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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 !دنیخونه رو جو دنوینداشتم که بخوام برگردم به خونه البد تا االن همه مامورا رس یفرصت 

 واسه از دست دادن ندارم یزیوقته که چ یلیجهنم!خ به

 !چهیپیاون صداها تو سرم م دوباره

 نکش  غیصحرا اروم باش ج دمیم حیصبر کن برات توض نه

 زنهیم غیباز ج گمینم یچیمن ه یه گهیبسه د ععععه

 ! شهیضربه که باعث خفه شدنم م هیو بد  چهیپیسرم م یتو غامیج یصدا بازم

 فکر کنم! یدوس ندارم به اون گذشته لعنت االن

 باشم یدنبال سوژه بعد دیفقط با االن

 امشبو تو مسافر خونه بخوابم تونمینکردن م ییشناسا تمویهو سایهنوز پل خوشبختانه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یگذاشتم رو دویرسیکمرم م نییکه موهاش تا پا یاهیس سیکاله گ شوییدستشو رمیم رسمیپارک م هیراه به  سر

احساسمو  یصورته ب امویخانوم محترم به نظر ب کیکه مثل  دمیدور لبام کش میخط لب کالباس هیسرم بعد بافتمش! 

 کنم! میقا

 عوض کردم به سمت مسافر خونه راه افتادم یدست کش چرم قهوه ابا  ممیمشک یکش ها دست

 اتاق کردم! یو سرد وارد شدمو تقاضا یجد یلیخ ادیبدک به نظر نم ادمیز خب

جا واسه خودم  نینداشتم دوست نداشتم ا شدیبه طناب م لیکه داشت کم کم تبد ییبه نخ ها یتوجه اصالهم

 امکان داشت لو برم عیسر یلیدردسر درست کنم چون خ

 که امنه نیانداختم خب مثل ا وارایبه دور بر و د ینگاه هیاتاق که شدم درو از پشت قفل کردم و  وارد

 ! تیجنا ی!خون!بودهیخون م یباز کردمو کلتمو در اوردم مثل هر شب تو بغلم فشارش دادمو بوش کردم بو فمویک

 وقت دوست ندارم فراموشش کنم!  چی! ههشیم انیذهنم نما یتو یو اون تو دهن غیج دوباره

با کمر بند گوشه اتاق جلو  ادمهی دمیکشیم غیسفره عقد ج یپا دیکشیبه زور دستمو م ادمهیهنوز  غامویج یصدا

 چشم همه افتاد به جونم! 

  شدیم دهید یناکسمم تو چشماش برق خوشحال یعمو اون

 من! یبدبخت یبرا یخوشحال اره

 فرار فرار فرار فرارر یکمر بند تو دهن غیج

 کردم بخوابم  یبالشم گذاشتمو سع ریصبح وکلتمو ز ۵ساعت  یکوک کردم برا ساعتمو

 انتقام یبو دنیخون م یکابوسامم لذت بخش شده!اونام بو دایمنم تموم شد ! جد یکابوسا یآالرم گوش یصدا با

 رونیجمع کردمو از اون مسافر خونه زدم ب المویوسا

که انتقامو  ییقلم کاغذ در اوردمو شروع کردم به خط زدن اسم ها هینشستم  یصندل هی یک و روپار هی یتو رفتم

 گرفتم ازشون 
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 ! تا االن فقط مخه سه نفرشونو ترکوندم!ایلعنت یا

 !کنمیم یبررس ستمویاول ل از

 چه برسه که بهش بگم بابا ارمیدوس ندارم اسمشو ب یکه حت یکس اون

 ناکسم یعمو اون

 پسر دختر بازش اون

 مثال پدر یگرمابه گلستان اقا قیرف

 یدیرش

  یعباس

 پور غالم

 مار زهر

 درد

 مرض

 سرم اوردن! ییبار اون ازدواج با اون کثافت نرفتم چه بال ریچون ز ادیم ادمی! ادیم ادمی دوباره

 که اون مراسم بهم خورد ویشب رهینم ادمیکه مثال بابام بود بهم تجاوز کنه  یکرد که کس یاشغال کار یعمو اون

 که با کمر بند افتاد به جونم! اولش

 زد یکه بهم تهمت هرزگ بعدشم

بفهمم دختر  نکهیهرزه از ترس ا یتو دونمیمن نم یفکر کرد یایحاال واسه من نازو عشوه م دیچشم سف ی دختره

 یبار عقد نرفت ریز یستین

 یکور خوند یول
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 یخودت خواست خوامیهرزه مفت خور نم هی من

 !یرگیکتک اجبار خون نفرت ت غیج غیکمر بند ج بعدش

 نهیشیکنارم م یکی

 امیخودم م به

 گرفتم ادیمادر بزرگ شدم  یاحساس باشم از اولش که ب یگرفتم ب ادی

 گرفتم ادی کردیم یکه بابام واسه جور کردنه پول مواد باهام کاسب یاون روز از

 نابودش کنممم استیدن نینره تو ا یهرچ خوادیکه دلم م اخ

 داره یچه درد رنیدست بابا ماماناشونو گرفتنو با عشوه را م هیهمسا یدخترا ینیبیم یوقت یدونینم

 کنه یبد تر بهت دست دراز یحت ایبهت تهمت بزنه  یکه تو از وجود اون یچقد سخته کس یدونینم

 صدامو؟؟؟ یشنویم ایخدا اخخخ

 گهید نجامیکه من ا شنوهیم شنوهیخوشگله م اره

 زدیبد جور اشنا م صداش

 مانتو گذاشتم رو کلتم ریدستمو از ز واشی

 بودمش دهیوقت بود که ند یلیکه پاشاس! خ دمید برگشتم

 رفته خارج درسشو بخونه گفتنیم

 به خاطرش بهم زدن یکردم چقدر تهمت هرزگ هیآشغال گر نینامرد چقدر بخاطر ا یا

 بلند شدم و رفتم تیعصبان با

 ...یول ادی!دوس داشتم بومدیسرم ن پشت

 !سین نیصحرا بس کن هدفه تو ا یوا
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 سمیبنو ستمیباشه اسمشو تو ل ادمی اره

 دمه شرکتش دمیصبح بود که رس ۸ساعت  یطرفا

 بخشمشیکرد!نم یکه بهم دست دراز یکس نیاز چهارم نمیا

 بخشمیکدومشونو نم چیه

 ریپ ی کهیمرت

 پرسمیه دره مکه دم یکار شرکتو از نگهبان ساعت

 ناهارشو کوفت کنه! نیاخر خوادیوقت ناهار و نر داستان ما م گهیساعت د۵

لفت خط چشم ک هیگذاشتم  مویبلوند عروسک سیپارک و از تو چمدون کاله گ ییفرصت منم رفتم تو دستشو نیا تو

 قرمزم زدم  یلیخ غیرژ ج هیبا 

نفهمن  انتقامم انیمهمه که مامورا تا پا نینه ا ایکه بشناستم  سیکردم واسم مهم ن بافرقیتقر میاصل افهی! با قخوبه

 !میمن ک

  شدیشرکتش خارج م نگیاز پارک نشی! داشت با ماشدمیموقع رس به

 ضربه زدم  نشیماش شهیجلو و بادست به ش رفتم

 !دیو با اون نگاه هرزش کله صورتمو جو نییداد پا شرویش

 زم؟یعز لبخند فوق العاده چندش گفت جانم هی با

 که حالم بد شد! اوردمیخودم ن یبه رو اصال

 ساعت چنده؟ دیییناز گفتم ببخش با

 ساعتش نگ به
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 !مهین کویکرد و گفت ساعت  اه

 زم؟یاومده عز شیپ یگفتمو خواستم رامو کج کنم که گفت مشکل یممنون

  ومدهیکه ن نیاز دوستام قرار داشتم مثل ا یکیگفتم :با  منم

 م؟؟یناهارو کنار هم باش میتونی: مگفت

 بودم با لبخند سرمو تکون دادم! نیکه منتظر هم منم

 مرد چقدر هرزس! نیشدم! ا سوار

 هرزه؟ هرزه

 ادیم ادمیداره  دوباره

 بهم دست بزنه  ذاشتمینم کردمیم مقاومت

  کردمیالتماس م زدمیم غیج

 دهنمو صورتم! یتو زدیشد م یعصبان

  یاینازو ادا ب ینداره انقد الک یلی!پس دلیهرزه ا هیتو  گفتیم

 بدم به بابات خوامیکه م یرو پول زارمیتا م۵۰ضرر  جهنمو

 ..سیمن ن ی! اون کثافت باباستمیزدم من هرزه ن غیج

 به خودم اومدم!  کردیم جادیپام داشت ا یکه رو یفشار دست با

 اشغال هکیسرش!مرت یکرده بودم تو یگلوله خال هینبود تا االن  سیترس از پل اگه

 صرف شد نیماش یاز کوفت کردن ناهار که البته تو بعد

 داد که برسونتم! برسونتم؟کدوم خونه؟ شنهادیپ

 کردم!  موافقت
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 اخر* ی*قدما

 نبود! یا گهیجز خرابه خونه د نجایتعجب کرده بود! اخه ا چم؟؟ی: حاال از کدوم ور بپدیپرس

 میوار خند وانهید دمیخند

 : بزن کنار  گفتم

 م؟؟یکه زد رو کردم بهش و گفتم به نظرت من چه جور ادم کنار

 ه؟ی!! حاال نظر تو راجب من چیمن نازل شد یکه فقط برا یفرشته ا هیگفت تو مثل  دویخند

 هرزه! رنریپ هی:گفتم

 نه من! یتو هم و گفت: تو هرزه ا دیکش اخماشو

لتماستو کردم د المصب من مثل دخترت رفته چقد ا ادتیرفته؟ ادتی یشدم داد زدم خفه شو اشغال عوض یعصب

 بودم

که مثال بابامه بهم تجاوز کردو ازم پول در  یا کهیاون مرت یهرزه ام؟؟من هرزه ام؟ من؟؟من یگفتیم ادتهی

 ! دیو امثال تو هستن که هرزه ا یتو نیا ستمیام؟؟؟من هرزه ن وورد؟هرزهیم

 اش... هیتو یهرزه ا اره

 صورتم! یدستش خورد تو دوباره

 از دست دادمو کلتمو در اوردم کنترلمو

 !دمیلحظه تو چشاش ترسو د هی

 !دمیبهت م یپول بخوا ی:هرچگفت

 دمیخند

 و ... دمیخند بازم
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*********** 

