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ــام  ــی رود و تم ــن م ــده و از بی ــک ش ــه خش ــت ک ــی اس ــال گیاه ــان مث انس

ــود.  ــرده می ش ــه پژم ــت ک ــی اس ــون گل ــز همچ ــان نی ــای انس زیبایی ه

آری؛ گیــاه  خشــک و پژمــرده می شــود و انســان نیــز ماننــد گیــاه از بیــن مــی رود 

امــا تنهــا کالم، افــکار و آثــار او باقــی می مانــد. 

انتشــارات نســل روشــن در تــالش اســت تــا بــا ایجــاد یــک بســتر مناســب 

ــا  در حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری ایده هــا، آثــار و افــکار آنهــا و ب

ــه  ــی برخــوردار باشــد ب ــه از ســطح علمــی مطلوب ــی ارزشــمند ک انتشــار کتاب

وظیفــه ی انســانی و اعتقــادی خویــش عمــل کنــد تــا بتوانــد اثــری ســازنده را 

بــه عنــوان میراثــی ناچیــز بــرای نســل روشــن باقــی گــذارد. 

سخن ناشر





داستان اول:

۱۱ ....................................... زنـــــدگی پر ماجـــــرا 

داستان دوم:

غربت يک دیوانه...................................... ۷۳



کرده است  این روزها جهان تغییر 

کرده اند تمام آدم های آن تنها بودن و تنهایی را انتخاب 

تنهایی می تواند هم خوب باشد و هم اینکه آدم را عذاب بدهد

کردن از تنهایی مهم است  چگونه استفاده 

کنیم  که چگونه زندگی  ما خودمان تصمیم می گیریم 

ما خودمان سبک زندگی خود را انتخاب می کنیم 

یادتان باشد در این دنیا؛

کرد  همیشه مردم شما را قضاوت خواهند 

که چیز زیادی از زندگی شما نمی دانند  مردمی 

ولی به راحتی شما را تخریب و سرزنش می کنند 

همین، دلیل تنهایی افراد شده است.

کسی را پا نکرده ایم درباره زندگی اش نظر ندهیم.  کفش  کاش، وقتی 

کتاب دو داستان را روایت می کند؛ این 

پیشگفتار



کامران متفاوت! دو داستان متفاوت از دو 

کامران ها تنهایی و فرار از آن او را به سمت نابودی می برد  یکی از این 

و دیگــری از تنهایــی اش اســتفاده می کنــد و موفقیــت خــودش را جشــن می گیــرد و خــودش را بــه تمــام 

کــه او را دیوانــه خوانده انــد ثابــت می کنــد  آنهایــی 

کامران باشیم!؟ کدام  که  ما خودمان تصمیم می گیریم 

شاید بهتر باشد در این دنیای دیجیتال و مجازی، 

که دوستشان داریم، کسانی باشیم  بیشتر مراقب 

پیام دادن دیگر ماننده نامه نوشتن سخت نیست! 

کنــار هــم باشــیم و نگذاریــم آدم هــا  کــه دنیایــی از آدم هــای تنهــا و افســرده نداشــته باشــیم، در  پــس بــرای ایــن 

کنند. احســاس تنهایــی 

کتــاب لــذت  ایــن داســتاِن نیمــه خیالــی تقدیــم بــه نــگاه تک تــک شــما امیــدوارم از خوانــدن داســتان و ایــن 

ببریــد.

پیمان چینی ساز

راه های ارتباط با نویسنده :

