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 اپیزود دی:بندسته 

  :خودکشی کیسهعنوان 

 :فلسفی _ تراژدی  ژانر 

 (  :کاربر انجمن کافه نویسندگان حسنی سید ریحانه نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظر- 

  :ویراستارHanieh_M 

  :نرجس شهبازیطراح 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 راضی اطرافیانش کشیدن رنج کمتر برای که هست بردمی رنج شدید افسردگی اختالل از که شخصی به راجع داستان
 .شودمی مرگ پذیرفتن به

 

 سر به عظیمی درد درون که کسی زندگی گرفتن معنای به یونانی کلمه یک Euthanasia یا آثانیژیا: توضیحات
 حس را درد بدون مرگی شخصی رضایت با ندارد، را روحی یا و جسمانی عذاب تحمل دیگر که کسی. بود برد،می
 .کندمی
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!بریدمی ار گلویم ترسریع کردم،می پرتابش دورتر قدرهرچه بود؛ تیز رنگبوم یک مثل درد  

 اعثب که بودند کوچک هایزخم همان من نظر از ندید، زخمی ولی کرد حس رو درد شودنمی کردممی فکر بودم بچه وقتی

.دبو بدنم روی تاریکی از غباری مثل درد درد، اما شده زخم کجایم که ببینم توانمنمی حتی االن اما شدندمی درد  

(مکث)  

 و شدندمی دورتر مغزم از احساسات! شدمی بدتر روز به روز چیز همه وقتی کردم،یم تالش شدن خوب برای چرا اصالً

 جاک از اما رسدمی راه از خوب روز یک گفتندمی همه. رسیدمی نظر به واقعی غیر و طوالنی خوابی یک مثل زندگی

.باشند شده تمام خوب هایروز که مشخص  

(پوزخند)  

 سیاه هوای مبذاری و بکشیم محکم هاینفس. باشیم خوب شده که هم شب یک برای بیا. نبود مهم یعنی نداشت، اشکال

.بریزیم دور را افکار تمام. بشوید را هایمانشش شهر  

(خنده)  

 کردن الشت. بکشد خنج مغزم روی که نیست چیزی چون. ندارد معنایی دیگر بودن ناراحت موقع اون! بریزیم دور رو افکار

!نبود شدنی اما بیاورند زبان به که بود راحت بقیه برای نداشت وجود چون و بود دروغ یک شدن بهتر برای  

 ربهت. کردیممی شروع رو دیگر روز یک و ریختیممی اشک کردیم،می چال رو مانقبلی خود روز هر مردیم،می روز هر ما

 واقعا انمقبلی خود برای ختم کوچک ممراس همان داخل روز یک. نبودیم جاودانه ما ولی کشیدمی رخ به رو جاوادنگی شدن

.شیدیممی دفن خاطرات با و مردیممی  

!دردناک قدرچه ببینی، اتگذشته خود از مبهم تصویر یک باشی مجبور همیشه کن، فکر  

.ودب سخت بودن امیدوار قدرچه نباشد، سیاه شب این پس در صبحی که بودم امیدوار البته خوابیدممی هم امشب  

 

*** 

 

 از فیلم یک مثل زندگیت کل دقیقه ده در گویندمی تازه! کندمی کار مغزش دقیقه ده تا میردمی آدم یک وقتی گویندمی

 برایش یمبگوی توانیمنمی دیگر شود،می قبرمان خاک از پر خاطرات هایسنبه و سوراخ تمام کشه،می پر هایتچشم جلوی

.ببینیم را آخرش تا وریممجب! نمانده وقتی دیگر چون نداریم، وقت  

(عمیق نفس)  

 که آرزوهایی ینعشه بودیم ما بود، سخت قدرچه کنیم، تحمل را خاطرات درد باید هم مرگ از بعد دقیقه ده تا کن فکر

  شده، راحت گفتندمی مرده، شب هایسایه در نفر یک شاید شده، رد آمبوالنس کوچه در گفتندمی دیروز. نشدند تکمیل
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 خواهیمی که هرچی به گویندمی آخه بمیرم راحت نیست قرار من کنم فکر ولی. بمیرد راحت آدم خوبه قدرچه بحالشخوش