 درد دارم سر

 !نهزیم غیهم و از ته دل ج قهیبه شق دهیم هیو تک کنهیخوشو بغل م یدختر مظلوم هیسرم  یساعتا تو نیا شهیهم

  یآر

 ..!کشمیاست ک درون بدنم م ییادهایاز فر یناش میدرد ها سر

 !وفتمیچشماش بود م یکه تو یترس ادهی یوقت دهیبهم دست م یخوب احساس

 گرفتم برم سراغ عمو و پسرش! میتصم

 حاله منن! نیا ینباشه اونا باعث و بان یهرچ باالخره

 نوبت رانندش ریپ کهیبرم !بعد از مرت دینه االن نبا یول

 سر سفره واسه بچه هاشو زن بدبختش برهینون حالل م کنهیکه ادعا م یاونم آشغاله آشغال اره

 !یرگیالتماس مقاومت مقاومت مقاومت کتک کتک ت غیج غیج دوباره

 تا برسم رونیجهنم دره برم ب نیزود تر از ا دیفقط با هیهمون شرکت لعنت یتو اونم

 هنوز وقت دارم  کنمیم ساعتمونگاه

 ندازمیبه سر و وضعم م یپارک و نگاه ییدستشو یتو پرمیم

 ! قابل تحملهخوبه

 نهییآ یتو افمیاز خودم متنفر شده بودم از جسمم از روحم از ق لیاوا

 متنفر بودم یهمه چ از

ون و ا نیا یبرده جنس دیوگرنه تا اخر عمرم با کردمیفرار م دیبود؟ به خودم اومدم! فرار کردم با یمن چ ریتقص یول

 !شدمیم
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 هیاون شرکت کوفت یلیتعط یکاینزد

 رهیاز حدو بگ ادیز دید یهاش جلو یکه چتر یجلو تر طور کشمیم سمویگ کاله

 رونیاز در اومد ب دمشید

 گردهیم یاون عوض نیکثافتش دنبال ماش ی!داره با چشمازدمیم حدث

 براش دست تکون دادم ابونیاون طرف خ از

 ن؟یخانوم شما با من دیشک و تعجب اومد طرفم گفت:ببخش با

 ن؟؟؟یهست یدیرش یوارسته؟؟شما راننده اقا یاقا گفتم

 :بله شما؟؟ گفت

دن به من زنگ ز شیپ قهیچند دق یکردن ول ادهیمنو پ میبرگشت یناهار رفته بودم وقت یبرا شونی: من با ا گفتم

از من  که تموم شه کهیزدن شونمیگوش ینبوده کمک کنه باتر یهستن که کس ییجا نکهیگفتن پنچر کردن مثل ا

 خواستن شمارو اونجا ببرم

 نکنه شناخته باشه! دمیآن ترس هی کردیبا شک نگاه م یلیخ

 وارد بشم یا گهیگرفتم از راه د میتصم نیهم واسه

 با تاب تکون خوردن امیبا عشوه کج کردم که چتر سرمو

 ن؟؟یتنها بذار ستونویمنو رئ نیخوایو م نیایگفتم : نکنه نم بهش

 لجن! کهیمرت دیبار یکثافت از چشماش م نمیاه ا میاون لبخند چندشش گفت بر با

 کجاست؟؟ یدونیم گفت

 !نیای:اره شما ب گفتم

 !دیبه ذهنم رس یفکر هی هویکه  میشدیاز پارک رد م میداشت
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 دارم االن دستامو بشورم! ازیمن ن دیگفتم:ببخش بهش

 ن؟؟؟یکمکم کن نیتونیبرم مردونه شما م خوامیم ادیزنونه بدم م ییکه دستشو ییاز جا بعد

 قسم بخورم که چشماش برق زد! حاظرم

 نه! ایاون تو هست  یکس نمیاول صبر کن بب ی: اره ول گفت

 یفیک نیا کردیکارمو راحت تر م نینداشت ا رونیبه ب یدید ادیهم ز ییپارک خلوت بود دستشو ییتو دستشو رفت

و صدا خفه کنه کلتم فویتو ک کنمیدستمو م ارهی. هست توشم داره دستمو به درد مو .. یکه پر از گلوله و مو مصنوع

 !ندازمیجا م واشی ارمویدر م

 مانتوم  ریز دمیم جاش

 !رونیب ادیم ییچون از دست شو شهیموقع کارم تموم م به

 کنهیکارش م هیچشمکم چاشن هی!سین یهمرو چک کردم کس زمیعز گهیلبخند م هی با

 کنمینم یحرکت

 تکرار شهیبه بعد همش م یاز ده سالگ یزندگ گفتیکه م یهرک گفتیراست م ادیم ادمیداره  دوباره

 داره تکرار یچ همه

 

 شهیم

 تو ادیم ایپدر دن نیمنفور تر شهیاتاق باز م در

 تخت یرو دمیکش دراز

 کشمیدستمو لمس کنه که خودمو کنار م خادیم

 یازم دلخور دونمی: م گهیم
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 دلخور؟؟

 ازت متنفرم شهیازت متنفرم آشغال هم زنمیم غیج

 نداشت یبه لبام تازگ خورهیمحکم م دستش

  ادنیامشب مهمونات ز یبخور جون داشته باش گهیکنارمو م زارهیغذارو م ینیانتظارشو داشتم س اتفاقا

 یریاون پ اول

 رانندش! بعدم

 آخر یقدما

 هلم بده که حرکت کنم خوادیرو کمرمو م زارهیم دستشو

 جلو  رمیم

  نییبه سمت پا دهیاروم حرکت م یلیدستشو خ میشیکه م ییدستشو وارد

 شمیم یعصب

 تو شکمش زنمیآرنجم محکم م با

 که با پاش لگد زد تو شکمم یاون روز مثل

 خواد به طرفم حمله کنه که یم

 تو دماغش کوبونمیبا دستش م ارمویجلو کلتمو در م ادیم

 توش دمیهلش م کنمویهارو با لگد وا م ییاز دستشو یکی در

 داره یچشم از چشمام بر نم یول نیرو زم افتاده

 :من دختر دارم پسر دارم زنم چشم به راهه گهیزور بهم م به

 .دهیدخترت نم اتویکه تقاص کثافت کار یخوشحال باش دی: اتفاقا باگمیم
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 نابود شده پر از خون شینیانگار ب کشهیدهنش نفس م با

 تقام خوشحالمان خون

 سر سفره خانووم برمیمن نون حالل م ی: کدوم کثافت کارگهیم

 کثافت و بعد... زنمیم داد

******* 

 زده هیهام تک قهیکه به شق یهمون دختر بازم

 کنم؟یم یواقعا کار خوب ؟ینفر بود؟ پنجم نیچندم نیا

 ؟یهست ایخدا کنم؟یم یکاره خوب ایخدا

 !یشنویمعلوم که م ؟یشنویم صدامو

 فرار کنم  تونستمیجوره نم چیکه ه یدیشنینم اگه

 بکنم؟ یکاره بد دیچرا با اصال

 دم؟ینجات م تونمیکه م ییمثل خودمو تا جا ییدخترا هیدارم بق بدِ

 کنم؟یاز کثافت پاک م نویدارم زم بد

 ندارم یاحساس چیپس چرا ه ؟یهست یتو راض ایخدا

 نداشتم؟. یکشتمشون احساس خوش بخت یوقت چرا

 جسمشونو کشتم! اونا روحمو من

 کلت روحشونو کشت نیبا ا شدیم کاش

  ؟؟یبرم سراغ ک دیبا االن

  دونمینم
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 دونمینم یچیه میاصال تو کدوم ماه دونمیچندم ماهه نم دونمیامروز چند شنبس نم دونمینم

 شنبس تنگ شدهکه امروز چهار  کننیکه ذوق م دمیدیهامو م یکه هم کالس ییبدونم دلم برا وقتا خواممینم

 ..!یول

 کردم! یتحملش م دیروز تمام با۲وقت ذوق نداشتم! چون  چیه من

 من هرزه ام  گفتیانداختناش که م کهیهاش واسه کتک زدن! ت یری! بهونه گغرغراشو

 روحش مطعلق به چند نفر باشه؟ ایکه جسمش  شهیهرزه م یکه کس نهیاز ا رینه من هرزه نبودم! مگه غ یول

 سر اون نامرد باشه! ریز امیهمه بدبخت دیکه شا کردمینفر فکر م کیکه اون موقع فقط به  من

 راه! مهین قیرف اون

 کنار! دیکش کنهیبابام واسه چندرغاز پول داره منو به زور عروس م دیکه تا فهم ینامرد اون

 دوسم نداشته گفت

 باهام بوده که مثال پز بده! کردمیادم حساب نم وینبودمو کس یا گهیکس د چیکه تو محل با ه نیفقط واسه ا گفت

 مخمو زده! یواسه رو کم کن گفت

 رو گونش! دیدستم چسب هویگفتتت انقد گفت که  گفت

 موندیم دیموند! با جاش

 کرد کاریبمونه با احساسم چ ادشیموند که  یم شهیهم دیبا اصال

 !دیبرم سراغش با دیبا

 نه... من هنوزم قلبم مطعلق به اونه! یول

 قلبشو نابود کنه تونهیآدم م هی مگه

 افتاد گاریکه کنار پارک بود چشمم به س یدکه ا کینزد رفتم
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 صفحه حوادث روزنامه ها افتاد!چشمم به هویپاکت بردارم که  هیبردم  دست

 کردن داشیشدم برداشتمش عع چه زود پ دوال

 شده گفت: یزول زدنم طوالن دیکه د فروشنده

 بوده هیخر ما یلیخ اروی گنیم

 باشهیکار رق گنیم

 کردن  دایپ ییرانندشم از تو دسشو جنازه

 تکون دادمو پول روزنامرو گذاشتم سر جاش یسر

 پول نقد ندارم گهید

 برم مسافر خونه تونمینم پس

 گوشواره هامو بفروشم ویتا فردا صبر کنم بعد برم طال فروش دیبا

 طال دارم گهیچند تا د هنوز

 !دمشیوقت ند چیکه ه یکلتو با فشنگ اضافه بخرم مادر نیمامانمو فروختم تا تونستم ا یطال سیسرو

