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 استانکدبندی: دسته 

  :داریخماخعنوان 

  :خیلیت _ لسفیفژانر 

 :نویسنده hussar نویسندگانکافهانجمنکاربر 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :سیاه رزویراستار  

  :ملیکا مومنیطراح 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 .دهد جای را خودش واهی عالم این در که بود آن از ترگسترده من جان و ترتنگ آن از زمانه اما بود؛ تنگ قفس

 حتی چشم که است تاریک یگوشه این در حقیقی جنگ دانستندنمی بیگانگان ولی بود؛ جنگ خاکی کره از جایی در
 .کندمی تالش هم سیاهی دیدن برای

 از امان ،من قراربی جانِ در بود زده ریشه که دردی از امان. کردمی سخت را رفتن راه که فلج هایقلب از امان و
 .تو دادن دست از ترس

 .دادیممی ادامه خود مردن به آن درجه نود زاویه در تنگدل هایمعمولی ما و بود شکل مربع زمین کره

 !داد ادامه شدنمی! نه ولی

 به من. کردممی کوچ و گشودممی را هایمبال باید من. بود تو دستان انگشتان از بیشتر من بهای. رفتممی باید من
 .نداشتم تعلق جااین
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 .ناتوان یکلمه دو این میان چیز یک یا حوصله؛بی هم شاید بودم؛ دلتنگ

 به زندگی هایمحرومیت جز همتابی همدم یک داشتن آیا بود؟ چه ایرادم مگر. نبودند من آنِ از که دوستانی کردم، نگاه دوستانم به

 آمد؟می حساب

 محال آرزوی یک به تبدیل هااین تمام اما بروم؛ راه کسی دست در دست باران زیر و کنم گریه بخندم، بزنم، حرف که داشتم دوست

 .بود شده

 این پوش سفید مرد آن اما ؛بود مرگم چه دانستمنمی هم خودم ؟بودم بیمار من. کردم جاجابه را لرزانم پاهای و فرستادم فرو را بغضم

 .جمع بدونِ مفردِ یک یا بودم؛ شده مطلق تنهایی یک من بعد به روز آن از و داد صاحبم و من به را خبر

 چه با اما ؛داشت وصال آرزوی که گزینی خلوت گاوِ .بودند کرده گزین خلوت گاو یک به تبدیل مرا اطرافیانم. ارزشبی و بودم پوچ

 کسی؟

 .کردندمی خاطراتم تداعی را قندیل شدن آب صدای و خوردمی هم به هایمدندان کسی، نبودنِ غمِ شدت از

 .دادمی قلقلکم کسی که انگار. گرفت امخنده

 .مریضه بدوش؛ کم رو این شیر -

 چه شنیدممی و نبودم کر من آوردند؟نمی زبان به را مشکلم و دارم مشکلی من گفتندمی فقط چرا .انگیز نفرت کلمه این بازهم و

 .کردندمی سالخی مرا قلب هایشانحرف با مدام و دانستندنمی هاآن اما گفتند؛می

 گذاشتید؟ شزنده چرا خب هست مریض اگه میگم -

 .نبود سنگین هم آنقدرها وزنم. کنم تحمل را وزنم توانستمنمی دیگر

 قاتلیم؟ مگه -

 شکسته هایدل این تحمل دیگر هم کیهان. انداختم زمین روی به را خود شدند، محو کامالً دیدم از وقتی. برداشتند را سطلشان

 حتی ،بود آمده ستوه به هم کیهان دیگر. عذاب در هایجان این حال به کردمی گریه و لرزیدمی کیهان کردم؛می حسش من. نداشت

 .بودند شده خسته خمیدگی از دیگر هم درجه نود هایزاویه

 .هوا در معلق هایاکسیژن حتی بودند، خسته همه بگویم واضح اگر
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 .بود خود بودن هیچ کردن قبول خستگی، مزخرفِ حسِ این از بدتر

 باشد دیوانه و بگوید دروغ خودش به بتواند که است کسی هنرمند اما ماند، خواهیم پوچ بگذاریم دست روی دست اگر و پوچیم همه ما

 .بماند پوچ و باشد صادق خودش با که است کسی هم اقبال بد شود؛ رها بودن هیچ حس این از تا

 .است قرار چه از اوضاع بفهم تا بمانم، زنده خواستممی همین برای دارم؛ یقین موضوع این به من نیست، ما پایان مرگ

