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 دلنوشته بندی:دسته 

 :کالژه  عنوان 

 :عاشقانه ژانر 

 :نگار دال نویسنده 

 

 :درخشان سطح اثر 

 :ناظر - 

 :تیم ویرایش انجمن ویراستار 

 :آیه طراح 

 :نیا قهرمانی د کپیست 

 نبود، قبل مانند چیز هیچ دیگر بود وقتی چند

 .نداشتند را گستاخی آن هاب ل و نبودند چشم آن چشمها

 میماند جواب بی دارم دوستت بود وقتی چند

 جای "ومه" اصوات جواب در

 .بود گرفته را جانم

 نهفته اشتباه یک تغییر این پس در و بود کرده تغییر چیز همه بود وقتی چند

 .بود

 خداحافظی مایهی و آرد فروتنی بر وی ر نمیکرد گمان هیچکس که اشتباهی

 .شود
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 آن گستاخی را نداشتند.  هابآن چشم نبودند و ل هاچیز مانند قبل نبود، چشم هیچچند وقتی بود دیگر 

 جای جانم را گرفته بود.  ”هوم“ماند در جواب اصوات میچند وقتی بود دوستت دارم بی جواب 

 ک اشتباه نهفته بود. ریغییچند وقتی بود همه چیز تغییر کرده بود و در پس این ت

 خداحافظی شود.  یهبر فروتنی آرد و مای رویکرد نمیکس گمان هیچکه  یهاشتبا

 رفت؛ 

همانگونه ارغوانی و نیلی  هاگردد و روزمیکرد این رفتن با آن رفتن فرق دارد او باز هم بازمیمعشوق گمان 

 شوند. می

 شدند. می سپریدر پس یک دیگر با رقابت  هاداد و روزمینوازش  هابرگ رویپاییز دست زردش را 

 نیامد! 

 شه به سراغ چکاوک خوش آوازش رفت؛ اما چه دید؟ میتر از ه معشوق باز هم دلتنگ

ی یک عده دلبر! معشوق برایش کافی نبود و دیگران های عاشق و سیلی از لوندی ی ویران کنندههاسیلی از خنده

 معشوق برایش کافی بودند.  تر از بیشتر و پیش

 پایان یک رابطه است.  ترینو این دردناک

  

 نگاردال #
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*** 

 روبرویم نشسته بود 

 چشمان خالی از حسش را به من دوخته بود. 

 منو را به سمتش هل دادم 

 لبخند تلخم را پس زدم و با همان لحن عاطی از استیصال زمزمه کردم: 

 یش درهم رفت. هادلتنگی و انتظار چیست؟ اخم مینظرت راجب خوردن ک -

 گفتم: 

 ری. سنگین است هرچه باشد تو عادت ندا میحق با توست، ک -

 ری دهم! هاد دیگبگذار پیشن

 ی تلخ چطور است؟ هادل شکستن عاشق با چاشنی حرف

 کند. میی دلتنگی در  آن خودنمایی هازند و حال رگهمینچشمانش حرفی 

 دهم: میامه تر اد بیرحمانه

 ت ناسازگار است! هاری. با معدعادت ندا ریو که به طعم شوالبته ت -

 وی زخم! ور است و دل شکستن همچو نمک بر رختن شریاشک

 کند میخیزد و قصد رفتن میاز جا بر 

 گویم: میزنم و با تمام قدرت میتکه اشک کنار چشمم را پس 
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-  

 بمون، هنوز حرفم تموم نشده 

 شود. میتر به ما جلب طرفز آنمیچند  توجه

 زنم میگویم، فقط لبخند مین هیچ

 آمد گفتم:   هابار گارسون برای گرفتن سفارشدوباره بر سر جایش، جا خوش کرد و این

 گیرم و میم را باال هابرای آقا الته سرو کنید لطفا، بدون شیر و شکر انگشت اشار -

 گویم: میجدیتر 

 عادت ندارد.  میکنید سرد باشد، آخر به گرفراموش ن -

 ری داد. نبار اما دلتنگی جایش را به دلخودوزم در چشمان عالی از لطفش، ایمیچشم 

 زی نگفتم. زینگفت، چیچی

 گارسون پرسید: 

 ی ندارید؟اهگامر دی -

 جواب دادم:  

مام ناشدنی با تاکید ادامه ی دوست داشتن ات شگی لطفا. کیک شکالتی با رایحهمیبرای من هم همان ه -

 دادم: 

 خواهم تلخی را همچو دوست داشتن تجربه کنم. مییادتان نرود طعمش گس باشد!  -

یم را نداشت از جا برخواست وکافه هادیگر تحمل طعنهسوی گارسون رفت و من ماندم با همان موسیقی الیت فران

 را ترک کرد. 
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 رفت... 

 ی کافه جا گذاشت.  ان گوشهد تکه قلبی را در همیماما نفه

 . هاباز من ماندم و سیلی از فکر

*** 

 کسی که دست به فرار گذاشته است، 

 یعنی قدرتی دوچندان پیدا کرده! 

ان به او احساس یمقدرتی که در آن توانسته آن عشق را تمام کند و برود پی زندگیش، فقط وابستگی ما در این 

 دهد. میعذاب وجدان 

انه دورش میطور عا کنیم و بهمیی ما قدرت عشقمان را دو چندان ها، با وابستگیهامنطقی ردد با بیگ میباز

 گردیم. می

 ی فراموش شده را بازگردانیم، ولیکن به چه دل خوش کرده بودیم!  کنیم عشق و عالقهمیسعی 

 این رابطه که تمامش سرد شده 

 شود. مینی ما حتی ولرم هم های حال با معشوق باز

  .گذردمیاز سردی و تلخی؛ چند ماه  یهماند با همان کومیمعشوقه 

 گردانیم! میرود و ما برای بار هزارم اورا برمیدر همان چند ماه گسسته شده چندین بار نیز 

 خود از اینجا ببرد.  کند که بردارد و بامیرود و کوله بار خاطراتش را فراموش میرسد او میتا اینکه روز موعود فرا 

 از ما این بود که از همان ابتدا نتوانستیم دل بکنیم  ریی بسیاهاشاید دلیل اشک

 نکردیم  هاو به وقتش ر
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 شدیم.  هاتا ر

*** 

 سوالم این بود:  ترینبزرگ

 نشینی می هاساعت ”ی بالتکلیف و عاشق چیست؟هافرق انسان“

 ی شیرینی که عایدش خالی از لطف است. هاکنی، به وعدهمی ی شاخدار طرف مقابل گوشهابه دروغ

 کنی. مییش گوش هانشینی به صدای خواهشمی

 دوزی میچشم 

رود و تو آن روز باز هم میاورد، فقط میری ندلیل منطق دا هیچرود، میشود و میرسد که خسته میزی و رو

  هاکه چه ساده دل سپردی به ناالیق بار حماقت خودت را، کنی؛ اما اینمیتماشا 

 ، شئن و شخصیتت را به باد دادی تا بماند. هاو چه ساده ارزش

*** 

 آخرش قرار است چه شود؟! 