که مثال واسه خر کردن منو بابا اورده بودن تا زن اون پسر هرزه  ییالنگو کهیفقط گوشواره خودم با اون چن تا ت االن

 شم مونده برام

 مبهم* یا ندهی*االن فقط منم با آ

 !ادیعطر آشنا م هی یآشنا بو یبو هیحس کردم  هویکه  زدمیپرسه م ابونایداشتم تو خ یطور نیهم

 اومد ادمیبستمو  چشمامو

 افتادم که رفتم جوابشو بدم یروز نیاول ادی

 بودم سادهیوا روبروش
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 کردیداشت نگاهم م گهیوقت بهم دروغ نم چیه کردمیکه فکر م ییلبخند و چشا هی با

 ؟یدل عاشق مارو بد نیجواب ا یخوای: حاال نمگفت

 بگم یچ دونستمیشده بودم نم هول

 دمیدستمو گرفت انگار برق بهم وصل کرده باشن نا خودآگاه پر هوی

 دیخندیم نیگرفت چقدر دلنش خندش

 چونمو سرمو آورد باال ریدستشو گذاشت ز هوی

 یتو چشمام نگاه کن یدیجوابمو م یوقت خوامیم گفت

  دیلرزیدستام عرق کرده بود پاهام م ادمهی

 هستم! یکه باش یزور به چشماش نگاه کردمو گفتم:تا وقت به

 نییدستشو ول کرد منم سرمو نداختم پا بعد

 هام سرخ شده بود گونه

 شدیاومد جلو محکم بغلم کرد استخونام داشت له م هوی

 دیکوبیواررر م وانهیقلبم د واریمنو چسبوند به د بعد

 شدیم کیصورتش بهم نزد داشت

 ...هوی که

 به خودم اومدم یدست یتکونا با

 چر خوندم سرمو

 ؟یخوایجنس م هینگاه کردو گفت: چ بهم

 هیساق ارویحدث زد که  شدیم راحت
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 نکای: نه داش ما اگفتم

 

 میستین ره

 ؟؟یو گفت : فرار دیخند

 : نه آدم کشم!گفتم

 و دور شد! دیگوشه لبش خند زاشتیم گارشویکه س یطور نیهم

 ! بردینم خوابم

 

 روم* ی*آخر مرا خواب چکار است؟ مرا خاطرات با خودشان برده اند هفت پادشاه خفته اند و من سوار بر خاطرات م

 

 یبعد سیو رفتم سراغ ک یمخف پیاز فروش گوشواره ها پولشو گذاشتم تو ز بعد

**** 

 بکشم! یچجور زویهمه چ یب نیکنم که ا یفکر م نیدارم به ا نسکافه گرفتمو وانیل هیپارک  هیدکه  از

 کشت؟ یاون منو چجور خب

 راحت یلیخ

 بخواد منت سرم بذاره نکهیا بدون

 بخواد باهام حرف بزنه قبلش نکهیا بدون

 بخواد بهم بگه هرزه نکهیا بدون

 بخواد کتکم بزنه نکهیا بدون
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 دادمو ساکت کنه! یصدا ای

 داد راه بندازم! یکنم و داد و ب هیکه گر ومدیخوشش م شتریهرزه انگار ب کهیمرت

 کنمیمثل خودش رفتار م منم

 !کنمیخالصش م کیشل هیراحت با  یلیجلو و خ رمیم

 

 به خطا نره رمیت یانداز ریتالش کردم که تو ت یلیخ

 خداروشکر موفق شدم که

 

 

 شناختنشیهمه م بایتوجه به کله گنده بودنش تقر با

 شهیکردنش راحت تر م دایکاره منم واسه پ پس

 ستادمیا یبه رو دفترش م رو

 !کنمینگاه م تابلورو

 اسم؟ هیهمه زرق و برق واسه  نیا

 هرزه نوشتنیم شیلیفام یجا دیبا

 کثافت نوشتنیم

 لجن! نوشتنیم

 راحت شد المیکردم خ دایکه پ جاشو

 دمیخر ریش یبطر هیو  کیک هی رفتمو
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 از خوردنش بعد

 یعموم ییدستشو هی یتو رفتم

 چهرم نگاه کردم به

 ستیچشمام بود ن یکه تو یبرق گهیعوض شدم د چقدر

 ساله شدم! ۵۰ یزنا هیشب ستمیدختر ن گهید من

 گود رفته بود میقهواه ا یچشما ریز

 شدیبود! انگار داشت چروک م یمدل هی پوستم

 برام مهم نبود گهید یچیمهم نبود ه برام

 درکل خوب بودم خوب بودم ینداشتم ول یجذاب یلیخ چهره

 بودم اره

 بود دوست داشتم موهام بلند باشه یرنگ چشمام قهوه ا موهامم

 بلند بوداااا یعنی

 کوتاه شد هوی یول

 یها لمیف سندینویعاشقانه م یمگر عشق گناه است؟ اگر عشق گناه است پس چرا غزل ها ست؟ی* گناه من چ

 شوند؟* یاگر گناه است چرا همه عاشق م سازندیعاشقانه م

 پاشااا پاشااا

 شدههیچ یخانوم سالم

 پاشااااا یییواا

 گهیبگو د شده؟؟یچ
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 میشد بدبخت

 !دهیفهم ویهمه چ بابا

 بفهمه خب

 منو به زور زن اشکان کنه خوادیم

 ه؟یکدوم خر گهید اشکان

 پسر عمومه عععه

 دمیقسم بخورم اون لحظه حاله اشکو تو چشاش د حاظرم

 هویکه  رمیبرم دستاشو بگ خواستم

 رو هم! یزیریدختر م نیبا ا یخوریتو گه م زیهمه چ یب ی: پسره  بابا

 به حسابت برسم امی: گمشو برو خونه تا ب بابا

 : باباصحرا

 : گمشووو گفتممم بابا

 : برو صحرا..! پاشا

 :تو خفه شو بابا

 !دمیکه بابا بهش زدو شن یلیس یکردم بهشون هنوز دو قدم نرفته بودم که صدا پشتمو

 به اشک نشسته راه افتادم  یشکست با چشما قلبم

 گله کردم یالتماس خدا کردم کل یکل

 برگشت! یوقت

  ختیاثاثو بهم ر کل
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 بندشو در آورد و افتاد به جونم کمر

 که کمر بند داشت از زخم زبوناش کمتر بود یدرد یگرفت ول شیاولو که زد پهلوم آت ضربه

 یبریمنو م یآبرو یخوریهرزه تو گه م دختره

 ضربه خورد به کمرم هی

 یزنیبا پسر مردم الس م ابونیتو خ ینجوریکه ا یتو صاحب ندار مگه

 به صورتم خورد

 ؟؟؟یآره تو هرزه ا ؟؟یابونیمال خ تو

 ؟یازدواج کن سیتو قرار ن مگه

 به پهلوم خورد

 ها و التماسام داد زدم نههه هیگر وسط

 با اون پسره آشغال هوس باز ازدواج کنمخوام  ینم من

 ساعت تمام به جونم افتاده بود ۲ قیوضع و بدتر کردم چون دق انگار

 بود اهیبدنم س کل

 !اهیس اههیس

 !میزندگ رنگ

 جالب جسممو روحم خوب ست کرده بودنااا چه

 هفته بعد زد! کیخالص و درست  ریت

 که ازش متنفر بودم یاخر هفته قراره عقد کنم با کس گفت

 کنه چهیمنو باز یداغ کردم اون حق نداشت زندگ هویگفت  یوقت
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 خورد کنه امویحق نداشت منو نابود کنه شخص اون

 بودم یعصب

  زدمیم داد

 خوامممیمن اونو نم گفتمیم دمیکشیم غیج

 از عشقم دفاع کنم خواستمیم

 بهم ختمیخونرو ر کل

 کردمیپرت م اشویگاریجاس شکوندمیم ظرفارو

 ساکت شدم! یلیس کیبا  اخرشم

 !یزنا کار هی! تو یگفت تو هرزه ا بهم

 که مشتت جلو من باز بشه یترسیم نیا از

 کنن؟؟یم کاریهرزه چ یبا زنا یدونیم

 برداشت و... ویچیق هوی بعد

**** 

 به اون گذشته مسخره فکر کنم! دینبا

 دینبا

 کنه بیتعق نشوینشستم!به راننده گفتم که ماش یتاکس یتو

 کوچه  هی یتو دیچیپ

 پارک کرد ! کیخونه کوچ هی یجلو

 شد ادهیپ نشیماش از
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 در و زد! زنگ

 رونیزن اومد ب هی

که  دیفهم شدیزانو هاش بود م ریشلوارش که تا ز یاون شال قرمز و اون پاچه ها ویبلوند عروسک یاون موها از

 !کارسیچ

 شدن! نیماش سوار

 لطفا نیفتیراننده گفتم راه ب به

 آقا همسرتونن؟؟ نی: جسارتا اگفت

 شه؟ی: به شما مربوط ممن

 ...: نه اخه اون زنه گفت

 !کارسیچ دونمیگفتم بله م عیسر

 و روش باز شه! ارهیخودش به زبون ب دمیترس

 دفعه جلو خونه بزرگ پارک کرد نیا

بسته نشده خودمو  نگیتا در پارکحساب کردمو  ویپول تاکس عیزد و داخل شدن منم سر نگویدر پارک موتیر با

 انداختم تو

 بودن  نیماش یتو هنوز

 ول کن نبود  نمیتو ماش کهیمرت

 چه خبره! نجایا دیفهمیم شدیکه رد م یکس هر

 قهوه ا ینشم بعدم دستکشا دهیشال به صورتم بستم تا د هیصدا خفه کنو زدمو  عیسر
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 عوض کردم یبا مشک موی

 کردم یکارو تموم م دیاالن با نیگرفته بودم هم مویتصم

  گهید نیماش هیباز شد و  نگیپارک در

 پارک کرد نیتو کنار همون ماش اومد

 شد! ادهیپ نیمرد از ماش هی

 !شناختمش

 از دارو دسته عموم بود! اونم

 شبم بود! یها هیباعث گر اونم

 آشغال هرزه بود! هی اونم

 بهتر  چه

 کنمیجفتشونو تموم م کار

 شدن اون مرد  ادهیپ با

 شدن ادهیپ نیتام از ماش۲ اون

 گذاشتم جلوش بعدش فمویدرو باز کردمو ک دمیپر عیکه سر کردنیخوش و بش م داشتن

 جلو رفتم

 مقابلشون درست

 بلند نکنه گفت شمااا؟؟؟ ادیداشت صداش و ز یکه سع یو با لحن کردینگاه پر از تمسخر تماشام م هیزن با  اون