 .رفتم خویش دوستان طرف به و بستم تیره آسمان این روی به چشم ،برخواستم جا از

 .شدمنمی دلشکسته قبل مثل دیگر و بودم کرده عادت موضوع این به من گرفتند، من از روی همیشه مثل

 .انسان روحِ -

 توانستمنمی و بودم نشده حرفش متوجه. داد قلقلک را گوشم آرامش چندان نه یزمزمه که دوختم چشم رنگم تیره دوستان از یکی به

 به را خواهممی من هرآنچه نتوانست هنگام هیچ زبان بودم؛ زاربی زدن حرف از. کردم نگاهش منتظر و کرده کج را سرم. کنم درکش

 .نبود کافی احساسات بیان و زدن حرف برای زبان بیاورد؛ زبان

 .بیا دنبالم -

 به ارزشبی فاصله این از. بودند شده کمرنگ نقطه یک به تبدیل که قدریآن بودیم؛ شده دور بقیه از. شدم قدم هم او با کنجکاوانه

 .آمدندمی نظر

 هم واقعی دنیای در کاش. بود افتاده جانم به ترس. بیفتم بود ممکن لحظه هر شد؛می هولناک رفتن راه مسیر، شدن باالیی سر با

 .کردممی محافظت خود جان از دلهره کمی با تا بیفتم است قرار کی فهمیدممی

 که بود رنگ سفید گیاه یک تنها خورد؛می مانچشم به بیشتری پژمرده هایگل و درختان پیمودیم،می را مسیر از زیادی مقدار هرچه

 .آمدمی نظر به استوار مانچشم پیش در

 .آزادی از زیباتر و تشنگی هاساعت از بعد آب نوشیدن از زیباتر حتی ،زیبا خیلی ،بود زیبا گیاه

 فعالیتی هرگز لحظه این از قبل که انگار و بود کرده شروع را تپیدن تازه قلبم. گرفت دوباره جانی بارهیک به امخسته و ناتوان پاهای

 .بودم برده یاد از که کاری زدم؛ لبخند. شدند بیدار باالخره بدنم خفته اعضای. بود نداده انجام

 .کنهمی خوب رو بیماریت گیاه این -
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 .نبود مهم ایذره دیگر امبیماری. نبود لحظه یک به متعلق ارزشیبی این نه،نه بود؛ شده ارزشبی ایلحظه ام؟بیماری

 .خودم حتی نبود؛ مهم چیز هیچ

 تو نره؟ یادت. افتیمی هااون گیر نشی خوب اگه میگم؛ خودت برای من. شیب خوب تا کن استفاده گیاه این از هم تو. میرم من -

 .انسانی روح

 .خویش دیار به برگشتم نتوانستم، نشد،. کنم نابود را خودم من خواستمی او. گفتنمی خودم برای ؛نه. نبودم انسان روح من

 هم دنبال به کودکانشان و چرخیدندنمی زارچمن در دوستانم دیگر. نبود خودش جای سر چیز هیچ چرخاندم؛ زادگاهم در را نگاهم

 .کردنمی معطر را فضا هایشانخنده دیگر. کردندنمی

 بودند؟ آمده کجا از آهنی آالت ابزار این بود؟ چه کننده مشمئز بوی این منشأ آمد؟می کجا از داد صدای

 بودم؟ کجا در من بود؟ رفته کجا امآزادی بودم؟ قفس در من... من... من. شدم خیره بود، گردنم گریبان در که زنجیری به

 بود؟ رفته کجا آفتاب نور. انداخت تار ایتنگه به مرا اخمو مردی

 .اومدی تو پس -

 را صدایش غم دلیل چشمانم با. آورد درد به را قلبم گاو ماده اندوهناک چهره. برگشتم شنیدم، که آلودی بغض صدای طرف به

 :گفت جواب در و پرسیدم

 .بدی نجات رو ما تونستیمی که بودی کسی تنها تو ؛انسان روح. ومدیامی نباید تو! جهنمه جااین -

 گفتند؟می همه که بود چه لعنتی انسان روح این

 .گرفتنمی آرام هیچگاه که بود من ذهن در جهنم کرد؛می اشتباه بود؟ جااین جهنم جهنم؟

 .کشنمی مارو هااون. میگم جدی ندارن؛ قلب. احساسنبی خیلی ،ببینمش روز دو از بیشتر نذاشتن حتی. گرفتن ازم رو امبچه -

