
 

     ──────────────◉ مردی که شاید روزی خودکشی بکند ◉ ─────────── 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

     ──────────────◉ مردی که شاید روزی خودکشی بکند ◉ ─────────── 2

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبحان قربانی
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 مردی که شاید روزی خودکشی بکند عنوان :

 سبحان قربانی نویسنده :

 ناشر این کتاب شما هستید , ندارد  ناشر :

 4931 انتشار :سال 

 فقط چند عدد خمیازه ! :قیمت 

 sobhan0142www.telegram.me/  (@sobhan0142  ) تلگرام:
 fb.com/sobhan.0142 فیسبوک:

 @sobhan0142 اینستاگرام :

 sobhan.ghor@gmail.com امیل:

 

 هشتگ  نگارش  شعرها در فضاهای مجازی  ازلطفا برای 

 .استفاده کنید قربانی _سبحان#

 

ا شیشه اتاقتان ر ه هایشبا صفح  اگر از این کتاب خوشتان نیامد)   

 (   پاک کنید تا دنیا را بهتر ببینید

 

 ندارد قانونی پیگرد اشعار از برداری کپی و انتشار هرگونه

 میباشد مجاز شاعر نام ذکر با اشعار کردن کپی همیشه و
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زنده به گور  -صادق خان هدایت 
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 ! آکواريم يا ماهیتابه

 عیدم قرمز ماهی يك تو از بعد

 مردن برايش  که

 در هرکدام

  هیچ فرقی نمیکند
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 میکنی سفر را کوچه و میپیچی کوچه به

 را انتظار سبز های علف

 .... ریمیگذ و میکنی لهِ پايت زير در

 که آن از بیخبر اما

 است  شده عاشقت کوچه يك

 تا میکنند شماری لحظه همه

 برگردی و کنی عبور کوچه نآ از دوباره

 سنگها تمام

 جرهاآ تمام

 تمام تیر برق ها

 هم شده له پايت زير که علفی نآ حتی

 برگردی کوچه نآ به دوباره دارد رزوآ 

 دوباره شده اگر حتی

 کنی اش هلِ زير پايت 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

     ──────────────◉ مردی که شاید روزی خودکشی بکند ◉ ─────────── 7

 

 ام لبُ کا شبیه

 میشوم منفجر

 انتحاريت چشمان  با وقتی

 ... و میکنی نگاهم

 با هر پلکت طالبان

 دلم را اسیر میکند

 لبخندت هرو در 

 گويی داعش

 کرده است ذبه قلب من نفو

 

 سرباز شکسته ای شده ام

 از تنهايی دوست داردکه 

  گلوله هارا بغل کند
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 بجنگ من با

 بده شکستم

 بکش فنسرا  دورم تا دور

 را پیراهنت از بیرقی من در

 بده ها باد دست به

 تا نماد نفوذ وجودت را به تمام دنیا نشان دهی

 اين جنگ مقدس را برده ای هک

 اينك غنیمت هايت را جمع کنُ

  را تصرف کنو من 
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 تو سیاه چشمان

 من سپید شعر

 ای داشتنی دوست تضاد چه

www.takbook.com

www.takbook.com



 

     ──────────────◉ مردی که شاید روزی خودکشی بکند ◉ ─────────── 10

 
 

 آيد می ساحل سمت به که نهنگی

 میکند منفجر را خود که ای مورچه

 میبرد فرو قلبش در را چنگکش که عقربی

 مینشیند سمی گل روی که ای شته

 بمیرد تا میزند نیش را کسی که زنبوری

 

 نمیداند هیچکس

 میگذشت چه آنها ذهن در

 کردند خودکشی که

 برايشان زندگی شايد

 بود آدامسی مثل

 شد تمام اش شیرينی وقتی که

 نده اکرد تف را آن
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 به آنهارا تو عشق شايد و

 میکرد هدايت خودکشی

 من مانند

 بودم مغروری حلزون که

 ها نمك روی از اما  

 گذشتم آرام آرام

 برسم تو به شايد تا
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 ارديبهشت يا بود آبان در نمیدانم

