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 دلنوشتهبندی: دسته 

  :تاریکی ترینروشنعنوان 

  :اجتماعی _ تراژدیژانر 

 :نویسندگانکافهانجمنکاربر ریحانه سید حسینی نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :سیاه رزویراستار _ SaRI.B 

  :کیاناز تربتی نژادطراح 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 زندگی و امیدوارند نورانی فردایی به مردمانش که جایی همان! زندگیست یصفحه پشت یسیاه تاریکی، ترینروشن
  ... .میکنند شیرین آخرتی فدای را خودشان

 فریادهای به هازمزمه و شودمی شروع جدید دنیایی هیاهوی شودمی تمام چیز همه که ایلحظه همان در درست
 انتهای در هست ابر همان پشت تاریکی ترینروشن جهل؛ تاریکی در روشن حقیقتی شوند،می تبدیل حقیقت خواهان

 ... .تو و من مغز داخل باغچه، کوچک هایسنگ زیر همیشگی، افق همان
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 .بود افتاده بشریت جان بر انگلی و ویروس هر از بدتر تنهایی و جنون حماقت، ترس، نشد، قبلش مثل وقت هیچ دنیا

 توهینی که بود دنیا این. بود گرفته که بود دراز سالیان را او جان هاممکن غیر به کردن فکر و درک از درد. فهمیدنمی گاههیچ اما

 برای هم ما و هست یهدف یک همیشه دارند، ماندوست هستیم، واقعی کنیم فکر شد باعث. انداخت ما جان به را تحمل غیرقابل

 هیاهوی و پوچ افکار با جدید دنیای ساخت شود،نمی خالصه ما در هدف این اما باشد، یهدف واقعاً شاید. هستیم جااین هدف یک

 بشر کهکشان، هزاران میان ساکت فضایی در سرگردان. بود سرگرمی نبود؛ هدف انسان خلق هوشمندی دادن نشان و مردم نظرات

 نیستیم؟ تنها دنیا این در گویندمی چرا امیدوانگیزه، از سرشار توهمی خواست؟می چیزی چه واقعاً

 معنی مانخاطرات که هستیم ما تنها چون خوبمان خاطرات داخل حتی. بودیم نشسته که سقفی همون زیر حتی بودیم تنها همیشه ما

 !نداشت واقعیت دیدمی که چیزهای حتی شاید. بود زاتوهم و اعتیادآور تنهایی و بود تنها همیشه بشریت. دارند ما برای خاصی

  ...کردیم رها را افکارمان دیگر هم ما و شدند تاریک ستاره شد، خاموش جهنم آتش شد، خشک بهشت هایگل نبود، مقصر کسهیچ

 

*** 

 

 نجات را خودمان توانیمنمی دهیم، انجام کاری توانیمنمی رویم،می فرو تنهایی یزمزمه داخل به اقیانوسی هر از ترتاریک و ترعمیق

 یا دریا یتیره آبی مانند درست باشیم آرام باید. ندهیم سر درد جنس از فریادی و کنیم حبس را مانجانبی هاینفس باید فقط دهیم

 بین در سرگردانیم هم ما و نیست گذشته شیرین دنیای به برگشتن برای فراری راه اما دانمنمی درست درختان، تلخ رنگ هم شاید

 را باغچه سرخهایگل توانیمنمی کنیم، حفظ هست نهفته آن در که موجودی آن شر از را آینه توانیمنمی خودمان، دردناک فریادهای

 که تصویری از خودمان از نه، هم هاقبرستان سرگردان ارواح از نه، تخت زیر هیوالی از خودمان، از کنیم فرار باید. کنیم آب غرق

 تصویر جاهمه چرا رفت باید کجا دانستنمی کسهیچ. کنیم فرار او از باید هایمان،تنهایی تمام مسبب از زده زل ما به آینه در دوستانه

 .کرد فرار آینه هیوالی از شدنمی بود، شده کاری آینه آسمانش که شهری در بود، شده هاآینه ابد حبس او

 

*** 
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 چرا شده، حبس تنهایی این در هایمنفس من و اندازدمی راه هایمرگ درون را مرده خونی جریان سکوت، بلند سمفونی از جرعه اولین

 جهنم، آتشین هایدوازده سوی به کرد فرار باید. هست جرم هم ایستادن و شدن بلند. است حرام مردگان شهر در کشیدن نفس که

 گرما همین آنها بر نعمت مگر! ترسانند؟می جهنم آتش از را سرمازدگان چطور آنجا، هایبیابان سوزان گرمای دامن در گرفت آرام باید