 !نبودند! نبودند! نبودند قاتل هاآن. بودند مهربان هاآن. داشتند نگه زنده را مریض منِ هاآن. نیستند قاتل بود گفته مرد آن ؛نه نه

 چرک را قلبم. کردنمی امیاری ذهنم بودم؟ سلول این در روز چند گذشت؛می چه فهمیدمنمی. میشد بیشتر لحظه هر اشناله صدای

 .رفته در دستم از کردم، تقدیم سیاه جهان این به که هاییبچه تعداد. بود گرفته
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 را وحشی و عبوس هایانسان این نیازهای تا بودند آمده هاآن. نبودند خودشان به متعلق هاآن ،نبودند من هایبچه هاآن ؟!هایمبچه

 .بودند شده کمسو چشمانم ،کردمی درد پایم بود، ناراحت قلبم. کنند برطرف

 حساب به تحمل قابل دیگر بود، پیچیده محوطه این در صبح تا شب و شب تا صبح که ایبوی بود؛ شده سخت کشیدن نفس

 .آمدنمی

 به را کار این توانستمنمی خواستم،می هم خودم اگر حتی. شدنمی اما بدهم دلداری را دوستم تا زدممی حرف باید زدم؛می حرف باید

 .برسانم انجام

 .بودند رفته فرو خویش تاریکی اعماق در که شدم خیره هاییگوساله به و شد منحرف چپ سمت به نگاهم

 .نداشتم را اندوه از حد این تحمل من. کردممی ساقط زندگی از را خود بودم، هاآن جای اگر من

 بدون را هایمشاخ تولدم بعد روز دو اگر میشد؛ حال پریشان روحم قطعاً چشیدم،می را مادر از جدایی اندوه تولدم بعد روز دو اگر

 .ندارد وجود بردگی از باالتر دردی بردممی پی قطعاً شوند، راحت پلیدشان افکار برای شرشان از تا کنند داغ یا و ببرند حسیبی

 .موعد از زودتر مرگی بودند؛ مرگ انتظار در هاآن بخوانم، را هاگوساله ذهن توانستممی

 .شد نامطبوع خرابه این وارد دیگر بداخم مرد یک و شد باز سلول درِ

 دوستم گردن به که سردی جسم آن هم هنوز. دارم یاد به بود، داده قرار هدف را دوستم لرزان چشمان که نامهربانش نگاه هم هنوز

 :گفتمی که دارم یاد به را دوستم فریاد صدای هم هنوز. دارم یاد به را انداختند

 .... تو اینکه برای. بمونی زنده باید تو. کن فرار بشه دیر اینکه از قبل. بشی ناامید نباید تو! انسان روحِ -

 .شده باارزش من، ناچیز جان انقدر چه برای بفهمم نتوانستم من و بردنش

 .کند تجربه را بودن برهوت روز آن از بعد نتوانست هیچگاه و شد تر امگونه

 !عزیزم دوستِ. گرفتند من از را دوستم

 دست از عزیزان جز هم گل آن. گذشت عمرم تمام اندازه به که بار یک. بودمش دیده بار یک فقط که افتادم گلی یاد باره یک به

 .بود شده سخت برایم شرایط این تحمل. آمدمی حساب به امرفته

 رفت؟می پایین گلویشان از گاو گوشت و شیر چطور
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 نشوند؟ متوجه را هاگوساله این نشینی گوشه میشد مگر ولی دیدندمی شیر نوشیدن هنگام را فرزندشان لبخند

 آفریده رنج و درد برای فقط نه یا داشتیم؟ زیستن برای حقی هم حیوانات ما اصالً داشت؟ جای قانونیبی این کجای در قانون

 ایم؟شده

 .دهند نشان ترافتاده مرا تا اندگذاشته رویم به کیلویی صد وزنه یک کردممی احساس ،بودم ناآرام

 .شد اضافه اندوهم و غم محفل به جدید سلولی هم یک که نکشید طولی

 زندگی گذشته همان در باید من چشمان. شوم اشوابسته بعد و کنم نگاهش توانستمنمی من اما ما؛ همه مثل درست بود، اجتماعی

 تا نکنم پیدا دوست دیگر و کنم لطفی غمگینم دل به توانستممی طوراین پس نیست؛ دادن دست از جز به چیزی هم آینده در کند؛