 کنم. میفوق فوقش باز هم برای بار هزارم پروفایلت را چک 

 زم، ریمیتی اشک زم دیگر حق معاخزه کردنت را ندارم چرا که دیگر مال من نیسریمیاز فرط حسادت اشک 

 زم ریمیکنم باز هم اشک میشوم چند روز بعد اینکار را تکرار میاز پروفایلت خارج 

 کنم مییش را چک هاریروم و نه استومیدهم دیگر نه سراغش میبه خود قول 

 یت از چشم منی. هاریدلم را خوش کرده بودم به اینکه تو منتظر دیدن استو

 گذرد. می
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 ش گم کردن خودم است. ا هم که ثمرا هآیم، انگار خودم را در منجالبی انداختمیندیگر پروفایلت هم 

 دهم. میلفت  هاوگو ی گفت کنم از همهمیکنم اکانتم را از چشم همه دور میپروفایلم را مشکی 

 برای خود زندگی کنم.  میگیرم کمیم میتص

 گذرد میچند وقتی 

کنی و میشود؟ سین میدانی چه میحالت  ترینکنم در بدمیآیم و ابراز دلتنگی میشوم به سراغت میدلتنگ 

 . یهدمینجواب 

 کنم! میآیم ابراز دلتنگی میگذارم به سراغت میدلم  رویچند روز بعد دوباره دست 

 کنی. میاینبار حتی سین هم ن

 شوم؛ میشوم، تلخ میبرم، سرد میاز خود 

 شوم همانی که تو خواستی می

 فریاد است.  هاچیز ترینیه آدم عصبی که واکنشش به کوچیک

ی هاآید، چند وقت بعد زخممیشوم، چند وقت بعد دیگر دلتنگی به سراغم نمیچند وقت بعد گاه و بیگاه دلتنگ 

 دهد. میاین رابطه عذابم 

 گردی. میچند وقت بعد تو باز 

 کنی، میمانی ابراز پشی

 دادم، میگویی نباید از دستت می

 یش هاآن سیل از دوستت دارم میانفضا برای خودم داشتم و تو در  میگویی نیاز به کمی

 کنی اگر دوستم داشت پس چرا رفت؟! میکالفه با خود فکر 
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  یهدمیت نو فرصت دوباره برای شکستن قلب رویمیکنی و میحالت تشکر  تریندر به

 مانی. میحالت باز هم  ترینو در بد

 کنیم. میراه دوم ر انتخاب  هادانم اکثر ما دلبستهمی

*** 

 ی درک کنی حماقت یعنی چه! ا هدختر نشد

 شناسد. میی درک کنی عشق سیاست نا هدختر نشد

 عنی چه! ریدا ی درک کنی حسادت تند تبا هدختر نشد

 ی خندیدنت با دیگران یعنی چه! ی بدانا هدختر نشد

 ی مریض و العالج یعنی چه! هادرک کنی پهلو به پهلو شدن و دنیای خیاالت و فکر نشده ایدختر 

 درک کنی رفتن معشوق یعنی چه!  نشده ایدختر 

 اصال بگذار برایت روشن کنم، 

 از یار مقابلت را بردی!  میبدانی وقتی رفتی نی نشده ایتو دختر 

 . ری، نیستی. این حجم از نیازمندی را ندانشده ایدختر تو 

 . ریی که غرور داا هکنی، تو فراموش نکردمیتو عشق را گدایی ن

 ؛ ریدانی افسار دلت را چگونه در دست بگیمیتو 

 ش وی دیگر خودت نیستی، اویی. میبدانی وقتی عاشق  نشده ایاما دختر 

 دختر است دیگر، دختر. 

*** 
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برای رفتن التماس  یهدمیده از هر احساسی جان یمی این خاک و تو ر ب خستهزند بر لمییی بوسه تنها

 دیگر کند.  یهدنیای بدون او را هر لحظه کوتاهتر از لحظ یهخوامیزنی از خدا میکنی، زجه می

ی خوبت را، هابرد، تمام روزمیآید و میشود سیل میی دلت هاکوچه یهکه سیلی از غم روانزیریمیآنقدر اشک 

 برد. میآید میتمام لحظات شادت را، سیل 

 شود. میتمام  هااو را همراه با تو، به دنیایی از خیال که فقط با باز کردن پلک

 برد. میآید میسیل 

  شود.می سپریتو را همراه با آب به دنیایی که قرار بود با او باشد و حاال بی او 

 چندی بعد 

 کنی میی جا خوش ا هز درون کافمیپشت یک 

 ی ا همانی که از او فقط چند عکس دیدمیو منتظر کسی 

 کنی! میآید و تو هزاران بار در ذهنت او را با معشوق قبلیت مقایسه می

 بینی جز یک چیز! مین زیگردی چیمیدر قلبت دنبال جایی برای شخص جدید 

 گیرد. میجای دیگران هم  یهپر شده از نام او و حتی گا ی قلبتهاگرد

 و تو دل سپردی به کسی که غرورش جانت را، غرورت را و تمامت را بر باد داد و رفت. 

ش وی که شخص مقابلش خیلی وقته رفته و تو جان می ریشگی منتظر قرامیه یهو باز هم تو پشت همان کاف

 ، برای آن رفتن. یهدمیو جان  یهدمیو جان  یهدمی

*** 

 شاید بگویی دیوانه است. 
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 عقل ندارد. 

 غرور ندارد. 

 درک ندارد. 

 ماندن را ندارد.  تنهایی چمبره زده بر این رفتن من، توانایی تنهابه 

 که من دارم را ندارد.   زیچی هیچاو 

 او بلد نیست افسار دلش را نگه دارد. 

 اک بسپارد. او بلد نیست دلتنگی را به خ

 را تماشا کند.  هااو بلد نیست رفتن آدم

 او پشت کوه غرورش گم نشده. 

