيد باور:گفت و كرد صاف صداشو و خورد تكوني جاش تو اميرعلي

 عمو

بشم توپ،توپ فردا از ميدم قول:گفت و كرد اي خنده زور به بعد . 

مهندس آقاي ميبينيم فرداتم:گفت و خنديد داريوش  ! 

 منيژه كنار و كرد تعارف همه به و شد،چايي سالن وارد چايي سيني با كوكب موقع همون

خانم؟ برم ميتونم من:گفت و ايستاد خانم  

نداريم،برو آره،كاري:منيژه . 

خدافظ پس:كوكب . 

رفت و كرد خدافظي همه از كوكب . 

كجاست؟ فسقلي اين پس نگفتيد:كوروش  



 پروژه رو دارن دوستش با:گفت جاش به و نذاشت منيژه كه بده و كوروش جواب اومد غزاله

 معذرت همتون از هم بمونه،كلي دوستش خونه بود مجبور ميكنند،امشب كار دانشگاشون

ميكنم جبران فردا گفت و كرد خواهي . 

اصال باشه شده دانشگاهي نميشه باورم شم فداش الهي:راحله ! 

كنيم صبر فردا تا كوچولو پرنسس اين ديدن برا تا نداريم اي چاره پس خب:كوروش ! 

شد خيره كوروش به غرور با منيژه و اومد صورتش روي لبخندي داريوش . 

 چيكارا اونور تو اميرعلي خب:گفت اميرعلي به رو مسخره كمي و شاد لحني با غزاله

 كردي؟

 شركت و تدريس مشغول فقط:داد و عموش دختر جواب جذبه با و جدي لحني با اميرعلي

 !بودم،همين

 دانشگاه يا بود شركت يا نميديديمش،همش اصال كه كرد،ما ديوونمون اميرعلي اين واال:راحله

تدريس براي ! 

فاميل پسر ترين باهوش و ترين كاري ديگه اميرعليه:منيژه ! 

عمو زن داريد لطف:گفت لبخندي با اميرعلي . 

كاري و رفته،باهوش تو به هم نفس اتفاقا:داريوش ! 

 سكوت فقط عموش جواب گرفت،در حسرت رنگ شد،نگاهش عوض اميرعلي نگاه

  !كرد،سكوت

نيمه و يازده باشيم،ساعت تر سرحال فردا بخوابيم؟تا بريم چيه نظرتون ميگم:اميرعلي ! 

بودي بيدار صبح تو هميشه كه تو بخوابيم بريم ميگه كه تويي اين:غزاله ! 

بخوابم ميرم من اجازه با:گفت جمع به رو و شد بلند و كرد غزاله به اي كالفه نگه اميرعلي ! 

كن استراحت جون،برو عمو برو:داريوش . 

همگي بخير شب:اميرعلي . 

 هر و گفتن بخير شب بهم و شدن بلند همه دقيقه چند از بعد گفتن بخير شب اميرعلي به همه

رفت خودش اتاق سمت به كي . 



! حسرت چاشني با ناراحت كرد،نگاهي راهرو ته اتاق به نگاهي رفت باال رو ها پله اميرعلي

معرفتي بي خيلي:كرد زمزمه راهرو ته اتاق به رو ! 

تو رفت و كرد باز اتاقشو در و . 

 ١٠ دختري تختش روي گذشت ذهنش از چي همه شد آشنا براش چي همه شد اتاق وارد وقتي

 برده خوابش ها فرشته مثل كه معصوم و پاك برده،دختري خوابش كه ميديد رو  ساله

 ظريفشو و كوچك ميكشه،دستاي صورتش رو دستي و ميشه نزديك بهش ٢٤ تقريبا پسري.بود

ميكنه دخترك لپ روي كوچك اي بوسه آخر در و ميبوسه و ميگيره دستانش تو . 

----------------- 

 رسيدن راه از تو،خب خنگي چه نفس ديگه آره!ديگه باشن خواب همه كنم فكر يكه ساعت

ديگه خوابيدن گرفتن بودن خسته ! 

كردم باز احتياط با رو خونه در.دوييدم يواش رو خونه در دم تا كردم باز و حياط در ! 

رسيدم پله باالي به و رفتم باال ها پله از . 

گذشت بخير كه اينجاش تا پووووف ! 

بستم آروم و در اتاقو تو رفتم.كشيدم پايين يواش خيلي و اتاقم دستگيره . 

گذشتا خير به آخيش بيرون دادم پرصدا و نفسم هووف ! 

چيزي يه رو شدم پرت و عقب سمت شد كشيده دستم دفعه يك كه ! 

 اومدي؟خيلي باالخره:گفت گوشم در آروم صدايي كه برگردم اومدم!!'بود؟؟ چي ديگه اين

 نداره،تو اشكالم استقبال،حاال بياي نتونستي كه شدي معرفت بي اينقدر منتظرتم،يعني وقته

اومدم.... نيومدي،من  

 

 

 

 

 

 



 تا ميخوند الاليي من براي كه بود،صدايي خودش صداي بود،آره خودش نميشد،صداي باورم

 هفت بود،بعد ميداد،خودش آرامش من به كه نفس،صدايي به اعتماد من به كه بخوابم،صدايي

 .سال

 خوشحال!كنم چيكار بود،نميدونستم بد بودم،حالم كرده برگشتم،بغض عقب به مكث با و آروم

 خيلي داشتم بغض نميدونستم،فقط هيچي.نميدونستم كنم باشم؟بخندم،گريه باشم،ناراحت

 !زياد،خيلي

نفس؟:گفت اي خفه و دار بغض صداي با هم اميرعلي  

 كردم،اشك گريه.شم منفجر و بتركه لعنتي بغض اين تا بود كافي كلمه يه همين.شد تموم

 .ميريختم

غم پر نگاش و بود اشك پر وايساد،چشاش روم روبه اومد سري اميرعلي ! 

 امير؟_

امير؟ دل جان:گفت سنگيني بغض با امير  

باطني نه ظاهري نه بود نكرده فرق ! 

دغدغه بي و خوب روزاي بود،همون ها موقع همون مثل گفتناشم دلم جان . 

 ميون سپردم خودمو و مردونش آغوش تو كردم پرت خودمو نيوردم نتونستم،طاغت ديگه

اش مردانه دستان حصار . 

 بي ميكرديم گريه فقط و بوديم شده گم هم آغوش تو دو بود،هر تركيده اونم بغض ديگه حاال

حركت بي و صدا . 

 را او دلم ميخواست،چقدر رو مردونش نوازشگر دستان دلم چقدر بودم آغوشش تشنه چقدر

 ...ميخواست

كنم،همين نگات بزار فقط:گفت و زد زول چشمام تو و كشيد بيرون بغلش تو از منو امير ! 

بارون باريدم،مثل اشك،دوباره گريه،دوباره دوباره ! 

كرد پاك اشكامو و كشيد گونم رو نوازشگرانه حالت به و اورد باال دستشو . 

وقت نفس،هيچ نكن گريه وقت هيچ نكن،خب؟تو گريه ديگه:امير . 

_ ميكني گريه داري خودتم تو ! 



 نيست،اين اين حقت تو نفس اما،تو،نه منه منه،سهم حق گريه دارم،اين فرق تو با من:امير

منه،من براي فقط مجازات . 

 دستم تخت رو نشوندم و برد تخت سمت و گرفت و من دستاي و كرد پاك خودشم اشكاي

زد راستم دست روي نرمي بوسه.بود قدرتمندش و گرم دستاي تو هنوز . 

نه؟ يا شدي مهندس خانم باالخره ببينم بگو خب:گفت خوشحالي و شاد لحن با بعد ! 

پيش سال هفت شدم،نفس نفس بودم،همون من،من ديگه حاال ! 

 ايستادم روش به رو و پاشدم و كشيدم يواشي و كوتاه جيغ و كشيدم بيرون دستش از دستامو

 شد كردم،هموني كم همرو روي امير نميدوني واي:گفتم اي بامزه و گونه بچه حالت با بعدم

 سوم كوچك،سال رادمنش خونواده تغاري ساله،ته ٢٣رادمنش، نفس من ميخواستم،اآلن كه

ايستادم جوان آقاي شما مقابل در معماري . 

زدم هامم هميشگيم چشمك همون از خنده با شد كه جملم ته . 

نمك بي و لوس فسقلي،همونجوري همون هنو كه تو بايا:گفت و كرد طوالني خنده امير ! 

اااميررر:گفتم جيغ با  

كشيد دراز تختم رو و اورد باال تسليم حالت به دستاشو خنده با امير . 

_ ميشه كثيف االن كن،تختم جمع خودتو هوي  

نداشتيم تو و من قبال:گفت و گرفت خودش به متعجبي قيافه امير ! 

گذروندم نظر از رو ديگه فيلم يه دوباره افتادم ها قبال ياد . 

 باز اتاق در كه ميگفت قصه عروسكاش برا داشت و بود نشسته اتاقش كف ساله ٨-٧ دختري

شد ظاهر در چارچوب توي ساله ٢٣-٢٢پسري و شد  

_ بازي بيا امير،امير . 

خستم خيلي كن باور نفس:گفت حال اين با بود گرفته خندش نفس گونه بچه لحن از امير ! 

_ اينجا؟ اومدي چي برا بخواب اتاقت تو برو پس ! 

بخوابم خوشگل خانم يه اتاق تو ميخواد دلم چون:امير ! 

ميگم قصه برات من بكش دراز تو پس خب:گفت بود فهميده و امير منظور كه نفس . 

بخندونه و بياره حال سر خستگي اوج تو و  امير نميتونست اين از بيشتر چيز هيچ و ! 



 براي داستانشو نفش كه مدتي تمام كشيد،در دراز زمين روي و برداشت و نفس بالش امير

 نفس بخش لذت و كودكانه صداي با تا ميكرد نگه اون به خيره فقط امير ميخوند عموش پسر

برد خوابش كوچولو . 

نفس،كجايي؟؟:امير  

_ شما؟ خدمت در همينجا  

باز زبون نريز زيون:امير !! 

مياد خوابت معلومه:داد ادامه بعد  

ميري؟:گفتم كه رفت در سمت به و شد بلند تخت رو از  

 كلي هم با فردا از ولي آره ميباره داره خستگي چشمات از تو چون فعال:گفت و سمتم برگشت

رفت در و زد خنده با همراه چشمكي كه بزنم حرفي ،اومدم داريم كار ! 

برات امير،دارم آقا رو در . 

----------------------- 

بودند خواب هم منيژه و داريوش و راحله و بود،كوروش خواب غزاله . 

 قلب دوبارشون ديدار لخظه از.نميبرد خوابشون خوشحالي بودند،از بيدار نفس و امير اما

بودند شده متولد بودند،دوباره شده زنده دوباره انگار ميكرد،جفتشون تاپ،تاپ جفتشون ! 

 اينا همه به مادراشون و پدر به اونشبشون بعد تلخياي و خوشيا به فرداهاشون ميكردند،به فكر

....ميكردند فكر  

 

 

 

 

 

 

 

 



امروز تعطيل پنجشنبست،دانشگاه امروز جووون آخ ! 

 راحت خيال با كلي امروز كه هست حقم اين سال هفت باشه،بعد روزم بهترين بايد امروز

بگذرونم خوش . 

 زياد خيال و فكر از ديشب مياد،آخه خوابم چقدر!شدم بلند طوالني خميازه يه با تختم رو از

 بيدارش خودم روز اولين امير،ميخوام سراغ ميرم بعدم ميگيرم دوش يه اول!نميبرد خوابم

 اومد،لبخندي صورتم روي لبخندي خونه اين تو امير دوباره بودن فكر با.قبالها كنم،مثال

 ...طوالني

------------ 

شد اميرعلي اتاق وارد غزاله . 

كنه بيدار اونو خودش ميخواست بود،غزاله خواب اميرعلي ! 

نشست، تخت لبه و رفت اميرعلي تخت گذاشت،سمت باز نيمه و اتاق در  

ميزد صداش آرومي صداي با غزاله . 

مهندس؟ اميرعلي،اميرعلي،آقاي:غزاله  

شد رد ذهنش تو از صحنه يه.داد تشخيص رو غزاله كردصداي باز نيمه چشماشو اميرعلي : 

 روي خسته كه اي ساله ٢٨ پسري سمت بود بسته گوشي خر موهاشو كه ساله١٤ دختري

تر نزديك و تر ميشد،نزديك نزديك تخت به كم ميرفت،كم بود خوابيده تخت . 

 به كرد شروع و پسر روي كرد پرت خودشو حركت يه با بود،دخترك خواب هنوز جوان پسر

پسر موهاي كشيدن و زدن جيغ ! 

كنه گريه بشينه يا بخنده وروجك اون دست از نميدونست پسر ! 

مهندس؟ پاشي نميخواي:غزاله  

بخير صب:گفت غزاله به رو و زد كنار رو پتو ميشد بلند جاش از كه همونطوري اميرعلي  

بخير شمام صبح:غزاله  

صبحي؟ اول ميكني چيكار اينجا تو:گفت پرسشي لحن با اميرعلي  

 ديگه،اصال كنم بيدارت اومدم كن،خب خوبي و بيا ااا:گفت و باال انداخت ابروهاشو غزاله

قهرم من گفتي اينجوري كه حاال ! 



كرد در سمت روشو قهر حالت و ساختگي اخم با بعد ! 

درك به خب:گف شوخي لحن با علي امير  

ديگه؟آره؟ درك به كه:گف و اميرعلي سمت برگشت بود گرفته خندش كه هم غزاله  

 هميشه بده،كه نشون خودشو باالي مقام برش و دور آدماي به ميخواسته هميشه كه اميرعلي

درك به آره:گفت خنده با هم ايندفعه شده موفق هم . 

ماشاهلل بود شده هاپوها عين قيافت كردي،ديشب فرق ديشب با چقدر تو:غزاله ! 

نه غزاله ميدونست،اما امروزشو شوخياي و ها خنده دليل اميرعلي ! 

 اي مسخره و خوشحال لحن با بود خوشحال و خندون هنوزم ديشب خاطر به كه اميرعلي

شدم شاد ديديم رو تو عزيزم خب:گفت ! 

اميرعلي؟ ميگي جدي:گف بود گرفته جدي و اميرعلي حرف اين حسابي كه غزاله  

 جون تو با من اصال.عشقم معلومه خب:گفت بزاره سرش به سر بيشتر اينكه برا اميرعلي

 .ميگيرم

-------------- 

نميشه باورم نه،نه ! 

ميزنه؟ حرفارو اين غزاله به داره كه اين،اميره  

داره؟يعني دوست رو غزاله اون يعني .. 

اوفتادم آشپزخونه تو اونروز مامان و غزاله حرفاي ياد دفعه يك . 

ميان دارن تو خاطر به فقط مطمئنم كه من:مامان . 

داره؟ منودوس اونم يعني مامان واي:غزاله  

گذشت چشمم از فيلم عين چيز همه . 

 بود،حالم اومده بند ميومد،نفسم داشت اشكام درباره باريدن نامرديه،خيلي،اشكام خيلي نه،اين

تو رفتم و رسيدم اتاقم در به بودم،عقب،عقب نكرده صبح كه فكرا بود،چه شده خراب . 

كردم گريه هاي هاي و اتاقم بالكن تو رفتم . 

 لعنت:زدم جيغ همه به مامان،لعنت تو به غزاله،لعنت تو به امير،لعنت تو به تو،لعنت به لعنت

همههه به . 



بارون باريدم،مثل كردم،بازم گريه باز ! 

 بي صداي ميريختم،بي اشك صدا بي فقط و نرده به گرفتم دستمو و افتادم بالكن گوشه

تنها صدا،تنهاي ! 

ميمردم واسش اگر من به لعنت سپردم دل ساده چه من به لعنت  

کرد عاشقم که کسی اون به لعنت کرد ولم بعد و گرفت منو دست  

( فالحي مازيار/من به لعنت ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ندم اهميت اونا به زشته كردن گناهي چه عمو زن و پايين،عمو برم كه كردم باز و اتاق در . 

است آشپزخونه تو كه ديدم و مامان رسيدم كه كه ها پله پايين . 

باشم خوشحال كردم سعي . 

_ بخير من،صب خانم مامان سالم ! 

اومدي؟ كي تو:گف ثانيه چند بعد كرد نگاه من به و عقب برگشت بهت و تعجب با مامان  

_ بود ٦ اومدم،طرفاي صب . 

 خونه از بيرون شب باشه آخرت دفعه ميگم چي بهت دارم ببين خوب،نفس خيلي:مامان

 !مونديا

بود؟ نگرانم واقعا ميگف؟يعني خودم خاطر به واقعا يعني  

_ دانشگام با رابطه در ستاره با داشتم كار . 

نكني خراب باش مواظب گفتم همينو اينا عموت به منم:مامان ! 

_ بهشون؟ مگه گفتي چه  

كنين كار دانشگاتون پروژه روي تا دوستت خونه رفتي گفتم:مامان ! 

_ نباش نگران جمعه باشه،حواسم . 

 راجب نكنم فكر نه البته!كنم؟ چيكار خدا چه؟وا بده سوتي ديد،اگه ديشب منو كه امير ولي

نميگه االنم پس.نه ميگفت قبال مگه!بگه كسي به چيزي ديشب ! 

 بغلم شده،بيا خانمي شده،چه بزرگ چي اينجاست،ماشاهللا،ماشاهللا كه ببين به،به:راحله خاله

ها خانم خانوم ! 

خاله ميگفتم بهش بچگي از من اما بود عموم زن درسته رفتم حله راه خاله سمت لبخندبه با ! 

 جوون نخوردي،حتي تكون تخته به بزنم ماشاهلل،خاله:گفتم خنده با و كردم بغل سفت رو خاله

نظرم به شدي ترم  

ميكنيم تصويه خانم،بعدا نفس كن مسخره كن مسخره:راحله خاله . 

_ برم مهربونم خاله قربون من الهي  

كن صدا هم اميرعلي و خواهرت برو جان نفس:گف من به رو خنده با مامان . 



چشم:گفتم و نباختم خودمو.نميتونم من نه واي.شد خشك لبم رو خنده  

ما سمت ميومدن داشتن بابامم و كوروش شدم،عمو خارج كه آشپزخونه از  

گفتم شيريني لحن و خوشحالي با : 

 عموووجوون_

دختركم ببينم بغلم بيا من برم نفسم گفتن جون عمو قربون اي:كوروش عمو . 

انداختم بود پدرم عين كه عموم آغوش تو خودمو  

شديد ترم خوشتيپ نخورديد تكون  ماشاهلل:گفتم و كشيدم بيرون بغلش تو از خودمو  

 اين نخوريا حرفاشو گول كوروش:زد داد ميچيد و سالن توي ميز كه حالي در راحله خاله

زد منم به حرفارو ! 

اجازه با نفر،فعال دو كردن بيدار برا دارم ماموريت من ببخشيد:گفتم و خنديدم  

وروجك بدو:كوروش . 

رفتند سالن سمت به عمو با ميخنديد كه حالي در هم بابا . 

كنم چيكار اينارو حاال پووف ! 

 و سفت ميخوام ببارم نميخوام نه،ديگه ديگه ميگرفت،اما،نه بغضم رسيدم،داشت ها پله باالي

سنگ عين باشم سخت . 

رفتم غزاله اتاق در سمت  

بفرماييد:غزاله  

_ بخير سالم،صب  

بخير هم تو صبح:گفت اخم با غزاله  

مرگشه؟ چه اآلن بود،حاال رفته كوچه تا خندش پيش دقيقه دو تا اينكه  

_ شده؟ چيزي  

ندارم نه،نفس،حوصله:غزاله   

نفس؟ داشتي كاري:گفت كالفگي با نميگم چيزي ديد وقتي  

_ حاضره صبحانه بيا بگم ميخواستم خب ا ا . 



ميام غزاله،باشه،االن  

 كردم باز رو در رفتم امير اتاق رفتم،سمت بيرون اتاقش از حرفي بدون و كردم بهش پشتمو

شدم داخل و . 

 نمياي كه ميشدم نااميد داشتم ديگه:گف و كرد نگام دلخوري با و بود ايستاده آينه جلوي امير

اومدي عجب كني،چه بيدارم ! 

شم حرفاتون مزاحم وقت ترسيدم،يه:گفتم و زدم بهش پوزخندي ! 

ميكردم نگاهش منتظر سينه به دست  

چي؟:گف پرسشي و تعجبي لحن با امير  

_ شنيدي كه همون ! 

شده چي ببينم بزن حرف نيار،درست در بازي مسخره نفس:امير ! 

 كه من ميكنه ضغف دلتون شما ميزنن حرف كه خانم غزاله هه:باال رفت صدام شدم عصباني

واال نيار،خوبه در بازي مسخره ميگي بعدشم هم تو ميره اخمات ميزنم حرف !! 

 تا دو و كشيدتم پشت از كه بود دستگيره رو دستم در سمت برگشتم و گرفتم ازش رومو

 اورد صورتم نزديك و كرد،صورتش قفل پاهاش با پاهامو داشت نگه و كمرم پشت برد دستمو

ميكني قضاوت زود داري نميكني فكر:گفت گوشم در و ! 

هميشه مثل بود صداش تو خاصي آروم،آرامش آرومه بود آروم صداش . 

نميكنم نه،فكر:گفتم نفس نفس با  

نميشه اينجا بزنيم،اما حرف بايد:امير  

_ ندارم حرفي تو با من  

داشت نگهم محكم كه برم در دستاش زير از اومدم  

دارم، حرف من:امير  

 بايد كه جايي آدرس قبلش اما بيرون ميزنم شركت كاراي بهونه به خونه از من صبحونه بعد

 يازده بيرون،تو ميزنم خونه از نيم و ده من نهه ساعت اتاقت،اآلن كار ميز رو ميزارم و بياي

نيست زياد اينجا تا باش،فاصلش اونجا . 

برداشت پاهام دور از و پاهاش و شد شل دستاش  



برد عقب صورتشو و . 

بيا ميكنم منتظرتم،خواهش نره يادت فقط:گفت كه كردم باز اتاق در برگشتم در سمت به . 

 سالن توي ميز صندلي روي و اومدم پايين رو ها بيرون،پله زدم اتاقش از حرفي هيچ بدون

 و اخمو صورتي با غزاله اومد،بعدشم خوشحال و شاد اي قيافه با امير بعد كم نشستم،يه

 زد خونه از نيم و ده دقيقا امير برنامه خورديم،طبق امير شوخياي با رو ناراحت،صبحونه

....بيرون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شيكي ساختمون اوووو،چه ! 

بود گذاشته و آپاراتمان اين آدرس برام امير . 

 در به و كردم طي و حياط.شد باز در كه زدم و ٤ حله،زنگ چي يازدست،همه دقيقا كه ساعتم

زدم و ٤ دكمه،طبقه و آسانسور تو رفتم و شدم ساختمون رسيدم،وارد ساختمون . 

واحده بود،همين باز كه بود اي قهموه در يه چپم سمت شدم خارج آسانسور از . 

شدم خونه وارد و كردم باز آروم رو در . 

 كنم،با طراحي و بسازمشو ها رنگ همين با داشتم دوست بچگيم تو هميشه كه،من اي خونه

 در دم.كردم حركت اتاقا طرف به.بود شده العاده فوق.آسموني آبي و تيره خيلي بنفش رنگ دو

وايستادم خود به يكدفعه،خود راستي سمت اتاق . 

 دوباره سال هفت از آهنگ،بعد همون و ريتم ملودي،همون آرامش،همون صدا،همون همون

 فيلم ميكردم،يه درخواست ازش هميشه من كه ميخوند آهنگيو ميشنوم،همون خوندنشو دارم

گذشت چشمم جلو از ديگه : 

 حرف هم با روز هر مثل بياد تا بود نشسته اتاقش تو عموش پسر منتظر كه ساله ١٢ دختري

شد دختر اتاق وارد ساله ٢٦ پسري دقيقه چند از بخونه،بعد براش اون و بزنن  

_ اوردن تشريف باالخره آقا پووف ! 

خانمي داشتم كار خب:گفت شيريني لبخند بود،با گرفته جون نفس ديدن با كه امير . 

_ نشستم منتظرت ساعته دو نيستم كه تو مسخره داشتم كار منم . 

 غلت من:گفت و اورد باال تسليم عالمت به دستاشو ميشد تسليم نفس جلوي كه هميشه مثل امير

 !كردم

_ بخوني برام بايد ببخشمت ميخواي اگه ديگه بسه حاال خب . 

نفس،االن:امير  

نميخوني،قهرم اگه:گفت و كنه و كامل جملشو امير نذاشت نفس ! 

 و گيتار بود،امير اورده براش و امير گيتار قبل از نفس!نداشت و نفس قهر طاغت نه،امير

خوندن به كرد شروع نميشد محو صورتش از كه لبخندي با و برداشت . 

_____ 



 دنيا آهنگ زيباترين و بهترين من براي كه آهنگي ميخوند،همون و آهنگ همون آره،داشت

 :بود

زمستون خواب از تر سنگين منه با سنگين بغضه اين رفتنه چی هر به لعنت  

خيابون تو ميخونم دارم اومده بند نفس نفس بده حالم بده حالم  

نداريم باور تنهاييو اين دوريمو نداريم خبر هم حال از وای  

نميشه اما کنم فراموشت بايد نميشه وا گريه با بغضم وای  

من درد از نپرس چيزی من سرده شبايه آهه  

روزم حالو خرابه وقتی  

ببين نميپرسم چيزی اين از بعد ندارم راهی  

ميسوزم آتيشت تو دارم  

( الهي نعمت روزبه/نفس نفس ) 

بارون باريدم،مثل درباره.نبود خودم دست خدا ريخت،به دوباره اشكام ! 

 دست به گيتار پنجره روي روبه زمين روي بود من به كردم،پشتش باز كامل و اتاق در

بود نشسته . 

زدم صداش داري بغض صداي با : 

 امير؟_

داد جواب هميشه مثل : 

امير؟ دل جان:امير  

 نفس:گفت مانندي مهربون ولي عصباني حالت با و اومد طرفم به و شد بلند كه نگفتم هيچي

گريه؟؟؟ دوباره ! 

_ نميتونم،نميشه كن بگيرم،باور خودمو جلوي نميتونم،نميتونم امير . 

گفت و كرده تر نزديك صورتشو گرفت دستش تو دستامو و اومد تر جلو امير : 

 هستي،تو قوي دختر نداره،تو نشد برات كاري هيچ وقت هيچ رادمنشي،تو نفس،نفس تو نفس

مني تو،نفس:كرد زمزمه آروم بعد نفسي !. 



 بود،بازم اومده بند گريمم!آخرش جمله كرد،مخصوصا آرومم حرفاش با هميشه مثل هم باز

شد موفق اون هميشه مثل ! 

 و كردم اخمي!غزاله و افتادم،اون صب امروز ياد كه ميكردم فكر آخرش جمله به داشتم

خودم ذوق تو زدم كشيدم،خودم بيرون دستش از دستامو ! 

 تا بگو داري؟زودتر چيكار نگفتي خب،حاال:گفتم شاكي لحن با كه ميكرد نگام تعجب با امير

نشم مزاحمتون وقت يه كه برم ! 

چيه؟ منظورت:امير  

_  اونوقت پيشت بياد بخواد ميگم رو غزاله:دادم ادامه تفاوتي بي عشقتون،با شايد اينه منظورم

نشم مزاحم من !! 

اينجا؟ بياد غزاله كه مهمه برات:گفت و كرد اي خنده زد،تك طوالني لبخند امير  

لعنتي ميفهميدي و اين مهمه،كاشكي برام آره،خيلي،خيلي ! 

_ مربوطه چه من نه،به  

 هيچكس خونه اين از برسونم عرضتون به بايد:گفت لبش رو لبخند و شيطون چشماي با امير

 از روحشم داري،غزاله تو فقط آدرسشم:گفت خنده با دارم،بعد من فقط نداره،كليدشم خبري

نداره خبر خونه اين ! 

_ فهميدم بگي؟باشه بهم رو چيزا اين كه اينجا كشوندي و من ! 

كرد ميخكوبم صداش كه بودم در نزديك رفتم خونه در سمت و برگردوندم و روم . 

نرو:امير . 

ميكنم،نرو خواهش:گفت كه نگفتم هيچي . 

 اون اما.اون اون،كنار بمونم،پيش ميخواست دلم موندنم،خودمم برا بود كافي كلمه چند همين

ميكنه كارارو اين منم با چرا پس است غزاله با دلش كه ! 

 پاشدم كه جام كنه،از بيدارم بود شنيدم،اومده رو غزاله صداي يهو كه بودم خواب صب:امير

 اين از و كنم بيدارم رو تو اومدم بگو و من گفت ميكني،كه چكار اينجا صبي اول تو گفتم بهش

قهرم اصال گفت حرفا،آخرشم . 

كنم شوخي يكي با ميخواست بود،دلم خوشحال منم . 

تو بودي، تو فقط خوشحاليمم دليل:گفت و شد بهم تر نزديك ! 



 سمتم اومد و گرفت جدي حرفامو اونم شنيدي كه زدم بهش حرفارو اون كه بعدشم:داد ادامه

 اتاقم از بكني،بعدشم ميخواي غلتي چه گفتم بهش داد با و عقب كشيدم خودمو منم كنه بغلم كه

رفت بهت و ناراحتي با اونم.بيرون انداختمش . 

نكن قضاوت زود اينقدر ديگه خانم،لطفا نفس بود همين همش ! 

فكر صبح داشتم،درسته اعتماد بهش ميگفت،من راست  

 چون ميكردم باور اينه واقعيت ميگفت و ميزد بهم حرفي اگه اما همن با غزاله و اون كردم

داشتم اعتماد بهش خيلي . 

_ نميكردم فكر من،من  

 غذايي يه بريم چيه نظرت دوازدهه ساعت:گفت خوشحالي و خنده با و حرفمو وسط پريد

ها گذشته مثل:گفت مكث با كنيم،بعد درست . 

ايول،برييمم:گفتم و كوبوندم بهم دستامو خوشحالي با ! 

_ ناهار؟ برا نيستيم چرا نميگن ميگم باباهامونو ميشه،مامان چي خونه فقط  

 كارات بگو و بزن خونه به زنگ يه هم بيام،تو نميتونم ظهر گفتم مامان به رفتن قبل من:امير

بري نميرسي ميكشه،ظهر طول كم يه . 

استااد چشم:گفتم لبخند با ! 

وروجكه،فسقلي،من اي:گفت كه رفتم كيفم سمت به بعدم . 

 يكم امروز بگم تا گرفتم رو خونه شماره منم آشپزخونه تو رفت كردم،امير كوتاهي خنده

خونه.... ميام ديرتر  

 

 

 

 

 

 

 



كشت جواب،خودشو و تلفن اون كوكب:غزاله ! 

خانم االن:گفت تلفن سمت ميدوييد كه حالي در كوكب . 

الو:كوكب  

خانم كوكب سالم:نفس  

صبح؟ از دخترم مادر،تويي؟كجايي نفس:كوكب  

 ناهار برا ظهر بگم،كه همينو زدم زنگ جون،اصال كوكب دانشگاهمم كاراي درگير:نفس

 .نميام

 برگشتنشون روز اولين تو نيس بد برگشتن،حاال سال چند بعد اينا مادر،عموت زشته اا:كوكب

استقبال نرفتي،براي فرودگاه كه ديشبم نباشي؟تازه پيششون ! 

جون كوكب دارم كار خب:نفس ! 

 ناهار برا كه بگو اينا مامانم به كن لطف فقط:گفت و نذاشت نفس كه بزنه حرفي اومد كوكب

برميگردم ديشب ام،تا ستاره نميام،پيش . 

مادر،خدافظ باشي خوب،موفق خيله:كوكب . 

جونم كوكب خدافظ:نفس . 

فسقلي اين دست از: گفت خنده با جاش سر ميذاشت و تلفن كه حالي در كوكب ! 

كوكب؟ بود كي:غزاله  

دوستشونن پيش گفتن و نميان دارن كار ناهار برا گفتن بودن خانم نفس:كوكب . 

 من برس كارت به برو تو خوب خيلي!سر خيره دختره اين دست از:گفت و كشيد پوفي غزاله

ميگم اينا مامان به . 

خانم چشم:كوكب . 

------------------ 

 و آرامش با.ميكردند شادي و بودن بودند،خوشحال بود،شاد رفته آسمونا تا هاشون قهقه صداي

 آشپزخونه تو ميزدند،ميخنديدند،كليم حرف و ميكرند آشپزي هم كنار در فراواني اشتياق با

بودن اورده بار به خرابكاري ! 

----------------- 



 دفعه يه ميخورديم و داشتيم دوس امير و من هميشه كه زميني سيب پلو داشتيم كه همونجور

كردم چيزي يه هوس ! 

اميررر:خوشحالي با البته زدم داد تقريبا  

شده؟ هان،چيه،چي:اورد باال سرشو ترس كمي و تعجب با امير !! 

ندادم جوابشو . 

چيه؟ ميگم ام تو با:امير  

امير؟ دل جان:گفت يهويي ندادم،كه جوابشو بازم  

شد آهان،حاال ! 

بگم؟ چيزي يه:گفتم ميزدم لبخندي شيطوني از كه حالي در  

بگو چيز دو تو:گفت و داد تكيه صندلي به و گرفت دستش تو ماستشو امير . 

پاتوق بريم:زدم جيغ شادي با ! 

پاتوق؟:امير  

نيست يادت كه نگو:نفس ! 

قشنگه شبش اونجا ميدوني كه خودت نه،ميدونم،ولي:امير . 

ميريم شب خب:نفس ! 

بگيم؟ چي خونه شدي،به ديوونه:امير  

همونجوري ميپيچونديمشون؟االنم چجوري قبال امير واي:نفس ! 

نفس، ببين:امير  

نيار نه ميكنم خواهش امير:حرفش وسط پريدم و بزنه حرفشو نزاشتم . 

نميگه نه من به وقت هيچ كنه،اون مخالفت عمرا ديگه حرف اين با ميدونستم . 

شدي،ميريم برنده تو هميشه باشه،مثل:گفت و كشيد موهاش به دستي امير ! 

ايوللل:گفتم خنده با و كشيدم كوچيكي جيغي ! 

شدن خوردن مشغول و كرد اي خنده تك هم امير . 



 قشنگه،يه شبش اونجا آخه شبا هم اونجا،فقط ميرفتيم ها قبال كه جايي،داشتيم يه امير و من

 شهره،از بيرون يكم اما تهرانه تو جا همين تقريبا داره بزرگ بريدگي يه وسطش كه ايه جاده

 كه ميگرفتيم،جايي آرامش اونجا هميشه امير العادست،منو فوق پاته،يعني زير تهران اونجا

نبود،هيچكس خدا و تا دو خودمون جز هيچكسه،هيچكس . 

----------- 

 قديما ياد كرديم،به دور دور گذشت،كلي خوش داديم،خيلي ويراژ خيابونه تو شب ٩ ساعت تا

 انتخاب لباسامو دوباره امير سال هفت بعد كرديم،امروز خريد و رفتيم هم قديمي پاساژ همون

بگي تو چي هر:ميگفتم لبخند با فقط من و ميكرد . 

 بازي توش كلي امير منو كه ميرفتيم،رفتيم،پاركي ها گذشته كه قديمي پارك همون به

 ميشدن خيره بهمون هميشه مثل همه كه گذرونديم،جوري خوش هم كلي و خنديدم كرديم،كلي

 بوديم هم با ها سالها،ساعت بعد امروز.ميخوردن رو ما هاي خنده و خوشحالي اين حسرت و

ميزديم قهقهه دل ته،ته از و . 

رسيديم بخش آرامش جاي همون به رسيديم،باالخره . 

 باز هم از دستامو و كشيدم عميقي دوييدم،نفس بريدگي لب تا و كردم باز و ماشين در

 دست دو ثانيه چند بعد كه نبود امير به بودم،حواسم خودم حال بستم،تو كردم،چشمامو

 ام گونه به هم صورتشو و چسبوند خودش به شد،منو حلقه شكمم دور بزرگ،مردونه

 دستاي روي دستامو و بستم چشمامو بود،منم بسته امير كردم،چشماي باز كشيد،چشمامو

.....كردم تر نزديك بهش خودمو و گذاشتمو مردونش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نميده جواب خير نه:غزاله ! 

بگير ديگه بار يه:زد داد عصبانيت با داريوش ! 

سرت رو گذاشتي رو داريوش،خونه باش آروم:كوروش ! 

 آروم ميگي تو نيومده،اونوقت خونه هنوز دخترم شبه دوازده داداش،ساعت آخه:داريوش

 !!باشم

اومد شايد بزن نه،داد:گفت حرص با كوروش . 

 واقعا مادري؟نه تو:زد داد و منيژه طرف رفت و برگردوند كوروش از روشو داريوش

مادري؟ تو بدونم ميخوام  

مادرم كه معلومه:گفت گريه با منيژه . 

هااان؟؟:زد كجاست؟فرياد اآلن دخترت نميدوني كه هستي مادري چجور اونوقت:كوروش  

 هم خودش اما كنه آرومش كرد سعي و گرفت بغلش تو و اون و رفت منيژه سمت راحله

پسرش،اميرعلي نگران نفس،هم نگران بود،هم نگران . 

 پس از ميتونه پسره اون نميده،درسته جواب اميرعليم:گفت جمع به رو پريشوني با راحله

نگرانشم بازم خب بياد،اما بر خودش ! 

 هاش پروژه تو داره دوباره خونه،حتما بياد شكلي اين داره عادت اميرعلي،كه:كوروش

ميكنه خفه خودشو ! 

 و حساب كاراش كه بود ها سال اميرعلي ميداد،چون كوروش به و نگفت،حق هيچي راحله

بود سخت كمي هنوز راحله براي داشتند،اما عادت اومدناش دير اين به اونا و نداشت كتاب . 

 اين كه نبوديم بيرون ساعت اين تا سن اين به تا ما رفته،واال كي به نفس اين نميدونم من:غزاله

هست خانم !! 

 نگاه اون به خشم با و سكوت تو فقط نگفت بهش شد،هيچي خيره غزاله به خشم با داريوش

 .ميكرد

بودند نگران همه داشت بدي جو خونه . 

------------- 

برو تندتر،تندتر:گفتم امير به رو هيجان و خنده با ! 



 ويراژ خودمون واسه خلوت،داشتيم هاي خيابون كرد،توي تندتر و سرعتش خوشحالي با امير

 لذت بودن همه كنار از داشتيم.ميكرديم خوشحالي الكي.بوديم،الكي،ميخنديديم شاد و ميداديم

 .ميبرديم

رسيديم:امير . 

ديگه بيا هم تو امير خب:گفتم و كردم نگاه امير به اي خواهشانه نگاه با ! 

 بيام تو با منم االن جان،اگه نفس نميشه:گفت مهربوني و لبخند با و برگشت سمتم به امير

ميكنند،ميفهمي؟ شك بهمون  

_ امشب؟ ميري كجا تو خوب،حاال خيلي  

بوديم امروز كه اي خونه همون:امير  

_ چيه؟ خونه اون قضيه راستي  

_  پيدا برام اي خونه همچين بودم سپرده اينجام دوستاي از يكي به ايران بيايم اينكه قبل:امير

فرستادم براش رم خونه بخره،پول و كنه . 

_ داريم كه چيكار؟خونه ميخواستي خونه اصال حاال ! 

نپرس سوال اينقدم شو پياده!يكه ساعت كرديم دير كافي اندازه به وقته دير ديگه:امير . 

بابا،چشم خب:گفتم و كردم پوفي ! 

اينا عمو اگه:گفت كه كردم باز و ماشين در  

 بهم ندارن، اومدنم دير با نمياد،كاري پيش نباش،مشكلي نگران:گفتم حرفشو وسط پريدم

استاد آقاي دارن كامل اعتماد ! 

بخير ديگه،شب خوب،برو خيلي:گفت و زد لبخندي امير . 

 اميدوارم ببيني،البته خوب بخير،خواباي هم تو شب:گفتم ميشدم پياد ماشين از كه حال در

ببيني منو خواب . 

تو كردم پنجره از سرمو و بستم و ماشين در . 

خدامه،اميدوارم از كه من:امير . 

_  رفتم و كردم باز و حياط در اوردمو در رفتم،كليدمو خونه سمت به و زدم بهش لبخندي

رفت و كرد حركت كه شنيدم و امير ماشين صداي رفتم تو،تا . 



تو رفتم و كردم باز و رسيدم،در خونه در به و كردم طي و حياط . 

----------- 

برگردوند سرشو در صداي شنيدن با غزاله . 

اوردن تشريف خانما به،خانم:گفت اخم با غزاله ! 

 كه نفس سمت به سرعت با شد بلند و اورد باال سرشو سريع غزاله صداي شنيدن با داريوش

ايستاد نفس روي به رو رفت،دقيقا بود وايستاده دو جلوي حركت بي . 

 داريوش به كمي هم شدند،كوروش خيره نفس و داريوش به و شدن بلند هم راحله و منيژه

شد نزديك . 

بودي؟ كجا:گفت عصباني ولي آروم صداي با داريوش  

 باز نفس و كرد تكرار سوالشو آروم دوباره داريوش.كرد بود،سكوت ترسيده داريوش از نفس

ميكرد نگاه داريوش به ترس با و كرد سكوت هم . 

بودي؟؟؟ كجا گفتم:زد بلندي داد داريوش ! 

بود ترسيده برداشت عقب سمت به قدم يك نفس . 

شكست رو دهنش قفل باالخره ! 

_ بودم دوستم خونه . 

اومد فرود نفس صورت راست طرف داريوش قدرتمند و سنگين دست شد تموم كه جملش ! 

 هست معلوم:گفت و كشيد عقب به خودش با اونو و رفت داريوش طرف به سريع كوروش

داريوش؟ ميكني چيكار داري !! 

 داريوش به نگراني با كردن،راحله گريه به كرد شروع دوباره و زد سرش تو يكي خانم منيژه

بود شده نگران هم غزاله.ميكرد نگاه كنه آزاد كوروش دستاي قفل از خودشو داشت سعي كه ! 

 پدرش،نگاه رادمنش،به داريوش به بهت با و بود گذاشته اش گونه روي راستشو دست نفس و

 نفس،ته بود،روي كرده بلند روش دست داشت دوسش اينقد اون كه پدري نميشد باورش.ميكرد

كرد اينكارو امشب اما بود نكرده بلند دختراش روي دست حاال تا تغاريش،داريوش . 

 كرد قفل و در و كرد باز اتاقشو رفت،در باال و دوييد ها پله سمت به بهت حالت همون با نفس

.....بارون باريد،مثل ريخت،بازم اشك صدا بي تختشو روي كرد پرت خودشو  



پاشدم كه صب از ميتركه داره سرم!دارم بدي درد سر چه وااي . 

 هنوز اميرم از.خبره چه اآلن بيرون اون نرفتم،نميدونم بيرون اتاقم از هنوز صبه هفت ساعت

 نيومده،پس كه االنم برنگشته مطمئنم كه منتظرشم،شب اينا نيم و شيش ساعت از.ندارم خبري

؟!ديشب گفته چي اونا نميگن؟به بهش چيزي خاله و عمو چرا بياد؟اصال ميخواد كي  

ميپرسم ازش بعدا نميدونم،اما ... 

---------- 

 خواهرت اين ببين برو:گفت غزاله به رو ميرفت آشپزخونه سمت داشت كه همونجوري منيژه

ميكنه چيكار داره . 

بكنه ميخواد دلش غلتي هر كنين،بزاريد ولش بابا اي:غزاله . 

نزن،عزيزم حرف خواهرت درباره طوري غزاله،اين:راحله ! 

 بودم،تابلو دوستم خونه گفت كه اومد،بعدشم كي ديشب ديدين كه عمو،خودتون زن آخه:غزاله

ميگفت پرت و چرت داشت بود ! 

رفت آشپزخونه سمت به منيژه به كمك براي پاشد و گرفت غزاله از نگاهشو تاسف با راحله . 

 نفس دست از هم بود،هنوز نشسته بزرگي اخم صورتش اومد،رو پايين ها پله از داريوش

بود،خيلي شده بدبين بهش و بود ناراحت ! 

 اميرعلي.كنه ورزش باغ تو تا بود رفته زود خيلي صبح هميشگيش روال طبق هم كوروش

بود برنگشته هنوز ! 

------------ 

رفت خونه سمت و كرد پارك و ماشين اميرعلي . 

 داد،از فشار رو ٢ طبقه شد،دكمه آسانسور سوار و شد ساختمون شد،وارد خونه وارد

 اميرعلي استقبال به و كرد باز رو در سپهر موقع رفت،همون در سمت و شد پيدا آسانسور

 .اومد

باالخره كرديم زيارت رو شما عجب،ما به،داداش،چه:سپهر ! 

 شروع بعد تو بيام شد،بزار شروع باز:گفت و داد دست سپهر به مردونه و لبخند با اميرعلي

وراجي به كن ! 

بستن و در و شدند خونه وارد دو هر اميرعلي و سپهر . 



نكردم شروع هنو تازه حاال وايسا:سپهر ! 

كنه بخير خدا:گفت و كرد پوفي اميرعلي ! 

نشستن مبل روي اميرعلي با و خنديد سپهر . 

 روبه اميرعلي ها پروژه و كارا و شركت درباره زدن حرف نيم و ساعت يكي از بعد

 تا بوده اميرعلي همراه بچگي از كه بود،دوستي اميرعلي ساله چندين دوست كه سپهر،سپهري

بوديم خونه همون توي نفس با ديروز:اآلن،گفت . 

شده؟ نفس،چطوره،بزرگ:گفت و شد و پريشون حالش كم يه سپهر  

 و خنده با ميزاشت ميون در اون با رازهاشو همه و داشت اعتماد خيلي سپهر به كه اميرعلي

خودمه فسقلي همون هنوز آره،اما:گفت چشماش تو برقي . 

 گذشت بود؟خوش چطور ديروز حاال:گفت و زد لبخندي زور باشه،به طبيعي كرد سعي سپهر

 بهتون؟

 هفت اين بعد روزم خيلي،بهترين:گفت نميشد محو صورتش از كه لبخندي همون با اميرعلي

بود سال . 

خب،پس،خداروشكر:سپهر . 

خداروشكر گفت بايد آره،واقعا:اميرعلي . 

خورد قهوشو لبخند با و گرف دستش تو قهوشو ليوان و گفت و اين . 

 تو،امروز پيش شركت ميام بعدم عمارت برم سر يه بايد ميرم،اول ديگه من خوب:اميرعلي

شركت؟ ميري كه  

بيا هم تو آره،ميرم،حتما:سپهر . 

خدافظ فعال باشه،پس:اميرعلي . 

خدافظ:گفت ميرف در سمت اميرعلي با كه همونطوري سپهر . 

 عمارت سمت به و.شد ماشينش سوار و شد خارج ساختمون شد،از آسانسور سوا اميرعلي

كرد حركت . 

--------- 

خودشه اميره،آره ماشين صدا اين ! 



اوردن تشريف باالخره پوووف ! 

 كردم،دارم ميتركه،ضعفم داره كه نخوردم،سرمم نرفتم،هيچيم بيرون اتاق از هنوز صبح از

ديگه ميميرم ! 

 تختش روي منتظرش و شدم اتاقش وارد و رفتم امير اتاق سمت و اومدم بيرون اتاقم از

 ....نشستم

-------- 

 و كرد نگاه اميرعلي به و اومد بيرون آشپزخونه از در صداي با منيژه

ديروز؟ از بودي اميرعلي؟پسرم،كجا:گفت  

 و كردن سالم علي امير به و شدن بلند ميكردن تماشا تلويزيون داشتن كه غزاله و راحله

 تو داشتي نشيم؟باز نگران بدي،كه خبري يه آدم به نگرفتي ياد هنو اميرعلي،تو:گفت راحله

ميكردي؟ خفه خودتو كار !! 

 مسئله اين ميكنم فكر ميكردم،و كارو همين داشتم آره:گفت و كرد بلند سرشو كالفه اميرعلي

مربوطه خودم به كامال ! 

 خيره ميزد حرف مادرش و پدر با احترام با هميشه كه اميرعلي به تعجب با غزاله و منيژه

بود كرده عادت كه بود سالي چند راحله اما!بودند شده . 

 وارد و رف باال ها پله از سرعت با هم نگفت،اميرعلي هيچي و انداخت پايين سرشو راحله

شد اتاقش . 

اميرعلي پيش باال بره كه كرد اشاره غزاله به سر با منيژه ! 

....باال رفت سريع خواسته خدا از هم غزاله  

 

 

 

 

 

 



 زندگي تنها چطوره؟هنوزم سپهر حال:گفتم ذوق با و ايستادم امير روي به رو و شدم بلند

 ميكنه؟

 زن يه با بتونه عمرا بابا،اين آره:گفت و وايستاد من جلوي اومد و گرفت فاصله در از امير

ميتونه شب يه فقط كي هر با:گفت شيطوني لحن با بعد كنه زندگي سقف يه زير . 

 ثانيه چند بعد!ميكنه نگام تعجب با داره ديدم كه بپرسم ازش ديشب درباره اومدم خنديدم

نفس؟ شده چي صورتت:گفت !! 

بود مونده صورتم راست سمت بابا،هنوز ديشب پدرانه نوازش صورتم؟آخ،آهان،جاي ! 

_ بابا، ديشب  

 غزاله و شد باز در كه بوديم در به خيره موند،جفتمون نصفه خورد در به كه تقي تق با جملم

 بوديم شده خيره اون به امير و ايستاد،من و موند در رو دستش ديد رو ما وقتي.شد اتاق داخل

اومده؟ پيش مشكلي:گفت خودش ما،كه به اونم ! 

ميكرديم صحبت مشكلي؟داشتيم نه،چه:داد جواب امير . 

ميكرديد؟ صحبت چي درباره حاال!!ايستاده؟:غزاله  

ميدادم اميرعلي به و فاميل ساله هفت آمار داشتم:خنده با دادم جواب من ايندفعه ! 

جزئيات تمام ميداد،با توضيح داشت كامل هم خيلي:گفت غزاله به رو و خنديد هم امير !! 

اميرعلي بزنم حرف باهات اومدم:گفت بود شده باورش ظاهرا كه هم غزاله . 

حرفي؟ چه:امير  

بزاري؟ تنهامون ميشه جان نفس:گفت من به رو و اومد جلو غزاله ! 

 اين از بودم متنفر زد،اه حرف ها بچه مثل من با كرد،بازم فرض بچه منو هميشه مثل هم باز

 كمرنگي لبخند با همين براي نيارم خودم روي به كردم سعي ولي.كردن صحبت لحن

آره،چرانميشه؟:گفتم ! 

ميبينمتون:گفتم غزاله و امير روبه و رفتم در سمت به بعد . 

 صندلي روي رفتم و كردم باز اتاقمو در كردم حركت خودم اتاق سمت به و بستم و اتاق در و

نشستم كارم ميز ! 

 كنه،دلم صحبت امير با ميخواست چرا غزاله بدونم ميخواست بود،دلم شده درگير ذهنم

كنم،نميتونستم تحمل رو مسئله اين باشن،نميتونستم تنها هم با تا دو او نميخواست ! 



-------------- 

 بي من به نسبت اينقدر ميكني،چرا رفتار اينطوري من با هميشه اميرعلي؟چرا چته تو:غزاله

 تفاوتي؟

 با و رفت بود ايستاده پنجره كنار كه غزاله سمت به و شد بلند تختش لبه از عصبي اميرعلي

 ميكنم،و رفتار اطرافيانم با بخواد دلم كه جوري هر غزاله،من ببين:گفت بلندي تقريبا صداي

 بغض با غزاله نيستي مهم برام چون ميكنم اينجوري بگم بايد بهت،اينو تفاوتيم بي درباره اما

چي؟ زدي بهم پريروز كه حرفايي اون پس:گفت  

بود،شوخي شوخي كن باور:زد بلندي داد علي امير ! 

ام؟ تو مسخره من مگه:غزاله  

 در به و گوشش رفت در سمت به شنيد،مشكوك صدايي كه بده رو غزاله جواب اومد اميرعلي

گذاشت در دستگيره رو راستشم دست چسبوند . 

شد، رد چشمش جلو از صحنه يه يكدفعه  

 هميشه مثل اميرعلي ولي كنه صحبت باهاش تا پيشش بود اومده غزاله امروز همين مثل كه

 پشت از صدايي ميداد،كه گوش غزاله حرفاي به داشت كالفگي با و نداشت رو غزاله حوصله

 رو ساله ١٤ تقريبا دختري اورد بيرون اتاق از سرشو بود،وقتي باز نيمه تا اتاق اومد،در در

 ياد به از ميده،اميرعلي گوش غزاله و اونو حرفاي به داره و وايستاده راهرو گوشه  كه ديد

 همون دوباره و كرد باز آروم و نشست،در صورتش رو لبخندي صحنه اون اوردن

 ديدن با بده،اميرعلي گوش اونارو حرفاي ميكرد سعي و بود استاده سالن گوشيه نفس!صحنه

 من:گفت غزاله به رو و كرد باز كامل و اتاق در ايندفعه اما برگشت و كرد يواشي خنده نفس

كنيم؟ صحبت بعدا ميشه خستم ! 

ميزنيم حرف بعدا پس خوب،باشه، خيلي:غزاله ! 

 قايم راهرو پنجره پرده پشت خودشو سريع هم رفت،نفس بيرون اتاق از و گفت و اينو

 به خودشو سريع نشه ضايعه امير پيش اينكه براي هم رفت،نفس پايين پله از كرد،غزاله

تو رفت و رسوند اتاقش . 

....بست اتاقشو در و كرد اي خنده بود فهميده اينو كه هم علي امير  

 

 



١٤ قسمت  

 وقت هيچ نفس و اميرعلي نزد،چون شد،در اتاق داخل و كرد باز و نفس اتاق در اميرعلي

نميزدن در ديگه هم اتاقاي به شدن وارد براي . 

 وارد ميكرد،اميرعلي نگاه روش روبه شلوغ خيابون به داشت و بود ايستاده بالكن توي نفس

بود نشده متوجه رو اميرعلي حضور كه بود شده غرق خودش افكار تو انقدر شد،نفس بالكن . 

ببينيم ماهم بگو هست قشنگي منظره ميگم:اميرعلي ! 

شد اميرعلي سينه به سينه و برگشت عقب به يكدفعه نفس . 

اومدنه طرز چه اين!بابا ترسيدم!هووو:نفس !! 

 روز يه از اتاقاتون تو بيام خواستم بعد به اين از مادمازل ببخشيد:گفت شوخي لحن با اميرعلي

ميكنم هماهنگ باهاتون قبلش ! 

نبود اين حاال،منظورم خب:گفت و كرد اي خنده تك نفس ! 

ميگم،چيزه،امير:گفت نفس كه بودند كرده سكوت جفتشون.زد لبخندي اميرعلي  

چيه؟:اميرعلي  

غزاله،:نفس  

داشت؟ چيكارم:گفت و نفس حرف وسط پريد شيطوني چشاي با و خنديد اميرعلي  

 ميخواستم همينو آره:گفت و اميرعلي چشماي تو زد زل و اورد بود،باال پايين سرش كه نفس

داشت؟ بپرسم،چيكارت  

 مخصوص فقط كه مهربوني لحن گرفت،با دستاش تو و نفس دستاي و اومد تر جلو اميرعلي

داشت چيكارم غزاله بگم منم تا شده چي صورتت بگو تو:گفت بود نفس . 

 بغض با و بباره بود ممكن لحظه هر كه چشمايي گرفت،با افتاد،بغضش ديشب ياد دوباره نفس

 بلند شد من اومدن متوجه وقتي بودند،بابا نشسته سالن تو اينا خونه،بابا اومدم كه ديشب:گفت

 گفتم ازش،بعدش بودم ترسيده خب ندادم جواب بودي،اولش كجا پرسيد ازم سمتم اومد و شد

گفتم، جملرو اين تا بودم دوستم خونه  

 از آخه شد غم پر چشماش دوباره رسيد قضيه اينجاس به گرفت،وقتي گريش نفس

 و شد تر نرديك نفس به اميرعلي.بود خورده سيلي داشت ارزش خيلي براش كه باباش،بابايي

 نوازش و نفس بلند و مشكي موهاي راستش دست با و برد فرو خودش آغوش تو اونو



 و نفس گريه ديدن طاغت وقت هيچ اون آخه ميگرفت گريش داشت هم ميكرد،اميرعلي

ميريزه اشك جلوش داره نفسش اينكه از ميشد منفجر نداشته،داشت . 

