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است  شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دلنونشته دسته بندی:  

  شکارچی نام اثر:

ن.ح نام نویسنده:  

      تراژدی ،جتماعیا ژانر:

kiyana : طراح  

pegah.a :ویراستار    

Diyar :کپیست 
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 ی تنفر هرجا نامی از واژه

 و احساس پایدارش 

 آمد، یادِ چشمان خاکستری او به میان می

 خراشید ذهن مردمان شهر را می

 و قلبشان را به لرزه؛ کسی که نامش را 

 ها را خوانند و سرنوشتدست تقدیر می

 همچون رنگ چشمانش 

 نشاند! به خاک نگون می

 

 

 

 

 

 

:خالصه
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 کسی به نام شکارچی! 

 هایش در دنیای تارکِ درخشیدند ل*بسرخ و خونین می

 ها قربانی

 کشت! لبخندی که تو را در خفا ، می

 های براق شکارچی،دندان

 داد.خبر از شامِ اشباعِ احساسِ امشب می

 سرش را بهسرعت روی گ*ردن خم و نگاهش تیز، 

 کار برید ی شُنطُق در س*ی*نه

 آخرین تیر 

 نفر اهمیت داری؟! کنی برای حتی یکواقعا فکر می  -

 چاقو ر*ق*ص کنان نه؛

 شدتِ د*ر*دِ خروج یک جنین؛ بلکه به

 فرو رفت! 

 شد...ی میدان سیاه میشکارچی همیشه برنده

 ********** 

 چه کسی توانش را داشت؟ 
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 ی ماتِ پر از درخشش آن نگاه تیره

 د ، و آن رژ ل*بِ زهرآلو

 مگر توقفش، توافق با دوستی بود؟ 

 ی آینه! نیشخندی بر قلب شکسته

 نام شکارچی! به  -

 با یادِ شکارچی!   -

 از جنس زیباییِ خشم!   -

 به طعم قربانی!   -

 های شکارچی! زیر نظر بال  -

 به کام خنجر!   -

 ********* 

 کرد! ی چشم نگاه میاز گوشه

 شد! صدای لرزانش فریاد میترسید و این از  می

 خ*ون بگیر احمق! خفه  -

 داد؛ ی ابهت را جال میصدای شکارچی واژه

 اما در چشم شکار؟! 
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 ی دل و دینش را کوهی از انزجار که پر*ده

 درید! می

 ********* 

 دونی فرق من و تو چیه؟می  -

 م.. من، از من بگذر!   -

 خفه شو!   -

 ودنِ به راستی تفاوت در مگر جز انسان ناب 

 شکارچی بود؟ نه! 

 نام او هک بر بازوی افراط گرای تقدیر 

 و هر ثانیه تنفس کنارِ هوای او را 

 اند! راندگی از بهشت دانسته

 و اما قربانی، 

 گاه این حجم از خ*ون را به این شدت، هیچ

 بیرون از ب*دن خود 

 و با بوی خود استشمام نکرده بود! 

 هایی که از خ*ون خود رنگین و به تهوع خود آغشته بودند؛ مانده بود.چشمانش، قفل به ل*ب
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 ای! عجب پدیده

 ******* 

 نام »فاصله« بار سگ هاریست بهشکارش این

 میان جمعیت! 

 بیدار نخواهند شد؛

 دهند بر سردیِ این جام ها هرروز تن میآن

 تا یخ ببندد، منجمد! 

 ز زندگیای اجامی که ته مانده

 و اندکی چاشنی صبر دارد؛ 

 شود! ها دارد از جام لبریز میوای که این فاصله

 ******** 

 فرقی بر حال پریشانش ندارد! 

 گاه نشد از نگاهش چیزی خواند؛ هرچند هیچ

 نه احساسِ دختر نشانی، نه هیچ! 

 روز از روزهای واهیِ عبث زده! فقط جمعه بود، یک

 شود ش میازیر ل*ب آهنگی آوای زمزمه
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 هه!   -

 من دلم به چی خوش بود؟ 

 های باباییا، به قصه

 به خوابایِ با الالییِ مامانیا، 

 چی خوش بود؟   دلمون به

 یه آتاری و با ماریو! 

 که یه روز اگه رفتیم،

 ریم پیش باالییا...همه می

 آید! صدای ضبط هم به کمکش می

 گاه بیرون از این پنجره،صدا هیچاین

 نخواهد رفت! 

* ****** 

 شکارچی، خرسند از شکار امشب، 

 هایش لبخند بر جانِ ل*ب

 نگرید بر تمام قطرات، می

 ی آبیِ باران..نگرید بر گریهمی
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 افتاد های خودش مییادِ اشک

 زنده، گور شد! و یادِ آن آرزوی رهایی که زنده

 داد روزی او را هم آدم جلوه میهمه محالی که  آن

 همه آرزو؛آری آن

 داد.زد و خورشیدش سالم میموی بلند شانه می

 ای! بندد! عجب افکار خودسر و مسخرهچشم می

 ل*ذت التماسِ شکار امشب در مالء عام...