 او بلد نیست نقاب بزن. 

 او ساده است 

 را پس داده.  هاو برای اینکه خودش باشد تاوان خیلی چیز

 او خیلی وقت است از دست رفته. 

 شاید با خود بگویی، 

 ادامه دهد؟  هاخواهد به این اشکمیخودم و خودش باشد؟ تا کی  میان یهخواهد به دنبال احساس مردمیتا کی 

قدر ضعیف باشد؟ شاید با  خواهد اینمین و زمان قسم دهد تا برگردم؟ او تا کی میخواهد خدا را به زمیتا کی 

 خود بگویی، او فرق کرده، 
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 او دیگر همان انسان قدرتمند قبل نیست. 

 رفت. مییی دارم تنهاگفتم نیاز به میدرک داشت و هر وقت  شاید بگویی معشوق قبلی

 گویم میدانی؟ من با خود میشاید با خود بگویی، این رابطه دیگر به یغما رفته؛ اما 

 یمان نخ بخیه برای درمان این رابطه هست. هاهنوز هم در صندوق خاطره

 شاید با خود بگویی، 

 کنم میوار سر هم  پرت را پشت هم مسلسل گویم اصال! یه مشت چرت ومیچه 

 موقعیتم را درک کنی.  یهکنی که بخوامیتو اصال به من فکر ن

 باز هم در خود فرو رفته بودم و با یادت لبخندی تلخ زدم. 

*** 

 کند. میی اتاق جا خوش هاوی شیشهکه نمنم باران ر زییدوست دارم یک صبح زیبای پای

 ی از سرما برخیزم هاودت کادو پیچ کردوقتی که پتو را دور خ

 ی زندگی برخیزم. هاآن پتو لبخند بزنم و به قصد رفتن پی مشغله میانت در هاو با دیدن جسم مچاله شد

 ترک کنم تا مبادا خواب شیرینت برهم بخورد.  میاتاق را به آرا

 یت لقمه بگیرم. برا رینی که دوس دامیبادام ز یهصبحانه درست کنم و از همان کر

 ی کارم را بپوشم، هالباس

 ت کنم بگویم: هابه اتاق باز گردم اینبار اما سیلی از سروصدا را راه بندازم و معاخز

 تونی بخوابی؟ میباز هم که خوابیدی؟ مگه چقدر  -
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آن  یهق ربان صدق زنم، دیدت بزنم و هزاران بار درون قلبممییم را شانه هاوی آینه همانطور که موبعد روبر

 ت بروم با هم از خانه خارج شویم هاچشمان پف کرد

 ی امروزم کنی. هادل مشغولی یهی شیرینی را تو مرا در محل کارم پیاده کنی و با بوسه

 شد در این سیل طوفانی عاشقی و عاشقیت میکاش 

زارم لبخند ژکوندت را با ای بار ههای کاشان بری خیابانهاطوالنی در کوچه پس کوچه رویبعد از یک پیاده 

 دوربین موبایلم شکار کنم. 

 چندی بعد باز هم در الکالسیکو 

 ی من باز هم قهر کنی. هاباهم بر سر رئال و بارسا دعوا کنیم و تو دلخور از تیکهپرانی

 نازت را بکشم و بگویم: 

 دلبر من قهر کرده؟ -

 کنی و با جدیت بگویی: میاخ 

 ه! کنمیپسر که قهر ن -

 کند. میو برای بار هزارم جان دهم برای آن عشقی که اول و آخرش نام تو را زمزمه 

 دانی همه چیز خوب است. می

 الی یک چیز! 

 لنگد. مییک جای این داستان دراماتیک 

 بعد از تو 
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 ارد الی تو. ی عناصر را د  کنم این داستان همهمیی خیالی را در ذهن خودم مرور هامن تمام این داستان

 م. تنهای. فدای سرت که من ا هتویی که  رفت

 نگاردال #

*** 

 که رفت نپرسیدم چرا رفتی؟ نپرسیدم دلیل رفتنت چیه!  زیرو

ده بودم یمفقط نگاه کردم به خودم به کارایی که واسه موندنش انجام دادم زمان برگشت به همون روزایی که فه

 دیگه دوستم نداره 

گفتم میی زیاد نگهش دارم هرشب بهش شب بخیر  تونم با عالقهمیکردم میگانه با خودم فکر  هو من چقدر بچ

 دادم میو روزا قبل از اون بهش پیام صبح بخیر 

 گرفتم تا بهش بفهمونم حواسم بهت هست! میشد کورکورانه طرف اون رو میاگه با کسی دعواش 

 خواستم بگم من مراقبتم. می

 تر کردم  این کارا فقط خودم رو عاشقولی با 

 کرد. یمییاش به من فکر نهاوی تنمن عاشق مردی شده بودم که حتی ت

 که رفت حرفی برای گفتن نداشتم  زیرو

 من کسی رو از دست دادم که خیلی وقت بود من رو از زندگیش خط زده. 

*** 

  کنم!میخواهم یک اعترافی بکنم من هرروز به تو خیانت می

 نوشم که آغوشش رنگ  آرامش دارد. میدر خیال خودم با مردی چای 
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 نگذاشتن من است.  هاسپارم که شعارش، تنمیدخترانگیم را به دست مردی  هادر خیال خودم شب

 برد. میوی عطر تلخش هوش از سرم رم که بمیمیدر خیال خودم برای مردی 

کنم، به تویی که تمام مردانگیت خالصه شده به دوتا حرف زهردار و میبه تو خیانت  هامن در خیال خودم بار

 دارت.  نیش

 نیست.  هاکنم که در عوض تمام نبودنمیمن در خیال خودم به کسی خیانت 

 کنم. میمن هرروز با تو به خودت خیانت  یهراستش را بخوا

 کنم. میم را پهن هاهرروز سجاد

 کنم. میرام هرروز نمازم را تکبیرت الح

 کنم. میی سر من هرروز در خیال خودم با توی آرمان

 م؛ ا همن خیانت کرد

 خیانتی که تقاصش هرروز دور شدن از واقعیت دروغین تو است. 

 م که فرجامش عاشقیست چند برابر من است من! این منِ خیالی، هامن تن به رویایی داد

 ارش به مقصد ناکجاآباد است. شده که بار سفر را بسته و قط میعاشق چش

 زند. میی علی چپ  ی قلب تو خودش را به کوچههااین من هرروز در کوچه پسکوچه

 این من، همان منِ خیالی، خودش را گم کرده است. 