!رسینمی  

(بغض)  

 اون به مکنی جمع پاشو هست، درد اشهمه جااین شود؛نمی تنگ بودن زنده برای دلم من! شود؟می چی مرگمان از بعد یعنی

 بریم بمیریم ابی اصالً کنیم، زندگی رو رویاهامون برسیم، هاقصه آخر نارنجی افق اون به بشویم رویاهامون سوار برویم، دنیا

.کنیم زندگی نشد وقت بود مرگ اشهمه که جااین کنیم زندگی جااون  

(مکث)  

 یروزد! ندارم شاندوست. آورندمی در را اشکم روز هر که هستند هاهمون اصالً نبودند هاآدم اگر شدمی قشنگ زندگی چقد

.گفتندمی ولی ندگفتنمی که خودم به! بکشد را من دیگر یکی ندارم را دلش من اگر میگفتند، خودکشی به راجب که شنیدم  

(عمیق نفس)  

 گویندیم باالخره رفتم، هم من شاید. آیدنمی خوشم زندگی از منم نداشت اشکالی بودند، شده خسته دستم از زود قدرچه

.است نشده شلوغ تا برویم زود بیا رسد،می وقتش زود یا ردی هستند رفتنی همه  

 

*** 

 

 تونستمی تهس آینده داخل که خودت اگر کن فکر! بکنی؟ او از درخواستی چه داشتی دوست شنیدمی را صدایت کسی اگر

 زنندیم حرف اشونگذشته خود کردن نصیحت به راجب همه دانیمی خواستی؟می او از چیزی چه بشنود رو تو االن صدای

!گویی؟می بهش چی موقع اون چی؟ کنی نصیحت را اتآینده خودت بتوانی اگه ولی  

(خندتلخ)  

 هیچوقت ام مهمه، خیلی این دونیمی! کردممی تشکر بودنش زنده بخاطر او از بود جاان هنوز و شنیدمی را صدایم اگر شاید

 است این یتواقع اما. هست حتمی چیز یک کنیممی فکر چون! چرا دونیمی ،کنیمنمی تشکر بودنشون زنده بخاطر هاآدم از

 بتوانیم تا مکردیمی آرزو سال کل که برفی روزهای مثل بشود، تمام روزی یک ممکنه هرکسی! نیست حتمی چیز هیچ که

 روز یک ماندندمی روزها به هم اهآدم نمانده، باقی خاطرات جز به هاآن از چیز هیچ و شدند تمام روزها آن بکنیم، بازی برف

!شدندمی بدل خاطر به و شدندمی تمام  

(عمیق نفس)  

 بکند رتپ پل روی از را خودش خواهدمی که بود شده نوشته نفر یک خودکشی ینامه در بیستم قرن داخل جالب چیز یک

  گفتم که اولش نداره زدن حدس هرکسی؛ کند،نمی رو کاراین ببینه، پل تا رفتن راه طول در هرکسی از لبخند یک اگر اما
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 را مختلف ادافر زندگی که هستیم ما این اما باشد ساده حتی شاید نه؟ مگر جالبه،! مرده یعنی است، بوده خودکشی ینامه

.دهیممی انگیزه هاآن به حتی یا سازیممی  

(سرفه)  

 ودمخ از دارم، ناراحتی جایش به ولی خواهدمی دلبخن دلم قدرچه هم من که باشی شده متوجه باید جااین تا حداقل خب

 امید به کرد یشترب رو هایمدارو دوز دکتر امروز. نیست خوبی چیز کردن گریه بکنند، گریه بقیه شوممی باعث! آیدنمی خوشم

!نداره ریاث من روی رنگبی پالستیکی هایسرنگ اون داخل سرد اینقره مواد اون دیگه دونیمی اما بکنه اثر کهاین  

(پوزخند)  

 نیست ادشی حتی کسهیچ دیگر سال سی توی جالبه چی دونیمی! ندیده رو من اون خب اما دیدم کافی قدر به رو دنیا من

. شوندمی ومح سریع هستند وصل خورشید طلوع یک به مانند،می مه مثل خاطرات. نیست یادش کسی کن باور! بودم من

