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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دلنوشته دسته بندی:  

من عاشق یک شیطان شدم نام اثر:  

ستاره حقیقت جو نام نویسنده:  

عاشقانه ژانر:  

Green voice :طراح 

Pegah.a :ویراستار 

S.M.Z :کپیست 
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 .ی کوتاه اتفاق افتاد و بعد از آن، تمام دنیایم تیره تار و شدلحظه چیز در یکهمه

 .ناک بدل شدی گرم و راحتم به جهنمی خوفخانه

 ...های یارو بو*س*ه

 !امان از عشقی که برایم حکم شکنجه را دارد

 ...ی جهنم، من و پادشاهم در کنار هم با درد رنج و شاید نگرانیدر آخرین طبقه

 !دانید؟ این درد را دوست دارماما می

 !پذیرماین شکنجه را با جان و دل می

 !پرستممن او را با تمام وجود می

 !دانید؟ اگر راستش را بخواهید، من عاشق شیطانممی

 

 

 

 

:مقدمه
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 .سم کشنده بسازند توانند باهم، یکعشق و درد می

 .ای جز مرگ نخواهی داشتسمّی که تو بعد از نوشیدنش، چاره

 !دانی، من حاضرم این زهر مهلک را با جان و دل بنوشم و بعد از آن مرگاما می

 .مرگ تنها راه رسیدن من به یار است

 !بکشم؟ چرا باید پا پس

*** 

 .آور و همچنین سمی باشدتواند شمشیری دردزبان می

ه وسیله زبان بست که بههاییتواند حتی نقش یک بمب اتمی را ایفا کند و تنها زمان، مرحم زخممی او

 .زنیمکسی می

 .های عذرخواهی متفاوت نکنیدای بزرگ و همچنین نامههای قهوهفکرتان را درگیر خرس

 بتوانید با یک خرس تر از آن است کهاید، بسیار عفونیی زبان خود به شخصی زدهوسیلهزخمی که به

 .عروسکی آن را ضدعفونی کنید

 .توانم او را زنده به گور کنممی اما این به این معنی نیست که من

 !من تنها عاشق شدم و تو را شیطان خطاب کردم

 !ارزش خطاب کردای بیو او مرا وسیله

 !ستبزرگی زخم

 !دانممی

تر از هرروز دیگر نت را درمان کند و حال، من عاشقاما این را بدان که زمان، خوب توانست زخم زبا

 .امدرست مقابلت ایستاده

*** 

 ؛زنممی خندم و از ته دل قهقههوار میشاید دیوانه

 !اما بدان که روح من، درون من، با تمام وجود درحال فریاد زدن است

 !بیمار است روحم
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 !ام استندگیروحم خسته است و این حس بد در حال دگرگون کردن تمام ز