 اسپرسو يا بوديم چای نوشیدن حال در نمیدانم

 انقالب يا بود جمهوری های کافه در نمیدانم

 سیاه يا بود سبز لباست نمیدانم

 چپ يا بود دستم در راستت دست نمیدانم

 فرهاد يا میداديم گوشگوگوش  آهنگ نمیدانم

 من يا گفتی تو را سالم اولین نمیدانم

 ... نمیدانم

 نمیدانم چیز هیچ

 ... دارم آلزايمر که سالهاست

 نیستم مطمئن که حدی در

 باشم ديده تورا حتی
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 دارم دوست اما

 شروع شود .... به اين صورت  ما ماجرای

 آبی لباسی با ماه بهمن در تو که

 پنج ساعت , آزادی در ای کافه در

 میشوی وارد داريوش هنگآ شروع با

 میگويم دروود تو به من

 دستانت از يکی از سرما که درحالی توو 

 کرده خوش جا جیبت در

 میريزی شکر ات نسکافه در دستت آن با

 میکنی نگاهم

 میکنم گله هوا و آب بد وضعیت از من

 میکنی تايید سرت با تو

 ... میزنی هم را ات نسکافه

 تو از حرفی هیچ بدون من و

 کردنت نگاه با فقط

 میشوم عاشقت
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  را ستون بیستچشم هايت   تکثیر

 میکند ستون چهل

 

 هايت نفس و

 کرد دخواه کج را جنبان منار

 

 بانو

 پل سه سی حال به وای

 بگذاری پای آن روی اگر
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  بیا ديدنم به

 ر کندتا جای خالی زخم هايم را پُ بیاور را دستهايت

 

 بیا ديدنم به

  بیاور را هايت چشم

 ببینم را  دريا آن در که

  ندازیب بیرون مشکیت  چادر زير از را موهايت و

 کنم حس را دلتنگی های موج غرش تا

  بیا ديدنم به

  نزن مسواک را هايت دندان و

 بچشم تو های لب از را تازه سیب طعم تا

 میکنم خلوت زندان های میله با که شب هايی و

 که کنم تعريف برايشان

 سبزی و ترش های سیب ماني خانه حیاط درخت هم هنوز

 میدهد

www.takbook.com

www.takbook.com



 

     ──────────────◉ مردی که شاید روزی خودکشی بکند ◉ ─────────── 16

 

 ديدنم بیا  به

 بیاور را صدايت 

 بکشد بو  را زندگی ی مزه گوشم تا

 

 بیا ديدنم به

 بیاور را خودت و

 ببینند بانان زندان  تا

  نیز آزادی  از تو زيبايی که

 است تر زيبا
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 مردی سرما فرط از تايتانیك در

 کردند شلیك ات سینه گل روی دجانگو در

 خوردی تیر پشت از بزرگ گتسبی در

 ديوانه ای رو به پوچی بودیجزيره شاتر در 

 داشتی معلومی نا سرنوشت اينسپشن در

 شد سوراخ پیشانیت تداردپ در

 یکردنم فرقی مرگ با زندگیت استريت وال گرگ در

 کردی خودکشی سم با جولیت رومِو در

 

 بازيگر جناب

 بمیری هم ديگر فیلم هزار در اگه

 مهاي مرگ رکورد به هم باز

 نمیرسی زندگی در
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 عادت کرده ام به تو

 شبیه مادری داغدار

 که بچه مرده اش را

   روی پايش میخواباند

   و به او شیر میدهد

 

 شبیه ماهیگیری که 

 در شب های تهران  زمان خوابیدن

 صدای دريا را میشنود

 

 قفس را باز بگذار

 اين پرنده بعد از فرار

 دوباره

 به قفس خويش بازمیگردد
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 میخوانم روزنامه تنهايی در

 میبینم فیلم تنهايی در

 میخوانم کتاب تنهايی در

 مینوشم چايی تنهايی در

 

 من را  از  ياد برده اند  دوستانمسال هاست که 

 در زمان سال تحويل و تنها رئیس جمهور 

 برايم پیامك میفرستد

 میخوانم روزنامه که سال هاست

 وار کنار میزنم تیتر هارا تیتر

 آگهی و نیازمندی هارا با دقت میخوانم

 صفحات سیاسی را  برای گرم شدن آتش میزنمو 

 

 میخوانم روزنامه که سال هاست

 را خود اسم و عکس و

 میبینم گمشدگان قسمت در
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 دار طناب يك مثل

