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 در حوالی جهنم
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 در حوالی جهنمرمان 

 پریسان خاتون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 داستان و رمان دسته بندی: ❖

 نمجهدر حوالی  عنوان: ❖

 مذهبی ژانر: ❖

 تونپریسان خا نویسنده:❖

 انتشارات : کافه نویسندگان ❖

 زبان : فارسی  ❖

  --شابک:  ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖

 تیم ویراستاری مجموعه کافه نویسندگان ویراستار: ❖

 نازلی طراح: ❖

 تیم کپیست مجموعه کافه نویسندگان کپیست: ❖
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 خالصه اثر:

 

 های چشم. خیزدبرمی ای کاشانه و خانه هر از دود. گرفته فرا را جا همه خون بوی 
 یادگار  به   و  شودمی   حک  خاطری   هر  در  خوبی   به  گناهبی  کودکان  ی نشسته   اشک   به
 خداپرست  اسم  و  کنندمی  عام  قتل  را  اهللخلق   اهلل،  نام  با  که  هاییزادهحرام .  ماندمی
  جهنم؛  حوالی  جایی است،  سوریه جااین. نشانندمی  نجسشان های جسم  بر را

 . است  کرده برپا داعش که جهنمی
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 : مقدمه

َما» ِبیل    ِإنَّ ِذینَ   َعَلى  السَّ ونَ   الَّ اَس   یْظِلم  ونَ   النَّ ْرِض   ِفی  َویْبغ  ْوَلِئک  اْلَحق    ِبَغیرِ   اْْلَ م   أ    َله 
 « َأِلیم   َعَذاب  

 ناحق به زمین در و کنندمی  ستم مردم به که است کسانى بر مجازات و ایراد" 
 ." است  دردناکى عذاب آنان براى . دارند می  روا ظلم

 *** 

 

 یگربه  چونهم و  کرده رخنه وجودم بر که ترسی شوند،می وارد گویان اکبر ااهلل
  دلیلی  و نمایدمی سد را  کشیدنم نفس راه کندمی پرتاب چنگ  دلم بر چموشی

  بوی  شده؛ ناکیوحشت و آورخوف فضای . گذارد نمی  باقی قلب تپیدن مرتب برای 
 مانروی   از  شدن  رد  حال  در  که  شانجنگی  تانکرهای   رسد،می  مشامم  به  آتش  و  دود

  روح  و  جان  قاتل  خدا  اسم  با  که  را  کسانی  کنممی  نفرین  دلم  در  و  حس  را  هستند
  سرپوش   هایشانگندکاری   روی   اهلل   اسم  با  که  دیوانه  مشت  یک .  شوندمی   اهللخلق 
  هایی بارقه  و افکندمی  طنین  فضا در  مهیبی صدای  که گذردنمی  چندی . گذارندمی
 کندمی   مجابم  و  رود می   هوا   به  حسین  ی ناله .  کندمی   نورانی  را   تونل  داخل  آتش  از
  سمت  را نگرانم نگاه. کنم طی او به رسیدن برای  را تونل خاکی مسیر تند تند، تا

 ی نعره  از خبر هایشلب  لرزش . دهممی سوق دردش  از   درهم ی چهره  و خونی پای 
  دست .  بینمنمی   مناسب  دادن  سر  گریه  برای   را  زمان  دارد،  لبانش  حصار  در  شدهخفه 
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!  بکشاند  مرگ  کام  به   را  یمانهمه   و  آید  در   اشصدای   مبادا  گذارممی   اشدهن   روی 
 : زنممی  پچ آرامی به

 . باش آروم مادر،  باش آروم -

 نگرم،می  اشنشسته اشک به های چشم به و کنممی  حس دستم پشت خیسی
 اندکرده   چه.  گردمی  جان  دلم   در  تربیش  و  تربیش   صفت  حیوان  مشت  یک  از  نفرت
  بیش  درنده حیوان مشت یک اینان که وهلل به است؟ آمده در پسرکم اشک که