 ل در اوردمشا ریکه از ز کلتمو

 رنگ ترس گرفت! چشماش
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 زد  غیج

 عقب تر  رفت

 کار اونو تموم کنم خوامیرفتار کردم که انگار م یجور

 دنیتام معلوم بود ترس۲قدم رفتم جلو اون  هی

 گهیبه گوششون خورده بود د قاشونیرف ای بیخبر مرگ چن تا از رق باالخره

 دستمو چرخوندمو قلبشو نشونه گرفتم! بالفاصله

 چشمامو باز کردم غیج یصدا با

 زدم! درست

 !هیکینوبت اون  حاال

 در بره خوادیم

 زجر کش بشه  دیبا اون

 که با من کرد یکار همون

 کردم یراستش خال یپا یتو ریت هی اول

 کردینگاه م ختیریکه از پاهاش م یبا ترس به خون نیزم افتاد

 زن مجبور بودم به انتقامم سرعت ببخشم نیا غیوقت نداشتم بخاطر ج یلیخ

 شه میقا یزیچ ینیتا پشت ماش کشوندیدرد داره بازم داشت خودشو م دیفهم شدیکه م نیا با

 نیجلو با پا هلش دادم که ولو شد رو زم رفتم

 ؟؟یمنو بکش یخوایم ؟چرایهست ی:تو کدیگرفته پرس ییپر از ترس و صدا ییچشما با

 گرفتم! نشونه
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 ساقتش کردم! یمردونگ از

 کردمو دِ در رو! کیگلوله تو مخش شل هیبالفاصله  کردمیم دیکارو با نیاولشم هم از

******* 

 منم و تنها همدمم! نی*باز هم ا

 هم درد! دیهمدم؟شا

 !رهیهمراهت باشه و دمتو بگ یاز دردت نداشته باشه ول یهم دم خبر دیشا ه؟یچ فرقش

 جود حس کنه..!که دردتو با تمام و هیهم درد کس یول

 منه* یها قهیگاهش شق هیکه تنها تک هیهم دردم همون دختر آره

 

 فرصتو از دست داد دینبا

 قدم بزنم! ابونایخ یگرفتم شبو تا صبح تو میتصم

 پول مونده! یبرام مقدار هنوز

 دمیخر سارویکه اون کاله گ یبه فروشگاه رفتم

 شدمیم یاونجور کردمیکار م شیاون همه لوازم ارا نیمنم اونجا ب دی!البته شاهیدختره روغن هی فروشندش

 اونجا  رفتم

 بلند شد و لبخند زد  یشناخت. چون فور منو

 ارزون! یول یبه واقع هیمثل قبل شب خوامیم شیو ر لیبیگفتم : س بهش

 ؟؟یکنیتعاتر کار م یتو تو زمیگفت: باشه عز یکامال ذات یعشوه ا با

 !کنمیتهشو باز گذاشتن به عهده خودم، کار م یبرام نوشتن ول هیکه بق ینامه ا لمی: آره دارم رو فگفتم
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 و تعاتر لمیمن خواهرمو ساختن واسه ف ن؟یخواینم گری؟؟بازی: جدگفت

 دونه؟یاز دل من م یچ نیخداااا اخه ا یا

 شمارتو بده که بهت زنگ بزنم اگه الزم شد یگفتم: فعال که نه ول یلبخند کامال مصنوع هی با

 پارک رسوندم کیخودمو به  عیسر دیهشت بود با میهفت و ن یساعت طرفا رونیمغازه زدم ب از

 که مثل مردا بود موهام

 !شدمیمرد م هیکه چسبوندم واقعا شکل  شویو ر لیبیس اون

 

 است لومتریمرد شدن و مرد ماندن هزاران ک انی*فاصله م

 عمر است* کیزاده شدن و مرد ماندن  کیشدن تنها به  مرد

 

و هام بستم و مانتو و شالمو گذاشتم ت نهیس یبانداژ رو هیمانتو تنم بودو گذاشتم تنم بمونه فقط  ریکه ز یشرت یت

 یساک دست

 شرتمم بد نبود نه دخترونه بود نه پسرونه یت

 !ابونایافتادم تو خ راه

 به سرم زد برم محلمون! هوی

 .دمیودم لرزبه خ رهیو بگ نهیبابا منو بب نکهیترس ا از

 در چه حاله نمیدوست داشتم بب یول

که  یهر چ یول دونمینم رمیازش بگ یخبر ایسر به عشق نا مردم بزنم! هیمردو بهونه کردم که  ریاون پ دیشا دونمینم

 اونجا کشوندیبود منو م
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 نگه داشتم نیماش نیاول یبرا دستمو

 !دمشیبار د نیدادم که اول وییشدمو ادرس اون جا سوار

* 

 میخونه شد یبا دوستم الناز راه شهیمثل هم مویامتحان خردادو داد نیاخر

 میاز پارک رد ش ایبه خوت بده ب یتکون هیبارم که شده  هیگفت:صحرا واسه  الناز

 کنهی! اون وقت اونم بد بختم مگهیبه بابام م رهیم ؟یچ نهیپسر عموم منو بب هوی:نه اگه گفتم

 میدیپسر عموتم ند میموند یربع کی هیپارک و  میرفت میتورو رسوند یساناز وقت من با روزید شهینم یچی: هالناز

 که بابام نفهمه میراحت شد و گفتم باشه فقط زود برگرد المیذره خ هی

 طرف پارک میکج کرد راهمونو

  میدیپارک که رس به

 مینشست مکتین هی یو رو میرفت

  کردمینگاه م یباز نیحسرت به زم با

 من تو عمرم سوار تاب و سرسره نشده بودم آخه

 بودم اگرم اومده بودم احتماال واسه جور کردن مواد واسه باباعه بوده ومدهیمن پارک ن اصال

 دست جلوم دراز شده! هی دمیبه خودم اومدم د هویتو فکر بودم که  یجور نیهم

 کردم تعجب

 ه؟یک نیدست بدم؟ اصال ا بهیپسر غر هیبا  من؟

 به من دست بده؟ خوادیکه همه مردم هستن م ییجا هیتو  یچه حق به

 اخم کردم ناخودآگاه
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 شنیپسر دارن دور م هیدست تو دست  دمیبه الناز نگاه کنم که د برگشتم

  ؟یدونستیوقته با همن نم یلیخ قمهینشست کنارمو گفت : رف کنمینگاه م نایمن دارم به الناز ا دیکه د پاشا

 همون اخم گفتم : با

 

 بهم گفته بود ییزایچ هیالناز  چرا

 چن وقته چشم دنبالته؟ یدونیاخماتو وا کن م یبابا خانوم یازش چشم برداشت گفت : ا شدیکه نم یلبخند هی با

 خوانیکوچتون خاطرتو م یپسرا کل

 !سیمن حسم از رو هوس ن یوا

 واسه ازدواج! کنمیبا بابات صحبت م امیکه درست تموم شد م گهیسال د میمدت با هم باش هی ایب

 که مادر نداره؟ باباش معتاده؟ یدختر ؟یواسه خودش؟ ازدواج؟ با ک گهیم یچ نیا

 گرفت! خندم

 هویانگار قند تو دلم آب شد  یگفت خانوم یوقت ییخدا یول

 بودم؟ دهیاومده بود رو لبام که نفهم یلبخند ک نیا

 دستمو گرفت دیکه د لبخندمو

 کردم دایپ یاس خاصاحس هیدستش به دستم خورد  تا

 !کنمیرام شدمو اخم نم یدست و خانوم هیمن کمبود که نه فقر محبت دارم که االن با  دیشا دونمینم

  کردیدستمو نوازش م یکه دستم تو دستش بودو اروم با شصتش رو یطور نیهم

 زدینرم باهام حرف م نرم

 شه  کمینزد یپسر چیه زارهینم ادیوقته از دمه مدرسه تا خونه دنبالم م یلیخ گفتیم
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 دارم یحام هی کردمیمن احساس م یزود بود ول دیبود برام شا بیعج

 رامش شدم یاحمقانه باشه که با چهارتا حرف الک یلیخ دیشا

 باهام حرف نزده بود ینطوریا یمرد چیوقت ه چیه یول

 خبر داره میزندگ هیاز همه چ گفتیم

 بابام معتاده دونستیکه م دمیخجالت کش یلیخ راستش

 مطمئن بودم که لپام سرخ شده از خجالت نییانداختم پا سرمو

خجالت  یواسه چ دونستیتو چشماش نگاه نکنم م کردمیم یچونمو سرمو آورد باال سع ریگذاشت ز شصتشو

 دمیکش

 ذل زده بود بهم یمعذب بودم که اون جور کردینگام م رهیخ رهیخ

 :کردیبا خودش تکرار م ویزمزمه وار شعر کردیکه با شصتش چونمو نوازش م یجور همون

 در چه هر*

 نآتو ز  آید مخاطر

 . خوبتری

 

 *یکرمان یخواجو��

 .وفتادیراه م یشر هیکردنم نشه وگرنه  رینگران بودم بابا متوجه د ادیدوس داشتم الناز زود تر ب نییانداختم پا سرمو

**** 

 ر نشسته بودنف هی مکتیاون ن یبود جلو تر رفتم رو کیتار هوا

 !دنیشروع کرد به تند تپ قلبم
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 مشت کردم روش! دستمو

 به خاطره هاش فکر کنم؟؟ یکنیمجبورم م ؟؟هنوزمیزنیهنوزم؟؟هنوزم تند م المصب

 مرده! نمیا نی؟؟ببیستیول کنش ن هنوزم

 کردن اهیس تویهمونا که نابودت کردن مثل همونا که کل زندگ مثل

 یختیکه خونشونو با نفرت ر ییهمون آشغاال مثل

 قورت دادم رفتم جلو نشستم کنارش بغضمو

 نگام کرد! برگشت

 ؟؟ییک گهیتو د گفت

لم! صحبت کنم ال تونمیکردم :من نم پیدر آوردمو تا ویگوش نیبرا هم شناختیحرف بزنم چون صدامو م تونستمینم