 .برساند جنون به مرا خاطراتش و دهم دستش از بعد روز چند

 .بکشم سختی آسودگی با توانستممی من که یقین به نبود اگر! ذهن

 .روندمی دست از که افرادی به کردندمی وابسته را من ها،گوش ها،چشم

 .آمدمی نظر به ترشایسته مانجهان گونهاین شاید رفت؛نمی کسی کاش

 جهنم این از را مامرگ و باشد جهنم واقعاً اینجا ام،رفته دست از دوست قول به شاید. نیست ما آرزوهای بر پایانی مرگ ؛شدنمی ،نه

 کنار بر سعی هامدت تا باورش که ایستفاجعه اند،داشته دوستت که کسانی برای اما آمدمی نظر به زیبا نبود، ترسناک مرگ. سازد رها

 .دارند را آن با آمدن

 ما اتاقش پنجره از که دختر یک مردن با شد مصادف من تولد که بود این دلیلش تنها و برگزیدند برایم اطرافیانم که نامی! انسان روحِ

 .بود گر نظاره را

 .دادندمی ربط موضوع این به را خودشان با من تفاوت و شده دمیده من در دخترک آن روح که بودند معتقد دوستانم

 بزنی؟ حرفی خواینمی چیه؟ اسمت -

 .رسید گوشم به اشضعیف صدای که گذاشتم هایمگوش روی دست

 .بزنم حرف نفر یک با خواممی من. نمیگی چیزی هم تو ،نیست خوب حالم -

 .بگیرم فاصله حقیقی بدمنظر دنیای این از تا گذاشتم هم روی به سخت و سفت را چشمانم



 

 
 

8 

  
 داریخماخ 
 husar 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .دیدم را خورشید فراگرفت؛ عظیم نوری را جا همه

 هنوز من و بودند نهار صرف حال در زارچمن در دوستانم! بود کننده دیوانه. کرد آغشته خودش به را چشمانم سفید گیاه آن هم باز

 خود به شیرینی طعم چیز همه. سپردم نسیم به و کردم رها را خود کاشت؛ ایسه*بو چشمانم بر مالیمی نسیم. گیاه آن یدیوانه

 .داشتم ب*ل به که لبخندی حتی بود، گرفته

 .بودم کجا که بفهمم توانستمنمی. گشودم چشم کردم حس خود در که سرمایی و بدنم گرفتگی با ناگهان

 چجوری؟ آخه کرد؟ فرار هم باز -

 .دوختم چشم یمروبرو روی تیره مرد دو به

 !غیرممکن و عجیبه خیلی. دونمنمی -

 چه به خیال مگر که بودم عجب در و کشاندند سلولم سمت به مرا. فلزی ابزار همان بازهم باشم؛ گرنظاره را اطرافم توانستم تازه

 رسید؟می نظر به قدرتمند اندازه

 بود؟ راست گفتنمی بهت راجع که چیزهایی تمام پس کردی؟ فرار -

 در هاجوانه بودند؟ شکل مستطیل هاچمن بودند؟ ایسرمه ابرها. بود خورشید ترسیم حال در ذهنم اما ؛بود امسلولیهم به نگاهم

 .پیچید هم به گوریده کالفی همانند محاسباتم تمام بارید؟می دریا از باران زدند؟می ریشه آسمان

 .کردمی قراریبی دیدنش دوباره برای قلبم و بودم او یدلسپرده واردیوانه اما بودم ندیده حال به تا را رنگ سفید گیاه آن

 وجود است ممکن اصالً و بودند شکل چه به دانستینمی حتی که شدیمی چیزهایی دلتنگ وقتی آمدمی نظر به حقیرانه و تلخ چه

 .باشند نداشته

 .گرفت قرار دستم روی به جسمی

 به هست ایکلمه. تو و من برای نه اما خوبیه چیز امید. نباشی امیدوار دیگه بهتره نشده؟ و کنی فرار کردی سعی حاال تا بار چند -

 .باشیم کلمه این معنای که هست این وظیفمون هم ما و "ناامیدی" اسم

 .خورده گوشم به ناامید و امید نظیر کلماتی حال به تا نه و پروارندممی سر در فرار فکر نه من بود؛ احمقانه
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 از زورمندتر خیال دانستمنمی من اما ؛خیال در بلکه ،واقعیت در نه هم آن باشم، داشته را بوده حقم که زندگی کردممی سعی فقط من