.  بندممی  زخمش روی  و کنممی  پاره را  پیراهنم نخی ی پارچه از ای تکه . نیستند
.  دارد  سرورشان و  جشن و حالیخوش از حاکی تفنگشان و تیر از  برخاسته صدای 
  بازوی  زیر عبدالکریم همراه  به  شودمی آرام که منطقه  و خوابدمی  که  صداها

  رود، می  جلو عبدالرحمان. یابیم رهایی سوراخ این از تا گیریممی  را عبدالحسین
  با عبدالحسن و کشیممی دنبال به را امرده خو زخم پسرک عبدالکریم و من

  و   گرد   شال  با.  کندمی   اسکورت  را  ما  پشت  از  ندارد  تربیش   تیر  ۳  که   کالشینکفی
 اذیتم ترکم تاریک و تنگ تونل غبار تا پوشانممی  را امبینی روی  امگرفته خاک
 چرخانممی حسینم سمت را نگاهم گاهی چند از هر و گویممی ذکر لب زیر. کند
.  شوممی   مواجه  دردش  از   خسته  ی چهره  با  بار  هر  ولی  شوم  مطمئن  سالمتش   از  تا

 و شویممی  خارج آن از رسانیممی پایان به را تونل نمور و تنگ مسیر که همین
  زند، می   را  چشمم  نور .  مانی خمیده   کمرهای   شدن  راست  با  است  مصادف  مانخروج
 . باشد چشمانم با نور برخورد برای  مانعی تا گذارممی امپیشانی  روی  دست

  رقص  به چشم روی روبه  دیگری  چیز شده کشیده آتش به های بوته و بیابان جز
 با هاداعشی  که جهنمی جهنم؛ حوالی است، سوریه جااین. آیدنمی  در

 و کشدمی تیر دلم زیر. اندکرده پا بر گناهبی مردم این برای  شانخدانشناشی 
  و  جنگ از  خسته ولی تنومند پسر ۴ به. شودمی  یادآور را  امروزه  دو گرسنگی

 :گویممی  عبدالرحمان بزرگم پسر به رو  و شوممی  خیره امریزی خون



 
 

www.cafewriters.xyz Page 8 

  کنه  کمکمون تونهمی  اون ماست، منتظر قاسم حاج. بریم ترسریع هرچه باید -
 . برسیم کرکوک به

 : زندمی  لب و شودمی وا  خنده به لبانش

 . شنیدم  زیاد رو تعریفش قاسم؟ حاج -

 :دهممی  جواب و کشممی  اشبرداشته  خراش بازوی  روی   دستی

 . میدون مردِ  عمِل، مردِ  اون! پسرم نیست حرف فقط سلیمانی  قاسم حاج -

 :کندمی  مداخله دومم ی فرشته  عبدالکریم،

 ریزنمی   ملخ  و  مور  مثل  بشه  کشف  که  تونل  نیست؛  امن  زیاد  جااین.  بریم  باید  -
 . سرمون

  عبدالکریم  باراین. آوردمی  هجوم جانم و  روح به نگرانی و استرس سیل دوباره و
 را  امخسته  و  نحیف  تن  من  و  گیرندمی  را حسینم  بازوی   زیر  عبدالرحمان  همراه  به
 ... . کشممی  دنبالشان به

 *** 

  دستی !  ندارد  هم  آمدن  کوتاه  قصد  و  ایستاده  کجی  دهن  به  آسمان   وسط  خورشید
  و   ندارد  نا  دیگر  پاهایم.  نگرممی   روروبه   به   و  کشممی   عرقم  از   خیس  پیشانی  روی 
  حرکت  از دست پسرها. شوممی  کوبیده بیابان نرم های شن روی  جاهمان 
 . زند می  زانو کنارم کالشینکفش با عبدالحسن و  دارندبرمی