 ؟ی؟؟خوبیینجایوقت شب ا نیچرا ا

 ! دمیمن به عشقم رس یزمان هی یکه تو نشست یینجایا یدونیگفتو ادامه داد: م یآهان

 نداره که نایناله و ا گهیکردم: خب مبارکه د پیلرزون تا ییدستا با

 خواستیاونم منو م یبدتش به پسر عموش ول خواستیباباش معتاد بود!به زور م یدونیکرد و گفت: م یخنده ا زهر

 !دونمیم

 شدم کیبودم که بهش نزد یپسر نیمن اول خواستیمنو م مطمئنم

 خوامیاالنم م خواستمشیم یلیخ ییخدا

 زد تو گوشم دمونیکه باباش باهم د یاون روز یول

 که به نامزد مردم چشم دارم رتمیغ یمن ب گفت

 لیم یو چه ب لیزن پسر عموش شه چه با م خوادیم گفت
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دخترشو بهم بده گفت عموش پولداره  یمواد واسش جور کنم تا آخر عمرش ول یحاظرم جون بکنم پول کل گفتم

  کنهیو آزاد م خرهیم ویگفت صدتا ساق

 !نهیبیطلوع آفتابو نم گهیوگرنه عشقت د شیبرو از زندگ گفت

 گهیآخه خانوادمو تازه از دست داده بودم د شدمیداغون م کردمیبه زنده نبودنش که فکر م دیکه گفت تنم لرز نویا

 طاقت از دست دادن اونو نداشتم

  ختیریاروم اروم اشکام م گفتیکه م نارویا

 نامردن به من گفت پاشا منو به پول فروخت!  چقد

 یکرده و براش مشتر یبار ازدواج نرفته باباشم دختررو زندان ریداد: بعد چن وقت تو محل چو افتاد که دختره ز ادامه

 !برهیم

 کردم داغ

 زد باال! رتمیغ رگ

 شدم نابود

 کردبخاطر من ازدواج ن اون

 شدیداشت نابود م حاال

 شدیم اهیس شیزندگ

 روز دمه خونشون منتظر شدم هی

 خفش کنم خواستمیم واریکوبوندمش به د دمویچسب قشوینا جنسش که اومد رفتم جلو  یبابا

 حرف بارش کردم یکل

 رت؟یغ یب یگیبه چوب حراج به من م یتو که دخترتو زد رت؟یغ یب یگفتیبه من م گفتم

 برمشیبا خودم م کنمویجا خفت م نیوگرنه هم ادیبا من ب یولش کن دیبا



 آبرو یدرپ

 
34 

 

 دزیزدنم از دماغو دهنم خون م خوردمیرومو تا م ختنیچند نفر ر نیزم یافتادم رو دیاز پشت منو کش یدست هی هوی

 رونیب

 بود و نوچه هاش  عموش

 کشنمیبکشم کنار وگرنه م شونیپامو از زندگ گفت

 شدم  هوشیب یبهشون بگم ول خواستمیزجر نکشه م یوا دادمیجونمو براش م دمینترس

 مارستانیبرده بودم ب قامیاز رف یکی

 ش؟یدیند گهیکردم: د پیتا

 عوض شده بود! یلیخ پارک! هی یتو شی: چرا چند وقت پگفت

 واسه جسمش  خوامشیمنم مثل اونا م کنهیفکر م دیازم متنفر شده! شا دیناراحت شد از لحنم! شا دیشا

  کردیم هیداشت گر گهید

 هیکه که باباش ک ستیبرام مهم ن خوامیخدا نه به موال نه من خودشو م به

 سرش اوردن  ییکه چه بال سین مهم

 دونمیخودش دستشو نگرفتن اگه گرفتن زور بوده م لیجز من به م یکس دونمیاون پاکه م دونمیمن م سین مهم

 برگرده؟ یکردم: حاظر پیتا

 که باشه خوامیهمه وجودم ماره با گفت

 که توش بغضم ییصدا با

 

 گفتم: پس بغلم کن! زدیم موج

 ؟ییبا تعجب برگردوند! با دستش دستمو گرفت گفت: صحرا تو سرشو
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 که نتونستم بمونم واست دی: اره ببخشگفتم

 ستمیپاک ن گهیاگه د دیببخش

 یناراحت شد یکه کل دیببخش

 که  دیببخش

 شدیوجودم حس م یشدم تو بغلش احساس آرامش دوباره تو دهیکش هویمو بگم که ادامه جمل اومدم

 دیکوبیوار م وانهید قلبم

 یعقب و گفتم: هنوزم تنها زندگ دمیبکنه که خودمو کش شیر نیخودش جدام کرد و زل زد تو چشمام خواست ا از

 ؟؟یکنیم

 فاصله گرفتم یاز اون دختر خجالت یلیباشه من خ بیبراش عج دمیبا خوندمیرو از تو چشم هاش م تعجب

 طرف خونشون  دیحرف دستمو گرفت و کش بدون

 خونرو باز کرد و رفت تو منم پشت سرش رفتم و درو بستم در

 اطینبود ح یتوش آب یبود ول اطیحوض وسط ح هی اطیح دبهیرسیم نییپا رفتیم خوردیچند تا پله م یدر ورود از

  کردمیو نگاه م اطیبودمو ح سادهیحرف وا یبود ب ریو دلگ فیکث

 کنمیم یتوش زندگ میباشه که با عشق زندگ یخونه ا تونستیم نجایا

 بشن  یاریباشه درختا آب  وسفیو حسن  یشمعدون یحوض پر از گلدون ها دور

 شد! دهیانگار صورتم کش هویها بودم که  یپرداز الیخ نیهم تو

 کندیو م شیر نیبود که ا پاشا

 ؟یکردیفکر م یشتدا یگفت: به چ بهم

 !چهیخنده هامون بپ یصدا نجایا شدیم نکهیبا بغض گفتم: به ا نوییانداختم پا سرمو



 آبرو یدرپ

 
36 

 

 نشده ریچشمک گفت هنوزم د هیداد و با  لمیتحو یتلخ خنده

 خونه  یتو میرفت

و که باهاش اومدم ت دیها منو د هیاز همسا یکیآخه  ادینم شیپ یباشم براش مشکل نجایکه اگه امشبو ا دمیپرس ازش

 خونه

 تو خونه یاومد یرفته با چه شکل ادتی نکهیگفت: مثل ا اونم

 نگفتم فقط نگاش کردم یچیه

 که ازش دور بودم و دلتنگ بودم نگاهش کنم ییداشتم به اندازه تمام روزا دوست

 د بو ایدن یجا نیبه هم ناخودآگاه خودمو پرت کردم تو بغلش که حاال امن تر میزده بود زل

 دمیو عطر تنشو بلع دمیکش قینفس عم هی

 کرده راه باز کرد یوقت بود خودشو مخف یلیکه خ یبغض

 :کردمیهامم باهاش درد و دل م هیوسط گر هیگر ریز زدم

 پاشا

 بدبختم کردن یچجور ینیبب ینبود

 شلوارشم نداره دنیکه عرضه باال کش یپسر هوس باز هیبه زور شوهرم بدن به  خواستنیم ینیبب ینبود

 بابام واسه چار قرون پول فروخت منو ینیبب ینبود

 مادر بزرگ شدم یکه ب ویمن

 زنش بودم ادگاریکه  ویمن

 هامو هیگر غامویج ینیبب ینبود

 یجلو و ازم دفاع کن یایب ارنیبه زور بال سرم ب خواستنیاون موقع که م ینبود
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 یآرومم کن ینبود

 میکس یکه تو بغلت زار بزنم از ب ینبود

 چشم بهم داشته باشه یکس یکه نزار ینبود

 یدونیاخه م ینیبب یشد نبود خوب

 یعالمه گرگ بره باش هی نیسخته ب یلیخ

 همه چشما بهته یدونیم

آخر با  یول یو مقاومت کن یاز خودت دفاع کن یدار یچقد سخته سع یدونیاخخ نم کننیبا لذت بهت نگاه م همه

 رسنیک به خواسته هاشون مکت

 گرفتمیازشون انتقام م یفرار کردم چه جور یوقت ینیبب ینبود

 مونده یمونده اصل کار حاال

 اون عمو و پسرشو بابام مونده

 موندن اونا

 گفت: انتقام؟؟ دیرس نجاشیحرفم به ا یوقت

 ؟؟یکرد کاری...توو مگه چتو

 کرده کشتم! تمیبود که اذ ادمیلبخند مرموز گفتم : هر کسو که  هیهام با  هیگر نیب

 دمیتو چشماش د ترسو

  ؟یبا چ ؟یکرد کاری: توو..ت.و چدیپرس باز

 وا رفت:( لبخندم

 قاتلم هی: کشتمشون! تعجب نکن االن من گفتم
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دقدقه کنار هم  یب یاه گفتم بعد عمر وونهید یکرد کاریتو موهاش و گفت: تو چ دیو با استرس دست کش کالفه

 میبه هم بد یسر و سامون هیگفتم  میکن یزندگ

 میبا عشق کنار هم باش گفتم

 مدت نیبعد ا سین یجالب یشوخ ؟؟اصالیکشت ادم

 ه؟یاسون نیمگه ادم کشتن به ا اصال

 ؟یتونیتو مگه م اصال

 ؟؟یاز کجا آورد جرئتشو

 دفاع از خودم گفتم: قاتل بودن بهتر از هرزه بودنه به

 ستمیهرزه ن من

 کس نبودم. چیخودم با ه لیبه م من

 و بشه* یسخته نخوا یلی*خ

 واسه اروم کردن خودم مجبورم  من

 هویکه  شدیداشت حرفام تو هق هقام گم م باز

 زده شد یلبام مهر خاموش یرو

 ضربان قلبم  دوباره

 که داشت یآرامش دوباره

 شدیکم رنگ م یول شدیکه رفع نم ییها یدلتنگ دوباره

 رفتیم نیکه داشت از ب یمن بودمو اون و فاصله ا دوباره

 باشم میبا تنها مرد زندگ میکه شده باعشق زندگ کبارمیداشت اگه  یاشکال چه
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 بود سادهیکه با عشق پام وا یکس با

