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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نامر : یدنب  هتسد 

نم نوطیش هنوخمه : ناونع 

یا هنوخمه ، یلکلک ، هناقشاع ژرنا:

ثدحم انید : هدنسیون 

رثا تاع طاال

رثا ی همانسانش

رثا:- سحط

-: رظان 

-: راتساریو 

نژدا یتبرت زانایک : حارط 

paraxor: تسیپک 

ناتساد خالهصی

رتخد حاال هنکیم یگدنز ناهفصارد هک هسفن مسا هب ینوطیش هرتخد ی هرابرد

شاباب یلو ( سانوخرخ نوا زا هرتخد ). هشیم لوبق هاگشناد نارهت یوت ام ناتساد

هک هراد رسپ هی شاباب هکیرش .حاال هفلا خم نتفرگادج هنوخ و هاگباوخ اب

. هراد یبصع هکیت تسین مه هنووید ؟) هضیرم شاجک مدرم ی هچباااو ) سنووید

دایم شیپ اتود نیا نیب یرابجا جاودزا یا هلئسم هی هرس حاال
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

ثدحمانید نم| نوطیش هنوخمه نامر

: همدقم

دوبناهنت ملد ات یدوب شاک

دوبنادرف ی هصغ ریسا ات

ینکرواب طقفات یدوب شاک

دوبن ابیز یگدنز زگره وت یب

. تفر جیگ مرس هگید نیشب ریگبرتخد : نامام

. مراد سرتسا ینکیمن کرد ارچ نامام : سفن

اما... مرتخد منودیم : نامام

. دموارد ادص هبرد گنز عقوم نومه

ندموا انیا اباب نامام یاااو : سفن

شاب مورآ ینکیم هتکس االن یخد هشاب : نامام

. ندش هنوخ دراو نارگن ی هفایقاب اباب و تحاران ی هفایقاب لا یناد

نم؟ ارچ ایادخ هههههن : سفن

؟ متخبدبردقنا نم ارچ

؟ مدشیم لوبق دیابن نم ارچ مدآ همه یا

؟ ااااارچ هخآ

؟ مدش لوبق ییییییچ : سفن ؟ یدشن لوبق هتفگ یک اباب هتچاااا لا: یناد



4

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ هدش یزیچ ؟ نیتحاران ردقنا ارچ امش پ

تفگ اباب هک مهوت تفر شفایق هرابود لا یناد

اما.... یدش لوبق وت مرتخد اباب:

؟ مدش لوبق نوغاد ی هتشر هی مدشن لوبق یکشزپ هنکن یاو یچ؟ :اما سفن

هههههن

هگید هنزب فرح ابابرازب هسب ههها لا: یناد

؟ ینزیمارچ .حاال هشاب : سفن

داد همادا اباب

یدش لوبق نارهت وت شتسار .. مرتخد اباب:

یاوخیم هک یا هتشر نومه یلو

دوب. کش وت هقیقد دنچات

. تحاران ای مشاب لا حشوخ دیاب االن متسنودیمن

. میشانشآ مهاب رتشیب هک منک یفرعم ومدوخ نیرازب

یرفن ی4 هداوناوخ یوت و21سالهم.نم هسفن ممسا

. منکیم یگدنز

هک لا یناد مسا هب مراد شاداد هی

. هشلا 24س ینعی هرتگرزب 3سلا مزا
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

ردقنوا هن ینعی . هیلومعم منومیلا م عضو

ردقنوا هنو میزیرب اجک مینودن هک میراد

. میشاب هتشادن هنوخ هراجا لوپ هک میریقف

باوج نیشاب هدیمهف منک کف هک االمن

لوبق نارهت هک هدموا ) یکشزپ ( مروکنک

. مدش

یگدنز ادج شزا ام هک هرادن تسود لا صا اما هزورما یدایز ینعی هیزورما یلیخ ماباب

مینک

میریگب هنوخ هی اجنوا نیایب مه امش بوخ مگیم

. ساجنوا هک متراک هزات مینک یگدنز اجنوا

ساجنیا نم هیگدنز هنوخ هن هگیم

نینزب رس راب هی یا هتفه مهب نیایب مگیم

میبوکب اجنیا زا هتفهره یروج هچ ام هرود هگیم

اجنوا میایب

؟( اجک نارهت اجک ناهفصا هگید هگیم تسار )وخ

مریم بوخ نم هردپ هخا مگیم شهب

هیچ؟ تدرد هگید نویسناپ

تسین کاپ یارتخد یاج اجنوا هگیم
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یشیم بارخ تقو هی یریم اجنوا

هراد دامتعا نم هب مردپ دح نیارد خالهص

هگنخ ، مزیزع نم، نم،هلگ هرتخد هخا اباب:

؟ ینکب یطلغ هچ یرب یاوخیم اجنوا اباب'وت

ییاباب عالهق زاربا منوووج : سفن

یخد تشادن یلباق اباب:

مرررررب ماوخیم نم :اباب سفن

ینزیم وتدوخ فرح وت هک مزاب اباب:

ای.... هرت مهم مسرداباب :اااا سفن

؟ یچای اباب:

یچیه : سفن

تفگ دوب تکاس اتاالن هک لا یناد

مراد یرکف هی لا:نم یناد

مگیم االن فخب هقیقد لا:ود یناد یچ؟ یچ؟ یچ؟ : سفن

وگب وگب وگب یشاداد هشاب : سفن

تفگو دیشک قیمع سفن هی لا یناد

ماس شیپ لا:ورب یناد

؟ هیرخ هچ هگید ماس : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

درک ترپ ور دوب شلقب هک ینسوک لا یناد

شمتفرگ اوه ور هک مفرط

هرارق دیاش هک ینومه روعشیب لا: یناد

هنک لمحت ورت 1ای2سلا کیدزن

؟ یگیم یچ منیبب فرحب مدآ لثم ههها : سفن

؟ یگیم ور یدامتعا هرسپ هنکن اباب:

؟ هشچ هگم اباب لا:هرآ یناد

هنم هتسود 3سهلا ،مه هدامتعا لباق مه

. سامش کیرش هرسپ ،مه رودارود

) نرب نارهت هب لا سره نوشراک هساو نروبجم انیا )اباب

هیچ؟ ترظن لا:اباب یناد

هی هشیپ مسرفب ومرتخد هک هشیمن ..... هخآ اباب:

هبیرغ هدرم

تسین هبیرغ هک یماس لا: یناد

شمسانشیم رتشیب ممتسد فک زا نم

هرت کاپ لگ زا منودیم

هرتخد هگم : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

اباب؟ ناه . هفخوت لا: یناد

قاتا وت اباب:ایب

قاتا بوت نتفر یندو اباب

نامام ونم

و ننزیم فرح شبجار هک هیک ماس نیا ینعیندرکن باسح میدرمیم یلوضف زا میتشاد هک مه

؟ ششیپ نتسرفب ونم ناوخیم

ونم ناوخیم هک هدامتعا لباق ردقنا ینعی

؟ ششیپ نتسرفب

ندموا انیا اباب هک تشذگ یتعاس هی دودح

نوریب

اباب؟ دش یچ : سفن

مراد تراک مرتخد نیشب اباب:ایب

فرح یروجنیا تقو چیه اباب دوب بجع

صاخ عقاوم رگم هنزیمن

منزیم ور افرح نیا مرتخد ... ممما اباب:

یلو یزیچره ای متریغ یب یگب دیاش

تدوخ رطاخ هب طقف نم ورانیا نودب

مگیم تدنیآو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یدرک مبل هب نووج هگید نیگب اباب یاو : سفن

؟ هحیرفت هساو طقفای ؟ ینوخب وتسرد یرب یاوخیماعقاو وت مرتخد اباب:

یزیچره زا رتشیب ماوخیم هک همولعم : سفن

نک شوگ مافرح هب بوخ سپ بوخ اباب:

وگب یتساوخ هک یزیچره شدعب

یدامتعا ناسحا مسا هب مراد کیرش هب نم

شهب هک هماکیرش و ماقیفر نیرتهب زا یکی نوا

. مراد دامتعا یلیخ

ماس. مسا هب هراد رسپ هی نوا شتسار

ه. راد یبصع تلا کشم هی ماس

و یرازب شرس هبرس هگا طقف یلو

شاب نئمطمهبوخ یلیخ تاهاب یشاب هتشادن شیراک هگا

هراد نم هب یطبر هچانیا اباب یااو : سفن

؟ شیقب

وتسرد و ششیپ یرب یاوخب هگا اباب:وت

) ینک جاودزا شاهاب دیاب ( ینوخب

هک یسکاب منوا ؟ جاودزا ؟نم؟ ناااااااج

؟ شمسانشیمن نصا
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

.. یریگب میمصت االن تسین :المز مرتخد اباب:

رطاخ هب طقف اباب؟نم یچ ینعی : سفن

و مسانشیمن هک یسک اب مروبجم سرد

منک؟ جاودزا هراد یبصع هکیت

. هتدوخ رطاخ هب طقف اباب:

یچ؟ نوا مدرک لوبق نم میریگ نصا : سفن

هنک؟ لوبق دیاب یچ هساو نوا

ثرا وزا هنکیم شروبجم شاباب نوچ اباب:

و طقف امش جاودزا هزات . هنکیم شمورحم

. هشمومت تسرد هک 2سهلا 1یلا هساو طقف

ینک شضوع هک یتروصرد یلو ندرک لوق مهانوا

رورغم ، هدرس ، هگنس هدرم االنهک نوا

ینک شتسرد یتوتیم وت منودیم نم یلو

ونوتروظنم مدیمهفن مزاب نم یلو : سفن

یدوبن گنخ ردقنا هکوت نم لا:هلگ یناد

یماس ی هنوخ اجنوا یریم وت هگیماباب

نوا یور مه ییاریثات هی ینوخیم وتسرد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نیمه یرازیم

شمسانشیمن نصا هک یسک اب منک جاودزا ورایاب مرب نم نیگیم نیراد امش ؟ نیمه : سفن

دینکیم تقوم دقع هی طقف مزیزع اباب:

؟ ننودیم یچ؟ انوا : سفن

مدز فرح نوشاهاب االن اباب:هرآ

شزا اسنووید فرط نیگیم امش : سفن

هدیعب یزیچره

. هرادن تیراک شمسانشیم همتسود نوا . سسسسفن لا: یناد

؟ یدش یضار حاال

منکرکف دیاب :نم سفن

. ادرفات یلو هشاب اباب:

مدب ربخ نوشهب مرب نم

. ننکیم نیعت متقو هزات ادخ یاو

درمیم . هگید هلا یناد نیا هریصقت شمه

نگیم هنزن فرح هگید ؟هلب دزیمن فرح

لا. یناد فووا هللا.

؟ ینزیمرغ ردقنا ارچ هخا نم هلگ یجا لا: یناد

یدرگیمرب و یریم هک هدشن یزیچ اباب
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. هشاب هتشاد یراک تاهاب تسینرارق هک منوا

نیگیم امش ؟اباب ههههرادن یراک : سفن

؟ هرادن یراک دعب سنووید فرط

هقیقد 2 منوتیمن هک ینم یک اب منوا

. مشاب مورآ

شاهاب یراک هگا وت .اباب یتفگ لا:یا یند

هرادن یراک تاهاب منوا یشاب هتشادن

شمسانشیم ااامشتسود نم2ای3سهلا اباب

اباب. مهوت .مه نیتریغ یب یلیخ هک اعقاو : سفن

رز یچره نکن زاب وتنهد سفن لا: یناد

طقف اباب و هدب.نم نم هلیوحت هتفم

ورب. میگیم تدنیآو وت رطاخ هب

یروج نیمه منهج هب میرب یاوخیمن

. نومب داوس یب

نوشهب ام هگا شاب نئمطم نمضرد

نوشتسد میدادیمن وروت میشادن نانیمطا

مهفب و شاب هتشاد روعش هرذ هی
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

دیبوک مهب مکحم ورد و تفر مدعب

نماب نیا اتحاال یلو . ریگوج ششششیا

دوب. هدزن فرح یروجنیا

ناوخیم هک نراد دامتعا شهب ردقنا ینی

؟ ننک شدقع و ششیپ نتسرفب ونم

هرادن شیاجنگ ردقنا نم لقع واب شللو

مدرک رکف یدایز مشردقنیمه

همد یه هک سگمرخ یادص اب حبص

. مدشرادیب زان باوخ زا درکیم زو زو مشوگ

اااادوخوب دوب. سگم واگ نیا .اولا تنعل هکرعم سگمرخرب یا

؟ ییاجک یووووه . ررررخ . یند لا. اااایناد : سفن

نوریب هتفر یخد :سالم نامام

متفگو باال مداد ومزانان یاهوربا هرات هی

؟؟؟؟ ساجک ینعیاااا : سفن

درک؟ لگ تیزاب هاگاراک وت :زاب نامام

؟ ساجک اباب :حاال سفن

ین یلکشم .پ ناها : سفننتفر مهاب : نامام

. هنوخ لها رب ماااا لا:ساال یند
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مدوخ نودیم چهلا :سالمرب سفن

همه قح دوب. لا ااااچ هک دوبن چلا ییادخ . نودیم چهلا متفگیم شهب تشاد دایز هنوگ چهلا نوچ (

) دوب هدروخ ور

. مدزاب واب هفخ لا: یناد

مدزاب تفگیم دوب سفن ممسا نوچ منم

هنوخزپشآ یوت متفر و مدروارد شساو منوبز

. هدرک هنووید وراباب ، هدرک هچ نامام هب :هب سفن

. هچب نزب فرح :مک نامام

متفگو مدرک کرش هرخ هیبش ومفایق

؟؟؟ دایم تلد : سفن

متمس دایب تساوخ تشادرب ورقلا م نامام

نوچ وتو دموا لا یناد عقوم نومه هک

دوبن شساومه دوب یند هتمس نامام

. تخبدب یند غامد یوت دز

سسساسح شغامد یور هک منوا

یزاب مبیرغ نم هنن هچدینودیمن

نیبب و .ایب دروارد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هریم هراد منوخ یااو . مغامد یییآ لا: یناد

دینک .حمللا مریمیم نم ینی نامام

نک حمللا اما مدرکدب تهب منودیم سفن

.... مراد نم یاااو . یرهاوخ

منکیم مراد راک یچ منیبب وش هفخ :اااا نامام

یدرک راک یچ نیبب شاهانیا لا: یناد

. هگیم تسار : نامامهئوت هریصغت شمه سفن نصا

هک درکیم نوشاگن تهباب متشاد یروجنیمه نم

. هنوخزپشآ یوت دموااباب

یند نیا هب هاگن هی یتح هکنیا نودب

تفگ نم هبور هزادنب

؟ یدرکوتارکف اباب:

اباب ...هرا ممما : سفن

هیچ؟ ترظن بوخ اباب:

مریم : سفن

درکیم نوهلا خا تشاد اتاالن هک لا یناد

متفگ هک متمس دنودرگرب وشرس نیچمه

دنومن شندرگ وت یچیه هگید
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ یتفگ یچوت لا: یناد