 .دانستمنمی ،است واقعیت

 .بردند زدهیخ هایلوله آن طرف به را ما بازهم و شد گشوده نام اسطبل همان یا هایمانسلول درِ

 فهمیدند؟نمی واقعاً

 کشیدند؟می کار من از هم باز هااین و بودم داده دست از را کودکم تازه من

 .کنند خود آن از را وجودم یعصاره تا بود من نوبت حال! کردم حس را هالوله سرمای

 شدی؟ خسته -

 .نه حال اما داشتم احساسی همچین رنگبی زندگی این اوایل شاید نه، بودم؟ خسته. شدم خیره ناآشنایم دوست به

 چیه؟ ضعیف هایگوساله سرنوشت دونیمی راستی ،بگذریم. شده جاودانه من برای اما ،زودگذره حس یک خستگی -

 .آزرد را قلبم صدایش بغض

 .کنند تحمل رو کشیممی ما که دردی نیستند مجبور که حالشون به خوش و کشند؛می رو هااون -

 و کشیدم نفس مادرم کنار در روز دو فقط افتادم؛ خود کودکی یاد. انگیز غم حال عین در و شیرین چه شدند؟می کشته هاگوساله

 .زیستم تنهایی به را قرن دو سپس

 در نیز من و شدم هاآن بدبختی مسبب فقط هاگوساله آوردن دنیا به با من! پشیمانم اما شدم دار بچه نیز خود شدم، بزرگ وقتی

 .کارمگنه آنان سیاه یآینده

 حس را دردش هنوز چرا که عجبم در من و بریدند را هایمگوش نداشتم؛ گوش دیگر تیره روزهای آن از یکی اما ؛چرا دانستمنمی

 .لرزدمی الکردار درد این از مغزم و کنممی

 به نتوانست گاههیچ اما زدمی حرف من با اطرافیانم تمام جای به ذهنم گفت؛می سخن ذهنم اما ،دانستمنمی نه، شنیدم؟می را صداها

 .آمدممی نظر به دیوانه کمی فقط نبودم، کارفراموش من بیاورم؛ یاد به را گاوها صدای نتوانستم هنگام هیچ. بگوید سخن من جای

 :داریخماخ قول به بمانم؛ پوچ و باشم صادق خود با باریک همین بگذار

 .«بمیر باشی، آزاد و نکشی درد این از بیشتر خواهیمی اگر! عزیزم خودِ»
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 .دادممی شانانجام باید که بود مانده ناتمام کار چند مرگ از قبل اما مردممی باید من ،آری

 .بگیرم را تصمیم بهترین بتوانم تا بستم چشم

 .ناتوان کنِ حرام اکسیژن یک بودم؛ ناتوان کنم؛ لمسش توانستمنمی اما دیدممی را پایان خط

 .کردم شاننزدیک هم به مطلق، سیاهیِ دیدن دوباره با اما دادم فاصله هم از را هایمپلک

 روی به بود، انداخته گردنش دور قرمز گردنیشال. شده دمیده من در روحش گفتندمی دوستانم که دختری همان دیدم؛ را مرده دخترِ

 .آمددرمی ص*رق به گردنششال با وزیدمی که مالیمی نسیم. بود داد فاصله هم از را دستانش و ایستاده شانبام پشت

 .نداشت پایانی هیچ هاصحنه این کاش. بود شده چشمانم تداعیِ ایکننده خیره زیبایی

 چه که فهمیدمنمی من اما زدمی من به را حرفی چشمانش با. کرد نگاهم چشمانش با طوالنی مدتی و شد خیره من به مرده دخترک

 .بود بخشیده زینت را من نحیف گردن و نبود اون گردن دور دیگر قرمز گردنشال فقط گوید؛می

 شدند؟ ظاهر روز یک در داشتم شاندوست که کسانی تمام چرا. بود آماده دیدارم به هم سفید گیاه

 شده پر دلم. ریختم اشک و کشیدمش ش*آغو در پرستیدمش؛می عاشقانه که رفتم گیاهی سمت به و کردم رها را گلویم در بغض

 .بودند مشهور نفرین به که مرواریدهایی همان سیاه، مرواریدهای از بود

 .درآوردم بازی دیوانه دادم؛ تکان را پایم و دست کردم؛ بلند را صدایم

 .نبود دارم جلو دیگر هم هاشالق تیز و تند هاینوازش .ساختم رها را خود و چرخیدم ،خندیدم