} pen_word@ : کانال تلگرام: }کانال حرف قلم

Peyman_chinisaz   : گرام پیج رسمی نویسنده در اینستا





زنـــــدگی پر ماجـــــرا زنـــــدگی پر ماجـــــرا 

اولاولداستانداستان
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قسمت اول 

اَهـ...ـبســهـدیگــه!ـانــگارـداریــدـهمــشـروـمــخـمــنـراهـمـیریــد،ـــ

خســتهـنشــدید؟ـ

ــرو؟!ـجمــعـکــنـــ چشــممـروشــن!ـحــاالـدیگــهـشــدیمـروـمــخـب

ــهـ ــده!ـب ــوـنیوم ــهـت ــردنـب ــکـک ــه؟ـکم ــیـچی ــاـمـیدون ــاـ…ـاص باب

ــا…ـ ــارـبی ــکاتتـکن ــاـمش ــودتـب ــم،ـخ ــاـمـیری ــمـم ــرـهمین خاط

ــحالم!ـازـ ــنـخوش ــیـم ــن؛ـول ــونـرفت ــهـهمش ــتامـک ــمـازـدوس این

ــتـوـ ــرفـدرس ــهـح ــایـاینک ــهـج ــا،ـب ــدنـاینج ــحـاوم ــاعتـ۹ـصب س

ــن!ـآره،ـ ــدمـمـیزن ــَدن،ـهمــشـدارنـق ِ ــاـپیشــنهادیـب ــنـی حســابیـبزن

ــنـ ــخـم ــتنـروـم ــگارـداش ــن…ـان ــمایـم ــویـچش ــنـجل ــدمـمـیزن ق

ــن؟ـ ــاـکمــکـکن ــدـاین ــهـنبای ـــیزدن!ـاصــاـمگ ــدمـم ق

ـــیدن،ـ ــونـم ــنـوـنش ــاـمـیگ ــوـفیلم ــهـت ــیـک ــسـاونـرفیقای پ

کجــان؟ـواال،ـمــاـکــهـندیــدم،ـشــماـدیدیــنـرفیــقـخــوب؟ـدعــاـکنیــدـ

ــاد…! ــمـبی ــرـمن گی

خــبـدیگــهـبهتــرهـخودمــوـمعرفــیـکنــم…ـببخشــیدـاولــشـیــهـ

کــمـاعصابمــوـریختــنـبــهـهــمـاینــا!ـ

اســمـمــنـکامرانــه،ـدانشــجویـتــرمـ3ـیــاـ4ـرشــتهـعلومـورزشـــیام!ـ
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ــونـ ــرمـچ ــشـنمـیگی ــادـجدی ــهـزی ــدم،ـآخ ــرمـچن ــمـت ــاـنمـیدون دقیق
عاقــهـایـبهــشـنــدارم!ـ

بزاریــدـاولـازـخــودمـبراتــونـبگــم…ـبیســتـســالمهـوـتــازهـواردـ
ــکـوـهشــتادـایناســتـوـ ــدمـحــدودـی ــمـشــدم.ـق دهـــهیـســومـزندگی
هــرـجــاـکــهـمـــیرم؛ـهمــهـبهــمـمـیگــنـاِ،ـایــنـپســرـدرازهـاومــدـبــاز!
همیشــهـقبــلـازـاینکــهـبخــوامـازـخونــهـبــرمـبیــرونـبایــدـموهامــوـ
سشــوارـبکشــمـچــونـخیلــیـفرشــونـزیــادهـوـاگــهـبــاـاونـوضــعـبــرمـ
بیــرونـهمــشـدختــراـبهــمـتیکــهـمـینــدازن!ـچشــامـقهــوهـایــهـمایــلـ
بــهـمشــکیه؛ـنــه،ـنــه!ـکامــلـمشــکی…ـاَه؛ـاصــاـنمـیدونــمـمشــکیهـیــاـ

ــمـمـیگــهـمشــکیه!ـ ــیـمامان ــوـهایـول قه
یادمــهـیــهـبــارـاونـدکتــرهـروانشــناسـدانشــگاهـگفــت:ـاونایــیـکــهـ

چشماشــونـقهوـهایــهـســوختس،ـهــوشـخوبــیـدارن!ـ
گفتم:ـمنـچیـآقایـدکتر؟ـ

گفت:ـتوامـهوشتـباالسـچونـرنگـچشماتوـنمـیبینی!ـ
نمـیفهمــمـ مــنـکاـ اصــاـ نفهمیــدمـچــیـگفــت؟!ـ روزـ اونـ
ــهـدارنـ ـــیانـک ــایـخاص ــمـآدم ــن!ـحــسـمـیکن ــیـمیگ ــاـچ روانشناس

ــن!ـ ــیـمـیکن ــونـزندگ ــایـخودش ــوـدنی ت
یکیشــونـمـیگفــت:ـآدمایــیـکــهـبــهـسگاشــونـگوشــتـپرمنگنــاتـ

مـــیدن،ـخیلــیـآدمــایـعوضیـهســتن!ـ
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آخــهـیکــیـنیســتـبــهـایــنـروانشناســاـبگــهـکــدومـآدمــیـگوشــتـ

پرمنگنــاتـبــهـســگشـمـــیده؟

بگذریم…ولشونـکنید!ـ

ــنـ ــردمـمـیگ ــهـم ــرم،ـالبت ــنـالغ ــون.ـم ــمـبرات ــتمـمـیگفت داش

ـبایــدـواســهـمــنـمهــمـ ـقــدتـولــیـمگــهـحــرفـمــردم ـنســبت ـبــه الغــری

ــمـاســتانداردمـکامــل… ــهـمـیگ باشــه؟ـخــودمـک

تــازهـورزشــمـمـیکنــم،ـدیگــهـچــیـمـیخــوان؟ـاصــاـبــهـاونــاـچــهـ

کــهـتــوـســایزـبــدنـمــنـدخالــتـمـیکنــن؟ـ

مــنـیــهـخواهــرـکوچیکتــرـدارم؛ـاســمشـنســترنهـکــهـتــازهـکاسـ

ــازیـمـیکنــه.ـاصــاـ ــاـگوشــیشـب ــمـدارهـب دهــمـروـتمــومـکــردهـوـاالن

همـــهـیـتابســتونوـبــاـگوشــیشـبــازیـمـیکنــه!ـالبتــهـخــبـکارـدیگـــهایـ

هــمـنــداره.

ازـاونطرفــمـمامانــمـخیلــیـبهــشـگیــرـمـــیدهـوـمــدامـمـیگــهـبــروـ

ســرـیــهـکاســی،ـچیــزی!ـولــیـاونـهمــشـخوابیــدهـروـتخــتـوـمـیگــهـ

مــنـخســتـهم،ـخــودتـبرو!ـ

یهـکمـبچـهاسـدیگه!ـعقلشـکمه.

ولــیـمامــانـمــنـخــودشـبــاـپنجــاهـســالـســنـوـ۱۲۰ـکیلــوـوزن،ـ

مـــیرهـکاسـژیمناســتیک!ـشــماـمامــانـمنــوـتصــورـکــنـکــهـدارهـرویـ