؟ متفگ یچ :نم سفن

؟ یریم یتفگ ؟ یتفگ یچ االن لا:اباب یناد

مریم :هرا سفن

ارچ؟ لا: یناد

مسرد هساو مروبجم ارچ یچ : سفن

نیگیم هک مهامش . هگید منک شلمحت

شنوخ یوت طقف . میرادن یراک مهابلا صا

؟ هتسرد . منکیم یگدنز

اباب:هرآ

ینک لوبق مدرکیمن کف لا:صااالاا یناد

یدرمیم یتشاد هکوت دش؟ یچ : سفن

ییآ یتفگ دش بوخ یاااو لا: یناد

لا ااااغشآ : سفن

هرد همد یییآ لا: یناد

ادرف نک. ضوع وتاسابل ورب مرتخد اباب:

میتفویب هار دیاب
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مایم منم لا:یا یناد

ایب هشاب :یآ سفن

مقاتا تمس هب نمو . میدیدنخ مهاب همه

. مدرکزاورپ

ورمه یاسابل هک مدوب نیا قشاع هشیمه

منک. عمج ترفاسم هساو

مدوخ مراد حاال یلو . مراک نیا قشاع

. ترفاسم مریم ییاهنت هب

ترفاسم مریم مداوناوخ نودب هک هملوا هراب

نک هبرجت وسح نیا مراد تسود یلیخ

. مراد ناجیه ییااااو

دش رید هگید ودب سفن اباب:

ییاباب ۷

مدرک یظفاحادخ یدنه ملیف و هیرگ یلکاب ناماماب

مدشراوسو متخادنا هنوخ هب ومرخا هاگن

داوخیمراگنا هنکیم هاگن یروج لا:هی یناد

هریمب هرب

شنووج زا روداااا اباب:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

شنووووج زا رود هشاب فوووا لا: یند

هشیم گنت مه هرخ یند نیا هساو ملد

؟ میسریمنارچ فوووپ : سفن

مینارهت هگید تعاس ات1 مرتخد اباب:

منکیم یگدننار مراد هتعاس هی نم هک دیشخبب لا: یندمریمیم یگتسخ زا مراد یااو : سفن

دقع هساو دوب منامام شاک .یا شهاوخ : سفن

نوا اب تسنوتیمن هک ینودیم مرتخد اباب:

یوت تعاس همه نیا شبارخ یاهوناز

. هنیشب نیشام

تسین یمئاد هک دقع نیا هزات

هک یسکاب یتساوخ یتقو هللا شیا

. تسه منوا ینک جاودزا یراد شسود

نم ینعی رکف. وت متفر اباب فرح نیا اب

؟ مایب نوریب سالم بصع نیا ی هنوخ زا

تقو همه نیا هشاب لگشوخ هنکادخ حاال

منومب اهنت هنوخ هیوت شاهاب ماوخیم

. مسرتن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. میدیسر تعاس هی هدعب هرخ باال

هنکیم قرفام هرهشاب ردقچ اج نیا یاااو

. هراد مدودود ردقچ

. مدش هفخ فوووووا

؟ هنوخ میرب ای تکرش میرب اباب بوخ لا: یناد

. شنوخ نیرب سفناب وت تکرش مریم اباب:نم

هشاب لا: یناد

ی هنوخ هاروت االن مهام تکرش تف ر اباب

متخاس یچ تخبدب زا خخخ . میتسه یبصع لوغ

دش زاب یکیت دزورداب ورد گنز یند

اسیاو سفن لا: یناد

شلقب یوت دیشک ونم

متروخب داوخیم هگم ؟ هتچااو : سفن ؟ یرهاوخ هشاب . شاب تدوخ بظاوم یلیخ

نیا دایز یدیمهف هک تدوخ نیبب لا: یناد

. هرادن باصعا نومتسود

. وشن شرپمد دایز پ

؟ منیکیم دقع یک طقف یکوا : سفن

هن؟ ایراد هلجع یلیخ هکنیا لثم لا: یناد



20

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هفخ : سفن

لا:وش یناد

؟ ییییک : سفن

رهظزادعب نزن اباب هشاب لا: یناد

. هرادن ندز هچب : سفن

مدرک مدنلب یانوخان نوا اب ومتشگنا مدعب

میتفر هک ورب ود شلا چ یوت

هیفاک طقف هک منم راک. نیا زا هرفنتم یند

. منودب ویکی فعض هطقن

. مدرک زاب ورنوخ هرد

هیا. هنوخ هچ نوووو ژ

منک. یگدنز اجنیا لا سود یکی هرارق نم ینعی

. نووووج خآ

هنوشراهچ دنلب دق هدرم هیک.هی نیا لضفلبا ای

شندید اب نم هک نییاپ دموا اه هلپ زا

. مدش المز راولش

وشدنگ هقلا خا ونیا لا سود هرارق نم ینعی
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

منک؟ لمحت

. مسرتیم شزا نم هدزن فرح هک نیا

. ماوخوم ومنامامنم هاگشناد و سرد یاباب هروگ نصا

نم. هتمس دایم هراد هوا هوا

شیپ دایب داوخیم مدرک کف قمحا هنم

ولج. مدرب ومتسد نیمه هساو

دشوهب در ملقب زا گنشق نوا یلو

درک. شلقب و داد تسد یند

هک متسد و دنخبل اب یروجنیمه منم

مدوب هداسیاو طسو نوا هدش کشخ

درک. میا هوهق گنشق ینعی

هراد یند مدید مدموا هک مدوخ هب

هدنخیم نم هب زیر زیر

. تفووک یا

هرسپ هزات ندنولچ ومه یباسح یتقو

. متسه منم دیمهف

ماس:سالم

. هنشخ شادص ردقنا ارچ نیا یااو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. سنودرم یلیخ ییادخ یلو

. نووج یماس :سالم سفن

ینکیم هاگن یروجنیا ارچ وخااا

؟ مدز یدب هفرح هگم

خی ی هکیترم

هزادنب مهب هاگن هی یتح هکنیا نودب

متسین مدا هک منم حلا. یوت نتفر یند اب

هک مدوب هداسیاو همسجم نیا یروجنیمه

تفگ یند

ندیدنخ مرووش نوا اب ییاتود مدعبهگید ایب مدزاب لا: یناد

دز درس دنخبل هی طقف نوا هتبلا

تروصلا جلف تفوک :یا سفن

چلا نوشتروص هک ییانوا نگیم هخا

. هجلف هراد چلا هک ییاجنوا هراد

. ییابیز جلف هتبلا

گنشق هک متسشن یند شیپ متفر منم

بصع یور هبور دشیم

وک؟ نم سورع سابل بوخ : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هدموارد هقدح زا یاشچ اب بصع و یند

هفایق هخا هدنخ ریز مدز هک ندرک ماگن

دوب هدش کمناب یلیخ نوشاه

یند اصوصخم

. مدیروخناب هشاب : سفن

مراد هشاب هک میروجره لا حره هب

اامنکیم جاودزا

هی هک تفر هرغ مشچ یروج هی یماس

مدرک کش شندوب رسپ یوت هظحل

یسورع سابل چیه تسین رارق امش ماس:

؟ یدیمهف نیشوپب

نوتسراچ هک تفگ یداد اب ور یدیمهف

دیزرل مندب

مدیمهف :ب..هلب سفن

متفگ یچ هک مدرک کرد هزات

هب دیاب ارچ نصا .نم مدیمهفنریخن : سفن

ممهفب نم هک یروج یند شوگ هرد ماس منک؟ شوگ امش فرح

تفگ
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نیا دیاب 2سلا نم ینی یند یااو ماس:

منک؟ لمحت ورت مهفن نوبز رهاوخ

نمزا شرمع یوت راب نیلوا یارب لا یناد

درک عافد

اساجنیا ششاداد هئاقآ یوووه لا: یناد

یزیچ نوچ دوب هدرک بجعت راگنا ماس

شاج هرس تسشن و تفگن

یشاداد مرگ تمد : سفن

میرکاچ لا: یناد

نینیشب و نینزن فرح ردقنا هشیم ماس:

؟ نوتاج هرس

اشوخ ساو هییوپاه منیا

هبذج نوووج یا

لبق دیاب مقاتا یوت ایب وشاپ ماس:

. میفرحب مهاب دقع

؟ شهاوخ ای دوب روتسد االن :نیا سفن

دوب روتسد ماس:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مهب هک ییاسک اب نم هدنمرش :پ سفن

؟ یکوا . مرادن یراک ندب روتسد

ی... هرتخد ماس:

شاهاب نم دایبات ورب وت یماس لا: یناد

منزیم فرح

هقیقد ات5 مریم ماس.نم هن یماس ماس:

شاب باال هگید

مدروارد ور منوبزشساو شتشپ باال تفریم تشاد

هرایمرد ادا نومیم ماس:

مدنوم تلا ح نومه یوت نم

شاهاب متفگ تهب هک نم یجا لا: یناد

. تفینرد

نک لمحت . هگید .2سهلا نکن یزابجل االمن

؟ هشاب

کرش هرخ هیبش وتفایق حاال هشاب : سفن

. نکن

دادیم متشپ هک ییاشحف هب هجوت یب مدعب

مدش نووج یماس هقاتا هدراو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. ههههیقاتا هچ وووارب

دیدپ دیدن وت ماس:ایب

یتدوخ : سفن

هلصوح لا صا هک مگب زااالن نم نیبب ماس:

هناگچب یاثحب ورج و ایزاب هرخسم نیا ی

کی. نیا مرادن ور

ییاجنیا تفلک لثم طقف وت هکنیا مود

. ینکب وماراک دیاب مه ینعی

ینک لمحت ومدنگ یاراتفر هکنیا مه

. یریم هک متاگشناد

نک تشوگ ی هزیوآ ور یزیچ هی نمضرد

نم یاراک یوت دیابن ، دیابن هجو چیه هب وت

؟ یتفرگ . ینک تلا خد

دمویمن باال مسفن لا صا

گس مدا هی تفلک مدش .االن نتفگیمن مهبرت کزان لگ زا اباب ی هنوخ یوت هک ینم

؟؟ داتفا ماوت ماس:اب

مرفنتم تزا : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هراد هار لد هب ماس:هه..لد

هیرگ هریز منزیم نیگیم االن امتح

هگا یتح میگچب نومه زا هن.نم اما

هی طقف هکلب مدرکیمن هیرگ منشکیم

مدادیم لیوحت لجوخ هدنخزوپ

. مدرک وراک نیمه االمن

. دروارد وشصرح یباسح هک مدز دنخزوپ هی

ااااااقآ هشلوا هزات

ورما ی هلصوح لا صا نوریب مدز قاتا زا

. متشادن وشایهن

. هنومیم یمخز ریش نیا

هب ارامش ملیکو هدنب ایآ مناخ سورع

یدامتعا ماس یاقآ بانج تقوم دقع

؟ ملیکو هدنب .ایآ مروارد

هلب ارتگرزب ی هزاجا :اب سفن

ندز تسد ندوب اجنوا هک یرفن هسود نوا

نوچ یش تخبشوخ مگیمن مرتخد اباب:

یش. ادج یاوخیم
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نیا نک تشوگ هیزیوا وریزیچ هی یلو

نکن یبصع ورام ماساقآ

دز ماس هب دنخبل وهی

دنخزوپ هیبشرتشیب هی دنخبل هی منوا

و میدرک یظفاحادخ اباب و یند اب الهص خدز دوب

ناهفصا میدرک نوشیهار

تشاذن یدامتعا هک نرب نیشاماب نتساوخیم

میتسرفیم ونوتنیشام نیرب امیپاوهاب تفگ

درک یضار ور اباب هتساوخادخ زا هک میند

نتفرو

شاباب و یماس و منوخ وت نم طقف االمن

شارداربو

شاداد اتود ماس مگب تفر مدای یتسار

. رایماسو ناماس یاه مسا هب هراد

بسچن شاداد ات ود نیا سکع رب یلو

ساقا یلیخ رایماس ششاداد یکی نوا

مدش روج شاهاب لوا نومه

هتفر باال نوماه هقهق یادص هک یروج
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

دوب.

هنورتخد هرغ مشچ شمه مگن هک مماس

تفریم

میرب ام نیایب اه هچب هگید بوخ : یدامتعا

. نیشن مناخ سورع محازم

دز. نم هب مکمشچ هی

مدش شقشاع دوب یبوخ هدرم یلیخ

هک انیا میرب یچ هساو اباب :اااا ناماس

مرادن یراک مهاب

یروا شدنچ هروج هی وشادص نحل مدعب

داد همادا و درک

؟ مممناخ سسفن هن هگمهرذگیم شوخ رتشیب مشاب نم هگا منک کف

وشباوج منم . دیشک ور مناخ سفن

. مدادن

متدروخ شهاگن نوا اب مزاب ورپ هک

ترس ییلا هیب ات نک سب ناماس ماس:

اااامدرووین
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یدش یتریغ مزیزع یخا : ناماس

یمهفب وتنهد فرح ات مدز ونیا : یدامتعا

هتشاداد نز نوا تریغ یب

؟ یییمهفیم

دیاب هشیمه ارچ . ممهفیمن ریخن : ناماس

. هشاب اقا نیا مهلا بوخ یازیچ

تسین شیب یهار هرس هی نیا هک نیا اب

هدز تهب یاه تروص هب هجوت یب مدعب

دز هنوخ زا ماس یبصع و شاباب نارگنو

نوریب

؟ هیهار هرس ماس ینعی

. مینزیم فرح ادعب :عب.. یدامتعا

میرب ایب رایماس

نینک ربص ماس:

نداتسیا تکرح زا نوشود ره

هش مولعم ازیچ یرس هی فیلکت دیاب ماس:

ادعب متفگ : یدامتعا

یلو... ماس:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

ندنوبوک ورد و نوریب نتفر

دوب رارق هک ییانوا لثم مهوت هیچ؟ ماس:

ندیمهف و ملوپ هساو ننک جاودزا نماب  

یدرک بجعت تسین نم مهلا تورث نیا

هرا؟ یریگب طقلا یاوخیم امتح

مدب تقلا ط ارمع نم یلو

یشکب رجز دیاب

؟ مشکب رجز دیاب یچ یارب نم اااو : سفن

منوخب سرد مدموا اجنیا نم مشدعب

هساو هن مدموا وت لا وما و ملا هساو هن

؟ داتفا . یشکرجز

نم ندز فرح زرط زا دموارد شاخاش

؟ داتفا ماوتاب : سفن

تساو مراد . ییورپ یلیخ ماس:

:هه سفن

نوشن تهب باالسابب تقاتا . تفوک ماس:

مدب

هنوسرتب ونم داوخیم لوخ ی هکیترم
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

اااارمع . مرایم مک نم هدرک کف

میراد تعاس هی ساجک سپ ههها : سفن

میدرگیم

میسریم نک بص ماس:

هک دوب یروج هی شندز فرح زرط

مدیسرت هتساوخان

وت ماس:ورب

یییره . یدموا اجنیا ات هک یسرم . یکا : سفن

؟ یایم اجک یوووه

دایم مشوخ سرتن و ورپ یایخد زا نم هبوخ ماس:

مدینش ورد یادص نییاپ زا نم

یلا حشوخ زا متشاد هظحل نوا ینعی

. مدرویمرد بلا

یزور هی یند نیا متسنودیم ییاااو

. هروخیم مدرد هب

. تفر شدوخ هیخی و درس دلج

سدنهم بانج دینکیمن زاب ورد :هه.. سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ یبلا ق