 .نیست

 در حتی بودند، شده ابد تا بودن حالخوش به نفرین همه و بودند شده منع جاآن به رفتن از که هاییآدم توسط بود، شده نفرین بهشت

 بهشت یوعده که جایی همان شدم، گرفتار خاکی زمین همان در و ترسیدممی بهشت از همین برای. بود ناراحت شانقلب که زمانی

 .است شده نفرین بهشت طرف از هم زمین که حقاً. هست اشزدهغم مردمان امید تمام شده نفرین

 

*** 

 

 آنقدر دریا نیلی، هایروشن سایه از مملو تاریک، و بزرگ. کرد عنوان برایش را ایکلمه شودنمی که هست کننده مجذوب قدرآن دریا

. هست مهتاب و خورشید غروب زیبای آینه دریا. کندنمی توصیفش ایکلمه هیچ دریا. شد متولد او از هم آفرودیت حتی که بود زیبا

 ترجیح هم من کنم،می درک را آتالنتیس مردمان حس اوقات از بعضی. هست مدفون او اعماق در نشده، اب*خر هنوز که چیزی تنها

 زندگی که کلماتی آرزوها و امید تاریکی، ترس،. کنم تنفس را مسموم یسیاره این اتمسفر اکسیژن اینکه تا شوم غرق دریا در دادممی

 تنها. کند پیدایشان تا میگردد مهاجمی دنبال به و است کرده مدفون خودش بستر در را کلمات این یهمه دریا دارد، بستگی هاآن به

 احساس را چیز هیچ دیگر که جایی تا کنیمی بودن زنده احساس بیشتر بشوی غرقش بیشتر چه هر هست این دارد که شرطی

 .کنینمی

 

 او دریا به کورونس توسط اورانوس خون شدن ریخته از بعد. بود دریا از ابتدا در او پیدایش که باستان، یونان زیبای یالهه: آفرودیت*

 .شد متولد

 

 در ها فرازمینی دست از تا. بود شده فرستاده اقیانوس انتهای به حاکمانش توسط مدتی از بعد گویندمی که یافسانه شهر: آتالنتیس*

 .بمانند امان
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*** 

 

 شاید دارد، طعمی چه مرگ بدونم خواستممی همیشه ببلعد؟ را ما مرگ داریم، را مرگ آرزوی که ایلحظه همون داخل شدمی چه

 تاریک که بود زندگی این شاید دانست؟می کی بود، سفید هم شاید سیاهی و خالء فقط طعمی، هیچ بدون بود زندگی مانند هم مرگ

 به گرم هاینفس بازدم که داغی حس حتی نداشت، اهمیتی من برای چیزی هیچ هاوقت بعضی نداشت، اهمیتی. بود ترسناک و

 اینجوری چرا. مرگ زندگی تلخی عالج و بود شکر قاشق یک قهوه تلخی عالج البته قهوه یک مانند بود تلخ زندگی. خوردمی صورتم

 هم همین برای شاید. کنندنمی احساس را چیز هیچ که شدیممی سنگی هایبت مانند و کشیدمی ته مانبودن آدم انگار شد؟می

 پناه وجودت اعماق سرد هیوالیی به و بزنی پس را افکار نیست، قشنگ. ندارند حسی هیچ چون پرستیدند،می را هاآن گذشته در مردم

 .ببری

 

*** 

 

 روی بر را پاهایم کنم، حس امبسته هایپلک پشت از بار آخرین برای را خورشید گرمای میکنم سعی و بندممی آرامی به را چشمانم

 شاید. کنممی احساس موهایم بین در را باد وزش بار آخرین برای دهم،می گوش دریا امواج صدای به و گذارممی ساحل نرم هایشن

 برای را مانتالش تمام باید و هستیم االن در شدن حبس و گذشته در شدن غرق به محکوم ما و باشد نداشته وجود فردایی

 برگشتن برای کاریهیچ ما ولی است گذاشته ماندوش روی بر را اشسنگین بار گذشته بدهیم، انجام خاطر حال در بودن حالخوش

 تنها آدمی هیچ نکند، غروب خورشیدی هیچ شده که هملحظه یک برای باشیم امیدوار بیا. دهیم انجام توانیمنمی عقب به هاثانیه

 .نرسد پایان به دنیایی هیچ و نباشد

 

*** 

 