ميكر،هميشه آروم اونو هميشه اميرعلي قوي و گرم ميشد،آغوش آروم داشت نفس اما ! 

 داشت،خودش نياز آغوش اين به هم كرد،خودش تكرار و كار همين دقيقه چند تا هم اميرعلي

داشت نياز نفس نوازش و كردن بغل به هم . 

 پاك نفسشو اشكاي دستاش با خودش و كرد جدا خودش از و نفس اميرعلي دقيقه چند از بعد

 .كرد

زدت؟:گفت آرومي و عصبي صداي با و كرد قاب دستاش با و نفس صورت اميرعلي  

پرسيد آروم بود نفس طرفش چون . 

 ام تو نفس؟با:گفت آرومي هم باز و عصبي صداي با دوباره اميرعلي نداد جوابي نفس

زدت؟ ميگم،عمو  

گوشم تو آره،زد:داد جواب گرفته و يواش صداي با نفس ! 

برداشت نفس صورت از دستاشو اميرعلي . 

زد كمرش به دستاشو و بست چشماشو لحظه چند برا . 

برميگردم:گفت ميرف در سمت كه طوري همون و برگشت عقب طرف به لحظه چند بعد . 

بود رفته و بود بسته و در اميرعلي بزنه حرفي اومد تا نفس . 

 اونو اميرعلي بود،حضور شده تر شد،آروم خيره آسمون به و برگشت خيابون سمت به نفس

بود داده آرامش بود،بهش كرده تر آروم ! 

 نپرسيده،يك اون از حالي هيچ حاال تا صبح از مامانش چرا كه بود گرفته دلش هم طرفي از

منه؟ مادر واقعا زن اين يعني:گفت دلش تو كردو شك دفعه ... 

----------- 

دارم كار بيرون ميرم دارم من:اميرعلي . 

ناهار، كجا،پس:راحله  

رفت و كوبوند و در اميرعلي كنه كامل جملشو اومد تا راحله . 

ميكرد نگاه شده كوبيده در به غم با راحله و تعجب با غزاله و  منيژه . 



---------- 

 عموش،داريوش شركت به ساعت نيم تقريبا از ميكرد،بعد رانندگي سرعت با اميرعلي

رسيد رادمنش . 

 و شد آسانسور شد،سوار ساختمون وارد سرعت با و كرد پارك شركت جلو همون و ماشين

 طرف به شد،داشت شركت وارد رفت،و شركت در سمت شد،به خارج آسانسور از ٦ طبقه

 شماييد؟وايي رادمنش آقاي اا:گفت ذوق و هيجان با و شد راهش سد آيدا كه ميرفت مدير اتاق

ميبينمتون دوباره كه خوشحالم چقدر ! 

رفت عقب قدم يه و ترسيد آيدا كه كرد بهش عصبي نگاه اميرعلي . 

هست؟ عمو:اميرعلي  

هستن بله:داد جواب تعجب كمي و ترس با آيدا ! 

بست محكم و در و شد اتاق داخل كرد باز و در شتاب با و رفت در طرف به اميرعلي . 

كرد نگاه اميرعلي به و اورد باال بود ميزش روي تاپ لپ تو سرش كه داريوش . 

كجا؟ اينجا كجا مهندس،شما آقاي سالم:گفت و شد بلند جاش از لبخند با ! 

 ديگه طرف داريوش روي به رو و رفت تر جلو بود صورتش رو كه غليظي اخم با اميرعلي

ايستاد ميز . 

زديش؟ چي براي:گفت تمام جديت با اميرعلي  

چي؟؟؟:گفت لبخند با دوباره بود نفهميده و اميرعلي منظور كه داريوش ! 

نفس؟ گوش تو زدي چي براي:گفت عصبي و باالتر صداي با ايندفعه اميرعلي  

 كجا از تو:گفت و شد خيره اميرعلي به تعجب با و رفت صورتش رو از لبخند داريوش

گفت؟ بهت فهميدي؟كي  

زديش؟ چي براي نيست،گفتم مهم ايناش:گفت بود شده كالفه كه اميرعلي  

 تو و برنياد خودش پس از كه نيست ساله ١٦ دختر اون ديگه اميرعلي،نفس ببين:داريوش

شده بزرگ ديگه اون كني حمايتش و بگيري طرفشو همش بخواي ! 

كني بلند روش دست نداري حق باشه،شما شده بزرگ:اميرعلي ! 

سمت به ميز طرف اون از داريوش  



 

بودن وايستاده همديگه مقابل دو اومد،هر اميرعلي . 

 بودي پشتش و ميكردي حمايت نفس از اينهمه ها موقع اون كه ببينم،تو وايسا اصال:داريوش

 داشتي،چجوري غيرت همه اون روش كه تو بكنه بهش چپ نگاه هيچكس نميزاشتي كه تو

 نميخوره بر غيرتت به تو! باشي؟ تفاوت بي خونه اومده يك ساعت شب اينكه به نسبت ميتوني

بوده؟ پسر يه با شب موقع اون تا بگم بهت اگه ! 

 كه بزرگتر،درسته و عموميو كه عمو،درسته:گفت كنه كنترل خودشو داشت سعي كه اميرعلي

 ميزنم اينارو همه قيد بزني حرف اينجوري نفس درباره ديگه بار يك اگه واجبه،اما احترامت

 و،

و؟ ميزني:داريوش ! 

گوشت تو ميزنم من اونوقت:كرد كامل جملشو اميرعلي . 

 نميشد ميكرد،باورش نگاه بود خودش پسر،نداشته عين كه اميرعلي به داشت بهت با داريوش

باشه زده بهش حرفي همچين اون ! 

 اتاق از كه همونطوري رفت در سمت و گرفت داريوش زده بهت نگاه از نگاشو اميرعلي

 روش نداري،دست حق هم عمو،ديگه گفتم چي نره يادت:گفت و ايستاد لحظه يه ميشد خرج

كني بلند . 

رفت و كوبيد و در هم بعدم . 

 باورش باشه،اصال اومده در علي امير دهن از حرفا اين نميشد بود،باورش شده مات داريوش

 تغيير خيلي اميرعلي داشت هم باشه،حق پيش ساله هفت اميرعلي همون اميرعلي نميشد،اين

بود نفس فقط تغييرات اين همه دليل بود،و شده عوض بود،خيلي كرده ... 

 

 

 

 

 

 



نميكنه باز و در اين هيچكس چرا پس بابا اي ! 

 اتاقم از فعال نميخواست رفتم،دلم پايين ها پله از و كردم باز اتاقمو در و شدم بلند تختم رو از

كرد مجبورم زنگ صداي اين اما بيام بيرون ! 

 از حالي هيچكدومشون حاال تا صبح نشست،از صورتم رو نيستن،پوزخندي اينا مامان ظاهرا

داد آرامش بهم و بود كنارم هميشه مثل بازم كه اميرعلي نپرسيدن،جز من . 

سپهره اينكه رفتم،ااا تصويريمون آيفون سمت !! 

 تو نميدونستم.نديدمش ديگه رفت اميرعلي كه روزي از بودمش،دقيقا نديده كه بود سالي چند

نكنم يا كنم باز روش و در نه،كه يا تنهام خونه ! 

 من درسته.كنم باز و در تنهام وقتي نبود درست پس!نيستن كردم،بعلهه نگاه كفشارو رفتم

تو بياد بزنم تعارفش االن نبود درست خب،بازم اما ميشناختم بچگيم از و سپهر . 

 به كردم،پشتش باز و دوييدم،در حياط در دم تا و در سمت رفتم بدم و آيفون جواب اينكه بدون

ديگه ميرفت داشت انگار بود من ! 

_ جناب؟ كردين گم نيازي،راه سپهر اينجاست،آقاي كي اووو،ببين ! 

 اخم نه داشت لبخند من،نه به بود زد زل همينطوري فقط نزد برگشت،حرفي سريع سپهر

 !داشت

 اي بامزه لحن با و زد وايستاد،لبخندي روم روبه اومد و اومد خودش به ثانيه چند بعد

فسقلي؟ آخه تو ميگي چي:گفت ! 

شدم نيستماا،بزرگ فسقلي اون ديگه من هوي،هوي:گفتم اخم با ! 

رادمنش خانم گفتم گذشته عادت صد،طبق در بله،بله،صد:گفت و خنديد سپهر . 

 به تا بودن دوست هم با اول كالس از اميرعلي و بود،اون خوبي خيلي پسر خنديدم،سپهر منم

 باهاش هم غزاله و من سبب همين به ميومد،و ما خونه زياد بودن،سپهر جور هم با اآلن،خيلي

 بقيه از بيشتر بودم اميرعلي كنار زياد چون من اينا،ولي مامان همچين بوديم شده آشنا

 بچگي از بود،جفتشون معماري مهندس اميرعلي مثل بودم،اونم آشنا باهاش و ميشناختمش

 تو داره خودش كه داشت،االنم عالقه شغل اين به بيشتر اميرعلي البته بودن شغل اين عاشق

 ميداد درس اونورم رفت اينجا از ميكرد،وقتي قبال ميكنه،يعني تدريس و درس همين دانشگاه

نكرده شروع كارشو هنوز اينور اما . 



 گفت بود من پيش كه صبح خودش شركت،آخه بريم نمياد اميرعلي ببينم بودم اومده:سپهر

بياد ميخواد . 

_  اشاره خونه به بعد نميزنم تعارف اگه ببخش راستي ا نيستم،ا جريان در نيستش،منم خونه

نيست خونه گفتم،كسي و كردم . 

 و گوشيش علي امير فقط.دارم برم،كار بايد نداره،منم ممنون،اشكلي:گفت و زد لبخندي سپهر

اينجا اومدم همين خاطر به نميداد جواب . 

كجاست؟ شدم،يعني نگرانش ! 

_ اومدي تو ميگم بهش اومد باشه . 

خدافظ نكنه،پس درد دستت:سپهر  

خدافظ: گفتم و زدم مليحي لبخند . 

نفس؟:گفت و منو سمت برگشت دوباره اما بره كه برگشت عقب سمت به سپهر  

 بله؟_

ديدمت. كه شدم خوشحال:گفت چشماش تو برقي با سپهر ! 

همينطور منم:گفتم و زدم لبخندي من ! 

كرد حركت و شد و ماشينش سوار سرعت با و زد غمگيني لبخند سپهر . 

 بودم،استرس ميزدم،نگران حرف امير با رفتم،بايد خونه سمت به و بستم و در

 نكرده ميترسه،خدايي آدم خوب گفت اينجوري سپهر كه هم حاال و رفت داشتم،اونجوري

باشه داشته خبري اون شايد بزنم زنگ عمو به باشه،بزار شده چيزيش ... 

 

 

 

 

 

 

 



 اسم ديدن اورد،با در و ميكرد،گوشيش باز رو ها پرونده از يكي داشت كه حالي در كوروش

زد و اتصال دكمه و گذاشت زمين رو پرونده نفس . 

جانم؟:گفت مهربوني لحن با كوروش  

_ عمو،خوبين؟ سالم  

خوبه؟ چطوري؟حالت تو:گفت مكث كمي با بعد.دخترم خوبم:كوروش ! 

خوبم عمو،منم مرسي:گفت و كرد صاف صداشو نفس . 

داد نشون خوب خودشو هميشه مثل نبود،فقط خوب اما ! 

 اميرعلي ميدونيد شما بپرسم ازتون ميخواستم بشم،اما مزاحمتون كار وسط نميخواستم ا: نفس

 !كجاست؟

نميدونم اميرعلي؟نه:گفت و گرفت تعجبي لحن صداش كوروش ! 

 اميرعلي به ميكنم،نيازي كمكت من بگو!اومده؟ پيش مشكلي:گفت كوروش كه نزد حرفي نفس

 .نيست

 هم اميرعلي نگران بفكرشه،اما يكم حداقل عموش اينكه از بود شده خوشحال نفس

ميشد بيشترم ثانيه به ثانيه بود،نگرانيش . 

 ميگفت خونه دم بود اومده!هست؟ يادتون كه رو نيومده،سپهر پيش مشكلي عمو نه: نفس

 نرفته،ميخواست اما شركت بره داده قول بهش اينكه مثل نميده،صبحم جواب تلفنشو اميرعلي

كجاست بيينه . 

پرسيدم ازتون همين براي:كرد اضافه نكنه شك بهش عموش اينكه براي بعد . 

 زنگ ما به كه تو مگرنه خونه دم اومد سپهر آقا اين خوبه:گفت و كرد اي خنده كوروش

گرفتي رو بنده شماره سالها از بعد و دادي افتخار كه بوده مهم برات چقدر ببين!نميزني ! 

خنديد دوباره هم بعد . 

 زده،از زنگ بهش سپهر خاطر به كنه فكر عموش نميخواست بود،دلش شده ناراحت نفس اما

كنه شك بهش نكنه شده،كه اميرعلي نگران بگه ميترسيد هم طرفي . 

عمو؟ نداريد كاري:گفت لحظه چند بعد و كرد سكوت همين خاطر به  

باشي داشتي كار االن هم تو زياد،فكركنم كه اون:گفت و كرد اي خنده تك كوروش ! 



خدافظ پس:گفت و داد بيرون پرصدا نفسشو نفس . 

خانم خدحافظ،:گفت خوشحالي و بلند صداي با كوروش ! 

 و صورتش روي لبخندي با و گرفت دستش تو رو پرونده و ميز رو گذاشت گوشيشو كوروش

خوندن به كرد شروع دقت با ... 

---------------- 

 باال آروم رو ها پله.تو اومد و كرد باز رو خونه در اميرعلي كه بود شيش حوالي ساعت

 باز و در و رفت اتاقش طرف كرد،به نفس اتاق به نگاهي رسيد كه پله باالي رفت،به

برگشت عقب به در صداي بود،با اميرعلي به پشتش و بود ايستاده دست به تلفن كرد،نفس . 

 نميومديد و امشب اورديد،اصال تشريف عجب چه:گفت عصباني و دلخور لحن با نفس

 !خب،هان؟

 خانم اوه،نفس اوه:گفت و اومد جلو ميبست نقش صورتش رو كه لبخندي با همراه اميرعلي

ظاهرا پره توپشون !! 

 اون كه حالي اون با من االن نميگي كه فكري بي بگم،اينقدر چي تو به بايد االن من:نفس

ميشم؟ حالي چي ندادنات جواب تلفن و رفتي موقعي !! 

 چپ گوش كنار دقيقا و برد جلو صورتشو ايستاد نفس رو روبه اومد،دقيقا جلوتر اميرعلي

ميشي؟ حالي نه،نميدونم،چي:گفت بخشي آرامش و آروم صداي داشت،با نگه نفس  

 هميشه مثل و ميكنه شوخي باهاش داره اميرعلي ميدونست اومد صورتش رو لبخندي نفس

بزاره سرش به سر ميخواد ! 

ميشم نگران:داد جوابشو حالت همون تو نفس . 

 غرق نفس مشكي چشماي تو و كرد آزاد خودشو اي لحظه اورد،چند عقب صورتشى اميرعلي

 !كرد

 يه بود،با شده تموم شارژش پاتوق،گوشيمم بودم ميخوام،رفته معذرت:گفت لحظه چند بعد

ببخشيد:داد ادامه دوباره مكثي ! 

 با حق اگه حتي ميكرد خواهي معذرت نفس از ميگفت،فقط رو كلمه اين نفس به فقط اميرعلي

ببخشيد ميگفت كه بود اون بازم بود خودش . 



 ميخواد يعني اونجا ميره وقت هر اميرعلي كه بده،ميدونست كش و بحث نميخواست دلش نفس

 به و كرد سكوت پس كنه خراب خوبشو حاله و آرامششو االن نميخواست پس بگيره آرامش

اينجا بود اومده سپهر راستي:گفت موضوع اين درباره زدن حرف جاي . 

داشت؟ چيكار:اميرعلي  

نداشته شارژ ميگي كه شركت،تلفنتم نرفتي چرا ببينه ميخواست:نفس . 

خونست؟ كسي:اميرعلي ! 

بيرون رفتن ظهر از نه،همه:نفس . 

 باال نفس براي صداشو نميخواست دلش اصال شد خيره نفس به و كرد ريز چشماشو اميرعلي

تو؟ ندادي راش كه اومد سپهر:گفت و كنه كنترل خودشو تا زد زور حسابي پس ببره ! 

در دمه ميشه،رفتم حاليم غيرت،خودم خداي خير نه:گفت و كرد ريزي خنده نفس . 

 و كشيد موهاش به دستي و بيرون داد نفسشو بود شده راحت خيالش كه اميرعلي

خداروشكر:گفت ! 

كرد ريزي خنده باز نفس . 

كوفت:اميرعلي ! 

 نگه خودشو نتوست ديگه اميرعلي حرف اين با ميخنديد يواش داشت االن تا كه نفس

خنديدن غش غش كرد داره،شروع . 

نداري؟ دانشگاه تو نفس:گفت و شد جدي اميرعلي ! 

 تلفناي جواب و بود نرفته همينم خاطر به نداشت رو دانشگاه حوصله اصال امروز كه نفس

 اصال چيشد،صبح ديشب كه گفتم دارم،اما معلومه:گفت كالفه بود نداده ام ستاره و نازي

نداشتم و دانشگاه حوصله ! 

 رو دانشگاه ميخوره توقي به تقي هر نيست ديگه،قرار نداريم نداشتم بيخود،حوصله:اميرعلي

رادمنش خانم ميندازم رات خودم فردا از!كه بپيچوني . 

رادمنش باشه،آقاي:گفت و كرد اي خنده نفس . 

 و بودن شده آروم بود،جفتشون شده بهتر جفتشون خنديدند،وضعيت هم با جفتشون هم بعد

....فعال داشتند،البته آرامش  

 



 بعد شما با امروز عمو زن واي:گفت و رفت،نشست مبل طرف به و كرد بلندي خنده غزاله

گذشت خوش سال،خيلي چند ! 

 خوش بود،نه؟بيشتر نفسم كاشكي دلم،اما عزيز گذشت خوش منم به:گفت و زد لبخندي راحله

 .ميگذشت

 كه غلطي به تنهاييش تو باشه،بلكه تنها امروز ميخواستم:گفت و مبل رو انداخت كيفشو منيژه

همين.ببره پي كرده ديشب ! 

شماست با حق واال،شايد چميدونم:گفت و داد تكون سري راحله . 

بزنم بهش سري يه ميرم من:غزاله . 

زد در به تقه دو رفت باال ها پله از و شد بلند  

بفرما:نفس  

تو رفت و كرد باز و در غزاله . 

عزيزم؟ خوبي:گفت كوچكش خواهر به مهربوني لحن و لبخند با غزاله  

خيلي،عاليم:گفت و زد پوزخندي نفس ! 

كرد سكوت و انداخت پايين سرشو غزاله . 

 ميخواي چيزي:گفت و شد نزديك غزاله به كمي و شد بلند كارش ميز صندلي روي از نفس

 بگي؟

ديشب، نفس ببين:گفت و اورد باال سرشو غزاله  

بزنيم حرفي ديشب درباره نميخوام:گفت جدي لحن با و كرد قطع رو غزاله حرف نفس . 

اما،:غزاله  

غزاله،لطفا:نفس ! 

خوب خيلي:گفت و كرد پوفي غزاله ! 

خونست؟ اميرعلي:گفت ميبست رو در كه همينطوري در سمت رفت و برگردوند روشو  

اتاقشه آره،تو:نفس . 

رفت و داد تكون سرشو غزاله . 



كنه كار جديدش طرح رو بازم تا نشست صندليش روي دوباره هم نفس .... 

----------- 

منه؟ با گوشت!اميرعلي هي:غزاله ! 

 كه غزاله به رو و كشيد صورتش به دستي كالفه و تخت رو بغلش انداخت گوشيشو اميرعلي

توهه با گوشم!آره:گفت و كرد بود ايستاده ديوار به داده تكيه روش به رو . 

 و خنديد بعد بوديم مامانت مهمون گذشت،ناهارم خوش خالصه،كلي:گفت و زد لبخندي غزاله

گذاشتيم تموم سنگ خاله برا ناهار سر كلي مامان و من:گفت . 

 حوصله بي و نداشت رو غزاله پرت و چرت حرفاي شنيدن حوصله معمول طبق اميرعلي

 اما!بيرون برو اتاقم از اينكه،لطفا جز نبود هيچي توش كه ميكرد،نگاهي نگاه بهش داشت

نميفهميد و اين غزاله . 

بود نفس مخاطبش كه اومد راهرو از كوروش صداي كه بزنه حرفي ميخواست غزاله . 

 با حتما بود اينجا سپهر آقا االن نه؟اگه ديگه فقط نداري مارو حوصله خانم نفس ميگم:كوروش

ميومدي كله ! 

 كه رفت در سمت به شد بلند تخت رو از سرعت با اميرعلي كوروش جمله شدن تموم با

داشت نگه اونو غزاله صداي . 

 باري چند يه آخه!دارنا سري و سرو يه هم با نفس و سپهر اين بودم زده حدس!كلك اي:غزاله

بودند سپهر آقا پش شبا،نگو خونه ميومد دير نفس بود وقتم بودم،چند ديده خونه دم و سپهر !! 

 حركت بي هم بود،بدنش شده تند نفساش بود كرد مشت دستاشو بود بسته چشماشو اميرعلي

 بود ممكن لحظه هر ميشد ديوونه داشت باشن بوده هم با سپهر و نفس اينكه فكر بود،از شده

 توان نداشت،همينطور اي ديگه مرد كنار و نفس ديدن توان بده،اميرعلي دست از و كنترلش

نداشت هم ديگه مرد اسم كنار و نفس اسم شنيدن . 

هم، با اونا نكنه:داد ادامه غزاله  

شو خفه:گفت عصبي و بلند صداي با و غزاله حرف وسط پريد اميرعلي ! 

شد بسته دهنش و خورد ترسيد،تكوني غزاله ! 

بيرون اومد هم غزاله سرش پشت بيرون رفت و كرد باز رو در اميرعلي . 

بودن وايستاده راهرو وسط دقيقا كوروش و نفس . 



 و عصبي نگاه از نگاهشو نفس!شنيده چيو همه كه فهميد ديد و اميرعلي قيافه كه نفس

 به روشو جون،بعد عمو پايين بريم:گفت لبخند با كوروش به رو و گرفت اميرعلي خشمگين

ها بچه پايين بياين شمام:گفت و كرد غزاله و اميرعلي طرف . 

ميايم االن:گفت و زد لبخندي هم غزاله . 

 و شد رد كنارش از سريع اميرعلي ترس از هم رفتن،غزاله پايين ها پله از غزاله و كوروش

دوييد پايين تا رو ها پله . 

 عشق تنها كه نفسي.بود رفيقش بهترين كه سپهري با نفسش بودن فكر و موند اميرعلي اما و

 باز حساب روش و داشت كامل اعتماد بهش اميرعلي كه بود،سپهري رادمنش اميرعلي

 ميكرد،

 اما داشت اعتماد سپهر از بيشتر حتي اون به نميكرد،چون شك نفس به هيچوقت اميرعلي اما

باشه،دروغ بوده دروغ پدرش حرفاي همه ميخواست دلش چشه،فقط نميدونست اآلن .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ مردم؟ من چرا؟مگه شما خاله بابا اي ! 

ميبرم خودم ديگه بشقابه چهارتا يه جان نفس كه نيست كاري:راحله ! 

_ من بزارم،بديد نداره امكان اصال ! 

لجبازي هنوزم اه:گفت و كرد كوتاهي خنده خاله ! 

 مامان به:گفتم همين خاطر به باشه دعوايي بابا و مامان و من بين ديگه نميخواست دلم خنديدم

رفتم خوشگلم . 

 نگاه آينه تو خودتو:گفت و كرد نگام لبخند با و اورد باال سرشو ميچيند و ميز داشت كه مامان

خوشگلم چقدر من ميفهمي اونوقت كن . 

_ نشده زاده اصال تر خوشگل شما سريد،از تاج خانم،شما منيژه داريد اختيار بابا اي !! 

 خنده اين با اما بود سرسنگين من با ذره يه كه بابا هم غزاله خنديدند،هم همه حرفم اين با

خنديد مامانم خاله،حتي و عمو هم شده تموم چي همه ديگه داد نشون . 

وروجك كن مسخره خودتو برو:مامان . 

شوهرتون حضور در اونم خانم كنيم مسخره رو شما باشم كي من:گفتم و كردم اي خنده تك ! 

اومد پايين ها پله از اميرعلي كه ميز رو ميزاشتم ليوانارو داشتم خنده،منم زير زدن همه بازم . 

خداا،قيافرو،اخمارو يا !! 

بگذرونه بخير امشبو خدا . 

 ميكشه حرفشو بدبخت،هي سپهر اين به داده گير ديگه عموهه اين تقصير همش البته

نگفته چيزي اينا مامان جلو اوردم وسط،شانس ! 

سالم:اميرعلي . 

بوديم باال كه غزاله و عمو و من جز به دادن رويي خوش با سالمشو جواب همه . 

جان؟ اميرعلي خوبي:مامان  

 زن مرسي:گفت و نشست بابا بغل و شد و سالن وارد و زد مامان به كمرنگي لبخند اميرعلي

 !عمو،خوبم

خوبه حاله نميخوره كه چيزي تنها به تو قيافه اين واال ! 

شام آقايان،بفرماييد و ها خانم:گفتم لبخند با و جلو رفتم و كردم صاف صدامو ! 



تو دست از:گفت و خنديد خاله ! 

داره خوردن باشي چينده ميزشو تو كه شامي:گفت و شد بلند ازجاش و زد لبخند هم عمو ! 

ديگه منه دختره:مامان . 

شدن بلند لبخند با هم غزاله و بابا . 

نشست ميز سر من به نگاهي بدون هم اميرعلي . 

 ميز،مامان سر يه هم عمو و ميشست ميز سر يه بابا ها گذشته عادت طبق بوديم ميز سر همه

 هم غزاله ميشستيم بابا چپ و راست سمت هميشه هم اميرعلي و من ميشستند وسط هم خاله و

بوديم حالت همون به همه ميشست،االن عمو راست سمت . 

كرد جلب خودش به همرو توجه صداش با عمو كه بوديم خوردن شام مشغول همه . 

بدي؟ شوهر دختراتو اين نميخواي داريوش ميگم:گفت ريزي خنده با عمو  

 كرديم،بعد نگاه بهم و اورديم باال سرمونو همزمان دو هو بود پايين سرمون كه اميرعلي و من

ميده جواب چي ببينيم كه كرديم نگاه بابا به و گرفتيم هم از نگاهمونو ثانيه چند . 

نميرن خدامه،خودشون از كه من واال:گفت و زد لبخندي بابا ! 

 منيژه و من كه اوليشون واسه:گفت پررنگي لبخند با و بردار تا دو اين حرف وسط پريد خاله

زدن لبخند بهم جفتشون كرد نگاه مامان به بعدشم.كرديم فكرايي يه ! 

داشتن؟ مدنظر غزاله برا كيو يعني ! 

دارم نظر مد يكيو من دوميشونم واسه:گفت خنده با عمو . 

غم با امير و ترس با من كرديم نگاه بهم همزمان دو هر امير و من باز . 

هستن؟ كيا نظرتون مورد هاي كيس اين حاال:گفت و كرد اي خنده تك بابا ! 

 و گرمابه رفيق!يادته؟ كه و سپهر:گفت كه نياره و سپهر اسم عمو كه ميكردم دعا دعا داشتم

اميرعلي گلستان ! 

بست نقش صورتش رو پوزخندي عمو حرف اين با امير . 

سپهر ميكنه،بيچاره اشتباهي فكر سپهر و من درباره داره حتما واي اي ! 

بود مودبي و خوب خيلي پسر كه يادمه،يادمه آره:بابا . 



 خبر ازش اميرعلي:گفت امير به رو و برگشت بود،بعد خوبي بچه آره:گفت مامان

ميكنه؟ داري؟چيكارا  

شده عاشق شنيدم:داد ادامه كنايه با دارم،بعد خبر آره:گفت و برگشت مامان طرف به امير ! 

شده ما خانم نفس اين شده،عاشق عاشق معلومه بله:عمو . 

ميكنه كنترل خودشو داره خيلي بود داد،معلوم تكيه صندليش به كالفه و بست چشاشو امير . 

 هنوزم:گفت امير به رو و برگردوند سرشو شده؟بعد نفس عاشق پس: گفت عمو به رو بابا

خوبيه؟ پسر  

اعتماده قابل و خوب رفيق يه!مرده خيلي آره:گفت كجي لبخند با و اومد جلو امير ! 

ميندازه تيكه هي پووف،حاال ! 

ميگن دارن چيا سرش پشت نميدونه اصال كه سپهر خدا بنده . 

ميدونستي؟ خودت تو نفس:بابا  

ناراحت و مشكوك اميرعلي و لبخند با همه ميكردن نگاه من به داشتن همه . 

 همين خاطر به.ميشد بدتر وضعيتش امير آره ميگفتم اگه ميشد ضايع عمو جلو نه ميگفتم اگه

پايين انداختم سرمو و كردم سكوت . 

رضايته عالمت نديد،سكوت خجالت دخترمو بابا اي:مامان ! 

كوچولوم خواهرم براي بزنيد دست:غزاله . 

شد تر وخيم وضعيت زدند،وايي دست همه ! 

 با و داشتن كه همه به پشت و شد بلند صندلي رو از و زد كنار بشقابو حركت يه با اميرعلي

 پايين بدم،ديگه انجام دارم،بايد كار سري يه افتاد يادم من:گفت ميكردند نگاش تعجب

بخير نميام،شب . 

باال رفت و گفت عصبي و جدي اينارو همه ! 

من جز دادن بخيرشو شب جواب بهت با همه . 

شدن خوردن مشغول همه و نگفت هيچي ديگه هيچكس ! 

كاراميكردم اين از وقتا شستم،يه خودم ظرفارو و كردم جمع من و ميز شام بعد . 

ميديدن فيلم سالن تو داشتن همه اومدم بيرون آشپزخونه از . 



بشين بيا عزيزم ناشي خسته:خاله . 

ميزدم حرف امير با نه،بايد . 

 اب بهم همه.بخير شبتون:گفتم جمع به رو بعد.بخوابم ميخوام خستم اما خاله مرسي:گفتم لبخند با

گفتن بخير شب لبخند . 

رفتم امير اتاق سمت رفتمو باال ها پله از سريع ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من به پشتش و بود دستش تو گيتارش بود نشسته بالكن توي امير شدم اتاق وارد  

 اشك من و ميخوند داشت بودم،اميرعلي آهنگش اين و صداش عاشق من گرفت بغضم

 :ميريختم

مجنون اون منم آريايی عشق همون تو  

جون و دل از من دارم دوست ميخوامت  

ارزون و دلت بفروشی وقت يه نکنه  

هم دست به دست که تا بيا  

غم دست به دين به نااميدی  

هم عشق به بستيم دل که ما  

کم دست و عشق اين نگيری  

ما پاک عشق از ميخونن ها ترانه و شعرا توی  

آدما بين دنيا تو ما عشق مثل نيست عشقی  

( فتاخي مصطفي/آريايي عشق ) 

ميكردم فكر امير و خودم نامعلوم آينده به و ميريختم اشك صدا بي  

 ديده اشكاشو من فقط كه ميكرد،كسي گريه داشت من ميكرد،امير،مرد گريه داشت جلو رفتم

ميكرد ناله من جلوي فقط كه كسي بود  

امير؟:گفتم گريه با و اش مردونه شونه رو گذاشتم و دستم و زمين رو نشستم  

امير؟ دل جان:گفت مهربون و خيس صورت با سمتم برگشت  

مهربون داد،بازم جواب هميشه مثل بازم ! 

 اميرعلي جز قلبش تو كه كسي رادمنش نفس من كنه فكر بزارم ديگه اي لحظه نميخواستم

دارم عالقه صميميش رفيق نبود،به اي ديگه مرد رادمنش . 

كن، باور امير:گفتم پس  

نميتونم، اصال من نفس:گفت و كرد قطع صحبتمو امير  



 بود،امروز الكي چي همه كن بزنم،باور حرفمو من بزار امير:گفتم و بزنه حرفشو نزاشتم منم

 نگرانتم ميگفتم باشه،اگر داشته خبري ازت شايد گفتم عمو به زدم زنگ بودم نگرانت چون

 داشت كارت كه پرسيدم سپهر خاطر به گفتم عمو به همين خاطر به ديگه ميشد بد ذره يه خب

 مگرنه.شنيدي و ديدي خودت زدن،كه حرفا جور اين به كرد شروع عمو ديگه موقع همون از

 خبر قضيه اين از روحش اصال كه بدبختم سپهر ندارم،اون عالقه سپهر به اصال من

 هم بقيه كردم سكوت همين خاطر به بگم چي نميدونستم شامم ميز داد،سر جو الكي عمو!نداره

كردن، برداشت بد من سكوت از  

بود همين آخيش،همش:گفتم و بيرون دادم پرصدا نفسمو بعد . 

خنديدن به كرد شروع لباشم كم كم ميدرخشيد خوشحالي از چشماش بود اومده بند گريش امير . 

كه دادي دقم بچه تو دست از:گفت ذوق و خنده با ! 

خدانكنه:گفتم و خنديدم منم ! 

ببينم بغلم بيا:گفت امير كه بوديم شده خيره بهم لبخند با دو هر ! 

 و گذاشت موهام رو بود،دستشو اش چونه زير بغلش،سرم تو پريدم سريع حركت يه با منم

داشتيم آرامش دو ميبرديم،هر لذت بودن هم با از داشتيم دو كرد،هر نوازشم . 

 امير؟_

جانم؟:امير  

_ ميخوني؟ برام  

آره بخواي اگه:امير . 

_ بخون پس . 

برداشت و اومدم،گيتارش بيرون بغلش از . 

بخونم؟ چي:امير  

_ داري دوس چي هر . 

بود حالمون وصف كه خوند و خوندن،آهنگي به كردن شروع : 

خوام می هم با رو خونه اين و تو  

گيره می من دل نباشی تو  



خونم می تو چشمای از اينو  

گيره دل برات خونه منی بی  

ميشم آروم تو داشتنه با من  

هستی وقتی خونه سقف زير  

تکميله من خوشبختيه تو با  

دستی هم خوشم حاله اين توی  

احساسه از پر خونه اين شب  

نازه می داشتنت به من دل  

دستام کنارم باشی تو اگه  

ميسازه رو خونه خالی دست  

شه عادت خوشی دل اين بذار من با بمون قصه ته تا  

شه عبادت رنگ هم تو با عشق تا من ی همخونه بيا  

( ابراهيمي ميثم/اي فيروزه خانه ) 

------------- 

بود انداخته پايين و سرش ساختگيي خجالت از غزاله . 

ميكنيد؟ خواستگاري اميرعلي براي غزاله از داريد شما اآلن يعني:داريوش  

حدودا همين تو چيز يه:راحله . 

نه؟ يا ميدي ما به دختر داريوش:كوروش  

ميكرد نگاه جمع به لبخند با منيژه  

مهمه خودشون نظر داداش،ولي داريد اختيار:داريوش . 

مثبته نظرشون اميرعلي و غزاله:منيژه  

بود طرفه يك غزاله عشق زد،وگرنه و حرف اين خودش تخيل روي از فقط منيژه . 

راضين ميگيد كه بودن خودشون مهم ايم چيكاره ما ديگه پس:داريوش . 



نميكني؟ تعارف و شيريني دخترم غزاله:گفت و خنديد راحله  

االن چشم:گفت و زد لبخندي غزاله . 

 به كردند شروع و ميكردن نگاه بهش لبخند با همه كرد تعارف شيرني همه به و شد بلند غزاله

...زدن دست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



roman_nazarbeshkanam, [08.08.16 01:58] 

٢٠ قسمت  

 اينقدر كردن كچلم كه نازي و دانشگاه،ستاره برم بايد امروز در سمت رفتم و برداشتم كولمو

ندادم هيچكدومشونو هاي زنگ جواب كه منم البته!زدن زنگ روز چند اين تو . 

بيرون اومد اتاقش از موقع همون هم بيرون،غزاله رفتم اتاق از و كردم باز و در . 

عزيزم خواهر بخير صبحت:گفتم خندوني صورت و شاد صداي با . 

كوچولو خواهر بخير هم تو صبح:داد جواب خودم از شادتر همه غزاله . 

ديگه بود خوشحال خيلي آخه كردم تعجب ذره يه ! 

چيه،خبريه؟:گفتم ميرفتيم ها پله سمت به جفتمون كه هونطوري ! 

بياد خواستگار برام قراره:گفت لبخند با كه پايين رفتيم پله دو . 

بدبخت؟ آقاي اين هست كي!اوهوع:گفتم شوخي با و پايين رفتم پله يه ! 

نفس:غزاله !! 

شي سورپرايز شب نميگم،ميخوام:گفت و خنديد هم خنديدم،غزاله ! 

_ شم سورپرايز قراره من توهه خواستگاري !! 

ديگه،ديگه:غزاله . 

ديگه كيه بگو آدم مثل چي،خب يعني وا ! 

_ گفتي؟ من به دير اينقدر چرا خوب،حاال خيلي ! 

 تو برا فقط خبر اين ضمن نبودم،در مطمئن كامال يعني ديشب تا نميدونستم كه خودمم:غزاله

ميدونن بقيه سورپرايزه دارم دوست كه . 

_ ميكنيم صبر شب بابا؟باشه،تا نه ! 

شديم سالن وارد و ها پله پايين به رسيديم . 

_ بخير همگي صبح . 

بخير صب:غزاله . 



 غزاله و من جواب ميشستند صبحانه براي ميز دور كه هونطوري امير،همه جز بودن همه

دادن رو . 

نداشتم كه ميرفتم،ماشينم سريع بايد بود شده ديرم من اما نشست و رفت هم غزاله ! 

دخترم ديگه بشين بيا:مامان . 

_ برم بايد شده ديرم من جان،اما نوش . 

بعد بخور چيزي يه دخترم،بيا نميشه كه اينجوري:عمو ! 

اومد پشت از امير صداي كه نميتونم بگم ميخواستم . 

بخير صبحتون:گفت خوشحالي و بلند صداي با امير . 

بودن كرده فراموش ديشبشو كار همه دادن،انگار جوابشو خاصي لبخند با همه ! 

برم بايد نميخورم صبحونه من ا: امير ! 

برو بعد بخور لقمه يه بيا كه نميشه:راحله . 

ميري؟ داري هم تو:گفت من به رو بعد!دارم مامان،كار نميتونم:امير  

_ كردم پام سفيدمو كتونياي و در جلوي رفتم بعد.شده ديرم آره،خيليم . 

ميرسونمت من وايسا:امير . 

نشه؟ ديرت:بابا  

نميشه،خدافظ ديرم نه:امير . 

 و آروم خيلي امير اما دوييدم و حياط من حياط تو رفتيم و كردم باز و در.كردم خدافظي منم

ميزد قدم ريلكس ! 

 تشريف آقا دقيقه دو بعد بيرون،باالخره بياد امير تا شدم منتظر و كردم باز رو پاركينگ در

 !اوردند

شدم ماشين سوار و بستم و در . 

 خوب خوبي؟ديشب:گفت لبخند با و من سمت برگشت ثانيه چند كرد،بعد حركت امير

 خوابيدي؟

خوابيدم راحت اوهوم،عاليم،ديشبم:دادم جوابشو لبخند با منم . 



خداروشكر خب:امير . 

 !امير؟_

جانم؟:امير  

_ داري؟ دوست كسي هر از بيشتر دنيا تو كيو ميگم،تو ! 

نميدوني؟ بگي ميخواي يعني:گفت و خنديد امير ! 

نچ،نميدونم:گفتم اي گونه بچه و شيطون لحن با و چرخيدم سمتش به جام تو . 

داشت نگه و ماشين چرا اين ااا ! 

_ وايسادي؟ چرا ! 

بزنيم حرف كه:امير . 

_ شده شدي؟ديرم ديونه ! 

برو دير و امروز يه حاال:امير . 

_ نداري؟ كار مگه خودت اصال ! 

ميرسم اونم به:گفت و چرخيد سمتم به . 

بزنيم حرف خوب خيلي:گفتم و كرد پوفي . 

 يه و برد لبش سمت به و گرفت مردونش دستاي تو چپمو دست و شد نزديك بهم يكم امير

گذاشت دستم روي بوسه . 

داشتم دوست كاراشو و آدم اين من چقدر ! 

كنه نفوذ من قلب تو نميتونه تو جز كسي نفس،هيچ ببين:امير . 

ميكرد اعتراف واضح طور به داشت سال چند بعد ميكرد،باالخره اعتراف داشت . 

نمونده هيچكس برا كه،جا گرفتي جا قلبم تو اينقد تو:داد ادامه ! 

شد خوب هاي حس همه از سرشار وجودم تموم نشست صورتم رو شيريني لبخند . 

 مني،مال مني،عشق نفس تو بكشم،نفس نفس نميتونم تو بدون مني،من چيز همه تو:امير

مني مني،زندگيه . 



 و بزنم جيغ ميخواست ميكردم،دلم پرواز داشتم و بودم ابرا بودم،رو بود،خوشحال خوب حالم

 اونم داشتم دوسش كه كسي من،همون مرد كنيد آهاي،گوش:بگم و كنم دار خبر و دنيا تموم

 دلم حتي مامان،بابا،غزاله،خاله،عمو بگم،به همه به ميخواست داره،دلم دوسم و عاشقمه

همه بگم،به نازيم و ستاره به ميخواست ! 

بگي؟ چيزي نفس؟نميخواي:گفت آرومي و نگران صداي با امير ! 

ميدونست بايد اون بود من نوبت حاال . 

_ دارم دوست ! 

دارم وجودم،دوست تموم با:دادم داشت،ادامه نگه تر محكم دستمو و زد بزرگي لبخند امير . 

 دنيا جاي ترين امن من براي كه گرفت،جايي آغوشش تو منو و اومد جلو حال همون تو امير

گرفت ازم و اون رحم بي دنياي همين بود،و .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زنگ اتاقش تلفن كه ميكرد بررسي و جديد هاي طرح داشت و بود پايين سرش اميرعلي

 .خورد

بفرماييد:گفت مقتدرش و جدي لحن همون با اميرعلي . 

اوردن تشريف مهندس،مادرتون آقاي:منشي . 

تو كنيد راهنماييشون:امير . 

 رفت و شد بلند و ميز ي گوشه گذاشت و كرد دسته رو ها طرح و كرد قطع و گوشي امير

ايستاد بود اونورش و اينور مبل تا دو با ديگه كوچك ميز يه كه كارش ميز جلوي . 

زد در به تقي راحله . 

بفرماييد:امير . 

 آقاي هست اجازه:گفت و اومد جلو لبخند با و شد اتاق وارد و كرد باز و اتاق در راحله

 مهندس؟

داريد اختيار:گفت و كرد تعارف نشستن به دست با و مادرش و زد لبخندي امير ! 

 روبه دقيقا و چپي سمت مبل روي راحله راستي سمت مبل روي اميرعلي بودند نشسته دو هر

اميرعلي روي . 

خانم؟ راحله افتاده اينورا به گذرتون چيشده حاال:امير ! 

ببينمت سر يه اومدم خب:راحله ! 

چيشده؟ مطلب اصل سر بريد:گفت و كرد اي خنده تك اميرعلي  

ميفهمي؟ چيو همه زود چجوري تو:گفت و كرد ساختگي اخم راحله  

حاال:امير ! 

خودمي پسر:گفت و اومد جلوتر و زد لبخند راحله ! 

 با هم شيش ساعت ميشد،تازه گرفته داشت داشت،وقتش كار زد،خيلي كوتاهي لبخند هم امير

 كاراشو داشت،بايد وقت ساعت دو موقع اون داشت،تا قرار بچگيشون پارك همون تو نفس

ريخته سرم كار كلي خدا بزنيد،به زودتر حرفتونو ميشه مامان:گفت همين براي ميكرد تموم ! 

 پشت و پنجره روبه سينه به دست اتاق پنجره سمت رفت و شد بلند جاش از و شد جدي راحله

كني ازدواج غزاله به بايد تو:گفت ثانيه چند شد،بعد خيره بيرون به و ايستاد اميرعلي به . 



 حالت همون تو!بود شده مبهوت و رفت،مات راحله طرف به شد بلند مبل رو از اميرعلي

چي؟:گفت ! 

 ازدواج غزاله با بايد گفتم:گفت و گرفت قرار اميرعلي مقابل درست و برگشت راحله

ميكني خواستگاري ازش همه جلوي و ميگيري شيريني و گل يه كني،امشب . 

ميزنه حرفارو اين داره جدي اينقدر نميشد،مامانش باورش رفت عقب قدم يه اميرعلي . 

ميكنيد شوخي داريد:گفت بيشتري حيرت و تجعب با اميرعلي ! 

جديم نه،كامال:راحله . 

 خنده غزاله؟دوباره و من؟غزاله؟من:گفت و كرد عصبي رفت،خنده تر عقب قدم يه اميرعلي

مامان نكن فكرشم:گفت و داد سر اي ديگه وحشتناك ! 

 عملش تو و ميكنم چرا،فكرشو:گفت و وايستاد روش روبه و رفت اميرعلي سمت راحله

 .ميكني

نميكنم كاري همچين من:گفت بلندي داد با اميرعلي . 

 من ميگم،چون ميگم،من من چون ميكني،ميكني:گفت و برد باال صداشو هم راحله

 تو كه چي هر شد خواستي تو كه چي هر سال چند اين بسه ميخوام،ديگه مادرتم،صالحتو

 حاال كافيه ديگه تازوندي تو چي گرفتيم،هر خون خفه ما گفتي تو چي هر چشم گفتيم ما گفتي

منه نوبت . 

 كارت اين با ميدوني:گفت و شد تر نزديك راحله به و بست چشماشو اي لحظه براي اميرعلي

ميكني؟ نابود منو زندگي  

كنه زندگي خوشبخت و نرسه آسيبي هيچ بچم به كه كنم چيكار ميدونم من:راحله . 

 غزاله با بايد چرا من اصال:گفت و كشيد موهاش به دستي عصبي و رفت عقب اميرعلي

كنم؟هان؟ ازدواج ! 

 و نميدي،من اهميت برت و دور دختراي از هيچكدوم به كه سالته،خودت ٣٧ تو چون:راحله

 خوبيه،شما خيلي دختر كنيد،غزاله ازدواج هم با غزاله و تو گرفتيم تصميم عموت زن

كن اعتماد من اميرعلي،به ميشيد خوشبخت . 

نميشم:زد نميشم،داد خوشبخت غزاله با نه،نه،نه،من:زد فرياد و اومد جلو دوباره اميرعلي ! 



 با بود گرفته اش ميشي،گريه خدا ميشي،به:زد كنه،جيغ كنترل خودشو نتونست ديگه راحله

 ديگه اما نگفتم بهت هيچي سال چند اين كردي،تو خستم خدا ديگه،به بسه اميرعلي:ادامه گريه

نميزارم:زد جيغ اشك و بغض نميزارم،با . 

مامان،:گفت و شد تر نزديك مادرش به اميرعلي  

 گفت اي جمله و اميرعلي به زد زل داري غم صورت و گريه با و بزنه حرفشو نزاشت راحله

 بود گذاشته دست وايستاد،راحله شده خشك بود كه همونجايي و شد بسته دهنش اميرعلي كه

اميرعلي حساس نقطه رو ! 

ميدم ات قسم نفس جون به:راحله ! 

ميكرد نگاه راحله به حيرت با و كرد سكوت اميرعلي . 

باشه داشته خبر نفس به عشقش و حساسيت از مادرش نميكرد فكر . 

مامان؟ ميگي چي:اميرعلي ! 

 و نفس و تو بين ميدونم،حس چيو همه من:داد ادامه بود اومد بند اش گريه كه راحله

 همين خاطر ميدونستم،به همچيو پيش سال هفت همون دارم،از خبر چيز همه از ميدونم،من

 من اميرعلي!شدم همراهم باهات و نكردم مخالفتي باهات بريم ايران از گفتي وقتي

نيستم مادر كه نشناسم مادرم،بچمو ! 

انداخت پايين و سرش و بست لحظه چند چشماشو دوباره اميرعلي . 

 نميكنم،اميرعلي حاللت شيرمو نكني ازدواج غزاله با اگه ميدم ات نفس،قسم جون به:راحله

ميكنم ات نميكنم،عاق حاللت كن،شيرمو گوش خوب . 

 اميرعلي براي زندگي لحظه كرد،اون نگاه راحله به و اورد باال سرشو ناباورانه اميرعلي

 براي حرفايي خوب بزنه،راحله حرفي نميتونست شد،ديگه نابود شد،اميرعلي تموم رادمنش

 و نميكرد حاللش شيرشو هم بود داده قسم نفسشو جون بود،هم زده اميرعلي كردن راضي

ميكرد اش عاق ! 

 گريه كه اي ديگه كس جلوي نفس جز به اون نكنه گريه االن تا داشت نگه خودشو اميرعلي

 .نميكرد

به پشت كنه باز و در اينكه قبل و رفت در سمت راحله :36] 

 نيومدي،مكثي اگه هيچي،ولي كه خونه اومدي شيرني و گل دسته يه با شب اگه:گفت اميرعلي

ميشه چي ميدوني خودت:گفت و كرد . 



رفت و كرد باز رو در بعد . 

 خيره روش روبه به زدن پلك بدون مبل رو شد پرت و گرفت و مبل دسته اميرعلي

 تموم چي همه ديگه بكنه،ميدونست كاري نميتونه ديگه و گذشته كار از كار شد،ميدونست

چي شده،همه .... 

 

ميخورد اشو قهوه و بود نشسته دانشگاه بوفه تو ستاره و نازي با خوشحال و شاد نفس . 

ميشه برم،دير ديگه من ها بچه:نفس . 

حاالاا بودي:نازي . 

بري؟ بايد حتما حاال:ستاره  

خونه برم زود امروز دادم قول مامانم آره،به:نفس . 

 ما دوستي سال چند شادياا،بعد خيلي امروز نفس ميگم:گفت و كرد نگاه نفس به مشكوك نازي

ديديم رو تو خنده ! 

ميگه راس:گفت نفس به رو نازي حرف تاييد در هم ستاره ! 

ديگه،ديگه:گفت و كرد سرخوشي خنده نفس ! 

شده چيزييش يه اين نه:نازي ! 

كني؟ شوهر ميخواي ببينم،نكنه زود،بگو:ستاره  

حاال:گفت ميشد پا كه همونجوري و زد مرموزي لبخند نفس . 

خبريه؟ واقعا نكنه:نازي  

رفتم ديگه ميپرسيد،من سوال چقدر هوو:گفت و انداخت دوشش رو كولشو نفس . 

ميفهميم كه باالخره خوب خيلي:ستاره ! 

ميفهميم آره:گفت و داد تكون سرشو نازي . 

ها بچه باي باي:گفت و زد سوتي نفس . 

 رفت دانشگاه خروجي سمت و اومد بيرون بوفه از دادن،نفس جوابشو تعجب با ستاره و نازي

 بود خوشحال داشت،خيلي،اينقد داد،ذوق راننده به و پارك آدرس و گرفت دربست يه اونجا از

كنه پرواز اونجا تا ميخواست دلش كه ! 



همينجاست،ممنون آقا:نفس . 

بفرماييد:راننده . 

 نيمكت همون دم اميرعلي با رفت پارك سمت شد پيدا ماشين از و كرد حساب رو كرايه نفس

 اونارو نميتونست كسيم و نداشت ديد ديگه جاهاي به زياد كه بودن قرارگذاشته قديمي

بود پارك خلوت بيينه،جاي . 

 تو و سرش و نشسته نيمكت روي كه ديد رو اميرعلي رسيد نيمكت به و دوييد و پارك تموم

پايين سمت شده خم و گرفته دستاش . 

سالم،آقامون:گفت خوشحالي و بلند صداي با و وايستا سرش باالي و رفت سمتش به . 

 كنه صداش اينجوري نفس داشت دوست شد،چقدر خيره نفس به و اورد باال سرشو اميرعلي

االن نه اما . 

شمام هي،آقا،با:نفس ! 

 كرد،بدون نگاه بهش و ايستاد نفس رو به رو اميرعلي رفت عقب قدم يه شد،نفس بلند اميرعلي

سالم:گفت ذوقي كوچكترين بدون لبخند . 

گرفت جاشو تعجب و شد محو نفس صورت از لبخند . 

افتاده؟ اتفاقي:نفس ! 

نه:گفت سرد و خشك اميرعلي . 

ميكرد نگاه مردش اميرعلي،به به همونجوري و كرد سكوت نفس . 

يادته؟ صبحمو امروز حرفاي:اومد حرف به اميرعلي كه  

 كه معلومه:گفت و اومد صورتش رو لبخند دوباره اميرعلي صبح حرفاي يادآوري با نفس

 .يادمه

رفت صورتش از دوباره لبخند اميرعلي بعدي حرف با اما . 

كن فراموشش:اميرعلي . 

كنم؟ چيكار:نفس ! 

بود دروغ همش كن،چون،چون فراموش صبحمو امروز حرفاي ميگم:اميرعلي ! 

بگه چي نميدونست بود شده خيره اميرعلي به مات نفس . 



 تو اينكه خاطر به حرفارو اون نفس،من ببين:گفت و شد نفس به تر نزديك قدم يه اميرعلي

 شي خوشحال كه زدم حرفارو داري،اون عالقه من به تو ميدونستم گفتم،چون بشي خوشحال

 من مني،درسته خواهر مثل تو،تو داشتن دوست جنس از نه اما دارم دوست رو تو من چون

 كنم آزاد ذهنتو حرفا اون با ميخواستم بس و بودي خواهر يه برام اول از تو ولي ندارم خواهر

كردم اشتباه كه فهميدم تازه االن برسي،همين،اما زندگيت و درس به تر راحت شايد تا . 

 همونطور مبهوت و مات بود،همونطوري شده اميرعلي پيش ساعت دو مثل نفس حال حاال

عصبي و ناراحت . 

ميگي دروغ نه،نه،داري:نفس . 

 اي كلمه هر با ميگفت،خودش نفس خود خاطر به دروغ ميگفت،اما دروغ داشت اميرعلي آره

 از اما بگذره مادرش عاق و نكردن حالل شير از ميكشيد،ميتونست عذاب داشت ميگفت كه

 دوست بدنش بند بند با و نفس بگذره،اون نميتونست بود داده قسم و نفس جون اينكه

خودش خاطر به ميكرد،ولي نابودش داشت االن داشت،ولي . 

غزاله، هستي،اما و بودي شيطونم كوچولو خواهر من براي هميشه تو:داد ادامه  

 هم ميومد صدا بي داشت كه اشكاش به و كرد تر تيز گوشاشو نفس غزاله اسم اومدن با

كرد گوش نكرد،فقط توجهي . 

 بردار،من مثل نه اما داشتم دوسش اونو بود،من ديگه چيز يه اول از من براي غزاله:اميرعلي

 بتونم شايد تا رفتم وطنم اينجا،از از كه بود اونم خاطر بودم،به داشتم،عاشقش عالقه اون به

خوشبختم غزاله با من كنم،نفس زندگي نميتونم اون بدون نتونستم،من كنم،اما فراموشش ! 

 تند تند بود،قلبش كرده مشت دستاشو بود شده تند ميريخت،نفساش داشت اشكاش نفس

بود شده بود،الل وايستاده حركت بي بود شده پريشون ميزد،حالش ! 

كنم خواستگاري ازش قرار امشبم:اميرعلي . 

گرفت لحظه يه براي نفسش و بست محكم چشماشو نفس اميرعلي جمله اين گفتن با . 