 . نمونده  خیلی کن  تحمل مادر؟ شدچی  -

.  خیزمبرمی  دوباره کمکش با و کشممی دندان به را امشده  خشک و زخمی لب
 جزم را عزمم! ربایممی مردم شیر ۴ دل از را امید بیاورم که کم بیاورم؛ کم نباید
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  هرچه   تا  دارمبرمی  استوارتر  و  ترمحکم را  هایمگام   کشم،می  درهم  اخم  و  کنممی
 را مسیری تا خبری  دنبال به که عبدالحسن. یابیم خالصی جهنم این از زودتر
  حالش   که  کمی.  شودمی   خم   زانو  روی   زناننفس   نفس   و   آیدمی  کنارمان   بود  دویده 

 :زندمی  پچ ذوق با و نگردمی  چشمانم  در آیدمی جا

 سنگر نیروهاش و قاسم حاج ورتراون  متر چند فقط. رسیدیم خدابه رسیدیم، -
 . زدن

  تپه  از. کنممی  تندتر را هایمقدم  و  کندمی  خوش  جا لبانم روی  لبخندی  اختیاربی
 تا کنندمی  کمک و آورندمی  هجوم سمتمان به ایرانی برادران رویممی پایین که
  درمان به گیریممی  اسکان که چادر در . برسانیم شده برپا چادرهای  به را خود
  غذاها  به  هازده قحطی  چونهم . آورند می  غدا و  آب مانبرای  و  پردازندمی  پسرم
  به  که صدایی  با. کنیممی  تالفی را یمانروزه  چند گرسنگی و شویممی  ورحمله 
  وافر  ذوقی اشدیدن با. کنممی بلند سر و کشممی  غذا از دست  رسدمی گوشم
 .کندمی  کوچ دلم از  روزه چند این ترس و استرس و گیردمی  فرا را وجودم تمام

 با و شودمی  گوجواب  روییخوش با دهیم،می  سالم  و خیزیمبرمی  احترامش به
  لبخند با اون  و نشینیممی  دوباره. کندمی  دعوتمان  مجدد نشستن به دست
 :دهدمی  سر بانگ اشگیرای  صدای  با. نشیندمی کناری  اشمهربان

 خواهرم؟  رسیدی  راحت -

 های سختی  تمام برخالف  ولی نشیندمی حسین ی شده  پانسمان پای  روی  نگاهم
 :گویممی  راه

 . شمائیم  پیش االن  ایِن  مهم خدا، شکر -

  به  اشعسلی  های چشم  و  کشدمی  اشزمان  گذر در شده سفید ریش  به دستی
 . آیدمی   کش خنده
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 . بشی رد بتونی کنیممی  کمکت بعدش به این از  بزرِگ، همیشه خدا -

  ادامه  خودش  که گوییمنمی  چیزی  و زنیممی  رویش  به لبخندی  تشکر معنای  به
 : دهدمی

 دیگه؟ جای  یا ایران بری؟ خوای می کجا -

  وجود   با  حداقل  است؛  امنی  جای   ایران  برگزینم،   را  تصمیم  بهترین  تا  روممی   فکر  به
 جاآن  آشنایی که مایی برای  ولی... ولی  است امنی جای  سلیمانی قاسم حاج

  که  عراق کرکوِک  چوهم  ای گزینه . باشه هم بهتری  های گزینه است  ممکن نداریم
 تصمیم. دارد  اسکان جاآن  هابچه عموی  هم و است ترامن سوریه به نسبت هم
 :آیممی  حرف به گیرممی  که را

 . منتظرموِن  جااون  هابچه عموی  قاسم؛ حاج مناسبِی  جای  سلیمانیه -

 آقای  کنم،می  حاصل اطمینان رضایتشان از و چرخانممی  هابچه  روی  را نگاهم
  نهایت در  و  کندمی پایین و باال مرتبه چندین را  سرش تأیید معنای  به  سلیمانی