 معنی یب طورهمان رویمی بین از طلوع دم متراکم بخار مثل هم تو میفته بقیه گیزند داخل خوب اتفاق یک که وقتی

 حالخوش رو هاآدم است قرار پایانش که تراش خوش های فیلم از یکی نه است زندگی این. رویمی هم طورهمان و آییمی

!بردمی مرگ همیشه کنه،  

 

*** 

 

 دیگر و گیرندب دیگر معنی یک شکل این به شاید بنویسم، را دردهایم دیگر زبان یک به باشد بهتر هاوقت بعضی شاید

!باشند نداشته مانند جوهرنمک سوزش حس قدرآن  

(عمیق نفس)  

 شدیدی تنهایی حس ما یهمه هم باز بود زمین این روی آدم میلیارد هفت کهاین با! بود جالب چیزی چه دانیمی

 وچکتک هایرگ راه رسیده، قلبت هایحفره به و کرده گذر هم هایتمغزاستخوان از که سرمایی در لرزیدن مثل کردیم،می

.دارد اتسرخ قلب کشتن در تالش و بسته رو  

(مکث)  

. آیندیب نظر به ترواقعی مانبرای بینممی را شانخواب هرشب که هاییدروغ تا بود الزم این بخاطر فقط زدن حرف شاید

 ریقط از را مانبودن واقعی راه تنها دنیا. بودیم و زدیممی حرف نبودیم، تنها و زدیممی حرف ودیم،ب زنده و زدیممی حرف

.کردمی مشخص شده تف کلمات  

(پوزخند)  
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 اطراف در تازه زندگی ببرند، ت*لذ شانبودن زنده از هاآدم تا آیدمی شب. مردممی من نبود شب اگر شاید مردم،می

 شاید تم،خواسمی زندگی برای که نبود چیزی بودن زنده شاید. ترسیدممی و کردممی حسش بود، انجری حال در هایمنفس

.شوم غرق هایمشب تاریک موسیقی داخل و بمانم بیدار خواستممی فقط  

(خنده)  

 هاییرستانوگ تمام جبران باشم، زنده خواستممی. بکنم زندگی خواستممی داشتم، مرگ طلب که حال عین در بود جالب این

 اما استمخومی. نکشم نفس دیگر که زمانی تا بکنم بودن زنده خاک از پر را هایمریه خواستممی. بردم سر به آن در که

 فعل در ودب جالب شد،نمی چون بمانم توانستمنمی. بود رسیده پایان به شد، شروع که روزی از من برای زندگی شد،نمی

.ودنب توانستن خواستنی هیچ زندگی  

 

*** 

 

 هیچ از نم! کنیمی فراموش رو کردن زندگی طعم بترسی مرگ از وقتی رود،می یادت پرواز شوق بترسی سقوط از وقتی

 رو کردن زندگی حق چون باشم، داشته رو مرگ لیاقت کنممی فکر. کردمنمی حس رو چیز هیچ بازهم اما ترسیدمنمی چیز

.نداشتم  

(عمیق نفس)  

 و ناراحتی رایب داشتم دلیل بقیه نظر از شدممی تنها باز اگر حتی موقع اون شد،می بهتر چیز همه شدممی قعاش اگر شاید

 وقتی مثل ،گیالس هایشکوفه به زده که سرمایی از تصویری مثل هست، بدی حس تنهایی قدرچه. دارم که هاییافسردگی

 بودن باهم به تظاهر فقط ما یهمه بودیم، تنها قدرچه. شدنمی برعکس زمین و رسیدنمی ماه به بودیم سوار که تابی که

.زده رو مانقلب درد قدرچه نبینه کسی تا دادیممی قورت تلخ آب با رو ماناحساسات همیشه ولی کردیممی  

(آرام یخنده)  

 دیگه وقت یچه تا کردمی سنگین مارو شدن بزرگ یاحمقانه شوق تمام کردیم،می سقوط بلندی از انگار شدیممی که بزرگ

 خورشید،شب بحص خرید،می زندگی وقت ما برای که بود تنهایی این. بکنیم پرواز مانبچگی هایخوشی سرزمین به نتوانیم

 چکه الیخ فضای سمت به اششکسته هایگوشه از عشق و داشتبرمی قدم مضحکی تنهایی روی دنیا. بود تنها ماه هم