 خراب شه  میحال روح نکهیاز ا ترسهیبفهمم که م تونستمیم کردینگاهم م منتظر

 لبخند نگاهش کردم که دوباره لب هام داغ شد! هی با

 کنار  دمیبه خودم اومدمو خودمو کش هوی

 دیمن بود من نبا ریاروم باش تقص دیگفت: بخش عیسر

 بزنه  بیباشه که بهت آس یماریب هی ترسمینه م ایسالمم  دونمی: نهه! به خاطر اون نبود راستش من نم

 قبال بهت گفته بودم ؟؟  خوامیبدون تو نم ویزندگ نینگام کرد: ا یخاص یمهربون با

 و؟؟ی:چ

 :نکهیا

 در چه هر*

 نآتو ز  آید مخاطر

 . خوبتری

 

 **یکرمان یخواجو��

 چشمام یتو زمیکه دارم بر ویکردم تمام عشق یسع

** 

 صورتش بود یکه باز کردم صورتم رو به رو چشمامو

 داد یپوستمو قلقلک م نفساش

 شدیزمان متوقف م کاش
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 صورتش حرکت دادم یوم روار دستمو

 شد شتریکمرم ب یدستاش رو فشار

 فرو کردم نشیس یتر و سرمو تو نییپا دمیکش خودمو

 دلم؟ زیعز یدی: خوب خوابگفت

 :گفتم

 ارامش تر با

 

 خواب عمرم بود! نی

 زد به سرم! یخواب یب نه

 !دمیخواب خون و انتقام د نه

 !مویاهیو س یرگیکابوس ت نه

 !دمیکدومو ند چیه

 لذت بود و عشق فقط

 آرامش..! و

 دیموهامو بوس یرو

*** 

 هفته... کی

 هفته پر از آرامش کی

 هفته پر از محبت کی
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 نداشتمش میزندگ یوقت تو چیکه ه یمحبت

 داشتم دوستش

 بودم عاشقش

 من نبود قیاون ال یول

 فروشهیاون م نویکه پدرش معتاده و دخترشو به ا یکس قیال اون

 ستیقاتله ن هیاون دختر االن  و

 ستیمن ن قیال اون

 عشق رو ندارم نیا اقتیل من

 چرخش روزگار مقصر من نبودم نیا یتو هرچند

 تباه بشه ندشیآ شیزندگ یکه با وجود من تو ستین یدلم راض یول

 نجامیانتقام ا یگرفتم! من برا مویتصم

 نابود کردن مویکه زندگ ییانتقام از کسا یبرا

 دنیبه لجن کش امویدن

 معشوق شرمسار کردن یقلبم بودو جلو یکه تو یعشق

 تقاص پس بدن دیبا

 ایدن نیا یتو اونم

 نمیخودم بب یجون دادنشونو با چشما دیبا

* 

 نجامیا یپاشا صحبت کردم بهش گفتم که واسه چ با
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 دلم گفتم هیشرمندگ از

 

 دلم گفتم هیازشرمندگ

 احساس انتقامم از

 هاش گفتم اقتیل از

 اونارو کشتم  نکهیکه بعد از ا گفتم

 دارم یسرنوشت چه

 شه فیبا من ح دیکه نبا گفتم

لبمو گفت:  یدستشو گذاشت رو ووردمیو مدرک م لیدل مونییجدا یبرا زدمویکه داشتم زار م یجور نیهم

 خودتو یبسه دختر کشت شششیییه

 باهات بودم تا االن یوقت از

 جدا نبودم ادتیوقت از  چیه

 سیو سرنوشت و انتقامت مهم ن گذشته

 پشتتم شهیهم من

 باهاتم. شهیهم

 باشم دیسرنوشتتم با یتو

 من! ایمن  ای یانتخابم ندار حق

 مرد چقدر پاک و مهربونه نیا ای! خداهیگرفت وسط گر خندم

 پرستمشیکه عاشقانه م یکس میمرد زندگ تنها
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 کاراش یبرا رونیب رهیم گفت

 آب بدم یسر و گوش هیبرم دمه خونه اون آشغال و  لیبیو س شیون رسر با ا هی ستیگفتم تا ن منم

 !رونیکه شدم راه افتادم ب اماده

 دمه خونه دمیرس

 نه که در خونه باز شد  ایدل بودم برم زنگ بزنم  دو

 آشغال

 قاشهیاز رف یکی اونم

 فروخت! یاونم منو ساعت به

 بودم یعصب

 !کنهیم میاون صحنه ها عصب شهیهم

 جلوووو ای: نههه نمن

 کارمو بکنم  دیکوچولو اول تا آخرش که با ای: باون

 کشمیجلو خودمو م یای: به خدا اگه بمن

 جلو ج**ه خانوم! ایمهمه؟ ب یبو د نبودت واسه کس ی: فک کرداون

 نگاهات و رفتارت و افکارت! نیبا ا ییهرزه تو ستممممممی: خفهههه شووووو من هرزه نمن

 یکنیم یسخنران یدار یادیز گهی: داون

 رفت طرف کمر بندش! دستش

 زد تو سرم که از حال رفتم! انقد

 هوش که اومدم رفته بود! به
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 !کنهیبود که اول تا اخر کار خودشو م گفته

 رفتم جلو میتیفکر کنم که کجامو تو چه موقع نکهیا بدون

 ! گوش کردمزدیحرف م رتیغ یب یبا اون بابا داشت

 !میبا اجازه رفع زحمت کن گهی: خب داون

 نجایا انیفردا شبم داداشم با پسرش م یموندی: مبابا

 خدمت عمووو جاااااانممممم امیپس فردا شب م ععع

 معامله یبرم پا دیکه امشب برنامه دارم با یدونیبرم م دیبا گهی: نه داون

 زارمیمعامله رو به دلت م داغ

 رو بست اونم راه افتاد! در

 شما افتاد! بیاز ج نیآقا ا یم: آهاکلفت کرد صدامو

وجب فاصله بود!خورد به  هیجلو چند قدم عقب تر!کوچه بن بست بود کمتر از  یلیرفتم جلو رفت عقب خ برگشت

 !وارید

 چسبوندم رو قلبش  کلتو

 چشماش ترس بود! تو

  ؟؟یخوایاز جونم م یلرزون گفت: چچ ییصدا با

 : جونتوگفتم

 ؟؟ی: دخترگفت

 !کنمی: حرف بزن دفاع کن از خودت! منم اول تا آخر کار خودمو مگفتم

 !رهیمثل خودش بزنم تو سرش انقد بزنم که بر اثر ضربه بم خواستمیم
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 شدیبد م دیدیم یکیاگه  یول

 : تو تو همون دختره..گفت

 ...ریت هیحرف بزنه و با  نذاشتم

 کرده هیخاطرات تک قهی*دوباره همون دختره که به شق

 همون سر درد دوباره

 من!* دوباره

 رفتم به طرف خونه پاشا  عیسر

 شب رو بازم با آرامش تو بغلش بخوابم  نیآخر نیا خواستیم دلم

 منو لبخند زد دیتا د یخونه چهرش خسته بود ول اومد

 ششیپ رفتم

 االن نه. یول زدمیباهاش حرف م دیبا

 از شام بعد

 باباتو ته کوچتون کشتن! یاز دوستا یکی:  گفت

 از ابرو هامو دادم باال! یکیزدم و  یا ثانهیلبخندخب ناخداگاه

 !یتو بود دونستمی: مگفت

  گمیمرد دروغ نم نینه من به ا یانکار کنم ول خواستم

 همه وجود منه! اون

 گفتم فردا چه خبره بهش

  رمیدارم م گهیمن د گفتم
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 شهیهم یبرا گفتم

 مرگ باشه ایاگه تهش زندان  یحت زارهیتنهام نم گفت

 ستیاگه نباشم ن گفت

 ستین یاگه باشه دلم راض گفتم

 باشه سر قولشه آخه مرده و قولش گفت

 ..!میدوستت دارم تنها مرد زندگ گفتم

** 

 امروز! و

 کنم یقراره باز مویسکانس زندگ نیآخر

 سکانس به جز نفرت و انتقام نیا یول

 عشقم توش وجود داره یا جرعه

 یو ابد یعشق واقع هی

* 

 داشتم  بیعج یصبح دلشوره ا از

 دمیبار کلتمو بغل گرفتمو بوس هزار

 دهیانتقام م یبو هنوزم

 هیبه خاطر کشتن اون مرده ته کوچه اونجا االن پر از مامور مخف دونمیم

 روزنامه آورد پاشا

 از جسد همون مرد بود یعکس ترشیت
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رو در  شدیکه جونشونو گرفتم مربوط م ییکه به آدما یقسمت دمیاالن خر که تا ییاز همه اون روزنامه ها یچیق با

 آوردم 

 هم گذاشتم و به اون کاغذ منگنه کردم یرو بیترت به

 !کردیبا تعجب نگاهم م پاشا

 به قلم شدم دست

 کاغذ نوشتم: پشت

 عشق و انتقام ی*به نام خدا

 صحرا من

 تموم رو تموم کنم مهیامروز کار ن خوامیم

 رمیانتقام هامو امروز بگ نیآخر خوامیم

 که کردم ییاز قتل ها ستمین مونیپش

 کردنیبه من تجاوز م دادنویبودن که به بابام پول م ییکه کشتم کسا ییاونا

 قاتل باشم خوامیم

 که کشتم دوباره بکشم وییهمه اونا خوامیم

 اونا روحمو یجون کردم ول یجسمشونو ب من

 کردن اهیس قلبمو

 گرفتنازم  سرنوشتمو

 دونمیهنوز نم لشویدل

 هیچ دونمینم یول شهیکه هست به عموم مربوط م یهرچ دونمیم
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 بفهمم دیبا یعنی فهممیم امروز

 نامه نینوشتن ا با

 به همه بفهمونم که: خواستمیم

 ! *ستمیهرزه ن من

 !ینوشت ناروی: چرا ا دیپرس

 بوده یقتالم چ لیبفهمن دل دینامس با تیجور وص هی نمی: اگفتم

** 

 کردمیکه گذاشته بود گوش م یشدم و به آهنگ یآماده م داشتم

 

 