 نحسی است غافل از طرد شدن.  میش همان نفرت، غم، درد، رنج و کهاشمار

 خواهد نه یک نامرد. میاین من مردی 

 خواهد نه یک مرد. میمن زنی این 
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 ی یک نامرد.  خواهد به اندازهمییک دختر و مردانگی  یهخواهد به اندازمیاین من قدرتی 

 این من خسته است. 

*** 

 ند. ا هرفت ریی دیگ پر شده جویندگان مروارید به کرانه یهی تهادریا کنار از صدف

 مدهوش از داغ رفتگان  هاصدا نیست، چشم

 کشانند. میوی هراس انش تردید مرا پارو زنان به سدست

 کشاند. میی خاک را به یغما  یی پوسیدههاشب تن هاصدا، زورقی تن هیچبی 

 نوردد. میرا در هانمیش زا هگستراند، لبخند پالسیدمیانجیر کهن زندگیش را 

 یت. هاان مومیی همان گل سرخ  زندگی نور آلودگیست، وسوسه

 یش پرت وی روشنایی را در نور دیده. هامانده و چشم تنهادر خواب بال و پرش  پرنده

 چکاوک خوش آوازم قصه بخوان، خوابش بگیرد. 

 هوش را مدهوش کن خوابش بگیرد.  یهاین الل

 ا را در نورد خوابش بگیرد. ریپژواک

 یت دفن شد. هاقلب من زیر خاک چشم یهکعب

 کنم. میت االحرام تو سر پیکر تکبیر رویمن نمازم را 

 ی تو. هایی چشمهانهام به موازات دستان تو و به تآفتاب فلق و شفق محرابی پهن کرد میانمن 

 گردم،  میپی آواز حقیقت 

 ت ظلم نکرده باشد. ا هکه تو باشی، باشی و خاک با چهر
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 ریم و برویم. ی زمستان بگذهاچمنزار رویوی ردپای تََر باران شد باشی رمیکاش 

 ن بار جانم گفتنت را ببینم. میشد باشی تا برای هزارمیکاش 

 . رویباشی گوش بسپارم به داشتنت باشی، بمانی و ن

 زند. میتاک پمپاژ قلبی تنگ شده که خیلی وقت است ن دلم برای تیک

*** 

 م. رویمیوی تو شی یک زوج جوان در خواب تماشای رآغو و بلوغ خورشید با هم

 شوم. میک نگاه تو هالک ریدر بز

 یک خوابیم  یه، ما غنچریآ

 گرما به هالکت کشاند.  مییش را تابستان سوخت و زمستان در پس کهاخوابی که شکوفه

 بلند، سایهگاه خنک یافته در کنج اتاق همگی پیدا بود.  یهعشق، دوستی، موج یک صخر

 ایستگاه بنشینم  یهیم بردارم بروم گوشهاییتنهاباید امشب چمدانی به بزرگی خواب 

 زم و پی مقصد ناکجاآباد بگریزم. ریل قطار اشکریبه موازات

 ی تو شنا کرد و رقصان است. هابو لـ ها، موهاعناصر چشم میاننبض من در 

 مانم. میکه شنا را فراموش کرده  ریخاطرات تو همچو یک شناگ میانمن در 

 شود مرگم. میمکم که پایان آن رنج میطراتت را آنقدر سیل خا

 صدای یک جدایی  و اما باز هم طنین بی

ی یک کافه باز هم زل زدن گاه و بیگاه به یک عکس بیجان  در گوشهسوی باز هم طنین یک موسیقی الیت فران

  هاباز هم در حسرت جانم ماندن
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 بایلت لحظات شادت را شکار نکرده! بینی خیلی وقت است دوربین مومیآیی میو به خود 

 خیلی وقت است دوربین موبایلت عکسی از تو شکار نکرده! 

 هاخواهد آن لبخند را از چشم تو بارمینهفته است که  ری، دختهاداند در پس تک تک آن لبخندمیو چه کسی 

 ببیند.  هاو بار

 ی او بنشیند. هادستی افشان بر سر مو

 دل او جای گیرد.  رنگی از صداقت در

 رد. میمیتلخ  یهنهفته است که به موازات این برک ریمسخ شده، دخت یهداند در پس این معرکمیو چه کسی 

*** 

گرفت، از آن تیپ میموالنا یا سهراب به دست  یهکرد و گهگامیچند وقتی بود در کافه تریای دانشگاه جا خوش 

شد، عاشق و مدهوش واقعی نمیش به شعر در چند پست اینستاگرام خالصه هابود که عالق ریی دختهادانشجو

 شعر بود. 

 ش هم مشخص بود دانشج وی معماریست. هااز چهر

  ریشه در دانشگاه سه تیپ خیلی معروف بودند: نقاشی، زبان و معمامیه

 داخت. میانر ون بی ریی فرش را به قصد دلبهاداشت و چند تار از مو ریی مرتب اداهالباس

داد با شیر بسیار. مهرش به دلم نشسته بود، ولیکن من فرصتی برای عاشقی نداشتم مادر میهرروز الته سفارش 

 پول از جانب من بودند.  میمریضم و پدر معلولم در خانه منتظر ک

 گفتم: میرفتم جلو و  میاز طرفی دیگر 

 خانم ببخشید من عاشق شما شدم!  -
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؟ منی که تا به حال رنگ ماشین را از دور دیده بودم و خوابیدن زیر ریپرسید از این دنیای فلکزده چه دانمیبعد 

 ی لوکس! هادروغینم با ماشین یهدو دنگ خانه برایم رویا بود، حاال بروم بگویم یک صاحبخان

شد خودم نمیبگویم به ثانیه کشیده خواستم دروغ میدروغ در کارم نبود چنان که اول و آخرش رسوایی بود، اگر 

 ک گارسون که به ز ور ریشدم. آخمیضایع 

 ی لوکس و ماشین. هاشود را چه به خانهمیسالش  22

خواند و میآمد و  می ریزدم او هم رهگذمیبرد کافه  رویکردم و میچندی بعد اشعار سهراب را برایش چاپ 

 رفت. می

 که بود که با آمدنش چشم یک شهر را در نوردید؟!  در دلم آشوبی بود او

دش هاوقت نتوانستم فرهیچبا خوب شدن حال مادرم به شهرستان بازگشتم و یاد آن شیرین به جانم ماند که 

 شوم. 