 !عشق؟

 ؟قدر استعشق کیلویی چه

 !کشبودن پیش من در حال زجرکش شدن هستم! عاشق

*** 

 !کردم وار، خوب بودنش را باورمن عاشق یک شیطان شدم و کامالً دیوانه

 لحظه حس بسیار شیرینی بود؛ اما حاالدانید؟ عشق در آنمی

 !است داروی آن« مرگ»که تنها  ای هستمدرگیر بیماری

*** 

 .ستایخوردن توسط خود شخص شیطان، کار بسیار ساده دانید؟ فریبمی

ی خودش به عادت قدیمی ست فقط یک پوزخند بزند و حتی یکی از ابروهایش را به گفتهکافی

 .سمت باال بفرستدبه

 !دزنهایت یخ میلحظه، خون در رگبا صراحت بگویم برای یک توانمشود و میقلبت فشرده می

 ؛شویاز گل و بلبل می و بعد از آن وارد بهشتی زیبا و پر

 !و این قسمت خوب ماجراست

 .شودوقت است که جهنم واقعی شروع میست بفهمد از صمیم قلب دوستش دارید. آناما کافی

*** 

 دقدر طوالنی بوام آنداستان زندگی

 .وقت نتوانستم آن را برای کسی بخوانمکه هیچ

 !ودحوصله سر بر ب

 !فایده بودبی

 !ارزش بودبی
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 !ای بودکلیشه

 .اما او گوش داد

 .لبخند زد و حتی برای دردهایم گریست

 .گرفت و بعد از آن، آرام روی موهایم بو*س*ه زد در آغوشم

 ؛نویسی را رها کنمگرفتم داستان تصمیم

 !آری این بهترین راه بود

 .تر از یک کتاب داستان بودتر و گستردهداستان زندگی من و او، خیلی بزرگ

*** 

 !برای داشتنش خود را به آب و آتش زدم

 ودوستش داشتم 

 !هنوز هم دارم

 !ها بودتر از این حرفاما آتش وجودش، د*اغ

دارد نیز دروغ  به کسی که دوستش شیطان حتی ها فهمیدمسوزاند؛ اما بعدقول داده بود که مرا نمی

 .گویدمی

*** 

 .رسیدخوب به نظر می

 .عاشق واقعی بوده و هست کرد یکادعا می

 !زند، بسوزانمنمی گوید آسیبی به منخود را در آتشی که می دوست داشتم

 ،اش بد شدهکند به خاطر تقسیم عالقهاصالً شما بگویید، کسی که ادعا می

 !الیق دوست داشتن نیست؟

*** 

 .تمام عمرم را صرف فکر کردن به تو کردم و تو مرا حواله شخص دیگری کردی

 !میدانی، حال که فکر میکنم ما هیچوقت مناسب هم نبودیم
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 .و حال من توانستم آن شخص که الیقم است را پیدا کنم

اما از بد ماجرا، او نیز قبل از من عاشق شخص دیگری بوده و عشقشان تنها به سبب بهوجود آمدن 

 .امثال من و تو بههم خورده است

 !زجر میکشم، درد میکشم و حق اعتراض ندارم

 !مرا دوست ندارد، میدانم

 .اما با این وجود، درکم میکند

 ...دوروغهای شیرینی تحویلم میدهد و

 !ته دیوانگیست رفتارم؛ اما من دیوانه او را میپرستم

*** 

 !دوستش دارم

 گناه کبیره که نیست؛ هست؟

 !عاشقش هستم

 گناه که نکردهام؛ کردهام؟

 !چرا مردم اینگونه به من خیره میشوند؟

 مگر آنها دل ندارند؟

 اصالً تو جوابم را بده! مگر من خودم انتخاب کردم که عاشق باشم؟

*** 

 !حسی از درونم فریاد میزند تو بزرگتر از این چندتکه استخوان هستی

 .و من با تمام وجود باور دارم که بزرگتر از این جسم هستم

 :صدای مالیمی از درونم با وسوسه زمزمه میکند

 «!تو کوچکتر از شیطان درونت هستی؛ اما میتوانی برنده باشی»

اما تنها خود من میداند که سرمای درون قلبم هیچوقت و با هیچ شمعی آب نمیشود و سیاهی 

 !دنیایم هیچوقت با نور مالیم خورشید روشن نخواهد شد

*** 
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توانی مرا دیوانه خطاب کنیمی ! 

دیوانه او هستم آری من ! 

 حرفی برای گفتن داری؟

من است این زندگی . 

کنی امدانم چرا سعی داری خودت را وارد زندگینمی ! 

 .این دنیای من است

کنی دانم چرا سعی داری در دنیای من زندگینمی ! 

خواستینمی خواستی، زجرهمیدی، درد نمیفمی فهمی! که اگرتو مرا نمی . 

کردیبه شرط سکوت را قبول نمی زندگی . 

شناسیدنمی را مشکل تو و امثال تو این است که شما من ! 

