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" باتب نم رب "

: همدقم

ندرک یقشاع اهنت مدرک یم رکف هک دوب یراگزور
... تسا مک ما یگدنز نایم

... دوب مک

... مدش تقشاع سپ

... دییاپن یرید قشع نیا اما

... مدز ار تلد

... مدایز ، یدایز تا یگدنز نایم یتفگ

... موش مک ات متفر DONYAIEسپ
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... مدش مک

... اما

و تسا مک ما یگدنز نایم مدرک یم رکف هک یقشع
... دشن مامت ، دز لد و دش یدایز

... دشن مامت نم یارب لقادح

... دش یم مامت دیاب

... دشن اما

: هص خال

نامز رد نتفرگ رارق رطاخ هب ، ناتساد رتخد یگدنز
نیا و دوش یم رییغت شوختسد هابتشا یناکم و

... دشاب هتشادن رییغت ناکما دیاش DONYAIEرییغت
M
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باتب _ نم _ رب #

1_ تراپ #

. متخادنا برد لفق رد ار دیلک

هار نیرت کیدزن رد هک مدوب نونمم ناخ تمشح زا
. درک یم ما هدایپ هناخ هب

غاب هچوک نیا رد ، بش همین ود تعاس لا ح ره هب
. دوب کانفوخ یمک اه

هک ییاه هلپ و متخادنین طایح فارطا هب یهاگن
یلیخ ار دومن یم یهتنم یرد هس قاتا هب ار سارت

. مدرک یط عیرس

هک یفرصم مک غارچ دیلک ، برد ندرک زاب ضحم هب
دوب نازیوآ ، دنلب یمیس اب قاتا لکش یقات فقس زا

. مدرشف ار

، مدرک تارج ییانشور رد نم و دش نشور قاتا
. منکب اپ زا ار میاه شفک
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اب ، دش فداصم میاپ زا اه باروج و اه شفک ندنک
و شفک ندوب کیف لبق زا هک یبولطم نادنچن یوب
. دش یم مبیصن نآ زا هدافتسا ین ال وط یاه تعاس

پات پل فیک و متخادنا یا هشوگ ار هعنقم و وتنام
هیکت راوید هب یا هشوگ ملیاسو یقاب زا رت می مال ار

. مداد

دوب هدش هیبعت یدورو برد رانک هک یسیورس برد
یمک ، میاهاپ و ور و تسد نتسش اب و مدرک زاب ار

. متفرگ ار ما یگتسخ

. دوب هدز کل باوخ یکدنا یارب ملد

ژه ورپ شیپ بش لثم ، مدرک یم اعد هک ردقنآ
لا ب غارف اب و تحار حبص ات متسناوت یم و متشادن

. مباوخب

ما ییاناوت مدع نیا بوچ هشیمه هک ، منک هچ اما
. مدروخ ار نتفگ هن رد

یگدروخامرس رطاخ هب یگرزب یاقآ هک حبص DONYAIEنیمه
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زا و دنک کرت ار ینف رتفد رتدوز ، دش روبجم شرسپ
یم مه مناسرب ادرف ات ار شیاهراک تساوخ نم

یم ار مبش مامت یگرزب یاقآ یاهراک نیا هک متسناد
. دریگ

کچوک لا چخی یور هک ینیم مال فورظ نایم زا
هویم یتسد شیپ ، مدوب هداد ناشرارق قاتا یاهتنا

، لا چخی رد مندش مخ اب و متشادرب یدراک و یروخ
. مدومن مفرظ نامهم ار یب گال و لیلش

ما هنسرگ لا ح و مدوب هدروخ ماش شیپ تعاس ود
. دوب

. متشاد مه قح

دیاش و ماش نامه هب ما یییاذغ یاه هدعو
. تفرگ یم مامتا حبص لوا هچولک و وئاکاکریش

هب هدش هداد هیکت همرت یتشپ رانک ار هویم فرظ
مدیشک نرویب میاپ زا ار نیج راولش و متشاذگ راوید

. مدز اپ ار مشلسا یتحار راولش نآ یاج DONYAIEو
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و متسشن یتشپ هب هیکت ، پات پل فیک نتشادرب اب
، مدومن یم جراخ فیک زا ار پات پل هک یلا ح رد

نوریب ما هتخیر مه هب یاهوم نایم زا ار وم شک
هدنک مه میاهوم زا هتشر دنچ راک نیا اب و مدیشک

. دش

و مدروآ نوریب فیک رگید بیج زا ار لیابوم یشوگ
دنخبل ، نامام ماغیپ هب شا هحفص ندرک نشور اب

. مدز

شیارب قباس لثم رگید تقو چیه متسناد یم
. دش مهاوخن

منارگن لد مه زونه هک دوب یسک اهنت وا لقادح اما
. دش یم

. دوب هدیسرپ مشیپ هتفه یگدروخامرس زا

اب و مامت یگراچیب اب نم هک دیمهف یتقو مه ار نآ
ندرک تسرد هار ، مدش روبجم هجرد لهچ باالی بت
وا زا ار مدوب هتفرگ یراطع زا هک یا هدناشوج

. مسرپب
DONYAIE

M
AM

NOE



. متشادن پیات هلصوح

نیمه هک مدوب هدرک راک روبیک اب ردق نآ حبص زا
. دشاب تافاکم میارب مه ندرک تچ

هفرس یمک طقف ... مرتهب ؟... یبوخ ، نامام سالم "

تیساسح رطاخ هب رتشیب مه نوا هک منت وت هدنوم
؟" نبوخ هیقب ؟... یروطچ وت ... هیلصف

. دیسرپ ، دش یمن رگید نآ زا رتشیب

. داد یم خساپ وا هن

. متشاد ندز فرح ناوت نم هن

تیش و یگرزب یاقآ مامت همین راک و پات پل نیرکسا
رگید ، دش یم مامت حبص ات دیاب هک ییوجشناد یدنب

. منک رکف دیابن هک یزیچ هب نآ زا رتشیب دادن هزاجا

یلع یادص و مدرک یلپ ار پات پل مامت همین کیزوم
. تفرگ تعسو قاتا نایم یلیکودنز
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باتب _ نم _ رب #

2_ تراپ #

و مدرک زاغآ ار دوخ حبص یی طال هقاس کی اب
یگرزب یاقآ توتفرپ حور هب باال دنلب یتاولص

یم یگدنز باوخ زا روطنیا ارم هک مداتسرف
. تخادنا

ندیباوخ تعاسود اب هک دوبن یزیچ نم یگتسخ
. دوش نامرد تسرد

یاچ ناویل دنچ هب ار مدوخ رتفد رد دیاب کش یب
ادیپ مایتلا میاه مشچ یگتسخ یمک ات متسب یم

. دنک

هیکت برد رانک راوید هب ار یگرزب یاقآ پات پل فیک
نتسب لوغشم و متسشن ناویا یاه هلپ یور و مداد
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. مدش مترپسا یاه شفک دنب

. مدناخرچ طایح درگ ار مهاگن

تفگ دش یم هک یگنر یاه هشیش یور باتفآ
. تشادن یصاخ هولج ، دندوب فیثک ناشیگمه

هب ملیطعت یاهزور زا یکی رد ، متشاد تسود یلیخ
منت یپ و گر رد یگتسخ ردقنآ اما ، مسرب هناخ نیا
متغارف یاهزور کیرش تحارتسا طقف هک دوب یراج

. دش یم

متفرگ تسد هب ار پات پل فیک و متساخرب هک اج زا
. داتفا رت فرط نآ رتم دنچ هب مهاگن ،

یولج مظن یب یا هنادرم زرچکسا ترپسا شفک
تفگ دش یم و دوب هتفرگ رارق یرد جنپ قاتا برد

. دش یم مدح یب بجعت ثعاب ، دوجو نیا

، مدوب نکاس هناخ نیا رد هک یهام هس نیا رد
قح هک یرد جنپ قاتا ربارب هنادرم شفک روضح
تسد کی ناتشگنا دادعت هب ، متشادن ار نآ هب DONYAIEدورو
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. دیسر یمن مه

ما یشوگ نیرکسا و متفر نییاپ اه هلپ زا لا یخ یب
هاگتسیا هب ندیسر یارب منامز ات مدرک کچ ار

. منزب نیمخت ار سوبوتا

ره راک ، سوبوتا هاگتسیا ات یور هدایپ هقیقد هد
. دوب مزور

هب اپ و متشذگ هک یلگهاک یاه هچوک سپ هچوک زا
اب هک ار انسح مدش قفوم ، مدراذگ یلصا نابایخ

ات داد یم ناکت تسد میارب نابایخ طسو ندز رپرپ
. منک تیور منیشنب هاگتسیا یلدنص یور رانک مورب

روضح ، کچوک یلیخ بتارم هب ناتسرهش نیا رد
. دوب یبیجع یزیچ نم هراب کی

. روک و توس طیارش نآ اب مه نآ

همانرب رد تاعارم ال صا ، مور شنابرق ک مه انسح
. دوبن شا

مدرک شمارح ار ما هرغ مشچ و متسشن هک DONYAIEشرانک
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الق. خادب ریخب تحبص : تفگ ،

مارب وربآ ... عضو لخ ریخب مه وت حبص -

. ااااایراذیمن

؟ هشب بوخ تیحور هنیا میعس همه هدب -

جک مرس رد مدرک یم سح هک یا هعنقم هجوت یب
یم هک یدرمریپ یارب و مدرک تسرد ار تسا هدش

. مدیشک رانک ار منت ، دنیشنب مرگید تمس تساوخ

شلا م ار ملد نابایخ تمس نآ ییاونان هزات نان نوب
ییانسح هب ور و متشاذگ ملد یور اپ اما ، داد یم
طخ و هدید رود ار شردام مشچ دوب مولعم هک
افص شا هفایق هب و هدیشک رت گنررپ ار شمشچ

. رتخد نکن تاتبحم نویدم ردقنیا ونم : متفگ ، هداد

شیاهوم یور هک یگنر ییومیل کزان لا ش و دیدنخ
زا ، ندیشک ولج یمک اب درک یعس ار دوب هتخادنا

. دهد تاجن طوقس رطخ

. منوت یمن ... هگید منوبرهم -DONYAIE
M
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جرخ اینوبرهم نیا زا تنوج رباص نومه هساو ورب -

. نک

همکد رانک نازیوآ خن هک ، متفگ یلا ح رد ار نیا
متشاد یعس ار مگنر یا همرس یرادا و هداس یوتنام

. منک ادج مناتشگنا روز کمک هب

ور وت نم و تشاد مرو دموا یتقو منوج رباص -

؟ هیک تسد ایند یمهف یم ، مدرک یطخ طخ

ام اب یرتم دنچ هک سوبوتا ندید هب و مدیدنخ
اج زا و متشذگ نازیوآ خن ریخ زا ، تشاد هلصاف

. متساخرب

باتب _ نم _ رب #

3_ تراپ #

باختنا ار رخآ یاه یلدنص انسح اب هشیمه تداع هب
مرچ یلدنص دز یم رغ هک یلا ح رد انسح و میدرک
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دیفس یوتنام ندز باال اب ، دراد کرچ یمیدق
. تسشن نآ یور ، شریرح

راک طیحم رطاخ هب ، مدوب روبجم وا سکعرب نم
مشاب هتشاد یمسر و یرادا یپیت هشیمه ، متوافتم

اهردقنآ هک ، دوب عوضوم نیمه رطاخ هب دیاش و
یمن مراوطا و رق و ندیسر دوخ هب ریگرد حبص لوا

. مدش

؟ یداد ماجنا ور هکیترم نیا ژه ورپ یتسار -

. دوب یگرزب یاقآ اقیقد شروظنم

شهاوخ ره هب نم تبثم خساپ هلوقم اب انسح کال
زا اتسار نیا رد و دوب دص رد دص فلا خم ییاج هبان

. دیشک یمن تسد یراک و فرح چیه

مه شمتسیس ... دوبن نیگنس شلیاف یلیخ ... هرآ -

ات دش یم هگا خآ ... تسام متسیس زا رت یوق یلیخ
و تسد هی مرب منوتب ندب ومقوعم قوقح هام رخآ
دش یم بوخ یلیخ ، مشکب ممتسیس سهب ییور

. ادخ هب هنک یم نوج هراد ممتسیس ... انسح
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اب و داد نیچ ار شا ینتشاد تسود هدش لمع ینیب
شگنر یشیم یاه مشچ ناج هب هک یرشت و مخا

... هک دیپوت ، دوب هتسشن

وتقح راذن متفگ راب رازه ... یرخ هکسب -

هدب ور هیقب لوپ هراد نوبملج هرسپ روطچ ... نروخب
یشیامزآ راوه راوه هسر یم هک وت هب ؟...

؟ ههار هب شیشیامزآ

هامود هک دوب نیا نومرارق لوا نومه زا اباب -

هراب هی مموس هام قوقح اب تفگ ... مشاب یشیامزآ
یم لوبق دوز ردقنیا دیابن نم ... هنک یم هیوست
متسج اجنیا هشیمن ادیپ راک مدرک یم رکف ... مدرک

تفگ هک مه رباص بخ ... شمتفرگ
. دوبن ریثات یب ... شطیحم هبوخ

. ازادنن انیا نوماقآ ریصقت ... یکوهوا -

. مداتفا هدنخ هب ، درب راک هب هک یظفل زا

سپ نیمه هام رخآ ... ما یدج ... دنخن ... تفوک -DONYAIE
M
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متسرف یم ورباص ادخ هب دادن وتقوقح ... تسادرف
. شتقورس

؟ ما هچب هگم -

. تخادنا هدنخ هب ار وا ما هدز قو یاه مشچ

یتقو ردقنآ ، تفگ یم هدکشناد لوا لا س نامه زا
، چیه هک دتفا یم نوریب میاه مشچ منک یم بجعت

ارم هک دوش یمن ادیپ یرخ مدآ ، ترذعم ضرع اب
. دهد تاجن یگدیشرت رطخزا

. دنخن ... تفوک -

. مدوب هداتفا هدنخ هب مه مدوخ

هگیم ... اینکن بجعت روطنیا ینمهب ولج ادخورت -

. هدرک مادختسا دنمراک اج کقلد

. راااااااامرهز -

. تخادنا هدنخ هب مه ار نم و DONYAIEدیدنخ
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4_ تراپ #

. متشاد ار انسح هک دوب بوخ

. نکن رهق حاال -

و سوبوتا گرزب هرجنپ هب مندرک یور درک یم رکف
یم مربارب زا هک یزاس یمیدق یاه نامتخاس ندید

. تسا رهق هناشن ، تشذگ

. متسین رهق -

. نک ماگن سپ -

. مدرک شهاگن

. دوب ابیز

یاهوم و گنر یشیم هدیشک و تشرد یاه مشچ
یب دوخ لوق هب و درب یم لد همه زا شا ییامرخ

. رباص زا شا هدروخ رژ و یتشوگ یاه بل DONYAIEشیایح
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نارتخد هدکشناد هطوحم رد هک یراب نیلوا نامه زا
، دش هتخیر نامیتسود حرط و میدید ار رگیدمه ،
و رپ یاه هنوگ نآ و مزادنیب تسد تساوخ یم ملد

. من ال چب مناتشگنا نایم رد ار شیابیز

. هاگن مه نیا امرفب -

تفلا خم مامت اب متسناد یم هک یا هنارتخد یوربا
: تفگ و تخادنا باال ار هدرب تسد نآ رد ، شردام
، داد هک داد وتقوقح ادرف سپ ات هگا یخوش نودب

. هنزب فرح شاهاب مگیم رباص هب دادن

. منک لح ومت ال کشم مدوخ مریگب دای دیاب -

یدییاز نومارب ولق دنچ ولق دنچ ردقنوا واگ هئوت -

تمحز هب وتدوخ هگید داوخیمن هک
700 قوقح نوا اب ناروتسر یرادقودنص ... یزادنب

نوا وتکاروخ و دروخ فافک هنوت یم طقف ینموت
شرتفد وت ینک یم نوج یراد ... هدب هام فصن مه
انیا ... هرباص تسود ... هشفیظو ... هدب وتقح دیاب
تفگ رباص نمض رد ... نمهف یم بوخ ومه فرح
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یکمک ورین ، شتسد هسر یم ژه ورپ هی هام رخآ
زا مه نم ؟.... یرضاح مگب تهب تفگ ، داوخیم

. مداد لوق تفرط

شکرابم شین مه زاب وا و مدیبوک شمکش هب چنرآ اب
. درک زاب میارب ، دوب لگشوخ مه بیجع هک ار

********

باتب _ نم _ رب #

5_ تراپ #

و روش اب و دوب هداتسیا ینمهب زیم یولج یگرزب
. دز یم فرح ، مدوب هدز نم هک یحرط زا ناجیه

. شدوخ مان هب هتبلا

. متشادن یرگید راظتنا

و دمآ یم باال مجل یور نآ ییاه تقو کی بخ اما
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نیا ، میوگب ینمهب هب مورب تساوخ یم ملد یلیخ
. اه تسین بوخ مه اهردقنآ ناخ یگرزب

یردارب و ایب سپ ، درم منک یم یناج هچ نم نیبب
. تسا هتشکن ارم مناخ انسح ات هدب ار ام لوپ و نک

ار مکاندرد یاه مشچ و مدیشون یاچ زا رگید یپلق
ید یا لا هحفص هب و متفرگ ینمهب و یگرزب زا

. متخود روتینام

هقیقد تسیب اهنت یکشزپنادند کینیلک تیزیو تراک
یم هک مدوب لا حشوخ نم و درب یم نامز رگید
رد مورب و منک لیطعت ار مراک رتدوز متسناوت

. منک تحارتسا یمک ، رتفد هناخزامن

زا و مداتسرف ینمهب مارگلت هب ار هدش مامت لیاف
متمس هب یهاگن ینمهب هک مدید مشچ هشوگ

. تخادنا

یا هفایق وشخ تبسن هب و شوپ شوخ ناوج رسپ
. DONYAIEدوب
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یم قوذ یوت ، شزارد یدایز دق انسح لوق هب هتبلا
. دز

هک مدید و متساخرب اج زا مارآ نم و دز ادص ارم
. دیشک شیاهوم هب یتسد

شیارب ادیدش هک مدوب هدش هجوتم هام هس نیا رد
. دسرب رظن هب روطچ ، تسا مهم

؟ ینمهب یاقآ هلب : متفگ ، مدیسر هک شزیم رانک هب

هبوخ یلیخ : تفگ و درک مهاگن دنخبل اب
ینزب مه سیدرپ هفاک حرط ادرف ینوت یم ... تحرط

یراک سیدرپ ارب هنوتب یگرزب منکن کف ؟...
یدایز داوخیم امرفراک هک یزیچ یارب شاحرط ... هنک

. هتخمض

... رتدوز مک هی زورما هشب هگا اما ... منوت یم هلب -

. یدیشک تمحز یلیخ هتفه نیا .. ورب امتح هک نیا -

یم مارگلت وت تارب ور اسکع نم سپ ... منونمم -

مارب وتتراک هرامش تمحز یب مه وت ... متسرف
DONYAIE
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. مزیرب وتقوقح زورما تسرفب

. دسرن میاه بل هب دنخبل ات ، مدنک ناج یلیخ

. مرب هگید نم نوتزاجا اب ... امتح مشچ -

. دز دنخبل و داد ناکت رس

. داتفا لا چ شا هنوگ

. اه تف جال هچ

؟ دتفویب لا چ تعامج درم هنوگ ، دهد یم ینعم هچ

. مدرک اهر ار مداش دنخبل و متشذگ شرانک زا

. تشادن ینعم یگتسخ رگید

شنامهم یتشم یردنب کی مدرب یم ار انسح دیاب
ار یزاب یجرخلو ترخآ شدوخ لوق هب و مدرک یم

. متخادنا یم هار هب

انسح یارب ، ملیاسو ندرک روج و عمج لا ح رد
... هک مداد تسکت

؟" میروخب فیثک یردنب میرب راهان "
DONYAIE
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... هک داد باوج ینآ هب

". میرادن رخرس ، تسین رباص ... اجنیا ایب رخب "

هشیمه ارم ، اونیب رباص یارب شا هناقشاع تایبدا
. درک یم دوخ یادف

*****
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زا و متخادنا مدوخ هب یرگید هاگن ییوشور هنیآ رد
. مدرک لصاح نانیمطا میاه نادند یزیمت

. دوب مباذع هیام هشیمه یشوگرخ یاه نادند نیا

متروص کمن دندرک یم رکف همه ، مدوب هک کدوک
، دندوب لوقلا قفتم همه مدش هک ناوجون و تسا

نیا رد و تسا مغولب نارود یاضتقا نآ DONYAIEیتشز
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شا هرابرد انسح زج سک چیه ما یناوج راگزور
. داد یمن یرظن

ددم هب نم یینیاپ بل هشیمه هک تلا ح نیا هب راگنا
هتشاد هلصاف ما یی باال بل زا یمک اه نادند نیا

. دنتشاد تداع مدوخ زج همه ، دشاب

مشیارآ مزاول فیک و مدیلا م میاه بل هب ار بل قرب
زا ، ما هفایق هب ییاهن یهاگن اب و مدرک عمج ار

. مدز نوریب یتشادهب سیورس

یلا ح رد ، قودنص تشپ زا ، مندمآ اب ینادرم مناخ
و تساخرب ، تخادنا یم هناش یور ار شفیک هک
. هشاب غولش یباسح ترس بشما منک رکف : تفگ

. نغولش هشیمه ابش هبنشجنپ و هبنشراهچ هرآ -

ار دوش یمدنگوج تفر یم هک ییاهوم و دز دنخبل
. درک مظنم شا هعنقم ریز

هگید نم ... یشابن هتسخ شیپاشیپ -

. رادهگنادخ ... DONYAIEمرب
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. متسشن قودنص تشپ و مدرک یظفاحادخ

. مدوب طلسم ناروتسر مامت هب تمسق نیا زا

ناروتسر اهنت اما ، دوبن گرزب اهردقنآ ناروتسر
. دمآ یم باسح هب ناتسرهش نیا تیفیکاب و بوخ

، ینادرم مناخ هک یکچوک نادلگ هندب هب یتسد
یارب و مدیشک ، دوب هدرک نامکرتشم زیم نامهم

... هک مداتسرف مایپ پاستاو رد نامام

یم ومقوقح نیلوا زورما ؟... یبوخ ، نامام سالم "

" ملا حشوخ یلک ... مریگ

نیا رد تسا هامود ، مدوب هتفگن نامام هب هتبلا
. مرادقودنص ، ناروتسر

دیاقع ادیدش هک نم هداوناخ یارب اه لغش یرس نیا
رد نز ندرک راک زا و دنتشاد یتنس یرکف زرط و
همهاو ، تشاد نادرم اب یدایز لماعت هک یطیحم
. دوبن اج هب و تسرد ال صا ، دنتشاد یرایسب

دعب و مدوب ریگرد ما یزاجم تاحفص اب یتعاس DONYAIEکی
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رس تقو ، ناروتسر نایرتشم روضح ، مک مک نآ زا
. تفرگ نم زا مه ار ندناراخ

زا و دیشک یم یکرس ، دمآ یم یهاگ یفوتسم یاقآ
. دومن یم لصاح نانیمطا مراک تیفیک

. درب یم تذل مدآ ، درم نیا یتاذ ینابرهم زا

اب کلسم یتول درم کی ، یفوتسم یاقآ لوا هلهو رد
یم ار مدآ شا هبذج هک دوب یقامخچ یاه لیبس

. تشک

زا یکی نم یارب ، درم نیا اب یکیدزن و ییانشآ اما
تدم نیا رد هک دش یم دادملق ییاه سناش

. دوب هدش مبیصن یسناشدب

. درک یم مهارف تینما شنادنمراک یارب درم نیا

شیپ لا س ، درک یم فیرعت ینادرم مناخ نیمه ال ثم
رتخد ود اب و تسا هتفر ادخ تمحر هب شرسمه هک

جک اپ دنرظتنم هک رهش نیا الن یو یناتسریبد
نیمه ، تسا هدش ، یوش ناشلفحم لقن ات DONYAIEیراذگب
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رد یتح و هتفرگ ار شرپ و لا ب ریز یفوتسم یاقآ
یولج شیاهرهوشردارب هک یگداوناخ یاوعد و گنج

یفوتسم یاقآ ، تسا هداتفا هار هب ناروتسر نیمه
. تسا هداد جرخ هب یگنادرم یباسح

دیاب هک مدوب یا هچبرتخد ، درم نیا رظن رد مه نم
هعفد کی ات داد یم نآ هب گناد شش ار شساوح

. دوشن تیذا

هب ، دنتشذگ ناروتسر برد زا هک نادراک هداوناخ
. متساخرب اج زا ناشمارتحا

یارب هداوناخ نیا ، مدوب هدش هجوتم تدم نیا رد
. تسا مرتحم رایسب رهش نیا

. دوبن ینثتسم هلئاق زا مه یفوتسم یاقآ

نآ اب شا یرداچ رسمه و هاتوک دق نآ اب نادراک یاقآ
. دندوب میارب یکحضم بیکرت ، دنلب دق

ناشرسپ ود هک درک رکش ار ادخ ناوت یم هتبلا
. دندوب هدمآ رد بآ زا بوخ DONYAIEیلوصحم
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س هب هجوت یب و تشذگ مربارب زا هک ناشسورع هزات
یور ار شریرح هداتفا لا ش مدمآ شوخ و الم
عوضوم نیا هب مدرک یعس ، دیشک شدنولب یاهوم

رتخد نیا هداوناخ هدروخ مخز ردقچ هک منکن رکف
. متسه ابیز

. تشذگ توکس رد بش همادا

و باسح یارب مدشن روبجم ، رکش ار ادخ یتح
. موش فرط ناشدوخ اب اه نادراک باتک

و دروآ مدزن ار ناشروتکاف شدوخ یفوتسم یاقآ
. ناشباسح هب منزب تفگ

شوپ شوخ یور و رب شوخ سورع هزات نیا ندید
و دیرخ یم ار شزان مه یلیخ شرسمه اضق زا هک
ملوا قوقح شوخ لا ح ، تشاد شَیِپ یعمج ساوح

. درک شوخان ار ینمهب زا

*************DONYAIE
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تسار یاپ اب ار مپچ یاپ یناتک ، یراک زورزا هتسخ
رتوس نآ یمک هک ییاه یناتک هب ار مهاگن و مدنک

. متخود ، دوب هداتفا مظنمان ، ناویا رگید رد ربارب

بش دنچ هک مدوب هدرک تداع ، هام دنچ نیا رد رگید
ار راوید هب راوید هیاسمه نیا روضح ، هتفه رد

لمحتم ، منک شتاق مال مه راب کی هک نیا نودب
. موش

. دوب یتخس لمحت

. داد یم شوگ کیزوم حبص ات

. دیبوک یم راوید هب ، شلا بسیب پوت اب

هزادنا یب باذع کی رد ار اه تعاس نیا مامت نم و
. مدز یم اپ و DONYAIEتسد
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یور ترسح و مدروخ یم بات لا ح و هتشذگ نایم
. دز یم هربنچ مبلق مامت

هک یلا ح رد و متشاذگ یا هشوگ ار پات پل فیک
یم اپ زا ار مقرع تدش زا هدروخ سیخ یاه باروج

دراو هبرض یسرا رد هب مفتک اب مدرک یعس ، مدنک
. مدنبب ار نآ و هدرک

. دش هتسب رد و داد رس قژقژی رد هدز گنر الی ول

. دیشک یم ار مراظتنا لا چخی ، قاتا یاهتنا

ما یکاروخ شوخ هیور نیمه هب نم ، انسح لوق هب
. مدش یم ناطلغ موب کش یب ، مداد یم همادا

کدنا یاه هسفق نایم زا ار دوجوم بیس اهنت
نوریب ، ما یمیدق و گنر زبس تماق هاتوک لا چخی
هتخادنا هی ال ود هک ییوتپ یور رترود یمک و هدیشک

، مدوب هداد هرارق شیور یا همرت هنهک یتشپ و
. متسشن

دوب هدرک خلت ار متاقوا اه نادراک سورع هزات DONYAIEندید
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یمن یقاب نم رد ادرف ات اهراک ندناسر یارب ژی رنا و
. تشاذگ

، شکدنا قوقح نآ اب دوب دلب طقف هک ینمهب هب تنعل
. دشکب راک نم زا

، ینف رتفد ود زج هک کچوک ناتسرهش نیا هب تنعل
ار شدادعتسا و دورب مدآ ات تشادن یرگید یاج

. دنکن مارح ردقنیا

هب زاین و دوب اپون شتکرش زونه نیمار هک فیح
. تشادن یرگید دنمراک

رثا نم یور اه نادراک سورع هزات ندید اعقاو راگنا
. دوب هدرک غاد ارم و هتشاذگ
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یشوگ ، درک مروبجم ، پاستاو جیسم ندیسر یادص
. مشکب نوریب مبیج زا ار

. دوب نامام

میارب ار یتسپ هلومحم کی زا ینیرکسا اهنت
و... دوب هداتسرف

... نیمه و

. دز یمن فرح نم اب رگید هک دوب تقو یلیخ

. دناوخ می ار میاه مایپ

. درک یم شوگ ار میاه سیوو

. دید یم ار مداتسرف می هک ییاه سکع و

. تفگ یمن چیه اما

. مدز دنخزوپ

گنت ، دنزب فرح نم اب هک نیا یارب شلد اعقاو ینعی
؟ دش یمن

... هن راگنا
DONYAIE
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تداع هک هچ نآ مامت زا ما یگدنز ، هاتوک هامدنچ رد
سکعرب عقاو رد نم و هدش توافتم ، مدوب هدرک

اب ات متشادن ار نآ ناوت ، مداد یم زورب هک یزیچ
. موش هتپادآ طیارش نیا

و مدش مردنلک دراو و جراخ نامام اب متچ هحفص زا
زا یتسپ هتسب نتفرگ ، ادرف یاه همانرب تسیل رد

. مدرک لوذبم مه ار تسپ هرادا

هک مدوب ادرف یاه همان رب تسیل و ردنلک ریگرد زونه
یسرا رد هب ار مهاگن ، ناویا زا یشک شک یادص

. تخود

هب هدیبسچ یروت راد نیچ هدرپ تشپ هیاس هب مهاگن
هب یا هقت ، یتخل زا دعب و دنام یسرا رد یاه هشیش
نم و دیسر شوگ هب شک شک یادص زاب و دروخ رد

متساخرب اج زا دعب یمک ، هامدنچ نیا مامت مسر هب
تیعقوم رد رگا هک یفاب تسد هنهک شرف یور زا و

رد و متشذگ ، متشاد شتسود کش یب ، دوب یرگید
شرف رجآ یور زا ار ازتیپ هبعج و مدوشگ ار DONYAIEیسرا

M
AM

NOE



. متشادرب ناویا

ود دز نیمخت دش یم دیاش ، مدوشگ هک ار هبعج رد
. تسا هدش هدروخ شموس

یم کش یب ، دوب رتهب متیعقوم رگا و مدز دنخزوپ
. مدیبوک یم شتروص رد ار هبعج ، متفر

. دوب یگنسرگ زا رتهب طیارش نیا رد ، لا حره هب اما

. مدیبوک نامنیبام یف راوید هب تشم

. تفرخزم تبحم تباب زا رکشت ینعی نیا و

*****
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، تقو رس هلصوح و لا ح هک دوب هداد مایپ انسح
سوبوتا رد دیاب هک ینعی نیا و درادن ار نتفر راکرس
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. متسشن یم اهنت

اب شا یتسود یاه نسح زا رگید یکی مه نیا
. رگید ، دوب شباذج ناج سیئر

رپ طایح رد ار انسح هک یراب نیلوا نامه زا ال صا
نیا متسناد یم ، مدید ، نامنارتخد هدکشناد تخرد

یبوخ سناش زا ، پیت شوخ یدایز و ابیز رتخد
. تسا رادروخرب

مه تسرد رکف نیا دش مرواب هک ، تشذگن یمک و
. تسا هدوب

هدرک دوخ یادیش و هلا و ار یرسپ ، یگلا س هدفه زا
. دوب رادروخرب یبوخ یعامتجا تیعقوم زا هک دوب

یم هک رابره هک مریگ یم روتکاف مه نیا زا هتبلا و
زا رتزیزع رتخد تسود لا بند هدکشناد ربارب ، دمآ
. میداتفا یم فعض و شغ هب نامیگمه ، شناج

نیمه ، انسح و نم تیمیمص لی دال زا یکی ال صا
. دوب شصاخ یاه باختنا و یگقیلس DONYAIEشوخ
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. مدوب یساوسو نم

.... زیچ همه رد

. رتشیب هک لیصحت و راک رد

اما ، دندوب روصتم میارب یبوخ هدنیآ ، نامیاهداتسا
رتفد کی رد دیاب کچوک ناتسرهش نیا رد حاال نم
رپوس و یباصق یارب یزاسوگل ، شرنه جوا هک ینف

. مداد یم رده ار مرمع ، دوب تکرام

هک متسناد یم مبلق قامعا رد ییاج هک دوب تسرد
. تشاد روز لا حره هب اما ، تسا نم ریصقت

ینعی ، شا یناب و ثعاب نماد هب اهنت میاه نیرفن و
. تخادنا یم گنچ ، اه نادراک سورع هزات هداوناخ

. دوبن یا هراک دیاش رتخد نیا

یم مه هب ارم لا ح هک تسیز یم یا هداوناخ رد اما
. دشابن ناشمادک چیه نت هب رس متساوخ یم و دندز

هک یتولخ ریسم هب و متسشن سوبوتا هاگتسیا رد
. مدش هریخ ، دسرب نآ زا دوب رارق سوبوتا
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. دوب ابیز یلیخ ، کچوک یدایز ناتسرهش نیا رییاپ

. یگنر یاه گرب و رانا زا زیربل

. متشادن ندرب تذل لا ح نم اما

یم دومناو هک یروط نآ رگید ، دش یم یهامدنچ
. متشادن ندرب تذل لا ح ، مدرک

باتب _ نم _ رب #
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. دوب زیزع میارب ، ناتسرهش نیا ینامز

. داریا و بیع زا رپ و کچوک ناتسرهش نیمه

. قنوررپ اما داریا رپ و کچوک یناتسرهش

مه هقیقد تسیب ، دیاش ناتسا زکرم ات شا هلصاف
. تشاد یرتشیب دادیب اج نیا رد تنس اما DONYAIEدوبن
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ناتسا زکرم زا ، شا یلا ها تورث هطساو هب هچرگ
مدرم اما ، دشاب رت سکول تسناوت یم مه

. دوب ناشیتسود تنس نیمه ناشحیجرت

هبذاج اب ناتسرهش نیا رد حیرفت یارب اهاگ هک ینامز
نیرت باذج میارب ، مدش یم نامهم یتسیروت یاه

. دوب ایند رهش

... لا ح اما

ور و ریز هعفد کی نتدنچ هابتشا هطساو هب میایند
. دوب هدش

. دیسر هار زا گنردرز سوبوتا

هک یلا ح رد و متسشن شفیثک تبسن هب یلدنص یور
یم بقع مشوگ یور زا ار هعنقم ، تسد کی اب

. مدناپچ مشوگ رد ار یرفذنه ، مدیشک

یتارطاخ هب ارم و تسشن مشوگ رد یشواچ یادص
. دناشک ، دوبن رود مه یلیخ هک

هالک و میداد یم شوگ یشواچ هک یردقنآ DONYAIEینعی
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. دندرک یم نامتبث سنیگ رد دیاب ، میدوب یبا

هفاضا هک مه فیب تسر ازتیپ عومجم نیا هب حاال
یشوخ یاهتنا رگید هک اکوک یرطب کی اب دش یم

. دوب نامراگزور

، یلوپ یب تدش زا ، دنتفگ یم نم هب زور کی رگا
و نینزب فیب تسر هب بل ، مامت هامدنچ تسا رارق
، یروخب ار یرگید فرظ هدنام هکت دنچ مه شرخآ
یارب وربآ رگید ، انسح لوق هب هک مدیدنخ یم ردقنآ

. متشاذگ یمن اج یرتخد چیه

و کحضم یاه هدنخ نآ یزور دنتفگ یم رگا ال صا
تسد هب ار دوب یزیروربآ هیام هک مکانتشحو

یم یزیروربآ یاج هدنخ زا ، مدرپس یم یشومارف
. مدرم

. مدوب هدشن نیگمغ نم

. مدیشک یمن مه ینانچنآ باذع

. دوب هدرک هشیر منت مامت رد هنیک DONYAIEاما
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یم تحاران اهاگ هک یردق نامه الل قتسا نیا زا نم
. مدرب یم مه تذل ، مدش

. دناوخ یم روطنامه یشواچ

لا یرس نامه زا یشواچ هب نامق عال جوا ، تسا مدای
. دش عورش نامندید دازرهش

ناممه هک دوب ریگ نماد و دنت لا یرس نیا بت ردقنآ
. درک قشاع ار

باتب _ نم _ رب #
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نم و دیزو یدرس داب ، مدش هدایپ هک سوبوتا زا
. مدیشک باال یمک ار میاه هناش

هب ور اوه رتدوز ، ناتسرهش نیا رد متسناد یم
نامام هک یکاس غارس دیاب سپ . دور یم یدرس

هک یگدروخامرس زا و متفر یم ، دوب هداتسرف میارب
تفرگ یم ارم نماد نایفارطا همه زا رتشیب هشیمه

DONYAIE
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. مداد یم تاجن ار مدوخ ،

. متفرگ شیپ رد ار ور هدایپ شرفگنس یاضف

دنچ ، دنتشاد رارق فیدر نیا رد هک ییاه هزاغم
دندوب ینفرتفد کی و ریرحتلا مزاول و یشورف باتک
شا ینفرتفد هب مدوب هدروخ هرگ هنافساتم نم هک

. تشادن مه ینادنچ قوقح هک

گرزب تکرش کی ردق هب ینمهب مانهب ، انسح لوق هب
کی هزادنا تقو نآ و دیشک یم راک نم زا یتاغیلبت

. داد یم مقوقح شرتفد یتامدخ رگراک

. متشاد هنیک مه وا زا

حرط ، تفگ یم مشوگ مد ناطیش یهاگ یتح
، دوش هتخیر مرهز ات منک بارخ لیوحت مد ار شیاه

نیرتهب مراک متشاد تسود هشیمه هک فیح اما
. دشاب

. مدرک زاب ار رتفد یا هشیش رد

رادیدپ مرظن رد ، دوب مربارب هک یزیم دنچ فیدر DONYAIEو
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. دش

یتح ، دوب هدش رپ رگید نادنمراک طسوت اهزیم همه
نم شا یصخرم هتفه کی نیا رد هک جات کلم مناخ
دیاب زاب نم و هتشگ زاب ، مدوب هدرک قرق ار شزیم
ار محبص ، باال هقبط مین هفخ یاوه رد متفر یم
انسح یارب ایند کی متفر یم دعب و مدرک یم رصع
شحف ایسح هک مدش یم لا حشوخ و مدز یم رغ
. دنک هفاضا متاغل هریاد هب ار شدیدج یاه

، مدرک رکف و متشذگ همه ربارب زا یرسرس یم سال اب
. تشاد یداصتقا خم بوخ مه ینمهب

و اهزیم و هدیرخ ناغاد و برد هاگتسد ییاتدنچ
هک ییاضف رد و هدرک هیهت ار یرت قاروا یاه یلدنص

هدش رپ گنر یبآ یاه یشاک طسوت شفک ات راوید
. درک یم یبساک دوب

زا ددع شش هب ، تنم اب مه ار هعومجم نیا نیازید
. دوب هدومن نیزم ، شدوخ یحارط یاهرتسوپ

اب ، دیمهف یم هک تفرگ یم باال ییاج نآ مدآ رفک و
DONYAIE
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و رنب و وگل یحارط مامت ، هتسناوت اهزیچ نیمه
. دنک دوخ نآ زا ار ناتسرهش یاه گولا تاک

و متفر باال چیپرام گنر هایس یزلف یاه هلپ زا
لور یدایز دادعت یواح هک یا هتخیر مه هب یاضف

. مدنارذگ رظن زا ار دوب توافتم یاه زیاس رد ذغاک

لحم ، هدش هداد هرارق یبرغ تمسق رد هک یزیم
. دوب مراک

. مدرک جراخ فیک زا ار پات پل و متسشن

یم یرتسکاخ رتشیب ، یفیثک تدش زا هک یبآ راوید
و نیمز هب ارچ زورما مناد یمن نم و دوب مربارب ، دز

. متفرگ یم هدرخ نامز

منامب رتشیب یمک ، مراک زا دعب ، مداد لوق مدوخ هب
ناماس و رس یمک ، کانتشحو هقبط مین نیا هب و

. مشخبب

نیرکسا یور یمایپ ، مدرک نشور هک ار متسیس
. دیسر ، مدوب هداد رارق ، زیم تسار تمس هک DONYAIEیشوگ
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. دوب انسح

یزبس همرق تارب منامام ... اج نیا ایب راهان یارب "

". هداتسرف

. مدز دنخبل

مکش هدنب ، دننک مناج هب ناج ، انسح لوق هب
. متسه

لمحت ، مفارطا فیثک یاضف رت تحار ، دش یم حاال
. دوش

هک سوتکاک کچوک نادلگ هب متسناوت یم یتح
میوگب ، مدوب هداد شرارق راوید کیدزن ، زیم یاهتنا

. تسابیز
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مامت هک دوب ما یلا فس یاه یدادماج ، نآ زا رتابیز و
. دش یم لماش ار میاه یگنردادم و وم ملق و پینوی

ار لیاسو نیا و بتک ، متسب یم ار منادمچ یتقو
. مدربن دای زا ال صا

نم هب یگنتلد ردقچ و دندوب هتسب مناج هب اه نیا
دیرخ یپ مورب و منزب ایرد هب لد هک دروآ یم راشف

. یدمن کون رگید گنر دنچ

ار مهاگن ، اه هلپ یزلف هندب یور ییاه مدق یادص
. دناشک مرس تشپ هب

هب یراولش و یا هوهق هنادرم نهاریپ اب ینمهب
هب ار شرپ یاهوم هک یلا ح رد ، رت گنر مک بتارم

. دوب هداتسیا مربارب ، هدز هناش باال تمس

مرس یور هاگآدوخان ار هعنقم و متساخرب اج زا
. مدرک نازیم

. ریخب نوتحبص ، سالم -

، انسح لوق هب هک یدنخبل اب و تشادرب مدق DONYAIEمتمس
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یریگ مشچ ییابیز هب ار شتروص تسناوت یم
مدموا ... ریخب مه حبص سالم : تفگ ، دنک کیدزن

. منیبب وتاحرط

هشوگ زا و مدش مخ متسیس یور و مداد ناکت رس
. دنک یم هاگن هریخ ارم وا هک مدید مشچ

اب و مدرک زاب ار محرط یواح فا ید یپ یاه لیاف
مامت هک شا هریخ یاه مشچ تمس هب هرغ مشچ

. متخادنا هاگن ، دیواک یم ار ممادنا

هب یتسیاب و دوب هدش هدینت مه رد یمک میاه مخا
یبوخ رسپ مه دایز ، نیمار لوق هب هک یدرم نیا
هن ، مدنمراک کی طقف نم مدرک یم یلا ح ، دوبن

. رتمک هن و رتشیب

اما ، دیدزد هاگن هک ، دش زاسراک راگنا میاه مخا
دوب هدناود هشیر شدوجو مامت رد راگنا شا ییوررپ

. دش مخ متسیس یور نم زا یکدنا هلصاف هب نوچ ،

لوغشم ، هشیمه لثم و دیدن وا و متفر هرغ مشچ
. دش میاهراک زا ندروآرد داریا
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هک زورما ، دش یم هداد یتصرف نم هب رگا ینعی
الت یکشت نیا مامت ، تسا هشیمه زا رت خلت متاقوا

. مدرک یم ریشکاخ و درخ ، شرس یور ار شفرخزم

راک رت تقداب ... هفیح ... یراد یق خال نهذ وت -

هشیمه نم ... نزب گنز نم هب دوب مه یلکشم ... نک
. متسه مه نی ال نآ ... هنشور میشوگ

. داد یم دایز مه خن

شا هریخ گنر یا هوهق یاه مشچ زا ار مهاگن
. مداد ممتسیس هب و هتفرگ

رد ... مسرپب وت اال وس راک طیحم وت هنیا محیجرت -

یمن راک هگید مه هنوخ طیحم یارب .... نمض
بوسحم یراک هفاضا مدش هجوتم ... مرب

. هنومب راک طیحم یارب راک هک هرتهب سپ ... هشیمن

. هبوخ -

. منیبب ار شا هرهچ تلا ح ات مدرکن شهاگن

و تفر اه هلپ تمس هک مدید مشچ هشوگ زا اهنت
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زا لبق : تفگ ، نییاپ هقبط تمس هب تکرح زا لبق
وت تسرفب ولیاف ، نزب الح صا ور احرط هدزای تعاس

. مارگلت

نارود هب نتشگرب ، مدرک رکف و متسشن یلدنص یور
. دوبن مه دب مجوا

و هافر رد نارود نآ لثم ، دش یمن رگید دیاش
سپ ار متینم ، دش یم اما ، درک یگدنز شمارآ

. مریگب

مه اب ار ، شیاه تلیضف و تلیذر هک یرتخد نامه
. متشاد تسود

. تشاد تسود ار شدوخ ، شدوخ هک یرتخد نامه

*****
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و مدرک ماغدا مه رد قشاق اب ار جنرب و یزبس همرق
زبس الک هب ار شیاه نخان هک یناتشگنا اب انسح

دیبوک مقشاق دنب تسد یور ، دوب هداد تنیز
یم لیم و فیح ور اذغ ... روجنیا نکن ها : تفگ و

. ینک

و مداد ولج ار میاه بل و مدیشک رانک ار مباقشب
... هک مدیپوت و متفر مه هرغ مشچ

؟ هچ وت هب .... بخ مراد سود روج نیا نم -

لا غشآ ننک تنوج هب نوج : تفگ و داد نیچ ینیب
... نوا زا نوا ... یدنسپ

. تسا هدرک یور هدایز دیمهف

. دیمهف نم یاه مخا زا

یلیخ هک هن ... نکن تشه مساو وربا حاال... هبوخ -

. هقیقد و مد نکب مه شتشه ، تاهوربا نیا DONYAIEهمک
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. مدیدنخ

زور ود ات ، انسح لوق هب هک ییاهوربا هب هشیمه
، دومن رتشیب مه زب هچاپ زا ، مدرب یمن نآ هب تسد

. مدنخن متسناوتن ، درک یم ادیپ

. بخ مدرک مگ ومنیچوم -

، شرپ ناهد نامه اب و دناپچ شناهد نایم ار قشاق
هی ... یتفرگ هک مه تقوقح هنشگادگ : تفگ و دیدنخ

. جرخ رد هب نزب ورب مک

ناهد هب ار مریذپلد یزبس همرق قشاق هک نیا زا لبق
منک زادنا سپ دیاب : متفگ و مدز کمشچ ، مراذگب
نورهت متسنوت و دروخ هتخت هب یرد هگا ... نووج
. مشاب هتشاد هجدوب دیاب ، مش لوبق وقوف

ورب یانعم هب ، داد ماجنا یتکرح اوه رد تسد اب
. اباب

یشاپ یش لوبق وت هتسشن مه نورهت هاگشناد -

نورهت هب هچ ور وت ال صا ... شرب هب یرب کله و DONYAIEکله
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لدرو االن هک یدوبن رخ هگا ... یرخ ... یا هداس وت ؟...
یمن دوبان ونم یزبس همرق و یدوب هتسشنن نم

دُرا و هزپب اذغ تارب تنامام یتفر یم ... هک یدرک
اج تسین ینانوی تتسام ارچ هک یدب مه اتشان

. هدیکچ

. دروآ یم میور هب هقیقد و مد حاال

همتروی مه وا ، دوب بارخ ، مباصعا زورما مک مدوخ
. درک یمن اهر یمد ار شنتفر

، منک تباث مدوخ هب لقادح و مرب ... مرب دیاب نم -

. منوت یم ال صا

وت ... یرب دیابن یلو ... ینوت یم هک وشنتنسوت -

... یرخ

مخ اب ار دوب فا ید میا زیم ضرع هک نامنیب هلصاف
رد ار شا هناش یور اهر یاهوم و مدرک یط ندش

. مدیشک و متفرگ تشم

..... ییییییییییییییییشحو -
DONYAIE

M
AM

NOE



. درک شوخ ار ملا ح شغیج

. هشاب تساوح .... متسین رخ نم -

نادرگ یلدنص یور و مدرک اهر هک ار شیاهوم
اب و درک تسرد هناش یور ار شیاهوم ، متسشن
یشحو رخ ... یتسین رخ وت هن : تفگ یا هرغ مشچ

. یتسه

مدز شندنازوس تهج افرص یا هداشگ دنخبل
؟ دایمن نیمار : متفگ و

.... تشاد رارق ربن وشمسا نوا اب .... اب تفگ -

شوخ یاه مشچ رد هریخ و مداد ولج ار میاه بل
یم رب متسد زا هک یتلا ح نیرت توافت یب اب ، شگنر
مهم نم یارب ... یربب وشمسا ینوت یم : متفگ ، دمآ

. تسین

هب ار نآ فک و دروآ باال ار شیاپ و تخادنا باال هناش
هلیسو نیا هب ار شا هناچ و درک دنب شا یلدنص هبل

. دوب هتفرگ رارق شتروص ربارب هک درک ییوناز DONYAIEدنب
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رخ هی ... یشحو رخ هی ... یرخ وت ... هک متفگ -

... رخ یشحو

. مدیدنخ

، یتحاران و صرح ایند کی هک ییاه هدنخ نآ زا
. دوب هدیباوخ شتشپ

یلدنص یتشپ زا ، دش یم هک ییاج ات ار مدوخ
یفرظ نایم ار مقشاق ، نیب نیا رد و مدرک نازیوآ

حاال : متفگ و متخاس اهر ، مدوب هدناسر همین هب هک
. هرب مدای نم ین رارق مه یگن یه وت

کچوک هناخزپشآ تمس ار شفرظ و تساخرب اج DONYAIEزا
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. درب ناشرتفد

رفس زا نیمار هک یدیدج ترپسا یاه شفک یادص
گنر هریت تکراپ یور ، هدروآ شیارب هیکرت زا شرخآ

. دوب یگنهآ شوخ یدولم ، فک

ییاقافتا نوا همه لثم ... هنوم یمن تدای وت ... هن -

نوا هک دنومن تدای ... داتفا تارب قافتا نوا لبق هک
. یدز مقر ور یتنعل قافتا

. دوب رفنتم قافتا نآ زا نم زا رتشیب انسح

. دوب هتخوس رتشیب انسح

. دوب هتخیر کشا رتشیب

و تسد قیمع یروابان کی رد اهنت ، نم هک یلا ح رد
. مدز یم اپ

و هناخزپشآ لصافدح هک یکچوک رتناک یارو زا
بآ نتخیر لا ح رد هک شمدید یم ، دوب نلا س یاضف

. تسا یقرب یرتک DONYAIEرد
M

AM
NOE



. مروخ یم نیچراد و زبس یاچ نم -

مین ناش رژ یزبس همرق هطساو هب هک ییاه بل
رکون : تفگ و درک جک میارب ار ، دوب هدش هدروخ

. دوب هایس ، تاباب

هساو نیمار یتفگن ... یگنر مشچ و هدیفس هک حاال -

؟ نوا شیپ هتفر یچ

متسشن شمتسیس ربارب توافت یب نم و درک توکس
دوب نآ یور ندرک راک لا ح رد هک یرتسوپ حرط هب و

. متخادنا یهاگن ،

. تشاد یئزج داریا دنچ

هب رتشیب ات داد یم رییغت ار شتنوف هرامش دیاب
. دمآ یم مشچ

هنوگ و دز هقلح مندرگ درگ ار شیاه تسد ، تشپ زا
. دنابسچ ما هنوگ هب ار شا

رت باال وتنوف هرامش یلو ... هبوخ تحرط یلیخ -

هب حرط رتشیب نک رت هریت مه دنوارگ کب هی ...ال ربب
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. دایب مشچ

زا یفرح ره لا یند ردقنیا ... نمض رد ... یکووووووا -

؟ بخ ... شابن ، ربن وشمسا نوا

. مدوبن شلا بند نم

. دوب تقو یلیخ

. مدوبن زیچ چیه لا بند رگید

. نارهت هاگشناد رد یلوبق و لوپ زج زیچ چیه

*****
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تسیل ، روتینام زا و هداتسیا مرانک یفوتسم DONYAIEیاقآ
M

AM
NOE



. درک یم کچ ار زورما یونم

؟ ناجاباب یرادن یلکشم وت -

زا ار لا وس نیا ، درادرب روتینام زا هاگن هک نیا نودب
. دیسرپ نم

. مدرک هاگن شخر مین هب

، یراک هقباس یتح و یتییانشآ چیه نودب هک نیا
میارب یلیخ ، دوب هتفریذپ یراد قودنص یارب ارم

. تشاد شزرا

... هن -

. تخود میاه مشچ هب و دنک رویتنام زا ار شهاگن

هام نیا ... هزیرب ور اقوقح همه ادرف نامیلس متفگ -

. مشن تدنمرش اال شنا ... هدوب دایز تراک هفاضا

. مامش نویدم یلک نم ... نوتنمشد -

اقآ هک نیا رطاخ هب و تشاذگ مه یور مشچ
مرانک زا ، درک شیادص ناروتسر رادباسح ، DONYAIEنامیلس
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. تفر

حرط هک یبیج هنیآ و مدش اج هب اج میاج رد یمک
لا یخ یب هک دوب ییاهزور راگدای و تشاد نروکینوی

لوپ هک دوبن مه ملا یخ نیع و مدرک یم جرخ
هلوک یتشپ بیز زا ار ، تسا لکشم ردقچ ندروآرد

ملا ح و گنر یب تروص یمک و مدرک جراخ ما یتشپ
. مدومن زادنارب نآ رد ار

، دید یم رف و رق و شیارآ نودب ارم هاگره انسح
مدوخ اب لیدنب و راب همه نیا هک دروخ یم صرح

ار مشیارآ مزاول فیک اهنت و ناتسرهش نیا هب مدروآ
. ارچ مدرک شومارف

باتب _ نم _ رب #
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ربارب ، شیپ هتفه نیمه ار ناشیولج هک DONYAIEییاهوم
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هاتوک یرتچ تروص هب ال ثم ناروتسر ییوشور هنیآ
ار نیچزب بقل ، ناشندید هب مه انسح و مدوب هدرک
و مدومن بترم تسد رس اب یمک ، تسب یم مفان هب

اهزور نیا نامام هک حاال دوشب دیاش ، مدرک رکف
انسح ناماد هب تسد و مورب ، دنیبب ارم دهاوخ یمن