  با  کهاین  از پس. شودمی  خارج چادر از  ما های تعارف  به  محترمانه پاسخ  از پس
 چهآن   هر  و   بندممی   همت   به   کمر  قوی   ای اراده   با  کنممی   تمیز  را   رویم  و  دست   آب

  آماده  قبل از که جعلی  های شناسنامه. کنممی  عملی را است داده دستور  حاجی
  عبدالکریم   به  رو.  نمایممی  شروع  را  هاآموزش   و  تقسیم  پسران  بین  را  بودند  کرده
 :چرخانممی   دهان در زبان

. سوریه جوی دانش  و کرکوکی اهل محمود، علی میشه اسمت بعد به این از تو -
 شدی؟  متوجه

  تن  زنم،می  گره درهم  ابرو که دهدمی تکان تأیید معنای  به  را  سرش حوصلهبی
 تکرار برایش را جدیدش اسم مرتبه چند و چندین نو از و رودمی باالتر صدایم
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  را  سرم شودمی راحت  که  کریم بابت از خیالم. شود گوشش ی آویزه  تا کنممی
 :چرخانممی  رحمان  سمت

 .محمودِ  احمد اسمت و  جوییدانش  هم تو -

  آسودگی به را خیالم ترسریع  و دهدمی  گوش هایمحرف به تراراده  با رحمان
  نوبت   باراین  و  گویممی  شانبرای   هم  را   حسین  و  حسن  جدید  های اسم .  رساند می

 :گویممی  گیرایی صدای  با. شودمی  جدید درس

 .بپرسن رو توندین ممکنه  داعشی مرزهای  سر -

 :دهممی  توضیح که کنند،می  نگاهم زدهماتم و گیج

نی که  بگید  باید شما -   ادا  براشون  رو نماز ارکان بخوان  ازتون  ممکنه  هستین، س 
 ... . بخونید  نماز جلوشون و کنید

 :گویممی  وارتاکید

نی  نماز -  .بگیرید یاد تونهمه  باید ها،س 

  اعتراض  به حسن که دهم،نمی  اهمیتی ولی شودمی  کج وری یک هایشانلب 
 :خیزدبرمی

نی و بین مگه -   رو  مردم گوش که چیه اراجیف این هست؟ فرقی چه شیعه و س 
 ! میشن؟ افکنیتفرقه  باعث و کننمی پر باهاش

 صدا  ترینضعیف  با  و  نهایت  در  و  کنممی  متمایل  راست  و  چپ  به  را  سرم  سردرگم
 :گشایممی  سخن به لب

  به  که نشناس خدا مشت یه بندازن، راه جدال و جنگ مردم بین خوانمی فقط -
 . ذارنمی  سرپوش شونگری وحشی خوی  روی   خدا اسم
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 یابممی فرصتی من و گویندنمی چیزی  دیگر باشند شده قانع حدودی  تا که انگار
نی نماز تا  تا شانخوانممی فرا نوبت به دهم، آموزش اشارکان تمام با را هاس 

 ... . نیاورند بار به نابخشودنی اشتباه مرزها سر  و دهند پس امتحان

 *** 

  دلم  بر نگرانی و ترس شوم ی سایه اوایل  چوهم  دوباره رسیده؛ فرا موعود روز 
 موثر هم  نیروهایش و قاسم حاج های دادن  گرمیدل  حتی باراین و شده افکنده
  عبور  امشده  خشک گلوی  روی  در راه از سختی  به را دهانم آب. شودنمی  واقع
 زیادی  مسافت  کردن  طی   از  پس .  شوممی   روانه  دنبالشان  لرزان  پاهای   با  و  دهممی
  به  را رفتنم راه توان و افتدمی بدنم بر رعشه. رسیممی  هاداعشی  مرز اولین به

