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 داستانکوتاهبندی:دسته 

 تاریکیمطلق:عنوان 

 :درامژانر 

 :کاربرانجمنکافهنویسندگانآیهنویسنده 

 اثرسطح:- 

 :ناظر- 

 :ملیکامؤمنیویراستار 

 :کمالملیکاطراح 

 :کپیستJacklin 

هاویمهربانبالزدونشستکنارآدمهمیشهکهنبایدخوببود،همیشهکهنبایدمثلفرشته

 .هایشانرابرآوردهکردخواسته

گاهیهمبایدروسریترکمنمامانروبقچهکردوبندوبساطراجمعکردورفتاززندگیبعضی

 .هاآدم

 ...یکجاییاززندگیبایدجایآدمخالیباشدتابودنشحسشودباتمامحواس

 .کندترههمخوردنمیکسبرایتیکجایدیگرشبایددلتنگِآدمشوندوگرنههیچ
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ها بجای خامه عسل فقط لیوان چایش را با   گیرد، یکی صبح تمام شدن برای هرکس یک جور است. یکی دیگر یک روز در میان دوش نمی

نشیند پای مستند های شبکه چهار و تا مرز ترکیدن پفک  گیرد، یکی می هایش را از ته می  رود، یکی ناخن کشد و بیرون می  حوصلگی سر می  بی

تازد،  رود او هم می   گذارد روی پدال گاز و تا جاده می شود، یکی پایش را می ی سیگارش به شب نرسیده خالی می  ورد، یکی بستهخ با ماست می

کشد، یکی از لج  شود و نفس عمیق می ها به آسمان خیره می  رود و ساعت های کبریتی و روی پشت بام می  شود از هوای آپارتمان یکی خفه می

گذارد و هنزفری در گوشش و با چاووشی   کند در این مغازه و آن پاساژ، یکی لپ تاپش را روی پایش می  ده جیبش را خالی میخودش هم که ش

 .های کیبورد  خورند تا جا خوش کنند بین دکمه های اشک قِل می  هات رفیقم و گوله کند که؛ من با زخمِ زبون زمزمه می

خبرند،   هایی که از دنیا بی  های پشت سر هم آدم   ها تا خواب آوری پیدا کند برای رهایی از سوال  رود سراغ ظرف زرد رنگ قرص یکی هم می

های خیس و حتی   زند به فضای سبز بیرون و چمن ی پهن و زل می  نشیند کنار پنجره کند به کافه کارن، می یکی هم خودش را دعوت می

های مد شده و همه چیز تمام شده را دود   شاید پناه ببرد به فضای دلگیر و تاریک کافه کند بپرسد شما چی میل دارید و گارسون جرات نمی

 !کند

هایی   اما خاتون وقتی همه چیز برایش تمام شد دراز کشیده روی قالیِ دست بافی که خودش رج به رج بافته بودش و طرحش از همان بته جقه

کرد و همه چیز را با یک چای هل دار و  اش را زیباتر می  آفتابی که موهای حنا گرفته بود که شوهرش دوست داشت، دراز کشیده بود زیر نورِ

 !یک مشت کشمش از ظرف نقره ی سوغات اصفهان تمام کرد

کشد و  ی قرتی بازی ندارد، همه چیز که تمام شد مثل حلزون آرام و کشدار خودش را کناری می  شود دیگرحوصله گفت آدم که پیر می می

 .کند اش را میزندگی 

 

  ۵۹تیر  ۰۳
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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

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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