 یقصه ا یسالم .. کجا آدمک

 میاالن دوراهه زندگ آهنم

 خوابمیم ـلترایمن دارم ال فـ. یرفت یوقت از

 اراده ام یخورده ب هیمن  یمشت یکه سخت الحق

 اراده اما سزامو دادم یب هی

 

 

 هی منم
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 میند میقد یبا عادت ها گاریس نخ

 بیغر بیعج یتو عالم ها واریبه در د چشمم

 ریسگ نظ یگرفته باز از آدما دلم

 یخط خط یباز رو کاغذ ها رقصهیم قلم

 نهیهم یزندگ ی، حاج خـب

 مهیکر ییها گذشت و رفت باال گذشته

 رهیباشه فرداها خم امروزت

 نهیکه نب ی، کور بشه دو تا چشم نیبب

 

 باز شکست رو دست شهیش

 خون رو فرش کهیچ کهیچ

 اشک یاهیو س ملیر

 فکر و لش یدل ب یب من

 من بدم نه تو نه

 جو زدم نه خل نه

 ام نه پر یخال نه

 مغز من ندو رو

 هاست یشهر وحش نجایا

 هاست یها مال مشت باخت
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 تو حبس کن چرک تو تو هضم کن بکش

 لهیقب نیا از

 بدو دهیهار و در برو

 ریخودتو پس بگ حق

 ریتو دست بگ اتویدن

 

 

 به خاک دیمن مال پشت

 به حال زنده ها خوش

 حساب نیام رو ا مرده

 شدم تو هم بساب له

 که درد برسه به استخون خورد بشه نذار

 نور بشه رتیشمع کوچولو تو مس هیکه  نذار

 یطرد بش یقهرمان ش یکه مرد بش نخواه

 یاز هدفت سرد بش یکه خسته ش نذار

 شو رو دو پات بپر تو با دو بال بلند

 اون بادوبان خدات که باد و داد بکش

 تو حرکت از اون برکت دستت پرچم سمت مقصد از

 که غرقم تو خودم من



 آبرو یدرپ

 
51 

 

 ام جویم یه روحمو

 گرفته اتاقمو گِل گرفته دو بالمو مه

 وقت فهیح ییخدا

 من نیتو ع ینش

 بکش غیداد بزن ج یکه شد پُر

 بکش خیبه س ارویدن نیا گریج

 گنده بردار پرت کن سمت فردات سنگ

 کن به دردات زنده شو ال اموات خنده

 مُرده.. هیمثل من  نه

 صادق( _)آدمک سالم

 

 که تموم شد منم آماده بودم آهنگ

 و همون لباسا لیبیو س شیر همون

 هم آماده بود  پاشا

 بود. دهیپوش دیو شلوار سف دیسف شرتیت هی یول

 کردم تعجب

  ننیبیکه بابات و عموت م هیگفت: امروز روز دیکه د نگاهمو

 جلودار عشق ما باشه تونهیکس نم چیه

 گرفت خودشم خندش گرفته بود خندم
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 دهیم دیافسر ارتش و منم سربازم و داره بهم ام انگار

 حاظر بود یساعت بعد همه چ مین

 هزار بود یقلبم رو ضربان

 شنیم ینجوریا شنیعاشق م ی! همه وقتجالبه

 واسه کشتن و قتل! من یول

 بسازم براشون ی!به به چه مهمونهیگفت شب مهمون اروی

 به؟؟یچرا بدم دست غر پزمیخودم م آششونو

*** 

 در نشسته بودم یجلو ۲۱:۱۲: ساعت

 دودل بودم انگار

 نظره ریاونجا االن ز دونستمیم دمیترسیم

 بشه امیکثافت کار هیاون قاط خواستی. دلم نمادینداشتم پاشا باهام ب دوست

 اومده نشسته کنارم. یک دمیغرق بودم که نفهم انقد

 دستش یگرفت تو دستمو

 تازه جون گرفتم..! انگار

 به سرم زد یفکر هی هوی

 بام؟؟ یتا تهش هست ی: گفتدمیپرس

 : اره گفتمگفت

 کنم! یوونگید خوامی: مگفتم
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 ، گفت: هستم! دیتو چشمام خوند خند از

*** 

 میدیرسیبه کوچه م میکه داشت یوقت

 گوشه پارک کرد هیتو کوچه و  دیچیکه پ دمیاونارو د نیماش

 شدن زنگ رو زدن و بعدم رفتن تو ادهیخودش و پسرش پ بعدم

 خواست وارد کوچه شه با دستم جلوشو گرفتم پاشا

 بعد قهیدق۵ حدود

 پاشا زنگ رو زد میافتاد راه

 دمه در اومد

 ؟؟یینجایچرا ا گهیکرد و گفت: تو؟ د یاخم دیپاشارو د تا

 قبال بهت گفته بودم! ستین نجایا گهیدختر د اون

 کاره! نسیزیلبخند با چشم به من اشاره کرد و گفت: ب هیبا  پاشا

 خودت! شیآوردمش پ ستیاز تو بهتر ن یکس دمید

 دیبهم نگاه کرد دستمو بردم جلو چون دستکش دستم بود ظرافت دستامو نفهم تا

 رامون داده! یراحت نیه چرا به ابود برام ک بیتو!عج میرفت

 پشت سرشم پاشا بود منم رفتن پشت پاشا و کلتمو چک کردم! رفتیداشت از جلو م اون

 خفه کنم روش بود! صدا

 اون دوتا )عمو و پسر عمو( با تعجب نگاهمون کردن میکه شد وارد

 به خاطر پاشاس حتما
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 عوض شده شایر نیبا ا یلیچهره من خ وگرنه

 نمشیبود دلم گرفت!چقد دوس داشتم بب یخال وارید یقاب عکس مامان رو یبود!فقط جا یهمون جور خونه

 باهاش داشتم یادیشباهت ز

 یاز سالم و احوال پرس بعد

 شعبده بازم و از هند اومدم هیالبته من الم تا کام حرف نزدم چون پاشا بهشون گفت من  که

 چه برسه به اونا نمیکار خودمو بب خواستیکرد خودم دلم م فیکه پاشا ازم تعر انقدر

برامون اجرا  یازش بخوا شهیبرق پولو تو چشماش حس کرد گفت: خب م شدیاز من م فیهمه تعر نیکه با ا عمو

 کنه؟؟

 انتظار داشتم زود تر بگه ولیا

 داد حیدستشو اورد دمه گوشم و مثال توض پاشا

 زمزمه کردم! یجور نیهم ییزایچ هیآروم رومو کردم طرف پاشا و لبخند به عمو زدمو سرمو تکون دادم بعدم  هی منم

 آورده لمیسر تکون داد و رو به اونا گفت: اتفاقا وسا اونم

 ن؟یکن شیشعبده همراه نیا یتو نیدار لیتا م۳بدونه که شما  خوادیم فقط

 مشتاق سر تکون داد عمو

 نزد یعمو موافق حرف دید یوقت باباهم

امون نگ یباال انداخت و با کنجکاو یسرگرم کرده بود شونه ا گاریبودو خودشو با س الیخیکه از همون اول ب پسرشم

 کرد

 تو کولم طناب و پارچه رو در آوردم و دادم به پاشا از

 همرو بست. یرفت و دست و پا اونم

 کردمینگاهشون م یآرامش خاص با
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 چشماشون پر از تعجب بود! یتو

 ن دادمو پارچه هارو دادم دست پاشالبخند سر تکو با

 جلو و دهناشونو بست  رفت

 سه تاشونو چرخوند به طرف من هر

 سادمیشدم و وا بلند

 رو در آوردم سیکاله گ اول

 و کندم شیر بعد

 !لیسب بعدم

 کردم نگاهشون

 شدیم دهیوضوح ترس و تعجب تو چشماشون د به

 ن؟؟یانتظار نداشت ه؟یگفتم: چ دمویخند یعصب

 یخیفرار کردم رفتم و ب نیکرد فکر

 

 نیشدم؟ کور خوند التون

 !رمیانتقام بگ اومدم

  نینفراش نیآخر شماها

 من کشتم قتونویاون رف اره

 !گمیم روی یروزید همون

 !هیمثل بق اونم
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 کردم طرف !بابا! رو

 ؟؟یکارو بکن نیدلت اومد با دخترت ا یچجور تو

 ؟؟؟یدیخدا نترس از

 ؟یمامان زل بزن یتو چشما ایاون دن شهیم شرمت

 ؟؟یدوسش داشت یگفت ینم مگه

 عکسش کجاست؟ االن

 ؟؟ییکجا خودت

 ؟یگم کرد اتیکثافت کار یچرا قاط منو

 بابا! یگم کرد هممونو

 شارالتان نیدست ا یداد تویزندگ افسار

 بهت بگم بابا! ادیم فمیح یحت گهید

 بگو چرا فقط

 !دادم که دهن عمو و بابارو باز کنه اشاره

 چرا گمیخواست لب باز کنه که عمو گفت: من بهت م بابا

 کردم تونیکارارو با زندگ نیکه چرا ا گمیم بهت

 ... نذاشتم حرف بزنه و دستمال بستمبابا گرد شد بلند داد زد: تو غلط یکه گفت چشما نویعاشق مادرت بودم ا من

 به عمو گفتم : ادامه بده! رو

 خواستمشیقبل از بابات م من

 دمشیبار د نیمدرسه اش اول یجلو
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 خانوم بود یلیخ

 رفتیراه م نیو رنگ نیسنگ

 کردم  دایکردم آدرس خونشونو که پ بشیتعق یواشکیمهرش به دلم نشست  دمیکه د چهرشو

 از بچه هاس! یکیخواهر  دمیفهم

 با داداشش گرم گرفتم ادیفرداش ز از

 فابم و من همچنان عاشق خواهرش بودم قیداداشش راه اومدم که شد رف نیبا ا یدو سال یکی خالصه

 بود یعال شیریکلت داشت و نشونه گ هی داداشش

 اون افتادم ادی دمیتورو که د االن

 یهست ییدا هینظر دست گرفتن که شب از

 حوصله گفتم : ادامشششش یب

 !خوامیروز با خودم گفتم : به درک هرچه باداباد رفتم و گفتم خواهرتو م هی

 گوشم ریخوابوند ز یکی

 دستم و نذاشتم یکه خواست بزنه دستشو گرفتم تو ویدوم

 !یبذارم تو کارتون موز چمیعوض شمو همه خالف مالفارو بپ یحاظرم به خاطرش کل خوامشیم یلی: خگفتم