 احساس. کردممی شنیدنش با شدیدی ترس احساس همیشه و بود واژه یه فقط داشت عجیبی مشکل یه اما بود قشنگی یواژه امید

 . گرددبرنمی وقتهیچ دیگه و آیدمی آرام خیلی برمیدارد، قدم سمت به آرام و ایستاده زندگیم دشت کنار گوشه در ناامیدی کردممی
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. بیندنمی کسی اما ایستاده امید کنار اینکه با هست همین ناامیدی هایعقده از یکی کنممی احساس بودند، هم کنار زیاد روز و شب

 کردیممی فکر دادیم جان که روزی در درست. هست هم فردایی کنیم فکر شدمی باعث ناامیدی، از بیشتر حتی بود خطرناک هم امید

. هست واژه یک گفتم همین برای. بود امید هم مرگ از پس حتی چون ترسیدم همین برای. بود بهشت خوب اما نیست امیدی هیچ

 خواستمی دلم. بینیمنمی ما ولی هست هم شاید یا نیست یسیاه که جایی آبی آسمان داخل رودمی باالتر احساسات تمام از چون

 هم بار یک برای و نبود تنها کسهیچ باریدند،می طالیی هابرف. بود طورهمان چیزهمه بینیم،می آبی ما که تهی فضای یسیاه مثل

 به که هست بزرگ رود یک زنبق هایگل از گذشتن از بعد کوچک یتپه همان پشت میدونم اما. میداد دیگری طعم زندگی شده که

 .نرسد آن به آدمیان دست تا است، شده دفن اقیانوس همان زیر جهان امیدهای یهمه و رسدمی دریا

 

*** 

 

 کردند،می مهر تنها رهگذران چشم به را خودشان کننده کور نورهای هاستاره کردند،می آرام را سرد هایشب نشانستاره صحراهای

 پرنور یستاره همان دریچه از مرگ چرا اما گرفت، فاصله مرگ از هافرسنگ باید بودن زنده برای اینجا بود، نور از پر تنهایی اینجا

 !بود؟ زمین سرمای به خیره

 

*** 

 

 بود نزدیک کشیدن نفس به که هرچیزی و بود زیبا ماندمی دروغ به که هرچیزی اصال! غیرواقعی و زیبا بود، دروغ مثل زندگی

 قدرآن زندگی دلیل همین به هم شاید. کردیممی مصرفش اعتیاد با جاهمه از خبربی ما و سوزاندمی را ما هایشش اکسیژن دردناک،

 !رسیدمی نظر به غیرواقعی

 

*** 
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 حق و بود گذاشته ما درد از پر ینه*سی بر را پاهایش که بود تلخی یکلمه همان سرنوشت نبود، هرکسی کار رفتن سرنوشت پی در

 از دور و بود کرده تن بر یسیاه رخت کنارها گوشه همین. بود جاهمین زندگی کردیم؟می فرار چه از داد،نمی ما به را کشیدن نفس

 که آدمی همه این میان سوختمی برایش دلم. بود نشسته آخرالزمان انتظار در و بود کرده روشن سیگاری اشگرسنه وجدان چشم

 !بود تکراری عجیب زندگی هستند مرگ عاشق

 

*** 

 

 فرداها این رنگ خاکستری هایروشن سایه به بسته بشریت امید تنها اما نبود مشخص فرداها تاریکی و روشن بود، زیادی فرداهای

 روزگار یصفحه بر تر پررنگ هایشانقدم شاید تا رفتندمی راه کند، گلباران را اکنون زندگی خوب فرداهای تا کشیدندمی نفس. بود

... وجودیت برای دلیل یک یتشنه ماهم و مانکنونی زندگی به کردندمی امیدوار را ما مسموم، شدت به و بودند دور فرداها. بندد نقش

. 

 

*** 

 

 بودیم، شده تبعید دنیا این به ما. بودیم نشده متولد دنیا این برای ما بودیم، شده تبعید ازش که را سرآغازی کردیممی فراموش باید

 !شدن فراموش آخر در و نکردن زندگی دادن، تاوان بیشتر کشیدن، زجر برای

 با درختان زد،می آتش انتها در را هایمانشش که بود فندکی یشعله همان اکسیژن میکرد، سنگینی فقراتم ستون روی بر جاذبه

 .شدمی دورتر ما از هامایل روز هر خورشید و کردندمی ماننگاه نفرت

 !دانست؟می واقعا کسی چه نداشتیم، تعلق هم جهان این به حتی شاید

 

