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 ...یتو ستاره ا

 .یآور  یهمه را به شور م یگذار  یجا که قدم م هر

هر  ،یخند یهر لحظه که م ،یخوان یلبخندت، نگاهت هر لحظه که آواز م ت،یصدا
 لرزاند. یدل هزارن چون مرا م ،یلغزان یم ایلحظه که چشمانت را بر دن

 ...یستاره ا تو

 ...یکش ی... همه را به آتش میدرخش یصحنه م یرو

 شناسد... ی... مرا نمندیب یدر اوج آسمان که مرا نم یهست یستاره ا تو

 ...یرا پر کرده ا می... تمام لحظه هانمیب یمن تورا م اما

 روز..... کیخواهم احساست کنم! تنها  یم

که تو نورش را  یسوزد تا صحنه را روشن کند. ستاره ا یکه م یمن ستاره ام. ستاره ا یآر 
 اما سوختنش را نه... ،ینیب یم

جز درد  یز یچ میهم برا دنیدرخش نی..و و ارمیم یم دنیستاره ام. بدون درخش من
 ندارد...

 را نه... میاما اشک ها ؛ینیب یلبخندم را م تو

کس  چی... هندیب یرا نم میکس درد ها چی.... هندیب یرا نم میکس اشک ها چیه
 ...ندیب یرا نم میها ییتنها

مرا به  ستنمیتنها راه ز نیکشم تا ا یسوزم تا صحنه را روشن کنم. درد م یستاره ام. م من
 بکشاند.... یستین

 روز... کیتنها  ؟ینیرا هم بب میغم ها یحاضر  ای... آینیب یلبخندم را م تو

*** 

 کنارت بودن... ی... برادنتید یخواهم برا یروز م کیتنها  من
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 ...ستنیز ی... برادنیدرخش یخواهم برا یروز م کیتنها  من

 ...تیزدودن غم ها یخواهم برا یروز م کی تنها

 ...دنینفس کش یخواهم برا یروز م کی تنها

 ات... یشاد دنید یخواهم برا یروز م کی تنها

 با تو بودن... یخواهم برا یلحظه م کی تنها

 محمد

 چکار کنم. گهید دونمیخدا حوصلم سررفته نم یوا

 تیریارشد مد یوشش ساله هستم مدرک کارشناس ستیبگم اسمم محمده ب ازخودم
برادردارم ازخودم سه سال بزرگتره  هیوسبزه ام، یوموهام مشک یشیم دارم چشام یبازرگان

 وازدواج کرده پدرم هم پنجاوسه ساله ومادرم چهل وهشت ساله است.

زن شوهردارشدم وبعدش هم  هیکه عاشق  دمیبعدش فهم یبار هم عاشق شدم ول کی
زنه بهم  یهنوزم نتونستم فراموشش کنم حالم از هرچ یباهاش حرف نزدم ول گهید
 . رمیزنا بگ نیانتقامم ازا خوامیفقط م خورهیم

 .انهیاونجا چه خبره بچه ها هستن  نمیچت بب برم

 جون من باالاومده... ارهیباالب ندوزیو نیتاا اخخخخخ

 هم به خودش زحمت داد باالاومد..  ندوزیو نیا باالخره

 یمجاز  نیمن موندم ا یبه جز چندتا کاربر مجاز  ستین یخبر  چیچت هم که ه نیا
 .زارندیم یچ یهارو برا

 . کاریساله است وب23 هیخوب یلیپسرخ رچتهیمد نایحرف بزنم س نایخورده باس هی

 :سالم محمد

 ی:سالم داش محمد خوبنایس
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 یتوخوب ی:مرسمحمد

 :ممنون داداش نایس

 :چه خبرنایس

 ی:سالمتمحمد

 چت روم ییایم شهی:تو همنایس

 امی:اره ممحمد

 ؟؟یبه من بکن یکمک هی یتونی:منایس

 کنمیکه بتونم کمکت م یی:اره تاجامحمد

 ؟؟یکن غیتبل گهید یچت روم ها یبر  یتونی:منایس

 فکرکنم  دی:بامحمد

 غی،برو تبل کنمی:ناظر ارشدت منایس

 رمیم ی:اکمحمد

 داداش ییاقا یلی:خنایس

 :نوکرتممحمد

 :سالمممممستاره

  ی:سالم ستاره خوبنایس

 نایس یخوبم توخوب:تشکر ستاره

 :شکرخوبمنایس

 ؟یهست دیجد ی:ازکاربرانایس

 تازه اومدم  دمیجد ی:بله از کاربراستاره
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 ی:خوش اومدنایس

 ی:مرسستاره

 :اصل بدهنایس

 تهران17:ستاره

 :خوشوقتم نایس

 ومد؟ینفرن هی: محمد

 ومدهین ی:نه کسنایس

 ادیادرس دادم ب یکی: به محمد

 ومدهی:فعال که ننایس

 خداحافظ رمیم:من محمد

 :بسالمتنایس

شدم  یانقد وابسته مجاز  یول رونیب امیاز چت ب دیچشام دردگرفت با اخخخخخ
 دل بکنم.  یاز مجاز  تونمینم

 رمیجون بگ کمیبرم غذا بخورم  رمیمیم یاز گرسنگ دارم

 .میمن عاشق ماکارون میدار یجوووون ماکارون اخ

 ی:ماااااامااااان،ماممحمد

 یکنیمامان مامان م :بله چراانقدمامان

 :مامان جووونم گرسنمهمحمد

دادوهوارت بلند شده به خاطر اون شکمته که انقدمامان  یچ ی:اها پس بگو برامامان
 کشمیاالن غذارو م یرو صندل نیبش ایب ،باشهیکنیمامان م

 :دستت طال مامانم محمد
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 بچه.. زیانقدزبون نر نی:بشمامان

مامان ماهم رفت بابارو صدا کنه خودش گرفته  نیخدا ا یبه قاروقور افتاده ا گهید شکمم
 دهیخواب

 :مامانمحمد

 :بله بلهمامان

 یمردم از گرسنگ امامانی:بمحمد

 :اومدممامان

 ومجنون واردشدند یلیل

 :سالم بابا محمد

 :سالم بابا

 مامان ما غذارو اورد باالخره

 منتظرته دوست داره یبادخترعمت بکن یخواهی:چکار مبابا

غذارو کوفتم نکن بزار  نیجووونت ا یلیشام بخورم تورو جووون ل هی:اه اومدم محمد
که  ستین یا گهیهمش حرف از مهسا مگه به جز مهسا دخترد خورمیم یبفهمم چ

 یزنیهمش حرف از اون دختره حال به هم زن م

 یروشن کن دیمهسارو با فی:تکلبابا

 :اهمحمد

 ؟یر ی:محمد کجاممامان

 اتاقم کپه مرگمو بزارم رمی:ممحمد

 :محمددددمامان
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که توفکربودم خوابم  ینطور یهم زارنیتواتاق دررومحمکم بستم اعصاب واسه ادم نم رفتم
 برد

 ستاره

 یلینفرهست که خ هیداره فقط  یخوب یبار وارد چت روم شدم بچه ها نیاول یبرا امروز
بامن داره که به  یچه دشمن دونمیذهنمو مشغول کرده،امروزکه سالم کردم جواب نداد نم

 همه سالم داد فقط به من سالم نداد.

مجبورم  یخوردن نداشتم ول یبرا ییمنو صداکرد که برم شام بخورم،اصال اشتها ارشام
 بودم که برم بخورم.

هفته  کیبه  دیپرکش دم؛فکرمیتخت دراز کش یکه غذا خوردم تواتاق رفتم رو نیبعدازا
 اسریمنه،من هم به شدت از  یپسرعمو اسریکرد، یتگار اومدازمن خواس اسری ش،کهیپ

مشروب  اسریکه  دونهیبه جز من نم چکسیدخترباز وشراب خوره که ه هی اسریمتنفرم،
 .خورهیم

 .ادیخوشم نم اسریمن از  یاند ول یازدواج راض نیبه ا همه

من نشه من خودمو  الیخیب اسریمن بشه؛اگه  الیخیب اسریکن که  یکار  اخودتیخدا
 راه منه. نیاخر گهید نیا کشمیم

 .دمیفکرنکردم چشامو بستم وخواب اسریبه  گهید

 برووو خوامیمن تورو نم اسری

 نداشته باش. یبه من کار  نههههههه

 دمیبود که من د یچه خواب نیا ایاز اشک بود خدا سیصورتم خ دمیفعه از خواب پر هی
 به من تجاوز کنه. خوادیم اسری یعنی

 نه خودت پناه من باش خودت به من کمک کن. ایخدا

اب خوردم، بعد  وانیل کیتخت بلند شدم رفتم تو اشپزخونه،  یاز رو ومدیاذان م یصدا
 اومد. رونیازاتاقش ب رون،بابایتواتاقم که بابا از اتاق اومدب رفتمیوضوگرفتم داشتم م
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 ری_سالم بابا صبح بخ

  ریصبح توهم بخ :سالم دخترمبابا

 رفتم. تواتاقم

پهن کردم چادرمو  نیزم یرو با سجاده نمازمو برداشتم؛سجاده رو رو دمیسف چادرنماز
 سرم، شروع کردم به نمازخوندن. یروانداختم رو

 ورحمة اهلل وبرکاة کمی_السالم عل

 کردم. ازینمازم تموم شد رفتم سجده باپروردگارم حرف زدم ورازون نکهیا بعداز

به بعدهم همراهم  نجایهمه جا کنارم بود از ا یتو تااالن همه جا همراهم بود ایا_خد
 یدونیهم که ندونه توکه م یهرک ایاز سرراهم بردارم خدا اسررویباش وکمکم کن تا بتونم 

 نشونم بده. یراه هیهست پس خودت  یفیچه ادم کث اسری

شده  یگفت:چ دیحالم رود نیکه کنارم نشسته تاا دمیسجده که برخاستم مادرم رو د از
 دخترکم؟

 مامان ستین یچی_ه

 کردینم هیگر یچی:ستاره من به خاطر همامان

 دمیخواب بدد هی_مامان 

 خواب بوده. هیاون  زمی:بهش فکرنکن عزمامان

 ترسمی_مامان م

سرتک دانه  ییبال میزارینم میکنارت هست شهیمن وپدرت هم زمی:نترس عزمامان
 .ادیدخترمون ب

  یبلندشو بخواب که صبح کالس دار  حاالهم

 _چشم مامان
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 بال دخترکم ی:چشمت بمامان

 .دمیسجاده رو جمع کردم چادرنمازم رو هم تازدم خواب بلندشدم

 محمد

نشستم وبه  یصندل یوتر،رویچکارکنم رفتم سراغ کامپ دونستمینم کاربودمیهرروز ب مثل
هم به  دیکاربر جد هیزدم،  باهاشون حرف یکم هیبچه ها بودند  یچت روم رفتم همه 

 اسم ستاره اومده بود.

 کردم چندتا کاربر اوردم. غیرفتم تبل 

 کردم و از چت روم خارج شدم. یبچه ها خداحافظ از

کرد چرااز اول به من نگفت که شوهرداره تا  نکاررویدلم گرفته اخه چرا عشقم بامن ا یلیخ
 من عاشقش نشم.

 اومد یبه حال االنم م یلیاهنگ گذاشتم که خ هی

 یگرفته بابا کوه ایاز دن دلم

 غم توو چشمونم نشسته 

 همسرم از خونه رفته یکوه بابا

 بال پروازم شکسته یبابا کوه 

  

 شکسته یلیمن دلم خ یکوه بابا

 ادینم گهیدونم د یم یبابا کوه یکوه بابا

 دونن یهمه م خوادیدونم منو نم یم یبابا کوه 

 دل نیدل منو شکسته چه کنم که ا 

 دل من  نیبه پاش نشسته بازم ا 
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 گهیبمونم د یمن با ک گهید یجوونم بابا کوه یآخه من ، خبل یپاش نشسته  بابا کوه به
 اوون رفته

 بگو یمنو سوزونده بابا کوه دل

 بگو  یمونده بابا کوه یاون ک شیپ

  رمیبم رمیبم گهید خوامیم یمونده بابا کوه یاون ک شیپ

  گهید شمیاگه پ نمیروزا رو من نب نیا 

  یزخممو ببنده وا یک یبرنگرده بابا کوه اون

 شیخوندم هر شب و روز پ یواست م یروز  هی یمنو ببنده بابا کوه یزخما ادیم یک
 اوون رفته  گهیموندم د یدلبرم م

 بگو  یدل منو سوزونده بابا کوه 

 گهیدونم د یم یمونده بابا کوه یاون ک شیبگو ، پ یمونده بابا کوه یاون ک شیپ
 دونن  یهمه م خوادیدونم منو نم یم یبابا کوه ادینم

 دل  نیدل منو شکسته چه کنم که ا 

 دل من به پاش نشسته نیبه پاش نشسته بازم ا 

 ستاره

 یول زنمیبا بچه ها حرف م شهیخوبه سرم گرم م یلیچت،خ رمیهست که م یچندروز 
ارث باباشوخوردم که  دونمینم دهیهمون پسره محمد هنوزم که هنوزه به من سالم نم

 بامن داره. یکه چه دشمن پرسمیامروز از محمد م کنه،یرفتارم نطوریبامن ا

شدم  الیخیرفته،منم ب شیپ قهیمحمد نبود بچه هاگفتن که چنددق یرفتم چت ول امروز
 از چت روم خارج شدم.

هستم االن هم  یکاشان،من اصالتًا کاشان میمامان گفت که لوازم رو جمع کنم بر امروز
 دلم براشون تنگ شده. یلیپدربزرگ ومادربزرگم،خ دنیکاشان ،د میبر میخواهیم
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 .نیلوازم رو گذاشتم توماش رونیرو جمع کردم از اتاق رفتم ب ازمیلوازم مورد ن نکهیا بعداز

 بودند. اماده بودند فقط منتظر من همه

کنار مامان نشستم ارشام جلو کنار بابا نشسته بود من وارتام ومامان هم عقب  نیتوماش
 .مینشست

 .انهیکه قراره دوباره باهاش روبه رو بشم  اسربودمیتوفکر

 که توفکربودم خوابم برد. ینطور یهم

توخوابم بود خدا لعنتت  اسری ،بازمیشگیبازم همون خواب هم دمیدفعه از خواب پر هی
 .یدار  یکه دست از سر من برنم اسریکنه 

 ده؟یشده؟چرارنگت پر ی:ستاره جان چبابا

 بابا ستین یز ی_چ

 افتاده؟ ی؟اتفاقینیبی:ستاره چراانقد خواب بد ممامان

 م؟یرسیم ی_نه مامان ،بابا پس ک

 .میرسیم گهیساعت د می:نبابا

 خورده حالم بهترشد. هیاب داد خوردم  وانیل هی ارشام

 اهنگ رو دوست داشتم. یلیخ شدکهیاهنگ پخش م هیپخش  از

دله من  دیصداتو نشن کنهیوانمود م ریبرو نذار بذاره روت تاث دیراحت نگو دلم لرز نقدیا
 دله من

 لیتعط یزندگ شهیم گهیبعدش د نیچطور آهنگه غمگ یکنیم گوش

 دله من دله من یبد ن یفهمیم گهیساله د چند

 نه دونهیمن بدم خدا م یگینه تو م وونهید یول شمیعاشق م منم

 تا تهش یر یم هوی یا وونهید هی تو
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 چشمم همش شهیچشمم همش پ شهیپ یباش یباش دیبا گهید

 بهت گمیکه م دونمیرو م یز یچ هیکم بهت حتما  رسهیمن اگه داره م از

 اگه سمتت امینم خوامیم تویدفعه گوش نکن به قلبت من خوب نیا

 ستیجلو دارم ن گعید یشکیمن به موقعش ه ستینگو دوست داشتن تو کارم ن نقدیا

 ستیفردا ببارم ن خوامیکه م یمثه اون زمیکه امروز بر ییاشکا دیشا

 نه دونهیمن بدم خدا م یگینه تو م وونهید یول شمیعاشق م منم

 تا تهش یر یم هوی یا وونهید هی تو

 چشمم همش شهیچشمم همش پ شهیپ یباش یباش دیبا گهید

 (یسچیطل رضای)عل

خوشحال  یلیما خ دنیخونه بابا بزرگ،بابابزرگ ومامان بزرگ از د میرفت میدیرس باالخره
 شدند.

 دلم براشون تنگ شده بوده. یلیخ

 _سالم بابا بزرگ

 ی:سالم دخترم خوببابابزرگ

 یشماخوب ی_مرس

 بزرگ:شکرخوبم بابا

 یسمت مامان بزرگ رو بهش سالم دادم:سالم مامان جون خوب رفتم

 ؟یممنون توخوب زمی:سالم عزمادربزرگ

 ی:مرسمادربزرگ

 ست؟ی_عمو مهران ن
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 رفته رونیبزرگ:نه ب مادر

 _اهان

 مهران هم نبود. عمو

 اسری یوارد اتاق شدم صدا نکهیتو اتاق رفتم، هم نیهم یخسته شده بودم برا یلیخ
نحس  افهیموندم اون ق یم دیوب شد که زود اومدم تواتاق ،وگرنه با.خدمیوعمو رو شن

 .کردمیم اسرروتحملی

خسته بودم  یلیخ یواهمه داشتم ول دنیهرچندکه از خواب دمیتخت دراز کش یرو
 .داربمونمیب تونستمینم

بلند شدم چادرم رو انداختم دررو بازکردم  نیهم یدرزد برا یکیکه  بردیخوابم م داشت
 .خورهیحالم ازش به هم م اسره،ی نیبازم ا

 ؟ی_چکاردار 

 یداد یسالم م ی: قبالباادب تر بوداسری

 .کنمیباهاش برخورد م اقتشیبه اندازه ل ی_من با هر کس

 !!؟یکه بهم سالم بد ستمین نیا قیمن ال یعنی:اسری

 یستی_حتما ن

 یبش اسریستاره  شهیهم یقراره برا ،ی: تو ستاره مناسری

 گفته که قرار زنت بشم ی_ک

که  کنهیکه تو انگشت دست چپته مشخص م یبگه اون انگشتر  ستیقرارن ی:کساسری
 .یشما درحال حاضر نامزد من هست

 .شمیهم زن تو نم رمی_من بم

 یشیتو اول واخر ستاره من م یچه نخواه ی: چه بخواهاسری
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 پنبه دانه ندی_هه شتر درخواب ب

 کردیکارش وحشت کردم به لبام نگاه م نیصورت من،باا کیسرش رو اورد نزد اسری
 چکارکنم دونستمینم

 نمتیبب خوامیرون،نمیب اسربروی_

 .یبش گهید یکیکه ستاره  یندار  نویا ،اجازهیتو ستاره من یول رمی: باشه خانومم ماسری

 باش که زنت بشم الیخ نی_هه به هم

 کنمینکاررومیبه زورا یزنم نش ی:اگه بخواهاسری

 ینیبیکنم بد م یمن لجبازم اگه بخوام لجباز  یدونی،خودت م یبکن یتونینم یچکار ی_ه

 یبردار  یبکنم عشقم بهتره دست از لجباز  تونمیم ی:من همه کار اسری

 نمتیبب خوامینم رونی_گمشو ب

بست برگشت  یکه داشت در روم یموقع رونیتخت بلند شد رفت ب یاز رو دیخند اسری
  نمتیبیگفت:استراحت کن شب دوباره م

 اون خنده مسخره رو کزد ورفت. بازم

 هزار جور ترس داشته باشم. دیسن با نیکه تو ا ادیبه تو ب لعنت

 نشونم بده. یراه هیخودت  ایخدا

 کردم خوابم نبرد. یهرکار  دمیتخت خواب یرو

 رو برداشتم به مهناز زنگ زدم . میگوش

 .دهیهناز جواب نمچرا م دونمینم

 مهناز شدم.وارد چت روم شدم. الیخیب

کرد  یمحل یخورده با بچه ها حرف زدم بازم محمد ب هیتو چت روم بود  محمدهم
 محمدرفتم. یخصوص ارمینتونستم طاقت ب گهید کنمیم نکاررویچرا بامن ا دونمینم
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 _سالم 

 بعد جواب داد. قهیده دق حدودا

 :سالم محمد

 سوال بپرسم  هی تونمی_م

 دیی:بله بفرمامحمد

 کردم؟ ی_من به شمابد

 :نهمحمد

 دیدی_پس چرا جواب سالم منو نم

 که جواب ندادم دمیندارم احتماال ند یدشمن چی:من با شما همحمد

 مزاحمتون شدم دی_اها،ببخش

 کنمی:خواهش ممحمد

 بچه ها رفته بودند منم از چت روم خارج شدم. شتریب

 رفتم همه بودند. رونیب ازاتاق

(بود،به ناچار رفتم اسر یفقط کنار زن عمو)مادر یخال یبه همشون سالم دادم تنها جا رفتم
 کنار زن عمو نشستم .

سرمو  کنهیداره منو نگاه م یکی. احساس کردم زدیعموم داشت با مامان وعمه حرف م زن
چشمک به من زد  هی اسریکنه،یکه به من زل زده وداره نگام م اسرهی دمیکه بلند کردم د

 منم براش پشت چشم نازک کردم نگامو ازش گرفتم.

 پسره حال به هم زن. شیا

 محمد
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چه  یدیمن،گفت:چرا به من سالم نم یبه اسم ستاره اومد خصوص دهیاون کاربرجد امروز
 ؟یبامن دار  یدشمن

 .دمیند دیبا شما ندارم شا یدشمن چیگفتم من ه منم

چت  یکیتامخ چندتا دختررو بزنم ببرم اون  کردمیم غیبودم داشتم تبل یا گهیچت د تو
 روم.

 تونستم مخ چندنفررم بزنم ببرم تو اون چت روم. بالخره

 دیهستم که حم یبود که من گفتم من مخ زن حرفه ا یحرف از مخ زن یتوعموم
 فردا که ستاره اومد مخ اون رو بزن یگیگفت:اگه راست م

 زنمینداره مخش رو م یمن کار _باشه مخ زدن واسه 

 ی:منتظرم مخش رو بزندیحم

 من مخش رو بزنم یخواهیکه م یبزن ینتونست یمخش رو بزن ی_نکنه خودت رفت

 مغروره. یادیز ادی:نه بابا ،فقط ازش خوشم نمدیحم

 به شما دمیم کنمیم تیلیو ت زنمیهروقت اومد مخش رو م ی_اوک

 یفعال با رمی:باشه من مدیحم

 ی_با

حرف از  گهیرفتند منم از چت روم خارج شدم رفتم شام بخورم خداروشکربابا د همه
دختره ستاره فرورفتم که  نیمبل نشستم به فکر ا یمهسانزد. منم شام رو خوردم رفتم رو

دختره  نیمن بهش سالم ندادم ناراحت شده،ا نکهیوفقط به خاطر ا یچرا اومده خصوص
 .بهیخورده رفتاراش برام عج هی

 مغروره. یلیدختره خ نیا گفتیراست م دیحم

 .دمینفهم لمیاز ف یچیه

 .دمیمبل بلندشدم رفتم تواتاقم برق روخاموش کردم خواب یخوابم گرفته بود ازرو بیعج
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 ستاره

 اسره؟یبابابزرگ به بابا گفت که چرا فعال مخالفه ازدواج با دوباره

 یهم گفت:دخترم هنوز بچه است تااالن فقط فکرش به درس بوده نه به زندگ بابا
 وازدواج

 ازدواج کنه. دیبزرگ شده با گهیهم گفت:انقدنگو بچه است ستاره د بابابزرگ

 بازم بابا گفت فعال زوده. یول

خورده تاب  هیتاب نشستم  یرو اطیاون حرفارو نداشتم رفتم تو ح دنیتحمل شن گهید
 خوردم.

هستم  یساله هستم اصالتا کاشان۱۷ یاز خودم وخانوادم بگم من ستاره ام،ستاره زمان کمی
 .میکنیم یتهران زندگ یول

هم به اسم ارتام،ارتام  یکیسال از من بزرگتره و کیبه اسم ارشام که  یکیدوتا برادر دارم  
 دوسال کوچکتراز منه.

 بابا  زدلیتک دختر خانواده هستم وعز من

 هست. ینیدرتهران حجره فرش داره ومادرم هم مبلغ د یضا زمانحاج ر پدرم

پدربزرگم اسمم رو ستاره  ااومدمیمن به دن یپسرعموم،وقت اهمونی اسری هیقض اما
پدربزرگم گفت که  یستاره درخشانم ازهمون بچگ هیمثل  کردیگذاشت چون احساس م

 یاسمم سرزبون ها م شتریب شدمیبزرگترم یباهم ازدواج کنند منم هرچ دیبا اسریستاره و
پدربزرگم وپدرم مخالف ازدواج من  یول م،یدخواستگارافتاد دوازده ساله بوده پسرعمم اوم

شد  یزنگ خطر  یخواستگار  نیبزنم وهم یحرف تونستمیبا پسرعمم بودند، منم که نم
 هیکرد زن عموم  یاز من خواستگار  یاومد رسم شیدوسال پ اسریاسر،ی یبرا

 رهستا دیبا گفتیپدرم مخالف بود م یول اسریانگشترانداخت ومن رسما شدم نامزد 
 نیهم یهست برا یچه ادم اسری دونستمیدرس بخونه هنوز بچه است منم که م
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تازه  نیا دونستمینم یول ستین اسریاز  یحرف گهید یخوشحال شدم که حداقل مدت
 شروع ماجراست.

 من کرد. دکردنیتهدازاون زمان به بعد شروع به  اسری

 .دمیند میروز خوش توزندگ هیاز اون روز به بعد  من

 نیا اسرویاز دست  یک دونمیبه من تجاوز کنه نم خوادیتوخوابم م ادیم اسری خوابمیم تا
 .شمیراحت م یلعنت یخواب ها

 که پراز استرسه. یمن. زندگ یاز زندگ نمیا

که  دوارمیدرحال حاضر ندارم اونم ارامشه. ام یز یچ هیدارم فقط  یهمه چ میتو زندگ من
 یجز خودکش یچاره ا نصورتیراینفس راحت بگشم غ هیارامش زوتربه من برگرده تا  نیا

 ندارم.

 کردم. یاهنگ پل هیرو برداشتم  میگوش

 دهیامونمو بر گهید هیبرام نذاشته گر یز یازت چ یدور 

 دهیبه استخون رس گهیکارد د نمیتو رو بب دیهست با یجور  هر

 ادهیز نمونیحرف نگفته ب نمیتو رو بب دیهست با یجور  هر

 به هردومون نداده یکه زندگ خوامیفرصت دوباره م هی فقط

 ندارم یخسته شدم حال خوش شمیم رهیتو خ هیخال هیجا به

 ندارم یفکر خودکش گهیکشندست که د یتو زندگ یب یقدر  به

 درده ایدن هیبرام نذاشته نبودنت برام  یز یازت چ یدور 

 دونشم اثر نکرده هی یحت خورمیقرصامو با هم م تمومه

 عطر توئه که پخشه رمینمونده دنبالت نگردم هر جا م ییجا

 لحظه چشماشو به من ببخشه هی گمیم دهیکه تو رو د یهر کس به
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 خواستن تو منو رها نکرده ستیتو سهم من ن هیایدن نکهیا با

 وفا نکرده یچکسیبه ه ایدن یبا من بمون ینخوا یحق دار  تو

 وفا نکرده یچکسیبه ه ایوفا نکرده دن یچکسیبه ه ایدن

 دهیامونمو بر گهید هیبرام نذاشته گر یز یازت چ یدور 

 دهیبه استخون رس گهیکارد د نمیتو رو بب دیهست با یجور  هر

 ادهیز نمونیحرف نگفته ب نمیتو رو بب دیهست با یجور  هر

 به هردومون نداده یکه زندگ خوامیفرصت دوباره م هی فقط

 ندارم یخسته شدم حال خوش شمیم رهیتو خ هیخال هیجا به

 ندارم یفکر خودکش گهیکشندست که د یتو زندگ یب یقدر  به

 اثر از محمدرضا مقدم( یب ی)قرص ها

 دارم. یشتر یخدا،اونجا ارامش ب شیکنم برم پ یروزاست که خودکش نیهم منم

 محمد

اون  کردیم نکاررویبامن ا دیباز رفتم تو فکرپرستو،هنوزم دوستش دارم اون نبا امروز
 ضربه رو به من زد. نیدروغ رو به من گفت، بدتر نیبزرگتر یعشق من پاکه ول دونستیم

 .امیب رونیحال وهواب نیازا کمیاهنگ گذاشتم تا  هیگرفته  یبدجور  دلم

 انتیعاشق صداقت تو عاشق خ من

 عادت میکرد یبدجور  یدورنگ نیبه ا هردو

 جدا شد گهیاز همد نجایمنو تو ا راه

 خواب راحت هیپشت  تیجوون یباش پ تو

 گناه بود یحرف قلبت مثل چشمت ب کاش
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 خوبه راجع به تو اشتباه بود یهرچ یوا

 چشمات شیاز پ یزندگ نیاز ا رمیم من

 تو دروغات ایهم بمون با کل دن تو

 گناه بود یحرف قلبت مثل چشمت ب کاش

 خوبه راجع به تو اشتباه بود یهرچ یوا

 چشمات شیاز پ یزندگ نیاز ا رمیم من

 تو دروغات ایهم بمون با کل دن تو

 یکنارت اما کنار من نبود بودم

 یبه زود کشمشیکه به تو دارم م یحس

 پر درد که آخرش سرابه ریمس نیا تو

 کن که آخرش عذابه یراه و ط ییتنها

 گناه بود یحرف قلبت مثل چشمت ب کاش

 خوبه راجع به تو اشتباه بود یهرچ یوا

 چشمات شیاز پ یزندگ نیاز ا رمیم من

 تو دروغات ایهم بمون با کل دن تو

 گناه بود یحرف قلبت مثل چشمت ب کاش

 خوبه راجع به تو اشتباه بود یهرچ یوا

 چشمات شیاز پ یزندگ نیاز ا رمیم من

 تو دروغات ایهم بمون با کل دن تو

 روزگار( رضایاز عل انتی)خ
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حال االن من  نیبه فکرپرستو برد پرستو بگم خداچکارت نکنه که ا شتریاهنگ منو ب نیا
 .رتوئهیهمش تقص

 ستاره

قبول  رون،اونمیب میتماس گرفتم که بر کنهیم یاز دوستام که تو کاشان زندگ یکیبه  امروز
 .مینیرو بب گهیکاشان هم د نیف میکرد قرار شد بر

 کاشان. نیکنم که اجازه بدن من برم ف یفقط مونده بابا ومامان رو راض حاال

 جوووونم ییمبل نشستم وگفتم:بابا یبابا وکنارش رو شیپ رفتم

 :جانمبابا

 نیبادوستام برم باغ ف یزار ی_بابام

 زارمی:نه نمبابا

 امیزود م رمی_بابا م

 شهی:نه نمبابا

 امیم یزود رمیم یی_بابا

خورده خودمو مظلوم کرده تا دل بابا بسوزه بزاره برم که موفق هم شدم که بابا اجازه  هی
 داد برم.

رو  گهیهم د نیباغ ف یاونم خوشحال شد قرارشد جلو امیدالرام زنگ زدم گفتم حتما م به
 .مینیبب

راحت  اسریاز دست  یچندساعت هیره چکار کنم باالخ دونستمینم ادیز یخوشحال از
 .شمیم

انتخاب کردم  دیشال سف هیو یاب یبا شلوار ل دیمانتو به رنگ سف هیاتاق رفتم  تو
 .دمیوپوش

 .کنمیم یشیمختصر ارا هیهم باشه  اسریاز لج  ینبودم ول شیاهل ارا ادیز
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رو  یگر یوخط چشم زدم رژ لب ج ملیخورده کرم پودر با ر هیرو برداشتم  یشیارا لوازم
 ملیبه خودم نگاه کردم چشام باوجود ر نهیشد تو ا لیتکم شمیهم برداشتم وزدم وارا
 هم قربون صدقه خودم رفتم. یناز شده بودم، کل یلیخوشگل شده بود. خ

 مامان وگفتم:مامان ارشام کجاست؟ شیپ رون،رفتمیرفتم ب ازاتاق

  خونهیتاب نشسته درس م یرو اطی:توحمامان

 _اها،باشه ممنون

تاب کنارش نشستم ارشام به من نگاه  یرفتم رو خوندیرفتم ارشام داشت درس م اطیتوح
 !!ه؟یچه سرووضع نیکردوگفت:ا

 نیبرم باغ ف یبا دل خوامینشو م یرتیغ ال،انقدیخی_ب

 یکن شیهمه ارا نیا دیانوقت با یر یم نی: باغ فارشام

 ؟یرسونیم نیمنو تا باغ فسرووضع من شو،ارشام نیا الیخی_ب

 :نه درس دارمارشام

  یخونیم یگردی_زود برم

 :گفتم نه ارشام

 من برم  زارهینم نهیبب ینطور ی_توروخدا منو برسون االن اگه بابا منو ا

 یبر  زارهی:بهترکه نمارشام

 منو برسون. ای_جون من ب

 . امیم رمیرو از بابابگ نیماش چی:ستاره از دست تو،باشه برو من االن سوئارشام

 دوستت دارم یلی،خیداداش یتو بغلش بوسش کردم وگفتم:مرس دمیذوق کردم پر یلیخ

  یانقد خودت رو لوس کن خوادی:حاالنمارشام

 دمید اسرروی نیکه باز ا نیبلند شدم رفتم سمت ماش دمیخند



 

24 فحه ص                کنید                       برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !!!؟؟یکرد شیهمه ارا نیا یر یم ی:عروساسری

 کنهیم شیارا رهیم یعروس ی_مگه هرک

 بره. خوادی:پس ستاره من کجا ماسری

 تورو چال کنم. داکنمیقبر پ هیبرم  خوامی_م

 خوشگل من یبگ ینطور یا ادی:دلت ماسری

 یخواهیهزار دفعه من نه زن توام نه خوشگل تو،من از تو متنفرم چرا نم نی_خفه شو،ا
 یبفهم

 ستیارشام هم معلوم ن نیا ختیخندش بهم ر نیاعصاب منو باا دیبلند خند اسری
 کجارفته.

نشستم بعدش ارشام اومد نشست  نیبازشد توماش نیرو زد ماش موتیاومد ر ارشام
سرشو اورد تو گفت:مراقب خودت باش  اسریروروشن کرد خواست حرکت کنه که  نیماش

 خانومم

 _خفه شو

 ؟یشد یشده که انقد اعصبان ی:ستاره چدیارشام پرس نیحرکت کردتوماش ارشام

 نیفقط تو برو به سمت باغ ف ستین یز ی_چ

 منو ارشام زده نشد. نیب یحرف نیتو ماش گهید

خوش باشم  خواستمیگرفت خدا لعنتش کنه که امروز رو که محالم رو یامروز بدجور  اسری
 روخراب کرد.

دستم رو بردم سمت پخش  نیهم یبرا میبرس نیمونده بود به باغ ف یلیخ هنوز
 وروشنش کردم.

 رمینه آرومم نه دلگ یتو خوشبخت نکهیاز ا من

 رمیمیمونم نه م یزخم خوردم که نه م یجور  هی
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 که شد دردم ییایرو هیبود  نیآرزوم ا تمام

 آرزو کردم یچ نیبارم نوبت ما شد بب هی

 خدارو شکر خوشبخته گمیعمره با خودم م هی

 گفتنش سخته نیچقد ا یشکر خوشبخت خدارو

 رحمه یدرد ب نیا یول یدونیتو نم نکهیا نه

 فهمهیمرد م کیفقط  ایو تو دن ییزایچ هی

 گمید یکیتمام شب  خندمیروز م تمام

 گمیم یبد یمردم دروغا نیاز حالم به ا من

 خدارو شکر خوشبخته گمیعمره با خودم م هی

 گفتنش سخته نیچقد ا یشکر خوشبخت خدارو

 (یر یاز احسان خواجه ام ی)خوشبخت

بود که  یا گهیدختر د هیشدم دالرام اومده بود کنارش  ادهیپ نیاز ماش میدیرس باالخره
 .شناختمشینم

 جوووونم یوگفتم:سالمممممم دل جلوتررفتم

تو دختر،دلم  ییتو بغلم وگفت:سالم ستاره جوووم کجا دیپر هویبرگشت سمت منو ، یدل
 برات تنگ شده بود

 زدلمیعز نطوریجداشدم وگفتم:منم هم یدل از

 یخوب:دالرام

 ی_فداتشم توخوب

 زمی:قربونت عزدالرام

 ن؟یرو کرد به سمت من وگفت:سالم خوب شناختمیکه نم یدختر  اون
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 ی_سالم مرس

 دخترخاله من  نازیکنم فر یرفته بود بزار معرف ادمی ی: راستدالرام

 دوست من ستاره نیهم بهتر نیرو به سمت من گرفت وگفت:وا دستش

 جون نازیدست دادم وگفتم:خوشبختم فر نازیفر به

 نی:همچننازیفر

 .میداد یسفارش بستن میتخت نشست یرو میبعدرفت میزد یدور  هی میباغ شد وارد

مشخصه حال وحوصله درست  نازیدختره فر نیا یول دمیوخند میحرف زد یدالرام کل با
 نداره. یوحساب

 یمن و دالرام شوخ یکنجکاوشدم که بدونم چرا حال وحوصله نداره مخصوصا وقت یلیخ
 .کنهیلبخند کوتاه اکتفا م کیفقط به  نازیفر میخندیوم میکنیم

 ؟؟یر یکجام یتخت بلندشد که گفتم:دل یاز رو دالرام

 امیم رمیبگ یاب معدن هی رمی:مدالرام

 _باشه

 نیهم یسکوت رو دوست نداشتم برا نیهم ساکت نشسته بود من ا نازیرفت وفر دالرام
 د؟یکنیم یکاشان زندگ یکجا نازیگفتم:فر

 کنمیم ی:سمت خونه دالرام زندگنازیفر

 بپرسم؟ تونمیسوال م هی_اها،

 :اوهوم،بپرسنازیفر

 افتاده؟؟ ی؟؟اتفاقی_چرا حال وحوصله ندار 

 ستی:نه مهم ننازیفر

 بتونم کمکت کنم دی_بگو شا
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 بعد بهت گفتم  دی:حاال شانازیفر

 ی_باشه هرجورراحت

 ؟؟یدل یرکردیبعد دالرام اومد واب گرفته بود گفتم:چرا انقدد قهیدودق

 رشدید نیهم یبرا دمیاز دوستام رو د یکی: دالرام

 _اها

داشتم  رنظریرو ز نازیحرکات فر ،تمامیبه خوردن بستن میهارو اوردند شروع کرد یبستن
انقدر  نیرخ داده که ا یاتفاق کیمطمئن شدم که  گهینداشت د یه ااصال حال وحوصل

 ناراحته.

 ،به ارشام زنگ زدم. یخوردن بستن بعداز

 ی_سالم خوب

 ی:سالم مرسارشام

 دنبالم؟ ییای_ارشام م

 امیم گهیربع د کی:تا ارشام

 خداحافظ ،ی_مرس

 :خداحافظ ارشام

سرسبز وقشنگ بود  یلیجا خ هیو میباغ حرکت کرد یبه سمت خروج نازیدال رام وفر با
 م؟یگفت عکس بنداز یدل

 می_بنداز

 .میورفت میمختلف انداخت یچندتا عکس باژست ها هی

 .دمتیخوشحال شدم د یلیوگفت:خ دیمنو بوس نازیفر

 نطوری_منم هم
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 برم گهی:من ددالرام

 .رسونمتی_بمون با ارشام م

 خداحافظ رمی:نه مدالرام

 _خداحافظ

 خوشحال شدم تونیی:از اشنانازیفر

 زمیعز نی_همچن

 :خداحافظنازیفر

 _خداحافظ

 گمیاصرار کردم که بمونند به ارشام م یخونشون رفتند هرچ یبا تاکس نازیوفر یدل
 خونشون برسونه، قبول نکرد ورفت.

 منتظر شدم بعد ارشام اومد. یا قهیچنددق هی منم

 خانوم خوش گذشت؟؟ ی:خب ابجارشام

 بود یخوش گذشت جات خال یلی_بله خ

 یابج یخوش باش شهی:همارشام

 ی_مرس

 یشد یشد که اعصبان یچ یبگ یخواهیبعدگفت:ستاره نم قهیساکت شد چنددق ارشام
 خفه شو یگفت اسریوبه 

 شو الشیخی_ب

 گهی:بگو دارشام

 نکن ی_انقد فضول

 :باشه نگوارشام
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 یکه ناراحت شده برا دمیبود فهم شیبه من نگاه نکرد تمام حواسش به رانندگ گهید
 یشیناراحت نشو بعد خودت متوجه م یگفتم:داداش نیهم

 :ناراحت نشدمارشام

 بخند ی_عه پس اگه ناراحت نشد

 الی:ببخارشام

 گهی_بخندد

 :باشهارشام

 .ستیناراحت ن گهیلبخندزد ومنم خوشحال شدم که د هی ارشام

 اهنگ شادبزارم هی ی:موافقارشام

 _اومممم،بزار

 :باشهارشام

 قشنگ گذاشت. یلیاهنگ خ هی ارشام

  نیرهام کن از ا ایب ییرها ۀفرشت ییمو طال خوشگل

 شمیبمون پ ایب شمیپ ایب ایب ییو غم جدا درد

 شمیبمون پ ایب شمیپ ایب ایب شمینرو از پ گهید ایب ایب

 گل بهارم یآها شم یبدونه تو آروم نم ایب

 یبدونه تو چه جور  تو بهار ندارم یب

 شمیپ ایب ایب ارمیَدوم ب آخه

 شمینرو از پ گهید ایب ایب شمیبمون پ ایب

 شم یبدونه تو آروم نم ایب شمیبمون پ ایب شمیپ ایب ایب
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 عاشق توام تو من ینیزتریعز برام ینیتو بهتر واسم 

 تو خزون سردم یب ینیکه قشنگ تر تو

  زییبرگ پا هیتو  یب آه و دردم زیلبر

 رهیگ یتو دلم م یب برگ خشک و زردم هی

 دل من یاین اگه رهیاس ییتنها تو

 شمیپ ایب ایب رهیمیو م شکنهیم

 شمینرو از پ گهید ایب ایب شمیبمون پ ایب

 شمیبمون پ ایب شمیپ ایب ایب

 ینیواسم تو بهتر شم یبدونه تو آروم نم ایب

 عاشق توام تو من ینیزتریعز برام

 تو خزون سردم یب ینیکه قشنگ تر تو

  زییبرگ پا هیتو  یب آه و دردم زیلبر

 رهیگ یتو دلم م یب برگ خشک و زردم هی

 دل من یاین اگه رهیاس ییتنها تو

 شمیپ ایب ایب رهیمیو م شکنهیم

 شمینرو از پ گهید ایب ایب شمیبمون پ ایب

 شمیبمون پ ایب شمیپ ایب ایب

 شمیپ ایب ایب شم یبدونه تو آروم نم ایب

 شمینرو از پ گهید ایب ایب شمیبمون پ ایب
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 شمیبمون پ ایب شمیپ ایب ایب

 شم یبدونه تو آروم نم ایب

 (یبیحب نیخوشگل من از ام شمیپ ای)ب

 تهران. میبر گهیامروز قراره د دیروز رفتن فرارس باالخره

 خسته شدم. گهیتحمل کردم د اسرروینحس  افهیق ازبس

 زنگ به مهناز زدم باهاش حرف زدم. هیبودم  نیماش تو

 اهنگ گوش بدم. هیحوصلم سررفته بود به بابا گفتم پخش روروشن کنه  یلیخ

 قرارمیب شهیحاله خرابم مثله هم نیاز ا خستم

 رو ندارم یچیساعت فکر راحت حسرت ه هیجز  به

 من بذاره یآن خودشو جا کیکه  یهر کوه شهیم خم

 رو جز خودش نداره یشکیرو جز خودش نداره , ه یشکیبفهمه ه یروز کس هی سخته

 رو باختم یباز  نیچه بجنگم چه نجنگم کل ا من

 بمونم چه نمونم از خودم خاطره ساختم , از خودم خاطره ساختم چه

 ساده ام یکه نگفته هامو گفتم تو ترانه ها من

 تو دادم ادیتو دادم , خودمو  ادیبخونم چه نخونم خودمو  چه

 تا که تمومشه امیکنار معمرو با خودم  هیشهر متروکه شدم باق هی

 نمونده که حرومشه یز یچ گهیگذشت د ممیجوون گهیرو قلبم م چروکه

 که بتابم خواستنیفقط م دیند یجون سوختنمو کس مهیشمعه ن هی هیشب

 دقدقه گذشتن از حاله خرابم یب یعمر حواسم به همه بوده ول هی

 رو باختم یباز  نیچه بجنگم چه نجنگم کل ا من
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 بمونم چه نمونم از خودم خاطره ساختم , از خودم خاطره ساختم چه

 ساده ام یکه نگفته هامو گفتم تو ترانه ها من

 تو دادم ادیدادم , خودمو   ادیبخونم چه نخونم خودمو  چه

 ساعت فکرراحت از بابک جهانبخش( کی)

 محمد

قول دادم تا مخ  دیمن هم به حم اومدهیوارد چت روم شدم دوروزه که ستاره چت ن امروز
ستاره هم مثل  نیهستند ا یکیمن  یهمه دخترا برا کنهینم یمن فرق یستاره رو بزنم برا

 دروغگو به تمام معناست. هیپرستو 

 دخترا باهاش کات کنم. هیتامخش رو بزنم و مثل بق ادیکه ستاره ب منتظرم

 .اومدیگند من امروز هم ستاره ن ازشانس

 ؟یالم عشقم خوبمن وگفت:س یاومد خصوص یشاد

دخترا متنفرم.امروز بهش  نیهست از ا یشیریدختر س یلیهم کات کنم خ یبا شاد دیبا
 که ازش متنفرم. گمیم

 خوبم یمرس ی_سالم شاد

 کردم؟ یچرا رفتارت با من عوض شده؟من کار  یکردی:قبال بهتر بامن برخورد میشاد

 مثل تو متنفرم ییاز دخترا یول ینکرد ی_نه کار 

 !!!؟؟یکنیم ی:شوخیشاد

 میکات کن دیندارم،با ی_نه من باتو شوخ

 نکن. نکاررویمن تورو دوست دارم،بامن ا ی:ولیشاد

 خداحافظ ایمن ن یخصوص گهی_د

  یبد یلیخداحافظ،خ یگیم یراحت نی:به همیشاد
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.اره دیعذاب بکش دیشماهم با کشمیکه من عذاب م ینطور یجوابش رو ندادم. هم گهید
 .رمیگیدل پاکم رو ازهمتون م نیمن انتقام ا رمیگیشما دخترا ممن انتقامم رو از 

 ستاره

 بچه ها تنگ شده. یکه چت نرفتم دلم برا چندروزه

 رو روشن کنم که در اتاق زده شد. وتریبرم کامپ خواستمیم

 دیی_بفرما

 میباهم حرف بزن ی:ستاره وقت دار مامان

 د؟یبامن چکاردار دییشما وقت دارم،حاال بفرما یبرا شهی_مامان من هم

 :چطور بگم اخهمامان

 افتاده؟؟!! ینگران شدم اتفاق دی_مامان بگ

 فقط.... افتاده،ین ی: نه اتفاقمامان

 مامان ی_فقط چ

 ادیم یخواستگار  یبرا لی:فقط امروز بابات زنگ زدگفت:امشب سهمامان

 ؟؟؟ اسرهیکه دوست  ی!!!!!همونل؟؟؟؟ی_کدوم سه

 :ارهمامان

 .اسرمیمن نامزد  دونهیمن؟؟؟؟؟ اونکه م یخواستگار  یچ ی_برا

 دندی.عمووپدربزرگت هم فهممیتعجب کرد نیهم ی: من وپدرت هم برامامان

 !!!!یگی_دروغ م

 تهران. اندیراه هستند دارن م ی.االن توهی:نه دروغم چمامان

 !!!م؟؟یکنمامان حاال چکار ی_وا
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 یباش انیرهم بهت گفتم که درج دونم،االنی:من چه ممامان

 اند؟؟یب ی_چرا بابا قبول کرد که خواستگار 

 یخواهیاونا اصرار کردند پدرت مجبور شد قبول کنه،حاال م یول کردی:پدرت قبول نممامان
 ؟ یچکار کن

 شدم  جیمامان ،گ دونمی_نم

 دینبا یحت یهست اسریبدون تو االن نامزد  نویا یتو هم فکراتو بکن ول رمی:من ممامان
خودت  یبش اسریکه زن  میکن یمن وپدرت تو رو اجبار نم یول یفکرکن گهید یکیبه 

 انتخاب کن.