*** 

 .امناک شدهتوانست مرا به طور عادی عاشق خودش کند و من درگیر یک طلسم بزرگ و خوفاو نمی

 .دار استاصل فکرش هم خنده

 !من، شیطان و عشق

تنومند  ؛ بلکه درختیی من و او، یک نهال عشق جوان نیست! ر*اب*طههایت را باز کنچشم کمی

 .ها مشغول زندگی با آن هستماست! آکنده از تنفری کهنه و فرسوده که سال

 .دهدجز جسمم، روحم را نیز آزار میایستد و بهبانی خشن، در مقابلم میاو درست مانند زندان

 .کنمپردازی میدیگر ثبات شخصیتی ندارم و بداهه

 !ست جز او؟چه کسی ی این اتفاقاتاصالً تو بگو! مقصر همه

*** 

 !شیطان شدم من عاشق یک

 .امی احساسی با شیطان شدهمن وارد یک ر*اب*طه

 !اممن وابسته به شیطان شده
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 !من

 !گیردمی لعنت به منی که با فکر کردن به او آرام

 !لعنت به زمانه، لعنت به او لعنت به من

 .آه خدایا! نیازمند مجازاتی عظیم هستم

 ،مجازاتم کن

 !کن لطفاً مجازاتم

 .کن مجازاتم

 !کن ! لطفاً مجازاتمیک گناهکار هستم شنوی؟! منخدایا می

 ت؟ت نیساصالً شما بگویید شخصی که قلبش جز یاد او با یاد شخص دیگری آرام بگیرد، الیق مجازا

*** 

 .چیز به شکل کنونی نبوددر آغاز ماجرا، هیچ

 !او یک عاشق واقعی بود و من دختری خوشبخت

 !او یک همراه واقعی بود و من نماد یک دختر ناز پرورده

 ؛او یک فرشته نگهبان بود و من انسانی محتاج به کمک

 !گذشتل نمیاما بعد از چندسال و چندروز و چندساعت، دیگر هیچ چیز به منوال قب

 ...ام به واقعیت بدل شدند و منهای شبانهکابوس

 !امترین بدبخت دنیا فرو رفتهحال در نقش بدبخت

*** 

 !خواهیم در یک جهان دیگرمن و او زندگی را می

 !جهان موازی و حتی جهانی در بعد خأل یک

 !زمانی مطلقدر بی

 !خیال هرچه جهان و زمان و مکاناصالً بی

 ؟آیده کارمان میجهان به چ

 !خواهم و او مرامن او را می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  من عاشق یک شیطان شدم دلنوشته  

 کاربر انجمن تک رمان جوحقیقت ستاره 

  
   

 
8 

 

 !آوردم؛ حتی اگر مقصد این زندگی جهنم باشددستش میبه

 !مجبور آمدن دوباره به بهشت باشد آورد؛ حتی اگردستم میبه

*** 

 !کنم، به دور از هرگونه دروغ و درد و نیرنگبرایش زندگی را آرزو می

 .یردر آرامشی عظیم و خوشی پایان ناپذ

 .دار صلح و مهربانی نیستدانید؟ او اصالً دوستاما می

 .ها را دوست دارداش بر پایه دروغ شکل گرفته و او این دروغزندگی

 !از بد ماجرا، من نیز او را دوست دارم

 !گویمصادقانه می

 !ای مردم، دوستش دارم

 .زندمی امه س*ی*نهکنم؛ اما او هربار دست رد بپرستم و برایش خوشی آرزو میاو را می

 ؟توانم بکنماصالً شما بگویید! چه می

گوید و من تنها مشکلم در زندگی، نداشتن دانید؟ مشکل او این است که صادقانه دروغ میمی

 !ستگوییاستعداد دروغ

*** 

 :گفتم

 !پرستمتخواهم خدایم باشی، میمی- 

 :سرش را پایین انداخت و گفت

 ؟آوردشیطان کی ادعای خدایی کرد که خودش به یاد نمی- 

 :آرام در آغوشش خزیدم و زمزمه کردم

 !ها هوایش را دارندالزم به ادعای او نبود، مریدانش زیادند؛ آن- 

 :حسی تمام گفتبا بی

 !تواند عاشق کسی باشد! در حال هدر دادن عمرت هستیشیطان نمی- 

 :لبخندی زدم و گفتم
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دانی مقصر اصلی، معشوقش بود! او نباید ادش بود که او را تبدیل به شیطان کرد. اصالً میعشق زی- 