. دنک هربمآ ار میاهوم نییاپ ات موش

هک ، دوب نیا نم یاهوزرآ نیرتگرزب زا یکی ینعی
، مشکب میاهوم هب یتسد و منیبب رود ار نامام مشچ

نیا شا هداوناخ و نامام یتنس گنهرف بخ اما
هب تسد نم هک نیا یتح و دیبات یمن رب ار هیضق
ناش زا رود و دب ار مدرب یم مه متروص و اهوربا
رگید هتبلا هک دنتسناد یم ملا س و بوخ رتخد کی

اال مک و لقعاب و لها رتخد ناشمادک جیه رظن رد نم
. مدوبن مه یت

همانرب رد مدرک رکف و مداد رارق دروبیک رانک ار هنیآ
. مهد رارق مه یشیارآ مزاول ملق دنچ دیرخ دیاب ما

هبل هب دز هیکت ار شجنرآ و دمآ هک هللا تزع DONYAIEاقآ
M
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زا رغ ملا ع کی ، دهاوخ یم زاب مدیمهف ، ناوخ شیپ
. دنزب یفوتسم یاقآ تسد

. ننودن وتردق دعب .... ااااانک راک رخ دق ینعی -

یا هدنخ اب شتحبص همادا هب و مدز هناچ ریز تسد
. مدرپس شوگ هدروخورف

راتشک ، مدیرخ حبص هک یتشوگ ، هچ نم هب هخآ -

، میراد اهام ینعی یمرخ مناخ نیبب .... هدوبن زورما
. اج نیا میشیم مورح

یرنه تلا ح هک ییاهوم نایم ، فرح نیا نتفگ هب و
رگا و هدش میجح ، شرس فارطا رف تروص هب اه
یم لئان وا هب ار رتفک هن ال بقل ، دید یم انسح

. دیشک تسد ، تخاس

اب و یمیدق یدایز هک شمسا سکعرب هللا، تزع اقآ
یفوتسم یاقآ لوق هب یکناوج ، دومن یم تلا صا

هب یرد روطچ مناد یمن هک دوب لبنت و یترق ادیدش
نیا زادرپراک ماقم هب هتسناوت و هدروخ هتخت

. دیایبرد ناروتسر
DONYAIE
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و دوب شا هفایق رطاخ هب رتشیب ، ما هدش زاب شین
رد یصاخ ندوب سول کی هک شندز فرح نحل نیا

. تشاد یپ

و درگ کنیع نآ اب شرغ ال یدایز مادنا و زارد دق
مه و دوب راد هدنخ مه ، گرزب تبسن هب ینیب

. ینتشاد تسود

زا یگدنز رد تقو چیه ، فلا خم سنج هب نم هاگن
نآ رد هک یتنس رهش و هداوناخ اما ، دوبن یدب یور
درم کی اب هداس یتسود هیضق ال صا ، متشاد ینکس

. دیبات یمن رب ار

ما هداوناخ گنهرف و رهش نیا و الت کشم نیا رگا
شیب و مک شتایحور هک رسپ نیا اب اعقاو ، دوبن

مدوخ دننام یلا یخ یب و یلبنت رد و دوب مدوخ هیبش
. مدش یم یمیمص و قایع تسود کی ، تشادن هگنل

باتب _ نم _ رب #DONYAIE
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؟ هراد هدنخ شاجک نم یتخبدب نیا یمرخ مناخ -

، متشاد غارس دوخ رد هک ییعس مامت اب ار مشین
یمن هک نم ... ادخ هب هن : متفگ و مدومن عمج یمک
هدنب هراد قح مه یفوتسم یاقآ بخ طقف ... مدنخ

. ادخ

هدنخ یولج متسناوتن راب نیا نم و تفر هرغ مشچ
. مریگب ار ما

اب دعب یمک و تخادنا هدخ هب مه ار وا ، ما هدنخ
، ییاریذپ نلا س تمس نآ زا یفوتسم ایقآ تیور

. دش فقوتم نامودره هدنخ

کاپ ار هدنخ تباب زا ممشچ هشوگ کشا تسد اب
رد رتمک هک یدج هفایق اب هرابکی هب وا و مدومن
هی ، یمرخ مناخ : تفگ ، مدوب هدید شتروص
، ناطلس یب یب هیجاح هنوخ وت امش ... لا DONYAIEوس
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اج وا یسک ، شون زج هلا س یلیخ هخآ ؟... یرجاتسم
هنوخ هتفر یتقو زا هیجاح ینعی ... دایب و هریمن

هشاپ مرحم وت شرذن یادا هساو هگا هگید ، شرتخد
؟ ور هنوخ هداد هراجا ... اج نیا دایب

خلت ار متاقوا ینآ هب هک دیسرپ ییاه لا وس نامه زا
. درک

هب مئاد ، دش یم یهامدنچ هک ییاه لا وس نامه زا
. مداد یم خساپ نآ

هنوگچ ال صا ، مستناد یمن هک ییاه لا وس نامه زا
. مهد خساپ دیاب

. منوشماوقا نم -

تسد دعب و تفر باال بجعت هناشن هب شیاه وربا
درب ورف شا یدابدنس نیج راولش بیج رد ار شیاه

؟ ینک یم یگدنز اهنت : تفگ و

نوشاهاب متسنوتن نم .... نرفس مداونوخ -

. اج نیا مدموا نیمه هساو ... DONYAIEمرب
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نیرت ساسحا یب اب و متخود ر وتینام هب ار مهاگن
. مدرک نایب ار فرح نیا ، نکمم تلا ح

دایز مناخ هیجاح هون ... مگب متساوخ طقف ... ناهآ -

هیتول یلیخ ینعی ... تسین یهار هب رس مدآ
. شاب تدوخ بقارم لا حره هب ... اما ... ااااه

. مداد ناکت رس

یضعب راوید هب راوید هیاسمه متسناد یم مدوخ
. تسین یهار هب رس مدآ ، میاه بش

یهار هب رس مدآ اهردقنآ رگید مه نم ، هتبلا بخ
. مدوبن

*******

باتب _ نم _ رب #

18_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



یا هرذ نودب مدرک یعس و متشذگ هچوک چیپ زا
زا ندیود اب ار تمسق نیا یتخس ، فارطا هب هاگن

. منارذگب رس

هزادنا یب تسب نب نیا رد تخرد و راد زا مجح نیا
. دیسر یم رظن هب کانلوه و روآ بعر

تمس ود و تشاد رارق هناخ رد ، تسب نب یاهتنا
ره هک داد یم لیکشت غاب ود هاتوک هراوید ار مریسم

. دندوب هنکس زا یلا خ ، اه هتفه رخآ زج مه ود

ضحم هب و مدیود سفن کی تسب نب یاهتنا ات
مدناخرچ و مدرک ورف لفق رد ار دیلک ، رد هب ندیسر

رتهب یاوه و لا ح یمک هک یتشه نایم ار مدوخ و
. متخادنا ، تشاد

نشور ار غارچ ، نتفر زا لبق حبص ، مک تسد
هک یرد جنپ قاتا نشور غارچ بخ و مدوب هتشاذگ
یم مه ، دوب هداتفا مظنمان نآ ربارب شفک تفج کی

. دشاب میارب بلق توق یمک تسناوت

و راب و مداد یم شوگ انسح فرح هب دیاب دیاش
DONYAIE
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و وا شیپ متفر یم و مدومن یم عمج ار ملیدنب
. مدرک یم یگدنز شردام

. مدیسرت یم اما

ریگ نماد کچوک رهش نیا رد ، دوب رارق هک یفرح زا
و تامی ال مان مامت اب لا س همه نیا هک یردام و وا

ار شرتخد ات دوب هدرک مرن هجنپ و تسد اه یتخس
گرزبردپ غوی ریز و دناسرب اج نیا هب اهنت و هکی

. مدیسرت یم ، دنامن انسح دبتسم

. مدیسرت یم اه بش اهاگ هک رتهب نامه ال صا

ردام ، مدرم فرح اما ، تشک یمن ارم ندیسرت
. تشک یم نیقی هب عطق ار انسح دنموربآ

یاه شفک و مدیود باال ار ناویا شرف رجآ هلپ ود
و مدرک زاب ار رد و مدنک اپ ود ره روز اب ار ما یناتک

. مدومن ترپ قاتا نایم ار مدوخ

هک یراوید هب راوید هیاسمه تباب زا ملا یخ لقادح
، تسین یهار هب رس مدآ ، تفگ یم هللا تزع DONYAIEاقآ
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. دوب تحار

. دش یم رتمک سرت ، دوب وا هک ییاه بش

یم ار تعفنم نیا لقادح ، شرازآ یب دوجو
. دشاب هتشاد تسناوت

ندومن مرها اب و مدز هیکت راوید هب رد مد نامه
. متسشن و مدروخ زیل ، مرمک

. مدوب هتسخ

. درک یم دادیب نایم نیا مه یگنسرگ

یم یشرت اب ولپ سدع نامیپ و رپ باقشب کی ملد و
. تساوخ

باتب _ نم _ رب #
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یم اپ و تسرد ما یگتسخ و یگنسرگ یافسناو رد
DONYAIE

M
AM

NOE



. دمآرد ادص هب هناخ یلبلب توس گنز هک مدز

ادا نیا و رد ندرک زاب لها ال صا هک مناخ هیجاح هون
فوخم طایح نآ زاب مدوخ دیاب سپ ، دوبن اهراوطا
نیا دوبن مولعم هک یرد و مدومیپ یم ار بش رد

هدرک ناهنپ ار یسک هچ شرگید یوس رد ، بش تقو
. مدومن یم زاب ، تسا

. متساخرب اج زا

اپ ار ، دوب هدروآ میارب انسح هک یرادلگ یاه ییاپمد
. مدمآ نییاپ ار ناویا یاه هلپ و مدز

دراو و متشاذگ رس تشپ ار لکش لیطتسم ضوح
. مدش یتشه

ود ات کش یب و دز یم لد لد ، یتشه غارچ رون
. دنکب ناج تسناوت یمن رتشیب ، رگید بش

ار ما هتفر بقع هعنقم ، دمآرد ادص هب زاب هک گنز
. مدموا : متفگ و مدرک نازیم رس یور یمک

هک یدرم ، یور هب رد و مدیشک ار رد لفق DONYAIEهنابز
M

AM
NOE



تسد رد ار فرصم رابکی فرظ دنچ یوتحم ینیس
. دش هدوشگ ، تشاد

یمن ، یتشه رون نشور و کیرات رد ار درم هفایق
و دق و تانجو زا اما ، منیبب بوخ اهردقنآ متسناوت

. تسا یتیصخشاب مدآ ، دوب مولعم شی باال

. مدروآ یرذن سالم... -

یم هشیر مناج رد هک یفعش اب و مداد باال وربا
. لوبق نوترذن : متفگ و متشادرب یفرظ ، دناود

نکاس ادیدج : تفگ هک مدنبب ار رد ات متفر بقع و
... اج نیا یسک مناخ هیجاح هون زج هخآ ؟... نیدش

. مدیدج رجاتسم -

باال رس نم و تسشن مشوگ رد رگید راب شمب یادص
نآ هب یرتشیب رون راب نیا هک ار شا هفایق و مدروآ

. مدرک تیور ، دوب هدش هدیبات

. تشادن مه یبوخ نانچنآ هفایق

. هنادرم و یلومعم
DONYAIE
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. دوب بوخ یدایز شپیت اما

دنمتورث یدایز ، ناتسرهش نیا مدرم لا حره هب بخ
. دندوب

؟ نینک یم یگدنز اهنت -

باتب _ نم _ رب #
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زا ارم ، مرس تشپ زا ییادص هک مهد خساپ ، مدمآ
. تشادزاب نداد باوج

؟ دومحم یراد یراک -

. متشگنرب بقع هب

باال ار ینیس ، مربارب درم نآ و مداتسیا میاج رد
. رادرو ایب ... مدروآ یرذن : تفگ و دروآ

DONYAIE
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. شوخ بش ... هدیسر ام هب امش زا -

هریخ هک ینم هب ور و داد ناکت رس ، مان دومحم درم
یم : تفگ و دز دنخبل ، مدوب هدنام شا

. شوخ بش ... نوتمنیب

زا توافت یب و متسب ار رد ، دش رود مدقدنچ یتقو
اما ؛ مرذگب متساوخ ، مزومرم و تکاس هیاسمه رانک
، یزاسندب یاه هاگشاب ددم هب هک یلکیه لا حره هب
نم هب ، دوب هدرک رپ ار یتشه هاگرد یاضف رتشیب

. داد یمن ار هزاجا نیا

. مدرک هاگن شتروص هب

هجوت بلج ناشگنر ، لوا راب هک ییابرهک یاه مشچ
. تشاد یدح یب

. دوب مشچ رد مه شا ینیب

لمع دیاب کش یب ار هدش هتسکش راب هس هک ینیب
ینانوی یاه همسجم تلا ح نآ شا هفایق ات ، درک یم

. دریگب دوخ هب دناوتب DONYAIEار
M

AM
NOE



. تشادن یا هق عال راگنا اما

زا را مهاگن نم و دیشک ششیر هت هب یتسد
هک یپگ گنر درز ترش یت هب و متفرگ شتروص
. مدش هریخ ، داد یم هولج رتگرزب ار شمادنا

. هشاب شهب تساوح ... تسین مدآ دایز -

: متفگ و مدرک جک ار مناهد و بل هلصوح یب
؟ مش در منوت یم ...حاال یکوا

. دیشک رانک ار شدوخ

مدق اب و متشاذگ نییاپ اپ یتشه هاگرد هاتوک هلپ زا
گرزب ضوح رت عیرس هچ ره ، مدرک یعس مدنلب یاه

. مراذگب رس تشپ ار

؟ دیشروخ -

. مداتسیا

. مدیخرچ شتمس هب

تسد و هداد هیکت هاگرد هب ار شپچ تمس DONYAIEهناش
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هدومن شگنر یکشم شلسا یاه بیج دنب ار شیاه
. وگب ... دوب یلکشم : تفگ و دوب

رتشیب الم کشم متساوخ هگا : متفگ و مدز دنخزوپ
یمخز میلبق تیرخ زا ال عف ... مگیم تهب امتح هشب

. ما

رد یعس هک یضغب اب ، مقاتا نایم دعب یمک و متفگ
ناج هب یکیتس پال قشاق اب ، متشاد شندز سپ

. مداتفا ، متشاد ار شیوزرآ هک ییولپ سدع فرظ

******
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لا ح و منزب رس تسپ هرادا هب ، مدرکن تصرف DONYAIEزورید
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ادبا و ال صا هک یطیحم ندید اب مه زاب و مدوب هدمآ
کی هیبش اهنت و تشادن تسپ هرادا کی زا ییامن

. مدش فساتم ، دومن یم هزاغم

و دندوب دنمتورث تیاهن یب ، ناتسرهش نیا مدرم
ال وصحم تراجت یاه بطق نیرت گرزب زا یکی دیاش
یا هرذ اما ، دنتشاد تسد رد ار روشک ریزرواشک ت

. دندرک یمن مادقا ناشرهش یزاسابیز یارب

هیع ال طا کی مورب ، مدرک یم رکف نیا هب یهاگ ال صا
زاین ال صا وهللا هب اباب هک رهش گرزب نادیم رد منزب
؛ دینک هنیزه ، ناترهش یزاسابیز یارب امش تسین

نیا هب یداقتنا کی و دییایب تسا یفاک اهنت
هتخت هب یرد دیاش ات دیربب ناتتیافک یب یرادرهش

. داد خر اج نیا رد یرمث رمثم قافتا کی و دروخ

و هدز هیکت تسپ هرادا ال ثم هدش یشاک هراوید هب
ما یتشپ هلوک هاگ هیکت ات مدوب هدرک مخ ار میوناز
ما یرفذنه شیاه ترپ و ترخ نایم مناوتب و دوش

. میوجب DONYAIEار
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یب ار یرفذنه ، یدصتم طسوت ممسا ندز ادص هب
. متشادرب ماگ شتمس و هدش لا یخ

نکمم عون نیرت بوغرمان اب هک یناوخ شیپ تشپ
هک ییاج و مداتسیا ، دوب هدش روکد ، فا ید ما

. مدز اضما ، زیم یور هگرب رد ار داد ناشن یدصتم

نآ رب ارم ، نایم نیا رد مه یدصتم هب ندرک هاگن
یارب هک منک رکذ ، مبختنم هیع ال طا رد هک تشاد

و دروخرب شوخ درف کی مه ینینچ نیا یاه لغش
کرچ ندید اعقاو و تسا رتهب ، دوش مادختسا مظنم
، لچک الق ید درم نیا یبآ یزور دیاش سابل هقی

. دراد هرافک

هک یا هلپ مین زا و متفرگ لغب ار نیگنس ابیرقت هبعج
. مدمآ نییاپ ، تشاد دوجو یا هشیش رد زا دعب

میارب ادخ دیاش ، منک زاب ار هتسب هک دوبن ملد رد لد
زاین هک یمزاول و مرگ سابل ددع دنچ و تساوخ یم

. دوب هداتسرف نامام ار DONYAIEمتشاد
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باتب _ نم _ رب #
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اب مدرک رکف و مدش در یتخس اب بآ یوج یور زا
نیمار رتفد ات روطچ ، دوب نیگنس هک یا هتسب نیا

. مناسرب ار مدوخ

هک یسیساتلا دیدج راولب نیا رد سوبوتا هاگتسیا ات
. دوب هار یلیخ ، هدش عقاو نآ رد تسپ هرادا ال ثم

هک یسوبوتا هاگتسیا ات متفاسم نیمخت راد و ریگ رد
، دیسر یم رظن هب هطقن کی هیبش ، هلصاف نیا زا
هب ییانشآ یادص اب ما یلیماف ندرب مان اب هک مدوب

. متخادنا هاگن رت وس نآ رتمدنچ

؟ یمرخ -

، دیسر شوگ هب نآ زا ینمهب یادص هک یتمس هب
دصراهچ نیشام زا هک یلا ح رد ار وا و متخادنا هاگن

ار یدود کنیع مه دش یم هدایپ شگنردیفس جنپ و
. تشاد یم رب شیاه مشچ یور DONYAIEزا
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. متشاد مک ار یکی نیمه

سالم. -

، میاه هنوگ ندرک داب اب مدرک یعس و متفگ هدز له
هب یمک ار دوب هدش مظنمان متروص رود هک یا هعنقم

. منارب بقع

یتسپ هتسب سالم... : تفگ و تشادرب مدق متمس
؟ یتشاد

تروک یاه مشچ میوگب ، تساوخ یم ملد یلیخ
عضو لخ یلیخ نم ، ترظن رد هک نیا ای دنیب یمن
نیا میایب کله و کله ، زور تقو نیا رد هک متسه
؟ تسا رود هب دازیمدآ زا هک رهش تولخ تمسق

تمربب مریگب ومتسب نم ، نیشب نیشام وت ورب ایب -

هن هشیم در یسکات هن اه ...حاالحاال ییاج هی ات
. ارونیا پنسا

کی رد هدیشوپ هک متخادنا شی باال و دق هب یهاگن
، یا همرس نیج راولش و یا هزوریف ناتک DONYAIEنهاریپ
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. شدناسر یم رظن هب پیت شوخ

هک دش یم روصتم یرچک ال ردقنیا ارم درم نیا اعقاو
یسکات و پنسا ، ما یرادن یاسفناو نیا رد ، دنک رکف

؟ منک یم دوخ شکشیپ ار

... اه تف جال هچ

. مشیمن نوتمحازم : متفگ و مداد باال وربا

. مدرک اج هب اج یمک ار متسد نورد هبعج و

باتب _ نم _ رب #
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هبعج تمس ود و درک زارد تسد ، لفاغان یلیخ
لا دج کی رد و دیشک دوخ تمس هب و تفرگار

. تفرگ اج شیاه تسد رد یتحار هب هبعج ، رباربان

. نیشب ورب ... نکن فراعت -
DONYAIE
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بقع یلدنص یور ار هبعج و تفر رتولج دوخ و
. داد رارق ، شنیشام

مه تحاران یمک شتباب زا هک یا هدش ماجنا لمع رد
. متشادن شیپ و سپ هار و هتفرگ رارق ، مدوب

زا میوگب و منزب لز شیاه مشچ رد متسناوت یمن
... هک مرازیب تا یتحار دح نیا

ییاج ات مه نم ییوررپ و لا حره هب دوب مسیئر
. تشاد زورب ناکما

مرانک زا وا و متشادرب مدق شنیشام تمس راچان
. مایم دوز : تفگ ، نتشذگ نیا لا ح رد و تشذگ

. دیاین شهایس لا س دص متساوخ یم

نیا باختنا ، یهارمه رد ما یراچان زا رتدب دیاش و
ولج . دوب ، منیشنب بقع ای ولج یلدنص رد هک

و تشادن یبوخ هناشن ال صا ، رهش نیا رد منتسشن
اما ؛ دش یم یقلت یمارتحا یب مه منتسشن بقع

یمارتحا یب هب دیبرچ یم رهش نیا رد وربآ DONYAIEبخ
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یضار شدوجو زا مه دایز هک یدرم نیا هب تبسن
. مدوبن

و مداد له یمک ار هتسب و مدرک زاب ار بقع رد
. متسشن شرانک

هب هک مدید و دش نیشام راوس ینمهب ، دعب هقیقد هد
. دش مهرد شیاه مخا یمک ، منشد راوس بقع ندید

... مرس یادف

. مدوب یم ، دوخ نارگن دیاب نم

، رهش نیا رد مدوب روبجم هک یلا س کی نیا نارگن
و رهش نیا زا و نارهت مورب مناوتب ات منارذگب راگزور

. مبای ییاهر ، شرآرد فرح مدرم و اه تنس

یدود هشیش زا نم و تشذگ توکس هب یقیاقد
. مدرک یم اشامت ار نوریب ، نیشام

؟ یدز ور یمیعن رتکد یاتیزیو تراک -

خساپ ، لا ح نامه رد و متفرگن هشیش زا ار مهاگن
. مداد
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. مدیم نوتلیوحت هد تعاس ادرف ... هراد راک مک هی -

بش وشطیارش هک تسه مه روشورب هی ... هبوخ -

. متسرف یم مارگلت وت تارب

. متمدخ رد -

باتب _ نم _ رب #
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هتبلا ، متشادن یا هق عال ، درم نیا اب هملا کم همادا هب
زا ارم نیمار کال ؛ دوبن ریثات یب مه نیمار فیراعت

. دوب هدناسرت رهش نیا نادرم مامت

نم هب ، درک یم رکف اونیب ؛ دیسرت یم مه شدوخ
و یماح ، ردارب کی دننام هب دیاب و تسا نویدم

. دشاب منابیتشپ

؟ یریم اجک -DONYAIE
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امش محازم یلو ... ینفرتفد تمس نومه مریم نم -

... سوبوتا هاگتسیا نیلوا ... مشیمن

؟ لدریش رتفد یریم -

. هلب -

درک نازیم یمک ار ولج هنیآ هک مدید مشچ هشوگ زا
زا ار شبیجع یاه فرح زاب ، توکس یتخل زا دعب و

. تفرگ رس

؟ یشیوخ و موق لدریش اب -

. هن -

. هراد وتاوه یلیخ هخآ -

. مییانشآ -

؟ یشرتخد تسود ... هبوخ -

خساپ شلا وس نیا هب ، دوبن نایم رد انسح یاپ رگا
. دشابن رآرد رفک شا یواکجنک ردق نیا ات مداد یمن

: متفگ و مدناخرچ مشچ هساک رد ار میاه کمدرم
DONYAIE
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. ریخ

درک ار شدوخ راک راگنا ، منحل و هلصوح یب بیاوج
رد نم و دیسرپن یلا وس ، ریسم نایاپ ات رگید نوچ ،

مامت رد درم نیا هک عوضوم نیا منهذ زا یا هشوگ
ار ، تسا سیسخ ادیدش ، شپیت دروم رد زج ، روما

. متشاد هگن

؟ وبدب و گنردب ردق نیا مه یلدنص شکور رخآ

لغب ار هبعج ، نیمار تکرش ربارب نامندیسر هب
مدیشک یم ار هریگتسد هک یلا ح رد و متفرگ

. نیدیشک تمحز ، هنکن درد نوتتسد : متفگ ،

؟ یمرخ -

ندینش یارب و مدیشک نوریب ، شلیبموتا زا ار مدوخ
. مدش مخ ، نیشام نورد یمک ، شفرح همادا

. نک کچ وتمارگلت بش -

؟ هچ هک بخ

؟ دوب هتفگن ، شلبق رگم
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. دیراخ یم شنت کدرم

نآ زا مه مظفاحادخ و متفگ یرسرس " هشاب " کی
مدرک یط ار نابایخ ضرع عیرس لیخ و دش رت له
یمک ملا یخ و مدینش ار شنیشام نداد زاگ یادص و

. دیسر یگدوسآ هب

یاه لکشم یور دش یم یلکشم رخآ ، درم نیا
. مرگید

یاه هلپ زا و متشاذگ رس تشپ ار گنر زبس زاب رد
ههقهق یادص مه هلصاف نیمه زا و متفر باال یگنس

. دروآ مبل هب دنخبل ، انیم داش یاه

.... دوب هدمآ مناج هناوید

باتب _ نم _ رب #
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بل و انسح نایرگ یاه مشچ و مدوشگ ار یبوچ رد
. دیشک یم ار مراظتنا ، انیم نادنخ یاه

یاه کیمارس یور دنلب مدق جنپ اب ار شدوخ انیم
لکیه هب ارم و درک ترپ متمس هب ، فک دیفس

دنابسچ نانچ ، شمرن و ینتشاد تسود دولآ تشوگ
. دنامن یقاب میپ و گر رد ، سفن رگید هک

ارب ملد ... نم یباتفآ یییییییییییییااااااااو – انیم
رپ ... ادوب هدش هزیر هی تیندرم و رازن هفایق نوا

وتتروص هشاب مساوح .... زاب هک یدش مه مشپ
. مرب منک نومرد تسرد

و تفگ یم و تفگ یم و تفگ یم هشیمه لثم
. داد یمن خساپ تصرف

یم شا ینتشاد تسود هک ، دوب شیاهزیچ نیمه
. درک

نیا رد مه شسکول و زاب و بلا ج یگدنز کبس هتبلا
. دوبن ریثات یب ، مدش شقشاع لوا زور زا نم DONYAIEهک
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هک یمرن مجح نایم زا ندز روز رازه اب ار مدوخ
ییانسح هب ور و مدیشک نوریب ، دوب هدرک ما هطاحا

، دز یم راز انلع و هتشاذگ زیم یور رس ، رگید هک
؟ نیا هدش یچ سالم... : متفگ و متسیرگن

یگنتلد عفر دیاب هک یروط نآ تشاذگن ، انسح لا ح
. مناج لپک اب منک

هداتفا ار شا هناش یور هک یگنر یلدرخ لا ش انیم
یکشم یرادا هپاناک یور و دیشک ندرگ درگ زا ار دوب

: تفگ و دومن ترپ ، تشاد هلصاف یرتمود هک گنر
. هیکلا رزرز

لا س نیاتنلو هیده هک یشیلوپ سرخ کسورع باترپ
و انیم رس هب ، دوب انسح هب نیمار تمس زا هتشذگ

راگنا ، تفر باال نآ یپ رد هک یا هدنخ شغ شغ
. دش انسح رفک نتفگ جوا بجوم رتشیب

هگا ... یضوع روعش یب ... دنخن ... راااااامرهز – انسح
... نم طیارش وت وت

دنلب یاه ماگ اب و دومن عطق ار شا هدنخ ینآ هب انیم
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یابیز و هدیشکوتا یاهوم و درب شروی انسح تمس ،
تکرح رد هدز تهب نم و تفرگ تشم رد ار انسح
یرادا لبم یور ار ما هلوک و یتسپ هتسب ، یعیرس

و مدناسر اه نآ هب ار مدوخ و متخادنا یلا وح نامه
. انیم تشم ندرک زاب ، دش میعس مامت

باتب _ نم _ رب #
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تاپ لا س همه نیا نیمار .... رخ هرتخد – انیم
شیمق و رق یچره ... هداد شوگ وتادُرا همه ... هتسشن

یچ هی ...حاال هدیرخ نوج هب ، یتشاد
.... هک یریم یمن ... هتساوخ

، دنازوس یم ار ملد هک ینامز مه انسح یاه غیج
. تشاد یم او مه هدنخ هب ارم

، موش قفوم هرخ باال متسناوت برض و روز رازه اب
DONYAIE
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. مزاس ادج انسح زا ار انیم

. دوب نیمه هشیمه

یم رد مه یارب ناشناج هک ینیع رد انیم و انسح
لا یخ یب یا هرذ ار ناشندبو رینپ و دراک اما ، تفر

. دندش یمن

ادج شزا ار انیم متسناوت هک نیا ضحم هب ، انسح
دیپوت و داد ژ اسام ار شرس و دیهج اج زا ، مزاس

... هک

– انسح
دنلب نصا .... مهفن ... رخ ... یضوع ... یییییییییییشحو

. منیبب وتتخیر ماوخیمن ورب وش

تفر یمرچ یاه هپاناک زا یکی تمس توافت یب انیم
اجک وت ... اباب وشمگ : تفگ و تخاس اهر ار شلکیه و

حاال؟ ات یدوب

. دوب نم اب راب نیا شتبحص یور

تحار ناشرابود یاوعد مدع تباب زا ملا یخ هک DONYAIEینم
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اب متشاد و مدوب هتفر ما یتسپ هبعج تمس و هدش
اعد و مدومن یم زاب ار شرد ، میاه نخان روز لا معا
. دشاب هتشاذگ مرگ سابل میارب نامام هک مدرک یم

هی ورب ، نکن رزرز انسح ... تسپ هرادا مدوب هتفر -

. هدش یچ وگب مدآ نیع نیشب شدعب و رایب وقاچ

ب نم و دیشک لوط هیناث هد دیاش ، انسح دمآ و تفر
. منک زاب ار هتسب متسناوت هرخ اال

دیع زا لبق یجارح رد هک ینشپاک و وتلا پ ندید هب
. دمآ مبل هب دنخبل ، ناشمدوب هدیرخ زورون

مه رابکشخ هتسب دنچ و اه یدمن کون و اه پینوی
. دوب

رگید ار نامام لا ثم یب ینابرهم متسناوت یمن دیاش
تبحم هدرخ نیمه لا ح ره هب اما ، مشاب هتشاد

. دومن یم ینتشاد تسود مه شیاه

مرانک ار شدوخ ، رابکشخ هتسب ندید هب هک انیم
تشم تشم لا ح رد و هدومن زاب ار نآ و DONYAIEهدناسر
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زا هلکآ هرتخد نیا و وت ینعی : تفگ ، دوب شلوانت
. انیدروآ سناش ردام

هتسناوتن بخ اما ، دوب یبوخ نز مه شدوخ ردام
. دشاب یگدنز و هناخ نز دیاب هک روط نآ دوب

و دوب نامیاز و ناتسرامیب ریگرد هشیمه ، ادخ هدنب
. رود شیاه هچب زا

مادک چیه ار تشاد انیم هک یلا م شیاسآ ضوع رد
. دنتشادن نامدکشناد یاه هچب زا

یوزرآ ، شباذج تیاهن یب تاحیرفت و سکول نیشام
. دوب ناماه یلیخ

نادرگ یلدنص یور تفر و تفر هرغ مشچ انسح
زا تنامام وت : تفگ و تسشن ، شدیفس زیم تشپ

. تسه مه دایز ترس

شناهد نایم رابکشخ رگید یتشم توافت یب انیم
..... ووووورب وت : تفگ و تخیر

؟ هدش یچ انسح ... هگید هسب -
DONYAIE

M
AM

NOE



مشوغآ هب ار ما ینتشاد تسود یوتلا پ و متسشن
. متفر ورف مغ و تهب رد انسح فرح اب و مدرشف

، شداونوخ ولج دیاب ... هگیم نیمار – انسح
... نشاب مه اباب هداونوخ

باتب _ نم _ رب #
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. دز فرح ، نم یاج انیم و مدیزگ بل

تعاس هی نوا هتفگ ... ریمب ورب هک هتفگن – انیم
. نک لمحت ور اه هزوجع نوا شرطاخ ساو

هب مرب نم ؟... یگیم یچ یمهف یم وت – انسح
وتیگراچیب و یتخبدب یناب و ثعاب مگب منامام

ماوخیم نم هک نومنوخ نایب نراذب تنم نک DONYAIEتوعد
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؟ مشب سورع مرب مگرم ربخ

. دوبن قحان شفرح

. دوبن قحان هک ادخ هب

س همه نیا ساپ هب ، تشاد قح مه نیمار ، بخ اما
. دشاب هتشاد ار اضاقت نیا ، شقشع و ربص لا

مکحم طابترا هب ناشدیقع و نیمار یتنس هداوناخ
و هطبار نیا زاس لکشم کش یب لا حره هب ، یلیماف

. دندش یم جاودزا

و بادآ و رهش نیا رد ام ، مدرک یم رکف یهاگ
. میندیسوپ لا ح رد ، شموسر

. تشادرب مدق انسح تمس انیم

و تشم اب ار هراچیب ، دهاوخب زاب هک مدیسرت
متساخرب اج زا سپ ، دهد رارق فطل دروم شیاهدگل

انسح یاهوزاب انیم اما ، مدناسر اه نآ هب ار مدوخ و
بجوم هک ینایرگ تروص یور و تفرگ تسد رد ار

ادیپ هار تروص لک طخ هب شمشچ طخ ، دوب DONYAIEهدش
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هک رخ ... هتخس ممهف یم : تفگ و دش مخ ، دنک
ور ایند رود وت ... تداوخیم نیمار نیبب ... متسین
ادیپ ینوت یمن تداوخب ردق نیا هک درم هی یدرگب

نیا و نم ... نک باختنا نویم نیا ...حاال ینک
سپ ... نومداوخیمن یکشیه ... اگین وتخبدب دیشروخ
هی ترسح رد و اهنت و یشاب ام هثم نک باختنا

. منک یمن یخوش انسح ... نیاتنلو یوداک

، مهرد ییاه مخا اب و مدیبوک انیم هناش هب هناش
نیاتنلو وداک ترسح اجک نم : متفگ انسحزا لبق

؟ یضوع مراد

تفر هرغ مشچ ، شهاگن باذج یسب یاه هنیزبس اب
... هک یتشادن هگا : تفگ و

همه نیمار رطاخ ساو نم ، اباب ... هگید هسب – انسح
نیا ، مگب مرب ... همراچیب نامام نم درد ... منک یم راک

رد و لوپ روز و برض هب شیپ لا س جنپ هک یتعامج
نوشدوخ تمس وشرسپ ، نداد نوشن زاب هنوخ

یرس هی و دایب تقو همه نیا نتشاذن و DONYAIEندیشک
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یراگتساوخ مسارم نایب ات مینک ربخ ور هنزب تهب
؟ ننک یرتگرزب ، نم

. تفگ یم تسار

. تفگ یم تسار هک ادخ هب

نیا یبلقلا یصق زا انسح هک یراب نیلوا نامه نم
یم ، دوب هتفگ نخس رجحتم رهاظتم نادناخ
. مدنبب پوت هب ار ناشمه و مورب متساوخ

مشچ اب و دیشک بقع یمدق دنچ ار شدوخ انیم
هن ملد : تفگ ، دنا هدش رثاتم ، دوب مولعم هک ییاه
هراد قح ... هراد قح تنامام اما هزوسب وت هساو هک
راک هی و ایب وت ... هردام یردام ره زا رتشیب نوچ

نم ینوت یمن ... تدرمان شاداد نوا نزب گنز ... نک
مک هی هنکمم طقف ... مرادن یلکشم نم ... منز یم گنز
مه شقح هک هشب یا هوهق سانسن تریغ یب نوا

. تسه
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باتب _ نم _ رب #

28_ تراپ #

هب فرح نیا راگنا و دمآ میاه بل تشپ ات هدنخ
کی ندیدنخ اب هک تسشن شوخ مه انسح قاذم
رداص مه ارم ههقهق هزاجا ، هیرگ نایم شا هراب

. دومن

ضوع ار وج هک نیا زا لا حشوخ نایم نیا مه انیم
درک ترپ اون یب هپاناک یور ار شدوخ ، تسا هدرک

: تفگ و دروآرد ار شحراوج و اضعا مامت یادص و
هریگب یا هماخ تلور هبعج هی نیمار نزب گنز حاال
ور مساسح نم وگب ... اه هرخب لا غشآ هرن ... هرایب

. مکاروخ

دعب و میدرک هاگن مه هب نامز مه انسح و نم
غ ار شنابز مه انسح و دش انیم فوطعم ، نامهاگن

هیناث رد شیاهوم ددجم ششک بجوم و درکن الف
. دش دعب یاه

DONYAIE
M

AM
NOE



. هخآ دوبن نیا تعاضوا هک یدوبن ساسح – انسح

********

مرظتنم ناروتسر زا نوریب هک داد یم مایپ مئاد انیم
االی بدنلب روتکاف نیا اب نم ، نایم نیا و دنتسه
متسناد یمن و مدز یم هلکورس اه نادراک هداوناخ
ناشاه باسح یسررب لا ح رد نم هک حاال ارچ هک

رخاف یاه سابل نآ اب ناشدرورپزان سورع ، متسه
دهاوخب دیاب ، شدوخ زا رتدب یاه تسود و یتنعل

ارم زکرمت مامت و دنیشنب نم یاه مشچ ربارب و دیایب
. دزیرب مه رب

ار شدوخ یفوتسم یاقآ ، دنلب ناوخشیپ تشپ زا
ورب هدنوم یلیخ هگا : تفگ و درک مخ

. منک یم شیراک هی مدوخ ... هرادن یداریا ... مرتخد

. دوب متروص روجان هلصو ما یعنصت دنخبل

متساخب اج زا ، تشاد یمرب قمع مسفن هک لا ح رد
مهاگن ، دوب تخس هک نیا اب و مدز گنچ ار هلوک و
اه نادراک شوپ شوخ و ابیز سورع یور زا ار
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یادتبا رد هک یزمرق شرف یور زا و متشادرب
نابایخ ضرع و مدش در ، دوب هدش نهپ ناروتسر
یلدنص رد ار مدوخ و مدنارذگ ار تولخ و کیرات

زا یی باال دنلب سفن و مدرک ترپ انیم یرت ادزم بقع
. مداتسرف نوریب ناهد

نم و دنتشگرب متمس هب نامز مه ود ره انیم و انسح
قن نوتنود هی هیفاک طقف : متفگ مه رد ییاه مخا اب

یتحاران و صرح یچره ، مندرک رید هساو نینزب
. مشاب هتفگ ... منک یم یلا خ اهامش رس مراد

هداتفا لا ش انسح و دنتخادنا یهاگن مه هب ود ره
هک یروط ال ثم ، انیم هب ور و دیشک رس یور ار شا

؟ ارچ هدش گس زاب : تفگ مونشن نم

نیا : تفگ و تخادنا هار هب ار نیشام هجوت یب انیم
. هشنوخ وت ندوب گس هک

هدروخ هک یندرگ سپ زا ناشود ره داد دعب یمک
. دوب رتهب ملا ح یمک نم و دیسر اوه هب ، DONYAIEدندوب
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باتب _ نم _ رب #

29_ تراپ #

نیا ادص مه وت ... ادخ هب یروعش یب یلیخ – انسح
نیا ، نشیم نوممحازم نایم زاب ، نک مک وبصم ال

. هریگ یم لب همهفب نیمار

رد یزابجل زا یتلا ح کی اما ، مدوب شفرح قفاوم
. دوب هدناود هشیر نم مامت

هشیمه یشکرس ، تشاد تسود هک یتلا ح کی
. دروایبرد لا عفنا هب ار ما هدش بوکرس

مک هی ... ینور یمن هک یراگ مه وت ... هنوخب راذب -

. رتدنت

و داد باال وربا و درک میظنت متروص یور ار هنیآ انیم
رد و مدرکن شهاگن نم و دیخرچ متمس هب انسح
هتچ وت : تفگ هک مدینش هدیباوخ همین تلا ح نامه

؟ زاب یدید ویک ؟... بشما

زا ار مهاگن نم و دش شخپ یکرت دیدج کیزوم
DONYAIE
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. متخود انسح نارگن تروص هب و متفرگ هشیش

هلصاف شا یتاذ یلا یخ یب زا یدایز یهاگ رتخد نیا
. تفرگ یم

... مدید ور انادراک سورع -

... اه نادراک سورع

. تشادن یهانگ چیه

... طقف

... طقف

... طقف

. طقف نیا هب تنعل

ربارب ارم انیم هک ینامز ات ، نم فرح زا دعب توکس
یافصاب هناخ رد ار بش ات تفر و درک هدایپ هناخ
. دیشک ازارد هب ، دنارذگب شردام و انسح

. دمآ یمن نم هناخ هب انیم

. دوبن نم هناخ اج نیا ال صا
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. مدوب کانفوخ و یمیدق هناخ نیا نامهم طقف نم

، تشاد تسود هک یرابرس و هدناوخان نامهم طقف
. دزیرب مه رب ار هناخ نیا رجآ هب رجآ

*********

باتب _ نم _ رب #

30_ تراپ #

یور و محازم هیاسمه دوبن اب ار مریذپلد هعمج
. مدومن یم یرپس انسح و انیم لمحت و مباصعا

یگنتلد زا فرح اب مئاد و دوب رهق نیمار اب انسح
دگل ریز ار شدوخ ندب و نت و دروآ یم باال ار ام رفک

. دناسر یم یدوبک هب انیم یاه ینارپ

باتفآ رد ، دوب هدرک نامنامهم انیم هک یبابک زا دعب
اب و هدرک نهپ شرف ، ناویا یور یزییاپ ناج DONYAIEمک
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یم ییاریذپ نامدوخ زا هویم و ینیریش و یاچ
. میدرک

نیرکسا هب و هتشاذگ نم یاپ یور رس مه انسح
یم هریخ ، دوب هتفرگ شتروص ربارب هک یشوگ

. دش یمن رتزاب نیا زا شا هدش لش شین و تسیرگن

زاب هتچ : تفگ و دیبوک وا یاپ هب ار شلپت یاپ انیم
؟ دش رتهب مک هی تق ال خا

مه ینابز ، نایم نیا و دش پیات لوغشم هجوت یب
. دروآرد انیم یارب

انیم هب ور و مدیشک شتخل یاهوم نایم یتسد
. منک گنر وماهوم ماوخیم : متفگ

دوب هدیسام شناهد نایم ینیریش ، مدرک هک شهاگن
. تساخرب اج زا برض کی مه انسح نیب نیا و

نیا راظتنا ، لدزب و وسرت ناشدوخ لوق هب نم زا
. دنتشادن ار تکرح

یم نم و دوب هدش توافتم تیعقوم ، بخ DONYAIEاما
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. منازاتب ، تساوخ یم ملد هک یروط نآ متسناوت

مه امش : متفگ و مدز ناشتلا ح نیا هب یدنخشین
یم کف ؟... هدرک رییغت ، نم تیعقوم هدشن نوترواب
دیفس ونم ور هک امش .. موحم هک ممدوخ طقف مدرک

. نیدرک

ینیریش و دمآ شدوخ هب رتدوز هشیمه لثم ، انیم
فرح هب هجوت نودب دعب و دیوج ار شناهد نایم
یگنر هچ : تفگ ، ما هدز ترسح لا ح و ملبق یاه
؟ تادنفسوگ مشپ نیا هب حاال ینزب یاوخیم

. دز یم یکیزکم جوم رتخد نیا نوخ رد یگنهرف یب

و تشادرب میاپ یور زا رس انسح و متفر هرغ مشچ
؟ یچ تنامام : تفگ و تسشن مرانک

. تفگ یم ار مریگ تخس یدایز و یتنس ردام

. تفرگ یم داریا میاهراک مامت زا هک ینامه

رتخد کی دننام هب نم ، تشاد تسود هک ینامه
ندناوخ سرد یپ طقف ، هدیدن باتهم باتفآ یدایز
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ار منهذ هک یزیچ ریگرد و مشاب میاه ژه ورپ و
. موشن ، دزاس فرحنم

مجح رطاخ هب مه ار لیبس نتشادرب هک ینامه
لیماف عمج رد مندش کحضم و متروص یور شدایز

. دوب هدرک لوبق یگلا س هدزناپ رد انشآ و

باتب _ نم _ رب #

31_ تراپ #

هک تسه تخبدب نیا هب شدای االن شنامام – انیم
یاهوم گنر ییادخ ؟...حاال ینک یم یلا خ وشلد وت
بوخ هربمآ هی هشیم یلو ... هفیح ... هگنشق تدوخ

. مرایبرد تارب

یاج شرتخد دیمهف یم ، ینامرهق رتکد مناخ رگا
ژه یو صصخت یرگشیارآ هنیمز رد رتشیب ، لیصحت

. دز یم راد ار شدوخ هک دراد
DONYAIE

M
AM

NOE



. مداد ناکت دییات هب یرس

، ندیسر رظن هب ابیز و ییابیز رد نم زا رتهب انیم
. تشاد صصحت

مه رگنل یدروخ رگنک ... میرب وش دنلب یوووا – انیم
. میب یب هنوخ مرب دیاب بش نم ... یتخادنا

نازیوآ ، ناشنتفر دوز تباب زا ار شیاه بل انسح
هچوک رس دوب هتفگ هک نیمار سامت اب دعب و دومن

. دش یهار انیم زا رتدوز ، تسا شرظتنم

نیا باختنا تباب مناج هب رغ یلک زا دعب مه انیم
ح و مدنام نم و دش یهار ، متیرخ و یگدنز کبس

. دوب ریگلد هک یلا

. مشاب اهنت ، متشادن تسود ار هعمج یاهرصع

. دش یم دب یلیخ ملا ح هعمج یاهرصع

. رتدب و رتدب رگید هک هام هس نیا
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کراپ ات ندز مدق دصق هب هک دوب مین و هن تعاس
. مدز نوریب هناخ زا نابایخ رس کچوک

همانرب رد دیاب و دروخ یمن درد هب رگید مه ما یناتک
. دومن یم ظاحل ار نامرد تسرد شفک کی دیرخ ما

هاگن ات مدیشک ولج یمک ار مگنر یردس یاهر لا ش
، ناتسرهش نیا یاهدرم و اه نز بیرغ و بیجع

. دوشن مرازآ بجوم

و دوب ناکدوک یزاب نیمز هب رد هک یتکمین یور
هب و متسشن ، داد یم شهاک ار یتمحازم ره لا متحا
، دوبن و دوب هچ ره لا یخ یب هک ییاه هچب یوهایه

. مدرک هاگن هریخ ، دندوب دوخ یداش لوغشم

نآ هب ییات هس ، دوب یتدم هک یکرت کیزوم یادص
یم مشوگ ناج رد یرفذنه زا ، میدوب هدومن هلیپ
نامام اال متحا هک مدیشیدنا یم نیا هب نم و تسشن
درگ ناجاقآ هناخ رد لیماف هارمه هب دیشرف و اباب و
هک دفاب یم مه هب غورد نامام و دنا هدش عمج مه
، نارهت رد مدیدج هدکشناد رد لیصحت لا ح رد DONYAIEنم
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. مروآ یم تسد هب یرایسب یاه تیقفوم

باتب _ نم _ رب #

32_ تراپ #

نیا سحن تیعقاو زا رتهب اعقاو دیاش اه غورد نیا
. دوب ما ههام هس یگدنز

شا یپچ پچ هاگن و متسد رانک یرداچ ینز نتسشن
ار ملا ح ، دوبن مه دب اعقاو هک یعضو و رس هب

. درک رت شوخان

. متساخرب اج زا

دنلب ، مدیشوپ یم مه راکرس هک یلومعم یوتنام
. دوب

. نازیم و تسرد مه ملا ش

. مدوب اهنت نم DONYAIEطقف
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. دوب نیمه داریا و بیع

نیا رد هک هلا س یدنا و تسیب رتخد کی ییاهنت
. کراپ تسا هدمآ شدوخ یارب ، بش هعمج

. دوب رتهب اعقاو ، هناخ هب تشگرب

. مدش نامتسب نب دراو

یم هیاسمه ندوب زا ربخ ، هدش کراپ دیفس یایتناز
. داد

. مناخ ناطلس هیجاح زیزع یلو ، فلخان هون نامه

هک دوجوم نیا ندیدن زاین و رذن و تاولص و سالم اب
بیجع یسب نم ریگلد بش هعمج نیا رد شندوب

. مدش یتشه دراو و متخدنا رد لفق رد دیلک ، دوب

کال نم مدش هجوتم ، متشاذگ رس تشپ هک ار داالن
. تسا رتهب منکن اعد

. دوب هتسشن ناویا هبل

هشیمه یاهوم و دوب لیامتم نییاپ تمس هب DONYAIEشرس
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. درب یم رس هب دوخ مرف نیرتدب رد ، شتلا ح شوخ

یور ات شپیز هک یا همرس ترش ییوس و راولش
هب ار شمکش ، ندوب هکتدنچ هنحص و دوب زاب فان
هب مدیسر و مدرک در اعیرس ار تشاذگ یم شیامن

رارق شرانک هک یلکش شوخ یا هشیش یرطب
. تشاد

... تنعل

یاه هلپ تمس ، دش یم هک یتلا ح نیرتادص یب اب
اج رد ارم وا یادص و متشادرب مدق مقاتا هب یهتنم

. درب باال ار مبلق یتنعل نابرض و درک فقوتم

باتب _ نم _ رب #

33_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



هک درم نیا زا تشحو اما مدوبن ییوسرت مدآ نم
. دوب لقع طرش ، تشادن یمان شوخ یا هرذ

اجک تدوخ هساو ... اهنت ، بش هعمج -

؟ یراد رسپ تسود ؟... یکلپ یم

ار ما هرهلد ، شا هدولآ رخسمت هب و هدیشک نحل
. دومن یم رتشیب

مدق قاتا تمس و متساخرب هلباقم هب یمک مسرت اب
سرت مه زاب و دیرپ نییاپ ناویا یور زا هک مدرک دنت

. تخادنا ملد هب

. مداتسیان مدق زا نم اما

ملا ش رپ و دوب نم زا رتدنلب و رت دنت وا یاه ماگ یلو
مدوخ رگا و مدروخ خرچ شتمس هب نم و دیشک ار
یاه گرب هک یضوح نورد ، مدرک یمن لر تنک ار

. مدش یم ترپ ، دندوب هدرک نیزم ار شبآ هدززییاپ

قو یاه مشچ و متفرگ میاه تشم نورد ار ملا ش
شا هدیشک یاه مشچ و خرس تروص هب ار ما DONYAIEهدز
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. متخود ، تشاد نوخ هک

. نک ملو -

. میوگب ار نیمه متسناوت طقف

. درک ملو

. دیشک شمرفدب و مظنمان یاهوم نایم تسد

دنچ ، دوب مولعم و هدش بترمان هک ییاه شیر
هدیدن دوخ هب ار هاگشیارآ یوس و تمس تسا یزور

. دز یم قوذ رد ، تسا

هف کال وا هاگن و دروخ یم خرچ شتروص رد مهاگن
. تسیرگن یم ار طایح یاهوس و تمس همه

؟ یدوب اجک -

. تسشن مه هب میاه مخا

. تشادن یطابترا چیه وا هب

سک ، ناطلس مناخ هیجاح هون و هیاسمه کی زج وا
. دوبن DONYAIEیرگید
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. مدرک یم صخشم ار شدح دیاب

. هرادن یطبر امش هب -

باتب _ نم _ رب #

34_ تراپ #

. مورب مقاتا تمس ات مدرک تشپ و

. دوبن شدوخ لا ح رد

. متشادنپ یم مهم ار شیاهراک و اه فرح دیابن

طبر .... ههههههرآ : تفگ هک دیسرن مود هب ملوا مدق
طوبرمان ... میطوبرمان طوبرمان وت و نم نصا ... هرادن
. وناب مدش تمحازم شخبب ... ایند یامدآ نیرت

. دسرن دوجو هصرع هب ات مدرک لر تنک ار مدنخزوپ

. دوب کحضم اعقاو ، شبارخ نحل نیا و درم DONYAIEنیا
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. متشادرب ار مود مدق

. دش هدیشک زاب ملا ش

یکشا و قارب هاگن نایم هدز نایصع راب نیا مهاگن
. تسشن شا

هک متشاد هگن اجرس روز نارازه هب ار مهاگن نایصع
. دشکن سپ

... مینزب فرح مه اب ... نیشب ایب ؟... یرب یاوخیم -

ربارب ار ما هراشا تشگنا و مدیشک برض کی ار ملا ش
... هک مدیرغ و مداد ناکت شتروص

.... هروخب نم هب تتسد هگید راب هی -

ایب طقف ... نصا یخا وت ... هشاب ... منز یمن تسد -

کیزوم ، مینزن مه فرح نصا ... مینزب فرح نیشب
اهنت طقف ... مروخب ور یتفوک نیا نم ... میدب شوگ

. نیمه طقف ... نیمه ... مشابن

. DONYAIEتنعل
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، دوب هتفرگ نم لا ح هک یبشما نیمه قیقد حاال
؟ تفگ یم ییاهنت زا و دمآ یم دیاب

. مداتسیان رگید

قاتا هب مدوخ ندرک ترپ زا دعب و مدوشگ ار قاتا رد
. درک زاب رس ما ییاهنت ضغب ، لفق نتخادنا و

. تخوس یم شیارب دیابن ملد

. تخوس یم یسک یارب دیابن ، مدوخ یارب زج ملد

********
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لوا ، شدب لا ح و هیاسمه رسپ اب ملبق بش تاق مال
. دوب هدومن رت یرهز ار مفرخزم هتفه

رد سوبوتا هاگتسیا رد ، مه محبص یادتبا نیمه زا
نامام مایپ هب ، انسح ندمآ یارب ندیشک راظتنا لا DONYAIEح
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یم مغ اب ، دوب هداس یسرپ لا وحا و لا ح کی هک
. مسیرگن

و ملا بند دیایب ، دهد داهنشیپ ، تساوخ یمن ینعی
؟ هناخ دربب شدوخ اب ارم

یشوخ قرغ نم و دنک تسرد یزیربت هتفوک میارب
؟ موش

؟ دوبن نم لثم شلا ح ینعی

کی یارب شا یگنتلد کدنا و مک یاه مایپ نیمه اب
؟ تفرگ یم مارآ ، شرتخد هناد

. مدوبن شیارب یبوخ رتخد نم هک مریگ حاال

. مدشن تساوخ یم هک یزیچ نآ ال صا

... مدوب هک شرتخد

... مدوب هک شزیزع

. دوب هدروآ سحن یایند نیا هب ارم هک شدوخ

مهرد تروص هب نم و تسشن ما هناش یور DONYAIEیتسد
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. مدرک هاگن انسح