 نیممنون که بهم خبرداد کنمی_باشه مامان،فکرامو م

 توهم فکراتو بکن رمی:من ممامان

 _باشه

من  دونهیکه م لیسه ادیمن ب یخواستگار  دیچرابا ل،اخهیرفت منم رفتم تو فکرسه مامان
 بکنه. نکاررویا دینامزد دوستش هستم پس چرا با

 که بابابزرگ وعمو اومدند. شهیم یچندساعت

که  اسرهمی،یخواستگار  اندیکه ب میاصال اجازه بد دینبا گنیوعمو مخالفند م بابابزرگ
 یحق ندار  یقبل رو زد گفت تو ستاره من یتونست به من گفت،بازم همون حرفا یهرچ

 .یبش یا گهید یزن کس

بهتر منو  اسریاس ام اس دادم دادم: اسریرو برداشتم به  میمنو نشناخته.گوش اسرهنوزی
 .رهیمنو بگ یجلو تونهیبزرگتراز تو هم نم چیکنم تو که ه یمن اگه بخوام کار  ینکن دیتهد

 ارسال شد. امیروزدم وپ ارسال

 باهاش حرف زدم. نبیگرفته بود زنگ زدم به ز یلیخ دلم

 ی_الو،سالم خوب
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 ی:سالم قربونت توخوبنبیز

 ستمی_نه خوب ن

 شده؟؟؟ ی:چرا؟؟چنبیز

 ولش کن،زنگ زدم فقط باهات حرف بزنم یچی_ه

 افتاده بگو ی:اگه اتفاقنبیز

 بگم،از مهناز وزهرا چه خبر؟ تونمی_االن نم

 ندارم ی:خبر نبیز

 کارت دارم  ای:ستاره بمامان

 کنهیجان من برم مامان صدام م نبی_ز

 :باشه برونبیز

 _خداحافظ

 :خدافظنبیز

 رفتم. نییقطع کردم وپا تلفن

 ؟یدار  ی_جانم مامان ، کار 

 .اندیوخانوادش م لیاالن سه ای:برو لباست رو بپوش بمامان

 _باشه مامان

 گهید دمیروبرداشتم پوش دمیسف نیوشلوار ج یاسیبه رنگ  راهنیپ هیاتاقم رفتم  تو
 رفتم. رونیشدم وازاتاق ب شیارا الیخیب

 مبل کنار ارتام نشستم. یبودند رفتم رو امدهین هنوز

 یرو زد باباگفت:ارتام ک فونیربع بعد زنگ خونه به صدا دراومد ارتام رفت دکمه ا کی
 بود؟
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 اسرهی:ارتام

 !!!؟؟یگیم_دروغ

 ؟ ستیاومد توخونه گفت:سالم عمو ستاره مگه نامزد من ن اسریدفعه  به

 :هستبابا

 اد؟یخواستگار ب نی:پس چرااجازه داداسری

 ینامزد نیهم بهت گفتم ا شیدوسال پ رم،همونیبگ میستاره تصم یجا تونمی:من نمبابا
 .رهیگ یم میبه ازدواج باشه ،االن هم ستاره خودش تصم یهست که  ستاره راض یتازمان

 :اخه عمو من ستاره رو دوست دارم.اسری

 تادهافین یصبرکن هنوز که اتفاق ی: باشه اگه دوستش دار بابا

 : باشه عمواسری

 مبل کنار پدرش نشست. یرو اسری

 .مردمیازاسترس داشتم م من

 بگذرون. ریامشب رو خودت بخ ای خدا

 منو با اخم نگاه کنه. اسریو نمیبش نجایطاقت نداشتم ا گهیرفتم تواتاقم د بلندشدم

 اومد تو اتاق اسریکه  بستمیرفتم داشتم دررو م تواتاقم

 رونی_برو ب

 .هیبانامزدم حرف بزنم مشکل خوامیتخت نشست وگفت:م یخونسرد رفت رو یلیخ

  رونی_اره بروووو ب

 .رمیم زنمی:حرفام رو ماسری

 _زود بگو



 

37 فحه ص                کنید                       برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دیتو فقط وفقط با یبش لیکه من بزارم زن سه رونیاز سرت بکن ب نوی:ستاره فکرااسری
 ؟؟یدی.فهمیزن من بش

 شمیکه زن تو م ینی_هه زن تو!؟؟توخواب بب

 کیاگه  ی،حتینیبب تیروز خوش توزندگ هی زارمینم یبش لیزن سه ی:اگه بخواهاسری
 کنمیمونده باشه تورو مال خودم م یروز هم به عمرم باق

حاال هم  شمیزنت نم گهید یکه االن زد یحرفنیزنت بشم باا خواستمی_اگه تااالن هم م
 برو گمشو.

 کردم؟؟؟؟ یاخه چرا من،من چه گناه ایشد،خدا یمنم جار  ی،اشک ها رونیب اسررفتی

 اومدند ایب یاومد تواتاق وگفت:ابج ارتام

 امی_باشه برو م

 رفت منم چادرم رو برداشتم رفتم به همشون سالم دادم. ارتام

 بود. لیوسه نیهم نگاهش ب اسریمامان نشستم  کنار

 .اریب زیبر ییچندتا چاگفت:ستاره جان برو مامان

 _چشم مامان

 یگفت:مرس دمیکه رس لیدادم به سه ییاوردم به همه چا ختمیر ییرفتم چا بلندشدم
 یخانوم

 _نوش جان 

رو برنداشتم  ییشدم چا مونیکه پش انهیکه مونده بود رو بردارم  ییبودم که چا دودل
 مامان نشستم. رون،کناریبردم اشپزخونه،از اشپزخونه اومدم ب

 .میبود اسریو  زدمنینمکه حرف  یمشغول حرف زدن بودند تنها کس همه

از ستاره جان  لیپسرم سه نیگفت:غرض از مزاحمت، ا لیسه یبابا قهیچنددق بعداز
 برند باهم حرف بزنند. نیخوشش اومده و شمااگر اجازه بد
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ستاره درحال حاضر  یباهم حرف بزنند ول تونندیتااومد حرف بزنه بابابزرگ گفت:م بابا
 ن؟یکه نکرد اسره،فراموشینامزد 

ازدواج  نیبه ا یاگه راض نیکه شماجواب بد میماهم منتظر می:نه فراموش نکردلیپدرسه
 . مونهیکه بازم رابطه ما مثل قبل م دیستین یاگه راض نیهست

 یکی تونهیستاره مهمه،ستاره خودش حق انتخاب داره خودش م یمن خوشبخت ی:برابابا
 ازدواج انتخاب کنه. یرو برا

 :بله حق باشماستلیپدرسه

 کنه. یزندگ دیستاره فکرکنه باالخره اون هست که با نی:اجازه بدبابا

 میندار یفکرکنند ماعجله ا خوانی:هرچقدر ملیپدرسه

 ازدواج کنم؟؟ لیمن قراره با سه یعنی

  ؟؟یمنو نجات بد یخواهیم ینطور یاایخدا

 ترسمیترسونه،میمنو م اسری یحرفا یهم خوبه ول یلیاتفاقا خ ستین یپسربد لیسه
  افتهیب یاتفاق

 بزنم. یحرفام رو به کس تونمیبه من کمک کن تنهام نزار من به جزتو نم ایخدا

 ؟یزنیارشام بود که زد گفتم:چرام دمیبا پاش زد به پام فهم یکی

  رندیدارند م رون،بلندشویب ای:از هپروت بارشام

 شد. یز یخاک تو سرم عجب ابرور یوا

 رفتند منم رفتم تواتاقم لباسم رو عوض کردم. یوقت

 به فکر فرورفتم. دمیتخت خواب یرو

 نیمن دوسال نامزد بهتر دونهیمن،اون که م یخواستگار  ادیب دیبا لیچرا سه اخه
 دوستش هستم.
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 دهاشیتهد ترسمیم تونمیکه نم فیح یرو از سرراهم کناربزنم ول اسری تونستمیکاش م یا
 .مونهیمن نم یبرا ییکنه انوقت آبرو یرو عمل

 بشه. یز یفقط خودت کمکم کن نزار ابرور ایخدا

 بشه. ییدعوا اسریو لیسه نیب خوامینم

 دهاشیتهد اسرویوقته که با وجود یلیاصال خوابم نبرد خ یبستم که بخوابم ول چشامو
 .برهیخوابم نم

منه ،  یروزا نیهمدم ا نیکه بهتر یتخت بلند شدم رفتم سراغ دفترخاطراتم، دفتر  یازرو
 دفتره. نیهم دونهیکه درد منو م یتنهاکس

 اداونیدفتر،بازم  یاز صفحه ها یکیکه چشمم خورد به  زدمیورق مدفتررو ینطور یهم
 بود. یشب افتادم چه شب وحشتناک

 کردم به خوندن: شروع

 واژه ها به رسم محبت به نام خدا نینام مناسب تر به

دلم براشون تنگ شده،پدربزرگم تو  یلیخ گذرهیاز رفتن پدرومادرم به مکه م روز امروزپنج
 خواستم رو فراهم کرده. یپنج روزه نگذاشته آب تودلم تکون بخوره هرچ نیا

دلهره داره  یلیگفتم.بابا گفت که خ میبا مامان وبابا حرف زدم از دلتنگ یلیصبح خ امروز
 .افتهین یونگرانه  وگفت:مراقب خودم وارشام وارتام باشم که اتفاق

 بابا نگران شدم. یبابا گفت مراقب باش منم از نگران یچرا از وقت دونمینم

 .افتهیبراشون ن یارشام وارتام هم سپردم که مراقب خودشون باشند تااتفاق به

بره به من وارشام وارتام هم  خوادیه وماز دوستاش دعوت دار یگیبزرگ امشب خونه  بابا
من  یخونه عمو،ول میقرارشد ارشام وارتام ومن بر میقبول نکرد یول میبر دییایگفت ب

خونه  رمیبه بابا بزرگ گفتم :من نم نیهم یبرا نمیبب اسررویدوست ندارم دوباره 
 چیبابابزرگ ه گهید اومدیعمومهران هم که زود خونه م رد.بابا بزرگ هم قبول کمونمیم

 ازطرف  نداشت. ینگران



 

40 فحه ص                کنید                       برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

رفتم عمو مهران هم  اطیهست که بابابزرگ رفته.منم حوصلم سررفته بود توح یساعت مین
 .دهیکه خواب

 قرمز اومد. ییبا چشما اسریکه  خوندمیبودم داشتم کتاب م اطیتوح

 نیگرفت وگفت:نرو بشبلندبشم که دستم رو خواستمیتاب نشست م یرو کنارم

  خوامیم:نگفتم

 شراب خورده. اسریبردم  یلمست کنم که پ خوامیگفت م اسری

 .دهیخدا چکار کنم عمو مهران هم که خواب یوا

 که دست خودم به شدت دردگرفت. اسریزدم تو گوش  یکیکه تونستم بکنم  یکار  تنها

 نکنم. هیاسرگری یخودم روگرفتم که جلو یبه زور جلو دیبلندخند یباصدا اسرهمی

 رفتم تو اتاق،دررو بستم همونجا پشت درنشستم. دمیدو عیسر

 .افتهیب ستیخونه ن یمن اونم امشب که کس یاتفاق برا نیا دیاخه چرا با ایخدا

 کردم انقدر حالم بدبود که از حال رفتم. هیگر تاتونستم

 نکاررویا گفتیبهم م یحس هی یرو بگم ول یزنگ بزنم به بابا،همه چ خواستیدلم م یلیخ
 نکنم.

 .اندیخدا توکل کردم وخودم رو به دست خدا سپردم تا پدرومادرم ب به

از اشکه دوست ندارم دوباره  سیخ دمیکه خوندنم تموم شد دست به صورتم زدم د یوقت
 .رمیمیاتفاق تکرار بشه من م نیا

 صفحه باز کردم شروع کردم به نوشتن: هی

 نام خدا.... به
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 شدیم ینبود روز خوب اسریاگه  یانه؟ولیبود  یمن روز خوب یبگم امروز برا دیبا دونمینم
 شتریب اسری یها دیامروز با تهد یدادم ول یم لیمن هم جواب مثبت به سه دیشا

 .دمیترس

 کرد. دیمنو تهد یبه طور جد اسریفرق داشت امروز  یلیخ گهید یبا روزها امروز

اخه  ؟؟خدایچقدر مشکل به من داد نیبب یندارم فقط هفده  سالمه ول یمن سن ایخدا
 همه مشکالت رو دارم؟؟ نیحل کردن ا ییمن توانا

اخه خدا چرا منو انقدر سخت امتحان  کنهیخدا همه رو امتحان م گهیم شهیهم مامان
انتخاب کنم  یچه راه دونمیچون نم شمیامتحان قبول نم نیتو ا ؟مطمئنمیکنیم
 از سرراهم بردارم. اسررویتا

 به خودت توکل کنم از خودت کمک بخوام. شهیکمکم کن. بزار مثل هم خودت ای خدا

 خندم یروز م تمام

 م گهید یکیشب  تمام

 َمردم نیحالم به ا از من

 گمیم یبد یدروغا

 .دمیتخت خواب یبستم اشکام رو پاک کردم بلندشدم دفتررو گذاشتم سرجاش،رو دفتررو

.فقط دمینرس یا جهیبه نت یول رسهیبه کجا م یزندگ نیفکرکردم که اخرا میبه زندگ یلیخ
 حل کنم. اسریبدتر نشه بتونم مشکلم رو با  نیاز ا میدعاکردم زندگ

 بستم و به خواب رفتم. چشمامو

خواب  یباصدا زنهیهست که درم یک دونستمیدرچشمامو باز کردم نم یبا صدا صبح
 گفتم:بله یالود

 بازکن دختر. ؟درروی:ستاره دررو چرا قفل کردمامان

 رفت که دررو بازکنم. ادمی شبیخاک تو سرم د یوا
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 مامان کنمی_االن باز م

 تخت بلند شدم رفتم دررو باز کردم یرو از

 ری_سالم مامان صبح بخ

 :سالم صبح کدومه،لنگه ظهرهمامان

 کالس داشتم ؟امروزینکرد دارمیمامان چرا ب ی_وا

 نداشت. یا دهیزنگ زدم فا لتیبه موبا یهرچ زنمیدارم درم۹:ازساعت مامان

 .خورمیم بتی_چکار کنم مامان؟االن غ

 .ادیبخور تا پدرت ب یز یچ هی ایولش کن ب رشدهید گهی:حاال که دمامان

 _باشه

تا از مامان بود  یکال داشتم که س سیو پنج تا م یم،سیرفت منم رفتم سراغ گوش مامان
 بود. سایومهناز وزهرا وپر نبیهم ازز گهیپنج تا د

 هست، یک دونستمیداده بود نم امیشماره ناشناس پ هیتلگرام شدم  وارد

 زمیعز یبود:سالم ستاره جان خوب نیا امشیپ

 یز یچ هیتا  نییشدم رفتم پا الشیخیباشه ب تونهیم یک اومدین ادمیفکر کردم  یهرچ
 .امیدرب یگرسنگ نیبخورم از ا

 هست بخورم ی_مامان چ

 برداربخور. یخواهیم ی:هرچمامان

بازم  یمبل نشستم که بخورم ول یرو ییرایبا اب پرتقال برداشتم رفتم تو پذ یشکالت کیک
 باشه؟ تونهیم یک یعنیبه اون شماره ناشناس فکرکردم 

 دادم:سالم ،شما؟؟؟؟ امیخوردم رفتم تو اتاق، به همون شماره پ نکهیا بعداز

 ؟؟یداد:سالم نشناخت امیبعد پ قهیدق پنج
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 ؟ یهست یدادم:اگه شناخته بودم که مرض نداشتم بگم شما ک امیپ

 دخترخاله دالرام نازمیاومد: فر امیبعد پ هیچندثان

 بوده که نشناختمش نازیفر نیخدا ا یوا

 که نشناختمت زمیعزدیببخش یدادم:وا امیپ

 کنمیداد:خواهش م امیپ

 گفتم زنگ بزنم بهتره یبدم ول امیاومد سراغم ،خواستم بهش پ یاون حس کنجکاو دوباره

 زدم بعداز چندتا بوق جواب داد زنگ

 ی:سالم ستاره خانوم خوبنازیفر

 ی_سالم قربونت توخوب

 :فداتنازیفر

 _چه خبر؟

 ی:سالمتنازیفر

 ؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هی_

 زم،بپرسی:نه عزنازیفر

 ؟یناراحت بود ن،چرایباغ ف میکه باهم رفت ی_اون روز 

 اش مفصله هی:قضنازیفر

 نداره بگو بی_ع

 خوادینم گهیعشقم منو ترک کرد وگفت منو د یبار عاشق شدم ول کی:باشه ،من نازیفر
 تونستمیمنم نم خواستیاون منو نم یوقت یعاشقش شدم ول یتو مدت زمان کم یول

انتقامم رو ازش  یروز  هی.باخودم عهد کردم که میباهم کات کرد نیهم یکنارش بمونم برا
 رمیبگ
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 اگه ناراحتت کردم  دی_چه بد،واقعا متاسفم،ببخش

 نداره یاشکال زمی:نه عزنازیفر

 _چه خبر از دالرام؟

 ؟یکنیندارم،توچکار م ی:خبر نازیفر

 رمیچت م ای خونمیم ادرسی_من 

 ؟یر ی:واقعا چت منازیفر

 _اره

 امی:ادرس چت رو بگو منم بنازیفر

 _باشه.

 چت. ادیگفتم قرار شد اونم ب نازیچت رو به فر ادرس

 کردم. یبعد خداحافظ میباهم حرف زد گهیخورده د هی

 مامان تو اشپزخونه. شیپ رفتم

 انجام بدم؟ ستین ی_مامان کار 

 ستین یکار  زمی:نه عزمامان

 تو اتاقم، اهنگ گذاشتم. رفتم

 برعکِس همه من

 خنده هام غمه پشت

 یبرعکس من تو

 یزنیم نیو غمگ یشاد

 تو فوقش آخرش یول
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 کاله رفته سرش یگیم

 کاله رفته سرم باشه

 برم یتو رو از رو م یول

 

 دمیو نشون کش خط

 دمینکرده د ییخدا که

 نهیتو رو نب گهید چشام

 نهیهم یو دوست یدور  آره

 زهیهنوز عز خاطرت

 ضهیکه مر یاز فکر  یول

 باشه یدور  بهتره

 باشه یعشق زور  هیکه  نه

 که یخواست یشد ییهوا

 یدورش کن قلبمو

 یتو دلت نبود بزن دل

 یکورش کن ذوقمو

 گهیاز کار گذشته د کار

 ارمیبه روم ن شهینم

 بد و خوب تو ساختم با

 کشش ندارم گهینه د یول
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 که یخواست یشد ییهوا

 یدورش کن قلبمو

 یتو دلت نبود بزن دل

 یکورش کن ذوقمو

 گهیاز کار گذشته د کار

 ارمیبه روم ن شهینم

 بد و خوب تو ساختم با

 کشش ندارم گهینه د یول

 یبرعکس من تو

 یزنیحرفات م ریز

 یکم هیبه موقعش  من

 یکم هیفوقش  اره

 کاله رفته سرم یکم هی

 دور و برم یبود یوقت

 کاله رفته سرم یکم هی

 برم یتو رو از رو م یول

 یانگار تو نبرد تو

 یکرد یچه گرد و خاک نیبب

 درده نیتو ع عشق

 برنگرده یاله آخ
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 یبهم نداشت یحس

 یو شب واسم نذاشت روز

 یظاهر عشق و دوست تو

 یپوست ریز یدروغا یول

 که یخواست یشد ییهوا

 یدورش کن قلبمو

 یتو دلت نبود بزن دل

 یکورش کن ذوقمو

 گهیاز کار گذشته د کار

 ارمیبه روم ن شهینم

 بد و خوب تو ساختم با

 کشش ندارم گهینه د یول

 (گانهیاز محسن  یشد یی)هوا

چت ،اگه  رمیهم اس ام اس دادم که من م نازیسررفته بود رفتم چت ،به فر حوصلم
 .ایب یدوست داشت

 محمد هم بود. یچت شدم همه بچه ها بودند حت وارد

 یبا بچه ها اشناشد اومد خصوص نکهیهم اومد بعداز ا نازیساعت بعد فر مین
 محمد همون عشق منه نیمن،گفت:ستاره به جون خودم ا

 یکنیم ی_شوخ

 همون عشق منه نی:نه به خدا انازیفر

 من که ازش متنفرم. ؟یپسره شد نیا ی_تو عاشق چ
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 ؟؟یمن بکن یبرا یکار  هی یتونی:اخالق ورفتارش خوبه،منازیفر

 بکنم؟ دیبا ی_چه کار 

 پسره باش بعدکه عاشقت شد ولش کن  نیمدت با ا هی:نازیفر

 یمن تااالن دوست پسر نداشتم از دوست انهیدالرام بهت گفته  دونمیتونم،نمی_من نم
 .ادیباپسرا خوشم نم

 افتهینم یاتفاق چی: جون من دوروز باهاش باش بعدش ولش کن مطمئن باش هنازیفر

 تونمیمن نم ی_ول

 محمد دوست شو نی:جون پدرومادرت باانازیفر

 فکر کنم دی_با

 بده:باشه فکراتو بکن به من جواب نازیفر

 _باشه ،من فعال برم خداحافظ.

 ی:بانازیفر

 محمد

 دیگفتم بزارم حم یبرم مخش رو بزنم ول خواستمیحرف زد م یستاره اومد تو عموم امروز
 بعد مخش رو بزنم. ادیهم ب

 با دوست دخترام دعوام شد. یعوضش کل یشدم ول یمخ زن الیخیامروز رو ب نیهم یبرا

دل  نیا یبرا یهستم مرهم ینفر  هیو زدم دنبال خسته شدم از بس مخ دخترا ر گهید
دخترا مثل هم  شه؟؟همهیمرهم دل شکسته من م یکدوم دختر  یشکسته من باشه ول
خسته شدم  گهید ندیگویبهت دروغ م توانندیتا م کنندیولت م شوندیهستند تا خسته م

که بتونم  خوادیم یعشق واقع هی، دلم یالک یهمه عشق ها نیهمه دروغ،از ا نیاز ا
 کنم. دایارامش پ

 ستاره
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 یهم بود ول یا گهیپسر د هیهم به جز من ومحمد نبود  یزودتر رفتم چت.کس امروز
 .شناختمشینم

 سالم دادم . یتوعموم

 .یشروع کرد به مخ زن محمد

بعد ولشون  کنندیکه دخترارو عاشق خودشون م ییمن، گفتم: از پسرا یخصوص اومد
 متنفرم. کنندیم

 ستمین یپسر  نیمن همچ ه،ینامرد نیهم گفت: ا محمد

شدم به خاطر  الیخیب نیهم یچکار کرده برا نازیبا فر دونمیکه من م دونستینم محمد
 هم که بود قبول کردم باهاش دوست بشم. نازیفر

کاش  یچکار کنم من اهل انتقام گرفتن نبودم ا دونستمیداشتم نم یحس بد هی یول
 دیکه شده بود با یکار  یبا تو دوست باشم ول خوامیمن نم به محمد بگم که تونستمیم

 . رفتمیتااخرش م

 محمد

 فرق داره. گهید یدختر با دخترا نیا کنمیچرا حس م دونمیمخ ستاره رو زدم نم امروز

 .رمیهم انتقام بگ نیاز ا ادینم دلم

 من باشه. یدل زخم یبرا یبتونه مرهم خداکنه

 اهنگ انتخاب کردم وگذاشتم. هیپوشه اهنگ ها، رفتم

 یاحساس یبس که ب یشناسینم منو

 یخواستیم نویمن مردم هم یرفت تو

 من چوبشو خوردم یکم آوردم تنها و افسرده ام تو اشتباه کرد گهید

 تو دادم یاحساس همه دار و ندارمو پا یب
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 ادمیاحساس خاطره هامون مونده به  یب

 احساس یدله سادم ب نیمنو ا میاحساس حاال تنها شد یب

 تو دادم یاحساس همه دار و ندارمو پا یب

 ادمیاحساس خاطره هامون مونده به  یب

 احساس یدله سادم ب نیمنو ا میاحساس حاال تنها شد یب

 یعبدالمالک یاحساس عل یآهنگ ب تکست

 شد هوادارت یرفت سرد شد رفتارت بگو که بعد من ک ادتی حرفات

 شده چشمام بارونه بارونم یابر  تونمیتو نم یداغونم ب داغونه

 تو دادم یاحساس همه دار و ندارمو پا یب

 ادمیاحساس خاطره هامون مونده به  یب

 احساس یدله سادم ب نیمنو ا میاحساس حاال تنها شد یب

 تو دادم یاحساس همه دار و ندارمو پا یب

 ادمیاحساس خاطره هامون مونده به  یب

 احساس یدله سادم ب نیو امن میاحساس حاال تنها شد یب

 (یعبدالمالک یاحساس از عل ی)ب

 ستاره

 هفته بعد کی

محمد پسر  دهیکه نشون م ینطور ی. اگذرهیمن با محمد م یهفته است از دوست کی
دوست دارم  یلیچندساله است واز کجاست؟؟خ دونمیمن هنوز نم یول هیخوب یلیخ

 بدونم چندسالشه.
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چرا نسبت  دونمیه؛نمیپسر قابل اعتماد کنمیکه چندساله است؟؟ فکرم پرسمیازش م امروز
 دارم. یبه محمد حس خوب

 محمد

 امیتــو م شیکه با عشق و احترام هنوز پ ،ی! که به دل من نشست؟یکرد چه

 خوام یتــورو م هنوزم

 جونم و یحت گهیاز عشق د زارمیتــو ب یبه عشق، ب لمیم یتــو ب ی! که ب؟یکرد چه

 از عشق زارمیم بپات

 …بارم از عشق یتــو م یب

 تونمینم گهیکه د یکه شعله انتقام درمن سرد شده،توچکارکرد یتو بامن چکارکرد ستاره
 فکر کنم. یا گهید یبه جز تو به کس

 .یمن نفوذ کرد یانقدر زود توقلب زخم یعنی شمیدارم عاشقت م یعنی

کامل بهش اعتماد کنم دختر  تونمیم کنمیدارم احساس م یبه ستاره حس خوب نسبت
 یکه دست از لجباز  فیح یول شهیم یبرداره عال یفقط لجبازه،اگه دست از لجباز  هیخوب
 .دارهیبرنم

 شناسمشینم یکه درست وحساب یاونم عاشق دختر  شمیدوباره دارم عاشق م فکرکنم
وقت خواستم  کیدرمورد خودش و خانوادش بپرسم که اگه  شتریکه ب خوامیامروز م

 از خانوادش داشته باشم. یزدواج کنم اطالعات کافا

 دلم براش تنگ شده بود. یلیچت، عشق من هم تو چت بود خ رفتم

 ؟یستاره رفتم وگفتم:سالم عشقم خوب یخصوص

 ؟یتوخوب ی:سالم مرسستاره

 یگفته که دختر مغرور  دراستیحم کنهیچرا ستاره انقد سرد بامن برخورد م دونمینم
 هست.
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 عشقم.چه خبرا؟؟؟؟ ی_مرس

 ستین یجز سالمت ی:خبر ستاره

 _ستاره

 :بلهستاره

 بپرسم تا ناراحت نشه یسوالم رو چطور  دونستمینم

 ؟ی_ستاره چندتا خواهر برادر دار 

 :خواهرندارم دوتا برادر دارمستاره

 ی_مثل من خواهر ندار 

 ؟ی:توهم خواهر ندار ستاره

 برادر دارم کی_نه فقط 

 ؟یبچه تو هست نی:اولستاره

 هستم،پدرومادرت چکاره اند. ی_نه من اخر 

 :پدرم حجره فرش داره ومادرم هم خانه دارهستاره

 _اها

 ه؟یچ یسوال و جواب ها برا نی:استاره

 دمیپرس ینطور یهم یچی_ه

 :اهاستاره

 ؟یگیسوال بپرسم راستش رو م هی_

 :اوهوم بپرسستاره

 ؟یبوده که دوستش داشته باش تیتو زندگ ی_تااالن کس
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که باهاش دوست شدم  یهست یپسر  نینبودم تو اول ی:من تااالن اهل پسرباز ستاره
 نبوده که دوستش داشته باشم. میتو زندگ یپسر  نیهم یبرا

 _واقعا

 ؟ انهیبگم  دونمیهست نم یمورد هی:اره،فقط ستاره

 .گمینم یچیه چکسی_بگو به من اعتماد کن من به ه

خورده؟نه ستاره گفت تا حاال  یستاره هم مثل من شکست عشق یعنیمن  یخدا
 دوست نبوده. یباپسر 

 ه؟یموضوع چ پس

 ممکنه طول بکشه هی:فقط طوالنستاره

 نداره ی_اشکال

 ستاره منه. یتو زندگ یشده وک یتو دلم نبود که بدونم چ دل

 دخترلجبازومغرورشدم. نیزود ستاره من شد،اره من عاشق ستاره شدم عاشق هم چه

 نیباهم ازدواج کنند هم دیبا اسریاومدم پدربزرگم گفت :ستاره و ایکه به دن ی:زمانستاره
همون پسرعموم  ای اسریاز  شتریب شدمیبزرگتر م یمن،هرچ یمشکل برا هیشد 

 شراب خوره. اسری دمیکه فهم یوقت شدم؛مخصوصایمتنفرم

 اسریکه راجب به  یگرده،هرحرفیهرزه م یبا زن ها اسرینفر بهم گفت که  هیروز  هی
 .شدیباعث تنفر من م شتریب زدنیم

کردند ومن  یخواستگار  یهمراه پدرومادرش اومدند رسم اسری شیدوسال پ نکهیتاا
بهش گفتم ازت  یلیباشم. خ اسرینامزد  یحت خواستمیشدم.من نم اسریرسما نامزد 

 .کردیم دیتهد شتریمنو ب کنمیمتنفرم من با تو ازدواج نم
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خبرندارند  اسری یپدرومادرم هم از کارا یندارم حت یدرست وحساب یکه زندگ دوساله
 نیهم یدعوا بشه برا ترسمیم یرو به پدرومادرم بگم ول یهمه چ خوادیدلم م یلیخ

 نزدم. یتااالن حرف

به جز  یستاره زن کس زارمیمن نم یهست که ستاره منو دوست داره ول یکی یعنی یوا
 زن من بشه. دیمن بشه ستاره فقط وفقط با

 شهینابودم تیزندگ ینطور یا یرو به پدرومادرت بگ یهمه چ دی_دختر خوب تو با

 دعوا بشه ترسمیبگم م تونمی: نمستاره

 رو بدونند. یپس بهتره خانوادت همه چ یکن یبا پسرعموت زندگ یتونی_تو که نم

 .گمیبه مامان و بابا م نم یچی:نه من هستاره

 رو نابود نکن تینکن .زندگ ی_لجباز 

 بزنم یحرف تونمی:گفتم که نمستاره

 یهست ی_عجب دختر لجباز 

  ی: من برم باستاره

 _خدانگهدار

 ستاره

محمد به من  یبه محمد گفتم ول اسریکردم از  فیمحمد تعر یرو برا میچرا زندگ دونمینم
 نگه. یچیه یقول داد که به کس

 نگه. یز یچ یباشه به کس ینطور یکنه هم خدا

انقد از  نازیچرا فر دونمیخوبه نم یلیمحمد خ شمیدارم وابسته محمد م کنمیم احساس
 .داندیخدا م هی.هرچکردیم ییمحمد بدگو

 رو برداشتم شروع کردم به نوشتن: دفترم
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 .دیکه عشق را افر یینام خدا به

 اوردم. یبه سمت تو رو خدابازم

 نیکه ا یاسر ی سمیبنو اسری اازیبه محمد بگم  میاز وابستگ سمیبنو یچ گهید دونمینم
 منه. دنیروزا باعث عذاب کش

اونم عاشق محمد،  یشیعاشق م یدار  گهیبهم م یحس هی سمیبنو یموندم چ گهید
انوقت دل  رمیرو بگ نازیچکار کنم من اومدم که انتقام فر دونمینم هیمحمد از نظر من عال

 یوابستگ نیکرد درسته من وابسته محمد نشدم اسم ا ریمحمدگ نیا شیخودم هم پ
 اسمش عشقه. ستین

 عشق تو یقلبمو هوا گرفته

 عشق تو یبه پا رسهینم یکس

  

 چه داغه حس تو یاز حرارت پر

 مثل تو شهینم یکس چیمن ه واسه

  

 خالصــــه شـــد بـــه تــــــــــــــــــــــو ــــــمیزندگ تمــــوم

 بــه مـــن خالصــــه شـــــــو یــــــــــیمــــن تو وجــــــود

 یشــــــــــــــــــــور تـــــازه ا ــهیمــن  یزندگـــــــــ تــــو

 یجــــــــــــــــــور تـــــازه ا ــهیدوســـــــتت دارم  ــــنیبب

 قصه هاســـــــــــــــت هیبه تو شب محبتم

  ماست نیب شهیهم ــــرینظ یعشق بـــ هی

 هیاما من هوام عال غروبه
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 هیاز توام نه جات خال یخال نه

 خالصــــه شـــد بـــه تــــــــــــــــــــــو ــــــمیزندگ تمــــوم

 بــه مـــن خالصــــه شـــــــو یــــــــــیمــــن تو وجــــــود

 یــــــور تـــــازه اشــــــــــــــ ــهیمــن  یزندگـــــــــ تــــو

 یجــــــــــــــــــور تـــــازه ا ــهیدوســـــــتت دارم  ــــنیبب

 رو به موت بودم. یرفتم تاغذا بخورم،ازگرسنگ رونیازاتاق ب دفترروبستم، 

 محمد

پسرعموش رو به من گفت  هیطرف خوشحال بودم که ستاره به من اعتماد کرد قض کیاز
خودش با خانواده عموش  یخانواده  نکهیا یطرف ناراحت بودم که ستاره برا هیاز  یول

 ازدواج بده. نیمجبوره که تن به ا افتندیبه دعوا ن

ستاره  یزود نیبه ا یعنیستاره رودوست دارم  شه؟؟منیم یوسط چ نیا منفیتکل پس
 الیبگه خرو  یبرداره به خانوادش همه چ یکاش ستاره دست از لجباز  دمیرو از دست م

 من رو هم راحت کنه.

گذاشته اهنگ  میکه ستاره پا به زندگ یاز وقت گهیاهنگ شاد گذاشتم وگوش دادم د هی
 . دمیگوش نم نیغمگ یها

 تموم دارو ندارم یکه تو شد نمیبی, م ارمیم ادمیتورو به  بندمویم چشمامو

 یشکنی, چه خوبه دلمو تو نم یمن ینفس ها یدونیخوبه م چه

 یشکنی, چه خوبه دلمو تو نم یمن ینفس ها یدونیخوبه م چه

 یو زمان رو اگه مال من نش نیزم دوزمی, م ینباش شمینباشه اگه تو پ ایکه دن خوامیم

 یازم از عشق من دست بکش رنتیبگ خوامی, م یبش گرونیفراموشت کنم قسمت د نه

 یشکنی, چه خوبه دلمو تو نم یمن ینفس ها یدونیخوبه م چه
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 یشکنی, چه خوبه دلمو تو نم یمن ینفس ها یدونیخوبه م چه

 تموم دارو ندارم یکه تو شد نمیبی, م ارمیم ادمیتورو به  بندمویم چشمامو

 یشکنی, چه خوبه دلمو تو نم یمن ینفس ها یدونیخوبه م چه

 یشکنی, چه خوبه دلمو تو نم یمن ینفس ها یدونیخوبه م چه

 یو زمان رو اگه مال من نش نیزم دوزمی, م ینباش شمینباشه اگه تو پ ایکه دن خوامیم

 یازم از عشق من دست بکش رنتیبگ خوامی, م یبش گرونیفراموشت کنم قسمت د نه

 یشکنی, چه خوبه دلمو تو نم یمن ینفس ها یدونیخوبه م چه

 یشکنی, چه خوبه دلمو تو نم یمن ینفس ها یدونیخوبه م چه

 (ینبات الدیاز م ی)اگه مال من نش

به ستاره گفتم برو به پدرومادرت همه  یلیهفته خ کی نیتو ا گذرهیهفته است که م کی
ستاره من  زارمیمن محمدم،نم یول هیدختر لجباز یلیخ کنهیقبول نم یرو بگو ول یچ

 ینه حاال چون منم مشکل یمال خودم بشه ول دیبااون پسره ازدواج کنه ستاره فقط با
 مشابه مشکل ستاره دارم.

خارج،چون دخترعمم ول کن من  میبر میفرار کن دیستاره االن قبول کنه که زنم بشه با اگه
 .میجز فرار ندار یپس هردومون چاره ا ستیستاره هم ول کن ستاره ن ی؛پسرعمو ستین

 رهیگیم وامیتو داره دن یهوا 

 اتفاِق تازه خوشحالم نیاز ا من

 و عطر تو پر کردهمن یهانفس

 خوشحالم اندازهیباحساس،  نیا از

 

 رمیگیاوج م رمیراه م کنارت
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 شهیم یعشق، رنگ زندگ کنارت

 نجانیها اکن تموم واژه شروعم

 شهیم یبگ یکن تو هر جور  شروعم

  

  دونمیدست تو م وقلبم سپردم

  دردامه نیتسک نیبهتر ادتی که

 که عاشقت باشم نیهم ایدن نیا تو

 تو دستامه ایدن کنمیم تصور

 ستاره

 محمد تنگ شده. یدلم برا دمینفهم یچیه یکالس داشتم ول امروز

 که چقددوستش دارم. فهممیم االن

مطمئنم اگه  یرو به پدرومادرم بگم ول یهفته است که محمد اصرار داره که همه چ کی
 .افتهیراه ب ییمنم دوست ندارم دعوا افتهیدعوا راه م هیبگم 

از موضوع  یکس دمیداسررویکه  زدمیبادوستام داشتم حرف م رون،یامدم ب ازدانشگاه
 بگم ینداشت مونده بودم چ یخبر  اسری

 ینباش ؟خستهی: سالم خانومم خوباسری

 _سالم ممنون

 ؟یکنینم ی:معرفزبنب

 من یاسرپسرعموی_

 اسری:خوشبختم اقا نبیز

 پسر عمو، من االن رسمًا نامزدت هستم یگیعشقم چرا م ن،ی: همچناسری
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 !!!!؟؟ی:چنبیز

 :من نامزد ستاره هستم .اسری

 .یو به من نگفت ی:ستاره تو نامزد کردنبیز

 خوامیمگه بهت مگفتم من از تو متنفرم حاال برو گمشو نم اسری دم،یم حی_بعدًا توض
 .نمتیبب

 ینیمنو بب دیبا یچه نخواه ی:چه بخواهاسری

 خورهی_حالم ازت بهم م

زد به من که گوشه لبم پاره شد وخون  یلیس هیقرمز شد  تیاز اعصبان اسری یچشما
 اومد.

 کرد؟ نکاریابروم رفت اخه چراا نبیز یجلو خدا

 ؟؟یکرد نکارروی_چراا

 .کنمیدلم بخواد م ی،هرکار ی:زنماسری

 ستمی_من زن تو ن

 .ادیهم داره دنبالم م نبیز دمیگفتم حرکت کردم به سمت خونه،فهم نویا

 :ستاره صبرکن نبیز

 ؟؟؟یگیم ی_چ

 ادی:ستاره صبرکن لبت داره خون منبیز

 داد. یدستمال کاغذ هیکرد  فشیدست تو ک نبیز

 _ممنون

 کنمی:خواهش منبیز
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افتاده  یوگفت:سالم اتفاق رونیخونه اومد ب هیاز  یخانم هیلبم رو پاک کردم. گوشه
 دخترم؟

 داشت. یساله بود وصورت مهربون۶۰حدودًا  خانومه

 .ادیخورده خون م هیفقط از لب دوستم  افتادهین ی:سالم نه خانوم اتفاقنبیز

 دیخونه ما باآب بشور دییای:بخانوم

 ممنون از لطفتون یلی_خ

 دییایب دی:تعارف نکنخانوم

اب رو باز کردم صورتم رو شستم  ریش اطیرفتم خونه اون خانومه، تو ح نبیهمراه ز به
دختر حدودًاپانزده ساله وارد شد  هیکه مشغول پاک کردن خون بودم که  ینطور یهم

 خونمون؟ ییایگفت:سالم مهربانو جون،م

 امیبرو االن م زمیاسمش مهربانوئه گفت:باشه عز دمیخانومه که االن فهم همون

کردم وبه سمت  یخون بند اومد تشکرکردم وخداحافظ نکهیدختره رفت منم بعدازا اون
 خونمون حرکت کردم.

کردم. من که  یکتک بخورم مگه من چه گناه دیا من باکه چر کردمیفکرم نیبه ا همش
 کتک بخورم. اسریاز  دیتا حاال از پدرومادرم هم کتک نخوردم حاال با

سرمو  دمیتخت خواب یتو اتاقم رفتم؛باهمون لباس رفتم رو عیسر دمیخونه که رس به
 کردم. هیبالش تا تونستم گر یگذاشتم رو

درس  الیببخ نیهم یدلتنگ محمد بودم برا یلیچون خ دارشدمیاز خواب ب یوقت
شدم ادرس چت  نترنتیروشن کردم وارد ا وتررویوتر،کامپیخوندن شدم رفتم سراغ کامپ

 روم روزدم رفتم چت.