 یشترب هم خودش از روز مرگ جذابیت دیدی،می رو شب و خوابیدینمی باید کنی حس رو ودنب زنده خواستیمی. کردمی

.است آرامش شکار و بودن شب هست،  

(مکث)  
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 از. بودم تهخس خودم از هم خودم نداشت اشکالی شده، خسته دستم از که گفت و کشید جیغ امروز مامانم مردم،می باید شاید

 مثل. تداش درد قدرچه زندگی کنی، فرار توانینمی که خودت از کنیم چه اما اومد،می مبد خودم یسرخورده و ضعیف جسم

 اما شدیم زخم سرما از ماندست که وقتی مثل کردیم،می شانتحمل باید. بود بکنیم هایمانچهره از شدنمی که نقابی

مردن، و ادنی این توی بودن مثل بردش، غالش و افتاد لونه از که ایجوجه بد چیزهای یهمه مثل بکنیم، گرمش شدنمی  

(بغض)  

 من کلیش این. نباشدً کال خواهدمی و شده خسته که ذهنی و باشد زنده هدخوامی که بدنی یعنی افسردگی گفتنمی

.نیایم وقت هیچ و بروم و کنم پرواز خواستممی. بودم نبودن، اعماق غرقً کال  

 مرگ ندسوگ آب، با ابد تا و اشرنگخوش آبی داخل بزنم شیرجه بعدش و بزرگ هایاقیانوس همان از یکی روی کنم کوچ

 رو ردن*خو زخم یحوصله دیگر چون هاستاره و شب و صبح جز نباشد هم کسهیچ بروم، تنها بروم، خواممی بخورم،

.نبودند ایدیگه چیز هیچ خنجر جز هاآدم نداشتم،  

 

*** 

 

 که بودم نمطمئ االن بود؛ انتخاب یک نبودن یا بودن اگر خودم، یکننده منزجر و پوسیده جسم به خودم، به گشتمبرمی

 بلند نک فکر داشتم، رو خودم دادن دست از ترس. نداره دیگری ترادف مردن تنها جز بودن چون. کردممی انتخاب رو نبودن

 کشیمی هک هایینفس اما کنی حس رو درد و بشی بیدار. نیست بوده تو مال که روحی اون اما هست جسمت ببینی بشی

 دارد فاصله شهواداران با قدم دو مرگ گفتندمی هاخیلی. بودم رسیده انتها به واقعاً من بدهم ادامه خواستمنمی. باشه دلیلبی

.نشود رد ما یکوچه از خبربی مرگ که خوابیدمنمی هم شب من اما  

(نفس)  

 چون بودم، پوشانده سفید پارچه با رو آینه روی. هست بودن زنده زیاد ئمعال از کردممی حس سوخت،می چپم چشم

 خواهش وباره،د نفس. شناسمنمی رو نشسته آینه طرفآن که کسی دیگه بودم مطمئن. ببینم رو خودم یچهره خواستمنمی

 دلیل سکهیچ. کردندمی نگاه ترحم با همه بودم مرده چرا پرسیدنمی کسی. بدید نجات کشیدن نفس از رو من کنممی

 خونه از رونبی برو گفتمی دکتر باشه؟ بد حالم دارم دوست کردندمی فکر چرا دونمنمی. خواستندمی هدف همه خواستنمی

.نداشتم بودن برای رو تعلقی و نداشتم رفتن برای رو جایی من اما  

(بغض)  

 قدرچه. بود گرفته اربخ رو شیشه اون اما کردمی نگاهم شهشی پشت مرگ. نداشتم دنیا این زندگی به تعلقی که بود بد خیلی

سوختمی خدا برای دلم. نبینی چیز هیچ و بکنی نگاه پایین به فضا سیاهی اون از کن فکر. نکرد درک کسی چرا بودم، تنها  
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 ولی بمیرم تمسخوامی. است تنها هم باز که کنم حس تونستممی اما بشیم ساخته ما که شد باعث تنهایی حس شاید چون 

!کننده دیوونه قدرچه. باشه خودم با زنم،می مرگ از قبل که هاییحرف آخرین کن فرض. تونستمنمی  