یتروص یرسور لحاد هشمیه سکع رب ار شیاهوم
یناوخ مه چیه شا یبآ یوتنام و دوب هدناشوپ شا

. تشادن شا یرسور اب

ح نیرت لا ح یب رد و شیارآ نودب هک مه شتروص
. درب یم رس هب نکمم تلا

شتسد ، داد هیکت ما هناش هب رس و تسشن هک مرانک
زا دعب وا و متفرگ متسد نایم یفرح چیه نودب ار

یرتدب لا ح ، نم دب لا ح نایم ، توکس یا هقیقد
. تخیر

شمدرب ... دش دب شلا ح بشید منامام -

ح طقف ... درکن ماوعد ... تفگن یچیه ... ناتسرامیب
مرس ... تفگن یچیه ... درک هیرگ طقف ... دش دب شلا

. مشوگ وت دزن ... دیشکن داد

لا ح نیا تسد هب تسد ، مدوخ ریگ نابیرگ دب لا ح
. دیکچ مکشا و داد دیدج DONYAIEدب
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. دوب بوخ یدایز شردام

. دنتسناد یمن ار شردق و دوب ایند نز نیرت بیجن

زا متشاد حبص ؟... تساجک درد ینود یم هزات -

، تفگ و تشاذگ راهان مارب نوریب مدموا یم هنوخ
. هنز یم گنز اه همقل مورح نوا هب

؟ دشاب هتشادن هنیک تسناوت یم روطچ شردام

زا ، مدوب هدیشکن درد نز نیا مرازه کی هک ینم
. مدرم یم متشاد صرح و ضغب و هنیک

یم ، متشادن جنر نز نیا دصرد کی هک ینم
تسد اب ار ممغ لا ح یناب و ثعاب مورب متساوخ

. مناسرب لتق هب دوخ یاه

؟ دشاب بوخ ردقنیا تسناوت یم نز نیا روطچ

هتشذگ دوخ زا ردقنیا تسناوت یم نز نیا روطچ
؟ دشاب

. متشادن ار شناوت اعقاو هک DONYAIEنم
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لد ... هگید مدب ؟... ما یدب مدآ نم دیشروخ -

. متسکش مقشع و مدوخ هساو ومنامام

. متشادن یفرح چیه

یفرح چیه هب زاین هظحل نیا رد انسح ال صا
. تشادن

لا ح متشاذگ یم و مدرک یم ارادم وا اب دیاب طقف
رتهب یمک شیاه یلد و قد نتخیر نوریب اب ار شلد

. دنک

ار انسح ردام یگتشذگدوخ زا نیا تقایل نیمار
. تشاد

.... متسناد یم

. مدوب نئمطم

و تخیر یم نوریب شناج مامت زا قشع هک درم نیا
، تخود یم مه هب ار نامز و نیمز انسح یارب
. تشاد ار شردام و انسح دب لا ح نیا تقایل

******
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یگولا تاک یساکع رد و مورب ، دوب هداد روتسد ینمهی
. موش لیخد ، مدوب شا یحارط لا ح رد هک

کی میارب اباب دوب رارق و متشاد تسود ار یساکع
هب مندمآ بخ اما ، دنک یرادیرخ یلا ع نونک نیبرود
، ار وزرآ نیا هداوناخ زا مندنام رود و ناتسرهش نیا

. تخاس لا حم

هتفه یاهتنا ات دوب رارق هک یدننام غاب هطوحم رد
یم هاگن هق عال اب ، دشاب یدایز نانامهم یاریذپ

یاه باق ، دش یم ییایور ناکم نیا رد ؛ مدناخرچ
. دیشک ریوصت هب ار ییابیز

هتفرگ کاخ جیپ یور و رس هب یتسد دیاب
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. مدیشک یم مه ممارگاتسنیا

هب نتشگرب یارب ماگ نیلوا دیاش غاب نیا زا یساکع
یم قرغ ار مدوخ ، متیق خال و رنه اب هک دوب ینارود

. مدومن

ناتسود زا راگنا هک ناروتسر بحاص ، دوب مولعم
و هفایق ینمهب هب تبسن و دوب مه ینمهب کیدزن

هاگن هتبلا دص و رت نامرد تسرد لکیه و پیت
نیا تباب یفازگ هنیزه ، تشاد مه یرت بیجع

. دوب هداد ماجنا هناناج یزادرپرون و روکد زا مجح

یسوط بذج نهاریپ هک ار ناروتسر بحاص ینمهی
انیم یاج و دز یم ادص بیبح ، تشاد نت هب یگنر
یم زیر زیر مشوگ رانک و دمآ یم هک یلا خ اعقاو
بیبح مه نآ ، تسه مه بیبح هک قحلا ب ، تفگ

. لد

. دروآ مبل هب دنخبل انیم دای

مدع تباب زا ملا یخ ، انسح و انیم دوجو اب لقادح
. دوب تحار ما یسک یب
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روصحم تخرد ود هانپ رد هک اهزیم زا یکی ربارب
هدنک و یتنس کبس نیا زا و مداتسیا ، دوب هدش
یمیدق یاه تخت دننام هک شا یلدنص و زیم یراک

. مدرب تذل ، دوب

رد ار رفن هس لقادح هک یلیوط یلدنص یاه هچکشت
گنر هب تشاد رارق زیم تمس ود و داد یم اج دوخ
مه نآ هک بش یزادرپون رد کش یب و دوب خرس

یاه بابح تروص هب یلدنص و زیم نیا تمس راهچ
یم ادیپ یا هداعلا قوف یامن ، دوب هدش راک یکمناب

. درک

ار ایند هناقشاع رارق نیرتابیز اج نیا دش یم
. تشاذگ

نیمار هب ار ناکم نیا تقو عرسا رد مدوب نئمطم
یخلت نیا رهز و دروایب ار انسح ات مداد یم داهنشیپ

. دیوشب شبلق و نهذ زا ار

. مراد تسود یلیخ مه نم ور هکیت هی نیا -

، شا هلمج زا دعب هلصاف بال هک روکذم مان بیبح
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نم پچ تمس یرتم کی هلصاف رد ، مدش هجوتم
. دوب ندش یمیمص یپ رد راگنا ، تسا هداتسیا

. دوش رتشیب ناملصاف ات متشاذگ بقع مدق

یا هوهق ینامدوخ یدایز و تحار هاگن زا ار مهاگن
یریگ مشچ ییابیز هک یتروص رد و متفرگ ، شگنر

باال هناش و مدناخرچ ، دومن یم باذج اما تشادن
. هگنشق : متفگ و متخادنا

دنخبل هک مدیمهف یم اما ، متخادنا نییاپ ار مرس
. دراد

؟ تسین تخس ندرک راک مانهب شیپ -

، ندرک راک گنرز یدایز و زیه و سیسخ کدرم نآ اب
. دوب تخس کش یب

. ناتسرهش نیا وت اصوصخم ... هتخس کال راک -

. مفساتم طیارش نیا تباب اعقاو و ممهف یم -

هب زاب ار مهاگن و درک ما هکوش ، شنحل و فرح
ارچ متسناد یمن هک شگنر یا هوهق نامشچ تمس
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. دناشک ، دندوب هدش نابرهم یدایز اما

و داد باوج یتحاران دنخزوپ اب ار مهاگن لا وس
رتمک مدآ و یسانش یمن هبوخ مه زاب : تفگ

. هشیم تدنمرش

. درم نیا ، درک ما یلا وس رتشیب

یم تبحص مه اب دعب ... هنک یم هاگن هراد دب مانهب -

. مینک تبحص هک همهم طقف ... مینک

. مدیمهف یمن شیاه فرح زا چیه

؟ دوب هچ رگید نیا

و تشذگ مرانک زا یدنخبل اب ، دش کیدزن هک ینمهب
تفر غاب نایم یمیدق دننام ترامع نامتخاس تمس
رتشیب مد هب مد هک یلا وس و بجعت و مدنام نم و

. دش یم

ییاه مخا اب بجعت و لا وس نیا همادا رد مه ینمهب
داریا ما یساکع زا مئاد و داد ار شیاهدُرا مهرد

. DONYAIEدروآرد
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شتروص رد ار نیبرود مورب متساوخ یم هک یردقنآ
. مبوکب

هک بیبح بانج صاخ یاه هاگن ، نایم نیا حاال
ار ، دز یم جوم ناشنورد ییانشآ سح مه بیجع

؟ متشاذگ یم ملد یاجک دیاب

باتب _ نم _ رب #
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هیکت ، هدومن نهپ دوخ فارطا هک یشلا ب هس هب انیم
زا گرزب یا هکت ندیوج لا ح رد هک یلا ح رد و هدز

شوگ نم یاه فرح هب یتفگش اب ، دوب شیازتیپ
. داد یم

و فرح نایم نیا و تفرگ یم ما هدنخ شتلا ح زا
. دیسام یم مناهد نایم نامز مه ، ازتیپ

؟ بخ -
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. دز مه هب ار ملا ح و دیسرپ شرپ ناهد نامه اب

مدومن ترپ شتمس هب ار کچوک پاچک سس
مه هب ملد ، نزن فرح رپ نهد اب ... تفوک : تفگ و

. تخیر

یم نم لد بیبح زا یتشاد ... یلوسوس هک سب -

یربن ونم ینویدم دیشروخ نیبب ... سپ لا نب ... یتفگ
نم .... یراذب مه تسد وت ونومتسد دیاب ... اششیپ

. مدش شقشاع

مدرک ترپ نیمز یور ار مدوخ و دیرپ باال میاهوربا
یب هک یبش همین کی تعاس رد راب نیا ما هدنخ و
زاب میاه مشچ یگتسخ تدش زا شحبص ادرف کش

. تفای ساکعنا قاتا نایم ، دش یمن

؟ هتچ ... تفووووک -

تشاد هک ینزو هفاضا ولیک دنچ اب هک شا هفایق هب
هاگن ، دیسر یم رظن هب شیپ لا سود زا توافتم ،

یک بیبح نیا منود یمن مگیم نم : متفگ و DONYAIEمتخادنا
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؟ یچ هک طسو یزادنیم وتدوخ وت دعب ال... صا تسه

دش عمج شیازتیپ هبعج مامتا تباب زا شلا یخ هک وا
فقس هب هک یلا ح رد و دیشک زارد نیمز یور ،

هی گنل هک سب : تفگ ، دش یم هریخ قاتا یقاط
یسک هک هشچ یقاچ هگم ...حاال مرسپ تسود

ما یمرگ و مرن شلا ب یلیخ نم ؟.... هنک یمن مدنسپ
. ادخ هب

، یدج مه و دوب یخوش مه هک شیاه فرح نیا
. دناشن مبل هب دنخبل

هب مکش یور ار مرس و مدیشک شتمس هب ار مدوخ
. متشاذگ شمرن شدوخ لوق

هک ردق نآ اما ، تشادن نزو هفاضا رتشیب ولیک هد
رظن هب قاچ یدایز نامنهذ رد ، تفگ یم و تفگ یم

. دیسر یم

. تماوخیم مدوخ -

. دیشک میاهوم نایم تسد و DONYAIEدیدنخ
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نیا ردق نیا هدروخ یچ وت رس وت ردام ینعی -

؟ هخآ نلگشوخ تاهوم

. دش توکس نامنایم و مدز دنخبل

؟ هربخ هچ انیا انسح هنوخ االن ینعی -

اشامت هب ار شا هناچ هرظنم و مدرک جک ار مرس یمک
. متسشن

هی انسح لد وت و ناشوخ شوخ نیمار لد وت -

. بخ همغ راورخ

انسح ... میدیشک نوممه ... هشیمن بشرازه بش هی -

یم شقشع هب ندیشک نیا اب هشوخ شلد لقادح
. هسر

. تفگ یمن مه هاریب
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یزور ، دناوت یم هک دوب نیا شوخ لد انسح لقادح
شا یتخبشوخ زا و دنز لز شردام یاه مشچ رد

. دنک مارآ ار شردام هدید غاد لد و دیوگب

مدوخ ملا وع زا ارم ، دروخ قاتا رد هب هک یا هقت
هریخ نم هب بجعتم هاگن اب ار انیم و دروآ نوریب

. تخاس

. مدیدن وشنیشام -

هرغ مشچ ، دوب هتسشن شناج رد هک یسرتسا هب
. ابش دایم رید : متفگ و متفر

؟ هراد تراک یچ -

شرارق یتشپ یور زامن یارب هک یرادلگ دیفس رداچ
و مدوشگ ار قاتا رد و مدیشک رس یور ار مدوب هداد
زا ، دوب رازیب درم نیا زا هک ییانیم ات مدش جراخ

. دزادنین هار یزیروربآ و دوشن دوخ یب دوخ

و هدز هیکت قاتا رد هرانک یرجآ و یلگ هاک هراوید DONYAIEهب
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شگنر یسوط شلسا یاه بیج دنب ار شیاه تسد
ار شتروص و تسیرگن یم هریخ نامسآ هب و هدرک
هداد تنیز یلا فس بوکراوید هلیسو هب هک یغارچ

. تخاس یم نشور ، هدش

نیا هک متسناد یمن نم و هدش رتدنلب شیاه شیر
یلا ح یم هب ، تساوخ یم هقیقد و مد ارچ ، درم
. تسا باصعا یور یدایز ما هیاسمه هک دنک

؟ نوترما -

زا ار شهاگن وا و دروخ رس یمک میاهوم یور رداچ
هطقن هب هطقن و دناشک نم تروص تمس هب نامسآ

. تفرگ رظن ریز ار رداچ نایم مریوصت

. دایم تهب هچ -

. تفگ ، دوب هدرک جک ار شیاه بل هک یدنخبل اب

. تفگ ، دوب هتسخ هک ییاه مشچ اب

. مدناشن هرهچ هب مخا نم و

؟ نوترما ، متفگ -
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نم و دش رتمک نم اب شا هلصاف و دیخرچ متمس هب
ناریج ، متشاذگ بقع هب هک یمدق اب ار لیلقت نیا

. مدومن

نم و دوب ششلسا بیج نایم نانچمه شیاه تسد
و مورب مقاتا لخاد هب رتدوز هچره ، متساوخ یم

نیلوا هک یدرم نیا رس ندش بارخ زا ار انیم
، دوب هارمه ناشیاه نیشام فداصت اب ناشرادید

. مرادزاب

؟ ینک یم راک مانهب رتفد هتقو دنچ -

رد مهم ، دوبن مهم ال صا ، دوب هدیمهف اجک زا هک نیا
وا هب عضوم نیا ندوب طوبرمان ندنامهف هظحل نیا

. دوب

نایم رت مکحم ار دروخ یم زیل مئاد هک یرداچ
شا هریخ و هتسخ یاه مشچ زا هاگن و متفرگ متشم

؟ شدعب ؟... بخ : متفگ و متفرگ

؟ هن ای ینک یم راک -DONYAIE
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، دروخ یم کورچ اهزور نیمه رگا ما یناشیپ رگید
و اه فرح اب هک متسناد یم درم نیا ار شببسم دیاب

. دناشن یم مخا هب مئاد ارم شتاکرح

؟ هچ امش هب -

هب مه مخا راب نیا و داد لیلقت هلصاف یمدق اب
. دش هدوزفا شا هفایق عومجم

... ات هدب باوج تسرد ولا وس هی -

نودب و لا یخ یب هک ییانیم و قاتا رد ندش زاب
ره ناهد نایم ار فرح ، درک ملع دق نامنایم یرسور

... دناسام ام یود
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ناج رد سرتسا تدش زا ، می باال فیدر یاه DONYAIEنادند
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مکحم متشم نایم مرداچ و تفر ورف ما ینییاپ بل
. دش رت

هحتاف رگید ، دش هدز شرمک هب هک انیم یاه تسد
. مدناوخ ار ناگیاسمه نیب رد وربآ

یسک ات متفر یم و مدمآ یم ادص و رس یب هک ینم
نیا هلصوح و لا ح ال صا ، دنکن سح ار مروضح

. متشادن ار اه شکاو و شک

، تقو یب و تقو یراد تداع وت ثایغ اقآ – انیم
؟ یشب ام رتخد نیا محازم

هب ار هیاسمه رسپ یاه بل ، تفگ هک ییام رتخد
زا یتیاهن یب زرم هب ارم یاه مشچ و دناشن دنخشین

. یگداشگ

رد حیرفت و دش هنیس هب تسد هک هیاسمه رسپ
رتشیب ار ششورخ انیم ، دمآرد نایلغ هب شهاگن

. دومن

. تسین راک و سک یب ... وشن شمحازم – DONYAIEانیم
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. مدوب

یمن یغارس نم زا دیشرف و اباب و نامام هک نیا
. یراک و سک یب یاهتنا ینعی دنتفرگ

ک هرادن یطبر مه وت هب ... متشاد راک شاهاب – ثایغ
؟ هک ینایرج رد ال...

یور نآ و مدوب انیم ناما یب یاه غیج رظتنم
اهنت و دز مه هب ار مت ال داعم مامت هک شا هدیشارخن

ناشلصاف و تشادرب مدق ، هیاسمه رسپ تمس هب
هلصاف نایم رد و داد باال وربا ثایغ و دش مک یدایز
: تفگ و دومن رت فاص ار شیاه هناش ، ناشیدق
وربآ ام .... مووووووناخ انیم نک تباعر ور هلصاف

. میراد

و تخاس ما هریخ ادتبا ، شفرح زا هلصاح کوش
ات مدنکن اج نایم نیا نم و داد شک ار میاه بل دعب

. دسرن ههقهق هب ، بل یناسشک نیا

رسپ هنیس تخت تسد ، دوب هتفرگ شتآ هک ییانیم
اهر میولگ خیب زا ار رداچ تفچ نم و دیبوک هیاسمه
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. مدیشک ار شیوزاب و متخاس

. دنام ما هریخ هیاسمه رسپ هاگن و تفر بقع مرداچ

مدنادرگرب شا یلبق یاج هب ار رداچ زاب و مدرک مخا
هسب ... لخاد میرب : متفگ رشت هب انیم هب ور و

. ما هتسخ نم ... هگید

هراشا تشگنا و دیشک بقع ار شدوخ مرشت اب انیم
داد ناکت هیاسمه رسپ هب ور ار شتسار تسد

. تسه تهب مساوح ... وشن شمحازم : تفگ و

و مورب شرس تشپ متساوخ ، تفر لخاد هک انیم
هیاسمه رسپ هک ، مراذگب رس تشپ ار هریخ هاگن نیا

مهار و درک دنب هاگرد هب تسد و تشاذگ ولج یمدق
. دومن دس ار

؟ ینک یم راک مانهب شیپ ... یدادن باوج -

: تفگ و دیبوک شتسد ریز ، هاگ رد رس نآ زا انیم
رتشیب ... یشنوخباص هون ؟... هچ وت هب ... هنک راک مریگ

. نودب وتدح سپ ... یتسین هک نیا DONYAIEزا
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هظحل نم و دیشک قاتا نایم و تفرگ ارم تسد و
دوب هدش مهرد رتشیب هک هیامسه رسپ یاه مخا رخآ

. منیبب متسناوت ار

*****
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ح رد نم و دوب هریخ انسح نیگمغ هقایق هب نیمار
و دشاب روتینام هب مهاگن مدرک یم یعس هک یلا
ترپ اه نآ زا مساوح ، مبختنم تنوف ریگرد مرکف

. دش یمن

. داد یم ششک تشاد نیمار

. دش یم تیذا ، تشاد DONYAIEانسح
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لا ح رد ناشیاه تسد یور قشع نیا نایم نیا و
. دوب ندش فلت

. دوب هتفر شیپ بوخ یراگتساوخ ، نیمار هتفگ هب

رد انسح یکشا هاگن و دوب هتفگ ار هلمج نیا نیمار
. دوب هدش ناور شَِیپ

هب ، دش یمن ادج رویتنام زا مهاگن هک یلا ح رد مارآ
رظن ریز ار انسح و دوب هتسشن متسد رانک هک ینیمار
. رایبرد شلد زا ورب ندرک هاگن یاج : متفگ ، تشاد

. دیسر مشوگ هب نکمم مولو نیرت نییاپ رد شیادص

یراک چیه نومیتخبشوخ هساو داوخیمن ؟... روطچ -

. هنکب

یمنرب ، نامدش مولظم کرتخد یور زا هک مه هاگن
. تشاد

. تفرگ مروز شفرح زا

؟ درک یم هچ دیاب انسح رگید DONYAIEرگم
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نوا یاپ ؟.... یراد شزا یراظتنا هچ هگید االن -

ا باقآ زاب ...حاال یدیشک نوشنوخ هب وتفاثک هداونوخ
عورش رتخد نیا و شردام یارب نوشایرس ال

قح رد ییاملظ هچ هداونوخ نیا ینود یم ... هشیم
؟ ندرک شردام

نم تروص هب و ادج انسح یور زا هرخ باال شهاگن
. دش هتخود

رهش نیا همه ... دیشروخ نا یتنس نم هداونوخ -

رد هشیر نودب ور رتخد هی هنوشتخس ... نا یتنس
. ناوخب نوشسورع ماقم

. دوب یتنس رهش نیا همه

. دنازوس ناشتنس یاپ هب مه ارم هک یرهش نیا همه

مه ام هب نوتندوب یتنس نیا هنت ... بخ هرآ -

نوتقشع ارب شدح زا رت دایز رتخد نوا اما ... هدروخ
یراک هی و ورب ...حاال هتسشن اج نوا و هدرک جرخ

ح لیلد حاال ات وت ... نیمار وش دنلب ... هدنخب شابل DONYAIEنک
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وت راذن طقف ... ینوت یم مه شیقب ... یدوب شبوخ لا
و گنهرف همه هک یرهش نیا وت ... هزوسب رهش نیا

. نیمار ورب ... هر اال سدرم شتنس

. تساخرب اج زا

. دز دنخبل نم هب

. تشاد پل لا چ

؟ دشاب هتشاد پل لا چ درم هک ینعم هچ ال صا
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دیایب نیمار هک دوب هرایتشا ال صا ، انیم لوق هب
ینیریش و لگ تسیاب یم ام و انسح یراگتساوخ

. ناشتمدخ میدیسر یم و میدیرخ یم
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. دوب بیجن و مارآ و فیطل رسپ نیا هک سب

زا رود و لوقعم ریغ هتساوخ کی نایم نیا حاال
نامدوخ یگرزب هب دش یم ، تشاد مه ینهذ

. میشخبب

دش ناشیلقن تکرش سارت یهار هجوت یب هک انسح
یارب و متفرگ تسد هب یشوگ ، تفر شیپ نیمار و

... هک مداتسرف مایپ ، پاستاو رد انیم

" یشک تنم تفر نیمار "

ار یا هناقشاع کیزوم نم و داتسرف کی ال یجومیا
هناش یور ار ما هلوک و مدرک یلپ یس یپ رد

زا ، تمحازم مدع یارب فرح نودب و متخادنا
. مدز نوریب ناشتکرش

راک اب ردقنآ ار مدوخ و ناروتسر متفر یم دیاب
هک ییایلوخیلا م راکفا نیا رش ات متخاس یم لوغشم
اه فرح نیا و دشکب ار مزان ات تسین سک چیه ارچ

. متسش یم مبلق و نهذ زا DONYAIEار
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هقیقد تسیب ، نیمار تکرش ات ناروتسر هلصاف
نتفرگ یارب یجرخلو لها نم و دوب یور هدایپ

. مدوبن مه یسکات

داب ندیزو اب و مدناپچ مشوگ رد ار میاه یرفذنه
و مدناچیپ منت درگ ار یسوط ترش ییوس یزییاپ
زادنا نینط میاه شوگ رد نایرجش نویامه یادص

. دش

. دوب هداتسرف مایپ میارب حبص نامام

سح ارچ هک متسناد یمن نم و دوب هدیسرپ ملا ح زا
یگدروخامرس ضرعم رد هک متشاد ار یمدآ کی

؟ تسا

. مدروخ یم امرس دیابن

. متشادن شکزان رگید

قافتا نیا رگا و دنک ما یراتسرپ ، دوبن یسک رگید
یگدنز و راک زا مدوب روبجم ، داتفا یم میارب راوگان

زا مرظن رد هک یرامیب نیا ییاهنت ، هناخ رد و DONYAIEمتفویب
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. مراذگب رس تشپ ار دوب رت کانلوه ایند ضارما مامت

... هک مداتسرف مایپ نامام یارب اما ، ارچ مناد یمن

" مروخ یم امرس مراد "

... نیمه

یکدوک زا یریوصت هک شپاستاو لیافورپ سکع هب و
. مدش هریخ ، دوب دیشرف و نم

باتب _ نم _ رب #

42_ تراپ #

. مدوب اباب هنادکی یکی

... ناشزیزع و دشرا دزرف

تلع هب شیاه ترسح مامت اب هک یا هدرورپزان
. دوب تخبشوخ زاب ، شردپ و ردام یدنمراک DONYAIEیگدنز
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... لا ح و

. داب مدوخ رب تنعل هک مدرک مدوخ ال صا

******

لا ب و رپ نآ هب منهذ رد هک یگدروخ امرس زا یتلا ح
، ینیب شزیربآ رب هو عال و هدش رت نایع ، مدوب هداد
هداد اقترا ار دوخ مه کشخ یاه هفرس و دردولگ هب

. دوب

یلیخ ناروتسر بشما یاه یرتشم رکش ار ادخ
ار دوخ دایز هک ، مدوبن روبجم نم و دندوب کدنا

. مزاس لوغشم

صرق یزور هنابش هناخوراد زا هار رد امتح دیاب
ات مدومن یم یرادیرخ کیتویب یتنآ و یگدروخامر
یم هدناکشخ شا هشیر ، نمزم یگدروخامرس نیا

. درک یمن رتسب دنباپ ارم و دش

هک ییاه مشچ ، مرس باالی یا هیاس ، نتفرگ رارق اب
یمدآ هاگن رد و مدیشک باال ار دوب شزوس لا ح DONYAIEرد
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ددجم ناکم و تیعقوم نیا رد مدرک یمن رکف هک
. مدومن لفق ، منک شرادید

یسب یتلا ح هب دنلب ناوخشیپ یور ار شیاه تسد
اب و دش مخ متمس هب یمک و داد رارق ، ینامدوخ

سالم. : تفگ دنخبل

هدنهدرازآ شا ینابرهم درم نیا اما ارچ متسناد یمن
. دوبن

. تشادن یدب یا هرذ مه شهاگن

یم ما هعنقم ندرک تسرد دنب ار متسد هک یلا ح رد
سالم. : متفگ ، مدومن

مایمن ارو نیا دایز نم ؟... ینک یم راک مه اج نیا -

میریم اه هچب اب ال وصا ام ... تمدیدن نیمه هساو
. ناروتسر رهش نوریب

. دوب یم مهم دیابن ، دوب هدیدن ارم هک نیا

و دوب هک مدوب تقو هراپ رادقودنص کی لا حره هب
. دمآ یمن مشچ هب ال صا مدوبن
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؟ نوترما ... بخ -
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و مدرکن ادیپ نامنامتفگ یارب ، هلمج نیا زا رتهب
. دش رت هداشگ وا دنخبل

یب ... یتسه یتخس مدآ یلیخ دوب هتفگ -

هراد اج نیا راک تعاس تفگ یفوتسم یاقآ ... لا یخ
هساو ماوخیم رادقودنص نم ؟... هنک یم تتیذا

ات بش تشه مه شتعاس ، مناروتسر
تلا یخ هراد مه تشگرب و تفر سیورس ... هدزاود
نیا زا رتشیب نموتدصنوپ مه شقوقح ... تخت

؟ یایب ینوت یم ... تساج

. دوب یلا ع هک نیا

هب ار شا ییادتبا هلمج نم هک دوب یلا ع ردقنآ ال صا
هب میاه مخا هک یلا ح رد و مدرپس یشومارف تسد
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نتفگ یچ یفوتسم یاقآ : متفگ ، دش یم لدب دنخبل
؟ منتفر اب نقفاوم ؟...

نوشارب بخ یلو یتسه یبوخ یورین نگیم -

. هرت مهم وت شیاسآ

، شا یفلکت یب تدش نیا و شنابرهم یادص و نحل
و دیایب هک یلا خ انیم یاج و دومن یم باذج یلیخ

. تسا بیبح مه قح هب شلد بیبح ، دیوگب

؟ یقفاوم ؟.... هیچ -

نوریب مهت ورس یب و راد هدنخ راکفا زا ارم شلا وس
. دیشک

... عقاو رد ینعی ... هبوخ نم یارب یلیخ نوتطیارش -

؟ هیچ تفرح هگید ... منک یم مه همیب -

یارب مه ، دوب یقطنم ریغ مه شرارصا تدش نیا
. یلا ع تیعقوم نم

یم ار بش تشه ات رصع هس تعاس زا لقادح
بوخ یاه ژه ورپ رد اهاگ و منک تحارتسا متسناوت
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. مناسرب مه هب روضح مه نیمار تکرش

یلیخ هناخ هب منتفر یارب مه بش هدزاود تعاس
. دوب بش همین ، مین و کی زا رتهب

؟ منک عورش ومراک دیاب یک نم ... هبوخ -

ییاهوم لدم مدرک رکف نم و دش رت هداشگ شدنخبل
هب بوخ یدایز ، دوب هتسارآ هتخلش تروص هب هک

. دیسر یم رظن

یتسار ... ینود یم هک مه ناکم ... هدنیآ هتفه لوا -

مانهب نوا ... تدوخ اب مه کیفارگ و رتسوپ یاراک
نک یزاب یتراپ هی تدوخ ... هزخ یلیخ شقیلس

. رخب ونوموربآ

ود نتشاذگ اب و تشاذگ بقع مدق دعب و تفگ
. تفر ، نآ ناکت و شا هقیقش رانک تشگنا

نم یگدنز نایم و دمآ یتحار و یگداس نیمه هب
. دومن لا غشا گرزب ییاج

****
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. دش دیدشت نم رد یگدروخامرس

، تفرگ سامت نامام هک بش همین ود تعاس اقیقد
مبت و رتشیب مدرد ولگ و رت نوزفا مضغب مجح

. دش رتدیدش

و مدینش ار شیادص نم و تفرگ سامت هک ینامز
نم رد بت ، دش یضغب مه وا یادص و دیکچ مکشا

. دیدرگ نایامن

. دوب مدرس مه ، متشاد بت مه

و اضعا رد زرل مه و دوب هتسشن قرع هب منت مه
. درک یم ینار مکح محراوج

مناد یمن نم و تسا هتفرگ میادص دوب هتفگ DONYAIEنامام
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تسد هب شیادص اب ار مرهق و اه یروخلد مامت ارچ
. مدوب هدرپس یشومارف

رد یتحاران و مغ ، وا زا هامدنچ هزادنا هب هک ینم
نابز هب ار مادک چیه متسناوت یمن حاال ، دوب ملد

. مروایب

ار شسامت مه وا و مدرک هدنسب یمبوخ هب اهنت
. دادن شک هیناث یس زا رتشیب

. دنزب رس نم هب دیاش تفگ ناملا کم یاهتنا رد

شسپ رد متسناد یم هک دوب لزلزتم ردقنآ شدیاش
. تسین هتفهن یندمآ چیه

اب شیپ زور دنچ نیمه هک یراخب هب یمک ار مدوخ
و مدومن کیدزن ، میدوب هدرک شا یزادنا هار انیم

. مدرشف منت درگ رتشیب ار وتپ

کش یب و مدرم یم بت و دردولگ نیا اب حبص ات
. ودنام یم انسح و انیم لد هب مغاد

... هک مداتسرف مایپ انسح DONYAIEیارب
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؟" منوخ یایب ینوت یم حبص ... مدروخامرس "

. هدناوخ هن ، دش لا سرا هن مایپ

. دوب باوخ امتح

اب امامت شندمآ و دوب رود یمک شهار هک مه انیم
. دش یم هارمه هرهلد

باتب _ نم _ رب #
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هب حبص ار دوخ و مدومن یم لمحت یمک دیاب سپ
. مدناسر یم رت نییاپ نابایخ ود کینیلک

. مدروآ یم ماود حبص ات رگا هتبلا

یسکومآ و پاتسا دلک رگید یا هناد صرق باشخ زا
ناویل اب و متخادنا ناهد رد و مدومن جراخ نیلیس

ار نآ ، تشاد رارق متسد رانک هک یا هدیشوج DONYAIEبآ
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. مداد ورف

و تسشن کشا هب منامشچ ، تفرگ شتآ هک میولگ
تباب رد مندوب سول دح نیا هب مداتسرف تنعل

. یگدروخامرس

مراب ناوتان و سول ردقنیا ، اباب و نامام رگا حاال
راتسرپ کی جاتحم ردقنیا ، هظحل نیا رد دندروآ یمن
یب تباب زا دوبن هار هب مکشا هقیقد و مد و مدوبن

. یسک

یهاگن ما یشوگ نیرکسا هب و مدز گنچ ار وتپ
. متخادنا

. دوبن سک چیه زا یربخ

. دروآ یمن دای هب ارم راگنا یسک ال صا

هیضرم و هرهز هارمه هب هک نامرفن هس هورگ یتح
و توس مه ، میدوب هتخادنا شهار میاه هلا خرتخد

. دوب روک

. تساوخ یم ار یکی DONYAIEملد
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. دوب یم مهم شیارب ملا ح هک یکی

. متشاد زاین هک ین اال

ییاه هقت یادص هک دوب نیرکسا هب نانچمه مهاگن
. تخاس ادج یشوگ زا ار مهاگن ، قاتا رد هب

هب ، دش رارکت ، توکس یتخل زا دعب هک اه هقت
ما یگدروخامرس عومجم هب هک یدرد ندب اب یتخس

. متساخرب اج زا ، دوب هدش نوزفا

ش ، مدش روبحم اهنت و دوب منت هب زونه مراک یوتنام
. مشکب رس یور ار ، دوب تسد مد هک یگنر درز لا

هدیبوک متروص هب درس یاوه مجح و مدوشگ هک رد
ندروخ مه هب لر تنک رگید و تفر رت باال منت زرل ، دش

. تشگ جراخ مناوت زا مه میاه نادند

اب اهنت ، ناویا غارچ رون ریز هک مربارب درم هب هاگن
یم ارم و هداتسیا ، شلسا راولش و ترش یت کی

کمک میاه نادند ندروخ مه هب هب ، تسیرگن
. دومن DONYAIEیفئاضم
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. درک ضوع گنر مندید هب ، تشاد مخا هک شتروص
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. دومن رپ ار ناملصاف

هب رس درک مروبجم ، نامیدق هلصاف هک رپ ردقنآ
. منیبب ار شتروص ات ، منک مخ بقع

هب میاه لصفم و ناوختسا و تخات یم منت هب درد
. دوب هداتفا قز قز

؟ یبوخ -

. مدوبن

؟ دید یمن

متشاد و دوب ندیزرل لا ح رد مناج مامت هک ینم
لا وس نیا هک دید یمن ار مدرک یم هبرجت ار طوقس
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؟ دیسرپ یم ار اج یب و هرخسم

قاتا رد یبوچ بوچراچ هب تسد طوقس مدع یارب
یلیخ وت : تفگ و دش اج هب اج یمک وا و مدومن دنب

. هک ینوغاد

، شگنر یا هوهق هدیشک یاه مشچ نآ رکش ارادخ
. درک تیور ار دروم نیا

نم ... نیگب ونوتراک ... نینیب یم نیراد ... هدب ملا ح -

. مباوخب مرب

طخ مفرح نایم هک یکشخ یاه هفرس و ادص نیا
. دش شدیدش یاه مخا بجوم ، تخادنا یم

یم حبص ات ... هاگنومرد تمربب شوپب وتنشپاک ورب -

. تلا ح نیا اب یریم

متفرگ راک هب ار مدرد زا رپ هرجنح و مداد ناکت رس
یمک هجوت یب هک منک زاربا مه ینابز ار متفلا خم ات
مقاتا دراو ، دش هدیلا م منت هب هک ینت اب و دز مرانک
فک هک یترش ییوس اه یکیدزن نامه زا و DONYAIEتشگ
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لا ح هک یلا ح اب نم و تشادرب ار مدوب هتخادنا قاتا
. مدرک یم شهاگن طقف ، تشادن

هک یراد بت نامشچ اب مه نآ ، مدرک یم شهاگن
. دندوب هدومن ندش هتسب دصق راگنا و دنتشاد زوس

نآ زا نم یاه مشچ و تفرگ تشم رد هک ار میوزاب
هزات ، تفر رت باال مبت و تشگ جراخ یگتسب تلا ح

. دوش یم ینامدوخ دراد یدایز درم نیا مدیمهف

و رس رب هنرگو دوبن ما هرجنح و نت رد ضارتعا ناج
دح هک مدرک یم شا یلا ح و مدیبوک یم شتروص

. دراد هگن ار شدوخ

یوزاب نانچمه هک یلا ح رد وا و مدوبن دنب اپ یور
درک در هناخ رد و یتشه زا ارم ، تشاد تشم رد ارم

هرجنح و مدروخ یردنکس نم یرابدنچ نایم نیا و
شناج هب شحف ات دومن یمن ما ییارای ما یننعل

ارم ریسا کی هیبش و هدش ینامدوخ ردقنیا هک مشکب
. تسا هتخاس هارمه دوخ DONYAIEاب
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یناوتان روز زا نم و دوشگ هک ار شنیشام رد
یزیچ زا رتدب ملا وحا و عاضوا مدیمهف ، متسشن

. مدیشیدنا یم هک تسا

هدند و دومن نشور ار نیشام و تفرگ اج مرانک
هب هک یرس اب نم ، تدم نیا مامت رد و تفرگ بقع
یم ار شا هتخلش یاهوم ، مدوب هدناخرچ شتمس

. متسیرگن

رطع یوب شا یناوتان مامت اب ما هداتفا راک زا هماش
یم ار تساخ یمرب نیشام نیا یاضف زا هک ییانشآ

. دنک سح ، تسناوت

... نیشام یولج هنیآ زیوآ و

... تنعل
DONYAIE
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، درک مهاگن وا و دروخ مشچ هب هک نابایخ یاهرون
. دش هتسب میاه مشچ

********

نتسشن هک دنتشاد درد ردقنآ یتنعل یاه لوپمآ
. دشاب تخس میارب

تفر دعب و درب کشزپ دزن ارم و درک مرادیب یتقو
، دناشک تاقیرزت قاتا ات ارم رس رخآ و میاهوراد یپ

. تسا هدش امن باوخ بشما درم نیا مدیمهف

. تشاد رذن دیاش ال صا

. هراچیب کولفم کی هب کمک رذن

. متشادن یراک ار دمآ یمن شتانجو و هفایق هب حاال

، درک یلپ مه ار کیزوم هک حبص مد راهچ تعاس رد
. مامت و تسا هدش امن باوخ نامه مدیمهف

هرطاخ یدایز هک شا یتنعل بختنم گنهآ اصوصخم
. DONYAIEتشاد
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روای و راگن غارس هب نم لد زا یقشاع ی هصق رگا "

دورن نم

وت اب وت هاگن هیارس هب رفس جنر زا نم یگتسخ همه
دوشن رس هب

ام تفلا دنیشن یهایس هب ام ترجه ی هداج رخآ رگا

یوشن نم مدمه و روای رگا انف هب مور یم انف هب

" ادخ هب ینزن مغ مهرم یمد ملد هب

... چیه دشن هک مهرم

... دش مه درد

باتب _ نم _ رب #
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. تفرگ یم مد هک ییاه هرطاخ نیا

. تسشن یم راب هب هک

یبت نیا و دش یمن حبص هک یبش نیا هب تنعل هک
. تفرگ یم اپ زاب هک

یا هراچ وت قشع ریغ نم یاه مخز مهرم هساو "

تسین

یا هیآ وت مسا زج هب نم بتکم کالم و باتک وت
تسین

رحس تقو دیشروخ لثم نم ی هچارس هب باتب وت

ربب هداج یدیپس هب رات بش نیا بارخ ِز ارم وت

" ربب هداج هت ات ارم رفس یاوه و لا ح لثم

... مورب رفس متساوخ یم

. مزاسب هرطاخ

. ریذپلد یرفس

. متشاد ار شوزرآ هشیمه هک یروط نامه
DONYAIE
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. مدوب هتخیر اه همانرب

. متشاد اه رکف

.... تنعل

مدیمهف ، درک شعطق و درب تسد هک کیزوم هنایم
هظحل نیا یارب کیزوم نیا هدش شا یلا ح مه وا

. تسا یدایز

یم رود ار هنهک یرومم شلف نیا دیاب دیاش ال صا
. تخادنا

و دوب هف کال هک یخر مین زا ار مزاب همین یاه مشچ
. متخود ریسم هب و متفرگ ، هتسخ

میاهوراد کیتس پال اب نم و میدیسر هک هناخ هب
و هدیشارخن یادص نآ اب ، مدومن ندش هدایپ دصق

هرامش : متفگ ، دوب هدش نیرفن راگنا هک یا هرجنح
. نوتارب حبص ادرف مزیر یم ؟... هنومه هک نوتتراک

هاگن و میوزاب ندش هدیشک و دنخزوپ یادص
DONYAIE
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. دش نامز مه شتروص تمس هب بجعتم

؟ تسین یدایز یتخادنا هار هک ییامش امش نیا -

. دوب بشما ، یدایز

. دوب یم دیابن هک یبشما

. تخادنا یم مدای دیابن هک

لثم ار متارطاخ کی هب کی هک یبش نیا هب تنعل هک
. دنارذگ یم منامشچ ربارب زا امنیس هدرپ

هدایپ لا ح رد و مدیشک ما یناج ال مامت اب ار میوزاب
. رود شنیزادنب ... هزیوآ نیا یدایز : متفگ ، ندش

زمرق لغب هب بلق سرخ زیوآ هب ار هاگن نیرخآ و
. متخود ، دروخ یم بات هک یگنر

. متفر و

هرطاخ زا زیربل و دش یمن حبص هک یبش نیا ات متفر
. منارذگب ندنک ناج اب ار دوب

ار تشاد یمن رب مرس زا تسد هک یتارطاخ نیا DONYAIEو
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... منک یراک متسناوت یمن
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مه ار پوس قشاق نیرخآ ، انسح ردام ، اریمح هلا خ
میولگ هک یلا ح رد نم و تخیر مناهد نورد رابجا هب
هک ییانسح هب ور ، تخوس یم پوس نیا یغاد زا
، درک یم هاگن هریخ ما هراچیب حاالت هب هدنخ اب

. متفر یم هرغ مشچ

ار ما یضیرم ربخ انسح هک نیا ضحم هب مه انیم
هب ار شدوخ ات هداتفا هار ، دوب هدناسر شعمس هب

. دناسرب ام

دنلب ، تیشوگ نوا اپ نتسشن اج هب – اریمح هلا خ
لا ح ، مروشب هنوخ مربب نک عمج ومچب یاسابل وش

DONYAIE
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. هرادن

نایم نیا هدیرب هدیرب و فرح نیا اب مداتفا هفرس هب
....نـ...ه...خ... ییی .... اااااو : متفگ

.... مد ... وخ ... هل ا...

فراعت : تفگ و دیشک مرمک هب تسد دنخبل اب هلا خ
. مارب انسح هثم مه وت ... مرتخد نکن

مامت اب انسح طسوت ینآ هب یاه سابل ندش هسیک
هلا خ و تفرگ ماجنا نم یاه ضارتعا و تاراشا
یهار و دیشک رس هب ار شا یکشم رداچ مه اریمح

. دراذگب راب تشوگبآ میارب ات هناخ دورب دش

. مریمب متساوخ یم تلا جخ زا

، نم یاهرغ عورش و اریمح هلا خ نتفر ضحم هب
یرفک ردقنآ نم و درب ورف یشوگ رد رس زاب انسح
ترپ شتمس هب ار یذغاک لا متسد هبعج هک مدش

زا نداتسرف باال وربا و نداد یلا خ اج اب وا و مدومن
شنت هب رس دهاوخب ملد ، دش بجوم ، قاتا تمس نآ

. دشابن
DONYAIE

M
AM

NOE



رد شناج نیمار نآ اب ، زورید نیمه هک راگنا هن راگنا
. درب یم رس هب رهق
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ثایغ هرسپ نیا وهی یگیمن رس رب کاخ یضوع -

لقع وت نصا ؟... هشب تحاران هلا خ ، طایح وت دایب
... اباب ؟... یراد روعش ؟... یراد

یسفن هب دامتعا هچ وت دیشروخ ییییییییاااااو -

ریگب نوخ هفخ ادخورت تنوغاد ادص نیا اب ... ایراد
. هگیم یچ نوماقآ ممهفب ، هقیقد ود

یم بقع ار شیابیز و دنلب یاهوم هک تفگ یلا ح رد
. DONYAIEدنار
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... ونوتاقآ و وتدوخ روشدرم -

مناهد نایم ار فرح ، قاتا رد لفاغان ندش زاب
نتشیوخ مشچ هب هیناث دنچ زا دعب نم و دناکشخ

. دور یم مناج مدید هک

هک داد یم یراشف نانچ ششوغآ نایم ارم ال مع انیم
مه میاه هفرس و تشادن یا هلصاف نم اب یگفخ
. تلا ح نیا رد دنتشادن روضح تیعقوم یتح

. یریگ یم او هنووید نک شلو – انسح

ار ادخ اما ، دوب مبضغ قی ال هظحل نیا رد هک نیا اب
. دنک رود نم زا ار انیم هطساو نیا هب تسناوت رکش

رگا مدرک رکف و مداتفا هفرس هب دش رود هک انیم
کی دیمهف یم کش یب ، دید یم ار ملا ح نیا نامام
اب هک تسا هدروآ راب ، سول یدایز هدرورپزان رتخد

. تسا راضتحا هب ور راگنا ، یگدروخامرس کی

. هریم یم هراد هک نیا – انیم

بوکگنس دید ور وت لکیه نیا سرتن هن – DONYAIEانسح
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مارب شیکسورخ ادص نوا اب تشاد حاال ات ... درک
. درک یم ارجا کینوفمس ترسنک

هک یلا ح رد و دیبوک انسح تروص رد ار شفیک انیم
شیدرب وت حاال : تفگ ، دیشک یم رس زا ار شلا ش

؟ رتکد

هحفص رد شناج نیمار روضح تلع هب هک انسح
تمس زا شندروخ کتک هب ات تشادن ینامر ، تچ

زا رس و داد باال وربا ، دهدن ناشن لمعلا سکع انیم
و نهپ یدایز یدنخبل اب و دیشک نوریب یشوگ

هون ... شتدرب نوج ثایغ ... منوج هن : تفگ هراوقدب
. گرزب ناطلس مناخ هیجاح هدرکزیزع و سول

مه رد شیاه مخا و تشگرب نم تمس ینآ هب انیم
. دش

... تتربب یتخادنا ور هرسپ نیا هب یتفر وت -

. دادن همادا ار شا هلمج ، دش رتدیدش هک میاه هفرس

یرتشیب قمع میاه هفرس هب ، قاتا رد ندش هدیبوک DONYAIEو
M

AM
NOE



. داد
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... تنعل

انیم ندوب ِراجنه هب ان طیارش نیا رد اقیقد دیاب حاال
وا ، دمآ یمن ششوخ ثایغ زا یقیرط چیه هب هک

؟ تخاس یم نایامن ار دوخ

ار نآ و دناسر رد هب ار دوخ دنلب مدق دنچ اب انیم
، مدید یمن یزیچ انیم تشپ زج هکب نم و دوشگ
و دسرن رس اریمح هلا خ ، نایم نیا مدرک ادخ ادخ

. دنیبن هنیع هب ار دوجوم ود نیا یاوعد

؟ شیامرف – DONYAIEانیم
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یتخل زا دعب مناخ ناطلس هیجاح زیزع هون یادص
. دیسر شوگ هب ، توکس

منیبب مدموا .... ییاج نیا هک مه هشیمه – ثایغ
؟ هن ای هرتهب دیشروخ

یقیاقد هک درک منئمطم ، انیم مادنا ندروخ بات
ات و هدومن نهپ ثایغ لکیه یور ار شدوخ وا رگید

بجوم هک یا هیاسمه نیا یاهوم ، نکمم یاج
. دیشک دهاوخ ار دوب شترفن

ینک ریخ راک هتساوخ ادخ راب هی حاال نیبب – انیم
رجاتسم ... دیشروخ هشب یمرخ مناخ هشیمن لیلد

ح ای هتیلا ...ح تتریگن یگلا خرسپ سح .... هتگرزبردام
؟ منک تیلا

اب ادص مدع نیا تسکش دعب و توکس یتخل زاب
قیمع دنخزوپ و رد تمس هب انسح ندیشک کرس

. تخیمآ مه رد ثایغ

ور ... هخرچ یمن منهد وت یمرخ – ثایغ
شمنیبب رانک ورب ...حاال تدوخ هثم اقیقد ... همخم
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. مرب

. دش تشرد تیاغ هب میاه مشچ

... زین انسح یاه مشج

شتروص هب تسد و تفرگ یشیپ انسح یتح و
. دیبوک

؟ دنیبب ارم تساوخ یم اعقاو

؟ لا وحا و عاضوا نیا رد
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هفرس هب دش بجوم ، انسح ندیشک رس هب یرسور
وا ثایغ و دناخرچ هاگن انیم ، هطساو نیا هب و متفا
یتخس هب و دز رانک رد یولج زا ، نداد له یمک اب ار
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تکرح نیا اب نم یاه هفرس و دومن روبع شرانک زا
. دیسر یگفخ زا یزرم هب

ییوا هاگن و داد یم الن وج منهذ رد مناشیرپ یاهوم
اب دوب هدیبوک نیمز هب ار شتسار یوناز مربارب هک
خرس لبق بش یباوخ یب تدش زا هک ییاه مشچ

. تسیرگن یم هریخ ارم ، دندوب

دش یچگ راوید مرس تشپ و مدیشک بقع ار مدوخ
هدیشک رس زا اجک ار ملا ش راب نیرخآ متسناد یمن و

. ما

هاگن هب هک نم هدز تشحو یاه مشچ ندید هب انیم
نورد درم هناش یور تشم ، دوب هریخ ثایغ بیجع
نم هگم ، هکیترم یوووووا : تفگ و دیبوک قاتا

هس یمهف یمن ؟... یواگ وت ؟... یشب دراو مداد هزاجا
؟ نقاتا نیا وت رتخد ات

ح رد میاه هفرس هک ینم هب ور وا هب هجوت یب ثایغ
مرایب بآ : تفگ ، دوب میولگ ندومن یمخز لا

؟ DONYAIEیروخب
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مامت اب و دیشک ار ثایغ ترش یت هقی تشپ انیم
دیپوت ، دوب مه رد هک ییاه مخا و تشاد هک یروز

... هک

یم ... ورب وش دنلب ... میدیم بآ شهب نومدوخ – انیم
ردقچره هشسب ... اااااین شکیدزن ... ووووورب ؟... یمهف

. هدیشک وت تسد زا

... انیم : تفگ مارآ و دمآ ولج یمک انسح

داد و تخود انسح هب ار شا هتخیرگراسفا هاگن انیم
... هک دز

دایب وگب روهدنل نیمار وا هب ... ضرم و انیم – انیم
؟ یمهف یم ... هنک عمج وشدوخ زا رتدب قیفر نیا

لا چخی تمس هجوت یب و تساخرب اج زا هک ثایغ
. دندز شتآ راگنا ار انیم رگید ، تفر مقاتا کچوک

ات ورب ایب مگیم مراد ؟... یتسه یناور وت – انیم
. یدشن شتیذا بجوم رتشیب

وا تمس هب ثایغ یا هعفد کی ندیخرچ و انیم داد
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هب و مدرک ادیپ رترود یمک هلا چم ار ملا ش هک ینم و
. دش ماغدا مه رد ، مدیشک رس

نم یور شهاگن و دنام ثایغ ناهد نایم فرح
. دش نیگنس

. دنام روابان شیاه مشچ

هک یا هفرس نیا هب و مدنک شیاه مشچ زا ار مهاگن
یم نوریب نایم رد کی ار مسفن و تفرگ یمن نایاپ

. مداتسرف تنعل ، داتسرف

نامه مربارب ار دوب دیشک نوریب هک یبآ یرطب ثایغ
یب ، دوب مخ هک یلا ح نامه رد و تشاذگ یلبق یاج

: تفگ مارآ ، دز یم رغ نانچ مه هک ییانیم هب هجوت
، یدش مه هگا یلو ... یشاب یبهذم دموا یمن تهب

ییییلیخ ... یممرحم وت هک مرایب تدای دیاب
... یمنز ... مرحم

مه هب شرس تشپ ار رد انیم و تشذگ رد زا و تفگ
. DONYAIEدیبوک
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ناج هام دنچ نیا مامت هک یتارطاخ و مدنام نم و
. مرواین ناشرطاخ هب ات مدوب هدنک

******
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" مود لصف "

"... تشذگن هاگ چیه هک یلا س ود "

انسح و مشاب یبوخ و بدوم رتخد ، مدوب هداد لوق
. منکن تحاران شدلوت زور رد ار

. دش یمن اما

ات هک یرسپ دح زا شیب یاه رخسمت و نامتچ هورگ
هتشاک ملد رد یقیمع هنیک ، شمدوب هدیدن لا ح هب
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. دوب

هک تخادنا هار اوعد هورگ رد ردقنآ مد نامه هک انیم
شکرت مه دعب و درک هورگ کرت هدیشکن بش هب

هدومن ناموضع هک تخیر ییانسح ناج هب ار شیاه
. دوب

یربراک مان هک باصعا یب رسپ نآ هک نیا زا اما نم
تسد میوکب نیمز هب ار ، دوب ماهبا زا رپ مه شا

. متشاد یمنرب

تسد ، کیرات تبسن هب هفاک زیم تمس نآ زا انسح
سب یا هرغ مشچ اب و دیبوک ما هناچ دنب تسد هب
ال ثم ... اااازادنن تبغبغ هب داب ردقنیا : تفگ میظع

. ادخورت نک او وتامخا ... همدلوت

مه ورای نیا یدوب هتفگ شلبق ... منیمه نم نیبب -

ینود یمن راگنا ...واال مدموا یمن انیم هثم تسه
. مرازیب کدرم نیا زا ردقچ نم

هب ار شهاگن دعب و داد ناشن ییاباب ورب تسد DONYAIEاب
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. دناخرچ هفاک رد تمس

یریگلفاغ کی نیمار ، تسا رظتنم متسناد یم
. دزیرب شناج هب زیگنا ناجیه

... انسح نیبب -

هداد تنیز ، هداس یمشچ طخ اب هک ییاه مشچ
مدز هراشا نم و تخود مهاگن هب ار دندوب هدش