*** 

ی طالیی به دورش خودنمایی هاکند، خرمنی از یالمیکش نازک مشکی رنگش را از گل وی گیسوانش آزاد 

 نوردد. میی نحیفش را در هاصار شانهکند و حمی

 گردد تا شاید سرپناه یک داستان شود. میی هاقلم بیخانمان این شهر به دنبال نویسند

شیرین عطر شکالتیش مشامم را پر ک رد و مـسـ*تتر از قبل مدهوش بوی آنقدر به او نزدیک شده بودم که 

 شدم. 

 یهاز اذین و زینت آن خیابان بود، صدای پاشن ریسان مظه ی خورشید بههاجسم باریکش تحت شعاع سیلی

 زد. میی مشکیاش تلقی نبض من بود که کندتر از قبل هاکفش

 ی این شهر را به خود گرفته بود. هابازار رنگ لجن چاله یهی فامش در این آتش گر گرفتهادستبند نقر
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 ا از بر شدم. آنقدر نگاهش کردم تا همچو دانشآموز شب امتحانی تمامش ر

 ی رنگارنگ پرتغال فروش و... گویی قصد سبقت از خورشید را داشتند. هاآسمان آتش گرفته بود و پالکارد

 کنم تا صدای آب نوید مزاحمتم را شرح ندهد. میخیابان عبور  یهی گود گرفتهااز چاله میبه آرا

 خواستم راهم را به دکان تغییر دهم دیگر برای امروز دیدن او کافی بود. می

 ی که آغوشش را نوازش کرد همانا! هاپای رفتنم همانا و دست مردان

عمو یه فال بخر، تورو خدا!  -گفت: میکردم که میم حس هاسین رویآمد فقط دستی را نمیانعکاس صدایی 

 فقط یکی. 

 آمد. میکرد و هنوز انعکاس صدای کودک  ریم را ابی اشک چشمانهارگه

 لغزاند. میی آتش خورشید شاخ و برگ وجودم را هاوزید و شرارهمیبیرنگ و سبک بر من  رینو

 را گوش دادم.  ”بیا اینور بازار“برگشتم. سرراه آوای گوش خراش 

 فروخت. مییش را هاچای که دست بافته یهی دواتی و چشمانی به رنگ تفالهاجان سپردم به پیرزنی با مو

رفتند بدون میزدند و میکردند تنه مییی که در دنیای خیال خود افکار ما را له هاسرگرداندم به طرف انسان

 حرفی.  هیچ

بارید! انسانی که شباهت مییافته بود که کثافت از آن  یهسرپنا ریی شهرداهادر پناه سطح آشغال ریکس دیگ

 از خود داشت و گم شده بود در آوارگی این بازار شلوغ.  ریدو

 بست به تن یک شمشیر کلنگ نما! می ریزرین تن زیو ریدیگر آهنگسوی در 

 هجوم این مردمان.  میانی عوض بدل شده در هادِرهم

 سر هر دکه رسولی دیدند 
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از سرشان بردارد  ریابی کردند تا کاله کالهبرداانداختند عشق را نازل هر خانه خر میانابر پول را به دوش آد

 ی تلقی کردند چشمان را بستند هاشان را پررنگهاخانه

 آویختند.  هاخوابشان را به صدای شکستن آینه

*** 

 بودن یک افتخار نیست  تنهاییی نیست تنهابیراهه رفتی این راه راه 

 خوابیم. میک عاشق ریبه رویای کشیدن دستی بر س هام و شبمیما شب گا

 لــ*ب ما شیار عطر پیراهن معش وقیست که راه رسیدن به قلب ما را گم کرد و رفت 

 ی زالل یک برکه هادر نوسان آب

 زنند میبه هنگام تپش قلب یک معشوق بردگان عشق جو سنگین جدایی را برهم 

 خوانی میی یت الالیهاو تو ای عاشق! ای کسی که در تک تک لحظات برای درد

 آیی میو در دوگانگی عشق و غرور فرود 

 دازد. ان میی گیسوان تو را به یادم هاترانهبوی شب 

یک فرجام بیپایان ابی آسمان بلند است و بهشت کران طوالنی خاموشی  یهبه طراوت یک لحظه عشق و جوان

 هوش پرواز را درید. 

 . مین یک عشق نافرجادیرگاه تاریکی م میانم و تو در هامن صخر

 شکسته لکه رنگ به بیم نهفته.  یهخاموشی هوش و تنیدن یک شاخ

 ما سَبک پروانه و بودیم تو باد. 

*** 
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 شک رسید  یهبه کنار تپ

ش سکوت بیابان را شکست دستم را با تاریکی اندوه باال آورد و از بیم ستارگان هوس هابا طنین آواز صدای مردان

ب نگاهش سوزاند و هالحظات ش یهرا به ظلم دوخت در بیراه هان شعله زد و صدای نفسبرگزید عصیانی بر ت

 در سیمای روان چشمان را تَرَ کرد 

 

 در ج وی زمان غلتید و رایگان بخشید عالقه را به نایالق! 

ست خاک دریا را به د رویر جاودان، هاعشق در سیالن بود و در دهـ*ان گس تابستان زمستان رسیده بود در ب

 دارم با تو.  هازد حرف

زند هر نمیجاده نقش پایی از برگشت نیست رعد دیگر به قصد باران برق  رویگشایی میو تو زمان را با صدایت 

 رفتتی رسیدن نیست. 

 یی نیست. هاهر ماندنی ر

 یک مرداب نیست.  ریهر غرو

*** 

 م! هانیست را ببخشید که با بودنم ترافیک کرددر انتظارم  میچش هیچمقصدی به نامم و  هیچمرا که 

*** 

 تلخ نباشد.  یهدرون این رابط میهاای هیچشد میکاش 

 ی سخت من چنین گس نباشد. هاشد مرد روزمیکاش 

 شد. نمیکردی خشک  ریی که در آن رابطمان را جاهاشد برکمیکاش 

 شد. نمیشد محفلی را که با تو بنا کردم ویران میکاش 
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 شد. نمینِ  بازیت میشد قلب من زمیکاش 

 شد. نمیشد درد من دلیل خستیگیت میکاش 

 ود. شنمیشد که میهزار کاش گر 

 شود تو باز باشی. نمیکه 

 

 قول دادی! یادت هست؟!  زیید غم این دخترک را تو به گردن آوشونمیکه 

 گیرند مراقبم باشی میطمع لباست جانت را به  هاگفته بودی در این جنگل که گرگ

 شد که باشی؛ اما نیستی! می

 بودی.  میوقت عشق را نخواستی، به دنبال سرگرهیچبیا صادق باشیم تو 

 خواهم. می میشد بگویم من هم این رابطه را برای سرگرمیاما من کاش 

 رمتر است. دلت را باز کنی که از همه نامح یهسخت است برای کسی سفر

 ی من، بعد من دست توست هاراز

 کاش الاقل این را فاش نکنی. 