 پا به آشوبي دلش كرد،تو نگاه ميزد حرفارو اين داشت كه اميرعلي به و كرد باز چشماشو

 صبح امروز حرفارو اون كه خودمه؟هموني اميره همون امير اين يعتي ميگفت خودش بود،با

زد؟ من به ! 

 پشتشو همين براي نداشت و نفس اشكاي ديدم طاغت كنه،اون تحمل نميتونست ديگه اميرعلي

 بزنم،به بهت حرفارو اين نشي،مجبورشدم ناراحت حرفام از اميدوارم:گفت و كرد نفس به



 شده دور نفس از كرد حركت و گفت اينارو.دارم دوسش غزاله،چون خاطر عشقم،به خاطر

ايستاد نفس صداي با كه بود . 

اميرعلي؟:نفس  

نداد جوابي اميرعلي . 

نرو:نفس . 

نداد جوابي بازم . 

پيچيد پارك تو صداش كه زد،جوري داد نفس . 

بشكنم نذار:نفس ! 

شكست هم شكست،اميرعلي كرد،اونم گريه ريخت،باالخره اشكش اميرعلي . 

 پر برق و رعد موقع بود،همون شنيده همه خدا انگار كه بود بلند اينقدشكستنشون  صداي

داشت وحشتناكي صداي اومد،كه در صدا به آسمون تو صدايي . 

 رفت رفت،اينقدر و كرد حركت اميرعلي موقع همون ميكرد،كه نگاه اميرعلي به منتظر نفس

نميديدش نفس ديگع كه ! 

 اون بود گذاشته مسابقه آسمون با انگار صدا با ايندفعه اما كرد گريه و افتاد زمين روي نفس

 به اي توجه اما بود،ميلرزيد شده خيس،خيس ميريخت،نفس اشك آسمونم ميريخت اشك

گريه، ميكرد،فقط گريه فقط نكرد لرزشش  

 نبود مهم براش اما بود شدع ميرفت،خيس بارون زير زنان قدم ميرفت،همونطوري اميرعلي

 كرده شركت باران و نفس مسابقه تو هم اميرعلي ايندفعه ميكرد گريه و ميرفت همونطوري

بودن،خيلي قوي خيلي هاش كننده شركت نداشت،چون اي برنده هيچ كه اي بود،مسابقه .... 

 نشستو هام گونه رو چشام اشک نشست گل به من آرزوی تمام هست حواست شکست دلم

بشه جا اون اينو قلب تو بره من بعد که نبود قرار نشست دل به برات هام گريه  

بشه تنها که نميتونه اون آخه ميميره من بعد که ميگفت بهم  

نشست گل به من آرزوی تمام هست حواست شکست دلم  

نشست دل به برات هام گريه نشستو هام گونه رو چشام اشک  

( نديم/شكست دلم ) 



 بخواد كه بشه نزديك بهم اينقدر كسي هيچ نميداد اجازه كه اميرعليي!شكستتم شكستم،اميرعلي

 توش كودكي شيرينه خاطرات كلي كه پاركي تو غرورمو امروز امير!بزنه ضربه بهم

كرد داشتم،نابود . 

 سوزي دلس و ترحم روي از اون داشت دوست فهميدم اينكه با!دارم دوسش هنوزم من اما

بدم براش جونمو حاضرم بوده،هنوزم ! 

 شبم يه همين براي حتي باشم تفاوت بي نكنم،ميخوام گريه ديگه گرفتم،ميخوام تصميميم يه اما

كنم خوشحالي خواهرم و عشقم براي و باشم خونسرد ميخوام شده كه ! 

بود مسخره بود،خيليم نشست،مسخره صورتم رو پوزخندي جمله اين گفتن با ! 

پايين بيا!!نفس؟:اومد اتاقم بيرون از غزاله صداي . 

سورپرايزه برام بود بگه،گفته امشب درباره ميخواد حتما ! 

داشتم اميد بود،هنوزم نيومده رفتم،امير ها پله طرف به و كردم باز و در . 

شدم سالن داخل و رفتم پايين ها پله از . 

 امشب خواستگاري قضيه بودم گفته نفس واي:گفت و اومد سمتم به هيجان و ذوق با غزاله

بگم بهت ميخوام سورپرايزه،حاال ! 

بگو خب:گفتم و زدم لبخندي . 

كنه خواستگاري ازم امشب قراره اميرعلي:گفت و زد خوشحالي سر از جيغي غزاله . 

بودم اون جاي بايد من داشت،اآلن ذوق چقدر خوشبحالش ! 

ميگي؟ جدي:گفتم هيجان با و گرفتم متعجبي قيافه ! 

ميگم جدي كه معلومه:گفت و خنديد غزاله . 

كردي خوشحالم خيلي غزاله:گفتم خوشحالي با و بغلم تو گرفتمش و جلو رفتم ! 

 چرا نميدونم خوشحالم،فقط خيلي خودمم:گفت بزرگي لبخند با و اومد بيرون بغلم از غزاله

نيومده اميرعلي ! 

ميكشيدم عقب نبايد اما ميكشيدم عذاب داشم . 

كجان؟ اينا بابا.نباش،مياد نگران:گفتم مهربوني لبخند با ! 

ميان االن بشن،اونام آماده رفتن همه:غزاله . 



 همون در كه كنم سوال آتشين و يهويي عشق اين درباره غزاله از اومدم و دادم تكون سري

تو اومد امير و شد باز موقع . 

 و گل دست كه حاال ولي داشتم اميد.شد خيره بهش خوشحال و زده برق چشماي با غزاله

رفت بين از اميدم همه ديدم دستش تو و شيريني . 

 اميرعلي طرف به ذرق با و صورتم روي به  خنده يه با سوختم،اما نكردم،سوختم،آره اخم اما

اوردن تشريف باالخره شادوماد به:گفتم و كردم سالن تو ميومد داشت كه ! 

 ميگي چي:گفت من به رو خنده با و بود خوشحال وايستاد،صورتش ما كنار و اومد اميرعلي

وروجك؟ تو  

ميخورد بهم حالم االن وروجك،اما ميگفت بهم ميشدم خوشحال قبال چقدر ! 

وسط اين كاشتي و عروس هست ساعتي چند آخه:گفتم و كردم اشاره غزاله به خنده با ! 

حاال نداره اشكال:گفت و كرد اي خنده غزاله ! 

_ نبره باد كالتو تا بگير دستت و زندگيت افسار االن از خانم غزاله آي آي ! 

 دختري هيچ به امير لحظه اون گرفت،تا دستش تو چپشو دست و شد غزاله نزديك اميرعلي

كردم كنترل خودمو بود،اما سخت برام بود،خيلي نزده دست من جز . 

نكني ما زندگي تو دخالت بود مواظب شمام خانم نفس:امير . 

 برگردوند غزاله سمت سرشو كرد نگاه چشمام به وقتي نشست،امير چشمام تو غمي كردم كپ

بود شده خيره بهش ناز با همه كرد،غزاله نگاش لبخند با و . 

اومد سرم پشت از بقيه صداي كه بدم جوابشو ميخواستم . 

اينجان كه دومادم و عروس به به:عمو ! 

ميوردم كم داشتم كم كم دوماد،ديگه و عروس بگن غزاله و امير به ببينم نميتونم،نميتونم . 

 كه تو:گفتم و اميرعلي طرف شد،رفتم جمع من به همه توجه كه كردم مصلحتي سرفه

كني؟هوم؟ خواستگاري من گل دسته خواهر از وضع همين با نميخواي  

 با ذره يه خاله اومد،اما صورتشون رو لبخند بقيه كرد،اما نگام مشكوك و تعجب با اميرعلي

ميكرد نگاه بهم ترس ! 

_ ببينم پايين،بدو بفرستمت بعد بدم بهت لباستو حموم بفرستمت باال بريم باش،بيا زود . 



اميرعلي ديگه برو خب:گفت و كرد بلندي خنده مامان . 

 باالخره و بود ايستاده بغلش كه خاله دست داد شيريني و گل ميكرد نگام مشكوت هنوزم امير

 سرم پشت كردم باز و در اتاقشو سمت رفتم رفتيم باال ها پله رفتم،از سرش پشت منم افتاد راه

بست و در و اومد . 

_ بگير دوش يه برو بدو اول نداريم وقت بدو خوب خيلي . 

ديگه برو خب:گفتم كه ميكنه نگام داره همونجوري ديدم ! 

چيه؟ كارا اين از منظورت:بود،گفت كم خيلي اومد،فاصلمون جلو  

_  يكم هست عمومم پسر كه ام آينده خواهر شوهر به ميخوام ندارم،فقط خاصي منطور

خواهرم خاطر به فقط برسم،اونم . 

ميكردي؟ باور بودي خودت:امير  

 هيچي بدون و زدم زل چشماش نبود،تو بينمون اي فاصله هيچ ديگه شدم ترش نزديك قدم يه

باشيد مطمئن و شده،اين تموم شما و من بين چي رادمنش،همه آقاي:گفتم جدي خيلي حسي . 

تو، ولي:گفت و رفت عقب قدم يه امير  

 من كردم،عشق اشتباه تو مثل منم:گفتم و شدم نزديك بهش دوباره قدم يه و كردم قطع حرفشو

بود بود،نابودي نبود،خريت عشق . 

نميتوني، تو:گفت قرمز و آلود غم چشماي با امير  

نداره ربطي تو به ديگه ايناش:گفتم و كردم قطع حرفشو دوباره ! 

پايين رفتم و كردم باز و دو و شدم رد جلوش از سرعت با و . 

 كه غزاله ميخنديدند بلند بلند گاهي و ميكردند صحبت هم با خوشحالي با همه شدم سالن وارد

ذوق از ميكشت خودشو داشت ! 

مامان بغل نشستم و رفتم . 

دومادو؟ انداختي راش:مامان  

جورم چه بعععله ! 

اومدم و گذشتم براش لباساشم و حموم تو كردمش آره:گفتم لبخند با  

 .بيرون



شيطون تو دست از:گفت و خنديد مامان ! 

غم زور،با به اما خنديدم بلند منم ! 

 رو از رفت و بود گرفته ازش خاله كه و گل دست شد سالن وارد امير ساعت نيم تقريبا بعد

ميكرديم نگاش منتظر داشتيم همه برداشت ميز . 

كنه چيكار نميدونست خوشحال از و داشت استرس بود معلوم قيافش از غزاله ! 

شد پا جاش از غزاله كه كرد نگاه بهش جذبه با و رنگ كم لبخند با رفت غزاله سمت به امير . 

 عمو،زن:گفت رنگ كم لبخند همون و بلند صداي با و كرد مامان و بابا به رو اميرعلي

كنم خواستگاري غزاله از رسما ميخوام امشب عمو،من . 

شدم خفه اما ميشدم داغون كردم،داشتم سكوت شد،اما تيكه هزار شكست،قلبم دلم ! 

ميكرد بغل و اميرعلي و ميپريد موقع همون ميتونست اگه و بود خوشحال صورتش غزاله . 

خودتونين نداريم،مهم ماحرفي:بابا . 

داد تكون سرشو بابا حرف تاييد در هم مامان . 

ميديد؟ اجازه بابا:گفت عمو به رو و بگشت امير  

ميخوام و خوشبختيت پسرم،من نه كه چرا:عمو . 

 تنفر با اينقد خاله به نگاهش كردم،چرا كرد،تعجب نگاه خاله به و كرد اونوري سرشو امير

 .بود

پسرم راضيم منم:گفت بعد و كرد تعجب لحظه يه هم خاله خود . 

 باز و اورد در رو شكلي مربع جعبه كتش جيب تو كرد دست و گرفت خاله از و روشو امير

منه؟ براي اين:گفت هيجان و خوشحال با غزاله گرفت غزاله به رو و كرد  

توهه برا معلومه:گفت و زد لبخندي امير . 

 تو كه ساله ٢٣ كه اميري از شدم متنفر!!باشه،چجوري؟ معرفت بي اينقد ميتونست چجوري

ميخورد،عوضيا بهم حالم جفتشون غزاله،از از همينطور.شدم متنفر قلبمه . 

اورد در حلقرو و گرفت رو جعبه غزاله . 

خوشگله اميرعلي،خيلي واي:غزاله . 

غزاله بغل مبل رو نشست و زد اي دوباره لبخند امير . 



؟!بدي ما به نميخواي چايي يه خانم غزاله خب:خاله  

االن همين چشم:گفت و گرفت دستش تو حلقرو غزاله . 

آشپرخونه سمت دوييد و . 

 خيلي چهرش اما نفهميدم چيزي نگاش ميكنه،از نگام داره امير ديدم كه برگردوندم و سرم

 ميومد خاله و مامان كل كل و بقيه دست ميكرديم،صداي نگام بهم همينجوري بود،داشتيم آشفته

 نميخواست بشنويم،دلمون صداهارو اين از كدوم هيچ نميخواست دلمون انگار امير و من اما

 و عقد و نامردي تاريخ درباره داشتن كه ميومد عمو و بابا صداي.بگيريم هم از نگاهمونو

 گناه بي و آزادانه نگاهاي بوديم،شايد خيره بهم همچنان ما اما ميزدن حرف مهريه و عروسي

بود آخرمون ... 

ميگفت كه افتادم شعري يه ياد يهو : 

نفهميدی را نگاهم ندانستم، را سکوتت   

نپرسيدی هرگز هم تو رو، هاگفتنی نگفتم  

 رفتم و كردم باز و اتاق در دوشم رو انداختم و گذاشتم ام كول تو هارو طرح پوشه

 صورتم به رو تفاوتي بي نقاب بايد.رفتم پايين ها پله از راهرو ته اتاق به نگاهي بيرون،بدون

تالفي.كنم چيكار بايد ميزدم،ميدونستم ! 

_ بخير صبح . 

امير حتي بودند ميز سر همه . 

دادند جوابمو شاد صورتي و لبخند با همه . 

عزيزم بخور صبحنتو بيا:غزاله . 

عزيزم گفت بهم مهربوني با وقتي بيارم باال داشتم،ميخواستم بهش بدي حس ! 

برم نميخورم،بايد:گفتم و رفتم در سمت به عجله با . 

بري؟ و بگي رو جمله اين ميخواي روز نميشه،هر كه اينجوري:عمو ! 

_ ميشه عموجون،ديرم دارم كار خدا به ! 

عزيزم بچه،برو برسه كارش به راحت خيال با كوروش،بزا نكن اذيتش خوب خيلي:خاله . 

مهربونم خاله بازم . 



 .خدافظ_

بيرون زدم خونه از و دوييدم حياطو و كردم باز و كردن،در خدافظي هام با همه . 

داشتم كار خيلي امروز .... 

-------------- 

ميكرد نظارت كاراشون تو داشت و بود وايساده ها بچه سر باالي كشي نقشه اتاق توي سپهر . 

تو اومد و كرد باز و در منشي كه ميكرد نگاه رو ها بچه از يكي نقشه داشت . 

شمان منتظر اتاقتون تو نفسه اسمشون ميگن اومدن خانمي دختر يه مهندس آقاي:منشي . 

 رفت،به در سمت به و انداخت ميز روي رو اورد،نقشه باال سرشو سپهر نفس اسم اومدن با

تو رفت و كرد باز و در و رفت خودش اتاق سمت . 

نيازي مهندس سالم،آقاي:گفت لبخند با و شد بلند جاش از سپهر ديدن با نفس . 

رادمنش مهندس خانم سالم:گفت و نشست نفس رويي روبه مبل رو رفت و زد لبخندي سپهر . 

ميكني؟ خوبي؟چيكارا:گفت و كرد اي خنده نفس  

 نفس عاشق ميكنه،سپهر صحبت باهاش داره نفس و ميبينه و نفس داره كه بود خوشحال سپهر

بودن هم عاشق هم نفس و اميرعلي و بود اميرعلي عاشق غزاله كه همونطوري بود . 

خوبي؟ تو خب.ميديدم رو كشي نقشه هاي بچه هاي نقشه عاليه،داشتم كه حالم:سپهر  

توپم توپ كه من:نفس ! 

ديوونه و:گفت و كشيد موهاش به دستشو و خنديد سپهر ! 

ديگه نكنه درد شما دست:نفس ! 

خنديدن به كردن شروع دو هر و . 

شنيدي؟ رو خبر:گفت ثانيه چند بعد نفس  

خبر؟ خبر؟كدوم:سپهر ! 

  ازدواج رادمنش،يه غزاله و رادمنش اميرعلي ازدواج خبر:گفت آميزي مسخره لحن با نفس

 !عاشقانه



 اي احمقانه كار همچين بخواد اميرعلي نميشد ميكرد،باورش نگاه نفس به ناباورانه سپهر

 !بكنه

ميشه؟ مگه:گفت بهت با سپهر ! 

 مشكلي كنن،هيچ ازدواج هم با همن،ميخوان عاشق نشه،خب چرا:گفت و زد پوزخندي نفس

نيست راهشون سد هم . 

نبود غزاله عاشق كه اميرعلي اما:سپهر ! 

بود مگرنه نميداد لو:نفس . 

 اونهمه خاطرش به اميرعلي كه عشقي كنه فراموش و نفس به اميرعلي عشق نميتونست سپهر

ميداد زجر خودشو ! 

داشتم كارت چون اينجا اومدم.حتما ميگه بهت اميرعلي خود كن ولش حاال:نفس . 

كار؟ چي:گفت بود شده بهتر حالش كه سپهر  

نكني،باشه؟ مخالفت و كني كمكم بده قول اما ميگم بهت من سپهر ببين:نفس ! 

آخه،:سپهر  

برم پاشم بگم ،نميخواي ديگه نداره آخه:گفت و بزنه حرفشو سپهر نذاشت نفس . 

قبوله باشه چي هر خوب خيلي گفت،نه،نه و شد هول سپهر . 

قول؟:نفس  

قول:گفت و بست اطمينان با چشماشو سپهر . 

كنم كار اينجا ميخوام من:گفت اي پيروزمندانه لبخند با نفس . 

كني؟ چيكار:سپهر ! 

كنم كار:گفت و بيرون داد نفسشو نفس ! 

نداره امكان اين:سپهر ! 

چرا؟:نفس ! 

دليل چند به:سپهر . 

بگو تاشو دو:نفس ! 



 اجازه رادمنش آقاي نكنم فكر طرفي نشده،از تموم كامال ات درس هنوز نفس،تو ببين:سپهر

كني كار فعال تو بده . 

 سمت به و اورد در كولش تو از طرحاشو پوشه بلدم،بعد كارمو اما نشده تموم درسم:نفس

اصال كن اش پاراه بود بد اگه ببين بيا:گفت و گرفت سپهر ! 

عالييه طرحاي انصافا:گفت دلش تو و كرد نگاه و گرفت رو پوشه سپهر ! 

كني رازيش بايد خودت كه باباهم درباره:داد ادامه نفس . 

نكن فكرشم:سپهر . 

نزن قولت زير ديگه تو حداقل ميكنم سپهر،خواهش دادي قول تو نفس،اما ! 

 ميكنه فرق اميرعلي با كنه ثابت نفس به اينكه بود،براي كي با نفس منظور فهميد سپهر

ميكنم حلش قبوله،من:گفت . 

سپهر؟ ميگي راست:نفس  

آره:گفت لبخند با ديد و نفس خوشحالي كه سپهر  

علي امير لياقتي بي خيلي گفت دلش تو و . 

دانشگاه برم دارم،بايد كار كلي برم ديگه من:گفت و شد بلند نفس . 

داري؟ باشه،ماشين:گفت لبخند با و شد بلند سپهرم  

نه:نفس . 

برسونمت ميخواي:سپهر . 

باشم تنهام ذره يه نه،ميخواي:نفس . 

راحتي جور باشه،هر:سپهر . 

كرد باز و در و خدافظ:گفت و رفت در سمت به نفس . 

باش خودت خدافظ،مواظب:سپهر . 

رفت و بست رو در بعد چشم،و:گفت خنده با نفس . 

 ديگه رادمنش،حاال اميرعلي مهندس گفت،آقاي و مبل رو كرد پرت خودشو خوشحال سپهر

باش منه،منتظرم نوبت ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سپهر با هميشه كه شاپي شد،كافي پياده و كرد پارك شاپ كافي جلوي و ماشينش اميرعلي

ميذاشتن قرار همونجا . 

 و كشيد عقب و صندليشو.رفت سمتش به و ديد رو شد،سپهر وارد كرد باز و شاپ كافي در

سالم:گفت و نشست . 

برگشتيد وقتي از رنگيد رادمنش،كم آقاي سالم:گفت خنده با سپهر ! 

 سپهر،دارم بده خيلي حالم:گفت و كرد نگاه سپهر به غم با و كشيد سرش به دستي اميرعلي

ديگه ميشم منفجر . 

چيشده؟ چرا؟مگه:گفت و گرفت خودش به نگراني مثال قيافه سپهر ! 

ميكنم ازدواج دارم:گفت و كرد كنترل و خودش اما ميكرد بغض داشت دوباره اميرعلي . 

كي؟ چي؟ازدواج؟با:گفت و ندونستن به زد خودشو سپهر  

غزاله:اميرعلي . 

ميكني؟نه؟ شوخي:سپهر ! 

مجبورم داره،اما تعجبم جديم،البته نه:گفت و كرد سپهر به نگاهي كالفه اميرعلي ! 

كرده؟ كار اين به مجبور رو تو چي:سپهر  

 چيو همه اول از بكن داده،فكرشو قسمم نفس جون داره،به خبر چي همه از مامانم:اميرعلي

 !ميدونسته



فهميده؟ كجا از گفت:گفت و كرد نگاه اميرعلي به نگران سپهر  

چيزا،نميدونم جور اين از مادريو حس طريق از ميگفت چميدونم:گفت عصبي اميرعلي . 

خداروشكر خب:گفت و كشيد اي آسوده نفس سپهر اميرعلي جمله شده تموم با ! 

چي؟:گفت بود خودش افكار تو كه اميرعلي ! 

مامانت به ماشاهللا گفتم هيچي،هيچي:گفت و شد هول سپهر ! 

 و بود پا به وحشتناكي جنگ شد،درونش خيره بيرون به و گرفت سپهر از نگاهشو اميرعلي

بكنه وضع اين به نميتونست كمكي هيچ اون .... 

------------- 

بودي خوب كه چته؟ديروز نفس هس:ستاره ! 

 خدا شيد،به من بيخيال و امروز يه خواهشا ها بچه:گفت و كرد نازي و ستاره به رو نفس

ندارم حوصله . 

 نداشت،از اي ديگه كالس بود چهار ساعت بيرون اومد دانشگاه بوفه از و شد بلند بعدم

 ذهن در كه عشقي به و ميرفت فقط كجا نميدونست اما ميرفت و بيرون،ميرفت زد دانشگاه

ميكرد فكر بود طرفه يك عشق يه خودش .... 

------------ 

 اينجا،گفتم بودم،بياد داده اس ام اس امير بودم،به نشسته قديمي كافه همون بود،توي پنج ساعت

همين.باش منتظر فرستاد برام فقط جوابم بيا،در ميكنم خواهش بزنم حرف باهات ميخوام ! 

 تو اومد و كرد باز رو كافه چوبي اومد،در ميشستيم،باالخره هم با هميشه كه جايي همون رفتم

بود يادش بود،پس قديمي جاي همين كرد نگاه كه جايي اولين . 

نشست و عقب كشيد و صندلي و ميز سمت اومد . 

چپ سمت اون و بودم راست سمت من . 

ميشنوم:گفت و اورد باال بود پايين كه سرش . 

روح بي و سرد چه ! 

بياره رو منو كه زدم اشاره گارسون ب . 

اومديد خوش:گارسون . 



ممنون:گفتم و زدم بهش لبخندي . 

داد تكون سرشو فقط هم اميرعلي . 

شدم خوندن مشغول و كردم باز و برداشتم رو اولي گذاشت ميز روي منو تا دو . 

ندارم ميل من:اميرعلي . 

دارم من اما:گفتم تفاوت بي . 

لطفا رنگي بستي يه:گفتم گارسون به رو و . 

 به ديدم،اما و غم و حسرت نگاهش تو لحظه يه كرد نگام خيره اميرعلي جملم شدم تموم با

نيوردم خودم روي . 

حتما بله:گارسون . 

رفت و برداشت هارو منو و گفت اينو . 

كني؟ شروع نميخواي:امير  

_ زياده وقت . 

من براي نه:امير ! 

_ چرا؟ بپرسم ميتونم ! 

دارم شلوغه،كار سرم:امير . 

 با اونا به توجه بي من شدن،اما خيره ما به بودن كافه تو كه كسايي همه كه كردم بلندي خنده

 دير زياد شبا نداري حق گفته نكنه ديگه؟چيه دارم،نامزدتونه كار از منظورت:گفتم خنده

 !كني؟

نفس:گفت داشت كردنش كنترل بر سعي كه صدايي و حرص با اميرعلي !! 

_ رفتم تند زيادي ميكنم ببخشيد،فكر خوب خيلي . 

اوردن سفارشمو كه ميگفتم حرفمو داشتم . 

خودش جلو انداخت و كشيد بيرون دستم از و قاشق امير كه بخورم كه برداشتم و قاشق . 

 چته؟؟؟_

بخور بشين خواستي چي هر بزن،بعد حرفتو اول:امير . 



نميشد باورم!ميزد؟ حرف باهام لحن اين اينجوري،با داشت كه بود امير اين ! 

_ كنم كار ميخوام . 

كني؟ كار من شركت تو خب؟ميخواي:امير  

 .نه_

بابا؟ عمو؟يا،شركت شركت:امير  

_ نيازي سپهر،سپهر شركت تو:گفتم سينه به دست و دادم تكيه صندليم به هيچكدوم،بعد . 

 باز چشماشو ثانيه چند داد،بعد فشار هم رو عصبانيت از رفت،چشماشو عقب و كرد كپ امير

نفس؟ ميكني داري چيكار:گفت و كرد  

عزيزم نكردم كاري هنوز كه من:گفتم و خنديدم ! 

بياد باال سگم روي نزار نفس:گفت عصبي و اومد جلو امير . 

 كه هم تو خودمونه،رفيق از كه سپهر بده چرا؟مگه:گفتم و جلو رفتم منم و زدم بزرگي لبخند

داشتي اعتماد خيلي بهش تو هست،يادمه ! 

كني كار اونجا بزارم محاله:گفت قاطعيت با امير . 

_ باشي داشته باهام اي ديگه نسبت نميكنم فكر عمو پسر جز منيد؟هان؟به چيكارهه شما آهاي ! 

گفتي؟ من به چي برا ندارم باهات نسبتي بابا؟اگه نه ا: امير  

_ كنم كار سپهر شركت تو بزاره كني راضي بابامو اينكه بود،برا اطالعت جهت صرفا . 

باش خيال همين به:گفت و زد پوزخندي امير . 

_ ميبينيم حاال . 

شي رد من جناز روي از اينكه مگر:گفت آرومي صداي با و كرد نزديكم صورتشو امير . 

 و كرد باز و در،در سمت رفت و كرد بهم پشتشو و كرد بهم نگاهي شد،نيم بلند سرعت با بعدم

 .رفت

 اون ديگه االن بود راست ديروزت حرفاي كه داشتم شك ذره يه اگه:گفتم دلم تو و زدم لبخندي

....ندارم هم ذره يه  

 



roman_nazarbeshkanam, [09.08.16 17:57] 

٢٦ قسمت  

شد خونه وارد و كرد باز و در نفس . 

همه به سالم:گفت خندوني صورت و خوشحال صداي با . 

عزيزم دختر سالم:منيژه . 

خاله نباشي خسته:راحله . 

نيستن؟ خونه مرسي،بقيه:نفس ! 

باالن غزاله و اميرعلي چرا:گفت كرد،منيژه نگاه نفس به مشكوك راحله . 

ميگفتن و ميذاشتن هم كنار دوتارو اون اسم وقتي ميريخت بهم نفس اعصاب ! 

اتاقم تو ميرم من:نفس . 

خوردي؟ چيزي:گفت برميداشت چاييشو كه همونطوري منيژه  

ميشه قبل از تر مهربون روز به روز مامان جالبه:گفت دلش توي نفس ! 

آره،سيرم:گفت لبخند با و . 

 بيينه ميخواست دلش قبلش اما اتاقش به رسيد و رفت باال هارو رفت،پله ها پله طرف به بعدم

نيستن هم پيش شه مطمئن ميخواست واقع ميكنن،در چيكار غزاله و اميرعلي . 

 پيش نكنه كه ترسيد نبود،نفس اتاقش تو كرد،غزاله باز آروم و در غزاله، اتاق سمت رفت

 هك ببينه و دستشويي كه اتاق تو ميرفت داشت دستشوييه شايد گف خودش با باشه،بعد اميرعلي

وايستوند اونو غزاله خنده صداي . 

بكن اميرعلي،فكرشو واي:گفت هيجان با غزاله . 

 از داشتن دو هر.كنه حفظ صورتشو رو لبخند داشت سعي اما بود كالفه قيافش هم اميرعلي

ديدند و نفس ميومدند،كه بيرون اميرعلي اتاق . 

نگاه رو مجنون و ببينشون،ليلي اووو:گفت خونسردش لحن همون با نفس ! 

كن مسخره خودتو هي:گفت خنده با غزاله . 

عزيزم؟ خودم چرا هستيد شما تا:نفس ! 



اندوه و غم از پر ميكرد،نگاهي نگاهش و بود نفس محو فقط و بود كرده سكوت اميرعلي . 

اتاقم تو ميرم من شدم مزاحمتون ظاهرا ببخشيد:نفس . 

داشتي؟ كاري من با:گفت بازه اتاقش در و ايستاده اون اتاق جلوي نفس ديد كه غزاله  

بپرسم حالتو ميخواستم نه،فقط:گفت و رفت اتاقش سمت نفس . 

تو رفت و كرد باز اتاقشو در بعدم . 

عزيزم؟ ميري كجا:گف غزاله كه پايين ميرفت داشت و رفت ها پله سمت اميرعلي  

بزنم قدم باغ تو ميرم:گفت و باشه آروم كرد بست،سعي چشماشو عصبي اميرعلي . 

بيام منم بزار:گفت رفت اميرعلي سمت كه همونطوري غزاله . 

باشم؟ تنها ذره يه ميشه:گفت و كرد پوفي اميرعلي ! 

راحتي جور هر:گفت و عقب رفت و كرد نگاه اميرعلي به دلخور غزاله . 

 به اينكه بدون و رفت پايين سريع رو ها نداشت،پله اهميت اميرعلي برا اصال غزاله ناراحتي

بزنم قدم باغ تو ميرم من:گفت بكنه نگاه راحله و منيژه . 

رفت و كوبيد بهم و كرد باز و در بعد و . 

ميچرخيد درختا الي به الي و ميزد قدم عصبي اميرعلي . 

چوبي كوچيك تاب يه بود شده آويزون درخت از كه رسيد تابي يه به رفت كه جلوتر يكم . 

كه اومد چشمش جلو اي صحنه : 

 بودند شاد و ميخنديدند ميداد،اونا هولش ساله ٢٦ پسري و شد تاب اون سوار ساله ١٢ دختري

نميرفت صورتشون رو از لبخند هم لحظه يك براي حتي و ! 

 فردا فكر به كرد،فقط پرت پاشو جلوي سنگ عصبي و كشيد صورتش به دستي اميرعلي

سپهر سراغ بره تا فرداشه زودتر ميخواست بود،دلش ... 

----------- 

 با بود اميرعلي كنار هميشه كه راحله ميخوردن،جاي شام و بودن نشسته شام ميز سر همه

ميشست اميرعلي كنار غزاله ديگه حاال و بود شده عوض غزاله . 

عروسي؟ و عقد يا ميخوايد نامزي گرفتيد كرديد؟تصميم مشخص تاريخاتونو:كوروش  



ميخوام تاشو سه هر گفتم كه من:گفت اخم با غزاله . 

الكيه عزيزم،افراط نميشه كه تاش سه هر:داريوش . 

 و عقد هم باشه داشته نامزدي هم كه دختريه هر آرزوي اما:گفت اخم با و لوس لحني با غزاله

عروسي هم . 

 نميخوام،فقط اينارو از كدوم هيچ من:گفت دلش تو و اومد صورتش رو پوزخندي نفس

ميخوام و اميرعلي . 

 نظر به:گفت همين برا نميومد خوشش بشه گرفته مراسم سه هر اينكه از اصال هم اميرعلي

نيست مراسم تا سه به نيازي كنيم تمومش و بگيريم عروسي يه يعني بگيريم يكيشو بهتره منم ! 

بگيره؟ تصميم اونم نميزاريد نداره،چرا دوست اينجوري غزاله اما:منيژه  

نداره شعور ذره يه هنوز اما شده خرس اندازه نميرسه عقلش چون:گفت بدي لحن با داريوش ! 

كنيد صحبت درست من با بابا،لطفا:گفت و شد بلند صندلي رو از غزاله . 

ننداز راه دعوا عزيزم بشين جان غزاله:راحله . 

ميكنه توهين و ميزنه سركوب بهم همش شدم خسته ديگه عمو زن دعوايي چه:غزاله ! 

ميكردي چيكار بودي من جاي گفت خودش با باز نفس ! 

 هيچ و بود شنونده سكوت با كه بودن نفس و اميرعلي فقط بودند ديگه هم با بحث مشغول همه

نبودن دنيا اين تو هيچكدومشون نميزند،انگار حرفي .... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همه از كه رادمنش كوروش نفس و اميرعلي جز به همه بين جدل و بحث دقيقه چند از بعد

ميشه برگزار عروسي ديگه ماه آخر پنجشنبه كرد اعالم بود تر بزرگ . 

 با غزاله. شدن راضي باالخره هم منيژه و غزاله و شده تموم بحث كه بودن خوشحال همه

ديگه ماه دو فقط خوشحالم،وايي خيلي:گفت اميرعلي به رو ذوق . 

زد لبخندي اميرعلي .  

بگو چيزي يه هم تو خب:غزاله . 

كنم صبر چجوري موقع اون تا ميكنم فكر دارم:گفت و كرد مصلحتي خنده اميرعلي . 

شد خيره اميرعلي به افسوس و غم با نفس اما خنديدن اميرعلي حرف اين با همه .... 

-------------- 

 اي چهره با اميرعلي و شد باز شتاب با در  كه ميكرد بررسي جلوشو پرونده داشت سپهر

شد ظاهر در چارچوب تو شده مچ دستاي و عصبي و برافروخته . 

اما، داريد كار شما گفتم بهشون من نيازي آقاي:منشي  

برو نداره،تو موردي:گفت و كرد قطع و منشي حرف سپهر . 

وايستاد و رفت جلو قدم چهار كوبيد بهم و در اميرعلي . 

خبرته؟ چيه،چه:گفت خونسردي با سپهر  

 اعتماد تو به من دوست،آشغال ميگن توهم به:گفت بلندي و ناراحت صداي با اميرعلي

داشتم اعتماد عوضي توي داشتم،به . 

چطوره؟ نفس:گفت شيطوني با و ايستاد اميرعلي روي به رو اومد شد بلند جاش از سپهر  

آشغال نيار كثيفت زبون به و نفس اسم:گفت حرص با اميرعلي . 

 حقم پس نداري نفس به نسبت مالكيتي هيچ تو ميدونم كه اونجايي تا:گفت و زد اي قهقهه سپهر

نيارم يا بيارم اسمشو بگي من به نداري . 

شد كثيف اينقد شبه يه چجوري  سالش  چند و چندين دوست ميكرد فكرد داشت اميرعلي . 

 نفس كه شنيدي هم تو حتما گفت بهم نفس ميكني ازدواج غزاله با داري شنيدم:داد ادامه سپهر

كرد تغيير چي همه جاي سريع رادمنش،چقدر آقاي كنه،ميبيني كار من شركت تو ميخواد ! 

ايشاهللا، هم نفس و من ميكنين ازدواج دارين كه غزاله و تو  



 افتاده زمين،اميرعلي خورد و بزنه حرفشو نتونست زد دهنش به اميرعلي كه مشتي با سپهر

 قوي هيكلي و ورزشي بدن ميزد،جفتشون بهش كه بود لگدهايي و مشت فقط و جونش به بوده

بود تر قوي اميرعلي اما داشتن . 

 لبش و دماغش از كنه،خون دور خودش از و اميرعلي حركت يه با تونست باالخره سپهر

 .ميومد

ديونه ميكشيدم داشتي:سپهر !! 

 و ببينم بشنوم،يا:گفت و داد فشار سپهر سينه رو پاشو و رفت سپهر سمت به دوباره اميرعلي

 بياري،هيچ زبون به اسمشو نداري نميزارم،حق زندت شدي،ديگه آفتابي نفس بر و دور بفهمم

 .وقت

 با و رفت و كرد باز و در و رفت در سمت و برداشت سپهر سينه رو از پاشو اميرعلي

شد خارج ساختمون از سرعت .... 

------------- 

بندازيا برق جارو همه ميخواد دلم خانم كوكب:منيژه ! 

راحت خانم،خيالتون چشم:كوكب . 

بود؟ الزم مهموني اين حاال:غزاله ! 

نديم شام يه و نكنيم خبر و فاميل زشته خب ايران برگشتيم سال چند آره،بعد:راحله . 

خب آره:غزاله . 

 كه و خانم عمه ها،اخالق بدرخشه بايد جا بديم،همه انجام كارارو سريع بدويين،بدويين:منيژه

 !ميدونيد

كنيم تحملش بايد امشب اوه اوه:غزاله ! 

نكنه بيابون گرگ نصيب خدا واقعا:راحله ! 

شد ناراحت حرف اين از كوكب اما خنديدن منيژه هم و غزاله هم راحله حرف اين با . 

كنيم اعالم رم غزاله و اميرعلي نامزدي خبر بايد ديگه،امشب بدويين خوب خيله:راحله . 

البته:گفت لبخند با هم زد،منيژه بزرگي لبخند غزاله . 

شب تا كردن كار به كردن شروع و رفتن كوكب كمك به سه هر و .... 



-------------- 

 ساخته اونجا جديد ساختمون بود قرار كه محلي به بودن رفته دوتاييشون داريوش و كوروش

 پشت بود،رفتن كار نيمه كنند،ساختمون كار هم با شركت دو هر پروژه اين تو بشه،قراربودن

وزيد مي شديدي ميكردن،باد نگاه و پايين داشتند ساختمون بوم . 

راضي؟ ازدواج اين از واقعا تو:كوروش  

معلومه،راضيم ميگي؟خب رو غزاله و اميرعلي:داريوش ! 

ميگه ديگه چيز يه كه قيافت:كوروش . 

 از بهتر راضيم،كي باش نه،مطمئن:گفت و كرد قفل هم تو و برد پشتش دستاشو داريوش

نداره فرقي نفس و غزاله با برام كه اميرعلي ! 

اگه،:گفت و شد تر نزديك داريوش به كوروش  

 كه خودشونن راحت،مهم خيالت داداش،ميگم:گفت و كرد قطع و كوروش صحبت داريوش

همن عاشق و دارن دوست همو . 

ميفهمم آخرش توهه،اما با حق باشه:گفت و كشيد عميقي نفس كوروش ! 

 با ها پله از و رفت ساختمون كاره نيمه هاي پله سمت و كرد كوروش به پشتشو داريوش

 از داريوش كه بود نكرده قبول و داشت شك داريوش به هنوزم كوروش اما رفت پايين احتياط

راضيه ازدواج اين .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پوشيدم،كفشاي بنفش بلند آستين پيراهن يه و سفيد بلند تقريبا دامن يك با مشكي ساپورت يه

 جلو،آرايش اوردم طرفشه دو و زدم گره پشت از سفيدمم روسري كردم پام مشكيمم بلند پاشنه

 در،در سمت رفتم و دامنم جيب تو گذاشتم زدم،گوشيمو عطرمم و كردم ماليمي خيلي خيلي

 توش كه كرد،نگاهي ايستاد،نگام ديد و من تا كه پايين ميرفت ها پله از داشت كردم،امير وباز

نميشد ديده غم جز هيچي بازم . 

گفتم و ايستادم مقابلش و سمتش رفتم : 

پايينن،خوشحالي؟ فاميل همه كنن،االن اعالم و نامزديتون قراره داري،نه؟امشب ذوق  

نكن نفس،شروع:امير ! 

_ ديگه ميزنيم حرف داريم ميگم؟خب چي چرا؟مگه ! 

دستم،محكم تو گرفتم چپشو دست كه ميشد رد بغلم از داشت امير . 

كن ولم نفس،لطفا:امير . 

 حس حاليت نفس:گفت يواشي ولي عصبي صداي با كه ميكردم نگاش فقط ندادم بهش جوابي

نزن من به دست ديگه كنم،پس خيانت بهش ميفهمي،نميخوام دارم،اينو نامزد ديگه چيشده؟من . 

 واقعا كردم،يعني ول دستشو و شد شل آروم آروم شد،دستم جمع چشمام تو اشك و كردم بغض

داشت؟ دوست رو غزاله ! 

پايين رفت و شد رد بغلم از سريع كردم ول دستشو تا . 

 و ها پله سمت نشه،رفتم خراب آرايشم كه كردم پاك احتياط اومد،با چشمم از اشك قطره چند

پايين رفتم . 

خبره چه اوه اوه !! 

 و سمتش رفتم كردم پيداش كه گشتم دنبالش چشم بود،با شده تنگ خيلي جون عمه براي دلم

خودم جون عمه سالم:گفتم رويي خوش و لبخند با و نشستم كنارش ميل روي . 

زبونم شيرين دختر سالم:عمه . 

_ نمياريداا كم من جلو وقت هيچ شمام ميگم . 

بيارم كم بچه ذره يه تو جلوي مونده همينم:خانم عمه ! 

عمه ا _ ! 



عمه جان:عمه ! 

خنديد هم عمه خود كه كردم اي خنده تك . 

  كه بوديم عمو و بابا و ما فقط و داشتيم دوست و خانم عمه كه بوديم امير و من فقط فاميل توي

نزنيم صداش خانم عمه رو عمه داشتيم اجازه . 

كرد كمك بهمون جاها خيلي وقتا خيلي.فاميل كل تو بود خوب امير و من با فقط هم عمه . 

 عمه:گفت قشنگي لبخند با اومد سمتمون امير كه ميگفتم دانشگام و درس از عمه براي داشتم

چطوره؟ من خوشگله  

دروغگو بازاي همين،زبون عين جفتتون:گفت و چرخوند امير و من بين نگاهشو عمه ! 

عمه؟ ااا: گفتيم همزمان امير و من عمه جمله شدن تموم با ! 

عمه و كوفت:گفت هم عمه . 

 عمه به حرفمون روي  ميزديم حرف بهم نگاه بدون اميرم و من خنديديم تاييمون سه هر كه

نذاشتيم محل هم به اصال و بود . 

---------------- 

 خوش خانم عمه با همه نفس حتي ميكردن شادي و بودن خوشحال همه بود باشكوهي مهموني

 .بود

 خب:گفت و كرد صاف و صداش ايستاد سالن وسط هاي پله باالي ي پله روي رفت منيژه

براتون دارم اول دسته خبر يه وآقايون خانما . 

پايين بودن وانداخته سرشون اميرعلي و گفتن،نفس اووويي هم با همه . 

ميكنن ازدواج هم با رادمنش غزاله و رادمنش اميرعلي ديگه ماه دو:منيژه ! 

 اونا با بود نشسته فاميل دختراي با غزاله كردن شلوغ و كف و جيغ به كردن شروع همه

 باال سرشو بود،هنوزم نشسته پدرش پيش كه زدن،اميرعلي جيغ و زدن دست به كرد شروع

دروغه بگه و شه بلند يكي ميخواست دلش بود نياورده ! 

ميكرد كنترل خودشو داشت بود گلوش تو سنگيني بغض بود پايين سرش هنوز هم نفس . 

 لبخند منيژه جمله شدن تموم با بود صورتش رو ابهتي با لبخند موقع اون تا كه هم خانم عمه

 خوشحال بود،همه شده گردوند،ناراحت نفس و اميرعلي بين شد،نگاهشو محو صورتش از



 تا و ميكردن نگاه جمع به غم و ناراحتي با كه بودن خانم عمه و نفس و اميرعلي بودن،فقط

نزدن حرف هم كلمه يك و كردن سكوت مهموني آخر .... 

---------------- 

 اون ميكرد،چقدر نگاه و بود گرفته دستش و اميرعلي و نفس و خودش تايي سه عكس سپهر

نميگفت هيچي ميكرد،اما حسادت اميرعلي به ها موقع ! 

 مال نفس:گفت خودش با و نشست تختش رو.داشت آيندش براي ها نقشه كلي حاال اما

ميكنم خودم مال اونو چجوري كه ميبينن ميشه،همه من مال منه،باالهره . 

 و كرد پاره و بود وايساده اميرعلي كه عكس راست اورد،قسمت تر باال دستشو توي عكس

 با كه داشت اينو آرزوي شد،چقدر خيره عكس توي نفسه و خودش به و تختش بغل كرد پرت

ميرسيد آرزوش به داشت كم كم كنه،و زندگي اون با و باشه نفس .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كرده درستش برام گيام بچه اميرعلي كه چوبي تاب روش،همون نشستم و رفتم تاب سمت

كردم ذوق براش چقدر بخير بود،يادش . 

گذشت زود ماه دو اين چقدر ! 

 همه و ميكردن ازدواج بودن،فردا خونه اين تو كه بود شبشون آخرين ديگه اميرعلي و غزاله

ميشد تموم چي . 

 شهر پاساژاي توي روز هر كرد پيداشون خونه تو نميشد اصال ماه دو اين تو خاله و مامان

ميكردن گردي پاساژ ! 

 خراب حالشو نميتونست هم بابا هاي تيكه حتي چيز هيچ كه بود،اينقدر خوشحال خيلي غزاله

 جاش به اما!نيست خوشحال ازدواج اين از زياد بابا چرا كه داشت تعجب جاي من كنه،براي

بابت اين از شاده خيليم عمو . 

 كار سپهر شركت تو تونستم اميرعلي هاي فرياد و داد و بابا هاي مخالفت تموم با كه منم

 چسبيدم رفتم و كرد ول رو آشناها همه من چرا كه بود اين ميكرد متعجب همرو كه چيزي.كنم

 سپهر مهندس و من بين چيزي حتما كه شد همه شك باعث كه بود موضوع سپهر،همين به

هست نيازي . 

 حرفاش همه جواب در منم كني كاري شركتش تو بزارم محاله گفت و زد داد سرم كلي امير

 من و هست ما بين چيزي هنوز بگيري؟نكنه تصميم برام ميخواي كه مني كيه تو مگه:گفتم

ندارم خبر ! 

رفت و انداخت پايين صورتشو فقط و نزد حرف كرد،هيچي سكوت . 

 تا خوبي هاي راضيم،طرح كارمم ميكنم،از كار سپهر پيش دارم نيمه و ماه يك تقريبا االن

 خيلي پسر عاليه،واقعا سپهرم با اومده،رابطم خوششون كارام از هم دادم،بقيه ارائه حاال

اعتماد قابل ميكنم فكر و خوبيه . 

تو رفتم و كرد باز و افتادم،در راه ساختمون سمت و شدم بلند تاب روي از . 

غزاله ديگه برو بگم؟خودت چي اونجا برم من:امير . 

بياري بگيري بري ميخواي ديگه لباسه يه دارم كار كلي من ميكنم خواهش اميرعلي:غزاله . 

برو خودت حاال تا نكردم كارا اين از من:امير . 



 و كرد من به رو بعد.برو نفس با آهان،اصال:گفت امير به رو و كرد نگاهي من به غزاله

 به بيار و بگير و من عروس لباس اين برو اميرعلي با بيا برم خواهري،قربونت نفس:گفت

دارم كار كي من خدا . 

شد جور موقعيت،خودش باشم،اينم تنها امير با تا بودم موقعيت دنبال منكه ! 

_ ميريم ما برس كارات به عزيزم،تو باشه،حتما . 

ميرم نكرده،خودم الزم:امير . 

 راحت توش رفتن زنونس مزون اونجا بعدشم كني چيكار بايد نميدوني تو كن نه،ولش:غزاله

برو نفس با نيس . 

_ ميشم آماده االن من . 

بودم موقعيت اين منتظر بود وقته باال،خيلي رفتم و ها پله طرف رفتم و .... 

------------ 

 رانندگيشو هم اميرعلي و ميكرد نگاه بيرون به پنجره از بودن،نفس كرده سكوت دو هر

زياد خيلي سرعت با ميكرد،البته . 

 برو:گفت كنه نگاه نفس به اينكه بدون و داشت نگه و ماشين اميرعلي كه رسيدن مزون به

بگير،بيا سريع . 

ميشد داماد فردا كه كرد،اميري اميرش به نگاهي نفس . 

شد وارد و ساختمون در سمت رفت و كرد باز و ماشين در نفس . 

 روشن و اورد،سيگار در جيبش از فندكش با سيگارشو شد مطمئن نفس رفتن از كه اميرعلي

 سيگار بوي تا كشيد پايين رو لبش،شيشه دم گذاشت و جيبش،سيگار تو گذاشت و فندك و كرد

نپيچه ماشين توي . 

ايش حرفه نوع از باشه،اونم سيگاري يه رادمنش،االن ميكرد،اميرعلي فكرشو كي ! 

ميشد ماهي ميكشيد،دو سيگار كه بود وقت خيلي . 

 ماشين بغل كه آشغالي سطل تو كرد پرت و سيگار و بيرون برد دستشو دقيقه چند بعد

نشست عادي و باال داد رو بود،شيشه . 

بست و در و ماشين عقب گذاشت و لباس جعبه جلو همون از و كرد باز و ماشين در نفس . 



افتاد راه و كرد روشن و ماشين اميرعلي . 

نداري دوسش:گفت آرومي صداي با كنه نگاه اميرعلي به اينكه بدون نفس . 

چي؟:گفت و كرد نفس به نگاهي نيم اميرعلي  

نداري دوست رو غزاله تو:نفس . 

ميدوني؟ كجا از:گفت و زد داري صدا پوزخند اميرعلي  

 عاشقانه نگاه براش،يه نكردي عاشقانه حركت يه ماه دو اين تو نيستم كه ميفهمم،خر من:نفس

نفهمم،آره؟ داري توقع ننداختي،اونوقت بهش ! 

نبودي،بودي؟ ديگه كه اتاقامون نميكنم،تو،تو عمومي كارامو من:اميرعلي  

ميگي دروغ:نفس . 

كن فكر ميخواد دلت جور هر:اميرعلي . 

 قورت بغضشو.داره دوست رو غزاله اميرعلي كنه باور نميخواست دلش بود كرده بغض نفس

 هم با بار آخرين براي بيا:داد ادامه اميرعلي به رو و چرخيد بار،بعد آخرين براي:گفت و داد

 سر ميگيم اينا غزاله داريم،به وقت كلي هنوز پنجه پاتوق،ساعت ساعت،بريم يك باشيم،اصال

 ميگيم اينارو همه بود ترافيك ميگيم بگريم ازش هاشو جزوه من كه رفتيم منم دوست خونه راه

باش نميكنه،مطمئن شك كسي . 

ميگفت هارو جمله بغض با بود كرده بغض ديگه حرفش آخراي . 

شدي،اصال، ديوونه نفس:گفت و كرد نفس به نگاهي اميرعلي  

بار آخرين ميكنم،براي خواهش:گفت بغض همون با و اميرعلي حرف وسط پريد نفس . 

 بخشي آرامش جاي همون سمت و مسير بيرون،و داد نفسشو و بست چشماشو كالفه اميرعلي

كرد كج بود پاشون زير آدماش تموم و تهران كه . 

بگذرونه اميرعلي كنار و ساعتي يك يه ميتونست كه اين از بود شده خوشحال نفس . 

---------------- 

اومدن داريوش آقا خانم:زيور . 

 و گرف صندليش روي از اشو تكيه و برداشت صورتش رو از و مطالعش عينك خانم عمه

خوب،ممنون خيلي:گفت . 



رفت و داد تكون سري زيور . 

شد خانم عمه بزرگ كتابخونهوارد  داريوش بعد ثانيه چند . 

زيبا خانم زيبا سالم:گفت و روش روبه نشست و اومد خانم عمه سمت لبخند با داريوش . 

سالم:گفت كوتاه فقط و زد لبخندي زيبا . 

خواهر اومدم كرديد امر:داريوش . 

 كه خونه بون باغ رحمان آقا به و پنجره سمت رفت و شد بلند و برداشت و عصاشو زيبا

كرد نگاه ميرسيد حياط راست سمت باغچه به داشت . 

 و راست جوابشو كه ميخوام ميپرسم ازت سوال مطلب،يه اصل سر ميرم:گفت لحظه چند بعد

بگي بهم درست . 

چشم:داريوش . 

راضي؟ غزاله و اميرعلي ازدواج از تو:زييا  

راضيم راضيم،خيليم آره:داريوش ! 

ميخوام درست و راست جواب يه گفتم:گفت تحكم با زيبا . 

نيستم راضي:داد ادامه و كرد نه،مكثي:گفت ناراحتي با و زد گره هم تو دستاشو داريوش . 

 موافقت وصلت اين با چرا نيستي راضي كه تو خب:گفت و برگشت داريشو سمت به زيبا

 !كردي؟

باشه گفتم منم دارن دوس همو ميگن ديدم:داريوش . 

و خوب خيلي پسر كه چيه؟اميرعلي مخالفتت دليل:گفت و كرد داري معني خنده زيبا  

 اميرعلي از خواهر،مشكل نكن اشتباه نه،نه:گفت و كرد قطع رو زيبا حرف داريوش

 شه،اميرعلي بدبخت اميرعلي نميخواد دلم چون ام ناراضي است،من غزاله از نيست،مشكل

نيست اون حد در غزاله حرفاس اين از باالتر لياقتش . 

 اميرعلي كاش:گفت دلش توي و شد خيره داريوش به افسوس با و رفت فرو فكر توي زيبا

بود،كاش بدي پسر .... 

 



 بست،نفس چشماشو و كرد باز دستاشو و ايستاد تپه لب رفت اش هميشه عادت طبق نفس

كشيد عميقي . 

گذشت زود بوديم،خيلي خوش چقدر اينجا اومديم كه پيش دفعه بخير يادش:نفس . 

بزنيم؟ حرف ها گذشته درباره كه اينجا بياي ميخواستي:گفت و جلو رفت قدم يه اميرعلي  

 درباره بزنيم،مثال حرف آينده درباره ميتونيم نه،خب:گفت و اميرعلي سمت برگشت نفس

فردا،هوم؟چطوره؟ عروسي ! 

كرد نگاه اميرعلي به منتظر و وايستاد سينه به دست بعد و . 

دارم دوست رو من،غزاله:گفت لحظه چند بعد و كرد فرو موهاش تو راستشو دست اميرعلي . 

نداري:نفس . 

دارم:اميرعلي . 

نداري:زد نداري،داد:نفس ! 

 به كه كني تلقين من به اينو همش ميخواي بيا،چرا خودت نفس،به:زد داد عصبي اميرعلي

خواهرته ندارم؟نفس،غزاله اي عالقه غزاله ! 

 كنم،چون تلقين ميخوام:گفت گريه با و تركيد بغضش بود كرده بغض كه بود وقت خيلي نفس

 خواهر اين از من اما خواهرمه غزاله نميتونم،آره تو بدون چون كنم تلقين دارم،ميخوام دوست

بيزار:زد بيزارم،جيغ . 

كرد سكوت و پايين انداخت صورتشو همين خاطر به ببينه و نفس اشكاي نميتونست اميرعلي . 

 به عشقش خاطر نفس،به خود خاطر به بود مجبور اما ببينه و نفس شكستن نميتونست اون

 .نفس

 سرشو و گرفت و اميرعلي چونه ايستاد كمي فاصله با اميرعلي رو به رو و اومد جلو نفس

 زندگي هم كنار باشيم،ميتونيم هم با ميتونيم هنوزم امير،ما ببين:گفت اشك با و باال اورد

ميدي؟ ميريم،هان؟گوش اينجا ميكنيم،از فرار كنيم،اصن،اصن ! 

نفس ميگي چه:گفت آرومي خيلي صداي با و گرفت دستش تو و نفس مچ اميرعلي ! 