و دنک تسرد ار دوب طوقس ضرعم رد هک یرسور
... هک مداد همادا دعب

هتفگ ... ااااامدنب یمن ومنهد نم هنزب یدایز رز ورای -

. مشاب

ار شیادص راب نیا و دیبوک زیم یور تشم انسح
وت ور اوعد مه لوا زا اباب : تفگ و درب رت باال یمک

تهب راک یچ هرسپ ... اااایدرک عورش
زا رتدب یانیم نوا و وت هب راب رازه ؟... هگم تشاد
هدنب اباب ... نینکن هرسپ نیا شفک وت اپ متفگ تدوخ
لوا زا هگا هگیم نیمار ... هیبصع ... تسا هدرسفا DONYAIEادخ
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. هورگ وت دموا یمن ، دوبن شدوخ هورگ نیمدا مه

. هکیترم هریمب -
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. تخود هفاک رد هب ار شهاگن زاب و تفر هرغ مشچ

یرلا گ یاضف رد و مدوشگ ار ما یشوگ لفق فده یب
. مدروخ خرچ شا

نتم ، داد یم ناشن زیگنا ترفن هک نیا اب کدرم
. دوب هدومن باختنا شدوخ یارب یبلا ج لیافورپ

مدوشگ ، مدوب هدومن هریخذ هک ار شلیافورپ ریوصت
. مدنارذگ رظن زا ار نتم زاب و

. تسه انیبان ود ایند رد "
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. ینیب یمن ار مندش قشاع هک ، وت یکی

"! منیب یمن ار یسک وت زج هب هک ، نم یکی

؟ سپ نایمن ارچ -

شتروص هب و متفرگ یشوگ نیرکسا زا ار مهاگن
. متخود

. ندنوم کیفارت وت امتح -

نیا .... هشاب هتشاد مه هچاپ هلک هک هیچ هچروم -

؟ دوب اجک شکیفارت هخآ رهش

هک یا هظحل نیمه رد و مداتفا هدنخ هب ، شنحل زا
پیت نآ اب نیمار ، دوب زاب شوگ ات شوگ نم شین
زا رتشیب مهاگن نم و دش دراو شبوخ تیاهن یب
لا ح رد شرس تشپ هک یدرم هب شا یلا ع تانجو
یم راگنا ، یشزرو تس نآ اب و دوب نتشادرب مدق

، تسا راک مادنا ییابیز هک دشورفب رخف تساوخ
. درک ریگ

شوخ شلد مدآ ، تشادن مه ینامرد تسرد DONYAIEهفایق
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. تسابیز لقادح ، تسا رفنتم وا زا هک یسک دشاب

درم و نیمار دنخبل زا ار مساوح انسح مارآ یادص
. تفرگ شهارمه

هتفر شدای هنکن ؟... هدموا یلا خ تسد ارچ – انسح
؟ همدلوت

لر تنک زا ار مشین مه زاب دوب کیدزن ، شیادص زوس
. دنادرگ جراخ

وربا و مشچ و مدیبوک شیاپ قاس هب هجنپ رس اب
... هک مدمآ

لکشم اترازه مه نوا ادخ هدنب ... اااایگن یزیچ وهی -

یمنرب ییاج هب هک هرب شدای وتدلوت هی ...حاال هراد
. هروخ

مامت اب اعقاو نم و درب شروی شیاه مشچ هب ضغب
ال ثم هک یدرم نیا ندید تباب زا ما یدمحم الق خا

هاگن یارب ملد زاب ، دوب نامیزاجم هورگ نیمدا
. تخوس ، DONYAIEشتحاران
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، مرگ یم سال اب و تسشن انسح رانک هک نیمار
هک نیا هب مدرک یعس ، دیشک دوخ هب ار نامهاگن
هپاناک یور نم تمس هلصاف اب ، شهارمه تسود

. منکن یهجوت ، تسشن

یقلت بوخ دش یم ار ، سالم ماگنه اما شمب یادص
. درک

. مزیزع یدرک باختنا یکیرات هفاک هچ – نیمار

باال تس ژ کی و دمآ یم هک یلا خ انیم یاج هک خآ
هجوتم ات داد یم ناشلیوحت نامرد تسرد ندروآ

. دنیامنن هدافتسا کیکر تاملک نیا زا عمج رد DONYAIEدنوش
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یعس هک یلا ح رد نم و دیدزد هاگن هدرک غب انسح
، مزاس رارقرب نیمار اب ار ما یمشچ طابترا مدرک یم

. مدوب مه متسد رانک درم هریخ هاگن هجوتم

یکمشچ و دش مهاگن هجوتم رخآ تسد هک نیمار
هرغ مشچ اب ار شتکرح نیا نم و دومن ما هلا وح

. متفگ خساپ

زین متسد رانک درم و انسح هاگن و متساخرب اج زا
. تساخرب مهارمه

. مایب و سیورس مرب نم -

تسد نوسراگ یارب ، متفرگ هلصاف زیم زا هک یمک
. دیشاپ میور هب یدنخبل وا و مداد ناکت

و یا هشفشف یاه عمش نآ و نیمار بختنم کیک
یم لمح ار گنر زمرق یبلق یاه کنکداب هک ینم
کشا ثعاب ، کرابم تدلوت کیزوم هارمه هب ، مدرک
نایم نیا و دوب هدش انسح دح یب یداش و نتخیر
شوغآ رد ار وا تسار و پچ هنابلط تصرف نیمار

مد یکی ، دمآ یم هک یلا خ انیم یاج و تفرگ یم
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اتراهچ ات دنکن اهراک نیا زا هک دناباوخ یم ششوگ
یم ناشلد شدوخ و نم لثم رای و سک یب مدآ

. تساوخ

نیمار هارمه درم یاه مشچ رد نایم نیا هک مهاگن
یمک شا ییابیزان عضوم نآ زا دیاب مدرک رکف ، داتفا

. میایب هاتوک

هدیدن اجک چیه ار صاخ و هدیشک یاه مشچ نیا
. مدوب
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یاه مشچ اب درم و متسشن هک مقباس یاج DONYAIEرس
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منزب ریت اب متشاد تسود ار شا هیاس نم هک یصاخ
. تفرگ یاج مرانک ،

هار هب انسح و نیمار هک یا همهمه و یغولش رد
: تفگ و دش لیامتم متمس هب یمک دنددوب هتخادنا

. ییوت دیشروخ سپ

هب باوج یب و مدرک شهاگن مشچ هشوگ زا
هریخ ، انسح هتفررد شوگانب زا شین و یلا حشوخ

. مدش

همادا ، تشاد نم تمس هب لیامت هک یتلا ح نامه رد
... هک داد

. یبات یم یدایز ... دایم مه تهب -

یسفن اب مدرک یعس و متشادنرب انسح زا ار مهاگن
. موش شلا یخ یب قیمع

مشچ راگنا و دوب نم تمس هی شلیامت اما نانچمه
یاه مشچ و گرزب هیده هبعج زج انسح روک یاه

. دید یمن ار یزیچ نیمار DONYAIEقشاع
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هتشادن مه وت ... رتخد مرادن یلکشم وت اب نم -

. ویزاجم یایند یتفرگ یدج یدایز ... شاب

. تفگ یم تسار

. متفرگ یدج ار مراکفا یزاجم یایند یدایز

نیمار و انسح یاه یزاب هناقشاع یاهتنا ات اما نم
. مدرکن مه شهاگن

اب و متساخرب اج زا دیاب هک یزیچ زا رتدوز طقف
مرید هگید نم : متفگ نیمار هب ور یرسرس یدنخبل

. میتوعد مگرزبردام هنوخ بشما ... هدش

، دید یم ار میاه هرغ مشچ هزات راگنا هک انسح
. درکن یرارصا مندنام یارب یا هرذ و دز یدنخبل

سوبوتا اب نتفگ اب ، مدناسرب دز فراعت هک نیمار
. مدومن راگدنام شزیزع رای رانک ار وا ، مرت تحار

ادخ مدیشیدنا ، متفر نییاپ هک مه هفاک یاه هلپ زا
رسپ تسود کی انسح هک تسناد یمن نامام رکش ار

یم ارمع هنرگو ، دراد یبوخ و ینملتنح نیا هب
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و هفاک راپسهر انیم و وا اب تقو یب و تقو تشاذگ
. موش اه ناکم تسد نیا

زرط و تیساسح رطاخ هب متسناوت یمن یهاگ
. مراذگب نایم رد وا اب ار زیچ همه شرکف

. دوب مقیفر نیرتهب هشیمه ، نامام کال اما

هک هفاک زا رت باال رتم دص سوبوتا هاگتسیا رد
رد هک یتمیق نارگ یاه لیبموتا روبع هب ، متسشن

. مدش هریخ ، دش یم تفای روفو هب رهش تمسق نیا

هاگتسیا زا رتوس نآ یمک هک یلیبموتا قوب یادص اب
یامیسکام فوطعم ار مهاگن ، دش کراپ سوبوتا

دیاب هک یزیچ زا رتدوز یلیخ و مدومن گنر یکشم
نورد لیاسو لوغشم ار مدوخ و متفرگ ار مهاگن

هب ندش راوس لها ، دوش هجوتم ات متخاس مفیک
. دهد نییاپ ار تمحازم و متسین شنیشام
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نیا منادب دش بجوم ، لیبموتا نتفرگ بقع هدند
. دنزابجل و جمس یدایز هک تساه تسد نآ زا هدننار

شنیشام هشیش ات هک دوب یمسق نآ زا انیم لوق هب
یمن ارجام لا یخ یب ، یدومن یمن ریشکاخ و درخ ار

. دش

مرس رتشیب ، داتسیا تکرح زا هک میاپ ربارب تسرد
هک مدرواین دوخ یور هب ال صا و مدرب ورف فیک رد ار

. ما هدش شا یدود هشیش نتفر نییاپ هجوتم

یب تیربک ... تمنوسرب منوت یم ... موناخ دیشروخ -

مشوخ دایز شبات زا ... تخت تلا یخ ... متسه مه رطخ
. یشبات عبنم هک ما وت .... دایمن

کنیع هک شا هفایق هب و مدیشک مناهد نورد هب بل
هاگن ، دوب هداد له رس باالی ار شسیلپ یدود

. DONYAIEمتخادنا
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تروص رد یصاخ زیچ چیه شیاه مشچ زج اعقاو
. تشادن

یم نآ زا سوبوتا هک یتمس هب ار مهاگن هجوت یب
یم ... متشادن یفده : تفگ زاب وا و متخود ، دیسر
تیذا اج نیا متساوخ ... یتسین ارتخد نوا زا منود

مه وت ... نشیم محازم دایز ... تساجدب هخآ ... یشن
. مرهاوخ هثم

هدش یدج ال ماک و توافتم لبق یمک اب هک شنحل
مشچ رد مه زاب هک درک مهارف ار نیا تابجوم ، دوب

. موش هریخ شا هدیشک و صاخ یاه

. تسین یزاین -

و دیشک نییاپ یاه مشچ یور ات ار کنیع مه وا
داد هلصاف سپس و دنابسچ شا هقیقش رانک هب تسد

. شوخ تزور ... یتحار روجره : تفگ و

. تفر و

لا متحا نیا یا هرذ هک مدوب قمحا یلیخ نم دیاش DONYAIEو
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. منک شتیور ما یگدنز نایم مه زاب هک مداد یمن ار

******
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هداد مک ار شا یحارط هرمن ، داتسا هک نیا زا انیم
دیابن ، انسح لوق هب هک دز یم یرفک ردق نآ ، دوب

یم روگ هب هدنز ار ام هک هنرگو میدنام یم شرپ مد
. تخاس

و مدوب هتفرگ نم ار کالس تپاث هرمن هک اصوصخم
هک داد یم رونام عوضوم نیا یور شرظن انسح

. تشک دهاوخ ارم انیم

شتآ یارب رتشیب انسح یاه ینکفارف نیا هتبلا
همه نآ قد رتشیب انیم هنرگو ، سب و دوب ندنازوس
هدش لبقتم سرد نیا یارب هک یدمآ و تفر و هنیزه
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. تشاد ناج هب ار ، دوب

میاهاپ و مداد هناخزامن یگنس راوید هب هیکت هتسخ
هک یلا ح رد ، لبق زا رت یبصع انیم و مدومن زارد ار
، دومن یم پیات یزیچ عیرس یلیخ شا یشوگ رد
هب ور ، یشوگ زا ندنک هاگن نودب و تسشن مربارب
نم اب طقف هنز نیا ... هراد زوس ادخ هب : تفگ نم

تسد مداد وم ژ ورپ نم اباب ... هراد لکشم
هب خونوا ... تفرگ لوپ مزا درمان مه ردقچ ... نیمار

. تسین قح ... هدزنوش هدیم نم

. متشاذگ مه یور ار میاه مشچ و مدز دنخبل

ینآ زا رت هتسخ ، دوب هدش ببس ژه ورپ یرادیب بش
عوضوم نیا هب ، تحار و هدوسآ مناوتب هک مشاب

رارق ایند یاجک هب انیم یرسک هرمن راهچ هک منک رکف
. دروخ یم رب ، تسا

نم و دومن زاب ار میاه مشچ ، مارگلت فیتون یادص
، یشوگ زمر ندز اب و متفرگ متروص ربارب ار نیرکسا

، هورگ بیجع نیمدا هک یصخش هحفص دراو
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. مدش ، دوب شراتساوخ

... هدنبات سالم "

؟ مارب ینک یحارط تیزیو تراک ینوت یم

. هریگ یم نورگ یلیخ نیمار

. متسین نوا و نیا هب نداد تفمای لوپ لها مه نم

. هتسرد مه تتمیق ، هبوخ تراک تفگ شدوخ

؟" ینوت یم

اب دعب و دناشن مخا هب ارم شا هلمج یادبا هدنبات
و دش هدیرپ باال میاهوربا ، شا هلمج همادا ندناوخ
هک تسشن انیم هدید هب یندید یلیخ ما هفایق راگنا

هداد مایپ یک : تفگ و دیبوک میاپ نار یور تشم
؟ یدرک تِچ روطنیا

اب و مداد قوس وا تروص یور نیرکسا زا ار مهاگن
. تچ هورگ نیمدا : متفگ روابان یا هفایق

دوعص باال تمس هب هک دوب وا یاهوربا تبون راب DONYAIEنیا
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. دننک

؟ هنز یم رز یچ ؟... ارچ ؟.... یچ -

، دوب یصخش ال ماک یزیچ کی کش یب انیم تیبرت
اتدعاق شا هتخیهرف ردپ و کشزپ ردام زا هک هنرگو
یم دلوتم ، االت مک مدع زا مجح نیا تسیاب یمن

. دش

. منک یحارط تیزیو تراک شارب داوخیم -

یاه مشچ و دروخ دنویی مه هب شیاه مخا راب نیا
. دیشک خر هب رتابیز ار شا هدیشک

هک هدش صقان شتسد نیمار هگم ... ااااطلغ هچ -

؟ ینک یحارط وت هدب وشتیزیو تراک ، شقیفش قیفر

یچگ فقس هب ار میاه مشچ و متخادنا باال هناش
نیمار هگیم : متفگ ، هداد ولج ییاه بل اب و متخود
راک هساو ونم مه نیمار دوخ ... هریگ یم نورگ

. هدرک هیصوت شهب ، DONYAIEنوزرا
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باتب _ نم _ رب #

59_ تراپ #

هگیم تسار ینعی : تفگ ، دنشاب هدز ششتآ راگنا زاب
یلیخ هنیمار نیا ... شیمهفن همه اب کدرم

. هریگ یم مدآ زا وشدابآ و دج نوخ لوپ ... هیضوع

و دیایب یلا خ انسح یاج مدرک رکف و مداتفا هدنخ هب
هب تبسن ار انیم هنادنم تدارا فیراعت زا مجح نیا

. دونشب شناج قشع

داوخیم نیبب حاال مه وت ... ادخ هب متخوس ... دنخن -

مه یچیه ... نک لوبق ، دوب بوخ هگا هدب لوپ دقچ
. تسه تاهدعب هساو راک هنومن کی هشابن

. متشاد ار میمصت نیمه ملد هت مه مدوخ

. تشادن یصاخ زیچ ، ناملوا دروخرب

مِیپاپ دهاوخب شدوخ لوق هب هک دوبن مه یدرم
. DONYAIEدوش
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. مدرک یم گنهامه ، نامام اب دیاب

دیاب هک دوب درم کی ما یرتشم هک نیا زا هتبلا
رداص هزاجا ادبا و ال صا هنرگو ، متفرگ یم روتکاف

. دش یمن

. منزب فرح منامام اب دیاب -

هک هبوخ : تفگ و داد رارق میاپ یور ار شرس
نیچمه ارب یتح ... هراد تقو تارب هشیمه تنامام

. یا هداتفااپ شیپ زیچ

زا یرگید مایپ زا ناشن هک نیرکسا یور هدمآ فیتون
شفرح خساپ تشاذگن ، تشاد نیمدا بانج تمس

. مهد ار

؟ یدیمن باوج ، ینک یم نیس "

". تس باال تس کال یلیخ وت ، هللا لا ویا اباب

تفرگ ناج میاه بل یور دنخبل اما ، ارچ مناد یمن
. دنداتفا پیات هب مناتشگنا هاگآ دوخان DONYAIEو
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"... منک یم رکف مراد "

. دیسر مه شخساپ و دش نیس ممایپ ینآ هب

؟" یچ هب "

اب شتچ هحفص ریگرد هک انیم هب یمشچریز
زاب و متخادنا هاگن ، دوب شنیشن ناملآ هلا خرسپ

... هک مدرک پیات

نوتلد هک امش لثم یسیسخ مدآ اب راک هک نیا هب "

ای هتسرد ال صا ، نیزیرب نوتقیفر بیج هب لوپ دایمن
". هن

باتب _ نم _ رب #

60_ تراپ #

راک زا کش یب ، مفرح نیا اب مدرک رکف و مدیزگ بل
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. دش دهاوخ فرصنم نم اب ندرک

هورگ رد هک مدوب یکرتخد نامه نم هک اصوصخم
. تفرگ یم هرخس هب ار وا مئاد

هک دومن مفقاو لصا نیا رب ، وا تمس زا هدیسر مایپ
ردایز ، منک یم رکف نم هک یزیچ نآ اب درم نیا

. دراد توافت

. میسخ هرآ ، مدب روز لوپ هرارق منودب هگا "

ژه ورپ زا اتدنچ و هبوخ وت راک منود یم یتقو یلو
ملظ مبیج و مدوخ هب دیاب ارچ ، هتتسد نیمار یاه

؟" مدب تسد زا ور هفرص هب راک و منک

. دوب یبیجع و وررپ درم هک قح هب

؟" نیاوخ یم یراک هچ یارب "

رارق مکش یور ار یشوگ هک ییانیم هب و متشون
. متخادنا هاگن ، دوب هتسب ار شیاه مشچ و هداد

. مدوبن فلا خم سنج اب ندز فرح لها DONYAIEنم
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هدیسرت شیاه یهن و نامام زا اه لا س نیا رد ردقنآ
. مداد یمن مه یا هزاجا نینچ ، مدوخ هب هک مدوب

، ناشهورگ رد انسح طسوت ، متیوضع زا دعب اما
هدیشک ههاریب هب تسین رارق یطابترا ره مدیمهف

. دوش

روضح نم یصخش تچ هحفص رد هک درم نیا یلو
یواکجنک سح کی نداد کلقلق لا ح رد ، تشاد

. دوب درم کی اب هثحابم یارب نم رد ، قیمع

صا هک یوهس رخسمت کی اب لوا زور نامه ، درم نیا
هورگ رد ، دوب تاباب هچ زا هدنامن مه مرطاخ رد ال

ام و هدش انیم و نم دح یب مشخ و یتحاران بجوم
. تخاس نمشد دوخ اب ار

، افخ رد شندز فرح کبس و یصخش تچ نیا اما
نییاپ یمک ار یگشیمه دراگ نآ دوب هدش بجوم

. مروآ

. رویغ لیبموتا هاگشیامن یارب "DONYAIE
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. رویغ ثایغ مان هب

... مه مسامت هرامش

رخآ ات ادودح نم ؟... یدب ملیوحت ینوت یم یک ات
". شماوخیم هتفه

یلا ح رد و مدیشک ناهد نورد هب ار ما ینییاپ بل
نامه زا هک انیم رکفتم هاگن هب مداد یم خساپ هک

یرظن ، دوب هتفر هناشن ار میاه مشچ نییاپ
. متخادنا

باتب _ نم _ رب #
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" مدیم ربخ نوتهب "

؟ ینک یم ماگن روجنیا ارچ هیچ -

ار ما یشوگ هداد تنترنیا هک مدیسرپ یلا ح رد
. مدومن یم DONYAIEشوماخ
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منود یم یلو ... مدید یصاخ زیچ هی تاشچ وت -

. مدرک هابتشا

راوید هب ار مرس توافت یب و متخادنا باال وربا
هک مدنبب ار میاه مشچ مدمآ و مداد هیکت یگنس
یریگ یم دراگ االن منود یم ... وشن شریگرد : تفگ
ارسپ منود یم نوچ کال اما ... هیراک نوتنداد مایپ هک
هرسپ نیا ... هشاب عمج تساوح هک مگیم نزاب نوبز

. هبَلج مه

. مدز دنخزوپ

مهاوخب هک نیا رکف ال ماک شتیساسح و نامام اب نم
. مدوب هتخادنا رود ار موش هطبار دراو یسک اب

تشادن یصاخ زیچ اهردقنآ مه رسپ نیا نمض رد
. دنک ریگرد ارم هک

********

. یروخ یمن وتاذغ ارچ -

لگ باقشب و مداد ولج یتحاران اب ار میاه بل
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و مداد له هرفس طساوا تمس هب یمک ار یکخیم
اتساپ مارب ارچ ... مرادن سود ینوراکام نم : متفگ

؟ یدرکن تسرد

و دناشن شتاک شوخ و هدرک گنر یاهوربا هب مخا
خونوا مراد راک یکی و رازه ... منیبب وشن سول : تفگ

همه ومرتخد هک مزپب اذغ مه مقر ود مقر ود منیشب
. ندروآ شراب سول

ترتخد بخ : متفگ و مداد ولج رتشیب ار میاه بل
؟ هشاب سول ای هرتهب هریمب یگنشگ زا

شدوخ و مدوخ لباقم فرظ هک یلا ح رد و دبدنخ
هک متخپ تسد فیح ال صا : تفگ ، تشاد یم رب ار

زا دیشرف هساو مراذیم ... مدرک تسرد وت هساو
. هینوراکام قشاع مچب ... هروخوب تشرگب هک ینومهم

هب زور شمکیش نوا هروخب هدب شهب ردقنیا هرآ -

. هشب رت هدنگ زور

. مدنخب ، دوب نم تبون راب نیا و تفر هرغ DONYAIEمشچ
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ار شدوخ نامام و دش توکس نامنیب هک یمک
؟ نامام : متفگ ، درک ماش فورظ نتسش لوغشم

نم هب و تفرگ شتسد نورد فرظ زا ار شهاگن
یارب وا ، مدیشیدنا راب نیمرازه یارب نم و تخود

. تسا ناوج یدایز ندوب دیشرف و نم ردام

باتب _ نم _ رب #
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هب ؟... هدش هداد مهب تیزیو تراک شرافس هی -

؟ منزب ترظن

درشف نییاپ تمس هب ار ییوشفرظ کنیس ریش مرها
هب و تخاس جراخ شکتسد زا ار شیاه تسد و
تنیباک هندب هب شیولهپ هیکت اب و دیخرچ نم تمس
یبآ یلحاس نهاریپ غولش حرط نتخاس نایامن و
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تراک هرابرد هک وتاباب رظن وت : تفگ شا
سرد طقف وت داوخیم ال عف نوا ؟... ینود یم

وت ؟... یزیرب مه هب یاوخیم وتنهذ ارچ ... ینوخب
اب تسین یزاین ... راک رازاب هساو یراد تصرف یلیخ

. ینک هتسخ وتدوخ ییوجشناد ژه ورپ اتراچ

ار ییوجشناد ژه ورپ تباب زا ، نامام هابتشا
. منک الح طا متساوخن

اهدرم اب راک رازاب رد نم تشادن تسود ال عف نامام
. منک راک

. تسا مک یدایز روما نیا یارب منس درک یم رکف

. منک بلج ار شدعاسم رظن هک دوب نیا مهم لا ح و

هدوب مدوخ بیج وت متسد منک سح مراد سود -

. هراد شزرا مارب ... نامام

طقف ... ینود یم تدوخ : تفگ و تخادنا باال هناش
. ینود یم هک وتاباب یاتیساسح ... نکن هتسخ وتدوخ

... یرآ
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ساسح ما یتحار و تم سال و نم یور یدایز اباب
. دوب

. مدوب هناخ نیا هنادردزیزع نم

شوغآ رد ار وا و متفر شتمس و متساخرب اج زا
یارب رطع باختنا رد هشیمه اباب مدرک رکف و مدیشک

. دنک یم لمع یبوخ هب ، نامام

سول ورب : تفگ و دز سپ هدنخ اب ارم مه نامام
. یدروخن وتماش مروخلد زونه ... وشن

ما هدش رابنلت یاهراک هناهب هب و مدمآ وربا و مشچ
. مدش قاتا یهار

بوخ یوب و یزیمت و هناخ نیشنلد و مارآ یاضف
ارم یهاگ ، دیسر یم ما هماش هب اج همه زا هک دوع
و انیم یارب ملد یهاگ اعقاو هک تشاد یم نآ رب
. دزوسب ، دوب هنکس زا یلا خ هشیمه هک یا هناخ

، مگرزب ریرحت زیم یور زا و مدش هک قاتا دراو
، مدومن نشور ار شیاف یاو و متشادرب ار ما DONYAIEیشوگ
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، دوب هدومن شبترم ، نامام هک یتخت یور ار مدوخ
. مدرک ترپ

داتسرف باال ار میاهوربا ، مارگلت رد رویغ ثایغ مایپ
ندومن زاب لا ح رد و متسشن میاج رد مد رد نم

شود زا دعب هک ار مراد تلا ح یاهوم ، شتچ هحفص
تسد اب ، مدوب هتخاس بوطرم ماداب نغور اب مرصع

. مداتسرف بقع

باتب _ نم _ رب #
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؟" دش یچ مراک "

، داد یم ناشن ار شندوب نی ال نآ هک هحفص باالی هب
. تسا پیات لا ح رد مدش هجوتم و متخادنا هاگن

یلیخ مراک نم ... یدرک نیس ور ام مایپ بجعا هچ "

". راذن باال هچقاط ... رتخد هریگ
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. دنتشادن نتفر باال یارب ییاج رگید میاهوربا

. تشاد ور یدایز درم نیا

ردقنیا هک نیداد تخادرپ شیپ ، امش هگم "

؟" مدیم ماجنا ونوتراک نم نینئمطم

... هک دیسر مخساپ ینآ هب

؟" تراک هرامش "

هقیقد ود هب و مدومن دراو اعیرس ار متراک هرامش
دهاش ار هجوت لباق یغلبم یزیراو مایپ هک دیشکن

. مدوب

دوب تمیق نیا هب تخادرپ شیپ لها رگا ، درم نیا
یقلت راک نیا یا هفرح هک نیمار اب تسناوت یم هک

. دنک راک ، دش یم

". نینک راک نم اب مراک ِمک هنیزه رطاخ هب دوب رارق "

هدنخ هب ارم رتشیب ، یتحاران یاج شا هدیسر مایپ
. DONYAIEتشاداو
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لوپ تسین رارق نیا زا رتشیب ... دوب غلبم لک "

حرط ات هس لقادح مه ادرف ات ... مداد ولوپ لک ... مدب
". ماوخیم

... راگنا دوب فراعت یب و وررپ یدایز کدرم

. دندوب مفارطا هک ییاه مدآ مامت زا توافتم

باتب _ نم _ رب #
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پیات ، دوب هتفگ ناج میاه بل یور هک یا هدنخ اب
... هک مدومن

یدیآ نیمه هب نوتارب هگید زور ود ... هشیمن ادرف ات "

". متسرف یم

رتشیب ار ما هدنخ ، داد رارق هک یا هرغ مشچ رکیتسا
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رد مه زونه هک یرسپ نیا مدیشیدنا نم و دومن
بل هب دنخبل تسناوت هنوگچ ، تسیهلا باذع ، هورگ

؟ دروایب میاه

میاه بل زا مک مک ار دنخبل ، شا هدش لا سرا مایپ
. تسش

هک یا هرامش هب ، یتشاد یراک ... هگید زور ود ات "

". ونفلت منک یمن شوماخ ... گنزب مداد

. مدش جراخ خساپ یب نامتچ هحفص زا

یزیچ کی و مدوب هدومن یور هدایز مه اج نیمه ات
یصوصخ یثحب هب دوب هداد مکلقلق ، هسوسو لثم

. درم نیا اب

. دوب درم نیا رادفرط هشیمه ، انسح

نیمار هب راگنا و تفگ یمن ادبا و ال صا ار شتلع
ار شرسپ تسود قیفش قیفر زار هک دوب هداد لوق
ار انیم و نم جل رتشیب عوضوم نیمه و دزاسن ال مرب

. دروآ یم DONYAIEباال
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، دش بجوم ، رویغ ثایغ یوس زا یرگید مایپ الن عا
. منیشنب هبرجت هب ار رت یعقاو یبجعت راب نیا

ردقنیا وت هک هرادن ینانچنآ جرخ ریخب بش هی واال "

کبس نیا ...واال رتخد یدیم جرخ هب تساسخ
دای تانوئش و بادآ مک هی ... تسین یرادم یرتشم

". ریگب

، متفرگ یم باق دیاب ار ، شا هدرب مان تانوئش نآ
نیا زا ، دنامب مدای ات مریرحت زیم یور متشاذگ یم

. دیآ یمرب ینخس لدم همه ، بیجع درم

ههقهق بجوم ، یتحاران یاج ارچ مناد یمن شمایپ
. دش ما

هدنخ یادص ساکعنا ات مدرشف مناهد یور تسد
. دباین هار هناخرپشآ و لا ه هب ، مکانتشحو

هک دوب رایع مامت هب یوررپ کی ، عقاولا یف کدرم
رتخد کی یواکجنک ضبن نتفرگ تسد رد مسر و هار

. تسناد یم DONYAIEار
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تمس زا ما یگدنز یاه لا س مامت ردقنآ نم اما
هک مدوب هدش هدناسرت درم کی اب هطبار زا ، نامام

. موش اهزیچ نیا ماخ دیابن منادب

، دز یم جوم مناج رد هک یواکجنک سح مامت اب سپ
تسین یراک تعاس نیهجوتم ، منک رکف " : متشون

بانج شوخ نوتبش سپ ... رویغ یاقآ بش تقو نیا
". نود تااااانوئش و بادآ

رت گنررپ مد هب مد هک یا هسوسو رب هبلغ یارب و
. مدش جراخ مارگلت زا ، دش یم

ف نیب رد مارگاتسنیا یایند رد ارچ هک مناد یمن اما
. متشگ روبغ ثایغ زا یدر لا بند هب انسح یاهرئولا

شا هحفص ، مبیجع سناش زا و مدومن شیادیپ
. دوب کیلباپ

و هناتسود تاحیرفت ای و شدوخ زا امامت اه سکع
شراتاوآ ور رب ارثکا هک ییاه یفارگوتوف نامه ای

. دش یم لیکشت ، داد یم DONYAIEرارق
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. تشاد یبوخ لیاتسا

یم دنلب راگنا هک ییاه پیت ، انیم لوق هب نامه زا
. دنرخب تسام هچوک رس یلا قب دنورب ، دندش
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و یتحار و متشاد تسود نم هک ییاه نامه
رسپ ارچ هک تخیر یم مناج هب هطبغ ، ششیاسآ

. ما هدشن

تنماک و ریواصت ریگرد هک تشذگ ردقچ مناد یمن
هک مدمآ مدوخ هب یتقو اما ، مدوب شتسپ ره یاه
شا هناسولپاچ یاهدیجمت و فیرعت و دیشرف یادص

. دیسر یم شوگ هب نامام تخپ تسد DONYAIEزا
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. متشگ یم زاب ما هداوناخ عمج هب دیاب

یهاگ یدایز ، مدرک یم سح هشیمه هک یعمج
. تسا تیباذج و حیرفت نودب

****

رد ار بش ، شرترود تبسن تفاسم رطاخ هب انسح
هتشگزاب ناتسرهش هب نیمار اب و هدنامن انیم هناخ

ار نامیاه هما ژ یپ ، لا ب غارف اب انیم و نم و دوب
یلا ح رد مادکره و هداد مل یو یت یولج و هدیشوپ

، میدرک یم یروآرس ار نامداتفا بقع یاه ژه ورپ هک
. میدید یم ار انیم هق عال دروم کیتنامر ملیف

ثایغ لیبموتا هاگشیامن تیزیو تراک ریگرد نم
مایپ مجح نیا رسپ نیا هک نیا زا انیم و مدوب رویغ
یم یرفک ، دوب هتخاس ریزارس نامیصخش تچ هب

. دومن

یروجان روج کی ، رسپ نیا هک دوب نیا رب شرظن
هب ار شلباقم فرط رکف ضبن هنوگچ ، تشاد تیدلب

. دریگب تسد
DONYAIE
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. مدوب قفاوم مه نم

ود هک نیا زا ملد نایم ییاج راگنا نوچ مدوب قفاوم
تسیل رد هدناوخن نم و دوب هدیسر هک یرخآ مایپ

. تشاد کلقلق زونه ، مدوب هتشاد هاگن میاه تچ

رازه اب و انسح و مدوخ دنسپ دروم هک یحرط هس
انیم و مدومن نییاپ باال ار دوب ، انیم یوربا و مشچ
ار ملیف یلا ع شدوخ لوق هب هنحص هک یلا ح رد

یرتشیب تقد اب هک دنادرگ یم زاب بقع هب یمک
نیا یدموا ؟... یرکف هچ وت : تفگ ، دشاب شدهاش

؟ یشاب تپات پل نوا دنب طقف نم هساو جا

نم ، هک نیا یارب وا و مدرک شهاگن ، مشچ هشوگ زا
تسب ار شپات پل ، مشاب هتشادن نتفگ یارب یفرح
. داد شرارق اه هپاناک نایم یا هنیآ زیم یور و

: متفگ و متخود پات پل روتینام هب هاگن زاب اما نم
، رویغ ثایغ هساو متسرف یم ور انیا نرایب ماش ات

. داوخیم ومودک منیبب

... ااااانیا مثایغ هوا هوا : تفگ و دناصقر هناش
DONYAIE

M
AM

NOE



هوا هوا : متفگ و مداد بات ار میاهوم و مدیدنخ
... بََلج کدرم ... ااااانیا نیمار ثایغ
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نارگیزاب هناقشاع هسوب هنحص هب شرظن ندش بلج
هس مارگلت رد نم و تشادرب نم زا ار شهجوت ، ملیف

. مدومن لا سرا ، رویغ ثایغ یارب ار ریوصت

و دیماجنا لوط هب یمک شندش نی ال نآ نامز ارب نیا
یاه مایپ زا مشچ نم ، اه سکع تیور ضحم هب

. متشادرب ، دوب یپایپ سالم ود لماش هک شا یلبق

"... بجعا هچ ... موناخ هدنبات ... هب هب "

هب ار شا یدعب مایپ و دومن لطعم یمک همدا رد DONYAIEو
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. داتسرف هقیقد کی هلصاف

تسرفب ور یمود ... یدلب وتراک ... دموا مشوخ هن "

". هاگتسد وت هنزب مارب ، نیمار هساو

: تفگ سپس وا و مدومن پیات " هشاب " کی شیارب
؟ هورگ یایم مک ارچ

و متخادنا هاگن ، دوب ملیف وحم زونه هک ییانیم هب
، دوب هداتفا ریگ منادند ریز هک یبل اب هاگآدوخان

متخادنا راک هب پات پل روبیک یور ار میاه تشگنا
... هک

، نک درخ باصعا یامدآ هساو ندرک مورح تقو "

". تسین ماه همانرب ءزج

دش یم ییوگخساپ لا ح رد تقو توف نودب هک نیا
. دوب هجوت بلا ج میارب ،

مه زاب نم یلو ... این ... اه هدایز مه باالت هچقاط "

مرهاوخ ژه ورپ یارب روشورب اتود ... مراد راک تاهاب
وشزاین دروم تاع ال طا هگید هتفه ات ... تزا DONYAIEماوخیم
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؟" ینز یم ... تارب متسرف یم مریگ یم

نم و هدنام منادند ریز ، شدقن هب تسد لوپ هزم
. مرذگب بوخ ژه ورپ نیا زا ، اعقاو متسناوت یمن

وا اب ندز فرح مدوجو رد ییاج ییاهروج کی هتبلا
. تساوخ یم ار

نم لا ثما مدآ ، متسناد یم هک ییوا اب ندز فرح
. تسین

قیفر هناخ رد یبش همین ندنام نیمه هک ینم لا ثما
هب ، دوب هتسناوت دزشوگ و رتلیف نارازه اب مه ار

. دروایب تسد

". منک یم رکف شدروم رد "

. دومن لیجعت نداد خساپ رد مه زاب

مه یرکف هی ، نویم نیا هتبلا ... نک رکف ... هبوخ "

شیپ روط نیمه ... نک تنوغاد الق خا نیا هرابرد
". ینوم یم تنامام تسد ور یرب

هک میوگب هچ متسناد یمن و دش داشگ میاه مشچ
DONYAIE
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. دوش شا یبدا یب و یگنهرف یب ، تدش نیا خساپ
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هلب رد دوب رارق هک یسلجم سابل دیرخ یارب نامام
دیرخ زکرم ات دوخ اب ارم ، دشوپب میومعرتخد نارب

و الن یو اه نیرتیو نایم هک یلا ح رد نم و هدناشک
یم جرخ هجوت ال ثم ، نامام تارظن هب ، مدوب الن یس

. مدومن

. متشادن تسود اه ردقنآ ار دیرخ

. هن نامام اب یلو متشاد ینعی

رد اه تعاس انسح و انیم اب متشاد تسود نم
کنسا انیم لوق هب و مروخب خرچ دیرخ زکرم یاضف

ناوارف پاچک سس اب هدرک خرس ینیمز بیس و
و رخسمت رازه زا دعب نایم نیا و منک ناج شون

کی ، اه هراغم سانجا زا ندروآرد داریا و DONYAIEبیع
M

AM
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. مرخب یزیچ

دنسپ یا هنانز تخود شوخ راولش و تک هک نامام
یا هرقن یرلا گ دنب ار مهاگن ، دش هزاغم دراو و دومن
تشاد رارق ، نامام رظن دروم کیتوب ترواجم رد هک

. مدرک ،

راد و ریگ رد نم و دندوب زاون مشچ هرقن یاهدنبتسد
. داتفا هزاغم نورد هب ممشچ اه نآ هب هاگن

یم ارم نیرتیو تشپ زا هک حیرفت اب هک یدرم
پیت نآ و دوب هداد رارق هناچ ریز تسد و تسیرگن
اضف نیا اب یتافانم چیه شا ینابایخ و شلسا

هب مدق کی ارم و دومن هداشگ ار میاه مشچ ، تشادن
. درک ترپ بقع تمس

و داتفا رواجم کیتوب تمس هب هاگآدوخان مهاگن
. دومن هرش منت مامت رد سرت

یط رد راب نیمود یارب مه نآ ، درم نیا ندید اعقاو
زا رود زیچ اعقاو ، ناکم نیا رد و هتفه ود نیا

. شمتساوخ یمن ادبا و ال صا هک دوب ینهذ
DONYAIE
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، روصت قوفام یتعرس اب و مدناخرچ هک ار مهاگن
نم دنک نهذ لا یخ راگنا ، مدناسر کیتوب هب ار مدوخ

نامام ندش وربور زا هک دش تحار ، طیارش نیا رد
. ما هدروآ لمع هب یریگولج ثایغ و

نم و دوب لوغشم ، ورپ قاتا رد نانچ مه نامام
نروخ گنز هک دیزرل یم ناجیه زا میاه تسد

رت باال مبلق نابرض ات دش تلع رب دیزم ، ما یشوگ
. دورب

خساپ بجوم ، ما یشوگ نیرکسا یور انیم سکع
. دش معیرس

گنز ؟... یدیرخ یتفر تفاثک ؟... دیرخ یتفر درمان -

. دیرخ نیتفر تفگ ومع مدز DONYAIEنوتنوخ
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. دز یم فرح سفن کی و داد یمن مه تصرف

؟ اج نیا یایب ینوت یم -

مودک ... مگنیکراپ وت : تفگ هک مدیسرپ یدج ردق نآ
؟ یا هقبط

. یلصا دیوو پچ تمس یورهار ... مفک مه هقبط -

نیا تادص نیا ارچ منیبب مایم هگید نیم جنپ -

. هیروج

تنوشن یزیچ هی دیاب ... هرب نک در ونامام و ایب -

. مدب

یفرح هک داد ناشن ، یشوگ عطق نآ زا سپ و ثکم
. ما هدز شروصت زا جراخ

هدنشورف هب و دیشک نوریب ورپ قاتا زا رس هک نامام
دنخبل ، تشاد شا یشوگ رد رس ادتبا زا هک یمناخ

. دناوخارف دوخ دزن هب ارم ندمآ وربا و مشچ اب و دز

ابیز یلیخ شنت رد گنر یردس یابیز راولش و تک
، تشاذگ یمن هک یسرتسا اب نم و دوب هتسشن

DONYAIE
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ع : متفگ ، مشاب هتشاد یبوخ لمعلا سکع مه یلیخ
. دایم تهب یلیخ ... نامام هیلا

و دومن رت نازیم ار نآ و دیشک شا هقی هب یتسد
؟ تسین فلج سورع یومع نز هساو یلیخ : تفگ

هساو راگنا ال صا ... ینووج یلیخ وت مرب تنوبرق -

رت نشور گنر هی مه تاهوم ... شنتخود تدوخ
. هشیم رتهب یلیخ یراذب

ناکت رس هک دوب زاسراک راگنا منداد سفن هب دامتعا
یم بوخ نوبز مه وت : تفگ و دز دنخبل و داد

. ایزیر

نامام : متفگ ، نایم نیا رد و منزب دنخبل مدرک یعس
وتنام داوخیم منک کف ... دایم هراد مه انیم ،

نوا ، دیرخ میدموا هتفگ اباب ، هنوخ هدز گنز ... هرخب
. هدموا مه

یم نوریب قاتا زا ارم هک یلا ح رد و داد ناکت رس
مرب نم ... شاهاب نومب وت سپ بخ : تفگ ، DONYAIEدرک
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. منزب نوشهب رس هی تناج نامام هنوخ
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. دیرپ باال یروابان تدش زا میاهوربا و مدز دنخبل

اب نم هک دوب هتفریذپ تحار ردق نیا اعقاو نامام
؟ مهد ماجنا دیرخ انیم

ورهار رد ، دوشن الن یس و الن یو انیم هک نیا یارب
تک هنیزه تخادرپ لا ح رد هک نامام هب و مداتسیا

. مدش هریخ ، دوب شراولش و

هزاغم دنب مهاگن یمشچ ریز ، نایم نیا یهاگ و
هک دوب هتسشن یدرم شلخد تشپ هک دش یم یرانک
. تشادن دیرخ زکرم سکول یاضف اب یتافانم چیه

یزاسندب یبرم کی درد هب شپیت رتشیب هک DONYAIEیدرم
M
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. یراک بساک و تراجت مدآ کی ات دوب هیبش

سابل سکول کیتوب زا ندمآ نوریب لا ح رد هک نامام
سپ : تفگ ، دومن یم نازیم ار شرداچ ، یسلجم

؟ تتنوسرب هنوت یم هک انیم ... مرب یم ونیشام نم

نومنوخ بش منزب فراعت دیاش ال صا ... اباب هرآ -

؟ هرادن یداریا ... هباوخب

دنخبل اب هک یلا ح رد و درک مهاگن مشچ هشوگ زا
بوخ مه یلیخ : تفگ ، تسیرگن یم ار انیم ندمآ
؟ هشب یچ هک هنوخ هنومب اهنت هچب ... ینک یم

تخاس نامام شوغآ دنب ار شدوخ و دیسر هک انیم
هک دش هدیشک یا هزاغم یوس هب مهاگن مه زاب نم ،

تشپ درم بلا ج یلیخ ، تشونرس ، متسناد یم
. تسا هداد رارق مهار رس راب نیمود یارب ار شلخد

، تفر و تشاذگ ار ام ، تاکن مامت رکذت اب هک نامام
: تفگ و دومن هقلح ما هناش درگ تسد انیم

؟ هدش یچ ... DONYAIEبخ
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مه رد وربا وا و مدز هراشا هرقن یرلا گ هب رس اب
تنامام هساو ؟... یاوخیم هرقن : تفگ و دیشک

؟ یدرک شرس هب تسد هک یرخب وداک یاوخیم

... ثایغ ... هن : متفگ و متخادنا باال رس

نامه دوجو اب مدرک رکف نم و دش هنیس هب تسد
یریظن یب پیت ، شنزو هفاضا زیچان یولیک دنچ

. دراد

؟ یچ ثایغ -

نیا : تفگ و دش هدیشک نم رس تشپ هب شهاگن و
دیشروخ یاو ؟... تسا هشلسا پیت نومه ؟... تساج

... هک داد یم ییانشآ نیا و دید یم تنامام هگا

زاب تبحص همادا زا ار وا و مدیشک ار شیوزاب
. متشاد

متساوخ هک مدرک رکف انیا همه هب اقیقد -

.... هک منک شیلا ح یروج هی دیاب مگیم ... DONYAIEیایب
M

AM
NOE



باتب _ نم _ رب #

70_ تراپ #

هرغ مشچ میارب شباذج و هدیشک یاه مشچ نآ اب
، دیامن مراب مه یزیچ شندیپوت لا ح رد دمآ و تفر

بقع رد یکدنا هلصاف هب شهاگن ندنام هریخ اب هک
. دیسام شناهد نایم نخس ، نم رس

سالم. -

هدش راگدنام مرطاخ رد هک یصاخ تبسن هب یادص
ندید اب نم و دناخرچ هدنیوگ تمس هب ارم ، دوب
شفارطا کورچ دنچ اب هک یتلا ح شوخ یاه مشچ
. متسیرگن هداشگ یهاگن اب ار دوب نامریخ ،

سالم... : متفگ هاگآدوخان

اوق رپ و داتسیا مرانک و دز گنچ ار میوزاب هک انیم و
هب یمک ، دومن ورف منت تشوگ رد ار شیاه نخان

. مدمآ DONYAIEمدوخ
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رد رگید هک یلا ش ندیشک و مه رد ییاه مخا اب انیم
سال کیلع : تفگ ، شرس یور ، دوب طوقس ضرعم

؟ شیامرف م...