موجه متمس تساوخ دش یشحو هرابود

دش هدز رد گنز هرابود هک هرایب

ینودیم تدوخ رگو یدنبیم وتنهو ماس:

منکیمراکیچ

ینکب ینوتیمن یطلغ چیه : سفن

ینم هنز امسر وتاالن منوتیم اقافتا ماس:

مور نتخی خی بآ لطس هی راگنا شفرح نیا اب

تفر اه هلپ هتمس هبو دز ژدنک دنخبل هی

مش جراخ کش زا دش ثعاب یند یادص

مدوب هتفرن انیا هگم

ارچ منیبب نییاپ مدرک اه هلپ زا ومرس

مدینش ور یند یادص . نتشگرب

شتسا ر مدموا االن هدنمرش شاداد لا: یناد

. متشاذگاج وملیابوم نم

نوشهب هک ننم هرظتنم همه هک ینودیم

متشگرب نیمه هساو مگنزب ای مدب ما یپ

تفگشمخا نومهاب دزن مدنخبل هک یتح ماس
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

رادرب وربایب هشاب ماس:

اداد یسرم لا: یناد

شهاوخ ماس:

فرح دب شاهاب ردقچ مشاداد هراچییاااو

. هنزیم

یند :سالم سفن

؟ یرادیب زونهوت هجوج لا: یند

هک. ینیبیم : سفن

ههههلعب لا: یناد

ودنفسوگ وزب یادا مگب تهب هعفد دنچ : سفن

هگید نک شوگراینرد

تفگ امش نوچ مشچ لا: یند

نم یدش ممحازم یلیخ هگید بوخ : سفن

. مباوخب مرب

نوووج یند ریخب بش

. مدرکن باسح مدا منوا لا صا

.اولا منکب ادخورت هن

یجا شوخ بش لا: یند
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. مدرک زاورپ مقاتا هتمس هب

هش. یشحو هرابود تسین دیعب نیا زا

یییناور

ااامدیشک سرتسا زورما ردقچ ایادخ فوووا

منوا مدرک هیرگ نم یاو ... هبوخ مزاب

زوغلا ی نیا یولج

دوش ایرد یهگناو ددرگ عمجهرطق هرطق دنچره دوب.... هرطق هتبلا

. هدشرعاش یبش هفصن سفن پکب ریگب

حاال نزن ییکوا

متفر مزانان باوخ هبو مدرک لفق ورد

مراد تراک نک ابورد نک، زاب ورد ماس:

مرب ماوخیم تسرد ومنوحبص ایب اباب

؟ یدیپک یوووه

تدوخ متتفلک نم هگم تفوک :یا سفن

. هگید نک تسرد

متفر نم سپ هشاب سایروجنیا ماس:اااا

یدموا شوخ : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

وووورپ ماس:

خلا :یب سفن

بدا ماس:یب

بدا :اب سفن

ور رد ور نکزاب ورد یراد تارج ماس:

مینزب فرح

ورد ور دعب ایب ورب حاال هزیچ .. مما : سفن

. مینزیم فرح مهاب

تفر و تفگ وسرت هی بل ریز

منکراکیچ بش ات نم حاال بووخ

هاگشناد مان تبث مرب دیاب ادرف یاو

هشاندشرادیب دوز هحبص نیا رتدب همه زا

هنوخزپشآ یوت متفر و مدرک زاب وقاتا هرد

هفیثک اجنیا ردقچ فووا

. یکز هتفگ لچک نسح .هب نومچب هزیمت ردقچ هللا شام

؟ مروخب یچ نم حاال بووخ

هب. هب مدید مدرک زاب ولا چخی هرد

تسه 3ای4ات یگب هک یچره زا
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. هنکیم تفوک نیا ردقچ

. هروخیمن مهب منصا شلکیه هزات

اااهبلا ج

متشادرب ودوب متسد همد هک یچره

ندروخ هب مدرک عورش و

زونه هک یا هچب دیاب حلا ره هب بوخ

هگید هش تیوقت هدشن دیلوت

ممودکچیه و مدروخ ریس هلد هی خالهص

. مدرکن عمج

منک؟ عمج نم هنوا ی هنوخ

ممشچ هک نویزیولت هتمس مرب متساوخیم

شلیمدرت هب دروخ

. هنزیم کمشچ مهب هههوا

متسد هک لیمدرت یور مرب متساوخیم

لیمد رت هلقب هنودلگ هب دروخ

تسکش قرتش و

ااادوب ملگشوخ

هئاپ و تسد هریز نیا هچ نم هب بخ یلو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مدش لیمدرت راوس و مدرکن یهجوت شهب

. هلگشوخ هبوخ

تفریم شدوخ هساو مورا تشاد یروجنیه

متشادرب ودوب ملقب هک یبا ی هشیشمدش هتسخ مدرک ساسحا هک

دش دنت مدید هک مدوب هدروخن پلقود

متسد زا با هک نیمز مداتفویم خم اب متشاد

؟ اجک .حاال داتفا

و لیمدرت یاه یشک میس نیا یور

... تخوس لیمدرت

. دشیمن نشور مدرکیم یراکره

باصع شبحاص هلثم منیا منک راکیچ وخ

. هدرک یطاق هرادن باصم

هتمس مداتفا هار و مدرکن یجوت شهب

منک تسرد راهان هک هنوخزپشآ

منک؟ تسرد یچ حاال بووووخ

دادعتسا یزپشآ وت ردقنا هللا شام هک منم

. منوزوسیم هشیمه هک مراد

یزور هی وت تفگیم مهب یند هشیمه
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. یشیم اشوم هزپشآرس

. میزبس همرق قشاع نم یاااو

نم. هیزپشآ اب دوش هچ

دز. مرس هب یناطیشرکف هی

تساو یزبس همرق هی ماس اقآ اهاهاهاه

یروخب متاتشگنا هک منک تسرد

؟ مزیرب یچ شوت دیاب حاال

. نوووج نامام ااااهآ

متفرگ ونامام هرامشو متشادرب ونفلت

هلعب : نامام

بجع ؟هچ ییوت یخد سالم :ااا ناماممدوخ یمامرب :سالم سفن

یدز نم هب یگنز هی امش

امداتفا هار هزات بشید نم هبوخ نامام : سفن

هدز گنز هک یاوخیم یچ وگب :حاال نامام

راک دیاب هشیمه هگم ناااامام : سفن

؟ منزب گنز هک مشاب هتشاد

ووووگب : نامام
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

منودب متساوخیم شتسار ... ممما : سفن

منک؟ تسرد همرق دیاب یروطچ

وگب..... :پ نامام

و متفرگ نامام زا وشتخپ روتسد خالهص

ندرک تسرد هب مدرک عورش

؟ دایمن ارچ سپ 10 تعاس

مدروخن مراهان نیا رطاخ هب نم

مدینشرد یوت ودیلک شخرچ یادص

متفر شتمس هب ودب ودب

؟ ییاجک وت تسه مولعم چیه : سفن

. متسخ رونوا ماس:ورب

مرادن وتلصوح

؟ متسخ یچ ینعی : سفن

. مئاد هچ تقوتم هچ متنز نم

وتلصوح لااالن صا دنبب وتنهد متفگ ماس:

مرادن

ماش تساو حاالایب بوخ یلیخ :ااا سفن

. نوریب دز هقدح زا شاشچمدرک تسرد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نم؟ هساو منوا ماش؟ یچ؟وت؟ ماس:

) منشت تنوخ هب )هک مناجزا رتزیزع هرسمه :هلب سفن

؟ یراد ماس:مک

:اه؟ سفن

؟؟ یداد در مگیم ماس:

دشرید ماش ایب نزن فرح : سفن

مایم ورب یکوا ماس:

هار هنوخزپشآ هتمس هبو مدز یناطیش دنخبل هی

مداتفا

ردقنا هک مشتشروخ دوب. هتفرگ هت هک شجنرب

. کمن یایرد دوب هدش مدوب هدز کمن

. شرت هشرت متخادنا ومیل هدات هزات

دوب. هدش هل هک مشایبول

مایند هزپشآ نیرتهب هک مگب منوتیم تارج هب ینعی

معضو مرب یزپشآ هیکالس دش لطاب هشاب مدای

. هبارخ یلیخ

. مدنیآ هرهوش هراچیب
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. نییاپ ندموا و نداد راختفا ماس اقآ هرخ باال

دمآ. نامشوخ شترپسا هپیت زا هبوخ هبوخ

یدن نومنتشک ماس:حاالهب

... طقف :هن سفن

؟ طقف ماس:

لا متسد نیا اب منوا یدنبب وتاشچ دیاب : سفن

یراد یا هشقن هی متسنودیم اباب ماس:ورب

مدرک تسرد قشع یلک اب ونیا .نم هگید روخب ایب وت نووج هب :هن سفن

رواب منک کف هک مداد نوشن تحاران ومفایق مدعب

درک

طرش هی هب یلو یکوا ماس:

یچ؟ : سفن

منکیم یفلا ت یشاب هتخیر شوت یزیچ ماس:هگا

هشاب : سفن

زیم هتشپ تسشن منوا متسب وشاشچ

هنومب سالم هک دنوخیم اعد شدوخاب تشاد

دوب هدش هزمان یلیخ شفایق هخا دوب هتفرگ مدنخ

شنهد یوت تشاذگ هک وقشاق نیلوا
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

ندرک زاورپ و یلدنص ندش ترپ اب دش یواسم

ییوشتسد هتمس هب ماس

. مدوب هتفرگ وملد هدنخ زا منم

شفایق نوریب دموا هک ییوشتسد زا

دوب. یندید

دوب. ندشرجفنم زرمرد ینعی

هک هدش ییاواگ نیا هیبش لضفلا باای

. یتفرگ نوشولج زمرق هچراپ

مدوخ ود تلا ابح هنک هلمح متمس هب دموا ات

. مدرک ترپ مقاتا یوت ور

هنیبب ور نودلگ و لیمدرت هگا هوا هوا

؟؟؟ هنکیم راکیچ

. منوخب ومدهشا دیاب بشما منک کف

... مسب

دید یاوسسسسسسسسسفن ماس:

رد نم تسد زا هدنز بشما وت سفن ماس:

نم. هلگ شاب نئمطم . یایمن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

رررروعشیب دوب مگرزب نامام یوداک نودلگ نیا

. میتفر میدوب نابرهمانرگا میتفر میدوب نارگ هراب رگا

یش میاق اج نوا ینوتیمن هک دبا ماس:ات

هگید نوریب یایم هرخ باال

ممممممملیمدرت

؟ یدنوزوس وت منیا

تتتتتتتتتمشکیم

. ناپو تسد یولج وت هلیاسو بوخ :ااا سفن

ورت حهلا نم ادخ هب ییورپ یلیخ ماس:

نک ربص حاال مریگیم

هناد هبنپ دنیب باوخرد رتش :هه.. سفن

منودیمن وشیقب .. دروخ یناش غرم مخت یهگ

؟ مدش مغرم رتش هگید ماس:حاال

یدوب : سفن

نکن کف دایم مباوخ عفلا نم نیبب ماس:

مریگیم وتلا ح ادرف . ااااامدروا نک

هگا مریگیم وتلا ح ادرف یتفگ مبشید : سفن

. ینک تقد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

تشاد منک کف دمویمنرد شادص هگید ماس

. دروخیم صرح

متفرگ وشلا ح هک ملا حشوخ ردقچ هک یاو

لک لک ش رهوش اب مدآ هدیم حلا ییادخ

هنک.

باوخ زا محازم یاه کغلا یادصاب حبص

. مدشرادیب مزان

یه نم هرس باال ندموا تفووووک یا

. مدشرادیب اباب هشاب راغراغ

؟ سنوخ یماس االن ینعی

. هنکب داوخیم یراک ره نصا منهج هب

مدروخ زیل اه هلپ ی هتسد وزا مدرک زاب وقاتا هرد

. هدیم حلا یلیخ نییاپ متفر

. داوخیم تنطیش ولوچوک هی ملد

) مدرکن اتحاال هکنیا )هن

یند ی هرامش و متشادرب وملیابوم

داد باوج هدیسرن قوب هس هب متفرگ ور
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

لا:هلب یناد

. مدوخ نودیم چهلا :سالمرب سفن

؟ یروطپ روطچ . مدزاب لا:ساالماا یناد

؟ مدزاب یتفگ نم هب وت :زاب سفن

دددوب هدیگنت تارب ملد یجآ لا: یناد

لا صا نم یلو : سفن

تهب نم یرادن تقایل لا صا شششیا لا: یناد

منک. تاساسحا زاربا

؟ ینکیمن تیذا هک ورام یاداد نیا یتسار

متفگو دز یناطیش هدنخبل هی

امش یاداد دیاب یچ هساو .نم هههن : سفن

. هنکیم تیذا ونم نوا منک تیذا ور

. هدیم باذع ونم ردقچ ینودیمن

منودیم دیعب نم دنچره ؟ هنکیمراک یچ لا: ینادینودب هگا

یرایب مک وت

مدیم وشافطل باوج منم . مرایمن هک همولعم : سفن

ددددصرد دص

. یشیم ممحازم یراد هگید یکا لا" یناد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مراد راک یلک هک نک عطق

هک ندز فرح نماب هیراختفا مزیزع : سفن

. یرادن وت

یناااه لا:یاب یناد

چهلا. :یاب سفن

. مدرک عطق و هدب همادا متشاذن

. هنوخ یوت منزب یتشگ هی مرب

) هنکن یراکبارخ هگید مراودیما (

هک مدزیم تشگ هنوخ یوت مدوخ هساو متشاد

. دروخ گنز هنوخ نفلت

:ولا؟ سفن

؟ ملگشوخ یروطچ . مزیزع مرسمه ماس:سالمرب

؟ تفگ یچ االن اه؟نیا

؟ یبوخوت :سالم سفن

؟ دوبن بوخو دز فرح وتاب هشیم هگم ماس:

یتراپ میرب هرارق بشما مگب متساوخیم

. میرب مهاب متساوخ همرتخد تسود دلوت نشج
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

تسوددلوت هگیم هدز گنز . هئورپ ردقچ نیا

. قباس هگیمن هزات . همرتخد

یک؟ مزیزع هشاب : سفن

. شابرضاح هنوخ مایم 6 تعاس ماس: . مدیمهف شثکم زا ونیا دروخ اج راگنا

عفلا ملگ هشاب : سفن

ماس:یاب

نو. ریب هنزب شزا نشجات دص هک مدب تنوشن ینشج هی

؟ هربب ونم ارچ هنرگو هراد یا هشقن هی منئمطم

؟ مشوپب یچ حاال بوخ

. مدرک زاب ومدمک هرد

دوب. موناز ات هک هاتوک دیفس سابل هی

ییلا وباالشط یکسورع لدم شنییاپو

. متشادرب دوب

. مدوب هدیشوپن رتشیب ونیا راب هی

. مشوپیم ونیمه هیلا ع بوووخ

کشخ مماهوم زونه 5نم تعاس هوا هوا

مدیباس ومدوخ متسنوتیم ات یلو . مدرکن

. هنومب شاج منک کف
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

رف یاهوم . مدرک رف یدوگیباب وماهوم

. دایم مهب یلیخ

) اازمرق ( زمرق هیرژه ممشیارآ

مدز. مک یلیخ هنوگ ،رژ ردوپ مرک اب

تسرد لگشوخ هشیمه لثم هک مماشچ

مدرک

. مرادن مک یزیچ هگید بوووخ

. مدش یرگیج هچ یلو ااامینومدوخ

ییوله نیچمه هک یماس حلا هب شوخ

. هدموا شریگ

.فن... یسفن ، سفن ماس:

. هنزب صقانهتکس دوب کیدزن دروخ مهب شمشچات

؟ ییاجک ومعوووه : سفن

یدرک تسرد وتفایق بجع هچ هزیچ .. مما ماس:

هداتفا بقع مدرکیم کف عقوم نوا ان

دوب. لا وگنم هیبش تفایق

مدرکیم کف هک مهاردقنوا هن منیبیم االن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یتسین دب

یااو هگیم االن میدرکیم کف شاب ورام

یدش لگشوخ ردق هچ سفن

. هنزب افرح نیا زا ارمع نیا هن یلو

؟ میرب بوخ ماس:

میرب :هرا سفن

تمس میداتفا هارو میدش شنیشام راوس

. شررررتخد تسود دلوت

وش هدایپ ماس:

اجنیا متشادن دصق نم میتفگیمن : سفن

. منیشب

؟ یکا ینم هرهاوخ اجنوا ماس:وت

؟ هشیم تحاران هیخد ییخا : سفن

تحاران نوا لا صا مرادن تسود منم ماس:هرا.