 زندگي نداري،اينجوري دوست رو غزاله ميشيم،تو خوشبخت هم با ما خدا به امير:نفس

ميشه خراب جفتتون ! 



 غزاله عاشق سن سال ٣٧ با رادمنش اميرعلي من نكني چه كني باور تو نفس،چه:اميرعلي

 هم تو با بودنم منتظرمه،اينجا خونه تو نامزدم اآلن عروسيمه،و فردا شدم،و ساله ٢٨ رادمنش

نيست درست اصال . 

امير تروخدا:گفت گريه با و گرفت محكم چپشو دست نفس بره،كه كه برگردوند و روشو . 

 حالش ميكشه،خودشم زجر داره نفس ببينه نميتونست داد فشار هم روي چشماشو اميرعلي

 بيشتر و ميشد بيشتر عذابش روز به روز مگرنه نميداد نشون فقط نداشت نفس از كمي دسته

ميكشيد سختي نفس از . 

بزنيم،باشه؟ قدم صبح تا امشب بيا اصال بمونيم اينجا صب تا بيا نرو و امشب حداقل امير:نفس  

كرد كنترل خودشو قبل روزاي مثل اما بود كرده بغض اميرعلي . 

منتظرتم ماشين تو:گفت لرزوني صدايي با و كشيد بيرون نفس دست از دستشو . 

رفت و . 

 جيغ زد،فقط جيغ و گرفت آسمون سمت به سرشو و برگردوند روشو گرفت شدت گريش نفس

بود گرفته درد صداش ديگه كه ميريخت،جوري اشك و ميزد ... 

 گريه كرد،فقط باز سر ماه دو بعد ميكرد،بغضش گريه و گذاشت فرمون رو سرشو اميرعلي

بود شده قرمز چشماش كه كرد گريه ميكرد،اينقدر ... 

آخره باره که منو بزن صدا  

آخره قراره ببينمت بزار   

بخند فقط شده آخرم بار برای  

ببند رو به قشنگتو چشمای و بخند  

نرو منو بکش عاشقی جرم به بيا  

رو خسته زارو نحيف تن اين کن نگاه  

بمون خوبمون خاطرات جون به تورو  

نرو تلخمون خاطرات جون به تورو  

( زماني حامد/قدم آخرين ) 

------------ 



 هنوز اميرعلي و نفس:گفت غزاله به رو ميزاشت گلدون تو رو ها گل كه حالي در منيژه

 !نيومدن؟

نه،نيومدن:گفت ميكرد جا به جا هارو صندلي كه حال در غزاله ! 

 مگه:گفت غزاله به رو مشكوك و كرد باال سرشو ميكرد درست رو عقد سفره داشت كه راحله

همن؟ با  

 برا نيست بلد كارا اين از كه علي بيارن،امير بگيرن منو لباس برن هم با گفتم من آره:غزاله

فرستادم باهاش و نفس همين . 

كردن دير خيلي ولي:گفت شك و نگراني با راحله ! 

ميشه پيداشون ديگه االنا مامان نباشيد نگران:غزاله . 

ميان ديگه االن آره:منيژه . 

 اما بودن گذاشته نگراني پاي رو راحله حرفاي منيژه و نشد،غزاله آروم و قانع راحله اما

بود ترسيده اميرعلي و نفس بودن هم كنار بود،از ترسيده راحله .... 

-------------- 

 كه آخري بود،شب ها رادمنش عمارت توي غزاله و اميرعلي حضور شب آخرين شب اون

 متعهد و متاهل هنوز و بود مجرد هنوز اميرعلي كه آخري ميخوابيد،شب پدرش خونه غزاله

ميكرد حس و وجودش و ميشنويد و اميرعلي نفس،نفساي كه آخري بود،شب نشده ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خدا به شد دير بدو،آراشگاه غزاله:گفت داد با منيژه . 

مامان اومدم:غزاله . 

بيايد هم با شد بيدار نفس خيابونيم سر آرايشگاه همين ما پس:گفت و كرد راحله به رو منيژه . 

باشه:راحله . 

رفت و كرد باز و در منيژه . 

مامان رفتم من:گفت و رسوند در به خودشو بدو بدو هم غزاله . 

دخترم برو:گفت ميشد بلند صندلي روي از كه حالي در راحله . 

 ميخواست بود،دلش خوشحال رفت،خيلي و دوييد سرعت با و حياط و كرد باز و در غزاله

بچشه و اميرعلي با  كردن زندگي تنها طعم ميخواست دلش بشه، شب زودتر . 

----------------- 

متنفرم شبش از چقدر كه صبحي شد صبح باالخره ! 

 داره،بايد خوشحاله،حقم زدم،چقدر پوزخندي ميدوييد مامان سمت داشت كه غزاله ديدن با

شاديه كه اون برا ولي عزاست من برا ازدواج باشه،اين خوشحال . 

خورد در به تقي . 

بفرماييد:گفتم و اتاق تو رفتم بالكن از . 

ميزنه مشكوك خيلي وقته چند!است آشفته قيافش اينقدو چرا تو اومد خاله . 

بخير صبح:گفتم لبخند با . 

بخير هم تو صبح:گفت لبخند بدون ايستاد جلوم اومد و بست و در خاله ! 

_ داشتين؟ كاري ! 

بزنم حرف باهات اومدم:خاله . 

 .خب،بگيد،ميشنوم_

بگير فاصله اميرعلي از:گفت جدي لحن با و شد تر نزديك بهم قدم يه خاله . 

خاله؟ ميگيد داريد چي:گفتم متعجبي صداي با  

بگير فاصله اميرعلي از گفتم،ميگم واضح:خاله . 



كجا؟ از ميدونه؟اما چيو همه يعني،خاله ! 

 پيش سال چند همون ميدونم،از چيو همه من:گفت كه خاله به بودم شده خيره زده بهت

نسيت سختي كار مادر يه براي ميدونستم،فهميدنش ! 

 دوري خودت خواهر و من پسر زندگي از كنم خواهش ازت نفس،ميخوام:ادامه لحظه چند بعد

ماست همه نفع به كني،اينطوري . 

نفع؟:گفتم يواشي صداي با ! 

 و اميرعلي هم رو تو هم بابات!ميشه؟ چي بدونه و جريان اين كسي اگه ميدوني نفع آره:خاله

ميزنه دار . 

 حرف من با داره بد اينقدر و شده اينجوري االن كه منه مهربون خاله همون اين نميشه باورم

 !ميزنه

كردن تغيير يهويي قدر اين كس همه و چي همه چرا !! 

_ من، خاله اما  

 اهميت پسرم خوشبختي جز چيزي هيچ من براي نفس ببين:گفت و كرد قطع حرفمو خاله

كنه ايجاد مزاحمت براش و كنه خراب زندگيشو كسي نميخواد دلم وجه هيچ به نداره،و . 

_ ميكنيد توهين به دارين شما . 

كني نابودش و اون تو نميزارم و مهمه برام پسرم چون ميكنم توهين آره:خاله . 

ميگرفت گريم داشت دوباره كردم بغض . 

 كه پسرم پاي اما دارم و داشتم دوست چقدر ميدوني خودت:گفت و كرد من به پشتشو خاله

كس نميشناسم،هيچ كسو هيچ باشه وسط . 

 دارم نچرخ،من برش و بگير،دور فاصله اميرعلي از:گفت و كرد باز و در و در سمت رففت

 آماده ديگه دقيقه ده تا بياي ميخواي اگه اونجان هم غزاله و منيژه خيابون سر آرايشگاه ميرم

 .باش

رفت و بست و در و گفت اينارو . 

 شده خيره روم به رو به بهشون توجه بي من و ميومد داشت اشكام تختم رو نشستم و رفتم

 از بدي ميشن؟يعني بد اينقد وقتا يه آدما چرا اينكه به ميكردم ميكردم،فكر فكر و بودم

نميدونم منه؟نميدونم،هيچي .... 



--------- 

 بود،پاركي قديمي پارك ميكرد،همون نگاه ميكردن بازي كه هايي بچه به و ميزد قدم اميرعلي

آخرش خاطره جز بود قشنگ خاطراتش همه كه . 

 و نكرد قبول اميرعلي آرايشگاه،اما بره كه كردن اصرار بهش خيلي راحله و منيژه و غزاله

كردن ولش نميشن حريفش ديدن كه نمياد،اونام خوشم كارا اين از گفت . 

 اميرعلي زندگيه ميكنه،تو فكر زندگيش همه به و ميزنه قدم پارك تو داره كه ساعته يك االن

 رفتش دست از عشق به و ميكرد گريه خونه تو داشت االن كه بود،نفسي نفس فقط گوشش هر

 يه به و ميكرد فكر بود زندگيش همه كه كسي به نفسش به اينجا هم اميرعلي و ميكرد فكر

 يعني ميگفت خودش به مدام داشت،و شك بهش بود،خيلي مادرش ميكرد فكر كه هم چيزي

 خودمون غير ك كسي كه نفس و من هاي تنهايي بوده،تو فهميده چيو همه چجوري مامان

...بود سوالش براي جوابي دنبال همش و بود كرد پيدا شك قضيه اين به جوري بد!نبود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



roman_nazarbeshkanam, [11.08.16 16:19] 

٣٢ قسمت  

_ ميكنم يكاريش كه،خودم گفتم مامان نه . 

 همه فردا از نكني،اونوقت درست خوب خودتو زشته خواهرته جان،عروسي نفس:مامان

بود ميت شبيه عروس خواهر ميگن ! 

خدافظ.خودم،ميتونم گفتم كه مامان،همين:گفتم و بيرون دادم نفسمو كالفه . 

االن بهتره قبرستون آرايشگاه،برم برم داده گير مامان پووف ! 

بود شده ساخته بالكنم توي كه كوچيكي ديوار رو نشستم و بالكن تو رفتم . 

 ميرفتن؟ميرفتن خونه اين از اونا امشب بود؟واقعا غزاله و امير عروسي واقعا امشب يعني

 و من كه اي خونه همون بخواد امير ترسيدم بگيرن خونه بود قرار كه خودشون؟اوال خونه

 باشه،حتي اميرعلي و من براي ابد تا خونه اون ميخواست ببره،دلم هم رو غزاله برده توش

 غزاله خود بود،با گرفته ديگه خونه يه امير نكنيم،خداروشكر زندگي توش هيچكدوممون اگه

بودن خريده رو خونه . 

 با عشقم بشم،عروسي آماده شب برا اتاقم،بايد تو رفتم و شدم بلند اتاقم كوتاه ديوار روي از

 ....خواهرمه

---------- 

 و نفس ذهن تو فقط فكر اين ميدوييدن،اما عجله با ها عقربه و ميرفت جلو سريع ساعت

ميگذشت روز هر مثل زمان بقيه براي بود اميرعلي . 

 عكس هم با و برن هم آتليه غزاله با تا شد مجبور اميرعلي راحله و منيژه و غزاله باپافشاري

 كه اميرعلي،اميرعلي براي نه اما بود بخش لذت بود اي ديگه كس هر براي بگيرن،اينكارا

 بغل رو غزاله وقتي كه نداشت،اميرعلي بهش حسي هيچ ميگرفت رو غزاله دست وقتي

 كه بود نفس با فقط اميرعلي نداشت امنيتي حس هيچ و نميشد وارد بهش آرامشي هيچ ميكرد

نفس با ميكرد،فقط تجربه هم با دنيارو هاي حس همه ! 

بره هم باغ شد مجبور غزاله گيراي با . 

 و عكاس چه نبود،هر اميرعلي صورت رو هم رنگي كم لبخند حتي عكسا از كدوم هيچ تو اما

 ميترسيد اما بود شده ناراحت دستش از هم نميكرد،غزاله گوش هم ميگفتن بهش فيلمبردا

بگه چيزي . 



 شده غرق ها تبريك سيل تو و بودن وايساده مهمونا جمعيت بين غزاله و اميرعلي حاال

 نبود،آره مهم براش اصال اميرعلي اما بود پوشيده ناجوري و سبك عروسه لباس بودن،غزاله

 نداشت،فقط اهميت براش نفس جز نبود،هيچكس خودش ميكرد؟دست بايد چيكار اما بود زنش

 و بيرون بزنه روسريش از موش تار يه نميذاشت بچگي از و داشت غيرت كه بود اون روي

نبوده بيرون موهاش هم بار يه حاال تا و بود كرده عادت هم نفس ! 

 رفت و شد بود،پا كرده ماليمي آرايش بود،خودش نديده رو غزاله و اميرعلي هنوز نفس

 نگه خودشو كنه،تا كنترل خودشى بتونه تا بود كرده كار خودش رو كلي صبح از در سمت

نگيره گريش كه داره . 

 سينه باال اومد ها پله از اميرعلي كه ها پله سمت ميرفت داشت بيرون رفت و كرد باز و در

 غم از پر چشمي با دو هر كالفه اي چهره با دو گرفتن،هر قرار هم مقابل و شدن هم سينه به

شدن خيره هم افسوس،به و حسرت و . 

شدي خوشتيپ چقدر:گفت داشت كنترلش بر سعي كه بغضي با نفس . 

 براش اما ميكرد گريه و امشب يه شد،نميخواست،نميشد،نبايد اشك از لبريز چشماش اميرعلي

بود سخت . 

اومده گيرش خوشگلي شوهر غزاله،عجب خوشبحال ميگم:نفس ! 

شدي من از تر خوشگل كه تو:امير . 

ميبنه خوشگل چشمات:گفت و كرد داري غم خنده تك نفس . 

ميبينه و واقعيت چشمام:گفت و زد لبخند هم امير ! 

 آهاي،بچه:گفت و ديد راهرو توي هم مقابل و اميرعلي و نفس اومد باال ها پله از منيژه

زشته ديگه پايين ها،بيايد . 

مامان ميايم االن:نفس . 

باشينا زود:گفت و برگردوند و روش منيژه . 

رفت و . 

نمياي؟ تو پايين ميرم من دوماد شاه خب:نفس  

ميام االن برو،منم چرا،تو:امير . 

رفت پايين رو ها پله و گذشت امير كنار از نفس . 



 تر آروم كه دقيقه چند بعد بود وايساده دقيقه چند تا همونطوري عصبي و ناراحت هم اميرعلي

پايين رفت اونم شد . 

--------------- 

خانم،وكيلم؟ عروس ميپرسم سوم بار براي:عاقد  

بزرگترها،بله همه اجازه با:گفت ذوق با و صورتش رو بزرگي لبخند با غزاله . 

 از و شد پيروز اشك قطره شد،يه تموم شدم،زندگي تموم شد،من تموم چي همه شد،ديگه تموم

افتاد و اومد بيرون راستم چشم گوشه . 

 االن ميخواست بزنم،دلم بزنم،داد جيغ ميخواست خورد،دلم تكون وجودم ميلرزيد،همه دستام

بودم پاتوق ! 

ميكرد روبوسي همه با و ميكرد نگاه جمع به خوشحالي با غزاله . 

 با و مردونه و ميكرد نگاه جمع به ميخورد ختم مجلس به بيشتر كه اي قيافه با اميرعلي اما

 غمگين و مغرور ميداد،مرد تكون سر فقط هم دخترا ميداد،با دست مردا و پسرا با كمي لبخند

چشماش تو ديدم و حسرت و غم من داشت خاصي برق چشماش من . 

جلو رفتم توانم تمام با . 

مباركه:گفتم غزاله و امير به رو لبخند با . 

خوشگلم خواهر مرسي:غزاله . 

تنفر جنس از بغلي كردم بغلش ! 

بشيد خوشبخت اميدوارم:گفتم امير به رو و اومديم بيرون هم بغل از ! 

ممنون:گفت سردي لحن با امير . 

 حياط تو رفتم و در سمت رفتم و دوييدم نميتونستم ديگه عقب رفتم و دادم تكون سري

نتونستم نتونستم،آخرشم .... 

 

 

 



 نميتونست بود،اون شكسته بود،قلبش شده داغون بود،نفس شده تموم نفس براي چي همه

 و زور به لبخند فقط نميزد حرفي و ميكشيد كنه،عذاب تحمل اي ديگه دختر كنار اميرشو

بود صوتش رو عروسي آخر تا كمرنگي ! 

 پدرومادراشون.بودند شده بودن،جمع نفس و علي امير خونه كه باغي خونه توي همه حاال 

 داماد و عروس به حسرت با و بود ايستاده گوشه يه ساكت فقط كردند،نفس دستشون به دست

ميكرد نگاه . 

 بخنده الكي ميتونست و بود كرده تمرين ديگه هم نبود،اميرعلي بند پا رو خوشحالي از غزاله

بود كرده بيشتر و نفس ناراحتي همين و كنه شادي و . 

 و غزاله و كرد خدافظي آروم خيلي هم نفس.رفتن و كردن خدافظي داماد و عروس از همه

 و حسرت از غم از بغض از ميتركيد داشت دادن،نفس جوابشو خوشحال خيلي اميرعلي حتي

 .افسوس

 ديگه اشون خونواده از عضو دو حاال كه هم ها رفتن،رادمنش هاشون خونه سمت به همه

رفتند عمارتشون سمت به نبود باهاشون . 

نشه ريزي آبرو تا نگيره گريش جمع تو حداقل كه كشت خودشو و شب تموم نفس ! 

 رو كرد پرت خودشو اتاقش تو چپيد و گفت بخير شب همه به سريع نفس خونه رسيدن وقتي

 و تنهاييش حال به سوخت،دلش خودش حال به سوخت،دلش كرد،دلش گريه زار زار و تختش

سوخت طرفش يك عشق .... 

-------------- 

 نشست و رفت بود نشسته روش اميرعلي كه مبلي سمت به كوتاهش عروس لباس با غزاله

اي؟ خسته اميرعلي،عزيزم:گفت عشوه و ناز با و مبل دسته رو  

كم يه:گفت و كشيد موهاش به دستي اميرعلي ! 

عشقم ميكنم در تو خستگي خودم:گفت و داد سر اي مستانه خنده غزاله . 

كار اتاق سمت رفت و شد بلند مبل رو از كالفه اميرعلي . 

ميري؟ كجا:غزاله  

بخوابم ميخوام:گفت و برگشت و وايستاد غزاله صداي با اميرعلي . 

چي؟:گفت و ايستاد اميرعلي جلوي رفت و شد بلند جاش از تعجب با غزاله !! 



بخوابم ميخوام گفتم:اميرعلي ! 

اآلن؟:گفت و زد لبخندي غزاله  

شده هم اآلن،دير ديگه آره:گفت و كرد نگاه دستش ساعت به اميرعلي ! 

اميرعلي نكن شوخي:غزاله ! 

 دارم؟عصبي شوخي چه تو با من صبح دو ساعت:گفت اي كالفه و عصبي لحن با اميرعلي

دارم؟ شوخي تو با من مگه اصال:گفت تر  

تو، اميرعلي:گفت بهت با غزاله  

 بزار داري ندارم،حرفي حوصله اصال من ببين:گفت و كرد قطع رو غزاله حرف اميرعلي

صبح برا . 

بخوابي هم كار اتاق تو ميخواي حتما:غزاله ! 

دقيقا:اميرعلي . 

 زن االن ،يعني عروسيمونه شبه امشب تو و شدي؟من اينجوري يهو چرا تو:گفت داد با غزاله

شوهريمو،بايد؛ و  

نميفهمي؟ واقعا:گفت خورد حرفشو غزاله ! 

ندارم جيغاتو ببر،حوصله صداتو:گفت عصباني و تر بلند داد با هم اميرعلي . 

 كجا:گفت بغض با غزاله كه بيرون ميرفت كرد،داشت باز و در و خونه در سمت رفت بعدم

 !ميري؟

قبرم سر:اميرعلي . 

 در به و ميكرد كرد،گريه گريه و نشست زمين رو همونجوري غزاله رفت و كوبيد و در بعدم

كرد باهاش و اينكار اميرعلي چرا كه ميكرد فكر اين به و ميكرد نگاه شده كوبيده .... 

--------- 

كرد جدا هم از و اميرعلي و نفس كه تقدير،تقديري اين از واي اي . 

 با بود كمدش تو هنوز اميرعلي لباساي بود كرده قفل و در و اميرعلي اتاق توي بود رفته نفس

 باز هم بالكن بود،در روشن اتاق ميكرد،برق بو و ميداشت بر لباسارو لرزون دستاي و اشك

 پشت كه بود اميرعلي فقط و بود خلوت خلوت االن كه خيابوني بود خيابون  سمت بالكن و بود



 اشك داشت،اميرعلي ديد اتاق به بيرون از ميكرد نگاه نفس به و بود ايستاده درختا

 بود داده ديوار به ميمرد،تكيه داشت ميكند،انگار جون داشت اصل ميكرد،در ميريخت،گريه

 تو االن ميخواست دلش ميكرد،چقدر نگاه بود گرفته دستاش تو لباساشو كه نفسي به فقط

نفسش بود،پيش نفس پيش عمارت .... 

آغوش در تو رويا،منو يک لحظه يه خاموش ی شعله تنها،يه نيمکت يه  

تقدير اين از وای کوتاه،ای ی قصه يه پير درخت تنه عشق،رو از يادگار يه  

 رفتار اينجوري باهاش اميرعلي االن كه كرده اشتباه كجا كه ميكرد فكر و ميكرد غزاله،گريه)

........(       بود شده سرخ كرده،چشماش  

 آروم لحظه قراری،يه بی هم تو بگو بگو داری غم کمی بگو،بگو داری کم منو بگو     

 نداری

باري می شب هر که بهاری،بگو ابر يه مثه  

 كه بود شاد و ميكرد خوشحالي خونش همون تو از نبود،اما دعوت عروسي به سپهر)

 فكر االن كه بود،نفسي نفس اوردن بدست فكر به رفته،حاال كنار راهش سر از ديگه اميرعلي

.....(.                                          بود كرده كور چشماشو عشق آتيش بود اومده ذهنش تو و تالفي

شده سنگ از گن می که دلی شده،همون تنگ برام دلت بگو  

 داری غم کمی بگو،بگو داری کم منو بگو مياری چشمام توی ،اشک نداری طاقت ديگه بگو

 بگو

 اشکامو که شنيدی،بگو گريمو هقه هق سوزوندی دل برام خوندی،بگو هامو نامه که بگو

 ديدی

( بود كرده نابود و همشون لعنتي عشق همين بودن،و عاشق نفرشون چهار هر .....) 

 

 

 

 

 

 



 برده خوابش گريون چشماي بود،با نياورده در هم لباسش بود،حتي خوابيده مبل روي غزاله

 .بود

نشست جاش تو و شد بيدار در صداي با . 

 تا نخوابيده،ديشب ديشب بود مشخص صورتش بود،از انداخته دوشش رو و كتش اميرعلي

ميخورد حسرت و بود دوخته چشم اتاقش بالكن به صبح . 

ايستاد بود نشسته روش غزاله كه مبلي راست سمت اومد و بست و در اميرعلي . 

بودي؟ كجا:گفت پر توپ با و گرفت قرار اميرعلي رو به رو و شد پا غزاله  

كردي؟ جمع و وسايل:گفت آروم اميرعلي  

چي؟ وسايل؟وسايل:گفت و شد متعجب قيافش غزاله  

ديگه سفر:اميرعلي . 

چي؟ سفر:گفت و شد متعجب بيشتر غزاله  

 عسل ماه تو:گفت لبخند و مهربوني با و شد نزديك غزاله به و كشيد سرش به دستي اميرعلي

 هضم رو اميرعلي جمله اينكه از بعد غزاله!!!                                       بري؟ نميخواي

؟!اميرعلي؟اآلن ميگي جدي:گفت ذوق و خوشحالي با كرد  

آره:گفت مصنوعي خوشحالي با هم اميرعلي . 

 اتاق سمت رفت سريع كه حالي در اومد بيرون اميرعلي دهن از آره كلمه اينكه از بعد غزاله

ميشم حاضر االن:گفت و زد داد اميرعلي به پشت خواب . 

ميريم؟ كجا راستي،اصال:گفت اميرعلي به رو برگشت و وايستاد دفعه يك بعد ! 

تركيه كنم،ميريم سورپرايزت كردم،ميخواستم رزرو بليط پيش هفته:اميرعلي . 

 بي اميرعلي،اميرعلي بغل تو كرد پرت و خودش و جلو اومد اميرعلي حرف اين با غزاله

روح بي و احساس نكرد،بي حركتي بود،هيچ ايستاده حركت . 

كنم؟ حاضر هم تو لباساي:گفت و اومد بيرون اميرعلي بغل از ثانيه چند بعد غزاله  

ميكنم خودم نه:اميرعلي . 

باشه:غزاله ! 

اتاق سمت رفت ذوق با و برگردوند روشو و .... 



----------- 

غزاله و اميرعلي جز بودن ميخوردند،همه صبحانه و بودن نشسته ميز سر همه . 

 تلفن رفت و شد و بلند خورد،منيژه زنگ خونه تلفن كه بودن خودشون هواي و حال توي همه

برداشت و . 

الو؟:منيژه  

مامان سالم:گفت شادي صداي با غزاله . 

 صبحانه بعد ميخواستم دخترم،خودم سالم:گفت و زد لبخندي غزاله صداي شنيدن با منيژه

بزنم زنگ بهت . 

عسل ماه ميريم داريم مامان اصال،واييي كن ول زدم،اينارو خودم حاال:غزاله . 

كه،نميتونه داره كار گف اميرعلي وا:منيژه ! 

زده كارشو قيد من خاطر به ظاهرا:غزاله . 

ميريد؟ ميكرد،كجا كارو اين بايدم بعله:منيژه  

تركيه:غزاله . 

اوووو،عاليه:منيژه . 

ندارين؟ كاري بريم بايد ديگه ما مامان خب:غزاله  

بگذرونيد خوش حسابي بريد عزيزم نه:منيژه . 

رفتيم ما بگو خودت هم بقيه به فقط مامان:غزاله . 

باشه،خدافظ:منيژه . 

خدافظ:غزاله . 

بود؟ غزاله:گفت ميز،راحله سمت رفت و گذاشت و تلفن منيژه  

زد كارشو قيد من خاطر به اميرعلي عسل،تركيه،ميگه ماه ميرن دارن گفت آره:منيژه . 

من شيرين خود پسر ماشاهللا:گفت خنده با ولي كرد تعجب دلش تو راحله . 

خنديدن همه حرفش اين با . 



 چيكار بود،ميدونست صورتش رو كمرنگي لبخند فقط و بود پايين سرش كه بود نفس

بود شده تموم براش چي همه ديگه بود،واقعا گرفته و تصميمش كنه،ديشب ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زدم در به تقي . 

بفرماييد:سپهر . 

بستم و در سرم پشت و تو رفتم و كردم باز و در . 

 و نشستم ميكرد كار داشت روش سپهر كه كاري ميز لبه و جلو رفتم كشي پسر و دلبر لبخند با

بسه ديگه كار:گفتم . 

دارم كار كلي دختر ميگي چي:سپهر ! 

ميكني؟ رد و من قهوه پيشنهاد بگي ميخواي يعني:گفتم و كردم بامزه و گونه بچه و لحنم  

بكنم اشتباهي همچين نكنم فكر:گفت و كرد اي خنده سپهر . 

ميداد جواب كم كم داشت بهم،نقشم كوبوندم دستامو و شدم بلند . 

_ بريم؟ پس  

بريم؟ كجا بريم،فقط:سپهر ! 

_ اي؟ دارم،پايه سراغ عاشقانه و خوب خيلي كافه يه من  

بدجور اتم پايه:گفت و شد نزديك بهم قدم به سپهر . 

 پايين:گفتم و در سمت رفتم و دادم سر اي مستانه خنده اون روي تو اما زدم پوزخند دلم تو

رفتم و بستم و دو و منتظرتم . 

------------ 

 و در بشينم كه اينجا اومديم ديگه ايران همون ممونديم بود كاري چه خب:گفت عصبي غزاله

كنيم؟ نگاه و هتل ديوار  

برو خب بري ميخواي جا هر كه گفتم:گفت تري عصباني و باال صداي با اميرعلي . 

آره،تنهايي:اميرعلي!!                        تنهايي؟:غزاله . 

نداري؟ من داشتي،رو غيرت خيلي نفس رو هميشه غريب،تنهايي؟؟يادمه كشور تو:غزاله  

داشت،خيلي فرق خيلي تو با گفت،نفس دلش تو اميرعلي . 

بدوني؟ ميخواي راستشو:گفت و شد پا مبل رو از اميرعلي  

آره:غزاله . 



نه:اميرعلي . 

نه؟ چي:غزاله  

ندارم غيرت تو رو ميگم:اميرعلي . 

 و گرفت اميرعلي از و روش دلخوري با و شد عصباني خيلي اميرعلي حرف اين با غزاله

 فكر برد شده درست براش كه نكبتي زندگي اين به آروم و وان لب دستشويي،نشست تو رفت

 حرص داره فقط عروسي شب از بود،اما بود،عاشقش اميرعلي با بودن ميكرد،آرزوش

 خراب اميرعلي و نفس زندگي كه همونطوري بود شده خراب ميزنه،زندگيش داد و ميخوره

بود نشده بازي اين وارد هنوزم بود،اون مونده سپهر فقط بود،حاال شده . 

------------- 

 شوهر و نفس نميخواي تو ميگم:گفت راحله كه ميزدن قدم باغ تو و داشتن منيژه و راحله

 بدي؟

راحله ست بچه هنوز نفس:منيژه ! 

ست؟ بچه سالشه، ٢٣ بابا اي:راحله ! 

 و غزاله نشه،مثل پشيمون كنه،كه پيدا و زندگيش عشق و بشه عاشق بايد خودش:منيژه

كنه ازدواج بايد كردن ازدواج عاشقانه كه اميرعلي . 

راضين؟ داريوش و تو باشه باهاش دلش هم نفس كه باشه مناسب كيس يه اگه راحله  

خدامونه از ما كه باشه اينجوري آره،اگه:منيژه ! 

 كنه،به هم مال و نفس و سپهر هست جوري هر ميخواست فكر تو رفت و كرد سكوت راحله

قيمتي هر ..... 

 

 

 

 

 

 



بفرماييد:گارسون . 

نفس؟ ميخوري چه ميخورم،تو قهوه يه من:سپهر  

لطفا رنگي بستني يه:نفس . 

رفت و برداشت رو منو و گفت چشمي گارسون . 

دوتايي و دنج!قشنگيه كافه چه:گفت و كرد اطرافش به نگاهي سپهر . 

دارم دوست خيلي اينجارو آره،منم:گفت و زد لبخندي نفس . 

 مند عالقه بهش قبل دفعه از بيشتر اينجا اومدم تو با كه حاال:گفت و جلوتر برد سرشو بعد

 .شدم

كنارتم كه افتخارمه باعث:گفت و خنديد سپهر . 

داد تكيه صندليش به و خنديد هم نفس . 

 ولي بودن نشسته همونجا دقيقا افتاد بودن اومده كافه اون به اميرعلي با كه باري آخرين ياد

بود نشسته روش به رو اميرعلي سپهر جاي به قبل دفعه . 

بگيريم عكس بيا:گفت ذوق با نفس كه بودن سكوت در دو هر و اوردن سفارشاشونو . 

چي؟ عكس؟براي:سپهر  

گفتم دلم خوشيه براي!ميخواد؟ دليل گرفتنم عكس مگه:نفس ! 

خانم چشم خوب خيلي:گفت و خنديد سپهر . 

نميگرفتن كاش اي گرفتن،كه سلفي يك سپهر با خودش و اورد در جيبش از گوشيشو نفس . 

عكس از اين خب:نفس . 

شد قشنگ:گفت و گرفت گوشيو سپهر . 

اوهوم:نفس . 

خورد زنگ سپهر گوشي كه بودن سكوت در دوباره دو هر . 

جانم؟:داد جواب و اورد در كتش از موبايلشو سپهر  

الو،سپهر؟:شهاب  

ميشنوم بگو:سپهر . 



مامانت،:گفت نگراني و اضطراب با شهاب  

چي؟ مامانم:گفت و كرد قطع نگراني با و شهاب حرف سپهر  

 داشت اآلن و نميدونست اشون درباره چيزي و بود نديده و سپهر مادر و پدر حاال تا نفس

ميكرد گوش سپهر صحبت به دقيق . 

 و دكتر شد بد حالش پيش دقيقه چند نيست خوب مامانت حال ولي نشو نگران سپهر:شهاب

 حالش اآلن ولي رفت و كرد تجويز پرتا و چرت اين و آمپول و قرص براش اومد كردم خبر

ميخواد رو تو سپهر،فقط ميگه همشم شده بد دوباره . 

شدي؟ دار خبر كجا از تو:گفت و شد پا صندلي رو از استرس و نگراني با سپهر ! 

 كه منم زده زنگ من به همين خاطر به بودي جلسه تو انگار گرفته شمارتو مامانت:شهاب

اومدم داشتم خونتو كليد . 

 و گذاشت ميز رو سفارشارو پول سريع هم نفس در سمت رفت و كرد نفس به پشتشو سپهر

دوييد ماشين تا سپهر دنبال . 

رسيد بهش نفس كه ميشد ماشين سوار داشت و بود كرده قطع گوشيو سپهر . 

سپهر؟ شده چي:گفت ميزد نفس نفس كه حالي در نفس  

داره احتياج من خونه،به برم بايد نيس خوب اصال مامانم برم،حال بايد من نفس متاسفم:سپهر . 

ميام منم:نفس . 

خودم، من نميخواد:سپهر  

ميام بخواي،منم كمك شايد:گفت و كرد قطع و سپهر حرف نفس . 

 اش خونه تا سرعت با و شد سوار حرفي بدون و عجله با سپهرم شد ماشين سوار و رف بعدم

ميكرد رانندگي . 

 و كثيفي بازي همچين فكر اصال ميبود،اما خونه هشت تا بايد نفس و بود، هفت حواي ساعت

داره اي نقشه چه براش سپهر نميدونست و بود نكرده ... 

 

 

 



_ نرسيديم؟ سپهر ! 

مونده ديگه نه،يكم:سپهر . 

 خونش بود گفته بهش دوره،سپهر سپهر خونه اينقدر چرا ميكرد فكر خودش با داشت نفس

شد بود،باورش نديده و سپهر خونه حاال تا كه هم لواسونه،نفس . 

بود جاده تو ميبود،اما خونه بايد اآلن نفس و بود ٨ ساعت ! 

شو رسيديم،پياده:سپهر . 

 رفت،خونه بلندي و بزرگ ساختمان سمت به سپهر از پيروي شد،به پياد سپهر صداي با نفس

بزرگ خيلي واقعا و بود قشنگي !! 

بود كرده جذب خيلي و نفس داشت هم قشنگي نماي . 

برميداشت قدم سرش پشت نفس و ميرفت جلو سپهر شدن، ساختمون وارد . 

شدن خونه وارد . 

كن صدام خواستي كمك اينجام من مامانت پيش برو: نفس . 

ميخوري؟ قهوه:گفت خونسرد خيلي سپهر  

 برو داره؟خب احتياج تو به و بده مامانت حال نميگي ؟مگه!چيه قهوه:گفت تعجب با نفس

ديگه پيشش ! 

باالست بريم،طبقه هم با بيا خوب خيلي:گفت خونسردش لحن همون با سپهر . 

 هاي پله از و افتاد راه سرش پشت اما بود تعجب در سپهر زدن حرف خاطر به هم هنوز نفس

باال رفتن آشپزخونه كنار . 

رفت دنبالش هم نفس تو رفت و كرد باز و وسط اتاق در سپهر . 

بست و در بعد شه،و رد نفس شد منتظر سپهر . 

 و بزرگ خواب تخت روي رنگي قرمز روتختي يه كرد نگاه و تخت روي و شد داخل نفس

بود خوشگل خيلي كه بود پهن نفره دو . 

بود زيبا و بود مشكي و رنگ پر قرمر رنگ به اتاق دكوراسيون كال . 

 اينجا كه كسي:گفت تعجب با سپهر به رو و برگشت نديد تخت و اتاق تو رو كسي وقتي نفس

 !نيست



باشه كه نبود هم قرار:گفت خونسرد هم باز و داد تكيه در به سپهر . 

چي؟ يعني:نفس  

جلو اومد و كرد قفل و در سپهر . 

 بود،يك كرد،ترسيده قفل و در و رفت در سمت به كه سپهر دست دنبال رفت چشمش نفس

 دلش اصال و ميداد آزارش خيلي كه گذشت ذهنش از افتاد،چيزي بدنش تو لرزي يه لحظه

كنه فكر بهش نميخواست . 

 با و داشت نگه نفس گوش بغل و برد جلو و بود،صورتش نفس سينه به سينه دقيقا سپهر

امشب بشه شبي چه:گفت آرومي و دار خش صداي ! 

نميفهمم:گفت ميزد فرياد توش ترس كه چشمايي با و داد قورت زور به دهنشو آب نفس . 

نميفهمي؟ واقعا:گفت و كرد نگاه نفس چشماي تو و برد عقب صورتشو سپهر ! 

 همين به شباهت خيلي كه اي صحنه افتاد گذشتش از اي صحنه بست،ياد آروم چشماشو نفس

 تنها،خودش بود،تنهاي خودش االن ولي بود اميرعلي موقع اون داشت،اما اآلنش اي صحنه

ميكرد دفاع خودش از بايد . 

 راه از اميرعلي موقع اون مثل االن ميخواست دلش ميخواست،چقدر و اميرعلي دلش چقدر

بياد كمكش به و برسه . 

 بايد داشتن،نفس فاصله بود،خيلي كشور نبود،يك كم فاصلشون نبود كار در اميرعليي االن اما

 سپهر به كنه،نبايد دفاع خودش از و باشه خودش مواظب خودش ميتونست بايد ميتونست

ميكرد اعتماد ميكرد،نبايد اعتماد .... 

 

 

 

 

 

 

 



نشست و تخت رو افتاد عقب رفت كه بعدي قدم با نفس . 

خوردي بازي اما بدي بازي و من ميخواستي:سپهر . 

ميكرد گوش فقط و بود شده الل ترس از نفس . 

 من كردي بگيري؟فكر انتقام اميرعلي از من طريق از ميخواستي نفهميدم ميكني فكر:سپهر

 خرم،آره؟

نداره اي ديگه راه شي،چون تسليم بهتره:گفت سپهر كه بزنه حرفي اومد نفس . 

ميكرد گريه نفس . 

ميكنم خواهش سپهر:گفت بغض و گريه با . 

 اصال عزيزم،چون نكن خواهش:گفت و ايستاد نفس پاي جلوي دقيقا اومد جلوتر و خنديد سپهر

نداره فايده . 

كنيد كمك،كمكم:گفت و زد جيغ نفس . 

نيست؟ اينجا كسي:زد جيغ دوباره !! 

وروجك نكن خسته خودتو نيست اينجا كسي:گفت و زد اي قهقهه بلند سپهر . 

وروجك نگو من به:نفس ! 

بگه بهت رو كلمه اين اميرعلي فقط داري دوست چرا؟چون:سپهر . 

 كنه فرار خواست كنه چيكار پايين،نميدونست انداخت سرشو و ريخت اشك دوباره نفس

بخوره تكون جاش از نميزاشت بود،سپهر كرده نشد،قفل ! 

 و فهميد اينم هم نبود،نفس حواسش ميكرد نگاه نفس به داشت كثيفي لبخند با همينجوري سپهر

در سمت دوييد و شد بلند يهو حركت يك با . 

 شد باعث كه كشيد پشت از مغنعشو و رفت نفس سمت به و اومد بيرون خودش حال از سپهر

بيفته سرش از . 

 كار و نميشنيد سپهر اما ميكرد گريه و ميزد جيغ نفس كشيد دستشو تو گرفت و نفس موهاي

ميكرد و خودش . 

روش زد خيمه و تخت رو انداختش و كشيد و نفس همونجوري سپهر . 



 آتيش جيگرو كه اي ميسوزوند،گريه رو كسي هر دل كه اي ميكرد،گريه گريه بلند بلند نفس

 .ميزد

 و ميده جون رفيقش،سپهر ترين نزديك پاي و دست زير داره نفسش ببينه كه بود كجا اميرعلي

 از نتونست نفس ببينه كه بود ميره،كجا بين از داره نفس پاكيه ببينه كه بود ميزنه،كجا زجه

 به شد،اونم زن شبه يك و داد دست از بودنشو دختر نفس ببينه كه بود كنه،كجا دفاع خودش

ممكن شكل بدترين . 

شد سپهر هوس و عشق خراب و شكست،شكست شد،باز داد،نابود جون شب اون نفس ... 

عشق کدوم جون، کدوم خواستن، کدوم  

دروغه حرفا اين از خيلی شايد  

ميگيم عشق از هميم با وقتی تا  

دروغه حتی قولمون نباشيم  

ميشه زنجير که عشقايی اين از  

ميشه گير دامن که هايی هوس  

اعتماده بی دلم چون ميترسم  

ميشه تأثير بی که احساسی به  

نيست خوشی حال عاشقی اينکه نه  

ميشه عشق بی زندگی اينکه نه  

مبهم حسهای اين بين کاش فقط  

ميشه عشق چی آخرش بفهمم  

( سون گروه/زمانه ) 

 

 

 

 



 پيداش كني فرياد و داد تو االن:گفت داريوش به رو و شد بلند مبل روي از حرص با منيژه

 !ميشه،آره؟

 خونه هنوز دخترم شبه نصفه دو هان؟ساعت!كنم؟ چيكار ميگي:گفت داد با هم باز داريوش

 !نيومده

ميكني بدترش داري هي هم تو بده من حال!گذاشتي،بسه سرت رو رو خونه خب ا: منيژه . 

 ميدونست كه بود اون ميكرد،فقط نگاه منيژه و داريوش دعواي و بود نشسته ساكت راحله

كجاست اآلن نفس . 

 قصد از ميكنيد فكر هي خب،چرا بگرديم بيمارستانارو بريم بابا:گفت عصبانيت با كوروش

نيست خوب حالش االن نيومده؟شايد . 

باش مواظبش خودت خدايا:گفت بغض با منيژه . 

بديم خبر پليس به بايد:داريوش . 

همينه هم آره،درستش:كوروش . 

بود نگرانش واقعا االن و داشت دوست خيلي و نفس كوروش . 

 من:گفت و شد بلند صندلي از استرس و ترس با راحله كه برن ميخواستن كوروش و داريوش

كجاست ميدونم . 

نميگي؟كجاست؟ چرا ميدوني؟پس:گفت و رفت راحله سمت به خوشحالي با منيژه  

ميكردن نگاه راحله به منتظر هم داريوش و كوروش . 

سپهر پيش:گفت بود پايين سرش كه همونطوري راحله . 

چي؟؟؟:زد فرياد داريوش  

نيازي اميرعلي،سپهر سپهر،دوست پيش:راحله . 

 كجا از تو:گفت نگراني با كوروش پشتش مبل رو افتاد و شد خم هاش شونه داريوش

 !ميدوني؟

 كه ميگفت داشت شنيدم و ميزد حرف سپهر با تلفني داشت كه و نفس صحبت صبح:راحله

پيششه حتما االنم پيشت،پس ميام شب خوب خيلي . 



 بود،باورش وايستاده حركت بي بود شده گرد ميكرد،چشماش نگاه راحله به بهت با:منيژه

باشه،دروغ دروغ راحله حرفاي همه ميخواست نميشد،دلش . 

بكني؟ ميخواي چيكار:گفت نگراني با داريوش به رو كوروش  

ميكرد فكر تغاريش ته به و بود روش به رو به خيره داريوش . 

حالش به باشه،واي راست حرفا اين اگه حالش به ميكنيم،واي صبر فردا تا:داريوش ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !آخ

ميكنه درد جام همه آيي . 

تخت رو نشستم و شدم پا جام از زور به و بستم درد زور از چشمامو . 

افتادم ديشب ياد كردن كار به كرد شروع تازه مغزم كه ثانيه چند بعد . 

كرد،چرا؟؟؟ اينكارو من با كرد،چرا چيكار من با سپهر،سپهر!نميشه نه،نه،باورم  

 درد بدنم همه بود خراب خيلي حالم!كنم چيكار نميدونستم و بود گلوم تو سنگيني بغض

شدم نجس اينكه حس كثيفم اينكه داشتم،حس بدي ميكرد،حس . 

كردم،چجوري؟ اعتماد بهش چجوري بهت،من سپهر،لعنت تو به تركيد،لعنت بغضم ! 

لجن تو،مرتيكه اومد سپهر و شد باز اتاق در . 

عشقم؟ خوبي:گفت و نشست تخت لبه و سمتم اومد لبخند با سپهر  

شو خفه:گفتم عصبي و حرص با!پررو . 

؟!باشيم؟هوم راحت هم با ديگه نيست عزيزم؟بهتر چرا:گفت و داد سر بلندي خنده  

آشغال دهنتو ببند:زدم داد . 

 همه ايشاهلل دستت اومد،بشكنه فرود چپم سمت گونه رو سپهر سنگين دست شد تموم كه جملم

شد شروع دردش صورتمم حاال ميكرد درد بدنم . 

عوضي بخوري،آشغاله گرم زمين به كنه،ايشاهللا لعنتت خدا:گفتم گريه با!تركيد بغضم . 

 ميري،يه فراتر حدت از داري خيلي ديگه:گفت كنه كنترلش نميتونست كه عصبانيتي با سپهر

ديشب مثل نكن كاري .... 

 رفتم و شدم بلند جام از در،سريع سمت رفت و شد بلند تخت رو از كالفه و كرد قطع جملشو

 ميخواي سرم باليي چه ديگه!چي؟هان؟ ديشب مثل:گفتم جيغ و گريه با و سمتش

 كه هست هم اوردي سرم ديشب كه باليي از بدتر باليي مگه:گفتم داد بده،با بياري؟هوم؟جواب

آشغال ديگه بده جواب!!بياري؟آرهه؟؟ سرم بخواي . 

 اون با و اونجوري نميخواستم بشه،من اينجوري خواستي خودت:گفت و برگشت كالفه سپهر

كنم برخورد باهات خشونت با شدم مجبور منم كردي مقاومت حال،خودت . 

_ تو اونوقت اومدم دنبالت كه كردم اعتماد بهت من بيشعور احمقه .... 



نكني اعتماد هيچكس به تو بهتره:سپهر . 

 و من همه ميگفت ميكوبوند،راستم سرم تو و اميرعلي كار بود،داشت كي به منظورش ميدونم

سواستفاده اعتمادم از و كردن خيانت بهم زدن،همه دور ! 

 تيكه برابر در ميگفتم،چيزي بايد پايين،چي انداختم سرمو و كردم سكوت بگم نداشتم چيزي

جوابي نداشتم،هيچ بود انداخته بهم كه درشتي .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ميزد زار و بود گرفته بغلش تو پاهاشو و بود نشسته تخت لب نفس . 

كني؟ تمومش نميخواي:گفت و شد خيره نفس به و گرفت پنجره بيرونه از نگاهشو سپهر  

كنم؟ چيكار بايد حاال:نفس  

نده جواب سوال با سوالمو:سپهر . 

شدم بدبخت:نفس . 

ام تو با:سپهر ! 

بابام واي:نفس . 

نفس:سپهر ! 

ميكشتم حتما:نفس . 

كن تمومش:گفت و بزنه حرفشو نزاشت سپهر داد صداي كه بده ادامه ميخواست نفس . 

 بدبختيمو؟بيچارگيمو؟چيو!!كنم؟ تمومش كنم؟چيو تمومش:گفت گريه با و خنديد نفس

؟!لعنتي؟؟؟هاان  

دفعه صد نبر،اين باال من برا صداتو:گفت وحشتناكي داد با سپهر . 

برم بده،ميخوام لباسامو:گفت و شد بلند تخت از نفس . 

كجا؟:سپهر  

بده لباسامو مربوطه،گفتم خودم به:نفس . 

گرفت و نفس دست و اومد جلو سپهر . 

كثافت نزن دست من به:زد جيغ و كشيد بيرون سپهر دست از دستشو سريع نفس . 

نفس شه بلند روت دوباره دستم نزار:سپهر ! 

بده لباسامو:نفس . 

حمومه تو:گفت و كرد پوفي سپهر . 

 لباساش دنبال و كرد باز و در و رفت بود اتاق تو كه دري يكي اون سمت به عجله با نفس

 .گشت

اتاق تو رفت و پوشيد حموم تو لباساشو . 



بري؟ ميخواي كجا:سپهر  

نداره ربطي تو به:نفس . 

نكن بازي لج!نفس:سپهر . 

 با رو ها پله بيرون رفت و كرد باز و در و در سمت رفت و برداشت زمين رو از كيفشو نفس

 چه:گفت و در رو گذاشت دستشو و بهش رسيد دو با در،سپهر به رسيد و پايين رفت عجله

 !مرگته؟

كردي؟ چيكار باهام هست حاليت اصال مرگمه؟تو چه:نفس  

كردم؟ چيكار مگه:سپهر  

* ز*و*ا*ج*ت من به تو سپهر:گفت فرياد بود،با شده عصبي سپهر پررويي اينهمه از نفس

 كردي،ميفهمي؟؟؟

كه، دارم،گفتم دوست گفتم منكه:سپهر  

لعععنت:زد كثيفي،داد داشتن دوست همچين به لعنت:گفت و بريد و سپهر حرف نفس . 

ميدوييد دنبالش هم حياط،سپهر تو رفت و كرد باز و در هم بعد . 

بري نميتوني جايي بيابونه برسونمت،اينجا بزار:سپهر . 

ميكنم كاريش يه نيست،خودم مربوط تو به اونش:نفس . 

نيار در بازي بچه!نفس:سپهر . 

عوضي لجنه ميخوره بهم ازت شو،حالم خفه فقط تروخدا،تروخدا سپهر:نفس . 

بسه نفس: سپهر . 

آشغالي،ميفهمي؟هرزهههه هرزه يه تو:نفس . 

رفت و كوبوند و حياط در هم بعد . 

 كنه برخورد بد سپهر با هم زياد نداشت جرأت اما بود حرفا اين از تر آتيشي موقعه اون نفس

 ترسيده ازش كنه،خيلي حمله بهش دوباره سپهر كه ميترسيد خيلي و بودن تا دو خودشون چون

بود،خيلي كرده اذيتش خيلي قبل شب سپهر بود .... 

 

 



مطمئني؟ مامان واييي:غزاله  

 پليس به ميرن عموت و بابات نشه پيداش ديگه ساعت يه تا واال،اگه چميدونم:گفت غم با منيژه

ميدن خبر . 

فكر تو بود رفته منيژه حرفاي با غزاله . 

گذشت؟ خوش شما سفر حاال:منيژه  

افتاد بود عسل ماه كه اي هفته يك ياد غزاله . 

عسل ماه تا بود عسل زهر براش كه اي هفته يك . 

چي بود،همه آره،عالي:گفت و زد زوري به لبخند غزاله ! 

سالن تو بريم خداروشكر،بيا خب:منيژه . 

شدن سالن وارد و شدن خارج آشپزخونه از دوشون هر . 

 هم اميرعلي ميزدن حرف اميرعلي و غزاله عسل ماه درباره داشتن و بودن نشسته همه

 دلش نميدونست،راحله نفس قضيه از چيزي بده،هنوز نشون خوشحال خودشو بود مجبور

بود نفس نگران ميزد،شايد شور ! 

اومد در زنگه صداي كه بودن صحبت مشغول . 

 و در ترس ميديد،با و نفس چهره بود تصويري آيفون آيفون،چون سمت رفت و شد بلند منيژه

كرد باز . 

كيه؟:گفت و شد بلند داريوش  

پايين انداخت سرشو و نداد جوابي منيژه . 

كيه؟ گفتم:پرسيد تر بلند ايندفعه داريوش  

داريوش:گفت و شد بلند هم كوروش ! 

كيه؟ پرسيدم نگفتم،فقط چيزي كه چيه؟ايندفعه:داريوش ! 

داشت اضطراب پايين،خيلي بود انداخته سرشو راحله . 

بود ترسيده يكم هم غزاله . 

ميكرد نگاه جمع به تعجب با كه بود اميرعلي فقط . 



 سالن وارد ريخته بهم و آشفته اي چهره با نفس بعد لحظه چند و اومد در شدن باز صداي

بود شده سفيد سفيده صورتش و بود پريده شد،رنگش . 

بود نفهميده خودش اما حاال تا صبح از ميرفت خون ازش داشت . 

 بود،با كرده كنترل خودشو ايستاد،خيلي نفس جلوي رفت سريع و بلند هاي قدم با داريوش

بودي؟؟ گورستوني كدوم:پرسيد عصباني و اخم پر صورتي و بلند تقريبا صدايي  

كرد نگاه نفس و داريوش به و شد بلند راحله . 

بودند شده خيره بودن وايستاده سالن وسط كه تا دو اون به همه . 

 تو بهش داشتن بوده،همه كجا و بوده كي با ديشب نفس كه ميكردن فكر اين به داشتن همه

 اميرعلي نميكرد فكر چيزا اين به جمع اون تو كه كسي تنها ميدادن،اما بد گمون ذهناشون

 جلو بره ميخواست نه؟دلش يا خوبه نفس حال اآلن بدونه فقط كه نبود دلش تو دل بود،اميرعلي

باشه خوب حالش نفس ميخواست دلش درمونگاه،فقط ببرتش و كنه بغلش . 

 عين فقط نداشت زدن حرف توان نداد،اصال و داريوش هم سر پشت هاي سوال جواب نفس

بود ايستاده مجسمه يك . 

 بلند كه اميرعلي صداي با كه نفس گوش تو بزنه كه اورد باال بود،دستشو شده كالفه داريوش

عمو:گفت ! 

شد خشك هوا رو دستش . 

 روي دست نداري حق گفت بهش و شركتش بود اومده اميرعلي كه افتاد روزي ياد داريوش

 شكسته ها احترام نميخواست دلش ميشه،داريوش بلند روش خودشم دست مگرنه كني بلند نفس

 گفتم عمو يك با چرا داريوش كه كردن تعجب اورد،همه پايين دستشو همين براي بشه

كرد نظر صرف زدن از اميرعلي ! 

صندلي رو نشست و رفت بودن،داريوش كرده سكوت همه . 

ايستاد جاش سر نفس حرف با كه نفس سمت بره اومد و شد بلند مبل رو از اميرعلي . 

بودم سپهر پيش:گفت آرومي صداي با توانش تمام با نفس . 

بوده كي پيش و كجا ديشب كه گفت واضح اينقدر چرا نفس كه كردن حيرت همه . 

 دركش و ميشنيدن نفس و اون فقط كه شنيد،صدايي قلبشو شكستن صداي اميرعلي و

 شده خراب بدجور بود،حالش عصبي هم تو بود رفته اخماش و بود شده مشت ميكردن،دستاش

 اينكه از بوده،شكست ديگه يكي با ديشب اينكه،عشقش از شكست،شكست واقعي معناي بود،به



 رفيقش با ديشب نفسش اما نشده نزديك غزاله به هم يار يك حتي خودش روز چند اين

 اينكارو نفس اما نكرده خيانت داشته قلبش تو كه عشقي به خودش اينكه از  بوده،شكست

 داد ميخواست نميتونست،دلش االن نبود وقتش االن كنه،اما گريه ميخواست كرده،دلش

....نبود موقعش االن چرااا،اما بپرسه نفس از نميشد،ميخواست االن بزنه،اما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكسته ها احترام نبود مهم براش نفس،ديگه سمت برد هجوم و شد بلند صندلي رو از داريوش

بوده پسر يك پيش ديشب كه ميگه بهش وقيحانه داره دخترش كه بود مهم براش بشه،اين . 

نكنه كاري و ببينه و نفس بد حال نميتونست هم باز اما بود شكسته اميرعلي . 

 رو دستش نزاشت گرفتشو پشت از اميرعلي كه برسه نفس به كه بود مونده قدم يك داريوش

بشه بلند نفس . 

ميمرد ميلرزيد،داشت نفس . 

گرفتنش و رفتن سمتش به غزاله و راحله كه زد جيغي ترس از منيژه . 

 نگه و داريوش كه كرد اميرعلي كمك و رفت داريوش و نفس و اميرعلي سمت به كوروش

 .داره

باشيد آروم لطفا عمو:اميرعلي . 

