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!!!کسی منتظرم بود....یا نه؟؟  

 منی دامن!

َ صان کرد....گوای ذربم صوک  

 گریَ اصان اهدادت......

 گوای ُيوز دییل زود بود کَ بیامی.....ای اصال منی دواستٌد کَ بیامی؟!.....

************************* 

 روز آ مدمن مصادف صد اب زادروز "پيدار هیک...گفتار هیک..کردار هیک"

 هیک وضد روزگارم!!.....

 منی دامن.....

......ذداای منی دامن......  

 غروسکی بودم کَ می دواستٌد هقش صاُزادٍ ای را ابزی کمن....

 **************************** 

 زمان گذصت....و زماهَ هزی مه در پیی اش.......



 

 

سالگی........... 9هفرین بَ   

سالگی آ ىگاٍ کَ می گویيد ابلغی....و ُيوز کودیک بیش هیس یت............. 9هفرین بَ   

سالگی....... 9بَ هفرین   

 آ ىگاٍ کَ در ػامل غروسکِایت ابید غوطَ خبوری....و می دواُيد بداین مهَ چزی را...........

 منی داوس مت............

 مطلقا منی داوس مت...........ُیچ را.........

 دمل برای دودم می سوزد........

 برای سادگی ام............

 برای کودیک ام...........

بَ گفتَ ات بوی صری میدُد.............. دُامن  

 چرا کَ ُرگز کودیک ىکردٍ ام..................



 کوداکهَ ُامی را پس بدٍ.....

 حمتاج کودیک ام....................

 

 هفرین بَ تيِایی....

ای ااتیق کَ مرا در بر می گرید چوانن زهداین....  هفرین بَ دیواُر

اٍ کَ ماهع پرواز است......هفرین بَ آ ن ریضَ.....آ ىگ  

هفرین بَ جنابت!!......آ ىگاٍ کَ غفریتَ ای اب جنابت دیایل اش...دٌجری می سازد ات مرا از پای در 

 آ ورد.........

................ 

 هفرین بَ انابوری...آ ىگاٍ کَ منی بیًٌدت.....آ ىگاٍ کَ ابورت منی کييد.....



 هفرین بر انابوران!!!

ٍ  ذداای..... .......ذداای.............آ  

 زمخِامی را ببنی.............

ٍ  ذدامی.....ذدامی...............  آ

 مصلومب کردٍ اهد.....بَ چِار میخ جنابت دیایل صان.......

بوبَ" صد؟؟!!کجایش حمبوب است کَ "حم   

......... 

 ذداای.....ذداای.....

 صلیمب را ببنی......

 



 پس کجاست آ ن رس تاذزی؟؟!!

 دمل برایت.....

 دمل بس یار دوقطیب می تپد....

.  

 ػادمت دادی.....

 خنواٍ کَ ترکت کمن....

 مرا ایرای رفنت هیست...........

 دمل ُزاران زمخ دارد...........

 اگر دزیدن مه ُست.....دوامه دزید........

.......................... 

ٍ کجا بروم در هجاین کَ زمیًش دوقطب دارد اما م تو  را بَ جرم دوقطیب بودن س يگسارم کردی.....آ

 س يگسارم کردی ای زادٍ همر!!!



.  

 

 دمل در پیی آ رامش بود...........

 ابورت کردم

  *************************** 

ٍ  ای زادٍ همر....  زادٍ همر!.....آ

 چٌان درد می کضم چون روز خنست.........

 تو آ مدی....ویران صدم.....

 رفیت.............ویراهرت صدم........

  ************************** 

 ذداای مرا چَ می صود؟؟



 دو پاٍر ام و منی دامن چَ بر رسم دواُد آ مد.....

......  جسمم صدپاٍر

 رومح زمخی و دس تَ.............

............... 

 اکش درک می کردی ذُن دوقطیب مرا.............

 حیف!!

کَ تو مه دمشن صدی...............صد حیف   

............ 

 زهدگی ام ُزار پاٍر است و تو رفیت............

 ذداای...ذداای.....

 او کَ آ مد مس یحا بود ای هیودا..............؟؟؟

 چَ کرد اب من و قلمب؟؟!!



 

 مرا چَ می صود؟؟؟.......

 مرا چَ می صود؟؟؟................

***************** ***************  

 بَ پایت افتادم...........

 در پای تو یب صرباهَ بَ اهتظاری ژرف وضس مت

 هیامدی............



 هیامدی..............................

................  تویی و یک س بد اهدٍو

................  ممن و قلیب دوپاٍر

 *********************** 

تر صدم..............تو هیامدی و در بَ در   

 مرام من اب تو یکی هبود............

 تو می داوس یت ...........

 می داوس یت و چون هیودا بَ صلبمی سپردی..............

ٍ  ای زادٍ همر...........  آ

 هداوس یت کَ مس یحا هزی ابالی صلیب بَ دامان مرگ فرورفت؟؟؟!!

 جمدلیَ ات صدم..........

کردی!!!و تو س يگسارم   

....................... 

 چٌامن ز دویش راهدی.........کَ حییی سالومَ را....

 و من جبای رس تو رقصیدم و مرگ دویش طلب کردم

.................. 

 بَ صلیمب آ وخییت............

 جمدلیَ ات صدم و ابالی صلیب تيِای تيِامی.............



 

لومَ می اهدادت چَ می صد؟؟اگر حییی ىگاُی از رس لطف بَ سا  

............... 

 آ ای رس دویش را در ظرف طالیی و سالومَ را در دراجملاهنی اترخییان می ایفتيد؟؟!!

 ********************** 

 از من روی گرفیت...........

 دمل صکست.............

 تو مه رفیت............

صدم...............................ویراهرت   



 ********************** 

 بَ ایدت....

 بدون ابزواهت...........

 از کيار ُامن جوی می گذرم.............

 ******************** 

 می داوس مت کَ دواُی رفت..............

 تو ماهدین هبودی..............

 حمبوبَ ای داری.................

داوس مت گرمای دس تامن.....طؼم لبامن از ذاطرت دواُد رفت..... می  

..................... 

 ********************* 

 تو ای زادٍ همر..........

 ىمیَ ای از قلمب در دست تست...........

 برامی بیاورش!!!

 

 دکرت هباٍر دادرس
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