*** 
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 هاییهمان هابرگ. شدندمی رانده دور آبادهای ناکجا سمت به خبربی جا همه از بودند، کالفه هایبرگ پاییز، عنصر ترینتنها ولی

! کند توجه هاآن به کسی کهاین از دریغ اما. رسیدمی عرش گوش به رهگذران پای زیر شانقلب شدن شکسته صدای که بودند،

 بلکه بلعیدنمی را هابرگ تنهایی احساس چرا کرد؛می نگاه زندگی هایسیاه به رنگ نارنجی برگی در محبوس داشت را حس همان

 کرد؟می آزاد

 

*** 

 

 سوق روحمان، استخوانِ مغز درون به را آرامش حس جاری طورهمان بودند، زندگی ینشده خشک هایرنگ صداها من، نظر از

 را صداها. کردمی کر را گوش همشانسکوت حتی و بودند فراری بودن، زنده از خودشان کننده مجذوب شرارت با صداها دادند،می

. نبودند دنیا این به متعلق صداها. کردممی حس هایشموج تالطم شنیدن با را دریا شور یمزه حتی اوقات بعضی شنید، شدنمی فقط

 فراری قطرات صدای برای دلش هیچکس و نشده شنیده فضا استوار خالء در صدایی آفرینش ابتدای از شد،می گفته که طورهمان

 ما و دادندمی مزه ما زندگی به که بودند صداها همین شاید. بود بیهوده دنیا این از هاکهکشان درک که راستی به نشده، تنگ باران

 !دادیممی ادامه پیشین صداهای خاکستر روی بر رفتن راه به بچشیم را هاآن یمزه بتوانیم که عضوی از فارغ

 

*** 

 

 که سردی بخار مثل. بود بخش آرامش در*مخ سکوت. دادمی دوباره سالمی تاریکی به و کشتمی را نور بود، صداها مرگ سکوت

 صداها. داشتمی وا تفکر کیلومترها به را رهگذران کرد،می دعوت روها پیاده نشینی شب به را خیابان. نشستمی هاشیشه روی

 سنگینش جو. داشت عادت هایش ضربه به مانگلوهای. بود شده پنهان آجری دیوار همان پشت خنجرش با سکوت ولی. رقصیدندمی

 سریع نور از سکوت. داشت را خودش به مخصوص صدای سکوت داشت، معنی سکوت. بود ستارگان سیاه خالء در زدن شیرجه مانند

 .کردمی شنا سهمگین دریای جریان در که بود زندگی سکوت. بنوازد موسیقی مانند را مردم گوش توانستمی و بود تر

 

*** 
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 یکبار چندی هر ماه. بود نبسته تنها یجاذبه همین با را ابدیت پیمان مگر بود؟ رفته چرا بود؛ شده گم آسمان در امشب ماه بود عجیب

 خورشید! بود کرده قهر هم شاید یا شدند،نمی دیوانه دیدنش از بعد هاآدم یهمه که جایی رفتمی موازی جهانی به شاید میکرد؛ فرار

 زارمبی تنهایی از هم من. کشتمی شب در مارا و جوشیدمی مانخون کربن منواکسید شدمی ماه نوبت تا و زدمی را مانهای چشم

 غرق فضا رقیق خالء در را خودش و بستمی خودش به را هایشسنگ روز یک ما یهمه مثل بود، شده خسته شاید. نباشد ماه چرا

. بودند رسانده قتل به شده بایگانی هایکهکشان ویترین داخل و بودند دزدیده را ماه شاید بودند، ترسیده ستارگان و نبود ماه. کردمی

 .ببینم پنجره از را هاشب یهمه طلوع خواستممی بمیرم، کور خواستمنمی. بودیم کور ما و بود ماه هم شاید

 

*** 

 

 وقتی. داد انتشار هاکهکشان تمام در را ویروسش پیدایش انفجار از پس که بود زمان همان شاید بود، چیز همه یکننده شروع زمان

 بود؛ زندگی طلسم این شاید. دیدیممی شب یک در را زندگی خوش خواب ما و کردندمی گذر هاسایه در هاثانیه شدیممی دچارش

 مانیچهره عکس قاب که هست زمان همین کردممی حس اوقات از بعضی. بماند باقی ما از شفاف خواب یک کمرنگ تصویر تنها

 مارا جسد روزی بود، شده گرفته ما از که زمانی همان. دهدمی پایانش شروع، طوفان همان در از بعد و رودمی کش مردمان ذهن از را