(خنده)  

. آیدنمی ادمی رو بودم خوشحال که باری آخرین اما نشه باورت شاید. بشی خطاب همین باید هرچی برای بشی بزرگ دیوونه،

 تو و شکنهب بیفته توهمم نکنه ترسیدممی بود، واقعی اما هست توهم که گفتندمی اما شنیدیممی زمزمه هاوقت بعضی

 داخل هم آخرش اما زنیممی سر بهت روز هر بودند گفته بهش که دارم رو پیرمردی اون حس دونیمی. بشه سرازیر واقعیتم

 دست و زدمی بخندل پیرمرد. ندارند تدوست که هاییآدم برای انتظار بمیری، انتظار توی کن فکر! مرد آسایشگاه پشتی حیاط

 بود ظرمنت بازهم. مرد هم آخرش. نبود کسی هم فردا نیامد، هایشبچه صدای نشد، رد ایسرمه ماشین هیچ اما دادمی تکان

!هست اتمنزجرکننده خود واقعیت از تصویرت آخرین و کشهنمی انتظار تو برای کسی وقتی فایده چه اما  

 

*** 

 

 رو تهگذش محو خاطرات افتادی؛ روز این به شکلیچه که اومدنمی یادت حتی که طوری شد،می فراموش چیز همه کم کم

 گاهین بود، متفاوت چیز همه که آیدمی یادم من دونیمی! رسیدینمی اینتیجه به بازهم ولی کردیمی مرور ذهنت داخل

 اون از بعد اما ،بود سبزتر هم هاچمن زمردی رنگ حتی زدم،می یبستن شیرین طعم به که لبخندی یا داشتم خورشید به که

!شدم؟ کی بگم هست بهتر یا بودم کی آیدنمی یادم  

 هم باز بخواهم و کردم زندگی جهنمی چه داخل نیاید یادم و کنم فراموش هم رو خودم که برم و دور قدرآن ترسیدممی

.بشوم متولد  

(عمیق نفس)  

 زندگی نجک داخل خواستمی تقدیر هم شاید! نبود؟ اعتمادی زندگی بایدهای به دیگر یا بودند شده زیاد شایدها دونمنمی

 اما ردکمی نابودم درون از خورد،می تکان امچوبی قلب داخل موریانه مثل. داشت درد این و شد چی آیدنمی یادم بدهم، جان

 راه آیدمی یادم! مخندیدمی دلیل بدون آیدمی یادم. بود کافی یهبق برای شد،نمی دیده جسمم بیرون از اینشانه که وقتی تا

 عناییم برایم سرپناه موقع اون چتر؛ و کردممی حس رو پیاده روی رو قطره هر نبض کردم،می حسش و بارون زیر رفتممی

 دیگه هک عجیب قدرهچ. بود بودن، برای من سرپناه زندگی هم شاید. بود گرفته رو معنا این زندگی االن داشت، پوچی

.نداشتم هم کردن زندگی حوصله  

(سرفه تک)  
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 دلیلبی وجودت شود،می زیاد دردش جایی یک از بعد و شودنمی فقط اما! کن باور کردم، سعی باشم، بهتر تونمنمی من ببین

 هاتن هم تو همین؛ نکردم حسش دیگه فقط داره، طعمی چه احساس مرگ بدونم تا نشدم هم عاشق حتی من. سوزهمی

 مشکالتم مقصر اام نشه باورت شاید نیستی، خودتم که هاییتنهایی اون از نیست کسهیچ که هاییتنهایی اون از نه! بودی؟

 اما مباش تنها که بودم نکرده انتخاب من. کنمنمی درکش خودمم حتی و تنهام خیلی من دارم حق! دونممی خودم سر رو

.بودم  

(مکث)  

 حرفاشون یهمه. شدیممی راحت مرگ با که گفتندمی دروغ بکشیم زجر بیشتر خواستندمی بود، همتو شدن خالص شاید

 و کردمی طلوع وجودم داخل آفتاب مثل کردم،می حسش چرا بود جوریاین اگه ولی بودم دروغ هم من حتی شاید بود، دروغ