 میگیرم را نفست

 نمیگذارم هرگز اما

 بخوری زمین آغوشم در
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 دارم های عاشقانه  تبین آن دوست

 و اين بی تفاوتی  سردت 

 گیج شده ام 

 

 شبیه جغد کوری ام

 خوابیدن برای که 

 دقیقا نمیداند

 شب است يا که روز االن 
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 گذشت پادگانی در من عید تمام

 تلفنش زرد باجه بغل در که

 ايستادم انقدر

 های علف از چمنزاریتا 

 ه شد روئید انتظار سبز

 

 عید از من عیدی تمام

 بود ام سینه بر گلوله چند

 

 است ای دنده يك دژبان زندگی و

 نمیگذارد که

 را ام سینه درون های فشنگ تا

 ندادم تحويل

 بروم مرخصی به
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 بود زندان عاشق میشود گاهی

 شدن زندانی عاشق و

 ديوانه منِ مثل

 زندانم عاشق که

 

 مانتويت دادگاه در

 بِبُر ابد حبس برايم

 کن باز را دستهايت

 کن محکوم آغوشت گوانتانموی به را من

 

 بزن قفل تا ابد را سلولم ی دروازه و

 انفرادی اين در بگذار

 کنم زندگی عاشقانه
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 لپآ های کو در بالخره "آنت"

 . میبخشد را "لوسین"

 "بزرگ مادر خونه" در

 . نمیخورد هارا جوجه هیچوقت "مخمل"

 "آنشرلی"

 . ماند می مهربان دختر آن همیشه

 "ابوت جودی"

 . میبیند را دراز بابالنگ بالخره

 "جری و تام"

 اند شده صمیمی های رفیق هم با

 

 میگذرد سال بیست حاال

 ام شده بزرگ حاال

 است عجیب برايم

 برگشته زمان انگار

 کودکیم های کارتون از يکی در خودم حاال

 میکنم زندگی "عجايب سرزمین در"
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 شمالی های گوزن

 میگردند آب دنبال به ها يخ بین رد

 اند شده خم ها برف زير سبز های کاج

 ها پوفین

 میکنند شکار را زادآ های ماهی

 اسکیمو های گرگ

 میگیرند گاز را خود سرما شدت از 

 است سفید چیز همه بیکران تا

 میکنند بازی کبدی هم با برف های دانه

 يشان زوووو صدای و

 میدهد شکست را گوشهايم

 میدهد کش را صورتم باد سوزش

 است سرد واقعا هوا و
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 خورشید در  اينجا هیچوقت زاده نشده  نگارا

 بدهی من به را هايت دست کافیست اما

 اينجا دستهايت گرفتن

 میچسبد داغ یچا يك مثل

 هم را شمال قطب هايت دست گرمای

 خواهد کردهم درجه ی  بوشهر  
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 برمودا

 توست آغوش

 میشوم ناپديد آن در که
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 يك

 دو

 سه

.................. 

 يازده

 دوازده

 

 میشمارم را زمین روی فیلترهای و ام نشسته

 آيد می کبريت صدای

 شودمی روشن ديگری بهمن

 میکنم فکر

 میگیرم کام

 به توده ی خاکستری عکس راديولوژی میخندم

 و بازهم  کام میگیرم
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 میشمارم و

 و کردم دود که دردهايی را 

  انداختم زمین به

 میشود اضافه هايم درد به لحظه هر دارد

 کن دعا برايم

 بتوانم که

 روشن نیمه فیلترهای اين زير

 کنم دفن را خودم

 

 يك

 دو

 سه

 چهار 

............ 

 دوازده

 سیزده
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 زاهدان های مرز در هم هنوز

 قاچاقچیان

 ارندمیگذ خورجینی درون را لبخندت

 شدند دلتنگ که وقتی تا

 کنند نگاه را لبخندت

 زاهدان های مرز در هم هنوز

 گاهی

 میکنند قاچاق را لبخندت

 سرش یآب های رگ از که لبخندی

 میچکد سرخ خونی

 دارد فاصله تنش از سرش اينکه باو 

 میزند لبخند هنوز ماا

 

_____________________________ 
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 است کردن غروب حال در آفتاب نه

 نواختن حال در ساکسیفونیست نه

 میبارد باران آسمان از نه

 گرفت خواهد مه را دنیا نه

 میکند گريه کسی نه

 است مهم کسی برای نه و

 بود خواهد ساده تو رفتن

 نیست احتیاجی ها بازی مسخره اين به

 برو و کن باز راه در

 بدروود... 