من، گفت:سالم  یمن اومدم،اومد خصوص دیشانس من محمد هم بود محمد تا د از
  ؟یعشقم خوب



 

61 فحه ص                کنید                       برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ستمی_سالم نه خوب ن

 اده ؟؟افت ی:چراعشقم؟؟؟اتفاقمحمد

دوستام  یمنو جلو اسریرو بگم،بگم که  یچرا دوست داشتم به محمد همه چ دونمینم
 زده.

منو  اسرهمیشد اسردعوامیبا  دمیرو د اسریاومدم  رونی_امروز که کالسم تموم شد ب
 دوستام کتک زد. یجلو

 ؟ی:به پدرومادرت گفتمحمد

 _نه نگفتم

 یبگ دی:بامحمد

 .افتهیراه م یز ی_اگه بگم خون وخونر

 .افتهیراه ن یز یکه خون وخونر یخودتو فداکن یخواهی:ممحمد

 فکر کنم دی_با

 خودتو راحت کن الی:بگو خمحمد

 ی_باشه، من برم با

  ی:بامحمد

نه. مطمئنم اگه بگم  ایبه پدرومادرم بگم  دونمیبه فکررفتم نم یلیاومدم خ رونیچت ب از
 .افتهیراه م ییدعوا هی

 به من نشون بده. یراه هیبار  نیخودت ا ایخدا رکردمیگ یدوراه نیب

 محمد

 حبسم تا زنده ام آره

 قلب ساده و صاف تو تو
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 جز من که عاشقم گهید

 نباشه اطراف تو یشکیه

 امیدن یتنها جا خودم

  خوامینفس تو رو م مث 

  نهیس نیکه تو ا یوقت تا

 خوامیهست تو رو م یقلب هی

  رهیم یبر  رهیگ دلم

  هوش و حواس من همه

 واسه من مونهیم یتو چ ینباش

  با من اون

 تو یتار مو هیکم نشه  که

  با من اون

 تو یشه آرزو برآورده

  با من اون

 برات ذارمیکم نم یچیه نه

 نه نه

  با من اون

 تو یتار مو هیکم نشه  که

 با من اون

 تو یشه آرزو برآورده
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  با من اون

 برات ذارمیکم نم یچیه نه

 نه نه

  یروز کرد نیشب تارم و ع یدیماه رس مثل

 یتو قلب سخت من نفوذ کرد یجور  چه

 دمیرو من ند یتو کس هیعمرم شب تو

  مویدندگ هیمنو  اوردیطاقت م یک

 مویعوض کرد تموم زندگ نگاهت

 دمیند دمیتو ند هیرو شب یعمرم کس تو

  با من اون

 تو یتار مو هیکم نشه  که

 با من اون

 تو یشه آرزو برآورده

  با من اون

 برات ذارمیکم نم یچیه نه

 نه نه

  با من اون

  تو یتار مو هیکم نشه  که

 با من اون

 تو یشه آرزو برآورده
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  با من اون

  برات ذارمیکم نم 

 نه نه 

 (ییاسرا دونی)وقتشه از فر

 کنم تا به پدرومادرش بگه. یهنوزم نتونستم ستاره رو راض یول گذرهیماه هست که م دو

 عاشق ستاره شدم. شتریب یلیدوماه خ نیتوا

 .کنمیبه انتقام فکرنم گهیستاره د نه،باوجودیبهتر ستاره

 ستاره

که تونسته به من  ییداده تا جا میدلدار یلیدوماه خ نیخوبه تو ا یلیره،خینظ یب محمد
بهش بگم که چقد دوستش  تونستمیقبل دوستش دارم کاش م شترازیب یلیکمک کرده خ

 رها کنه وبره. نازیبگم که منو مثل فر ترسمیم یدارم وعاشقشم ول

به پدرومادرم  اسریرو درمورد  یکنه تا همه چ یکرده منو راض یدوماه محمد سع نیا تو
 بگم. یز یتااالن نتونستم چ نیهم یمن دوست ندارم دعوا بشه برا یبگم ول

 نیهم یول منو دونسته یدفتر تااالن درد ها نیرو باز کردم شروع کردم به نوشتن،ا دفترم
 منو هم بفهمه. یشدن ها دعاشقیدفتربا

 نام خدا. به

 دوارمیهرجاهست ام یول کنهیاالن کجاست وچکار م دونمیدلتنگ محمد هستم نم یلیخ
 سالمت باشه.

  

 ازتو یوقــتـــا مـوقــع خــداحــافــظــ یگــــاهـــ

  ــگــمینـاخـواسـتــه تودلم بـهــت مـ ــــای خـــواســتــه
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 مــواظــب خــودت بــاش 

 خـــودت بـــاش  مــواظــب

 تــوئــه  ــشیفــکــرم پــ یــعنـی 

 خـــودت بــاش  مــواظـب

  یبـــرام مـهــمــــ یــعنـی 

 نـــگــرانــتـــم  یــعــنــیخـــودت بـــاش   مــواظـب

 خـــودت بـــاش  مــواظــب

 دوســتـــت دارم  یـعـنـی 

 خــودت بــاش  مــواظـب

  ـسـپــارمـــــتیبـــه خــــــدا مــ یـعـنـــی 

ازاالن دلـــم بـــــــرات تــنــگ  یـــعــنــیخــــــودت بــــــاش   مــواظـب
 شــــــده

 گذاشتم. نیافال امیمحمد نبود براش پ یول نمیچت رفتم تامحمدم رو بب امروز

 ؟یاومدین ؟؟؟چراییکجا یمحمد خوب سالم

 رو ارسال کردم. امیپ

 هم براش نوشتم. گهید امیپ هیچراناخوداگاه  دونمینم

 یکنیکجاست ، مرا باور م گاهتیجا یبدان اگر

 یکنیچقدر دوستت دارم ، درد مرا درمان م یبدان اگر

ماند تا  یاست ، قلبت م نی، حرف دلم به تو هم میبرا یر ینظ ی، تو ب میبرا یز یعز تو
 مینفس برا نیآخر
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 یزود نیبه ا دیکردم.نبا یارسال کردم تازه متوجه شدم که چکار  نکهیکردم ؛بعدازا ارسال
بادلم چکار کنم دلم محمد وعشقش رو  یول دادمیعاشقونه م یبهش اس ام اس ها

 .خوادیم

 نکهیچرا باا دونمیبهم گفته بود که دوستم داره وعاشقمه نم یلیدوماه محمد خ نیتوا
 خواستیدلم نم یول کنهیم یوبا دل دخترا باز  ستین یپسرخوب نیگفته بود ا نازیفر

رو باور کنم؛ اره من عشق محمد رو باور داشتم خودم هم با جون ودل  نازیفر یحرف ها
 عاشقش بودم.

 .اومدین یمنتظر محمد شدم ول یساعت کی

 چت خارج شدم وسراغ درسم رفتم. از

دلتنگش بودم؛ من  یلیمحمد بود خ شیکردم نتونستم درس بخونم تمام فکرم پ یهرکار 
عاشق شدن حس  میکنیعاشق شدم فکرم کنمیاالن که احساس م یتا حاال عاشق نشدم ول

 حس رو ازدست بدم. نیهست واصال دوست ندارم ا ینیریش

 .یوقت از عشقم دور نکن چیکه منو ه خوامیازتو م ایخدا

 همه عاشق شدنو نیعشق منو و جون منو ا یشد

 زنمویکه م ییمنو عمر منو حرفا قلب

 زدیتو م یقطعا قلبم برا امشب

 زارمیدوست دارم تنهات نم یلیخ

 من باش عشق من قلبمو باور کن با

 کن باور نویفهمم تو ا یتو رو م من

 همه عاشق شدنو نیعشق منو و جون منو ا یشد

 زنمویکه م ییمنو عمر منو حرفا قلب

 دلم زیتو عز ایخوام قد دن یقراره دلم آروم نداره دلم تو رو م یب نرو
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 دلم زیتو عز ایخوام قد دن یقراره دلم آروم نداره دلم تو رو م یب نرو

 همه عاشق شدنو نیعشق منو و جون منو ا یشد

 زنمویکه م ییمنو عمر منو حرفا قلب

 زدیتو م یقطعا قلبم برا امشب

 زارمیدوست دارم تنهات نم یلیخ

 من باش عشق من قلبمو باور کن با

 باور کن نویفهمم تو ا یتو رو م 

 محمد

 .نمیبود نتونستم چت برم و ستاره نازم رو بب ادیتو شرکت کارم ز نکهیبه خاطر ا امروز

 نیافال امیرفته برام پ دمینه که د ایستاره هست  نمیبود که رفتم چت، تابب۹ساعت
 وستاره من رفت. دمیررسیکه د نیدلم گرفت ازا یلیگذاشته، خ

 بود: نیا نشیافال یها امیاز پ یکی

 ؟؟؟یاومدیچران یی؟؟کجایخوب سالم

 واقعا تعجب کردم. نشیآفال یها امیاز پ گهید یکی با

 یکنیکجاست ، مرا باور م گاهتیجا یبدان اگر

 یکنیچقدر دوستت دارم ، درد مرا درمان م یبدان اگر

ماند تا  یاست ، قلبت م نی، حرف دلم به تو هم میبرا یر ینظ ی، تو ب میبرا یز یعز تو
 مینفس برا نیآخر

باشه  ینطور یستاره هم عاشق منه ،منو دوست داره اگه ا یعنیتعجب کرده بودم،  واقعا
 .رمیم یم یکه من از خوش
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تخت  یاز چت خارج شدم، رو نیهم یبرا سمیبراش بنو یواقعا چه جواب دونستمینم
 .دمیخواب

رو به  یکنم تا همه چ یستاره رو راض تونستمیبه ستاره فکرکردم کاش م یلیخ
 لجبازو سرتقه. یلیستاره خ یمنو راحت کنه ول الیپدرومادرش بگه وخ

 رو زمزمه کردم: یلب اهنگ ریز

 که از عشقت جدا شم یروز  ادیهرگز ن نهیشورم از ا دل

 و خاطراتم ادیقلب و   تنها من تو نویا دونمیم

 هستم و بودم شهیلحظه با تو راحت تر از هم نیا

 روزا خوشحالم با تمومه وجودم نیعشقم ا یکرد یکار 

 رمیگیتو غم م یتو من آرومم ب با

 رمیمیصدا م یب یاز من بردار  چشم

 مرهم دردامو یدونیو م یهست

 فردامو یکن غصه  یدلم خال از

 با تو آرومم یعامر  دیام آهنگ دانلود

 یقرار یحرفاموو پشتم به تو گرمه تو اوج ب یفهم یم

 یو هوامو دار  یجور که باشم هر جا که باشم هست هر

 دلشوره دارم از غممم دلت نلرزه ستیبخودم ن ستیخودم ن دست

 ارزه یم ایچشمت به همه دن یگوشه  هیبدون خوبم  نویا

 رمیگیتو غم م یتو من آرومم ب با

 رمیمیصدا م یب یاز من بردار  چشم

 مرهم دردامو یدونیو م یهست
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 فردامو یکن غصه  یدلم خال از

 (یعامر  دی)باتو ارومم از ام

 وقت از عشقت جدا نشم. چیه خداکنه

 ستاره رفتم وگفتم:سالم عشق من یستاره اومده،خصوص دمیچت د رفتم

 ی:سالم خوبستاره

 ؟ی_ممنون عشقم توخوب

 ی:مرسستاره

 چکار کرده؟؟ اسری ی_چه خبر؟؟به پدرومادرت گفت

 :نه نگفتمستاره

 رو پدرومادرت بگو یهمه چ ؟خبیخودتو فدا کن یخواهی_چرا م

 مشکلم رو خودم حل کنه خوامیبگم م تونمی:نمستاره

 .یبگ دیخانوادت با ینفر از اعضا کیبه  ،یتونینم یی_خودت به تنها

 بگم. تونمیاز عموهام م یکینزد بعدش گفت:به  یسکوت شد وستاره حرف چندلحظه

 خودت رو راحت کن  الی_خوبه ،بگو خ

 گمی: باشه مستاره

 ی_عشقم من برم با

  ی: باستاره

 بازم دخترعمه من اومده بود مجبور شدم برم. یستاره برم ول شیاز پ خواستینم دلم

 ی:سالم خوبمهسا

 خوبم ی_سالم:اگه تو بزار 
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 .میباهم ازدواج کن ای:محمد من تورو دوست دارم،بمهسا

 .کنمیوقت باتو ازدواج نم چی_من ه

 :چرا اخه؟مهسا

 ندارم. یعالقه ا چی_من به تو ه

 :اخه....مهسا

  رونی_مهسا حرف نزن،برو ب

 رفت. رونیب هیدست به طرف دراشاره کردم واونم با گر با

 نجات بده. نیمنو از دست ا ایخدا

 فکرکردن به مهسا شدم رفتم وضوگرفتم نمازم رو خوندم. الیخیب

ستاره  کنهیم قیوستاره هم هست که بهم ارامش رو تزر دهیکه به من ارامش م نمازه فقط
 خوبه،باتمام وجودم عاشقشم. یلیخ

 ستاره

 ترسمیرفت م ییهویچرا محمد  دونمیمحمد رفت منم از چت خارج شدم نم نکهیبعدازا
 خودت مراقبش باش. ایرفت. خدا ینطور یافتاده باشه که ا یاتفاق

 انه؟؟یبه عمو مهران زنگ بزنم  دونستمینم

رو به عمو  یکه زنگ بزنم همه چ دمیرس جهینت نیساعت فکرکردن به ا میبعداز ن باالخره
 بهش اعتمادکنم. تونمیهست که م یمهران بگم،االن عمو مهران تنها کس

 یجواب داد:سالم ستاره خانوم خوب دهیعمو مهران رو گرفتم که به دوبوق نرس شماره
 زمیعز

 یتوخوب ی_سالم عمومرس

 ؟یاز ماکرد یادی:قربونت عموجان،چه خبر عمومهران
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 باهات حرف بزنم  خواستمی_عمو م

 یاز من کرد یادیکه  ی:اها پس کار داشتعمومهران

 شماهستم. ادیبه  شهی_من هم

 ؟ی:بگو چکاردار عمومهران

 حرف بزنم  اسریدرمورد  خوامی_عموم

 شده؟ ی:چعمومهران

 دوستام کتک زده. یمنو جلو اسری،  خوامینم اسرروی_عمو من 

 !!؟یگیکه زدم تعجب کردوگفت:دروغ م یمهران از حرف عمو

 رفتم که بابا ومامانم متوجه نشوند. ینم رونیتا چندروز ب گمی_نه عمو دروغ نم

 ؟ی:چرا به پدرت نگفتعمومهران

 دعوا بشه خوامیمن نم شهی_عمو اگه بگم دعوا م

 چکارکنم ؟: االن من عمومهران

 بشه. اسریازدواج من با الیخیکه ب یبا بابابزرگ صحبت کن یتونی_عمو م

 کنمیم یفکر  کی:باشه خودم عمومهران

 عمو ی_مرس

 کنمی: خواهش معمومهران

 ست؟؟ین ی_عمو امر 

 پدرومادرت سالم برسون خداحافظ ست،بهین ی: نه عرضعمومهران

 _قربونت خداحافظ.
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تخت نشستم  یبرداشتم رو زیم یتلفن رو قطع کردم رفتم دفترم رو از رو نکهیا بعداز
 شروع کردم به نوشتن:

 ...  یالیخ یایرو یتو

 ...  یقرار  یب یشبا تو

 ...  یدار یخواب و تو ب یتو

 ...  ییایاز آسمون م تو

 ... ییخدا یفرشته  تو

 دفتر گذاشتم. یبرداشتم پرپرش کردم وال شیارا زیم ینوشتم گل رز رو از رو نکهیا بعداز

تمام فکروحواسم  دمیازش نفهم یچیه یزبان رو برداشتم شروع کردم به خوندن، ول کتاب
 محمد بود. شیپ

 تو ام. تابیب نگونهیکه ا یتو با من چکار کرد محمد

 مهران

با ستاره  اسریگرفتم موندم چرا  یبیسردرد عج هیستاره تلفن رو قطع کرد  نکهیبعدازا
 ییچند جا کیکتک بخوره البته  اسریاز  دیکرده مگه ستاره چکار کرده که با یکار  نیهمچ

درصد هم به  کیاما  دهیگوش نم اسری یبه حرفا کنهیلج م اسریبودم که ستاره با  دهید
 نداره. اسریبه  یعالقه ا چیفکرنکرده بودم که ستاره ه نیا

 اسریبره ونامزد  یخواستگار  اسرینداشته پس چرا اجازه داده تا  اسریبه  یعالقه ا اگه
 بشه.

 زنگ زدم اما برنداشت. اسریرو برداشتم به  میگوش

نداد اعصابم خورد  یبازم جواب یرو برداشتم که زنگ بزنم ول یساعت بعد دوباره گوش کی
 مبل پرت کردم. یرو رو یشد گوش

 ؟؟یاخه چرا ستاره روزد ادیلعنت بهت ب اسری
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 اسریبود جواب دادم: الو سالم  اسریزنگ خورد  میاشپزخونه تا اب بخورم که گوش رفتم
 ؟ییکجا

 .رونمی: سالم عمو من االن باسری

 زود خودت رو برسون یهست یی_هرجا

 ؟یدار  ی:کار اسری

 زود خودت رو برسون. گمی_حتما کاردارم که م

 امی: باشه عمو، االن ماسری

 _منتظرتم

مبل  یاب پرتقال خوردم اومدم رو وانیل کیردم رفتم آشپزخونه، رو قطع ک یگوش
 .دمیخواب

 اسری

 گذاشته بودم. لنتیسا یرو هم رو یبودم گوش رونیاز دوست دخترام ب یکی با

کال هارو نگاه کردم از عمو  سیکال داشتم، م سیرو دراوردم دوتا م میشاپ گوش یکاف تو
 مهران بود.

داشته که به من زنگ زده  یکردم که چرا عمو مهران به من زنگ زده حتما کار مهم تعجب
 .زدیوقت به من زنگ نم چیوگرنه عمو مهران ه

 عمو مهران رو گرفتم گفت هرچه زودتر خودم رو برسونم با من کارداره. شماره

 عمومهران بامن چکارداره؟؟ یعنی

زودتر برم اونم گفت باشه من خودم  دیکاردارم با ییجا هیدوست دخترم گفتم من  به
 .رمیم

 شدم وبه سمت خونه عمو مهران حرکت کردم. نیسوار ماش عیسر
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رو پارک کردم رفتم زنگ خونه عمو مهران رو زدم عمو  نیماش دمیخونه عمو مهران رس به
 باز کرد منم داخل خونه رفتم. عیمهران هم سر

شدم  نیزد تو صورتم که پخش زم نیوارد خونه شدم عمو مهران همچکه نیهم
 گرفتم. جهیوسرگ

 کرده؟نکاررویکردم که چرا عمو مهران ا تعجب

 افتاده؟ ی_عمو اتفاق

 ؟یاز تو بپرسم؛چرا ستاره رو کتک زد دی: اتفاقًا من باعمومهران

 :من کتکش نزدم اسری

ستاره  یاز بابا دیبا یکه االن از من خورد یکتک نیا ،یبه من دروغ بگ خوادی:نمعمومهران
باهات ازدواج  گهیهم بهت بگم ستاره د نویکه بگه ا ادیستاره دلش نم یول یخوردیم

 .کنهینم

 صورتم بودگفتم:چرا؟ستاره نامزدمنه یکه دستم رو ینطور یهم

داشتن ستاره  اقتیبهم بخوره. تو ل ینامزد نیروزاست که ا نی: نامزدت بود همعمومهران
خودم  یکرد یستاره بگه چه غلط گهیبار د کیبرو گمشو، اگه  حاال هم بلند شو یرو ندار 

 .کشمتیم

 دونستمینم دمیچرخیم ابونیتو خ ینطور یشدم هم نیبلندشدم رفتم سوار ماش عیسر
 برم. دیکجا با

خودت که  رندینزار ستاره رو از من بگ ایچکارکنم؟خدا دونستمیحالم گرفته بود نم یلیخ
 .خوامیعاشق ستاره بودم من ستاره رو باتمام وجودم م یمن ازهمون اول بچگ یدونیم

 رو روشن کردم. نیماش پخش

 اهنگ پخش شد. هی

 یکردیبدرقم م یوقت ادتهی
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 یگردیقول بده بهم زود برم یگفت

 رهیس ییدلت از جدا دونستمیم

 رهیگیبرم که زود گرت م قربونت

 شونه هامون دیلرزیآغوشم م هیتو

 هردوتامون هیشد چشا هیگر سهیخ

 ییدست خدا همون خدا دادمت

 یینوشته بود جدا رمیتو تقد که

 خبر تنهات گذاشتم یاگر که ب ببخش

 کاشتم ییقلب مهربونه تو جدا تو

 رهیبخور که بعد من دلت نگ قسم

 نداشتم نیجز ا یکه چاره ا ببخش

 نهینکن عشقم بدون قسمت هم هیگر

 نهیا میدلخوش یرسیآرزوهات م به

 رمیمنو نگاه نکن واست بم یاونطور 

 رمیگیم شینکن دارم آت هیگر

 چه سرده امیدن ینیبب یستیکه ن تو

 دلم هواتو کرده بونهیغر چه

 رمیمیم مییدارم تو تنها یچجور 

 رمیگیتابم بهونتو م یب یلیخ

 دهیجونم از غمت به لب رس گهید
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 دهیتو م یخاطرات من بو کل

 دوتامون میگر چه عاشق نهیا قسمت

 خدامون هیبه دستا سپارمیرو م تو

 خبر تنهات گذاشتم یاگر که ب ببخش

 کاشتم ییقلب مهربونه تو جدا تو

 رهیبخور که بعد من دلت نگ قسم

 نداشتم نیجز ا یکه چاره ا ببخش

 نهینکن عشقم بدون قسمت هم هیگر

 نهیا میدلخوش یرسیآرزوهات م به

 رمیمنو نگاه نکن واست بم یاونطور 

 رمیگیم شینکن دارم آت هیگر

 خراطها( دی)ببخش از مج

 یدلم هواتو کرده، از کنارمن نرو، تو فقط مال من ستاره

 چشمات حاله دلم خرابه مشکوکه

 لحظه با تو واسم رنجو عذابه هر

 رمیم نجایگوش کن دارم از ا حرفامو

 رمیمیتو شک ندارم م یب نکهیا با

 تو گذاشتم هیکه داشتم به پا یچ هر

 از همه دوست داشتم شتریب تورو

 طرفه خود دردسره حاله من روز به روز بدترو بدتره کی عشق
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 هق هق ویطرفه دلتنگ کیدق عشق  ی نهیمشت خاطره مثه آ هی با

 طرفه خود دردسره کی عشق

 من روز به روز بدترو بدتره حاله

 دق ی نهیمشت خاطره مثه آ هی با

 هق هق ویطرفه دلتنگ کی عشق

 توو آلبوم هیبا عکسا شمیم وونهید

 مردم یسوژه  شمیاز تو هر روز م بعد

 ادهیمن ز هیعشق برا نیا تاوانه

 اراده یبا قلبه ب نجایاز ا رمیم

 تو گذاشتم هیکه داشتم به پا یچ هر

 از همه دوست داشتم شتریرو ب تو

 طرفه خود دردسره حاله من روز به روز بدترو بدتره کی عشق

 هق هق ویطرفه دلتنگ کیدق عشق  ی نهیمشت خاطره مثه آ هی با

 طرفه خود دردسره کی عشق

 من روز به روز بدترو بدتره حاله

 دق ی نهیمشت خاطره مثه آ هی با

 هق هق ویطرفه دلتنگ کی عشق

 ستاره

 چکار کرد؟ اسریبا  دونمیاز عمو مهران ندارم نم یخبر  گهید

 بهش ندارم. یباهاش ازدواج کنم وعالقه ا تونمیحرف زدوگفت:که من نم اسریبا  یعنی
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 خودت کمک کن. اینگرانم خدا یلیخ

 ؟؟؟یبود که به من داد یچه بخت واقبال نیا خدا

 تو عذاب باشم؟ ینطور یا دیکردم که با یمن چه گناه مگه

 راههیپرسه کابوس همراه ب هم

 راهه نیآخر نیبستر مرگم ا هم

  

 دیدردم در حسرت ام ی آلوده

 دیاز ترد ییایبغضم دن هینینفر

  

 از دودم یر یتو هجوم شب تصو من

 امتحان عمر مردود مردودم در

  

 مونمیهرلحظه م رمیمیلحظه م هر

 دونمیمرده اصال نم ایم  زنده

  

 دردم ی چهیبغضم باز ی چهیباز

 با مرگ حس کردم امویعمر دن کی

  

 همه بسته با من همه دشمن درها

 من نمیهم نجایملموسم ا کابوس
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 از دودم یر یتو هجوم شب تصو من

 امتحان عمر مردود مردودم در

  

 مونمیهرلحظه م رمیمیلحظه م هر

 دونمیمرده اصال نم ایم  زنده

 اسری

 ؟یدعوا کرد یشده؟با ک یرفتم ومامان اومد گفت: چ خونه

 رمی_مامان ولم کن بزار به حال خودم بم

 شده؟؟ ی:بگو چمامان

 نشده. یچی_ه

 ؟؟ یدعوا کرد یکه بابا اومدجلوم رو گرفت وگفت:با ک رفتمیتو اتاقم م داشتم

 چکسی_با ه

 شده؟؟ یبگو چ ی:نصف عمرم کردمامان

 نشده  یچی_مادر من ه

نشستم و به ستاره فکرکردم واشک  نیزم یتو اتاقم دررو هم قفل کردم وهمونجا رو رفتم
 .ختمیر

انداختم  میبرداشتم تو گوش مکارتیس کی زمیم یکردم بلندشدم از تو کشو یفکر  هی
 گرفتم که جواب داد:بلهشماره ستاره رو

 ندادم  یجواب

  یدیبلند گفت:الو،چرا جواب نم یشد با صدا یهم اعصبان ستاره
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 قطع کرد  دمینم یجواب دید یوقت

 کاررو تکرارکردم. نیهم ا چنددفعه

 یا گهید یکه زن کس ینیدادم:ستاره تو خواب بب امیکارت رو عوض کردم به ستاره پ میس
 یبش یا گهید یزن کس زارمینم ای یشیمال من م ای. تو یبش

 رو ارسال کردم . امیپ

 .دمیتخت خواب یرو رفتم

 نيست تو چه فصلى هستى، دلت كه شكست دنياى درونت هميشه ٓسرده:(( مهم

 ستاره

جواب نداد منم اعصابم خورد  یزنگ زدول بیشماره غر هیخوندم که  یداشتم درس م 
زنگ بزنه  نازیکه زنگ زده؟فکرنکنم فر نازهیفر یعنیهست  یک دونمیشد قطع کردم نم

 کنه. تیوبخواد منو اذ

 .دمینرس یا جهیبه نت یفکرکردم ول یلیخ

 بود. اسریاس ام اس اومد از طرف  هیربع بعد  کی

 ای یشیمال من م ای. تو یبش یا گهید یکه زن کس ینیبود:ستاره تو خواب بب نوشته
 یبش یا گهید یزن کس زارمینم

 چکار کنم. تیوضع نیمن باا یتودلم افتاد خدا یترس هی

 .یکه منو فراموش کرد شمیدارم مطمئن م شم،یدمیدارم ازت ناام ایخدا

 عمومهران زنگ زدم که بعداز چندبوق جواب داد:بله؟؟ به

 _سالم عمو

  ی: سالم ستاره خوبعمومهران

 ستمیعمو خوب ن_نه 
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 شده؟؟ ی: چعمومهران

به من زنگ زده.عمو  گهیکارت د میس هیداده چنددفعه هم با  امیبه من پ اسری_عمو، 
 چکارکنم؟؟

 رو ببر بده به پدرت.  تی: گوشعمومهران

 بگم؟ ی_عمو ببرم بدم چ 

 سکوت شد بعد عمو گفت: بگو مزاحم دارم  چندلحظه

 بگم؟ یهست چ یمزاحم ک دی_اخه عمو اگه پرس

 .دونمیبگو نم دیرو بده اگه پرس یتو فعال ببر گوش زمی: عزعمومهران

 _باشه عمو، ببخش که مزاحمت شدم

 به من زنگ بزن یداشت یهروقت کار  زم،یعز هیچه حرف نی: اعمومهران

 _باشه عمو، خداحافظ 

 اوضاع چکار کنم؟ نیرو قطع کردم به فکرفرو رفتم که باا تلفن

 خوب راه برم. تونستمینم دیلرز یرفتم دست وپاهام م نرویاتاق ب از

 گفت:بابا رفته تواتاقش. دمیاز مامان پرس ستیبابا تو سالن ن دمید رفتم

 رفتم تو اتاق بابا، درزدم بابا گفت:بله منم

 .امیداخل ب تونمی_بابا م

 ای:اره دخترکم ببابا

 داخل، دررو بستم. رفتم

 ؟یدار  ی:کار بابا

 _بابا
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 :جانمبابا

 میگوش یتونی. بابا مزنهیزنگ م ای دهی_من چندروزه مزاحم دارم همش بهم اس ام اس م
 .رمیگیبعد ازت م یچندروز نگه دار  یرو برا

 .شهیغلط کرده مزاحم دختر من م رم،یبده من حالش رو بگ ری: شماره رو بگبابا

 شهیمزاحمم نم گهیدست شما باشه بهتره ود یچندروز که گوش هیبابا ،  دی_ولش کن

 رو بده تی: باشه، گوشبابا

 خاموش کردم به بابا دادم.رو یگوش

 رمی_بابا من م

 :باشه دخترم بروبابا

 ارتام نشستم شیپ رونیاتاق بابا اومدم ب از

نگاه  الیسر نمیراحت بش الیبا خ تونستمیکاش م کرد،ینگاه م الیوارشام داشتند سر ارتام
 .شهیم میسودکنم واقعًا به ارشام وارتام ح

 .دمینفهم الیاز سر یچیمن ه یتموم شد ول الیسر

 گفتم وتو اتاقم رفتم. ریمامان شب بخ به

 رابرداشتم شروع کردم به نوشتن: دفترم

نوشتن هست که حالم رو خوب  نیاورم ا یباز به نوشتن پناه م ردیگیکه دلم م هرگاه
 .کندیم

پس چرا تو مشکالتم  زنمیبه جزخودت حرف نم یمن با کس یدونیخودت که م ایخدا
هنوز  ؟؟؟منیمنو فراموش کرد یعنی ؟؟یزار یروم نم شیپ یراه هیچرا  ؟؟یکنیکمک نم

مجازات بشم گناهم  نطوریا دیکردم با یتوام، حداقل بهم نشون بده که چه گناه یبنده 
 .یمن درنظر گرفت یرو برا یبوده که مجازات سخت نیانقدر سنگ

 شدن اشک هام نشدم. یاز اشک بود اصال متوجه جار  سیرو بلند کردم دفترم خ سرم
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چشمام رو بستم به خواب  ز،یم یهام رو پاک کردم. دفتررو هم بستم گذاشتم رو اشک
 رفتم.

 ستاره یب یکردم تو شبا هیتو تنها گر یب

 دوباره یتا که برگرد دمیتو کش انتظار

 مرا شکست میغروب رفتنت ، لحظه ها در

 تو نشستم الیبا خ ییبارون جدا ریز

 سپارم یروز و شب ، دل به بارون م شهیش پشت

 ارمی یهام ، چشمه ها رو کم م هیگر یبرا من

 ارهیبا تو بودن منو از پا درم انتظار

  تو ، تا ابد یدارم که ب نیاز ا ترس

. 

. 

. 

 عاشق هیهفته بر سر قبر  ونیم غروبا

 قیسرخ شقا یگال زارهیم ادیجوون م هی

 سنگ قبر دلدار یبغضش رو شکنهیصدا م یب

 داریاز دو چـشمش مثل بارون وقت د زهیریم اشک

 ییوفا ی: مهربونم ب گهیم هیلب با گر ریز

 ! ییچه جگر سوزه جدا یبدون یستیو ن یرفت

 خوب و پاک بیخواستم ، اون نج یمن تو رو م آخه



 

84 فحه ص                کنید                       برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مهربون ، نه سکوت سرد خاک یصدا اون

 که نگاه پاکت مرهم زخم دلم بود ییتو

 لحظه راه حل مشکلم بود هی یحت دنتید

 یقرار یخاک ب یبـا من ، تو یکرد شهیکه ر تو

 یندار  یا ونهیم چیه ییبا جدا یکه گفت تو

 ؟ یاهیفصل س نیا یتو یچرا تنهام گذاشت پس

 یراه مهین قیرف هیاما ،  ینیزتریعز تو

 رو بودن من دیخط کش زمیرفتنت عز داغ

 ؟ ونی؟ ناله و ضجه و ش دهیچه فا گهیو د یرفت

 قیاونور دقا ی، رفت دیبه خورش یسفر کرد تو

 خسته و عاشق ی، با دل نجایا یجا گذاشت منو

 حرومه یتو زندگ یتو بمونم ، ب یب خوامینم

 برام تمومه ی، همه چ یمن نباشـ شیکه پ تو

 اکخـسته و تنها ، سر گذاشت رو خاک نمن عاشق

 خاک ! یعشقو ، دادمش دست تو ا یجگر گوشه  گفت

 باش اشیتنها بمونه ، همدم چشم س ینزار 

 کن موهاشو آروم ، شبا قصه گو براش باش شونه

 ارهیغروب با اون غرورش نتونست دووم ب و

 ستاره کیاز آسمون و جاشو داد به  دیکش پا

 شکسته از غم ی، با دل دهیجوون داغ د اون
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 و دور شد آهسته و کم ک اریزد رو خاک  بوسه

 رو سر داد هیچند قدم که دور شد دوباره گر یول

 !!! ادیاز  یر یبر گردوند و داد زد : به خدا نم روشو

. 

. 

. 

. 

. 

 ، خدا شاهد است ! میآتش رها در

 ، خدا شاهد است ! میغم مبتال به

 من ! ی، وا یکسیاست و دل و ب شب

 ، خدا شاهد است ! میدرد آشنا به

 ی، دگر طاقت یصبر و تاب دگر

 ، خدا شاهد است ! میبرا نمانده

 ! غیدر آتش ، در گدازدیم دلم

 ، خدا شاهد است ! میغم همنوا به

 مرا یها نهییاست آ شکسته

 ، خدا شاهد است ! میپا رید غم

 است تا نا کجا ، نا کجا دهیرس

 ، خدا شاهد است ! میصدا نیطن



 

86 فحه ص                کنید                       برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ ستیجان ما را ز غم چاره چ بگو

 ، خدا شاهد است ! میبال ریاس

 غم یبه شبها بمیشعر غر به

 ، خدا شاهد ا میسرایم ترا

 محمد

 انه؟یافتاد، باالخره موضوع رو به عموش گفت  یچه اتفاق دونمینگران ستاره ام، نم یلیخ

 روشن کردم. وترروینشستم کامپ یصندل یرو رفتم

 کردم. الیهزار جور فکروخ ادیباال ب ندوزیتاو

 بود . اومدهیچت شدم ستاره هنوز ن وارد

 عشق من اومد. نکهیساعت با بچه ها حرف زدم تاا مین

ستاره  یرفتم خصوص نیهم یکنجکاو بودم که بدونم باالخره چکارکرده برا یلیخ
 ؟؟یشد؟ به عموت گفت یبگو چ عیوگفتم:زود، تند، سر

 :اره گفتمستاره

 دخترخوب نی_افر

 کرد دمیمزاحمم شد اس ام اس هم داد وتهد روزید اسری:ستاره

 ؟ی_خب تو چکار کرد

 کردم نکاررویرو بده به پدرت ، منم هم تی:به عموم گفتم گفت گوشستاره

 عشقم یکرد ی_خوب کار 

 چکارکنم. دونستمیتو نبود نم ی:اگه کمک هاستاره

که بتونم براش انجام  یهرکار  شترندارمیعشق که ب هینکردم، من  ی_نه عشقم من کار 
  دمیم
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 ی:مرسستاره

 عشقم کنمی_خواهش م

از سرراهش  اسررویکه ستاره داره  شمیم دواریدارم ام میساعت هم باهم حرف زد مین
 به ستاره برسم. تونمیومن م زنهیکنارم

وبهش گفتم که  رفتیم دیبا یکه دوست نداشتم ستاره بره ول نیساعت باا مین بعداز
 که دوست داشتن منو باورکنه. دوارمیدوستش دارم ام

مشابه اون  یدخترعمه رو هم به ستاره بگم که بدونه منم مشکل هیکم کم قض دیبا منم
 دارم.

 ستاره

امروز گفت دوست دارم  یدوست دارم وقت یلیمحمد که هستم ارامش دارم محمد روخ با
 عشقم رو بهش ابراز کنم. ترسمیمن م یباور کردم که دوستم داره ول

 خودت کمکم کن. ای خدا

 

 نوشت شهیرو نم زایچ هیکن همه جا شده با تو بهشت  باور

 عشق نیمثل هم ییزایچ هیبهش  یبرس یروز  هی تو

 یواسه من یدونیتو که م یروزا همه هوش و حواس من نیا

 نخوام شهینم گهیتو همه خاطره هام تو رو د ییتو

 برام یا گهیجور د هی تو

 که عاشقم کرده یبرگرده اون یکاشک

 کلمه هیبا  یحت برهیدلو م نیکه ا یاون

 قلبم گوشه از هی یتو نجاستیتو ا یجا
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 جلو همه نویچرا نگم ا میو تو عاشق من

 که عاشقم کرده یبرگرده اون یکاشک

 کلمه هیبا  یحت برهیدلو م نیکه ا یاون

 گوشه از قلبم هی یتو نجاستیتو ا یجا

 جلو همه نویچرا نگم ا میو تو عاشق من

 ارادس یتو ب شیحسو به تو داره فقط دل من پ نیا

 سادس یلیکردم خودمو تو چشات آخه من عاشقتم خ گم

 ساده از دست دمیهمه جوره برات تو رو من نم رمیمیم

 دلم واسه دوست داشتنت فوق العادس جانیخوامت ه یم

 که عاشقم کرده یبرگرده اون یکاشک

 کلمه هیبا  یحت برهیدلو م نیکه ا یاون

 گوشه از قلبم هی یتو نجاستیتو ا یجا

 جلو همه نویچرا نگم ا میو تو عاشق من

 که عاشقم کرده یبرگرده اون یکاشک

 کلمه هیبا  یحت برهیدلو م نیکه ا یاون

 گوشه از قلبم هی یتو نجاستیتو ا یجا

 جلو همه نویچرا نگم ا میو تو عاشق من

 هفته بعد کی

 افتاده. یادیز یهفته اتفاق ها کی نیتو ا گذرهیهفته است که م کی
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راه  ییدعوا هی اسر،یشد ورفت سراغ  یچکارکرده بابا هم اعصبان اسری دندیفهم پدرومادرم
 ییشدم هم ناراحت بودم به خاطر دعوا اسرراحتیافتاد هم خوشحال بودم که از دست 

 هم به هم خورد. اسریمن و  یاومد.نامزد شیکه پ

 شهیعاشقش شدم دوست دارم هم شتریشدم ب کیبه محمد نزد یلیهفته خ کی نیا تو
 بگم دوستش دارم. تونستمیکاش منم مثل محمد م یا یکنارش باشم ول

 که بگم. ترسمیمن م یول

محمد  یدختر عمه داره عاشقشه ول هیدختر عمش رو هم گفت، گفتش که  هیقض محمد
رو داره از من پنهان  یموضوع هی کنمیاحساس م یان دوست نداره ولعنو چیاون رو به ه

 خدا داند. هیحاال اون موضوع چ کنهیم

 عشق مهربونم یجونم ا زیعز عشقم

 بمونم شتیخوام پ یم رمیآغوشم بگ تو

 مهربون کن دستاتو

 آسمون کن چشماتو

 شکم تو چشمات یم پر

 خونم یعشق برات م از

 رهیمیم نمیچشماتو نب اگه

 رمیدلگ رمیدستاتو نگ اگه

 رمیگیمن آروم م یبمون شمیپ اگه

 من تو باد نمیموهاتو بب اگه

 خواد یقلبت بگه که منو م اگه

 ادینم یمن اشک یاز چشما گهید
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 کوبه یدلم آشوبه قلبم داره م یتو

 بسته است شهیهمب چشمام

 خسته است گهید هیگر از

 یبر  یخوا یم یگفت یوقت از

 شکسته است دلم

 یتاب یپر ب روزام

 یخواب یهمش ب شبام

 تو سرد سردم یب من

 کوه دردم هیتو  یب

 چشمات یفدا بمون

 دورت بگردم بمون

 رهیمیم نمیچشماتو نب اگه

 رمیدلگ رمیدستاتو نگ اگه

 رمیگیمن آروم م یبمون شمیپ اگه

 من تو باد نمیموهاتو بب اگه

 خواد یقلبت بگه که منوم اگه

 ادینم یمن اشک یاز چشما گهید

 بعد دوروز

 محمد هم نبود. ینبود حت یکه رفتم چت، کس امروز

 .ادیمحمد بودم که ب منتظر
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  یوگفت:سالم خوب یبود اومد خصوص یاز پسرا که اسمش عل یکیساعت بعد  مین

دادکه نوشته بود جواب  امیدوباره پ یوقت یبدم ول یندادم دوست نداشتم جواب یجواب
 نیهم یندارم برا یافتاده که من خبر  یدر مورد محمد بگم، گفتم حتمًا اتفاق خوامیبده م

 جوابش رو دادم

 ؟یبگ یخواهیم ی_سالم چ

 زنه؟یعشقت با دخترا حرف م یدونی:میعل

نکنه با عشق تو حرف  ه؟یحاال مشکلش چ زنه،یبا دخترا حرف م یتو عموم دمی_اره د
 زده؟؟

 یستیتون یوقت زنهیبا دخترا حرف م ی:محمد تو خصوصیعل

 سرم خراب شد. یرو ایگفت احساس کردم دن نویتاا

 محمد منو دوست داره. کنهینم انتیمن به محمد اعتماد داشتم محمد به من خ نه

 ؟یدونی_تواز کجام

 محمد هستم  یمیمن دوست صم نکهی:مثل ایعل

 ؟یگی_راست م

 بهتره. یهر چه زودتر از محمد جدا بش ستیتو ن قی. محمد الگمی:اره راست میعل

 جواب بدم. تونستمینم یعنیندادم  یجواب گهید

 .یدوباره منم امتحان کن یخواهیاست، م گهیامتحان د هی نمیا ایخدا

 ؟یهمه منو امتحان کرد نیکه ا ستیبس ن گهید

 چکار کنم؟؟ ایخدا

 دمیسف نیا شلوار جاومد رفتم پالتوم رو ب یرفتم بارون م اطیچت خارج شدم تو ح از
 رفتم. رونیچادرم روهم برداشتم ب دمیپوش



 

92 فحه ص                کنید                       برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .کردمیم هیوگر رفتمیبارون راه م ریز ینطور یهم

 کنه. انتیبه من خ دیمن؟؟؟ مگه من چکار کردم که عشقم بااخه چراا ای خدا

 بالرو سرمن اورده. نیکه چرا ا کردمیم تیاز خدا شکا رفتمیراه م ینطور یهم

 کردمیرو زمزمه م یلب اهنگ ریز

 رمیبدون تو دلگ یدون یم تو

 رمیگ یآروم نم یکه نباش یوقت

 یشکونیدونم دل من م یم من

 دلم زیعز یمون ینم ادمی به

 رمیم یتو م بدون

 رمیدلگ یستیکه ن تو

 رمیتو اس یچشما یتو و جادو به

 من عشق

 عشق من زمیعز

 دو تا دستت یگرم

 مستت یچشما همون

 کنهیم وونهیمنو د یجور  هی

 من عشق

 عشق من زمیعز

 تو یچشما

 من یچشما تو
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 دارم یحال چه

 با تو بودن از

 تو یدستا

 من یدستا تو

 دارم یحال چه

 با تو بودن از

 تو یچشما

 من یچشما تو

 دارم یحال چه

 با تو بودن از

 تو یدستا

 من یدستا تو

 دارم یحال چه

 با تو بودن از

 رمیبدون تو دلگ یدون یم تو

 رمیگ یآروم نم یکه نباش یوقت

 یشکونیدونم دل من م یم من

 دلم زیعز یمون ینم ادمی به

 رمیم یتو م بدون

 رمیدلگ یستیکه ن تو
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 رمیاس تو یچشما یتو و جادو به

 من عشق

 عشق من زمیعز

 دو تا دستت یگرم

 مستت یچشما همون

 کنهیم وونهیمنو د یجور  هی

 من عشق

 عشق من زمیعز

 تو یچشما

 من یچشما تو

 دارم یحال چه

 با تو بودن از

 تو یدستا

 من یدستا تو

 دارم یحال چه

 با تو بودن از

 تو یچشما

 من یچشما تو

 دارم یحال چه

 با تو بودن از
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 تو یدستا

 من یدستا تو

 دارم یحال چه

 با تو بودن 

 (یمیابراه ثمی)عشق من از م

پتو  ریتخت ز یدوش گرفتم واومدم رو هیرفتم حموم،  عیاب بودم،سر سیخونه خ رفتم
 .دمیخواب

 روشن کردم و وارد چت شدم. وتررویتحمل کنم رفتم کامپ نیا شترازینتونستم ب گهید

 یمحمد، گفتم: سالم خوب یهم بود رفتم خصوص محمد

 یخوبم توخوب ی:سالم عشقم مرسمحمد

 _اگه بشه حال االنم رو گذاشت خوب،اره خوبم

 کرده تتیاذ اسری:باز دوباره محمد

 _نه

 شده؟ ی:پس بگو چمحمد

 ؟؟ی_محمد تو منو دوست ندار 

 .وونتمیعشقم،من عاشقتم ود هیچه حرف نی:امحمد

 ؟یکنیباهاشون چت م یر یهم م گهید یدخترها ی_پس چرا خصوص

 گفته؟؟ ی:کمحمد

 یکنیوباهاشون چت م یر یدخترا م یاومد وگفت خصوص ییبنده خدا هی_

 رو بهت گفته؟ ییچرت وپرت ها نیهمچ ی:کمحمد
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 گمی_نم

 گفته؟ یپس بگو ک م،یرو از هم پنهان نکن یز ی: مگه قرار نبود ما چمحمد

 .یزنیدخترا، باهاشون حرف م یخصوص یر یگفته تو م ی_عل

 چیه یمن و باتو به دعوا بندازه وگرنه من خصوص خواستهیدروغ گفته م ی:علمحمد
 رمینم یدختر 

 یگی_راست م

 :ارهمحمد

 ؟یزنیبه من گفت تو بادخترا حرف م یچرا عل_پس

 دیبا ای میرو دار شیمارو به هم بزنه؛من وتو االن دوراه پ ونهیم خواستهی:گفتم که ممحمد
 .میموضوع رو فراموش کن نیا نکهیا ای میکات کن

باتو کات کنم من تورو  تونمیم یراه رو انتخاب کرده بود اخه من چطور  نیبدتر محمد
 باتمام وجودم دوست دارم.