 و گرفتممی را جلویش روز یک خواستمی دلم چقدر رفتیم،می راه سرش پشت ما و دویدمی زمان. زدمی تاخت پوسیده هایپروانه با

 کرد،می دارینگه اشخورده خاک انباری داخل که کوچکی هایشادی دزدیده، مانزندگی از را چیزهای چه که گفتممی او به

 در که آخرالزمانی و بودیم ما فقط حال. بودند سوخته خورشیدش که سوزانی روزهای بودند، شده جوانه هاسنگ زیر دیگر که هاییآدم

 .بدزدد ما از هم آن بود قرار کور خلقت شاید بود، منتظرمان راه انتهای

 

*** 

 

 کهاین از ایکینه. کردمی کور را شانقلب بقیه شادی و زدمی را شانچشمان هاروشنی بود، سخت زمستانی هاخفاش برای بهار

 خفاشی همان مانند بود کرده تا گونهاین هم ما با زندگی. خوردندنمی جم غارها یگوشه از تابانده هاآن بر را تاریکش طرف زندگی

  که حیواناتی تمام بین ما. کند تحمل را خاکستری برعکس دنیای ابد تا که بود شده تبعید اما. بود کمان رنگین عاشق که بودیم شده
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 دیگری، کس هر از بهتر کردیممی حسش اما ببینیم را دنیا نداشتیم چشم بودیم، خفاش کنند زندگی خاکی یکره این داخل شدمی

 .بود تند مانقلب ضربان اما کنیم ابزار را عشق نداشتیم دست

 تنها هایخفاش ما. بود کرده تبعیدشان سرما اعماق به خورشید که هاهمان داشت، نفرت آن از روز که بودیم موجوداتی همان ما

 .بودیم

 

*** 

 

 بودند گرسنه ارواح از پر هاقبرستان. کرد مزه شدمی دهان در را اسید گس طعم. بود دزدیده را فضا خون بوی بود، شده حبس هانفس

 بود، شده روزها مانند وجودیت نداشت، وجود شروع برای پایانی هیچ. کنند گذر سرد هایسنگ از بودند حاضر انسانیت دریدن برای و

 مانند که بود دنیا این اما نکنیم تنفس را رادیواکتیو شدمی باعث خفگی حس رسید؛نمی پایان به هم وقت هیچ و شدمی آغاز روز هر

 پنهان غاری هیچ به مردمانش که عصری بود، شده آغاز جدیدی عصر. ترکاندمی را مانهایقلب روز هر ایهسته انفجار یک

. نکنند تنفس را امید تا بودند زده را ناامیدی هایماسک مردم. شدندمی کشته خشک هایبیابان در آزادی اسم به و بردندنمی

 برای دلیل. بریدمی را مانگلوهای گذشته خوب روزهای یاد. کردمی تغذیه مردم خون از انگل مانند و بود، شده دار واگیر افسردگی

 این. نداشتیم کردنش تهیه برای ایعالقه اما داشتیم نیاز آن به بود، شده مانهایچشم زیر هایچروک برای پمادی مانند زندگی

 .زندگی برای سمی و فروپاشی آماده داشتیم، وجود آن در روز هر که بود دنیایی از تصویری

 

*** 

 

 چیزی چه چیست؟ هست، گوشت جنس از که قلبی و بلور جنس از که ایشیشه میان رحمبی مشترک وجه که دانستمی کسی چه

. کردمی کر را خلقت گوش آنها شکستن صدای سپس و کردمی پرت وجود قسمت ترین پایین به را هاآن که داشت وجود دو آن میان

 خورشید با و نبود شفاف دیگر شیشه. کشیدمی بدن به خون طریق از عشقش کردن روانه از دست و باخت می را خودش دیگر قلب

 به را قلب هایشکسته شیشه که نفرتی مانند هست؟ باریک چقدر زندگی و بودن زنده میان تفاوت دانیمی. بود کرده طرح دشمنی

 . شود شیشه به تبدیل شاید تا شودمی پودر شکسته ایشیشه غم از که سنگی و نرسد آن به عشقی هیچ تا کردمی تبدیل بلند پلکانی
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 و بودیم درد تبار از ما نبودیم صبر تبار از ما. نکرد الماس را مانهایقلب هایش کربن اما کردیممی مزه را دود که بودیم ما بودن زنده

 ترک زندگی. بوده کسی قلب روزی شیشه تیکه همان موازی دنیاهای در شاید گریستند،می پایشان در ایشیشه تیکه از دردمندان