 شد بروم آخرین لست سینت  را نبینم. میاد تو را نبینم، ریشد بروم و دیگمیکاش 

 شد این یک ماه را بردارم و بروم. میکاش 

 شد باشی ولی نیستی. میکاش 

  نیستی که حال من یک ماه است رعد و برقیست.

 حال من یک ماه است بغض گرفته، تمنای باران ندارد. 
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 شد باشی، کاش... میکاش 

 یک ساعت ،یک روز و یک ماهه که رفتی. چه آسون بریدی چه راحت گذشتی.

  

*** 

 مرداب است،  

 درون این قلب یک مرداب است! 

 

این درد یک مرداب  یهجاد روی کنی دیگر؟میهر کجا هستی بگو با من این رابطه یک مرداب است از چه پروا 

 است! 

 هر کجا هستی بگو با من 

 م در خواب؟ هادر درون دشت خدا یک مرداب است من کجا لغزید

 یم یک مرداب است! هاکه آرامش شب

 گوش کن دلتنگی هم مردابی است که طرح زیبا گرفته. 

 است که به پهنای آغـ*وش خیالت آرام گرفته.  ریگوش کن دلتنگی دخت

 که تا صبح در خیالت غرق شد.  ریگوش کن خدا کند دیوانه نشود دخت

 پیچد مرداب است! میکه در مشامت  ریگوش کن رقص عط

آید چه نمیاندوه گرفته آرامش  هاآید خ وابنمیآذرخش گرفته باران  هاآید دردنمیمه گرفته باران  هاچشم

 خدا روشن است؟!  یهکسی گفت دریچ
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 پای که این راه هم مرداب است. بیهوده م

 یم؟ هالغزد به کجا نشستمیی لذت پر اکسیژن مرگ هاریه

 که غم یار دیرین یک مرداب است. 

 آید عبور باید کرد و من مسافرم میصدای درد 

ر کن یی خود خضوع کند هر کجا هستی با من تکراتنهارود در میپیماید میکه درختان انگور باغ  را  مسافری

 زخم این رابطه یک مرداب است! 

 را بتکان چشم تو آذین این رابطه است  هاپلک

 

 عشق کجاست؟در افق بود که پرسید معشوق رهگذر مکثی کرد  یهخان

 و به انگشت نشان داد فلق را و گفت: 

 نرسیده به درخت پشت درد ان عشق مردابی است  -

 گردد میی صداقت هاکه پی پر

 بینی میدیگر روشن نیست جلوتر که رفتی آسمانی  میدر پس دوستت دار آفتابی است که

 مکث کن باران خیالش را حس کن رفته از کاجی بلند پشت یک دیوار گلی 

 عشق کجاست؟!  یهدهد بپرس خانمیآغوشت را بوی که تنش  ریباز از رهگذ

 و به انگشت نشانت خواهد داد 

 کند. میمایی آن خودن رویقلبی که نقش نامت 

*** 
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یی های هوا پر قاصدهابه سراغ من اگر میآیید پشت هیچستانم پشت هیچستان جایی است پشت هیچستان رگ

 است که خبر میآرند از گل وا شده دورترین بوته خک 

ی سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سرتپه معراج شقایق رفتند پشت هیچستان هاهم نقش هاروی شن

 ست تنهاخواهش باز است تا نسیم عطشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا میآید آدم اینجا  چتر

 یی سایه نارونی تا ابدیت جاری است به سراغ من اگر میآیید تنهاو در این 

 یی من تنهانرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک 

 وی غروب روم به سمی امشده مسافری

*** 

 

 

 ! هاریاز دلخو میبا حج

 ! هابا دردی مبهم از ناروایی

 روم نکند باز تصادفی شود. میجاده  یهروم، از حاشیمی

 ی عجیب را! هاروم نکند نبینم درهمیروم با پای پیاده می

 روم میکه  امشده مسافری

 تا ببینم صدای کسی که ایستاده زیر درخت! روم میرا  هابینم رنگ دامنهمیو هاروم از گذر تونلمی

 زند: میکسی از دور بانگ 

 مسافر امده است.  -
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 رفتن ما!  رویشود میو غم تبسم گرفته منبسط 

 ان سکوت صداقتی هست. یمسکوت و نه در  میاننه صداقت حرفی دارد 

 روغ جای دارد. قلب مردم د میانقلب مردم و نه در  میاننه دروغ جای دارد در 

 یهشاخ رویمن و تو  میانروم تا تیرگی این درد موزون شود میمن و تو  میانروم تا حزن این سروده باشد می

که قایق ندارد تا از اقیانوس مشکالت  مسافریکس نگفت از هیچروم رو به خاموشی و میگیرم آرام مینارنج 

آسمان را ادراک کند چه فکر غمناکی زیفقر را طی کند اتوبوسی ندارد تا تی ریرپا ندارد تا مسیر کویهابگذرد چ

یش هاگوید؟ دل گرفتگیمییش را به چه کسی هایش ندارد پس دلتنگیهاجایی برای فرار از دغدغه هیچمسافر 

 گذارد؟ می میانرا با که در 

اقیانوس  یههرگز هزار و یک گر ماهی هیچشد. که خودش را درگیر اقیانوس مواج کرده با تنهاقرمز  ماهیهمچو 

 را نگشود. 

 خالی است  هان رنگهاروم درک پنمیدانم فقط نمیروم تا کجا را می امشده مسافری

تو و یار قرار گرفته ارزش حسادت ندارد گاه  میانعشق آنکه  رییی سخن گوید دچار شده، دچار بیماتنهاآنکه از 

 گیرد و به اهت زاز درآور سخنم را میدرون دریا  لجن جای مرجان را

فصولی که هزار سال  یهعشق حرام است، هر کجا رد پایی ناتمام دیدی بدان رد پای یک مسافر است در روزن

 دهد. میکهنگی بوی است 

 غروب. سوی روم به می امشدهمسافر 

 پیش از رفتن کسی بگوید به من 

ت حیات؟ خواب سبز آرامش دور است؟ کجاست محفلی برای استراحت؟ کجاست سمت غروب؟ کجاست سم

کسی بیاید به من بگوید دوای خواب آرام کجاست؟ بگوید گرد فراموشی نامش کجاست؟ بیاید بگوید گناه این 

 ذهن چه بود؟ نگاه خروشان جاده چه بود؟ 
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 درخت شاتوت کجاست؟ هنوزم هست؟  روییادگاریمان 

 دهد گناه حوا گردن من! کسی بیاید سیب سرخی 

 خطای انسان پای من! 