دش. رید میرب ایب .حاالمه هشاب

؟ ساجک هگید اجنیا وووواو

متمس هراد هک مدید وررتخد هی رود زا

. دایم
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. هراد یلکیه هچ نووو ژ

ین. شندب یوت سالم هیاج .هی هیلمع شاج همه یلو

االنزا نیمه تساوخیم ملد فووووپ

مش. جراخ اج نیا

. مدرک غاد دوب. هتفرگ یلیخ شاوه

نم هبور دزو روا شدنچ هدنخبل هی ماس

تفگ

وشفرح هک نم هقشع زا منیا ناج سفن ماس:

نلا. رط مدوب هدز

. سفن هنم هرهاوخ منیا ناج نلا رط

درک. زارد متمس وشتسد نلا رط

متخبشوخ طرالمن نم ملگ نلا:سالم رط

هید. مدیمهف فوووا

متشاذگ شتسد یوت خی یلیخ ومتسد منم

. متفگ متخبشوخ هی طقف و

یراد یزان یجا نووو ژ یماش نلا: رط

هنزیم فرح زان اب هچ نوو ژ یماش ها ها
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هدنخبل وهی یسرم هی متسنوت طقف

. منزب یعونصم یلیخ

. میرب مقشع ماس:هرآ

نداتفا هار نم یولج و نتفرگ ومه هتسد

رارد اجنوا وتاسابل ورب مناخ هلگشخ نلا: رط

یسرم هشاب : سفن

مدروآرد کلکش هی شتشپ متفریم متشاد

دید دوب هداسیاو رت رونوا هک هرسپ هی هک

دش کیدزن مهبو دز روا شدنچ دنخبل هی

:سالم.هن سفن ؟ یدیم ییانشآ راختفا . رگیج :سالم هرسپ

هگید یبوخ نیا هب رسپ ارچ :اوا هرسپ

. ینکادیپ یاوخیم اجک

وشن محازم رونوا ورب افطل :اقآ سفن

. رونوا ورب مگیم ماوتاب : سفن

. هگیدایب ؟ ینکیم زان ارچ :ااا هرسپ

مگیم یمهفن نوبز وت ردقچ یاااو : سفن

نمیخوام

ومباصعا یفاک ی هزادنا هب سسسیه ماس:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یدرک دروخ بشما

میرب شوپب

وراهوداک هزات هدوز هک زونه یماش نلا:اما رط

میدرکن زاب زونه هک

داتفا هطیرفا نیا هب ممشچ هزات

یکی هرطاخ هب دیابن هک ام هزات نلا: رط

نوماراک (زا درک هراشا نم )هب هگید

. میتفویب

ننننینک سب ماس:

میرب دوز شوپب وشمگ ورب

نیا زا رتشیب دادن هزاجا مرورغ هگید

. منومب اجنوا

مدنوبوک ورد و متفر ماس هنیشام هتمس هب

راوس بضغریم هیپک یا هفایق اب ماس

دش. نیشام

هنکیم اگین دب ردقنا ارچ نیا هوا هوا

نم.... نیبب : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نومنیب یفرح چیه هنوخ هب ندیسرات . مینزیم فرح هنوخ دنبب وتنهد ماس:

. دشن لدب درو

ماس. هاگ یب واگ یاه هاگن زا ریغ

نییاپ وشمگ ماس:

. وشن راه حاال بوخ یلیخ : سفن

ومتسد دشو گس مدز وفرح نیا ات

هک نییاپ درک مترپ دزو گنچ تدشاب

دایب نوخ و هروخب راوید هب مرس دش ثعاب

؟ یشحو هتچ وووه : سفن

دش؟ تچ ماس:

هسرپب وملا ح داوخیملا ثم اگن

؟ یبوخ امش مبوخ : سفن

منیبب نوخ هک مدوبن ییانوا زا یگچب زا

مرب فعض و شغ

یساسا مراد تراک هک هنوخ میرب وشاپ ماس:

هنورذگب ریخ هب ادخ فوووا

ناه؟ یتشاد راکیچ یماک اب ماس:وت

متشادن یراک امش نووج یماک اب نم :اباب سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

تشاد راک نم اب نوا

؟ روظنم ماس:

یرخ وت ردقچ یااو : سفن

ااانزب فرح تسرد ماس:

متسین یند نم

هرخ؟ یند ینعی خخخ : سفن

هدش یچ منیبب نک فیرعت لوا ماس:حاالزااا

فیرعت شساو رخا ات لوا زا وزیچ همه

مدرک

داد شوگ سکلیر یلیخ منوا

؟ یتسار : سفن

ماس:اه؟

؟ مدش وت سومان یک زا :نم سفن

یدش منز هک یعقوم نومه ماس:زا

؟ یتفرگ

مباوخب مریم نملا صا ششیا : سفن

یدش ورپ زاب مداد ور تهب هرذ ماس:هی



56

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

پکب ورب

متفریم میتفگیمن : سفن

؟ مدنبب ای یدنبیم وتنهد نیبب ماس:

ردقچ منیبیم منکیم کب ...االنهک مما : سفن

ریخب بش . اادایم مباوخ نم

یا. هدقع ی هرسپ ها ها

مدشرادیب باوخ زا ممکش یادصاب حبص

دیاب هشیمه میباوخب ام نتشاذگ هگا هههها

ااامش رادیب محازم هزیچ هی یادص اب

یور متسشن و مدرک نشور زاس ییاچ

هش. تسرد ات یلدنص

هک مدرک عمج وزیم و مدروخ ومناحبص

. دموا ممحازم هلیابوم یادص

هیند هک نیا ااا

ترتگرزب هردارب اباب روعشیب هیچ ناه لا: یناد ناه؟ : سفن

. نزب فرح تسرد

؟ یبوخ ملگ. هشاداد :ساالمااا سفن

؟ نروطچ اه هچب و نز
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

ننوسریم سالم نبوخ لا: یناد

؟ ساجک امش هگس هرهوش

هراک هرس : سفن

؟ یدرکیم راکیچ ماس:اها.

متساوخیم هرازب یمحازم هی هگا یچیه : سفن

. منیبب رکیپ هام

دش؟ یچ یدید یاااو لا: یناد

دش؟ شقشاع دمحا یتسار :هن سفن

هک مگیمن ونوا لوکسا یااو لا: یناد

یچ؟ :پ سفن

ینکیم هتکس مگب لا: یناد

هگید وگب :ها سفن

نارهت ... ناریا دایم هراد دلا لا:یم یناد

وووگن غورد : سفن

تفگ همع هیچ.. مغورد لا:ااا یناد

متقشاع ادخ یاااو

عفلا مگنزیم تهب ادعب نم هشاب : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یاب یکا لا: یناد

لبم یور شمتخادنا و مدرک عطق ور یشوگ

نووووج خآ

؟ دموین نیا ارچ سپ 1 تعاس ها

شحف متساوخ رد هتمس مدرک شهجنوریب مدموا رکف زا دیلک یادص اب

ی هنحص ندیداب هک مدب شهب دابآو دج

متفویب سپ دوب کیدزن ور هبور

؟ هنکیمراکیچ اجنیا نیا

؟ یبوخ ملگ. هیجا ماس:سالمرب

. مدموارد کوش زا هزات

مرتحم حلا طصا هب مناخ :سالم.نیا سفن

؟ ننکیمراکیچ اجنیا

؟ همنز تروظنم ماس:

یچ؟ یچ.. : سفن

. مدرک هغیص ونلا رط نم مگیم ماس:

؟ ینزیم رز یراد ارچ : سفن

مدرک شغیص ، همنز یچ ینعی

تشاداد نز هب یاوخیمن سفن ااااو ماس:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ یگب کیربت

شاب دوز

مدابآ دجو تفه هک درک یوجی وشاشچ

ممشچ ولج ندموا

متفر نلا رط هتمس مدق هی

دوب نلا رط بل یور هنادنمزوریپ هدنخبل هی

دمویم رد مصرح رتسیب هک

هشاب کرابم : سفن

مدز ماس هب هنت هیو مدز. دنخزوپ هی

متفر اه هلپ هتمس هبو

هتفرگ نز نم هساو هتفر واگ ی هکیترم

دوب هتفرگ میتس هچژ مناخ یریبکیا شیا

نننومقاتا یوت رایب ورام ماش سفن ماس:

دایبرد مصرح هک داد شک ونومقاتا

مدروین ممورب لا صا نم یلو

متفگو مدز دنخبل هی

یشاداد هشاب : سفن

مروخیم صرح نم شراک نیا اب ثملا هدرک کف
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مگب دیاب یلو

. ترااااااز

مداتفا هار نوشقاتا هتمسو مدیشک نوشساو ونوشماش

؟ منزبرد ینعی

منزب رد یچ هساو واب هن

وت. متفر متخادنا ومرس واگ هثم

دوب. هدنوماو منهد

اسانوازا ماام هرهوش نیا فووووا

ملد هظحل هی طقف ، هظحل هی شتسار

مشاب یرط نیا هیاج تساوخ

ینکیم هاگن ورام زب نیا یداسیاو ارچ ماس:

هگید ورب رازب وراذغ

دروخ رب مهب راب نیلوا یارب

یروج نیا مشتفلک نم هدرک کف نیا

؟ هنکیم هراتفر ماهاب

دیسرب نوتراک هب امش هشاب : سفن

هرت مهم

نوریب مدموا و مدیبوک مهب ورد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نیباوخب بشما امش متشاذگ نم هگا

. تخت یورمتخادنا ومدوخ و متفر مقاتا هتمس هب

منکراکیچ حاال بوووخ

...هن نوشمنوسرتیم مممما

...هن منکیم شتفخ ونلا رط

شللو نصا ها

باوخ هب شلا ورب متشاذگ هک ومرس

متفر ورف یقیمع

اادوب یبوخ باوخ هچ شیخآ

هتمس هبو مدش دنلب تخت یور زا

. مدرک شزاب و متفر قاتا هرد

مروصت سکعرب نوریب متفر هک رد زا

. یرط هن دوب ماس هن

. متحار ررررتهب

نویزیولت هتمس وهب مدروخ ور منوحبص

دش هدز رد گنز هک متفر

مدرک هاگن رد هب بجعتاب

؟ هشاب هنوتیم یک ینعی
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. مدرک زاب ورد

دوب. هدنوم زاب منهد ناجیه و بجعت زا

:یماالداا سفن

ملگشوخ منوووووج دلا: یم

متتفرگ اوهور هک دلا یم لقب مدیرپ

دوب هدیگنت تساو ملد یلیخ یااو : سفن

؟ یدرک ادیپ اجک زا وراجنیا

نوا زا ریغ هگم ... تلوضف هشاداد دلا: یم

وت هن...ایب هک همولعم : سفن ؟ هدب رامآ داوخب هک تسه مه یا هگید یسک

وت دموا ردو رانک تشاذگ وشکاس دلا یم

تمنوزچب هک هنم هتبون بشما زا اهاهاه

مممماس اقآ

؟ یتفرگ هنوخ : سفن

وبجم نیمه هساو ، مدرکنادیپ زونه دلا:هن یم

تفگ یند ینعی ، تشیپ مایب زورما مدش

؟ تسین یلکشم هک ترسمه وتو هساو

مزیزع :هن سفن



63

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هرازب هماس نیا هگا حاال

ربخ؟ هچ هگید بوخ : سفن

؟ یتفرگن یجراخ نز هک اجنوا

دوب اجک نز واب دلا:هن یم

میدز فرح یزیچره زا دلا یم اب بش ات

میدشن هجوتم هک دوب مرگ نومکف ردقنا

وت. دموا ماس

یوت نم هگید نینک روصت نوتدوخ حاال

دمواو درک زاب ماس ورد هک مدوب دلا یم لقب

وت.