  پسرانم   به   است  کرده  خوش  جا  امپیشانی  روی   ترس  عرق  که  درحالی  برد،می   تارج
!  دهم  دستشان   از   و  بیافتند  گیر  مبادا  که   کند؛می   سد  را  گلویم  راه  بغض  و   نگرممی
 مدام  نگاهم.  کنممی  حرکت  پسران  ی شانه  به  شانه  توان  آخرین  با  و  توکل  خدا  به
 را اشنیروهای  و سلیمانی حاج بلکم تا است،  آمد و  رفت در  اطراف و  گوشه در

  حاج  قول هستند، مواظبمان و آیندمی اطراف و گوشه در اندگفته  شوم؛ گرنظاره 
 بلندتر  هایمگام  و  قرص  دلم  اشیادآوری   با.  نیست  درش  شکی  و  است  قول  قاسم
  نفرِت  هدف را چندششان و ترسناک های قیافه  رسیم؛می که مرز به. شودمی

 های اخم  با  رویم،  جلو  دهدمی   دستور  اشنکره  صدای   با  شانیکی  که  کنممی  نگاهم
  سخن به  را نحسش لب که ایستیممی  اشجلوی  لرزان های دست  و  درهم
 : گشایدمی

   ری؟می  کجا اومدی؟ کجا از -

  آیند،  سخن به شانهای قیافه  در مشهود پاچگیدست  با پسرها  کهاین  از قبل
 : دهممی  جواب خودم
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 برگردیم  کردیم قصد  بودن؛ جودانش  جااون  پسرهام برادر، اومدیم سوریه  از -
 . کرکوک

 گیردمی  عقم هاییزادهحرام چنیناین  برای  برادر مقدس ی کلمه آوردن زبان به از
 یروانه  را اشای کریه لبخند. شود ایجاد صورتم حالت در تغییری  گذارمنمی  ولی
 . کندمی  اشمشکی  لبان

 !شناسنامه چیه؟ اسمتون -

 امبقچه  در دست سردی خون  با باشد شده  عادی  برایم وضعیت این که انگار
  دلم  در  دل  گذارم،می  تنومندش مشتان کف در  را  جعلی های شناسنامه و کنممی

  درهم  های اخم با و  رسدمی  سر به انتظار باْلخره که گویممی ذکر مدام و نیست
 گیریممی   بال  باشد  شده   رها  قفس   از  که  ایی پرنده   مثال  به.  دهندمی   خروج  ی اجازه 

 ... . شویم می  دورتر و دور جاآن   از سرعت  به و

 *** 

 این  و  کنیممی  رد  بدبختی  و  ترس  با  هم  را  دوم  مرز  شود،می  که  غروب  های دم دم
.  بکشیم آسوده  نفسی توانیممی  کنیم رد که را یکی این است،  مرز  آخرین مرز
  مردک  دست حرکت با. افتیممی  راه  به دوباره تغذیه و استراحت کمی  از بعد

 کف  را هاشناسنامه حرفی هیچ بدون  و  رویممی  جلو  روروبه  هیکل قوی  و تنومند
  ما به و دارد می بر هاشناسنامه  از  را اشموشکافانه  نگاه گذاریم،می  دستش

 : دهممی توضیح که دوزد می

 ... . سلیمانیه برگردیم قرارِ  هستن، کرکوک جوی دانش  -

  باال  سکوت معنای  به را  دستش و  دهدنمی  مجالی دادن توضیح تربیش  برای 
  را  اشهدم دل در که کند،می  صورتمان زوم  را  مرموزش و موشکافانه نگاه. بردمی
 : آیدمی حرف به. خوانممی
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 چیه؟ توندین -

 : دهدمی  جواب عجله  با است بقیه از فرزتر که حسن

نی -  . هستیم س 

  زدن   قدم  درحال  گذارد،می   کمر  پشت  دست  و  کشد  می  لبانش  دور  دستی  نمایشی
 : دهدمی  خطاب را عبدالکریم و چرخدمی سمتمان به هویک