 .کنمیحال فراموش م نیباا یول ستمیکه دوست ندارم وعاشقت ن نی_باا

 یراه رو انتخاب کرد نی:بهترمحمد

 _من برم خداحافظ

 عشقم یر ی:کجا ممحمد

 رمیم کنهی_سرم درد م

 :باشه عشقم برو استراحت کن.محمد

 _خداحافظ

 :خدانگهدارتمحمد

 محمد
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خدا لعنتت کنه که باعث  یخورد شد.علناراحت شدم واعصابم یلیخ دمیکه شن یز یازچ
 عشقم به من شک کنه. یشد

که من با  یوگفتم:چرا به عشق من گفت یعل یستاره رفت منم رفتم خصوص نکهیبعدازا
 کنم؟یچت م یتو خصوص گهید یدخترا

 ساده وزود باوره. یلیعشق تو خ یگفتم ول ینطور ی:من همیعل

 یر یسمت عشق من نم گهی_د

 : باشه یعل

از چت خارج شدم رفتم  نیهم یبمونم برا نیا شترازیداشتم که نتونستم ب یسر درد هی
 یدیقرص مسکن م هیاشپزخونه، به مامان گفتم:مامان 

 ؟یخواهیم یچ ی:قرص برامامان

 _سردرد دارم

 تا بهت قرص بدم  یصندل یرو نی:باشه بشمامان

 _باشه

قرص  هیمامان  قهیمسکن بده بعداز پنج دق هینشستم منتظر شدم مامان  یصندل یرو
 .کردیسرم درد م یلیگذاشتم خ زیاب داد خوردم وسرم رو رو م وانیل کیمسکن با 

  دمیتخت خواب یتو اتاق، رو رفتم

شده و  یچقد اعصبان یبه ستاره فکرکردم که بادروغ عل یلیکردم خوابم نبرد خ یهرکار 
 حتما هم شب تا صبح رو نتونسته بخوابه.

شدم من ستاره رو دوست دارم  یم وونهیستاره نخواست بامن کات کنه وگرنه من د خوبه
. 

 .من عاشق ستاره ام.ریستاره رو از من نگ ای ایخدا

 فرو رفتم. یقیخواب عم کیرو بستم به  چشمام
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 تو یبه پا زهیریکه م نیو ببچشمام یمن اشکا شیپ یاگه نباش ازمنین یشیم یوقت

 قرارمو دلواپس نگاه تو یکه ب بازم

 من شیپ شهیبمون هم یمن یهست تمام

 تاب بمونم یشدم عاشق تو نزار که ب اگه

 خواب بمونم ینزار که ب ییشبام تو ییالال

 یبمون ادمیبه  دیشا خونمیبرات شعر م دارم

 یعاشق بمون شهیهم خوامیازت م زیچ هی فقط

 ستاره

 بعد دوهفته

رابطه من با محمد بهترشده، به محمد اعتماد کردم شماره  گذرهیاست که م دوهفته
 رودادم. لمیموبا

 .زنمیبا محمد حرف م هرروز

من  یهنوز عشقم رو بهش ابراز نکردم، محمد برا یقبل عاشقش شدم ول شترازیب یلیخ
 .رهینظ یب

که  ییمنم پنج تا از عکس ها نمیعکست رو بب خوامیم گهیهست که م یچندروز  محمد
 به محمد بدم رو اماده کردم تا براش ارسال کنم. خوامیم

 شد وگفت:سالم عشقم نیتو تلگرام انال محمد

 ی_سالم خوب

 ی:فدات عشقم توخوبمحمد

 ی_مرس
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  نمیتابب یعکساتو بد دی:خب امروز بامحمد

 _باشه صبرکن ارسال کنم

 نیام داد وگفت: واقعا ا یبعد محمد پ قهیتا از عکس هارو ارسال کردم چنددق پنج
 !!!ییتو

 _اره خودمم

 یخوشگل یلی:خمحمد

تو چشم محمدم من خوشگل  یعنی کردندیتو دلم قند اب م یکه گفت خوشگل نیازا
 بودم.

که محمد کرد وگفت  یفیاز تعر قتاً یحق یول یها به من گفته بوند خوشگل یلیخ
 واقعا خوشحال شدم. یخوشگل

 محمد

ستاره  کیستاره من باشه واقعا هم مثل  نیشد ا یباورم نم دمیس ستاره رو دعک یوقت
 خوشگل بود.

 فرشته است. کیازقبل عاشقش شدم ستاره من  شتریعکسش ب دنید با

که من تو  دیداخل اتاق اومد د میعشقم بودم که پسردائ یکه محو تماشا ینطور یهم
 هی ستیازت ن یستاره ام وگفت:سالم پس بگو چندوقته که خبر  یو یتلگرام هستم تو پ

 ؟یزنیدختر حرف م نیباا یکه دار  دونهیعمه هم م یداکردیازدواج پ یبرا دیجد سیک

به مامان بگم  خوامیگفتم اره عاشق شدم م نیهم یبهش بدم برا یچه جواب دونستمینم
 یخواستگار  میبر

 ؟؟ی:پس مهسا چرسامیام

 .کنمیندارم ، باهاش ازدواج هم نم_من مهسارو دوست 

 ی:مطمئنرسامیام
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 _اره مطمئنم

به مامان بگه که من عاشق  خوادیم رسامیام دیلحظه فکرکردم شا کیرفت  رونیب رسامیام
 رو به مامان گفته. یبله همه چ دمید رون،یرفتم ب نیهم یشدم برا

 رسامیطرف هم ام هیطرف ستاره تو تلگرام منتظرم بود از  هیچکارکنم از  دونستمینم
 .کردیرو خراب م یداشت همه چ

 امیاومده اگه شد دوباره م شیپ یتلگرام شدم به ستاره گفتم:عشقم من برم کار  وارد

 :باشه بروستاره

 _خداحافظ

 :خداحافظستاره

 مبل کنار مامان نشستم. یتلگرام خارج شدم رفتم رو از

 گه؟یم رراستیگفت:ام مامان

 _اره

 هست؟ یدختره ک نی:امامان

 هی_تو چت باهاش اشناشدم دخترخوب

 ؟یچکار کن یخواهی:مهسارو ممامان

 کنمیبه مهسا ندارم وباهاش ازدواج نم ی_من عالقه ا

 با پدرت صحبت کنم  دی:بامامان

 .کنمی_مامان من فقط باستاره ازدواج م

هستند، صبرکن انقد  یپدرومادرش ک میبدون دیبا م،یدونیدختره نم نیازا یچی:ماهمامان
  میدیعجله نکن ما که دختره روند

 _مامان صبرکن عکس ستاره رو نشون بدم
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رو اوردم وارد تلگرام شدم عکس ستاره به مامان نشون دادم  یتواتاق گوش رفتم
 مامان چقد خوشگله نیگفتم:بب

 مامان محو عکس ستاره شده بود فکرکنم

 !!؟؟یداکردیاز کجا پ نویپسر،ا یوگفت:وا هم بلندشد اومد کنار مامان نشست رسامیام

 _به توچه

 خوشگله یلیخ شیی:خدارسامیام

 گهی_عشق منه د

 با پدرت صحبت کنم  دی:بامامان

 _باشه مامان

تخت  یستاره رفته منم رو دمیمامان گرفتم رفتم تواتاقم، رفتم تلگرام درو از یگوش
 خوابم برد. دینکش قهیپنج دق دم،بهیخواب

 شو  داریب:محمد مامان

 _بله مامان

 پدرت کارت داره ای:بمامان

 امیاالن م دی_باشه مامان بر

 : باشهمامان

 مبل نشسته بود تو فکربود. ی، بابارو رونیتخت بلندشدم رفتم ب یرفت ومنم از رو مامان

 مبل نشستم گفتم:سالم بابا یروبروش رو رفتم

 :سالمبابا

 اومد کنار بابا نشست. ییهم با سه تا چا مامان

 داره قتیحق گهیم ییزایچ هی: محمد، مادرت بابا
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 با ستاره ازدواج کنم. خوامیداره من م قتی_بله بابا حق

 ؟یخواهینممهسا رو گهی: پس دبابا

 _نه من از اول هم گفتم مهسارو دوست ندارم

 دختره بگو نی:خب از خانواده ابابا

هست مهربونه، پدرش هم حجره فرش  ینیهستند دختر خوب ومتد ی_مثل ما مذهب
 هستند. یداره واصالتاًکاشان

گفتم: ستاره قبالً نامزد  ایکه دلم رو زدم به در انهیبگم  اسرروی هیبودم قض مونده
به پسرعموش نداشت  یعالقه ا چیبهم خورد ستاره ه یپسرعموش بوده واالن نامزد

 باهاش ازدواج کنم خوامیبه هم خورد حاال من م ینامزد نیوا

  یخواستگار  یبر  یعنوان اجازه ندار  چی:اگه قبالً نامزد پسرعموش بوده پس االن به هبابا

 _بابا من دوستش دارم

 گهیپس د دیکن یزندگ زارهیگرفته نم نهیاون پسر االن ک گمیم یچ یفهمی:تو االن نمبابا
 خونه نباشه. نیدختره تو ا نیازا یحرف

 از ستاره دورباشم. تونمیخدا چکار کنم من نم یوا گفتمینم اسرروی هیقض کاش

 من باشه زیعز تونهیم یتو ک جز

 تو قلب من جا شه تونهیم یک

 شه دایمثل تو پ شهیم مگه

 جز من زمیعز یوا زمیچ همه

 صهیتو حر دنیواسه د یک

 سهینویتو رو قلبش م اسم

 سهیخ دنتیهاش از ند گونه
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 زمیعز یوا زمیچ همه

 قرارمیب ینباش تو

 ارمیبد م نمیبیم بد

 من حس ندارم تویب

 رمیگوشه گ رمیبه ز سر

 من تویب رمیبم کاش

 زمیهمه چ زمیعز یآ زمیچ همه

 بهتر از ما یما دوتا ک واسه

 ایامروز تا آخر دن نیهم از

 بهتر از ما یما دوتا ک واسه

 ایامروز تا آخر دن نیهم از

 زمیهمه چ زمیعز یوا زمیچ همه

 زمیهمه چ زمیعز یآ

 زمیعز یآ آ آ آآآ آ زمیهمه چ زمیعز یآ

 من باشه زیعز تونهیم یتو ک جز

 تو قلب من جا شه تونهیم یک

 شه دایمثل تو پ شهیم مگه

 جز من زمیعز یوا زمیچ همه

 صهیتو حر دنیواسه د یک

 سهینویتو رو قلبش م اسم
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 سهیخ دنتیهاش از ند گونه

 زمیعز یوا زمیچ همه

 ارمیبد م نمیبیبد م قرارمیب ینباش تو

 من حس ندارم تویب

 رمیگوشه گ رمیبه ز سر

 من تویب رمیبم کاش

 زمیهمه چ زمیعز یآ زمیچ همه

 ماه بعد کی

 من نرو  شینه نرو ستاره از پ نه

 دمیبود که من د یچه خواب نیاز اشک بود ا سیصورتم خ دمیاز خواب پر یدفعه ا هی
 رفت. یمن م شیستاره چراداشت از پ

 اب خوردم. وانیل هیپارچ اب رو برداشتم  خچالیرفتم اشپزخونه، ازتو  بلندشدم

 .دمیمسکن خوردم ورفتم خواب هی کردیسرم درد م یلیخ

 اون خواب بود. شیکردم نتونستم بخوابم؛تمام فکرم پ یهرکار 

 ستاره

 یمامان وبابا رو م یصدا یشدم رفتم تو اشپزخونه تا صبحانه بخورم ول داریخواب که ب از
 .زدندیکه داشتند با هم حرف م دمیشن

 برداشتم داخل اشپزخونه رفتم. یاز فضول دست

 حرف نزدند ارتام وارشام هم کنار مامان وبابا نشسته بودند. گهیوبابا د مامان

حرفشون رو  عیمربوط به منه که سر زدندیکه مامان وبابا داشتند م یکردم حرف احساس
 قطع کردند.
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 بلندشدوحجره رفت. زیبعد بابا از سر م قهیدق ده

تا من اومدم حرفشون رو قطع  زدندیحرف م یدوست داشتم بدونم درمورد چ یلیخ
 بپرسم. تونستمیکه نم فیح یکردند ول

 روکه خوردم رفتم تو اتاقم، کتابم رو برداشتم شروع به خوندن کردم. صبحانه

 دراتاق روزدوگفتم:بله یکی

 م؟یباهم حرف بزن یگفت:ستاره وقت دار بود اومد داخل و  مامان

 شما وقت دارم مامان یبرا شهی_من هم

 ادیپدرت هم گفته ب ت،یخواستگار ادیب خوادیدوباره م لی:ستاره راستش سهمامان

من چکارکنم چطوربهشون بگم من  زدند،حاالیمورد حرف م نیپس بگو صبح درا یوا
 رو دوست دارم. گهید یکیعاشق شدم 

 بار جوابشون رو گرفتند. کی_اونا که 

 میبد یجواب منف میمجبوربود نیهم ینامزد توبود برا اسریاون زمان  گهی: پدرت ممامان
 اندیب یخواستگار  یدوباره برا تونندی. مستیدر کارن یاالن اجبار  یول

 .ادیاز من خوشش م لیواقعا سه یعنیبگم  یچ دونستمینم

 دیریبگ میشما وبابا تصم یبگم هرچ یچ دونمی_نم

 .یکه موافق هست گمیم زنمی:پس من به پدرت زنگ ممامان

بگم من  تونستمیکاش م یا خوادیمن دلم فقط محمد رو م ستمیمامان من موافق ن نه
 .خوامیفقط محمد رو م

 بود  نیچکار کنم رفتم تلگرام، محمد انال دونمیحالم گرفته است ونم یلیخ

 ی_سالم محمد خوب

 یتو خوب ی:سالم عشقم مرسمحمد
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 _ممنون

  دمید یخواب بد هی:ستاره من محمد

 یدید ی_چه خواب

 .یشدیتو دورتر م یول رمیکردم که دستت رو بگ یکه هر کار  دمی:خواب دمحمد

بهش بگم من خواستگار  یمن خواب محمد درسته من االن چکارکنم چطور  یخدا یوا
 ازدواج موافق هستند. نیدارم پدرومادرم هم باا

 _محمد

 :جانممحمد

 رشدهیخوابت تعب یرو بخواه_راستش

 !!!!؟یچ یعنی:محمد

تامن رفتم  زدندیپدرومادرم تو اشپزخونه داشتند باهم حرف م دارشدمی_امروز صبح که ب
حرفشون روقطع کردند بعدش من رفتم تواتاقم مامانم اومد گفت قراره امشب برام 

 .ادیخواستگار ب

 یکنیکه نم ی:ستاره شوخمحمد

 کنمینم یخدا شوخ_نه به 

پدرت  دیبا گهیم ینداره ول ی:ستاره من درمورد تو با مادر صحبت کردم مادرم حرفمحمد
 تو برو با همون پسره ازدواج کن شه،ینم یپدرم هم راض یکن یرو راض

 من تورو دوست دارم خوام،یمن تورو م خوام،ی_من نم

ازدواج کنم. اگه  یادیز یتا سال ها تونمینم یدونی.م یدونی:تو که وضع منو ممحمد
 بهتره یبه نظرم جواب مثبت بد یبکن، ول نکارویخوشبختت کنه ا تونهیو م هیپسرخوب

گفت  شهی؟ نم هیچاره چ ی.ول یبرام مهم یخواهم شد ازطرف تیاز حد اذ شیب دونمیم
 یبر  ای یبمون ریبگ می.تصم کنمیداره واس ما دوتا . من بخودت واگذار م یچ ریتقد



 

107 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گهید یکیبهش زنگ بزنم بگم من  رمیشماره پسرروبگ خوامیبرم م تونمی_من نم
 رودوست دارم.

 االن وضع من فرق داره االن عاشقم یول  دادمیم دجوابیقبالًبودشا اگه

 خوبه یبنظرم جواب مثبت بد ی:ولمحمد

 تونمی_نم

کنند  یمائراهن نکهیا یتباه شده بزرگترا بجا میندارم زندگ میتو زندگ ی:من افق روشنمحمد
 ممکنه. ریبرام غ ییگرفتارم کردند که رها یدر منجالب

 یپاسوزم ش خوامینم نهیهم برا

 تونمی_من نم

برو  گفتمیهمراهت باشم تا اخر عمر نم تونمیدرصد مطمئن بودم  م 100:من اگه محمد
 بسپارم رینحرفم و خودمو بدست تقد ادیبهتره ز ستیو جواب مثبت بده.حالم خوب ن

 از تو دور بشم تونمی_من نم

و بوقتش  میاشنا ش میرو بسنج گهیکه همد میشروع کرد ییکارو دوتا نی:ما امحمد
.  ییببخشه تو دیکه با ی.اگه کس میکنار هم باش میتونینم یلیحاال بنا به دال میمزدوج ش

 ینطور یما ا دونستمی.از کجا م گفتمیمشکلم در مورد دختر عممو م دیمن از اولش با
 میشیعاشق هم م

 دوستت دارم تونمی_من نم

 ترسمیم رمیمنم گ گهیو از طرف د هیتو دلم چه غوغا یدونی:منم دوستت دارم نممحمد
 نتونم باهات باشم و خوشبخت کنم

 .کشمی_اصالخودموم

 ازدستم شنیهمه راحت م رمیمن بم اگه

 . زنمیکلمه هم باهات حرف نم هی یحرفو تکرار کن نیا گهیبار د هی:محمد
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 که ازت دوربشم نوندارمیطاقت ا گهید تونمی_به خدانم

 :تو جواب بله رو بدهمحمد

 تونمی_به خداسخته نم

 ادیازم برنم یچکار کنم کار  یسخته ول دونمی:منم ممحمد

 لحظه مامان صدام کرد. نیهم

 کنهی_من برم مامانم صدام م

 ها رو ارزو دارم نیبرات بهتر زمی:برو عزمحمد

 ؟؟یبزن شیمنو ات یخواهیم یگیم ینطور یچراا محمد

 شد. ینتونستم تحمل کنم اشکام جار  گهید

 _خداحافظ

 یباش ی:خداحافظت در کنار هر کمحمد

 _دوستت دارم

 چه کنم یول کنمیم هیدارم گر یاالن چه حال یکنی:منم دوستت دارم فکر ممحمد

 نکن  هی_جون من گر

 .رمیمینکنم م هی:چکارکنم گرمحمد

 فعال خداحافظ_من برم 

 :خدانگهدارتمحمد

 اومدم. رونیتلگرام ب از

مامان رو صداکردم گفت:تو اشپزخونه است؛منم به  رون،یرو پاک کردم رفتم ب اشکام
 اشپزخونه رفتم.
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 ؟یدار  ی_جانم مامان، کار 

 حموم هم برو ،یشب بپوش یکه برا داکنیلباس مناسب پ هی:ستاره جان برو مامان

 _باشه مامان

رفتم حموم،  رم،یبم خوامیاالن فقط م داکنمیرفتم، حوصله نداشتم لباس پ تواتاقم
تا عاشق شدم خدا  هینطوریخدا گله کردم که چرا شانس من ا  هیتاتونستم گر ردوشیز

 عشقم رو از من گرفت.

 .دمیپوش دیشلوار کتان سف ،یکاربن یبه رنگ اب یراهنیپ هیاومدم  رونیب

شونه رو هم  دمینشستم.موهام رو سشوار کش شیارا زیم یصندل یرو برداشتم رو سشوار
 موهامو جمع کردم. پسیکل هیبرداشتم موهام رو شونه کردم بعد با 

 بشه. مونیپش لیکن که سه یخودت کار  ای خدا

 ناهار هم نرفتم. یبرا دمیتخت خواب یرو

 شده بود. سیکردم که بالش خ هیگر انقدر

 محمد

ازدواج کنه من  دیسرم خراب شد، چرا اخه با یرو اینستاره گفت خواستگار داره د یوقت
 تیمجبورم که رضا یدوست ندارم ستاره رو ازدست بدم من ستاره رو دوست دارم. ول

 .خوامیستاره رو م یبدم تا ستاره ازدواج کنه وخوشبخت بشه؛من فقط خوشبخت

ازدواج بود منو  نیبه ا یاگه پدرم راض رند؛یگیدارند از من م ینفس من بود ول ستاره
 دهیفهم کهاسرروی هیطرف هم بابا قض هیمهسا سرراه منه   یول میستاره االن کنارهم بود

 .ستین یعنوان راض چیبه ه

پدرم بود که اجازه نداد من با ستاره  یمن ستاره رو ازدست دادم فقط مقصر اصل اگه
 ازدواج کنم.

 کرد. یزندگ شهیم منفس ه یب ،مگهیتو چکار کنم تو نفس من یمن ب ستاره
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 .رندینزار نفسم رو از من بگ ایخدا

 من سوگوار عشقمم امروز

 در من مرد عشق

 ستیبرام ن یگاه هیتک

 است انیگر اریدر فراق  قلبم

 میمتحرک یمرده ها ما

 بود رو از دست دادم میکه نفسم و زندگ یکس

 یزندگ نیبر ا مرگ

 روزگار بدکردار نیاز ا زارمیب

 ستاره

 دارشویب ی:ابجارتام

 یگیم ی_چ

 .اندیاالن مهمون ها م دارشوی:بارتام

 دارشدمی_باشه برو ب

من بشه  الیخیب لیسه شهیم یعنیمن چکارکنم؟؟ ایمحمدم افتادم اخه خدا ادیدوباره  باز
 .دمکریمن هم با محمدم ازدواج م شدیکاش م یازدواج کنه؟؟ا گهید یکیبا 

 .شهیمن محمد نم یبرا ایکس تو دن چیه

دخترعمت بشوند اخه من  الیخیتا ب یکن یپدرومادرت رو راض یتونستیکاش م یا محمد
 از تو دور بشم من فقط تورو دوست دارم. تونمینم

 باشه. یبرام مهم نبود لباسم چ دمیلباس انتخاب کردم پوش هی

 . رفتم نییپا دمیرو پوش لباسم
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 یبه خوردن نداشتم ول لیم نکهیمنم با ا خوردندینشسته بودند داشتند غذا م زیسرم همه
 مجبور بودم به خاطر مامان وباباهم که شده بخورم.

به غذا نداشتم به زور نوشابه  یلیاصال م یول ختمیهم ر مهیخورشت ق ختمیکم برنج ر هی
 تونستم دوقاشق غذا بخورم.

 _مامان دستت دردنکنه

 ؟یتو که  قبال دوست داشت ی:نوش جان،ستاره چرا کم خوردمامان

 .خورمیبه غذا ندارم هروقت گرسنه شدم م یلیاالن م ی_االن هم دوست دارم ول

 :باشهمامان

 تو اتاقم دفترم رو برداشتم شروع کردم به نوشتن: رفتم

به عشقم  شتریب خواستمیمن م شمیکه از عشقم دور م یمنه، شب یشب بدبخت امشب
 .شمیاالن دورتراز عشقم م یبشم ول کینزد

 بار عاشق شدم که اونم خدا ازم گرفت. کیمن  شمیعاشق نم گهیوقت د چیه من

 غم با من هم آغوشه که یدل تنگ یشبها نیدرا

 جوشه یبا من نم یکس ییاندوه و تنها بجز

 دونه یدردم نم یپرسه کس یحالم نم یکس

 خونه یدل نم کیبا من  ییهم دردآوا نه

 زاریوب زارمیب یسرگشتگ نیا از

 وارید نیاز ا ستین یراه فرار  یول

 گذاشتم. زیم یرو پاک کردم دفترم رو برداشتم، رو اشکم

 خودت کمکم کن. ای خدا

 مامان وبابا رفتم. شیرو برداشتم پ چادرم
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 زنگ خونه به صدا دراومد. دمیرس نییپا تا

 : خواستگارا اومدندارتام

 استرس چکارکنم. نیازا دونستمیجمله رو ارتام گفت استرس گرفتم نم نیتاا

گل بهش سالم کردم دیرس لیبه سه یداخل اومدند با پدرومادرم سالم کردم وقت همشون
 شمارو نداره دقابلییرو به طرف من گرفت وگفت:سالم ستاره خانوم بفرما

 ی_مرس

 وارد شد به اون هم سالم دادم. لیخواهر سه بعد

شنگ بود ق یلیگلش خ گذاشتمزیم یچکار کنم رفتم اشپزخونه گل رو روگل رو دونستمینم
 اورد. یگل رو محمد م نیکاش ا

 نشستم. لیکنار خواهر سه رفتم

 مشغول حرف زدن بودند. همه

 اریب ییربع بعد مامان گفت:ستاره جان  برو چا کی

 _چشم مامان

 دییبردم وگفتم:بفرما لیسه یبردم اول به سمت بابا ختمیر ییاشپزخونه چا رفتم

 :دستت درد نکنه عروس گلملیپدرسه

 جان_نوش 

چندلحظه منو نگاه کرد  دمیکه رس لیدادن، به سه ییشروع کردم به چا بیبه ترت بعدش
 یلبخند زد وگفت:دستت درد نکنه خانوم هیو

 _نوش جان

 مبل نشستم. یرو بردم اشپزخونه، اومدم رو ییچا ینیس
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 یکه ستاره خانوم رو برا میسراصل مطلب، امشب مزاحمتون شد میگفت:بر لیپدرسه
 کنم. یخواستگار  لیپسرم سه

پسر  شناسمیم یرو ازهمون بچگ لیبا پسرخودم نداره من سه یفرق چیه لی: سهبابا
 مونهیحاال فقط نظر ستاره م ه،یخوب

 چکارکنم؟  دونستمینم

 گریبار عاشق شدم ود کیحرف بزنم بهش بگم که من  لیگرفتم که با سه میتصم اخر
 .شومیعاشق نم

 حرف بزنم . لیبا اقا سه خوامیم مننیاجازه بدبه بابا گفتم:بابا اگه شما  رو

 حرف بزن  لیبا سه یگفت:امشب هرچقدر خواست لیبابا، پدر سه یجا به

 کن ییرو به اتاقت راهنما لیگفت:ستاره جان، اقا سه بابا

 _چشم

 هم بلند شد پشت سرمن اومد. لیمبل بلندشدم سه یازرو

 .رفتیم لیسه یبود وگرنه ابروم جلو زیاتاقم تم خوبه

 دییبفرما لیرو باز کردم وگفتم: اقا سه دراتاق

 :خانوم ها مقدم ترند.لیسه

 نشست. یصندل یرو لیتخت نشستم سه یرو رفتم

 یگفت: من درخدمت هستم هرچ لیبگم که سه یچطور  دونستمیتو فکر، نم رفتم
 .دیبگ دیخواهیم

 _راستش....

 .دیدبگیخواهیم یهرچ دی:ستاره خانوم با من راحت باشلیسه
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 یموضوع هیبهتون اعتماد کنم  تونمیم لیوگفتم:اقا سه داکردمیجرأت پ لیحرف سه نیباا
 رو بهتون بگم؟

 گمینم چکسیمن به ه دیکه شما بگ یهرچ دی:مطمئن باشلیسه

داره که فعال  یمشکل هیاون هم  یرو دوست دارم ول گهید یکیمن  لی_راستش اقا سه
 گهید یکیباشما ازدواج کنم من قلبم رو به  تونمیمن نم اد،یمن ب یخواستگار  تونهینم

 دادم.

 باهات ازدواج کنم شانس خودم رو امتحان کنم. خوامی:من ملیسه

 اسریبا وجود  یکه عاشقتم ول وقتهیلیمن خ ریشانس رو ازمن نگ نیخانوم ا ستاره
 اجازه رو به من بده تا بتونم تورو هم عاشق کنم نی.االن هم اتیخواستگارامیب تونستمینم

 عشق دارم هی_اخه من 

 عشق زود گذر باشه. هی دی:شالیسه

 کنم. یبدون اون زندگ تونمینم شمیم وونهید نمشیروز نب هی_من اگه 

 خوشبختت کنم. دمی: به من اعتماد کن بهت قول ملیسه

 میبر ستین یگفت:اگه حرف لیبگم که سه یچ گهید دونستمینم

 ستی_نه ن

 نشستم.بعد من رفتم کنار ارشام رون،یبلندشد رفت ب لیسه اول

 شد؟ یگفت: چ لیپدرسه

ازدواج  نیگفت:ستاره خانوم جوابشون مثبته به ا لیبدم که سه یچه جواب دونستمینم 
 هستند. یراض

 ینیریبه ماش یخواهیگفت:عروس گلم نم لیگفتند که پدرسه کیدست زدند وتبر همه
 ؟؟یبد

 دمی_االن م
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گفت:ستاره  لیکه مادرسه نمیکنار ارتام بش رفتمیبه همه دادم داشتم م ینیریش بلندشدم
 .نیکنار من بش نجایا ایجان ب

انگشتر دراورد انداخت تو انگشتم، بعد منو  هی لینشستم، مادرسه لیکنار مادرسه رفتم
عروس  گهیاز االن به بعد د دیوگفت: مبارکه عروسم انشاهلل که خوشبخت بش دیبوس

 .یخودم

اوضاع  نیباا دونستمیمن بودم که ناراحت بودم نم نجایا یخوشحال بودند ول همه
 چکارکنم ؟؟؟

 .میبر شیازما یبرا گهیهم نشستند بعدرفتند قرار شد چندروزد گهیساعت د مین

 یچه بخت واقبال نیکردم اخه ا هیبستم همونجانشستم تا تونستم گرتو اتاقم، دررو رفتم
 بود که من داشتم؟؟

 ؟؟یکنیمنو از محمدم دورم یچرا دار  ایخدا

 ؟؟یکنیکه نکردم مجازاتم م یهنوزم به خاطر گناه یچرا دار  ایخدا

 دوستت ندارم گهید خدا

 از حال رفتم. گهیکه د ختمیاشک ر انقد

 

تو را  ییدر تنها شهیهم باستی.. چه ز ستنیخسته گر یتو با چشمها ادیبه  باستیز چه
 ینام تو بر قلبم خالکوب زمیکردن .. عز یبا تو زندگ الیدر خ باستیحس کردن .. چه ز

 سپارم. یتو را بخاطر م دنیمن همچون نفس کش نیشده تا فراموشت نکنم . نازن

 محمد

چکار کرد خداکنه جواب مثبت نداده باشه من اصال  دونمینگران ستاره هستم نم یلیخ
که جواب مثبت نده اگه بده من  یخودت کار  ایتم جواب مثبت بده خداغلط کردم گف

 .شمیم ووونهید
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ازدواج  نیبه ا یبا پدرومادرم دعوا کردم که چرا راض یکل شبیگرفته است د یلیخ حالم
 یعنیبهش بگم عشقم،  تونمیبه بعد نم نیازا گهید یعنی خوامینشدند من ستاره رو م

 شده. گهید یکیعشق  گهیاالن اون د

 بشه. گهید یکینزار عشق  ایخدا

 شد. داشیپسره از کجا پ نیا اصال

من  شیاز پ دیجدابشه نبااز من دیعشق منو از من جدا کنه ستاره نبا خوادیم یچ واسه
 .رمیمیمن بره من م شیبره اگه ستاره از پ

 ستاره باالخره چکار کرده؟؟ نمیتلگرام تابب رفتم

 سرخودش اورده باشه. یینشده نگرانش شدم نکنه بال نیهنوز انال ستاره

زنده  دیسرخودش اورد باشه فکرکنم ستاره با ییکه ستاره بال نیبه ا تونمیاصال نم نه،
 رو بکنه. شیتا ستاره بتونه راحت زندگ شمیستاره م الیخیکنه اصال من ب یباشه وزندگ

 باشه وادخیکه م یحاال کنار هرک خوامیستاره رو م یفقط خوشبخت من

از ستاره دل بکنم از عشق  تونمیچرا نم دونمیخودمم اعتماد نداشتم نم یحرفا نیا به
 هیدل بکنم ستاره  تونمیوجه نم چیاز ستاره به ه یراحت تونستم دل بکنم ول یلیخ یاول

بسوزم وبسازم تا  دیازدستش دادم،االن هم فقط با یبا ندونم کار  یمن بود ول یبرا یناج
 خوشبخت باشه.

 ستاره

 یلیمخصوصا گردنم که خ کردیبودم تمام بدنم درد م نیزم یرو که باز کردم رو چشمام
 .کردیدرد م

خوابم برده بود بلندشدم رفتم دست  نجایکردن هم هیگر یبعداز کل شبیافتاد د ادمی
 تا صورتم رو اب بزنم. ییشو

چشام  یبه خودم نگاه کردم چشمام قرمز وپف کرده بود، اب به صورتم زدم ول نهیا تو
 هنوز قرمز بودند.
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 به ساعت نگاه کردم ساعت دوازده ظهر بود. رون،یاومدم ب ییدست شو از

بود  نیرو برداشتم وارد تلگرام شدم محمد انال میمحمد تنگ شده بود گوش یبرا دلم
که دوستش ندارم  یبه محمد بگم قراره با کس یمنتظر منه. موندم چطور  دونستمیم

 ازدواج کنم .

 خودت کمک کن که بتونم بهش بگم. ایخدا

 ؟؟یکرد نکاررویچرا بامن ا ایاخه خدا نمیمحمدم رو نب گهیقراره د یعنی

 زمیعز یام دادم:سالم خوب یمحمد بهش پ یو یپ رفتم

 ؟؟؟یبهش داد یشد؟ چه جواب یچ شبی، د ی:سالم عشقم مرسمحمد

 بهش بدم. یکرد حاال چه جوابسوال رو نیاول ازهمه هم ایخدا یوا

رو  گهید یکیرو گفتم، گفتم که من  یرفتم تو اتاق، بهش همه چ لیبا سه شبی_د
شانسمو امتحان کنم  خوامیهم گفت منم م لیسه شمیم وونهیدوست دارم وبدون اون د

 تورو عاشق خودم کنم.

 :پس جوابت مثبت بودمحمد

 نداشتم که بدم خودش از طرف من جواب داد یواب_من ج

 زمیعز ی:خوشبختم بشمحمد

 نیبه ا یعنیعشقم،نفسم  گفتیبه من م شهیاشکم دراومد اخه هم زمیگفت عز یوقت
 شدم. بهیبراش غر یزود

 :ستارهمحمد

 _جان دلم

 ی:قول بده که خوشبخت بشمحمد

از  تونمیکه اونم خدا من وازتو جداکرد، من نم شدمی_محمد من فقط با تو خوشبخت م
 تو دور بشم.
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 ؟؟یدیبه من م یقول هی:ستاره محمد

 ؟؟ی_چه قول

 .یحالم رو بپرس ییایبار ب کی یحداقل هفته ا نکهی:امحمد

از عشقم  ادیاز تو جدا بشم من عاشقتم ، من تااالن ز تونمینگو، من نم ینطور ی_محمد ا
که  یبود یتو تنها کس رمیمیکه من واقعا بدون تو م گمیاالن م یبهت نگفته بودم ول

 کنار تو باشم. خوامیازتو دور بشم من م تونمیعاشقت شدم ، من نم

 .نوشتیما بد نم یانقدر برا ریکاش تقد یا ی:ستاره منم عاشقتم ولمحمد

 ؟؟یکردنکاررویچرا بامن ومحمد ا ایخداکردم هیبزنم اشکم دراومد گر ینتونستم حرف گهید

 تحمل ندارم گهیبزن منو اروم کن د ؟؟حرفی:ستاره ، عشق من چرا سکوت کردمحمد

 بگم اخه، من شرمنده توام ی_محمد چ

 گلم دشمنت شرمنده باشه. هیچه حرف نیمحمد:ا 

 برم؟؟ یدیاجازه م ستی_محمد من حالم خوب ن

 ؟؟یکنیم هیگر ی:ستاره دار محمد

 ندارم. ختنیواشک ر هیجز گر ی_ اره چاره ا

 نکن ، من هنوز کنارتم. هی: جون من گرمحمد

 راحت بشم؟ رمیمی_محمد چرا من نم

 یمادربش یزنده باش دیتو با زمیعز هیچه حرف نی:امحمد

 تونمی_محمد من نم

باهات حرف  گهید یاگه حرف از مردن بزن ؟ی:مگه قرار نشد حرف از مردن نزنمحمد
 .زنمینم

 زنمینم گهی_باشه د
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  نی:افرمحمد

 ستیمن برم حالم خوب ن_محمد 

 :باشه عشق نازم برومحمد

 _خداحافظ

 : خدانگهدارتمحمد

 محمد

نکن عشقم داشت از  هیتحمل کنم گر تونستمینم ختمیریاشک م هیهرحرف ستاره  با
حال  ادیبار ب کی یبره خداکنه حداقل هفته ا شمیاز پ خوامیمن نم ایخدا رفتیم شمیپ

 .شمیکم تر دلتنگش م ینطور یمن رو بپرسه ا

 دلم گرفته حالم بده. یلیخ

 اهنگ گذاشتم. هیرو برداشتم  میگوش

 بهونه رهیگ یم یعمر  دلم

 زمونه نیخواد دل بکنه از ا یم

 فانوس روشن تو شب تار ییتو

 اری یب یدل سرگشته  نیا واسه

 وقتشه که بارون بباره گهید

 رو سر شب ها ستاره زهیبر

 دل تنگ یانتظار ، شب ها یها شب

 دلم سنگ ی شهیزنه به ش یم که

 من یدل شکسته  نیا یتو هست یا

 من یخسته  ینفس ها ینا
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 جان یمن ، ا یدر خون نشسته  یچشما

 ناز نگاتم یجرعه  هیکه مست  من

 رو به خنده هاتم ی پنجره

 جان یاسم آشناتم ، ا ی وونهید

 من یدل شکسته  نیا یتو هست یا

 من یخسته  ینفس ها ینا

 جان یمن ، ا یدر خون نشسته  یچشما

 ناز نگاتم یجرعه  هیکه مست  من

 رو به خنده هاتم ی پنجره

 جان یاسم آشناتم ، ا ی وونهید

 ایرو یکنه غنچه  یروز گل م هی

 رو فرش چشمام یپا بذار  اگه

 دستات ی هیرو سرم سا نهیش یم

 تو دلم عطر نفس هات چهیپ یم

 دارید یرسه لحظه  یم یک خدا

 داریشه ب یم یاز خواب قفس ک دل

 تاب یمنتظرم خسته و ب هنوز

 مهتاب یشب گم بشه تو خنده  که

 من یدل شکسته  نیا یتو هست یا

 من یخسته  ینفس ها ینا
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 جان یمن ، ا یدر خون نشسته  یچشما

 ناز نگاتم یجرعه  هیکه مست  من

 رو به خنده هاتم ی پنجره

 جان یاسم آشناتم ، ا ی وونهید

 من یدل شکسته  نیا یتو هست یا

 من یخسته  ینفس ها ینا

 جان یمن ، ا یدر خون نشسته  یچشما

 ناز نگاتم یجرعه  هیکه مست  من

 رو به خنده هاتم ی پنجره

 جان یاسم آشناتم ، ا ی وونهید

 (یجان از بهنام صفو ی)ا

دوباره اشکام  یک دونمیاز اشک بود نم سیکه تموم شد دست به صورتم زدم خ اهنگ
بود که  ینکردم ستاره تنها دختر  هیرفت انقد گر شمیکه پرستو از پ یوقت یشد حت یجار 

 واقعا از ته دل عاشقش شدم.

 کنم. هیگر تونمیهم گذاشتم دوست داشتم تا م گهیاهنگ د هی

 داره یآرامش چشات

 ستین یشکیه یتو چشما که

 قلبت یدونم که تو یم

 ستین یشکیه یجز من جا به

 

 داره یآرامش چشات
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 از غم کنهیدورم م که

 گهیبهم م یاحساس هی

 کم کم شمیعاشق م دارم

 آرومت یبا چشما تو

 یدیبخش یخوشبخت بهم

 رو یو خوب یخوب خودت

 یدیمنم م ادی یدار 

 نتیریبا لبخند ش تو

 یعشُق نشون داد بهم

 تو بودم که یایرو تو

 یمن دست تکون داد واسه

 خوامیم یبس تو خوب از

 هام ایتو کل رو یباش

 با تو  رمیجون بگ تا

 فرداهام دیام یباش

 خوامیم یبس تو خوب از

 هام ایتو کل رو یباش

 با تو  رمیجون بگ تا

 فرداهام دیام یباش

 داره یآرامش چشات
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 شمیپابند نگات م که

 چشمات یتو باز  نیبب

 شمیو مات م شیک دوباره

 با مویو زندگ بمون

 کن یآسمون نگاهت

 و عاشق من باش بمون

 کن یو مهربون بمون

 

 خوامیم یبس تو خوب از

 هام ایتو کل رو یباش

 با تو  رمیجون بگ تا

 فرداهام دیام یباش

 خوامیم یبس تو خوب از

 هام ایتو کل رو یباش

 با تو  رمیجون بگ تا

 فرداهام دیام یباش

 (ی)ارامش از بهنام صفو

 کردم لیسه میداشت که من از دست دادم وتقد یارامش هیوجودت  کل

 ستاره

 هفته بعد کی
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قبل  شترازیدرکنارمحمد بودم ب شتریهفته ب کی نیتو ا گذرهیکه مهفته است کی
 وابستش شدم.