 .داریخماخ. بودم داریخماخ من نبودم؛ انسان روحِ من

 اولین این و خواند؛ داریخماخ مرا روز یک اما بود زاربی زدن حرف از و داده رضایت سکوت به پرورشگاه در امقدیمی دوستان از یکی

 .گذاشت یادگار به هوا در او که بود کالمی آخرین و

 .کردندمی شنوا را هایمگوش عجیب ها،چشم اما بسپرم یاد در و بشنوم را حرفی توانستمنمی

 .دهم ادامه زندگی به انسان یک قالب در داشتم دوست شوم، متولد بود قرار دیگر بار اگر و نداشتم آسانی زندگی امروز به تا

 .ریختن اشک آموزش سپس و دادممی را مهربانی درس کالس در همه از اول شوم انسان اگر
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 .!زندگی جنس از آزادی! نه مرگ جنس از آزادی کردم؛می آزاد را حیوانات تمام هم بعدش

 .بودند خسته پاهایم. کنم باز را چشمانم شدم مجبور من و شدند ترمهربان هاشالق

 .کرد ایستادن به وادار مرا زنجیر. گرفتم ش*آغو در را خود و نشستم زمین روی

 .خورهنمی درد به. شده الغر خیلی دیگه این -

 .خیلی بود، رحمبی خیلی چشمانش. گفتمی را این چشمانش خوردم؛نمی درد به

 خود و بودند قراربی گاوها. بودند روبرویم دیگر گاو چندین. ابهام از بود پر که شدم هدایت مکانی به. نکردیم طی را سلول مسیر دیگر

 .زدندمی را

 .بود تلخ خیلی بو این. دادنمی را بو این خون! نه بود؟ خون بوی. آورد درد به را مشامم بویی

 .شد تحمیل هایماستخوان به لرز و سرما کرد، برخورد بدنم با جسمی. کشیدم عقب را خود. لرزید پایم. ترسیدم

 .کردند نزدیک تنم به باز را سخت جسم آن و نداشت تأثیری اما بسوزد حالم به دلشان شاید تا ریختم اشک. بودم تنها و ترسیدممی

 است؟ رنگ قرمز زمین دانستیمی. شدم گاهقتل وارد. گویممی را خط پایان! رسیدم

 .بودند کرده اممحاصره عبوس مردهای. دیدم گاهقتل یگوشه در را چتری

. بود نکرده نوازش مرا خورشید. نشدم آشنا باران با هنوز من. رفتممی راه دریایی هایعروس کنار در باید من. داشتم رویا بازهم من

 من. کردممی کاری باید من. شوم آزاد و بمیرم خواستمنمی من کرد؛ تغییر تصمیمم. درنیامدم ص*رق به آرام اقیانوس با هنوز من

 .نشستممی ساکت نباید

 در که هاییعبوس آن از دیگر و دویدم چتر سمت به. کردم دعوت خویش با همراهی به را نسیم زدم؛ صدا را آسمان و کشیدم فریاد

 .ترسیدمنمی نداشتند، قلب شاننه*سی یقفسه چپ سمت

 .برد باال را من برد؛ آسمان به مرا و آمد کمکم به نسیم. کردم باز را چتر

 خورشید و بود شکل مستطیل زمین بودند؛ سفید گیاهان بودند؛ ایسرمه ابرها زدند؛می ریشه آسمان در هاجوانه هم هنوز. زدم لبخند

 .زیبا

 .نه ،.آمدمی خون بوی
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 نگاهم لبخند با مرده دخترک. شوم ملحق شانمحفل به تا زدندمی صدا را من و خندیدندمی و دویدندمی شانکودکان و دوستانم

 .کرد نوازش را سرم رنگ سفید گیاه. کردمی

 به شادمانی همه این از هم کیهان دیگر. غمبی هایجان این حال به خندیدمی کیهان کردم؛می حسش من. زدمی قهقهه هم کیهان

 .خندیدندمی و بودند گرفته دلشان به را شاندست هم درجه نود هایزاویه حتی. بود آمده ستوه

 .هوا در معلق هایاکسیژن حتی بودند، شاد همه بگویم واضح اگر

 .ناتوان یکلمه دو این میان چیز یک یا حوصله؛بی هم شاید بودم؛ دلتنگ هم من و

 .آزاد ،بودم آزاد من اما

 

 

 پایان

 ۹۹/  دی/  ۶
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 تماسمنتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما 
 .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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