... مثایغ نم – ثایغ

شا هدنخ یفرعم کبس نیا زا نم لثم راگنا مه انیم
: تفگ ، دوب هدش رتزاب یمک هک یتروص اب هک تفرگ

؟ بخ

هی نم شاداد هزاغم وت تتسود منک کف – ثایغ
دید ونم یلو ، دوب هدرک دنسپ یزیچ

بوخ مه فیفخت ... متسین کانسرت ... دیخرگ
. مشیم مه ییاط متاح مشاداد هسیک اب ... مدیم

نامعمس هب شیاهتنا رد یکمشچ اب هک ار الت مج نیا
زارد یرلا گ تمس هب فراعت هب ار شتسد و دناسر
دوخ لا بند هب ارم ، نم لماک تهب رد انیم ، دومن

و دومن یط ار یرلا گ ات نامیرتمدنچ هلصاف و دناشک
. میدش دراو

، متخود شتروص هب هک ار ما هدز قو یاه مشچ
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دلوت هساو ... هدیم فیفخت : تفگ و داد باال وربا
. میرخب وداک منامام

نامرس بقع هک یدرم هب هدز تلا جخ و مدیزگ بل
، داتسیا لخد تشپ عضاوتم یلیخ و دش دراو

. متخادنا هاگن یمشچریز

داد رارق بطاخم ارم فراعت یب یلیخ مه وا
یب تاقیفر ، یا هفایق وت وت یچ ره : تفگ و

. نفراعت

زاب ناهد تلا ح زا ارم و دیبوک ما هناش هب هناش انیم
هساو اعقاو حاال : تفگ ثایغ هب ور و دومن جراخ

؟ اج نیا ینک یم یدرگاش ای هتشاداد

ار نامفارطا هک یباذج و دیفس روکد هب یهاگن و
. تخادنا ، دوب هداد ششوپ

باتب _ نم _ رب #
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و نم زا یتوافتم گنهرف و دوب فلکت یب هک ییانیم
ثایغ و مزگب بل مه زاب دش بجوم ، تشاد انسح

. ددنخب

...حاال نم اب شفیفخت ... نک باختنا وت – ثایغ
. نکب وتباختنا وت ... مشاداد ... مدرگاش

یثایغ زا مه وا هک دوب بیجع و دز دنخبل مه انیم
ششوخ ، هدش شترفن بجوم نامتچ هورگ رد هک

. دوب هدمآ

، دش لوغشم هرقن یاه تعاس یسررب هب هک انیم
ادص هب و متخود مراتسا لآ یاه شفک کون هب هاگن

. دش داشگ میاه مشچ مه زاب ، ثایغ ندز

؟ شیاوخ یمن ... اگین ونیا – ثایغ

جراخ شتسد ریز نیرتیو زا ار یفیرظ دنبتسد و
. داد قوس نم تمس هب هشیش یور و تخاس

رد و مخز مشچ شتمس ود رد هک فیرظ دنبتسد
. تشاد رت گرزب یدیشروخ شا DONYAIEهنایم

M
AM

NOE



و دیبسچ میاه بل هب دنخبل اما ، ارچ مناد یمن
هنوگ شزاون یتلا ح هب دنبتسد ییابیز زا میاه مشچ

. داد عضوم رییغت

و مدیشک دنبتسد یور ار مپچ تسد هبابس تشگنا
گرزب هراوق یرسور ندیشک ولج دنب ار متسار تسد

. مدومن مگنر یسوط

دعب ... مداتفا وت دای ... دروخ ممشچ هب زورما – ثایغ
تدوخ لا م دیاب هک تسا هنوشن امتح متفگ تمدید

. هشاب

نیچ دنچ هک شصاخ هدیشک یاه مشچ هب تهب اب
، دوب هدمآ دیدپ شفارطا رد دنخبل رثا رب زاب کچوک

هداشگ و بجعتم یاه مشچ راگنا و مدرک دنب هاگن
هب مه شیاه بل هک دوب راد هدنخ یدایز ، نم

. دمآ رد شیاه مشچ تکراشم

: تفگ دنلب ، ثایغ هب ور انیم هک میوگب یزیچ مدمآ
هتسب وت مارب ... هدموا مشوخ تعاس نیا زا نم

؟ یراذیم ییوداک
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یزیچ ، رت تمس نآ رتم هس ینیرتیو رد تسد اب و
. دیشک وس نآ هب ار ثایغ و داد ناشن

مامت رد و درب نامز هقیقد هد دیاش نامندنام یقاب
دوب تمیق رس رب ندز هناچ لوغشم انیم ، تدم نیا
نیا گنل حاال درک یم رکف تسناد یمن سک چیه و

. تساه لوپ

یور روط نامه هک مدوب یدنبتسد وحم نم و
نابرض و هدرب شدوخ اب ار ملد و هدش اهر نیرتیو

. دوب هدناسر دح نیرت باال هب ار مبلق

باتب _ نم _ رب #
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ملد و دوب دنبتسد دنب ممشچ مه یظفاحادخ عقوم
. نآ اب

یم هگن دیشرف دلوت یارب دیاب ار متراک یدوجوم اما
انیم هارمه یرلا گ زا یظفاحادخ اب اهنت سپ ، DONYAIEمتشاد
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یتشپ هلوک رد ار هتسب هک یلا ح رد وا و مدش جراخ
هرسپ : تفگ ، داد یم رارق شقرب و قرز رپ کمناب

اهام راگنا ...کال هرادن روظنم ال صا یلو ، تسه وررپ
. هنیب یمن رتخد ور

فرح نیا زا ، مدوجو زا ییاج اما ، ارچ مناد یمن
. دش تحاران

*******

تشاد شا یشوگ رد رس هک یدیشرف هب ناج نامام
ار شا یمیدق کنیع هک یلا ح رد و تفر هرغ مشچ ،
یارب هک گنوموج لا یرس هب تشاذگ یم مشچ یور

هجوت ، دش یم شخپ امیس و ادص زا مرازه راب
. داد ناشن

، مدز یم زاگ ار ینیمز بیس وکوک همقل هک یلا ح رد
؟ وملیف نیا نیتسین ظفح ، ناج نامام : متفگ

نآ لبم یور هدیشک زارد دیشرف هب هک یا هرغ مشچ
راب نیا ار دوب هتفر ، تچ لا ح رد و نلا س یوس

منک هاگن ور اتود امش منیشب : تفگ و درک نم ینازرا
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؟ هنوتلیابوم وت نوترس شمه هک

همخت زغم یتشم هدش زیخ مین دیشرف و مدیدنخ
: تفگ و تشادرب شتسد رانک هساک زا نادرگ باتقآ

؟ منییب ور امش االی یرس مینیشب

باتب _ نم _ رب #
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رتشیب ار دیشرف تمس هب شا هرغ مشچ ناج نامام
ردقنیا وتنامام نوخب وتسرد نیشب : تفگ و دومن

. نکن تیذا

و نم شوگ هب هک تفگ یزیچ و دیدنخ دیشرف
رگید یا همقل هک یلا ح رد نم و دیسرن ناج نامام

زا تکلمم نیا وت ام : متفگ ، متشاذگ یم ناهد رد
نامام ، میسر یمن اج چیه هب ندنوخ سرد

هسیاو ییاد تسدرو هرب دیشرف نیمه ال ثم ... DONYAIEناج
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و لوا هک مه نم ... هرتهب یلیخ شتکرام رپیاه وت
ادیپ رادلوووپ و بووووخ رهوش هی دیاب شرخآ

. منک

یبط ییاپمد ، مرخآ هلمج ندینش هب ناج نامام
نم و دیبوک مرمک هب و تفرگ تسد ار شا یشرفور

. مدیدنخ ههقهق هب دیشرف و

نیا رد ناملا ح یگچب نامه زا دیشرف و نم ال صا
. دوب یلا ع و بوخ نز نیا اب و هناخ

نیا باختنا و میومعرتخد نارب هلب هب نامنتفرن و
هک دیزرا یم اما درک تحاران ار اباب هچرگ ، ناکم

. مینیبن ار اباب هدافا و سیف رپ هداوناخ

یم ومع نز اهتنا ات ادتبا زا ، میتفر یم ال ثم االن
مه رس رخآ و دنک فیرعت شکشزپ داماد زا تساوخ

اهدروم نیا زا مه نم یارب هللا ءاشنا هک دنزب هنعط
. دیایب شیپ

... هنک یم رهوش رهوش ... هدیرد مشچ – ناج نامام
بل زا بآ روط نیا هربخ هچ رهوش هنوخ راگنا حاال
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. هدش نوزیوآ شچول و

نامام و تفر نامسآ هب دیشرف و نم ههقهق مه زاب
. دهد خساپ نفلت هب ات تساخرب اج زا دنلورغ اب ناج

هب نیا زا ناشن نم مارگلت نوکیآ مه نایم نیا رد
. مراد مایپ هک دروآ لمع

سرتسا کی ارچ مناد یمن و دوب ثایغ تمس زا مایپ
. دیدرونرد ار مدوجو مامت نایاپ یب

شیاه فرح و مدید ار دنبتسد هک یزور نآ زا ال صا
. دش توافتم نم یارب رویغ ثایغ ، مدینش ار

صاخ یمک درم نیا هک مدومن یم فارتعا دیاب و
. دش

. مدوشگ ار مایپ

" ؟ یتشادن تسود ودنبتسد "

. متشاد شتسود

تسود ار دنبتسد اما ، منک رواب متساوخ DONYAIEیمن
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. متشاد
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تسود ار دنبتسد اما ، منک رواب متساوخ یمن
. متشاد

اعقاو و مدرک هاگن هریخ یشوگ نیرکسا هب یقیاقد
. دش پیات لوغشم زاب وا هک مسیونب هچ متسناد یمن

نامنیبام یف فرح هدنهد همادا وا مدنام رظتنم
. دشاب

"... یتشادن شسود سپ "

اب ار یمیظع هزرابم و مدنام هریخ ، شمایپ هب
و دننکن تکرح دروبیک یور ات مدرک زاغآ مناتشگنا

. ما هدش دنبتسد قشاع نم هک دنسیونن DONYAIEشیارب
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زا دعب وا هک دش رجنم تیقفوم هب راگنا ما هزرابم
... هک داتسرف مایپ ، هفقو ینامز

". هفایق وت ادیدش مناخ هدنبات شوخ بش "

دیرپ باال ، دوب هدومن اطعا نم هب هک یبقل زا میوربا
. مدش جراخ شا هحفص زا و

شواکجنک راگنا ، مرکف قرغ تروص هک ناج نامام
مارآ ادص و تشادرب مشچ یور زا کنیع ، دوب هدومن

؟ همه وت تامخا ارچ : تفگ دعب و دومن

. منزب دنخبل ، مدرک یعس

... بخ اما

. دوب هتسکش ملد راگنا ، یتوافتم روج کی
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نیا هیبش یسح اما ، متشاد یراظتنا هچ مناد یمن
و تسا هدش نم هب یلا خ و کشخ فراعت کی هک

. دوب هدش راگدنام ملد رد ، مامت

یم هک یلا م عضو نیا اب درم نیا مدرک یم رکف راگنا
یم فراعت کی ، دومن دای نآ زا ، بوخ تبسن هب دش
. درادن ار ملباق دنبتسد نیا ال صا هک دنزب تسناوت

فیرعت یلیخ نیمار یزابلد و تسد زا هک انسح واال
. دومن یم دیجمت و

. ناج نامام مبوخ -

یتخس هب ، شقیمع درد وناز هطساو هب هک یلا ح رد
: تفگ و داد ناکت ار شرس ، تساخ یم رب اج زا

. یشاب هک هنک ادخ

. مشاب بوخ هک تساوخ یم ادخ شاک

*******

یدابم و شوپ شوخ و رتکد داماد زا مئاد نامام
یلا ح رد نم و دومن یم دیجمت و فیرعت ومع DONYAIEبادآ
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هب ال ثم ، دوب پاشوتف دیدج یاه تکفا مرگ مرس هک
. مداد یم شوگ شیاه فرح

کی شداماد هک تشاد هق عال ردقنیا ارچ مناد یمن
رس داوناخ کی زا و مامت زیچ همه هداعلا قوف درم

. دشاب سانش

اب نم جاودزا هب ارچ هک مدش یمن هجوتم ال صا و
. داد یم ناشن هق عال تدش نیا هب ، مک نس نیا

هب بیرق هک دوب رتسگ نماد و دایز هق عال نیا ردقنآ
ریز رد و هدرک رادیرخ مه ار ما هیزیهج دصرد داتفه

. دوب هدروآ مه درگ هناخ نیمز

ره ات تشاد صاخ رتفد کی اتسار نیا رد یتح
تایصوصخ مامت ، دریگ یم سامت هک یراگتساوخ

دیق نآ رد مه ار شا یق ال خا و یگداوناخ و یرهاظ
. دنک

سک ره هک دومن یم لمع یلدم کی دیشرف لوق هب
س یشرت هرمخ کی رد ارم درک یم رکف ، تسناد یمن

. دنا هدناباوخ هک تساه لا
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، داد رارق زیم یور ار تشوگ شرب هتخت هک نامام
ادخ هب واال : تفگ وا و مدیشک نوریب مپات پل زا رس

... تشاد سناش شلوا نومه زا تعلط نیا

وقاچ هارمه هب ار غرم هلیف یواح فرظ همادا رد و
رکف نم و تسشن زیم تشپ و داد رارق هتخت رانک
یب ، منارپب مه یا هزم کی نایم نیا حاال ، مدرک

. دنک یم ما هکت هکت وقاچ نامه اب کش
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همادا رد و دیشک وقاچ و تشاذگ هتخت یور ار هلیف
بش نومه زا هرسپ : تفگ شلبق راب رهوگ نانخس

هچ منود یمن ... دوب تعلط تسد وت موم لثم ، یلوا
هرارق شرتخد ردقنیا هک هدرک ادخ هاگرد یبوخ راک

. هشب تخبشوخ

فرظ زا یگناخ کشاول یا هکت و متخادنا باال DONYAIEوربا
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و مدومن عمج هنیس نورد وناز و متشادرب متسد رانک
ینیب شیپ ور هدنیآ همه نورب هلب هی نیمه اب : متفگ

؟ یدرک

داد ناکت نم تمس هب ار شیوقاچ و تفر هرغ مشچ
... هک دیپوت و

نیای ، ینک یم نم رگج هب نوخ تدوخ -

، نرب یتسرف یم یکی یکی وتبوخ یاراگتساوخ
... شابن مه مدرم رهوش لیخب

هک تخادنا هدنخ هب نانچ ارم ، شنتفگ لیخب نیا
زاگ مه ار هناخزپشآ فک یاه کیمارس ، دوب هدنام

. مریگب

، هگید حابص ود یتقو ... دنخب یه ... دنخب یه حاال -

. یمهف یم ، دزن ور هنوخ نیا رد سک چیه

و داتفا باال ما هناش و دش فقوتم مک مک ما هدنخ
دوخ ، دروآ یم باال ار نامام رفک کش یب هک منحل

. داد DONYAIEناشن
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سورع اه حاال حاال نم هراذیمن منوج اباب -

. تسین نم دح رد یکشیه هخآ ... مشب

هب اپ و متسب ار مپات پل ، عیرس یلیخ نایم نیا و
. متشاذگ رارف

. دوب روط نیمه مه اعقاو

یم نامام و مناوخب سرد نم تساوخ یم اباب
و فرح ات منک جاودزا ندناوخ سرد رانک تساوخ
یم دایز دیابن شنارتخد نس هک رهش نیا رد یثیدح

. دیایب شیپ میارب ، دش

یاهدنل و رغ زونه ، متسب مرس تشپ هک ار قاتا رد
. دیسر یم مشوگ هب نامام

متکرح نیلوا ، هشیمه تداع هب و متسشن تخت یور
. دوب هورگ ندرک کچ

کرت ار هورگ وضع هد زا رتشیب ، ریخا زور ود رد
و ثایغ و نیمار و انسح و نم طقف و دندوب هدرک

. دندوب هدنام نیمار ناتسود زا رگید نت DONYAIEود
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نکمم ، دندوب رسپ شتیرثکا هک یهورگ رد ندنام
کی اب یفرح چیه نودب سپ ، دوش زاسرسدرد دوب

. مدرک کرت ار هورگ ، هداس سمل

ناشعمج و دومن یم کرت ار هورگ کش یب مه انسح
. دش یم هدنسب کیدزن ناتسود نامه هب
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رویغ ثایغ زا رگید هک لبق هتفه زا ، ارچ مناد یمن
نم رد یساسا و هیاپ یب عقوت ، دوب هدشن یربخ

چیه هک یدرم هب دش یم بجوم مئاد و هتفرگ لکش
. منک رکف ، تشادن نم اب یتیخنس

. دوبن رتشیب هداس یواکجنک کی ثایغ هتبلا

ارم و هداتفین ما یگدنز رد تقو چیه هک یقافتا کی
. دوب هدومن ینآ یناجیه راچد
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رد یتنس کیزوم و مدیشک زارد هک تخت یور
نم رد ییاج زونه راگنا ، مدومن یلپ ما یشوگ

. دوب رویغ ثایغ زا یمایپ رظتنم

. مدرک یم یرود دیاب اما

هک یا ههاریب هب نم ات دش یم رجنم هک یزیچ ره زا
. موش هدیشک ، دیسرت یم نآ زا نامام

، دومن ییامندوخ یشوگ نیرکسا یور هک انسح مایپ
، هورگ رد مندوبن زا یکی تسا بوخ زاب ، مدرک رکف

. تسا هدش نارگن

؟" یداد تفل ارچ "

... هک مداتسرف ادص ، پیات یاج هب

". مرادن وشلصوح ... هدش یدوخیب هورگ یلیخ هگید "

نیمار رانک ینارذگ تقو لا ح رد مه زاب ، دوب مولعم
... دومن پیات هک تسا

تفل هورگ زا وت رطاخ هب مروبجم ... تفوک "

یم یطلغ هچ نراد ارسپ نیا ممهفب منوت یمن ... مدب
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". ننک

مدمآ و مداتسرف هدنخ زا یرکیتسا اهنت شیارب
ما هق ال عدروم کیزوم هب و منک شوماخ ار یشوگ
ار میاه مشچ ، مایپ هرابود ندیسر هک مهد شوگ

. دومن هریخ نیرکسا هب هلصوح یب

... اما

. دوب هورگ ریدم تمس زا مایپ ، انسح یاج راب نیا

"... شنومن هی مه نیا ... یرادن الق خا متفگ "

باتب _ نم _ رب #
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مشکب نادند هب ار منیریز بل دش بجوم ، دیدج مایپ
. منیشنب متخت نایم ناجیه اب و

یب یواکجنک و وا تمس زا تدم نیا رد یربخ DONYAIEدوبن
M

AM
NOE



ب ار مبلق نابرض ، متشاد شتمس هب هک یساسا و هیاپ
هاگ چیه هک دوب هداد رارق یتلا ح رد ارم و هدرب اال

. مدوب هدومنن شا هبرجت

توف نودب سپ ، ما هدناوخ ار مایپ نم هک دش هجوتم
… هک داتسرف مایپ مه زاب تقو

هتفگ … ؟ تراک یارب یریگیپ ردق نیا هشیمه وت »

هی دیابن … مرهاوخ ژه ورپ هساو تهب مدیم ربخ مدوب
؟» ینک ییوج و سرپ

. دیرپ باال ینآ هب میاهوربا

دوب هتخاس طوبرم مه هب ار برغ و قرش االن اعقاو
؟

؟ یا هیناثدنچ نامز تدم نیا رد

یم راظتنا اعقاو ، تشاد مه طبر مه هب مریگ ال صا
وا زا ، دوبن مه مولعم هک یراک هرابرد مورب نم دیشک

؟ مزاس لوپ کی هکس ار مدوخ و مسرپب

و مدمآ مدوخ هب مه نم ، دش پیات لوغشم هک DONYAIEزاب
M

AM
NOE



… متشون

سالم… هک ال وا "

تیمیمص نیا هب یهورگ وت متسنودن صالح نم امود
… منومب

"… مئود یمن راک لا بند نم اموس

یارب راگنا اما مداد ییازس هب باوج مدوخ رظن رد
هک تشادن یتیمها ، نم روخرد باوج نیا ال صا وا

… تشون طبر یب زاب

… یتوافتم یلیخ هيمس اب وت … هگ یم تسار نیمار »

«. مداد مایپ تهب ، مدرک هابتشا شخبب

. نیمه و

. مداد یمایپ نم هن رگید

… وا هن

توافت راگنا هک دیشک هلعش نم نهذ رد یمسا اهنت
. دوب دایز نم اب شبجاص DONYAIEتیصخش
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ارم رکف و هتخیر مه هب ار رویغ ثایغ نهذ هک یسک
. دوب هدومن ور و ریز

**

باتب _ نم _ رب #
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ثایغ هتشذگ بش یاه مایپ زا ردقنآ ارچ مناد یمن
هک متسناد یم ار نیا طقف ، دوب جنشتم مباصعا رویغ

تعاس نیرت ییادتبا رد مه نآ ، یمومع سرد
، داتسا باصعا یور و زیر یدایز یادص اب ، هدکشناد

هیرگ یگلصوح یب تدش زا ، دوش رجنم تسناوت یم
. دریگب ما

هتفر رد شوگانب زا یشین اب نایم نیا هک مه انسح
نم یلدنص هتسد یور لماک و دومن یم تچ نیمار اب
ح نیا تلع رب دیزم تسناوت یم مه ، دوب هدیشک DONYAIEزارد
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. دشاب مدب لا

یلدنص هتسد یور رس مور شنابرق هک مه انیم
و دوب ناور نآ زا هک یقازب و زاب یناهد اب و هتشاذگ

رد شدنچ تابجوم ایند یاهتنا ات دش یم بجوم
یم باوخ هب ار هاشداپ تفه ، دزاس مهارف ار مدوجو

. دید

باصعا یور هزادنا یب یادص زا رارف یارب و فده یب
هلصاف بال و مدومن زاب ار ما یشوگ نیرکسا ، داتسا

. مدش مارگلت یاضف دراو

ثایغ اب متچ هحفص غارس دهعلا ارچ مناد یمن و
. متفر رویغ

نم و تفرگ یم فرح هب ارم و دوب رادیب انیم شاک
درم نیا هب تبسن ما یواکجنک تهج یب ردق نیا

. دش یمن دیدشت

رسپ تسود لا یخ یب ار راب کی نیا انسح شاک ال صا
. دیبای یم رد ارم و دش یم شا هنحص رد DONYAIEهشیمه
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تکرح هب یشوگ روبیک یور ، نم نذا یب میاه تسد
. دندمآرد

… هدرک لوغشم ومنهذ یلا وس هی بشید زا «سالم…
مناخ هیمس لکش هک ما یدب مدآ نم … همهم نم یارب

روطچ دروخرب ات ود وت امش ال صا … ؟ متسین امش
مه رظن شرابرد هک نیشیم نم تیصخش هجوتم

دراو تهج یب هراد یتلع هچ ال صا …و ؟ نیدیم
یچره مه دعب و نیشب نم یصوصخ تچ هحفص

؟» نیگب تساوخ نوتلد

زراب تافص زا راگنا ندوب هنحص رد هشیمه
ممایپ ینآ هب هکدمآ یم باسح هب ناشیتقافر

خساپ یارب داتفا وپاکت هب شدوجو و دش هدناوخ
. نم هب یهد

نیا رد هک متشادن راظتنا ال صا و مدوب هدرک له
. دوش تیور ممایپ تعاس

مایپ نیا نتشون زا دعب ، تساوخ یم ملد دیاش ال صا
. دوشن هجوتم مه وا ات منک شکاپ ال DONYAIEماک
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یدایز و انیم رظنملا هیرک نانچ مه هفایق هب یهاگن
هک یراکاطخ مدآ کی دننام هب و متخادنا انسح داش

میاج رد ، تسا نامیشپ تیاهن یب شدوخ هدرک زا
. متسشن رتروج و عمج

ار وا هدناوخن هک مدرک یم لد لد ، دیسر هک شمایپ
و رخآ متسناد یم هک یا هیضق نیا لا ق و میامن بالک
، درادن هارمه هب نم یارب ینامیشپ زج یزیچ شتقاع

. منکب ار

دوب هداد مایپ وا هب هک مدوجو تمسق نامه بخ اما
نامام هک یبوخ و هار هب رس رتخد کی تشاذگن ،
هیناث دنچ زا دعب ار شمایپ و مشاب ، تشاد راظتنا

. دوشگ

هلک حبص لوا اال شام … یلا عتم یلا ع حبص «سالم،
رد … ؟ ینک یم ریج ریج ردقنیا یدروخ کشجنگ

منم لکشم … یبوخ یلیخ وت … تحار تلا یخ … نمض
وت … مسانش مدآ نم نمض رد … متسین دنسپ بوخ هک

«. یتسد فک یدایز هگید DONYAIEهک
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؟ متسه شندیدنسپ گنل نم ، درک یم رکف ال ثم

یا ژه یو دادیب ، درم نیا رد فقس هب دامتعا اعقاو
. تشاد

هب ، دوب هداتفا ناشناج هب هک ینایصع اب ار مناتشگنا
. متخادنا راک

زا … دوب هدموا شیپ لا وس هی طقف نم یارب »

رد امش انئمطم هک نیا …و دایمن مشوخ ندش هسیاقم
«. نینک هسیاقم یسک ره اب ونم هک نیتسین یدح

مه یلیخ ، دنکن رکف هک نیا رطاخ هب ار ندرک بالک
ال ماک ار تنرتنیا رگید اما ، متسنادن زیاج ، تسا مهم

تاملک لودج یزاب دنب ار مدوخ و مدومن شوماخ
. مدرک ما یشوگ

ات ار مهاگن و دومن میولهپ بیصن هملقس هک انسح
؟ موه : متفگ ، دناشک شا هدش شیارآ یابیز یاه مشچ

تیعقوم هب تبسن یهاگن اب و دروآ نییاپ ار شیادص
وتغارس ، هدز گنز ثایغ ، هگیم نیمار : تفگ ، DONYAIEداتسا
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. هتفرگ

مه هب میاه مخا و دش لزلزت راچد یمک ، مبلق نابرض
. کیدزن

؟ هداد وشباوج یچ _

، تفگ یم انیم هک یتلا ح نامه هب ار شیاه بل انسح
زیچ واال : تفگ و داد شک ، تسا کرش رخ هیبش
نیا هار وت ثایغ طقف … نوماقآ هتفگن یصاخ

. تساج

، متسناوت یم هک دوب یقافتا نیرت مک ، یگدز تهب
. منک نایب ملا ح هرابرد
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، متسناوت یم هک دوب یقافتا نیرت مک ، یگدز DONYAIEتهب
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. منک نایب ملا ح هرابرد

رارق ناشنکمم تلا ح نیرت هداشگ رد هک ییاه مشچ اب
؟ یچ : متفگ ، دنتشاد

داشگ مشچ مه انسح هک دوب میخو یلیخ راگنا ملا ح
… هراک هساو مدرک رکف نم : تفگ سرتسا اب و درک

؟ هدرک هفاضا طلغ … ؟ داین ارچ

. متخادنا ما یشوگ تعاس هب یهاگن و مدیزگ بل

نتسب لا ح رد مه داتسا و دوب مامت رگید کالس
. ثحابم

نتساخرب لا ح رد و مداد له هلوک نورد ار مروس کال
زورما … هنوخ مریم مراد نم : متفگ انسح هب ور ، اج زا

ولج نک تفتلم مه ور انیم … مرادن ور اس کال هلصوح
نیا کالس نیگب دیسرپ منامام هگا ، هدن یتوس نامام

. هدرم یرمق هنن هی ال ثم … هدشن لیکشت هتفه

هب و تساخرب اج زا و دنار بقع ار شا یلدنص
و درک دنب تسد ، مورب متساوخ یم هک ینم DONYAIEنیتسآ
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ارچ وت … ؟ تتنیبب داوخیم یچ هساو ثایغ : تفگ
؟ ینک رارف شزا یاوخیم

. تسا هنووید ورای … یچیه -

هب رکفت لبق زا هک یناجیه و بلق مظنمان نابرض و
یم ، دیبوک یم ، تشاد نم رطاخ هب رسپ کی هک نیا
. دوب یبیجع زیچ ، رهش زا هداتفارود هطقن نیا دمآ

هلپ و متشذگ کالس رد زا و مدیشک هارکا اب ار متسد
. مدیود نییاپ تمس هب ار مود هقبط یاه

یور زا مدوب هدرک شومارف حبص ار ما یرابتعا تراک
اب دیاب و درک یجرخلو دش یمن سپ ، مرادرب زیم

. متشگ یم زاب هناخ هب سوبوتا

… ارچ مناد یمن

. مدوب هدز ناجیه اما

تاوصت مامت زا هک ، ثایغ صاخ طیارش رد یرسپ
تساوخ یم ، دوب رود لآ هدیا درم کی دروم رد نم

. دیامن یزاس فافش نم یارب ار یعوضوم کی و DONYAIEدیایب
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… مدیسرت یم نم و

… مدوخ زا

تیساسح رطاخ هب یسک ، لا ح هب ات هک یدوخ زا
اپ دوب هتسناوتن ، شدوخ هزادنا یب سرت و ردام یاه

. دراذگب شا یگدنز هب

هاگتسیا رد و متشذگ تعرس هب هدکشناد طایح زا
راظتنا هب ، تخرد زا رپ نابایخ یبونج علض سوبوتا

. مدنام

و اه تنا ریسم جرخ یواکجنک مهاگن نایم نیا و
هک یمدآ لیبموتا دیاش ات ، درک یم نابایخ یادتبا
ار ، دوب باذج منهذ رد یمک دیاش و بیجع میارب

. دنک تیور

رد ییاج راگنا ، شندش کیدزن و سوبوتا قوب یادص
. درک تحاران ار مدوجو

یاهراتفر خالف رب یمک ، تشاد تسود هک ییاج
. دنک لمع ما DONYAIEیلبق
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هلصاف و متساخرب هاگتسیا یزلف تکمین یور زا
هب و مدرک یط مارآ ار نابیخ فک ات ور هدایپ هاتوک

هاگن ، تشاد هلصاف نم ات رتم دص هک یسوبوتا
. متخادنا

… اما

، نم زا یکدنا هلصاف رد امیسکام یاباهم یب نداتسیا
تاظحل نیا رد هک دوب یزیچ ، هناناج ندز رود کی اب

. دیجنگ یمن منهذ در ال صا ییاهتنا

رد و دش هدایپ هک یدرم و لیبموتا هب هدز تهب
کنیعو داتسیا لیبموتا هندب و زاب همین رد هلصاف

جنرآ سپس و داتسرف شرس یاهوم نایم ار یدود
هدز قو و هریخ ، داد هیکت فقس هب ار شتسار تسد

. مدرک هاگن

و صاخ بیجع هک ییاه مشچ و داتسرف باال وربا
. دیشک مخر هب ار دوب گنر شوخ و و تلا ح شوخ

. تشاد هناخ اه مشچ نیا رد DONYAIEتنطیش
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نداتسیا هب ار شضارتعا راد شک یقوب اب سوبوتا
نامرانک زا و دومن الم عا هاگتسیا رد درم لیبموتا
. دیشک دوخ هارمه هب ار نم هاگن و تشذگ

. نم نومهم سوبوتا طیلب هی … سرتن -

؟ موش یم شهارمه ، درک یم رکف اعفاو

هب یتیلوئسم ، دندیمهف رکش ار ادخ میاه مخا
. دنهد ناشن یدوخ دیاب و تسا ناشندرگ

هعنقم و مدرشف تسد رد رتشیب ار ما یتشپ هلوک دنب
ولج میاهوم یور ار دوب هتفر بقع دایز هک یا

االن : متفگ ، ریذپ تیلوئسم یاه مخا نامه اب و مدیشک
؟ هشاب هتشاد هنوت یم یلیلد هچ نوتنداسیاو اج نیا

دعب و داد تولخ یدایز نابایخ فارطا هب ار شهاگن
دش یم هک یدنخبل اب و درک میاه مشچ دنب ار نآ
تداع : تفگ ، تسشن فارتعا هب ار شندوب صاخ
… ومدروخ هک یفرح مراذب باوج یب مرادن

ششوگ هب ار متلا ح یادص دمع زا و مدز DONYAIEدنخزوپ
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. تسا کحضم میارب ، دوش شا یلا ح ات مدناسر

هرخسم یدایز …واال ؟ نیراک یب ردق نیا اعقاو -

. تسا

هلصاف زا ار شدوخ وا و مدرک رارکت ار مدنخزوپ و
اب و هتسب ار رد و دیشک نوریب نیشام هندب و رد

. داتسیا مربارب و دز رود ار شلیبموتا دنلب ییاه مدق

و مدرک دایز ار ناملصاف ، بقع تمس هب دنلب یماگ اب
رظن ترابرد منوتب هک متسین یدح رد یتفگ : تفگ وا

؟ هتسرد … مدب

رد دص : متفگ و مدرک اپیلچ هنیس نورد ار میاه تسد
. هتسرد دص

نم دننام هب ار شیاه تسد و داد هیکت توپاک هب
… مدب رظن منوت یم : تفگ و دومن عمج هنیس نورد
یم مدآ …کال دادن رظن ترابرد هشیمن نوچ … ارچ

… هن … ایتسین صاخ یلیخ … شخم وت یریم تتنیب
. هراد یلو شیلو … یلو … تسین اربخ DONYAIEنیا
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… دش رفح یا هرفح ملد نایم

… میظع یا هرفح
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یا هسلخ رد ارم هک یت ال مج نیا خساپ رد متسناد یمن
. میوگب هچ ، دندوب هدرب ورف بیجع

. تفرگ یمن نایرج منهذ رد یفرح ال صا

انیم تمس هب مهاگن ندیخرچ و میوزاب ندش هدیشک
تدش زا هدرک فپ یاه مشچ و مهرد یاه مخا و

ارم یمک ، تسناوت هک دوب هدوسآ لا یخ کی ، شباوخ
. دهد تاجن یگدز تهب تلا ح نآ زا

یم راک یچ اج نیا ، نیا … ؟ یدرکن مرادیب ارچ - انیم
؟ DONYAIEهنک
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وا حیرفت اب هک تشاد یثایغ هب هراشا ، تفگ هک ینیا
. دومن یم زادنارب ار

یب تلا ح نامه اب و دمآ فرح هب نم زا رتدوز ثایغ
و لچ شدوخ : تفگ ، شلیبموتا هب هدز هیکت لا یخ

لیکو یشب یاوخیم مه وت … هراد نوبز رتم راچ
؟ شیصو

زا ، ثایغ روضح زا رتشیب شتاقوا راگنا هک انیم
یا هبرگ یاه مشچ هشوگ زا ، دوب خلت ، شندش رادیب
یصو لیکو : تفگ و تخادنا هاگن ثایغ هب لکش

مه وت …حاال متسه شتارکنم رومام یلو … متسین
. یدرک نهپ ییاج دب وتروت … یرب و یریگب وتار هرتهب

. تخاس ناور دوخ لا بند ارم و دیشک ار میوزاب و

شتمس هب مهاگن ، دش ثعاب اما ثایغ یادص
. دخرچب

. مدیم مایپ تهب … شاب مرظتنم -

. تشاد یا ژه یو سفن هب DONYAIEدامتعا
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؟ تشادن

یسومان شحف کی بل ریز ، انیم هک تشاد امتح
. درک شبیصن

******
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شنیشام رد ناشک ناشکارم و هدمآ ، یتقو زا
ار فرح تارج شتوکس اب هار مامت رد و هتخادنا
ربارب هک هظحل نیمه ات ، دوب هتفگ مه انسح زا یتح

هتسشن رت نییاپ نابایخ ود یشورف ینتسب رد مه
. مهد هچ ار شیاه مخا باوج متسناد یمن نم ، میدوب

. دوب انسح و نم نارگن یدایز هشیمه DONYAIEوا
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و تسناد یم لک لقع ار شدوخ ، انسح لوق هب کال
. دوب رذگدوز یاه هطبار تخسرس فلا خم

کی ، تخانش یمن ار نیمار زونه هک مه لیاوا نآ
هب اما ، تشاد لد رد وا هب تبسن یصاخ ینمشد

ار وا تسناوت ، دش اونیب یدج دصق هجوتم هک رورم
. دهد اج شناتسود هریاد رد

رفغتسا راگنا هک تسیرگن یم یا هنوگ ارم هک مه حاال
. ما هدرک هریبک هانگ هللا

. دوب هریبک مهانگ اعقاو دیاش

. تفرگ یم اپ ، تشاد ملد رد هک یهانگ

. متخانش یمن ار رویغ ثایغ نم

، دوب هدش اج هب اج ملد نایم یزیچ و متخانش یمن
ناشنوچ و دنچ زا انیم رگا هک یت ال مج اب مه نآ

کی کدرم هک نیا یاون مئاد مشوگ رد ، دش یم علطم
. تخادنا یم هار ، تسا هرطفلا ب نز خم

هتسشن زیم یقرش علض رد هنیس هب تسد هک DONYAIEانسح
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و دمآ فرح هب ، دناخرچ یم هاگن نامنایم مئاد و دوب
؟ هنوتگرم هچ نوتتفج اقیقد االن : تفگ

لباق ، شدوخ عون رد و هناناج یا هرغ مشچ انیم
یعس هک ییادص اب و درک هناور انسح یوس هب لمات
نماد وت ، وت هک هینون نیا : تفگ ، تشاد شلر تنک رد

… نک شاشچ هب اگین … ؟ یتشاذگ لخ هرتخد نیا
تخبدب دیدب دیدن هرتخد … هنشور غارچلچ شوت

. هزاب یم ور هیفاق هراد

؟ دوب نم شروظنم

؟ نم
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نیا هب و دش قارب متمس هک مناشکب مه هب مخا مدمآ
هتسد و تفر رت بقع ، شداشگ یدایز هعنقم هطساو

کانتشحو هفایق و تخیر نوریب شا هدش رف یوم
. دیشک ریوصت هب مربارب شنایصع زا یرت

تنامام نک کف دصرد هی وت … ایدزن یدز فرح - انیم
ک مه یتح ، روکذ سنج زا رفن هی اب یراد وت ، هربب وب
اب تنامام سرت زا ، هدکشناد وت هلا سراچ … یشیم الم
زا ننک یم رکف همه و یدرکن مه کلیع سالم رسپ هی
مولعم هرسپ نیا اب یتفر ودب ودب …حاال یرود هب مدآ

یسکان و سک ره هنکمم هک ینوبایخ وت لا حلا
یم رکف وت … یریگ یم ورگ هولق یدیم لد ، نوتتنیبب

وت هک همدآ لخاد ال صا زاب نوبز هرسپ نیا ینک
هنکب یطلغ هچ داوخیم ین مولعم نیا … ؟ ینک شاگن

. هدموا هدیبوک اج نیا ات هداتفا هار هک

ار شا هدز رژ یاه بل و دیشک ولج ار شدوخ انسح
داشگ تیاغ هب ییاه مشچ اب نم هب ور و داد ولج

؟ یراد شارک شور … ؟ هراد شارک تور : تفگ ، DONYAIEهدش
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طسو ات ار وا ، تسب شناج هب انیم هک یندرگ سپ
هلیسو نیا هب و درب باال ار شداد و درک تیاده زیم

. دش هدیشک نامتمس هب ، نامفارطا زیم دنچ هاگن

هرخسم : متفگ و متساخرب میاج زا تحاران
. تسین ثایغ و نم نیب یچیه … هسب یزاب

تمس ار شهاگن ، دوب ندز رغ لا ح رد زونه هک انسح
زور ود ات … ؟ ثایغ … ؟ منوج : تفگ و دناخرچ نم
وتثایغ … دوب روعش یب رسرب کاخ روهدنل هک شیپ

شدوخ هب … ثایغ یتفگ مدش یلا ح هی نصا … نوبرق
؟ یگیم یروطنیا مه

متخادنا شود یور ار ما هلوک و مدنادرگ ور یبصع
… دیپوت انیم هک

. مگیم وتیعقاو مراد … نکن سول وتدوخ نیشب - انیم

…ح ملقاع مدوخ نم : متفگ و مدش در زیم رانک زا
. منک راک یچ دیاب همیلا

. وا دعب مه انسح و تساخرب ملا بند هب مه DONYAIEانیم
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ینک یم تیریدم روطچ مینیبب … لقااااع هشاب - انیم
. ولا حلا مولعم هکیترم نیا یاتمحازم

، میدش یم جراخ هزاغم زا هک نامیاه یفیق ینتسب اب
… رکف هب هن متسه لقاع هن نم متسناد یم

. دوب ثایغ مایپ رظتنم ملد رد ییاج نوچ

*******
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هرابرد ار نم ینلع تفلا خم هک ماش رس زا نامام
شفرعم مه هلا خ اضق زا هک دیدج راگتساوخ ندمآ

مه نم و در یم رس هب رهق رد ، درک هدهاشم ، دوب
هتساوخ لوبق و یشک تنم یاج هب هشیمه سکعرب
هناهب هب مقاتا نورد و هتساوخرب باصتعا هب ، شا

. مدوب هتخاس سوبحم ار دوخ ، ژه ورپ
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هاگن ریز زا ات دوب یلا ع زیوآ تسد کی نیا عقاو رد
هدزاود قاتا رد و مهد تاجن ار دوخ نامام نیبزیر

دوب هداد هزاجا شیپ لا س اباب هک ما هنارتخد و یرتم
یمایپ راظتنا رد ، منزب گنر مدوخ ار شیاهراوید ،
. منامب ، زاب نابز انیم لوق هب ثایغ بناج زا

ماخ هک دوب هداتسرف مایپ مئاد رهظ نامه زا انیم
. موشن زاب لغد کدرم یاه فرح

هدوب شفارطا رتخد ردق نآ رسپ نیا ، دوب هتفگ
. تسیچ ، ندرک یربلد مسر و هار ، دناد یم هک تسا

نیا هب قیمع یشیارگ دیاش و یواکجنک کی نم اما
. مدرک یم سح منورد ، رسپ

فرح هب و بوخ رتخد نآ ، تشاذگ یمن هک یشیارگ
. مشاب نامام

. مهد ماجنا ار مهابتشا نیلوا ، متساوخ یم نم

. باذج هتبلا و هتساوخان مزع کی

، دش یم شخپ یشوگ زا هک یکیزوم اب ار DONYAIEمراظتنا
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نامتچ هحفص زا یا هظحل مهاگن و متخاس یم مارآ
. دش یمن ادج

راشف تفا یامرس منت هب ، شندش نی ال نآ ضحم هب
. دش بلقم ملا ح و تسشن

؟" یتسه مناخ هدنبات "

. مدیزگ بل

. هدنخ مه ، تفرگ یم مرفک مه شمناخ هدنبات زا

" هیمرخ نم یلیماف "

. مدومن پیات ، هتفرگ نادند هب یبل اب

نوا هک هباذج تمسا ... مرادن تیلیماف اب یراک نم "

". تسا هدنبات مه

... هک داتفا راک هب مناتشگنا زاب

نیهجوتم ... مساسح ممسا ور ... هدیشروخ نم مسا "

؟"

یم مه و متشاد تسود مه ار شا ینآ باوج
DONYAIE
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. مشاب هتشاد دیابن هک متسناد

هک نیا ...و مینزن فرح امش امش ... مرفن هی نم "

هک ینوا ... هگنشق یلیخ ... هگنشق یلیخ تمسا
طسو ... هدوب هقیلس شوخ یلیخ هدرک باختنا

رون هثم ... تمسا نیع اقیقد تسه یقرب هی تاشچ
" هشیم شریگرد مدآ ... هنز یم ومدآ شچ ... دیشروخ

هدینشن ار اه فرح نیا ، سک چیه زا لا ح هب ات نم
. مدوب

اب نوچ ، مدمآ یمن یسک مشچ هب هدکشناد رد
رود و هداس لیاتسا هشیمه نامام یاه یریگ تخس

هطساو هب مناراگتساوخ یتح و متشاد یمشچ زا
سامت هشیمه اباب یلغش و یگداوناخ بوخ تیعقوم

. دنتفرگ یم

ینم ، دوخ یدوخ هب ، تسناوت یم اه فرح نیا و
هناقشاع هطبار مئاد و مدوب یساسح نس رد هک ار

. دنک بولغم ، دوب منامشچ ربارب انسح و DONYAIEنیمار
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هب ما هدز تام یاه مشچ و دش ین ال وط راگنا مثکم
میارب و دش راک هب تسد زاب وا هک هریخ هحفص

... هک تشون

ج و هداس یلیخ رتخد هی ... یبلا ج وت دیشروخ "

نم ... ازیچ لدم نیا ای منزب وتخم ماوخیمن نم ... بلا
هاگن و تمدید مدموا هک زورما زا دعب ماوخیم طقف

، مدید نکمم تلا ح نیرت کیدزن وت وتیا هنیآ و فاص
رتخد تسود نم ... میشاب مه قیفر مراد تسود مگب
تسود دیااااابن هک یا هداس ردقنوا مه وت ... ماوخیمن

مه ییاهنت کیرش مینوت یم ام ... یشاب هتشاد رسپ
؟" مینوت یم ... میشاب مه قیفر ... میشاب

میاه مشچ و دش اهر ، ما هدرک ریگ نادند هب DONYAIEبل
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. دنام ، مدناوخ اهراب هک یفورح نایم

؟ دید یم تسود کی مشچ هب ارم طقف وا

... هداس و فاص ییاه مشچ اب

... نیمه

. مدوب هدماین شمشچ هب

چیه نودب ، دوبن بلقنم اهردق نآ رگید هک یلا ح اب
... هک متشون هنوگ جل تلا ح کی اب یفراعت

" ؟ یشب تسود نم اب یاوخیم ارچ "

. دنک ثکم هک دوب وا تبون راب نیا

یم یچ رتخد هی رکف وت ، ممهفب ماوخیم نوچ "

". متسین تحار ردق نیا مرهاوخ اب ... هرذگ

ریگرد رگید هک یلا ح اب شباوج رد و مداد ولج بل
... هک متشون ، دوبن شپت و باهتلا

؟" ینودب ورتخد هی رکف یاوخیم یچ یارب "

نیا زا رتخد هی هک هشیم یچ منودب ماوخیم نوچ "
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"... هرذگ یم یکی نتساوخ و قشع همه

هرابرد ، تفگ یم انسح هک یموش قافتا نآ سپ
. دوب ماکان قشع کی ، دراد دوجو ثایغ

یرسپ نینچ زا تسناوت یم رتخد کی روطچ اعقاو و
ندرک هتفیش لا ح رد ارم هک یتبثم نئوپ همه نیا اب

؟ درذگب ، دوب
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هب تسد دوخ سپ ، متشادن شفرح یارب یخساپ
... هک تشون و دش راک

یروخلد و هنیک ماوخیم ؟.... مینیبب ومه ادرف "

" هشابن

. DONYAIEدوبن
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تسکش ادتبا زا ساسحا کی لثم یزیچ طقف
. تشاد نایرج نم رد هدروخ

داهنشیپ زونه هک نیا ...و هتوافتم مطیارش نم "

". مدرکن لوبق وتیتسود

... هک داتسرف میارب هلصاف بال

هنوحبص ... هشابن توافتم تطیارش راذب ور ادرف "

هک یسوبوتا هاگتسیا تشه تعاس ... نم نومهم
". شوخ تبش ... تمدید زورما

. تشاذگ اج رب هدز تهب ارم و دش نی ال فآ هلصاف بال و

لا بند دیایب اعقاو ، تساوخ یم حبص تشه تعاس
؟ نم

مدع نیا رانک و دوبن شوخ رگید ملا ح هک ینم
لا ح رد منت رد فصو لباق ریغ ناجیه کی ، یشوخ

؟ دوب ندناود هیر

. متخود قاتا رد هب ار مهاگن

راگنا و دیسر یم شوگ هب رت حضاو نامام یاهرغ
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هب وم هب وم تشاد ار ما ینامرفان مامت هک
. داد یم شرازگ مگرزبردام

. دیمهف یم دیابن نز نیا

ایند راک نیرتدب ار مرحمان رسپ کی اب هطبار نز نیا
. تسناد یم

. دیمهف یم دیابن ال صا نز نیا

*******
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هاگتسیا رد ، تشاد هشیر مناج رد هک یسرتسا اب
ندوبن هنوگچ متسناد یمن یتح و مدوب هتسشن

انسح و انیم یارب هیلتآ رس ار ما هیلوا تعاسود
. منک DONYAIEهیجوت
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تدش زا هک شش تعاس نامه مدوب هتسناوت اهنت
متسرفب مایپ انسح یارب ، مدوب هدش رادیب سرتسا

. میآ یم هدکشناد هب رترید هک

ره ار متیور ناکما هک یهاگتسیا نیا رد لا ح و
رد و هتسشن یتخرد هیاس رد درک یم مهارف هظحل
ما هقایق نوچ و دنچ زا ما یشوگ کیرات نیرکسا

. مدرک یم لصاح نانیمطا

یعس ار ما یکبلعن ردق هب انیم لوق هب یاه مشچ
اما ، منک تلا ح شوخ یمک ژه مرف ددم هب مدوب هدرک
ما هدروخن تسد و نهپ یاهوربا هیاس ریز لا حره هب

. دوب ریذپان ناکما یرما ،

نیا و شیارآ رکف رد ال صا زورما هب ات هک اصوصخم
. مدوبن لئاسم

اهوم یارب دیدج گنر لمع یدازآ رد نم یوزرآ اهنت
هتفگ زب هچاپ هب انیم لوق هب یاهوربا ندرک بترم و

. دوب ، ما یکز تسا

هک دز یم ار مشچ میاه لیبس مجح ، دوب بوخ زاب
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ریز زا ، دش یضار هدکشناد هب مدورو لا س رد نامام
. منک یلا خ هناش نانشیگنس نزو راب

هک مدوب ندش هدیدن سرتسا و هفایق شب و شش رد
و امیسکام هب مهاگن ، ما یکیدزن رد یقوب یادص اب

نتشادرب اب هدیشک نییاپ هشیش یارو زا هک یدرم
. داتفا ، تسیرگن یم ارم یدود کنیع

؟ منک شا یهارمه متساوخ یم اعقاو

؟ یرکف هچ اب

. متخانش یمن ار درم نیا هک نم

نایرج نم رد تجاجل و میمصت کی ، لا حره هب اما
. دوب نیون یناجیه و هبرجت دنمزاین هک ، تشاد

نم راکنا مامت اب مبلق نیریز یاه هی ال رد هک دنچره
نایرج ، درم نیا زا قیمع ندمآ شوخ سح کی

. تشاد

لوق هب هک یدنخبل و اه مشچ ندید اب مبلق نابرض
. تفر باال ، دوب هناتسود DONYAIEشدوخ
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. متساخرب اج زا

. متشادرب شنیشام تمس ار منیگنس یاه مدق

هرابود یهاگن و ندش مخ اب و مدوشگ للعت اب ار رد
. متسشن ، شم سال ندینش و وا یاه مشچ هب

مشچ هب هرابود یهاگن نودب و مارآ ، متسب هک ار رد
سالم. : متفگ ، دروبشاد هب هریخ ، شاه

یم نم هک تخادنا هار هب یلا ح رد ار نیشام
. منک سح ار شهاگن ینیگنس متسناوت

؟ یبوخ -

؟ بوخ

. مدوب ینامیشپ و تلا جخ کی قرغ رتشیب
DONYAIE
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؟ هچ دید یم مه اب ار ام یسک رگا

. منود یمن -

؟ ینود یمن ارچ : تفگ وا و متفگ تسار و کر

ال... صا حاال... ات نم ... بخ ... ینعی ... مسرت یم نم -

غولش یاج تسین رارق مه نم ... منود یم -

هجوتم یزادنب رب و رود هب مه هاگن هی ... تمربب
تمربب مزادنیم هچوک سپ هچوک زا مراد یشیم
. مراد ومدیدج قیفر یاوه نم ... هنوخ یاچ

. دوب دلب بوخ ار مبلق و نهذ اب یزاب

. دیسر یم رظن هب یلا ع یدایز مه شیادص تینما

مشچ نآ زا دش یمن هک ییامرگ و بلق توق کی
. دیشوپ

و مزادنیب شتمس هب ار مهاگن ، دش ثعاب امرگ نیا
. دنارب بل هب یدنخبل مه وا

لدم یاه شیر و لیبس لیخ ریز شیاه بل DONYAIEهتبلا
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. دوبن مولعم شدیدج

. دمآ یم مشوخ لدم نیا زا

مه شا هتسکش ینیب مدرک یم فارتعا دیاب یتح و
. تسا هتسشن شوخ بیکرت نیا هب

. درک مهاگن مه وا

ناطیش هچب رتخد کی هب راگنا هک یتلا ح و دنخبل اب
. درگن یم

؟ یدیدنسپ -

ار تلا جخ و فراعت ادتبا نیمه زا اعقاو درم نیا
. رانک ، دوب هتشاذگ

ینوا : متفگ شا یتخس مامت اب اما روطچ مناد یمن
. ما هراک یچ نم ... هدیدنسپن دیاب هک

. درک مهاگن

. دنخبل نودب راب نیا

. رکف رد قرغ و
DONYAIE
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. دوب هتشغآ رهز هب یمک راگنا ما یفراعت یب
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ار میولگ نادجو باذع راگنا اما ارچ مناد یمن
ریگ نماد توکس نیا فیطلت یارب هک دیبسچ مکحم

؟ مدرک تتحاران : متفگ ، اضف

نامه زا ، چوپ یاه مارتحا نایم ندز اپ و تسد زا
نیا هب رطاخ هب هشیمه و مدوب رازیب یکدوک

و تحار ار ما یردپ لیماف یاهرسپ نم هک عوضوم
مثحب نامام اب مدز یم ادص دنوشیپ و دنوسپ نودب
تحار وا اب دوب هتساوخ ثایغ یتقو لا ح و دش یم

ات دوب هدمآ دیدپ هک یناکما نیا متسناوت یمن ، مشاب
تسود هک یروط ار وا ، رابجا هنوگره زا رود DONYAIEهب
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. مشوپب مشچ ، منزب ادص ، مراد

رد ربارب و دیچیپ رهش باال یلا وح یتخرد رپ هچوک رد
زا هک روج و عمج و کچوک ناروتسر غاب کی

هب و درک کراپ ار نیشام ، دیراب یم یتولخ شتانجو
هدومن ناشجک هک ییاه بل اب و تخادنا هاگن میوس
یتفرگ نادجو باذع ، یتخادنا وتکلتم : تفگ ، دوب

یییلیخ ... هدنبات یبوخ یلیخ وت ؟...
. شاب تدوخ بقارم ... ادخ هب یفیح ... یییبوخ

اه فرح زا هک نیا اب مه نم و دش هدایپ نیشام زا و
مبنجب مدوخ هب مدرک یعس مدوب هدز تام ، شنحل و

. منامن بقع وا زا و

مدیسر وا هب و متشذگ هک بآ یوج یزلف لپ یور زا
یروخ ییاچ : تفگ و درب شیاه بیج نایم تسد ،

؟

، شرانک مروضح تاظحل نیلوا هب تبسن ار ما هلوک
ح رد و مدومن اج هب اج هناش یور یرتشیب یتحار اب
: متفگ ، متخادنا یم هاگن هچوک رساترس هب هک DONYAIEیلا
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. نووارف

نوا ور لخاد ورب : تفگ هک ، دش ما ینارگن هجوتم
. مایب مدب وشرافس نم نیشب غاب هت تخت

. مدش دراو وا زا رتولج

یلیخ غاب نایم بآ ضوح و هایگ و لگ زا رپ یاضف
. دناتسیا زاب تکرح زا یا هظحل ارم و دوب کمناب

و ابیز سکع کب ات ، دوب مهارمه انیم نیبرود شاک
یارب یرنه قوف قوف قوف انیم لوق هب

. متفرگ یم ناممارگاتسنیا

یم ارم و هداتسیا رترود یمک هک یدرم هتبلا
، تشادن نم رکف اب یتافانم چیه شپیت و تسیرگن
اضف نیا رد یبلا ج و وحم هنیمز سپ تسناوت یم

. دشاب

میلگ یور و متفر ، دز هراشا هک یتخت تمس هب
هتخوس نایلق لا غز رطاخ هب شیاج دنچ هک یشرف

. متسشن ، DONYAIEدوب
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اب و هداتسیا ناوخ شیپ تشپ و رترود هک وا هب
هب هک یا هرهچ شوخ و شوپ شوخ درم اب تمیمص

فرح ، دشاب اج نیا بحاص ، دروخ یم شتانجو
مدق متمس دعب یقیاقد وا و متخادنا هاگن دز یم

تمس و دنک اپ زا ار شا یناتک یاه شفک و تشادرب
یی باال تمسق رد ار شناتسد و تسشن تخت رگید
راگنا : تفگ نم هب هریخ و دومن زارد شرانک یتشپ

. هدموا تشوخ اج نیا زا

منهذ رد هک یفرح ینیسح و تسار هشیمه لثم
. مدروآ نابز هب ار تشاد نایرج

مه ام ... تسین نتفر ناروتسر لها دایز ماباب ... هرآ -

انیم اب هگا ...کال میایمن اهاج روج نیا دایز شرطاخب
هب نومق عال رطاخ هب مه نوا هک میایب انسح و

. میریم هاگشناد کیدزن نومه ینتسب

درگ هاگن ، تشاد مغ زا یتلا ح هک یدنخبل اب وا
یم دایز هیمس و نم : تفگ و دناخرچ غاب یاضف

شنوخ ... هن ... اه هشیمه مگب هک هن ... DONYAIEمیدموا
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هراد هلصاف اج نیا ات هقیقد تسیب هک ... ناتسرهش
یم میدوب یهاگشناد مه هک یتقو نوا ... تسه
نوا ، ینوی زا مدش جارخا نم هک شدعب ... میدموا
شدوخ رهش دازآ هاگشناد نامهم وجشناد هگید مه

. دموین ... دش

باتب _ نم _ رب #
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یچ شدعب : متفگ و مدش اج هب اج میاج رد یمک
؟ دش

اب و داد نم هب و تفرگ غاب یاضف زا ار شهاگن
، تسب یم شتارطاخ ناج هب راگنا هک یدنخزوپ

. درک دزمان شدعب هامود : تفگ

یتفرن رتدوز ارچ وت : متفگ و دیرپ باال میاهوربا
؟ یراگتساوخ
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ار هلمج نیا یتحاران زا یتلا ح اب اما ، ارچ مناد یمن
. مدرک نایب

: تفگ و دناخرچ شتسد نایم ار شلیابوم یشوگ
ومرهاوخ ... لزغ ات مدوب هتفگ لوا زا نم

هشن لیمکت شیزیهج و هریگن جاودزا مسارم ... مگیم
ییاج هب ندرک ربص هام شش ... مرادن جاودزا طیارش

. دروخ یمنرب

یلا ق هدش ردک یاه لگ هب ار مهاگن و مداد ناکت رس
. مداد گنر مرک

؟ مدرک تتحاران -

شرف دنب مهاگن هک لا ح نامه رد و متخادنا باال رس
روبجم مه نوا دیاش ... مدش یرکف : متفگ ، دوب

... هدش

و یلا م تیعقوم هرسپ ... هدشن روجم ... هدشن -

یلکشم رپ نم هثم ... هیکوا یلیخ شیگداونوخ
هرسپ متفر تفرگ مروز مدیمهف هک لوا زور ... DONYAIEتسین
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مه اب لبلب و لگ یلیخ مدید دعب ، مدب یلا مشوگ ور
وت تسد .. نوبایخ وت نریم هار نراد

... لا حشوخ ... تسد

لماح هک شیاه بل هب ار مهاگن و متخادنا باال وربا
. متخود ، دندوب یکاندرد دنخزوپ

روطنیا دیشخبب ... هدوب دوخیب یلیخ نوتطبار سپ -

ردقنیا هنرگو ... هدوب روط نیا نوچ ... امگیم
ج رسپ وت بخ ... تسین یقطنم نم رظن هب ... عیرس
ایلیخ رظن هب .... اااااهن نم رظن هب ...کال یتسه یبلا

یم ششوخ تزا حیرفت هساو بخ ... دیاش
هتشادن تتسود ینعی ... هن ... یگدنز هنرگو ... هدموا

. هگید بخ

متاملک درد متساوخ یم هک نیا و مندز فرح کبس
نکمم راک نیرت تخس ، دشارخن ار شبلق و نهذ

. دوب

یاج هک یخلت دنخبل و دوب میاه مشچ هب شهاگن
. دنازوس ار ملد ، تفرگ ار شدنخزوپ
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ییاتفو هی مدآ یلو ... منود یم وشمه ... منود یم -

یارچ نیا ینعی ... هخآ ارچ هسرپب شفرط زا داوخیم
کان ومدآ ... هشیم تخس ... هنوم یم مدآ وت شرخآ
حا ات یشادن وت ... هیدب لا ح هی ... هنک یم توا

منوتب و هشب هگا ینعی ... یشاب هتشاد هک مه راذن ال...
. هدرد یلیخ هفرط هی قشع ... ینک شبرجت مراذیمن

مخا و داتفا راک هب منابز سپ ، میوگن متسناوتن
. درک مه رد یمک ار شیاه

تروز طقف ... یدوبن شقشاع مه وت نم رظن هب -

... نیمه ... هدرک تلو نوا هک هتفرگ

ار مندوب کر تباب مناجیه زا هدش داشگ یاه مشچ و
. متخود شیاه مشچ

. دوب تکاس

. دنام تکاس

یسولپاچ و فراعت نارازه اب نوسراگ یتقو یتح
شنابز زا ناخ ثایغ و دیچ تخت یور ار DONYAIEتاشرافس
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. داتفوین هظحل کی
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اب ، دوب مربارب هک ییورمین همرق یواح باقشب هب
ثایغ رکف رد قرغ هفایق هب و مدز یم هبرض قشاق
. مدرک یم هاگن شربارب باقشب هب شا یگریخ و

... ااااامتشادن یروظنم نم -

. میوگن متسناوتن

یمن ار رگیدمه مه دایز درم نیا و نم لا ح ره هب
یم وا تاساسحا هرابرد ، نم رظن نیا و میتخانش

. دشاب هابتشا تسناوت

مشچ مدرک رکف ، دز ینابرهم دنخبل و درک هک DONYAIEمهاگن
M
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. دنراد یصاخ ییابیز شیاه

وتناحبص ارچ ... تسین مهم -

. هرشحم شورمین همرق ؟... یروخ یمن

هب ار تشوگ زا یا هکت قشاق اب و مداد باال وربا
ندروخ تشوگ لها دایز نم : متفگ و مدنار یرانک
ندروخ زا دایز یلو ... ااااامتسین نیرتجو ... متسین