هنورذگب ریخب وبشما ادخ ینعی

یطلغ هچ نم ی هنوخوت یراد ماس:وت

؟ ینکیم

؟ یدرکیمراکیچ یتشاد مگیم هدب. بااااوج

؟ هچوت :هب سفن

؟ ینم لوضف هگموت

متفربقع مدق هی هک دمواولج مدق هی ماس

نیمز یور مدش ترپ مکحم دز هک یکچاب
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

دوب متروص یور متسد و مدوب کشوت

درک؟ یطلغ هچ نیا

؟ یدروخ یهگ هچوت : سفن

هرابود و مدش للا لک هب شیدعب هکچاب

مداتفا نیمز یور

هاگن ورام دوب هداسیاو تسام نیا مدلا یم

درکیم

هکشوت نم ثم منوا هراد مقح هتبلا

مدادن شرج ات دنبب وتنهد سفن ماس:

یییییدیمهف

ناه؟ ینکیم دنلب تسد نم رو یقح هچ هبوت : سفن

؟ ینم هیکوت

؟ یمقشع

؟ یمرسپ تسود

؟ یمدزمان

هک ذغاک هکیت هی نوا هب وتلد هنکناهآ

؟ یدرک شوخ یمرهوش ثملا

هک مگب امش هب دیاب نم مرتحم یاقآ هن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

تسین طوبرم لا صا وت هب نم یاراک

اباب هن ماس:ااا

اباب. :هرآ سفن

. منیبب نک بص لا صا

مداد همادا هک درک ماگن یلا وس

ورگید یکی یتفر هک ییوت هب دیاب نمینکیم ییوجزاب ونم ردقنا هک امش : سفن

؟ مگب یچ یدرک هغیص

ی هزادنا بجعت طرف زا شنهد هک دلا یم

دوب. هدش راغ

. تخبدب تشاد مقح

یاوخیم .. نیاوخیم .. هزیچ مگیم .. مما دلا: یم

نینکن لوعد نم رطاخ هب مرب نم

یرب دیاب هک همولعم ماس:

یاج هب نم هک درک شهب هاگن هی مدعب

دش. سیخ مراولش دلا یم

ظفاحادخ سفن دلا: یم

متفگ هک رد هتمس تفریم تشاد

اااسیاو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هک درک مهاگن یلا وس و تشگرب دلا یم

متفگ

یریمن اجیه :وت سفن

؟ ههئوت هتسد هگم ماس:

هنم هتسد هک :هلب سفن

مریم منم هرب دلا یم هگا

ینکیم طلغ یلیخوت ماس:

یرادن مندروخ بآ قح نم ی هزاجا نودب

یرازب دیاب منومب یاوخیم هگا سپ : سفن

هنومب مدلا یم

؟ مرازن هگاو ماس:

مهاب وت یاباب و نم یاباب منک کف : سفن

؟ بوخ ماس: هن؟ نکیرش

. بوخ هک بوخ : سفن

اعطق هروخب مهب ووت نم ی هطبار هگا

هروخیم مهب منوماردپ ی هطبار

اصوصخم هشیم نوماردپ ررض ثعاب نیاو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هنم یاباب هشود ور اراک رتشیب هک وت هردپ

تاباب ررض هب هک یاوخیمنوت :حاال سفن

هن؟ هش مومت

گرزب ور یهار هرس هیوت هک اصوصخم

. هراد تندرگ هب قح یلیخو هدرک

یبلا ق سدنهم هن هگم

یولج وشرورغ نتسکش یادص حوضو هب

مدینش دلا یم

لوبق مدآ ثم تساوخیم هچ نم هب وخ

هنومب دلا یم هنک

نکب داوخیم تلد هک یطلغ ره لا ماس:صا

وتاراک نیا هشاب تدای یلو

دشوحم نوممشچ یولج زا تعرس هبو

سفن یدرک یهابتشا یلیخ هراک دلا: یم

یییلیخ

ینومب هرازب تساوخیم هچ نم :هب سفن

درم هرورغ نتسکش یمهفیمنوت دلا: یم

گرم ینعی درم هی هساو هبیرغ هی یولج
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هتیولوا رورغ درم هی هساو

نوریب تفر رد زا نم هب هجوت نودب

؟ ندرک یروجنیا ارچ انیا اااودیبوک مهب ورد و

؟ متسکش وشرورغ نم اعقاو ینعی

ماپورپ هب تساوخیم هچ نم هب نصا ها

. هچیپن

مدیبوک مهب ورد و متفر مقاتا هتمس هب

ینابصع مدلا یم هتسد زا یلو ارچ منودیمن

.. مدوب

؟ تفرگیم ونوا هفرط دیاب یچ هساو نوا

دایم مدب ادرم ی همه زا دعب هب نیا زا لا صا

یدج امش مدز دایز افرح نیا زا نم هتبلا

. نیریگن

باوخزا رفن هی دادیب وداد یادصاب حبص

. مدش رادیب

. هماس یادص هک نیا ااا

؟ هنکیماوعد یکاب ینعی

متفر نییاپ اه هلپ زاو مدرک زاب ورد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. ههههنلا رط هک نیا

دوب. نوخ قرغ شتروص

? شتدز ماس ینعی

..هه وشقشع منوا

ماس : سفن

. متمس نتشگرب نوشاتودره

؟ هدش یچ : سفن

هاگن مهب هتسشن نوخ هب یامشچ اب ماس

تفگ و درک

تقاتا وت وربوشمگ مرادن وتلصوحلا صا االن سفن ماس:

هنکیم یروجنیا متفگ یچ نم هگم اااو

نلا رط هتمس متفر و مدرکن هجوت شهب

؟ یبوخ : سفن

ور زجع و مشخ هکدرک مهب هاگن هی نلا رط

تشاد مهاب ودره

مبوخ نلا:هرا رط

هک هش دنلب هک مریگب وشتسد متساوخیم

هدش هدیشک تدش هب تشپ زا متسد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ تقاتا وشمگ متفگن وت هب نم هگم ماس:

سفن ینکیم یزاب نم هباصعاب ردقنا ارچ

مریم هرادناوعد هک نیا بوخ .. مما : سفن

مداتفا هار مقاتا هتمس هبو

اه هشیم شیزیچ هی منیا

هکچ یادص هرابود هک متفریم متشاد

مدینش ور ماس

ورن تفگیم ملقع هک نییاپ مرب متساوخ

باال متفرو مدیشک ومار نیمه هساو

هساو متفریم دیاب زورید نم یتسار ااا

مان. تبث

. مرادن تصرف رتشیب هک مهادرف ات

سسفن یااااو

. مقاتا هتمس متفر و نیمز هب مدیبوک وماپ

اجنیا دیاب انیا رطاخ هب همنشگ نم هها

مش. سبح

متفر نییاپ اه هلپ وزا مدرکزاب وردتش

؟ هدش یروجنیا ارچ هنوخ ادخ یاااو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. تسین طرالمن

تشاد و دوب هتسشن هشوگ هی مرایماس

دیشکیم راگیس

. نومتسد ور هتفویب هریمن ایادخ

متفر شتمس هب مدق هی

؟ یبوخ ومع یوه ماس... ... ماااس : سفن

شزمرق یاشچاب باالو دروا وشرس

مدش ور هبور

اجنیا نیشب ماس:ایب

لوبق مدیسرتیم هک تفگ مکحم ردقنا

. منکن

. متسشن شلقب و شتمس متفر

؟ ینودب نم یگدنز زا یاوخیم ماس:

متفگ یلو مدرک بجعت شلا وس نیا زا

:را..هرا سفن

فیرعت وت هساو ماوخیم ارچ منودیمن ماس:

مش. خیلا داوخیم ملد یلو منک.
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هدرم هی یولج بشید وت یتقو شتسار

تسکش مرورغ یدز وفرح نوا هبیرغ

تسکش مدب

دوب یهار هرس هک ینک کرد ینوتیمنوت

. هراد یسح هچ

هچ هنزب ترسوت ونیا تردارب زوره هک نیا

وتردمه یتشاد وتردام مه وت نوچ یمهفیمن . هراد یسح

. وتردارب مه

یشاب نم هیاج ینوتیمن لا صا

نم... نیبب : سفن

نک شوگ طقف سیه ماس:

دوب 18سملا نم هک شیپ سهلا دنچ

متسین هداونوخ نیا ی هچب هک مدیمهف

نتخورف لوپ رطاخ هب ونم مردپ ردام

ی همه یوت هک یسک .. یدامتعا هب منوا

درکرپ ومردپ و ردام دوبمک اه سلا نیا

مساو

تدارم فقو رب یزیچ همه هشیمه یلو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

تسین

هک... زور هی

ربخ مساو مروخیم هوهق متشاد ماس:

. ندرم مردپو ردام هک دموا

یسح هچای منکراکیچدیاب االن متسنودیمن

. مشاب هتشاد

دوب. یگنگو مومهفمان سح

) هگیموشنامام ( ندروا ایند هب ونم انوا متفگیم فرط هی زا

و ندرک لو ونم انوا متفگیم مفرط هی زا

مش. تحاران ارچ نتفر

نوغاد و یبصع زوره نمدعب هب زور نوا زا

هک... نیا ات مدشیم رت

. میگدنز یوت دموا اهر هک نیا ات

. متشاد شسود یلیخ

اما.. شمدیتسرپیم ینعی

تسنودیم هک نیا درک...اب یدرمان نم هب نوا

هنامحر یب یلیخ مریمیم نوا نودب نم

. تفرو درک لو ونم
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

داد هماداو دز نیگمغدنخزوپ هی

شدوخ ی هتفگ هب تفر شقشعاب ماس:

مهب دوب هدرک ششومارف سلا هی هدعب

. هدرم اهر هک دیسر ربخ

دوب.. هدرک فداصت

یصرح ی هدنخ شدعب مدش هکوش شلوا

. نیگیم غورد متفگ و مدرک یبصع و

دوب. تیعقاو شمه یلو

دوب. هدرم نم یاهر

شسود مزاب دوب هدرکیدرمان مهب هک نیااب

. متشاد

ینکیم رکف هک مه یردقنوا ک مگب خوالهص

. متسین درد یب

تسین مدوخ هتسد مماراک یلو متسین گنس

مدز ور یضوع نلا رط نوا یدید هک االمن

دوب. هدرک هزات ومدرد هک دوب نیا هساو

یلو... متشادن شهب یسح هتبلا منم
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هنوچیپب ونم یسک مرادن تسود لا صا

هدب. یزاب ای

دش؟ مهفریش

. مدیمهفوشروظنم

. مدب نوکترس متسنوت طقف

. تشذگ مرانک زاو

شساو ملد متفرط هی زا یلو اااه هلختحار هچ

. تخوس

ورازیچ نیا نم یارب هک تساجنیا شیبلا ج

هدرک فیرعت

هینیب شیپ لباقریغ شراتفر اعقاو

هرپ هک یراگیساج و مدشدنلب ماج زا

مدرک عمج ور دوب همین هفصن یاهراگیس

مداتفا هار شقاتا هتمسو مدرک تسرد مااذغ

االن اصوصخم نم هدوجو هب مدرکیم ساسحا

. هراد زاین هک مدش نئمطم

منک. شکمک داوخیم ملد

مدز رد



76

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

وتایب ماس:

وت. متفر و مدرکزاباپ ابورد

؟ یراد یراک ماس:

مدروآاذغ تساو هرا ینی هن.. بوخ : سفن

مدرک فیرعت تارب ومیگدنز ناتساد نوچ نیبب ماس:

هکنیا هساو نیا.. هساو طقف نم هرادن ترباوه

یچ؟ هکنیا هساو : سفن

نوریب ورب نصا ههها ماس:

مرادراک تاهابادعب یلو یکا : سفن

نوریب مدموا عیرس هک ملا بند دایب تساوخ

متسب وردو

ب.. زورما زا ییاسح هی یلو ارچ منودیمن

؟ یسح یچ وش هفخ سفن ها

حلا نیا زا منک یراکی ماوخیم بشمامتفر مدوخ هقاتا هتمس وهب مدز سپ ومراکفا

یدامتعا یاقآ یایب رد

یند هب مدز گنزو مدز یناطیش دنخبل هی

ور یماس و شدوخ یاتسود ی همه هک

هنک. توعد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. نایب ناماساب متفگ مرایماس هب

نارهت هک ممدوخ یاتسود اتزا هسود

. مدرک توعد مندرکیم یگدنز

و مینک یتشآ مه هک مدز گنز مدلا یم هب

مدرک شتوعد نشج هساو مه

هشیم ینابصع همهفب هگا یماس مئمطم

متفرگ نشج هک

. هگید هشدوخ هساو بوخ یلو

. تکرش تفرو دنوم یتعاس هی یماس

دایم و هریم داوخب تقوره ههگید هریدم

هگیمن یزیچ میسک

؟ مشوپب یچ :حاال ارتخد مومت هلکشم

مداسیاو دمک یولج االن هتعاس هی

ومرظن هدروم هسابل مدرگیم یچره یلو

. منکیمنادیپ

ممممشوپب یچ فوووا

. هبوخ نیا ناهآ

مرادن حلا هک زان یلیخ هدیفس سابل هی
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. هیلکش هچ مگب

. هدایز منوشرس زا هبوخ نیمه بوخ

مدیشوپو مدرک تسرد مراترپ وترچ روجنیا وسابل و وشیارآ و متفرگ شود هی

. مدش یلواع بوووخ

. مدرک تسرد هک مرنوخ

داوخب شلد عقومره هرسپ نیا یزیچ هی طقف

یچ؟ هنک رید هگا دایم

هک. هریم موربآ

. دیدش مدوب هدرک لوح دموا رد ادص هب هنوخ هگنز

مدوب هدرکن یراد نومهم حاتاال هخا

دوز بجع هچ هنومدوخ هیماس هک نیا ااا

. هدموا

هداعلا قوف ی هفایقاب هک مدرک زاب ورد

. مدشور هبور شیبصع

ناه؟ یدرک رکف یچ نم هبجار ماس:وت

ومیگدنز زا زیچ اتراچ نوچ یدرک کف

؟ مدش تقشاع ینعی متفگ
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هساو طقف نم هرادن ترب اوه مناخ هن

مش. خیلا هک مدز ورافرح نوا نیا

هش. رت مک ماه هصق و مغ هک

... متسنودیمن

؟ یتسنودیمن : سفن

نومهم ارچ منیبب وگب ...حاال یچیه ماس:

؟ یدرک توعد

؟ سفن هیچ تاراک نیا ینعم

متفگ طقف مدرکن یدب هراک هک نم :اباب سفن

هش رتهب تلا ح دیاش

؟ هشیمرتهب نم حهلا ناماس ندوب اب ینعی ماس:

منک تتحاران متساوخیمن نم ادخب : سفن

. یماس

متفویم نوا هدای یماس وگن نم ماس:هب

ر.. هدای : سفن

وگن هگید افطل سپ ماس:هرا

رضاح عفلا ایب افطل سپ هشاب : سفن

االن نایم نومهم وش
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هشاب ماس:

یدش لگشوخ یتسار

ندیباسیم دنق ملد وت ولیک ولیک شفرح نیا اب

مشیم لا حشوخ هگید ممدآ منم حلا ره هب

هنک فیرعت مزا یسک

نونمم : سفن

شهاوخ ماس:

منم هنک ضوع وشاسابل باالات تفر ماس

مسرب اذغ هب متفر

هنوخ دموا ماس هک مدرک راکیچ ینعی

؟ دوب یبصع ردقنا

مس. رپب شزا هشاب مدای

. دموا ردادص هب رد گنز

هرابود ولوچوک هی تفگ هشیم ابیرغت

. متفرگ سرتسا

لوگنشو داش ی هفایق مدرک زاب هک ورد

دش. نایامن هگید درم دنچو یند

هک لا یناد ندید زا مدوب هدز قوذ ردقنا نم یلو
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

للللا یناد : سفن . مدیدن ور انوا لا صا

یسسسفن لا: یناد

میلا فت ومه میتسنوتیمات و مه لقب میدیرپ مدعب

میدرک

) دایم ترفاسم زا یند یتقو ( مینیبیم همه هنومتداع

. مینکیم وراک نیمه

.. میدینک لد مه زا هقیقد 5 هدعب هرخ باال

وت. نایب اتخبدب نوا میتشاذگو

اه نومهم ی همه هک هتعاس هی هدودح االن

یتفلک مراد یروجنیمه تخبدب هنمو ندموا

ددب هیطخ طخ مباصعا ینعی منکیم

یاشچ نوااب هک مناماس نیا

. هدیم مطروق هتسرد

منک. ریگ شولگ وت مسرتیم

مراد نم هک یفیرظ لکیه نیا اب هتبلا

یلو.. نییاپ مریم تحار

؟ ملگشوخ ینکیم رکف یچ :هب ناماس
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ تفگ یچ نم هب نیا هلب