 !خواست که شیطان، عشقش را با شخص دیگری شریک شودمی

*** 

 ؛کندکردم گذشت میاشتباه بود دوست داشتنش! فکر می

 تهاست که دیگر فرشته نیساما در میان راه به یاد آوردم که شیطان قرن

 !ظار بخشش از او، توهمی بیش نیستو انت

*** 

 .گفت دوستم داردمی

 !اه، اصالً داشته باشد، فدای سرم

 ؛بودن است داشتن به دردمنداگر دوست

 !اشخواهمصدسال سیاه نمی

*** 

 !کنید لطفاً کمکم

 !اندمشغول به جنگ درست میان برزخ هستم و فرشتگان و شیاطین برای داشتنم

 !تان دارممن احتیاج به کمک

 !ای نبودم، نهانسان کامالً خوب یا بد کاره

دادن به هر  کردن یک انسان گناهکار، تنتکهکردنم را دارند و برای تکهها قصد شکنجهاز آن هر یک

 .ستجنگی الزامی

 .تان هستمقلب محتاج کمک من از صمیم

 !کنید لطفاً کمکم

*** 

 !آیممی ترد شده به حساب من عاشق یک شیطان شدم و حاال یک انسان

 ؟عجیب است، نه

چیز از یک دیدار شروع شد و حاال من درگیر عشقی هستم که طور که قبالً گفته بودم، همههمان
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 !ذره جانم را از تنم بیرون بکشدقصد دارد ذره

 !دردناکی در انتظارم است مرگ

*** 

 .توانم به زمین برگردمنه به فرشتگان تعلق دارم و نه می

 !توانند وجودم را تحمل کننداین روزها حتی شیاطین نمی

*** 

 ...ام فقط او بود و اوجایی به بعد، در تمام لحظات زندگیاز یک

 .شدوقت تکراری نمیمانند رویایی شیرین که هیچ

 !های بهاری هرسال و هرسال و هرسالدیدنش درست همانند تماشای گل

 .ل شده استو حال، بهار من به زمستانی سرد تبدی

 .کندی بد هربار دیدنش، زندگی را برایم تلخ میزیبا و شیرین نیست و در عوض، مزه دیگر

 ؛خواهم رهایش کنممی

 !فهمداما قلبم نمی

 !ی جانت استآخر یکی نیست بگوید دیوانه، او درحال کشیدن شیره

 !فهمم که خواستن، توانستن نیستحال می

*** 

 .امای تبدیل شدهدوری و حتی شکنجه، به بازیگری حرفههمه درد و بعد از گذشت آن

 !توانم نقش یک عاشق واقعی را بازی کنم و اصالً هرچیز که تو بخواهیمن می

 ؟اما تو! این زمان طوالنی چه تأثیری بر روی رفتارت گذاشته

 ؟توانی دوباره پادشاه عذاب قلب من باشیتو نیز می

 !کنمگمان نمی

*** 

 !جاستی نجات آنبا ورود به جهنم، فهمیدم که شیطان تنها فرشته

*** 
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 .کردن که حتماً نباید عاشق بودبرای زندگی

گفت عشق زندگی را تکمیل دانید؟ تقصیر من هم نیست! مادرم همیشه میکردم. میاشتباه می

 !نشانددانست دخترکش با عشق، خودش را به خاک سیاه میکند؛ اما نمیمی

 .به توضیح بیشتری احتیاج داشتم من

*** 

 .خواست بازی کنمتوانستم نقش هرکسی را که او میمی

 ؟شدمی اما مگر او نباید عاشق خود من

*** 

 !توانی به پادشاهش پناه ببری، میها برای دور ماندن از درد و سختیگاهی وقت

*** 

 ؛توانست آبی باشد به روی آتش قلبممی

 ...اما او

 ؟کار کرددانید چهمی

 .قلبم را از س*ی*نه در آورد و وجودم را به آتش کشید

 !به همین سادگی

*** 

 !ها اشک ریخت و سوگواری کردنباید برای غم بعضی از آدم

 !خوانند؟آنان او را فرشته می

 .تکه کرده استکسی که هزاران نفر را تکه

 .بین باشیمبیایید کمی واقع

 ؟فرشته است یا شیطان ریزد،کسی که خون می

 مکد چطور؟کسی که خون مردم را می

*** 

 ؛خواست در پایان این داستان تقریباً غمگین، شادی بزرگی پنهان شده باشدمی دلم
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 ...اما