زاب هدرک خرچ ...حاال دایمن مشوخ یا هکت تشوگ
. هرتهب

فیرعت هرابرد ، دوب هدش گنخ یدایز راگنا ما هفایق
یاه هشوگ هب تسد و داتفا هدنخ هب وا هک تشوگ زا

مشچ هب مه دایز شا هدنخ عنصت ات درب شمشچ
. دیاین

نم ... هرادن یلکشم ، یدنخب یاوخیم االن -

یم هرخسم ونم دیشرف مشاداد هشیمه ... مراد تداع
. تحیصن مئاد مه ماباب نامام ... هنک

. دوب یبوخ زیچ راگنا شا هدنخ یادص و DONYAIEدیدنخ
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. تخاس هریخ دوخ هب ارم هاگن هک دوب یبوخ زیچ

ناجنف اب و مهد نایاپ ار مهاگن یگریخ مدرک یعس
ار دوخ ، دوب هتخیر میارب هک یاچ کمناب یکیمارس

. مزاس مرگرس

یبلا ج رتخد -

یاچ ... تافرح ... تاراک ... تفایق ... تمسا ... ایتسه
یسول زیچ تاباب نامام ... تییاذغدب ... تندوب روخ

. اااامینومدوخ نداد هعماج لیوحت

ار وا و تسشن شنامشچ نایم تسرد ما هرغ مشچ
. تخادنا هدنخ هب رگید راب

و وش هلا خرسپ دعی ، میروخب یاچ راذب حاال -

. وگب تساوخ تگنت لد یچ ره

اب هک یلا ح رد نآ زا دعب و دش رت راد همادا شا هدنخ
یم بقع ار شا یناشیپ رد هتخیر یاهوم تسد کی
هدنام اج تارثا اب و دش لیامتم یمک متمس هب ، دنار

نوا هب دیاب مه یگبنج یب : تفگ ، شا DONYAIEهدنخ
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. منک هفاضا نویسکلک

هیکت یتشپ هب و مدیشک بقع ار دوخ ، وا سکعرب
ناشندش راد شک رد یعس هک ییاه بل اب و مدز

زا شیب یزوسلد نویسکلک نوا هب : متفگ ، متشاد
. اااامدموا تاهاب تخوس ملد ... نک هفاضا مه دح

. میاه همع همه حاورا هرآ

... و دز کمشچ دعب و دیدنخ زاب

... شکمشچ هب تنعل

ال... صا شتانجو مامت هب تنعل

****
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هک یضغب اب و مدوب هدرک ورف شلا ب رد ار متروص
یم راک هب ار دوخ یعس مامت ، دوبن رادرب تسد
یریثات مبارخ لا ح رد ، نامام یاه تبحص ات متسب

. دشاب هتشادن

تهج یب و دوخیب نم همه نیا اباب -

ور هنوخ نیا رد یسک هگید ، منک یم در راگتساوخ
و بیع دب ال نگیم ... هن وگب دعب نایب راذب ... هنز یمن

جل ... نایب اپ کوت هی یاوخیمن یراد یداریا
یمن تیذا ونم ردقنیا هک وت ... دیشروخ ... نکن

و مارگاتسنیا نوا تارثا مه انیا دب ...ال یدرک
. هربون یدوخرس ردقنیا هنرگو ... هگید هتمارگلت

. مدوب رت هار هب رس ، مناتسود همه هب تبسن هک نم

باختنا اب و لا س و نس نیا رد متساوخ یمن حاال
؟ یدوخرس دش یم ، منک جاودزا وا DONYAIEیاه
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. متساوخ یمن یروز یتخبشوخ نم

ال یصحت و بوخ لغش ، مدیدج راگتساوخ هک مریگ
ریز زا هک ییوا کش یب اما ، تشاد هیلا ع ت
زا مادک چیه ، دوب هدش در نامام یاهرتلیف

. تشادن ارم یاهروتکاف

. منک یگناوید وا اب مناوتب هک متساوخ یم یدرم نم

هدایپ میورب ، دهد داهنشیپ شدوخ اه بش هک یدرم
. یور

سوه ، بش همین ود تعاس مدوخ دننام هک یدرم
. دنزب شرس هب نادیم یور یزور هنابش ینتسب

زاف و دهدب شوگ کیزوم مدوخ دننام هک یدرم
. دنک یناوخ مه دهاوخب مه تسار و پچ و درادرب

. دنادنخب ارم هک متساوخ یم یدرم نم

. دوب نیا نم یارب یتخبشوخ

. راد هدنیآ و بوخ لغش و الت یصحت DONYAIEهن
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و نامام نیا اب اه حاال حاال نم ، کالم هص خال
. مدوبن ندش سورع مدآ ، شیاهرتلیف

: تفگ هلا ن اب ، مدیشک نوریب شلا ب زا هک تروص
دعب ... مریگب ومسناسیل لقادح راذب ... ادخورت نامام

ردقنیا ال صا ... دایب مه راگتساوخ مراذیم ... مشچ
زاب یشورفلگ ینوتب گال هتسد اب هک دااااایب مراذیم

؟ هبوخ ... یدانق شاینیریش اب و ینک

یور زا دز یم دایرف ار شیتنابصع هک یتروص اب
نتفر نوریب لا ح رد و تساخرب مقاتا نادرگ یلدنص
یسک ات نیشب ... هناخ لوتا رتخد راگنا حاال : تفگ ،

. هنزب ور هنوخ نیا رد هگید

. دش رتشیب مه مضغب ، شتتفر هب

. دوب تسود میارب هشیمه نامام

. مدش هدکشناد دراو نم هک ینامز ات هشیمه

یسررب و نم یمئاد نمدرک کچ هب درک عورش یتقو
. دشن قباس لثم رگید نامطبار ، میاهدمآو DONYAIEتفر
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، دیمهف یمن ار میاه هتساوخ و اه فرح هک لا ح و
. مدش یم باذع ریگرد نم

ییاهنت رد انیم لثم شاک مدرک یم رکف یتح یهاگ
رد یشاوح ردق نیا و متفر یم و مدمآ یم مدوخ

. دوبن ما یگدنز

دوب هدرک داجیا نم رد یمربم زاین مریگ نماد ضغب
. منزب فرح یسک اب ات

... هک مداد تسکت انیم یارب تباب نیمه زا
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؟" یتسه "

. DONYAIEدوبن
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دلوت دیرخ یارب نیمار اب متسناد یم مه انسح
. دنراد رارق نیمار هدازرهاوخ

... بخ و

. دش ثایغ ما هنیزگ نیرخآ

سالم" "

ود زا دعب اما ، درک یم دیماان ارم تشاد مه وا
... هک داد خساپ هقیقد

" ینارون سالم "

نیا و مدرب یم رس هب مدوخ تلا ح نیرت کیرات رد
. درک مرت ینافوط هملک نیا اب درم

دش راک هب تسد وا زاب هک دوب ینارون هملک هب مهاگن
... هک تشون میارب و

؟" هتفرگ تلد "

؟ دیمهف اجک زا

... هک تشون زاب ، مدادن هک DONYAIEخساپ
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نکن تیذا ... ناج ینارون هزور ود شمهلک ایند "

" ونم نیبب ... وتدوخ

... هک متشون و مدز دنخبل مضغب نایم و مدیزگ ار مبل

". یتسین یندید "

. داتسرف هدنخ یجومیا میارب

. دش یزاس ریوصت منهذ رد شا هدنخ

. مداتفا هدنخ هب نم و

دوخ یارب ییاج نم یگدنز مامت رد ، تشاد درم نیا
. درک یم هطاحا

زا یزرم هب نم لد و دش یم مکحم شیاپ یاج وا
. کیدزن یگبنج مک
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؟" مینبب ومه ادرف "

. مداد یفنم خساپ یلطعم یب

. ار رگید کسیر کی ناوت هن ، متشاد ار شتقو هن

یور دنخبل نم و داتسرف تیمولظم یجومیا میارب
. تسشن میاه بل

یهورگ ژه ورپ اه هچب اب حبص ادرف ... منوت یمن "

متحا ... مینوسرب رصع ات وراک میشاب ینوی دیاب میراد
رخآ ... مباوخب متسود انیم هنوخ مه وبش نم اال

". هغولش مرس کال هپاشکرو مه هتفه

اب دعب و تیقفوم یوزرآ و داتسرف یکوا کی میارب
. داد نایاپ ار هملا کم یریخب بش

ترپ مدوخ یایند نایم نم و داد نایاپ ار هملا کم وا
. مدش

هک مردام اب شا هلصاف ، مدرک یم رکف هک DONYAIEییایند
M

AM
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یم نآ رد هک یطیحم هب دوب هدش دودحم شراکفا
. تسا دایز یدایز ، تسیز

یم هابتشا نم و تفگ یم تسرد نامام دیاش ال صا
ندشن کرد سح کی ریگرد نم لا حره هب اما مدرک
. داد یم قوس یزابجل تمس هب ارم هک مدوب

*******

یور فده یب و درک هتشغآ بکرم هب ار وملق انیم
. داد شتکرح ونایرباف یاوقم

ریخا زور دنچ نیا زا مفیراعت ربارب رد ینخس یتقو
اب ار مبل هدمآرب تسوپ سرتسا اب ، مدینشن وا زا

؟ هیچ ترظن : متفگ و مدیشک مناتشگنا

و دناشن مهاگن رد ار شیاه مشچ و داد ولج بل
تهب هدنک تسوپ و کر وشفرح نوا : تفگ

یم ... ییوت حاال مهم ... داوخیم قیفر طقف ... هتفگ
هراب نیلوا یتقو ینوت یم ؟... یشاب قیفر طقف ینوت

یشیم هطبار ریگرد رسپ هی DONYAIEاب
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مرب و رود نوچ ... هنوسآ نم هساو ؟... یشن شقشاع
مراد کش ... وت یلو ... هدایز اه هطبار لدم نیا زا

. تهب

. متشاد کش مه مدوخ

رد ییاج نم ، دوب ارجام ینیب شوخ هک کش ال صا
درم کی هب یجیردت تشاد هک متخانش یم ار مدوخ

. تخاب یم لد متاروصت زا رود

یشوگ نیرکسا هب ار مهاگن ، جیسم فیتون یادص
. تخود

؟" هلا ح هچ رد ژت ورپ .... یشابن هتسخ ، سالم "

. دوب نم هب شساوح

. دوب ما یگتسخ هب شساوح

مه ار شنامیا و نید ، مدوجو رد صاخ یاج نامه و
. دزابب تساوخ یم

DONYAIE
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. دمآ رد تکرح هب دروبیک یور متسد

نم ... راهان هتفر نیمار اب هک انسح ... یسرم سالم... "

". میدنوم انیم و

. داد ار میاوج هک دیشکن هقیقد هب

؟" نیدروخ راهان "

ولج بل و متخادنا یهاگن سپیچ هدش مامت تکاپ هب
... هک متشون و مداد

ال." عف میدروخ سپیچ "

رد و دیشک لوط شنداد خساپ هقیقد دنچ راب نیا
... هک دمآ وربا و مشچ انیم تدم نیا

مشوخ شزا .... اااااتسه تهب مه شساوح -

. هیلا حاب قیفر ... دموا
DONYAIE
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. دوب هداتفا شیوشت هب مهذ اما دش جک میاه بل

یارب ار اپون تقافر نیا متسناوت یم یک ات نم
؟ مشاب هتشاد مدوخ

و تخود نیرکسا هب زاب ار مهاگن جیسم فیتون
. دناسر نکمم دح نیرتداشگ هب مد رد ار میاه مشچ

تعاس مین ات کیپ ... مداد شرافس راهان نوتارب "

یرتشم ... هدش باسح ... تدکشناد مد هرایم هگید
". مگنز یم تهب ... مراد

زا یشوگ هک درک واکجنک ار انیم راگنا مبجعتم هاگن
، روابان یا هدنخ اب و دناوخ ار مایپ و دیشک متسد

شزا هراد دیشروخ ... هیتول یلیخ نیا اباب : تفگ
. دااااااایم مشوخ ااااااعقاو

. مدرک هاگن ار انیم اهنت

. دوب هدمآ مشوخ ثایغ زا مه نم

. دوب هدمآ مشوخ یلیخ

هدمآ دوجو هب نم رد ، ندمآ شوخ زا رتارف یزیچ
DONYAIE
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. دوب

*******

باتب _ نم _ رب #

95_ تراپ #

نم هب ینابصع و تسب ار پاشوتف دیدج ری ال انیم
... هک دیپوت

کش تهی ؟... ینز یم تشه و شیش ارچ وت -

یلا ح هچ یرصع زا اگین ... متشاد قح ، متشاد
اب داوخب ، تقافر زج هرسپ نیا مریگ نصا ... یتسه
ال صا ... یشب مه شقشاع مریگ ... هشب هطبار دراو وت
یم لوبق تداونوخ ؟... یروخ یم هطبار درد هب وت

؟ DONYAIEننک
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زا هک یدب لا ح هب هجوت یب و مدیشک مه رد وربا
نم : متفگ ، دناود یم هشیر مناج رد شیاه فرح
. متسین هبنج یب مه اردقنیا ... مشیمن شقشاع

. مدوب

. مدوب هک ادخ هب

. مدوب هبنج یب مه اهردق نیا زا رتشیب

میور هب هک دوب مرکف نیمه هناشن مه انیم دنخزوپ
. دیشاپ

: تفگ ، دوری هناخرپشآ تمس ات تساخرب هک اج زا
؟ تلما ای یراد تسود ورمین

یزیچ نم یارب : متفگ و مدوب ریس رهظ یاذغ زا
. نکن تسرد

... هک دمآ شیادص اما ، دوب هدش جراخ مدید زا

. یروخ یم مه وت ، منک یم تسرد -

. دوش دنلب ما هدنخ یادص ، تشاذگن ثایغ DONYAIEمایپ
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رکشت گنل .... ااااتسین بلا ج شفرط هی تقافر "

" تدج رس سرپب یلا ح هی یلو متسین راهان هساو

ندوب قیقر نازیم زا نوچ ، مدوب هدرکن رکشت
. مدیسرت یم هظحل نآ رد متاساسحا

باتب _ نم _ رب #
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... هک متشون ثکم اب شیارب

مارب متساوخن نم هک ینایرج رد بخ یلو منونمم "

". یتسرفب اذغ

... هک تشون انآ میارب

؟" یراد وشتیعقوم ؟... منزب گنز منوت یم "

. تفرگ سامت ینآ هب وا و متشون هاتوک هلب DONYAIEکی
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. مدرک رارقرب ار سامت مبل ندیزگ اب

. یرایمن مک نوبز زا دایم مشوخ ینعی _

ندناچیپ هب ما هراشا تشگنا و دمآ شک میاه بل
. دش لوغشم ما هناش یور هداتفا یوم

. طقف مگیم ور هتسرد هک یزیچ نم _

. دیدنخ

. دز شا هدنخ یزاسریوصت هب تسد منهذ مه زاب

. مدش یم ییایح یب نهذ ریگرد متشاد نم

. یبوخ یلیخ وت رتخد -

هنوخ تسین تتخس : تفگ ثکم اب و دیدنخ زاب و
؟ تتسود

تفیش بشما شنامام ... تساهنت انیم -

. هرفس مه شاباب ... هتشاد

. دوب کوکشم یمک ، شا هرابود DONYAIEثکم
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یم ماش ... مدروخن ماش ؟... تمنیبب مایب هشیم -

نوبایخ لودج بل مینیش یم ایب تتسود اب مریگ
. هییاهنت زا رتهب ... میروخ یم

رییغت زیخ مین هب هپاناک یور یگداد مل تلا ح زا
تشاد یم رب مدق متمس هک ییانیم هب و مداد عضوم
یلوگنم لگ داشگ راولش نآ اب اعیرس واو مدز هراشا ،

و دنابسچ ما یشوگ هب رس و درک دنت اپ متمس شا
... هک تفگ زاب ثایغ

تسین تسرد و هتخس ینک یم کف هگا حاال -

اذغ ... تمنیبب متفگ یلو .... یراد قح ... هرادن یلکشم
. هراد فیک وت اب ندروخ

کی اما ، روطچ مناد یمن نم و دمآ وربا و مشچ انیم
. تارب منک یم جیسم وسردآ ... ایب : متفگ هعفد

تکرح زا مدوخ تهب و انیم هدز قو یاه مشچ
، دش یمن طیارش نیا رد هک دوب یزیچ ما یراحتنا

. تشاذگ یعقو نآ هب

زاس همین هناخ زا کاخ تشم تشم ، دش یم اهنت
DONYAIE
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یب و یروعش یب نیا اب تخیر نم رس رب وربور
. ما یتاذ یگبنج

باتب _ نم _ رب #
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انیم ، مدرک عطق ار سامت هک یهاتوک یظفاحادخ اب
یلا ح رد نم و دز هجریش نم یور شلکیه مامت اب

... هک مدیلا ن ، متفر یم ورف هپاناک رد هک

. دیرپ منهد زا ادخ هب -

مامت اب و درشف رتشیب متروص یور ار شیاه تسد
وت کاااااخ ینعی ... ترس وت کاااااخ : تفگ شصرح

شرخآ ادخ هب ... تنتفگن هن نیا اب ریمب ... ترس
. یشک یم DONYAIEوتدوخ
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ح رد و متشادرب اوه زا یقیمع سفن ، شنتساخرب هب
، مدرک یم تکرح شقاتا تمس شرس بقع هک یلا

. مدیم لوق ... مشک یمن ومدوخ : متفگ

. متشک ار مدوخ اهراب ، اهدعب نم اما

... یا هلیسو ره هب

... یا هرطاخ ره اب

نیا هب و مدز مدوخ ساسحا لتق هب رمک اهراب نم
. میوگب هن متسناوتن ندنک ناج

ار انیم هداوناخ یی ال یو هناخ رد شسامت اب یتقو
هک مدید ار یدرم ، متشذگ رد زا وا هارمه و مدوشگ

و هدز هیکت زور ود نیا هب تبسن یتوافتم نیشام هب
. تسام راظتنا رد تسد رد اذغ یذغاک تکاپ

و مدیشک ما هعنقم هشوگ هب یتسد سرتسا یور زا
درک ارجام همیمض مه هرغ مشچ و داد له ارم انیم
: تفگ ، ثایغ تمس هب دنلب مدق ود نتشادرب اب و

؟ وت یراد DONYAIEناروتسر
M

AM
NOE



. دیدنخ ثایغ

متسناوت یم اهراب و اهراب نم هک ییاه هدنخ نآ زا
. منک یزاسزاب منهذ رد ار شا هظحل هب هظحل

. تفرگ ملیف شیاه هدنخ زا ، دش یم شاک ال صا

هب ناوت مامت اب مغ هک یتاقوا یارب ، درک شا هریخذ
. تخات یم مناج

هتفر مراد قیفر هی یلو ... هن هک ناروتسر – ثایغ
. هنغور وت منون هگید هدرگرب ... هنیبب یزپشآرس هرود

. دیدنخ انیم

نایم متسناوت یم ، ثایغ هب شا ینیبدب همه اب
ثایغ هب تبسن ، قیمع ندمآ شوخ کی شیاه مشچ

. منیبب ار

نم هب ثایغ هاگن ، تسشن نابایخ لودج هبل هک انیم
. داتفا

مامت هلصاف نامه زا و هدشن رود هناخ رد زا هک ینم
. متسیرگن یم ار شتانجو
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نم و هدیشوپ یگنر درز و یرتسکاخ یشزرو تس
مشچ زا وحم یا هیاس ، هچوک قرب ریت غارچ رون ریز

. مدید یم شیاه

؟ یایمن ارچ ؟!... ینارون – ثایغ

یاه مدق نتشادرب اب و مدرک رت نابز اب ار میاه بل
هچوک هب تشپ و ور هدایپ هب ور انیم رانک رد یهاتوک
رانک رد یتناس یس یا هلصاف اب مه ثایغ و متسشن

. تفرگ یاج نم

نیا مدرک یم سح اما ، داد یمن یصاخ نلکودا یوب
. دراد یباذج یوب درم

. دوب وا صتخم طقف راگنا هک ییوب کی

یریمن ارچ ؟... ارچ یروخ یم نوریب ماش – انیم
؟ نوتتنوخ

باتب _ نم _ رب #

98_ تراپ #
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یود ره تسد هب ار یذغاک شکور اب چیودناس ثایغ
رارق نم یاپ رانک ار هباشون یاه یطوق و درپس ام
ماباب هک شیپ لا س هس زا : تفگ نایم نیا و داد

. تسین نوا هک منیشب یا هرفس رس همتخس ، تفر

؟ هگم هتفر اجک تاباب – انیم

. دروخ هرگ شخر مین هب نم هاگن و درک ثکم ثایغ

. یقاب راید – ثایغ

تمس هک یچیودناس انیم هک مدید مشچ هشوگ زا
هب مهجوت مامت یلو ، تفرگ نییاپ ار درب یم شناهد

شیولگ و دز چیودناس هب گرزب یزاگ هک دوب یثایغ
. دروخ میظع یناکت

دیاش مدرک رکف نم و دش اج هب اج شیولگ رد یزیچ
. دعلب یم شناهد رد همقل هارمه ار گرزب یضغب

. دوب هتسشن مه نم نت ناج هب هک یضغب

. هنک تمحر ادخ ... مفساتم : تفگ مارآ انیم
DONYAIE
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. دز دنخبل و تخادنا هاگن نامتمس هب ثایغ

. دز یم مخز مدآ مشچ هب هک اه نآ زا

ونوتماش ... هتحار ملا یخ ... هزرمآ یم – ثایغ
. مینزب بوخ یافرح ... نیروخب

و داد رارق شبش هحولر س ار فرح نیا مه انیم
. درک عورش

یا هگید قیفر ، یرب یاوخ یمن هنوخ حاال – انیم
اب رابود ؟...کال یشب بارخ شرس یرب یرادن
هشیمن لیلد ، یدرک تساخرب و تسشن دیشروخ

. هک یشب هلا خرسپ ردقنیا

دوب هدیسر مناهد هب هزات هک یا همقل و دیدنخ ثایغ
. دیسام اج نامه ،

. تشادن یصاخ هدنخ

. یلومعم ییادص اب یلومعم هدنخ کی

... DONYAIEاما
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... نم یارب

. دوب صاخ ، یتنعل هبنج یب نم یارب

. منک صاخ ار درم نیا متساوخ یم مدوخ راگنا نم

... ار شتکرح ره

... ار شا هدنخ یتح

قیفر اتود : تفگ ، تفرگ نایاپ شا هدنخ هک ثایغ
تمدخ تحت نوشیکی هک مراد ناتسلگ هبامرگ

هتفر مه ییکی نوا ... هموناخ انسح امش تسود
ینیشن بش درد هب طقف مه اقفر هیقب ... هنیبب هرود

. نروخ یم هتفه رخآ یاه

، مدش رظتنم و مدروآ نییاپ ار متسد رد چیودناس
. دسرپب یرگید لا وس انیم

باتب _ نم _ رب #
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. دراذگب تساوخ یمن مک مورب شنابرق مه انیم

؟ نیردارب رهاوخ اتدنچ حاال – انیم

هرقن ... همدوخ زا رت کیچوک مراد شاداد هی – ثایغ
س و نس مه مراد مه رهاوخ هی ... هنوا هساو یشورف

یم کیتن ژ هراد ... تسا هدرک دقع ... تسامش لا
. هرادباسح مه شرهوش ... هنوخ

؟ هیچ نوشمسا – انیم

نایم نیا و تخادنا نامبناج هب یهاگن ثایغ
توکس رد و هنامولظم یلیخ هک ینم هلا وح یکمشچ
روفغ ... ما هدنب ثایغ : تفگ و دز ، مدرک یم شهاگن

. مرهاوخ لزغ ... همشاداد

رد ار شرس و تخدنا باال وربا میهفت هناشن هب انیم
، شا همقل نداد ورف اب و داد تکرح یدومع تهج

؟ یا هراک یچ تدوخ : تفگ

ره نتسب اب وا و متخادنا هاگن ثایغ یاه مشچ هب
DONYAIE

M
AM

NOE



یلا ح ، نم هب شهجوت نداد ناشن و شمشچ ود
. درک ریزارس مبلق هب یبیرغ

. دوبن مناوت رد شفصو هک یلا ح

یرتشیب راشف اب و دناتسیا هظحل رد ار مبلق هک یلا ح
. تخاس روبجم تکرح هب

یب شتعرس نم بلق زاب مه تفرگ هاگن هک ثایغ
درس قرع نتفرگ هار ، لا ح نیا هب یتح و دوب تیاهن

. دوب هدش نوزفا مه مرمک هریت رد

. مراد نیشام هاگنب – ثایغ

ار شنیشام ینآ ندش ضوع لیلد دش یم حاال
. دیمهف

رتشیب شش و تسیود هب تبسن ار امیسکام نم هتبلا
. متشاد تسود

نم ساو ینوت یم ... لللللویا : تفگ و دز یتوس انیم
، نک یضار اباب هک زیمت و رت و بوخ یرت ادزم هی

؟ ینک روج DONYAIEهشاب
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لیبموتا هرابرد ثایغ و انیم ار شدعب قیاقد مامت و
ات مدرک ار مش تال مامت نم و دندرک تبحص مه اب
یا هلصاف اب هک یدرم تروص هب ردقنیا میاه مشچ

. دوشن هریخ ، دوب هتسشن مرانک کدنا

. مداد یم بآ ار دنب متشاد نم

. شمتفرگ یم مکحم دیاب

. دوب یتخس راک

. مهد شماجنا ، مدوب روبجم اما

باتب _ نم _ رب #
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شردام سامت رطاخ هب انیم ، یظفاحادخ تقو
. منک رکشت ات مدنام نم و دش هناخ یهار رتدوز

هریخ شتروص هب ، هچوک ناج مک غارچ رون DONYAIEریز
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یم دنخبل متروص هب بیج رد تسد وا و مدش
. دیشاپ

مشچ زا ار مهاگن و مدرک سیخ نابز اب ار میاه بل
. یدیشک تمحز ... نونمم : متفگ و متشادرب شیاه

یبوخ بش وت رطاخ هب ... منونمم تزا نم -

مگرزبردام هنوخ وت متسشنن اهنت شلقادح ... متشاد
ردقنوا مه ...حاال مدروخ ماش .... منک رکف هیمس هب و
رکف هگید ... مدیباوخ هنوخ مسرب هک ما هتسخ

. نویم نیا هرادن دوجو یدوخیب

ملد ات مدنک ناج و مدیشک ناهد هب ار میاه بل
. دریگن

. ینودب یلیخ دیاب سپ ومردق -

بل یور ، دوب هدش شهاگن ریگرد زاب هک مهاگن
. دنام ، تسشن ناشناج هب نابرهم یدنخبل هک شیاه

هگا یتح ... منود یم وتقافر نیا ردق نم ایند هت ات -

. ینارون هبوخ ملا ح وت اب .... یشابن زور DONYAIEهی
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شنیشام راوس و درک یظفاحادخ هلمج نیا زا دعب و
. تفر و دش

. مدنام نم و

. رذگهر یب هچوک کی و مدنام نم

. دوب هدنامن رگید هک یلد و مدنام نم

******
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. دش راگدنام نم راگزور رد و دمآ ثایغ

یارب مبلق رد نآ زا رت مهم و یگدنز رد یصاخ ییاج
. دروآرد تیکلا م هب دوخ

کی عقاو رد نم و دوب یرازاب درم شدوخ لوق هب وا
لباقم رد ار شا ییاراد یگداس هب هک حول هداس مدآ

. تشاذگ جارات هب چوپ و DONYAIEچیه
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لددرد مدمه مدش شلباقم رد و مداد ار مبلق نم
مان هب دیسر یم یمدآ هب اه نآ همه رخآ هک ییاه

. هیمس

شمامت ، میداد یم شوگ هک مه ییاه کیزوم یتح
لد هک تشاد کاندرد هدروخ تسکش نومضم کی

. دیشک یم ریز هب دوخ اب مه ارم

شساوح هک یدرم یاه ییاهنت مدمه ، مدوب هدش
. منزب فرح مراد زاین مه نم ، دوبن

. نم لد اال ، دوب زیچ همه هب شساوح هک یدرم

انسح و دوب ارجام نیا مدآ نیرت نارگن انیم و
. شنیرت زادرپایور

زا ار مساوح و هداتسیا مرانک مکحم و تفس انیم
مشوگ ریز انسح و درک یم ترپ ، تفر یم هک یلد
اتسار نیا رد و تفگ یم یقشاع و قشع یایازم زا
یم ناج شون انیم تمس زا یناهد وت کی یهاگ

. DONYAIEدومن
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مک زور ود زا منت ، مدیشک هک ار نیشام رد هریگتسد
هب ژه ورپ ندناسر یارب ییاهن یاه تالش و یباوخ
. دوب ریشکاخ و درخ ، نامریگ تخس داتسا تسد

مداد هیکت یلدنص یتشپ هب رس ، هاگن یب و متسشن
... هک مدیلا ن و متسب مشچ و

رس ادخ ونیمار نوا ینعی ... مهل ... ثایغ ما هتسخ -

نوا زا دعب ... میش تحار انیم و نم ، هروشب هتخت
هب نیا زا میراذب هگا انیم و نم رس وت کاخ ، مه

. هشب نومیهورگ مه انسح ، دعب

ار مندرگ و دوشگ ار میاه مشچ ، شا هدنخ یادص
. دناخرچ شتمس هب مرن

نابرهم یاه مشچ اب ارم و هدز هیکت نیشام رد هب وا
اب هک نم لد هب تنعل و تسیرگن یم شا هدنخ و
. دیرخ یم ناج هب یبیجع لا ح کی شهاگن نیا

. مدوب یا هبنج یب مدآ نم ، انیم لوق هب DONYAIEکال
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هشیش هب ار مهاگن و مداد شک مارآ ار میاه بل
رب ، بورغ َلِبق زا هک یرون هب و متخود ملباقم

. متخادنا هاگن ، دوب مکاح هدکشناد تولخ نابایخ

یم ار یتسد هک یلا ح رد و دز تراتسا ار نیشام
یوئاکاکریش و کیک هی میریم حاال : تفگ ، دناباوخ

نم ... هشب نوزیم تلا ح وت ، ندب رب مینز یم یتشم
. هشب شوخ ملا ح مک هی منک تاگن ، ما هتسخ مه

؟ دش یم شوخ نم هب ندرک هاگن اب شلا ح

رد زاورپ هب فرح نیا اب مبلق ، دیابن نم تقو نآ و
؟ دمآ یم

مهم ردق نیا لا ح هب ات سک چیه هک یدیدب دیدن نم
و منک زاب ار متشم ، متشاد قح ، مدوب هتشادنپن

DONYAIE
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. دروخ رس ملد مراذگب

وهللا... هب متشاد قح

هدنناوخ دیدج گنهآ لا ح ، درب متسیس هب هک تسد
. درب امغی هب ار مشوخ لا ح ، نامق عال دروم

یتشاد هک یچ ره ، نم یاپ هب یداد "

ین شاج هنوخ نیا یوت ، ارچ نم هب تنعل

مملبق ریگ نم ینم قشاع وت

" ملق نیا ماکشا ، همتسد مامشچ

زییاپ ریگرد رهش هب و مداد یرانک هشیش هب ار مهاگن
. مدش هریخ ، تسشن میاه مشچ نایم هک یکشا اب

وت یارب هتخس ، نم لا ح هب ور نم "

وت همامت تراک ، نم مامت هب فت

متسین هگید نم یلو ، وت لا م نم

" متسیاب دیاب ، متسیاب دیاب اجنیا نم و دیرب DONYAIEدیاب
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؟ مورب متسناوت یم

شدوخ یارب ارم بلق مامت هرذ هرذ ، تشاد هک ییوا
؟ منک اهر متسناوت یم ، ار درک یم

. مدش یم داتعم متشاد نم

.... شندوب داتعم

.... شندید داتعم

.... شندیشک سفن داتعم
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هیکشم شاهوم ، نوا یزور هی دایم "

هیک شهب مگیم نم ، هسرپب یک ره

همتفر هیازور ، همتارطاخ DONYAIEنوا
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" هرتفد یارعش نیا مومت ینعم نوا

. تشگ یمن زاب شاک

هدنام درم نیا رکف رد هک مان هیمس رتخد نآ شاک
. تشگ یمن زاب ، دوب

دنتفر یم یظفاحادخ یب هک ییاه مدآ مامت هب تنعل
. دنتخاس یم هرفح کی هدنام هک ینآ بلق رد و

ششومارف درم نیا هک تفر یم یروط لقادح شاک
. درک یم

. میدش یمن مه ریگرد ردقنیا ثایغ و نم شاک ال صا

. مدش یمن شداتعم نم شاک

. تفرگ یمن اپ تقافر نیا شاک

شنتفر دعب نم ، ینعی نم دعب وت "

شندروآ اداب دیاش ، درب داب هک یگرب

درم تاه هزیگنا ، مگ وت و مریم نم

" شندرگ حیبست نوا اب ، سکع هب یدش هریخ
DONYAIE
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؟ مدش یم هچ ، درم نیا نتفر دعب نم

؟ دش یم رت یلا خ ردقچ ، نم یلا خ یایند

همغ نیا ریگلد ، همه زا مریگلد "

همه قشاع وت ، ماوت قشاع نم

وت بلق نم ، درب ور نم بلق نوا

" هنزیم خرچ یه ، هاگن اوه ور بیس یلو

؟ دیشیدنا یمن شتنایخ هب ارچ

؟ تسناوت یم روطچ

... شا یریگرد نیا هب تنعل

یب یاه نتفر مامت هب تنعل هک قح هب و
. یظفاحادخ

. دمآ یمن دنب هک ، نم یاه کشا هب تنعل نایم نیا و

باتب _ نم _ رب #DONYAIE
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، میدوب هدروخ هناحبص نآ رد لبق راب هک یا هفاک هب
کیرات رد و مدش هدایپ عیرس یلیخ نم و میدیسر
ندیخرچ زا لبق ار میاه کشا ، هچوک بورغ نشور

. مدودز ثایغ تمس هب

نم هب ادخ هک ییاه نشپآ زا یکی ، انیم لوق هب
تسناوت یم ییاه مشچ ، دوب هدرک اطعا دایز یلیخ

ار ششیپ تاظحل هیرگ زا یراثآ هاگ چیه هک دشاب
. درک یمن ادیوه

هب دنخبل ، مداتسیا شرانک و مدز رود هک ار نیشام
ییاچ ... مگب لوا نیمه زا : متفگ نم و دیشاپ میور

یکیمارس یانوجنف یروق نومه وت ... ماوخیم
منامام هب ، یدروآ سناش ... ماوخیم مه کیک ... هزماب

ماباختنا هنرگو تسین رتشیب مس کال تفه ات DONYAIEمتفگ
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. دوب رتشیب

مامت هب نم و دیدنخ و دش مخ بقع هب شرس
. مدش هریخ شتانجو

بقع هب هک یرس و شراولش بیج رد یاه تسد
و یرتخد ره یارب ، شرادادص هدنخ و دوب هتخادنا

ره یارب ، مروخ مسق اهراب مناوت یم هک وهللا هب
. دنک یربلد تسناوت یم یرتخد

ار شبوخ الق خا و مارم هک ینم یارب اصوصخم
. مدوب هدید

لا ح و مدوب هدرک هبرجت ار ندوب مهم وا اب هک ینم
. دش یم شوخ شندوب سح اب ملد

. میدوب مه قیفر هام کی هب بیرق وا و نم

نآ رد ندز فرح و هاتوک و مک شرادید هک یتقافر
. دوب دایز

یارب نامتایحور و تارظن مامت زا حبص ات اه بش ام
یم نیا زا رتشیب یزیچ هچ و میدرک یم تبحص DONYAIEمه
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؟ دنک هتسباو ارم تسناوت

. مدوب یضار مه تقافر مان اب یتح هطبار نیا هب نم

کی عورش ار شمان تسناوت یم انیم حاال
ار درم نیا متسناوت یمن نم اما ، دراذگب یزوسدوخ

. مراذگب رانک

. دوب درم یدایز هک درم نیا

. دوب زیچ همه هب شساوح هک درم نیا

... شرهاوخ هاگشناد هب

... شردارب لغش هب

... شردام ییاهنت هب
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. دوب نم هب شساوح یتح

ترپ یهاگ عمج ساوح نیمه ، نایم نیا هک مریگ
... دش یم مه

... درک یم شومارف ارم لد هک ترپ ردقنآ

. مدوب درم نیا ریگرد نم ، ریسافت نیا همه اب اما

زا ، متشادرب شا هدنخ زا یتخس اب هک ار میاه مشچ
مدرک در ار هراوف و ضوح و متشذگ گرزب یبوچ رد
. متسشن ، میدوب هتسشن لبق راب هک یتخت هبل و

یاه یناتک کون هب و مداد بات تخت هبل ار میاهاپ
. مدش هریخ مگنر یکشم

. مدش یم ضوع مک مک متشاد نم

. مدرک یم ادیپ تارج

. متفاب یم مه هب غورد مه یهاگ

رانک متسناوت یم هک دوب غورد و تارج نیمه اب DONYAIEاما
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، درک یم شوخ ار ملا ح مه نامز مه هک مشاب یدرم
. دوبان مه

؟ یرکف هچ وت -

و راد شیر هت تروص ات میاه شفک کون زا ار مهاگن
مدیشک باال شتاک شوخ و هدیشک یاه لیبس

... رکف وت : متفگ و

یفرح متسناوت عیرس یلیخ هک " وت " میوگب متساوخ
. مدرک تسرد ار دوش هعجاف ، تفر یم هک

تابر اب راگنا نومداتسا ... هتفه نوا ژه ورپ رکف وت -

. مدش هتسخ ... هفرط

و درک عمج شنت ریز ا شیاپ کی و تسشن تخت هبل
نداد بات هب نم دننام هب و دومن نازیوآ ار یکی نآ

. شتشاد او

سود اب هدلب طقف ... هنک نوتکمک نیمار وگب -

؟ رود رود هرب شرتخد

شتمس هب ار متروص و مدناشن هرهچ هب مخا
DONYAIE
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شتسد زا ... ااااایراین وشمسا : متفگ و مدناخرچ
. مراکش

. دز دنخبل

. دوب بیجع هک یدنخبل

. تشادن ییاج ، هظحل نیا رد هک یدنخبل

. تفر شیاه بل دنخبل اب نم لد و دز دنخبل وا اما
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؟ یشیم ینابصع گنشق ، ردق نیمه هشیمه -

َلِبق زا هدش کیراب یاه مشچ هریخ ، هدز تام
. مدش DONYAIEشدنخبل
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؟ تفگ هچ

؟ گنشق تفگ

؟ مدش یم ینابصع گنشق

هک دوب کحضم یدایز راگنا ، ما هدرب تام هقایق
هدز تام نم زاب و تخاس لدبم هدنخ هب ار شدنخبل

. دناشک یگنگ هب رتشیب ار

صاخ هک ییادص و هدش مخ بقع هب رس نامه اب
. دوب

هی ... متندوب رتمولیک رفص نیا قشاع ینعی ینارون -

مدآ لد ... تدوخ ینیبب دیاب ینک یم بجعت یروج
یکشیه رخ ... یدیشروخ یفیح ادخ هب ... هریم

و فافش یاشچ نیمه اب روط نیمه وت ... ایشن
یتسه ینیچ کسورع ... یگنشق تموصعم

تاگن طقف هچقاط رس تنراذب دیاب ... یراگنا
ردقنوا وت منک یم کف ییاتقو هی یتح ... ننک
مه روخش ال اتراچ هاگن هساو هک DONYAIEیگنشق
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وت تتشاذگ ، درک تچیپ هچقب دش یم شاک ... یدایز
. هنوخ هجنگ

فرح هب ارم ات درب نامز مه ، شرخآ هلمج یخوش
. دناشکب

. هرجح رصع راگنا ؟... یچ هگید : متفگ ات مدنک ناج

ینارون ردقنیا ادیشروخ مه رجح رصع وت یتح -

. ندوبن

. مدرم قح هب

... رخآ هلمج نیا اب

، ما هبنج یب ادیدش هک ، دوب هدرک زاربا انیم هک ینم
یرخآ نیا اب و مدنک ناج لبق یاه هلمج مامت اب

. مدرم

. مدرم هک ادخ هب
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هب و مدیشک ما هعنقم هشوگ هب یتسد یبصع
، دروآ یم ار نامتاشرافس یواح ینیس هک ینوسراگ

. متخادنا هاگن

رارق نامنایم ار یسم ینیس ، دنخبل اب هک نوسراگ
یور مناخ دیشروخ حرط هب ار مهاگن ، تفر و داد

. متخود یکیمارس یروق

ود رد و تفرگ تسد هب یروق و دش مخ ثایغ
تمس هب ار اه ناجنف زا یکی و تخیر یاچ ناجنف

. داد قوس نم

؟ کل وت یتفر ؟... دش یچ -

، دوب هداد له متمس هب هک یناجنف زا ار مهاگن
. مداد شیاه مشچ هب و متفرگ

. دوبن شا یلا ح درم نیا

. درک یم هچ نم یتنعل بلق اب هک دوبن شا یلا ح
DONYAIE
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یضار ومنامام منوت یم منک یم کف مراد ... مبوخ -

؟ اه هچب اب مرب ودهشم یودرا هگید هتفه منک

. دوب یلا ع فرح ، ثحب ریسم رییغت یارب

. هدز کل ملد ... متفرن دهشم هتقو یلیخ مه نم -

هب ار شیاچ ناجنف و تشادرب نم زا ار شهاگن و
وتندوب ... دیشروخ یتسه هک هبوخ : تفگ و درب بل

. مراد تسود

. تفرگ انحنا باال هب میاه بل

. تشاد تسود ار مندوب

. دوب یلا ع ، دز یم راز هک یبلق یارب مه نیمه

*******
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گنهآ شلف ، دشاب مساوح هک دوب هداد مایپ انیم
حبص ات هاگباوخ و راطق رد ات مرادرب ار صقر یاه

. میناکرتب یلوق هب

یکاروخ تسیل میارب مئاد فرط نآ زا مه انسح
. داتسرف یم ار ، مدرک یم هیهت دیاب هک ییاه

تشرد تیاغ هب منامشچ ، شا هتساوخ نیرخآ اب
و دش قاتا دراو تسد هب هلوح نامام هک دوب هدش

، مدوب هداد رارق تخت یور هک یکچوک نادمچ تمس
. تشاذگ نادمچ لخاد ار هلوح و تفر

ادخ هب نیبب : متفگ هدنخ اب ، تسشن هک تخت هبل
تنوخلگ یاروئولآ زا شارب هگیم ... هگیم یچ انسح
بارخ شتسوپ هسرت یم ... مربب منکب گرب ات ود

. هدیعب ادخ هب یترق رتخد نیا ، ردام نوا زا ... هشب

و شدوخ هب ... هبوخ یلیخ اقافتا : تفگ و دز دنخبل
هی مه وت شاک ... هدیم تیمها شندوب نز و DONYAIEییابیز
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هصغ هرن تسد زا تینووج هک نیا و هدنیآ یارب مک
. یدروخ یم

مداد رارق مزیم هبل ار یشوگ و مدیبوک نیمز اپ ناالن
زا ... هرذگب هامدنچ نیا راذب ... ادخورت نامام : متفگ و

مراذیم یگب یراگتساوخ ره ... لوبق نوتسبات
مه هک یمدآ ات ... دایب مراذیم طقف مه نوا ... دایب

. مینک یم لمحت مه هشاب مرکف

، دیسر هار زا یسک ره هب ور وت متسین لما هک نم -

. هشاب دایز تباختنا هنیزگ راذب مگیم نم ... مدب

میاهوم ، کمن اب یکمشچ اب و مدز شیور هب یدنخبل
یمی مال شیارآ و ابیز سابل هب هراشا اب و مدز رانک ار
. یدرک لگشوخ : متفگ ، دوب هدناشن هرهچ رب هک

هک یلا ح رد و تساخرب اج زا و دمآ یزان هرغ مشچ
یدرگرب و یرب ات : تفگ ، تفر یم قاتا رد تمس

یشن مگ ... ایشاب بظاوم یلیخ ... منهد وت دایم مبلق
. مسرت یم شمه ییاوه هب رس هک سب .. DONYAIEدیشروخ
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: متفگ و مدیبوک یناشیپ هب تسد و مداتفا هدنخ هب
مدش مه مگ دصرد هی ؟... ما هچب ردقنیا .... ناااااامام
مهب راذب .. سرتن ... ادخ هب همیشوگ ور پا همه نیا ،
مریم ماتسود اب مراد لا س همه نیا دعب ... هبسچب

؟ مراد قوذ ردقچ ینود یم ... ترفاسم

، شیاه مشچ هنیمز سپ رد دش یم یلو ، دز دنخبل
. دید ار منتفر یتیاضران

رگا ات مدرب ما یشوگ هب تسد ، دش جراخ هک قاتا زا
تیور ار تسا هدمآ اهرتخد تمس زا یرگید مایپ

و تسشن مناج هب ناجیه ، ثایغ جیسم اب هک منک
. متسشن مراک زیم نادرگ یلدنص یور
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". مزا یریگ یمن ربخ ؟... ییاجک "
DONYAIE

M
AM

NOE



دعب و هدرک تکجیر ار مسامت وا هک شیپ زور ود زا
هتفگ ، تسا غولش شرس هک نیا زا هاتوک یمایپ اب

. مشابن شمحازم ات مهدن یمایپ مدرک یعس ، دوب

یمایپ اب تسناوت یم ، تساوخ یم شدوخ رگا وا
. تسا هتفرگ هار ما یگدنز رد زاب هک دنک الم عا هاتوک

با هچقاط ، مه یمک ات متشاذگ رانک رجز اب ار یشوگ
. مشاب هتشاذگ ال

ال صا ، دشاب مشچ رد دایز هک یرتخد ، انیم لوق هب
. دیآ یمن مشچ هب

آ اب و مداد رارق نادمچ نورد ار ما یتحار یاه سابل
قاتا هدنامزاب رد هب یهاگن ، ما یشوگ مایپ رگید مر ال

رد تمس ، هجوت بلج نودب و مارآ و متخادنا
سفن ، تکرح نیا اب و متسب ار نآ و مدرک تکرح

هب تسد و متشاذگ مه یور مشچ و مدیشک یقیمع
، دیسر یم رظن هب یداعریغ یمک ششبوک هک یبلق
ار مهاگن و متسشن منادرگ یلدنص یور زاب و مدیشک
باال راوید هب هک یگنر ذغاک هب یشوگ نیرکسا زا DONYAIEلبق
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. متخود ، دوب هدنابسچ زیم یا

یزیچره سپ زا ینوت یم و یتسه یوق یلیخ وت "

". یایبرب

. مدوب هتشون شیپ اه هام ار هتشون نیا

. دوب نم یگدنز غورد هتشون نیا

یتح یزیچ چیه سپ زا و مدوبن یوق یا هرذ نم
. مدمآ یمنرب مبلق نابرض لر تنک

باال هچقاط مامت ، متخود هاگن هک نامتچ هحفص رد
. تفر اوه و دش دود میاه نتشاذگ

یتفرعم یب هزور دنچ ... یدن باوج یراد قح "

وملا ح مه وت تسه مساوح یلو ... مدرک
نوزیمان شراشف زاب ... مدوب منامام ریگرد ... یدیسرپن

زا ... منومب شنوخ مدش روبجم یزور دنچ ، دوب هدش
تسیب هدروخ لکشم هب مانیشام زا یکی مه رو نوا

". مدمآ و تفر وت یراهچ و

. داد یم حبضوت
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حیضوت ار شندوبن هک مدوب مهم شیارب ردق نآ
. دهد
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یشوگ چات دروبیک یور ، نم هزاجا یب میاه تسد
. دندمآرد تکرح هب

؟" هبوخ نوشلا ح تنامام "

... هک داتسرف میارب ینآ هب

؟" ینک یم راک یچ ؟... یبوخ وت ... هبوخ منامام "

فعش زاب و متخود نادمچ هب ار مهاگن و مدیزگ بل
جوم مدوجو رد میاهوزرآ زا یکی هب ندیسر

. تشادرب

یاه هچب اب ادرف ... منک یم عمج وماه هلیسو مراد "
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". دهشم یودرا میرب هرارق ینوی

. دادن یخساپ اما ، دوب نی ال نآ

؟" تشاذگ تنامام وهی روطچ "

تمس رد هلصاف رتم ود اب هک یبوکراوید هنیآ هب
هک یداش دنخبل و متخادنا هاگن ، تشاد رارق مپچ

میاه بل یور ، دوب ما هتساوخ هب ندیسر هرمث
. درک ادیپ یرت بان هولج

متسنوت انسح و انیم کمک اب یدون هقیقد هگید "

". ماربا ور ... ثایغ ملا حشوخ یلیخ ... منک شیضار

. مامت و داتسرف دنخبل یجومیا میارب

؟ شندمآ ، دوب نیا

، مدش یرگید مایپ رظتنم بش یاهتنا ات ردقچره
. دشن ادیپ یرثا

کال مه هرفندنچ هورگ و نادمچ دنب ار مدوخ مه نم
، تفر تهج یب هک یثایغ زا مرکف ات مدرک میاه یس

. دوش ترپ
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نودب ترفاسم راب کی یداش تسناوت یمن زیچ چیه
. دریگب نم زا ار نتفر هداوناخ

. شبیجع راک و ثایغ یتح

********
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زا و مداد یم ناکت ار میاه هناش اه هچب هارمه
کی تعاس مه نآ ، عمج نیا رد یلا حشوخ ندش
شتیفرظ رگید هک یراطق هپوک نایم رد بش همین

اپ زا رس ، درب یم رس هب نکمم تلا ح نیرت لیمکت رد
. متخانش یمن

، شا هناوید صقر طسو مئاد هک ییانسح لوق هب DONYAIEو
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مناخ هک دوب اه االن ، درب یم ورف یشوگ رد رس
نوریب راطق هرجنپ زا ار نامکیاکی و دیایب ینابر

. دزادنا

مه هب یردنب تلا ح هب ار شیاه تسد فک هک انیم
.... هک دز داد و دناسر نم هب ادص ، دیبوک یم

نم رانک هتعاس ود رادرو وتیشوگ نیا ایب – انیم
. هروخ یم گنز هراد

طسو تسرد هک نیرسن و انسح نت نایم زا ار مدوخ
و مشچ اب ار یشوگ و مدرک در ، دندیصقر یم هپوک
هب و مدیشک شتسد زا انیم صاخ یاه ندمآ وربا

صاصتخا شیارب یجومیا دنچ هک ثایغ مان ندید
رد زا رس یور ما هداتفا لا ش ندیشک اب ، مدوب هداد

متشاذگ و مدومنن یهجوت اه هچب کلتم هب و متشذگ
ناسنا همه ندناچیپ رد هک دهد ییانیم ار ناشخساپ

. تشاد ین ال وط دی اه

و مداد هیکت نگاو یورهار گرزب هشیش هب ار ما هناش
. مدنابسچ مشوگ هب سامت لصو اب ار DONYAIEیشوگ
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سالم. ولا -

یاه خرچ ندش هدیشک یوهایه نایم رد میادص
. دش یم مگ راگنا لیر یور ، راطق

؟ یبوخ سالم... -

؟ مدوب بوخ

. مدوب یلا ع

. دوب ما یدرجم رفس نیرخآ دیاش و نیلوا

رهز ار ریظن یب شیع نیا تسناوت یمن زیچ چیه
. دنک

. ما یلا ع -

ژی رنا مجح زا تسناوت یمن مه وا هتسخ یادص
. دهاکب منت نایم
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یم راک یچ یراد االن؟... ییاجک ... هبوخ -

؟ ینک

یم نآ یور ما هشیش کیدزن ناهد هک یراخب هب
اب ... مراطق وت : متفگ و مدیشک تشگنا ، تخادنا

. میتشاد ینیشن بش اه هچب

هب اه هچب هک ییادص و رس نایم زا ار شقیمع سفن
. مدینش مه ، دندوب هتخادنا هار

. هرذگ یم شوخ تهب یلیخ نم نودب سپ -

؟ وا نودب

یب تقافر نیا هب میتسناوت یم ردقچ رگم نم و وا
دوبن زا مینک هلگ هک میهد همادا ساسا و هیاپ

. یکی نآ ینارذگ شوخ رد DONYAIEرگیدمه
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، یراو یتنعل یلیخ یلیخ تروص هب هک ییوا و نم
. میدوب وا دید رد یزاوم طخ ود اهنت

مان ، هشیش راخب یور و مدرک رت نابز اب ار میاه بل
. متشون تشگنا رس اب ار ثایغ

یم شوخ تهب یلیخ نم نودب مه وت -

هنیا شیقطنم ؟... ییاجک ...حاال رد نوا هب نیا ... هرذگ
االن. ات یتفر یم باوخ دیاب

. دیدنخ

یم ار بلق هک بسچلد هتسخ یاه هدنخ نآ زا
. درشف

یگنتلد کی تدش زا میاه مشچ و درشف ار مبلق
. تسشن کشا هب هناروابان

منوتب حبص ات منکن مه رکف -

ات نورذگب شوخ ورب ... مشیمن تمحازم ... مباوخب
نیا ... مشب تاینورذگ شوخ محازم یباسح شدعب

. وت لا م ادرف ات هتعاسدنچ DONYAIEتصرف
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یور تفر یم تشاد هک ار مکشا هناد تشگنا اب
و هتسخ نحل هک یدنخبل اب و متفرگ ار دزغلب ما هنوگ

وت تمراذیم : متفگ ، دوب هدناشن مناج هب شباذج
. یشن ممحازم ... تسیل کلب

. گنشق تبش ... رتخد ورب ... ورب -

. دوب هدش مه رت گنشق وا ادص اب مبش

دوب هداد ریگ نیرسن ، متشگزاب هک اهرتخد عمج نایم
یم رد یزاب هدول انسح و دنک کچ ار ما یشوگ هک

. مخرچ یم نارتهب اه نآ زا اب هک دروآ

... انیم و

... انیم نارگن یاه مشچ تسد زا هک خآ

***
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هب و مدرک ترپ تخت کشت یور ار مدوخ هتسخ
هب و هداس مامح زا ، مه رد یا هفایق اب هک ییانیم
، تفرگ یم داریا الب ضاف یوب زیربل شدوخ لوق

. مهدن ناشن یا هجوت مدومن یم یعس

مشچ زا یکی ، دیبوک متخت زا نازیوآ یاپ هب هک اپ
... هک دیپوت وا و مدوشگ ار میاه

...حاال یدیپک یدموا حبص زا هدرب روش هدرم – انیم
مه ترایز لسغ هی ... ریگب شود هی ورب لقادح