 پيش ميگه:زد گفت؟داد چي حيا بي دختره باشم؟شنيديد آروم چجوري!باشم؟ آروم:داريوش

آبرووو بي بودم،دختره سپهر ! 

 فعال كنه كنترل خودشو تونست اما بود داريوش از تر خراب حالش خودش اميرعلي

بكنه كاري نميتونست . 

بدم توضيح برات بابا،بزار:گفت آروم دوباره نفس . 

آشغال دختره دهنتو ببند:گفت و وايستاد داريوش . 

كن كنترل داريوش،خودتو:كوروش . 

گفت؟ چي نشنيديد شماها كنم؟مگه كنترل خودمو داداش؟چجوري چجوري:داريوش !! 

بگووو:زد گفتي،جيغ دروغ دروغه،بگو نفس،بگو:گفت نفس به رو گريه با و رفت جلو منيژه . 

 نفس كه ميكرد نگاه نفس به منتظر داشت و گفتم دروغ بگه نفس كه داشت اميد اميرعلي

مامان نميگم دروغ من:گفت . 

 پيش نميكرد،فقط گريه جمع تو وقت نكرد،هيچ گريه اما داشت بغض بست چشماشو اميرعلي

ميتركيد بغضش كه بود نفس . 

بيرون برو من خونه برو،از:داريوش . 



 داريوش به و برگشت ناباوري با شد،منيژه خيره پدرش به آلود اشك صورتي و حيرت با نفس

بود سوخته كوچولوش خواهر براي بود،دلش ترسيده كرد،غزاله نگاه . 

وجدان انگيز،عذاب نفرت داشت،احساسي بدي احساس راحله ! 

دخترته داريوش،اون:زد داد كوروش ! 

نميخوااام:زد نميخوام،فرياد و اي هرزه دختره همچين من:داريوش .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داشت،نميتونست نياز كمك به كمرش،خودش به زد دستاشو پايين انداخت سرشو گيج اميرعلي

كنه تحمل اين از بيشتر . 

 از كري؟گفتم مگه:گفت داريوش كه ميكرد نگاه داريوش به و بود ايستاده همونطوري نفس

بيرون گمشو من خونه . 

داريوش،تروخدا:گفت و زمين رو افتاد منيژه . 

كنه جمع و نفس آبرويي بي ميخواست فقط نميشنيد حرفيو هيچ گوشش داريوش اما . 

 باز يواش و ميكردن،در نگاش داشتن در،همه سمت رفت آروم آروم و برگردوند روشو نفس

رفت و كرد . 

 به شكشون اآلن و داشتن شك بهشت شد،همه داغون نفس ديدن تنهاست،همه نفس ديدن همه

 نكردن،فقط كمكش كدوم دنبالش،هيچ نرفتن و ديدن خرابشو حال بود،همه شده تبديل يقين

 نرو:گفت غزاله كه رفت در سمت به سرعت با نفس رفتن بعد لحظه يه كه بود اميرعلي،اون

اميرعلي دنبالش . 

بره اميرعلي،بزار كن ولش:داريوش . 

متأسفم براتون واقعا:گفت و داد تكون همشون براي تأسف روي از سري اميرعلي . 

رفت و كوبوند و كرد باز و در بعد . 

 رو پياده تو و نفس افتاده و جون بي جسم و خيابون سر به رسيد تا ميدوييد و ميدوييد اميرعلي

شدن جمع دورش همه كه ديد . 

 و حال،رفت بي جسمش و بود بسته چشماش حاال كه نفس سمت به سرعتش تمام با اميرعلي

نشست كنارش . 

نفسش حال خاطر به كرد آدم،گريه همه اون جلوي اونم اومدن باالخره تركيد،اشكاش بغضش . 

عشقم؟؟ نميدي جواب چرا:زد بزن،داد نفس؟نفسم؟حرف:گفت بلندي صداي و گريه با ! 

 پسري و دختر اين براي اتفاقي چه ميكردن فكر داشتن همه و بود رفته باال ها همهمه صداي

افتاده بودن كرده اشغال رو رو پياده كه ! 

 اش نگه بغلش تو و كرد بلندش حركت يك با و زد نفس پيشوني روي اي بوسه اميرعلي

نميفهميد و چيزي بود،هيچ بيهوش بيهوشه داشت،نفس . 



 بود،به خونه تو ماشينش رفت خيابون سمت به شلوغيا و ها همهمه به توجه بدون اميرعلي

گرفت دربست يك و ايستاد خيابون كنار و رفت همين خاطر . 

 حتي كه داشت عشقي بود،چه شده تيره چي همه اميرعلي براي روشن،اما هوا و بود روز

 خوش خودشون،و براي بودن مجنوني و موند،ليلي كنارش و نكرد شك نفس به هم اي لحظه

داشت مجنوني همچين كه ليلي حال به .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كه نبود مهم براش اورد،ديگه بيرون ماشين از و نفس ميريخت اشك كه همونطوري اميرعلي

ميخواست و اون خوب حال بود،فقط مهم براش نفس فقط ببينه و گريش كسي . 

ها پنجره مبهمه حضور تو  

آجريه های ديوار روبروم  

تو  مال  فردا خورشيدروشن  

خاکستری شبای من سهم   

مدام های دلواپسی اين توی  

دارم چی زخمی های ترانه جز  

 برد و كرد بغل دوباره و نفس قدرتش تمام با ميديد،اما تار نداشت،چشماش بود،تعادل بد حالش

 بود گذاشته سرش رو و ميزد،بيمارستان كنين،فرياد خبر و دكتر ميزد، بيمارستان،داد تو

بود كرده پر بيمارستانو تموم گريش صداي . 

ای غريبه برام تو حتی وقتی  

زارم می بارون های شونه رو سر  

مقدسه من برای تو اسم  

زنه می پرپر سينه تو نفس تا   

تو باور فقط که کن باورم  

بشکنه رو قفس قفل ميتونه   

دريغ بی آسمون يه منمو  

 تخت رو بزاره و نفس كه ميكردن اميرعلي كمك و بودن شده جمع هم پرستارها

 آشفته اميرعلي و جون بي نفسه نگران واقعا سريا ميكردن،يك پچ پچ همه بيمارستان،مردم

بودن شده . 

 سينش تو ثانيه چند براي اميرعلي نفسه كه گفت اي جمله و كرد اش اومد،معاينه دكتر باالخره

شد حبس . 

ويژه هاي مراقبت بخش ببرين و دختر اين:دكتر . 



 ميرفت،چشماش گيج سرش افتاد زانو دو نفس تخت كنار همونجا فقط نفهميد نديد،ديگه ديگه

 ويژه هاي مراقبت بخش تو و بيمارستان تخت رو و ميخواست،نفس سالم و نفس نميديد،اون

نميخواست،نميخواست داغونو نفسه نميخواست،اميرعلي . 

گزير نا راهه کوره يه منمو  

مشرقی شبای ستاره ای  

نگير ازم منو پرواز پر  

( عقيلي شادمهر/پرواز پر ) 

خوبه؟ آقا؟آقا؟حالتون:پرستار ! 

خوبم:اميرعلي . 

بردينش؟ كجا:گفت زور به و شد بلند زمين رو از اميرعلي  

 بخش بردنش گفت دكتر كه نيست،همونطور خوب زياد ميگيد؟حالش و بيمارتون:پرستار

باالست ويژه،طبقه هاي مراقبت . 

 و اومد دنبالش هم پرستار كه آسانسور سمت رفت و شد رد پرستار كنار از اميرعلي

داريد؟ بيمار با نسبتي چه آقا،شما ببخشيد:گفت ! 

نفسم ميشه:گفت و كرده مكث لحظه بود،چند زده و آسانسور دكمه اميرعلي . 

داد فشار رو ٢ دكمه و شد آسانسور وارد هم بعد . 

كارش سر رفت و برگشت و زد اميرعلي حرف به لبخندي پرستار . 

 هيچ پاك،بدون بود،عشقي نفس و اميرعلي عشق شبيه ها عشق همه قشنگيه،اگر چيز عشق

اعتماديي بي و شك .... 

 

 

 

 

 

 



دكتر؟ خوبه حالش:گفت رضايي دكتر به رو ميومد در چاه ته از كه صدايي با اميرعلي  

 نباش نگران:گفت مهربوني لبخند با و اميرعلي شونه رو گذاشت دستشو رضايي دكتر

ميشه خوب پسرم،حالش . 

ببينمش؟ برم ميشه:گفت و داد تكون سري اميرعلي  

ميكرد درك نگرانيشو و بود ديده و عشق اميرعلي چشماي از دكتر . 

برو:گفت همين خاطر به . 

اتاق تو رفت سريع بود نگران خيلي كه هم اميرعلي . 

 خيلي حالش همين خاطر بود،به شده وارد عصبي شوك بهش و بود رفته زياد خون ازش نفس

بخش به بود شده منتقل حاال بود،اما شده بعد . 

 نذاشت،دلش اما بگه بهش ميخواست بود،دكتر نفهميده هنوز و نفس حال بديه علت اميرعلي

بگه بهش چيو همه نفس خود ميخواست . 

نفس تخت چپ سمت گذاشت و برداشت رو پنجره كنار صندلي اميرعلي . 

بود گذاشته اثر خيلي روش ها بخش بود،آرام خواب نفس . 

بود شب دو حوالي ساعت بود شده شب . 

 هم آخر و نميداد جواب و ميشد اينا غزاله طرف از كه تلفنايي از هيچكدوم جواب اميرعلي

كرد خاموش گوشيشو . 

 گرفت خودش قدرتمند و بزرگ دستاي تو و نفس كوچيك و ظريف صندلي،دست رو نشست

ميكرد ناز صورتشو آروم و برد صورتش سمت به دستشم يكي اون . 

بود چي سپهر عشق و بود چي اميرعلي كار،عشق اين با بود لذت غرق اميرعلي !! 

 بهش نفس توجه كه گفت لب زير شكرتي خدايا كرد،اميرعلي باز چشماشو آروم و يواش نفس

شد جلب . 

 كرده بيرون خونه از اونو پدرش كه افتاد پيش ساعت چند ميكرد،ياد پيدا موقعيتشو داشت نفس

نكرده گناه جرم به بود ! 

اميرعلي؟:گفت ظريفي صداي با و كرد باز كامل چشماشو نفس  

جانم؟:اميرعلي  



چيشده؟:نفس ! 

شد؟ بد حالت رو پياده تو نيست يادت:گفت و زد لبخند اميرعلي  

اآلن، چرا،ولي:نفس  

 گفته،پس شده،دكترت خوب بيمارستانيم،حالت تو اآلنم:گفت و كرد قطع و نفس حرف اميرعلي

نكن لوس و خودت الكي . 

ميكنم؟ لوس و خودم من:گفت و زد كوتاهي لبخند اميرعلي آخر جمله با نفس ! 

ميكنم لوس خودمو من نه:اميرعلي ! 

خنديدن هم با دوشون هر . 

برداشت صورتش رو از دستشم يكي اون و اورد در نفس دست از دستشو اميرعلي .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نفس؟:گفت و خورد تكوني جاش تو اميرعلي  

بله؟:نفس  

افتاده؟ اتفاقي چه بهم داري،ميگي دوست اگه ميخواد،يعني دلت اگر:اميرعلي  

 نكردي،من اشتباهي كار دارم،مطمئنم ايمان تو به من:گفت اميرعلي كه بزنه حرفي اومد نفس

نفس دارم اعتماد بهت . 

بلند ميكرد كرد،گريه گريه و شد جمع صورتش يواش يواش و كرد بغض نفس . 

 نميخواد كن ولش نگفتم،اصال،اصال بدي چيز كه ميكني؟من گريه نفس؟نفس؟چرا:اميرعلي

عزيزم نكن گريه تروخدا بگي،نفس . 

 اميرعلي كار تالفي خاطر به چون ميكرد گرفت،گريه شدت گريش اميرعلي حرفاي با نفس

 شك بهش و موند كنارش امروز كه بود كسي تنها كه كسي همين خاطر بود،به شده نابود

 آدم ترين بداخالق بقيه براي و بود مهربون نفس براي فقط كه مردي همين خاطر نكرد،به

داد دست از و بودنش ميشد،دختر زمين روي . 

ميكنم خواهش اوردم،نفس در گريتو كه من به لعنت:اميرعلي . 

 خيلي:زد كردم،زار بزرگي اشتباه اميرعلي،من،من:ميزد حرف و ميكرد گريه نفس

 .بزرگگگ

چيشده بگو باش،بعد آروم تو خوب خيلي:اميرعلي . 

 دستش با اشكاشو هم بعد گرفت دستش تو و نفس دستاي و نشست تخت لبه و شد بلند هم بعدم

آخه ميكني اينكارو من با المصب،چرا ببينم گريتو نميتونم كه ميدوني:گفت و كرد پاك ! 

 كه كرده ولش چرا پس عاشقه اميرعليه همون اميرعلي اين ميكرد فكر خودش با داشت نفس

بده دست از و نحابتش و پاكي شه باعث . 

بگم،هيچي نميتونم هيچي اآلن اميرعلي،من:نفس . 

باش خوب فقط بگي،تو تو چي باشه،باشه،هر:اميرعلي . 

كنه كنترل تونست خودشو ايندفعه اما گرفت گريش اميرعلي خوبيه همه اين از دوباره نفس . 

بخوابي؟ ميخواي:اميرعلي  

اوهوم:گفت مظلوم نفس . 



پس،بخواب:گفت و خنديد اميرعلي . 

كشيد دراز و زد لبخندي هم نفس . 

ميري؟ تو:نفس  

نباش باهاتم،هميشه،نگران من نميخورم،نفس تكون بغلت از من:اميرعلي . 

 دستشم يكي اون و گرفت دستش تو و نفس دست و صندلي رو نشست رفت دوباره هم بعد

كردنش ناز به كرد شروع دوباره و صورتش رو گذاشت . 

امير؟:گفت بود بسته چشماش كه همونطوري نفس  

بله؟:گفت مهربوني با اميرعلي  

مرسي:نفس . 

چي؟ براي:گفت تعجب با اميرعلي  

هستي اينكه از:نفس . 

 اميرعلي كه بود راحت خوابيد،خيالش آرامش با هم نفس و زد اي عاشقانه لبخند اميرعلي

نميترسيد چيز هيچ و كس هيچ از بود اون كنارشه،وقتي ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به داشت آرامش با  مدت تمام بود،اميرعلي برده خوابش كامال نفس و بود صبح ٤ ساعت

هميشه ميخورد،مثل حسرت فقط و ميكرد نگاه نفس معصوم صورت . 

 اتاق جلوي دقيقا شه دور نفس از وايستاد،نميخواست اتاق بيرون رفت و كرد باز و اتاق در

ساعت چند كرد،بعد روشن و اورد در جيبش از و گوشيش و وايستاد ! 

 زده زنگ بهش هم سر پشت غزاله و ميومد،راحله براش هم سر پشت ها زنگ و ها پيغام

بود داده پيام بهش هي غزاله و بودن . 

 تو كسي اآلن كه ميداد اينو احتماله اميرعلي بود،و صبح چهار گرفت،ساعت رو راحله شماره

نباشه خواب عمارت . 

داد جواب راحله ثانيه چند بعد . 

الو؟اميرعلي؟كجاييد؟:پرسيد سرعت با راحله  

مامان؟ مهمه برات واقعا:اميرعلي ! 

بوديم نگرانتون نخوابيده،همه هيچكس مهمه،اينجا برام كه معلومه:راحله . 

نفسه؟ نگرانه؟نگرانه هم عمو االن يعني!همه؟ گفتي:گفت و كرد تمسخرآميزي خنده اميرعلي ! 

آره خب:گفت تعجب با راحله . 

كرد،آره؟ بيرونش خونه از همين براي آهان،پس:اميرعلي  

 نفس از نميتونه داريوشه،داريوش دختره باالخره باشه چي هر اميرعلي،نفس:راحله

جان بگذره،اميرعلي تغاريش ته از بگذره،نميتونه ! 

 چرا شما كرديد،خود شك بهش كرديد،همتون پشت نفس به همتون مامان،شما كن بس:راحله

 نكنه؟يا رفتار نفس با اينجوري كه واينستاد عمو جلوي چرا خاله نكردي؟يا طرفداري نفس از

 خواهرش براي حركتي هيچ چي؟چرا نره؟غزاله نفس كه نكرد دخالتي هيچ چرا بابا

 نكرد؟هان؟

 البته:گفت و كرد مكث مامان،بعد ديگه بده جواب:گفت اميرعلي كه بود كرده سكوت راحله

داري جوابي اگر ! 

سپهر، پيش گفت؟گفت چي نفس نشنيدي مگه:راحله  

 توجيح نميخواد:گفت و كرد قطع رو راحله حرف و شد عصبي سپهر اسم اومدن با اميرعلي

نداشتيد كنيد،حق شك نفس به نداشتيد حق رو،شما اشتباهتون كار كنيد . 



بود بيمارستان حاكم محضي سكوت و بود خلوت بيمارستان . 

نگرانته اينجا بيچارت زن هيچي،اين اون اصال:راحله . 

غزاله نه مامان نفسه بيچاره:اميرعلي . 

 اآلن نيست نداره،معلوم رفتيد،خوبيت هم با نفس و تو هيچي،زشته اينم خوب خيلي:راحله

هستيد كجاهم !  

 مهم برام كنيد،اصال فكر داريد دوست كه جور هر:گفت و زد داري صدا پوزخند اميرعلي

 .نيست

جان،پسرم، اميرعلي:راحله  

 نسبتا صداي با و بريد رو راحله حرف ميكرد،دوباره كنترلش داشت كه بغضي با اميرعلي

كن مامان،بسه،تمومش كافيه:گفت بلندي . 

 دوباره هم كامل راحتيه نداد،براي راحله به و اي ديگه حرف اجازه و كرد قطع گوشيو هم بعد

كرد خاموش گوشيو . 

اتاق تو رفت و كرد باز و در و كرد بود،پاكشون ريخته دوباره اشكاش . 

 آروم و ميگرفت آرامش بهش كردن نگاه نفس،با به شد خيره و اتاق مبل رو نشست

نفس بود،فقط نفس اميرعلي،فقط بخش ميشد،آرامش .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 از بهتر حالم بود،امروز شده بهتر دردمم نميكرد،بدن درد ديگه كردم،سرم باز آروم چشمامو

 .ديشبه

شدن بيدار باالخره خانم:امير ! 

چنده؟ ساعت مگه:گفتم و كردم نگاه بود داده لم مبل رو كه امير به و چرخوندم سرمو ! 

ظهر دوازده:گفت و سمتم اومد و شد بلند مبل رو از امير ! 

_ خوابيدم همه اين اووفف !! 

داري و بودنت خرس خاصيت شرايطي هر اوهوم،در:امير ! 

 !اميرررر_

نشستم جام تو و شدم بلند تخت،منم لبه نشست اومد و شد بلند مبل رو از اميرعلي . 

ببخشيد،تسليم:امير . 

هميشه شد،مثل تسليمم هم باز ! 

نشد تسليمم و شد غزاله مجنون شد يكدفعه چيشد ازدواجش،كه قضيه سر دارم سوال هنوز ! 

_ برم؟ اينجا از ميتونم كي  

بري ميتوني و شده خوب حالت گفت دكترت:امير . 

 !واقعا؟_

آره،واقعا:امير . 

_ شم پا پس خب ! 

بگيرم و ترخيصت برگه ميرم من:گفت و كرد باز و در و در سمت رفت شد بلند امير . 

امير؟:گفتم سريع  

بله؟:امير ! 

_ برم؟ كه دارم رو برم؟يعني،كجا كجا من  

بري؟ كجا:امير  

 .اوهوم_



كنارتم ميترسي؟من چي هستم،از بفهم،خب؟من نيستي،اينو تنها نفس،تو:امير . 

 با تالفي براي چرا من خوبي خيلي تو امير ميموني؟وااي كنارم هم چي قضيه بفهمي اگه واقعا

كردم،چرا؟؟ غلتي همچين تو ! 

زدم بهش غمگيني لبخند . 

بگيره ترخيصمو برگه كه رفت و بست و در هم امير . 

 زن اون بمونه،خب كنارم هميشه براي نميتونه كه ميشه؟امير چي كن،يعني كمكم خودت خدايا

 من براي اميرعلي كنم،كاش چيكار بايد كه،من كنه ول زنشو خواهرمه،نميتونه داره،زنش

بود من براي هميشه بود،كاش . 

 و هرزه دختر يه كنن فكر همه بره،نزار آبروم نزار خودت دست به ميسپرم خودمو خدايا

شم نابود كثيفم،نزار،نزار . 

كن كمكم كن،خودت مردم،كمكم بد نگاه از آبرويي،ميترسم بي از ميترسم،ميترسم من . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سوارش نفس و خودش و گرفت دربست يه همين براي بود پاركينگ تو ماشينش اميرعلي

 دنيا بالي بدترين بود،اون ريخته بهم روحي لحاظ نداشت،از خوبيم خيلي حال هنوز شدن،نفس

بود وايستاده محكم خيلي هم همينجاش بود،تا اومده سرش . 

راننده به داد رو ها رادمنش عمارت آدرس اميرعلي . 

برنميگردم خونه اون به ديگه من اميرعلي:نفس . 

ميكني خوبي كار:اميرعلي . 

اونجا؟؟ ميريم داريم چرا پس:نفس  

داريم نياز بهش خونست،و اون تو هنوز ماشينم چون:اميرعلي . 

داره ام نگه زور به بخواد مرده اون شايد اونجا بريم اگه ولي:نفس . 

مرده؟ اون:گفت تعجب با اميرعلي !! 

 تو اسمش پدر عنوان به كه كسيه همون منظورم:گفت و شيشه سمت برگردوند سرشو نفس

 .شناسناممه

 هنوز اينكه ميداد،با نفس به هم رو حق نفس،اما نفرته همه اين از كرد كپ لحظه يك اميرعلي

نميكرد خالي و نفس ولي،پشت نميدونست رو ماجرا اصل . 

هستم،نميزارم نترس،من:اميرعلي . 

 و ميمونه حرفش سر بزنه حرفي اون شد،ميدونست راحت خيالش اميرعلي آخر جمله با نفس

 اعتماد سپهر به كرد،اما دوري ازش و داشت كامل اعتماد اميرعلي به نميزنه،نفس زيرش

شد نزديك بهش و نداشت كامل ! 

شدن غرق خودشون افكار تو و نزدن حرفي كدوم هيچ عمارت به رسيدن تا . 

رسيديم:راننده . 

كرد حساب رو كرايه و اورد در جيبش از و پولش اميرعلي . 

شو پياده:گفت نفس به رو اميرعلي . 

شد پياده هم خودش و . 

نمياما تو من:نفس ! 

ميام و ميدارم بر و ماشين ميرم بياي،خودم تو نيست الزمم:اميرعلي . 



من، نگو بهشون:نفس  

اينجايي نميگم كه معلومه:گفت و كرد قطع و نفس حرف اميرعلي ! 

وايستاد درخت بغل رفت و داد تكون سري نفس . 

 داخل رفت اميرعلي و شد باز تيكي صداي با در لحظه چند بعد داد فشار و زنگ اميرعلي

 .عمارت

موند اميرعلي منتظر و نشست بود درخت كنار كه جوبي لبه هم نفس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شد سالن وارد و تو رفت و كرد باز رو خونه در اميرعلي . 

ايستاد جلوش و سمتش رفت و شد بلند جاش از اميرعلي ديدن با داريوش . 

 چيه؟ميخوايد:گفت صورتش رو آميزي تمسخر لبخند با اميرعلي كه بزنه حرفي اومد داريوش

گوشم؟ زير بزنيد بعدم و بودم گوري كدوم بگيد بهم  

نداد جوابي داريوش . 

آره،عمو؟:اميرعلي  

 كه نكنه،من و اينكار داريوش اگرم:گفت و اومد جلو و شد بلند مبل رو از اقتدار با كوروش

بكنم،هوم؟ اينكارو دارم حق  

من؟ آمد و رفت به نكردين عادت هنوز شما:اميرعلي  

 باهات و كرديم تحمل رفتاراتو اين سال اينهمه و كرديم عادت مادرت و من چرا:كوروش

 خونه شب نداري داري،متأهلي،متعهدي،حق زن ديگه نيستيم،تو ما تنها ديگه االن ساختيم،اما

 ديشب از مرد نگراني از بيچارت باشيد،زنه نداشته كاري من با بگي و بياي صبح بعد و نياي

حاال تا . 

 به رو و وايستاد بود زمين به خيره كه داريوش بغل اومد و شد بلند سال گوشه از غزاله

 بده جواب!كردي خاموش كه نميدادي؟بعدشم جواب تلفنتونو بودي؟چرا كجا:گفت اميرعلي

أم تو با اميرعلي ! 

 نه:گفت و زدن دست به كرد شروع و كرد همه به نگاهي و رفت عقب قدم چند اميرعلي

 بديد،موفق ادامه طوري اون،آفرين،همين و اين به دادن گير براي شديد خوبي باريكال،ستاد

 !!ميشيد

اميرعلي:راحله ! 

بدي؟ گير بهم و بگي چيزي نميخواي مامان؟تو چيه:گفت و كرد نگاه راحله به اميرعلي ! 

 كه نداري عمو،سوالي زن شما يا:گفت و بود افتاده مبل رو داغون كه منيژه به كرد رو بعد

حتما بپرسيد داشتيد نكنيدا،سوالي تعارف بپرسي،تروخدا ازم . 

 يه با ديشب نفس مثل منم كنيد،شايد شك منم به چطوره اصال:داد ادامه داريوش به رو بعد

هان؟ بودم دختري  

نيستي كارا اين اهل ميدونيم:كوروش . 



 مسخرشون داره ميدونست و نيست حرفا و كارا اين اهل اميرعلي كه بود مطمئن هم غزاله

مياره روشون به ديشبشونو  كار و ميكنه . 

 ٢٣ مظلومه و نفسه،معصوم نيستم،اونوقت كارا اين اهل ساله ٣٧ مرده آهان،منه:اميرعلي

واقعا هست،آره؟؟جالبه كاري همه اهل ساله !! 

 و ميكردم گوش و نفسو حرفاي بايد دارم قبول بودم،وگرنه عصبي ديشب من:زد داد داريوش

ميگرفتم تصميم بعد . 

بشنويد؟ حرفاشو بخوايد كه باشه شده دير خيلي ديگه نميكنيد فكر:گفت و اومد جلو اميرعلي  

 هم شنيدي؟با حرفاشو تو:گفت كرده گريه صبح تا بود مشخص كه صورتي با و شد بلند منيژه

 بوديد،نه؟

 پاكه،قضاوت خيلي نفس نكردم،چون هم قضاوت شما مثل نشنيدم،اما حرفاشو نه،منم:اميرعلي

 معصومه خيلي زياتره،نفس و تر پاك هم گل از نداره،حتي فرقي هيچ گل با نفس چون نكردم

عمو،خيلي زن . 

كجاست؟ االن:داريوش  

نميدونم:اميرعلي . 

بگي؟ كه نميخواي يا نميدوني واقعا:داريوش  

نميدونم بگم؟؟واقعا نخوام كه داره دليلي چه:اميرعلي . 

دنبالش رفتي ديروز تو اما:كوروش !  

برسم بهش نتونستم رفت و شد تاكسي يه سوار كه ديدم فقط دنبالش،اما رفتم آره:اميرعلي . 

دنبالش؟ رفتي چي براي اصال:غزاله  

اينو؟ بود،ميفهمي تنها چون نداشت و هيچكس چون دنبالش رفتم:گفت كالفه اميرعلي !! 

نگفت هيچي و انداخت پايين سرشو غزاله . 

كجا؟:گفت غزاله كه در سمت رفت و برگردوند و روش اميرعلي  

 ميگم،ميرم بدم،اما جواب بهت نيستم موظف:گفت همه به پشت و كرد باز و در اميرعلي

 .شركت

آره؟ ديگه مياي زود شب:غزاله  



ميام آره،زود:اميرعلي . 

 اشو دكمه و اورد در و بود جيبش تو ديروز از كه حياط،سوئيچ تو رفت و بست و در هم بعد

بيرون رفت عمارت از و شد ماشين سوار و زد . 

 بكنه،تنها نميتونست كاري اما نفسه با باز االن كه داشت،ميدونست شك اميرعلي به راحله

 خاطر به كه سپهر،سپهري سراغ ميرفت هم باز بايد بود،پس سپهر راحله كثيفه بازي مهره

نفس زندگي به زد گند عشق ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



امير؟ ميريم داريم كجا:نفس  

خوب جاي يه:گفت مهربوني با امير . 

كجا؟ خب:نفس  

مياد خوشت مطمئنم كه جايي يه:امير . 

ميريم؟ كجا بگو ديگه نكن اذيت امير ااا:نفس  

 يه به ميخورد آخرشم و بود سبز سبز كه جايي يه ميرفتيم بودي بچه يادته:گفت و خنديد امير

آبي؟؟ جاي  

 يكدفه ثانيه چند كجاست،بعد به امير منطور ميكرد فكر فكر،داشت تو رفت و كرد تعجب نفس

چالوس؟؟؟؟؟؟ جاده:گفت هيجان با و كوبيد بهم دستاشو  

چالوس بعله،جاده:گفت و خنديد دوباره امير . 

اييييي معركه تو امير واي:گفت داد با نفس . 

چاكريم:امير ! 

 صد بود،و چالوس جاده عاشقانه،عاشقه جاده،نفس دل به زدن و خنده زير زدن هم با دو هر

دريا عاشق البته . 

 برد ماشين سقف از سرشو و شد بلند صندلي رو از نفس كه بودن جاده وسطاي

شد غرق ميوزيد كه خنكي نسيم تو و كرد باز دستاشو و بست و بيرون،چشماشو . 

نيوفتي دختر هي:امير ! 

من؟؟عمرا:نفس ! 

بود گفتن ما از:امير . 

بود شنيدن مام از:نفس . 

پررو بچه:امير . 

ميديم پس درس داريد،ما اختيار:نفس . 

بودن هم با كل كل ميداد،عاشق جواب نفس يكي ميگف امير يكي . 

 پر رو جاده بلندشون هاي بودن،خنده لذت بودن،غرق هم كنار از بودن بودن،خوشحال خوش

كر رو ها كوه و بود كرده ! 



اميررر؟:نفس  

جانم؟:امير  

اينا، مامان پس:نفس  

 بشيم،بيخيال آدماش و دنيا اين بيخيال روزي چند يه بيا:گفت و كرد قطع و نفس حرف امير

بگذرونيم خوش فقط و روز چند اين همه،بيا و همه و بابا و مامان . 

قول؟:اميرگفت كه كرد سكوت نفس  

قول:گفت لبخند با و خورد تكوني نفس . 

 خاطره كلي نفس و اميرعلي براي كه اي دوخت،جاده جاده به نگاهشو و زد لبخندي هم امير

ميكرد يادآوري و خوب . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بگيرن دلتنگی رنگه نذاری کن راه به روو رو ها جاده دوباره  

بگيرن سلفی تو چشمای با تا کشيدن صف درختا چالوس تويه  

مثه هامو شونه کن بغل اتوبوسو اين ته من با بشين  

امسال جاده اين روياييه چقد ميشم خيره شيشه رويه بارون به  

(  آدم ديگه كه جايي ميبره،تا نااميدي مرز تا و انسان ميكنه،كه كاري يه وقتا يه سرنوشت

خط ته تهشه،ته ديگه اينجا ميگه .) 

ميشه اقيانوس يه کم کم داره کنارت احساسم دريای ببين  

ميشه چالوس ی جاده شبيه شم رد که بيابونم از کنارت  

(  كه ميشه،اونوقته حل خودش چه بگيره،همه تصميم بااليي اون بخواد،اگه خدا اما،اگه

ميزنه زانو و ميشه تسليم بااليي اون جلو هم سرنوشت .) 

شه تر ديوونه هی ديوونه اين که عاشقيمون از بگو آينده از  

شه تر ميتونه چشام تو با مگه بخندم بايد فقط لحظه اين از  

بمونه روشن دلم کن کاری يه نبندی چشماتو ديوونه اين به  

(  ميخواد كه كسي اون به وقتا يه بكنه،يا نميتونه رو بده انجام ميخواد كه كاري اون آدم وقتا يه

 ميدونه صالح بيفته،نه،فقط اتفاق اين نميخواد دلش خدا كه نيست اين معنيش نميرسه،اين برسه

امتحانه يه به شبيه چيزي يه نيفته،شايد اتفاق اين فعال كه .) 

بمونه من شمالو ذهنه تو که ميدی انگيزه خاطره اين به تو  

ميشه اقيانوس يه کم کم داره کنارت احساسم دريای ببين  

ميشه چالوس ی جاده شبيه شم رد که بيابونم از کنارت  

(  بود،اميرعلي دروغ و صداقت بود،ميون خيانت و عشق خدا،ميون داستان،امتحان اين توي

 دوست و اميرعلي چقدر هر نفس بود،و متأهل مرد يه باالخره بود عاشق كه هم چقدر هر

 جيران براشون هم خدا اومدن بيرون سربلند امتحان اين از ميگفت،اگر راستشو بايد داشت

 كاري هيچ نميشه ديگه موقع اون گذاشتن كنار و صداقت و كردن خيانت اگر اما و ميكنه

كردن روشن خودشون كه آتيشي ميسوزن،توي و كرد،ميسوزن .) 

( آتش مهران/چالوس جاده ) 



 

شو پياده:امير . 

كجاست؟ اينجا:پرسيد تعجب با نفس ! 

شو پياده تو:گفت ميشد پياده كه حالي در امير . 

شد،ماته،مات خيره روش به رو منظره به و شد پياده امير حرف از پيروي به نفس !! 

 وسط چوبي و كوچك و ي بود،كلبه حاكم اونجا قشنگي بود،سكوت اي العاده فوق جايه

 كه كلبه چپه ميكردن،طرفه صدا و سر دريا هاي بود،موج شده ساخته ماسه و شن خروارها

 زيبا رو فضا بود كلبه تو كه اي نفره دو و سفيد خواب تخت و بود اي شيشه بود دريا به رو

 بهشت بود،عين اومده وجود به اي عاشقانه انگيز،فضاي دل بود،هوا بود،غروب كرده تر

 !بود

 شوخي و خنده با و داد تكون نفس صورت جلوي چندبار دستشو اميرعلي

آهاي،خانم،كجايي؟؟:گفت  

جا همين:گفت حيرت با و بود خيره رو روبه به كه چشمايي با نفس !! 

مطمئني؟:گفت و كرد بلندي خنده امير  

چي؟ از:گفت حالت همون با نفس ! 

اينجايي اينكه از:گفت و كرد مهار شو خنده زور به امير . 

نميدونم:گفت علي امير به نگاه بدون نفس !! 

 حال تو كه هم كشيد،نفس و نفس دست و خنديد و داره نگه خودشو نتونست ديگه اميرعلي

چته؟؟ هووو:گفت و اميرعلي بغل تو شد نبود،پرت خودش  

 قاطي حسابي انگار تو نيست،ولي چيزيم منكه:گفت شيطنت از پر چشمايي و لبخند با اميرعلي

 !كردي

خوبم خوبه خيرم،من نه:نفس ! 

توهه با خوب،باشه،حق خيلي:اميرعلي . 

ايستاد صاف و اورد بيرون اميرعلي بغل تو از خودشو نفس . 

بود ديده رو دريا تازه دريا،انگار سمت دوييد يكدفعه نفس كه بزنه حرفي اومد اميرعلي !! 



 دنبال به و بست نقش صورتش رو بزرگي لبخند دريا سمت به نفس دوييدن ديدن با اميرعلي

رفت نفس . 

 بود،آب بسته هم چشماش و ميكرد هاش ريه وارد رو هوا و بود كشيده دراز ها ماسه رو نفس

ميرفت دوباره و ميومد پاهاش مچ تا . 

شد خيره نفس به و گرفت بغلش تو پاهاشو و بغلش نشست و رسيد نفس سر باالي اميرعلي . 

برگردوند سرشو و كرد باز چشماشو و كرد حس و اميرعلي نگاه سنگيني نفس ثانيه چند بعد . 

شد اميرعلي چشم تو چشم . 

بود پيچيده فضا تو كه بود دريا امواج بود،صداي سكوته سكوته . 

چيه؟؟:گفت شيريني لبخند با نفس ! 

چيه؟ چي:اميرعلي  

ميكني؟ نگاه من به چرا ميگم:نفس  

بده؟ مگه:اميرعلي  

نه خب:گفت و گرفت كردن فكر حالت خودش به نفس . 

خواسته خدا از كه هم تو:گفت و زد لبخند اميرعلي . 

آقا باالست زيادي نفستون به اوهوع،اعتماد:نفس . 

بگي تو چي باشه،هر:گفت و كشيد موهاش به دستي اميرعلي . 

امير؟:گفت و نشست و بلندشد جاش از و زد اي پيروزمندانه لبخند نفس  

جانم؟:اميرعلي  

پات؟ رو بزارم ميشه،ميشه،سرمو:گفت مظلومي لحن با نفس  

 حرف از پر كه چشمايي با و زد اي عاشقانه و مهربون لبخند نفس جمله شدن تموم با اميرعلي

ميشه كه معلومه:گفت بود . 

خواسته خدا از كه هم تو:گفت اميرعلي حرف از تقليد به نفس ! 

خدامه از آره،من:امير . 



 دراز و گذاشت اميرعلي پاي رو سرشو آروم بعد و موند خيره اميرعلي به ثانيه چند نفس

بود كرده پر رو جا همه بود انگيز دل غروب همون اثرات از كه نارنجي كشيد،نور . 

 با كرد،نفس نوازشش آروم و لطيف و گذاشت نفس سر رو دستشو و كرد دراز پاشو اميرعلي

 فرو شيريني آرامش تو و بست چشماشو يواش يواش صورتش رو اميرعلي دست گرفتن قرار

 .رفت

 ميخواست،از و ميكرد حس و نفس بدنش جزه جز با ميكرد،اون آرامش احساس هم اميرعلي

ميكرد پيدا خوبي حال و ميشد آروم نفس كردن نوازش . 

مرا خاطرات پای رد  

دارم دوستت اولين تا خود با ببر  

نمانم تو بی کن کمک  

ها غروب تک تک در من  

در من  

ها باران تک تک  

در من  

درد غرور  

ام کرده تجربه را تو بارها  

نکنم رج تو بی را ها ثانيه کن کمک  

 

 

 

 

 

 

 



 خوابيده ها،معصوم بچه بود،عين رفته فرو عميقي خواب تو كه كرد نفس به نگاهي اميرعلي

 .بود

 يك با و نشست زانو دو خودشم و كرد بلند پاش رو از و نفس سر يواش و آروم اميرعلي

شد بلند و گرفت بغلش تو و نفس حركت . 

رفت اي شيشه و چوبي كلبه طرف به . 

 شد،همه كلبه وارد و كرد باز و ميشد،در باز نبود دريا به رو كه راست سمت از كلبه در

نشه بيدا نفس تا ميداد انجام صدا و سر بي رو كارها . 

تو رفت و كرد باز و خواب اتاق اي شيشه در و رفت جلو . 

نشست تخت رو خودشم و گذاشت تخت رو آروم و نفس و گذاشت تخت لبه پاشو يه . 

 يكي يكي هم مانتوش هاي دكمه و برداشت سرش از شالشو و كرد نزديك نفس بدن به بدنشو

 تخت،كليپسشو پايين انداخت و اورد در تنش از نفس شدن بيدار بدون و آرامش با و كرد باز

باشن آزاد موهاش گذاشت و كرد باز هم . 

تخت پايين گذاشت و دراوردشونو آروم كفشاشو سراغ رفت . 

كنه نگاش فقط ميخواست شد،دلش خيره بهش ثانيه چند براي . 

 رفت كلبه از و كرد باز و اي شيشه در و در سمت رفت و شد بلند جاش از ثانيه چند بعد

 .بيرون

شنا رو نشست و رسوند دريا به خودشو بلد هاي قدم با . 

كشيدن به كرد شروع و اورد در جيبش از فندكشو و سيگار . 

بود بود،عشقش،ليليش،شيرينش،خواب بود،فرهاد بود،مجنون عاشق . 

 بايد.بشه هوس به تبديل و بره بيراهه به عشقش نذاره و باشه عشقش مواظب بايد عاشق يه

نشه رنجيده ازش عشقش،نفسش با باشه مواظب . 

 هم ميخواست،اون هم سپهر خود اما بود راحله نقشه،نقشه كرد،آره،اون نفس با كاري بد سپهر

بود راضي بود،و كثيف كار اين با دلش . 

 عالقه بود،چون نزده دست هنوز غزاله زنش،يعني به كه بود ساله ٣٧ مرده اميرعلي،يك اما

 و داشت دوسش هم كه رو كسي حتي كه عاشق و بود مرد اينقدر اميرعلي.نداشت بهش اي

نكرد اذيت رو بكنه باهاش ميتونست ميخواست دلش كاري هر اون و بود خواب اآلن . 



اي ديگه چيزه نه ميخواست و نفس اون ! 

 كنارش كه خدايي و بود سرش باال كه آسموني و دريا كنار كشيد،و سيگار صبح تا شب اون

نرفت نفس پيش و نشست بود . 

بود واقعي مرده يك و داشت پاكي عشقه و قوي اراده . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شدم بلند جام از و دادم قوسي و كش بدنم به و كشيدم طوالني خميازه . 

اوردم؟؟؟ در لباسامو كي من خوابيدم؟؟اصال اينجا اومدم ديشب كي من!وا  

كردن كار به كرد شروع مغزم ! 

خنگم چه ديگه،هوف اميرعليه كاره خب آهان . 

كامل داشتم،اعتماد اعتماد بهش من بچه،ولي اورده در لباسامم . 

 تارشم چند سرمو باالي بستم موهامو برداشمو بود تخت بغل كه كوتاهي ميزه رو از كليپسمو

 داري بند بلندي صورتي تاپ و لي شلوار همون با و كردم پاك كفشامو و صورتم رو ريختم

بيرون رفتم و كردم باز و اي شيشه بود،در تنم كه . 

 چوب رنگ هم بود،و پرنگ و كمرنگ اي قهوه رنگ به وسايل قشنگه،همه خيلي توشم واايي

 كوچيكي آشپزخونه تو ديدم و اميرعلي كه رفتم بود،جلوتر قشنگ خيليييي چي بود،همه كلبه

 كرد استفاده فرصت از نميديد،منم و من همين برا بود من به پشتش! مشغوله بود سالن بغل كه

 جيغ يك و بردم گوشش نزديك سرمو و ايستادم پشتش يواش رفتم و زدم شيطوني لبخند و

زدم وحشتناكي بنفشه . 

شد خيره من به شده گرد چشماي با و كشيد بلندي هيييه تر اونور پريد متر دو بيچاره . 

بود عالييي قيافش آخه خنده زير زدن پخ و كنم كنترل خودمو نتونستم منم !! 

 و سينك تو كرد پرت و ميكند پوست گوجه و خيار داشت باهاش كه چاقويي اميرعلي

مااار زهر:گفت ! 

حرص از ميتركيد گرفت،داشت شدت ام خنده حرفش اين با . 

داره؟؟؟ توأم،خنده نفس،بسه،هويي،با:اميرعلي ! 

 ديدني بودم،صورتش خوردنش حرص و دادن حرص عاشق واقعا بودم زمين پخش ديگه من

 .ميشد

مرددي بابا:علي امير ! 

ميرم دنيا اين از بعد ميكنم خالص رو تو اول نترس،من:گفتم و كردم اي خنده تك . 

خنده زير زدم بعدشم . 

 دستش تو دوباره رو چاقو و زد گرفته،لبخندي اش خنده خودشم ديگه بود معلوم اميرعلي

شدي خيز سحر:گفت و شد ها گوجه و خيار كردن خرد مشغول و گرفت !! 



نشستم زانو چهار روش روبه و و اپن رو جلوش رفتم . 

_ چنده؟؟ ساعت مگه ! 

هفت:امير . 

_ شدم بيدار زود اينقدر اووو،چرا . 

بده ادامه برو ميخواي:امير ! 

_ ميگذرم خوشم خوابه خير از ميشينمو تو احترامه به حاال،امروزو نه ! 

جلو بيا:گفت و كند و خيار از تيكه يه و داد تكون برام تأسف روي از سري خنده با اميرعلي . 

 كه كرد برخورد لبم با دهنم،دستش تو گذاشت و خيار دستش با صورتش،امير جلو بردم سرمو

كشيد دستشو سريع . 

كشيدم عقب خودمو و زدم لبخندي . 

 و بست لحظه چند براي چشماشو و كرد بو و برد صورتش سمت دستشو امير كه ديدم اما

شد كارش مشغول دوباره و كرد باز دوباره . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



است،بفرما آماده صبحونه:گفت نفس به رو و گذاشت ميز رو،رو قهوه هاي فنجون علي امير . 

مهندس آقاي كردن به،چه:گفت و زد سوتي و پريد اپن رو از نفس ! 

نداره اصال رو تو قابل:امير ! 

خودتاا واسه شدي خانومي:گفت ميخنديد كه حالي در نفس ! 

بامزه هه هه هه:امير ! 

ميز پشت نشست و خنديد دوباره نفس . 

چيه؟ امروزمون برنامه ميگم:گفت ميگرفت لقمه خودش برا كه حالي در نفس  

بخواي تو چي هر:گفت و برداشت اشو قهوه فنجون اميرعلي . 

جدااا؟؟:گفت هيجان با نفس  

آره،جدا:گفت و زد لبخند اميرعلي . 

سواري قايق بريم ميگم من:گفت خوشحال نفس . 

بگي تو چي هر:اميرعلي . 

امير،مرسيييي مرسييي:گفت ذوق با نفس . 

هاا ميده حال صبحش سواري بخور،قايق صبحونتو.ميكنم خواهش:اميرعلي ! 

بگيد شما چي قربان،هر چشم:نفس . 

شد اش قهوه خوردن مشغول و كرد نفس گي بامزه و ذوق همه اين به اي خنده اميرعلي . 

ميخورد و ميگرفت رو ها لقمه تند تند ذوقش و هول از هم نفس ! 

--------------- 

چه من بابا،به چه من به:گفت داد و گريه با غزاله ! 

چه؟؟ تو به چه؟؟ميگي تو به:داريوش  

نيومده؟ خونه شب اميرعلي كه منه تقصير چه،مگه من به ميگم آره:غزاله  

 نگه شده كه ماهم يك براي شوهرتو داشتي عرضه تو اگه توهه،چون تقصير بله:داريوش

 !ميداشتي



رفت مادرش بغل تو و گرفت شدت گريش غزاله . 

دامادش خاطر به يا اش غزاله خاطر به يا كنه گريه نفسش خاطر به نميدونست منيژه ! 

 و عصبي نداشت،همه قرار و آروم هيچكس و بود ريخته بهم ها رادمنش عمارت اوضاع

 هم خودشون حوصله نداشتن،حتي و هيچكس و چيز هيچ حوصله بودن،هيچكدوم نگران

 ...نداشتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بود عالي امييرر وااي:گفت زنان نفس نفس و خوشحالي با نفس !! 

گذشت؟ خوش:گفت مهربوني خنده با هم امير  

بود عاللييي:نفس . 

 شادي و ميگذروندن خوش داشتن االن تا صبح بود،از گذشته خوش بهشون خيلي

 چند براي هم نفس و ميزد طوالني و بلند هاي قهقهه ها مدت بعد امروز ميكردن،اميرعلي

 بشه كه نبود چيزي كرد،درسته باهاش سپهر كه كاري كرد،حتي فراموش و چيز همه ساعت

 با بتونه تر راحت تا كرد ساعت چند براي اينكارو نفس كرد،اما فراموشش و گذشت ازش

بخنده دل ته از و بگذرونه خوش عشقش . 

ميزدن حرف و ميرفتن راه دريا كنار نفس و اميرعلي و بود عصر شيش وره و دور ساعت . 

بخوريم؟ آبميوه يه اونجا بريم:اميرعلي  

بدجوور اوهوم،موافقم:نفس ! 

 راه به كرد شروع دوباره و گرفتن دستشون تو هاشونو آبميوه خندان دو هر نفس و اميرعلي

خوردن طور همين و رفتن . 

اومد اميرعلي گوشي زنگ صداي . 

نميدي؟ جواب چرا:نفس ! 

نيست مهم:اميرعلي . 

باشه داشته واجبي كار كسي شايد خب:نفس ! 

است خونه اهالي از ديگه ميدونم:اميرعلي ! 

برداشت قدم و شد خيره روش به رو به و نداد جوابي نفس . 

كرد زندگي همينجا ميشد كاشكي:نفس ! 

همينجا؟:پرسيد تعجب با اميرعلي ! 

ميشد قشنگ چه كه ساحل،واي دريا،تو همينجا،كنار آره:نفس ! 

ميشد ميشد،اگه قشنگي زندگي خب آره:اميرعلي . 

نميشه؟ واقعا يعني:نفس  

نميشه داريم ما كه اي العاده فوق شرايط با ميشه،اما كه شدنش خب:اميرعلي ! 



نميشه ما براي ميشه،ولي ميگي،شدنش راست:گفت و خنديد اميرعلي حرف به نفس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شد شايدم:اميرعلي ! 

چجوري؟:گفت و برگردوند اميرعلي طرف به سرشو نفس ! 

كنيم زندگي اينجا و بيايم بتونيم كه برسه روزي يه شايد خب:اميرعلي . 

امير؟ ميرسه كي روز اون:نفس  

 راحتمون و برن كنار راهمون سر هاي آدم كه بشه،وقتي درست چي همه كه وقتي:اميرعلي

 بتونن اصل در كنن،يعني دركمون بتونن اطرافيانمون كه ميرسه موقعي روز بزارن،اون

كنند درك و عشق . 

 با كي؟دلت كي؟عاشقه طرفه تو نميدونم بفهممت،من نميتونم!ميزني حرف گنگ خيلي:نفس

 توهه،تو پيشه همشونم جوابه،جواب بي كه دارم سوال كلي من چيه؟امير دلت حرفه كيه؟اصال

نميفهمم حرفات از هيچي من ميزني كه حرفم و سكوتي در كال كه ! 

باش داشته زودي،صبر ميفهمي،به چيو همه زودي نفس،به ميفهمي:اميرعلي . 

كنم؟؟ صبر بايد كي كي؟تا تا:نفس  

ايستاد هم نفس اون وايستادن با و وايستاد اميرعلي . 

گفت و برگشت نفس سمت به اميرعلي : 

 بدم،فقط الكي قول بهت بگم،نميتونم نميتونم برات رو دقيقي مكانه و زمان هيچ نفس،من ببين

 قول ميكنم،اينو درستش خودمم كردم خراب چيو هم ميشه،خودم درست چي همه كه بدون اينو

هميشه مثل كن، اعتماد ميدم،بهم . 

كرد نگاه اميرعلي به فقط و كرد سكوت نفس . 

نفس؟ باشه:اميرعلي  

باشه:نفس . 

بريم؟:گفت و زد لبخند اميرعلي  

بريم:گفت و زد لبخندي هم نفس . 

بود شده تاريك شدن،هوا ماشين سوار و رفتن ماشين سمت و افتادن راه دو هر . 

 و نميفهميدن و زمان گذر اين نفس و اميرعلي اما ميرفتن جلو ها عقربه و ميگذشت زمان

نميكردن احساس .  



چيز نميفهميدن،هيچ و چيز هيچ كه بودن هم غرقه اينقدر اونا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كردياا پيدا كجا از اينجارو نگفتي امير راستي:گفت ميشد پياده ماشين از كه همونطوري نفس . 

ديگه ديگه:گفت و شد پياد هم:اميرعلي . 

بگو ديگه نكن اذيت اا: نفس . 

ميگم نمياري دووم فضولي از ميدونم چون:اميرعلي . 

بدجنس:گفا و زد اميرعلي سفت و محكم بازو به مشت يه نفس ! 

تبليغشو ديدم روزنامه خريدمش،تو ايران اومدم وقتي:گفت و خنديد اميرعلي . 

آهااان:نفس . 

نه؟ قشنگه:اميرعلي  

شدم عاشقش اوهوم،خيليييي،منكه:نفس . 

خوشبحالش:اميرعلي ! 

هوم؟:نفس  

شدي عاشقش تو كه خوشبحالش ميگم:اميرعلي . 

واقعا؟:نفس  

آره،واقعا:اميرعلي . 

شدن كلبه وارد دو هر . 

ميكنم چه امشب من ببين:گفت و رفت آشپزخونه سمت اميرعلي ! 

كني؟؟؟ چه اوووو،ميخواي:نفس ! 

كني هض بپزم،كه برات اي جوجه يه ميخواي:اميرعلي ! 

كنيم تعريف و ببينيم:نفس ! 

ميكنيد ميبينيد،تعريفم:اميرعلي . 

ببين حاال:داد ادامه اميرعلي كه خنديد نفس ! 

حاال؟ نميخواي كمك:گفت خنده با نفس  

ميكنم چيكار من ببين كن نگاه و بشين فقط شما خير نه:اميرعلي . 



كنم كمكت خواستم خواستياا،من خوب،خودت خيلي:نفس ! 

ميكرد نگاه بهش خنده با هم نفس و شد كارش مشغول دقت با و داد تكون سري اميرعلي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اينجا؟ اومدي چي براي امروز بگي نميخواي داريوش خب(:خانم عمه)زيبا  

بگيرم كمك ازت اومدم:گفت و كرد نگاهي زيبا به و گذاشت ميز روي اشو قهوه داريوش . 

؟!!من از!كمك؟:پرسيد تعجب با زيبا  

تو آره،از:داريوش . 

 ميخواد،واقعا كمك من از دنده يه و سرسخت مرد رادمنش،همون داريوش آقاي كه ميبينم:زيبا

 !!!عجيبه

هامن بچه موضوع:گفت كالفه زيبا حرف به توجه بي داريوش . 

شد جالب اومم:زيبا ! 

بده ادامه:كرد اضافه بعد . 

 و اومد خونه دير شب يه اينكه خاطر به من نيومده،چون،چون خونه شبه چند نفس:داريوش

بيرون انداختمش خونه از بوده اميرعلي سپهر،دوست پيش گفت . 

 چيو همه كه ميشه،اميرعلي خيره ديوار و در و سقف به و نشسته گوشه يه همش كه هم غزاله

ميشه، داغون داره رفته،منيژه گذاشته  

 پاشيده هم از ام خواهر،خونواده ميبيني:داد ادامه بغض و خم گردني و شكسته كمري با بعد

شدم نابود شده،رسما . 

 اين همه باني و باعث نميكني فكر:گفت و شد خيره بردارش به غم از پر چشمايي با زيبا

خودتي؟؟ مشكالت  

مننن؟؟؟:داريوش  

بله،تو:زيبا ! 

كردم؟؟ چيكار من مگه:داريوش  

 من مگه ميگي برگشتي رفته،حاال كردي بدبخت هاتو بچه دستي نكردي؟؟دستي چيكار:زيبا

كردمم؟؟؟ چيكار ! 

 اون داريوش،يادته يادته:داد ادامه دوباره زيبا كه انداخت پايين سرشو و كرد سكوت داريوش

 اين با گفتي؟؟گفتي چي ميكنن ازدواج دارن غزاله و اميرعلي گفتي و اومدي كه روزي

 از عشقي واقعا تو داريوش!كردي قبول دارن دوست همو ديدي چون اما مخالفي ازدواج

نه؟؟؟ يا ديدي ديدي؟؟داريوش غزاله سمته به علي امير طرف ! 



 يادمه،همه:گفت گرفته صدايي با و بود گونش رو كه اشكايي با و اورد باال سرشو داريوش

يادمه اينارو  ! 

يادته كه خداروشكر خب:زيبا ! 

 بد هم نفس به كردي،تو داريوش،بد كردي بد:گفت ناراحتي و عصبانيت با دوباره زيبا

بود تنت بود،پاره دخترت بيرون،اون بندازيش خونه از اونو نداشتي حق كردي،تو !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



متوجهي؟؟؟ زيبا بوده پسر يه بوده،با سپهر با كه گفت اون اما:داريوش  

 اصال!تويي،توو نيست حاليش و نميفهمه هيچيو كه اوني فعال داريوش متوجهم من آره:زيبا

 با نفس مطمئنم هست،من كه دخترت بد،ولي خيلي آدم يه نفس اصال باشه كه چي هر نفس

نميشناسي؟ و دخترت تو نداره،يعني اي رابطه هيچ سپهر ! 