 گذشت خوش که من به
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 ام آشفته ذهن برای ايکاش

 بود ای شانه

 دستهايت بود

 میکردی که صافش 

 

 قلبم شدن پاره دلیل ايکاش

 بود خونینی چاقوی

 ستاتو  دست در که

 

 داشت حقیقت سهراب شعر ايکاش

 ..و امد نمی بدم باران از من

 چتر هارا میبستیم 

 میزديم قدم باران زير چتر بدون

 میماندی ساده عینکی دختر همان تو و
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 میگرفت را من دستهای که

 پارک نیمکت روی و

 هندزفری يك با

 را ات عالقه مورد آهنگ

 میداديم گوش

 

 شبیه ما جهان ايکاش

 بود هندی های فیلم

 چیز همه آخر در و

 میشد تمام خوبی به

 

 

 

 

 

 
................................................................................................................................................................................ 

 پايان خوبم باش مثل فیلم هندی ها ) مهدی موسوی (
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 گذشت هم ديگر سال يك

 سال اين در

 خوابیدم را دقیقه 55 و ساعت بیست نهصد و هزار دو

 ديدم کابوس را ساعت سه و شصت هفتصد و هزار دو

 ديدم چرت های خواب را ساعت پنجاه

 تورا خواب ساعت هفت

 زدم را بخواب خودم ساعتش صد و

 نبینی تخت در را هايم گريه که

 دارم سردرد.....     گیجم

 نمیدانم را ديگر دقیقه دو و پنجاه اين

 ای رفته که است دقیقه دو و پنجاه …

 میبینم خواب که میکنم فکر هنوز و

 برگرد

 کن بیدارم  اين کابوس از و
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 اول روز-

 میشود زده ات خانه زنگ

 آورده ای نامه برايت پستچی

 شده فرستاده همسايه پسر طرف از: میگويد

 

 دوم روز-

 میشود زده ات خانه زنگ

 آورده نامه برايت پستچی

 از طرف اداره مالیات است : میگويد

 

 سوم روز-

 میشود زده ات خانه زنگ

 آورده نامه برايت پستچی

 شهرستانی است شاعری طرف از يکی اين
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 چهارم روز-

 میشود زده ات خانه زنگ  

 آورده نامه برايت پستچی

 است محبوبت خواننده طرف از میگويد

...... 

....... 

 نهم روز-

 میشود زده ات خانه زنگ

 آورده نامه برايت پستچی

 استرالیاست های دلفین طرف از يدمیگو

 است دلتنگ پستچی

 میکند گريه

 بگويد دروغی چه نمیداند ديگر

 کیست؟ از نامه اين:  پرسی می که وقتی

 .......... است دلتنگ پستچی
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 هستم ای مبدا بی های نامه آن تمام من و

 مینوشت عاشق پستچی که

 روز هر ديدنت برای و

 میزد را ات خانه زنگ
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 را دستت انگشتان

 میکنی نقاشی الک با

 را رنگشان و

 ای کرده سِت سیاهت زلف با

 ای پوشیده را لباست بهترين

 میزنی عطر آن به و

 فیورنتینا های خیابان در و

 میکنی پا به غوغايی

 میالن در عابران

 اند کرده کج پیزا مثل را خودشان

 کنی نگاهشان تو تا

 عجیبی سونامی موهايت موج

 است کرده پا به ونیز در
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 مارينو سن و واتیکان

 اند کرده پاک را هايشان مرز

 شوند متحد تو با تا

 

 اند برداشته شمشیر دوباره مردم

 آرنا در و

 میکنند جنگ آوردنت دست به برای

 

 ها جمهور سرئی که میگفت اخبار

 ايتالیا مرزبانان برای

 اند نوشته نامه

 تو نگذارند که

 و کنی سفر ديگری جای به

 چنین دچار را کشورشان مردمان

 بکنی قراری بی
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 برسد تو به زمانی که چیز همه

 تغییر میکند

 

 میشوند سبز پايت زير زرد برگهای

 

 سرد های چايی

 میشوند گرم بزنی دست فنجان به که هر لحظه

 

 تابستان گرم روزهای

 شد خواهند بارانی بخواهی تو که هروقت
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 میکند تغییر تو برای چیز همه