وش دنلب ... میباوخب شمه هک دهشم میدموین ... نکب
. وش دنلب

هب مه ، دوب شیاهوم ندیشک وتا لا ح رد هک انسح
هرتخد : تفگ و داتسیا مرس باالی و دش هفاضا انیم
؟ هخآ یباوخ قشع وت ردق نیا ارچ ... سرخ

یتختاپ یور زا ار یشوگ و متساخرب اج زا ناج DONYAIEال
M

AM
NOE



نامام اب شیاهدنلورغ و انیم هب هجوت یب و هتشادرب
تحار زیچ همه تباب زا ار شلا یخ و متفرگ سامت

. مدرک

. دومن یم رت بلا ج میارب زیچ همه زا ثایغ مایپ و

". شاب ماتمحازم رظتنم "

. دوب شیپ تعاس کی یارب شمایپ و

و متخادنا شود یور هلوح و متخادنا باال وربا
: تفگ هار هنایم انیم و متفر مامح تمس
. اااااراینرد یزاب شل ردق نیا ... شابدوز

هدنخ هب ار انسح و مدرک شا هناور بلر یز یشحف
. متخادنا

برغم زامن یارب اهرتخد یقاب هارمه هک دعب یتعاس
یبیجع لا ح ، میدش یم مرح یهار ترایز و اشع و

. متشاد

یم شوارت مئاد مناج رد یبوخ لا ح و هروشلد کی
. DONYAIEدش
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شا یبرع رداچ انیم ، میتشذگ هک یدورو یسرزاب زا
دیمهف یمن هنز ارچ : تفگ مخا اب و دیشک رتولج ار

. مدرک شیلا ح ات دموارد منوج ؟... هتشاک مانوخان

و دناخرچ عماج نحص درگ هاگن هدرک غب مه انسح
. منک کاپ وم رژ درک مروبجم : تفگ
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یشوگ نیرکسا رد و متفر ود ره هب یا هرغ مشچ
، رس یور ما یبرع رداچ و هعنقم ندوب نازیم زا ما

. مدرک لصاح نانیمطا

. ترایز مرح وت میرب دعب ... مینوخب وزامن – انیم

نم و دناخرچ یم نحص درگ هاگن نانچ مه DONYAIEانسح
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. دوب دبنگ و اه هتسدلگ ریگ میاه مشچ

. دوب هدز هقلح میاه مشچ نایم کشا

راب نیا اما ، مدمآ یم اقآ سوباپ راب کی لا س ود ره
. مندمآ لا ح مه ، دوب توافتم ملد لا ح مه

ما یشوخ و رتشیب ما هروشلد ، میداتسیا هک زامن هب
. دش رت نوزفا

اب تاساسحا نیا ود ره نتشاد ، دوب یبیجع لا ح
. مه

. مدیسر متاساسحا یاهبف هب رگید ، رخآ هدجس رد

در ار نامدوخ ، یناسنا کیفارت نایم زا زامن زا دعب
. میناسرب یتسد الد وف هرجنپ هب ات میدرک

یاه سامت و دوب یشوگ دنب مئاد شساوح انسح و
همهمه نایم رد ار شیادص نم و تشاد یپ رد یپ

هک یهاگن و لا صیتسا و مخا نیا اب هک مدینش یمن
؟ دز یم فرح هک اب ، دناخرچ یم درگ

. دوب نیرسن اب دیاش
DONYAIE
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و مدناسر مرح رد ربارب ار مدوخ اه هچب زا رتدوز
یور امرس دوجو اب هک درک مبیغرت ، تیعمج یدایز
زا و منیشنب ، دوب نهپ نحص رد هک ییاه شرف

. منک ترایز هلصاف نیمه

نایم رایس هسفق زا ییاعد باتک ، نتسشن زا لبق
و مدیزگرب ار تولخ یا هشوگ دعب و متشادرب نحص
عمج ملا یخ مه ، دنا هدید ارم انسح و انیم هک نیا زا

. دش

هک مدناوخ ار هللا مسب و و مدز هیکت راوید هب رس
رانک کدنا یا هلصاف زا ار انشآ یرطع و روضح

. مدومن سح مدوخ

هک یدولآ کشا هساک ات اعد باتک یاه طخ زا مهاگن
یم رظن هب رتابیز ار شنایم لسع مجح ناشیخرس

. مدناشک ، دناشن

. دز دنخبل

. تفرگ مارآ ما DONYAIEهروشلد
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. تشاذگ مه یور مشچ

. دش نوزفا ما یداش
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. درک هرش میاه مکشا

؟ ارچ ماد یمن

. درک هرش اما

. دش جراخ نم تسد زا

. متخیر کشا و مدنابسچ میوناز هب یناشیپ

درک یم هچ هراچیب نم اب تشاد ، یناسنا مجح نیا
DONYAIE؟
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؟ دنک تقافر تساوخ یم

؟ نیمه طقف

. درک یم ملظ تشاد هک ادخ هب

ملد لا ح ، اه ملظ نیا اب هک مدوب یمولظم نم و
. دش یم بوخ

مدموا اعقاو هک نیا زا ؟... ینک یم هیرگ ارچ -

؟ یدرک ضغب مشب تمحازم ،

. دیزرل ما هیرگ نایم هدنخ زا میاه هناش

مشچ نایم زاب ار مهاگن و متشادرب وناز زا رس
؟ یدموا روطچ : متفگ و متخود شیاه

یکوا شنیشام ... دایب تساوخ یم نیمار -

تسود و تشاد ومرح یاوه ملد مه نم ، دوبن
شا یهارمه ... مشب تاندرک یشوخ محازم متشاد

. مدرک

و دناخرچ متروص درگ هاگن وا و دمآ شک میاه بل
یلیخ هک یروج نیا ... دایم تهب رداچ هچ : تفگ

DONYAIE
M

AM
NOE



. یرت ینارون

هب یرتشیب تعرس اب دعب و درک تسیا هظحل رد مبلق
. دش لوغشم ما هتسب خی یاه نوخ ژ اپمپ

. سب و دوب نم لد یناریو راگنا شتلا سر ، درم نیا

. مدرک میاعد باتک دنب و مدیدزد شیاه مشچ زا هاگن

؟ دیمهف یم ار ملد فرح ادخ

نماض تسناوت یم ، دوب ییایند نماض هک اضر ماما
؟ دزادنیب متسد رانک درم لد هب ارم رهم ادخ ، دوش

ینیگنس و متخیر کشا و مدناوخ اعد طخ هب طخ
مرظن رد ، شا یداب نشپاک رد هدیشوپ هک یدرم هاگن
ناج هب مد هب مد ار ، دومن یم هشیمه زا رت باذج

. مدیرخ

و زیر هشیمه لثم زاب و تسویپ نامعمج هب هک انیم
انسح مدیمهف ، درک ثایغ راب ار شیاه کلتم تشرد

لوگنم و لوگنش شدوخ لوق هب ود نیا ندمآ زا
. تسا هداد DONYAIEربخ
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مرح یکیدزن رد هاگشناد هک یلته هب تشگزاب یارب
و دوب دودحم نامتدم ، دو بهتفرگ رظن رد نامیارب

اهرسپ ، میور یم رازاب هب هک حبص ادرف دش رارق
. دنوش نامهارمه

. دندرک نامیهارمه مه لته ات

هب تسد هک ثایغ رخآ هاگن شیپ دنام ملد نم و
. درک یم هراظن ار منتفر بیج

. درک ما هناور یکمشچ رخآ هظحل یتقو دنام ملد

. تشگنرب و دنام ملد

**
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ور و تخادنا مه یور ار شا هدیشک یاهاپ نیرسن
وت : تقگ ، مداد یم خساپ ثایغ مایپ هب هک ینم هب

. اینز یم کوکشم یراد یلیخ

باال شا هدش هتسب یشوگرخ یاهوم ات ار مهاگن
میدقت الص خا قبط رد و هداشگ ار مدنخبل و مدیشک
وت همه نیا : متفگ و مدومن شکرابم یاه مشچ

... نم مه راب هی ... یدز کوکشم

هرغ مشچ و نامز مه نیرسن و انسح ندیشک وه
ار دیایب شک تفر یم هک یشین ، دش ثعاب انیم
هملقس عمج ار مساوح و میامن رتروج و عمج یمک

. مهد ، دز انسح هب هک انیم

مشچ هک یتحاران اب و مدرک عمج مکش رد ار میاهاپ
ثایغ رگید مایپ هب ، دوب هدناشن مناج رد انیم هرغ
هاگن ، دوب شا یلبق مایپ هب مخساپ مدع الم عا هک

. متخادنا

؟ هرسپ تسود هیضق – نیرسن

هک ییاچ کس فال تمس و تساخرب تخت هبل زا انیم
DONYAIE
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تشاد رارق قاتا هرفن راهچ یروخ هناحبص زیم یور
. درک تکرح ،

... هک متشون ثایغ یارب

"... هغولش مرس ...االن مدیم مایپ تهب "

. هدن مایپ رگید هک نیا ینعی رخآ هطقن هس و

. میدیخر یم نامز یزیچ ره یارب دیاب

تشاد هک یبلق و متشاد هک یشوخ لا ح نیا یارب
مزیزع یانیم دش یم بجوم و دیت یم زهعذدنا یب

. دوش هظحل ره زا رت نارگن

. تسا ینتفر ثایغ متسناد یم نم

دش یم مه یدنام رگا لا حم ضرف رب متسناد یم
. دش یمن دنننک شلوبق نم ردپ و ردام هک ینآ زاب

نایم نیا هک مدوب نم نیا لا جح ره هب
. متخوس یم

. متفرگ یم ار درد نیا یولج ییاج کی دیاب DONYAIEنم
M

AM
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هطبار نیا کاندرد لا صتا ندیرب شا هراچ رگا حاال
یم قافتا دیاب اما متسناد مین ، یزیچ ره ای دوب

. داتفا

ات مدیرخ یم ناج هب ار هطبار عطق نیا درد دیاب نم
. دنازوسن ار مناج ثایغ نتفر شتآ

رغرغ و داد متسد هب ار یاچ گرزب ناویل هک انیم
هتخیرن یاچ هیقب یارب ارچ هک نیا رس رب ار نیرسن
هب و مدش جراخ رکف زا ، تخادنا هار هب ، تسا

. مدز دنخبل انیم مخا نایم کمشچ

. دوبن قیفر DONYAIEانیم
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. دوب یدوخ یدایز

مهرم ، نم یاهدرد نایم تسناوت یم هک رتخد نیا
. دوب تسود کی زا رت یدوخ ییلیخ ، دشاب

، دزن وتلد ترسپ تسود ، نیرسن وگب وت – انیم
؟ ینک شضوع

. دوب فورعم سوهلا وب هب ام نایم نیرسن

رذگهر نیشام تیفیک هب هطبار کی رد شا یراگدنام
. تشاد یگتسب شا یگدنز رد یدعب

و درک ترپ شتمس تشلا ب انسح ، دیدنخ هک نیرسن
. هگنس تلد هک نربب وتروش هدرم : تفگ

. دوب گنس نم لد شاک

باترپ هک یا هداتفا تلا ح زا و دیدنخ ره ره نیرسن
و دمآرد هتسشن تلا ح هب ، تشاد ، شتمس هب تشلا ب

ینک روت یتسنوت وراگزور بوخ هی وت حاال : تفگ
انوا هگا ... هک نشاب نوسنا ادرم همه هشیمن لیلد
هوووووا ؟... مشابن ارچ نم ، نزور ود زور هی لا DONYAIEبند
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هک منورذگب یکی اب راب تلا سک یازور دیاب ردقنوا
. مدب تسد زا ور عونت االن هگا هرفک

هک دوب هدمآ رد ترفن تلا ح هب یدایز متروص راگنا
: تفگ و تفوک ما هناش هب هناش و دیدنخ نیرسن

؟ هیچ وت رظن انیم

وتشل هنیا مرظن : تفگ و دیشک زارد تخت یور انیم
. میباوخب ام یراذب تدوخ قاتا یرب ، ینک عمج

ب و تساخرب اج زا یتحاران یا هرذ نودب نیرسن
ریز : تفگ و درک ترپ انیم تمس ار انسح تشلا

. تسه مساوح ... ایتفررد نداد باوج

. تفر و
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مه نم : تفگ و داد اج انیم رانک ار شدوخ اما انسح
تلا خرسپ اب یلیخ وت .... منودب وترظن مراد تسود

؟ هیچ شهب تسح یتفگن حاال ات یلو ... یفرح یم

مشچ دش یم اما منیبب ار انیم تروص متسناوت یمن
. دومن سح ار شا هرغ

هن ... هتسود هی اعقاو ... هتسود هی نم ارب نوا – انیم
نم ... تسود اعقاو ... هن ... دیشروخ هساو ثایغ هثم
شله وت یتقو هنیمه هساو .... متسین دیشروخ هثم
نوچ ... مسرت یم نم ثایغ اب هطبار تمس یدیم
ندیرب لد و ندنک لد نم ... تسین نم هثم دیشروخ
میگدنز وت یقیمع سح ردقنوا متشادن ... هتحار مارب
دیشروخ اما ... یچ ینعی یکی ندوبن درد منودب هک
هتسبلد مه شسوتکاک هب دیشروخ ... هراد قرف
شتروپ و تراه هب هاگن ؟... یمهف یم ... تسا

نت نوا یتقو ... تسا هراچیب یلیخ دیشروخ ... نکن
یلیخ بشما ... تسا هراچیب یلیخ هنک یم هاگن وشل
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. دیشروخ دوب هراچیب تاشچ

مامت ، مدرک رکف نم و تفگ نم هب ور ار رخآ هلمج
هب ار تشاذگ اپ ما یگدنز نورد ثایغ هک ییاهزور

. مدنارذگ یگراچیب

و پات نآ اب هدش زیخ مین یانسح و دیکچ مکشا
گنر شهاگن و دید ار هنحص نیا ، شیابیز کراولش

. تفرگ یزوسلد

***

یم کچ یشوگ نیکرسا نورد ار شمشچ طخ انسح
رد تیعمج ماحدزا نایم ار مهاگن نم و درک
. مدناخرچ یم نیمار و ثایغ یوجتسج

؟ هرهق نیمار اب : تفگ مشوگ رانک انیم

هرهچ رد مهاگن و دش تشه و تفه میاهوربا
طخ ریگ نانچ مه هک انسح مخا زا رپ و تحاران

. تسشن ، دوب شمشچ

. دروخ یم روط نیا شتانجو DONYAIEهب
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هدرک لصاح سامت نیمار اب هرابدص حاال ات هنرگو
. دوب

رد ثایغ یادص ندینش هب ار ما هداد ولج یاه بل
تروص و مدومن نامرد و تسرد ، مشوگ یکیدزن

. تسشن وا کیدزن یدایز هاگن رد مهاگن و مدناخرچ

یکیدزن ات بشید هچ نآ مامت ، شنابرهم یاه مشچ
. درب مدای زا ار مدوب هدرک نیرمت دوخ اب حبص یاه
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سالم. -

زا یسفن متسناوت نم و دیشک بقع رس و دز دنخبل
. مرادرب مفارطا DONYAIEیاوه
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مهجوت ، متشادرب شنابرهم یاه مشچ زا هک هاگن
دش بلج خرس یاهزر یواح گرزب لگ هتسد تمس

ار انسح یاه مشچ و تشاد رارق نیمار تسد رد هک
. دوب هدرک یناغارچ

راب تقر تلا ح و انیم تمس هب هلصاف بال مهاگن
یف درم نیا هک مدیشیدنا و دش بلج شتروص

. تسا نم فارطا درم نیرت قشاع الف تخا اب عقاولا

. میتفرگ یم ازع مسارم انیم اب رود کی دیاب

نیمار هب هک یلا مر سردآ دیاب ، انیم لوق هب ال صا
ار شیوراد و میتسج یم ار دوب هداد قشع یوراد
درک یم ناج شون ، میتساوخ یم هک ینآ میداد یم

. دش یم نامقشاع و

هب ار شناهد زاب ثایغ هک دوب لگ هتسد هب مراز هاگن
لگ مه وت : تفگ و درک کیدزن مشوگ یلا وح ییاج

؟ یراد تسود

مشچ رد ، مهاگن هدز متام تلا ح اب و مدناخرچ هاگن
یارتخد همه : متفگ ، هریخ شخوش و نابرهم یاه
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زا هگا اصوصخم ... نراد تسود ندید تبحم ایند
مهم شتیمک ... نشقشاع هک هشاب ینوا تمس

ریزارس نوشلد وت هک هیبوخ سح نوا مهم ... تسین
. هشیم

ساوح اب تدم نیا وا هک یتاساسحا مامت لثم
. دوب هتخاس ملد هناور ، نم یارب شعمج

نیا زا یتیاضران و ییاذغ یاه هدعو ندش کچ لثم
. مریگ یم تسد ار نآ ، نشپاک ندیشوپ یاج هک

کال نایم ردقنآ اما ، دوب هدیرخن هیده میارب درم نیا
دوخ هتفیش ارم هک تشاد نایرج تبحم شهاگن و م

. تخاس یم

رازاب یدورو تمس انیم و دیشک بقع رس و دز دنخبل
ونوتایزاب سول نیا نینک شعمج : تفگ و داتفا هار

. مسق نآرق ورت

هراشا تسد اب ثایغ و دش دوشگ هدنخ هب میاه بل
وتنشپاک : تفگ سپس و منک تکرح لوا نم DONYAIEدز
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. تسه اوه زوس رتشیب رازاب وت ... شوپب
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. مدز نت دنخبل اب ار مدیفس نشپاک

ینارگن نیا اب نم و دوب شوخ شیاه لگ اب انسح
. یداع یلیخ

هب اج نیمه هفرط کی و هفرط ود قشع کی توافت
. دمآ یم مشچ

یم وت زا زونه هنوگچ ، ینم هابتشا ینم هآ وت "

وت زا زونه هنوگچ ، ینم هار همین رفسمه وت ؟! میوگ
" ؟! میوگ یم

. مدوب هدش ال تبم نم

یاه سابل اب هک یمادنا شوخ و تماق دنلب درم هب
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درم اب یتافانم چیه شا یشزرو تحار و هداس
. تشادن نم یاهایور

. دوب نم هب شساوح هک یدرم

هنت نم هب یسک ، شدوجو هانپ رد هک نیا هب یتح
. دنزن

رد هدنام تا همزمز هک ینم هاگ هیکت ینم هانگ "

رب هدنام تمغ راب هک ینم هانگ یب ینم هانگ مشوگ
" مشود

. داتسیا یا هزاغم ربارب

هک تفرگ یرسور هب تسد وا و مداتسیا مه نم
. درب یم لد شا یزییاپ راگن و شقن

یرادیرخ نم رظن اب و تساوخ یم شرهاوخ یارب
دنام یرس لگ تس شیپ نم هاگن و لد و دومن شا
. درک یم جرخ تیباذج ناوخ شیپ زکرم رد هک

. شمدیرخ یم ، تشگرب ماگنه دیاش

. میدیرخ یسابل هچراپ نامیاهردام یارب
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. دوب شساوح وا ار نارفعز و کشرز

ار یگنر یگنر یاه تابن و یلیبجنز یاه تابن بآ
زا هک تشاد راهظا ادیدش و دیرخ یم رباربدنچ

. دنتسه تابجاو بجوا

نیا لا یخ یب ارم و دروآ یم مبل هب دنخبل ، شیاهراک
ای هدکشناد یاه هچب زا یکی هک دنادرگ یم عضوم

. دننیبب مه اب ار ام نامیاه تسرپرس
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. دوب بوخ وا رانک زیچ همه

. تشاد هارمه هب مه یگنتلد هچرگ

. دوب بوخ مه زاب اما

یم هیرگ ملد هتفرگ نم ی هناخ ضغب نم ی هناهب "
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ییوت هشیمه نم ی هناقشاع شوخ لا یخ مهاوخ
" مهار نیرخآ

نیا نم اما متسناد یمن ار دش یم هچ هار نیا رخآ
و اه یروخدوخ مامت اب ار مدوب هداتسیا هک ییاج

، دناود یم هشیر مناج رد تشاد هک ییاهدرد
. متشاد تسود

تشرد و زیر یاه کسورع هک انسح و نیمار رانک
، دندرک یم باختنا انسح قاتا یارب ار نروکینوی
سرخ ندید اب اما ، ارچ مناد یمن نم و میداتسیا
یرادیرخ ثایغ نیشام یارب ار نآ ، یکمناب کچوک

. مدرک

هتشاد نم زا کچوک دنچره راگدای کی متساوخ یم
. دشاب

هب ور ما یرب یم هک وت ماوت یاپ هب اپ ماوت یادص "

نیا مدشک یم هک ماوت یانشآ نیرت هبیرغ یشوماخ
" یشومارف

. میدز مدق ار رازاب مه یاپ هب اپ
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ینتسب جیوه بآ ، زوس ناوختسا یامرس رد
خرس یاه هفایق هب انیم و میدیزرل و میدروخ

و وئاکاکریش یزوسلد تهج و دیدنخ رکرک نامدش
. درک ناج شون علو اب ار شکیک

روبجم راهان ندروخ یارب یتقو تشگرب ماگنه
. دز میادص ، میوش ادج اه نآ زا میدش

. مداتسیا شربارب

یناشیپ یور ات ار نشپاک رادزخ کاله هک ینم هب
. دز دنخبل ، مدوب هدیشک نییاپ

متمس یا هتسب وا و مداد خساپ دنخبل اب ار شدنخبل
. تفرگ
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مدیدن حاال ات : تفگ ، مدرک شهاگن هک یلا وس
دیشروخ یاشچ اما ... هنزب رس لگ موناخ دیشروخ
رس لگ دیشک یم راوه تشاد نم یوربور

. هشاب تکرابم ... داوخیم

. تشاذگ مه یور مشچ و

. دوب نم هب شساوح ردقچ

. مدوب میاه مشچ هب شساوح

. دوب منت یامرس هب شساوح

. دوب مرانک نارباع رذگ هب شساوح

... اما

. دوبن ملد هب شساوح

رتشیب ار مدنخبل ، دش یم رت نوخ هک یلد اب نم و
شتمس ار کچوک سرخ و مدرک رکشت و مداد شک

. متفرگ

تساوخ ادخ دیاش ... تنیشام هساو مه نیا -DONYAIE
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. نیشام هی هب درک تریگاپ

. دیشک مناتشگنا نایم زا ار سرخ و دیدنخ

. مدش ریگاپ دیاش -

... هن نم ریگاپ اما دش سرخ کی ریگاپ دیاش

مراد ولگ رد یدب یضغب هچ ینم مامت ان ینم مامت "

" مراد وزرآ زونه هک نیبب ینم لا ح رکف وگب و ایب

. میدرک یظفاحادخ یتقو تسشن منت ناج هب ضغب

؟ دز یم مقر نم یارب زورما زا رتهب راگزور ینعی

؟ تشاد دوجو ، رتهب راگزور ال صا

. مدرک یمن رکف

**
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ناوختسا نآ هب انیم هک ییامرس رد نحص نایم
نم و میدوب هتسشن اه شرف یور ، تفگ یم زوس

هتسدلگ و دبنگ هب شهاگن ثایغ و مدناوخ یم اعد
. دوب

. دوب ابیز شروضح تینما نیا

و درک یم زاب اج شدوخ یارب نم لد نایم هک نیا
ابیز ، تخاس یم دوخ هتفیش رتشیب ارم هظحل ره

. دوب

هار نیا هت رگا مدوب هدرپس اضر ماما هب نم
لد هب ار مرهم هک دراپسب ادخ هب ، تسا یتخبشوخ

. دزادنیب درم نیا

. مدوب هداد رذن هدعو اضر ماما هب نم

... ار شناشقشاع یارب تمدخ رذن

؟... دیشروخ مگیم -

شخر مین راپسهر و متشادرب اعد طوطخ زا مشچ
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. مدرک

یی طال ی اه هتسدلگ و دبنگ هب نانچ مه شهاگن
. دوب گنر

؟ یچ -

زیچ چیه اب ملا ح دوب تقو یلیخ ... هبوخ ملا ح نم -

رب مراد بشما ... مبوخ ...االن یلو ... دش یمن بوخ
اه تدم زا دعب راب نیلوا یارب ملا ح یلو مدرگ یم

ملد ... هتخس ... منکب لد منوت یمن ... هبوخ یلیخ
یم ... یلو ... منود یم ... هنوم یم نحص نیمه نویم
، بوخ لا ح نیا وت ، وت ... منونمم ... مگب متساوخ
هک نونمم ... دیشروخ نونمم ... هگنررپ تشقن یلیخ

. میگدنز وت یدموا

. تسیرگ نوخ ملد و دش هدوشگ دنخبل هب میاه بل

؟ دوبن رگم اه ینابرهم ماما ، اضر ماما

... درک یمن ادخ شیپ ار مدآ و ملا ع تطاسو رگم

؟ ارچ سپ
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... رخآ ارچ
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مه اب یتافانم چیه ما هداشگ دنخبل و رت یاه مشچ
قافتا نیا هجوتم ثایغ هک رکش ار ادخ و دنتشادن

. دشن

اتسود راک ... هبوخ تلا ح رکشورادخ ... رکشورادخ -

. هگیدمه لا ح ندرک بوخ ... هگید هنیمه مه

چیه رگید ، مدیشیدنا نم و تسب ار شیاه مشچ
یتحار و یلا حشوخ تصرف نیا متسناوت یم هاگ

؟ منک هبرجت ار لا یخ

؟ ار ابیز ترایز و ریظن یب دیرخ نیا

مرانک ار درم نیا روضح رگید متسناوت یم ال DONYAIEصا
M
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؟ مشاب هتشاد

؟ دیشروخ -

؟ هلب -

. میوگن مناج ات مدز لد لد

رد زاورپ هب مناج ، ییوگ یم هک دیشروخ میوگن ات
. دیآ یم

. منکن ینابرق شم کال هب ناج ات مدز لد لد

؟ ترایز میایب مه اب مه زاب هشیم ینعی -

. درک رت هزات ار ملد غاد

... منود یمن -

. تسش ار متروص ناج و دش کشا ، ملد شتآ و

. دنیبن ار میاه هیرگ ات مدنابسچ میاهوناز هب یناشیپ

. دنیشنن شیاه مشچ هب مرتشیب ندش درخ ات

... DONYAIEات
M

AM
NOE



لوق منود یم ؟... یدیم مهب یلوق هی دیشروخ -

مفقس هب دامتعا ردقچ یگیم االن منود یم ... یدیم
مقشاع هدب لوق ... وشن مقشاع اما ... اما ... اما

. یدیم لوق منود یم ... ماوخیمن باوج ... یشیمن

. تساوخن هک یباوج هب تنعل

. تساوخ هک یلوق هب تنعل

... نم هب تنعل

. مدش شقشاع رت لبق یلیخ هک نم هب تنعل

****

باتب _ نم _ رب #
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هناش درگ تسد انیم و هتشاذگ میاپ یور رس انسح
. دوب هتخادنا ما
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نیا زا مرح هتسدلگ و دبنگ هب لته هرجنپ زا نم و
. مدوب هدش هریخ هلصاف

نومه شتقایل ... هرادن تقایل نصا ... کرد هب – انسح
هیمس نومه ... درک شلو هک نومه ... تسا هرتخد

نیا اب هرتخد نیا مدنوم نم نصا ... یریبکیا و تشز
سورع روطچ ام ناتسرهش وت شبارخ هزاوآ

یم یتقو انادراک هک دوب بارخ شزاوآ ردقنوا ... دش
قیقحت یلیخ شرهاوخ یراگتساوخ نایب نتساوخ

. ندرک وج و سرپ و

؟ انسح – انیم

؟ هلب – انسح

. هشاب مورآ نیا راذب وش الل هقیقد ود - انیم

شوغآ نایم ار متسد دعب و تفگ یشیا انسح
. دز هسوب نآ تشپ هب و درک سبح شا هدیباوخ

یدایز نم ... مبوخ ادخ هب ... اه هچب مبوخ نم -

بخ یلو ... یلو .... مدیدب دیدن نوچ ... مشیم DONYAIEریگرد
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االن یلو ... تسین نم یاهوزرآ هیبش ثایغ ... هتخس
. هنم یوزرآ مامت

. مینک یم در ونارحب نیا مه اب ام – انیم

ار ما هنوگ زیخ مین تلا ح نآ رد و دروآ باال رس انسح
روگ نصا ... مه اب ... مینک یم در هرآ : تفگ و دیسوب

. ایند یارسپ همه ردپ

هی ادخ هدنب نوا رخآ یشک تنم نوا زا راذب – انیم
. رایب رد یزاب سول زاب دعب هرذگب مک

. دمآ میاه بل هب دنخبل

. متشاد ار میاه قیفر نم

. تشذگ یم نارحب

. مداتفا یم بات و بت زا

؟ دوب هفرط ود ، ایند یاه قشع همه رگم

؟ تشاد ندیسر ، اه قشع همه رگم

همه هک دیشک یم کدی یبیع هچ ییاهنت رگم ال DONYAIEصا
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؟ دندوب نازیرگ نآ زا

نایم اه هقیقد و اه تعاس و اهزور متسناوت یم نم
. مشاب شوخ ثایغ رکف اب ، ما ییاهنت و تولخ

. تسناد یمن شدوخ مریگ حاال

. دیمهف یمن شدوخ مریگ

ینیگنس نیا راب ریز ییاهنت هب ما هناش ال صا مریگ
. دش یم هدرشف مغ

... اما

... اما

... اما

. داد همادا ، دش یم اما

. متسناوت یم نم

. متشاد ار انیم نم

. متشاد ار DONYAIEانسح
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... متشاد ار ادخ

. درک یم یراک نم لد یارب اضر ماما دیاش و

... دیاش

******
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هتشذگ نانچ مه ... موس لصف

هب ار مش تال مامت و مدییوک یناشیپ هب ار متسد فک
و اه فرح زا یشان هک مبارخ باصعا ات متسب راک

و عمس هب غیج تروص هب ار دوب شا هرخسم تارظن
. مناسرن شرظن

زا هک دوب غیج زا رت یراک یلیخ راگنا ما هف کال هفایق
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هب و تشادرب تسد شزاغ کی نم دص یاه فرح
سیئر تلا ح اب و دز هیکت شنادرگ یلدنص یتشپ
قفاوم نم رظن اب وت : تفگ و داد مل یا هنابآم

؟ یتسین

یفوپ اب و مدناخرچ مشچ هساک رد ار میاه کمدرم
ینعی : متفگ و مدرب ورف مپات پل رد رس ، باال دنلب
روطچ هام شش نیا وت مدنوم نم ... رفص هقیلس

. مدرک تلمحت

شیش نیع هک هن : تفگ و دیشک نایم هب یدنخزوپ
مه یلیخ نم هقیلس ... نمض رد ... یدوب ملدرو وهام

. هبوخ

هب ثایغ هههههههییییییییلا ...ع هههههههرآ -

ینوت یم ولج ورب نومرف نیمه اب وت نصا ... ادخ
. للملا نیب حطس وت یشب کیفارگ حارط نیرتهب

و درک ترپ متمس ار شزیم یور راکدوخ و دیدنخ
مدوخ هب نآ تباصا زا ، مرس ندیشک بقع اب نم

. مدومن یریگولج
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.... یشحو -

هیکت شا یلدنص یتشپ هب رس دعب و دیدنخ مه زاب
رد رو پات پل یور ار ما هناچ هک ینم هب هریخ و داد

نیا وت ارچ : تفگ ، مدوب هداد رارق دروبیک کیدزن
رد یزاب ، نوریب میرب مدیچ همانرب رابره هام هس

. یدروآ

تعاس و اهزور همه هک نیا زا ، میوگب متساوخ یمن
یتقو هک ، درذگب هشیدنا نیا هب ، ندوب وت رانک یاه

. ما یرارف ، مراد یمیظع درد هچ یشابن

زا یکی و مدوشگ دنخبل هب ار ما هداد ولج یاه بل
زا : متفگ تنطیش اب و متسب مه ار میاه مشچ

هس مه تندیدن هام هس متفگ ... دایمن مشوخ تفایق
. ههام

. دوب هام هس یرآ

.... هاااااااااااااااااااااااااام هس

و مایپ قیرط زا رتشیب ، شمدیدن رگا هک یهام DONYAIEهس
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. میدش کیدزن مه هب نفلت

مب و ریز زا میتسناوت ندز فرح اب هک یهام هس
. میروایب رد رس مه یگدنز و راکفا

رد هک ییاه سکع اب ار شندیدن هک یهام هس
ناربج یمک ، درک یم رشتنم شا یزاجم تاحفص

. مدرک یم

باتب _ نم _ رب #
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دناشک نم تمس ار شرادخرچ یلدنص دعب و دیدنخ
زاب هحفص هب هریخ زاب وا و مدرک دنلب رس نم و

زیچ هی قیلعتسن طخ ییادخ : تفگ پاشوتف هدش
. DONYAIEتسگید
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ال وا : متفگ و مدومن شبیصن مه زاب ار ما هرغ مشچ
قیلعتسن طخ شهب ... هنردم حرط نیا هک

کچ یتقو هک هنز یم وفرح نیا یکی ... امود ... دایمن
هک هنکن یطاق نغور و بآ کناب رومام هسیون یم

. هتشون ورای نیا هیمقر هچ نیا

شلیبموتا هاگشیامن درگاش هک دهد باوج تساوخ
مین یاه هلپ زا ، مبلط یکی نتفگ اب و دز شیادص

. تفر نییاپ هقبط

فرص تقو یزور دنچ شدیدج تیزیو تراک یارب
دوب یبرض و روز ره هب ارم مه شرخآ و مدوب هدرک

. دناشک شهاگشیامن هب

کیدزن و رود یمک رهش یاضف زا هاگشیامن یاضف
و هیمس هتبلا و شردام و انسح هک دوب یناتسرهش

. دندوب نکاس نآ رد شا هداوناخ

دیفس گنس زا امامت شیاهراوید هک طیحم نیا رد
تشادن لیبموتا رتسوپ دنچ زج یتاینئزت چیه و دوب

. متشاد یبوخ سح ،
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روارد یور هک یزاس یاچ تمس و متساخرب اج زا
، گنر دیفس یکیمارس ناجنف رد و متفر ، تشادرارق

. متخیر یاچ مدوخ یارب

نامام رارصا اهزور زا دعب هک لبق بش یراگتساوخ
، تفرگ نم زا یکانتشحو ژی رنا ، دوب هداتفا قافتا

شمسا هک یرسپ یندشن مامت یاه لا وس اصوصخم
. متشادن رطاخ هب ار

مباجح دهاوخب مرسمه رگا هک لا وس نیا رخآ
؟ تشاد انعم هچ ، دش دهاوخ توافتم

؟ مدوب یزاب بش همیخ کسورع نم رگم

غولش یاهاج رد ار ترفاسم هک شسرپ نیا ای
؟ تولخ ای مراد تسود

؟ دنتشاد یناسکی هقیلس رمع همه اه مدآ رگم بخ
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. مدوب ناوح نم

یلو مدیدنسپ یم ار ناجیه و یغولش و یباداش
و یحور شمارآ دنمزاین رگید یاه لا س دوب نکمم
رکف یاجک لا وس نیا اعقاو و مشاب یا ژه یو یناور

؟ دنک مارآ ، تسناوت یم ار مراگتساوخ

. میرذگن قح زا ، دوب یلوقعم درم

اما ، تشاد مه یا ژه یو یگداوناخ ناش و پیت
رد رس ، دید ارم هک هللا مسب ب نامه زا شردپ

هب اه نآ هک بش یاهتنا نم و درب ورف شردام شوگ
نودب شدوخ نامام و دنتفرگ سامت و دنتفر هناخ
هجوتم ، دومن در ار ناشیراگتساوخ نم زا یشسرپ

. تسا هدوب هچ ناشیا رظن هک مدش

لوبقم امش رتخد هک دندوب هدومرف راگتساوخ ردام
رداچ رتخد رگا ، دنا هدومرف ناشرسمه یلو تسام
دنبیاپ ناشیگداوناخ تلزنم و ناش هب و دشک رس هب

. دننک هجنر مدق یساسا یاه تبحص یارب ، دشاب
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... نامام و

. دش شتآ یور دنپسا نامام

و دب نامز و نیمز هب و تفر هار هناخ رد حبص ات
لا حشوخ ادیدش ار دیشرف و نم و تفگ هاریب

. تخاس

و راگتساوخ رش زا یتدم هک تباب نیا زا لا حشوخ
. میناما رد محازم

هک یا هزمشوخ یاه ینیریش ، دیشرف لوق هب هتبلا
حبص ات و دوب هدیسر هناخ رزیرف هب اه نآ لبق زا

. دوبن مه یدب دایز زیچ ، دش مامت ام یود ره طسوت

زا مادک ره راوطا و ادا نتفرگ هرخس هب هتبلا دص و
ار نامحور ، تسناوت یم یتدم هک هداوناخ یاضعا

. دنک داش

ادیدش هک دوب میاونیب یاباب درف نیرت تحاران هتبلا
یم دیشرف لوق هب و تشاد تفلا خم نم جاودزا اب

. دزادنیب ارم یشرت DONYAIEتساوخ
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. مدوب نونمم اباب زا نم

. مننامب اش هناخ شیاسآ رد تشاد تسود هک نیا زا

رت باال ینامام یرتخد ره یارب ، تسناد یم هک نیا زا
. درادن دوجو یردپ هناخ زا
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ناجنف نیمود و متسشن ییاهنت رد هقیقد تسیب
و دمآ باال اه هلپ زا هک متخیر مدوخ یارب مه ار یاچ

نتشادرب مدق و شیاهوم نایم ندیشک تسد اب
و ینتسب هرب مداتسرف وبحم : تفگ زیم تمس
یم ییاچ روطچ اوه نیا وت ... هرایب هریگب هویمبآ

؟ DONYAIEیروخ
M
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و مدیشون میاچ زا یپلق تذل اب و متخادنا باال هناش
. مراد تسووووود ... مراد تسود : متفگ

و تسشن دعب و درک ما هرخسم ، دمآ هک ییادا اب
؟ مدب شرافس ، یراد تسود یچ راهان : تفگ

... مشاب هنوخ دیاب وراهان .. هگید تعاس هی ات مریم -

مدز انیم اب یهورگ ژه ورپ هنوهب هب مه االن
. هنک یم کش نامام ... نوریب

ندرک جک اب و تشاذگ زیم یور ار شیاه جنرآ
تاهاب متساوخ یم : تفگ و دش ما هریخ ، شندرگ

. منزب فرح

؟ یا هطبار هچ رد -

. نیمار هرابرد -

: متفگ دعب و دش نازیوآ یتحران تدش زا متروص
. انسح زا متحاران مه نم

قیفر نیا اپ هک هدرم یلیخ ادخ هب هرسپ نیا اباب -

نرب هراذیمن انسح ارچ مدنوم ... هدنوم وت
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یم نیمار هفیاط و لیا همه ینعی ... شیراگتساوخ
. هرسپ هراشف ریز .... ادخ هب ههاوخ رطاخ نیا ننود

انسح : متفگ تحاران و مدیشک متروص هب تسد
یلو ... نشاب سلجم وت شیردپ هداونوخ داوخیمن

رما نیا نیمار هداونوخ دوجو اب بخ
مه نوا یلو ... هگیم دب نیمار مگیمن ... نیبب ... هیندشن

امدآ نوا تسد زا یلیخ انسح ... هنک یمن کرد
شردام ... هدیدن تساه لا س وششاداد ... هدیشک

انوا ... امدآ نوا زا هرفنتم ... هدیشک یتخس یلیخ
قح بخ ... ندیشک باال ونوشثرا ... نتفرگ وششاداد
نم رظن هب ؟... نشاب شسلجم وت انوا داوخن هرادن
دیاب عوضوم نیا یارب ییادخ یلو هدب ندوب رظتنم

انسح ات هنومب رظتنم دیاب ... نیمار هنومب رظتنم
انسح یلو ... هتفویب قافتا نیا هنک لوبق

هزاجا درمریپ نوا زا انسح هروبجم ... هشگرزبردپ
دیاب هراد منود یم هک هراد شسود هگا ... هریگب

رظتنم دیاب هام راهچ هس یتح ... هنومب DONYAIEرظتنم
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میراد ونومش تال همه شردام و انیم و نم ... هنومب
هگید زورید هک انیم ... مینک یم شندش یضار هساو

. تفرگ دگل و تشم ریز ور انسح
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دعب زا مدیدن مه ونوا : تفگ و دیدنخ مرخآ هلمج هب
؟ هبوخ ... دهشم

. دوب بوخ انیم

... انسح و نم زا رت بوخ

... رت بوخ یلیخ

. دوب هدشن درم کی ریگرد نوچ

ینامز ات دنبوخ ایند یاه نز همه ، نم رظن هب ال صا
. دنوش یم درم کی ریگرد هک

... دوش دب شلا ح ات ، تشاد هار اه حاال حاال انیم
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. تبحص هب درک عورش ، دش ربخاب انیم لا ح زا یتقو

زا هدب یلیخ ... ادخ هب هراد قح ... هرتخد هراد قح -

سورع رس مه نم ... یروخب هبرض لیماف و کف
دب نومدامود ... مدروخ هبرض یلیخ مرهاوخ ندش

مه بوخ ... تسین دب طقف یلو ... تسین
ییازیچ ... یلوگوگ و هییایور یلیخ مرهاوخ ... تسین

روج شرهوش فرخزم هیحور اب داوخیم هک
نتفگ ... وشرهوش درک یفرعم لیماف ... تسین

نوشیلا م عضو نوشداونوخ نتفگ ... هبوخ
وتوافت نیا ... ام اب نتوافتم ... یلو ... هیکوا
هن تقو چیه ام رتخد نتفگن ... نتفگن

هدش سورع یتقو زا ... دوبن نوشساوح ... هدینشن
وشرهوش یلو ... هدش رگ شاخرپ ... هدش ریگ هشوگ

هک ینوا یلو ... تسین دب هرسپ ... مگیم ... هراد تسود
روگ مگیم ییاتقو هی ... تسین ، تساوخ یم مرهاوخ
درم ، نامز یط وت نوشدوخ دیاب ارتخد ... تریغ ردپ
هخآ یتنس جاودزا نیا ... ننک ادیپ ونوشدوخ فک DONYAIEمه

M
AM

NOE



باختنا اب هگا شلقادح ؟... هروخ یم یدرد هچ هب
نیا هک ننز یمن ونیا زج نشب تخبدب مه نوشدوخ
مرهاوخ تشاذیمن نم نامام یلو ... دوب هیقب باختنا

یلو ... هنکن درد شتسد ... هنک اطخ اپ زا تسد
هساو دیاب هشیمه ... هدیمهفن ویگدنز هزم مرهاوخ

هی ... هنک تروشم همه اب شاه هتساوخ نیرت کیچوک
هب متفگ ... شیپ تقو دنچ نیمه ... مدز داد شرس راب
یسک هب ... یراد تسود ترپسا سابل وت هک هچ یسک

یریم اجک ای یشوپ یم یچ وت هک هچ
هعماج ریصقت ... تسین نوا ریصقت یلو ... هاگشیارآ

یم تمس نیا هب هراد ور ام یانز هک هیا
دعب ... نتفرگ دای نوشاردام زا نوماردام ... هنوشک

یلو ... ننک لا معا مه نوشارتخد یگدنز وت ناوخیم
اب دیاب االن نم رهاوخ ... تسین تسرد ادخ هب

شرهوشردتم نوچ هک نیا هن نوریب هرب شاتسود
تفیش ود رصع و حبص هتساوخ یم دنمراک سورع

نز ندرک راک شرهوش هداونوخ وت نوچ راکرس هرب
هثم ... یونش یم نم زا نوج هدنبات یلو ... هراختفا

DONYAIE
M

AM
NOE



دعب هب ییاج هی زا نم رهاوخ ... وشن نم رهاوخ
؟ بخ ... وشن میلست وت ... دش میلست
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. مدرک یم کرد ار شمغ و ثایغ

... اما

میلست رد یهاگ اه نز دنادب ات دوبن نز کی ثایغ
. تسا بوخ ناشلا ح مه ناشندش

... دنک نایصع تسناوت یم شرهاوخ

... دهاوخن تسناوت یم

... یلو

. تفگ یم تسرد ثایغ مه دیاش

. مدوب هتسشنن شرهاوخ لد و درد یاپ DONYAIEنم
M
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لبق زا هک یتحاران و مدوب ثایغ یاه فرح یاپ اهنت
. تشاد شرهاوخ جاودزا

... ثااااییغ -

. درک مهاگن

تسرد : متفگ دنخبل اب و متشاذگ مه یور مشچ
. هشیم

و داد هیکت شا یلدنص یتشپ هب رس و دز دنخبل
تسرد نم مه هشن ... هشیم امتح هک تسرد : تفگ
. هشن مومت وت نتشاد شاک ... یلو ... منک یم

... تاملک هب تنعل

الت... مج هب تنعل

... نم لا ح هب تنعل

یناریو هب ور درم نیا هلمج و هملک ره اب هک یلا ح
. تشاذگ یم

یم رد یزاب نازیرگ ، هتشذگ هام هس دننام هب DONYAIEشاک
M
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. شرادید زا مدروآ

... شاک

. دش یمن شقشع ییاوه ملد دح نیا ات شاک

******
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لا ح رد هک ینم هب و دز نت مه ار موس یوتنام انیم
قاچ : متفگ ، مدوب نروک پاپ هتسب ندومن مامت

. هدرک ترت

رد یاه مخا اب نم و دیبوک متروص رد تسد تشپ اب
.... هک مدیپوت مه

هیبش شوت همولعم بخ ... هیتروص شگنر اباب -

یا ... هگید یشیم داح نزو هفاضا اب یتروص گنلپ
DONYAIE
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مایب وت اب هگید راب هگا نم رس وت کاخ نصا ... اباب
. دیرخ

مرچ تک مین یور نم و تسب هرغ مشچ اب ار رد
رارق هاگشورف ورپ یاضف رد یلا وح نامه هک یبوک
. مداد خساپ ثایغ سامت هب و متسشن ، تشاد

سالم... -

نم ؟... نیهاگشورف مودک ... نوج هدنبات الم سلا -

هی میرب امش اب مایب دوز مدرک لح وروفغ لکشم
. ندب رب مینزی یزیچ یا هومیبآ

هنیآ رد و مدش اج هب اج میاج رد یمک سرتسا اب
هاگن مدوخ هتفشآ یلیخ هفایق هب میوربور یرسارس

االن؟ : متفگ و متخادنا

یتفگن ... هاگشیامن مریمن هگید مه نم ... هگید هرآ -

؟ ییاجک

هدومن شوخ اج ما هعنقم یور هک ییاه نروک پاپ
هقبط : متفگ و متخیر نییاپ تسد اب یمک ار DONYAIEدوب
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... کیتوب ... مینییاپ

االن. مایم ... یکوا -

متشادرب مدق هنیآ تمس هدز له نم و دومن عطق و
رانک تسد اب ال ماک ار نروک پاپ یاه زیر هدرخ و

با زا اه هدز لآ هیبش انیم لوق هب هک ییاهوم و مدز
لخاد تسد اب ار دوب هتخیر نوریب ما هعنقم الی

. مداتسرف

، مدیشک هک میور و گنر یب یاه هنوگ هب تسد
متمس هک منیببب ار وا ، هاگشورف هنیآ زا متسناوت

. تشاد یم رب مدق

یورپ قاتا رد هظحل نیمه رد و مدیخرچ شتمس هب
. دش زاب ، تشاد روضح نآ رد انیم هک

نوا شرخآ : تفگ و داتسیا انیم ندید هب ثایغ
؟ یدرک ادیپ ور صاخ یوتنام

هب هدنخ اب ثایغ و تشذگ شرانک زا تحاران انیم
مامت هب و متخادنا باال هناش نم و تخادنا هاگن DONYAIEنم

M
AM

NOE



رارق لها هک مدومن هناور نیرفن و نعل مدوخ دوجو
انیم لوق هب و مدوبن مفیک رد شیارآ مزاول نداد
یم نوریب هناخ زا هتخیرگ لبطصا زا بسا هیبش

. مدز
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ثایغ و متشادرب تکمین یور زا ار ما یتشپ هلوک
. داتسیا مرانک

. اه هرادن باصعا کال – ثایغ

. زورما هرادن ... یلو ... تفگ هشیمن هک کال -

. دیدنخ

. تشاداو هدنخ هب ار نم ، شا هدنخ اب

... انیم DONYAIEو
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نیایب ، دش مومت نوترک و ره و زاب یاشین هگا – انیم
. همنشگ نم ... میرب

ار هدنشورف بجعتم هاگن و داتفا هار ام زا رتولج و
و مدش بآ تلا جخ زا اج رد نم و دناشک ام تمس هب

. درب رت باال ار شا هدنخ یادص ثایغ

رد نامه زا و میدز نوریب هاگشورف زا هک مه هارمه
ثایغ ، میدش گنیکراپ دراو ، نییاپ هقبط یعرف
هتحاران نم ندوب زا ؟... هدموا شیپ یلکشم : تفگ

؟ انیم

رفس همانرب ... هن : متفگ و متخادنا باال هناش
شاباب نامام تسد زا ... هدشن روج نوشیگداونوخ

. هیرفک

اب دیشروخ : تفگ ، دوب هدیسر شنیشام هب هک انیم
؟ نوا ای ینم

هب ار مهاگن ، یفیرظ یادص هک وت اب میوگب متساوخ
ثایغ و نم زا رتم جنپ هلصاف اب هک یرتخد ود

. دناشک ، دندوب هداتسیا
DONYAIE
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، ادص شوخ و هرهچ شوخ و شوپ شوخ رتخد
. تشادرب مدق نامتمس

. دوب ابیز ، شگنرزبس یاه مشچ

ابیز یدایز ، تشاد شیارآ هک یگنرزبس یاه مشچ
. دوب

... اما

. متفرگ یمن یبوخ سح اه مشچ نیا زا نم

؟... ثایغ -
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. دوب زاون شوگ ادیدش تفگ هک یثایغ

. دوب هدش لفق نم تروص یور ثایغ DONYAIEهاگن
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رد شرکف متسناد یم و دوب نم یور شیاه مشچ
. رترود رتم جنپ یلا وح نامه

یور ییابیز یاون ، شراد هنشاپ یاه شفک اب رتخد
. درک داجیا گنیکراپ فک

. دش یم کیدزن مد هب مد هک ییاون

؟ یبوخ ... تمدیدن هتقو یلیخ -

ملا ح نم و درک یم هاگن نم هب نانچ مه ثایغ
. دش یم دب ، تشاد

... ارچ مناد یمن

... ور هچ زا مناد یمن

. درک تشم ار میوزاب ، تشپ زا یتسد

. متخانش یم ار انیم تسد یامرگ

. درک مهاگن رتخد

. مدرک شهاگن مه نم

؟ مدناشن یمن متروص یور شیارآ ارچ یتسار هب نم
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؟ دوب یداع ردقنای میاه مشچ گنر ارچ ال صا

ار ثایغ زاب یلو دوب نم هب شهاگن نانچ مه رتخد
... دز ادص

. دیخرچ شتمس هب ثایغ ندرگ

... ثایغ یاه مشچ

... ثایغ یاه مشچ هک خآ

... ثایغ یتنعل یاه مشچ

... دیشک ار میوزاب انیم

لا بند ار نم انیم اما دوب نیمز بوک خیم میاهاپ
. دناشک دوخ

، دوب ابیز سب هک یرتخد و ثایغ تمس هب مندرگ
. دیخرچ

. تشادن مشخ ثایغ یاه مشچ

. تشاد کشا طقف ثایغ یاه مشچ

. تشاد کشا مه نم یاه مشچ
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. تشاد ضغب منت مامت

. تخادنا شنیشام رد ار نم انیم یتقو

. تسب میور رد یتقو

زاب ، نم هاگن و داد روبع ناشرانک زا ار نیشام یتقو
. دنام ثایغ راد ضغب یاه مشچ دنب مه

. تشاد ضغب نم نت مامت

*******
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، دز یم رشت ، دز یم فرح ، دمآ یم ، تفر یم انیم
... نم و دش یم دراو یخوش رد زا

. نم هب DONYAIEتنعل
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لا ح میاه مشچ و متشاد ضغب طقف هک ینم هب
. تشادن ندیراب

، مدوب هدمآ رانک شیپ تقو یلیخ مدوخ اب نم
یاه هتسدلگ و دبنگ ربارب ، یدازآ نحص رد اقیقد
هب ملد مامت اب ، وشن مقشاع تفگ یتقو ، مرح

. متسشن یراوگوس

. دوبن منت رد مه ندز فرح لا ح اما

، تشاد ار یاچ یاه ناویل شتسد ود رد هک انیم
هب هنوگ هک ینم هب و تسشن تخت یور مربارب
روضح هام دنچ نیا مامت و مدوب هدنابسچ میوناز

، مدرک یم هورد ار ما یگدنز رد ثایغ
. تخادنا هاگن

. مدمآ فرح هب ، ممروتم یولگ اب

. یشاب منارگن تسین یزاین انیم -

ییاه مشچ اب و تفرگ متمس هب ار اه ناویل زا یکی
، نایصع و تشاد رهم اهنت ، محرت یا هرذ نودب DONYAIEهک
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. تخود ما یلا خ یاه کمدرم رد هاگن

هب منت ریز ار میاهاپ . متفرگ شتسد زا ار یاچ ناویل
. دز یم مشوگ ریز شاک هک مدیشیدنا و مدز هرگ مه

. متشاد قافتا نیا هب یدیدش زاین عقاو رد

هراد تاشچ زا تنوج ، دیشروخ یریم یم یراد -

. نوریب هنز یم

ضغب نانچ مه و مدرب میاه بل هب ار یاچ ناویل
. دز یم میولگ هشیر هب هشیت

. هریگ یم شیتآ تولگ ، غاد غاد روخن -

رد هریخ و مداد ورف ار دوب مناهد رد هک ییاچ پلق
شیتآ متسنوت یم هگا نم : متفگ ، انیم یصاع هاگن
بآ مولگ وت یخی هدغ نیا دیاش ، انیم مدروخ یم

. دش یم

انیم هناش مزب هب مرس و هدیشک نادند ریز هب مبل و
. دش DONYAIEتوعد
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هب هگید لا س دنچ ، دیشروخ ازور نیا هرذگ یم -

. میدنخ یم مه نومازور نیا

هک یردقنآ ، دوب یراک مه غاد یاچ نیمه راگنا
مشچ ریذپان تسکش دس زا کشا هرطق کی لقادح

. دهد روبع میاه

. انیم هشاب رتدب هیرگ زا مدنخ مسرت یم -

حاال حاال درد نیا مدیمهف ، درک شزاون ار مرس هک وا
. تسا نم اب اه

******
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یلیابوم یشوگ ، هناحبص زیم یور زا ات مدرب تسد
تشپ انیم هک مرادرب ، دوب لماح ار ثایغ سامت DONYAIEهک
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. داد خساپ رتدوز دوخ و دز متسد