. مششاداد نز ثملا شرس وت کاخ

مدش دنلب ماج وزا متفگ شهب شیا هی

. تفرگ ومتسد مرب هک

هنک. شمج ونیا مگب هماس نیا هب دیاب

. ممرادن ونیا ی هلصوح هگید

متشادرب شلقب زا تمحز هب وملیابوم

ما. یپ ردقچ فووا

هظحل هی هک مدنوخیم وماما یپ متشاد . ورار همه نیا هریم یک

هک دز مکتک دشو ینابصع ماس شاداد شیپ نتسشن رطاخ هب

متفر شوه زا

ی هفایقاب مدرک زاب هک ور ممشچ

سرتسا ورپ تحاران و یند تحاران

. مدش ور هبور ماس

یدرک نووج هفصن ورام هکوت رتخد لا:اباب یناد

؟ یدوبن یجنران کزان هکوت نصا

بلج یتساوخیم نوطیش هدش یچ

؟ ههرآ ینک هجوت
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هنک ضوع وجر داوخیم متسنودیم

؟ سفن یبوخ ماس:

هظحل هی هک تفگ سرت اب ورلمج نیا ردقنا

مدرک کش ماس و مدوخ هب

. مبوخ هرا بوخ : سفن

وزا دیشک یگدوسآ هرس زا سفن هی ماس

نوریب تفر قاتا

؟ دوب شچ نیا :ااو سفن

؟ هنکیم زان نیا هدب نماالنحملا

هدب. قح شهب لا: یناد

دوب. هدش تنارگن

؟؟ نارگن :هه... سفن

؟ هشیم ممنارگندعب هدرک مراکان هدز شدوخ

اولا هبیجع

. مفساتم اعقاو منم لا: یناد

هتفگ نوا تفگ ناماس شتسار ... شتسار

؟ یرهاوخ یشخبیم نمدرک فیرعت ونایرج وخالهص ینیشب

هنومیشپ یلیخ مماس ادخب
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نوترس وت هروخب نوتینومیشپ : سفن

هساو مرب یروج هچ ادرف نم یند یتسار

مان؟ تبث

؟ مرب نم هشیمن لا: یناد

. منودیمن : سفن

هشیم رید هگید ورب لا یناد : سفن

متفر نزن رغ ردقنا اباب هشاب لا: یناد

باوخ زا ورولا باوخ هلا یناد نیا روزب

مدرک رادیب شزان

دش هدز مقاتا هرد

:هلب سفن

وت؟ مایب هشیم مماس ماس:

ایب :هرآ سفن

نم هیاج هتخاس شهب راگنا اکتک نیا هب هب

هدش. بدوم

وت. دموا ریز هبرس و مورآ یلیخ

ندز فرح هب درک عورش و

؟ سفن ماس:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

. رونوا مدرک ومورو مدرکن شاگن

داوخیم شلد یطلغره روعشیب ی هرسپ

یشک تنم دایم دعب هنکیم

ترذعم تزا مدموین نم سفن نیبب ماس:

راک نیا رب یلیلد نصا نوچ منک یهاوخ

. منیبیمن

یدرکیم وراک نیمه یلویدرکیم طلغ یدوب نم هیاج هگا ماوت

شاگن هدش درگ یاشچاب و شتمس متشگرب

مد رک

. هئورپ رشب نیا هخآ ردقچ

اااافش ایادخ ...

. هنیوزق اپ هگنس ین هکور

هزادنب گنل شولج دیاب اپ هگنس نصا

. هنوخ میرب وشاپ ماس:

مرس. ور متخادنا ومادص

رکف یچ تدوخابوت ؟ هنوووخ مایب : سفن

ناه؟ یدرک
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

ریگ سک یبو اهنت هرتخد هی یدرک کف

یدروآ

؟ هصقرب تزاس هب یتفگ یچره هک

. متسین شانوا زا نم اقآ هن

هی یوت وتاب ات منومب داوس یب مرضاح

. یناور منک یگدنز هنوخ

لا غشآ

. مدینشیم وشانودند ندش هدییاس یادص

. هنکشب شانودند هللا شیا نصا

یشحو هیضوع لا غشآ

متفگن یزیچ تهب هک مشاجنیمهات ماس:

. یدش ورپ یدایز منک کف

سفن مدشنرت ینابصعات وشاپ ... وشاپ

مایمن ، مایمن ، مایمن : سفن

؟ یرایمرد یزاب هچب ارچ ماس:

مرفنتم هنوگچب یایزاب سولواه لک لک نیا زا متفگ تهب مشلوا زا نم

منکاوعد تاهاب ماوخیمنوشاپ سپ

؟ ینک راکیچ یاوخیم نیا زا رتدب هگید : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

) مدرک هراشا متروص یامخز )هب

؟ ینکاوعد یاوخیم مزاب

هگید نک سب هها ماس:

. هتشاد ترب اوه متشاذگ هباالتل یلیل یدایز

زاب رد هک هریگب ومتسدو متمس دایب تساوخ

وت دموا لا یناد دشو

مدیسرت ماس هیاج نم هک دوب هدرک یمخا هی

؟ هربخ هچ اجنیا لا: یناد

هنوخ مایمن هگیم هدرک زان مناخ یچیه ماس:

مدزن فرحوتاب لا:نم یناد

مدوب مرهاوخ اب

ندش یتریغ اقآ بجع هه...هچ

و دوب هداسیاو تسام نیا اتاالنهک

. درکیم هاگن طقف

وت؟ هتچ ماس:

هتچ؟ یسرپیم هزات لا: یناد

یدرک راکان لیلد یب ومرهاوخ یدز
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هتچ؟ یگیم دب

لا غشآ یتخادنا یزور هچ هب نیبب وشتروص

میدرک دامتعا وت هب ام

ترطفسپ یمدآ میدرکیم کف

لا یناد مهفب وتنهد فرح ماس:

هنکشب نوماتمرح رازن

یرادن ربخ هتسکش لا: یناد

. هسب : سفن

مریم لا یناداب نم

هک ونم شخبب مش تادف نم یهلا لا: یناد

یداتفا زیچ همه یب لا غشآ نیا ریگ

ااایریم دنت یراد هگید ماس:

لا یناد همشچ لقب زان یلیخ نوجمداب کی و

تشاک

هتمس مدیرپ ماج وزا مدیشک غیج هی

دوب هدش نیمز شخپ هکاالن لا یناد

؟ یبوخ یشاداد : سفن

شوپب وتاسابل ورب دوز مبوخ لا: یناد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یشاب درمان نیا شیپ نیا زا رتشیب دیابن

هشاب : سفن

مدیشوپ وماسابل یتخس هب

ماس هک نوریب میتفریم رد زا میتشاد

تفرگ ومتسد چم

شرهوش ی هنوخ زا ریغ هریمن ییاج سفن ماس:

هرهاوخ هب وتفیثک هتسد هکنیا لوا لا: یناد

نزن نم

منیبیمن یرهوش نم رهوش مودک ممود

منیبیمن یدرم ینعی

ور تسد هک ینودیم درم وتدوخ وت

؟ ینکیم دنلب تدوخ زا رت فیعض

. مدرکن یهابتشا هراک ماس:نم

. نیمهفب

یدامتعا یاقآ منکیمن تواضق دوز لا: یناد

دوب هدموا شسرد هساو هنکیرسمه تساو دوب هدموین سفن نمضرد

هی هشیپ سین صحلا هگید هکاالن

اب شفیلکت هک یا هریجنز ی هنووید
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هنومب سین مولعم شدوخ

تمرح هساو طقف تمدزن هک االمن نمضرد

هک... دوب یتسود سلا دنچ نیا

دش. هک هش بارخ متساوخیمن لا: یناد

. رونوا ورب

نیدرکن مئاد دقع هک امش هزات

. مینکیم شلطاب

. نیتفرگیم طقلا دوب میمئاد

.ورب. هشاب ماس:

تمنیبب ماوخیمن رتدوز وشمگ ورب نصا

هن. نیگب امش سنووید مگیم نم

میدرک عمج ور ملیاسو میتفر ماسو لا یناد اب

هدش رارق مدیم همادا ومسرد هگید سهلا

. میدرگرب انیا ناماماب هگید سهلا

تسین مولعم یزیچلا .عف منوخب هشب هگا

دعب: سلا هس

؟ یرضاح نامام : سفن

مدموا اباب :هرآ نامام
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نوریب مدموااجنوا زا نم هک سهلا هس االن

هماس شیپ زا مروظنم

نم هک نارهت میرب شدعب سلا هی دوب رارق

. منوخب ومسرد

. ندرکن لوبق یلو

مش لا یخیب متساوخن تقوره مرب متساوختقوره هشیمن هنوناق ننکمن لوبق همولعم

هک مرب لا سما هدش رارق مگب نوتهب خالهص

منوخب ومسرد

مماس ونم ی هغیص مگب تفر مدای یتسار

دش. لطاب

میتفگن نم هتساوخرد هب ابابو نامام هب

میدشادجارچ

بارخ ماس یاباب اب نوشطبار متساوخیمن

هش.

دوب. ماباب ررض هب نیا نوچ

ندش بوخ هگید هکاالن ممتروص یامخز هبجار

مداتفا اه هلپ زا میتفگ

درک. هچ زور نوا نامام هک
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

ریخب شدای یییخآ

نامام یاراک اااهن ماندروخ کتک هتبلا

ره هک میریمن نیشاماب دش رید مناخ اباب:

. یرب یتساوخ تقو

ووودب

هگید مدموا هها : نامام

میدش نیشام راوس یندو ابابو نامام اب

میدنور هاگدورف هتمس هبو

متسد باتک هک امیپاوه رخآ ات لوا زا نم

مدنوخیم نامر متشاد و دوب

. راکهانگ نامر

منکیم هیصوت نوتهب نامر نیا هرشحم

شدینوخب امتح

یزابجل تخبدب ماشرآ نیااب شمه تفرگیممصرح یلیخ مارلا زاد هک ییاهاج هی یلو

. درکیم

یوب میدش هدایپ هک امیپاوه زا

درک. نومفخ ومد دود

. تفرگیم وشنهد شمه هک نامام
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

و بآ اجنیا ردقچ مدش هفخ ها :ها نامام

. هدنگ شاوه

مدید هنوشراهچو دنلبدق درم هی رود زا

دایم نومتمس هب هراد هک

. هماس هک نیا ااا

هدش رت هتسکش ردقچ

ماس:سالم

نم یلو نداد وشباوج شوخ یور اب اباب و نامام

لا. ینادو

. میداد وخیلا کشخ سالم هی

؟ یداسیاو اجنیا ارچ ااه هماس اباب لا یناد اباب:اا

اجک منودیمن طقف .. نوشمنیبیم لا:هه..هلب یناد

مسیاو دیاب

؟ هتچوت یند اباب:

هدروخ شباصع مکی تسین یزیچ :اباب سفن

یروجنیا هدروخ شباصع هشیمن لیلد اباب:

هنک دروخرب



94

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ میرب هرادن لا کشا ماس:

؟؟ میرب : سفن

نینکیم یگدنز نم ییور هبور هنوخ امش ماس:

هگید هرآ هتچ رتخد ؟اباب:اا ییییییچ : سفن

هک یتدم هساو ندرک فطل ام هب نوشیا

. مینکیم یگدنز اجنیاام

. ندرک هراجا ور نوشییور هبور هنوخ

ندرک ففطل لا: یناد

دوب ولبات دادیم هیانک هیوب شفرح

هتسد و تفر یند هب هرغ مشچ هیاباب

سدنهم نیشام هتمس دربو تفرگ ونامام

. مدش شنیشام راوس راچان هب

نیشام راوس یتقو زا ملا یناد ی هفایق

. همهوت هدش

اباب یلو ندرک اوعد ماس اب هک هنزیم دادو

تبحص هرس وهی هرایمن ور هب لا صا

. هنکیم زاب وترچ یاه

وهی درک ماگن راب هسود هنییآ وت زا ماس
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مساو اعقاو هک دز مارب یدنخبل هچمین

دوب. بیجع

هلا ؟حم دنخبل وماس سناگ 7 بیاجع زا

نیشام زا همه زا رت دوز نم داسیاو هک نیشام

. مدش هدایپ

ناربج ونوتفطل نیا یروجچ منودیمن اعقاو اباب:

یدامتعا یاقآ منک

ماس نیگب مهب افطل منوترسپ هگید ماس:نم

دش خهلا رسپ دوز هچ عوهوا

مدرکیم شراکیچ دوووب نم هشاداد نیا هگا

دروآ سناش

اباب وگب نمهب مهوت دعب هب نیا زا سپ مرسپ هشاب اباب:

مشچ ماس:

یاندرک هراپ هکیت فراعت نیا ی هلصوح

متشادن وماس یایراوخ هچاپ و اباب

؟ تساجک هنوخ : سفن

تبحص مراد نک ربص هظحل هی مرتخد اباب:اا
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هتشز منکیم

وت نیرب یا هتسخ مامش هگید ماس:هن

درک زاب نومساو ورد و

باوخ 2 یرتم 160 ادودح ی هنوخ هی

میباوخب قاتا هیوت میدوب روبجم یند ونم

نیمز ور نوا تخت ور نم هتبلا

ثحب نیمه هرس میتشاد هکاالمن

میدرکیم

مباوخیم تخت ور :نم سفن

نم نم لا:نم یناد

سرخ ینزیم فرح اه هچب نیا ارچ : سفن

؟ هدنگ

ور مه هگید مباوخیم تخت ور :نم سفن

فرحن مفرح

؟ نیا هچب اتود امش هگم نینک سب اباب:

گرزب هگید امش نیشکب تلا جخ هتشز

. نیدش

ینکیم راکیچ نیبب لا: یناد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هههتشز

نم هیاج اجنوا هئاقآ یوووه : سفندیشک زارد تختور

میباوخیم مهاب نصا لا: یناد

؟ مباوخبوت شیپ نم یچ ینعی هشیمن : سفن

میرسپ سود رتخد سود ام هگم هیچ؟ هگم لا: یناد

؟ ینکیم یروجنیا هک

اامیردارب رهاوخ یتملا سان

درک مرخ تیبترت هب

ندیباوخ نیمز زا دوب رفنتم نوچ

انیا اباب هب هگا و مرایمن مک نم تسنودیم

نریگیم ونم هفرط انوا هگب

ییند : سفن

؟ مووه لا: یناد

؟ یتسنودیموت : سفن

ویچ؟ لا: یناد

ویک؟ هن ویچ : سفن

تفگ و مهوت دیشک وشامخا لا یناد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

متسنودیمن ریخن لا: یناد

روخن اباب هشاب : سفن

نتفر هاگشناد هدش مراک هک ههام االنهی

ندموا هنوخ و

هدش ضوع ماهاب لک هب مماس هراتفر

شندرک هاگن هزرط اصوصخم

هههصاخ

مدموارد رکف زا رحس متسود یادص اب

وت؟ ییاجک : رحس

اجنیمه : سفن

مروخیم راوید نیمه هزرج الهی هردب هک مسانشن ورت نم تدوخ نووج :هرآ رحس

تسود هاگشناد لوا هزور نومهرحس اب

مدش

هیا هیاپ و لا حاب یلیخ هرتخد

مریم هگید نم یرحس : سفن

ملگ عشاب : رحس

فرط وهب مدرک یظفاحادخ رحس زا

هک یزیچ زا هک متفر هاگشناد هرد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