 مثل تو بشه! یاون زن آدم شارالتان زارمینمبدون تا من زنده ام نویا یول گمینم یزی: به حرمت رفاقتمون چگفت

 شدم داغون

 شدم نابود

 سراغ خواهرش رمیراحت م الیو بعد با خ کشمشیگفتم فوقش م دمیکش نقشه

 که بود کشتمش. یو فالکت یهر بدبخت به
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 داداش عشقمو کشتم توییمن دا آره

 به عشقم برسم تا

 کرده بود  یکردم که انگار خودکش یصحنه ساز یجور هی

 راحت تا سالش صبر کردم  الیخ با

 خوامیمادر گفته بودم که زن م به

 نظر دارم ریدختر خوب براش ز هیو  میکن یداداشتو راه دیبا خنده گفته بود که اول با اونم

 کردمیروزامو شب م رسمیبعد از داداش باالخره بهش م نکهیاز ا خوشحال

 میدیبه آدرس رس یداداش وقت یخاستگار شب

 سادیوا قلبم

 که نه احتماال خواهر بزرگ تر داره دمکریم نیداشتم به خودم تلق مدام

 ... یول گمیدارم به خودم دروغ م دونستمیکه م نیا با

 بوده نیسخت و سنگ یلیانگار براش خ نییانداخت پا سرشو

 و بله برون و حنا بندون گذشت یخاستگار

 !یبه عروس دیرس

 شده یبودن اصال معلوم نبود چه شکل دهیچیدورش پ چادر

 خوشگل بود! یطیخب عشق من در هر شرا یول

همه  نیبه زن داداشت بعد ا یتونست یچجور یرحم نکرد قتمیکه به رف یآدم هوسباز آشغال هیداد زدم: تو  یعصبان

 یسال چشم داشته باش

 کردم فراموشش کنم ی: سعگفت
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 موافقت کردم. نمشیبب نکهیکرد بدون ا یکه مادر معرف یدختر نیاول با

 نشد یسش داشته باشم ولکردم دو یسع

 عشق پاکمو نابود کرد ختمیر قمیکه از رف یخون

 خودم نبود. دسته

 شدمیم دهیبخوام به سمتش کش نکهیا بدون

 دستشو حس کنم یشده سر انگشتا یذره حت هیتا  کردمیبهش برخورد م ستیکه مثال هواسم ن یجور هی

 .یداشتم داداش واسه چند روز رفته سفر کار خبر

 شدم طرف خونش. دهیهوا کش یب

 رو زدم زنگ

 تو رفتم

منم تو اتاق خوابمو دستم دور  دمیبه خودم که اومدم د یداشت ول کاریچ دونمیکه آورد رفت تو اتاق خواب نم ییچا

 کمرشه

 داشت خودشو آزاد کنه  یافتاده بود و سع چادرش

 من گوشم بدهکار نبود یول

 گهیم یچ دمیشنینم اصال

 .خواستمشیم یز بچگگفتم که ا بهش

 خوابوند دمه گوشم یکی

 االن زن داداشمه گفت

 کر شده بودم گهیم یچ دمیفهمینم اصال
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 دوست داشتم نگاهش کنم فقط

 بره گفت حاملس کنهیداره التماسم م دمیخودم اومدم د به

 شه شیبچه طور دینبا حاملس دوننیهمه م گفت

 همون جا ازت متنفر شدم از

  یحسرت بود نیباعث ا تو

 : خفههه شووو. دمیکش غیج

 پسرش زدم یبه پا ریت هی و

 دادیاز درد فشار م دندوناشو

 بکنه تونستینم یکار چیه

 که به ساق پام زد افتادم! یاون لگد ادی

 گرفتیم شیداشت گر گهید عمو

 گفتن یهمه از شباهتت به مادرت م یاومد ایبه دن یداد: وقت ادامه

 متنفر بودم ازت

 یثمره عشق من باش یتونستیم تو

 کردیم هیگر یها یها نایا دنیبا شن بابا

 یدختر من باش یتونستیم تو

 من فقط

 شدیمال من م دیبا مادرت

 آورد ایترو به دن یوقت



 آبرو یدرپ

 
61 

 

 من باال سرش بودم فقط

 مسافرت بود! بابات

 شب به عنوان همراه موندم هی

 تو اتاقش رفتم

 دیترسیم ازم

 گرفتم دستشو

 رد دستشوزور آزاد ک به

 نوازش کردم سرشو

 کرد سرشو کج

 شکمش یرو دمیکش دست

 کرد هیگر

 : ولش کنم گفت

 شوهر داره بچه داره گفت

 : من زن دارم بچه دارم گفت

 خودم نبود دست

 نگام به لباش افتاد هوی

 از هوش رفت  دمیدست خودم نبود فقط د یچیه

 کنار  دمیکش

 دمیترس
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 دکترو خبر کردم رفتم

 بوده یحمله قلب گفتن

 شده یقلب ستیباعث ا که

 باعث مرگش شدم من

 تو! نه

 همه گفتم سر زا ر به

 

 فت

 نرفت یول

 خودم متنفر بودم نفرتمو از

 کردم! یتو خال سر

 یازم متنفر دونمیم

 گفت یچ دمینشن گهید

 کردم تو مغز پسرش! یخال ریت هی فقط

 خودش یزدم به پا ریت هی

 باال سر بابا رفتم

 به نگام افتاد نگاهش

 بود چشماش شرمنده

 نداشت داشت؟؟ دهیواسه من فا یشرمندگ
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 ..!نداشت

 دست قاتل زنت یداد تویافسار زندگ ؟یبدبختم کرد یدی: دگفتم

 نیقاتل شماها

 روح من قاتل

 آرامش مادرم قاتل

 جسم مادرم قاتل

 متنفرم بابا ازت

  متنفرم

 من باعث مرگ زنت شدم یگفتیم یزدیکتکم م یوقت شهیهم

 من بودم که اونو ازت گرفتم یگفتیم

 یمتنفرم که نابودم کرد ازت

 گلوله که از کلت خارج شد! هیبعد فقط من بودمو  و

رتونو س یرو دیدستاتونو بذار کنهیبا شما صحبت م سیگفت: پل ییصدا هیکردم طرف عمو خواستم حرف بزنم که  رو

 از خونه رونیب دیایب

 بود مهم ن واسم

  نیبب یول یبدبختم کرد یبه عمو گفتم: نابودم کرد رو

 دادم به پاشا اشاره

 مونهیم شهی! عشق پاک همنیبب

 یهوس باز هی تو
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 یپاک منو واسه هوست کشت نینازن مادر

 ابهیپاک نا عشق

 دهیعشق پاک و به آدم هوس باز نم خدا

 یگناه کار تو

 یریهزار بار بم دیبا

 یشانس آورد یول

 گفت: صحرا منو ببخش یبر دیبا نجایا ختنیر سایپل چون

 وقت! چیبخشمت.ه یببخشم؟ نم دیببخشم؟؟ من؟ چرا با ؟ی: چگفتم

 متنفرم ازت

 زجر کشت کنم خوامیم

 ؟یزدیم دهیبهم کش ادتهی

 گلوله به دستش هی

 ؟یزدیبا پات بهم لگد م ادتهی

 پاش یکیگلوله به اون  هی

 ؟یکرد اهیس امویدن ادتهی

 گهیگلوله د هی

 ادته؟؟؟ی

 اره؟؟؟

  یکشیدرد م یدرد داره؟؟ اره؟؟ حقته خوش حالم که دار ؟یزنیداد م چرا
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 دادیخونا بهم آرامش م نیفرش پر از خون بود خون بابا! خون پسر عمو! خون عمو ا یرو

 آوردم باال  دستمو

 دستم سوخت! دمیکنم که د کیگلولرو بهش شل نیآخر خواستم

 هم نبودشده بود واسم م کیشل بهم

 دست کارو تموم کردم یکیاون  با

 پاشا

 طرفم اومد

 چشماش پر از اشک شد! دیدستمو که د خون

 کنه؟یم یمن؟ من قاتلم! چرا دلسوز یبرا ه؟یبود! گر بیعج برام

 !بهیچقدر عشق عج واقعا

 کردم  نگاش

 !میوارد عمل بش دیوگرنه ما با نیش می: بهتره خودتون تسلسیپل

 بغلش یانداختم تو خودمو

 ؟؟ینگاه کردم گفتم : آماده ا بهش

 سرشو تکون داد یآرامش خاص با

 نیزم یرو نشستم

 پام مو هاشو نوازش کردم یگذاشت رو سرشو

 کرد منتظر بود نگام

 بعد از تو! هی!درست چند ثانشتیپ امیدوستت دارم!م گفتم
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 :گفت

 

 است نهان یو تاب چی*مارا با عشق پ

 

 است نهان یو جواب یسوال وستهیپ

 

 *یدهلو دلیب��

 دوستت دارم و خواهم داشت  منم

 بست! چشماشو

 شیشونیپ یگذاشتم رو کلتو

 گرفته بود میگر دیلرزیم دستام

 کردم! کیبستمو شل چشمامو

 شده بود یخون جار شیشونیپ یرو از

 به لبم! دمیمال دمیخونش کش یرو دستمو

 عشق؟! خون

 خفه کن رو در آوردم صدا

 لباش یگذاشتم رو مویخون یلبا

 سرم و بعد یگذاشتم رو کلتو

 بودم که پرواز کردم من
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 پاک بشم ایاهیکردم تا از س پرواز

 کردم تا به عشق برسم پرواز

 روحمون با هم گره بخوره تا

 کردم تا راحت بشم پرواز

 عذاب نکشم گهیکردم تا د پرواز

 نیکردم و رفتم از زم پرواز

 که پر از گناه و کثافت بود ینیزم

 : گفتیافتادم که م دلیاز ب یشعر ادی

 

 *تا بال نداشتم قفس تنگ نبود*

 !ستمیپرواز کردم که بگم من هرزه ن من

 انیپا#

 ی: سحر شمسسندهینو

۱۳۹۷/۶/۴ 

 نوشتمیبود که م یرمان نیاول

 ♡نیخودتون ببخش هیداشت به بزرگ یمشکل اگه

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 



 آبرو یدرپ

 
68 

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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