گيجم،منگ نميدونم،گيجه هيچي نميدونم،ديگه خدا به نميدونم:داريوش ! 

گشتي؟؟ دنبالش اصال:زيبا  

نيستن كه اميرعلي،نيستن نه اون نيست،نه جايي هيچ نيست اما جارو همه:داريوش . 

حالن؟ چه در داريوش و راحله:زيبا  

بكنيم نميتونيم هم غلطي هيچ نگرانيم،اما نگرانن،هممون اونام:داريوش . 

نگفت هيچي و شد ساكت زيبا . 

 اوضاع اين براي حلي راه هم تو ميرم،ظاهرا ديگه من:گفت و شد بلند جاش از داريوش

 !نداري

وايستاد اون صداي با كه ميرفت داشت و بود زيبا به پشتش داريوش . 

دارن دوست همو نفس و اميرعلي:زيبا . 

 گرد چشماي با شد خيره زيبا رخ نيم به و برگشت عقب به تعجب با و زده حيرت داريوش

چي؟؟:گفت سختي به و شده  

دارن دوست همو نفس و اميرعلي گفتم:گفت بيشتري تحكم با زيبا . 

نه:گفت بهت با داريوش !! 

نداري خبر چرا،دارن،تو:زيبا ! 

داري؟ خبر كجا از تو،تو:داريوش ! 

 چند شونم عمه كه من داريوش ميدونم،ميبيني رو موضوع اين كه هست سالي چند من:زيبا

 پسر و دخترت با كردي چيكاركردي؟چيكار تو داريوش تو،نميدونستي،واي ميدونم،اما ساله

 !!!برادرت،هان؟

بود شك تو هنوزم افتاد زمين رو زانو دو داريوش . 



 و اميرعلي داريوش،برو،برو برو:گفت و ايستاد سرش باال و رفت سمتش به و شد پا زيبا

بپرس،برو خودشون از چيو همه و كن پيدا و نفس ! 

 و كرد باز و در و رفت در سمت يواش يواش و شد بلند زمين رو از كندن جون با داريوش

 .رفت

گشت اي شماره دنبال برداشت و تلفنش دفتر و رفت كارش ميز سمته به زيبا . 

گرفت و كرد پيدا و اميرعلي شماره دقيقه چند بعد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سپهر؟ الو  

رادمنش خانم سالم:سپهر . 

خبر؟ سالم،چه:راحله  

شهاب نه من كنم،نه پيداشون نتونستم كه خبر،من هيچ هنوز:سپهر ! 

 كم كم نيومدن،ديگه خونه نفس و اميرعلي كه هفتست دو نتونستم؟؟؟االن كه چي يعني:راحله

نداري؟؟ دوست و نفس مگه خودت ميكنن،ميفهمي؟؟اصال شك بهشون همه  

دارم كه معلومه:سپهر ! 

كن بزن،پيداشون حركتي كن،يه كاري يه پس:راحله . 

رادمنش؟؟ خانم چجوري آخه:سپهر  

خودته نميدونم،با من ديگه و اونش:راحله ! 

سخته:سپهر . 

 كن،پيداش پيداش ميخواي و نفس ندارم،اگه كاري آسونيش و سختيش به من:راحله

 !!سپهر،پيداش

كرد قطع سريع موبايلشو گفت كه و آخرش جمله راحله . 

كنه؟ پيداشون بايد كجان؟چجوري تا دو اين واقعا يعني كه ميكرد فكر اين به  

 احتماال بودن هم تهران اگر گرچه نبودن تهران اصال اونا بود،چون سخت كردنشون پيدا واقعا

كنن پيداشون نميتونستن !! 

بفرماييد:گفت كه راحله صداي با و زد در به تقي غزاله . 

شد وارد  . 

مامان؟:غزاله  

دخترم؟ جانم:راحله  

نشد؟ خبري:غزاله  

بگيري عموت و بابات از بايد بخواي هم خبري بدونم بايد كجا از من:گفت تعجب با راحله ! 

باشي داشته خبر هم شما شايد گفتم:غزاله . 



ميديم خبر هم تو به حتما فهميديم چيزي ندارم،اگر خبري من عزيزم نه:گفت لبخند با راحله ! 

رفت و كرد باز و در و زد لبخندي زور به هم غزاله . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كيه؟؟

است عمه:گفت تعجب با اميرعلي ! 

فهميده؟؟ اونم داره؟يعني عمه؟چيكارت:نفس ! 

نميدونم:اميرعلي ! 

نده جواب:نفس . 

بدم جواب نميشه،بايد:اميرعلي . 

داد جواب بعد و . 

اميرعلي؟: زيبا  

سالم،عمه:اميرعلي . 

سالم عليك:زيبا . 

عمه؟ شده چيزي:اميرعلي  

كجاييد؟:زيبا  

؟!چي:اميرعلي  

كجاييد؟ گفتم:زيبا  

 خبر چي همه از و ميدونم چيو همه من ببين:گفت دوباره زيبا كه بزنه حرفي اومد اميرعلي

كجاييد؟ بگو و نكن خسته منو و خودتو نفسي،پس با االن مطمئنم دارم،حتي  

عمه،شما،:گفت تعجب و حيرت با اميرعلي  

 نبود،من سخت فهميدنش ميدونم؟واال كجا از:گفت و كرد قطع و اميرعلي حرف باز زيبا

كجاييد؟ ببينم بگو حاال!نفهميدن بقيه چرا موندم  

شمال:گفت و كشيد موهاش به دستي كالفه اميرعلي . 

ميكنيد؟؟؟ چيكار شمال! شمال؟؟؟:پرسيد تعجب با زيبا بار اين  

 بمونيم،البته دور برمون و دور آدماي از شده هم وقت چند براي ميخوايم هيچي،فقط:اميرعلي

بديد اجازه اگر ! 



 زن تو كجايي؟؟؟اميرعلي و داري موقعيتي چه االن هست حاليت اصال تو اميرعلي:زيبا

مسافرت؟؟ رفتي ديگه دختر يه با شدي پا وقت ميفهمي؟؟؟اون داري،زننن  

 چيو همه گفتيد كه شما عمه؟؟عمه دارم زن:گفت داد با و شد بلند مبل روي از اميرعلي

 من و زن اون داري؟؟مگه زن ميگي اونوقت بعد نفسم با االن ميدونيد حتي گفتيد ميدونيد

كردم،هاان؟؟؟ انتخاب  

كرد؟؟ انتخاب كي پس:گفت داد با هم زيبا  

همتون عمه شديد،همتون من بدبختي باعث همتون!شماها،شماهااا،همتون:علي امير . 

مبل رو كرد پرت و كرد قطع سريع گوشيو و نداد زيبا به و اي ديگه حرف اجازه اميرعلي ! 

 باعث همتون شما گفتي زدي؟چرا حرفارو اون عمه به چرا:گفت و شد بلند جاش از هم نفس

شديد؟؟ من بدبختي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گفتم هيچي،همينجوري:اميرعلي . 

امير نميزني همينجوري حرفيو هيچ تو!نداره امكان همينجوري؟نه:نفس . 

زدم كه حاال:اميرعلي ! 

ميكني،مطمئنم مخفي من از چيزيو يه داري تو:نفس ! 

نفس نيست اينجوري:اميرعلي ! 

نميدونم شم چرا!بگي من به كه نميخواي تو هست،اما چرا:گفت و اومد جلوتر نفس !!!! 

نفس كن تمومش:اميرعلي . 

نميكنم تمومش نفهمم چيو همه وقتي نميكنم،تا تمومش:نفس . 

نفسسس:گفت عصبانيت با اميرعلي . 

 مخفي ازم همچيو نميگي؟چرا من به هيچيو چرا تو چيه؟هان؟چيه؟خب:گفت داد با هم نفس

 ميكني؟؟؟

ميكنم؟؟آره؟؟؟ مخفي ازت همچيو نميگم؟؟من بهت هيچيو من:اميرعلي ! 

چيه؟؟ منظورت:نفس  

نه خودت و ميكنم و اينكار من فقط مطمئني كه اينه منظورم:اميرعلي ! 

كرد سكوت نفس . 

 شدي؟جواب ساكت چيشد؟چرا:گفت و ايستاد نفس از كمي خيلي فاصله با و اومد جلو اميرعلي

 !بده

بگم؟؟؟ بايد چي:گفت حرص با نفس  

بگي ميتوني چيزا خيلي:اميرعلي ! 

مثال؟:نفس  

 مرتيكه اون پيش گفتي و اومدي كه نيومدي،فرداش خونه كه اونشبي ماجراي:اميرعلي

بگي ميتوني اينكار خرابت،همه حال و پريدت بودي،رنگ !! 

 بدوني؟برات ميخواي چي براي:گفت و كرد بغض افتاده براش كه اتفاقي اوردن ياد به با نفس

 مهمه؟



ميپرسيدم عمرا مهمه،وگرنه برام آره:گفت داد با اميرعلي ! 

متعجب اميرعلي چشماي و شد سرازير اشكاش نفس . 

ميكني؟ گريه چرا:اميرعلي  

شد نابوديم باعث كه اشتباه بزرگ،يه اشتباه كردم،يه اشتباه من اميرعلي:نفس . 

 قاب نفس صورت دور دستاشو و جلو اومد و برد بين از و نفس و خودش بين فاصله اميرعلي

ميريزي؟ اشك اينهمه داري خاطرش به كه كردي چيكار نفس؟تو چيشده:پرسيد آروم و كرد ! 

نگي؟ هيچكس به كه ميدي ميدي؟قول قول اميرعلي:نفس  

مردونه ميدم،قول قول:اميرعلي . 

ميكرد گريه صدا با نفس . 

ميكشيد عذاب داشت!بگه اميرعلي براي بايد كجا از و چجوري نميدونست  . 

بشيني؟ ميخواي:اميرعلي  

 و زد زانو جلوش خودشم و نشوندش و مبل سمت برد و اون اميرعلي و داد تكون سري نفس

گرفت دستش تو و نفس  يخ دستاي . 

سردي؟ اينقدر چرا:اميرعلي  

نميدونم:نفس . 

كن شروع خواستي وقت هر:گفت و داشت نگه دستش تو تر محكم دستاشو اميرعلي . 

 

 

 

 

 

 

 



 فكرشم كنم، تالفي كارتو و بگيرم انتقام تو از ميخواستم فقط من،من:كرد شروع سختي به نفس

بشه اينجوري نميكردم ! 

ميكرد گوش نفس حرفاي به غم از پر چشمايي و سكوت در اميرعلي . 

 شكستم!مردم اميرعلي مردم كني،من ازدواج غزاله با گرفتي تصميم تو وقتي:داد ادامه نفس

 خاطر به من داره عالقه بهم سپهر كه بودم كنم،فهميده تالفي كارتو كه بودم اين اميد به اما

 تو كه بيارم،اول در رو تو حرص و كنم بيشتر عشقشو بتونم تا شدم نزديك بهش همين

ميرفتم بيرون باهاش هم بعدش شدم استخدام شركتش . 

كرد نگاه نفس به و كرد باز دوباره و بست عصبانيت از چشماشو اميرعلي . 

 قبول اونم كنم مهمونت قهوه يه ميخوام گفتم بهش اتاقش تو رفتم و كردم تموم زود كارمو:نفس

 خورد زنگ گوشيش كه بوديم قديمي،نشسته كافه همون بردمش:گفت مكث كمي بعد كرد،نفس

 بره بايد و نيست خوب مادرش حال فهميدم حرفاش از ميزد حرف شهاب اسم به يكي با داشت

 دوييدم ماشين تا دنبالش و شدم پا هم احمق منه رفت شد بلند و كرد خواهي معذرت خونه،ازم

 خونمون كرد،گفت قبول من اصراراي با اونم بخواي كمك شايد بيام منم گفتم بهش

ميبودم خونه هشت بايد بود شده لواسونه،ديرم . 

 ممامان گفت خونه تو بود،رفتيم سرسبز خيلي جاشم بود قشنگي تو،ويالي رفتيم و شديم پياده

 اثري اما گشتم تو،اتاقو رفتم و كرد باز اتاقارو از يكي در باال، رفتيم همين برا باالست طبقه

نبود اي ديگه كس از ! 

 اون به من شدن كشيده براي بوده نقشه يه اينا همه فهميدم كرد قفل و بست و در سپهر وقتي

لعنتي خونه ! 

بعدش؟:گفت و شد خيره نفس به استرس و ترس با اميرعلي  

 نشد،نشد،مغنعمو اما برم در دستش از كردم سعي ميشد تر نزديك و شد،نزديك نزديك بهم:نفس

و، روم زد خيمه:گفت و گرفت شدت گريش تخت،نفس رو كرد پرتم و كشيد  

زمين رو نشست و شد جون بي اومد،پاهاش در و شد شل نفس دستاي از دستاش اميرعلي . 

 سالش چند و چندين رفيق كنه باور خيس،نميتونست هم هاش گونه بود اشك پر چشماش

 صداي شد خرد اورده،اميرعلي بوده عاشقش اون كه كسي ناموسش،سر سر باليي همچين

ميكرد درك خوب و بود شكسته اونم خود چون شنيد نفس فقط شكستشو . 

مبهوت و مات و صدا به اميرعلي و صدا با ميكردن،نفس گريه دو هر . 



 نميخواستم من كن باور امير:گفت و نشست اميرعلي جلوي زمين روي و شد بلند نفس

كن شه،باور اينجوري ! 

 اينجوري نميخواست آره،اون:گفت سرش پشت از صدايي كه بزنه حرفي اومد اميرعلي

اميرعلي كن باور بشه،حرفشو ! 

شدن خيره بود شده نمايان در چوب چهار تو كه سپهر قامت به و شدن بلند دو هر . 

ببينيد،نه؟ اينجا و من نداشتيد كرديد؟توقع تعجب چيه؟چرا:گفت و اومد تر جلو سپهر  

 دارم آدرسشو كردم؟طبيعتن پيدا برات من رو ويال اين رفته يادت نكنه اميرعلي:داد ادامه

 !ديگه

 حواله سنگين مشت يه و برداشت خيز سپهر سمت به وحشتناكي سرعت به اميرعلي

كرد صورتش . 

گذاشت دهنش رو دستاشو كشيد بلندي جيغ نفس . 

 نميتونست ميكرد،سپهر بارش فحش و ميزدش كشت قصد به بود افتاده سپهر جون به اميرعلي

كنه دفاع خودش از اميرعلي برابر در . 

كشتيش تروخدااا،تروخداا اميرعلي:گفت جيغ و گريه با نفس . 

 و بكني؟؟اين كار همچين تونستي چطور هرزه آشغاله:گفت نفس حرف به توجه به اميرعلي

 و تگرف گلوشو.كثافتتتتتتت تري پست هم سگ از تو:گفت دوباره و زد پهلوش به لگد يه گفت

ميكرد اش خفه داد،داشت فشار . 

 و گرف و اميرعلي بازوي و رفت جلو همين براي بشه قاتل يه اميرعلي نميخواست دلش نفس

كن ولش اميرعلي بسه:گفت . 

داد ادامه كارش به اميرعلي . 

ميكنم خواهششش عليي امير:نفس . 

ميداد جون داشت نداشت،سپهر اثري هم باز . 

كن من،ولش جون:گفت و زد جيغ بار اين نفس . 

شد بلند سپهر روي از و شد شل آروم آروم دستاش اميرعلي . 

بود خرد خرده هم بود،بدنش افتاد سرفه به سپهر  . 



ميچكيد صورتش و دماغ از خون . 

شد خيره بهش نفرت با و رفت عقب و شد بلند سپهر جلوي از نفس . 

شد خيره دريا به پنجره از و كشيد دستي كالفه صورتش رو اميرعلي . 

بودن ساكت سه هر . 

سپهر سمت به برگشت يكدفعه اميرعلي كه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كرد نگاه اميرعلي به ترس با نفس . 

عوضي شو بلند:اميرعلي . 

چي؟:سپهر  

شو پا و كن بلند اينجا از كثيفتو تن گفتم:اميرعلي . 

تو،:سپهر  

 سمت برد و كند زمين روي از و سپهر و رفت جلوتر و كرد قطع رو سپهر حرف اميرعلي

دوييد سرش پشت هم نفس و بيرون رفت خودشم بيرون كرد پرتش آشغال يه عين و در . 

رواني؟ ميكني چيكار:سپهر  

بيفت راه و ببند نجستو دهن:گفت و تر جلو كرد پرتش و كرد بلندش اميرعلي . 

كن ولم:سپهر ! 

بيفت لجن،راه شو خفه:اميرعلي . 

ميبريم؟؟ كجا:سپهر  

 مثل لجني و كثيف آدماييه براي خوبيه جاي پليس،اينقدر پيشه هم اونجا تهران،از:علي امير

 !تو

پليس؟ پيش ببري و من ميخواي مطمئني:گفت و رفت عقب و وايستاد سپهر ! 

 آره:زد صورتش به ديگه مشته يه و پريد سمتش به دوباره و شد تموم صبرش اميرعلي

 خونت از نفس خاطر به فقط:زد داد بكشمت خودم ميخواستم!هرزههه،مطمئنم مطمئنم،مرتيكه

كنن كارت چي ميدونن اونا قانون به ميسپرمت گذشتم،اما . 

بيفت راه شو پا:گفت و شد بلند بعد . 

نيست نفس نفع به اصال پليس پيش من بردن اما:گفت خونسرد سپهر ! 

من خاطر به:گفت و گرفت جلوشو نفس كه بره سپهر سمت به دوباره اومد اميرعلي . 

بيشرف نيار زبونت به و نفس اسم:گفت و كرد باز و بست چشماشو كالفه اميرعلي . 

داد تكون لباساشو و شد بلند شنا روي از سپهر . 

نيست؟ من نفع به چي براي:پرسيد نفس بار اين  



ميشه پخش فيلمات آخه:گفت و زد زني بهم حال لبخند سپهر ! 

مشت دستاش و بود شده قرمز چشماش شد،اميرعلي خيره سپهر به بهت با نفس ! 

گرفته فيلم ازت كه بود اتاق تو هم دوربين يه شب اون:سپهر ! 

نميشه پخش وقت هيچ اونا بكشمت همينجا اگه اما:گفت عصبانيت با اميرعلي . 

 چيكار سپردم هست،بهش اونم دست ميشناسي،فيلما كه و ميشه،شهاب چرا:گفت و خنديد سپهر

بكنه بايد . 

 جلو بهتره من نظر به:گفت سپهر ايندفعه كه برداشت خيز سپهر سمت به هم باز اميرعلي

 نياي،

 مهندس آقاي ميشه بد عشقت براي آخه:گفت كه كرد نگاه سپهر به پرسشي و وايستاد اميرعلي

 !!رادمنش

انداخت پايين سرشو شده منقبض صورتي و نشسته خون به چشماي با اميرعلي . 

 و بكنيد فكراتونو برم،خب و بگم بهتون همينارو فقط كه اينجا ميرم،اومدم ديگه من:سپهر

كنيد انتخاب راهو بهترين . 

رفت هم بعد . 

 سوزاني و سنگين نشست،آفتاب پشتش هم نفس و افتاد زمين روي همونطوري اميرعلي

نميكردن حسش اصال اونا ولي بود افتاده روشون . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رادمنش؟ خانم الو:سپهر  

نشد؟ ازشون چيشد،خبري:راحله  

زمين توي رفتن شدن كنم،آب پيداشون نتونستم نه،متأسفانه:سپهر ! 

خوب،فهميدم خيلي:راحله . 

فعال.ميگم بهتون شد خبري اگر بازم:سپهر . 

فعال:راحله . 

--------------- 

ميزد قدم خيابون تو داريوش . 

گرفت و نفس شماره و اورد در جيبش از و گوشيش . 

داد جواب نفس بوق تا چند بعد . 

الو؟:نفس  

دخترم؟ الو:داريوش  

داشتن بغض دو هر . 

بابا بفرماييد:نفس . 

دخترم؟ دادي،كجايي جواب گوشيتو عجب چه:داريوش  

احتماال نميكنيد باور شما بگم جارو هر داريد؟منكه اطمينان من به شما مگه:نفس ! 

ميكردن گريه دو هر همينطور هم نفس بود گونش رو اشكاش داريوش . 

بابا؟:نفس  

بابا؟ جان:داريوش  

داشتيد؟ كارم:گفت سختي به نفس  

نفس؟:داريوش  

نفس؟ جان:نفس  

داري؟ دوست و اميرعلي تو:گفت و گرفت شدت اش گريه داريوش  



فهميدين؟ شماهم پس:گفت و كرد تلخي اي خنده گريه ميون نفس  

نميدونستم من فقط انگار:داريوش . 

نداره اهميت برام هيچي بابا،ديگه نيست مهم ديگه:نفس . 

بودم عشق اين مخالف صد در صد ميفهميدم قبلتر اگه:داريوش . 

چرا؟:نفس !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بودم سپرده اون دست رو تو من كنه پيدا عالقه تو به نداشته حق اميرعلي چون:داريوش

 تو و بودي نوجوون يه كه تويي عاشق بشه،اونم عاشقت اينكه نه باشه مواظبت كه بودم سپرده

 باشه پشتت برادر عين تا دستش سپردمت بشي،من يكي عاشق بخواي كه بوده طبيعي سن اون

بره هرز طرفت دستش و چشم نه . 

ميگيريد تصميم عجوالنه داريد ميكنيد،بازم قضاوت زود داريد بازم بابا:نفس ! 

 ميدونسته عشق،اونم اين از نگفته بهم چيزي همينا خاطر به هم اميرعلي ميكنم فكر:داريوش

ديوونم يه من ميدونن ميكنم،همه قضاوت زود و ميكنم فكر اينطوري من . 

نبود اين اصال من منظور بابا:نفس ! 

شدم،من همتون زندگي خرابي باعث واقعيته،من يه اين نفس نه:داريوش ! 

ميشنيد داريوش و گريش صداي فقط و كرد سكوت نفس . 

بابا؟ نداريد كاري:نفس  

كجايي؟ بگو فقط:داريوش  

باشيد مطمئن امنه جام هستم جا هر:نفس . 

اميرعليي؟ پيش:داريوش  

اميرعليم پيش آره:نفس . 

و، نفس متأهله االن اميرعلي:داريوش  

باشيد،خدافظ خودتون برم،مواظب بايد من بابا:گفت و بريد و داريوش حرف نفس . 

كرد قطع و تلفن سريع و . 

 فكر پاشيدش هم از خوانواده به و كرد گريه صدا بي كرد گريه و كرد قطع و تلفن هم داريوش

 .كرد

امنه جاش و اميرعليه پيش كه بود شده راحت نفس از خيالش حداقل اما . 

 و بود انداخته اميرعلي و نفس عشق وسط و خودش كه ميكرد چيكار غزاله با بايد حاال اما

بود شده جداييشون باعث ! 

داشت؟ تصميمي چه سپهر حاال  

بكنه؟؟ چيكار ها فيلما اون با ميخواست ! 



افتاد راه دنبالش هم نفس كه رفت كلبه سمت به و شد بلند زمين روي از اميرعلي . 

كني؟ چيكار ميخواي:نفس  

كنم؟هان؟ چيكار كه ميخواي ازم تو:گفت و شد نفس سينه به سينه و برگشت كلبه دم اميرعلي  

است همه نفع به كه كاريو:نفس . 

چيه؟؟؟ كار اين بگيد ميشه:اميرعلي !! 

 بشيم سپهر تسليم اينكه حتما:گفت خودش اميرعلي كه انداخت پايين سرشو و كرد سكوت نفس

 سياه روزگارشو!نميكنم كار همچين نفس،من بكنه؟؟نه ميخواد دلش كه غلطي هو آره؟؟بزارم

 بيا كوتاه آشغال  اون برابر در من:زد كنه،داد پخش و المصب فيلماي اون بخواد اگر ميكنم

نفس،نيستمممم نيستم ! 

وايستاد نفس صداي با كه شد كلبه وارد و برگردوند و روش . 

ام حامله من:نفس . 

بكنه نميتونست حركتي بود،هيچ زده خشكش و بود ايستاده سيخ اميرعلي ! 

اي؟ حامله:گفت كندن جون با و چرخيد پاهاشو رو سختي به ! 

سپهر ام،از آره،حامله:گفت محكمي و قاطع صداي با نفس . 

فهميدي؟ كجا از:گفت طوالني مكث بعد اميرعلي !! 

فهميدم ديروز همين خودمم:نفس . 

 دستاش كرد،دوباره باز و بست كالفه چماشو عصبانيت تو هميشگيش عادت طبق اميرعلي

ميچكيد خون چشماش از بود،دوباره شده مشت ! 

 نشده تر خراب اين از تا بشم سپهر تسليم بايد من اما نميدونم رو تهران،تو برگرديم بايد:نفس

 !ام

نداري، حق تو:اميرعلي  

 نيستيم غزاله و سپهر و تو و من فقط ديگه االن:گفت داد با و كرد قطع و اميرعلي حرف نفس

 گناهي چه بچه اين:گفت بغض با و كرد اشاره شكمش وسطه،به هم بچه اين پاي اميرعلي،حاال

 !!داره؟

نفس،:اميرعلي  



ميمونم باهاش شده بچمم خاطر به:گفت و بزنه حرفي اميرعلي نزاشت هم باز نفس . 

ميگي؟؟؟؟ داري چه هست حاليت هيچ:گفت عصبانيت و داد با اميرعلي ! 

 من اميرعلي.ميرسم مقصدم به نكني دخالتي تو بلدم،اگه خودم حاليمه،راهمم من آره:نفس

باشم سپهر با ميخوام ! 

باشه گفته نفس رو جمله اين نميشد شد،باورش خيره نفس به بهت با اميرعلي ! 

برم جوري يه خودم كه بگو نميرسوني تهران،اگرم برسوني و من دارم خواهش ازت و:نفس . 

كن جمع وسايلتو:گفت زور بيينه،به اشكاشو نفس نزاشت و شد نفس به پشت اميرعلي . 

باال رفت و رفت كلبه چوبي هاي پله سمت به و.ميكنم جمع ممنون،االن:نفس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شو پياده . 

شد پياده ماشين از اميرعلي صداي با نفس . 

 وقت چند اين بدونن اگه:گفت اميرعلي كه رسيدن عمارت در به و كردن طي و حياط دو هر

ميشه بد بوديم باهام و . 

كنم چيكار ميدونم نباش،من نگران:نفس . 

داني خود:اميرعلي !! 

شدند سالن داخل و شدن ساختمون وارد دو هر . 

بود نشسته طرف يه كي هر و بودن همه . 

گفت واااي يه دلش تو و داد تكون تأسف به سري ديد هم كنار و نفس و اميرعلي وقتي راحله . 

ميگم عوضيم تو دو شما بوديد؟؟هانن؟با كجا:گفت و سمتشون اومد و شد بلند خشونت با غزاله  

بوديد؟؟؟؟ گوري كدوم  

دهنتو ببند:اميرعلي . 

زنتمممم من:زد ببنديم؟؟؟جيغ دهنمونو هم ما بكنيد خواستيد غلطي هر شما اا:غزاله ! 

كنيد تمومش:گفت بلند و اقتدار با كوروش كه بده رو غزاله جواب اومد اميرعلي ! 

نشست و رفت كنار غزاله و شدن ساكت دو هر . 

 يه ميخوام كنيد،امروز گوش همه:گفت نفس كه بگه چيزي خواست و شد بلند گريه با منيژه

بگم بهتون و مهمي خيلي چيزاي ! 

 دختر رادمنش نفس من:كرد شروع لرزون دستاي و اشك و بغض با و ايستاد سالن وسط رفت

كنم ازدواج كه گرفتم رادمنش،تصميم داريوش ! 

 چون،مكثي كنم ازدواج باهاش شناختينش،ميخوام همتون ديگه ميكنم فكر كه سپهر،سپهري با

دارم دوسش چون:داد ادامه و كرد نگاه اميرعلي چشماي تو و كرد . 

بكنه چيكارش نميدوست و بودتش گرفته سنگيني بغض اميرعلي . 

 موند،عين كنارم روزه چند اين تو كه بود كسي تنها اميرعلي:گفت غزاله به رو برگشت نفس

 من نبود اميرعلي نميشدم،اگر آشنا سپهر با هرگز من نبود اون برادر،اگه يه حامي،مثل يه

ميميردم بشم عاشق اينكه بدون ! 



 سالم و ندزديم،صحيح پسرتونو من راحت خيالتون:گفت و كرد كوروش و راحله به رو نفس

شما خدمت ! 

 يا باشيد راضي شما كه نيست مهم برام:گفت داريوش و منيژه به رو و برگشت نفس

 كاري هر.ميكنم كاري هر بهش رسيدن براي و دارم دوست سپهر من كه اينه نباشيد،مهم

اينكه، خاطر به ميكنم  

عاشقشم من:كرد داغونش نفس بعدي جمله كه ميگه چي نفس ببينه تا بود منتظر اميرعلي . 

دارم دوست بازم غرورمو شکستی اينکه با دارم دوست رو تو  

دارم دوست حواسم پرته تو به برم که هرجا  

دارم دوست لباسم روی عطرتو کنم می حس  

کمه طاقتم حساسم روت بفهمی که بشناسم اشکام از منو  

بسمه ديگه کمه طاقتم برگردونم بايد رو تو تونم می عشقت بی مگه  

زدم پا پشت هرچی به بخاطرت و رفتی تو   

زدم جا دوباره ولی بری دلم از خواستم می  

زدم صدا رو تو فقط و بستم چشامو  

دارم دوست بازم غرورمو شکستی اينکه با دارم دوست رو تو  

دارم دوست حواسم پرته تو به برم که هرجا  

دارم دوست لباسم روی عطرتو کنم می حس  

( برادران حامد و جليلي سامان/دارم دوست رو تو ) 

 كوروش كه برگشت عقب به و نفهمه كسي تا كرد جمعشون بود،سريع هاش گونه رو اشكاش

كشيد سختي مدت اين چي هر خونت،بسه بير بگير زنتو دست:گفت . 

 هاي سختي چيه كشيده نفس كه هايي سختي:گفت خودش با و زد پوزخند يه دلش تو اميرعلي

چيه غزاله !! 

منتظرتم،خدافظ ماشين تو:گفت و رفت در سمت فقط و نگفت چيزي اما ! 

برداره وسايلشو تا اتاقش سمت رفت خوشحال و شد بلند سريع اميرعلي حرف با غزاله . 

بدونه كارشونو اين دليل ميخواست و داشت كار اميرعلي و نفس با بعدا داريوش . 



نشه پشيمون بعدا تا نميزد حرفي هيچ و بود كرده سكوت فعال همين خاطر به !! 

 اميرعلي بر و دور ديگه نفس كه بود شده راحت ميزد،خيالش بود،لبخند خوشحال راحله

نميشه پيداش . 

رفت و.ميشنوم نظرتونو شب اتاقم،بابا،مامان تو ميرم من:نفس . 

 و خودش و ميزد كرد،زجه گريه زار زار و نشست در پشت و كرد ققل و كرد باز اتاقشو در

ميكرد تخليه خودشو ميتركيد،بايد داشت بود،ديگه سنگين ميكرد،خيلي خالي ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بكشم؟؟چرااا؟ عذاب اينهمه بايد بودم؟؟چرا كرده چيكار من من؟مگه چراا خدايااا  

گرفت رو سپهر شماره و اورد در جيبش از گوشيشو  . 

خانم نفس كردن ما سالم،ياد:داد جواب طوالني بوق چند بعد سپهر ! 

خواستگاريم؟ مياي كي:گفت كوتاه و جدي خيلي نفس  

چي؟:پرسيد تعجب با سپهر  

خواستگاريم؟ مياي كي گفتم:نفس  

كردي فكراتو خب معلومه:سپهر ! 

خواستگاريم؟ مياي كي:كرد تكرار نفس  

ميدونه؟ اميرعلي:سپهر  

ميدونن بابامم ميدونه،مامان:نفس . 

خوبه:سپهر ! 

خوبه؟ چي:نفس ! 

ميگم و ميدونن همه كه همين:سپهر ! 

مياي؟ كي نگفتي:نفس  

زودي زدوي،به به:گفت و زد صدايي بدون پوزخند سپهر . 

فعال خوب،پس خيلي:نفس . 

نفس؟:اومد سپهر صداي كه ميكرد قطع و تلفن داشت نفس  

چيه؟:نفس  

باش منتظرم:سپهر . 

هستم:نفس ! 

كرد قطع و تلفن بعد و . 

 ها گذشته ياد به و انداخت نگاهي باغ اتاقش،به بالكن توي رفت و شد بلند زمين از نفس

 از اي داشت،صحنه اون با كه خاطراتي داشت،ياد اميرعلي با كه خوبي روزاي افتاد،ياد

بترسه و بيفته لرزه به تنش شده باعث كه اومد چشمش جلوي گذشته . 



پيش ساله دوازه يازده، به رفت ! 

 ولش نميرفت،نميتونست كنار چشمش جلو از صحنه اون اما كنه فكر بهش نميخواست دلش

بود چسبيده بهش و ميدوييد دنبالش و نميكرد ول و اون گذشته اصل در كنه،شايد . 

بود شده خواهرش و مادر از اون تنفر باعث كه اي گذشته . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 براش اميرعلي كه داستاني كتاب داشت و بود نشسته باغ توي چمناي روي كوچولو نفس

 روز اون اونم كه منيژه جز نبود،به خونه كسي هيچوقت ساعت ميخوند،اون و بود خريده

بود بيرون دوستاش با هم غزاله!بود خونه . 

تابستوني گرم عصر يه . 

بود سالش يازده نفس . 

 جز كه اي ديگه فرد شنيد،صداي عمارت توي از رو صدايي كه بود خوندنش كتاب گرم

مرد يك ناآشنا،صداي نبود،صدايي خونه اين اهالي ! 

شد داخل و رفت عمارت سمت به و شد بلند نفس . 

 و گذاشت ميز روي و داستانش نكرد،كتاب پيدا و مامانش اما گشت رو آشپزخونه و سالن

اتاقا سمت رفت . 

مامان؟؟ماماني؟:نفس  

جون؟ مامان:زد صدا بازم نشنيد جوابي  

نشد داده بهش جوابي هيچي . 

 و بشنوه صداهارو ميتونست نفس و بود باز يكم اتاق مادرش،در و پدر خواب اتاق سمت رفت

 ادامه اينجوري قراره كي منيژه،تا:شنيد و مرد صداي و رفت كنه،جلو نگاه هم گوشه از

كي؟؟ بيينيم،تا همو يواشكي و بزنيم حرف يواشكي بديم؟همش  

 يه اما بود كرد،بچه نگاه ميزد مادرش به حرفارو اين داشت كه شخصي به متعجب نفس

ميفهميد و چيزايي . 

نميدم طالقت است،ميگه كلمه يه رسول؟حرفش كنم چيكار ميگي:منيژه ! 

مرتيكه كرده غلط:رسول ! 

 عصباني و خورد گره ابروهاش ميزنه حرف اينجوري باباش درباره داره بود فهميده كه نفس

 .شد

 زندگي حق تو و باشي،من داشته خوب زندگي جووني،حقته هنوز منيژه،عزيزم،تو:رسول

منيژه،نداريم؟؟ داريم كردنو ! 

كنم؟؟هان؟ چيكار هامو بچه هيچ داريوش اصال رسول،داريم،اما داريم چرا:منيژه  



 پيش باشه بزار هم نداره،نفس باباش از خوشي دل اونم و ميدونه مونو قضيه كه غزاله:رسول

كه نميشه باباش،چيزي ! 

رسول؟ بيام؟؟آره و بزارم بچمو يعني:منيژه  

بگو چيو همه هم نفس به پس:رسول . 

 يا ميگيره و من طرفه نميدونم حرفا،تازه اين شنيدن  براي است بچه خيلي هنوز نفس:منيژه

 .داريوشو

 شكلي اين باشيم؟تو باهم خوبه راضيي؟اينجوري داريم كه وضعيتي اين از خودت تو:رسول

 تو و ميكني،من خيانت شوهرت به روز هر داري تو!ميكني بيشتر و بيشتر گناهامونو داري

منيژه بوديم هم با اتاق همين تو بار چند ! 

 پدرش به داره مادرش كه بفهمه براش،نميتونست بود باور قابل بود،غير شده بد حالش نفس

 تا بود تر سخت دركش خيلي سن اون تو براش!ميدونه چيو همه هم خواهرش و ميكنه خيانت

 .االن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رسول كافيه:منيژه ! 

كرد نگاه منيژه به و زد كمرش به دستاشو كالفه رسول . 

 و رفت سمتش به هم رسول اورد در يكي يكي لباساشو و انداخت تخت رو خودش منيژه

تخت رو نشست . 

اتاقش تو كرد پرت خودشو و باال طبقه دوييد و شد سالن وارد و اومد عقب يواش يواش نفس . 

بمونه اونجا اين اين بيشتر نبايد ميدونست اما بيفته قراره اتفاقي چي نميدوست . 

 هك بابايي ميكرد،به فكر باباش به و ميريخت كردن،اشك گريه به كرد شروع تختشو لبه نشست

 پدرشو دارن كه بود شده متنفر خواهرش و مادرش از بود،آره شده داشت،متنفر دوسش خيلي

 با و داره شوهر زن يك طرف كه بود شده متنفر هم رسول از!ميزنن دورش و ميدن فريب

 به داشتن كه آشغااليي اون همه ميخورد،از بهم داشت همشون از داره،حالش رابطه اون

نداشتن وجدان عذاب هم اي ذره و ميكردن خيانت باباش ! 

 افتاد زانو بود،دو نشسته پيشونيش رو بود،عرق شده بد حالش روز اون اوردن ياد يه با نفس

 عذاب و ميكرد حمل خودش با و سنگين بار اين سالها اين تموم نشست،تو و زمين كف

 .ميكشيد

غزاله و منيژه خود به حتي بزنه حرفي كسي به باره اين در نميتونست اون . 

 شده تر عاقل و بزرگتر سال يه و بود ساله دوازه دختر يه نفس جلوتر،حاال رفت سال يه حاال

 .بود

 رو اتاقش تو نفس نبود،ايندفعه خونه منيژه جز كسي و بود تابستوني گرم عصر يه هم باز

بود كارش بود،غرقه طراحي مشغول بود نشسته تختش . 

 بره دوستاش از يكي با شده مجبور  روز اون ولي بود خونه موقع اون روز هر منيژه آره

بود كرده گير ترافيك تو هم حاال و بيرون . 

بشه خونه وارد ميتونست و داشت و عمارت كليد حتي رسول اما ! 

هميشه ساعت،مثل همون داشت قرار منيژه شد،با خونه وارد قبل هاي دفعه مثل رسول ! 

 اتاق تو رفت و اومد خودش روز اون ولي تو ميوردش يواشكي و بود منيژه هميشه

 طبقه رفت همين نرسيد،براي اي نتيجه به اما گشت و پايين طبقه نيست منيژه ديد خواب،وقتي

نيست يا هست هم نفس كه نميدونست اينو نيست،اما منيژه بود فهميده باال ! 

 



 

كرد باز و در و اورد پايين آروم رو رفت،دستگيره بود نفس ماله كه اتاقي سمت رسول . 

 خشكش و شد گرد چشماش كه اورد باال سرشو اتاق،نفس به رسول اومدن تو و در شدن باز با

 .زد

 خطرناكي وضعيت تو ميدونست كنه،فقط چيكار و بگه چي نميدونست افتاد دستش از مدادش

افتاده گير . 

ميكني؟ غلطي چه اينجا تو،تو:نفس  

ادبي بي و خوشگل بچه چه آي آي:گفت و خنديد و بست و در رسول !! 

ايستاد و شد بلند جاش از بود ترسيده نفس . 

عوضي بيرون گمشو:گفت و كرد اشاره در به نفس . 

ميشناسي،آره؟ منو انگار ببينم،تو وايسا:رسول  

 خواهرم،همتون هم مامانم هم تو هم آشغاليد مشت يه شماها:زد ميشناسمت،جيغ آره:نفس

 .خيانتكاريد

 هولش و گرفت دستاشو رسول كه ميرفت عقب داشت نفس و اومد جلو و زد پوزخندي رسول

 ميدم قول منم باشي خوبي دختر بدي قول:گفت و كشيد و گرفت خودش،موهاشو بغل تو داد

نكنم،باشه؟ برخورد بد باهات  

كن كثافتتت،كمكككك،ولم كن ولم:ميزد حرف و ميزد جيغ نفس . 

ميچسبوند خودش به بيشتر و نفس و ميخديد رسول . 

هستي لجني چه تو بدونه اگر مامانم:نفس . 

نميگي بهش تو:گفت و زد اي قهقهه رسول . 

ميگممم چرا:نفس . 

ميكني غلط تو:رسول . 

 نزن دست بهش:گفت وحشتناكي داد با سر پشت از صدايي كه كنه بغل و نفس كه اومد رسول

 .عوضي

رفت در دستش از نفس و شد شل دستاش رسول .  



ميزنه كتك و رسول داره كه كرد نگاه خوشحالي با اميرعلي عصبي چهره به نفس . 

 شده نفس خوشحالي و لبخند باعث ميزد رسول به اميرعلي كه پيي در پي لگدهاي و مشت

بود اميرعلي چون نداشت ترسي ديگه بود،حاال . 

 كه تهديدايي فهميد،با چيو هم اميرعلي روز بود،اون شده تر آروم يكم اتفاقا اون مرور با نفس

 آب و نشد پيداش جا اون ديگه رسول بود زده بهش كه كتكايي و بود كرده و رسول اميرعلي

 بين و افتاده اتفاقي چه روز اون نفهميدن وقت هيچ غزاله و منيژه زمين،و توي رفت شد

گذشته چي رسول و نفس و اميرعلي . 

 و نداره و كردن فرار جرئت اون ميدونست واقع در و نداشت منيژه به عشقي اصال رسول

 تأمين زندگيشو خرج و بگيره پول ازش ميخواد كه وقت هر بتونه تا بود باهاش همين براي

نشد پيداش ديگه روز اون از اما كنه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زد در به تقي منيژه . 

كرد باز و در قفل و رفت در سمت و كرد پاك شد،اشكاشو بلند نفس . 

اتاق تو اومد كرد باز و در منيژه . 

دخترم؟ خوبي:منيژه  

خوبم:نفس . 

اتاق تو وايستاد و اومد منيژه . 

گفت منيژه كه بودن سكوت در دو هر : 

داري؟ دوست رو سپهر واقعا تو نفس  

بگم؟ دروغ بهتون بخوام كه داره دليلي دارم،چه آره،دوسش:نفس ! 

ميگي، اومدي يهويي و آخه،يكدفعه:منيژه  

همن عاشق فهميديم يكدفعه كه غزاله و اميرعلي عين:گفت و كرد قطع رو منيژه حرف نفس !! 

مامان ميفته اتفاق يهويي ديگه همينه عشق ! 

 به عشقشون كه عشقي،فعال چه بابا اي:گفت ناراحت و نفس كار ميز صندلي رو نشست منيژه

نشسته گل ! 

چطور؟:نفس  

 ادامه و كرد اميرعلي،مكثي اما داره دوست و اميرعلي هنوزم مطمئنم غزاله طرف از:منيژه

نداشت غزاله به اي عالقه هم ازدواج قبل اميرعلي من نظر به:داد ! 

نخورده غزاله به دستش هنوز اميرعلي ولي كردن عروسي ماهه ميشه،چند باورت نفس ! 

 با نداره غزاله به اي عالقه هيچ اميرعلي ميدونستي كه اين با:گفت حرص با و تعجب با نفس

كردي؟؟؟آره؟؟ موافقت ازدواج اين  

همو، كه گفتن خودشون خب:منيژه  

 همو گفتن مامان،خودشون تروخدا كن بس:گفت پوزخند با و كرد قطع رو منيژه حرف نفس

ميگرفتين تصميم بعد و ميكردين فكر ذره يه نبود بد شمام دارن،اما دوست ! 

 و بيام كوتاه ديگه تو سر نميخوام همين نفس،براي پشيمونم،پشيمونم:گفت بغض با منيژه

بكنم اشتباهي . 



بود كرده بغض هم نفس . 

شدم نابود كنم ازدواج اينكه قبل شد،من نابود كرد كه ازدواجي با غزاله:نفس ! 

چي؟:منيژه !! 

كن هيچي،ولش:گفت و منيژه از برگردوند و روش نفس . 

بگو، نه:منيژه  

دارم احتياج حموم يه به نيست خوب واقعا حالم:گفت و كرد قطع رو منيژه حرف هم باز نفس . 

لطفا:گفت و برگشت منيژه سمت به بعد ! 

 چشماشو و ايستاد كمر به دست كالفه بيرون،نفس رفت و داد تكون غم با سري منيژه

بود بست،خسته . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كشيد دراز تخت رو و انداخت شونش رو آزادانه و كرد خشك موهاشو نفس . 

بود سقف به خيره و بود كشيده دراز حركتي كوچكترين گذاشت،بدون شكمش رو دستشو . 

دارم؟ نگه رو تو بايد واقعا يعني:كرد زمزمه ناراحت و خسته  

 چه كردم؟تو گناهي چه من اما گناهه كار ببرمت؟اين بين از بايد يا:گفت كوتاهي مكث با

بياي؟ بدنيا ميخواي كه كردي گناهي  

 و شد گرم چشماش دقيقه چند بعد و نكرد فكر چيز هيچ به نكرد فكر ديگه و بست چشماشو

داشت احتياج خواب اين برد،به خوابش ! 

-------------- 

كرد بيدار و نفس و افتاد اتاق تو خورشيد رنگ زرد نور . 

شد بلند و كشيد چشماش به دستي . 

 تصميم اين پس از كه نبود مطمئن زياد هم خودش اما بود گرفته تصميمي يه خواب قبل ديشب

 !!بربياد

تو رفت و كرد باز و دستشويي در . 

 و كمد سمت رفت و اومد پريد،بيرون سرش از كامال خواب كه زد صورتش و دست به آبي

پوشيد و لباساش . 

پايين رفت و كرد باز و اتاق در . 

كرد متوقفش داريوش صداي ميشد،كه رد سالن از بايد خونه از رفتن بيرون برا . 

سالم عليك:داريوش ! 

بخير صبح:گفت كنه نگاه داريوش به اينكه بدون و داد بيرون صدا پر نفسشو نفس . 

نفس؟ بگي بخير صبح بقيه به نميخواي:گفت باز داريوش كه كرد حركت دوباره  

بابا؟؟ چيه اينكارت معني:گفت عصبي و برگشت عقب به ايندفعه نفس  

باشه ادب بي دخترم نميخوام هيچي،فقط:گفت تعجب با داريوش . 

 ادب كي ميدونم خودم من باشيد من فكر به نميخواد شما آهان،مرسي:گفت عصبي و تند نفس

باشم نداشته كي باشم داشته ! 

زدنه؟ حرف طرزه چه اين:داريوش ! 



ميكردن نگاه نفس و داريوش بحث به سكوت با بقيه . 

كنيد،ول،ميفهميد؟ بابا،لطفا،خواهشا،ولم:نفس  

رفت و كوبوند و در هم بعد ! 

نگفتن هيچي هم بقيه و انداخت پايين سرشو دلخور داريوش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نازي؟ الو  

كجايي؟؟ تو دختر به:نازنين ! 

 فكر نيس؟رسما ازت خبري وقته چند االن ميدوني:داد ادامه نازنين كه بده جواب اومد نفس

ديگه مردي كرديم ! 

 بودمم كجا وقت چند ندارم،اين حوصله اصال نازي،ببين هي:گفت و كشيد پوفي كالفه نفس

بده منو جواب فقط بماند،تو . 

بدياا توضيح چيو همه بهم بايد بعدا بابا،بگو،ولي خوب خيلي هووو:نازي ! 

 كار يواشكي و ندادن بهش مجوز اما دكتره ميگفتي داشتيد،كه فاميل يه يادته نازنين:نفس

 ميكنه؟

بود،چطور؟ مامانم خب،دخترخاله آره:نازنين  

ميده؟ انجام هم جنين سقط گفتي:پرسيد ترديد و شك با نفس  

ميده،خب؟ انجام اوهوم:نازنين  

ميدي؟ بهم آدرسشو:نفس  

چيكار؟ ميخواي:پرسيد مشكوك نازنين  

نه؟ يا هيچي،ميدي:نفس  

نفس،:نازنين  

 از يكي به بدم تو،ميخوام دست از نازي واي:گفت عصبي و كرد قطع و نازنين حرف نفس

ميدي؟ فاميالمون،حاال ! 

نشو،بنويس عصبي باشه:گفت سريع نازنين . 

ميكنم حفظ بگو:نفس . 

 به ميكردو زندگي تنها و بود ساله ٤٠ زني كه مامانشو خاله دختر اميني دكتر آدرس نازي

داشت شك نفس به همچنان نازنين كردند،اما خداحافظي و داد نفس . 

بود وايستاده بود داده بهش آدرسشو نازنين كه اي خونه جلوي نفس . 

بود قديمي خيلي بيرونيش شهر،نماي پاييناي پايين بود اي خونه . 

نه يا ميكنه درستي كار داره كه داشت شك كنه،هنوزم چيكار نميدونست . 



رفت جلو و برداشت قدمي باالخره . 

بيرونش برعكس بود مدرن كامال خونه توي شد،نماي ساختمون وارد شد، خونه داخل ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



منشي ميز سمت رفت . 

خانم سالم.نفس . 

سالم،بفرماييد:منشي . 

كنم صحبت دكتر خانم با ميخواستم:نفس . 

داشتيد؟ وقت:منشي  

ضروريه كارم نه،ولي:نفس ! 

چيه؟ مشكلتون:منشي  

بدم؟ توضيح شما به بايد:نفس ! 

بله تو بريد بخوايد اگر:منشي ! 

اومدم جنين سقط براي:گفت حالت همون با و شد كالفه نفس . 

باشيد منتظر:گفت و كرد نفس پاي تا سر به نگاهي منشي . 

منشي ميز جلوي صندلي رو نشست و داد تكون سري نفس . 

بودن منتظر و بودن نشسته هم ديگه زن و دختر تا چند . 

اومد بيرون دكتر اتاق از ساله ٢٤،٢٥ تقريبا دختري . 

تو بريد ميتونيد:گفت و كرد اشاره نفس به منشي . 

تو رفت و گفت ممنوني و شد بلند . 

عزيزم بشين:گفت و كرد جا به جا صورتش رو عينكشو اميني دكتر . 

نشست و زد كوتاهي لبخند نفس . 

دخترم؟ چيه كارت:اميني دكتر  

براي، من دكتر راستش:نفس  

 و بفهمم و بشنومم نبايد كه حرفايي خيلي من عزيزم،اينجا كه نداره خجالت:اميني دكتر

 بد خيلي حرفاي اينجا ميان كه هستن گستاخي و ادب بي هاي آدم ميفهمم،اينقدر و ميشنومو

عزيزم باشي،بگو بدي دختر نميخوره بهت اصال كه ميزنن،تو . 

اومدم جنين سقط براي:گفت تخت خياله با و زد دوباره لبخندي اميني دكتر مهربوني به نفس . 



سالته؟ چند تو:گفت و باال رفت ابروهاش و شد محو صورتش از لبخند اميني دكتر  

٢٤:نفس . 

نميخوره بهت اصال:دكتر ! 

نه؟ يا ميديد انجام نگفتيد آره،خب:نفس ! 

مطمئني؟ البته،ولي:اميني دكتر ! 

بله،مطمئنم:گفت مكث كمي با نفس . 

كن پر و بگير و برگه اين پس:دكتر . 

كرد امضا و نوشت و اطالعات تمام نفس . 

ميخوام كمك بيا پرستو؟پرستو:زد داد و كرد باز اتاق در و شد بلند دكتر . 

بكش دراز تخت اون رو شو پا:گفت نفس به رو بعد . 

كشيد دراز تخت رو رفت و شد بلند داشت كردنش پنهون در سعي كه ترسي با نفس . 

كه؟ نميترسي:دكتر  

نه،نميترسم:گفت و كرد پاك دستش با و پيشونيش رو عرقاي نفس . 

بود دستيارش و ميكرد كار اميني دكتر با كه بود سالي چند كه بود ساله ٣٠ دختري پرستو . 

اي؟ كنم،آماده بيهوشت ميخوام:اميني دكتر  

ام آماده:نفس . 

كارشون به كردن شروع پرستو و دكتر . 

نميشي؟ پشيمون:پرستو  

نه،نميشم:نفس . 

شد بيهوش و نشنيد صداهارو كم كم ديگه . 

 

 

 



كرد نگاه اطرف به و كرد باز آروم چشماشو . 

كرد پيدا موقعيتشو . 

خوبي؟:پرستو  

كنم فكر:نفس . 

ضعيفه خيلي بدنت معلومه:پرستو ! 

اوهوم:نفس . 

پشيموني؟:پرستو  

نه:نفس . 

نه؟:پرسيد تعجب با پرستو !! 

 كي هر از عمل بعد هم عمل قبل هم سوالو اين من جالبه:گفت پرستو كه داد تكون سري نفس

 كسي اولين ميشن،تو پشيمون بعدش نه،ولي ميگن همه قبلش ميپرسم كنه سقط ميخواد كه

نه ميگي هم بعدش كه هستي !! 

ميكنه فرق اونا همه با من وضعيت اينكه خاطر به شايد:نفس . 

چطور؟:پرسيد كنجكاو پرستو  

برم ميخوام:گفت و شد بلند پرستو حرف به توجه بي نفس . 

نشده خوب هنوز نميتوني،حالت:پرستو . 

برداشت كيفشو و  رفت مبل سمت.نيس مهم:نفس . 

بود كرده خالي بدنش و بود شده سفيد گچ مثل رنگش پيچيد شكمش تو بدي دردي . 

برو درك به:پرستو . 

كرد باز و در و انداخت پرستو به تفاوت بي نگاهي نفس . 

اآلن، بري،تو نميتوني:گفت و شد سبز جلوش اميني دكتر  

كنم؟ پرداخت بايد چقدر بگيد ندارم،فقط حوصله دكتر،اصال:نفس  

ميگه بهت منشي برو:دكتر . 

ميكرد درد جاش همه ميزد منشي،لنگ ميز سمت رفت و شد رد نفس . 



بيرون اومد داد و پول اينكه از بعد . 

بست چشماشو و داد تكيه شيشه به گرفت،سرشو دربست يه . 

بود نخورده هيچي ديروز بود،از افتاده گود چشماش زير . 

 خودشو،بچه بچه بود،اونم كشته و كسي يه وجدان،اون عذاب به شبيه داشت،حسي بدي حس

نميخواستش اون بود،اما اون مال ناخواسته كه اي . 

 اميرعلي بدونه،فقط هم سپهر نميخواست،نميخواست رو بچه اون بفهمه،نفس كسي نميخواست

نميدونست و سقط ماجراي اونم كه ميدونست رو قضيه اين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آقا داريد نگه همينجا . 

بفرماييد:راننده . 

شد پياده ماشين از و كرد حساب رو كرايه نفس . 

شد وارد و رفت ساختمون سمت . 

٤ طبقه رفت و رسوند آسانسور به خودشو زورش تمام با . 

شد شركت داخل و اومد بيرون آسانسور از . 

شد نزديك منشي ميز به . 

 رادمنش،خوب خانم سالم:گفت خوشحالي با و شد بلند جاش از نفس ديدن با منشي

وقت چند هستيد؟نبوديد ! 

خوبم عزيزم،مرسي سالم:گفت و زد كوتاهي لبخند و اورد فشار خودش به نفس . 

خداروشكر خب:منشي . 

هست؟ مهندس:نفس  

نيست پيششون كسي بفرماييد بله:منشي . 

در سمت رفت و داد تكون سري لبخند با نفس . 

شد اتاق وارد و زد در به تقي . 

شد خيره نفس به و كرد بلند ها پرونده روي از سرشو سپهر . 