 کرد و حسابی ذهنش را سیر می

 تر! قلبش را تشنه

 ******** 

 تمام کودکان جمع بودند! 

 ودکانه، با هراسی ک

 کردند که آن شکارچی همان هیوالی بدنام قصه است! فکر می

 بله؛ خودش است...

 بار در لباسی سرخ و چرمی، این

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  شکارچیدلنوشته       

 کاربر انجمن تک رمان ن.ح    

    
   

 
8 

 

 

 ی ترس اضافه برای شما با وعده

 خواهد آمد! 

 ******* 

 شکارچی آمد! 

 خواهد جانشان را تغذیه کند؟ و این ترس تا کی می

 ها! اوهم یک قاتل بود دیگر مثل تمام آن

 ها چیره شده بود؟ قدر ترس بر آنخورشید خاموش شده بود که آنمگر  

 مگر شیطان بر زمین قدم نهاده بود؟

 شیطان! آری! 

 او خود شیطان بود! 

 شیطانی در نگاه پدر و مادرها 

 خواری در چشم کودکان! آدم فضاییِ آدم

 ******* 

 آینه بازهم به سراغش آمده بود.

 او واقعاً هیوال شده بود! 

 هق امانش را برید و ک*م*رش خم شد! هق
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 که را گول میزد؟ 

 خودش را؟

 ای معتاد به قتل بود؛ او شکارچی

 اما مگر تقصیر خودش بود؟ 

 شاید! 

 های قلبش، شود درمیان تکه پارهشیشه خورد می

 روز افتاده بود بازهم یاد آن

 قصید در میان دستانش رکرد؛ خ*ون میزده میآینه هق میزد و او از خشم، لرزیدن را خجالت

 ******* 

 گیر افتاده بود! 

 زنان به دنبال پسرکی با زانوی خونی؛نفسنفس

 کرد! باید پیدایش می

 شکارچی، انگار شکارچی نبود.

 احساس سوزشی در قلبش او را به اعماق مهربانی فرو برد...

 پسرک کجاست؟ 

 ******** 
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 هایش، کردند دستخس میخس

 وای بر او! 

 ی، اما م*حکمبا تنی زخم

 تکه بود؛و شنلی که حال برای بستن زخم پسرک تکه

 کنار جسمی گریان زانو زده بود 

 زد! هایش بیرون میو احساس از چشم

 چه مرگش شده بود؟ 

******* 

 شکارچی، شکارچی نبود! 

 نه شوقی برای کشتن، نه ادعای شکارچی بودن! 

 شکارچی، دلش شکسته بود 

 و هر که نزدیکش میشد بوی شکستنش را 

 شنید! می

 شکارچی، شکارچی نبود! 

 ********* 

 شاید بگویید چه شد؟ 
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 من برایتان خواهم گفت، خالصه و مختصر! 

 دنیا آمد، شکارچی به

 بزرگ شد، با تمام دردهای کودکی! 

 شکارچی پدر نداشت، مادر نداشت.

 شکارچی هویت نداشت؛ اما بزرگ شد.

 شده مو نداشت، زیبا نبود؛ شکارچیِ بزرگ  

 حال دنیایش زیبا بود.با این

 شکارچی، انسان بود، دختر بود.

 تر بود! شکارچی را دار زد! پسری که بزرگ

 شکارچی، عاشق بود، کور، الل، کـر، 

 نفهم و دیوانه! شکارچی عاشق بود، برده شد.

 ساله بود که مُرد.دوازده تر از خودش و تمام هیکلش! شکارچیی طمع و شرارت پسری بزرگبرده

 شکارچی جسم نداشت، روح نداشت 

 و هویت هم نداشت.

 اما جسم آفرید، روح آفرید و هویتش شد:

 »شکارچی«
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 او کشت، ترساند و لرزاند.

 رنگ قرمز برداشت و تمام سبزها را سیاه کرد.

 شکارچی، شکار کرد، شکارچی شد.

 ای دید که هویت نداشت.میان بچهاین

اش، از دخترکی که مو نداشت و ای که فارغ از هراس، هرشب با او سخن گفت، از معشوق خیالیبچه

 دوازده سالش بود.

 پسرک بچه بود و شکارچی دوباره مجنون! 

 و شکارچی دیگر شکارچی نبود! 

 ******* 

 شکارچی که بود و از کجا آمد را 

 دانست؛ کسی نمی

 ن مردمان، اما مطمئنم یکی بود درون هرکدام از آ 

 یکی که قاتل بود 

 و یکی که تنها بود 

 شود و در چشم دیگران ظهور...هایی که سردرد داریم، بر ما قالب مییکی که همچون همان موقع

 یک شکارچی! 
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 .قانونی دارداین فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد 

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

 

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR

http://taakroman.ir/
http://forums.taakroman.ir/
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