  5مثل شماره های 

 که برايت  برعکس میشوند

 

 راستش را بخواهی

 بود قرار هم شعر اين

 باشد غزل

 ولی 

 میشود سروده تو برای فهمید تا

 ريخت هم به را خود قافیه و وزن

 شد سپید و
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 کن تکیه هايم شانه به

 کن فکر را من فکر و

 نیستیم زنده ما که رديگ سال صد

 آيد می دنیا اين سر بر چه

 ام بچه کدام نوه ديگر سال صد

 میکند عوض را پدری ارثی ساعت ریتبا

 میوشد اکران هايی فیلم چه ديگر سال صد

 نمیبینیم ما که

 میشود نواخته هايی موسیقی چه

 نمیشنويم ما که

 میشود ريز سر فنجان در هايی قهوه چه

 نمینوشیم ما که
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 میشود ارسال ما به ديگر امیل هزار چند ديگر سال صد

 ؟ هستند تنها ما مثل نفر چند ديگر سال صد

 ؟ میخواند را هايم شعر کسی آيا ديگر سال صد

 ؟ میکنند حفظ را فروغ های شعر نفر ديگرچند سال صد

 ؟ داشت خواهد رنگی چه ما قبر سنگ ديگر سال صد

 میکنند؟ پايکوبی قبرمان سنگ روی گوش بازی کودک چند

 ؟ میدهد پست ها پادگان برجك روی کسی آيا ديگر سال صد

  ديگر سال صد

 میدهد؟ آب ام پنجره کنار کاکتوس به کسی چه 
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 او خوشبحال

 امشب که

  است تو با بیشتر دقیقه يك

 

 مخوشبحال

 خواب در امشب که

  بیشتر دقیقه يك

 میگیرم را دستهايت
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 میکنی پوست انار

 میکنی اش دانه دانه

 میريزی بر آن گلپر باران

  میخوری آنهارا بودنشان بهشتی خیال با و

 نیستن بهشتی انار های دانه.....  اما

 تواند های لب و ها دندان های دانه

 شیرين وعده  آن تفسیر خود که

 اند ابراهیمی آيات در

 میبرد بهشتشان سوی به هارا انار که

 قلبت آئورت در داشتن شريان بهشت

 بعديم زندگی در ايکاش

                باشم ها انار از ای دانه

 نگاهت مستقیم صراط از که

 تلبهاي آتشین دروازه از و

 مبپیوند ها انار سرخ بهشت به
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 بعد سال تقويم

 میشود آويزان ديوار روی هدف بی چقدر

 

 بعد سال تقويم در

 نمیشود زده عالمتی هیچ

 تو تولد نه

 ما آشنايی روز نه

 که روزی آن نه و

 بوسیدی مرا بار اولین برای

 بعد سال تقويم در

 میخورد عالمت رفتنتن روز فقط
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عنکبوت

 

 اند نشسته ام گونه روی ها عنکبوت

 اند دوخته تار با را لبهايم روی و

 منتظرند عنکبوتها

 شکارشان به اند شده خیره

 میکنند التماس

 نگويم سخنی که

 مبادا تا

 شوند پاره تارها

 و شکارشان را از دست بدهند

 

 تا   منتظرند عنکبوتها

 شود امروزشان شکار تو لبان
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 ام گرفته را داشتنت تدوس سرطان

 است ريخته موهايم

 میکنم خونی های سرفه

 ندارم را تو از بودن متنفر قدرت و

 بزنی پس مرا که هرچقدر

 بگويی دروغ که هرچقدر

 میزنم بوسه دامنت باز به

 تمنا با دلیل و بی

 میکنم خواهش تو از

 خواهم کرد پاک را هايم اشك دامنت با و

 

www.takbook.com

www.takbook.com



 

     ──────────────◉ مردی که شاید روزی خودکشی بکند ◉ ─────────── 49

 ام گرفته را داشتنت تدوس سرطان

 میدانستی ايکاش

 توست بخاطر فقط مرگم

 میکنم هرشب دعا 

 نکند اثر ها درمانی شیمی که اين

 داشتنی تدوس سرطان اين با تا

 شوم خالص خود تنهايی از
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 انجل کريس

 پاتر هری

 تو چشمان

 منند عالقه مورد جادوگران
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 میزنی ام سینه به را وچاق ضربات