مثبت  شیکه من اصال شانس ندارم جواب ازما ییازاونجا یول ش،یازما میرفت لیسه با
 نیپدرومادرم هم باا امیاصرار داشت که من هرچه زودتر به عقدش درب لیبود وسه

 کی نی.تو امیریجشن عقد مفصل بگ هیقرار شد  نیهم یموضوع مخالف نبودند برا
فردا جشن عقدمون باشه ومن رسمًا زن  رشدقرا میدیوسفره عقد رو د یهفته لباس نامزد

 بشم. لیسه

 چکارکنم؟ دونمیحالم بده نم یلیخ

 بدم؟ دیهست که من با یچه امتحان گهید نیا ایخدا

 روزبعد

 .دیپدرموهامو در اورد ازبس موهامو کش شگریارا اخ،

 تا راحت بشم. رمیبم  خوامیروز عمرمنه، م نیبدتر امروز

 .نیگفت: خب عروس خانوم بلندشو خودت رو بب شگریساعت بعد ارا کی

 یچشم از خودم بردارم، ا خواستمینازشده بودم اصال نم یلیبه خودم نگاه کردم خ نهیا تو
 .لینه عروس سه شدمیکاش امروز عروس محمد م

 رو به من گفت:خب چطوره؟؟خوشت اومد؟؟ شگریارا

 خوشگل شدم یلیخ یمرس ی_وا

 .زمیعز ی:خوشگل بودشگریارا

داخل اتاق اومدنگاهش به من که افتاد چندلحظه محومن شد  لیخواهر سه مونا
 ؟یستاره چقد خوشگل شد یوگفت:وا

 .ینازشد یلی:خدوگفتیاومد جلوومنوبوس مونا

 خودت یموناجان، انشاهلل عروس ی_مرس
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 ی:مرسمونا

 .مشیببر میتونی:کارعروس ماتموم شد،مشگروگفتیکرد به سمت ارارو مونا

 دیتونی:بله مشگریارا

  میبر ای:ستاره بمونا

  می_باشه بر

 منتظر من بود. لیسه میاز اون اتاق خارج شد هردومون

 یلیوگفت:خ دیاروم گونم رو بوس کمیبرگشت مثل مونا محو من شده بود اومد نزد لیسه
 خانومم یخوشگل شد

 _ممنون

کتان،  دیسف راهنیبود وپ دهیکتان پوش یکت وشلوار به رنگ مشک هینگاه کردم  لیسه به
 رسهیمحمد من نم یهرچقدر هم خوشگل باشه به پا یهم خوشگل شده بود ول لیسه

 که نتونستم کنار محمدم باشم. فیح یول نهیمحمد من خوشگلتر

 سرم مرتب کرد دسته گل رو به دستم داد. یشنل رو انداخت چادرم رو هم رو لیسه

 مونا هم همراهمون اومد. میخارج شد شگاهیاز ارا باهم

 رو روشن کرد به سمت خونه ما حرکت کرد. نیماش لیسه

اهنگ رو با محمد  نیمن ا یقشنگ بود ول یلیخ شدیپخش م نیاهنگ تو ماش هی
 .ستیمن قشنگ ن یهم برا نیمحمد کنارم نباشه ا یوقت خواستمیم

 رنینظ یزوج ب هیدوماد  عروس

 رنیگیوسط دست همو م انیم

 مجلس یدوماد ستاره ها عروس

 با پرنسس رقصهیمون م شاهزاده
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 هم یدوماد محو تماشا عروس

 هم یدایو دلداده و ش عاشق

 مونه لحظه هاشون یم یادگار ی

 بچه هاشون یقاب عکس برا تو

 نیدار ییو برقص و باصفا بزن

 نیکاریقلب هم عشق و وفا م تو

 نتونهیکه ب یاحساس یبرا

 نیدار ییطال کیال ونیلیم چند

 رقصشم باحاله رقصهیم دوماد

 بالهیخانوم به داشتنش م عروس

 لنگه نداره دوماد یعاشق تو

 که مرد ساله گنیم دنیرقص تو

 (یخداورد ثمی)عروس وداماداز م

 یامضا کردن خطبه عقد رو جار  یساعت عاقد اومد بعداز کل میبعداز ن میوارد شد میدیرس
 کرد.

 لم؟؟یوک ای:اعاقد

 _بااجازه پدرومادرم وبزرگترا بله

 .رفتیبابام م یابرو گفتمیاگه نم یدوست نداشتم بله رو بگم ول اصال

 .دنیکشیکل م زدنیدست م همه

 نبودم. یازدواج راض نیخوشحال بودند فقط تو اون جمع من بودم که از ا همه
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 گفتند وکادوهاشون رو دادند. کیاومدند تبر همه

 کیگفت:تبر دیرس به من یلبش بود وقت یلبخند رو هیگفت  کیاومد تبر اسریاخر  از
 ستاره جان. گمیم

 پسرعمو یگفتم:مرس نیهم یشده برا یاعصبان اسریحرف  نیاز ا لیسه دمیفهم

نرفته مراقب خودت واقاتون  ادتیاروم که فقط من بشنوم گفت:حرفام رو که  یلیخ اسری
 .دینینب یباش که صدمه ا

منو گرفت ومانع از  لیکه سه نیزم افتمیبود ب کیکرد نزد خیبزنم دستام  یحرف نتونستم
 افتادنم شد.

 گفت که انقد حالت بدشد؟؟ یگفت:چ لیسه

 ستیمهم ن یچی_ه

 بتونم کمک کنم  دی:بگو شالیسه

 بعد ی_بزار برا

 :باشه خانومملیسه

 دیبخور  عیکاسه عسل اورد وگفت: زود تند سر هی مونا

کاسه عسل روازدست مونا گرفت وانگشتش رو تو عسل کرد گذاشت تو دهن من  لیسه
 منم مجبور بودم که بخورم.

 بدم . لینوبت من بود که عسل به خورد سه بعدش

 .دیمک تونستیکه م ییتا جا لیسه

 ها شروع کردند به خوندن اهنگ: بچه

 نمیبیستاره بارون م نمیبیچراغون م شهرو

 نمیبیو مجنون م یلیباغ آرزو ل ونیم
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 چه قشنگه امشب شهر فرنگه امشب یوا 

 امشب و سنگه شهیکردنه ش یآشت ی لحظه

 ما میقرار دار یما دل ب میدار اریببر و ب آخه 

 ما میتا سوار دار۱۰۰ اریخوب دوتا  یو بکوب خبرا بزن 

 ما میتازه کار دار یعروس و دومادعاشقا آخه

 االیعروس روببوس  دوماد

 چکارکنم. دونستمیخجالت سرخ شده بودم نم از

 .دیاروم منو بوس لیبود که سه نییپا سرم

 .دمیکردم هم خجالت کش ریکارش هم غافلگ نیمنو باا لیسه

 .دیوسط برقص دییایاومد وگفت: ب دن،مونایرفتند وسط شروع کردند به رقص همه

 .میدیورقص میرفت لیزور مونا منو سه به

 راحت بشه. المیم مسخره زود تموم بشه ومن خمراس نیا خواستیم دلم

دلم براش تنگ شده. دلم  محمدم،شیرو بردارم برم تلگرام، پ میگوش تونستمیم کاش
 .خوادیمحمدم رو م

 محمد

ستاره  یکه چقد وابسته  فهممیبراش تنگ شده االن م یلیندارم دلم خ یستاره خبر  از
 بودم وعاشقش بودم.

 .انهیشده  لیتااالن زن سه دونمیجشن عقد ستاره است نم امروز

 چکسیکه دست ه ییجا میرفتیم میکردیاومد بامن فرار م یم شدینم لیکاش زن سه یا
 ستاره االن زن من بود. کردیکه ستاره  قبول نکرد. اگه قبول م فیح یبه ما نرسه ول

 .موندیکنار من م کردیکاش ستاره ازدواج نم یخدا من بدون ستاره چکار کنم؟؟ا یوا
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از دست  داکنهیمن به ستاره برسم حداقل خوشبختش کن بزار ارامش پ ینزاشت ای خدا
 رو نداره. یخودت به ستاره کمک کن ستاره به جز تو کس داکنهیپسرعموش نجات پ

 ستاره

اجازه  یول ادیهم خواست بامن به اتاقم ب لیاتاقم شدم سه یمهمونا رفتند منم راه همه
 .ندادم

حالم بود  یلیکردم خ هیگربه تا تونستم گر ریتحملم تموم شدوزدم ز گهیاتاق شدم د وارد
 لیهم به سه یحس یکنم من حت یزندگ لیاوضاع با سه نیباا تونمیچطور م دونستمینم

 .خوامیرو نم لیمن سه گفتمیم زدمیکاش با بابا ومامان حرف م ینداشتم ا

خواب  دیام بدم که گفتم شا یمحمد نبود خواستم پ یرو برداشتم رفتم تلگرام، ول یگوش
تخت گذاشتم بلندشدم لباسم رو عوض  یرو رو یشدم گوش الیخیب نیهم یباشه برا

 کنم.

 موهامم دراوردم حموم رفتم. یها ریلباسم رو عوض کردم موگ نکهیا بعداز

 اومدم سشوار رو برداشتم موهام رو خشک کردم. رونیکه ب حموماز

 شونه زدن نداشتم رفتم سراغ دفترم، شروع کردم به نوشتن: حوصله

 زمیریو اشک م یدر گوشه ا نمینشی، م شومیهر گاه دلتنگت م شهیهم

 ییو آهسته در گوشم بگو میپاها یبر رو ینیدر کنارم ، بنش یکه باش کنمیلحظه آرزو م آن
 که دوستت دارم

لبانم  یبر رو یزو ، تا لبخند عاشقآن آر قتیشود به حق لیآن روز ، کاش تبد دیایب کاش
 !ندیات، به انتظار بنش یدلم در غم دور  ی، تا ک ندیبنش

که نشسته ام چقدر سوت  نجایا یدانی،م دانمیرا ،در حال غروب است ، نم دیخورش نیبب
 و کور است !؟

در کنارم که دلم تنها و پر از غصه،  یستیروح است ، ن یسرد و ب نگونهیکه ا نجایا یستین
 غروب است یلحظه  نیدر ا
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دست مرا با آن  ریتو، بگ یب یشاد یتو ، تمام است لحظه ها یدل ب نیاست ا چیه
 و همه جا، به آن دل مهربانت شهیدارم هم ازیدستان مهربانت، به تو ن

من  ادیاز  زیلحظه ن کی ی، حت یشویخاموش ، نم یایدن نیدر ا یتا هست هستم
 فراموش!

و وفا را جز از  یتا به حال مهربان دمیتا به حال عشق و صداقت را جز از دل تو، ند دمیند
 قلب مهربان تو،

 قلب پاک را جز قلب درخشان تو تا به حال، کی دمیند

 عشق ماندگار! کی یبه همه معنا میتا ثابت کن ایب

خر خط ، گفتم تا گفته باشم درد دلم تا آ کندیم وانهیمرا د یبه سر خط ، دلتنگ میگردیبرم
 تو! ی وانهید ایدن نیدر ا ستین شتریکه ب یکیرا به تو ، 

 .…شمیاز هر چه که هست م یخال

 .…عاشقانه یتا نگاه یسرد خاک نیزم از

 .… دونمیوقته که نشسته م یلیگلو خ یشب تو بغض

 .…بدست باد  سپرمیزمونه رو م نیا یتلخ گمیخودم م با

 …کنمیرنگ خوب پاک م هیپشت چشممو با  یاهیهم , س یرو ذارمیم چشمامو

 .…به اوج خاطرات گرم تو  برمیم دزدمویم ادموی

 .… زنمیم ادیشبت رو فر ییاسم تنها نیدلم آخر با

 ..……تو  ریتو خاطرات دلپذ کشمیسردم م دست

 .…از سرم  یرفت یورت نداره فکر کن الیخ تا

 ..… ارمیکنار باغچه رو در م یشمعدون

 .…تو خاک سبز دل تو  کارمشیداغ داغ م یبغل آرزوها هی با
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 …نخواهم داشت یخواندنم هراس یاز لحظه لحظه ها و

 ..… کنمینگاهم و با خاطرات نگاه تو موزون م یکرنگی

 .…سکوت قصه مون  یبرا سازمیم تمیر هی

 .…بودنت  دیبه ام کنمیچشممامو باز م حاال

 …از هر چه که هست  یخال

 ..… هستی.. … ی, هستیستی, نیهست

 یذره ا یکه ازش دورم ول درسته

 ایخدا شهیعشقم کم نم از

 مواظبش باش خداجون سپارمیتوم عشقموبه

 موقع نذارناراحت بشه چیه

 .دمیتخت خواب یرو بستم رفتم رو دفترم

 بعد دوهفته

 شترازیب یلیخ زنمیمن طبق معمول با محمد حرف م افتادین یدوهفته اتفاق خاص نیا تو
 قبل عاشقش شدم .

 تونمیچرا نم دونمینم یخوبه ول یلیاخالق ورفتارش خ رفتمیم رونیب یلیخ لیسه با
 ستین لیسه یبرا ییجا گهیتو قلبم نفوذ کرده که د یبشم، محمد جور  لیعاشق سه

تا دوهفته  نیهم یبرا میکن یاصرارداره که هرچه زودترعروس لیمحمد نفس منه.سه
 .لهیمن وسه یعروس گهید

 .رمیبم گهیکاش تادوهفته د یا

بچه ها ومحمد تنگ شده  یدلم برا یلیروشن کردم واردچت شدم. خ وتررویکامپ رفتم
 بود.
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 یمحمد وگفتم:سالم خوب یخصوص رفتم

 یعشقم توخوب ی:سالم مرسمحمد

 _قربونت

 ؟؟یشیبگم ناراحت نم یز یچ هی:ستاره محمد

 _نه 

 ستین یدوست بشم از نظر تو که مشکل یکیبا  خوامی:من ممحمد

 محمد از من خسته شده. گهیاحساس کردم که د دمیکه از محمد شن نویا

تخت،  یخاموش شد رفتم رو وتریرو زدم کامپ سیبود که دکمه ک یاشکام جار  ینطور یهم
 کردم. هیبالش گذاشتم گر یسرم رو رو

 عشق وعالقش به من دروغ بود؟؟ یهمه  یعنی ایخدا

 .گهیدم به من دروغ نممحم نه

 منو دوست داشت . محمدم

 .شمیم وونهیدارم د ایخدا

 دونمیم یگذاشتم:سالم محمدم خوب نیافال امیمحمد پ یساعت بعدرفتم چت ، برا کی
 .یکردم ومنو تحمل کرد تتیمدت اذ نیهستم منو ببخش که ا یاضاف تیتو زندگ

 .یدوست بش یکه دوست دار  یبا هرک یتونیم یازاد تو

 کنم. تتیسمتت واذ امین گهید دمیم قول

دادم اسمم رو عشق شوهرم گذاشتم واز چت  رییرو ارسال کردم واسمم رو هم تغ امیپ
 خارج شدم.

 نتونستم . امیب رونیکردم از فکر محمد ب یهرکار 

 به دفترم پناه بردم و دوباره شروع به نوشتن کردم. شهیهم مثل
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 نام خدا به

 هـاش.. یهـا و بـد یبـا تـمـوم خـوبـ ـگـذرهیروزا مـ ـنیا

 …هـاش یزشـتـ ـویبـا هـمـه قـشـنـگـ ـگـذرهیمـ

 …ـگـذرهیمـ شـبـاشـم

 …ـاشیدلـتـنـگـ یهـمـه  بـا…ـاشیـیتـنـهـا ی بـاهـمـه

 …ـدیـرسـیقـهـقـه خـنـدمـ تـا اسـمـون مـ یصـدا یروز  ـهی

 یکردم تـا کـسـ میدوش اب حـمـوم تـنـظـ ـتـمیبـا ر ـمـویگـر یروزم صـدا ـهی
 …صـدامو نـشـنـوه

 ..…روز ارزو بـه دلـم گـذاشـتـن ـهیروز حـسـرت داشـتـم  ـهی

بـر  یکـه از دسـه خـدا هـم کـار  ـدیداشـتـ یـیشـبـا ـهیمـثـه مـنـم  ـدونـمیمـ
 ـگـهدی گـذشـت…بـالــا ـزدیکـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـ یـشـبـای…ـومـدینـمـ

 …نـگـذشـت؟؟؟؟گـذشـت

دسـه غـصـه  از…ـمیشـد ـریامـا تـا شـبـش پـ ـمیجـوون شـد یـیروزا ـهی
 …هـامـون

 یـواشـکـی…ـمـشیـدید یـواشـکـی… ـمیعـاشـق شـد یـواشـکـی یـیروزا ـهی
اونـم از  ـادشیبـ یـواشـکـی یهـا ـهگـری از امـون…دلـمـون بـراش ضـعـف رفـت

 ..یسـر دلتـنـگــ

 …پـر حـرف بـودم سـکـوت کـردم یـیشـبـا ـهی

 …بـخـوام ـنـکـهیدلبـسـتـه شـدم بـدون ا یـیروزا ـهی

 …بـخـوام ـنـکـهیبـازم بـدون ا ـمیهـم جـدا شـد یـیروزا
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مـهـم  ـشی..چـجـورـمیاصـن نـگـذشـت امـا مـا ازش گـذشـتـ یـیشـبـا ـهی
 ..سینـ

 …گـذشــت درد بـا… گـذشـت سـخـت…هـم بـد گـذشـت یـیشـبـا ـهی

 …ـدیکـس صـدامـو نـشـنـ ـچیداد زدم امـا جـز دلـم هـ یـیشـبـا ـهی

 …ـبـودیمـ ـدیکـه بـا یبـود الـا اونـ یهـمـه چـ یـیشـبـا ـهی

دونـفـره بـود اما هـمـون شـبـا مـن بـودم و  ـبیهـوا عـجـ یـیشـبـا ـهی
 ..میـیتـنـهـا

 …مـاهو سـتـارهـا رو هـم کـم کـردم بـا دردام یرو یـیشـبـا ـهی

 …بـودم ـداریشـد مـاهـو سـتـاره رفـتـن امـا مـن هـنـوز بـ صـبـح

 .…ــایرو یـیشـبـا ـهیخـاطـره سـاخـتم  یـیروزا ـهی

 ـداریبـ ـاهـامـونیرو ـدیخـاطـره هـامـون خـابـم بـرد تـا بـه امـ ـادیبـ یـیشـبـا ـهی
 …بشم

 …یــیـایبـود نـه رو یـدیخـاطـرهـا بـود امـا نـه امـ یـیشـبـا ـهی

 بـاهـاش…بـالـشـت مـو بـغـل کـردم بـاهـاش حـرف زدم ـادشیبـه  یـیشـبـا ـهی
 هـا.. ـوونـهیسـاخـتـم..مـثـه د ـاروی

و پـاک کـرد و دم  ـدیهـم هـمـون بـالـشـت بـود کـه اشـکـامـو د یـیشـبـا ـهی
 …نـزد

 …امـا بـغـضـم گـرفـت  ـدمیخـنـد یـیروزا ـهی

 …ـدمیبـغـض کـردم امـا خـنـد یـیشـبـا ـهی

گـذاشـتـم رو تــکرار تـا  هـی…خـاص سـر کـردم یاهـنـگـهـا ـهیرو بـا  یـیشـبا ـهی
 …صـبح فـقـط اونـو گـوش کردم
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 …کـردم بـغـض…یـیکـسـا ـهیشـد بـه  ـمیحسـود یـیروزا ـهی

 کـه از توو داغـونـم کـرد.. ـدمید یـیـزایچـ ـهی یـیروزا ـهی

 …هـمـه بـغـض ـنیاز ا دینـفـسـم بـر یـیشـبـا ـهی

 …اوردم دووم امــا…نـفـس کـم اوردم یـیشـبـا ـهی

 بـودم ـفیرو حـر ـایکـل دنـ یـیروزا ـهی

 …نـکـردم زنـدگـی…فـقـط زنـده بـودم  یـیروزا ـهی

 ..ـنهـمی…زنـده هـم نـبـودم فـقـط بـودم یـیشبـا ـهی

 یطاقت دور  گهیخودت من د شیشبا وروزارو زودترتموم کن ومنو ببرپ نیا ایخدا
 ندارم....

 محمد

از حرف  یعنیرفت.  ینم یرفت. تااالن ستاره بدون خداحافظ ییهویچرا ستاره  دونمینم
 گه ناراحت شده باشه من چکارکنم؟نه، ستاره ا  ایخدا یمن ناراحت شده که رفته.وا

حال موندن تو چت رو نداشتم از چت روم خارج شدم رفتم اشپزخونه، به مامان  گهید
 .دینکن دارمیناهار ب یهم برا گهیبخوابم د رمیگفتم:مامان من م

 بخور نی:االن غذا اماده است بشمامان

 بخوابم رمیم خوامی_نه مامان نم

 دارمی:باشه برات غذا نگه ممامان

 مامان ی_مرس

 .دمیتخت خواب یتو اتاقم رو رفتم
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ستاره بازکردم اسمش رو  لیپروفا یحالم خوب نبود رفتم چت، وقت دارشدمیخواب که ب از
 نکاررویداده بود اسمش شده بود عشق شوهرم.دلم شکست دوست نداشتم ستاره ا رییتغ

 کنه.

 چیه ییوفا یب دونستمیام دادم:اگه م یستاره پ یرو برداشتم رفتم تلگرام، برا میگوش
 .شدمیوقت عاشقت نم

 کردم. ارسال

 تلگرام خارج شدم. از

 داشتم. ازیازادن یهوا هیازخونه خارج شدم به  دمیرو پوش لباسم

 غذا بخور ایشدم که مامان گفت:ب یازخونه خارج م داشتم

 خوامی_نم

 ؟یر ی:حداقل بگو کجاممامان

  رونیب رمی_م

 میمهمون داربرگرد شب :باشه زودمامان

 _باشه

به ستاره  رفتمیها راه م ابونیتو خ ینطور یکجابرم هم دونستمیرفتم نم رونیب ازخونه
 .کردمیفکرم

 ستاره

 _الو

 ی:سالم خوبنبیز

 _سالم ممنون

 ، هرکدوم خوشگلتر بود بگو  فرستمی:ستاره برو تلگرام، چندتا عکس منبیز
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 _باشه

 ی:بانبیز

 _خداحافظ

 .گفتمیونظرم رو م دمید یرو م نبیز یعکس ها دیبا یحال وحوصله نداشتم ول اصال

 از طرف محمد داشتم. امیپ هیتلگرام شدم  وارد

 یرو ایمحمد رو بخونم که دن امیرفتم پ نیهم یهنوز عکس هارو نفرستاده بود برا نبیز
 شکست. امشیپ نیسرم خراب شد دلم باا

 .شدمیوقت عاشقت نم چیه ییوفا یانقد ب دونستمیبود:اگه م نوشته

 یوفا، من که ب یچکارکنم محمدم به من گفته بود ب دونستمیهق هق افتاده بودم نم به
 .ختمیریواشک م کردمیم هیگر ینطور یچکارکنم هم ای. خداستمیوفا ن

 .شدمیم وونهیداشتم د واقعا

 یول رفتمیکه عقد کردم ازکنارش م یوفا بودم همون روز  یعاشق محمد بودم اگه ب من
از محمدم دورباشم.                                                                                        تونستمیمن نم

وفابودن  یب ادیصبرانه منتظر محمد بودم تاب یروشن کردم وارد چت شدم ب وتررویکامپ
 کیخواستم از چت خارج بشم که  اومدین یموندم ولساعت منتظرش  میمنو ثابت کنه. ن

 دادم:سالم امیمحمد بهش پ یاومد. رفتم خصوص دمید یدفعه ا

 ی:سالم خوبمحمد

 وفام. یبهم ثابت کن که من ب ،ی_مرس

                                                                                                                 یستیوفا ن ی:توبمحمد
 وفا یب یگفتیبه من نم لیدل یوفا نبودم که توب ی_اگه ب

 :اشتباه کردممحمد

 ی_نه اشتباه نکرد
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 گفتم منو ببخش یز یچ هی:ستاره اعصابم خورد بودمحمد

 گفتم ثابت کن_محمد 

 ثابت کنه. خواستمیازمحمد م ختمیریاشک م ینطور یهم

                                                                  ؟ی_محمد تو به عشق من شک دار 
                                                                                              زمیمحمد:نه عز

                                                                              ؟ینکارروکردی_پس چراا
                                                                                             ینطور یمحمد:هم

خداحافظ                                                                             رمی_باشه،من م
عشقم؟                                                                  _مهم  یدیشمحمد:منو بخ

                                                                                                 ستین
من مهمه                                                                                      یمحمد:برا

 بزاربرم                             ستی_محمد االن حالم خوب ن

 :باشه عشقم برومحمد

 _خداحافظ

 :خدانگهدارتمحمد

 قلبم رو اروم کنم . نیر کنم اچکا دونستمیچت خارج شدم نم از

 منو اروم کنه. تونستینماز بود که م فقط

 وضوگرفتم سجاده وچادرنمازم رو برداشتم شروع کردم به نماز خوندن. رفتم

                                 .                                                             داکردمیپ خواستمیکه مرو یکه نماز تموم شد اون ارامش نیا بعداز

براش تنگ شده باخودم عهد بستم تا محمد  یلیدلم خ دمیکه محمد روند دوروزه
 سمتش نرم                            دمیرونبخش

 .امیتونستم باموضوع کنارب ینتونستم ببخشمش ول هنوزم
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 ببخشم. تونمیفعال که نم یببخشمش ول تونستمیکاش م یا

 کنهیولم نم نمیبود. اه ا لیبرداشتم سه زیم یزنگ خورد از رو میگوش

 _بله

 ی: سالم خانومم خوبلیسه

 یتوخوب ی_سالم مرس

 .میبزن یگشت هی رون،یب میدنبالت بر امیب یندار  یکار  زم،ی:قربونت عزلیسه

 کارمی_ب

 دنبالت امی:باشه خانومم اماده شو بلیسه

 _باشه

 :دوستت دارم خداحافظلیسه

 _خداحافظ

 .ادیشدم تادنبالم ب لیمنتظر سه دمیکردم رفتم لباسم رو برداشتم پوش قطع

 محمد

ستاره به  گذرهیدلم براش تنگ شده دوروزه که م یلیکرد خستاره رو یدلم هوا یلیخ امروز
 ستاره هنوز نتونسته منو ببخشه. یعنی اومدهین دنمید

 .رمیمیمن بدون ستاره چکارکنم ستاره نفس منه من بدون ستاره م ایخدا

 .ریستاره رو از من نگ ایخدا

 ستاره

خدا کنه زودتر بتونم  شش،ینتونستم ببخشمش برم پ یوقت خوامیمحمد نرفتم نم شیپ
 رو ندارم. یطاقت دور  گهیبراش تنگ شده د یلیببخشمش دلم خ
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رو باز کردم شروع به نوشتن کردم.                                                   چقد دلم  دفترم
 هواتو کرده محمدم

 یکنارم بود کاش

 سخته یتحمل درد دور  چقد

 کنمیوقته دارم تحملش م یلیخ

 شونه هام کنمیم حس

 همه درد رو نداره نیا دنیتحمل کش گهید

 امیکنارت ن گهید دمتیبا خودم عهد بستم تا نبخش یدلم برات تنگ شده ول محمدم
 یکه منو ببخش دوارمیام

 یاحساس دلتنگ یلیخ دارشدمیامروز ضبح که از خواب ب دمیخوابت رو د شبید محمدم
 کردم.

 دمیخوابتو د شبید محمدجونم

 دلم برات تنگ شده یلیخ

 کنم کاریچ گهید دونمینم

 کشهیتو منو م یو نبودن ها یدلتنگ نیا باالخره

 سخته  یتحمل دور  واقعا

 از دل من به اندازه تو خبر نداره یشکیه خدا

 کمکم کن کنمیخدا التماست م کنمیم خواهش

 بتونم نبودنشو تحمل کنم که

 . یمردم از دلتنگ خدااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 رفتم. رونیازاتاق ب ز،یم یرو بستم گذاشتم رو دفترم
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 کیاب پرتقال برداشتم با ک خچالیگرسنه بودم رفتم از  یبود من هم حسابخونه ن یکس
 .یشکالت

 مبل نشستم مشغول خوردن شدم. یرو

 دییبود که تلفن خونه زنگ خورد جواب دادم:بله بفرما کیک یاخرا

 عمه جان ی:سالم خوبعمه

 ی_سالم عمه ممنون من خوبم شماخوب

 شوهرت چطوره خوبه؟؟ زم،یعز ی:مرسعمه

 عمه خوبه ی_مرس

 ؟یکنیاز ما نم یادی گهید ی:شوهرکردعمه

 هستم عمه. ادتونیبه  شهی_من که هم

 یزدیزنگ به من م هی یبود ادمی:اگه به عمه

 عمه، درس دارم  کنمی_وقت نم

 ی:موفق باشعمه

 عمه. ی_مرس

 :مامان وبابات وبرادرات خوبند؟عمه

 _اره عمه همه خوبند 

 :مامان خونه است؟عمه

 عمه_نه 

 :کجاست؟عمه

 رندیبگ هیزیمن جه ی_مامان وبابا رفتند برا
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 یهست یکه اصل کار  ؟توی:عه پس چرا تو نرفتعمه

 مامان وبابا رفتند. نیهم ی_درس داشتم برا

 ؟یهم گرفت هیزی:اهان، حاال جهعمه

 .رندینگرفتم امروز مامان وبابا رفتند بگ یچی_نه عمه هنوز ه

 .زنهیعمه هم چقدر حرف م نیسرم درد گرفت ا یوا

 یهم تموم بشه راحت بش تیعروس یزود نی:انشاهلل که به همعمه

 مامان وبابام باشم شی_نه عمه من دوست دارم پ

 یبه شوهرت عادت کن دیبا گهی:االن دعمه

 _سخته عمه

 کارداره نیمت زمیعمه رو صداکرد عمه هم گفت:ستاره جان من برم عز نیاون سمت مت از

 .یکردیزودتر صداش مکاش  نیمت

 خوشحال شدم که باهاتون حرف زدم دی_باشه عمه بر

 :سالم به مامان وبابا برسون خداحافظعمه

 _قربان شما خداحافظ

 رو گذاشتم.  تلفن

 زنهیراحت شدم چقدر حرف م شیاخ

 اهنگ گذاشتم. هیاوردم رو میاز اتاقم گوش رفتم

 خودم یبه چشما گاهی …کنم تو چشم تو  یم شک

 خودم یایبه رو گاهی …تو وو  یایبه دن یگاه
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 یکن یتو امروز و فردا م کهیکنم وقت یم شک

 یکن یسبب با من مدارا م یب یکه گاه یوقت

 به عشق با هر تپش با هرنفس یحت کنمیم شک

 کنم به آسمون پشت در باز قفس یم شک

 میکن یکه عادت م یوقت میکه دلتنگ هم یوقت

 …میکن یم تیرعا یوقت میکه از هم خسته ا یوقت

. 

 مشترک یاحساس ها نیبه ا یکنم حت یم شک

 احساس شک نیبه ا یخودم گاه یبه تو گاه یگاه

 کشم یهات لبخند تو بو م هیکه پشت گر یوقت

 کشمیسو و اون سو م نیو ا جمیکه قلب گ یوقت

 به عشق با هر تپش با هرنفس یحت کنمیم شک

 کنم به آسمون پشت در باز قفس یم شک

 میکن یکه عادت م یوقت میکه دلتنگ هم یوقت

 میکن یم تیرعا یوقت میکه از هم خسته ا یوقت

 )احساس شک از گروه سون(

که تازه مادرش رو یحال بچه ا دمشید یرفتم وقت دنشیمحمد رو ببخشم به د تونستم
 داشتم. داکردهیپ

 ارامش وعشق من بود. محمدمنبع

 محمد
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حس وحال رو داشت من  نیدلتنگش بودم ستاره هم یلیاومد خ دنمیستاره به د امروز
 ستاره رو تحمل کنم. یدور  تونستمیواقعا ستاره رو دوست داشتم نم

 ستاره

 بعد دوهفته

 مردمیکاش م یا رمیحالم بده دوست دارم فقط بم یلیخ لهیمنو سه یروز عروس امروز
 شدیخوشبخت م کردیمن ازدواج م رازیبه غ یاگه با کس لیسه دیشا شدمینم لیوزن سه

 انه؟ی شهیبا من خوشبخت م دونمیحاال نم یول

 اومدم. رونیارتام از فکر ب یباصدا

 اومد لیبلندشو سه ی:ابجارتام

 _باشه

 منتظرم بود. نیتو ماش لیسه رون،یکردم رفتم ب یرو انداختم از مامان خداحافظ چادرم

 _سالم

 یخوب ی:سالم خانوملیسه

 یتوخوب ی_مرس

 خوبم:فداتشم لیسه

 زده نشد. نمونیب یحرف گهیحرکت کرد ود شگاهیبه سمت ارا لیسه

هم  لیشدم سه ادهیپ نینگه داشت ومن از ماش نیماش لیسه میدیرس شگاهیارا به
 حرکت کرد رفت.

 گفتم: سالم  یخانوم هیشدم ورو به  شگاهیارا وارد

 د؟یهست یانی:سالم شما خانوم کخانوم

 _بله
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 پروانه یبه من بگ یتونیمنم پروانه ام، م زمی:عزخانوم

 _باشه

 مهربون بود. یلیساله وخوش برخورد بودخ۳۰خانوم حدودًا  هی پروانه

 اتاق. نیتو ا میابریب زمی:خب عزپروانه

 _چشم

رو از سرم برداشتم پروانه شروع به درست کردن  میمن نشستم روسر میاتاق شد هی وارد
 موهام کرد.

 محمد

دوست داشتم عروس من  یلیخ شدیکاش عروس من م یا شهین عروس مستاره م امروز
 که از دستش دادم. فیح یول کردیم یشد درکنار من زندگ یم

 انشاهلل که خوشبخت بشه. کنمیم یخوشبخت یارزو براش

 اسری

 یحاال هرجور  کنمیزنگ زدم وگفتم که باالخره ستاره رو مال خودم م لیصبح به سه امروز
 زن من بشه. دیباشه ستاره با

 یتونینم یغلط چیفقط گفت:تو ه اوردیخودش ن یبه رو یول دیترس دونمیهم م لیسه
 .یبکن

که ستاره مال من بشه خانوم خونه من  رسهیم یباالخره روز  اسرمیمن  دونهینم یول
 بشه.

ستاره مال من بشه تا  نکهیمگه ا نندیرو بب یوستاره رنگ خوش لیسه زارمیروز نم تااون
 خوشبخت بشه

 لیسه
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کرد گفت  دیتهد یزنگ زد کل اسریببرم  شگاهیارا امیدنبال ستاره ب نکهیصبح قبل ازا امروز
 .دمینم اسریاجازه رو به  نیمن ا یول کنهیستاره مال خودش م

 چکار کنم. دونمیاعصابم خورده نم یلیخ

 .یدیرو به گند کش میکه روز عروس اسریلعنتت کنه  خدا

 دستت به ستاره من بخوره ستاره تااخر مال خودمه. زارمینم من

 نگرانم. یلیزنگ به ستاره زدم خ هیرو برداشتم  یگوش

 .دوباره زنگ زدم جواب داد.دهیستاره هم جواب نم نیا یوا

 ی_الو سالم خوب

 افتاده؟ یاتفاق یزنگ زد یواسه چ ،یمرس :سالمستاره

 افته،فقطیب یچه اتفاق زمینباشه گفتم:نه عز یوناراحت یاز نگران یکردم تو صدام اثر  یسع
 ارمیب یندار  اجیاحت یز یچ نمیزنگ زدم بب

 اریندارم فقط لباس عروسم رو زود ب اجی:نه احتستاره

 یندار  یکار  زم،ی_باشه عز

 :نهستاره

 _مراقب خودت باش خداحافظ

 :خداحافظستاره

 رو بدم گل بزنند. نیتم ماشرو قطع کردم رف تلفن

 ستاره

چه  دونمینم زدیحرف م یبا نگران یلیخ لینگران شدم سه یلیروکه قطع کردم خ تلفن
بازم مشخص بود که  یرو از من پنهان کنه ول شینگران کردیم یافتاده که سع یاتفاق

 نگرانه.
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 رو برداشتم به ارشام زنگ زدم. یگوش

 :بلهارشام

 _سالم

 یخانوم خوب:سالم عروس ارشام

 افتاده؟ یارشام اتفاق ،ی_مرس

 افته؟یب دیبا ی:نه چه اتفاقارشام

 نگرانه یلیزنگ زد احساس کردم خ لیسه دونمی_نم

 افتادهین یاتفاق چیجا ه نی:نگران نباش اارشام

 _باشه خداحافظ

 :خداحافظارشام

 انقدر نگران بود؟؟؟ لیشده که سه یپس چ ایخدا

 رفت. شگاهیاز همونجا ارا لیاوردند سهومونا لباسم رو لیبعد سه دوساعت

 .افتادهین یافتاده گفت نه اتفاق یموناهم گفتم اتفاق به

 لیسه

 . رمیتا گل ستاره رو بگ یرفتم گل فروش شگاهیارا بعداز

 رفتم. شگاهیشدم به سمت ارا نیگرفتم سوار ماش نکهیبعذازا

اعصابم روخورد  ادیب گفتمینم لمبرداریکاش ف یاعصابم بود ا یامروز رو لمبردارهمیف نیا
 اون کاررو کن. کننکاررویا گهیم یکرده ه

داخل  تونمیستاره زنگ زدم گفتم من اومدم گفت م یبه گوش میدیرس شگاهیبه ارا باالخره
 برم. شگاهیارا

 ستاره



 

148 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ادیب شگاهیداخل ارا تونهیزنگ زد گفت اومده منم گفتم م لیسه

 اد هم اومد:باالخره دامپروانه

 .رکردید یلبخند به پروانه زدم وگفتم:اره ول هی

رفتم تو شوک  دیمنو، لباش رو لبام گذاشت منو بوس کیشد اومد نزد شگاهیوارد ارا لیسه
چشمک به من زد  هی دیبوس نکهیاصال انتظار نداشتم لبام روببوسه بعداز ا دنش،یبوس نیا

 خانومم. یوگفت خوب

 بگم.  یچ دونستمینم

 _ممنون

 رو داد دستم وگفت:قابل عروس نازم رو نداره گل

 ی_مرس

 .میاومد رونیب شگاهیاز ارا لیشنل وچادرم رو انداخت دستم رو گرفت همراه سه لیسه

 نشستم. نیرو بازکرد ومن تو ماش نیدرماش لیسه

 ناراحته یموضوع هیمشخص بود که از  لیسه یچهره  از

 لی_سه

 :جانملیسه

 ؟؟یناراحت_چراامروز انقدر 

 ستمی:نه خانومم ناراحت نلیسه

 ؟ ی_مطمئن

 زمی:اره عزلیسه

 زده نشد. نمونیب یساکت شدم تا تاالرحرف گهید

 .میعروس وداماد نشست گاهیجا میرفت میتاالر شد وارد
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 محمد بود. شیفکروذهنم پ همه

 بخشه؟؟یکارم م نیمن رو به خاطر ا کنه؟؟یاالن کجاست؟ داره چکارم یعنی

 محمد

 زندان بود. هیخونه برام  رون،یرفتم ب دمیتحمل ندارم توخونه بمونم لباس پوش گهید

زن  شدیستاره، االن ستاره مال من م یخواستگار  میبر کردنیپدرومادرم موافقت م اگه
 گذاشتند. یدوراه نیکه منو ب فیح یول شدیمن م

 ستاره. ای کردمیپدرومادرم رو انتخاب م دیبا ای

 هم ستاره. خواستمیمن هم خانوادم رو م یول

 هست که من دارم؟؟؟ یچه سرنوشت نیخدا ا یا

 لیسه

که فقط من بشنوم گفت:دوست گلم  یاروم طور  دمید اسرروی ون،یرفتم سمت اقا یوقت
 زدم؟مراقب خانومت باش. یکه نرفته چه حرف ادتی

 دوست دارم.ستاره رو ازدست بدم من ستاره رو  خوامیچکار کنم من نم ایخدا

 خودت به من وستاره کمک کن. ایخدا

 .شمیکنه من بدبخت م یبود که اگه بخواد کار  اسری شیفکرم پ تمام

 ستاره

 .شدیکاش زودتر تموم م یاصال به من خوش نگذشت . ا یعروس نیا

 دیغذاتون رو بخور ل،یداداش سه شیپ میبر دییای:زنداداش بمونا

 _باشه

 بود. ییکه همه نوع غذا یاتاق یرفتم تو بلندشدم

 هم  اومد وگفت:خوش گذشت؟ لیسه
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 تفاوت گفتم:بدنبود یب نیهم یبگم برا یچ دونستمینم

 . می:چطور غذا بخورلمبردارگفتیف مینشست یصندل یرو

 به غذا نداشتم. یلیاصال م من

چقد نفر  رون،یب میشنل وچادرم رو انداخت وباهم رفت لیسه میغذا خورد نکهیا بعداز
 بودند. لیمنتظر من و سه

 به خونه خودمون حرکت کرد. لیسه

 استرس گرفتم. یلیخ میتنها موند لیمهمونا رفتند من وسه میدیبه خونه رس یوقت

 چکار کنم خودت کمک کن. ایخدا

تخت  یمنم رو کردیداشت لباسش رو عوض م لیل،سهیتو اتاق مشترک من وسه رفتم
 .ستیچرا حالم اصال خوب ن دونستمینشستم اصال حالم خوب نبود نم

 ست؟یپام نشست گفت:چرا حال ستاره من خوب ن یاومد جلو لیسه

 شد ریاشکام سراز لیحرف سه نیباا

 نکن هیمن فدات بشم گر ی:الهلیسه

 ستیحالم خوب ن لی_سه

 شده؟ ی:چلیسه

 چراانقد حالم بده دونمینم لی_سه

 زمیباش عز:اروم لیسه

 تخت کنار من نشست منو تو اغوشش گرفت  یاومد رو لیسه

 اروم بشم. یممنون بودم که منو به حال خودم گذاشت تا کم لیاالن از سه چقدر

 اومدم. رونیب لیاز تو بغل سه کردم هیساعت که گر مین بعداز

 .یندار  والیه هیبا  یفرق چیصورتت رو بشور االن ه زمیوگفت:بلندشو عز دیخند لیسه
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رو دراورد با پاشنه اش خواستم به سرش بزنم که فرارکرد وگفت:به خدا راست  کفشم
 .نیخودت رو بب نهیا یبلندشو جلو گم،یم

شده بود خودم هم از  اهیبود صورتم س ختهیهام ر ملیبود ر لیحق باسه نه،یا یجلو رفتم
 خودم خندم گرفت. افهیق

 صورتم رو شستم. ییدست شو رفتم

هم حموم رفته بود. لباسم  لیاومدم رفتم لباسم رو دراوردم سه رونیکه ب ییدست شو از
 دراوردم. یرو به سخت

 کمک کنم. امیاز حموم اومد وگفت:بزار ب لینتونستم، سه یموهام رو بازکنم ول خواستم

 هارو در اوردم . ریاومد کمک کرد تا موگ لیسه

 گرفتم واومدم. یا قهیدوش ده دق هیحموم  رفتم

 تخت نشسته بود ومنتظر من بود. یرو لیسه

 هفته بعد کی

نزاشته اب تو دلم  لیهفته سه نیگذره تو ا یم لیمن وسه یهفته است از عروس کی
 نشدم همچنان عاشق محمدم هستم.  لیمن عاشق سه یتکون بخوره ول

 شرمنده محمد هستم. یلیخ یول زنمیهرروز با محمد حرف م شهیهم مثل

 اومدم. رونیاز فکرمحمد ب لیسه یصدا با

 :ستاره جانلیسه

 _بله

  میبخواب می:من خسته ام برلیسه

 می_باشه بر

 .دمیخواب لیتخت کنار سه یتو اتاق رو میدستم رو گرفت ورفت لیسه
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 خوابش برد. دهیربع نرس کیبه  لیسه

 .میشگیتخت بلندشدم رفتم سراغ همدم هم یکردم خوابم نبرد از رو یهرکار  منم

 رو برداشتم شروع کردم به نوشتن: دفترم

 حرف دل دارم........ بازم

لباس کهنه خاطرات رو از تن در آورد و لباس  شدیهم گذشت.... کاش م گهیهفته د کی
 نیکه زنده ت کنه بهت نفس بده و بگه بب یدیبه تن کرد. خاطرات جد دیخاطره جد

 .یحسش کن یتونیهنوز ادامه داره و م یزندگ

 نویا تونهیم یسخته گذشتن از گذشته ها. به خدا آدما با گذشته شون زنده اند کس یلیخ
چشم  دیو غم و درد نبوده با بتیکه جز رنج و مص یرو گذشته ا دونمیانکار کنه؟؟ آره م

 شه؟؟؟یبست اما م

 یوقت گمیوقتا به خودم م یچقده . گاه ایدن یو ارزشم برا امیدن نیا یکجا دونمینم من
 طیبه انواع مختلف و تو شرا میسازیم یز یهرچ ایرباط  ای یکاردست هیدما خودمون ما آ

دوس  دهیما رو آفر یوقت نطوریخدا هم هم میریو باهاش ور م میکنیمختلف تستش م
آخه ما با رباط و  ایرسمشه؟؟ خدا  نیداره ما رو همه رقمه تست کنه اما آخه واقعا ا

 ؟؟ میفرق ندار اءیاش

 نیبهمون تو هم یو عذاب قبر بد یار یو پدرمونو در ب یدهنمونو صاف کن یخواستیم اگه
 میسازیرو که ما م یز یبابا چ ؟؟یعذاب داد یزندگ نیهمه توا نیپس چرا به ما ا ایدن

نه خاطره بد  کنهینه درد احساس م میو درب و داغونش کن مشیاز عذابه اگه بکوب یخال
 نه..... مونهیتو ذهنش م

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعذابمون بد یزندگ هیثان هیتو ثان یخواهیچرا م ایخدا

 یما رو بکوبون اول بهمون به جا یخوایکه م یبعد هرجور  ریحس و درک رو از ما بگ قوه
 بده بعد.... اءیاش یقوه  تیآدم یقوه 
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نداره واقعا اگه مزه درد  یبه تو راه یدرد و غم چیو ه یمنزه یخودت از همه چ ایخدا
 ؟؟یکردیرو خلق م نایا یدیچشیروم

و تو لحظه لحظه ش غم و درد  یشصت سال بهمون عمر بد-که پنجاه یرو خلق کرد ما
  ؟؟؟یبعد از آتش جهنم هم ما رو بترسون مونیرو سر زندگ یز یبر

چون  یترو برامون از اول نوش یآخرو بزن خالصمون کن حاال که خودت همه چ ریت ایخدا
رو رفتم بد سرم اومد پس تو  یبودم چون هر راه اریاخت یب میباورم شده که من تو زندگ

 شه. ینطور یا یخواست

 ینرس چکدومشیبه ه یول یکه پرازارزوباش سخته

تو گلومه پس  شهیکه هم هیبغض هیفقط  ستینوشته هام کفر ن یدونیخودت م ایخدا
 حاللم کن.