 ببرید که ببخشید در آن نباشد.  نمیفقط مرا به جه

د یهک جهنم درمان ی دریبکنم در پیشکا یهد گنایهد شتابی کنم در پیشکار این بهشت خدایی بدیهشرابی بد

شوق کجاست جشن خطوط؟ د انقالبی بکنم در پیشکار معیهصدایی دهم در پیشکار صداقت گفتن و قدرتی د

 ؟ هاکجاست حرارت دست

 بزنم.  ریخواهم دست به هر کامیبگذارید  تنهادقایقی مرا 

*** 

 

 نکرد.  ریخواستم از درد بنویسم قلمم یامی

 یم بنویسم دردی تازه شد. تنهاخواستم از دل 

 ست یهدانم حوض نقاشی من بی مامیخوب 

 کدست به صدای درد آویختم. بود ی ریدر بن دردی نام تو جا

ته آن تکه خورشید  هامرگ ته تاریکی یهرسیدم به درخت آهنگ مکر سر دادم و دویدم دویدم تا خود چهر

 تازاندم 

  امشدهتر تنهاکند کنار تو میآب را شگرفتر  ماهیچرخد و گردش میچلچله 

 ؟ رییم! بیداهادرد یهد نقرچه رسد درد به قلبی دردمند چه رسد زخم به حقی بی طرح کو کلی
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 ؟ مو پریشان باد! ریت شو چه رسد درد به درمان م بیداسا نهفته درد در رخت بلند شو مت

 برگ وهم از شاخه فروزید درد پریشان باد! 

 پنجره در مرز شب و روز باز شد شفق گریزان باد! 

 بی رنگ دیدم  ریشده بودم نو هادر باغ ر

 اغ آمده بودم یا باغ مرا پراکنده ساخته بود؟! آیا من خود بدین ب

 شود؟ بانگ آمد: میحرف دارم! با بید مجنون حرف دارم کسی بگوید مگر بید هم مجنون 

 د یار دیرین باز آمد! میجوانی رخت بر پای بسته به ا ریدیشب خفته سح -

 فرزندش را به نام معشوق قبلیش زینت داد!  ریپد ریدیشب خفته سح

 جوانی در پی رفتن مجنون شد!  ریشب خفته سحدی

 زندد؟ بانگ آمد: میحرف  هاپرسیدم مگر بید

-  

! حال که هاالی کتاب در البه هادرد یه، پوستهادر رنگ چشم ریزند؟ آمیی! عشق حرف ا هچه خوش نشست

 زند؟! نمیند بیدی مجنون حرف هاعشق جنون در هم نبست

 آید. می میباد هرود و بانگ با میو مرد 

 دریا پر شد از صدا 

 شود؟ بانگ آمد: میگفتم مگر دریا هم عاشق 

 ی دریا! هاموج یهبینی؟ سیلی خورشید بر تازیانمیغروب را تماشا کن چه  -
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 بانگ آمد: 

ن زند ایمیکند به ساحل باد هراس را پس میک سایه را، رو ریبلعد پیکمیکشد بر ساحل یله، میرود  -

 اگر عشق نیست پس چیست؟ نالیدم و پرسیدم: 

 شود؟ دگر سو بانگ آمد: میمگر طبیعت عاشق  -

شود در دهـ*ان میکه به نیاز ختم زیبه سکوت گسسته بند، به کلمات قرآن به درخشش آسمان سوگند را -

 یک گنجشک شکر است مزد نیایش است سوگند به دردی که عاشق کرد انسان را! 

بیند! خدا را، خدا را و میهوم عشق چیست ولیکن چشم به هر گوشه نقش بندد فقط یک عشق را دانم مفنمی

 آمد: میرود و بانگ میخدا را مرد  تنها

 قل هو اهلل...  -

*** 

 ی عزیزجان هاتوهم رویازدگی گرفت

 زمان پرپر شده 

 

 زند. میا صدا خوش ر میرسد، آالیش روانت فرجانمیاز شهر مردگان بانگی به گوش 

 ی عزیزجان. هاتوهم لرزش شادی گرفت

 پرواز و آزادی فراموشی بال و پر دریغ نیست.  میان

 . رین تعلق دامیی خاک بیهوده است تو به ز وسوسه

 یت که خاموش شود، هات که برود، گامهاسای
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 دهم. میانتظار من هم جان  دستان تردیدت که آزرده شود و زورقت که از ارمغان رنگ بازد از سر تیرگی

 ی عزیزجان. هاتوهم شبیخون گرفت

 یم افشاندی هاشقیقه روییت را بر هامن هستی از همان شبی که مو ترینتنهاو تو 

 یت لغزید. هامن بودی از همان شبی که راز قلبم در دست ترینو تو نزدیک

 را تماشا کردیم.  هاگردصدای من بودی از همان شبی که طلوع خواب ترینو تو رسا

 زودتر برسد سودش برای من و تو چیست؟  یهخوامیکه  میخودت بگو این فرجا

 ؟! کندنمیفکر کردی بعد از تو تاریکی پیچکوار قلب اطرافیانت را محاصره 

 فرستی؟! نمیفکر کردی موجی غم را به لرزش دستان پدر و مادرت 

 برایت گویا نیست؟! برکه و آیینه  هان تارمامیدر 

 گوید؟! میبا تو نقش  زیوی راعظیم دنی یه ی که در این گستردا هچرا فراموش کرد

 دستانش را گرفتم و به نزدیکی بلندی برج رفتیم بلندتر داد زدم: 

وی؟ و فرود شود سیلی عظیم به زندگیت؟! خودت بگو تو ش رپبا باد پر یهخوامیمرگت فرا رسیده؟!  یه دور -

 ؟ یهخوامیین را ا

 