پرورانم و حالی، درست مانند یک پروانه است. از شب آرزوی گرفتنش را در سر میدانید؟ خوشمی

 ردر آخ

 .کنمپیدا می شوم، جغد شوم غم را در آغوشماب بیدار میوقتی صبح روز بعد، از خو

*** 

 ؟کنی یا خودت رامرا ساده فرض می

 !ای؟هایم را به شوخی گرفتهنکند حرف

ام و حاال وار شیطان را پرستیدههایت را باز کن عزیزم! من همان کسی هستم که دیوانهخوب گوش

 .دست آورندبهتوانند قلبم را های پاپتی مثل تو، نمیعالف

 !من عاشق یک شیطان بودم؛ این را همیشه به یاد داشته باش

*** 

 .کردآرام صحبت می

 .هایش را درست کنار گوشم حس کنم و حتی بشنومتوانستم صدای نفسمی

 .خوردوتاب میبخش در گوشم پیچصدایش همانند یک ملودی آرامش

تق منظم و هماهنگ صدای تق رقصد واش در گوشت میگویی شاهی دست در دست ملکه

 :گویدهایشان است که میکفش

 !بخت هستیمما خوش- 

 !شد صدایش دریای عظیم و طوفانی شود و تمام وجودم را ببلعدکاش می

 .کندام را زیر و رو میآید و تمام زندگییا طوفانی باشد که می

 !شد صدایش را در آ*غ*و*ش بگیرمکاش می

 !بخش باشدتواند آرامشدانستم صدای شیطان نیز مییدنش نمیدانید؟ تا قبل از شنمی

*** 

 .کنمایستم جلوی آیینه و به خودم نگاه میمی

 .تواند بفهمدای میام و این را هر انسان عاقل و دیوانهتغییر کرده
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 ؛بینم، من نیستم! یعنی هستماما شخصی که در آیینه می

 ...اما چشمانم

 ؟روصدا از کالبدم استفاده کنیسقول نداده بودی بی مگر

 !این قرار ما نبود

*** 

 !تو فقط لبخند بزن شیطان من

 .حاضرم تو باشی و دنیا نباشد

 .دانی؟ بگذار ساده بیانش کنماصالً می

 ؛در این دستم تو هستی و در آن دستم دنیا

 .کنممن این دستم را انتخاب می

 !همین و بس

*** 

ای گرم به گردنم زدی و زیر ام گذاشتی و نفس عمیقی کشیدی، بو*س*هآرام سرت را روی شانه

 :گوشم زمزمه کردی

 !تونی بری به جهنمی منی؛ ولی میتو فرشته- 

 

 !کنی یا باید دوباره بشکنم؟درهم شکستنم را باور می

 .دهندم این کار را نمیها امان انجابار خاطرههایت فراموش کنم؛ اما اینخواهم توهینمی

*** 

 .ای و قصد رفتن به کجا را داریدانم از کجا آمدهمی

 .دانم تو ماندنی نیستی و این را از همان اول راه فهمیدممی

دانی که من از همان اول باور کردم که عاشق یک کنی، نمیهمه ادعای دانستن میاما تو! تویی که این

 !شیطان شدم؟

 !دردآور استاین سخت نیست؛ اما 
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 !راحت هم نیست؛ اما جنون برانگیز است

 ؛توانم انتظار راستی و محبت از او داشته باشمنمی

 .کنملحظه، تمام تالشم را برای بودنش و درواقع بودنت، میاما حاال و در این

 

 

 ۸۶۳۱دی ماه  ۶۱

 پایان
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 .اری پیگرد قانونی دارداین فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید
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