 .دیدمی را آخرت که بود قلبی کشیدن نفس زندگی دردمند اما داشت جریان بود، شیشه هاینفس میان

 

*** 

 

 اندازه را چیزی توانستیمنمی ما. بود ساختگی مفهوم یک فقط خودش اندازه واقع در بود، کلمه یک در پنهان معنای یک بودن کوچک

 خفگی حس تنهایی، شدند،می نورتر کم هرشب که ستارگانی بود، شده خشک مانرگهای درون که ایشده منجمد خون. بگیریم

 دلتنگی،. گرفتیمنمی اندازه ما که بود کلمه و معنی گیتی یلبه تا زمین فاصله وسعت به دانیمی دیگر؛ کلمه هزاران و زندگی داخل

 کسی چه اصال. کند درک را وسعتش توانستمی کسی چه اما بودم قبال که کسی برای بود شده تنگ سال میلیاردها اندازه دلم من

 سنگ به محکوم. نکردیم زندگی ولی بودیم زنده ما. بودیم جهان خلقت سال کل از ثانیه چهارده بودیم؛ معنی بی ما کرد؟می درک

 محتاج. کنیم گیری اندازه هم را مانمحکومیت شدنمی و بودیم محکوم فقط ما. بودیم شدن کشیده آتش به محکوم بودیم؛ بودن،

 شوند، کمتر هامقیاس شدمی باعث که بود نیاز این دانیمی. آورد می ارمغان به مانبرای را احتیاج بودن زنده شاید زنده؛ و بودیم

 لبخندی همان مثل ، بودند، نیاز از دردناک اقتباسی کلمات و معناها بقیه و گرفت اندازه شدنمی که بود نیاز این شاید. قبل از کوچکتر

 آب به نیاز چون شد خشک که پله روی شمعدونی همان مثل داشت، شدن دیده به نیاز چون داد جان آینه روی بر سال سالیان که

 اندازه و کردمی کنترل مارا که بود نیاز این شاید آخر در و داشت زندگی به نیاز چون داد جان که کودکی همان مثل و داشت

 !مترها و ترازو نه گرفتمی

 

*** 

 

 ایجرعه نوشیدن برای عطشی دیگر انگار که ایگونه به کردندمی سیر زندگی از را تو هاآدم. بودند زمین اسید دیگ هایحباب هاآدم

  تعفن بوی میان در کشیدمی نفس باید مرگ، همهمه میان در کردمی زندگی باید ترسیدمنمی هاآدم از من. نداری حیات آب از
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 روی مدتی از بعد که رنگی شدن؛ رنگ هم برای فقط دریدمی هم از هارااستخوان که دردی کرد تحمل بدید و زده زنگ مغزهای

 .را خودت کردیمی فراموش که بودی تو دیگر و شدمی خشک اتزده تاول پوست

 

*** 

 

 را من مدتی از بعد و ساختند،می را من خاطرات. رسیدمی گوش به شانقراضه هاینفس خوردند،می تلو تلو مغزم اعماق در خاطرات

. شدمی تبدیل ابهام از ایهاله به شانروشن رنگ و دادمی بودن گس مزه مدتی از بعد هاآن شیرین تصویر کردند،می حل خودشان در

 گرفته خاک هایشیشه پشت تصویرشان. کردندنمی رها هم مرگ از پس را من هاآن و بودم خاطرات یدقیقه چند و ابد حبس من

 .بودند شده سپرده خاک به دست با بود وقت خیلی که بود رویاهای از قبرستانی جااین. دادندمی تکان دست برایم ذهنم

 

*** 

 

 جمجمه بر را بزرگ سوراخی و خوردند،می را مغز خاطرات دردناک هاییکرم اشپوسیده پود و تار الی از اما بود گذشته در گذشته

 بوی و میرندمی خاطرات. بودند روییده آن سر بر عشق با روزی که بودند ایشده خشک هایگل از پر قبرش. کردندمی جادای

. دیدیممی را منفورشان چهره و کردیم،می چال را هاآن جسد خودمان هایدست با باید و داشتمی بر را مغزمان چال سیاه شانتعفن

 بود پایان این. بودند ماندن، زنده ایثانیه محتاج که هاییمرده هم ما و بود هاشب پنجشنبه مانند دنیا کرد فرار گذشته مرگ از شدنمی

 .کردندمی فرار دستمان از گونهاین هاساعت که بودیم رسیده پایان به چندبار ما دانستمی خدا و ساختمی را زمان که
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz/ 
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