بكشن گاوي،گوسفندي،چيزي ميداديم دستور مياريد تشريف ميگفتيد!رادمنش خانم ا: سپهر !! 

 سپهر،اومدم ندارم حوصلتو:گفت بدش حال و صورتش روي اخم با اومد جلو قدم چند نفس

برم و بگم بهت چيزي يه اينجا . 

بگو،ميشنوم:گفت سينه به دست و ميز طرف اون اومد و شد بلند صندليش روي از سپهر . 

 پوزخندي بگم،بعد بهت گرفتم تصميم نگم،آخر يا بگم بهت كه رفتم كلنجار خودم با خيلي:نفس

بدوني كه حقته شايد:داد ادامه و زد ! 

بگي؟ ميخواي چي:پرسيد كنجكاو سپهر  



 بودم رفته بوديم شمال كه پيش وقت چند:گفت لحظه چند بعد و كرد سكوت اي لحظه چند نفس

ام حامله: گفت مكثي كه،بعد فهميدم بدم،اونجا آزمايش . 

اي؟ حامله:گفت و شد خيره نفس به بهت و تعجب با سپهر  

نه ديگه االن:نفس . 

نه؟؟ ديگه االن چي چي؟يعني:سپهر  

كردم رفت،سقطش بين از بچه نداره،اون وجود اي بچه ديگه يعني:نفس . 

كردي؟؟ چيكار تو:گفت و اومد جلو عصبي سپهر  

كردم و ميكردم بايد كه كاري:نفس . 

؟!كردي؟؟هاان اينكارو حقي چه به تو:سپهر  

بكني باهام كثيفو كار اون و شي نزديك بهم كردي جرأت تو كه حقي همون به:نفس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نفس،:سپهر  

 از كه بگم بهت اينو شو،اومدم سپهر،خفه شو خفه:گفت داد با و كرد قطع و سپهر حرف نفس

 جديد برنامه يه منتظر هروز هر بايد كني زندگي من با ميخواي اگه همينه برنامم بعد به اين

برو كن باشي،ناراحتي؟؟ولم من از . 

 توهه،اصال با رفتم،حق تند يكم ميكنم خوب،فكر خيلي:گفت و داد بيرون نفسشو كالفه سپهر

اصال نكن فكر كن،بهش بياد،ولش كه نبود موقعش االن بچه اون . 

خواستگاري؟ مياي كي:گفت و رفت عقب به سپهر حرف شدن تموم با نفس  

خوبه؟ شب فردا:سپهر  

خوبه:نفس . 

رفت و كوبوند و كرد باز و در بعد . 

گرفت و شهاب شماره و گرفت دستش تو و موبايلش و رفت ميزش سمت سپهر . 

داداش؟ چطوري به:داد جواب بوق چند بعد شهاب  

دستته؟؟ فيلما شهاب سالم،خوبم،ببين:سپهر  

ميز،جلومه رو االن داداش،همين آره:شهاب . 

شركت بيار دار برش خوب خيلي:سپهر . 

چيكار؟ االن؟ميخواي:شهاب ! 

كن گوش منو باش،حرف نداشته كارا اين به كاري تو:سپهر . 

ميام باشه،االن:شهاب . 

منتظرم:سپهر . 

فعال:شهاب . 

ميز رو انداخت و كرد قطع و گوشي سپهر . 

 گرفته و تصميم اين بود وقت كرد،خيلي فكر بكنه ميخواست كه كاري به و ميز لبه به داد تكيه

 .بود

نداشت دادن دست از براي چيزي ديگه سپهر . 



------------- 

 و ميلرزيد دستاش رسوند،هنوزم خونه به خودشو دربست به با و بيرون زد ساختمون از نفس

ميداد عذابش داشت كه بود شكمش تو عجيبي نبود،درد خوب حالش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شد سالن وارد و رفت و كرد باز رو خونه در . 

بودي؟ كجا:منيژه  

بريد؟ قبرم،ميخوايد سر:گفت و كرد باز و بست كالفه چشماشو نفس  

ميزني؟ حرف مامان با اينجوري چته؟چرا:گفت و شد بلند جاش از غزاله  

بزنم حرف چجوري كي با بگي من به تو مونده همينم:گفت و زد داري صدا پوزخند نفس ! 

نفس كن صحبت درست بزرگترت خواهر با:منيژه ! 

 هميشه مثل خوبه!!دختر و مادر وايستاديد هم پشت خوب آفرين،چه:گف و زد دستي نفس

 !ديگه

باال رفت و رفت ها پله سمت به بعد . 

باال اومدن و دوييدن پشتش غزاله و منيژه . 

اتاق تو اومدن هم غزاله و تو،منيژه رفت و كرد باز اتاقشو در نفس . 

نبود خونه غزاله و منيژه و نفس جز كسي . 

بيفتيد؟؟ راه من پشت ميخوايد پوووف،همينجوري:نفس  

 كردم،ديگه لوس رو تو زيادي ميگه،من راست بابات چيه ميدوني:گفت و اومد جلوتر منيژه

ميكني داري ميخواد دلت كه غلطي هر ! 

كردم؟؟ چيكار من مگه واييييي:نفس  

مياري؟؟ در بازي مسخره و نميدي جواب بودي كجا ميگم بهت چرا:منيژه  

شد؟ بودم،خوب سپهر پيش:نفس  

نداري كه هم حيا ذره واال،يه خوبه:غزاله ! 

 از مردم خدا ميزنه،واي حرف حيا از داره كي ببين:گفت و كردي بلندي خنده يكدفعه نفس

 !!!!!خنده

بودي؟ باهاش ميگي من چشم تو ميزني زل بعد بيرون ميري پسره با ميشي پا:منيژه  

چه؟ شما به چيه؟اصال اشكالش:نفس ! 

مادرتمممم من:زد داد منيژه . 



 تحليل ديگه انرژيشم و بود گرفته نزاررر،بغضش خودت رو،رو كلمه اين اينقدر:زد جيغ نفس

حيدري منيژه خانم كشيدي گند به رو كلمه اين:داد ادامه سختي به و گريه با بود رفته !! 

ميكردن نگاه نفس به حيرت و تعجب با غزاله و منيژه . 

 قرار سپهر با نداره اشكالي منكه:داد ادامه و ايستاد منيژه روي به رو و اومد جلو قدم چند نفس

لعنتييييي داشتي شوهر كه تو:زد جيغ چي؟؟ تو شوهر،اما نه دارم نامزد نه بزارم،من !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نفس؟ ميگي داري چي:گفت بغض با و بود شده جمع چشمش تو كه اشكي با منيژه  

بود شده سرازير صورتش رو اشكاش هم غزاله . 

 بهش كردي؟چرا بابا با و اينكارو كردي؟چرا اينكارو چرا ميگم ميگم؟دارم چي من:نفس

داشت داشت،ميفهمي؟؟؟؟دوست دوست كردي؟؟اون خيانت . 

 و داشتي قرار معشوقت با كه يادته و روز اون:داد ادامه نفس كه انداخت پايين سرشو منيژه

 با غزاله!هستم كه من اما نيستي تو ديد من اتاق تو اومد بيشرف اون روز رسيدي؟؟اون دير

كرد نگاه نفس به منتظر و ترس . 

كرد؟ باهات چيكار:گفت و شد خيره نفس به ناباوري با و اورد باال سرشو منيژه  

 اون تو ميشدم؟؟اونم نابود ميومد؟ميدوني سرم باليي چه بود نرسيده اميرعلي اگر ميدوني:نفس

مامان،ميمردم ميمردم!سن ! 

ميدونه؟ هم اميرعلي:گفت و اومد جلو غزاله ! 

هستيد كثيفي آدماي چه شماها كه ميدونه،ميدونه آره:نفس . 

 بكني؟؟اون و كار اين بابا با تونستي تونستي؟؟چطور چطور تو:گفت و رفت غزاله سمت

آشغاللل بود پدرت . 

 خرابش و مقدس كلمه اين ديگه:گفت عصبي ولي آروم و رفت منيژه سمت دوباره نفس

 شما خانم،كه غزاله ميخواد لياقت بودن خانم،زن منيژه ميخواد لياقت بودن مادر!نكن

ميكرد سكته حتما مگرنه نميدونه چيزي بابا كنيد خداروشكر نداريد،بريد . 

ميدونه؟ كي ديگه:گفت نفس به كردن نگاه بدون منيژه  

 و ميكشيم دوش به و راز اين سالهاست كه اونيم و ميدونيم،من اميرعلي و من فقط:نفس

ميكنيم حس سنگينيشو . 

 

 

 

 

 



بيرون بريد من اتاق از حاالم:نفس ! 

بيرون گفتم:زد داد ايندفعه نفس كه بودن شك تو هنوز غزاله و منيژه . 

رفتن بيرون اتاق از دو هر . 

نشست و رفت تختش سمت نفس . 

گرفت و اميرعلي شماره و برداشت گوشيشو . 

 و اتاق بيرون رفت و گفت ببخشيدي گوشيش رو نفس اسم ديدن با بود جلسه تو اميرعلي

الو؟:داد جواب  

سالم:نفس . 

شده؟ سالم،چي:اميرعلي  

داري؟ كار:نفس  

نيس بگو،مهم:اميرعلي . 

بودند شده خسته و سخت دو هر بودن خشك و سرد دو هر . 

كردم سقطش:نفس . 

چي؟:گفت تعجب با اميرعلي  

كردم سقط بچرو:نفس . 

كردي غلط تو:گفت داد با اميرعلي . 

چرا؟:نفس  

 ميومد سرت باليي وقت يه نميگي دادي،بيشعور انجام كار سرخورد چي برا:اميرعلي

چي؟هاننن؟؟ ميمردي خودت بچه جاي به چي؟؟اگه   

ام زنده متأسفانه كه فعال:نفس . 

بيام باهات ميگفتي من به ميكني،حداقل لجبازي تو،همش دست از واي نفس واي:اميرعلي !! 

شد تموم ديگه اينه شد،مهم تموم ديگه اميرعلي:نفس . 

ميمرد اونم ميشد چيزيش نفس واقعا اگه كرد فكرد اين به گفت پوفي اميرعلي . 



 فردا شد قرار هم بعد كردم سقطش بچرو و ام حامله گفتم بهش سپهر پيش رفتم هم بعدش:نفس

خواستگاري بياد شب . 

ميخوايش؟ گرفتي؟واقعا تصميمتو:گفت و بست چشماشو اميرعلي  

كنم زندگي باهاش آره،ميخوام:نفس . 

غزالست با زندگيي راضي؟منظورم زندگيت از:گفت نفس كه كرد سكوت اميرعلي . 

ميكني؟ فكر چي خودت:گفت و خنديد اميرعلي  

پره دلت انگار:گفت و خنديد هم نفس ! 

خيلي:اميرعلي . 

نفس؟:گفت اميرعلي ايندفعه كردن سكوت دو هر  

بله؟:نفس  

نميزارم:اميرعلي . 

چي؟:نفس  

بگيره سر عروسي اين نميزارم:اميرعلي . 

امير، ببين:نفس  

منتظرمن،خدافظ بودم جلسه تو برم بايد من:گفت و كرد قطع و نفس حرف اميرعلي . 

كرد قطع و تلفن هم بعد . 

 كه چيكاركنه ميخواد اميرعلي كه فكر و ميكرد گوش تلفن ممتد هاي بوق به تعجب با نفس

بود مصمم اينقدر ! 

 .بفرماييد

شد اتاق داخل و كرد باز و در نفس صداي با غزاله . 

بله؟:گفت بود درازكش تخت رو كه همونطوري نفس  

داره كارشه،كارت اتاق تو بابا:غزاله . 

داره؟ چيكارم:نفس  

نميداد نشون چيزيو كه اش نميدونم،چهره:غزاله ! 



ميام منم برو خوب،تو خيلي:نفس . 

پايين رفت و داد تكون سري غزاله . 

پايين رفت و بست كش با موهاشو و شد بلند جاش از هم نفس . 

تو بيا:داريوش . 

بست و در و شد اتاق وارد نفس . 

بشين:داريوش . 

نشست مبل روي داريوش روي به رو و رفت جلو نفس . 

داشتين؟ كارم:نفس  

بزنم حرف باهات ميخوام:داريوش . 

بگيد،ميشنوم:نفس . 

 اميرعلي عاشق كه نبودي تو مطلب،مگه اصل سر ميرم چيني مقدمه بدون:داريوش

سپهر؟هوم؟ ميگي حاال كه بودي؟چيشده  

 اينجور و شم دور ازش بايد و متأهله مرد يه اميرعلي ميگفتيد كه نبوديد شما خود مگه:نفس

 هم درد به اميرعلي و من كه فهميدم ضمن ميكنم،در همينكارو دارم منم حرفا؟؟خب

ترم خوشبخت سپهر با نميخوريم،من . 

مطمئني؟:پرسيد تعجب با داريوش ! 

مطمئنم:داد جواب قاطع نفس . 

كنم؟ باور حرفاتو يعني:داريوش  

 مياد شب فردا سپهر اما نه يا گفت بهتون مامان كنيد،نميدونم باور بايد كه معلومه:نفس

 .خواستگاريم

چيندي خودت هارم برنامه همه خوبه:گفت و داد تكيه مبل به داريوش ! 

برم نداريد من با كاري ديگه اگه:گفت تفاوت بي نفس . 

مياد؟ بدت من از:داريوش  

 اگه ام خسته يكم فقط نمياد بدم شما از من ميكنم،نه بابا،خواهش:گفت و كشيد پوفي كالفه نفس

كنم،ميزاريد؟؟ استراحت برم ميخوام بديد اجازه ! 



انداخت نفس به نگاهي برافروخته اي چهره با و اومد جلو داريوش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بزني؟؟؟ حرف باهام حتي نميخواي باشي،يا من پيش نميخواي ميكنم احساس چرا پس  

ميكرد گوش داريوش حرفاي به و ميكرد بازي بازي دستش هاي انگشت با نفس . 

باشيد مطمئن اينو!نمياد بدم شما از من:نفس . 

 وجدان عذاب كردم،همش ظلم حقت در ميكنم احساس نفس،همش نيستم نيستم،مطمئن:داريوش

بد نفس،خيلي بده خيلي بهت،حالم نسبت دارم ! 

 وجدان عذاب شما به نسبت كه بابا،كسي منم كرده ظلم شما به كه كسي اون:گفت بغض با نفس

شما نه بابا منم داره !! 

چرا؟:داريوش ! 

بدم بهت نميتونم جوابي هيچ كه بابا چرا نپرس:نفس . 

چي؟ براي بگو آخه:داريوش ! 

 قبل مثل چي همه نگه،بزار و حقايق و بمونه بسته سالها اين همه مثل دهنم بزار بابا:نفس

بابا؟؟؟ باشه،باشه  

كردي نگرانم:داريوش ! 

 اولشون زندگي به ميشه،همه تموم چي همه برم خونه اين از نباشيد،منكه نگران:نفس

ميدم بابا،قول ميشه درست چي برميگردن،همه . 

 و اميرعلي و تو قضيه هم عمت ميدونستي:گفت و كشيد موهاش به دستي كالفه داريوش

 ميدونه؟

ميدونستم آره:نفس ! 

بفهمن خالت و عمو و خواهرتو و مادرت نفس،نزار بفهمه اي ديگه كسه نزار:داريوش ! 

بابا ميدونه هم خاله:نفس ! 

كجا؟ از اون:داريوش  

نميدونم هيچي نميدونم،من:نفس . 

ميشه داغون بفهمه خواهرت:داريوش . 

 دخترتون يكي اون كه باشه راحت بفهمه،خيالتون نميزارم:گفت و زد تلخي لبخند نفس

ميشه خوشبخت . 



در سمت رفت و شد بلند جاش از نفس . 

نفس؟:داريوش  

خسته ام،خيلي بابا،خسته:نفس . 

رفت و بسته و در بعد . 

 از كمي وجودش و بريزن آزادانه اشكاش گذاشت و گرفت دستاش تا دو بين سرشو داريوش

بشه خالي مشكالت تمام . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حياط تو رفت و داشت بر جالباسي رو از و ژاكتش نفس . 

شد حياط وارد و بست و در اميرعلي . 

سالم:گفت ميكرد تنش و ژاكتش كه همونطوري نفس . 

شب،حياط؟ وقت سالم،اين:گفت و اومد جلوتر اميرعلي  

بزنم قدم باغ تو يكم ميخوام هيچي،فقط:نفس . 

نميخواي؟ همراه:اميرعلي  

اي؟ پايه:نفس  

بدجور:اميرعلي . 

بريم بزن:گفت و زد لبخندي نفس . 

برداشتند قدم باغ سمت به دو هر و زد لبخند هم اميرعلي . 

خبر؟ چه:اميرعلي  

خبر؟ چه خبر،تو هيچ:نفس  

خبر خيلي:اميرعلي ! 

چيه؟ منظورت:نفس  

گفتم همينجوري هيچي:اميرعلي . 

چيه؟؟ منظورت نميزني،بگو حرف همينجوري وقت هيچ تو!تو دست از امير وايي:نفس  

گفتم همينجوري بابا:اميرعلي ! 

دارم شك بهت منكه:نفس ! 

برميداشتن قدم سكوت در دو هر . 

ميشه تموم چي همه فردا:اميرعلي . 

گفتي؟ چي:گفت ترس با و شد خيره اميرعلي به و ايستاد نفس  

 تموم چي همه و ميفهمن چيو مهميه،همه،همه روز فردا گفتم:داد ادامه و وايستاد هم اميرعلي

 .ميشه



ميكني شوخي:گفت و كرد عصبي كوتاه خنده نفس ! 

گفتم جدي نه،كامال:گفت محكم و جدي اميرعلي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نميكني اينكارو تو:نفس . 

ميبيني:اميرعلي . 

 بدتر چي همه اينجوري:گفت و گرفت ظريفش دستاي تو و اميرعلي يقه و رفت جلو نفس

كنم تموم چيو همه خودم روش با من ميشه،بزار . 

آشغاله،آره؟؟؟ اون با بودنه خودت روش از منظورت:اميرعلي  

اميررر:نفس . 

ميكنه فرق موضوع ايندفعه كه نفس نكن امير،امير:اميرعلي . 

ولي،:نفس  

بدوني بايد خودتم كه هست چيزاييم يه:گفت و كرد قطع و نفس حرف اميرعلي . 

چي؟:نفس ! 

نپرس،لطفا هيچي نفس،ديگه فردا گفتم:اميرعلي !!!! 

عقب رفت و برداشت اميرعلي اي يقه رو از دستاشو نفس . 

شده برگرديم،دير:اميرعلي . 

شدند ساختمون وارد و رفتن عمارت سمت به دو هر . 

تا؟ دو شما بوديد كجا:گفت و اومد جلو غزاله ! 

ميزديم قدم باغ تو داشتيم:اميرعلي . 

آهان:غزاله . 

بريم؟:اميرعلي  

ام،بريم آماده من آره:غزاله . 

كوشن؟ بقيه:نفس  

خودشه كار پي كي هر:غزاله . 

باال،خدافظ ميرم من:نفس . 

باش خدافظ،منتظر:اميرعلي . 



باشه؟ چي منتظر:گفت تعجب با غزاله !! 

باشه منتظر گفتنم هيچي،كال:اميرعلي . 

باال رفت غزاله و اميرعلي به توجه بي نفس . 

چي؟ يعني:غزاله ! 

وقته هيچي،بريم،دير:اميرعلي ! 

بريم نميارم،باشه در تو كاراي از سر منكه:غزاله . 

رفتن و شدن ماشين سوار و شدن خارج عمارت از دو هر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



پاشي؟ نميخواي نفس؟دخترم ! 

مامان؟ چيه:گفت آلودي خواب صداي با نفس  

شو عزيزم،بيدار بخوريم شام ميخوايم:منيژه . 

برد؟ خوابم كي من:نفس  

نديدم رو تو ديگه رفتن كه غزاله و اميرعلي!نميدونم:منيژه . 

ميام االن منم پايين بريد شما:گفت ميشد بلند كه حالي در نفس . 

بخوريم شام هم دوره همه امشب ميخوايم باشه،بيايا:منيژه . 

چطور؟:نفس  

گفته اينجوري بابات:منيژه ! 

ميام باشه:نفس ! 

رفت بيرون اتاق از و شد بلند تخت رو از منيژه . 

پايين رفت و كرد اي شونه موهاشو و زد صورتش و دست به آبي يه اول و شد بلند هم نفس . 

نشست و رفت هم بودن،نفس نشسته ميز دور همه . 

 غمگين صورتي بعد!ميخوريم شام هم با وقت چند بعد كه خوبه چه:گفت خوشحال راحله

نيستن غزاله و اميرعلي بچم حيف:گفت و گرفت !! 

نموند داريوش چشم از دور كه زد پوزخندي نفس ! 

ميكردن زندگي ما با ميومدن اونام آره،كاشكي:كوروش ! 

 تنها هم با ميخواد دلشون زندگيشونه اوله جوونن االن هماا،اونا تو ميزني حرفايي:راحله

چيكار؟ آدم اينهمه بين بيان باشن،اونوقت !! 

خانم،بسه حاال خب:كوروش ! 

ديگه بدم توضيح بايد خب:گفت و كرد اي خنده راحله . 

شد خوردن مشغول و زد كوتاهي لبخند بحث اين ختم براي كوروش . 

نفس ساكتي:داريوش ! 

بگم؟ چي:نفس ! 



كردي؟ چيكارا امروز:داريوش  

نكردم خاصي روز،كار هر مثل:نفس ! 

واقعا؟:داريوش ! 

بگم؟ دروغ بايد چرا:نفس  

پرسيدم نه،همينجوري:داريوش ! 

بله،واقعا:نفس !! 

عزيزم؟ پريدست رنگت اينقدر چرا:راحله ! 

خدا به خوبم من:گفت و انداخت راحله به نگاهي كالفه نفس ! 

؟!ميشي عصباني عزيزم،چرا نگرانته خالت خب:منيژه  

 ديگه كار شما:گفت داد با و شد بلند صندلي رو از بشقابشو تو كرد پرت صدا با قاشقشو نفس

من؟هووم؟؟ كاراي تو كشيدن سرك جز نداريد اي  

نفس:داريوش !! 

كرديد ميديد،خستم گير بهم داريد ديگه،همش ميگم راست بابا؟؟خب چيه:نفس ! 

بپرسم حالتو ميخواستم فقط عزيزم نداشتم منظوري من:راحله ! 

صدا با ايندفعه زد پوزخندي نفس . 

آخه؟ ميندازي راه دعوا چرا بخور غذاتو بشين بگير جان نفس:منيژه !! 

من،:نفس  

رفت عقب قدم يه و شد خفه گلوش تو صداش نفس كوروش داد صداي با . 

ميگيرين؟؟؟ همو پاچه هي گربه و سگ عين خبرتونه چه!!ديگه بسه:كوروش ! 

داداش،:داريوش  

بابا بخوريد شامتونو!ديگه كن تمومش هم تو داريوش:كوروش ! 

 دارم،كنار كارت حياط تو بيا تو نفس:گفت عصبانيت با و رفت در سمت و شد بلند خودش

 .استخرم



 بغل و رسيد استخر كنار به باغ تو رفت و رفت در سمت به داريوش رفتن بعد بالفاصله نفس

وايستاد داريوش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عمو؟ بله  

ميريزي؟؟ بهم رو خونه جو داري همش وقته چند نفس؟چرا چته:كوروش  

عمو؟ منيد با:گفت بغض با نفس ! 

خود،خودتم با آره:كوروش ! 

نكردم كاري منكه اما:نفس !! 

 ميخواد دلت كاري هر ديگه واال!!نكردم كاري ميگه:گفت و زد صداداري پوزخند كوروش

ميكني داري !! 

زود ميكنيد،خيلي قضاوت زود داريد بابا مثل شمام:نفس ! 

خودت،همين زندگي به ميزني گند داري ميگم دارم قضاوتي،من چه:كوروش . 

 تو ميزنم گند دارم خودم مطمئنيد:گفت و رفت جلوتر و كرد پاك آستينش با اشكاشو نفس

خودم؟؟آرههه؟؟؟ زندگي  

چي؟ يعني!نميفهمم:گفت مشكوك و متعجب كوروش  

  واطرافت آدماي بهتر بتوني ببيني،تا بهتر ورتو و دور بتوني تا كن وا چشماتو اينكه يعني:نفس

 عمو چيه نظرت!كني،هان؟ شروع زنت از شروع براي چطوره ميگم من اصال بشناسي

 جون؟

ميدوني؟ راحله درباره چي:كوروش  

كني پيداشون خودت بهتره:نفس . 

ميدونيييي؟؟؟؟ چي نفسسس،بگو:زد فرياد كوروش  

تووو زنه عمو توهه زنه من بدبختي سبب:گفت جيغ با و رفت عقب كمي و پريد نفس !!! 

كرده؟ چيكار اون چرا؟؟مگه:گفت زنان نفس نفس كوروش  

بودم؟؟ كجا نيومدم خونه بار اولين براي من كه شبي اون ميدوني عمو:گفت زجه با نفس  

بودي؟ كجا:گفت ناراحتي با كوروش  

 ميدادم جون سپهر پاي و دست زير داشتم:گفت گريه با و  جيغ با نفس

 عمو،جونننن،ميفهمي؟؟؟؟

نفس؟ ميگي چي:گفت بغض با كوروش  



 همدست سپهر با زنت بود؟ميدوني داده دستوريو همچين سپهر به كه بود زنت ميدوني:نفس

عمووو؟؟؟؟ ميدونستي:زد بوده؟؟جيغ  

 ميومد در چاه ته از كه صدايي با و استخر كنار افتاد زانو دو و شد خم زانوهاش كوروش

بكنه؟ كاريو همچين بايد چرا راحله:گفت  

كنه دور اميرعلي از و من اينكه براي حتما:نفس ! 

كنه؟ دور اميرعلي از رو تو بخواد كه داره دليلي چه:كوروش  

دارم اميرعلي به من كه عشقه،عشقي دليلش:نفس . 

عشق؟؟؟:كوروش  

عقبي همه از فاز چند!عمو خبريا بي چي همه از كال شما:گفت و كرد اي خنده تك نفس !! 

اميرعليي؟ عاشق تو:كوروش  

پسرتم عاشق آره،من:نفس . 

كشيده؟ برات رو نقشه اون و همدسته سپهر با راحله فهميدي كجا از:كوروش  

فهميدم اورد سرم رو بال اون سپهر كه شبي همون:نفس . 

؟!چجوري:كوروش  

 شنيدم،فهميدم باهاش تلفن پاي و سپهر زدن حرف صداي كه بودم دنيا اون و دنيا اين بين:نفس

بوده جفتشون نقشه كه . 

واقعا، من نفس:كوروش  

نداره اي بشكنه،فايده كمرت نزار عمو،پاشو بگي چيزي نيست نيازي:نفس . 

چرا؟:كوروش  

 شكستنت صداي چون:گفت بلند ميشد دور ازش كه همونطوري و كرد كوروش به پشتشو نفس

نميرسه جايي هيچ به ! 

بشم خالي ممكنه اما:گفت بلند نفس مثل و شد بلند كوروش . 

بشي ترم سنگين ممكنه نميشي،حتي:نفس ! 

نبود ديدش تو ديگه كه شد،طوري دور كوروش از نفس . 



نشست زمين روي دوباره كوروش . 

 تا كنه سكوت داد بده،ترجيح نشون و العملي عكس چه بايد راحله مقابل در نميدونست

 رو همه سرنوشت افتادنش با و بيفته اتفاقايي يه قراره فردا ميگفت بهش حسي يه فردا،اونم

كنه معلوم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بخور شامتو كجا؟بيا ! 

مامان بخوابم ميخوام:نفس . 

بخوابي؟؟ ميخواي خالي شكم با!!نخوردي هيچي كه تو:منيژه ! 

ام خوردم،خسته كافي اندازه به:نفس ! 

باال رفت بقيه به نگاه بدون و گفته اينو . 

تو رفت و كرد باز اتاقشو در . 

بود بالكنش كنار كه صندلي رو نشست و بالكن تو رفت . 

 براي كه سپهر جز به فردا اون نظر ميكرد،از فكر فردا به داشت بود غوغايي دلش تو

بود رادمنش خانواده برا شلوغي روز فردا اما بيفته نبود قرار اتفاقي ميومد خواستگاري ! 

----------- 

اورد براتون پيك يه االن همين رو بسته اين:منشي . 

بفرماييد ممنون،شما:داريوش . 

بيرون رفت و گذاشت ميز روي رو بسته منشي . 

كرد نگاه و برداشت و بود رو كه كرد،عكسي بازش و برداشت رو بسته داريوش . 

بود انداخته كافه اون تو سپهر و خودش از نفس كه بود عكسي . 

برداشت و بود زير كه سيدي و انداخت كنار و عكس اخم با داريوش . 

خورد زنگ گوشيش كه كامپيوترش تو بزاره اورد،ميخواست در پاكتش از رو سيدي . 

داد جواب و برداشت و گوشيو . 

الو؟:داريوش  

رادمنش آقاي سالم:سپهر ! 

شما؟:داريوش  

دخترتون پسر دوست:گفت و كرد اي خنده تك سپهر ! 

بفهم دهنتو حرف:گفت عصبي داريوش . 



كه؟ سپهرم،ميشناسيد ميگم،من جدي:گفت بود توش خنده از هايي رگه كه صدايي با سپهر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بگو حرفتو:داريوش . 

نبينيد و سيدي اون داريد قلبي ناراحتي نكرده خدايي اگه بگم ميخواستم:سپهر . 

چيه؟ منظورت:داريوش  

داره ضرر ضعيف و مريض قلباي واسه آخه:سپهر !! 

بگيييي؟؟ ميخواي چطور؟چي:زد داد داريوش  

خودشه اصليش نقش واقع در:گفت و نفستون،خنديد دخترتونه،فيلم فيلم سيدي اون تو:سپهر !! 

فيلميه؟؟؟ چه:داريوش  

ميگم تسليت بهتون تونم نوه سقط ببينيد،راستي خودتون:سپهر . 

؟؟!!نوه؟:داريوش  

كرد سقط بچشو ديروز ديگه،نفس آره:سپهر ! 

عوضيييي شو خفه:زد فرياد و شد بلند داريوش . 

مهندسسس باي ببينيد،باي حتما رو سيدي گفتم،اون و نشيد،واقعيت ناراحت:سپهر ! 

شد قسمت تيكه صد به كه زمين رو كوبيد و گوشي داريوش . 

كرد اومد،پلي كامپيوتر صفحه رو دستگاه،فيلم تو گذاشت و برداشت رو سيدي . 

 اشكاش و ميشد خم بيشتر داريوش كمر ميشد ظاهر كامپوتر صفحه توي كه اي صحنه هر با

ميومد بيشتر . 

بگيره نديده دخترشو جيغاي و ببينه دخترش با و سپهر بازي عشق نميتونست تميتونست . 

 و ميز وسايل همه زمين رو كرد پرت برداشت و ميز،كامپيوتر رو كوبيد و كرد مشت دستاشو

در به خورد كه كرد پرت و كرد بلند و زمين،صندلي رو انداخت . 

 چه ببينه بره و كنه باز و در نميكرد جرأت كس هيچ اما بودن شده جمع در جلوي كارمندا همه

 !خبره

 

 

 



 

نكرد ها همهمه به توجهي و اومد بيرون شركت از داريوش . 

عمارت سمت رفت و شد ماشينش سوار . 

خونه سمت رفت و شد پياده ماشين از . 

حياط تو رفت و كرد باز و در . 

كجاستتتت؟؟؟ نفس:كرد باز رو خونه در و زد داد  

شده؟؟؟ چي:گفت و اومد بيرون اتاق از هراسان منيژه  

كجاستتت؟؟؟؟ نفس گفتم:زد داد دوباره داريوش  

شدن خيره داريوش به ترسان و اومد پايين باال از غزاله و راحله . 

اتاقشه تو خب:منيژه !! 

دوييدند سرش پشت هم بقيه نفس اتاق سمت رفت و رفت باال رو ها پله سرعت با داريوش . 

باز و در . 

زد كنار و طراحيشو دفتر و شد بلند صندليش رو از متعجب نفس . 

شده؟ چي:نفس !! 

كردي؟؟ غلطي چه تو:گفت و اومد جلو داريوش  

بابا؟ ميگيد چي:نفس  

پسرههه اون بغل تو ديدمت ديدمتتتت،آشغال:زد فريال داريوش . 

؟!چييي:نفس  

 اون برا كردن لوس براي بود كاري راست؟؟؟سياه يا بود الكي جيغات:داريوش

بودي،آرههه؟؟؟ اون خونه ميومدي دير شبا آشغالل؟؟؟؟پس  

فهميديد؟ كجا از:گفت آروم و بود گلوش تو كه بغض با نفس  

نفس؟؟؟؟؟ راسته:گفت و اومد جلو منيژه  

آره،راسته:نفس . 



اومد فرود نفس صورت تو داريوش محكم مشته نفس حرف با . 

زمين رو افتاد و داد دست از تعادلشو نفس . 

داريوش نكن:گفت و رفت عقب كنان گريه منيژه . 

بيرون بريد گفتم:زد بيرون،داد گمشيد:گفت غزاله و راحله و منيژه به رو داريوش . 

بيرون رفتن سريع ترش از شون سه هر . 

بياد بزنم زنگ كوروش به بزاريد:راحله . 

آره،بدوييد:غزاله . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آره؟ بودي حامله:گفت و اورد در كمربندشو داريوش  



آره:گفت ترس بدون نفس . 

 به كه ميزد،نفسي نفس بدن و صورت به محكمشو هاي ضربه و برد بابا كمربندشو داريوش

ميداد جون داشت ديگه حاال بود بد حالش و بود كرده خالي بدنش ديروش سقط خاطر . 

 ميكردم عوضييي،فكر داشتم اعتماد تو به من:ميگفت هم حرفش ميزد كه همونطوري داريوش

پاكيي ميكردم فكر خواهرت اون با داري فرق . 

نبودد خداااا نبوددد،به من تقصير:زد جيغ و اورد باال سرشو نفس . 

عقب رفت قدم يه و داشت نگه بندشو كمر داريوش . 

 از من ميكني فكر:داد ادامه اما بود شده سست ميومد،بدنش خون صورتش و سر از نفس

 بهت داره زنت نگفتم بهت كه كي؟؟موقعي ميدوني اما!كردم كردم؟؟آره سواستفاده اعتمادت

ميخندن ريشت به ميشينن و ميخوابه تختت رو مرتيكه اون با و ميكنه خيانت . 

 و كنم دفاع خودم از سپهر و بردارت زن نقشه برابر در نتونستم نيستمم؟؟؟چرا؟؟چون پاك من

 شد باعث اون بابا؟؟ميدوني كنه تجاوز من به سپهر كه شد باعث اون خوردم؟؟ميدوني گول

 ازدواج با موافقتون با مامان و شديد،همتون،تو من بدبختي باعث تون بابا؟؟همه بشم مادر من

 تون،جيغ خودشون،همه سهم به هم اميرعلي،بقيه به عشقش با هم غزاله،غزاله و اميرعلي

 هاي لحظه همه بود،تو اميرعلي سختيام همه تو تنهاييام همه بابا،تو اما.كرديد نابودممم:زد

 اون جز اي ديگه كسه بس،هيچچ و بود اميرعلي فقط االن خود تو بچگي از زندگيم گيره نفس

شد خراب البته كنه،كه خراب و خواستگاري چجوري ميكشه نقشه نشسته االنم نبود،مطمئنم . 

راهرو تو افتاد و كرد باز و در،در به خورد و رفت عقب عقب داريوش . 

بود هم بودن،كوروش شنيده چيو همه هم بقيه حاال . 

 

 

 

 

 

 



 داري بغض و آروم خيلي صداي با و اومد جلو افتاده هاي شونه با كوروش

ام شرمنده من:داد ادامه و كرد داداشي؟مكث:گفت . 

بابا؟ فهميدين كجا از:زد داد بود نشسته كه همونطوري نفس  

 زنگ نامردشم بود،خود فرستاده برام فيلمتو سپهر:گفت نفس به نگاه بدون و شد بلند داريوش

بيشرف كرد اي،تحريكم حامله گفت و زد . 

ديديد؟ فيلمو اون شما يعني:گفت ناباورانه نفس  

آخرش تا:داريوش . 

شده زن شبه يك و اومده سرش باليي چه بدونن همه كه بود سخت نفس براي ! 

در سمت رفت و كرد پاك و صورتش روي خون آستينش با و شد بلند نفس . 

كنه چيكار ميخواد نفس ببينن بودن منتطر كرد،همه قفل پشت از و كوبيد و در . 

شد؟؟؟ نفس؟چت:گفت و در به زد مرتيه دو و در پشت اومد منيژه  

 اتاقش وسط اومد و برداشت و بود وان لبه كه تيغي كرد باز و در و رفت حموم سمت نفس

 .ايستاد

بره بيرون صداش تا زد داد . 

 مقصر كه بگم بار آخرين براي كنيد،ميخوام گوش همتون:گفت بلند صداي و لرزون صداي با

 تموم من:زد دادم،جيغ پس تاوان من باشه يادتون شماييد،اما بدبختيم شماييد،مقصر من نابودي

 نفس:گفت كنيد،آروم اذيتش كه نداره وجود نفسي ديگه شه باز كه در شددمممم،اين

هميشه براي ميميره،ايندفعه ! 

ميكنم خواهشش نكن،نفسس اي احمقانه كار نفسسسس،تروخدا نههههه:زد جيغ گريه با منيژه . 

 

 

 

 

 

 



مامان؟نگرانمي؟ چيه:گفت و خنديد گريه ميون نفس  

 كه نكن دخترم،اشتباهي و در اين كن وا:گفت زاري حالت با و شد بلند داريوش ايندفعه

شي پشيمون . 

 رو بال اون ميخواد سپهر نميدونستم من كه ميخورم قسم خدا به نفس:گفت بغض با راحله

 خداااا داره،به نگرت شب نميكردم فكرشم اما كشيدم رو نقشه اون آشغال بياره،آره،منه سرت

خدااا نفس،به ميخورم قسم . 

 ميشه،من تموم چي همه االن كه نكن،گفتم ناراحت خاله،خودتو بيخيال:گفت بلند دوباره نفس

 .ميرم

داريممم دوست ما نيار،بيشعور در بازي ديوونه نفس:گفت گريه با غزاله . 

خواهري،ديره دارم دوست گفتن واسه ديره ديگه:نفس . 

 حرف باهاش ميميره،صبحي تو بدون كن،اون فكر اميرعلي به چي؟نفس اميرعلي:كوروش

بيا كوتاه اون خاطر نميتونه،به تو عاشقته،بدونه اون زدم،نفس . 

 رو غزاله و كشيد دست من از چرا نفهميدم آخرم بگيد دارم،بهش دوسش خيلي بگيد بهش:نفس

عاشقشم منم بگيد بودم،بهش فكرش به نفس آخرين تا بگيد كرد،بهش انتخاب . 

 بود،خاليه شده پوچ اونم بود،حاال شده رو نفس و اميرعلي عشق همه غزاله براي ديگه االن

 !خالي

 دل نگه،دو يا و اميرعلي كناركشي قضيه بگه كه ميكرد پا اون و پا اين داشت راحله

كنه چيكار بود،نميدونست . 

 

 

 

 

 

 

 



نفسسس بود من تقصير عشق اين از اميرعلي كشيدن كنار:گفت باالخره كه . 

 و بشنوه كه نبود نفسي ديگه بود،چون كرده دير هم يكمي اما كرد اعتراف گفت،باالخره

بود شده پر قرمز خون دورش و بود افتاده زمين رو كه بود جونش بي جسم بفهمه،فقط . 

 و دخترش اسم داشت كه و مادرش زجه صداي نميشنيد،نميشنيد بود،گوشاش بسته چشماش

 مجسمه عين پدرش بود،نميديد شكسته كوروش كه و در وحشتناك صداي ميزد،نميشنيد صدا

 هم سر پشت كه رو غزاله صداي نميكشه،نشنيد نفس كه ميكنه نگاه نفسي به داره و شده خشك

 ميكرد نگاه خشكش دست تيغ به كه رو راحله زده بهت چهره ميزد،نديد نفس،نفس و ميزد جيغ

بود وايستاده حركت بي و . 

بودن همه . 

نبود اميرعلي بودن،اما همه نفس زندگي صحنه ترين انگيز غم تو ! 

 بيمارستان به سرعت و عجله با و كنه بغل نفسشو تا نيست چرا اون كه تعجبه باعث و

هست اميدي يه هميشه ببره،چون ! 

بره جلو و بياد خودش به تونست باالخره كوروش . 

نفس؟نفس؟؟؟؟نفسسس؟؟:كوروش  

ميرهههه دستم از داره بكنينن،بچم كاري يه تروخداا:گفت زنان زجه و كنان گريه منيژه . 

 پايين رو ها پله سرعت با در سمت رفت و انداخت بغلش تو و نفس حركت يك با كوروش

 راه و فرمون پشت نشست خودش و عقب صندلي رو گذاشت و حياط،نفس تو رفت و رفت

 .افتاد

ميرفت بيمارستان سمت به و ميكرد رانندگي سرعت با . 

ميكرد رانندگي باال سرعت با و ميكشيد اليي زندگيش تو بار اولين براي ! 

 

 

 

 

 



كنم؟؟؟؟؟ ات نفل همينجا يا كجاست لعنتي اون ميگي:اميرعلي  

 زيادي بود،درد شكسته دندونشاش از يكي بود زده صورتش به اميرعلي كه مشتي با كه سپهر

نميگمم:گفت و نرفت رو از داشت،ولي ! 

 چتهه:گفت و اومد در آخش كه صورتش تو و زد ديگه مشت يه و اومد جلو دوباره اميرعلي

 !مريض؟؟؟

نميگي،آره؟؟؟:اميرعلي  

عموت واسه فرستادم:گفت و شد بلند زنان نفس سپهر . 

؟!؟!كردي چيكار:گفت ناباورانه اميرعلي  

محترمت عمو واسه فرستادم ميگم:سپهر . 

 شدن تموم با فرستادي،و كه كردي غلط خيلي تو:گفت شدش قفل هاي دندون بين از اميرعلي

ميزدش فقط و سپهر جون به افتاد دوباره جملش . 

لواسونش ويالي اومده االن همين برا نكرد پيدا تهران و سپهر . 

وايستاد و رفت كنار اميرعلي . 

ايستاد درد با و شد بلند شده بيخيالش اميرعلي كرد فكر كه سپهر . 

 حضور خاطر به فقط هم كردي؟؟اونروز نفس با كه كاري از ميگذرم كردي فكر:اميرعلي

بدجوورو دارم برنامه برات نداشتم،مگرنه بهت كاري نفس ! 

بكني؟ ميخواي چيكار:پرسيد مشكوك سپهر  

 و اورد در شلوارش جيب از و بود گرفته شركت نگهباناي از يكي از كه چاقويي اميرعلي

گرفت سپهر روي به رو و اورد در سرشو . 

؟!جنگ؟:سپهر  

تو يا بيرون ميرم زنده اينجا از من يا:اميرعلي . 

بچگيامون؟ مثل:سپهر  

تره واقعي ايندفعه بچگيامون،اما مثل آره:اميرعلي . 

كنيم؟ چيكار هامون خاطره با:سپهر  

ميكنه كمكمون زمان مرور:اميرعلي . 



ميكنيم ميگي،فراموش آره،راست:سپهر . 

ميكني؟ شروع تو كنم؟يا شروع من بچگيامون مثل: اميرعلي  

كوچيكه داداش كن شروع ،تو تري كوچيك ماه دو تو:سپهر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بزرگه داداش خواستياا خودت:اميرعلي . 

كن شروع و جلو بيا،بيا:سپهر . 

 دستش تا دو با داد خالي جا سپهر كه شكمش تو بزنه كه اومد و سپهر سمت دوييد اميرعلي

 سريع اورد،ايندقدر در اميرعلي دست از حركت يه با رو چاقو و گرفت و اميرعلي دستاي

 تو كرد فرو رو چاقو سپهر برگشت تا و بكنه كاري نتونست اميرعلي كه كرد اينكارو

 اورد در رو چاقو سپهر كه كرد نگاه بود خورده سينش به كه چاقويي به مات اميرعلي.سينش

اورد در دوباره و كرد فرو اونورتر و دوم ضربه و . 

 ايول:گفت آروم و دار خش صداي با و نشست زانو دو و گذاشت سينش رو دستشو اميرعلي

بود عاليي داداش،فنه . 

دادشي؟؟ شدم ماهر چه ديدي:گفت بغض با و انداخت رو چاقو و روش به رو نشست سپهر  

داري گرم آره،دمت:گفت و زد لبخندي اميرعلي . 

قرمز پيرهنش و بود شده خون پر دستش خوابيد درازكش و افتاد اميرعلي . 

مياداا بهت قرمز:گفت گريه با و گذاشت پاهاش رو و اميرعلي سر و رفت جلو سپهر ! 

ديوونه:گفت و خنديد اميرعلي ! 

خب ميگيم راست:گفت و خنديد هم سپهر ! 

ميگي راست هميشه آره،تو:اميرعلي . 

ديگه منم:گفت و خنديد دوباره سپهر . 

كجاست؟ االن نفس،نفسم:گفت كمي لبخند با اميرعلي  

شد بسته چشماش و شد بيهوش و . 

 هم از مارو ماهااا؟چرا رو گذاشتي دست خداااا؟چرا ما چراااااا؟؟؟چرااا:زد داد گريه با سپهر

كرديييي؟؟؟ دورمون هم از پاشوندي؟؟؟چراااا  

خداااااا ميكرديم زندگيمونو داشتيم كه ما . 

 

 

 



 پر دستاش كه دختري نكنه كه بودن شده هول ميكردن،همه برخورد ديگه بهم و ميدوييدن همه

بودن ترسيده نكشه،همه نفس ديگه خونه از . 

بودند دكتر دنبال هراسون پرستارها . 

بودن اومده كوروش سر پشت هم خونه اهالي بقيه . 

عمل،بدوييدددد اتاق ببرينش سريع:دكتر . 

 ميزدن پر باالسرش،پر پرستارا و بود،دكتر افتاده بيهوش عمل اتاق مخصوص تخت رو نفس

ميدوييدن و . 

 كردنش آروم در سعي ميكرد،كوروش گريه و بود انداخته پايين سرشو صدا بي داريوش

نبود داريوش از بهتر خودش حال اما داشت ! 

ميزد زار فقط و بود نشسته همه از فاصله با راحله . 

مياوردن زبونشون به و نفس اسم و ميزدن زجه كه بودن غزاله و منيژه .... 

 

 خورد سر تنهاييام تن رو عشقت تيغه دوباره خورد بر سادگيم با داشتنت دوست باور دوباره

ميسوزم تو پای دارم بارون اين تو قطره هر با ميدوزم تو دستای به خاطراتمو تمومه  

دارم دوست بازم و مونی می نفس مثل برام بيمارم تو عشقه و تو از دقيقه هر اينکه با  

خورد سر تنهاييام تن رو عشقت تيغه دوباره خورد بر سادگيم با داشتنت دوست باور دوباره  

ميسوزم تو پای دارم بارون اين تو قطره هر با ميدوزم تو دستای به خاطراتمو تمومه  

دارم دوست بازم و مونی می نفس مثله برام بيمارم تو عشقه و تو از دقيقه هر اينکه با  

 

 

 

 

 

 



كرد پارك بيمارستان وروي از دورتر كمي و ماشين سرعت با سپهر . 

اورد بيمارستان دم تا كشون كشون و اميرعلي ببينتش كسي اينكه بود،بدون خلوت خيابون . 

ببينش بتونه نگهبان كه زمين رو انداختش طوري . 

رسيد ماشين به و شد دور بيمارستان از عجله با . 

شد دور اونجا از پرصدا گاز يه با و شد سوار . 

 چيكار و بره ميخواد كجا نميدونست ميرفت،خودشم ميكرد،فقط رانندگي سرعت ميرفت،با

ميشه چي اون بدونه ميخواست بود اميرعلي پيش بكنه،دلش ميخواد !! 

اورد بيمارستان داخل تا نگهبان رو اميرعلي . 

 داشت،احتمال بدي عمل،زخم اتاق داخل بردن و اميرعلي و اوردن و تخت عجله با پرستارها

داشت وجود چيزي هر ! 

داد و عمل اجازه خودش عجله، با و اومد سرش باال دكتر . 

 بود،سپهر خورده بدي بود،چاقوي شده خونه از پر هيكلش تموم كه پسري داشت بدي حال

ميزد و بود گرفته نشونه و قلبش درست . 

 خورده زخم بود،بدجوري كرده خرده و نفس و اميرعلي قلب بدجوري تيغ تيزي و چاقو تيزي

 ..بودند

 

 داشت دوست کاری هر سادگيم با چشات کرد پيداش عشقو اين دلم سختی با که روزی اون از

 کرد

 چقدر آخر تا ميشه طی و تکراره رو قصه دوباره بدتر دلتنگيام و ميشه بد من حاله دوباره

بگيرم بغل رو تو لحظه اون تو ميخواست دلم سيرم ازت ميگفتی که وقتی يادمه خوب  

 با دارم دوست ميگفتی که بود شيرين خيلی دروغات نميذارم تنهات بگی بازم و باشی کنارم

دارم دوست بازم و مونی می نفس مثله برام بيزارم تو عشقه و تو از دقيقه هر اينکه  

( فالحي مازيار/عشق تيغ ) 

 

 



الو؟بله؟:كوروش  

_ بيمارستانه اميرعلي . 

چيييي؟؟؟:گفت ترس و داد با كوروش  

_ بيمارستانه اميرعلي گفتم . 

هستي؟؟ كي چي؟؟تو بيمارستان؟؟براي:كوروش  

_ پيشش نداره،بريد خوبي حال كه اميرعليه مهم االن!رادمنش آقاي كيم من نيست مهم االن . 

شدههه؟؟؟ چش:گفت اضطراب وبا شد بلند صندلي روي از يكدفعه كوروش  

 !نميدونم_

بگو و آدرس:گفت و رفت آسانسور سمت و شد دور همه از كوروش . 

_ خيابونه همون تو بريد،بيمارستان گفتم كه آدرسي اين به . 

؟؟!!يهوو شد شده؟؟چت چي:گفت و بقيه از تر جلو اومد راحله  

بده،بيمارستانه حالش اميرعلي:زد داد كسي به نگاه بدون كوروش . 

سرممممم به خاك:زد جيغ راحله . 

رفت و شد آسانسور سوار كوروش . 

شده چش ديگه بچه اين خدا اي:گفت آروم صداي با داريوش . 

بريم،پسرمهههه بايد منم:زد جيغ و ها پله سمت رفت كنان گريه راحله . 

بري؟ نميخواي تو:پرسيد نبود دلش تو دل كه غزاله به رو بغض با هم منيژه  

مامان منو نه ميخواد نفسشو االن بشه؟اون چي كي برم:غزاله !! 

دار نگه برامون و جفتشونو خدايا:گفت و صندلي رو نشست و كشيد آهي منيژه . 

نشست اونورتر و گفت آميني الهي دلش تو داريوش . 

 

 

 



اومد بيرون اتاق از دكتر باالخره . 

رفت دكتر سمت و ديد اول غزاله . 

رفتن سرش پشت و شدن پا هم داريوش و منيژه . 

دكتر،خواهرم؟؟؟ آقاي:غزاله  

شدههه؟؟؟ چيييي دكتر:گفت گريه با منيژه  

ميكرد نگاه دكتر به استرس با و منتظر داريوش . 

 حالش:گفت لبخند با منيژه به رو گرفت دستش تو و اورد در سرش رو از كالشو دكتر

شد رفع خوبه،خطر . 

دكتررر؟؟؟؟ آقاي ميگيد راست:گفت ذوق با و كرد پاك دستش با و اشكاشو غزاله  

است زنده اي زنده:گفت خنده با شد، تموم چي همه خانم بعله:دكتر !! 

؟؟!!نميشههه چيزيش يعني،يعني:گفت بلند و صندلي رو نشست و زد كوتاهي خنده منيژه  

حالش، وقت يه:گفت صورتش رو نشدني محو لبخند با داريوش  

بابا عاليهه راحت،حالش خيالتون:گفت لبخند با و داريوش حرف وسط پريد دكتر !!! 

كردن بلندي و شيرين خنده همه . 

داره طرفدار خيلي معلومه خانم دختر اينقدر؟؟اين چرا بودين ريخته بهم بيمارستانو:دكتر . 

منه دختر:داريوش ! 

صد در صد اونكه:گفت و كرد اي خنده دكتر . 

ماهه كه بس:گفت دار غم و آروم غزاله . 

دارن دوسش معصومه،همه و نفس،پاك:منيژه . 

مشخصه:دكتر . 

كنه استراحت يكم كه رفت و گذاشت داريوش شونه رو دستي جملش گفتن بعد دكتر . 

داد جواب بوق تا چند گرفت،بعد و كوروش شماره و اورد در گوشيشو داريوش . 

شدهه؟؟؟ چيزي:گفت بالفاصله كوروش  



 خطر گفت شد،دكتر تموم عملش االن خوبه،همين راحت،نفس خيالت نه:گفت و خنديد داريوش

شده رفع . 

شد راحت خيالم:گفت و داد بيرون آسوده نفسشو كوروش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كوروش،اميرعلي؟؟؟؟:داريوش  

خورده چاقو:گفت آروم و شد دار غم صداش دوباره كوروش . 

خورده؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چاقوووو:گفت كردن نگاش و برگشتن همه كه زد دادي داريوش  

ابولفضلللل يا:گفت و سرش تو زد منيژه . 

شد خيره داريوش به مات و صندلي رو افتاد غزاله . 

 لواسونه بيمارستاناي از يكي داريوش،تو وخيمه خيلي خورده،وضعش چاقو آره:كوروش

توشين شما كه بيمارستاني تهران،همين ميكنم منتقلش داريم . 

ميكنين خوبي آره،آره،كار:گفت لغزنده و بلند صداي با داريوش . 

 ديگه كه ميكوبه،خودمم سينش به و انداخته راه جيغ،جيغ همينطور كه هم راحله اين:كوروش

ميميرم دارم . 

كمتره نگرانيمون اينجوري مام هستيم،بيا ما اينجا داداش،بيا بيا:داريوش . 

برم،خدافظ بايد ديگه من:كوروش . 

خدافظ:داريوش . 

انداخت جيبش تو گوشيشو و كرد قطع تلفنو داريوش . 

اميرعلييي؟؟؟؟ شده چش:گفت و شد بلند منيژه  

اينجا ميكنن منتقلش شنيديد،دارن خودتون كه هميني:گفت منيژه به نگاه بدون داريوش . 

؟؟؟!باباااا بده خيلي حالش:گفت جيغ با و شد بلند بود اومده اشكاش دوباره كه غزاله ! 

وخيمه خيلي وضعش ميگن:داريوش . 

ما؟؟؟؟؟ با ميكني داري خداا،چيكار ايييي:گفت گريه با دوباره منيژه  

بودن اومده اش گونه رو دوباره اشكاش هم داريوش . 

عزادار اميرعلي حال شدن بد براي با بشن خوشحال نفس شدن بهتر براي نميدونستن !! 

 

 

 



نه؟ دكتر،مگه ديگه ميشه خوب حالش:كوروش  

اينجا به كرديد منتقلش زود اينه انشاهللا،خوبيش:دكتر . 

ميكنن دق دارن زنش و مادرش نميبينيد مگه!لطفا بگيد چيزي يه دكتر آقاي:داريوش !! 

 به بسپريد بايد بعدشو به اينجا كرديم،از و بود الزم كه كاري هر باشه،ما خدا به توكلتون:دكتر

 .خدا

رفت و كرد همه به نگاهي حرفش شدن تموم بعد دكتر . 

نميشه؟؟؟؟ خوب حالش باشه؟؟يعني خدا به توكلتون چي بابا،يعني:گفت گريه با غزاله  

نميدونم:گفت و رفت كنار غزاله جلوي از داريوش . 

بودن اميرعلي پيش پايينش طبقه هم بود،بقيه مونده نفس پيش منيژه . 