 کارچی مگشتبرمی اگه شده، شروع مشکالت هک جایی به برگشت شدمی کاش ای. سوزاندمی رو امتشنه ذهنیت تمام

!کردم؟می  

(خنده)  

 حتی! دب قدرچه بود، احمقانه کمی عقب به برگشتن اومده سرش بالیی همچین کجا از دونهنمی حتی که کسی برای

 به و دنمبو هزند مثل هم این شاید بکنم کشف رو وجودم مرگ دلیل تا بکنم قبر نبش رو خاطراتم از یکی کدوم دونمنمی

.کردممی فراموشش حتی یا فهمیدمشنمی بود بهتر که بود کثیف دروغ یک اومدنم دنیا  

 

*** 

 

 مثل بود، ردلگی رنگ آسمان ابری پایان؛ یک شروع یا بودیم شروع یک پایان ما یعنی پس داشت پایان یک شروعی هر

 فراموش شدنمی اوقات بعضی. ندارد ای شنبه که بود شده ای جمعه خونخوار عصر به دار کنایه تشبیه روزهام ی همه همیشه

 زندگی این دونممی چون! بود؟ چی پایان دلیل. رسیدیم اینجا به که کردیم چیکار یا اومده؛ مون زندگی سر بالیی چه که کرد

 که کلماتی. دمبو دهش زده نوشتن از نمینوشتم؛. بودند چراها جواب برای سوالی فقط ها نامه وصیت. نداشت دلیلی من برای

.نبودد بهشون نیازی چون کردم، فراموش همیشه برای رو میکردند خونریزی سفید برگه روی  

(عمیق نفس)  

 نزدیک بودن قفس به اتاق. نمیکردم ازش ای استفاده ولی داشتم زندگی بودند، شاکی دستم از اتاق دیوارهای میکردم حس

 د،بو معنا یک شدن خالص میبینی. کرد خالص رو خودش غذا اعتصاب اب که بودم ای پرنده همون هم من و بود شده

 شدن تموم من. میخواستم من که نبود معنایی همون مرگ ولی بمیرم میخواستم من. بشه بیان هدفی چه به داشت بستگی

حس یرم،گمی بدی سردردهای ها تازگی جالب چیز یه میکشم دماغ به رو دستم. بود دیگه شروع یه فقط مرگ میخواستم  
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 کردممی حس جدیدا میسوزونه، رو دستم داغیش میکنم، س*لم هام سرانگشت با رو خون. داروهاست دوز بخاطر میکنم 

 خیلی میکردم خابانت رو رفتن بیرون باید شاید بکنم، تغییر میخواستم. میسوزه برام دلشون شاید شدن، مهربون بامن همه

.مبود نکشیده نفس آزاد هوایی داخل بود وقت  

(خنده)  

. رخیدندمیچ سرم دور بودند، داده پس رنگ تصاویر بزرگ، دعوای شده دعوا انگار میشند، بلندتر صداها میره، گیج سرم

 که دلم ته از میکردم حس شاید. بود که بود سیاهی. میکشه رو من آخرش داروها که بود این شنید میشد که صدای آخرین

 ور من داروها. شده انتخاب یک بودن زنده نمیخواد زنده رو من کسی وقتی شدم متوجه االن اما هست نیاز بودن زنده

!سادگی همین به مردم هم من کشت رو شخص اون که لبخند مثل کشتن،  

(بغض)  

 و آوردن می در بازی هم ها استخون بود، شده سنگین ام نه*سی قفسه آشنا، بلند فریادهای میکردم، حس رو صداها هنوز

 یا هنمج شاید ها دست دور از شنید میشد که بود چیزی آخرین مادرم صدای داشتم، رو آرزوش که بودم مرگی شوک تو من

 بود قرار همیشه بشم بهتر نبود قرار وقت هیچ که بود این تلخ حقیقت یه هست، سیاه اینجا چی همه نمیدونم درست بهشت

 وقتی یول میخوردم شدید های تکون نمیشد باز چشمام. کندن هاشون دست با رو من قبر که بودند ها همون داروها. بمیرم

همین؛ و نزدیک خیلی میشد تر نزدیک سیاهی! نکنم خودم از من چرا کردند، امید قطع من از همه  
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 ه مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی ک

 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/ 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/