 ندارم .... ایتو دن ییآرزو چیه گهید

بودند و قدم به قدم باهام اومدند و هرگز  بانمیپشت طیشرا نیتو بدتر شهیهم پدرومادرم
 از محبتهاشونو جبران کنم ینتونستم قطره ا

 همه پدرومادرهارو حفظ کن. ایخدا

 خندمیروز م تمام

 م گهید یکیشب  تمام

 مردم نیاز حالم به ا من

  گمیم یبد یدروغا

رفتم تا در رو باز  رونیخونه به صدا دراومد اشکم رو پاک کردم دفتررو بستم از اتاق ب زنگ
 کنم

 یک نمیرفتم تا بب رونیمعلوم نبود دررو باز کردم چادرم راانداختم ب یچیه فونیتو ا از
 هست که اومده.
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 روبه رو شدم. اسریکه باز کردم با  دررو

 یداخل اومد دررو بست ورو به من گفت:سالم عشقم خوب اسری دمیترس یلیخ

سالم  یکه شوهرکرد یاز وقت یول یگفت:قبالً سالم بلد بود دمینم یمن جواب دید یوقت
 رفته. ادتیکردن هم 

 بگم به کل الل شدم. یچ دونستمینم

 شوکه شدم. نکارشیتو بغلش، از ا دیوارد خونه شد منو کش اسری

 هست؟ یانچه امتح گهید نیا ایخدا

 .دمیکش رونیب اسریزور خودم رو از بغل  به

 بغلم اتویب ؟یکنیم ینطور ی: چرا عشقم ااسری

 .یعوض رونیاز خونه ام گمشو ب خوام،ی_نم

 .شکنهیبا من حرف نزن دلم م ینطور ی:عشقم ااسری

افتادم که تو  لیسه ادیدفعه  هیچکار کنم که  دونستمیشد نم ریبه خود اشکام سراز خود
 لی:چکار به سهاسرگفتیرو صدازدم که  لیبلند سه یباصدا نیهم یبرا دهیاتاق خواب

 .میگذرونیخوش م ییخودمون دوتا یدار 

 اومده. اسری ایب لیسه ل،ی_خفه شو، سه

 حمله کرد. اسریخواب الود اومد به سمت  یبا چشم ها لیسه دمید یدفعه ا هی

چاقو بود  اسریوحشت کردم دست  دمیکه د یز یاز چ یخونه بود ول لیکه سه خداروشکر
 .افتهین لیسه یبرا یاتفاق چینه، ه ایخدا

 شد. ریخون بود که سراز لیچاقوزد ازدست سه لیبه دست سه اسریدفعه  هی

 بکنم. دیچکار با دونستمیکرده بودم نم وحشت

 ؟یکنیچکار م نجایتو ا اسریشد که اومد داخل خونه وگفت: داشیاز کجا پ دونمینم ارشام
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 به امبوالنس زنگ زد. عیسر دیغرق در خون رو د لیحال خراب من و سه یوقت

 .ختمیریبکنم فقط اشک م دیچکار با دونستمینم ل،یسه کیرفتم نزد منم

من رو اروم  کردیخودش رو م یبازم سع یول دیکشیحالش خوب نبود درد م نکهیباا لیسه
 کنه.

 رو بردند منم همراهش رفتم. لیبعد امبوالنس اومد سه قهیدق ستیب

 نکن. هیاروم باش گر گفتیم لیامبوالنس سه تو

 اروم باشم. تونستمیمن نم یول

رو با برانکارد بردند سمت اورژانس، دکتر هم اومد رفت  لیسه مارستان،یب میدیرس یوقت
 بدبود. یلیحالم خ ،لیسه شیپ

 اومدند. یخورد به مامان وبابا که داشتند م چشمم

 نکن. هیقربونت بشم گر یاومد سمت من گفت:اله عیسر دیتا منو د مامان

 شد ؟؟ یاومد بابا رو به دکتر گفت:چ رونیلحظه دکترهم ب نیهم

 منتقل بشوند به اتاق عمل دی:بادکتر

 شده؟؟ ی:چبابا

 باشه دهی:احتمال داره رگش بردکتر

 واز حال رفتم. دمینشن یز یچ گهید

 لیسه

چرا ستاره من حالش بدشد که پرستار  نمیمن حالش بدشد خواستم بلندبشم برم بب ستاره
 اجازه نداد.

 سرش اومد؟ ییدلواپس ستاره بودم چه بال یلیخ

 ؟؟یمن گفت: بهتر  شیاومد پ پدرستاره
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 شد؟چرا حالش بدشد؟ ی_نه، ستاره چ

 فشارش افتاده. دهی:فکرکنم ترسپدرستاره

  دی_مراقب ستاره من باش

 لحظه چندتا پرستار اومدند منو به سمت اتاق عمل بردند. نیهم

 ستاره

پرستاربود که به  هیچشامو باز کردم  نیهم یسوزن به دستم رفت برا هیکردم  احساس
 شد. یچ دمینفهم گهیافتاد که از حال رفتم د ادمیدستم امپول زد.

 ؟ زمیعز یبا لبخندگفت:خوب پرستار

 _ممنون، حال شوهرم چطوره؟

 ، پدرومادرت هم دلواپست بودند. نهی:حال شوهرت خوبه ومنتظره خانومش رو ببپرستار

 ادیمادرت ب گمیم االن

 _ممنون

 قربونت بشم حالت خوبه؟ یوگفت:اله دیرفت مامان اومد داخل، منو بوس رونیب پرستار

 شد؟ یچ لیخوبم،مامان سه_اره

 :حالش خوبهمامان

 هستم. لیسه ونیرو مد میمن زندگ دهیسنر لیبه سه یکه صدمه ا یمرس ایخدا

 .نمیرو بب لیشد تابرم سه یاصرارمن، مامان راض به

 بود. لیکه سه یتخت بلند شدم رفتم تو بخش یکمک مامان از رو با

 من ذوق کردوخوشحال شد. دنیباد لیوارداتاق شدم سه یوقت

 ؟؟یگفت:خانومم بهتر  یخوشحال با
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 ؟ی_اره خوبم توخوب

 بهتر شدم. دمی:تورو که دلیسه

 دستت خوبه؟؟ لی_سه

 هم خوبه یلیخوبه خ زمی:اره عزلیسه

 ؟؟ی_درد که ندار 

 :نه قربونت بشم.لیسه

 بمونه. دیتا فردا با یکرد وگفت:حالش بهتره ول نهیرو معا لیاومد وسه دکتر

 . گفتیبه من نم یخورده درد داشت ول هی لیسه

 بگو یاگه درد دار  لی_سه

 لحظه پرستار رو صداکن قربونت بشم. هی: برو لیسه

 _باشه

 شوهرم درد داره. دییایب شهیم دیرفتم به پرستار گفتم: خسته نباش رونیاتاق ب از

 .رمی:باشه االن مپرستار

 _ممنون

 شده بابا؟ ی. رفتم طرف بابا گفتم:چادیباباداره به طرف من م دمید

 .مونمیم نجایبرو خونه، من ا ای:ستاره تو ببابا

 مونمیم نجایبابا من خودم ا_نه 

 :اخه....بابا

 بمونم لیسه شیپ دیهستم االن هم با لیبابا ادامه بده وگفتم:بابا من زن سه نزاشتم

 یتونی:تونمبابا
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 بابا تونمی_م

 ؟؟؟ی: مطمئنبابا

 _اره بابا مطمئنم

 .امیزنگ بزن به من تا ب یهروقت خسته شد رمی: باشه پس من مبابا

 _باشه بابا

 :خداحافظبابا

 _خداحافظ

امپول به  هیبود داشت  لیهمون پرستاره باال سر سه ل،یسه شیمنم رفتم پ بابارفت
 .زدیم لیسه

 لبخند زد. هی دیتا منو د لیسه

نگه داشتم  لیدست سه یرفت منم پنبه رورو رونیامپول رو زد ب نکهیبعداز ا پرستار
 .ادیتاخونش بند ب

 .دیزده بودند ارامبخش بود که زود خوابش برد وخواب لیکه به سه یامپول فکرکنم

 مسکن گرفتم وخوردم. هیرفتم از پرستار  کردیدرد م یلیخ سرم

 هنوز خواب بود. لیتو اتاق، سه اومدم

فرو  یقیاز تخت گذاشتم چشمام رو بستم وبه خواب عم یقسمت خال یسرم رو رو منم
 رفتم.

 لیسه

 خواب رفتم.که پرستار به من زد به  یباارامبخش

 اومدیبود که دلم ن دهیستاره خواب بود انقدر ناز خواب دارشدمیاز خواب که ب یوقت
 کنم. دارشیب
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 ستاره رو نوازش کردم. صورت

 ستاره

 .کنهیداره صورتم رو نوازش م یکیکردم  احساس

 .دمیاز خواب پر دمیترس

 شده گلم؟؟ ی:چدوگفتیهم ترس لیسه

 دمی_ترس

 کنارتم.:نترس خانومم من لیسه

 .زدیقلبم گذاشتم قلبم تند تند م یرو رو دستم

 اب خوردم تا حالم بهترشد. وانیل هیرفتم  بلندشدم

 خوامیگرفت وگفت:خانومم معذرت مدستم رو لینشستم سه یصندل یتو اتاق، رو اومدم
 که ترسوندمت، به خدا قصد ترسوندن تورو نداشتم

 ستی_مهم ن

 ؟؟یبخشی: منو ملیسه

 که بخوام ببخشمت. ینکرد ی_تو کار 

 :ستارهلیسه

 _بله

 دوستت دارم خانومم یلی:خلیسه

 بگم چون من واقعا دوستش نداشتم من فقط محمد رو دوست دارم. یچ دونستمینم

معلوم نبود االن  یتوام، اگه تونبود ونیرو مد میمن زندگ لیگفتم: سه قهیپنج دق بعداز
 .اومدیسر من م ییچه بال

 از تو مراقبت کنم. دیمن شوهر توام با یستیمن ن ونینگو تو مد رنطوی:ستاره الیسه
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  ی_مرس

 خانومم . کنمی:خواهش ملیسه

 زده نشد. لیمن وسه نیب یحرف گهید

 ؟ کنهیتو فکر محمد، االن کجاست؟چکار م رفتم

 بود تا بتونم با محمدم حرف بزنم. شمیپ میدلم براش تنگ شده کاش گوش یلیخ

 کرده.تورو یهوا یدلم بدجور  محمد

 محمد

 بد حالم شمیحرفه مردم م شمیتو فکر کردم باز پره حسه پرواز کو بالم تو خودم گم م به

 امیدن یب ایفردا بدونه تو دن الهیخیروزا ب نیتنهام ا بویاشکه چشمام چه غر پره

 زندونه میزندگ یتو نباش لرزونهیحاال که بارونه رو گونه هام اشکو م دلتنگتم

 امیدن یتو نباش ستین یشوخ یدلتنگ یکاش برگرد ستین یشکیکه ه یجور  دلتنگتم
 زمستونه

 دردامو یفهمیتو فقط م یرحم یب گمینم خوامویبده حرفامو فقط اون روزامو م گوش

 تنهام زود برگرد یلیکرد همه خوبن باهام اما خ رمیدرد پ نیآخر ا یدیلبخند سرد د هی با

 زندونه میزندگ یتو نباش لرزونهیحاال که بارونه رو گونه هام اشکو م دلتنگتم

 امیدن یتو نباش ستین یشوخ یدلتنگ یکاش برگرد ستین یشکیکه ه یجور  دلتنگتم
 زمستونه

 (یرستم نی)دلتنگتم از ام

 برات تنگ شده. ؟دلمییکجا ستاره

 .ومدیمن ن دنیستاره من افتاده که ستاره امروز به د یبرا یچه اتفاق ایخدا

 .رمیمیم یاز دلتنگ دارم
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ستاره  یبه گوش یهرچ داکنمیاز ستاره پ یکنم تا اطالع یکار  هی تونستمیکاش م ایخدا
 .دهینم یجواب زنمیزنگ م

 .ستین نیتلگرام هم رفتم انال تو

 نه تلگرام اومده. دهیشده که نه جواب تلفن هام رو م یچ یعنی

تو کنارش باش تنهاش نزار  یول ستمیخودت نگهدار ستاره من باش. من کنارش ن ایخدا
 تنهاست. یلیستاره من خ

 ستاره

 همچنان خواب بود. لیسه دارشدمیاز خواب ب لمیزنگ موبا یصدا با

 رفتم مامان بود رونیرو برداشتم از اتاق ب یگوش عیسر

 _بله

 ی:سالم خوبمامان

 یتو خوب یالم مامان مرسوگفتم:س دمیبلند کش ازهیخم هی

 ؟ی:ممنون، خواب بودمامان

 _اره

 چطوره خوبه؟؟ لی:سهمامان

 دهیبه من بروز نم یکم درد داره ول هی_

 شه؟یمرخص م ی: کمامان

 شهی_امروز مرخص م

 دنبالتون ادی:باشه هروقت خواست مرخص بشه به من زنگ بزن به پدرت بگم بمامان

 وگفتم:باشه مامان دمیکش ازهیخم دوباره

 .ادیخوابت م ینطور یکه ا یداربودیب شبی:مگه دمامان
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 .ادیخوابم م بیعج ی_نه ول

مراقبت  لیاالن از سه یبخواب یخونه وقت دار  ینخواب هروقت اومد گهی:االن دمامان
 کن.

 _چشم مامان

 :ستاره من برم خداحافظمامان

 _خداحافظ

 بود. دارشدهیب لیرو قطع کردم رفتم تو اتاق، سه یگوش

 ریصبح بخ لی_سالم اقا سه

 ری:سالم خانومم صبح تو هم بخلیسه

 ؟؟یدرد ندار  ؟؟یبهتر  لی_سه

 مثل تو کنارم باشه ومن درد داشته باشم یفرشته ا شهی:مگه ملیسه

با  ینطور یمحمد ا یکه وقت یدرصورت شمیخوشحال نم لیسه یحرفا نیچرا از ا دونمینم
 .کردندیکار خونه قندرو تودلم اب م زدیمن حرف م

 .کردمیتو م یانوقت جونم رو فدا یکاش تو کنارم بود یا محمدم

 خوشحال شد. لیانداختند زندان، سه اسررویهم گفتم که  لیسه به

 یمرخص بشه فقط هفته ا تونهیکرد وگفت:حالش خوبه م نهیرو معا لیسه دکتراومد
 .نهیبب تا دستش رو ادیدکتر ب شیپ دیبار با کی

 بابا زنگ زدم بعداز سه بوق جواب داد. به

 ی_الو سالم بابا خوب

 یتوخوب ی:سالم دخترم مرسبابا

 خوبم یی_قربونت بابا
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 خوبه؟ لی:سهبابا

 کرده. صیرو ترخ لیدکتر سه مارستان،یب ییایب یتونی_اره خدارو شکرخوبه، بابا م

 اونجام گهیربع د کی:باشه تا بابا

 _باشه خداحافظ

 :خداحافظبابا

 یبعد به سمت خروج ادیب نییکمک کردم تاازتخت پا لیربع بابا اومد به سه کی بعداز
شد به سمت خونه  نیبابا هم از پول عمل حساب کرد سوار ماش میرفت مارستانیب

 .میخودمون حرکت کرد

 .میریبرم حموم، بعدًا خونه بابا م خوامیم گفتیم لیسه یخونشون، ول میگفت بر بابا

 .میهم داخل خونه رفت لیبابا رفت من وسه میدیخونه که رس به

 همه خون چکار کنم؟ نیباا دونستمیپراز خون بود نم خونه

 رو فرستادم حموم ، خودم هم رفتم سراغ  فرش. لیسه

 شده بود رو جمع کردم. یاز فرش که خون یقسمت

 شده بود با اب ودستمال پاک کردم. دهیهم که خون پاش ییجاها هیبق

 نداد. یجواب یرو برداشتم به بابا زنگ زدم ول میس یخسته شدم تلفن ب یلیخدا خ یوا

 وقت نشده جواب نده. چیاخه بابا ه دهیشدم که چرا جواب نم نگران

 مامان زنگ زدم ارتام جواب داد به

 :بلهارتام

 ی_سالم خوب

 یتوخوب یمرس ی:سالم ابجارتام

 _ممنون، ارتام مامان خونه است.
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 ره: اارتام

 رو بده  ی_گوش

 یلحظه گوش هی:باشه، ارتام

 رفت تا مامان رو صداکنه. ارتام

 ستاره ی:سالم خوبمامان

 ده؟یرو جواب نم یمامان بابا کجاست؟ چرا گوش ،ی_سالم مرس

 کرده. لنتیداده سا لیرو تحو یاحتمال گوش ،ی:بابات رفته اداره اگاهمامان

 _اها

 ؟ی:حاال با پدرت چکار دار مامان

 شده. یخون خورهیبه درد نم گهیفرش د نیفرش واسه من کنار بزاره ا هیبگم  خواستمی_م

 کجاست؟ لی،سه گمی:باشه بهش ممامان

 _رفته حموم.

 :اهامامان

 ؟یندار  یکار  گهی_مامان د

 :نهمامان

 _خداحافظ

 :خداحافظمامان

 از حموم اومده. لیسه دمیرو قطع کردم رفتم تو اتاق، د یگوش

 کمک کردم تا لباسش رو بپوشه. لیسه به

 وشونه زدم. دمیموهاش رو سشوار کش دیلباسش رو پوش نکهیا بعداز
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 ..دیتخت دراز کش یبلندشد رو شیارا زیم یاز رو لیسه

 .خواستیو ترش م زخنکیچ هیرفتم دلم  رونیازاتاق ب منم

 وانیبرش داشتم دوتا ل الس،یرو باز کردم چشمم خورد به اب گ خچالیاشپزخونه، در رفتم
 بدم. السیهم اب گ لیتو اتاق رفتم تا به سه ختم،یرو که ر السیهم اوردم، اب گ

نشستم چشماش سرش، کنارش یگذاشته بود روچشماش رو بسته بود ارنجش رو لیسه
 منه؟؟ یبرا السیاب گ نیرو بازکرد لبخند زدوگفت:ا

 .ارمیبرم اب پرتقال ب ی_اره، اگه دوست ندار 

 هم دوست دارم. السیاب گ زمی:نه عزلیسه

 _باشه پس بلندشو بخور

 تا بلندبشم یکنی:کمکم ملیسه

 _باشه

 رو خورد. السشیکمک کردم تا بلندشد اب گ لیسه به

 هاش رو بشورم. وانیرو خوردم بلند شدم رفتم تا ل السمیاب گ نکهیا بعداز

 پنج درصد شارژ داشت. میگوش م،یشستم رفتم سراغ گوش نکهیا بعداز

 اس ام اس. هیکال داشتم با  سیشارژ رو اوردم زدم توشارژ، پنج م میس

 یاس ام اس رو بازکردم اس ام اس از طرف محمد بود نوشته بود:سالم عشقم خوب اول
 برات تنگ شده. ؟دلمییکجا

اشتم ند یچاره ا یقربون صدقه محمد رفتم وگفتم منم دلم برات تنگ شده ول یدلم کل تو
 .نمتیبب امیب تونستمینم

دلتنگم  یلیکال ها از طرف محمد بود معلومه خ سیکال هارو نگاه کردم بازم م سیم
 همه زنگ زده. نیبوده که ا
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 بود. نیانال شهیتلگرام شدم محمد مثل هم وارد

 دلم براش تنگ شده بود. یلیخ

 ام بدم که تلفن خونه زنگ خورد. یبه محمد پ خواستم

 خونه بابا بود جواب دادم. شماره

 _بله

 خوبه؟ لیسه ،ی:سالم ستاره خوببابا

 باشه دهیهم خوبه االن فکرکنم خواب لیبابا، سه ی_سالم مرس

 ؟یخواهی:ستاره فرش ازکدوم مبابا

 شده بزار کنار یکه االن خون یفرش نی_بابا از هم

 :باشهبابا

 بابا ی_مرس

 ؟یندار  یکار  کنم،ی:خواهش مبابا

 خداحافظ_نه، 

 :خداحافظبابا

 رو برداشتم رفتم تلگرام. یگوش

 ام دادم. یمحمد پ به

 ؟ی_سالم محمدم خوب

 ؟یتوخوب ی:سالم عشقم مرسمحمد

 _فدات خوبم

 .یهم زنگ زدم جواب نداد یدلم برات تنگ شده بود هرچ ی:کجابودمحمد
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 _ماجرا داره

 ؟ افتادهین ی:بگو، اتفاقمحمد

 افتاده. لیسه یبرا یول افتادهین ی_برا من نه اتفاق

 ؟ی:چه اتفاقمحمد

وجه  چیناراحت شدوگفت به ه یلیکردم محمد خ فیرو تعر یمحمد همه چ یبرا
 .ادیب رونیب اسری میو نزار میند تیرضا

 درست کنم. ییغذا هیکردم رفتم اشپزخونه تا  یمحمد خداحافظ از

 یم تا از گرسنگمجبور بودم درست کن یوحوصله درست کردن غذارو نداشتم ول حال
 نمردم.

 رو نگاه کردم مرغ بود مرغ رو برداشتم سرخش کردم برنج هم دم کردم. خچالی داخل

 تا غذا اماده بشه. دمیمبل خواب یرفتم رو مردمیم یاز خستگ داشتم

 سر به غذا زدم غذا اماده شده بود. کیساعت بعد بلندشدم  مین

 .دمیچ زیم یاماده کردم رو غذارو

 خواب بود. لیاتاق رفتم، سه تو

 .دارکنمیرو ب لیتخت نشستم تا سه یرو

 غذا بخور دوباره بخواب. دارشویب لیاقا سه ل،ی_سه

فقط تو بغلم  قهیتو بغلش وگفت: دودق دیحرکت کش هیچشماش رو باز کرد منو با  لیسه
 باش

 کردمیمنو تو بغلش گرفته بود که هران احساس م یبکنم طور  دیچکاربا دونستمینم
 شهیاستخونام داره خورد م

 .امیب رونیداد تاازتو بغلش ب تیرضا لیسه باالخره
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 میغذابخور میبلندشو بر لی_سه

 می: باشه برلیسه

 .میرفت رونیب ازاتاق

کرد نتونست غذاش رو خودش بخوره منم مجبور شدم خودم  یهرکار  لیسه زیسرم
چقدر امروز غذات خوشمزه : گفتیم خوردیهم بالذت غذاش رو م لیغذاش رو بدم سه

 شده

 یهم پشت سرمن اومد رو لیسه دمیتخت خواب یغذا خورد من رفتم رو نکهیا بعداز
 .دیتخت کنار من خواب

 لیسه

 .مردمیاز ستاره که کنارمنه، من اگه ستاره رو نداشتم م ممنونم

 .یممنونم ازت که ستاره رو به من داد ایخدا

 دمیاروم لباش رو بوس دهیمئن شدم که خوابمط یستاره رو نوازش کردم وقت یموها
 وگفتم:دوستت دارم

 محمد

 خوشحال شدم. دنشیاز د یلیاومد خ دنمیستاره به د امروز

هم  اسری نیافتاده واقعا از ته دل ناراحت شدم.ا یچه اتفاق لیسه یگفت برا یوقت
 .شهیستاره نم الیخیب

 وضوگرفتم وشروع کردم به نماز خوندن. رفتم

ستاره من بشه بزاره  الیخیب اسریکنه که  یاخر که نمازم تموم شددعا کردم که خدا کار  از
 رو بکنه. شیستاره من زندگ

 ستاره

 بعد دوهفته
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لحظه هم  هی ی.حتنمیبیمن طبق معمول هرروز محمدرو م گذرهیاست که م دوهفته
 بهش وابسته شدم. شترازقبلیب یلیاز محمددور باشم.خ تونمینم

دکترش، دکترش هم گفته دستش روزبه روز داره  شیپ رهیهم هرهفته م لیسه
 .شهیبهترم

 .افتادین لیسه یبرا نیاتفاق بدتر ازا خداروشکرکه

هفته ترس منم  کی نیهفته است با سند خونه عموم ازاد شده، تو ا هیهم  اسری
 بزارم. رونیجرائت ندارم پام رو ازخونه ب شترشدهیب

 که ترس رو از من دور کنه. کنهیودش رو مو تالش خ یهم سع محمد

 داریاصال بخوابم شب ها ب تونمینم گهیدوباره مثل قبل کابوس هام برگشته ود یول
 تونمینم ترسمیمن م یول یدار  تیامن یمن هست شیتا پ گهیهم م لیسه مونمیم

 بخوابم.

 بعد دوماه

 همه جوره کنارم بوده. لی.سهگذرهیم لیمن با سه یاززندگ دوماه

تامن رو عاشق  کنهیتالش خودش رو م یلیخ لیتااالن نتونستم عاشقش بشم.سه یول
 است. جهینت یتالش هاش ب یکنه ول

 یلیخ لی. سهکردمینم یباز  لیسه یدادم با زندگ یم لیبه سه یکاش جواب منف یا
 .ستمین لیمن عاشق سه یخوبه ول

 االن چکار کنم؟؟ ایخدا

 ستیکه مشخص ن یزندگ نیباا گهید دونمیکردنه نم هیهست که کارم فقط گر دوماه
 من بزار. یجلو یراه هیخودت  ایچکارکنم خدا رسهیاخرش به کجا م

 کردم. یمحمد هم باز  یکردم بلکه با زندگ یباز  لیسه یتنها با زندگ نه

 کردم. یهردو باز  یهام بازندگ یمن با نفهم ینداشتند ول یگناه لیوسه محمد
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 غرق درخواب انداختم خواب بود. لینگاه به سه هی

تو معدم بود باال  یهرچ ،ییرفتم دستشو عیکنم که تهوع گرفتم سر دارشیب خواستم
 اوردم .

 گرفتم. یبیسردرد عج هی

 وخوردم. داکردمیقرص مسکن پ هی رفتم

 .شهی. سرم داره داغون مستیخدا چکار کنم؟ اصال حالم خوب ن یوا

 ده؟یشده؟چرا رنگت پر یگفت:ستاره چ دیخوابالود اومد وتا من رو د یبا چشما لیسه

 کنهی_سرم درد م

 : بلندشو ببرمت دکترلیسه

 .شمیخوب م خوادی_نم

 ،یچقدر تب دار  یمن گذاشت وگفت:وا یشونیپ یدستش رو رو کمیاومد نزد لیسه
 دکتر میبلندشو بر

 .کنهیرد ممن شو به خدا حال ندارم  سرم د الیخیتورو خدا ب لی_سه

 بلندشو قربونت بشم. شه،یدکتر حالت خوب م میبر زمی: عزلیسه

 به خدا حال ندارم لباس بپوشم لی_سه

 .کنمی:تو بلندشو من کمکت ملیسه

 شدم تا برم لباسم رو بپوشم و دکتر برم. یراض لیاصرار سه به

 منتظر من بود. نیتو ماش لیشدم سه نیماش سوار

 اهنگ رو قطع کرد. کنهیمن سرم درد م دید یوقت یهم گذاشته بود ول اهنگ

 .مردمینزد منم داشتم از درد م یحرف لیبه درمانگاه، سه دنیرس تا
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رفتم تو درمانگاه، من حال سر پاموندن نداشتم  لیشدم به همراه سه ادهیپ نیماش از
 نشستم. یصندل یمنم رفتم رو انه؟یرفت تا بپرسه دکتر دارند  لیسه

  میاومد وگفت:بلندشو بر لیبعدهم سه قهیدق پنج

 یمهربون یلیپنجاه ساله بود که چهره خ بایتقر یاقا هیاتاق، دکتر  کیتو  میرفت بلندشدم
 داشت.

دکتر صبح که از خواب  یکنار دکتر نشستم و گفتم: اقا یصندل یدادم ورفتم رو سالم
 گرفتم. یبیسردرد عج هیحالت تهوع گرفتم وبعدش  یدفعه ا هی دارشدمیب

 د؟یستی:باردار که ندکتر

 _نه

 رو بزن باال. نیفشار سنج رو برداشت وبه من گفت: است دکتر

 .نهییپا یلیرو باال زدم دکتر قشارم رو گرفت وگفت :فشارت خ نمیاست

 :فشارش چنده؟لیسه

 بده. شیفردا برو ازما سمینویبرات م شیازما هی:هفت، دکتر

 _باشه ممنون

 هم دارو نوشت. یسر  کی

 لیداخل سالن نشستم سه یصندل یکردم رفتم رو یبلندشدم از دکتر خداحافظ یرو بعداز
 .رهیهم رفت تا داروهام رو بگ

 از داروخونه اومد رو به من گفت:حالت خوبه؟ لیسه

 _نه

 سرم وامپولت رو بزن قات،ی:بلندشو برو اتاق تزرلیسه

 _باشه
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 زمیمنتظرتم عز نجایگفت:من ا لیداروهارو گرفتم وسه کیپالست

 _باشه

 نبود رو به پرستاره گفتم:سالم امپول وسرم دارم یرفتم کس قاتیتزر اتاق

 کنم. قیتا تزر دیبخواب یتخت دوم ی:سالم روپرستار

 _باشه

مانتوم را  نیامپولم رو که زد بعد است دمیتخت خواب یرو که حساب کردم رفتم رو پولش
 باال دادم سرمم رو زد .

نشسته  یصندل یهمونجا رو لیسه رون،یساعت بعد سرم تموم شد بلندشدم رفتم ب کی
 بود.

 میبر لی_سه

 زمیعز می: برلیسه

 خوابم برد. دینکش هیدادم چشمام رو بستم به ثان هیمن سرم تک میرفت نیماش تو

 لیسه

 خوابش برد. عیحالش خوب نبود سر ستاره

 ستاره من حامله است قراره منو بابا کنه؟؟ یعنی

 خوشحالم یلیخدا خ یوا

 ازتو ممنونم ایخدا

 اومدیدلم ن یکنم ول دارشیستاره همچنان خواب بود خواستم ب میدیخونه که رس به
 تخت گذاشتم. یبغلش کردم بردم تواتاق رو

 رو در اوردم دست زدم به صورتش، هنوز هم تب داشت. لباسش

 رفتم. رونیتاره انداختم از اتاق بس یپتو رو هی
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 رو برداشتم به مادر ستاره زنگ زدم  یگوش

 _الو 

 لی:سالم اقا سهارتام

 یخوب زمی_سالم عز

 خوبه؟ یابج ؟یشماخوب ی:مرسارتام

 ستاره، مامان خونه است یهم من خوبم هم ابج ی_مرس

 :ارهارتام

 رو بده کاردارم ی_گوش

 :باشهارتام

 .کردیکه مادرش صدام اومدیارتام م یصدا

 :بلهمادرستاره

 نی_سالم خوب

 ستاره خوبه یتوخوب ی:سالم مرسمادرستاره

 ی_ممنون مرس

 ؟یافتاده که االن زنگ زد ی:اتفاقمادرستاره

 _راستش ستاره.......

 ؟؟ی: ستاره چمادرستاره

 دیاز ستاره مراقبت کن دییایشما ب شهیکم سردرد داره م هی_ستاره 

 شده؟چراسردرد داره؟ ی:چمادرستاره

 حامله باشه دی_دکتر بردم گفت:شا
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 !؟؟؟یگی:راست ممادرستاره

 شیببرمش ازما دی_اره فردابا

 امیخداروشکرت، من االن م ی:وامادرستاره

 _ممنون

 کنم،خداحافظی: خواهش ممادرستاره

 _خداحافظ

 نییتبش پاکم  هیسر به ستاره زدم  کیساعت بعد مادرستاره اومد من رفتم تو اتاق  مین
 اومده بود.

 .رونیب رمیمن م دیرفتم به مادرستاره گفتم:مراقب ستاره باش رونیاتاق ب از

 :باشهمادرستاره

 _خداحافظ

 :خداحافظمادرستاره

 ستاره

خوابم  نیافتاد تو ماش ادمیبودم  دهیتخت خواب یرو باز کردم تو اتاق بودم رو چشمام
 دراورده. لیمنو بغل کرده اورده توخونه، لباس هامم به نظرم سه لیبرده بود حتما سه

 بخورم. نیبود زم کیرفت نزد جیتخت بلندشدم سرم گ یازرو

 شد. یکمردرد هم اضاف نیکم بود ا سردردم

 لیسه ل،ی_سه

 ستین لیاومد تو اتاق وگفت: سالم سه مامان

 د؟یکنیچکار م نجای_مامان سالم شما ا
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راست  لیاز تو مراقبت کنم، ستاره سه امیکارداشت به من گفت ب رونیب لی:سهمامان
 .یتو حامله ا گهیم

 .ستی_مامان هنوز مشخص ن

 .یشیمادرم یقربونت بشم که دار  شه،ی:فردا مشخص ممامان

 خوامی_مامان من هنوز بچه نم

 ؟یخواهیکه نم یچ یعنی:مامان

 منو بزرگ کنه. خوادیم یکی_مامان من خودم بچه ام 

 یبزرگ شد یعنی یقراره مادر بش ی:وقتمامان

 _مامان اخه......

 .یبش تیتقو یحساب دیوگفت اخه نداره االن هم با دیوسط حرفم پر مامان

 رفت. رونیاز اتاق ب مامان

 بچه چکار کنم؟؟ نیمن باا ایخدا

 .خوامیبچه نم من

 هیچ نایبرداشتم که بخورم ،مامان گفت:ستاره ا وهیواب م کیرفتم، ک رونیاتاق ب از
 بخور ارمیاالن غذا م نی؟بشیخور یم

 خوامی_نه مامان نم

 یغذا بخور  دیبا شهی:نممامان

 .دمیدو ییتو دستشو عیگوشت کباب کرده بود اورد تا خواستم بخورم باالاوردم سر مامان

 ؟یبود دوباره سر من اورد ییچه بال نیا ایخدا

 اومدم. رونیب ییرو اب زدم از دستشو صورتم
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مطمئن  گهیاالن د ،یوگفت:اگه تااالن هم شک داشتم که حامله ا کمیاومد نزد مامان
 شدم.

 .خوامی_مامان من بچه نم

غلط کردم که زن  ایکردم خدا هینشستم گر نیزم یتو اتاق دررو هم قفل کردم رو رفتم
 بشم. لیمادر بچه سه دیشدم واالن هم با لیسه

 بود. نیرو برداشتم وارد تلگرام شدم محمد انال یگوش

 یام دادم:سالم خوب یمحمد پ به

 ؟یتو خوب ی:سالم عشقم مرسمحمد

 ستمی_نه خوب ن

 شده ؟ ی:چمحمد

 حامله باشم دیشا ش،ی_امروز دکتر رفتم گفت فردا برم ازما

 خوبه عشقم نکهی: امحمد

به  یعالقه ا چیباشم که ه یمادر بچه ا تونمیبدبخت شدم من نم ست،ی_نه خوب ن
 پدرش ندارم

 :توکل کن به خدامحمد

 .امیاگه تونستم دوباره م ستی_من برم حالم خوب ن

 :باشه عشقم، برو استراحت کن.محمد

 _خداحافظ

 :خدانگهدارت.محمد

بلندشدم رفتم سراغ دفترم، فقط دفترم  نیزم یرو گذاشتم رو یتلگرام خارج شدم گوش از
 اروم کنه. منو تونستیبود که م
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 رو بازکردم شروع کردم به نوشتن: دفترم

ش داره  هیبه ثان هیثان که  ییروزا و شبا و لحظه ها نیاز خودم از دلم از ا سمیبنو اومدم
 کنهیاز عمرم کم م

من  ارویدرد دل کرده باشم بگم بببن  یبا کس یواقع یایتا حاال تو دن ادینم ادمی من
 خودم برات بگم. یتا از قصه  شمیپ نیدردم بش یایدن

 ........ نه تا حاال نشده.....نه

نشون  یواقع یایهمه درد و غم خودمو مثل کوه تو دن نیتودارم ، مغرورم ، پشت ا من
 ی. نذاشتم کسزنمیلبخند نم یحت خندمینم گهید زنمیحرف نم یبا کس گهیهرچند د دمیم

چال  المیامو تو قلب ساده و خوش خشده و من تموم آرزوه یمعن یبرام ب یبفهمه زندگ
 کردم .

 یچیکفر گفتم؟؟؟ نه من حق ه یعنیکنم  تیکنم از خدا؟؟؟؟؟ اگه شکا تیشکا یاز ک من
 منه. ریتقص یهمه چ دونمیرو ندارم خودم م

 تم؟؟؟؟؟؟؟؟یشگاهیمن موش آزما ایخدا کشمیدارم درد م چقدر

 من؟؟؟؟؟ ؟؟؟یانداخت یدرد رو به جون روح ک نهمهیا ایخدا

 یالیهمون ل شیسرم رو از زانوهام بردارم مثل چندسال پ شهینم چرا
 باشم؟؟؟؟  طونیشادوش

 لبخند بزنم؟؟؟؟ یحت تونمینم گهید چرا

 بد رفتم؟؟؟؟ مویزندگ یکجا من

که  یینتونستم فراموش کنم اون روزا رو. نتونستم دل بکنم از خاطره ها کنمیم اعتراف
فقط  نویاشکم ا یای. من اشک سرام درکنننیمنو تماشا م یجینشستن و دارن مرگ تدر

 دونهیبالشم م

 یکنیخسته ام چرا باورنم یلیخ ایخدا
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 شتیپ امیم یک ایخدا

 شمیدرد رها م نیاز ا یک

 خوامیآغوش تو رو م من

 شمیزنده تر م رمیبم

  

 شتیپ امیب خوامیم خدا

 شمیخسته تر م یه دارم

 خوامیآغوش تو رو م من

 شمیزنده تر م رمیبم

 محمد

هم  شهیستاره حامله است هم خوشحال شدم که ستاره من داره مادر م دمیشن یوقت
 به بچش نداره. یناراحت شدم که ستاره من حس خوب

 .افتهیبه فکر سقط بچه ن خداکنه

 ستاره

 از صبح استرس دارم خداکنه حامله نباشم. امروز

 .گهید میبر ای؟بیکنی:ستاره چکارملیسه

 _اومدم

 رفتم. رونیرو برداشتم از اتاق ب چادرم

 رفتم. رونیاز خونه ب دمیکفشم رو پوش ن،ینبود احتماالً رفته تو ماش لیسه

 نشستم. نیبود ورفتم تو ماش نیتو ماش لیسه
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 حرکت کرد. شگاهیهم به سمت ازما لیسه

 قشنگ بود. یلیخ شدیاهنگ پخش م نیماش تو

 لبخند دلبسته دلم هیبه  بازم

 ساده وابسته دلم ی آواره

 خسته دلم از دست دلم غم

 دلم وونهید شونیپر مجنونه

 خونه دلم یدلم ب خونهیدلم م مونهیم رمیکه م ییجا هر

 شهیعاشقه هم شهیمن سر به راه نم دله

 شهیآخر گهیآخه بسه م گمیم

 کس یب مونهیباز م بستیمن با خودم غر دله

 حواسه سادست یاز بس ب شمیم خسته

 دلم مارهیدوست داره دلم حالش بده انگار ب دویحسه جد نیا

 دلم کارهیشده باز ب عاشق

 دلم رهیدلم با من مثه هر روز درگ رهیباز گ گهید یکی شهیپ

 دلم ریمن زد ز آرامشه

 شهیعاشقه هم شهیمن سر به راه نم دله

 شهیآخر گهیآخه بسه م گمیم

 کس یب مونهیباز م بستیمن با خودم غر دله

 حواسه سادست یاز بس ب شمیم خسته

 بستیمن با خودم غر دله
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 کس یب مونهیم باز

 از بس شمیم خسته

 حواسه سادست یب

 (ییپاشا یاز مرتض بی)حس عج

 .میدیرس شگاهیازما به

رو پارک کردواومد کنار من، هردو به سمت  نیهم ماش لیشدم سه ادهیپ نیاز ماش من
 .میرفت شگاهیازما

 هم اومد. لیبدم که سه شیرفتم تو اتاق تا ازما من

دستم رو  لیسه یول رفتیم جیکم سرم گ هیکه پرستار ازمن خون گرفت بلندشدم  یوقت
 نخورم. نیوقت زم کیگرفت تا 

 .میریبگ مییایرو بعداز ظهر ب شیجواب ازما گفتند

دستش  کیاومد تکدانه وک رونیاز مغازه ب یرفت تومغازه، وقت لیسه نیتو ماش میرفت
 بود.

 اگه بتونم بخورم. یگرسنه بودم ول یلیخ

ات  جهیرو به سمت من گرفت وگفت:بخور سرگ وهیوابم کیک ن،یاومد تو ماش لیسه
 خوب بشه

 یگرفتم وگفتم:مرس لیرو از سه وهیوابم کیک

 نتونستم بخورم. خوردیبخورم حالم داشت بهم م تارفتم

 شدم نخوردم  الیخیب نیهم یبرا

 ؟یخور ی:چرا نملیسه

 .خورهیبخورم حالم به هم م تونمی_نم
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 کم بخور. هی یتونی:اگه ملیسه

 تونمی_نه نم

 نزد. یحرف گهید لیسه

 .دمیخونه رفتم تو اتاقم وخواب دمیرس

 جواب  میرفت لیظهر با سه بعداز

 ومعلوم شد من حامله ام. میرو گرفت شیازما

 اونم سقط بچه بود. کردمیفکرم زیچ کیفقط به  دمیشن نویا یحالم بدشد ازوقت یلیخ

 .شدیسقط م دیبچه با نیا

بچه  هیبه همه اطالع داد که خدا به ما  لیخوشحال بودند سه یلیوخانوادم خ لیسه
 داده.