منکراکیچ مدوب هدنوم مدید مور هبور

؟ هنکیمراکیچ اجنیا نیا

نوشدیدج هرتخد سود لا بند ندموا اقآ امتح

دز مادص هک مش در شرانک زا مدموا

مراد تراک نکربص ... سفن ماس:

شتمس متشگرب

:هلب؟ سفن

منزب فرح تاهاب ماوخیم ماس:

هنای هگب هک هلد ود دوب مولعم

وگب بوخ : سفن

هشیمن اجنیا ماس:

هشیمن اجنیا یچ ینعی : سفن

میرب ایب نکن یزابجل منکیم شهاوخ ماس:

مینزب فرح یزیچ یپاش یفاک هی

لا.. صا نم یلو : سفن

نم یدید حاتاال وت سفن مدرک شهاوخ ماس:

منک شهاوخ یسک زا

هشاب فووا : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هک ییاج هب نکمم تعرس نیرتشیبابودش نیشامراوس منوا مدش، شنیشام راوس

دنور هرب تساوخیم

ورب رت مورآ هتچ وووه : سفن

تشاد منک کف هک دیشک قیمع سفن هی

هگن یزیچ درکیم یعس

مشچ ماس:

ردصیلع راغ ی هزادنا منهد هک دز دنخبل هیو

دنوم زاب

؟ اجک رورغم ماس نوا و اجک نیا

هتخاس شهب نم دوبن راگنا لویا

ووش هدایپ ماس:

دشن مه هقیقد 5 میدیسر دوز :هچ سفن

هگید مینیاام ماس:

کیش لا ماک هیاج هی میدش سنلا هدراو

دوب ییایور و

تسین سکچیه ارچ اجنیا : سفن

عیرس یلو تفرگ سرتسا هرذ هی راگنا

تفگ و تشگرب شلبق هتلا ح هب
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یمهفیم ماس:

هرب هک درک اراشا نوسراگ هبو

مونشیم بوخ : سفن

..نم مگب یروطچ شتسار ماس:

تفگو دیشک قیمع سفن هی

مراد تسود ماس:

:اه؟ سفن

مراد تسود مگیم ماس:

متسنودیمن هظحل نوا یوت مدرک گنه ؟ هبوخ تلا :ح سفن

منکراکیچ دیاب

اعقاو نم یلو هدشن ترواب منودیم ماس:

مراد تسود

هدشن امتح ینعی هشن ترواب دیاش

سفن مدش دنمقلا عوت هب اعقاو نم یلو

مدیمهف یتفر مشیپ زا وت یتقو زا ونیا

داد همادا و نییاپ تخادنا وشرس

مفساتم اعقاو مدرک هک ییاراک تباب ماس:و
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ یفساتم نیمه : سفن

دنچ نوا هیوت نم ینودیم چیهوت : سفن

؟ مدیشک یچ تقو

منک هاگن ماتسود یور وت متسنوتیمن

دوب هدرک نوغاد ومفایق نوچ

مرب متسنوتیمن نوبایخ وت نصا

مدرکیمن تکرش یعمج چیه هیوت

دوب تسپ هلا غشآ هیوت هرطاخ هی مطقف

نتخیریم یج ثم ماکشا مافرح یارخآ هگید

چیه مراذن مدوب هداد لوق مدوخ هب نم

نیا... اما هرایب رد ونکشا یلا غشآ

منکیم هیرگ مراد دید درک دنلب وشرس

درکیم ماگن هدش درگ یاشچ اب تشاد طقف

ینک هاگن مدیاب مولعم

هلا حشوخ یلک شلد االنوت

هگیم تسار مدیاش

مدش رت جیگ مدوب جیگلا ک ههها

؟ هنکیم وراکنیا نمابارچ نیا ایادخ
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هنک ملو مدعب هنک مقشاع داوخیم امتح

مروخب وشلوگ ارمع هدنوخ روک یلو هرب

یچ؟ هگب تسار هگا یلو

تفگ هک مدوب ریگرد مدوخاب ی روجنیمه

هدشن ترواب امتح منودیم نیبب ماس:

مگیم غورد ینکیمرکف ای

هت وزا تسار مافرح مامت نک مرواب اما

دوب مبلق

هدب مهب هگید تصرف هی منکیم شهاوخ

تقودنچ نیا یوت نم منکیم شهاوخ .. سفن

تسود ردقچ مدیمهف یتفر هک

مدش تتسباو و مراد

مدرک رواب منم و یتفگ :هه...وت سفن

هنوتیم یروطچ مک تدم نیا هیوت مدا

؟ هشب قشاع

تسین یلمخم نم یاشوگ هتشپ

ظفاحادخ

مرایم تتسدب شاب نئمطم ماس:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هناد هبنپ دنبیب باوخرد رتش : سفن

دید میهاوخ ماس:

یاب مینیبیم : سفن

تمنوسریم ماس:

نیمه هساو متشادن تفلا خم ی هلصوح

مدرک لوبق

مدوب رازیب نیشام یوت توکس زا

مممشچ ماس: ؟ یرازب گنهآ هشیم : سفن

مارماب ساالمااا

مارواب هیبش یدش

منکیم ور ولد هسآ

ماربوت یصقرب هکات

؟ میک ینودیم

یهت هرابود

یصاخ یگیم مب

منودیم مدوخ ونیا

هرآ؟ یتساوخیم ونموت

منودیم مدوخ منیا
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هن؟ همولعم مبیجع ااا

منوهب هلا بند

منومز لا یخیب نم مبوکب منزب طقف هک

میمج مه هرود میمه لثم

بوخ نوملا ح

روج نومدم

میرتهب همهوت

یمارماب ردقچ هک یاو اااا

یمارواب هیبشوت

هنیریش مماک هب ایند

یماهابوت هک یتقو ات

همشچ زا هک مداد زیر یارق هرذ هی

فعض مدآ هلد هک دنخبل هی دنومن رود ماس

تفرن یلیخ نم یلو دز هریم

میدیسر ماس: ) مدوخ نووج )هرا

میدنوسر هک یسرم : سفن

هرادن وروت قشع هلباق ماس:

مدیشک تلا جخ مرمع وت راب نیلوا یارب
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نییاپ متخادنا ومرسو

لا:سالم یناد

مدش تیخ مدیمهف یند یادص اب

طفادخ هگید مرب :نم سفن

متفر هنوخ هتمس هبودب ودب

یلوه ردقنا ارچ یسفن :سالم نامام

تسین یزیچ نامام :سالم سفن

متفر مقاتا هتمس هبو

هتچ؟ سفن اباب

؟ ینکیم یروجنیا ارچ

هیچ؟ مزاف نم فوووا

مدش هتسخ راب...ها هی مرفنتم شزا راب هی

تفر و درک ریگرد روعشیب ومرکف

ضوع وماسابلو مدیشک قیمع سفن هی

متفر ییاریذپ هبو مدرک

؟ هروطچ نم ی هرخ یند : سفن

همهوت شامخا ردقنا ارچ نیا هوا هوا

مراد تراک قاتا ایب سفن لا: یناد
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مرازب ملد یاجک ونیا

ماتفا هار شلا بند

تسشن و تفرگ ومتسد و تسب ورد لا یناد

شاپ ور تشاذگ منمتختور

نم هب ماس دوب یچ افرح نیا سفن لا: یناد

؟ یراد تسود وماس ؟وت تفگ

؟؟؟ نم

؟ هتفگ تهب یچ نوا هن هک همولعم : سفن

یراد شسود ماوت هراد تسود تفگ ماس:

ینکیم رارف شزا یلو

یراد شسود ینودیمن تدوخ تفگیم

یراد شسود یلو

متشاد شسود هگا نم اباب :ورب سفن

؟ متفگیم دیابن یچ هساو

منودیمن لا: یناد

مدید شاشچ وت وقشع نم یلو

لا؟ یناد یگیم یراد یچوت : سفن

متدوخ هبوخ دنوکرت ومتروص نوا
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

تسرد یناور حلا نوا ینودیم

هرادن

شمه تقو دنچ نیا یوت نوا لا:هرا... یناد

هتفریم سانشناور شیپ

هدش بوخ لا ماک واالن

متفر سفن رطاخ هب طقف تفگ

هک متشادن یگدنز هب یدیما عقوم نوا

تسه سفن االن یلو متفرن

شبجار یلو منکیمن تروبجم سفن

؟ بوخ نک رکف

مدیمن لوق یلو منکیم کف : سفن

هشیم عورش شارغ نامام االن راهانمیرب ایب مشب میجآ نوبرق نم یا لا یناد

ماس زور وره هرذگیم زور نوا زا هام کی

هاگشناد همد ای دایم نومنوخ ای

مهاگشناد تسارحو هدیمهف اباب هک یروج

هدیم ریگ یه

ینودیم صحلا تدوخ روجره نگیم انیا ماباب

مریگرد مدوخاب زونه نم یلو نیضار همه
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

فرط زا مراد شسود مگیم فرط هی زا

... هگید

هاگن شهب هکنیا نودب دروخ گنز ملیابوم

مداد باوج منک

ماس:ن..ف..س

مدرکیم ساسحا دمویم دب یلیخ شادص

هداتفا یقافتا شساو

؟ یبوخ ماس :ولا سفن

فگ..مت..ا..هگ...ات..ام..هه... ماس:هن...ای..د..هت...

مشکیم ... ومدوخ ... ینکن ... لوبق ید..هگ..

شنوخ هتمس هبو مدینشن یزیچ هگید

مداتفا هار

هشاب هداتفوین یقافتا شساو مدرکیم اعد طقف هاروت

ورب رت دتت افطل :اقآ سفن

؟ نیا زا رتشیب هگید مناخ : هدننار

وش هدایپ یاوخیمن هگا

مداتفا یمهفن نوبز مدآ هچ ریگ ههها

منکیم شهاوخ نوت زا یلو هشاب : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یگدنز و گرم هیاپ دیرب رت دنت هرذ هی

درک رتشیب وشتعرس هرذ هی ههدننارهطسو

هریم تشپ کلا ثم

ندز هنوچ یلک اب مدیسر هقیقد 5 هدعب

هدننار اب

؟ هزاب ارچ رد

ماس..اس... .... مااااس : سفن

نیمز ور ینوخ ماس ندید اب مفرح

دنوم هفصن

؟ یدرکراکیچ تدوخاب وت قمحا : سفن

؟ هنوووید یدرک راکیچ

دوب. هدش دنلب مقه قه

.. هتفگ ... مراد ... تسود ..دوب..م.. هتفگ فگ.. ماس:

...نم...ورت سفن ... منوتیمن ..یب..وت... مدوب

.. میرب رازب ... رازبوگن یزیچ ادخورت : سفن

یتساوخ یچره یدش بوخ .. ناتسرامیب

؟ بوخ وگب

.. منوتب ... منکن رکف.. ...نم. سفن ماس:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هدن همادا ات شبل یور متشاذگ ومتسد

ادخورت : سفن

هگید نزن فرح یروجنیا هها : سفن

یشیم بوخ ناتسرامیب تمربیم

. مدزگنز سنا رواژ وهب متشادرب وملیابوم

دوب. متسد وت ماس هتسد

دش سح یب شتسد مدید وهی

داتفا متسد وزا

بااااوخن یتنعل باوخن ... باوخنماس ... باوخن منکیم شهاوخ ماس : سفن

باوخن مراد تسود نم

. تسامک وت ماس هک هزور االنود

. هبوخ یتایح میلا ع نگیم ارتکد یلو

هگرم زا رتشیب شندش بوخ هناکماو

شساو ندرک اعد هدش مراک شمه منم

هدش. هتسکش یلیخ شاباب

ماهاب داوخیم تفگ دیمهف یتقو ناماس

. هنزب فرح
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هدرک وراک نوا دصق زا زورنوا تفگ

میگدنز هب هدز دنگو

دوب... هدرکن وراک نیا نوا هگا دیاش

هگید ... میدوبن تیعضو نیا هیوت االن

. مدش هتسخ اه هگا نیا زا

هرب ماس هندش بوخ هدعب داوخیم ناماس

اکیرمآ

مرادن یا هدنیآ نم اجنیا هگیم

اعد مرادو هنوخزامنوت متسشن االن منم

منکیم

میراد تسود ومهام دیمهف یتقو اباب

ماس هندش بوخ هدعب هلصافلا ب تفگ

مینکیم جاودزا مهاب

هتساوخادخ زا منم

) هدز شدوخ هبریت ماس ندیسرپ ماس هیشکدوخ هبجار ایضعب (

سفن ... سسسفن : رایماس

؟ هدش یچ هیچ.. : سفن

؟ هدش یچ .. یچ ماس ماس.. : سفنماس .. سفن : رایماس
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

هدموا شوهب ماس ... سرتن : رایماس

هدوب سفن هتفگ هک میمسا اهنت

مریگب زاگ ونیمز یشوخ زا دوب هدنوم مک

یاااو ترکش ایادخ

متفر ماس هقاتا هتمس ودب ودب

سفن ماس:فن..

ممقشع ... سفن نااج : سفن

وت؟ سفن ماس:

موهوا : سفن

منزب فرح تاهاب ماوخیم ماس:ایب

متسشن تخت ور شرانک متفر

تشادرب شتروص یو زار ژنور یسکا کسام

تفرگ شنودرم یاتسد یوت ونم هتسدو

هب یرتخد هقشاع مدوب هتفگ هتدای ماس:

؟ ماهر مسا

نامز زا ارچ مدیمهفن یلو مداد نوکت ومرس

؟ هشقشاع مزونه ینعی درک هدافتسا حلا

مدیسرپ شزا مملا وس نیمه
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

تفگ درک روز هب زیر ی هدنخ هی

موناخ دوسح ماس:هن

فرح تاهاب هیضق نومه هبجار ماوخیم

منزب

مدوب اهر هقشاع ینامز هی نم نیبب

مدرمیم شساو ینعی

مفرح هطسو ماس:رپن ؟ ینزیمورافرح نیا ارچ :حاال سفن

شقشاع مدرکیم کف مگب یکلا ماوخیمن نم

وراهر اعقاو نم اترپو ترچ نیا زاو مدوب

متشاد تسود

مدیمهف ور یعقاو هقشع ینعم وتاب نم یلو

.. مگب یروطچ منودیمن ینعی

مدرک شومارف وتاب وراهر هگید نم

نم.. هقشعوت هرطاخ هب مطقف ماس:

؟ ینکیمنرکف شهب هگید ینعی : سفن

لا صا منوتب هک ییاجات ماس:

؟ منوتب هک ییاج ات یچ ینعی : سفن

نم یلو هنای یمهفیم منودیمن نیبب ماس:
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ ینک مکرد ینوتیم ؟ هگید یمهفیم ...

متفگ و مدیشک قیمع سفن هی

منکیم تکرد :هرآ سفن

ششومارف ات منک ومیعس مامت مدیم لوق ماس:

منک.

مدشادج شزاو مدز نیریش دنخبل هی

.. یزیچ هی طقف

؟ مناج ماس:

هساو ژن یسکا هکسام نوا هکنیلوا : سفن

ترکف زا اهر ات مشدعب تسین یگنشق

؟ لوبق مینکیمن جاودزا مهاب ام هرن نوریب

مزیزع هشاب ماس:

یلو هنک لوبق دوز ردقنا مدرکیمن رکف

لوبق هک دش تحار ملا یخ یلیخ

منک یگدنز متسنوتیمنلا صا یروجنوا درک.