 یش به آغوشم پناه آورد. هاخت و باز همانند کودکیریمیاشک 

 ل پروازت نباشد میتا ایت پرواز نیاید 

 گردد مییی بندگان خود تنهاو خدا از آن باال پی 

 را در هر خانه زنیم.  زیپایی و نه من بالی دارم تا که با آن رامینه تو 
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 بیابان بزنیم درد شویم سر به  یهتشن

 ی پی مرگ ابدی بگریزیم. جهانی هاو در آخر کور شویم چشم بندیم به تمام آرایش

*** 

 خواهد! میمعجزه  میدلم عجیب ک هااین روز

 ی تو و یا شاید آغوشت. های به رنگ چشما همعجز

 دانم. نمیاشد ،خواهد بمیاز نامت نباشد شاید هم دلم  ریثخواهد دیگر امیدلم  هااین روز

 منطقیتر بود.  میک تنهااما کاش رف

 دلیل را به دنبال داشت.  تنهاکاش رف

 کنم یادش همراه با خودش فراموش شود میکارم از معجزه گذشته، خدا خدا  هااین روز

 ی نبودنش. هاخواهد فلش بک بزنم به روزمیدلم 

 نخواستنش.  هافلش بک بزنم به روز

 یش با بقیه فرق داشت. هاشرییش، بلندیهاشگی ش وی، همانی که چشممیه یهواهد همان غریبخمیدلم 

 یت نباشم. هاخواهد دیگر جزو لیست بالک کردهمیدلم  هااین روز

 یک تیک نخورد.  تنهایم هاخواهد پیاممیدلم 

 یت. هاخواهد، سرد برخورد کردنمییت را هادلم دیوانگی هااین روز

 گردد. میزندگی فقط به دنبال دلیل برای فراموشیت  هااین روز

 زندگی انگار شوخیش گرفته با غرور 

 آید. میزند قلب بیشتر به دنبالت میهرچه غرور پس 
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 حرف بزنی؟  یهخوانمی

 یم را پاک کنی. هادهم پیاممییم آنقدر زیاد بوده که حق هاباشد قبول اصال اشتباه

 ی خطاکار اطرافت مقایسه کنی. هام مرا با انساندهمیحق 

 نگاه کن به حال دخترک.  میاما مرد باش، ک

کردی و برای هزار سال مین اثبات هاآوردی برمیبغض دیگر بغض نیست سیالب است کاش دلیل  هااین روز

 کردی. میدیگر از من گله 

 ن پرنده حبس شده من بودم. گفتی تو نبودی، آمیی که از آن سخن هااما پرند

 یا بال پرواز برایم بفرست یا گرد فراموشی را از یادم ببر. 

 خواهم بیا! میفقط یک چیز 

 برایم کافیست.  همینحرف بزن  میبیا ک

 بیا دلیل بگو برایم کافیست. 

 سوگند به تمام بودنت کافیست... 

 روم تو فقط بگو چرا؟ میبرم و مییادم را 

 م؟ هایی که درموردم گفتی؟! فکر کردی دیوانه بودم نشنیدهام چیزهاکردی نشنیدفکر 

 نه، شنیدم. خوب هم شنیدم. 

 نخواستم، من نخواستم مثل تو باور کنم، مثل شخصیت طرف مقابلم را فراموش کنم 

 خواهم.  میباور کنم حرف لجن دیگران را، فقط دلیل 

*** 



 

 
 

34 

  
 کالژه 

 نگار دال 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 دارد.  ، ولی گناهکندنمیکسی باور 

 یش پس از چند ماه به دایرکت اینستایش خشک شد. هاکه چشم ریآن شاع

 ، ولی ترحم دارد. کندنمیکسی باور 

 خواند الی اویی که باید... مینویسد، کل شهر میی که برای معشوقش هاآن نویسند

 ، ولی اشک دارد. دکننمیکسی باور 

 این شهر، شاید برای خوب کردن حال چند معشوق. ی در زیر ا هی خوانند آن صدای بغض گرفته

 رفت. میخالی  کندنمیکسی باور 

 خت. ریمیآن نقاشی که رنگ را نگارین 

 کشند. میداریم که هنرمندانش درد  ریشه

 فقیر است.  کندنمیکسی باور 

 کند. میاش  زیبا دروغین نسار هم ”میدوستت دار“وی سن ه رک ریآن بازیگ

 داریم که به هنرمندانش ظلم شده است.  ریشه

 کند غریب است. میکسی باور ن

 آن عارفی که عرفان را برای رسیدن به یار کنار گذاشت 

 گاه کسی باور نکرد شاید نیوتون در زیر آن درخت منتظر معشوقش بوده است. هیچو 

 داد، میوقش ن پی ببرد آن سیب را به معشهافکرش را بکن به جای اینکه به راز ج

 رفت. میدیگر را  یهرا جهانشاید پس آن نظم 

 شد! میشاید چند سال بعد قانون جاذبه به دست یک روسی یا ایرانی کشف 
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 داند؟! میکسی چه 

بود! میی دوم یک زن جهانکس درکش نکرد. شاید علت جنگ هیچگاه هیچی عجیب است که هاعشق معجز

 بود! میتلر شرط معشوقش یهاد از طرف شاید درخواست آن کشتار زی

 گیرد. میی سوم را جهانزنی جل وی جنگ  جهانی از هاحاال در گوش همینداند شاید نمیکسی 

 دوباره کشف شد.  زیافتاد و را رین حاال سیبی بر سر کس دیگمیداند شاید همیکسی چه 

 غیرقابل پیشبینی هستند!  هاگفتند زننمی داند. اگر اینطور نبود کهنمیچیز را  هیچکس هیچ

 کشد یا تازه معشوق شده. میخواند درد عشق میحاال کسی که این متن را  همینداند شاید میکسی چه 

 شود. میی دیگر از دنیا تاریخ هواپیمای اوکراینی تکرار هاحاال در گوش همینداند شاید میکسی چه 

 با فاکتور گرفتن از همه چیز به این پی ببریم، بیایید صادق باشیم و 

 زودباورند.  هاد، زنیهنان ندارید قول عاشقیت ابدی ندمیدیگر خود اط یهکه از ثانی میتا هنگا
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 میدرصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و 

 یتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته وهاو شعر  هاد که رمان یهخوا
 توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس میمنتشر شوند 

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنht tp://f orum.caf ewri ters.xyz/  

  :وبسایتht tp://caf ewri ters.xyz/ 

  :اینستاگرامht tp://i nstagram.com/caf ewri ters_xyz/ 
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