 .خواستمیبچه رو نم نیمن ا یول

 ماه بعد سه

 یمانع هیهربار  یبچه رو سقط کنم ول نیکردم تاا یهرکار  گذرهیمن م یماه از حاملگ چهار
 سقط کنم. متونستینم شدیم

 چیمن ه یبه بچه دل بسته ول اومدهین ایبچه رو دوست داره هنوز به دن یلیخ لیسه
 بچه ندارم. نیبه ا یعالقه ا

اومدن بچه  ایمن بعداز به دن نهیبیمنو نم ادیب ایاگه به دن ادین ایبچه به دن نیا خداکنه
بهش  یعالقه ا چیکه ه یزندگ نیبه ا تونمینم گهیود شمیوراحت م کشمیخودم رو م
 روتموم کنم. یزندگ نیا دیکنم هرچه زودتر با یندارم زندگ

 اومدم. رونیاز فکر ب لیسه یصدا با

 میدیشو رس ادهی؟؟پیی:ستاره کجالیسه



 

182 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  میدی_چقد زود رس

 یکه متوجه زمان نشد ی:شما تو فکر بودلیسه

رو ندارم  یکار  چیحوصله ه گهیشدم درخونه رو بازکردم وارد خونه شدم د ادهیپ نیماش از
 تموم بشه. یزندگ نیخدا کنه زودتر ا

 حموم. رمیوارد خونه شدوگفت:ستاره من م لیمبل نشستم سه یرو

 _باشه برو

به محمدم  دمیتخت خواب یحموم رفت منم رفتم تو اتاق لباسم رو عوض کردم رو لیسه
 کنه. مونیچندماه محمد همه کار کرده تامنو از سقط کردن بچه پش نیتو ا کردمیفکرم

 بود. لیبلندشد رفتم به تلفنش نگاه کردم موناخواهر سه لیسه لیموبا یصدا

 ندادم. یبازم جواب یهم زنگ زد ول گهیندادم، چنددفعه د جواب

 بعدش اس ام اس داد. قهیچنددق نکهیتاا

 .کشهیکه احسان داره منو م ایزود ب لیکردم وخوندم ونوشته بود:داداش سه بازش

 کنه. یکار  نیهمچ دیافتاده که احسان با یچه اتفاق یعنینگران شدم  یلیخ

 من زنگ نزد؟ یبه گوش یاومد وگفت:کس رونیاز حموم ب لیبعد سه قهیچنددق

 _مونا زنگ زد

 ؟ی:جواب دادلیسه

  کشهیاحسان داره منو م ایاس ام اس داد نوشته بود داداش ب ی_نه،ول

 ؟یکرد یوگفت:تو چه غلط ستادیمن ا یشد اومد جلو  یاعصبان لیگفتم سه نویتاا

 بدم. لیبه سه دیبا یچه جواب دونستمیبودم ونم دهیترس

 گفتم؟؟ یچ یدی:نشنلیسه

 نکردم ی_من کار 
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 جواب بده؟ ؟هان؟یمن زد ی: چرا دست به گوشلیسه

 .دهیم یامیپ نیگفتم:من از کجا بدونم مونا همچ نیهم یبگم برا یچ دونستمینم

 تخت افتادم، یزد تو صورت من، من هم رو لیگفتم سه نویتاا

 دستت بشکنه. یاله کردیدرد م یلیکه زدخ یلیس یجا اخ

 کردم. هیصورتم وگر یبگم دستم رو گذاشتم رو یز یچ گهید نتونستم

 .رونیاز خونه رفت ب دیهم لباس پوش لیسه

 درد داشت. یلیچکار کنم خ دونستمینم

 تم.کردم که از حال رف هیگر انقدر

 .دمیاز خواب پر یکس ینوازش دست ها با

منو کتک زده حالم  لیافتادم که سه نیا ادی یوقت کردیبود که داشت منو نوازش م لیسه
دستم رو گرفت وگفت:ستاره معذرت  لیبرم که سه رونیبدشد. خواستم بلندبشم از اتاق ب

 منو ببخش. خوامیم

نگفتم بازم خواستم برم که منو گرفت تو بغلش  یچیبهش نگاه کردم ه فقط
 جاست. نیتو جات هم یبر  ییجا زارمیوگفت:نم

 .نمتیبب گهید خوامینم خوره،ی_ولم کن بزار برم، حالم ازت م

رو  یخونه بابام، همه چ رفتمیپدرومادرم ناراحت بشوند وگرنه االن م خواستمیکه نم فیح
 .گفتمیم

که دوباره  دمیترسیم بردیخوابم نم یبخوابم ول لیتخت کنار سه یشدم همونجا رو مجبور
 منو کتک بزنه. لیسه

 .یکرد نکاررویخدا بگم چکارت نکنه که بامن ا لیسه

 لیخودم رو زدم به خواب تا سه یبودم ول داریبره من ب خواستیم لیکه سه یزمان صبح
 بودن من نشه. داریمتوجه ب
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 ورفت. دیمنو بوس یشونیموقع رفتن اومد پ لیسه

 پررو بود. یلیکارش بدشد.خ نیازا حالم

 ده بود که زنگ خونه زده شد. یها کینزد ساعت

 دید یاگه مامان صورتم رو م کردمیکاش دررو باز نم یدررو باز کردم مامان بود، ا رفتم
 .خواستمیرو نم نیمن ا یافتاده ول یاتفاق هیکه  دیفهمیم

 دارم. یشانس گند عجب

شده؟چرا صورتت  یگفت: ستاره چ دیوارتام اومدند تو خونه، مامان تا منو د مامان
 ه؟ینطوریا

 کردم. هیهمونجا بغل مامان گر دیرو گفت دوباره بغضم ترک نیتاا مامان

من دختر حاج رضا  شدمیاروم نم گهیمن د یداشت منو اروم کنه ول یسع یلیخ مامان
 کتک خوردم لیدل یتااالن از دونفر ب

واسه من باشه مگه من  استیغم وغصه تو دن یانصافه که هرچ نیخدا چرامن؟؟ا اخه
 همه غم وغصه داشته باشم؟؟ نیا دیچندسالمه که با

 انصافه؟؟؟ نیخودت بگو ا ای خدا

رو باارتام جمع کردند وبه من هم گفت:بلندشو  ازمیرفت تو اتاق، لوازم مورد ن مامان
  میلباست رو بپوش بر

 م؟ی_کجابر

 خونه ما میری:ممامان

 بابا رو هم ناراحت کنم. خوامیمن نم نجاست،ی_مامان من خونم ا

 رشدهیببرمت. االن هم د امیتا ب یزدیزنگ م دیبا شبیهمون د ،یکس ی:مگه تو بمامان

 من ........ دی_مامان شما بر



 

185 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  می:ستاره بلندشو برمامان

 اصرار مامان بلندشدم اماده شدم رفتم خونه بابا. به

 گهید دیشد اومد خونه تا منو د یاعصبان یلیرو به بابا گفت، بابا هم خ یهمه چ مامان
 .نجایا ادیب دیزنگ بزن لینتونست اروم بمونه وگفت به سه

 بودم. دهیند ینطور یوقت بابا رو ا چیبودم ه دهیترس یلیخ

 لیسه

ستاره نبود  یکردم ول رورویستاره رو صدازدم جواب نداد کل خونه رو ز یخونه هرچ رفتم
 .دادیزنگ زدم رد تماس م لشینگرانش شده بودم به موبا یلیخ

 .ارهیسرخودش وبچه ن یینگرانش شدم. خدا کنه بال یلیکجارفته خ دونمینم

 بره؟؟ تونهیمبل نشستم تو فکربودم که ستاره کجا م یرو

 رو برداشتم. یرفتم تو اتاق، گوش عیزنگ خورد سر میگوش

 بود:بله ارشام

 : سالم ارشام

 ی:سالم خوبلیسه

 خونه ما باش گهیربع د کیتا  لی:ممنون،سهارشام

 افتاده؟ ی:اتفاقلیسه

 یفهمیم ای:بارشام

 :باشه خداحافظلیسه

 :خداحافظارشام

 ستاره اونجاست؟اخه چرارفته؟ یعنیرو قطع کردم  یگوش

 رفتم خونه پدرستاره. عیشدم سر نیماش سوار
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 ه؟یبعدارتام گفت:ک هیرو زدم چند ثان زنگ

 دررو بازکن. لم،ی_سه

 مونیبود هم پش نییچشمم به ستاره افتاد که سرش پا یشد رفتم توخونه، وقت درباز
اگه به پدرش  یکه کردم هم خوشحال شدم که ستاره خونه باباش اومده ول یشدم به کار 

 .شهیم اهیگفته باشه روزگارم س

دختر  یزدم تا بفهم نویوگفت:امحکم زد یلیس کیمن قرار گرفت  یستاره اومد جلو پدر
 .یکه کتکش بزن ستیکس وکار ن یمن ب

 یچ ،یخواستگار  یکه اومد یروز  ارمیب ادتیزدم تا  نویهم زد وگفت:ا گهید یلیس کی
 .ینیدختر منو بب یحق ندار  گهیبهت گفتم، حاال هم برو د

 ستاره

 هملیسه یول زدیرو نم یوقت کس چیتعجب کردم اخه بابا ه یلیرو زد خ لیبابا سه یوقت
 منو نزنه. گهیتا د خوردیکتک م دیحقش بود با

 .رونینگو وبرو ب یچیفعال ه لیخواست حرف بزنه که بابا گفت:سه لیسه

 دیمراقب ستاره من باش رمیهم گفت:چشم م لیسه

 رفت. رونیب لیسه

 که نکردم کتک بخورم. یبه خاطر کار  دیحالم بدبود. اخه چرا من با یلیخ

 کردم. هیوگر دمیتخت خواب یتو اتاق خودم دررو بستم رو رفتم

 خوابم برد. یک دمیکردم که نفهم هیگر انقد

 محمد

 .اومدین یول ادیمنتظرش شدم ب یلیخ اومدین دنمیستاره به د امروز

 .ارهیسرخودش وبچش ب ییبال ترسمیم
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 همه عذاب بکشه. نیا دیکرده که با یاخه ستاره من چه گناه ایخدا

 یکنه. اخه من تحمل ناراحت دایهمه غم نجات پ نیبه ستاره من کمک کن تااز ا ایخدا
 باشه. نیهمه غمگ نیشاد باشه نه ا دیستاره رو ندارم ستاره من با

 ستاره

که  ییکردم محمد تااونجا فیمحمد تعر یرو برا یرفتم با محمد حرف زدم همه چ امروز
 تونست منو اروم کرد.

 تونمیم یاخه چطور  یکه ببخشمش ول خوادیواز من م زنهیبه من زنگ م یلیخ لیسه
 ببخشمش.

 هفته بعد کی

رو ببخشم دوباره برم  لیبا بابا حرف زد که من سه لیپدرسه گذرهیهفته است که م کی
 صاف نشده. لیمن هنوز دلم با سه یول م،یسرخونه زندگ

 ه؟یفتم:کزده شد گ دراتاقم

 نجایا لیتخت بلندشدم رفتم دررو بازکردم، تعجب کردم مادر سه یاز رو امدین یجواب
 .کردیچکار م

 ام؟یمن تعجب کردم وگفت:اجازه هست داخل ب دیفهم لیسه مادر

 دییشدم و با من من گفتم:ب_بله بفرما هل

 رفت سالم بدم. ادمی اصال

 رفت سالم بدم. ادمیهل شدم  دیخجالت گفتم:ببخش با

 نداره دخترم بی:علیمادرسه

 .مینیتوسالن بش میبر دیی_بفرما

 باخودت حرف بزنم. خوامیجا خوبه، م نی:نه هملیمادرسه
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  دینیبش یصندل یرو دیی_پس بفرما

 نمیشیتخت م ی:نه رولیمادرسه

 دیی_بفرما

 ست،ین یاجینزاشت وگفت احت لیمادرسه ارمیب ییکه چا رفتمیم رونیاز اتاق ب داشتم
 باهات حرف بزنم نیبش

گفت:دخترم پسر منو ببخش برگرد به  لینشستم مادرسه لیتخت کنار مادر سه یرو
 .تیزندگ

 بگم. یچ دونستمینم

کن پسرم  یتو بزرگوار  یول کردیاون کاررو م دیپسرم اشتباه کرده نبا دونمی: ملیسه مادر
 رو ببخش.

موضوع کنار  نیبتونم باا دیشا یببخشمش ول تونمیچرا دلم سوخت وگفتم: نم دونمینم
 .امیب

 دخترم ی:مرسلیمادرسه

 من برم خداحافظ اد،یب گمیم لیبلندشد وگفت:االن به سه دیمنو بوس لیمادرسه

 _خداحافظ

 نبود. نیمحمد انال یرو برداشتم رفتم تلگرام ول یرفت منم گوش رونیاتاق ب از

 کردم. یاهنگ پل هی

 دل بکنم تونمیکه دلم گرفته ونم نیا

 من تنها فقط خودمنم یدلتنگ لیدل

 بزنم  فقط واسه تو دیحرفامو با تموم

 من محدود شد یایشدم دن ایدن نیا ریدرگ
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 فراموش کردمت دارو ندارم دود شد یوقت

 اندازه داشت یمن از تو فقط عذاب ب یدور 

 ذاشتینگاهت منو تنها نم نکهیخبر از ا یب

 همه از تو دور شدم نیا کنمیلحظه که فکر م هر

 از خودم رهیگیدلم م رهیگیم میگر دوباره

 سپرد ییروزگار منو به تنها نیا همهمه

 برد ادتویاز دل من  آدماش و نیزم فکر

 دارم دوست داشتنم مهمتر از جون برام دوست

 گناهه که از تو بجز تورو بخوام نیبدتر نیا

 هنوز سازهیم امویتو دن یدستا سخاوت

 همه گناه من آغوش تو بازه هنوز نیا با

 )اعتراف از گروه سون(

 ستاره

 ماه بعد کی

 لویک۴۷وزن کم کردم از یلیمدت خ نیشدم تو ا یمن وارد پنج ماهگ گذرهیماه م کی
 امروز دکترگفت:اگه وزنت باال نره امکان سقط بچه هست. لو،یک۴۲شدم

 هرچه زودتر سقط بشه بهتره. خوامیبچه رو نم نیکه ا منم

 خانوم؟؟ ی:اماده شدلیسه

 امی_اره االن م

 مجبورم که برم. یول نمیبب اسررویبرم دوباره  خوادیپسرعمه منه، دلم نم یعروس امروز
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 نگرانم. یلیخ افتهین یکنه اتفاق خدا

 م؟یمبل نشسته بودوگفت:بر یرو لیسه رون،یب رفتم

 می_بر

 رفت منم در ها رو قفل کردم رفتم. رونیب لیسه

 همه استرس چکار کنم. نیباا دونستمیاسترس داشتم. نم یلیخ

 اهنگ شیاهنگ گذاشت حواسم رفت پ هی لیسه

 چقدر حال من بهتره از اون کنارت

 

 داشت شهیروزا م نیکه ا یحال

 

 داشتم گرفت یهر چ ایدن اگه

 

 دستاتو تو دستام گذاشت یول

 

 همدست بود شهیتا کجا م بگو

 

 ماست یراهه هم پا یکه ب یراه تو

 

 تر از شبه کیکه تار یصبح چه
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 ماست یایشب که کابوس رو نیا تو

 

 چشمات پر کن نگاه منو با

 

 تره یعمر از وهم خال کی که

 

 نیلحظه هامو بب نیتر یقیحق

 

 تره یالیاز آرزو هم خ که

 

 همدست بود شهیتا کجا م بگو

 

 ماست یراهه هم پا یکه ب یراه تو

 

 تر از شبه کیکه تار یصبح چه

 

 ماست یایشب که کابوس رو نیا تو

 )همدست از گروه سون(

هنوز  میسمت مشخص شده رفت کیشدم هرکدوم به  ادهیپ نیاز ماش میدیتاالر رس به
 بودند. اومدهیمهمون ها ن
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مبارک باشه انشاهلل خوشبخت  یوگفتم:سالم عمه خوب کشیورفتم نزد دمیرو د عمه
 بشوند.

  یمرس زمی:سالم عزعمه

 رو به عمه گفتم:عمه با اجازه دمیرو د مامان

 زمی:بفرما عزعمه

 .دیحرکت کرد ریمامان روبهش سالم دادم ومامان هم گفت:ستاره چقد د شیپ رفتم

 .رشدیکارداشت د لیسه یکاشون، ول میوزودتر برس میزودتر حرکت کن می_خواست

 ای:باشه برو لباست رو عوض کن بمامان

 _باشه.

کم هم  هی دمیبود پوش یکه برداشته بودم به رنگ کالباس یاتاق پرو لباس مجلس رفتم
 مامان. شیکردم رفتم پ شیارا

 بهش سالم نکردم. یول دمی(رو هم داسر یعمو)مادر زن

 ساعت بعد همه مهمون ها وعروس ودامادهم اومدند. میمامان نشستم ن شیپ

 ندارم. دنیمن اصال حال وحوصله رقص یول دنیرقصیم همه

 .داکنمیاسترس نجات پ نیزودتر تموم بشه من از ا یعروس نیخداکنه ا فقط

 یعروس وداماد رو تاخونشون همراه میلباس رو عوض کرد میشام خورد نکهیبعدازا
 .میکرد

 هم با ما اومد مامان وبابا وارشام هم باهم بودند. ارتام

 .دمید اسررویلحظه  هیکه  میرفتیعروس م نیپشت ماش میداشت نیماش تو

 شد. شتریاسترس من هم ب دمید اسرروی یوقت

 خدا لعنتت کنه. اسری
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 .دندیجوون ها اومدند وسط رقص میدیخونه عروس وداماد رس به

 گوسفند کشتند. بعد

 من افتاد. یپا یترقه جلو هیشدند که  یم ادهیپ نیوداماد داشتند از ماش عروس

افتادم  یشدت هیکه با  مردمیگرفت وپام سوخت داشتم از درد م شیوشلوارم ات چادرم
 سیشد بعدش احساس کردم شلوارم خ یدلم خال ریز یز یچ هیکه احساس کردم  نیزم

 شد.

 شد یچ دمینفهم گهیحال رفتم ود از

 لیسه

سمتش وبغلش کردم لباسش  دمیدو عیواز حال رفت سر نیستاره افتاد زم دمید یوقت
 یخودت به ستاره من کمک کن تا اتفاق افتهین یستاره من اتفاق یبرا ایپراز خون بود خدا

 .افتهیبراش ن

 یپا دمید یحرکت کردم وقت مارستانیگذاشتم به سمت ب نیتو ماش عیرو سر ستاره
 ستاره سوخته حالم بدتر شد.

 زنگ خورد پدر ستاره بود میگوش

 _بله

 شد؟؟ یستاره چ ل،ی:الو سهپدرستاره

 وخته.پاش س مارستان،یب برمشی_ستاره حالش بده دارم م

 مییای:باشه االن ماهم مپدرستاره

 دمیرس مارستانیبه ب عیرو قطع کردم سر تلفن

 شده؟ یبردم چندتا پرستاراومدند گفتند:چ مارستانیبرانکارد اوردم ستاره رو داخل ب هی

 افتاده. یز ی_ترقه زدند پاش سوخته حامله هم هست به خونر



 

194 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قهیدکتر باالسرش رفت بعداز چنددق هیبعد  قهیاتاق، چنددق کیبردند تو  ستاره
 اومدوگفت:بچه سقط شده.

 من مهمه. یاالن فقط جون ستاره برا یخدا بدبخت شدم ول یوا

 ستاره

نفر  کیافتادکه  ادمیاتاق بودم به دستم سرم وصل بود  هیچشمام رو باز کردم تو  یوقت
چه  یعنیادم افت یز یوبه خونر نیمن ترقه انداخت پام سوخت وافتادم زم یپا یجلو
 سربچه اومده؟؟ ییبال

 ؟یاز پرستارااومدتواتاق وگفت:سالم بهوش اومد یکی

 افتاده؟ ی_سالم چه اتفاق

 رفت. رونینگران نباش امپول به سرم من زد ودوباره ب ستین یچی:هپرستار

خدا  یکجاست؟؟وا لیمامانم کجاست ؟اصال سه دونمینم یول خواستیمامانم رو م دلم
 چرا من تنهام. ست؟یمن ن شیپ یخودت کمک کن چرا کس

نگرانت  یلی.خیبهوش اومد زدلمیوارد اتاق شدوگفت:عز لیتوفکربودم که سه ینطور یهم
 بودم.

 مامانم کجاست؟ لی_سه

 کم سردرد داشت رفت خونه. هی:مامانت لیسه

 افتاده؟یمامان وبابام ن یکه برا یاتفاق ؟یگیراست م لی_سه

 .افتادهین یاتفاق زمیعز:نه لیسه

 نجام؟یچرا من ا لی_سه

 :ترقه انداختند پات سوختهلیسه

 افتادم. یز یبه خونر ادمهیشد؟من  یپس بچه  چ لی_سه
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 :اوممم، بچه هم ......لیسه

 ؟؟ی_بچه چ

 میاریب گهیبچه د هیدوباره  میتونیما هنوز هم م ی:بچه سقط شد وللیسه

 بروز ندادم. یته دلم خوشحال شدم ول از

 ناراحت بوده نیهم به خاطر هم لیسه پس

 بود؟ یترقه کار ک لی_سه

 مشخص نشده ل؛هنوزیسه

 بوده. اسریترقه انداختن هم کار یعنی ایخدا

 حداقل بگو که خودم رو اماده کنم. یار یقراره سرمن ب یچه اتفاق گهید ایخدا

 محمد

 تنها نگران ستاره شدم. نجایباز دوباره من ا اومدهیستاره ن چندروزه

 .کنهیفرق م یلیخ گهید یها یبا نگران ینگران نیا یول

 ادیسرستاره من ن ییبال ایخدا

 ستاره

 هفته بعد کی

 چکار کنم. دونمیونم ستیاصال حالم خوب ن امروز

منو طالق بده تا من راحت بتونم خودم رو  لیخسته شدم خدا کنه سه یزندگ نیاز ا گهید
 بکشم.

رو  یرنگ خوش تونمیچرا نم یدیهمه عذابم م نیاخه من چقد جون دارم که ا ایخدا
 .نمیبب

 منو بکش وراحتم کن. ایخدا
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کنم بگم اولش که خواستم  فیمحمد تعر یرو برا نازیفر یماجرا خوامیکه م چندروزه
که به  دمیومنو هک کرد منم ترس دیفهم نازیفر یبوده ول لیدل نیباهات دوست بشم به ا

 رو بگم. نازیفر هیقضمحمد 

 .کشهیموندم چکارکنم؟ عذاب وجدان داره منو م حاال

 دادم امینبود بهش پ نیرو برداشتم محمد انال میگوش

 دونم از كجا شروع كنم؟ نمي

كشته  كاش بدوني كه ’ خوبيت از اميدت از حرفهاي پر از ماهت يا از چشات كه من از
چه قدر دوستت دارم كاش بدوني ارزشت بيشتر از اين حرفهاست تو برام مثل باروني كه 

برام هميشه سبكي مياره مثل بارون از آسمون به دل عاشق من مي باره مثل بارون 
خوبه بودنت چه خوبهه احساست و حتي لمس  چهصدات براي دل آدمي آرام و نرمه 

بهت بگم باهات ’ حرفهاي دلم’ بزارم’ كردنت انقدر دوست دارم به اون شونه هات سرم
’ گريه كنم باهات بخندم و هر لحظه به چشماي پر مهرت نگاه كنم چون اون چشمات من

زده ميشم از  نيه جوري اروم و هيجا نمتیبیبه زندگي بيشتر وابسته مي كنه. هر موقع م
به تو ميسپارم اگه تو دلم باشي باور نميكني ميگي ’ خودم از بودنم جدا ميشم و خودم

اين دل هموني كه فكر ميكنم دوستم نداره ولي كاش از چشام بخوني كه حتي بودنت 
گفتنت خواستنت و همه چيزت برام از همه كس باارزش تر. مي دوني ، زندگي من مثل 

نقطه ي سفيدش هستي و هر لحظه كه عشق من به تو زياد مي شه  ويه كاغذ سياه كه ت
اون نقطه به اوج خود مي رسه و بزرگتر مي شه و زندگي يه رنگ ديگه با تو مي گيره 

هيچ كس تو رو از من نمي تونه بگيره حتي خودت چون اسمت ، عشقت و بودنت تو 
شه عشقت بـــــرام  كدلم حك شده و محاله كه پاك شه يعني خودم هم نمي زارم پا

مثل گلهاي بهاري هر روز تازه تر مي شه به جاي اينكه تكراري شه هر روز بوي قشنگتري 
به خودش مي گيره عشقت برام خيلي تازه و تازه تر هست مثل بوي بارون مثل بوي 

 ياسمن انقدر از ته دل نفس مي كشم تا بيشتر به بودنت و عشقت معتاد بشم.

 ماه بعد کی
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 یزندگ نیبه ا گهید تونمیتمومش کنم نم دیخسته شدم هرچه زودتر با یزندگ نیازا گهید
 ادامه بدم.

 زنگ زدم. لیسه به

 :جانملیسه

 ی_سالم خسته نباش

 ؟یخانومم، خوب ی:سالم مرسلیسه

 ی_مرس

 ؟یدار  ی:کار لیسه

 خونه؟ ییایم یک لی_سه

  امیم رتریکم د هی:امروز لیسه

 _باشه خداحافظ

 :خداحافظلیسه

 هام. یرو قطع کردم به محمد اس ام اس دادم منو ببخش به خاطر تمام بد یگوش

 رو خاموش کردم. یگوش بعدش

 بودم که خودم رو راحت کنم. یز یتو اتاق دنبال چ رفتم

 ادکلن، برداشتم زدم شکستم. شهیخورد به ش چشمم

 .دمیرگ دستم گذاشتم وبر یرو برداشتم رو شهیاز ش کهیت هی

رنگ قرمزه که منو  نیحاال هم یاز رنگ قرمز متنفر بودم ول شهیهم مردمیاز درد م داشتم
 .دهینجات م

 شدم. هوشیوب دمینفهم یچیه گهید

 محمد
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نگران ستاره شدم، اصال اروم وقرارندارم امروز باهاش حرف زدم حالش  هویچرا  دونمینم
 خوب بود.

 از کجااومد. یدلشوره ونگران نیا یدفعه ا هی دونمینم یول

 اس ام اس داشتم بازش کردم:منو ببخش هیرو برداشتم  یگوش

 که ببخشمت. یچ یعنی

 باشه. افتادهیستاره من ن یبرا ینه، اتفاق ایبه سرم زد نه خدا یفکر  هی

 خدا خودت کمک کن. یوا

 لیسه

 شدم به سمت خونه حرکت کردم. نیسوار ماش دیخورده طول کش هیکارم  امروز

کنم که کارم  یعذرخواه نکهیرو برداشتم به ستاره زنگ زدم که حالش رو بپرسم وا یگوش
 .دیطول کش

با ستاره  شیساعت پ مینگران شدم من که ن یلینداد خ یزنگ زدم ستاره جواب یهرچ
 حرف زدم حالش خوب بود.

 سرعت به سمت خونه حرکت کردم. نیبااخر

 خونه شدم. وارد

 مخانووم یی_ستاره،ستاره، کجا

 دهینم یستاره کجاست که جواب دونمینم

 ستاره من غرق درخون بود. ا،یخدا یتو اتاق، وا رفتم

 شده . ینطور یستاره من چرا ا ایخدا

 خودت ستاره منو نجات بده. ایخدا

 .دیکشیستاره، هنوز نفس م کینزد رفتم



 

199 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .رفتیخون ازش م ینطور یهم ن،یبغلش کردم بردم تو ماش عیسر

 رو گرفت. نمیماش یافسر جلو هیروندم که  یسرعت م نیبااخر

 من برم خانومم حالش بده. دیروزدم کنارگفتم:سالم بزار نیماش

 :شمابرودوگفتیرود نیداخل ماش افسر

 رفتم. مارستانیسرعت به سمت ب با

 عیاومد وگفت:خانومتون سر رونیربع از اتاق ب کیباال سر ستاره، بعداز  دکتراومدورفت
 به اتاق عمل منتقل بشوند. دیبا

سرستاره من  ییچه بال ایحالم اصال خوب نبود خدا ن،یخدا، همونجا افتادم زم یوا
 اومده.

 خودت نجاتش بده. ای. خداافتهیستاره من ب یبرا ینزار اتفاق یول ریجون منو بگ ایخدا

 تا خوشحالش کنم، فقط تو نجاتش بده. کنمیم یستاره حالش خوب بشه هرکار  اگه

 زنگ خورد مادرستاره بود. میبودم که گوش توفکرستاره

 _بله

 یخوب لی:سالم اقا سهمادرستاره

  ی_مرس

 .دهیرو جواب نم ی:ستاره کجاست؟چرا گوشمادرستاره

 .دندیفهمیم دیاول واخر که با یبگم، ول یچطور  دونستمینم

 _راستش ستاره، چطوربگم.....

 شده؟ ی:نصف عمر شدم، بگو چمادرستاره

 افتاده بود االن هم تواتاق عمله هوشیرفتم خونه ستاره ب_من 

 شده؟ ی: چمادرستاره
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 کرده. ی_فکرکنم خودکش

 حضرت عباس، بچم ای: مادرستاره

 شده؟ یگفت:مامان چ دمیارتام رو شن یفقط صدا اومدین ییصدا گهید

 رو قطع کردم. تلفن

 ؟؟یکرد نکاررویستاره چرا با خودت ا اخه

 ؟؟یمن و پدر ومادرت رو زجر بد یخواستیم

حضرت عباس خودت تو واسطه شو تا خدا ستاره منو نجات بده من بدون ستاره  ای
 .رمیمیم

 دوباره زنگ خورد . میگوش

 _بله

 سرستاره اومده؟ ییچه بال ل،ی: سهپدرستاره

  دونمی_منم فعال نم

 : االن کجاست؟پدرستاره

 _اتاق عمله

 ؟ مارستانی: کدوم بپدرستاره

 ).........(مارستانی_ب

 . خداحافظامی: باشه االن مپدرستاره

 _خداحافظ

 بعد پدرومادر ستاره اومدند. قهیدق ده

 . حالش مساعد نبود.کردیم هیفقط گر مادرستاره



 

201 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

اوردند دکتر گفت حالش بهتره تا چند ساعت  رونیساعت بعد ستاره رو از اتاق عمل ب کی
 ادیبهوش م گهید

 .افتادیستاره ن یبرا یشکر که اتفاق خدارو

 محمد

ستاره افتاده  یبرا یچه اتفاق دونمینم دهیجواب نم زنمیستاره زنگ م یبه گوش یهرچ
 ینطور یاز ستاره به من برسون من ا یخبر  هی ایخبرم، خدا یدوهفته است که ازش ب

 .رمیمیم

شده همه جمع  یهمه دور هم جمع شدند وگفتم:خبر  دمیرفتم که د رونیاتاق ب از
 ن؟یشد

 کارت دارم نیابشی:ببابا

مهسارو مشخص  فیتکل دیامشب با نیمبل کنار داداش نشستم وباباگفت:هم یرو رفتم
 .یکن

 .خوامیرو مشخص کردم من مهسارو نم فشیکاررو کردم تکل نی_من قبال ا

مهسارو به  دی:من به عمه وشوهرعمت قول دادم که مهساعروس منه وتوهم بابابا
 .یقبول کن یهمسر 

 .کنمینم نکاررویا_من 

 یکنی:مبابا

 نداره یا دهی_بحث کردن با شما فا

 :صبرکن هنوز حرفام باهات تموم نشدهبابا

 من حرفام رو قبال زدم ی_ول

 مهسا یخونه عمت، خواستگار  میریم یشی:فرداشب حاضرمبابا

 امینم ییمن جا د،یخودتون بر دی_شما اگه خواست
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رفت واز حال  جیشد سرم گ یچ دونمیبرم که نممبل بلندشدم که به سمت اتاقم یازرو
 .دمینفهم یچیه گهیرفتم ود

 ستاره

 .ستیمن اصال خوب ن یروح تیشدم. وضع صیترخ مارستانیهفته است که از ب کی

 نمشیدوست دارم بب یلیازش ندارم خ ینشون چیطرف دلتنگ محمدم هستم ه کیاز
 بود. نازیباهات دوست شدم فقط به خاطر فر نکهیا یرو اعتراف کنم بگم اول برا یهمه چ

 حالم گرفته شد. کنندیم هیهمه خانوادم حالشون بده وگر دمیکه بهوش اومدم د یروز 

 خوامیبگم من طالق م لیبه سه خوامیم یول شهیلحظه از من دور نم کیهم که  لیسه
 ادامه بدم. یزندگ نیبه ا تونمینم گهید

 تاازش بخوام منو ببخشه. داکنمیاز محمد پ ینشون هیکنه بتونم  خدا

 ؟یوارد اتاق شدوگفت:سالم خانومم خوب لیسه

 ی_سالم مرس

 خونه. امیزود ب یکه گفت ی:بامن کاردار لیسه

 _اره

 ؟ی:خب بگو چکار دار لیسه

 _راستش......

 بگو یخواهیم ی:راحت باش هرچلیسه

 ازش بخوام منو ببخشه داکنمیتامحمد رو پ یکنی_کمکم م

 !!؟؟یکه عاشقش ی:محمد همون پسر لیسه

 _اره

 :باشه خانومم لیسه
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  ی_مرس

 ، من برم فعال خداحافظ کنمی:خواهش ملیسه

 _خداحافظ

 رفت ومن تنها تو اتاق موندم. رونیاز اتاق ب لیسه

خونه  نیهم یبرم، وبرا لیاومدم بابااحازه نداد که من خونه سه مارستانیکه از ب یوقت از
 بابا اومدم.

 لیسه

مدت ستاره عاشق  نیچراتوا دونمیدنبال محمد، حالم بدشد نم میستاره گفت بر یوقت
 ونکردم. کردمیم دیبا یمن نشده مگه چکار 

 چرا ستاره عاشق من نشده. یکه از جون خودمم گذشتم ول من

 بکنم؟خودت بگو دیمن چکار با ایخدا

 ستاره تو سرم اکو شده بود. یشدم صدا نیماش سوار

 بکنم. دیبرم و چکار با دیکجابا دونستمینم دمیچرخیها م ابونیتو خ ینطور یهم

 اسری

با عمو رضا  یعمومهران داره تلفن دمیخونه بابا بزرگ با عمومهران کارداشتم که فهم رفتم
 .کنهیصحبت م

 .گهیم یچ نمیگوش دادم بب صبرکردم

 کرده؟ نکاررویاخه ستاره چراا:واقعا ، عمومهران

 ستاره چکار کرده ؟ یعنی زدندیدر مورد ستاره داشتند با هم حرف م پس

 کرده؟؟ یشده که خودکش وونهیمهران: مگه د عمو

 .کنهینم یوقت خودکش چیکرده؟ستاره من ه یمن ستاره خودکش یخدا یوا
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 ابونیتو خ ینطور یشدم، هم نیسوار ماش رون،یبدشد از خونه زدم ب یلیخ حالم
االن داره  یعنیه؟یکه االن ستاره تو چه وضع کردمیفکرم نیبه ا زدمیو دور م دمیچرخیم
 .افتهیستاره ن یبرا یاتفاق چیه ایخدا ره؟نهیمیم

 که احساس کردم سرم به دوران افتاده. کردمیفکرم ینطور یهم

 دورنشده بودم به سمت خونه رفتم. ادازخونمونیز

 شده؟ یگفت:چ دیروزدم مامان دررو باز کرد تامنو د زنگ

داد بزنم از خدابخوام که ستاره  خواستمیم شدمیم وونهیسرم رو گرفته بودم داشتم د منم
 .رهیستاره جون منو بگ یمنو نجات بده جا

نکن  نکاررویا گفتندیوم زدندیم غیظرف بود روزدم شکستم ومامان وسارا فقط ج یهرچ
 دست خودم نبود مرگ ستاره منو داغون کرد. یول

 اگه کنار من نباشه. یکنه حت یبمونه وزندگ دیبا رهیبم دینبا ستاره

فقط دوست دارم  ترسمینم یچیاز ه گهیمن د یول ادیمامان به بابا زنگ زد تا ب دمیفهم
 ستاره زنده باشه ونفس بکشه.

 ستاره منو نجات بده. ای:خدابلنددادزدم

کنه من  هیمن گر یابج دی. نه نباکردیم هیا افتاد که داشت مثل ابر بهار گربه سار چشمم
 که ستاره رو نجات بده. خوامینکردم فقط از خدا م یکه کار 

 ستاره

 دوروزبعد

 .ادینم ادمیچرا شماره محمد رو  دونمینم دانکردمیاز محمد پ ینشون چیه تااالن

شده وفقط اسم  ونهیبه کل د اسری مارستان،یبردند ت اسررویکه  دمیاز عمو مهران شن امروز
 .زنهیمنو صدام

 شدم. اسری یوونگیمن باعث د یعنی. ونمیهم مد اسریمن به دل  یعنی ایخدا
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 که تااالن دل سه نفررو شکستم. کنمیفکرم نیبود به ا ریاشک هام سراز ینطور یهم

 همه ادم رو بشکنم. نیدل ا خواستمیشد من نم ینطور یاخه چراا ایخدا

 کمکم کن. خودت

 محمد

 روز بعد هشت

 کجاهستم. قایاالن دق دونستمیبود نم دیرو باز کردم همه جا سف چشمام

 عالمه دستگاه به من وصل بود کی

 وارد اتاق شدند. عیسر یچندنفر 

 یدونیبودگفت:م دیکه روپوشش سف ییازان ها یکیکردند  نهیمنو معا نکهیا بعداز
 ه؟یاسمت چ

 نجایمن اسمم رو فراموش کرده باشم اصال ا شهیمگه م پرسندیسوال رو م نیاز من ا چرا
 .کنمیچکار م

 _اسمم محمده

 به بخش دیاقا گفت:منتقلش کن همون

 که صداش کردم رفتیم رونیاقا از اتاق داشت ب همون

 سوال بپرسم؟ هی تونمیم دی_ببخش

 یتونیاقا گفت:بله م همون

 کجاست؟ نجایکنم؟ایچکار م نجای_من ا

 .یومن هم پزشکتم، ده روزه تو کما بود مارستانهیب نجایاقا گفت:ا همون

 .ادینم ادمی یچیمن، چرا من تو کما بودم اصال ه یخدا یوا

 افتادم. نیزم یاز حال رفتم ورو ادیم ادمیفقط  من



 

206 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفت ومنو به بخش منتقل کردند. رونیدکترب

 به بخش منتقل شدم پدرومادرم داخل اتاق اومدند. یوقت

ببره که  یدختر  یخواستگار  خواستیحرف بابا افتادم حالم بدشد منو به زور م ادی یوقت
 بهش نداشتم وندارم. یعالقه ا چیه

 مادر فدات بشه، حالت خوبه. ی: الهمامان

 _خوبم

 .میارومش کن مینه من نه بابا نتونست کردیم هیفقط گر مامان

 رفت ومامان کنار من موند. خونهبابا

 نکرده باشه. یاالن کجاست؟ خودکش یعنیفتادم ستاره ا ادی

 االن مرده؟ یعنی

 چیبه مرگ ستاره فکرکنم، مطمئنم ستاره من زنده است ستاره من ه خوامیاصال نم نه
 .رهیمیوقت نم

 ادیفکرنکنم ز یز یکرد که به چسفارش یکرد ول صیبعد به اصرار من دکتر منو ترخ دوروز
 هم راه نرم.

 به ستاره فکرنکنم. تونمیمگه من م یول

 .داکنمیشده ستاره رو پ یهرجور  دیبا من

 دل من کوک با سازت یچه نساز  یبساز  چه

 ازتین یاوج غرورم سهم قلب ب ی همه

 من خوب با عشقت گرچه دورم از وصالت حال

 التیواسه من بس خ اتیرو یمن کاف واسه

 لحظه تو خواب کی یبودن کنارت حت آرزوم
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 چشم من پر از جواب یچه نپرس یبپرس چه

 رمیقلب حق نیا یتو رهیگ یکس نم چیه جاتو

 رمیم یم یخوش قلبت بدون از یباشم تو اگه

 تو کنارم یچه بمون یتنهام بذار  یبر  چه

 هات باهامن من به قصه هات دچارم عاشقانه

 ستاره

خداکنه دلم دروغ  یمحمدم افتاده ؟ول یبرا یاتفاق هی گهیچراانقد نگرانم، دلم م دونمینم
 باشه. افتادهیمحمد ن یبرا یاتفاق چیبگه ه

 شروع به نوشتن کردم. شهیرو باز کردم مثل هم دفترم

 پرستمش ینام او که دوستش دارم و م به

 ام از اوست یهست ینام او که تمام به

 شود ینام او که باعث عشق و محبت در وجودم م به

 کنم یم ینام او که به خاطرش زنده ام و زندگ به

 قلب دوستش دارم.............. میدر اخر به نام او که واقعا و از صم و

  

       وجود نداشت . ییکاش جدا یا ایخدا

 چه............. یعنی ییجدا اصال

 ........ییلعنت بر جدا اخ

 .............ییجدا                                  

 کاشها وجود نداشت یا نیکاش ا یا
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 کنند یم دایرا پ گریکدیچرا تا دو نفر معشوق  ایخدا

 شوند چرا............... یهم جدا م از

 صفحه بعد دوباره شروع کردم به نوشتن: زدم 

 وفا بود یچه ب یکه نگ سمینو یاز تو م دارم

 ادم بدا بود هیشب یهمه خوب نیبا ا ینگ

 بخونه یکی دیکه شا سمینو یز تو ما دارم

 بدونه یکیبا خوندن نوشتم دردمو  تا

 بشه راحت المیتا خ سمینو یاز تو م دارم

 تو هستم موقع خواب دو سه ساعت ادی شهیهم

 یکه مهربون ییاز تو سمینو یاز تو م دارم

 یدون یترسم از همون که خوب م یم یاز چ یدون یم

 عاشقا دنبال اونن ایهمون که تو دن از

 نخونه یچکیغم ه ریخوام نوشته هامو غ یم من

 نازت منو از خودش بدونه یدارم چشمها دوست

خودم هم کجا  یگوش دونمیحوصلم سررفته نم یلیمامانم دست منه، خ یگوش امروز
 افتاده.

مشابه شماره محمد  یلیمامان زنگ خورد، شمارش خ یتو فکربودم که گوش ینطور یهم
 من بود. جواب دادم.

 _بله

 نی:سالم خوبخانوم

 شما؟؟؟ ،ی_سالم مرس
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 :بازهرا خانوم کاردارم.خانوم

 ن؟یهست یشما ک دیبگ شهی_م

 هستم. ی:من فاضلخانوم

 .رندیباشما تماس بگ گمیهروقت اومد م ستی_مامانم االن ن

 ی:مرسخانوم

 کنمی_خواهش م

 خداحافظ د،ی:سالم برسونخانوم

 _قربان شما، خداحافظ.

 اومد. ادمیرو قطع کردم شماره رو دوباره نگاه کردم شماره محمد  یگوش

 شماره محمده. نیخودشه ا اره

 کردم. ویمامان س یمحمد رو تو گوش شماره

دلم  یانه،ولیخودشه  دونستمیکرده بود نم رییعکس اواتارش تغ یول دمیتلگرام د تو
 همون محمد منه. نیا گفتیم

 ام دادم. یمحمد وبهش پ یو یپ رفتم

 ؟ی_سالم خوب

 ؟ی:سالم ممنون توخوبمحمد

 ؟ یمحمد هست ،توی_مرس

 :اره محمدممحمد

 محمد منه. نیخدارو شکر دلم راست گفته ا یوا

 کردم. داشیدلتنگ محمدم بودم خداروشکرکه پ چقدر
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 .میباهم حرف بزن ی_وقت دار 

 :ارهمحمد

 کردن. پیبدونه رو شروع کردم به تا دیکه محمد با ییزهایاون چ تمام

بود  یهرجور  یکنم ول پیتا تونستمیسخت م یلیخ دیلرز یکردن دستام م پیتا موقع
 کردم. پیتا

 یمیصم شیکیفقط با یول ادداشتمیز قیدوست ورف یعنینبودم  یباز  قیرف اداهلیز من
 بودم. 

 ن،یباغ ف میابریازدوستام بامن تماس گرفت وگفت ب یکیکه رفته بودم کاشان  یروز  هی
 کردم که بادوستام برم. یمنم ازخداخواسته قبول کردم به زورپدرم روراض

 شناختمشیهم همراه دوستام اومده بود ومن نم گهیدختره د هیرفتم  یوقت 
 یول هیدخترخوب دادکهیازدوستامه ظاهرش که نشون م یکیدخترخاله  دمیوبعدفهم

نداره منم کنجکاو شدم که بدونم چرا حال  یمشخص بود که حوصله درست وحساب
 شده. یبگم چ تبه دبعدیافتاده گفت: شا یوحوصله نداره، بهش گفتم اتفاق

 داده. امیشماره توتلگرام به من پ هی دمیروز د هی نکهیتاا 

 همون دختره است. دمیبعدش فهم 

 ازعشقش گفت که اونو نابود کرده. 