دش؟ یچ ؛ نامام

؟ دوب بوخ شلا ح

دیشابن نارگن نامام :هرآ سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

تحارتسا ورب ماوت مرتخد هشاب : نامام

نوختسا هتسوپ تقو دنچ نیا یوت نک

هچب یدش

شابن نم نارگن ملگشوخ نامام هشاب : سفن

هخا مشابن مچب نارگن هشیم هگم : نامام

هگید هنوتچب نیا طقف نامام لا:ااا یناد

؟ یدوب اجک :وت سفن

موووناخ نوترس تشپ لا: یناد

هزور ود نیا مروطنم هرخسم : سفن

هگید هگید لا: یناد

؟ هیربخ نوطیش : سفن

نامامولج یسفن لا: یناد

هنزیموفرح نیا یک نیبب لا: یناد

مریم متفگ نامام هبو مدروآرد وشادا

مدرگیمرب رهظزادعب

ممراهانو متفرگ شود هی هنوخ متفر

هتمس هبو مدرک متحارتسا هی مدروخ
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

مداتفا هار ناتسرامیب

لبنت یاقآ مدموا نم :ساالماا سفن

؟ هروطچ نم سفن ماس:ههب

منم یش بوخوت متسیندب :یا سفن

مشیم بوخ هبوخ

نیع روعشیب هیند نیا هک مدب باوج مدموا

طسو دیرپ هتسشن سابل

؟ تلا جخ ؟ سفن واب... لا:هن یناد

منک نوشانشآ مهاب رازب

نتخبشوخ ... سفن تلا جخ تلا، جخ ، سفن

نم زج هب ندیدنخ شفرح نیا اب همه

یا هجرد داتشه ی هرغ مشچ هی هک

متفر شهب

شتسد دموا راک باسح هک

مرب دیاب هگید نم منک رکف .. مما لا: یناد

نینوخ یانمشد هک منم یلا اچ اب نیا هزات

میریگیم هجیتن سپ

یاب یاب
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

نوریب تفر رد زا ودب ودب

هدنخ زا ندش رجفنم همه وهی

شلا ح وهی هک دیدنخیم تشاد ماس

دش دب

؟ هبوخ تلا ح ماس : سفن

ماس؟ ماس؟

منوریب اراتسرپ هک مدرکیم هیرگ متشاد

ندرک

ماااس .... مااااااس : سفن

.. هشیم بوخ شاب مورآ .. مرتخد : نامام

هشیم بوخ ملگشوخ

افرح نیا و درکیم هیرگ تشاد مشدوخ

دزیم ور

شمنیببب ماوخیم : سفنشاب مورا موناخ هبوخ شلا :ح راتسرپ

وت تمتسرفیم هگید هقیقد 5: راتسرپ

هاگشناد مریم مراد هتفه هی هدعب زورما

مدوب هتفرگ هزاجا هتبلا

؟ یتسه یروگ مودک تسه مولعم :وت رحس
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ یبوخ مزیزع :سالم سفن

. مبوخ منم مش تادف

اب ندز فرح هزرط هچ نیا تیمزوق

؟ هتلگ هتسود

نم هلگ هفخ : رحس

داتسا نیا اب کالسهک هرس میرب ایب

میراد کالس هرتنع

اااایدوب مدآ وت رحس نیییه : سفن

متسه مزونه : رحس

منیبیم : سفن

کالس هرس میتفریم میتشاد هک هار وت

تفگ رحس

میاوخ یم شدزمانو میجآ اب زورما : رحس

؟ مهوت یایم نوشیسورع دیرخ میرب

هک وت هیجا اب هش یچ هک مایب :نم سفن

؟ شمدیدن رتشیب راب هی

رهوش اب یاوخیمن وت هگم منیبب : رحس

دش؟ صخرم یتسار ... تنوج
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

زورید :هرا سفن

هساو نیریمن هگم متفگیم متشاد : رحس

ولج نیرخب االن بوخ دیرخ یسورع

نومتدروخن هداتسا نیا ات میرب ایب :عفلا سفنهگید هتفویب

مگنزیم شهب کالس هدعب

فرخزم یاه کالس تعاس دنچ هدعب

میدش تحار هرخ باال

) املعم هتبسن )بلا ااااندزیم رو

درک تقفاوم منوا مدز گنز ماس هب

نیا منودیمن هرتهب منم هللازا شام شلا ح

ناتسرامیب دوب هدنوم ارچ هتفه هی

ندش مرووش قشاع اراتسرپ منک رکف

هی ننودیمن یلو هنومب رتشیب نتفگ

ووووله شدوخ هراد قشع

نم :هلگ رحس

ناج؟ : سفن

ترااز : رحس

ایدش بدا یب یلیخ ایگزات یرحس : سفن
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نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

؟ یدرک تقد

دیدش موها : رحس

اااموناخ ماس:سالم

دموا هک منم هپیتشوخ اقآ :ههب سفن

ندموین شدزمانو یجآ نیا یلو

االن نایم ماس.. :سالماقآ رحس

دایم هراد هک مدید ادزم هی رود زا

ندموا : رحس

دش هدایپ نیشام زا هنامس شرهاوخ

ام هتمس دموا و

مشچ وسالمرب ملخ هیجا :سالمرب هنامس

دش؟ مومت : رحسگنشق مشچ مناخ رهوش امش .سوالمرب گنشق

متفرگن ومباوج یلو موهوا : هنامس

میریبکیا هیجآ شملا بوخ : رحس

متخبشوخ موناخ ماس:سالم

فرح رپ موناخ :سالم سفن

؟ مدب ویک باوج لوا یکی یکی فوووا : هنامس



122

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

یلک ترهوش نیا عفلااالن میرب :ایب رحس

هنزیم رغ

میدش هنامس هدزمان نیشام راوس یگمه

میدرک تکرح شروک ژ اساپ فرط هبو

موناخ رحس نیا میتفریم هک یا هزاغم ره

میرخب تشازیمن تفگیم یزیچ هی

سابل هی هب ممشچ هک میتفریم میتشاد

داتفا لگشوخ هداعلا قوف سورع

هتلکد هیفپ دیفس سابل هی

هدموا تشوخ نوا زا یموناخ ماس:

موهوا : سفن

نک شورپ میرب ایب بوخ ماس:

قیقد مدیشوپ وسابل میتفر اه هچب اب

دوب منت هتیف

هنیبب منت وت مرازب ات تشک وشدوخ ماس

دوب هداتفا راک هب مثیبخ هحور نوا یلو

هنیبب متشاذن نیمه هساو

دعب: هام کی
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فداصت ماس هک یزور زا هام االنهی

مشیمرتقشاع لبق زا زور ره نمو هرذگیم هدرک

راد تسود راو هناوید ونم منوا

لماک وراهر هگید هگیم یتح

هدرک شومارف

همیگدنز یازور نیرت مهم زا یکی ادرف

سورع راب نیمود یارب هرارق ادرف

مشب ماس

هنکیم قرف هعفدنیا یلو

مش شنز قشعاب هرارق هعفدنیا

یرابجا هرایتخا ای رابجا اب هن

رحس هب یند صاخ یاه هاگن هدهاش ایگزات

مدش یند هب رحسو

هییاربخ منک کف

هلجع ردقنا مه ور یسورع و دقع لیاسو

میتفر اه هچب اب هک یزور نومه میتشاد

میدیرخ

ساسحا نم االن هیلا ع زیچ همه
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مایند هرتخد نیرت تخبشوخ منکیم

دش رید وشاپ مرتخد : نامام

؟ یباوخ زونهوت

؟ هربخ هچ هگم :ها سفن

مرس وت کاخ هتفر تدای مزیزع : نامام

اهتیسورع زورما ثملا

مدش نومیشپ نم نصا نامام هها : سفن

هرت مهم مباوخ منکیمن جاودزا

هار منم ورن ور وشاپ ... مرتخد وشاپ : نامام

نیرفآ ورن رژه وشاپمشاب بوخ تاهاب وزورما ماوخیم رنو

مایم ادعب نم هرب وگب داماد هب نصا : سفن

ملگشوخ وشاپ سسفن : نامام

مداد صیخشت نامام هزمرق هگنر زا

مدزن هنوچ هگید نیمه هساو هزمرق تیعضو

مدش رادیبو

منامام ، مدیشوپ هداس یلیخ سابل هی

تشادرب ولیاسو ی هیقب و سورع سابل

میدش ماس نیشام راوسو
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موناخ سورع وک ماس:سالتم

نامام سالم

دش رید هک ورب مرسپ :سالم نامام

سپ مرادن وتلصوح لا صا االن ماس : سفن

وگن یچیه

یلدنص هیتشپ یور متشاذگ هک ومرس

مدیباوخ

مینووج رهوش : سفن

ینااه ماس:یاب

هنامس و رحس یارغ میدش هک هاگشیارآ هدراو

میدرک رید ارچ هک دش عورش مه

هرگشیارآ نیا هک دوب تعاس 5 کیدزن

درکیم راک نم هزان هتروص ور تشاد

تفگ هک مدشیم هنوید متشاد اعقاو هگید

دش مومت

فیرعت مزا ردقنا نامام و هنامس و رحس

مروخب ومدوخ دوب کیدزن هک ندرک

تسود مشوپب ور مسابل هکنیا زا لبق اتندوب هدش عیلا مه هنامس و رحس
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منببب هنیآ وت ومدوخ متشادن

ماس نیا مدیمهف مدیشوپ هک ومسابل

هتفرگ ور ییروه هچ

تخیر فقس

یور هک ییاگنس اهو کلوپ و قوجنوم

دوب هدرک مرت ابیز دوب مسابل

یادص هک مدزیم دید ومدوخ یروجنیمه متشاد

هدیسر داماد تفگیم هک مدینش تشپ زا ورگشیارآ

. متشاد مهاب ور داضتم هسح ود

سرتسا و یلا حشوخ

منکیم جاودزا مراد حلا ره هب هیعیبط هک منوشتفج

هراد وراسح نیا یرتخد ره

متفریم نییاپ متشاد هناموناخ یلیخاه هلپ زا

متس هبژ دز دنگ لا یناد نیا هک

هبیاجع هوزج .. یریم هار مدا لثم یراد وت بجع هچ فوووا لا: یناد

دیدنخ شهب ره ره مرحس

لیلذ رهوش هرسوت کخ

مهاگن ..هک درکیم ماگن تشاد طقف هقیقد 5 ماس
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شور مبآ هی دادیم مطوق هتسرد تشاد دوبن

ونم یدروخ اباب بوخ : سفن

هیلا ژشع یتسرپ اقافتا : رادرب ملیف

متفر رادرب ملیف هب هرغ مشچ هی

هنکیم هاگن مهب هراد زونه ماس مدید

نم هلگ راینرد یزاب هیاذ ردقنا : سفن

ممممتقشاع ماس:

مدرکن هفخورادرب ملیف نیا نمات میرب ایب یلو مزیزع منم : سفن

زاب مارب ور نیشام هرد و داد مهب ولگ هتسد ماس

مدش راوس مدوخ هتساوخ هتس ابژ منم درک

مهب ماس نیا میدیسر هبتاالر هک هرخا ات لوا زا

درکیم هناقشاع یاه هاگن

دمویم ممشوخ یلو دوب هدرک منووید هگید هک یروط

امش ملیکو هدنب ایآ سمش سفن مناخ : دقاع

؟ مروارد یدامتعا ماس یاقآ مئاد هدقع هب ور

هنیچب لگ هتفر سورع : رحس

منک لوبق متساوخیم یریمن یا

تفر شیپ یه بیترت نیمه هب



128

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
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دروخیم صرح هنامسو رحس تسد زا یه مماس

مسرپیم مراهچ هراب یارب مناخ سورع : دقاع

؟ ملیکو

هنزب فرح متشاذن هگید

هلب ارت گرزب ی هزاجا :اب سفن

ندیشک اروه و ندز تسد همه

دیسر ندروخ لسع ی هعقوم

درکیم یناطیش یاه هاگن مهب یه ماس

متشادن نوا زا یمک هتسد منم

لسع وت مدرک تسد نم لوا

نیا راب هسود متشاذن یلو مدرب شنهد هتمس هب

. شنهد وت متشاذگ رس رخا یلو مدرک وراک

دوب. نوا هتبون حاال

وشتسد عیرس هک هنک رارکت ونم هراک دموا

متفرگ یباسح تس رد هزاگ وهی منهد وت مدرک

تفگو داسیاو نم یولج ماستفگن یزیچ یلو دش زمرق هک

نیدیم صقر هراختفا مرتحم موناخ ماس:

؟ ریقح ی هدنب نیا هب



129

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
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یادص هک متشاذگ شتسد وت ومتسد

تفر باال اتسد

یوفص مانهب زا گنشق یلیخ گنهآ هیو

ندنوخ شاهاب درک عورش ماسو دش شخپ

هراد یشمارآ تاشچ

تسین یکچیه یامشچ وت هک

یاج نم زج هب تبلق یوت هک منودیم

تسین یکچیه

هراد یشمارا تاشچ

مغ زا هنکیم مرود هک

هگیم مهب یساسحا هی

مک مک مشیم قشاع مراد

یتخبشوخ نم هب تمورآ یامشچاب وت

یدیشخب

یراد وریبوخ و یبوخ تدوخ

یدیم منم هدای

تنیریش هدنخبلا وتب

یداد نوشن وقشع نم هب
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هک مدوب وت یایور وت

یداد نوکت تسد نم هساو

وت یشاب ماوخیم یبوخ وت سب زا

وتاب هریگب نوج ات ماه ایور لک

: تفگ مشوگ رانک ماسماهادرف هدیما یشاب

یشاب ماوخیم یبوخ وت سب ماس:زا

وتاب هریگب نووج ات ماهایور هلک وت

ماهادرف هدیما یشاب

مدش تذل قرغ هظحل نوا یوت نمو

همزمز مورا و ششوگ هکیدزن مدرب ومرس منم

مدرک

منومیم تاهاب مراد سفن :ات سفن

ای اهنامر هک دیهاوخیم و دیتسه هدنسیون وای دیتسه ابام یراکمه هب لیام هک یتروص رد

وام هعجارم ام تیاسبو هب دیناوتیم دنوش رشتنم و هتخاس لیابوم رازفا مرن بلا ردق ناتیاهرعش

دیریگب سامت اب



131

نم نوطیش هنوخمه 

ثدحم انید 
ناگدنسیون هفاک نمجن ا CafeWriters

« نامر عجرم ناگدنسیون هفاک »

یم و دیتسه هدنسیون وای دیتسه ابام یراکمه هب لیام هک یتروصرد

و هتخاس لیابوم رازفا مرن ردقبلا ناتیاه رعش اهو نامر هک دیهاوخ

سامت وابام هدرک هعجارم ام تیاس بو هب دیناوت یم دنوش رشتنم

. دیریگب

نادرادراگن ، یفجن نیسح : تیریدم

http://forum.cafewriters.xyz/: نمجنا

http://cafewriters.xyz/: تیاسبو

http://instagram.com/cafewriters_xyz/: مارگاتسنیا