 .تو -

 : دهدمی  جواب استرس و پتهتته با

 !من؟ -

 : دهدمی  ادامه و تکان تأیید معنای  به را سرش مردک

 . بخون برام رو  صبح نماز رکعت دو -

  با  دوباره که شوم،می  خیره کریم به اضطراب و نگرانی با و نیست دلم در دل
 :گویدمی  لرزان های لب 

 . برادر  امنگرفته وضو -

 و  بندممی را هایمچشم مرتبه یک نشیند،می  داعشی گروهک لب کنج پوزخندی 
  مردک . زند می  شور دلم بزنند چنگ رخت  دلم در که انگار کنم،می  باز دوباره 
  اشاره   باشند  آب  حامل  رودمی  احتمال  که   سفیدی   های گالن  به   دست  با  پوشسیاه
 : زندمی

 .بگیر وضو -

 های چشم با دیگرم پسر سه و من و دارد برمی  قدم از قدم لرزان پاهای  با کریم
نی از  تقلید به و داردبرمی را آب گالن شویم،می  اشخیره  نگران   به  شروع هاس 
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 قامت.  گرددمی   آسوده   خیالم  اندکی  گیردمی   که  را  اشوضوی   کند،می   گرفتن  وضو
  نفسم  دهدمی  که را سالم. کندمی  شروع نیتش  گفتن از پس و بنندمی  نماز به
  چشم. نشیندمی  لبم  کنج لبخندی  ناخودآگاه و دهممی  بیرون صدا و سر پر را

  جلو  ایستادن مرز تا قلبم داعشی حرف با که شوم،می شاکر را خدا و بندممی
 . رودمی

 چندی؟ ترم هستین؛ جودانش  گفتین -

 یک این به جورِ هیچ. کنممی  است مردک مخاطب که حسین معطوف را نگاهم
.  شودمی ترسست  اشپاهای  و  افتدمی پتهتته به  حسین! بودم نکرده  فکر  مورد
 : شود جلب من به همه توجه تا کنممی  مداخله گیرایی صدای  با

 هابدبخت  بخونن؟ درس تونستن مگه جنگ این توی  چیه؟ ترم برادر؛ هی -
 .کنن سیر رو  شونشکم تا بودن  کار پی اشهمه 

 مسلط خودم به کنممی  سعی . گرداندمی  هایمچشم  روی  وارمشکوف  را نگاهش
  به  را خودش  که دیگری  داعشی سپس و شلیک  و تیر صدای . نرویم لو  تا شوم

 . شودمی   بلند رسانده کنارمان سرعت

 . کردن  حمله بهمون  قربان قربان، -

 : زندمی  نعره عصبانیت با مردک

 !بشه؟ نزدیک ما مرز به کرده جرئت کی -

 :شنودمی  جواب و

 مثل باشه ما اسم که هرجا شده، هاداعشی کابوس قاسم قربان، هستن ایرانی -
 ! میشه پیداشون جن
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 بازپرسی تربیش برای  مجالی. آوردمی هجوم لبم به خنده حاجی  اسم شنیدن با
 دنبال   به  و  گیرممی  را  حسین  دست.  شوندمی   دور  ما  از  سریع  و  یابندنمی   ما  کردن
  و  زنندمی فریاد حالیخوش با پسرها شویممی  خارج که مرز از. کشممی  خودم
 مرد بزرگ سلیمانی قاسم حاج موفقیت برای  و شکر را خدا دلم ته از دوباره من

 ... . کنممی  دعا ایرانی
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 توانید می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 را اثرتان سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال

 

 رایگان ویراستاری✅
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 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه
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 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن
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 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی
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 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

 cafewriters.xyz@ اینستاگرام:  

 support@cafewriters.xyz یمیل پشتیبانی:ا 

ID: @cafewriters_xyz    

  09928895560 
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