 کرده گفت اسم پسره محمد بوده . ی: اون بادل من باز گفت 

محمد  نیچت، منم ادرس چت روم دادم. اومد گفت ا یر یبه من گفت کجام یروز  هی
 هست که من عاشقش بودم. یهمون محمد

 یبه من ب لیچون تواون اوا یپسره شد نیا هیمنم چون ازتو متنفربودم گفتم عاشق چ 
پسره  نیباا یتونیمنم ازتو متنفرشده بودم بعدش دوستم گفت که م یکردیم یمحل

منم اهل دوست پسرنبودم بهش گفتم  یوبعدش ولش کن یوعاشقش کن یدوست بش
 اون موقع عقلم کجارفته بود که قبول کردم . دونمیاون اصرارکرد ومنم که نم یول تونمینم
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خداشاهده که من اصال به  یلازاون نبرم و یبه جون پدرومادرم قسم داد که اسم منو
قبول کنم  خواستمیومن نم یشنهاددادیکه به من پ یخودت بود نیا ومدمیسمت تو ن

 چیه چوقتیه یدوستم اصرارکرد که فقط چندروز باتو باشم من قبول کردم ول یول
که به  یخودت بود نیا یول کردمیم یدور واسه عاشق کردن تونکردم فقط ازتو  یتالش

 .یشدیم کیمن نزد

باعث  نیوا یدادیم یبه توگفتم وتوهم منو دلدار  میمدت که گذشت من اززندگ هی 
که فقط  یشدم طور  شترعاشقتیروز به روز ب نکهیکه من وابسته تو بشم تاا شدیم
رو بهم  یدوباره من همه چ ینفهم لیسه یباخواستگار  یول یمال خودم بش خواستمیم

بشم من توروباتمام  لیمن دوست نداشتم زن سه یزد من توروازدست ندادم ول
بگم  تونستمینم گهیدفعه د نیا یگرفتم که بگم ول میوجوددوست داشتم بازم دوباره تصم

برداشته بود گفت اگه  مویعروس یکه اون دختره هکم کرده بود تمام عکسا نیبه خاطرا
عذاب  یم ولومنصرف شد دمیمنم ترس نترنتیا زارهیعکساروم نیبه تو بگم ا یز یچ

هست که کردم من که تاحاال دروغ نگفته  یگناه نیبزرگتر کردمیگرفتم احساس م نوجدا
 روپنهون کرده بودم. یبزرگ نیبه ا یز یچ هیبودم ازدروغ متنفربودم حاال ازتو

چرا خدا  دونمینم کردیازتودوربودم منو نابود م نکهیوا شدمیم شترعاشقتیروزبه روز ب من
ازتو داشت منو  یطرف هم دور  هیبودم از اسردرعذابیطرف  هیاز نکارروکردیمن ا یبازندگ

هم زنگ زد  لیآن تب ولرز کردم وسه هیکه باتو بودم  یروز اخر  نیهم یبرا کردینابود م
به هدفم برسم همون  تونمیخونه منم خوشحال شدم که م امیرترمید کمیگفت که من 

منو  لیسه یواسه چ دونمینم یول کردمیدمیبا شیوقت پ یلیکه خ کردمیم دیبا یکار 
 برگشتم یزندگ نینجات داددوباره به ا

 از اشک بود. سیرو ارسال کردم دست به صورتم زدم که خ امیپ نکهیبعدازا

 . بخشهیمحمد منو م یعنی ایخدا

 خودت کمک کن که محمد منو ببخشه. ایخدا

 خش.ستاره گناهکاررو بب نیا یتونیام دادم:اگه م یبهش پ دوباره
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خدا ترا مورد  ینبودم ول ریاز تو دلگ چوقتی. من ه یمن یزده بودم تو ستاره  حدس
 . دمیکش یدوماه چ نیتو ا یدونیمغفرت خود قرار بده چون نم

 دلم برات تنگ شده بود یلی_خ

 ؟یکرد یاخه خودکش یواسه چ کردم،یتو داشتم دق م ی، ازدور  نطوری:منم هممحمد

و  یخسته شدم. پس چرا واسه من راحت گهیادامه بدم، د یبه زندگ گهید تونمی_نم
 .ستیارامش ن

 قول به من بده؟ هی: ستاره محمد

 ؟ی_چه قول

 یباش لیبا سه تیفقط به فکرزندگ یومردن فکرنکن یبه خودکش گهید نکهی:امحمد

 کنم یزندگ تونمینم گهی_من د

 یتونی:ممحمد

 رمیطالق بگ لیاز سه خوامی_م

 گناه داره لیکاررو نکن سه نی:امحمد

 خودش. یبره دنبال زندگ لیسه رمیگیکنم طالق م یزندگ تونمینم گهی_من د

 ییتو لیسه ی:زندگمحمد

 ستمین چکسیه یمن زندگ ستمی_نه من ن

 نکن. تیباخودت وزندگ نکارروی: امحمد

  تونمی_نم

 .خوادیرو م یمامان گوش یاومد تواتاق وگفت:ابج ارتام

 .دمی_باشه االن م

 .خوادیرو م ی_محمد من برم مامانم گوش
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 ایبرو دوباره ب زمی:باشه عزمحمد

 _باشه، فعال خداحافظ

 :خدانگهدارت.محمد

 محمد

 شکرت، ستاره من زنده است. ایخدا یوا

 خوشحال شدم. یلیستاره است خ دمیستاره اومد وفهم یوقت

 بزار ستاره زنده باشه یول ریجون منو بگ ایخدا

 ستاره

 روز بعد ده

من زن نگرفتم که  گهیم کنهیقبول نم یگفتم طالقم بده ول لیبه سه گذرهیروزه که م ده
 کنم. یطالق بدم من زن گرفتم باهاش زندگ

 موندم چکارکنم خداهم که منو فراموش کرده. گهید

 .زنمیدو ساعت باهاش حرف م یمحمد هم روز  با

رو به  لیخودت وسه یرو بکن ، زندگ تینکن زندگ نکاررویا گهیهرروز به من م محمدهم
 کنم. یزندگ تونمینم گهیمن د یهم نزن ول

 لیسه

بکنم که ستاره عاشقم بشه ، مگه من چکار کردم که ستاره با من  دیچکار با گهید دونمینم
 باعشقت ندارم. یمن که بهش گفتم مشکل کنهینکاررومیا

 یمشکل خوادیه ستاره منو نماگ خوامیستاره رو م یگرفتم من خوشبخت میتصم هی امروز
 کنه. یتا باعشقش زندگ دمیمنم طالقش م ستین
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ازاشک بود من  سیشده دست به صورتم زدم صورتم خ سیکردم صورتم خ احساس
کرده  هیعاشقش بودم گر یکه ازهمون اول بچگ یدختر  یکرده بودم برا هیستاره گر یبرا

مال من باشه ستاره دوست  تونهیستاره نم ستیستاره سهم من ن نمیبیاالن م یبودم ول
 ؟؟؟؟یاخه پس من چ یداره مال عشقش باشه ول

 ؟؟؟ یپس من چ ایخدا

 ستاره رو داشته  اهامیقبل ازازدواج فقط تورو یمثل روزا دیبا من

 عشقم رو از دست بدم؟ اسر،یبا  دنیجنگ یانصافه که بعداز کل نیاخه ا ایخدا باشم؟

 خونه بمونم . تونستمینم گهید رون،یخونه زدم ب از

 .اومدیبارون هم م رفتمیبرم فقط م دیکجا با دونستمینم

 .کنهیم هیخدا هم به حال من داره گر امروز

ونخواهد بود دل عشق  ستیاز ستاره دل بکنم ستاره دلش بامن ن دیبا هیمن هرجور یول
 .دهیدزد گهید یکیمن رو 

 نیبه من نگاهشون دلسوز بود من ا . مردمرفتمیراه م ربارونیز کردمیم هیگر ینطور یهم
 .خوامینگاه عاشقانه عشقم رو م هیخواستم من فقط  ینگاه هارو نم

 نگاه عاشقانه بکنه؟؟؟ هیکه عشقم به من  ادهیز یلیخ نیاخه ا خدااااا

 اخه انصافت کجارفته؟؟؟ ایخدا

 .ردمکیاهنگ رو هم زمزمه م رفتمیراه م ربارونیکه ز ینطور یاهنگ افتادم هم هی ادی

 ابونینم نم چترو خ بارونه

 بارون رهیدلم هواتو کرده ز بازم

 شهیمن کمتر نم هیدلتنگ

 شهیهم شمیپ یبمون یایب یکاشک
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 بارون رهیبازم دلم هواتو کرده ز ابونینم نم چترو خ بارونه

 شهیهم شمیپ یبمون یایب یکاشک شهیمن کمتر نم یدلتنگ

 گاهه هیمن فقط عشقه تو تک یراهه واسه  هیتو یخوب هیروزا دونمیم

 یمونیتو دلم م شهیخوشحالم هم یخونینگفته از چشام م حرفامو

 راهه هیتو یخوب هیروزا دونمیم

 گاهه هیمن فقط عشقه تو تک ی واسه

 یخونینگفته از چشام م حرفامو

 یمونیتو دلم م شهیهم خوشحالم

 دیچیبس تو خونه عطر تو پ از

 دیدیعاشقه من جز تو نم هیچشما

 هامیباورت شد دلواپس تا

 خوادینم یز یبه جز تو چشمام چ دمید

 بارون رهیبازم دلم هواتو کرده ز ابونینم نم چترو خ بارونه

 شهیهم شمیپ یبمون یایب یکاشک شهیمن کمتر نم یدلتنگ

 گاهه هیمن فقط عشقه تو تک یراهه واسه  هیتو یخوب هیروزا دونمیم

 یمونیتو دلم م شهیخوشحالم هم یخونینگفته از چشام م حرفامو

 راهه هیتو یخوب هیروزا دونمیم

 گاهه هیمن فقط عشقه تو تک ی واسه

 یخونینگفته از چشام م 

 یمونیتو دلم م شهیهم خوشحالم
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 (یشکوه ی)بارون از مهد

اول خواستم زنگ خونشون رو  دمیخونه پدرستاره د یخودم که اومدم خودم رو جلو به
 شدم. مونیپش یبزنم ول

 . دمیبرم که درباز شد ستاره رو د خواستم

 .کنهیستاره بودم که متوجه نشدم ستاره داره منو صدام یمحو تماشا انقدر

 ؟یدیشده؟چراجواب نم یچ ل،ی:سهستاره

 یباهاش حرف گهیپس منم د خواستیباستاره حرف بزنم ستاره منو نم گهید خواستمینم
مقدسه  شهیمن هم یتو ذهن وقلبم خراب بشه ستاره برا رستارهیتصو خوامینم زنم،ینم

 ومقدس هم خواهدبود.

 .کردیرو گرفتم ورفتم وستاره هم دنبالم اومد وصدام م راهم

 صبرکن نفسم گرفت. ل،ی:سهستاره

 ادی_ستاره بروخونه، بارون م

 یبر  ییجا زارمیخونه ما، نم یبارون اومد نیتوا یچ یبرا ی:تا نگستاره

 نکن، برو خونه یانقدلجباز  _ستاره خانوم

 رمی:نمستاره

بار ستاره  نیاخر یفقط برا ن،یاخر یبرا خواستیدلم م یلیداخل کوچه نبود خ چکسیه
 رو ببوسم.

 موقع بود. نینبود وبهتر یچکسینگاه کردم ه اطراف

 خوامیمن چکار م دهیستاره فهم دمیصورت ستاره، فهم یبردم جلو نییسرم رو پا اروم
 بکنم.

 .دمشیبوس قیعم یلیستاره گذاشتم خ یلبا یلبم رو رو نیمه یبرا



 

217 فحه ص                 کنید                      برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیهم یبرا کشهیاگه بمونم ستاره منو م دمیفهم دمیکه برداشتم تعجب ستاره رو درو لبام
دوباره ستاره  داریددیبه ام گمیخداحافظ م گمی. نممیمحظر، از هم جدابش ایگفتم:فردا ب

 خانوم.

 .کردیمات ومبهوت منو نگاه م ستاره

 .از اونجا رفتم من

داره  یا دهیستاره دلش با من نباشه چه فا یوقت یاز ستاره جدابشم ول خوادینم دلم
 .خوامیستاره رو م یخداقل با عشقش باشه خوشبخت بشه، من فقط خوشبخت

 ستاره

اومد.دوست  یبارون م دمیبارون رو شن یچکار کنم، صدا دونستمیتنهابودم نم توخونه
 نرم. رونیبه مامان وبابا قول دادم که از خونه ب یتوبارون راه برم ول رون،یداشتم برم ب

 خواستمیم دمیترس یلیخ دمیخونمون د یجلومرد رو کیاتاقم رو باز کردم که  پنجره
 بارون بود. سیبود که خ لیسه نیا دمیلحظه صورتش رو د هی یبکشم ول غیج

 .کردیموقع شب خونه ماچکارم نیجا ا نیا لیسه اخه

 شدوزنگ نزد. مونیانگارپش یزنگ رفت ول یرو دستش

موقع  نیاونم ا لیاومدن سه لیبدونم دل خواستمیرفتم، م رونیرو انداختم ازاتاق ب چادرم
 .هیشب چ

صداش  یمتوجه نشدهرچ یبه من مگاه کرد بهش سالم دادم ول لیکه بازکردم سه دررو
 .کردیم ریس یگر ید یایدن کیکردم بازهم متوجه نشد انگار تو 

 ؟یدیشده؟چراجواب نم یچ لیبلندگفتم:سه یبا صدا اخرش

 به من نگاه کرد وبعد رفت. قهیچنددق لیسه

 رو بدونم. لشیدل خواستمیرفتم همچنان م دنبالش

 صبرکن نفسم گرفت. ل،یبلنددادزدم:سه یبازم با صدا 
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 ادیگفت: بروخونه بارون م لیسه

 نکن بروخونه. یبرم خونه به من گفت:انقدر لجباز  خواستمیمن نم یول

 .کردیبه لبام نگاه م لیسه یمنتظر جواب بودم ول من

 لبام کاشت. یرو یقیلبام گذاشت بوسه عم یحرکت لباش رو کی تو

 نکارروکرد؟یبه لبم زدم چراا دست

 شده. یبه طالق راض لیسه یعنیشوکه شدم  شتریکه زد ب یحرف از

شده  سیخ ستادمیا ربارونیز ابونیوسط خ دمیخدارو شکر، به خودم که اومدم د یوا
 رفتم توخونه تا سرمانخورم. عیبودم سر

 .دمیتخت خواب یرو دمیدوش گرفتم اومدم لباس پوش هیرفتم  دمیاتاقم که رس به

 یچاره ا یول خورهیم یسخت یضربه  دونمیجدابشم م لیفردا فکرکردم که قرار از سه به
 . ستیجز جداشدن ن

 که تو فکر بودم به خواب رفتم. ینطور یهم

 لیسه

کنه عذاب بکشه،  یستاره با من زندگ ادیدلم نم یول نمیستاره رو بب تونمیاز فردا نم گهید
 خودش بره. یدنبال زندگ دیستاره با

کنارعشقش بمونه طعم  تونهیحداقل ستاره م ینتونستم کنار عشقم بمونم ول من
 بچشه. رو یخوشبخت

همه عذاب  نیعذاب بکشه ستاره من تحمل ا گهیستاره منو خوشبخت کن نزار د ایخدا
 کمکش کن شیرو نداره خودت توزندگ دنیکش

فقط  نم،یستاره رو بب یخوشبخت ستمیکنار با تونمیم یاز ستاره دل بکنم ول تونمینم من
خداکنه خوشبختش کنه اگه خوشبختش نکنه اگه ستاره منو عذاب بده خودم طالق 

 .رمیگیستاره رو م
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 من باشه زیعز تونهیم یتو ک جز

 تو قلب من جا شه تونهیم یک

 شه دایمثل تو پ شهیم مگه

 جز من زمیعز یوا زمیچ همه

 صهیتو حر دنیواسه د یک

 سهینویتو رو قلبش م اسم

 سهیخ دنتیهاش از ند گونه

 زمیعز یوا زمیچ همه

 قرارمیب ینباش تو

 ارمیبد م نمیبیم بد

 من حس ندارم تویب

 رمیگوشه گ رمیبه ز سر

 من تویب رمیبم کاش

 زمیهمه چ زمیعز یآ زمیچ همه

 بهتر از ما یما دوتا ک واسه

 ایامروز تا آخر دن نیهم از

 بهتر از ما یما دوتا ک واسه

 ایامروز تا آخر دن نیهم از

 زمیهمه چ زمیعز یوا زمیچ همه

 زمیهمه چ زمیعز یآ
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 زمیعز یآ آ آ آآآ آ زمیهمه چ زمیعز یآ

 من باشه زیعز تونهیم یتو ک جز

 تو قلب من جا شه تونهیم یک

 شه دایمثل تو پ شهیم مگه

 جز من زمیعز یوا زمیچ همه

 صهیتو حر دنیواسه د یک

 سهینویتو رو قلبش م اسم

 سهیخ دنتیهاش از ند گونه

 زمیعز یوا زمیچ همه

 ارمیبد م نمیبیبد م قرارمیب ینباش تو

 من حس ندارم تویب

 رمیگوشه گ رمیبه ز سر

 من تویب رمیبم کاش

 زمیهمه چ زمیعز یآ زمیچ همه

 محمد

 هر روز و هر لحظه شمیعاشقت م من

 یزن یبدون من قدم نم یابونیخ چیاز بارون توو ه دمیشن یتو عاشق من گهیبهم م قلبم

 هر روز و هر لحظه شمیعاشقت م من

 یزن یبدون من قدم نم یابونیخ چیاز بارون توو ه دمیشن یتو عاشق من گهیبهم م قلبم

 کنم یبودنتو حس م میزندگ یهمه جا من
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 ستیخواب کوتاه ن هیداشتنت  دوست

 گرفتار توام که اگه از دلت برم اونقدر

 ستیجا ن یمن توو زندگ یبرا

 رهیواسم نفس گ دنتید یکه چقدر لحظه ها یدون ینم

 رهیمونم و چشمام دنبال تو م یو خودم م یر  یم تو

 هر روز و هر لحظه شمیعاشقت م من

 یزن یبدون من قدم نم یابونیخ چیاز بارون توو ه دمیشن یتو عاشق من گهیبهم م قلبم

 هر روز و هر لحظه شمیعاشقت م من

 یزن یبدون من قدم نم یابونیخ چیز بارون توو ها دمیشن یتو عاشق من گهیبهم م قلبم

 یبار  یاون بغضاتو م یپا به پا یاز بارون دار  دمیشن

 یگرفتار  یمن به عشق و دلتنگ مث

 شهیکه داره تموم م یبدون دیبا تو

 ما نیب فاصله

 شهیهر شب داره لحظه لحظه از چشام جدا م یخواب یب

 شهیبا فکر تو دوباره وا م نفسم

 میچشم به هم زدن کنار هم هست هی تو

 فردا نیهم دیفردا شا نیهم دیشا

 هر روز و هر لحظه شمیعاشقت م من

 یزن یبدون من قدم نم یابونیخ چیاز بارون توو ه دمیشن یتو عاشق من گهیبهم م قلبم

 هر روز و هر لحظه شمیعاشقت م من
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 یزن یبدون من قدم نم یابونیخ چیاز بارون توو ه دمیشن یتو عاشق من گهیبهم م قلبم

 از گروه سون( شمی)عاشقت م

رو  شیستاره تو فکرطالقه من دوست ندارم زندگ شم،یعاشق ستاره م شتریبه روز ب روز
اگه پدرومادرم هم  یستاره، حت یخواستگار  رمیمن م رهیاگه ستاره طالق بگ یبهم بزنه ول

 .اندین

 .شهیبار ستاره مال من م نیا دمیستاره رو ازدست نم گهیبار د نیا

 ستاره

نزد االن هم دارم لباس  یحرف چیبابا ه رم،یرو گفتم، گفتم که طالق بگ یبابا همه چ به
 جدابشم. لیپوشم که برم محضر از سه یم

 ؟ی:ستاره هنوز اماده نشدبابا

 بابا امی_االن م

 .نیتو ماش رمی:من مبابا

 _باشه

 سرم مرتب کردم چادرم رو انداختم رفتم. یرو رو شالم

 من وبابا زده نشد. نیب یحرف چیه نیماش تو

 رو پارک کرد واومد. نیشدم باباهم ماش ادهیپ نیمن از ماش میدیمحضر رس به

 بابا به داخل محضر رفتم. همراه

 هم بودند. گهیودونفر د لیسه

 سالم اکتفا کرد. کیفقط به  دیکرد به من که رس یجلواومد بابابا سالم واحوالپرس لیسه

 دهیهم فا لیوسه منیزندگ یدلش رو شکستم ول دونمیبود م دهیرنگش پر یلیخ لیسه
 نداشت. یا
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 یجواب مثبت م لیسه یبه خواستگار  دیاز اول هم اشتباه بود نبا لیمن وسه ازدواج
 دادم.

شد  ریبه من کرد اشک از چشماش سراز یقینگاه عم هی لیطالق که خونده شد سه غهیص
 امضاکرد ورفت. ارهینتونست طاقت ب گهید

 شد. ریاشکش سراز یدفعه ا هی لیچراسه دونمینم

 .میامضا کردم بابابا به سمت خونه رفت منم

 محمد نبود ورفته بود. یرو برداشتم رفتم تلگرام، ول یگوش

 کاش محمد بود. یا

به  لیهام، سه یبه خاطر تموم بد کردمیم یعذرخواه لیاز سه دیگرفتم بارو لیسه شماره
 جبران کنم. یمن نتونستم حت یخاطر من جونش رو به خطر انداخت ول

االن  یول دادیم منویجواب تلفن ها شهیهم لیسه ده،یجواب نم زنمیزنگ م یهرچ
 ؟ دهیچراجواب نم

 سرخودش اورده باشه؟ ییبال نکنه

سر  ییبال خوامیمنه نم یها یبچگ یهمباز  لیباش، سه لیخودت مراقب سه ایخدا
 .ادیمن ب یهمباز 

 لیسه

اجازه رو  نیستاره ا دونستمیم یول رمیلحظه ستاره رو تو اغوشم بگ نیداشتم اخر دوست
 شد. داشونیاشک ها از کجا پ نیا دونمیفقط نگاهش  که نم نیهم یبرا دهیبه من نم

 رفتم. رونیامضا کردم از محضر ب عیسر

اشک هام دست خودم نبود دوست نداشتم خونه برم به پدرومادرم بگم همه  اریاخت گهید
 که من از ستاره جداشدم. دندیفهمیباالخره اول واخر م یتموم شد ول یچ
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ظهر بود مامان وبابا داشتند ناهار  میون کیساعت  دمیسمت خونه، به خونه که رس رفتم
 .خوردندیم

 ؟یکرد هیگر لی: سهدگفتیتا منو د مامان

 شد. یگفت:دوباره اشک هام جار جمله رو نیتاا مامان

 شده؟ ی:چمامان

 _مامان از ستاره جداشدم

نداشتند که ستاره از من خواسته تا  یوبابا تعجب کردند چون مامان وبابا خبر  مامان
 طالقش بدم.

 د؟یداشت یمشکل ؟چهیجداشد ی:واسه چبابا

 کنه. یبا من زندگ تونستی_ستاره نم

 :چرا؟؟مامان

 _منو دوست نداشت

که من  کردمیکه قبال خودم رو با ستاره تصور م ینتونستم بمونم رفتم تو اتاقم، اتاق گهید
ستاره مال من نبود ستاره حق نبود ستاره فقط وفقط مال  یشوهرشم ، ستاره مال منه، ول

 .دمشیبار هم ند کی یهست که من حت یپسر 

 خدا کنه ستاره منو خوشبخت کنه. فقط

خودش وصداش  یدلم برا یلیجواب ندادم خ یزنگ زد ول لمیبه موبا یندبار چ ستاره
 از االن به نبودنش عادت کنم دیبا ستین یچاره ا یتنگ شده ول

 فراموشم نکن یبرو، ول یبر  یخوایم اگه

 

 خاموشم نکن ینطور ی، ا نیقلبمو بب شیآت
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 اریصداشو در ن یبرو ، ول یبر  یخوایم اگه

 بزار یشعرعاشق هیترانه هام ،  نیا یبرا

 یبگو ، که از نگام خسته شد یبگ یخوایم اگه

 یو وابسته شد ری، اس گهینفر د کیعشق  به

 

 ام یادیز گهیبگو ، که من د یبگ یخوایم اگه

 ام یحس عاد هی گهیروح و قلب تو ، د یبرا

 شهیمن ، پنجره ها بسته م یبرا یبر  اگه

 شهیو دلخسته م ریمن دلگ یلحظه ها تموم

 رهیمن ، به اوج نا کجا م یصدا یبر  اگه

 ..رهیقلب من ، به قبر عاشقا م یها ترانه

 ۱۵۵#پارت

********************* 

 تو چه آسان بود یبرا خداحافظ

 واژه لرزان بود نیقلب من از ا یول

 داشت ییتو رها یبرا خداحافظ

 داشت ییمن غم تلخ جدا یبرا

 داشت ییمن غم تلخ جدا یبرا

 طلوع من غروب من خداحافظ

 خوب من محبوب یتو ا خداحافظ
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 طلوع من غروب من خداحافظ

 خوب من محبوب یتو ا خداحافظ

 تو طلوع پاک شبنم بود سالم

 وغم بود یکیظلمت تار غروب

 ها ییتو شروع آشنا سالم

 ها یها زمان همزبان یمهربان دینو

 سوزانم اشک یاز قطره ها غیدر

 دهیتو بر رخ چک دادیاز ب که

 آمد یزندگ خزان

 دهیرا ند یافسرده بعد از تو بهار  دل

 خداحافظ  خداحافظ

 خداحافظ  خداحافظ

 خداحافظ  خداحافظ

 خداحافظ  خداحافظ

 (یر ی)خداحافظ از احسان خواجه ام

 ستاره

 رو لو دادم. یاخرش نتونستم همه چ ینگم ول یز یخواستم به محمد از طالقم چ اول

 چرا احساس کردم محمد خوشحال شد. دونمینم

 شدم. الشیخیب گهینداد منم د یبهش زنگ زدم جواب یندارم هرچ یهم خبر  لیسه از

 ستاره
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 . و قطع کردم.یکردم گوش یخداحافظ نبیاومد تو اتاق منو صداکرد منم از ز مامان

 رفتم ، بابا هم اومده بود. رونیاتاق ب از

 .دیم:سالم بابا، خسته نباشمبل کنار بابا نشستم گفت یرو رفتم

 ؟یخوب ی:سالم دخترم مرسبابا

 ن؟یداشت ی_ممنون خوبم، با من کار 

 :ارهبابا

 من درخدمت شماهستم باباجون. دیی_بفرما

 نکن صبرکن تابگم. ی:انقد بلبل زبونبابا

 کنمی_چشم صبرم

 بگم؟ امنی یگیهم اومد کنار بابا نشست وگفت:رضا جان تو م مامان

 گمی:من مبابا

 : باشه تو بگو.مامان

 .رمیمیم یدارم از نگران دی_بابا بگ

پسرش  یبرا خواندیبا تلفن خونه تماس گرفته وگفته م یخانوم هی:ستاره امروز صبح بابا
 .یخواستگار  اندیب

 .اندیکه ب میما دختر ندار ی_ول

 .اندیاخرهفته ب یبرا میبگ میبه اون خانوم زنگ بزن یهست ی:اگه توراضبابا

 ازدواج رو ندارم. یجداشدم فعال امادگ لیبگم من تازه از سه یچ دونمی_نم

 .یازدواج بکن دیاول واخر که با ی:ولمامان

 مدت راحت باشم هی خوامیفعال به فکرازدواج باشم م خوامی_من نم
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 .؟هیپسره چطور مینیبب ادیبزار پسره ب یخواهی:حاال مبابا

طرف  هیاز  یرو تکرارکنم ول گهیاشتباه د هیدوباره  خواستمینبود نم یدلم راض نکهیباا من
گفتم:هرجور خودتون صالح  نیهم یدل مامان وبابام رو بشکنم برا خواستمیهم نم

 .دیدونیم

 مبل بلند شدم رفتم تواتاقم. یازرو

 .خوامشیمن نم یمن خواستگار اومده ول یبرم به محمد بگم که دوباره برا خواستمیم

 بود. نیمحمد افال ید تلگرام شدم ولرو برداشتم وار یگوش

 یشمس شدیشانس، من اگه شانس داشتم اسمم م یبخشک ستیمحمد هم که ن نیا اه
 خانوم.

 که خوابم برد. دینکش هیچشام رو بستم به ثان دمیتخت خواب یرو

 روز بعد سه

 هست یخواستگار ک نیاصال ا دونمیچکارکنم نم دونمینم رمیمیاز استرس م دارم

 ؟یدی:ستاره لباست رو پوشمامان

 .امیاالن م دم،ی_بله مامان پوش

 رفتم همه اماده بودند. رونیب ازاتاق

 که زنگ خونه به صدااومد. رفتمیم نییاخربودم که داشتم پا ی پله

 رفت دررو باز کرد وگفت:خواستگارا اومدند. ارشام

همه استرس از کجا  نیچراانقد استرس داشتم اصال ا دونمیبسته بود نم خی دستم
 شده. داشیپ

 وارد خونه شد که به نظرم اشنا اومد. ییاقا هیاز همه  اول
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کرد اومد سمت من وگفت:سالم شما ستاره  یبا بابا ومامان سالم احوالپرس نیا بعداز
 ؟یهست

 محمد بود. هیشب یلیاقاخ نیا

 :سالم بله من ستاره هستم.گفتم

 ستاره خانوم؟ ی:خوباقا

 ی_مرس

 ؟یخانوم وارد شد وگفت:سالم عروس گلم خوب هیمبل نشست بعد  یت رورف اقا

 ی_سالم مرس

 اخه من کجا عروس توام. شهیخانومه از اون هاست که زودپسرخاله م نیا

 کیکه نزد دمیرو د یمبل کنار همسرش نشست از اخر هم کس یخانوم هم رفت رو اون
 بود سکته کنم.

 محمده؟!!!! نیمن ا یخدا یوا

 محمد باشه. نیا شهیباورم نم نه

 د؟یمن وگفت:سالم عروس خانوم خوب کیاومد نزد محمد

 ؟یکنیچکار م نجایبگم انگار الل شده بودم فقط تونستم بگم:محمد تو ا یچ دونستمینم

 .دمیم حیبعد برات توض سی:همحمد

 _باشه

 ؟یر یگل رو از من بگ نیا یخواهی: عروس خانوم نممحمد

 _هان!!

 نداره.گل قابل عروس نازم رو نی:امحمد
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وگرنه پدرومادرت بهمون  ریشدم گفت:گل رو بگ جیگ دیچکار کنم محمد د تونستمینم
 .کنندیشک م

 قشنگه. یلیخ یحق با محمده گل رو از دستش گرفتم وگفتم:مرس دمید

 .رسهیعروس نازم نم یهم قشنگ باشه به پا ی:هرچمحمد

مبل کنار پدرومادرش نشست منم رفتم کنار مامان نشستم  یلبخندزدم محمدرفت رو هی
خجالت  کردمیمحمد رو نگاه کنم احساس م تونستمیاصال نم ن،ییسرم رو انداختم پا

 .کشمیم

 .زیبر ییمامان گفت:ستاره جان، مادر بلندشو برو چا قهیده دق بعداز

 _چشم.

 .ختمیر ییمبل بلندشدم رفتم تو اشپزخونه ، چندتا چا یازرو

 رو برداشتم. ییبسم اهلل گفتم وچا هیرو بردارم  ییچا تونستمینم دیلرز یم ستامد

 رو برداشت. ییتشکر کرد وچا هیمحمد  یمحمد دادم، بابا یاز همه به بابا اول

 به بابا دادم . بعدش

رو برداشت وگفت:دستت درد نکنه  یینگاه به من کرد بعدچا هی دمیمحمد که رس به
 .زمیعز

 _نوش جان.

 به مادر محمد دادم که گفت:دست عروسم درد نکنه. بعدش

 لبخندزدم وگفتم:نوش جان. هی

 خواستمینم ییخودم هم چا ستندیارشام وارتام ن گهیبه مامان دادم به نگاه کردم د بعد
 بخورم. ییچا تونستمیهمه استرس نم نیباا

 سرخ شدم. کردمیاشپزخونه ، اب به صورتم زدم احساس م رفتم
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 رفتم کنار مامان نشستم. رونیونه باشپزخ از

 معذب بودم. یلیخ شدمیمن بود از خجالت داشتم اب م یمحمد رو نگاه

بچه ها که االن منتظرند تا  نیا ،یسراغ مبحث اصل میگفت:خب زودتر بر پدرمحمد
 مشخص بشه. فشونیتکل

 .دونمیاز پسرتون نم یچیلبخند زدو گفت:من ه هی بابا

.اگه شمااجازه کنهیشرکت کارم هیداره تو  تیریارشد مد یکارشناس:پسرم محمد پدرمحمد
 محمد و دختر شما برند باهم حرفاشون رو بزنند. نیبد

 هست؟ یمشکل هیندارم برن با هم حرفاشون رو بزنند فقط  ی:من مشکلبابا

 ؟ی:چه مشکلپدرمحمد

 .ماه هست که از همسرش جداشده کی:دخترمن قبالً ازدواج کرده واالن بابا

 ستین یمشکل دونم،ی:بله مپدرمحمد

 کن. ییرو به من گفت:ستاره جان، اقا محمد رو به اتاقت راهنما بابا

 _چشم.

 سرتا سر وجودم رو گرفته بود. استرس

 مبل بلندشد همراه من به اتاق اومد. یهم از رو محمد

 .نیبش یصندل یبه محمد گفتم:رو رو

 .نمیشیتخت م یجا رو نی:نه هممحمد

 _باشه

رو  نجاستیمحمد االن ا نکهیدوست داشتم علت ا یلینشستم، خ یصندل یرو من
 بپرسم.
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ناراحت  یلیخ یکه حرف از طالقت زد یمحمد از کجا مغز منو خوند وگفت:وقت دونمینم
 .ارمیدوباره به دستت ب تونمیخوشحال شدم که  م یلیلحاظ خ هیاز  یشدم ول

باز  یول تیخواستگار امیب خوامیبه پدرومادرم گفتم:من م یطالق گرفت یکه گفت یروز 
 پدرومادرم مخالفت کردند.

شدند گفتند ادرس وشماره تلفن خونتون رو بدم، پدرم  یبعدش پدرومادرم راض دوروز
 کردند پدرم هم موافقت کرد تا باتو ازدواج کنم. فیکرد همه ازتووخانوادت تعر قاتیتحق

 .کنمیم یره خوشگلم خواستگار از ستا نجای:حاال من امحمد

 ؟ یکنیبا من ازدواج م ستاره

 باتو ازدواج کنم. تونمیزن مطلقه هستم نم هیکه من االن  یفکر کرد نی_محمد تو به ا

 ؟ یبا من ازدواج کن یتونینم زمی:چراعزمحمد

بود با  لیاگه قبل ازازدواجم با سه میاالن من وتو با هم ازدواج کن ستی_محمد صالح ن
بار ازدواج کردم و پدرومادرت هم  فکرنکنم  کیاالن من یکه زنت بشم ول کردمیسرقبول م

 باشند یازدواج راض نیازا

 .یخواستگار  یاومدند برا نجایهستند که االن ا ی:پدرومادرم راضمحمد

 کنم. یتو باز  یبازندگ تونمیمن نم ی_ول

 من تورو دوست دارم . یکنینم یمن باز  ی:تو بازندگمحمد

 .تونمیمن نم ی_محمد ول

 نکن  ی: ستاره لجباز محمد

 فکرکنم. دی_با

 ؟یشناسی: ستاره تو منو نممحمد

 بزنم. تیبه زندگ یصدمه ا خوامینم یول شناسمتی_م
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 پس بامن ازدواج کن. یزنینم میبه زندگ یصدمه ا چی:توهمحمد

 گفتم فرصت بده تا فکرکنم. نیهم یبگم برا یچ دونستمینم

 یتافکرکن دمیبهت فرصت م قهی:باشه پنج دقمحمد

 یوقت داد ادیز یکنی_فکرنم

تحمل ندارم از تو دور  گهیقربونت بشم زودفکراتو بکن من د یوگفت:اله دیخند محمد
 بمونم.

 _باشه.

 فکراتو بکن. عیاالن شروع شد،سر نی:از هممحمد

طرف دلم  هیمحمدرونابودکنم از  یزندگ خواستیطرف دلم نم هیچکارکنم از  دونستمینم
 بار هم محمد رو ازدست بدم . نیا خواستینم

 شرط؟ هیفکرکردن گفتم:باشه به  یبعداز کل باالخره

 باشه قبوله یمن قربونت بشم هرشرط ی:الهمحمد

 یوطالق رو قاط لیحرف سه چوقتیبه وجود اومد ه یاگه مشکل میازدواج کرد ی_وقت
 .یمشکل خودمون نکن

 قبوله. زمی: باشه عزمحمد

 .یفکرکن یخواهینم ی_مطمئن

 تو نشستم. یروبه رو نجای:من فکرام رو که کردم که االن امحمد

 ستین ی_باشه پس از نظر من مشکل

 میتو اتاق موند ادیز رون،یب می:باشه پس برمحمد

 .میکردم وگفتم:بر یخنده ا تک

 رفت منم پشت سرش رفتم. رونیتخت بلندشد از اتاق ب یاز رو محمد
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 مبل کنار مامان نشستم. یرو

 شد؟ یچ جهیگفت:خب نت پدرمحمد

 دیبگم که محمد به دادم رس یچ دونستمینم من

 جواب ستاره خانوم مثبته. دینداشته باش ی:اگه شما مشکلمحمد

شه عروس گلم، وگفت:مبارک با دیبلند شد اومد کنارمن نشست منو بوس مادرمحمد
 دیانشاهلل خوشبخت بش

 ی_مرس

انگشتر دراورد انگشتر تو انگشتم انداخت ومن رسمًا نامزد  هی فشیاز تو ک مادرمحمد
 محمد شدم.

من زوم شده، سرم رو بلندکردم محمد بود که به من نگاه  یرو ینگاه هیکردم  احساس
زد که خندم  یچشمک بامزه ا هی کنمیمتوجه شد که من دارم نگاهش م یوقت کردیم

 گرفت.

حرف زدند که بابا گفت هرچقدر دخترم بگه منم  هیبا پدر محمد درمورد مهر بابا
 گفتم:هرچقدر بابا بگه.

 سکه۴۱۴گفت: باباهم

 :باشه مبارکه.پدرمحمد

 دست زدند. همه

 خوامینم یحرف زدند که من گفتم عروس یهم نشستند درمورد عقدوعروس یساعت مین
 .رمیبگ یپسرم عروس یبرا خوامیمحمد گفت من م یبابا

 به اجبار قبول کردم. منم

من ومحمد خونده  نیب تیمحرم غهیص هیقبلش  رندیرو با هم بگ یعقدوعروس قرارشد
 بشه.
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 موقع رفتن ، اروم گفت:مواظب خودت باش محمد

 کردورفت. یچشمک زد وخداحافظ هی بعد

 هارو جمع کردم. وهیرفتند به مامان کمک کردم تام یوقت

 کجا گذاشتند رفتند ؟ یدفعه ا کیاشپزخونه رو به مامان گفتم:مامان ارتام وارشام  تو

 .رونیب میریبه من گفتند م دونمی:نممامان

 برم بخوابم ستین ی_اها باشه، کار 

 :نه برومامان

 ری_شب بخ

 .ری:شب تو هم بخمامان

 خوابم برد. دهیتو اتاق، انقدر خسته بودم که سرم به بالش نرس رفتم

 محمد

 خوشحال بودم که باالخره ستاره قبول کرد با من ازدواج کنه. یلیخ

شوکه شدم دوست نداشتم دوباره ستاره رو از  کنهیکه تو اتاق گفت:بامن ازدواج نم اولش
 دست بدم.

 .اوردمیداشتم بال در م یاز خوشحال کنهیستاره گفت بامن ازدواج م یوقت

 خوشحالم که قراره ستاره زن من بشه. یلیخ

 یکه ستاره رو به من رسوند یمرس ایخدا

 ستاره

 ماه بعد سه

در  نیخوشگل شده بودم منتظر بودم تا محمد ازا یلیبه خودم نگاه کردم خ نهیا یجلو
 .نهیمنو بب ادتایب شگاهیارا
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من خونه  ایمحمد خونه ما بود  ایسه ماه  نیسه ماه مثل برق وباد گذشت توا نیا
 محمد.

 خوب بود مثل خواهرم دوستش داشتم. یلیمحمد خ زنداداش

 محمد اومد. ایمحمد: ستاره جان ب زنداداش

 _اومدم.

 عشقم. یبه سمتم اومد وگفت:چه خوشگل شد عیسر دیاومد داخل تامنو د محمد

 وگفتم:خوشگل بودم دمیخند

 .دونمی:بله ممحمد

 .دیلبام گذاشت واروم بوس یلو، لباش رو روج اومد

 بشم. نیمحمد کمکم کرد تاسوار ماش م،یخارج شد شگاهیرو انداخت از ارا شنلم

 .یانقدناز بش کردمیخانومم فکرنم یخوشگل شد یلیمحمد گفت:خ نیماش تو

 تااالن خوشگل نبودم. یعنیرو لوس کردم وگفتم: خودم

 خوشگلتر  ی:خوشگل بودمحمد

 .یشد

 .دیمنو ند یمحمد خنده  یول دمیخند

 .میرفت میکه قرار بود عقد کن یبه اتاق میدیتاالر که رس به

 ناراحت بودند. یلیافتاد خ لیبه مادروخواهر سه چشمم

 نیبهش فکر نکن به ا زمیکه گفت:عز کنمیفکرم یکه به چ دیمحمد از کجا فهم دونمینم
 یشیفکرکن که امشب مال خودم م

 .دارهیکاراش برنم نیمحمد، االن هم دست از ا نیاز دست ا امان

 ربع بعد عاقد اومد شروع به خوندن خطبه عقدکرد. کی حدود
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 لم؟؟یوک ای:اعاقد

 خوادیم یرلفظیمحمد:عروس ز زنداداش

 عروس خانوم رو بده تابله رو بده. یرلفظی:اقا داماد زعاقد

گردنبند خوشگل بود که اسم من  هیجعبه دراورد درجعبه رو باز کرد  هی بشیاز ج محمد
 گردنبند حک شده بود. یومحمد رو

 _بااجازه پدرومادرم وبزرگترا بله.

 خودم هم خوشحال بودم . یدست وکل بلند شد همه خوشحال بودند حت یصدا

عروس وداماد  یرو دادم به زنداداش محمد وهمراه محمد بلندشدم به سمت سکو قران
 دند.کر دنیهمه شروع به رقص میرفت

 ممنونم که  ایخوشحال بودم که باالخره همسرمحمدشدم خدا یلیخ

 .یمثل محمد رو به من داد یهمسر 

کم  هی دیخب بلند بش دینیبش نجایتااخر هم دیخواهیمحمد اومدوگفت:م زنداداش
 .دیبرقص

 ؟یدیدور رقص رو به من م هیورو به من گفت: خانومم افتخار  دیخند محمد

 وگفتم:بله دمیخند

 قربون بله گفتنت بشم. ی:امحمد

 .دنیبه رقص میشروع کرد میمحمد رفت با

 هم گذاشته بودند یخداورد اهنگ

 رنینظ یزوج ب هیدوماد  عروس

 رنیگیوسط دست همو م انیم

 مجلس یدوماد ستاره ها عروس
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 با پرنسس رقصهیمون م شاهزاده

 هم یدوماد محو تماشا عروس

 هم یدایو دلداده و ش عاشق

 مونه لحظه هاشون یم یادگار ی

 بچه هاشون یقاب عکس برا تو

 من ومحمد بودند. دنیرقص یمحو تماشا همه

 .دیلبام گذاشت لبام رو اروم بوس یاهنگ بود که محمد اومد جلو، لباش رو رو یاخرا

از  دیخندیبوسه رو دوست داشتم به مامان نگاه کردم داشت م نیا یشدم ول شوکه
 خجالت سرخ شدم.

 خانومم؟ یرخ شد: چراسمحمد

 ؟یکرد نکاروی_محمدچراا

 به مادرخانومم ثابت کنم که چقدر خانومم رو دوست دارم خواستمی:ممحمد

 وونهی_د

 به خدا وونتمی:دمحمد

 نگفتم یچیوه دمیخند

 رفت و زنداداش محمد اومد کنارم نشست. ونیبه سمت اقا محمد

 محمد

من که  کنندیم یکه چرا ارتام وارشام با من بدرفتار  کردمیفکرم نینشسته بودم به ا تنها
 .ستمیباهاشون دشمن ن

 دمیکنارم نشسته سرم رو برگردوندم د یکیکه توفکربودم متوجه شدم که  ینطور یهم
 کنارم نشسته. لیسه
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 ؟یشناسی:منو ملیسه

 یشوهر سابق ستاره هست لیتو سه شناسمی_اره م

حساسه  یلیبهت بگم مراقب ستاره باش ستاره خ خواستمیم ،یشناسی:خوبه که ملیسه
بوده که  نیواز ستاره جداشدم به خاطر ا دمیمن زود کنارکش یدینزار ناراحت بشه اگه د

مراقب  خوامیحاال از تو م ارهیرو به دست ب خوادیکه م یبه عشقش برسه اون ارامش
 یستاره باش

  کنمی_نگران نباش خودم ازش مراقبت م

 ؟ی:دوستش دار لیسه

 خانومه یلیدوستش دارم، خ یلی_خ

  ی:خوبه که دوستش دار لیسه

 نزاشت من جوابش رو بدم . یبلندشدورفت حت لیسه

 .نهیبب یصدمه ا زارمینم کنمیاز ستاره مراقبت م من

 ستاره

محمد کمکم کرد تا  میرفت نیبه سمت ماش میاز تاالر خارج شد میغذاخورد نکهیبعدازا
 سوار شدم به سمت خونمون حرکت کرد. نکهیبعدازا میبش نیبتونم سوار ماش

 .میهمه مهمان ها رفتند من ومحمد تنها موند میدیخونمون که رس به

 مبل نشستم. نیاول یپا بمونم رفتم رو یرو تونستمینم گهید ادیز یخستگ از

 درگوشم زمزمه کرد. ستادیباال سر من ا محمد

 و هزاران بار خداي مهربان را شاكرم كه تو را به من هديه داد خوشحالم

 و به خود مي بالم كه هميشه تو را در كنارم دارم خوشحالم

 چه لذت بخش است دوش به دوش تو قدم زدن ، و
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 از آن شيرين تر با تو همكالم شدن ! و

 كوچكم را از خود بي خود كرده ، ،قلب عشق

 يگران باور كرده است !كه تنها تو را در ميان د چرا

 زودتر از اينها تو را يافته بودم گل من . كاش

 تازه متولد شده ام! عشق احساس ميكنم با زيرا

 ...تو مرا ليالي خويش مي بنداري ، حال

 تو را مجنون عشق مي نامم ! ومن

 مرا براي خود مي داني ،من نيز تو را از براي قلب خود مي دانم. تو

 ي رسيدن به اوج خوشبختي ،چه زيباست لحظه  و

 كه هر دو همديگر را براي هم مي خواهيم! زماني

  . تويي عشق و از ته قلبم ميگويم كه براي من معناي واقعي خالصانه

 دارم عشق لجباز من دوست

 خوش انیپا

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

 که خوشتون اومده باشه. دوارمیبود. ام تیرمان براساس واقع نیا