مياد؟ بهوش كي نفس:گفت داريوش به رو كوروش  

مياد بهوش و ميشه خوب خوبه حالش فردا ميگه دكترش:داريوش . 

وضعش شه خوب فردا هم اميرعلي ايشاهللا:گفت بغض با كوروش . 

باشه خدا به ايشاهللا،اميدت:داريوش . 

بوده؟ كي كار نفهميديد:گفت داريوش خود كه نگفت هيچي و داد تكون و سرش كوروش  

نه:كوروش . 

نداريد؟ شك هم كسي به:داريوش  

 هيچ از بوده،ما خودش الك تو سرش هميشه نميشناسم،اون و اميرعلي اطرافيان من:كوروش

نداريم خبر چيزش ! 

دارم شك نفر يه به من ولي:داريوش . 

كي؟:كوروش  

 

 

 

 



سپهر:داريوش . 

؟!سپهر؟:كوروش ! 

آره،سپهر:داريوش . 

 انتقام هم از شكلي باشن،اين دشمن هم با كه چيم هر اونا!نداره امكان:كوروش

بشه آلوده همديگه خون به دستشون نداره همن،امكان بچگي نميگيرن،دوست ! 

شده كه ميبيني فعال:داريوش . 

نميكنم باور نه،من:كوروش . 

داداش ميبيني حاال:داريوش . 

 به بره تا شد بلند هم رفت،داريوش فرو فكر تو و انداخت پايين و سرشو جواب بدون كوروش

بزنه سر نفس . 

شد اتاق وارد و رفت نفس اتاق سمت و رفت باال طبقه به . 

 باز دوباره چشماشو دخترش تا بود منتظر و بود نشسته نفس تخت به نزديك صندلي رو منيژه

 .كنه

نشست تخت لبه و رفت جلو داريوش . 

داريوش به منيژه و بود خيره نفس به داريوش . 

بكني؟ اينكارو من با تونستي چطور:گفت داريوش سكوت ثانيه چند بعد  

ميشد سرازير چشماش از داريوش حرفاي با كه بود اشكاش نميزد،فقط حرفي منيژه . 

تونستي؟؟ چطور واقعا:داريوش ! 

نداد جوابي هم باز . 

كردي؟ اينكارى باهام داشتم،چرا دوست كه من:داريوش  

نداشت خوبي ميزد،حال حرف شكسته و آروم داريوش . 

 خودم كن داريوش،باور كردم بودم،نميفهميدم،بچگي جوون خيلي كردم،من اشتباه:منيژه

ساال شدم،همون پشيمون . 

 بري راه هي و بگي ببخشيد و كني گريه كردي داره؟فكر فايده چه ديگه تو پشيموني:داريوش

داره؟؟ اثري ديگه پشيموني بگي ! 



داريوش،م عاشقتم من:منيژه  

 كاري دادم،هر بهت خواستي چي هر:گفت خودش و بزنه حرفشو ادامه منيژه نزاشت داريوش

 يادته؟؟اون و ميرفتي ميشدي پا ساعت به دم كه خارجي سفراي دادم،اون انجام برات خواستي

 من خاطر چي؟به تو اومدم،اما راه دلت به چي؟يادته؟همش و خرابتو دوستاي با رفتنات بيرون

زدي خنجر بهم پشت از و رفتي فقط!!كردي؟؟هيچي چيكار . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كني؟ چيكار ميخواي:گفت و كرد پاك اشكاشو شده تسليم منيژه  

چيه؟ خودت نظر:داريوش  

بده بهم ديگه شانس ديگه،يه فرصت يه:منيژه . 

ميتونيم؟ نظرت به:گفت و كرد صدايي كم خنده تك داريوش  

بخواي،آره،ميتونيم تو اگه:منيژه . 

نخوام؟ من اگه و:داريوش  

هميشه ميشه،براي تموم چي همه اونوقت:منيژه . 

موافقم بيشتر طالق با من:گفت و كشيد صورتش به دستي داريوش . 

طالق؟:منيژه  

 براي تو گفت بهم چيو همه نفس كه اي لحظه منيژه،همون ريخته فرو زندگي اين:داريوش

شده منيژه،تموم اي شده تموم من براي مردي،ميفهمي؟؟تو ! 

كي؟:گفت بود شده اشك از پر كه چشمايي با و داد تكون سري منيژه  

چي؟؟:داريوش  

ميدي؟ طالقم كي:منيژه  

تره مهم كسي و چيز هر از برام نفس حال بشه،اآلن خوب حالش نفس وقت هر:داريوش . 

ديگه؟ ميشه بود؟؟خوب چطور اميرعلي حال:منيژه  

كن دعا نيست،براش معلوم:داريوش . 

 دوست همو نفس و اون اينه كني؟منطورم چيكار باهاش ميخواي شد خوب حالش اگه:منيژه

ميشه؟؟ چي غزاله دارن،اونوقت  

 خودت با تو اينه كار ميكنم،بهترين روشن اونم تكليف بشه خوب نفس حال وقتي:داريوش

 .ببريش

 اميرعلي به سر يه برم من بمون نفس پيش:گفت و در سمت رفت و شد بلند جاش از منيژه

 .بزنم

ميكني؟ خيانت بهم داري تو كه ميدونست؟ميدونست هم غزاله:گفت داريوش كه كرد باز و در  



 اينكه با اون بود بچه نفس بريم،اما خونه اون از هم با اون و من بود ميدونست،قرار:منيژه

نكرد خيانت تو به و نشد يكي ما با ميدونست . 

نزد اي ديگه حرف هيچ و و زد نفس معصوم صورت به كوچيكي لبخند داريوش . 

پايين رفت و بست و در هم منيژه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بدتر اميرعلي حال و بود بهتر نفس بود،حال صبح ٣ حوالي ساعت بود گذشته ساعتي چند . 

مياد بهوش فردا گفتيد كه شما دكتر آقاي ! 

بياد؟؟ بهوش دوباره فردا كنم بيهوشش ميخواي:گفت لبخند با دكتر  

بگير دست مارو هي كه بابا،شمام اي:گفت و كرد خوشحال اي خنده داريوش . 

 بود شده وصل دستش به سيم كلي و بود كشيده دراز كه نفس به رو و خنديد هم دكتر

خوبه؟ حالت:گفت  

دكتر ممنون،خوبم:گفت و شد موفق كه بزنه لبخندي كرد سعي نفس . 

يعني؟ باشم مطمئن:دكتر  

خوبم راحت،متأسفانه بله،خيالتون:نفس . 

بزنيا حرفا جور اين از نشنوم ميزني؟؟هانن؟؟ديگه حرفيه چه اين:گفت و كرد اخمي دكتر !! 

؟؟؟!!خوبم متأسفانه ميگي دادي،حاال دق رو نفس؟ما:گفت ناراحتي با هم داريوش  

 خوشحال شماها انگار:گفت و شد خيره كوروش و غزاله و راحله به و نگفت چيزي نفس

اومدم بهوش كه نيستيد . 

ميزني؟ حرفيه چه اين ااا:داد جواب منيژه  

كن نگاه هاشونو ميگم،قيافه راست خب:نفس . 

هااا ميخواسته حلوا دلتون كنم فكر:گفت بشه عوض جو اينكه براي هم بعد . 

بخند!آفرين آهان:گفت دكتر كه خنديد هم نفس كردن،خود كوتاهي خنده همه . 

چشمممم:نفس . 

 العمل عكس از شون بده،همه نفس به و اميرعلي حال خبر بايد چجوري نميدونست كس هيچ

ميترسيدن نفس . 

 نفس نفس و كرد باز و اتاق در عجله با پرستار كه ميزد حرفي دوباره لبخند با داشت نفس

 بد بود و يو سي آي تو و بود خورده چاقو كه بيماري دكتر،حال:گفت استرس با و زنان

كنيد كمك شما نيست،تروخدا هم منصوري شده،دكتر . 

خدااااا يا:گفت كشيد بلندي جيغ راحله پرستار حرف شدن تموم با . 

پايين طبقه رفت و رفت در سمت سريع غزاله . 



رفت غزاله دنبال عجله با هم دكتر . 

گفت بلندي ابولفضل يا يه دوييد دنبالشون به هم كوروش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چي:پرسيد مشكوك و نشست تخت رو و شد بلند و شد محو نفس صورت روي از لبخند

داره؟؟ اينا عمو به ربطي چه بده حالش و خورده چاقو گفت پرستار كه بيماري شده؟؟؟؟اون  

 استرس با افتاده اميرعلي براي اتفاقي چي ببينن ميخواستن خودشونم كه منيژه و داريوش

 بريم بزار نميدونيم خودمونم عزيزم،ما نشده هيچي:گفت منيژه مكثي بعد و كردن بهم نگاهي

ميگم،خب؟؟ هم تو به شده خبر چه ببينم  

 شدههههه؟؟؟؟بابا چي ميگم:زد ميزني؟داد گول بچه مامان:گفت استرس با و شده هول نفس

ميكنين؟؟؟؟؟ مخفي ازم دارين چيو  

دخترم باش آروم:داريوش . 

 كجاست؟؟هانن؟؟جيغ اميرعلي شدههه؟؟؟اصال،اصال چي ميگم:گفت داد با دوباره نفس

كجاست؟؟؟ اميرعلي مامان:زد  

اميرعليهههه خورده چاقو كه كه كسي نفسسسس،اون بده حالش:گفت جيغ و بغض با منيژه . 

كرد نگاه نفس به و ديوار به داد تكيه دستشو و ريخت اشكاش هم داريوش . 

 نگاه منيژه به فقط و نميداد نشون العملي عكس هيچ و بود خيره منيژه به زده بهت و محو نفس

بغض از تر سنگين و تر سنگين گلوش و ميشد اشك از لبريز چشماش و ميكرد . 

 سيمايي و شد بلند تخت رو از حركت يه با و اومد خودش به نفس كه بگه چيزي اومد منيژه

 همين خاطر بكشه،به دستش به و كنه گير سوزنش يكي شد باعث كه كشيد و بود دستش تو كه

 هاي فرياد به نه كرد خون و درد به نه توجهي اما داشت زيادي درد و ميومد خون دستش از

 رسيد و دوبيد دوباره بيرون كرد پرت و خودش و در سمت دوييد،دوييد فقط داريوش و منيژه

 حالش وايسه،چون ميكردن التماسش و ميدوييدن دنبالش فقط داريوش و منيژه راهرو ته به

نبود طبيعي اصال ! 

بيرون اومدن اتاقشون از بيمارا و شدن جمع بيمارستان كادر همه كه زد جبغي نفس . 

مامان؟؟؟؟؟ كجاستتتت؟؟؟؟؟كجاستتتتت:گفت داريوش و منيژه از دوري فاصله با جيغ با نفس  

نفسسس نكن حركت ميبينم،تروخدا ميريم ما وايسا پايينه،تو طبقه:گفت داد با منيژه . 

 به رسيد و رفت پايين يكي تا دو رو ها پله و رفت ها پله سمت آسانسور به توجه بي نفس

 ميارن،كوروش و اميرعلي اسم و ميزنن جيغ كه ديد رو راحله و غزاله راهرو ته پايين طبقه

ميكنه گريه و ميزنه سرش تو كه ديد و ! 

 



بقيه به رسيد و دوييد سرعت با دوباره نفس . 

نبود مهم براش اما ميكرد چكه دستش از رفت،خون جلو و كرد مكثي . 

 دستگاه تايي چند كه اميرعلي شده،به خيره اميرعلي به شيشه پشت از و رفت جلو يواش يواش

بمونه زنده تا ميكردن كاري هر و ميچرخيدن سرش باال پرستارا و دكتر و بود وصل بهش . 

 شده حركت بي بود،پاهاش شده كر ميومدن،گوشاش چشمش از كوتاه كوتاه اشكاش نفس

ميرفت گيج بوده،سرش . 

 كوروش و راحله و غزاله عين اوناهم كردن نگاه اميرعلي به و رسيدن بهش داريوش و منيژه

كشيدن فرياد و كردن گريه به كردن شروع . 

 روي كه صافي هاي خط و ميبره اميرعلي تخت سمت و شوك دستگاه كه ديد و پرستار نفس

بود اميرعلي قلب وايستادن دهنده نشون مانيتور . 

برييييي نههههه،نههههه،نبايد:زد جيغ . 

 شد وارد ممنوعه ورود كه نبود مهم براش كرد باز اي شيشه در و رفت يو سي آي در سمت

زدن زجه و زدن جيغ به كرد شروع و . 

انصاف،نههههه،نهههه بي برييييي اميرعليييييي،نههههه،نبايد:نفس . 

 به محكم و سفت اون اما كنن بيرونش تا گرفتن و نفس دسته تا دو اومدن بيرون از پرستارا

بود چسبيده زمين . 

بود كرده پر بيمارستانو تموم ميزد كه جيغايي صداي . 

انصافيييي بي انصافييييي،اميررر بي:نفس !! 

پرستارها و دكتر تالش و مانيتور صاف خط هم باز . 

لعنتييييي تنهاس تو بدون قلبم:زد نميتونمممم،داد تو اميرعليييي،بي:نفس . 

نزاررر عاشقتممممم،تنهام نامرديييي،من رحمي،خيليييي بي خيلي:داد ادامه . 

مانيتور صاف خط هم باز . 

 

 



 كرر رو همه شكستم صداي ايندفعه قسم خدا بشكنممم،به ايندفعه نزار اميررر:نفس

ميكنه امييرر؟؟كررو ميكنهه،ميشنوي . 

داشتن و حالت همين هم بقيه ميكوبوند زمين به و ميكرد گريه غزاله . 

نگيرششش نگيرشششش،ازم ازم خداا:زد داد و كرد باال سرشو نفس . 

لعنتيييييي كن كن،واا واا اميرعليييي،تروخدااا،چشماتو:نفس . 

بود شده بد حالشون و ميكردن گريه هم پرستارا . 

 داره دكترررر،دكتررر:زد داد و كرد ذوقي با خنده يه گريه ميرن پرستارا از يكي

ميگردهههه داره برميگردههه،دكتر . 

 كرد،حاال مانيتور به نگاهي گريه از بود شده تار ديگه كه چشمايي با و كرد باال سرشو نفس

 اميرعلي قلب دوباره تپيدن دهنده نشون كه ميديد پايينيو باال هاي خط نميديد و صاف خط ديگه

 .بود

 شنيد كه اي جمله آخرين رفت حال از و افتاد زمين نفهميد،روي نشنيد،ديگه نديد،ديگه ديگه

شكرت خدايا:ميگفت بغض با كه بود دكتر صداي . 

 نفس حاال كه اميرعلي كردن،به نگاه اميرعلي به و شدن بلند ديگه هم با راحله و كوروش

بود شده زنده دوباره و ميكشيد . 

وايستاد و شد بلند گفت بلندي شكرت خدايا غزاله . 

 احتياج آرامبخش يه به بردنش،االن و كرد كمك پرستارا كمك با و رفت نفس سمت به منيژه

خواب يك و داشت . 

 سرش به فشاري و نشست زمين رو همونجا و شكر رو خدا كلي دلش تو هم داريوش

كنه سبك سرشو يكم بتونه تا بست صبح،چشماشو از داشت بدي درد اورد،سر . 

 خدا معجزه اين به و بده،داد انجام اميرعلي شدن بهتر براي بودم الزم كه كاري همه دكتر

داشت نياز استراحت يه به هم گفت،دكتر تبريكي همه به و اومد بيرون اتاق از و زد لبخندي . 

 

 

 

 



كرد باز چشماشو آروم آروم نفس . 

ديد كنارش رو منيژه كه كرد نگاه اطرافش به يكم . 

عزيزم؟ خوبي:گفت بزرگ لبخند يه با منيژه  

اميرعلي؟:گفت مكث لحظه چند بعد و داد تكون كوتاهي سر نفس  

 بخش،بهوش به شده منتقل خوبه نباش،حالش نگران:گفت و زد لبخندي دوباره منيژه

پيششن اينا اومده،بابات . 

بودم؟ بيهوش چقدر:نفس  

عصره پنج كه االن تا صبح سه از:منيژه ! 

مامان؟:نفس  

جانم؟:منيژه  

ببينم و اميرعلي ميخوام:نفس . 

بچه شه خوب حالت بزار نفس؟خب كني لج ميخواي باز:منيژه !! 

ماماننن:نفس . 

شه تموم سرمت بزار حداقل:منيژه . 

ببينمش بايد االن همين:گفت و نشست و شد بلند نفس . 

وايستاد و اورد در دستش از و سرمش خودش و شد بلند جاش از حرف اين گفتن بعد . 

 تو االنم و اوردي خودت سر باليي چه تو نميدونه اميرعلي:گفت منيژه كه در سمت رفت

نگفتيم بيمارستاني،بهش . 

اتاقه؟ نيست،كدوم نداره،مهم اشكال:نفس  

٢٣٤ اتاق،اتاق همين از اونورتر اتاق تو دو:منيژه . 

رفت و كرد باز و در نفس . 

شد اتاق وارد و كرد باز و ٢٣٤ اتاق در . 

ديد اميرعلي سر باال رو همه . 



 نفس به ترس و تعجب شد،با خيره نفس به و گرفت كوروش از نگاهشو در صداي با اميرعلي

ميكرد نگاه بود تنش بيمارستان لباس كه . 

وايستاد اميرعلي تخت كنار و رفت جلو نفس . 

ميكردن نگاه بهم بود اشك از پر كه چشمايي با و بودن خيره بهم دو هر . 

رفتن بيرون اتاق از و در سمت رفتن و شدن بلند داريوش و كوروش و راحله . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نداشتي اميرعلي؟توقع كردي تعجب:گفت و وايستاد تخت ديگه سمت اومد و شد بلند هم غزاله

بشه،نه؟؟ ظاهر جلوت بيمارستان لباس با يكدفعه نفس !!! 

 يه نفس؟صداشو شده چي:گفت غزاله به توجه بگيره،بي نفس از نگاهشو اينكه بدون اميرعلي

افتاده؟؟؟؟ برات اتفاقي چه:برد باال كم  

بود باال هم تحملش ميكرد،اما احساس و درد سينش توي هنوز ! 

خوردن تيغ هم خوردي،ايشون چاقو تو:غزاله !!! 

تيغغ؟؟؟:پرسيد غزاله به نگاهي بدون دوباره و تعجب با اميرعلي !! 

بود اميرعلي به خيره فقط هم نفس . 

تيغ كرده،با خودكشي خورده،يعني اوهوم،تيغ:غزاله !! 

چيييي؟؟؟؟؟؟؟:زد داد عصبي اميرعلي  

همين!بكشه خودشو ميخواست:غزاله . 

بكني؟؟؟؟ اي احمقانه كار همچين ميگه؟؟؟ميخواستي راست نفسسس؟؟اين:اميرعلي  

آره يعني كه داد تكون سرشو اشك با فقط حرفي بدون نفس . 

كردييييي غلطططط تو:زد داد بود شده قرمز عصبانيت از كه چشمايي با اميرعلي . 

بودم مجبور:گفت كمي صداي با و اومد حرف به نفس باالخره . 

كرد؟؟؟هااان؟؟؟؟؟ محبورت كي؟؟كي:زد داد بالفاصله اميرعلي  

خودت همه،حتي:نفس . 

بزنيد حرف من جلوي باشيد نداشته دوست كنم بيرون،فكر برم من بهتره:غزاله !! 

 بارم تيكه هي چيهه؟؟هان؟؟چته؟چرا منظورت:زد داد غزاله به رو و شد تموم صبرش نفس

  ميكني؟؟؟

مات ميكرد،ماته نگاه نفس به تعجب با و ساكت غزاله . 

شدي؟؟؟ الل چرا ديگه توام با د: داد ادامه نفس  

غزاله بيرون:زد داد مقتدرانه اميرعلي ايندفعه كه بزنه حرفي ميخواست غزاله . 

رفت بيرون اتاق از سرعت با ترسيد،و و خورد تكوني غزاله اميرعلي داد با . 



اميرعلي از ترسيد يكم هم نفس حتي ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شد باعث و گفت يواشي آخ يه و كشيد تير سينش كه خورد جاش تو تكوني نشسته اميرعلي

شه نگران نفس . 

خوبي؟؟؟:گفت شده هول نفس  

خوبم:اميرعلي . 

خوبي؟ تو:پرسيد اميرعلي سكوت كمي بعد  

اوهوم،خوبم:گفت و زد كوچيكي لبخند نفس . 

باشم؟ مطمئن:اميرعلي  

آره:نفس . 

كردي؟ خودكشي چي برا:اميرعلي  

 آدما از اينقدر شدم توشن،خسته كه آدمايي و زندگي اين از شدن شدن،راحت راحت براي:نفس

شدم خوردم،خسته ضربه !! 

كنم؟ چيكار تو بدون كه نكردي و من فكر:اميرعلي  

چيه،نميفهمم من به نسبت احساست اميرعلي،نميفهمم نميكنم دركت من:نفس . 

بگو تو اول نفس،ميگم،ولي ميگم بهت:اميرعلي . 

بدوني؟ ميخواي چي:نفس  

گرفتي؟؟ و تصميم اين ديده فيلمرو اون عمو فهميدي:اميرعلي  

بابا، فهميدي كجا از تو آره،ولي،ولي خب:نفس  

گفت بهم سپهر:گفت و كرد قطع و نفس حرف اميرعلي . 

اورده؟؟؟ سرت رو بال اين عوضي اون نكنه:نفس  

 فيلم،درگير اون گرفتن و انتقام برا بودم اونه،رفته آره،كار:گفت و داد تكون سرشو اميرعلي

بيمارستان رسوندتم خودش همين،انگار كه شديم،بعدشم !! 

بيشرفو ببرن شورشو مرده:نفس . 

ميكنيم كردنش پيدا برا تالشمونو تموم گفتم،گفت بهش چيو همه اومد كه پليس:اميرعلي . 

خداكنه:نفس ! 



بيمارستانم كدوم من كه داده خبر اون بابامم به ظاهرا:اميرعلي . 

راستي:گفت باشه اومده يادش يهو چيزي يه كه انگار نفس ! 

چيه؟؟:اميرعلي  

 و مامانمو قضيه شنيدن همه ميدونن همه ديگه گفتم،يعني بابا به و مامانم قضيه همه من:نفس

 .رسولو

شد ميشد،كه برمال روزي يه هم راز اين باالخره:اميرعلي . 

اوهوم:نفس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهش خودت بودي،گفت آشغال سپهر پيش شب اون تو ميدونسته مامانم گفت بهم بابام:اميرعلي

؟!كرده؟؟ چيكار مامانم نگفتي من به گفتي،چرا  

بشي متنفر من عين مامانت از نميخواست دلم:نفس . 

نشست تخت لبه و اومد حرف اين گفتن بعد . 

 شده،ديدم شكسته سال صد اندازه عمو اما افتاد نصفي و روز يه تو اتفاقا اين كل:اميرعلي

شده داغون واقعا ميكنم،عمو درك و ميفهمم و مرد نفس،يه مردم بود،من خم كه كمرشو . 

شده خرد آره،بدجوري:نفس . 

كرد سكوت و داد تكون سري دوباره اميرعلي . 

بگي؟ نميخواي:نفس  

چيو؟:اميرعلي  

 بايد من كه هست چيزي يه گفتي بهم روز اون يادمه ديگه،تازه و من به احساست:نفس

بدونم تا بگو بدونم،خب ! 

هااا خوبه ات حافظه:گفت و كرد بلندي خنده اميرعلي ! 

ديگه،ديگه:گفت و خنديد هم نفس !! 

بود مامانم تقصير هم باز!مامانم:گفت لبش رو لبخند با اميرعلي ! 

چرا؟:نفس  

 ازدواج غزاله با كه داد داد،قسمم شركت،قسمم اومد روز يه:گفت و شد جدي اميرعلي

داد قسمم تو جون به بود،چون،چون مهم خيلي برام نميكنم،قسمه حاللت شيرمو كنم،گفت . 

بگه چي بايد اصال نميدونست و ميكرد نگاه اميرعلي به مبهوت نفس . 

 جلو اگه بودم داشتم،مطمئن هم ديگه بود،داليل مهم خيلي برام تو جونه آره:داد ادامه اميرعلي

 هميشه و ميسپرد من دست رو تو كامل اعتماد به هميشه اون چون نميكرد قبول عمو ميومدم

 اعتمادش از كنه فكر نميخواست كنم،دلم خيانت بهش نميخواست باش،دلم برادرش ميگفت

 تصور هم كنار رو غزاله و من هميشه كه بابامم و مامانت و كردم،مامانم سواستفاده

 زياد غزاله و من سني فاصله زياده،اما خيلي تو و من سني فاصله ميكردن،چون

 چيزا اين كه ميشناسيشون ميومد پيش صد در صد برامون هم سني فاصله سر نيست،مخالفت

مهمه خيلي براشون ! 



ميكرد نگاه اميرعلي به ميزد برق ذوق و خوشحالي از كه چشمايي و باز دهن با نفس . 

ببند دهنتو هووو:اميرعلي . 

 بيشعوررر خووو:زد جيغ ذوق با و بست دهنشو و اومد خودش به اميرعلي آخر جمله با نفس

ميگفتيييييي؟؟؟؟؟ بهم زودتر اينارو ميمردي  

شديااا خركيف:گفت و زد بلندي و طوالني قهقهه اميرعلي !! 

تربيت بي:گفت و اميرعلي بازو به زد خنده با هم نفس . 

 صداي و بخنده دوباره هم نفس شد باعث و رفت باال اش خنده صداي دوباره اميرعلي كه

كنه پر اتاقو فضاي تموم اشون خنده . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( بعد ماه دو ) 

 جلوش و رسيد بود نشسته پارك نيمكت روي كه منيژه به ميزد نفس نفس كه همونطوري نفس

كشيد طول ذره يه شد،كارم دير ببخشيد واااي:گفت و وايستاد . 

بشين نداره،بيا اشكال:گفت و زد مهربوني لبخند منيژه . 

خوبي؟:پرسيد اومد جا حالش كه ثانيه چند بعد و نشست كنارش منيژه حرف دنبال به نفس  

نيستم آره،بد:منيژه . 

چطوره؟ غزاله:گفت اي سرافكنده لحن با و كرد خم يكم سرشو نفس  

مياد كنار زندگيش با خوبه،داره:منيژه . 

اومده خودش به پس:نفس ! 

اميرعليه فكر به كامل،هنوزم نه:منيژه . 

 فكر خدا به:گفت سريع و شد هول منيژه كه چرخوند پارك تو و سرش و كرد سكوت نفس

 خب گناهه،اما هم بهش فكر حتي و متأهله اميرعلي كه ها،نه،ميفهمه سرشه تو بدي فكر نكني

دوريش سخته براش!كنه؟ چيكار . 

 هم تو كشيدي زياد سختي هم تو چند هر:گفت منيژه خود هم باز كه كرد سكوت هم باز نفس

اميرعلي هم تو ديدي،هم زيادي رنج . 

 درد نكشيديم،هممون سختي اميرعلي و من فقط!مامان نه:گفت و شكست و سكوتش نفس

 كه خورد حرفشو و كرد مكث كمي هم اميرعلي هم غزاله هم من كشيديم،هم و ديديدم زيادي

كي؟؟ هم:پرسيد متعجب منيژه  

 تقصيري هم سپهر شايد كه ميكنم فكر اين به وقتا گاهي مامان ميدوني:داد ادامه نفس

 منم ميزدم،تقصير گولش ميكردم،داشتم سواستفاده عشقش از داشتم بود،من عاشق نداره،اونم

خب بود ! 

بكنه اينكارو تو با نداشت حق اون اما:منيژه . 

 و وايستاديم آتيش يه وسط اومديم!سوختيم چهارتامون هر ما مامان!داشت شايدم:نفس

 عاشق چرا؟؟چون ميدوني.نكشيديم اما،كنار كشيديم كشيديم،درد كشيديم،سختي سوختيم،عذاب

بود هممون جرم تنها بوديم،عاشقي . 

 



توهه با حق واال،شايدم چميدونم!بابا اي:منيژه !! 

نگفت چيزي و انداخت باال اي شونه نفس . 

گرفتنش؟ حاال:منيژه  

زمين تو رفته شده رو؟نه،آب سپهر:نفس !! 

نداره؟؟؟؟ كسو باشه؟؟ماماني،بابايي،هيچ كرده فرار ميتونه كجا آخه:منيژه ! 

 كس نداره،همه كسو هيچ فهميدم داره،تازه خونواده ميكردم فكر پيش وقت چند تا منم خود:نفس

مرده اونم كه داشته عمشو داده،فقط دست از زلزله تو كارشو و . 

اون داشته زندگي چه:منيژه ! 

اوهوم:نفس ! 

چطوره؟ بابات:منيژه  

شد بهترم آمريكا به خاله و عمو برگشتن بعد حتي خوبه، اونم:نفس . 

گذشت زود خيلي!گذشته طالقمون از نيم و ماه يك: منيژه  . 

شد تموم چي همه و رفت جلو يهو آره،زمان:نفس . 

 بهت چيزي يه ميخواستم چون اينجا بياي گفتم نفس،امروز:گفت و چرخيد نفس سمت به منيژه

 .بگم

چي؟:پرسيد كنجكاو و برگشت منيژه سمت به هم نفس  

بريم ايران بريم،يعني،از كه ميخوايم غزاله و من ببين،ما،يعني:منيژه . 

بريد؟؟؟؟كجا؟؟؟چرا؟؟؟؟:پرسيد تعجب با نفس  

 پرواز امشب شده درست كارمون پيششون بريم هم ما دادن پيشنهاد خالت و عموت:منيژه

ده داريم،ساعت . 

 اشتباه نه ولي!ميكني مادري برام داري بعد به اين از كردم فكر:گفت و زد پوزخندي نفس

نميشي درست كردم،تو ! 

 نفس،ما ببين:گفت و گرفت جلوشو منيژه كه پارك خروجي سمت دوييد و شد بلند گفت و اين

 از طالق بعد شدم،غزاله داغون بابات از طالق بعد كنيم،من زندگي اينجا نميتونيم ديگه

 مرده يه عين شد واقعا ديگه كه هم اميرعلي و تو ازدواج بعد شد شكسته اميرعلي



 بريم دارن اصرار راحله و داريوش كه هم حاال نيست مناسب ديگه اينجا ما بودن.متحرك

نباشيم هم تنها كه جايي ميريم!بهتر چه پيششون . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بگذزه خوب،عاليه،بريد،خوش خيلي:نفس ! 

 باش راضي بطلبم،ازم حالليت ازت برم،ميخوام نميخوام اينطوري:منيژه

 نفس،باشه؟؟راضيي؟

 دوباره زندگيتو و كردم،برو فراموش و كردم حاللت كه وقته خيلي برو،من مامان برو:نفس

 .بساز

ممنونم ازت نفس،واقعا مهربوني خيلي تو:منيژه . 

رفت و گرفت راشو و داد تكون بغض با سري نفس . 

ميكرد نگاه نفس رفتن به و بود وايستاده مجسمه عين منيژه . 

نميديش هيچوقت ديگه كه دختري دخترش،به به . 

شد ماشينش سوار و رسيد بودن خريده و بودن رفته اميرعلي با پيش هفته كه ماشيني به نفس . 

اميرعلي شركت طرف به كرد حركت و كرد روشن و ماشين . 

گرفت رو غزاله شماره منيژه . 

داد جواب بوق تا چند بعد غزاله . 

الو،غزاله؟:منيژه  

سالم:غزاله . 

سالم،خوبي؟:منيژه  

نفسي؟ خوبم،پيش:غزاله  

رفتش االن همين:منيژه . 

گفتي؟ بهش:غزاله  

آره،گفتم:منيژه . 

گفت؟ چي:غزاله  

ديگه؟ هتلي حاال،تو ميگم بهت ميام:منيژه  

باشم؟هتلم ميخواستي كجا!ديگه آره:غزاله . 

هتل ميام بعد دارم كار جا سه دو من خوب خيلي:منيژه . 



بزنم چرتي يه ميخوام ميكنه درد سرم باشه،منم:غزاله . 

خوب،خدافظ خيلي:منيژه . 

خدافظ:غزاله . 

بده انجام كاراشو كه رفت و گرفت دربست يه و كرد قطع و گوشي منيژه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شد داخل و كرد باز و شركت در نفس . 

 بود گوشيش تو غرق كه سارا به لبخند  با و رفت اميرعلي منشي سارا ميز سمت

خانم؟هييي؟؟خانممم؟؟؟:گفت  

بابا تويي؟؟ترسيدم واي:گفت و كرد باال و سرش و كشيد هينيي سارا . 

چته؟ وا:نفس  

باختم زدي حرف بابا هيچي:سارا ! 

تنهاست؟ اميرعلي!!كه هم تو بازيات اين با مارو كشتي:نفس  

نه:سارا . 

پيشش؟؟ حاال هست داشتما،كي كارش پووف:نفس  

ايكبيري نيومد،دختره خوشم ازش بود،اصلنم دختره يه نميدونم:سارا ! 

چرا؟؟؟:گفت و كرد يواشي خنده نفس  

بود پيرهن شبيه بيشتر كه مانتوش اون با!بود جوري يه نميدونم:سارا !!! 

 هر اتاقش از اميرعلي داد صداي اومدن با كه خنده زير زدن نفس هم خودش هم حرف اين با

شدن خفه دو . 

اتاققققق از بيرون گمشو گفتم:اميرعلي . 

شد باز بااليي شتاب با اتاق كه انداختن بهم تعجب با نگاه يه و اتاق در به نگاه يه سارا و نفس . 

شد بلند يكدفعه ترس از سارا . 

 كرده پوف چشمايي و بود اشك از خيس خيسه كه صورتي با غزاله كه بره جلو اومد نفس

شد ظاهر جلوش . 

 بود شد قرمز عصبانيت شدت از كه چشمايي و عصباني اي چهره با اميرعلي هم سرش پشت

اومد بيرون . 

 

 

 



كننننن گم گورتو سريععع:اميرعلي . 

 مشكوك و متعجب چشماي به چشماش كه بره برگشت و گرفت بيشتري شدت اش گريه غزاله

وايستاد و افتاد نفس . 

شد خيره بهش و رسيد نفس به كه كرد دنبال رو غزاله نگاه اميرعلي . 

ميكني؟ چيكار اينجا تو چتونه؟چيشده؟؟غزاله:پرسيد و اومد جلو نفس ! 

بيرون برو:اميرعلي . 

بيرون زد شركت از و گرفت نفس از ناراحتي با نگاهشو اميرعلي حرف با غزاله . 

نفس تو بيا:گفت و برگردوند و روشو و كشيد موهاش به كالفه دستي اميرعلي . 

شد اتاق وارد خودش و . 

بست و در و شد اتاق وارد و كرد بود شده گرد تعجب از كه سارا چشماي به نگاهي نفس . 

نشست ميزش پشت صندليي رو اميرعلي . 

 اميرعلي رو به رو و پشتش رفت و اميرعلي ميز طرف رفت و انداخت مبل رو كيفشو نفس

نشست ميزش روي . 

چيشده؟؟:نفس ! 

 زندگي نفس با ميخواي مطمئني ميگه اومده بيشعور دختره:گفت و اومد جلوتر اميرعلي

 و كن ولش زندگيو اين و كن فرار ما با و نبيني؟بيا مادرتو و پدر ديگه ميتوني كني؟مطمئني

پرتا و چرت اين از تا صد و!!! زهرمار و كوفت و درد . 

برن امشب ميخوان گفت ميخواست حالليت ازم امروز مامانمم:نفس . 

 پيش آمريكا برن ميخوان كن فكر:گفت و زد پوزخندي گفت،بعد آره،اينم:اميرعلي

شود چه!من مامان،باباهه . 

 

 

 

 

 



 به برن بزار كنيم خرد اعصابمونو توهم،چرا كن ول بابا:گفت و كرد كوتاهي خنده نفس

ميكنيم زندگيمونو داريم كه ما!درك . 

بختيم خوش اينقد كه همشون چشمه زندگي،كور چه اونم بعله:گفت و كرد اي خنده اميرعلي . 

بعله،دقيقا:گفت و خنديد هم نفس . 

 و گذاشت لبش رو و برد صورتش سمت و گرفت دستش تو و نفس راست دست اميرعلي

بهشتم تو،تو با:گفت و كاشت روش كوچيكي بوسه . 

معلومه خب:گفت و كرد شيطوني خنده نفس ! 

بدم شما تحويل امروز طراحامو دارما،بايد كار من آقا هي:گفت نفس كه خنديدن دو هر . 

 سر بفرماييد لطفا:گفت و گرفت خودش به جدي حالت و كرد ول و نفس دست اميرعلي

محترم خانم كارتون . 

هستي كي ديگه تو بابا:گفت و شد بلند ميز روي از نفس !! 

لطفا بفرماييد:گفت نخنده كه ميكرد كنترل و خودش داشت كه اميرعلي . 

بابا؟؟ خونه ميريم كي بگو حداقل:گفت و رفت در سمت و برداشت مبل رو از كيفشو نفس  

لطفا باشيد در جلوي هفت ساعت:اميرعلي ! 

لطفا و كوفت اااا:نفس !! 

لطفا بيرون:اميرعلي . 

شد بلند و چرخوند سرشو اميرعلي كه اميرعلي سمت كنه پرت كيفشو اومد نفس . 

نتونستي ايندفعه ديدي:اميرعلي !!! 

مرض:نفس . 

خودش كار دنبال رفت و بست و در خنده با هم نفس كه زد اي قهقهه اميرعلي . 

 

 

 

 



رفتن داخل و شدن عمارت وارد خندون روي با نفس و اميرعلي . 

 به ميومد،رفت باپاش به پا و بود شده بدنش اعضاي از جزوي ديگه كه عصايي با داريوش

ها بچه استقبال . 

بره راه عصا همين با بود مجبور فعال بود كرده كه اي سكته بعد . 

حاله؟؟هوم؟ چه در تيپم خوش و خوشگل باباي بههه:نفس  

ببينم بشين بيا!ريختن زبون به نكن شروع هللا بسم اوله همين:داريوش !! 

عمو؟؟ چطوري:گفت و خنديد اميرعلي  

شدم بهترم ديدم كه خوبه،خوب،شماهارو:داريوش . 

ميريزي؟آره؟ زبون داري كلك اي:گفت نفس كه نشستن سه هر  

ميگم و چيه؟واقعيت زبون:داريوش . 

مخملي گوشمامون كه هم ما:نفس !! 

 از تو ميكشي چي:گفت بود نفس به خيره لبخند با كه اميرعلي به و كشيد پوفيييي داريوش

اين؟؟؟؟ دست  

خوشبختي:گفت داريوش به رو و گرفت نفس از نگاهشو اميرعلي . 

 بهم حالمو.ديگه كنيد بس اه اه:گفت داريوش كه انداخت اميرعلي به عشقشو پر نگاه نفس

 !!زديد

افتاد خنده به اونا خنده از هم داريوش و خنديدن هم با دو هر نفس و اميرعلي . 

بريزم چايي برم من:گفت و شد بلند جاش از نفس . 

ميريزم من كه،بزار كني كار نبايد!مهمونيا اينجا ديگه بابا،تو اي:داريوش . 

دارم كار شما با من ديگه،اصال ميريزه نفس بشنيد عمو،شما نه:اميرعلي ! 

شد شروع مردونتون حرفاي آي آي آي آي:نفس !! 

 و كشيد راشو حوص با نفس كه خنديدن دو هر و انداختن نگاهي ديگه بهم داريوش و اميرعلي

آشپزخونه تو رفت . 

 



بياي؟ نميخواي عمو،مطمئني:گفت نفهمه نفس كه جوري يواش و اورد جلو سرشو اميرعلي  

كردم عادت اينجا به و ترم راحت اينجا بهتره،منم اينجوري آره،پسرم:داريوش . 

ميشه تر خوشحال هم نفس راحتره،اينجوري من خيال بياين شماهم اگه اما:اميرعلي . 

 شركت اون به و زندگي اين به و خونه اين به خيلي اميرعلي،من نميتونم كن باور:داريوش

نميتونم اما بيام شما با شدم،ميخوام وابسته . 

ها ميشه ناراحت بفهمه نفس:اميرعلي ! 

 در چون داره رو تو ميكنه،چون فراموش باش مطمئن اما بشه ناراحت ممكنه آره:داريوش

 و باشيد خوش و داري،بريد اش نگه آرامش تو هميشه ميتوني تو خوشحاله و آروم تو كنار

كنيد زندگي خوش . 

 مبشنو منم بگيد بلند ميكنيد؟؟؟خب پچ پچ چرا هي:گفت و شد پذيرايي وارد چايي سيني با نفس

 !!!ديگه

بود ديگه،مردونه نه د:اميرعلي . 

دقيقا:داريوش ! 

 تو ميره كالمون!هااا نميشه اينجوري ااا:گفت و نشست و گذاشت ميز رو رو چايي سيني نفس

خدايي نامرديه آخه يكيم به هم،دو !! 

ديگه بسازي بايد ديگه:داريوش ! 

بيا نيست،كنار اي چاره آره:اميرعلي ! 

 به رو مساوي،بعد دو،دو ميشيم اينجوري بگير زن بيا بابا ميام،اصال كنار نه ميسازم نه:نفس

ميگم؟؟؟ بد:گفت و كرد اميرعلي ! 

بود بس پشتم هفت واسه گرفتم اوليو همون:داريوش ! 

كرد نگاه دارش غم چشماي به و شد خيره داريوش به نفس . 

انداخت نگاهي عموش به ناراحتي با اميرعلي . 

 عمو ميگم: گفت سكوت شكستن و جو شدن عوض براي اميرعلي كه بودن سكوت در سه هر

روبراهه؟ چي حاله؟؟همه چه در شركت  



 چي ميدن،همه انجام كارارو دارن ها بچه نبودم آره،تو:گفت و كشيد عميقي نفس داريوش

 .خوبه

عالي خيليم:اميرعلي ! 

بريم كه زد اشاره نفس به اميرعلي كه شد غمناك چشماش و رفت فكر تو دوباره داريوش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بريم ديگه ما ميگم خب:نفس . 

كجا؟!كه اومديد تازه:داريوش  

كنيد استراحت بايد بريم،شمام ديگه نه:اميرعلي . 

ايم خسته اينجا،يكم اومديم شركت از آره،ماهم:نفس . 

بمونيد و شام حداقل:گفت داريوش كه شدن بلند دو هر نفس و اميرعلي . 

نكشيد،ممنون مرسي،زحمت:اميرعلي . 

 اگه نميشم،بريد تا دو شما حريف كه من خوب خيلي:گفت و شد بلند جاش از هم داريوش

بريد ميخوايد ! 

 و اومد سرشون پشت هم داريوش كردن باز و در و رفتن در سمت به اميرعلي و نفس

 .وايستاد

عمو خدافظ:گفت و داد داريوش به اي مردونه دست اميرعلي . 

باشيد خودتون مواظب خدافظ:داريوش . 

بابايي خدافظ:نفس . 

دخترم خدافظ:داريوش . 

رفتن و كردن باز و در و حياط در سمت رفتن و شدن حياط وارد هم با دو هر . 

رفتن ديگه هعيي:داريوش . 

تو رفت و بست و در و گفت و اين . 

 االن و توش بودن  اومده نفس با بود اومده ايران اوال كه آپارتماني همون سمت به اميرعلي

ميكرد حركت بود خونشون . 

زدم؟؟؟؟؟ خر منه بود حرفي چه اون شد،آخه بد پوف:نفس  

نزدي بدي حرف كن،نترس،زيادم ديگه،ولش شده كه شو،كاريه بيخيال نفس وايييي:اميرعلي ! 

يعني؟؟ نبود بد اميررر؟؟زيادم ميگي راس:نفس  

نبود بد نه،زيادم:اميرعلي . 

گفتي اينو كه شد،مرسي راحت خيالم پس هووووف:نفس ! 



خليااا نفس:اميرعلي !! 

چرا؟؟ وااا:نفس  

رف شدي قانع كلمه يه با!!چميدونم:اميرعلي ! 

اصن هست كه ديگه،همينه اينجوريم من خب:نفس ! 

واقعا عاليه هست كه بله،هميني:اميرعلي !!! 

پايين كشيد و برگردوند شيشه طرف به و روش و كرد دروني خنده نفس . 

 و كرد اش ريه وارد رو هوا و كشيد عميقي ميكرد،نفس خوب و حالش و ميوزيد خنكي نسيم

بست و چشماش . 

 كه بود،رفتن،رفتني گرفته اوج بود پريده بودن،هواپيماشون رفته راحله و منيژه ديگه حاال

...نداشت بازگشتي هيچ ديگه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ديگه بگو خب!!تو دست از اميرعلي وااي:نفس . 

حاال بيفت راه تو خب ااا:اميرعلي !! 

 تنم لباس كردي بيداري منو هم سحر كله خوابيدم،صب و رسيديم دير كه ديشب بابا:نفس

نپرس سوالم ميگي ماشين تو كردي،انداختيم !!! 

 فضولي چقدر تو:گفت و خنده زير زد نفس حرف شدن تموم رانندگي،با حال در اميرعلي

ديگه ميفهمي بيار طاغت دختر،خب ! 

بيرون كشونده خونه از و من صبحه شيش  ساعت كنااا نگاه إ تو؟؟إ ميگي چي:نفس !!!! 

ميكنم،خب؟؟؟ بيدارت رسيديم خودم بخواب،من بگير تو اصال:اميرعلي  

؟؟!بخوابم؟؟؟؟ دور يه من كه دوره مسير بريم؟؟؟اينقد ميخوايم كجا مگه:نفس ! 

خدا به پايين ميكنم پرت ماشين از خودمو بپرسي ديگه سوال يه نفس:اميرعلي ! 

رواني ااا:نفس . 

بچه بخواب!ديگه كردي ديوونم:اميرعلي ! 

نيستم بچه من:نفس ! 

زندگيم خانمم،بخواب عزيزم،بخواب ببخشيد،بخواب:اميرعلي . 

شد حاال:گفت و خوابوند و صندليشو و زد شيريني لبخند نفس . 

انداخت جلو به نگاهشو و زد بهش لبخندي و كرد نگاه نفس بسته چشماي به اميرعلي . 

 هم نفس نزاشت بود بسته و نفس هم و خودش چمدون هم بود شده بيدار زود خيلي صبح

بفهمه هيچي . 

 هم فاميل نداشت،چون و هيچكس و بود شده تنها كامال داريوش ديگه تهران از ها بچه رفتن با

 سرسنگين داريوش با هنوزم ها اتفاق اين بعد اونم كه بود خانم عمه ميزذن،فقط سر بهش كم

نميزد حرف باهاش زياد و بود . 

 بود و سپرده اون دسته و داريوش كنه خدافظي خانم عمه از بود رفته ديروز كه اميرعلي اما

نزاريد تنهاس و باشيد كنارش بود گفته بهش و . 

همدم يه به واقعا االن داريوش چون   

بود سخت خيلي براش تنهايي اين و بود شده تنها يكدفعه صحبت،اون هم يه داشت،به احتياج . 



 

كرد باز و نفس سمت در و شد پياده ماشين از اميرعلي . 

پريد نفس كه داد تكون نفس شونه رو دستشو . 

عزيزم شو نفس؟بيدار:اميرعلي . 

 پا:گفت اميرعلي و كرد پيدا اي بامزه قيافه كه داد فشار و گذاشت چشماش رو دستاشو نفس

خوردنيش قيافه اون خابالو،با شو !! 

مني؟؟ با:نفس  

كيم؟؟ با!پس نه:اميرعلي  

چنده؟ ساعت: گفت و كرد باز و چشماش و كرد مكثي نفس  

تير پنجشنبه،ماه صبح نيم و هشت:اميرعلي . 

 و شده گرد هاي چشم با و نشست و شد بلند صندلي رو از اميرعلي حرف شنيدن با نفس

 االن تا!!بيرون اومديم خونه از شيش يادمه كه اونجايي نيمم؟؟؟؟تا و هشت:پرسيد متعجب

؟؟؟!!بوديمممم؟؟؟ كجااا !! 

بوديم راه تو خب:گفت خونسرد اميرعلي ! 

؟؟!كجا؟؟؟ راه تو:پرسيد متعجب دوباره نفس  

شو پا:اميرعلي . 

چي؟؟:نفس  

شو بلند ميگم:اميرعلي !! 

ايستاد اميرعلي مقابل ماشين جلوي و شد بلند نفس . 

كن نگاه اطرافت به حاال:اميرعلي . 

چي؟؟ كه:نفس !! 

تو كن نگاه د: اميرعلي !! 

شد خيره و زد خشكش جا در ديد كه چيزي اولين با و شد اميرعلي به پشت و گفت نچى نفس ! 



 اونو دلش و ميشد دلتنگش هميشه كه افتاد آبي و بزرگ درياي به چشمش وقتي شد مات

 .ميخواست

 خيلي بيروني نماي و بود دريا رو به رو كه وياليي خونه به و برگردوند و سرشو زده بهت

بود العاده فوق كرد،واقعا نگاه داشت شيكي . 

اميررر؟؟:گفت حيرت با و شد قفل اميرعلي دار برق و خوشحال نگاه تو نگاهش و برگشت  

جانم؟:اميرعلي  

؟نه؟؟!كجاست؟؟؟بهشته ديگه اينجا،اينجا،اينجا:نفس !! 

 ام تو با چون كه من برا:گفت و گرفت دستاش تو و نفس دستاي اومد جلى و خنديد اميرعلي

چيه برات نميدونم رو ،تو بهشته ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 براي ببينم،امير،اينجا بهشتههه،وايسا منم برا معلومههه خب:زد جيغ زد ذوق خوشحال نفس

 ماست؟؟

ماست براي كه بعله:اميرعلي ! 

 و سرشو و اميرعلي بغل تو كرد پرت خودشو حركت يه با اميرعلي جمله شدن تموم با نفس

گذاشت سينش رو . 

 هر و ميچرخوند بغلش تو اونو قدرتش تموم با و كند زمين روي از راحتي به و نفس اميرعلي

ميخنديدن دو . 

رفت گيج بسه،سرم تروخدا وااي:گفت اش خنده ميون نفس . 

خوبي؟:گفت و گذاشت زمين رو و نفس سريع اميرعلي  

نميشممم بهتر اين از آره،خوبم،يعني:نفس !!! 

بشه شايد گفتم ديدي:گفت و كرد بلندي خنده اميرعلي ! 

چي؟:گفت متعجب نفس ! 

 اينجا هميشه براي ميشد چي گفتي شمال،خودت اومديم كه آخري ؟دفعه!نيست يادت:اميرعلي

شد؟؟ بشه،ديدي شايد كنيم،گفتم زندگي  

امير؟؟ بود يادت تو:نفس !! 

نميكنم فراموش رو تو حرفاي از هيچكدوم من:اميرعلي . 

خوبببببب خيلي خوبي خيلي تو:نفس . 

ندارم اصال رو تو قابل:اميرعلي . 

ديوونه: گفت و كرد اي خنده تك نفس ! 

ميشه؟؟؟ چي بابام،اون امير،پس راستي:گفت نفس كه كردن مكث كم يه  

 كه كه كارييييي هر گفتم،اما بهش ديشبم بود،حتي باهامون كردم اصرار بهش خيلي:اميرعلي

نكرد قبول كردم . 

چرا؟؟ آخه:نفس  

 اينجور از و شدم شركت وابسته و كردن عادت اينجا به و ترم راحت اينجوري ميگه:اميرعلي

 !حرفا



نميتونه تنهايي اما:نفس . 

 ميريم وقتا يه هستيم هم ما بزني،جاال سر بهش زياد كن سعي سپردمش،گفتم عمه به:اميرعلي

نباش ميزنيم،نگران سر بهش و . 

بود تر راحت خيالم اينجوري ميومد كاش ولي:نفس . 

نيست اومد،معلوم و شد راضي روزي يه شايد ديدي چه رو خدا:اميرعلي ! 

؟!كردي؟؟ چيكار و شركت راستي.شايد:نفس  

 اما ميدونستن شون نگن،همه بهت هيچي سپردم شركت هاي بچه همه به ديروز:اميرعلي

 شركت يه هم اينجا جام،ميخوام گذاشتم و سرمدي نيما نبودمم تو بفهمي تو نزاشتن

 رفتيم وقت هر باشه ميزاريم همونجوري رم شه،خونه تموم نمونده كردم،چيزي بزنم،كاراشو

عقب صندوق گذاشتم بستم زود صبح خودم لباسم چمدوناي همونجا،راستي ميريم تهران . 

ماشاهللا!!!بوديااا كرده جاشم همه فكر پوووووف:نفس !! 

كردي فكر چي بعله،پس:اميرعلي ! 

بازي آب بريم بيا:گفت و برگشت دريا سمت و زد لبخندي نفس . 

كوچولو ايي بچه مگه:اميرعلي . 

بيا نزن حرف!هيسس:نفس . 

 به و بودن وايستاده دريا كنار دو هر رفت دنبالش و خنديد نفس حرف دنبال به اميرعلي

ميكردن گوش امواج صداي . 

ميشه؟؟ چي كلبه اون:نفس  

نميكنم اينكارو نخواي تو اگه ولي بفروشمش ميخواستم:اميرعلي . 

اونجا بريم وقتا يه خوبه تنوع بود،حيفه،براي قشنگي جاي:نفس . 

بگي تو چي هر:اميرعلي . 

بازي آب بيا ميگم االن خب:نفس ! 

خواهشا بزن يكيو اين قيد:اميرعلي ! 

ابدا:نفس ! 

نفس:اميرعلي ! 



هس كه چيه؟؟هميني:نفس ! 

ديگه شو بيخيال:اميرعلي . 

نميشم:نفس ! 

بودنته لجباز يكيش ببرم بين از رو تو بد عادتاي سري يه بايد من:اميرعلي !!! 

كنااا صحبت درست من هوي،با:نفس ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و سيگار شدي باعث كه نبودي تو كنم،مگه جبران ميخوام اصال:گفت و اومد جلو اميرعلي

دور بندازيش لجبازيتو اين كنم كمك ميخوام كنم،منم ترك . 

بتوني اگه عمرا:نفس !! 

ميبيني حاال:اميرعلي ! 

؟؟!جون پسر ميتوني چجوري آخه:رفت عقب قدم يه نفس و شد نزديك نفس به اميرعلي ! 

رفت عقب نفس و شد نزديك اميرعلي دوباره . 

بدم انجام كار يه بايد اولش راحتي،ولي به اونكه:اميرعلي . 

چيكار؟:پرسيد مشكوك نفس ! 

خوب كار يه اومممم:اميرعلي ! 

خوب؟ چكار خب:نفس ! 

 آروم و خودشو سمت كشيد و گرفت دستشو سرعت با نفس حرف شدن تموم با اميرعلي

بدنش رو شد خيمه و روش افتاد هم خودش و ها ماسه رو گذاشتش . 

خوب كاره همين:اميرعلي ! 

نداره راه نچ،نچ:گفت شيطون نفس ! 

بلدمش داره،من چرا:اميرعلي ! 

ن:نفس  

 خون خفه هاش لب رو اميرعلي داغ هاي لب گرفتن قرار با كه ميزد حرفشو داشت نفس

ماسيد دهنش تو حرفش و گرفت ! 

بلدمش من ديدي:گفت و اورد باال و صوتش ثانيه چند بعد اميرعلي . 

توهه با آره،حق:نفس . 

خنديد دنبالش به هم نفس و خنديد اميرعلي . 

 با تو و من چون جهان قسمت بهترين ميشه دنيا جاي بهترين شك بدون اينجا:اميرعلي

هميم كنار در هميم،چون . 

انتظارمونه در خوبي روزاي:نفس . 



هامون بچه با خوب روزاي:اميرعلي . 

توهه و من وجود از كه هايي بچه:نفس . 

عاشقانمون هاي بازي عشق نتيجه:اميرعلي . 

اورد در زانو به رو همه كه بزرگمون عشق نتيجه:نفس . 

هم تر،ميريم،با خوب و خوب آينده به جلو،ميريم ميريم:اميرعلي . 

....آينده سوي به ميريم،پيش:نفس  

 )بايان(

16:20(ساعت:1395شهريور,سال  26جمعه)  

 

 

 