 مغزم در تیر يك

 شده ريزسر تازه رودی مثل خونم

 میزدند قدم را اتاق

 گويممی افتخار با  ديگر

 که قاتلم شما هستی 

 قتلم از بعد که حیف اما

 کردی پاک را دستهايت

 رفتی و کشیدی باال را بینیت

 مدهآ در حلقه از یبا چشمان من و

 ديدم تورا بار آخرين برای

 

 میکند زندگی اتاق اين در هاست سال ام جنازه

 است زنده امید اين با هنوز و

 : باشد گفته راست هلمز شرلوک که

 میگردد باز جنايت محل به قاتل همیشه که
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 تر آهسته

 آرامتر

 کن نگاهت صید مرا

 چشمانت آبی اقیانوس صید

 نخور را بالهايم جنبش تمنای گول

 هستم ای ديوانه ماهی من

 مردن برای اينچنین که

 میدهم تکان را بالهايم و دم

 خشکی در و

 ترانه بی

 میکنم بندری رقص
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  ملگُ

 تبعید کرده اند انگار تورا هم به باغچه ای

 اما نگران نباش

 بهترين خاک را  برايت  انتخاب کرده ام

 و ديشب با دست های خودم

 آنجا را کنده ام 

 امید  رويشی بهتر  در  آنجا کاشتمو تو را  به 

 در اينجا احساس تنهايی نکن گُلم 

 هزاران نفر ديگر هم گُل های خودشان را

 در اين خاک سرد قرار داده اند

 را بو بکشند تا شايد روزی شکوفه های گل های خودشان

 انگار زياد برايت حرف زدم

 تا سرت را درد نیاوردم

 بايد سريعتر  حمد و  سوره ام را

 ... برومبخوانم و  ی سنگی ات روی باغچه 

■
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  اتاق های گوشه

 رفیق های من اند

 ام گذاشته اسم ديوار روی های لکه برای

 میزنم صدا کوچکشاننام های   با را انها و

 

 فرش رزپُ با هايم اشك

 دارند خصوصی ای رابطه

 میشود که صبح

 میکنم بازی شطرنج ام سايه با

 میرقصم تانگو خودم با شبها و

 میدهم لب تنهايیم به

 میخوانم شعر ها لکه برای گاهی و

 

 گناه بی مجرمی ام شده

 خودش وطن در که

 تاس تبعید در
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 بنای  وجودم

 فرو  ريخت  بعد از  ديدن  چشمانت

 اما 

 یه اتو که   معماری   خواند

  مرا  دوباره بساز  بیا
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 میکنم خواهش

 بده انجام را خواهشم خرينآ که

 

 کن بسته را ها پنجره میکنم خواهش

 برود يادت اتفاقی خیلی امشب و

 ببندی را گاز شیر که

 تخت اين در بیا حاال

 ايم خوابیده که کنیم تظاهر

 

 نکن گريه

 خواب در که انسان

 نمیکند گريه
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 چیز همه

 بود تو سبز چشمان تقصیر

 انداخت راه به رنگین جنبشی که

 کرد اعتراض از پر هارا خیابان و

 

 خواندند فتنه سبز  تو را  چشمان

 من ی فتنه

 چشمانت در مرا

 همیشه برای

 بکن خانگی حصر
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 است الزم دار طناب نه

 ام شقیقه به رو ای اسلحه نه

 بزند لیس را رگهايم که تیغی نه و

 است قرص ماه امشب

 بیاور آب کمی

 ماه قرص با میخواهم

 کنم خودکشی 
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 ووو بوو  وووبوو  بعببع

 وووو  بووووویبووووو بع

 

 صدای آمبوالنس می آيد

 میدهدجان شعر  همینکسی در دارد 

 ..... انگار مرا کشته اند

 و اثر انگشت قاتل  با من همخوانی دارد 

 طناب دور گردنم را باز میکندگاه اکار

 به دستهايم  دستبند میزندو 

 و مرا میبرند ......

www.takbook.com

www.takbook.com



 

     ──────────────◉ مردی که شاید روزی خودکشی بکند ◉ ─────────── 60

 

لطفا برای نگارش  شعرها در فضاهای مجازی  از 

 هشتگ 

 .استفاده کنید قربانی _سبحان#
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