، ثایغ سامت یاه تقو رد هک هشیمه سکعرب مبلق
یدح هب یدنک هب ، تشاد یربارب رون اب شتعرس

. دوب هدیسر

سالم. ولا -

... -

شداونوخ اب دوب رارق ، هتشاذگ اج وشیشوگ هن -

. نوشیلیماف یمهرود نرب زورما

. دومن مخا ، مدرک یم شهاگن ، هدز مغ هک ینم هب و

.... -

میتفگ دیشروخ و نم بشید ، ثایغ منود یمن -

موناخ نوا ندید کوش وت یلیخ وت ، میشن تمحازم
. یدوب

.... -

شفرح همین زا انیم هک تفگ هچ ثایغ مناد DONYAIEیمن
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سارت هب اپ هناخرپشآ یتشپ رد زا و تساخرب
. تشاذگ

نیا هب ات رصع زورید توق اهنت هک ییاچ ناویل
. متفرگ میاه تشم نایم ار دوب ما هظحل

تکرح و فرح ره هک یا هقرج زا ، دیسرت یم انیم
ندش زاب هب ارم و دشاب شلعاف تسناوت یم ثایغ

. دناشکب شربارب منابز

. تخانش یمن ارم راگنا اما

. متفگ یمن مقشع زا نم

. متفگ یمن مقشع زا ، تفر یم مه مرس

. مدوب هداد لوق نم

شوخ مدآ هک دنک رکف ثایغ ، متشاذگ یم دیاب
. متسه یلوق

کچوک زیم تشپ مربارب و تشگزاب هک انیم
؟ دوب بوخ : متفگ ، تسشن DONYAIEهناخزپشآ
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. تخادنا باال هناش

. همهم وت لا ح ، تسین مهم نوا لا ح -

. مدز شیور هب یخلت دنخبل
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زونه مدرک یم سح و دش یمن بوخ مضغب یاج
. تسا مروت ریگرد میولگ

؟ تفگ یم یچ -

هب متسد وا و مدیسرپ میاچ ناویل مجح هب هریخ
. دنابسچ ، دوب ناویل ریگرد هک یتسد تشپ

نیتفر یظفاحادخ یب ارچ تفگ یم ، دوب تنارگن -DONYAIE
M

AM
NOE



. هداتفا شدای هزات ،

. دیشک یقیمع هآ دعب و داتفا شت ال مج نایم ثکم

شاک ، یشن شریگرد مدز زج یلیخ نم دیشروخ -

. یداد یم شوگ ومفرح

. مدیشک باال وا یاه مشچ ات ، یاچ زا ار مهاگن

. درک یم ریخست ار مبلق مامت تشاد مغ

شچ هب هنیا تخس ، تسین تخس یریگرد انیم -

. یاین یشریگرد هک ینوا

میجح میولگ نایم یخی هدغ و دش یم تشم ملد
. رت

زا ریغ یسک یارب ینیبب وشاشچ مغ ، هنیا تخس -

. تدوخ

. دیرد یم ار میولگ تشاد یخی هدغ

. یگب یاوخن مه وت و یشقشاع همهفن هنیا تخس -

. دیشک شتروص هب تسد یبصع
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ییوا یاه مشچ اقیقد و تشاد کشا شیاه مشچ
. داد یمن زاربا هزاجا مغ هب هاگ چیه هک

هتفگ هک هدیمهف ، یراد شتسود هدیمهف نوا -

. یشن شقشاع

تمس هب و تساخرب اج زا شا یکشا یاه مشچ اب
. دش مخ نم

مشچ زا و دش یم بآ تشاد مضغب هک ینم تمس هب
. تخیر یم نوریب میاه

هنرگو ، هدیمهف ، هدش تنتفر نارگن هک هدیمهف -

هب مه اردقنوا نوشساوح ، اوه و لا ح نیا وت اقیفر
. تسین مه

ییاج رگید ، میولگ هدش بآ خی تدش زا میاه مشچ
. تشادن ندید یارب

... ملد و

... ملد یب DONYAIEلد
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... ملد هک خآ

*****
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مركف و مدرك يم هاگن هريخ يشوگ نيركسا هب
. دوب ثايغ رخآ هاگن يلا وح يياج

. دومن زكرمتم يمك ار مركف ، ثايغ يدعب مايپ

باوج ، ينك يم نيس ارچ ؟! ديشروخ يتسه "

؟!" يديمن

دوب شلبق يسرپ لا وحا و سالم مايپ هب شضارتعا
شا هداتسرف فورح ربارب رد متسناد يمن هك ينم و
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هتشادن دوجو ما يتحاران زا يرثا ات مسيونب هچ ،
. دشاب

. دندمآرد تكرح هب دروبيك يور يتخس هب مناتشگنا

مئاد مه نم ، هني ال نآ مپاتكسد مارگلت ، ثايغ مبوخ "

هتساوخ نيمار هك هيديدج ژه ورپ ريگرد مساوح
". مدب ماجنا

نم و داتفا قافتا ين ال وط ثكم و دناوخ ار ممايپ
يارب انسح يداهنشيپ حرط مرگ مرس ات مدنك ناج

. دوش يكشزپنادند بطم تيزيو تراك

. دش يمن زكرمتم

يلا وح زا منهذ مه زاب ، مدنك يم ناج ردقچ ره
. دش يمن رود ، شثكم و ثايغ

. مدش مشچ همه نم و تشون ميارب

، ماوخيم ترذعم رصع زور نوا تباب ديشروخ "

زا ، متشادن ور هيمس روضح راظتنا ال صا شتيعقاو
ادج شيدقع رهوش زا ههامود مدوب هدينش اه هچب
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شهب ممشچ هگيد مدرك يمن كف ييادخ اما هدش
". تنتفر دشن ميلا ح ، مدش كوش مك هي ، هتفويب

. متسكش دوخ رد

مديمهف اما متسناد يمن ار هلمج نيا ينعم لا ح هب ات
دتمم ياهرجز هك خآ ، دراد گرم ، دراد درد هلمج نيا

. دراد

هنيع هب نم و دوب هدش زبس ياه مشچ ريگرد وا
شدوخ فارتعا هك نيا درد ارچ هك مناد يمن و مديد

؟ تشاد رهز رتشيب ، دنيشنب مناج هب

رتشيب نماد مدرد هب ، مپات پل كيزوم ندش ضوع و
. دز يم

يم هرجنح نم لد درد يارب ينامب هبزور راگنا
. دنارد

مدوخ زا زور هی مریگب وتاشچ "

!؟ منک دیاب هچ وتادص ، وتادص

رهش یاج ره وت مریم هک هار نصا
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!؟ منک دیاب هچ وتاوه ، وتاوه

مدوخ زا زور هی مریگب وتاوه

مشک یم سفق مبلق رود مراد

تسه هطقن نوا وت ترطع مراد نیقی

" مشک یم سفن تحار هک اج ره وت

. تشاد هشير ميپ و ناج رد شرطع

هب ار مبلق مامت نم و تشاد هشير مبلق رد شرطع
. مدوب راكهدب مدوخ

. ديزغل دروبيك يور متسد

. دروخ رس

. دسيونب يزيچ تشادن ناج

. دوب يهانتي ال يدرد ريگرد نم دوجو همه
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ماییاهنت یوت منک رکف یچ هب "

هرن مساوح بش کی وت تمس هک

درس یازور وت مشوپب یتخر هچ

هرن مسابل یوت وت رطع هک

منک رکف یچ هب دیاب وت زا ریغ هب

هینوراب هک یتقو سولا چ وت

اه هداج نیا هب تنعل وت نودب

" هینوتسمز شلصف راهچ ره هک

. ميتفر رفس وا و DONYAIEنم
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رد نم و تشاد هرطاخ ناميارب هزادنا يب دهشم
يم وا اب ار ايرد هب رفس ريوصت اهزور منهذ

. مدنارورپ

هب مياه تسد اما ، دش يم مامت ملد و ناج شاك
. ديسر يم نتشون يوپاكت

مرب ییاج وت دعب تسین ملد "

!؟ مگب یک هب وت زا ، مدوخ زا مرب

هک تخبشوخ جوز تشم هی نویم

!؟ مگب یچ مرب نسانش یم ور وت

تدوخ زا ریغ هب یک ره رکف زا نم

هرهلد زا رپ مبارطضا زا رپ

دایب مقاتا وت یسک هک نیا زا

" هروخ یم مهب ملا ح هنوخ نیا زا

و تفر ات ميروخ دنويپ مه اب ام ، تشاد وزرآ انسح
. دوش يدبا DONYAIEناماهدمآ
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... نم و

وا ، ددعتم ناراگتساوخ ياج متشاد تسود نم
هب ايور هدنيآ زا و دنيشنب قاتا نيا رد مربارب و ديايب

. دفابب مه

هناد لا ح و متفاب ايور اه هام و اه هتفه و اهزور نم
. متسسگ يم مه زا دياب ار شياهدوپ و رات هناد هب

. دش مامت مناج

: هك متشون ات دش مامت مناج هك ادخ هب

وت تتاساسحا زا ، ثايغ هنز يم مادص هراد منامام "

" . شوخ تبش ، منوخ يم مايم ، سيونب هظحل نوا

. مدروآ يم اج هب تقافر هك نم هب تنعل

زا نتساوخن جوا رد متساوخ يم هك نم هب تنعل
. منادب شزبس مشچ رتخد ياشامت تاساسحا

. نم نت و ناج مامت هب تنعل

**DONYAIE
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و نتشاذگ زيم يور رس اب ار يم ال سا هشيدنا كالس
يم هجوت يا هرذ نودب يزاجم تاحفص هب يگريخ

. مدنارذگ

يشوگ نيركسا و ديبوك ما هناش هب هناش هك انيم
زا مياج رد ، يگكوش يتخل اب ، تفرگ مربارب ار شا
وت هب يچ هساو : متفگ و هدش جراخ هديباوخ تلا ح

؟! هداد مايپ

درك مهاگن مشچ هشوگ زا تينابصع و هرغ مشچ DONYAIEاب
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ود : تفگ ، شيادص نيياپ مولو اب نم دننام هب و
هنك يم كش همولعم يدرك شرس هب تسد هزور
اي هرب تيگدنز زا نك شيلا ح مدآ نيع اي ؛ بخ

يراد تيقشع تسكش يايند وت همهفن هدب وشباوج
. ينز يم اپ و تسد

ود ات سيونب : متفگ ، شياه تحيصن هب هجوت يب
. منيياپ هگيد نيم

كالس زا داتسا نداد ناكت رس اب و متفرگ باال تسد
انيم يارب ار يلمعلا سمع چيه تصرف و مدش جراخ

. متشاذگن يقاب

هلماعم و راك و هدمآ منديد يارب هدكشناد ات هك نيا
و تاميمصت مامت يور ، دوب هدش لا يخ يب ار شياه

. ديشك يم الن طب طخ نم ياه يراددوخ

، متشاذگ نابايخ هب هك اپ و مدش در ينابهگن زا
ارم راكنا مه وا و مديد ار شا هرطاخ رپ يايتناز
. متشادرب مدق شتمس نم و داد غارچ هك ديد

. دوب مناج رد ضغب نانچ مه
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. تشاد دوجو نم رد قشاع رتخد كي نانچ مه

ثايغ ياه ينابرهم هب متسناوت يمن نم نانچ مه و
. مهد يفنم يخساپ

هدرك مه جرخ تقافر اه هام و اه هتفه و اهزور ام
. ميدوب

يم ار مه بوخ و دب نوچ ، دوب تخس نامييادج ام
. ميتخانش

. دومن يم رت تخس مه قاشع زا يتح ام ييادج

. دوب هنوگنيا هك نم يارب لقا ال

و مدوشگ ار هدننار كمك تمس رد نازرل ياه تسد اب
يم مناج رد يگنتلد ايند ايند هك يدرم هب هاگن يب

. متسشن يلدنص يور ، تخير

ناج متشاد نم و داد يم ار شرطع يوب اضف مامت
. مياشگب ناهد ات مدنك يم

. درك مادقا رتدوز اما DONYAIEوا
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سالم... ⁃

شم سال تشپ فرح ايند ايند اما تفگ سالم طقف
. دوب

. تياكش و هلگ راورخ راورخ

. منك ييوجلد متساوخ يم راو هراچيب نم و

سالم... ⁃

رتشيب ايند كي زا مم سال تشپ و متفگ سالم مه نم
. دوب هلگ

. تشذگ يم هام كي نامسوحنم راديد نيرخآ زا

مراديد راتساوخ ثايغ اهراب و اهراب هك يهام كي
تسد مسرد و اه كالس يدايز هناهب هب نم و هدش

. مدوب هدرك شرس هب

متمس هب و داد هيكت نامرف هب ار شپچ تسد جنرآ
شروخلد هاگن ماد هب نم نازيرگ هاگن و ديخرچ

. DONYAIEداتفا
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زا اال متشاد راظتنا ايند همه زا ، دااااازيرم تسد ⁃

؟ تمنيبب يايب هگب مرپسب انيم هب دياب حاال ، تدوخ
نارگن هرسپ يتفگن يدش ني ال فآ تچ طسو بشيد

. هشيم

ما يگنتلد ضغب ات مديشك ناهد نورد هب ار مياه بل
. دنكن مملا ع ود ياوسر ، وا ياه مشچ يارب
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تفرعم يب قيفر ، يشاب مه دياب ؟ يا هدنمرش ⁃
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. تدوخ طقف

يبيكرت ، شتحاران ياه مشچ هارمه شخوش نحل
. تشاد ار هظحل نآ رد نم نتشك ليسناتپ هك دوب

... درم نيا ال صا

... شياه مشچ و درم نيا

... شيادص و درم نيا

... شندوب مامت و درم نيا

. تشاد ار هظحل ره رد نم نتشك ليسناتپ

يارب راظتنا نودب ، تخادنا هار هب هك ار نیشام
هب لقادح يديمن باوج تدوخ : تفگ نم خساپ

تسرد مك هي وشق ال خا راپسب تقيفش قيفر نوا
. هنك نومرد

شمخا رد قرغ خرمين زا ار مهاگن و مديزگ بل
. متفرگ

. يتكاس بوخ ؟ هيچ ⁃DONYAIE
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زا ما يگنتلد مجح ات مدرك شهاگن مشچ هشوگ زا
. دزيرن شناج يور و دورن رس مياه مشچ

. تدم نيا هدوب غولش ترس مه وت ؟ مگب يچ ⁃

. دمآ يم مغارس هب مك

. دز يم فرح مك

. مدش يم مك ، ندوب مك نيا رد نم و

. دش يم مك نم مامت

هيمس رو نوا زا ، هدرك ميركف ماه هلماعم اتدنچ ⁃

هچ منود يمن ، هشيم زبس ماررس هاريب و هار
. هشگرم

. يگنر مشچ يابيز رتخد تشاد قح

. دوبن يناسآ راك ، درم نيا زا نتشذگ

يزيچ ره ياپ هنادرم نينچ هك يدرم نيا زا نتشذگ
. تشادن يتحار يا هرذ ، داتسيا يم

باال هچقاط ارچ حاال ، دوب شنتشگرب توزرآ هك وت ⁃
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؟ يراذيم

. مدرك سح مخرمين يور ار شهاگن ينيگنس

يزيچ وا باوج زج نايم نيا و دوب هديزرل ميادص و
. دومن يمن تيمها لباق ميارب

مرود ؟ ديشروخ هگم ما يذغاك لا متسد نم ⁃

؟ هنك اديپ وملا چم هدموا حاال ، تخادنا

سك چيه ، لا س يدنا و تسيب نيا رد لا ح هب ات
. دوب هدركن يجه ار ممان ِديشروخ ، ابيز نينچ

ناج مياه بل يور تفر يم هك يدنخبل اب نم و
؟ تسا هديقع مه تقطنم اب تلد : متفگ ، دريگب

، تفگ هك يا هملك كت هلمج اب و درك ضوع ار هدند
. ديرب رس هفطن رد ار مدنخبل

. منود يمن ⁃
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و دز یم خرچ مناج رد ، شیا هملک کت هلمج درد
انیم مایپ هک دسرب میاه مشچ هب تساوخ یم

. تشاذگن

راهان تارب هدموا تنامام ، میدش تخبدب دیشروخ "

". یدش ثایغ نیشام راوس هدید ، هاگشناد ولج هرایب

... تهب

... سرت

... امرس

. دوب متاساسحا مامت

. دناوخ ار مایپ ، دیشک متسد زا یشوگ ، دیمهف ثایغ

. دیبوک شا یناشیپ هب تشم ، دز ود ود شیاه DONYAIEمشچ
M

AM
NOE



. داد یرادلد

. مدرک یم رکف مردام یاه مشچ هب اهنت اما نم

. تشادن دامتعا رگید هک یهاگن هب

. مدرکن لمع و مدوب هداد هک ییاه لوق هب

. متشاد مناج رد شربارب ، سپ نیز هک یگدنمرش هب

. مدیسرت یمن ندروخ یلیس زا نم

. مدیساره یمن شدایرف و داد زا

. تخادنا یم اپ زا ارم یگدنمرش درد اما

نم و درک ما هدایپ مدوخ تساوخ هب هاگشناد کیدزن
میایند رییغت لی دال زا یکی هک متشاذگ یقافتا هب اپ

. دوب

********
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میقتسم ، دیبوک ما هنوگ هب نامام هک یا هبرض درد
. تخیر مبلق هب

، مدوب هتسشن وناز ود شتخت نییاپ هک روط نامه
یرتم تسیب یاضف رد ار میاه قه و مداتفا هیرگ هب

. متخاس اهر ، شقاتا

. تشاد کشا مه وا

. دیلا ن یم و دوب هتفرگ تروص هب تسد

. دیلا ن یم یتنعل نم نوچ یرتخد نتشاد زا

. مدوب هتسب لد ، دوخیب هک ینم

. مدوب هتفگ غورد هک ینم

ار منامام و هدش شاف مغورد تحار یلیخ هک ینم
. مدوب هدناسر نکمم رکف نیرتدب هب

نامیتسود هک منک شا یلا ح ات مدنک ناج DONYAIEردقچ
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. تسا هدوب هداس

. تسین قشاع وا هک

. دش منآ زا یلیس نیا مقشاع نم اهنت متفگ یتقو هک

. تخوس ملد

. تفرگ شتآ مبلق

. تسشن گوس هب میاه مشچ

. تشاد قح مردام اما

نم رای یب بلق و هتفر لد یارب ، تشاد قح مردام
. دریگب شتآ

توراب مراب نوخ یاه مشچ اب نم یتقو تشاد قح
. مدش یم ششتآ

. مدز یم قه نم و درک یم هیرگ مردام

مامت نم و داتسرف یم تنعل نامز و نیمز هب مردام
. متسب یم نیرفن هب ار مدوخ

. تسشن نیمز یور مربارب
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یب یتنابصع اب و درک ادج متروص زا ار میاه تسد
: هک دیپوت شا یکشا نامشچ ِرصح و دح

، یدش یمن نیا مدرک یمن تلو ، مدرک تلو یدایز -

طلغ ، یدش رادن یچیه رسپ هی قشاع یدرک طلغ
وطلغ رکف نیا یرب مراذن هاگشناد هشاب هدش ، یدرک

. منک یم تمدآ ، دیشروخ مزادن یم ترس زا

. ثایغ یب ثایغ رگید

. مامت قشع نیا رگید

. رت اهنت یتنعل نم رگید و

*******

باتب _ نم _ رب #

143_ تراپ #

نم و تشاذگ انیم و نم نایم ار یاچ ینیس نامام
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. مدیدزد نامام هرغ مشچ زا هاگن

زا رتشیب تلقع وت ، وگب یچ هی شهب وت – نامام
. ادخ هب نک شتحیصن ، هرتخد نیا

نامام رمک تشپ تسد و تساخرب اج زا انیم
نوریب قاتا زا شنداد یرادلد لا ح رد و تشاذگ

. تفر

، دیشرف و اباب مشچ زا رود هک دش یم یا هتفه کی
. دوب هدناتس ار ما یشوگ نامام

مه هاگشناد زا میاپ نم هک دش یم یا هتفه کی
و تطاسو اب هک دوب هدمآ بشما ال ثم انیم و هدیرب
ادرف سپ زا هک یتاناحتما یارب لقادح ، ینایمرداپ

هاگشناد هب رظن ریز و دوخ اب ارم ، دش یم عورش
. دروایب و دربب

. مدوب ریگلد

. نامز و نیمز زا

. مدآ و ملا ع DONYAIEزا
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. رتشیب ثایغ زا و مدوخ زا

زا رس ، تسب دوخ رس تشپ ار رد و تشگزاب هک انیم
شهاگن منیگمغ یاه مشچ اب و مدرک دنلب میوناز

. مدرک

؟ یرخ مه زونه ، نربب وتروش هدرم -

یتخس هب میولگ ضغب و دمآ شک یخلت هب میاه بل
. تسکش

. مزونه -

. تشادرب مدق متمس

. دیشک نوریب شراولش بیج زا یشوگ

. تفرگ مربارب ار نآ

اب ، نزب گنز شهب : تفگ وا و مدش شهاگن هریخ
. نک شمومت یظفاحادخ

. متخادنا هاگن شا یشوگ هب

... دعب و دیشک لوط هقیقد دنچ دیاش مثکم
DONYAIE

M
AM

NOE



باتب _ نم _ رب #

144_ تراپ #

قوب ود زا دعب سامت و مدنابسچ مشوگ هب هک یشوگ
یارب قاتا یاضف ردقچ هک مدرک سح ، دش لصتم

. تسا کچوک ، نم گنت لد

؟ انیم -

. مدیزگ بل

. مداد هیکت وناز هب رس

؟ ییوت دیشروخ -

؟ تفگ یمن هدنبات ارچ

؟ دز یمن میادص ینارون DONYAIEارچ
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AM
NOE



؟ دروآ یمن باال ار مرفک ارچ

؟ دیشروخ ، تفگ یم رخآ هظحل نیا ارچ

؟ ابیز تدش نیا هب مه نآ

سالم. -

. دیشارخ یم ار میادص ، میولگ ضغب

. دیشک ازارد هب مه وا ثکم

مه یتنعل ؛ تشاد بیجع یمتیر ششبوک نم بلق و
. دیبوک یم درد اب مه و تخاون یم زوس اب

رس هب یچ یگیمن سالم؟ طقف ، هتفه هی زا دعب -

... تدش زا دایم نم

... ثایغ -

. مدیلا ن درد اب

. درک یم مخز ار میولگ هک یضغب اب

؟ منوج -DONYAIE
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و هداتسیا قاتا هرجنپ هبل هک ییانیم هب و مدیزگ بل
یم مهاگن مغ اب و دوب هداد هیکت شا هناتسآ هب رس

. متخود مشچ ، درک

... مگب مدز گنز طقف -

؟ ینک یظفاحادخ یدز یگنز -

. دوب رابجا رس زا یاضر هناشن متوکس

: تفگ نم یاج وا

یلو هشیم گنت دب ، دیشروخ هشیم گنت تارب ملد -

هک رابره ماوخیمن ، مشاب تادرد ثعاب ماوخیمن
هتشادن ، هشاب نیگمغ ردقنیا مونش یم وتادص
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دایز هصغ ، هتمغ اب نتشاد زا رتهب یلیخ تمشاب
، یدوب یداش هیام ماه هصغ هساو ، دیشروخ مراد

. مشاب هتشاد نیگمغ ومیداش هیام ماوخیمن

. دیزرل یم راگنا مه وا یادص

. دیزرل یم اما ، نم بلق و ذوجو مامت ندش هب هن

. دیشک یم درد نم نورد نامز مه یزیچ و

. نم مامت مسا هب یزیچ

؟ ثایغ یتسه تدوخ بقارم -

داد نایاپ متسه کی نتفگ اب ار شیا هیناث دنچ ثکم
. منک یمن تشومارف : متفگ اهنت نم و

. تشادن مد و خاش هک نداد ناج

. متفگ و مداد ناج

. مه نم -

. تفرگ ندیراب میاه مشچ

. ثایغ ظفاحدخ -
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. تسشن هلزلز هب میادص

. هناریو هب مدوجو مامت

. تفرگ نایاپ هلمج نیرتدب اب هک ییوا ثکم و

. ظفاحادخ یلو ، دیشروخ یدرکن لمع تلوق هب -

. تفگ نایاپ سامت

. تخیر نوریب میولگ زا اه قه

. تفرگ شا هنیس هب ار مرس انیم

. دیسر یمن حبص هب بشما شاک و

یدرب هتسکش یلد ، دوخ اب هتفر هک یا "

یدرپس ارم نت ، نافوط هب نینچ نیا

نم رتفد هب یدز لطاب رهم هک یا

" نم رس رب هک اه هچ دماین وت دعب

*********DONYAIE
M

AM
NOE



باتب _ نم _ رب #

146_ تراپ #

لا ح یب لا ....ح مراهچ لصف

بلر یز و تفر یم هار قاتا نورد نانچ مه انیم
. داد یم شحف

... نامز و نیمز هب

... هدركان و هدرک هب

نیا ات هک میاه تیرخ و ساسحا دابآ و دج و نم هب
. مدوب هدناشک هظحل

رس تساوخ یم ، هتفرگ ماسرس هراچیب یانسح و
تسد زا ايند نآ لقادح دیاش ، دبوکب راوید رد

. دبای یص خال انیم ناما یب DONYAIEیاهرغ
M

AM
NOE



زا دنت یدایز ملیف کی دننام هب هتشذگ یاهزور مامت
هیاس مه کرسپ یتقو ، دوب هتشذگ مهاگن ربارب

هتفگ کرت ار قاتا شهاگن رد یضغب اب و مارآ ، نیشن
. دوب

ثم ، ریگب نوخ هفخ هقیقد ود تدج رس ورت – انسح
. هضیرم یندرم نیا ال

یمن مبل یور ، سحن یاهزور نآ رورم اب دنخبل
هب ود نیا هق عال و رهم زا مجح نیا هنرگو تسشن

. دوب یندوتس ما یناج ال طیارش نیا رد ، نم

؟ ناج انيم ⁃

مراد بآ ياه مشچ اب كشت نايم هك ينم تمس انيم
مامت نايم هك يظيغ اب و دش مخ مدوب هتسشن

: هك ديپوت ، دز يم جوم شراتفر

روز ماوخيم يه ، نومرد يب درد و ناج انيم - انيم
دايم مداي وتاشچ نيا دعب ، منك ركف يقطنم ، منزب
نوخ تنهد وت مبوكب ماوخيم ، يمنز تفگ يتقو

. دايب لا ح ملد ، نوريب هنرب
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تمس زا هك ، انسح يشوگ يور هداتفا سامت اب
ندروخ يرس وت نيا ضغب مدرك يعس ، دوب شردام

ياراي دردرپ يولگ نيا اما ، مهد ورف اوق مامت اب ار اه
. دوبن تراقح نوچ ينيگمهس درد

نيا ، منك زاب ورد مريم نم ، هدموا منامام - انسح
. ايرب باال وشچاپ يشن راه زاب نويم

دنخبل ، انسح رارف و انسح تمس انيم نتشادرب ماگ
. دناشن مبل هب يگنر مك

هرجنح نايم تفج هب اپ ، مضغب مجح نانچ مه اما
. دوب هدز هربنچ ما

. دمآ انسح ردام

. دوب هتخپ ميارب يبسچلد پوس

ناج هب بآ هك يجنفسا دننام هب نم ضغب مجح و
. تفرگ يم نزو ، درخ يم

. تساوخ يم ار نامام ملد

. ار وا ياه پوس
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كچ يارب هك يتقو تساوخ يم ار شياه تسد ملد
. تسشن يم ما يناشيپ يور ، مبت نازيم ندرك

. تساوخ يم ار اباب ملد نم

شياه نتسب مناج هب هويمبآ و اه يسرپ لا وحا ملد
. تساوخ يم ار

. تساوخ يم ار ديشرف ملد

يم ار مردارب اب ندرك يزاب سا يپ و نديد مليف ملد
. تساوخ

***
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هغدغد يب دش يم مه ار زورما ، تساوخ يم ملد
ردام ياه يراتسرپ اب و مديباوخ يم باوخ تخر رد
هك يمايپ و ينمهب اما ، مدش يم رتهب يمك ، انسح
هك دوب هدرك نايب نآ رد هدنك تسوپ و كر يليخ

زاب ارم ، مهد ليوحت دباب عقوم رس امتح ار مياهراك
. دوب هدرك ديعبت مظن يب و هتخلش هقبط مين نيا هب

و هدش كزان تسوپ هب ار متفه و لهچ لا متسد
و بت ريگرد ياه مشچ و مديشك ما ينيب يمخز
شحف و نيرفن مامت و متخود روتينام هب ار مكشا

دج هناور ار دوب هدروخ مشوگ هب يگدنز رد هك يياه
. مدرك ينمهب هفياط و ريت و دابآ و

هدرك تلا فسآ ار مناهد ، شياتشان ياهدُرا اب كدرم
. دوب

رازن هفايق لا ح هب شلد هك تشادن مه نادجو ال صا
. دزوسب نم ناغاد و

تناكا هب هك ار هنادرم رختسا تيزيو تراك يحارط
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هك ديشك متسد يرابدنچ ، مداتسرف ينمهب مارگلت
هب مديدش زاين اما ، منك هميمض مه رادبآ شحف دنچ

. تشاذگن ، لوپ

هلپ يور يياه مدق يادص ات درب نامز يا هقيقد جنپ
بت ياه مشچ هلصاف نيا رد و مونشب يزلف ياه

. دنتفرگ مارآ ، ندش هتسب اب يمك مراد

نداتسيا اب و متسشن رت مظنم و فاص مياج رد يمك
هناتسآ رد هك ينمهب هب مناج يب ياهاپ هب راشف و

. متخادنا هاگن ، دوب هداتسيا هقبط مين نيا هب دورو

هشيمه زا رتهب ، دوب هديشوپ هك يراولش و نهاريپ
. داد يم شناشن

رس هراشا و دنخبل اب و درك اپيلچ هنيس نورد تسد
. يا هتسخ ، نيشب : تفگ

، متحار : متفگ ، شياه فرح ندش هاتوك يارب
. دييامرفب

ياپ مراذيم ، دوبن يلا ع يلو دوب بوخ احرط ⁃DONYAIE
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هك يروط نوا يراد تصرف بش ادرف ات ، تيضيرم
. ينك راك هنم لنسرپ ناش رد

موب ، شدوخ لوق هب و دوب انيم هك تشاد اج
. درك يم شهل يناتلغ

. سيسخ هديسر نارود هب هزات زوغلچ كدرم

. منك يم شتسرد ⁃

شناج هب منهذ رد هك دوبن يشحف هك متفگ يلا ح رد
. دشاب هتسشنن

اب ، تمنوسر يم نومب هگيد تعاس مين ، هبوخ ⁃

. يشب راوس ينوت يمن هك سوبوتا تلا ح نيا

. راگنا دوب شنوخ ود ندش هلا خرسپ

. ملا بند دايب هرارق نيمار ، تسين يزاين ⁃

، شدنخبل هك دماين ششوخ دايز فرح نيا زا راگنا
. تفر نيياپ اه هلپ زا يفرح چيه يب و دش كاپ

. طقف متشاد مك ما يگدنز يوشبلب نايم ار DONYAIEينمهب
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واال...

خن هجوتم و مدوب هديدن باتهم باتفآ راگنا حاال
. مدش يمن شراو بانط ياه نداد
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نم و دندمآ ملا بند هب انسح و نیمار هک راک زا دعب
تلا ح هب ، نیمار نیشام بقع ار ما هزانج ال مع
هاگن اب هدیخرچ بقع هب انسح ، مدروآرد شکزارد
هفایق روش هدرم ، نم تارب مریمب : تفگ یزوسلد

. یش تحار وت نربب وینمهب

: تفگ و دومن انسح هلا وح یا هرغ مشچ نیمار
؟ هیفرح هچ نیا DONYAIEمزیزع
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و مشچ سپس و دناتلغ مشچ هساک رد کمدرم انسح
: هک دمآ وربا

مک هی بصم ال ، هخآ متبدا نوا هتشک – انسح
. هدب او

هک یلا ح رد دعب و داد ناکت فسات هب یرس نیمار
دیشروخ : تفگ ، تخادنا یم هار هب ار نیشام

تمدروآ ، هشب روج مماو ، تسا هگید هامود تتیذا
. مدوخ رتفد

حرط لوپ فیک اب و متسشن رت نازیم ، میاج رد یمک
ار وا هاگن و مدز نیمار هناش یور متسد رد نوینیم

. مدیشک دوخ هب هنیآ زا

هن ، یتشاذن مک یردارب زا مه حاالش ات وت -

ال عف ، باذع هب یزادنب وتدوخ هیزاین هن ینویدم مهب
ور ام رس هرتخد نیا ، شاب یسورع مسارم رکف

. هیفاک نومارب هروخن

هب انسح هک دوب راد هدنخ ردقنآ ما یکسورخ یادص
هب ریسم رخآ ات و دهدن ناشن هجوت مفرح رخآ هکت
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. دزادرپب مرخسمت

ثادح اال دیدج ناروتسر ربارب ار نیشام هک نیمار
یمک انسح ، دومن کراپ شقیفش قیفر ، بیبح

. تخادنا هاگن نم هب و دیخرچ

، یشب لغاش اج نیا هرارق ادرف زا میتفگ – انسح
. یش انشآ اضف اب مینک تنومهم رود هی شلبق

. مدز دنخبل

. مدوب گنتلد ، ما یضیرم زور دنچ نیا مامت نم

. ما هداوناخ و ردام گنتلد

باتب _ نم _ رب #

149_ تراپ #

و باذج هناخلگ و ناجردام هناخ گنتلد یتح نم
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. مدوب شا ییایور

لد نیا روک هرگ ندش زاب یارب انسح و مدوب گنتلد
مامت هک یدرم اب شیاهنت یاه هناقشاع زا ، تورم ال

و تشذگ یم تشاد ار شلا صو یایور اه لا س نیا
. داد یم هار ناشتولخ هب ارم

... تمحز هب یضار ادخ هب -

لا ح رد و مهد همادا ار مفرح ، تشاذگن نیمار
مساو وتدوخ ، رتخد وش هدایپ : تفگ ، ندش هدایپ

. انکن سول

ندرک نازیم لا ح رد و دمآ وربا و مشچ مه انسح
رکف نم و دش هدایپ ، شا هدیشک وتا یابیز یاهوم
دیاش ، مدیسر یم مدوخ هب یهاگ یمک رگا مدرک

. دمآ یم شوخ ار ادخ

، دنازرل ار مناج اوه زوس و مدش هدایپ هک نیشام زا
، داب شزو هک ییاه کمشچ اب و ماتسرف باال هناش

: هک مدیلا ن ، دوب هدرک DONYAIEناشیکشا
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. هک هدرس یلیخ یییییااااو -

دراو مه مدق مه و تخادنا مرمک درگ تسد انسح
قبط رد رتشیب ربارب هد ار امرس راگنا هک غاب یاضف

. میدش ، درک یم ناممیدقت الص خا

یباسح بیبح ، هراد رتیه اکسویک همه – نیمار
کسویک وت میدیسر تخت تلا یخ ، هدرک هنیزه

. یمرگ

یاه فرح همه باوج رد مشوگ رانک مارآ انسح
: هک دز رغ نیمار

جنپ راهچ کال ، هدیم مه شقیفر زپ هچ حاال – انسح
ثایغ زا نوا ، هگید شاقیفر نیا نتسه یروگد ات

نیا ادخ هگید ، دموارد بآ زا نوا هک شنتفگ ثایغ
زا وشاپ دقع دعب دیاب کال ، هنک ریخ هب متخ ویکی

. مربب شایزاب قیفر نیا

. دوبن دب هک ثایغ

. دوبن نم مدآ DONYAIEطقف
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. دندیمهف یم ار نیا انسح و انیم شاک
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ام هراچ اهنت یگیاس مه هک دندش یم هجوتم شاک
. تسا نامز زا یا هزاب رد

ثایغ ردام و داد یم تیاضر نم یاباب هک ینامز ات
نیا لمحت هب روبجم ام ، دش یم هدایپ ناطیش رخ زا

. میدوب رایجا

هراچیب راگنا حاال ، مه وت اباب لا یخ یب -

. هروخ یم مج وت لدرو زا مه ردقچ

یفنم یریثات میادص یور ما یتنعل راکفا مدرک یعس
. دشاب DONYAIEهتشادن
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میارب ، شا هدش شیارآ و ابیز یاه مشچ اب انسح
. مدز دنخبل نم و درک کزان کلپ تشپ

و دوب باقن شمامت هک ییاهدنخبل تسد نآ زا هتبلا
. سب

یناهد وت کی مدنخبل نیا هب کش یب ، دوب انیم رگا
م راکفا منک سب هک دیشک یم داد و دز یم

. ار ما یتنعل ییایلوخیلا

نیمار هراشا هب غاب نایم یاه کسویک زا یکی رد
. میدش رقتسم

یاضف درگادرگ هک ییاه هشیش و شورفم یاضف
ناممرگ هک یرتیه و تشاد رارق کسویک دننام هبلک

. تشاد یبوخ لا ح ، غاب ریظن یب یویو و درک یم

ییاهر ، مدوب شریگرد هچ نآ زا ارم یقیاقد یارب
. دیشخب یم

یعقاو تذل یزیچ چیه زا هک دوب اه هام دیاش نم و
. مدوب هدربن DONYAIEار
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و شا یزاب قیفر یپ انسح لوق هب دوب هتفر نیمار
زا و هداد رارق نم هدش زارد یاپ یور رس انسح

هولج ینارون یاه هسیر اب هک غاب یاضف هب اه هشیش
. تسیرگن یم هریخ ، دوب هتفرگ دوخ هب مه یرتابیز

هریخ و مدیشک شلا ش زا هدز نوریب یاهوم هب تسد
هب : متفگ ، دوب شریگرد مه وا هک یا هرظنم هب

؟ شهت هشیم یچ ترظن

؟ یچ هت -

هتخود نم تروص هب و هتفرگ هرظنم زا ار شهاگن
. دوب

. مدرک یم هاگن غاب هب نانچ مه نم اما

هیام دیاب یک ات ، ندرک یزاب شقن نیا هت -

شرکف زرط نم یاباب ال ثم االن ؟ میشاب مه باذع
ییوربآ یب مودک یولج االن ، ثایغ ردام ای ؟ هیچ

یک ات ، جل رس هداتفا هک یثایغ االن ؟ هدش هتفرگ
چیه ارچ ؟ هنک ناتسرهش نیا دنباپ ونم هنوت یم

؟ تسین نم هب نوشساوح نوشمودک
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. تشادرب میاپ زا رس

نیا و تشاد کشا شا هدش شیارآ یاه مشچ
. دیشک دوخ هب ارم هاگن ، شهاگن

بلق نیا هب تنعل ، رتخد تهب تنعل -

رود زیرب ور امدآ نیا همه ، رود نوشزیرب ، تدنشخب
هک امدآ نیا ، دشن نوشیلا ح فرح هک ایتنعل نیا ،
یم نم زا هگا ال صا ، رود نوشزیرب وندرکن ترواب

، تسود ، هیاسمه حاال ، بسچب وثایغ نیمه یونش
زا شتفرعم ، بسچب ونیمه یلو ، منود یمن ، رهوش

تلو ، هرتشیب یتشاذگ رس تشپ هک ییانوا همه
کتک شدوخ ، ننک دنلب تور تسد تشاذن ، درکن

... یلو ، دیشک درد ، دروخ

. دهدن همادا ات ، مدنابسچ شیاه بل هب تشگنا

. متشادن ار متارطاخ نیرتدب رورم تقاط

رت ضیرم ، مضیرم روط نیمه ، وگن ، هسب -

دیاب ، مشب فیعض ماوخیمن ، منک رکف شهب مشیم
گنت نومنوخ هساو ملد ، مدرگرب دیاب ، مدب همادا
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. هدش

ندش هدیشک هک دیوگب یزیچ زاب تساوخ و درک مخا
هدیشوپ تماق هب ار ام هاگن ، یا هشیش ییوشک رد

. دناشک نیمار یبآ نیج راولش و مرک تفاب رد

. دوب مه ناخ بیبح شرس بقع

تهابش ثایغ هب یلیخ شششوپ کبس و لیامش
. تشاد

. راو هدوسآ و تحار ردق نامه

و دومن ضرع نامتمدخ یی باال دنلب سالم بیبح
دش جنشتم یمک عاضوا هجوتم راگنا نیمار

؟ هدش یزیچ : تفگ هک

الم عا ، شیاج زا هتساخرب و تخادنا باال رس انسح
هب و دورب یتشادهب سیورس هب دهاوخ یم هک درک

. دومن یهار دوخ لا بند هب مه ار نیمار ، هلیسو نیا

. بیبح و مدنام نم

، یا هشیش هبلک هناتسآ یلا وح نامه هک یبیبح
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. درک یم هاگن هریخ نم هب و هتسشن

. تشادن یپ رد یباذع شهاگن

یزیچ درک زاب ناهد هک مدوب شهاگن شب و شش رد
... اما دیوگب

یسک روضح و شرس تشپ هشیش رد ندش هدیشک
. تشاذگن ، متشادن ار شراظتنا یا هرذ هک

باتب _ نم _ رب #
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هریخ امامت هک ییاه مشچ زا و مدرشف مه هب بل
. مدیدزد هاگن ، دوب نم

. تشاذگ باال اپ
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ناشس ال کاب و یرادا یلیخ پیت ، قیفر هس رد ینعی
. مامت و تشاد نیمار نامه ار

یاه یدوه رد هدیشوپ ، مربارب درم ود نیا هک هنرگو
یا هرذ ، ناششلسا یاه راولش و گنراو و گنر

. دنداد یمن دوخ هب یتخس

بیبح یدوه یور هدش پاچ حرط نایم نیا حاال
. دوب هدیشک دوخ هب وشبلب نیا رد ار نم هاگن

تسد هب نایلق و راجق هاش نیدلا رصان زا یروتاکیراک
و هدز توف و دلوت خیرات شریز هک ، حرط نیا دوب
کت شمرج و زاب فاد رصان کی مه یفرعم ناونع هب

هب ارم یاه مشچ و هتخاس بوتکم ار یروخ
. دوب هدروآرد عاضوا نیا رد ، نکمم تلا ح نیرتداشگ

رد نکمم قافتا نیرت هجوت بلا ج ، تکرح نیا اعقاو
. دشاب تسناوت یم هظحل نیا

بیبح یدوه هب نم یگریخ نیا زا ثایغ هک یردقنآ
. دز میادص هنوگ راطخا و دماین ششوخ DONYAIEراگنا
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؟! دیشروخ – ثایغ

بیبح هک دوب هناکلا م ردقنآ ، شنتفگ دیشروخ نحل
. مدناشن هرهچ هب مخا نم و تفرگ باال شتمس هب رس

. هنوخرپشآ رس هی مرب نم – بیبح

. ورب امتح – ثایغ

رد هک درک نایب ار یا هملک ود هلمج نیا یا هنوگ هب
ار تمزادنا یم نوریب یگندرا اب یورن نومضم عقاو

. تشاد دوخ رد

. تسشن بیبح یاج وا و تفر بیبح

. داد مل یتشپ هب

و میتفر یم هناخ هرفس هک ییاهزور نآ همه لثم
. داد یم مل تحار

و تسشن نامکیدزن یایند و اهزور نامه یگدوسآ هب
. دنام نم هریخ و دومن زارد ار شیاهاپ

. دوب نتفگ یارب یفرح مدع ، ناملا ح DONYAIEتوافت
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ار ناکم نیا رد و هظحل نیا رد وا ندوب نم ال صا
. مدومن یمن کرد

دننام هب مدومن یعس و مدرک رت نابز اب ار میاه بل
، متفرگ یم هدیدان ار شدوجو هک هام دنچ نیا مامت

. مراذگب یرکف رارق نیا رب ار انبم مه االن

؟ یرتهب -

هشوگ ، متخود یشوگ شوماخ نیرکسا هب ار مهاگن
ح نیمه اب هام رخآ ات دیاب و دوب هتسکش شسلگ

. مدرک یم ارادم شتلا

؟ یدرک رذن -

ار مهاگن و رود یمک ار ما یتوافت یب ، شمود لا وس
. دروآرد دوخ فرصت هب

شیاه مشچ هشوگ و داد انحنا ار شباه بل ، مهاگن
. تخادنا نیچ هدروخورف یا هدنخ زا ار

باتب _ نم _ رب #
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... هدنخ تلا ح رد هک شیاه مشچ هب تنعل

رپ و لا ب ناشدوجو هب هک نم یاهرکف هب تنعل ال صا
. مداد یم

؟ یچ رذن -

. داد ییافوکش هزاجا شا هدنخ هب

. تسا هداتسیا نامز راگنا هک مدرک رکف نم و

. وا و نم نایم

. یا هشیش هبلک نیا نایم

. ینارون یاه هسیر اب هدزامرس یغاب نایم

. دوب هداتسیا ام نایم نامز

. دوب هنوگ نیا هک نم یارب DONYAIEلقادح
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، شندیدن رد ملد اهراب و اهراب هک هک ینم یارب
. دوب هتساوخ رادید

ال. صا میاه هتساوخ مامت و نم هب تنعل

. دنابوک یم مشوگ رد یکی شاک

. دوب انیم شاک

میایح یب نامشچ رد غاد خیس و دمآ یم انیم شاک
. تخاس یم ورف

و دش لیامتم متمس هب ، تفرگ نایاپ هک شا هدنخ
؟ ینزن فرح نم اب یدرک رذن : تفگ مهاگن رد هریخ

. یدرک هبوت مه دیاش

تفرگ بضغ ار هدناماو لد نیا تاساسحا مامت یاج
و نیمار هک مهد نکش نادند یباوج متساوخ و
یاه مشچ هب نم و دندرک زاب ار ییوشک رد انسح
فیدر دنخشین میارب ، نایم نیا هک ییانسح راد قرب

. متفر هرغ مشچ ، تخاس یم

یکی و دنابوک یم نم شوگ رد یکی دوب انیم DONYAIEشاک
M
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. رتخد نیا ناهد رد
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و دناشن هرهچ هب مخا یمک ، ثایغ ندید هب نیمار
دنخبل ندید زا ارم هتفرگ شتآ لد عوضوم نیا

. درک کنخ یمک ، انسح شوگ ات شوگ

؟ ینک یم راک یچ اج نیا وت – نیمار

رد ار شا هرغ مشچ و انسح هملقس ، شلا وس و نحل
. تشاد یپ

، نم هریخ نانچ مه و هجوت یب یلیخ اما ثایغ
. اج نیا نیایب هرارق تفگ بیبح : تفگ

کسویک یقرش علض رد مه گنت ، انسح و نیمار
نیمار یوزاب هب رس هک یلا ح رد انسح و DONYAIEدنتسشن
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هک نونمم شیپ بش دنچ تباب : تفگ ، داد یم هیکت
. هاگنومرد یدرب ودیشروخ

شناج زیزع راثن هملقس هک دوب نیمار تبون راب نیا
و هرغ مشچ اب مه نم ، اتسار نیا رد هتبلا و دنک

. مدومن یا ژه یو کمک شبضغ هب ما یبلر یز شحف

نیمه زا ار شتسام هک دوب یدایز مهاگن مشخ راگنا
، مشچ تشپ یکدنا لا معا اب دعب و درک هسیک ادتبا

. تفر ورف شناج نیمار شوغآ هب رتشیب

و دندرک یمن تیاعر ادبا هک مه ار یم ال سا هلصاف
هک یلا وحا ضیرم نم یارب ناشلد مه نایم نیا
یمن ، دوب مناج رد نانچ مه رتیه دوجو اب امرس

. تخوس

. روعش یب قشاع یاه یتنعل

ار تریغ و گنهرف و روعش یکدنا ناشنیمار هتبلا
. زونه ، تشاد

رتهب شلا ح مک هی هلا وحا ضیرم یتشاذیم – DONYAIEنیمار
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. وشایتخدب یتخادنیم شدای دعب هشب

یتشاذگ یم ، یتفرگ یم باق دیاب ار نیمار ال صا
رنه و گنهرف و تناتم و روعش هک سب ، هچقاط جنک

. دزیر یم شنییاپ و باال زا

. دیشک دوخ هب ار مهاگن ، ثایغ دنخزوپ

. دوب نم هریخ مه وا یاه مشچ
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. نم ، نیمار یاج شتبحص یور و

رازه یلو ، یدموا بوخ ور یتخبدب ثعاب – ثایغ
همهم امش یارب رتخد نیا هک هزادنا نوا زا ربارب

همه زا رتزیزع ینعی مگیم هک زیزع ، هزیزع نم یارب
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، مروخ یم مسق نوشرس هب و نتسه هک ییانوا
ح نورگن لد منوت یمن اما ، ممزیزع یتخبدب ثعاب

. مشابن شلا

. دش یم هدنک مبلق نایم یا هرفح

. مغ و هودنا زا زیربل یا هرفح

. تشادن یداش

ال... صا

... ادبا

. دوب درد و ترسح زا لا ماالم هرفح نیا

هب ار ام راگزور اما ، مدوب درم نیا یناگدنز زیزع نم
. دروآرد مه یگیاسمه

ناج رد ار قشع رذب ادخ اما مدوب درم نیا زیزع نم
. تشاکن نم هب تبسن درم نیا

... رگا هک

. نم یاهرگا هب DONYAIEتنعل
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نامیپ یفرح ره اب هک نم بلق و لد هب تنعل ال صا
. دندز یم تسد دیدج یا ژه ورپ ثادحا هب شناراک

. دوب انیم شاک ال صا

رد هدام یکی و نم شوگ رد رن یکی دوب انیم رگا
یاه مشچ لا صتا نیا ات دناباوخ یم ثایغ شوگ

یم هارمه هب شزوس نم هاگن یارب تشاد هک یتنعل
دننام هب متسناوت یم نم و دومن یم عطق ار دروآ

و در ینخس و فرح نامنایم هک هامدنچ نیا مامت
دشاب تحار ملا یخ و مدزدب هدید ، دوب هتشگن لدب
نم یاه یتخبدب ثعاب اضق زا هک ار درم نیا هک

. مراذگ یم اج ما هدنبآ نایم رد ، تسا

گنت هک بیبح روضح و یا هشیش رد ندش هدیشک
، داد لیوحت هداشگ دنخبل نم هب ور و تسشن ثایغ

. دوش جراخ نیگنس تلا ح نآ زا وج دش ثعاب

؟ تاقیفر هب یدیم وتایرتشم همه رامآ – نیمار

دعب و دناخرچ نیمار و نم و ثایغ نایم هاگن بیبح
. دومن رارکت ار ششوگ ات شوگ دنخبل زاب
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نیا قلح رد اپ تفج متفگ یم ، دوب انیم رگا هک خآ
تیزوپماک یاه نادند ردق نیا ات ، دورب مه کدرم

و هابتشا یاهراک نآ اب دشکن خر هب ار شا هدش
. شا هناگچب

**
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زپشآرس چراق پوس هب ما ییاهتشا یب مامت اب
راب زا هدش نیگنس حاال و میوگب هن مدوب هتسناوتن

نایم ، زیگنا لد و مرگ و معط شوخ یاذغ نیا
یب ثایغ و نیمار نایم ثحب هب ، غاب درس یاوه

. مداد یم شوگ هلصوح

و فرخزم ثحب نیا ایند هت ات دنتساوخ یم اعقاو
؟ دنهد همادا ار DONYAIEیتنعل

M
AM

NOE



هک دوب نیا عوضوم قطنم اما ، هیاسمه مه ردقچ ره
نیمار هناقشاع تولخ محازم یدایز مه اج نیمه ات

. مدوب هدش انسح و

یزاین هچ ، دوب یکی ما هیاسمه اب مریسم یتقو و
عون زا ، مه نآ یاه هناقشاع نایم زاب ار مدوخ هک

. مزادنیب نیمار و انسح هنابش

، متشادرب مدق هک هرطاخرپ گنردیفس ایتناز تمس
هلا خ ، هدش شرید انسح ، مریم نم نیمار : متفگ

. شوخ بش ، . هشیم نارگن

و منتسشن و هدننار کمک تمس رد ندرک زاب اب و
مخا ، اهراک نیا مامت گنت سول یاب یاب کی نتسب
نابرهم هاگن و انسح شوگ ات شوگ دنخبل و نیمار

. مدیرخ ناج هب ار ثایغ

هک رخآ و دیشک لوط یا هقیقد ود نانچ مه ثحب
عبر کی ات تفگ ، دوش یمن نم فیرح دید نیمار
هدیسر هناخ هب ملا س هک تسا نم سامت رظتنم رگید
و تشاذگ زاگ یور اپ ثایغ رگید نایم نیا و DONYAIEما
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. درک هیلخت روط نیا ار شبضغ

نم و دیشک لوط یا هقیقد ود نامنایم توکس
متسیس هب تسد ، نیگنس یاضف نیا مجح زا یصاع
کیزوم نیلوا هب مدرک یعس و مدرب شنیشام یانشآ

. مهد شوگ هدش شخپ

ورب دشن دشن دشن ور وت منک لغب ماه هخاش اب دشن "

هب مدب تتداع هک نتشاک ِنودب متشاد هدارا ورب ورب
تبم هب یش دنب هشوگ هی مدب تتداع هک نتشاد هشیر

" یش دنم هق عال ندش ال

. مدیشکن شوغآ رد هاگ چیه ار ثایغ نم

. مدرکن سمل مه ار شیاه تسد یتح

هشیر نم رد ییاج ، زونه هک هق عال نیا هب تنعل
. تشاد

مه زاب ما هنیک همه دوجو اب هک نم مامت هب تنعل
. تشاذگ یم ندش زبس هب لیم یهاگ شا هشیر

ورب ورب ملگ دشن دشن وروت منک ادج ملد زا هک دشن "
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نم فرح مامت وروت منک ادص نهد یب هک دشن ورب
مومت تشاد همانسانش یلگ ره امیدق ورب ورب ورب

" تشاد همادا مزاب و دشیم

لا ح و دوب مدوخ لا م اه تقو نآ ما همانسانش
. درم نیا مان ریگرد

نم نیدلا و و وا ردام یبلق تواسق مامت اب هک یدرم
. دیسر هلحرم نیا هب

. میدوب مدآ و ملا ع راگهانگ ام هک اه نآ کاکش نهذ اب

وت اه یشورف لگ وت ارعاش رعش وت گالب هشیش وت "

یوت تندیچ هچغاب وت زا هک اسک نومه ارباع بیج
وروت منک ادج ملد زا هک دشن تندیم همادا نوشلا یخ

" ورب ورب ورب ملگ دشن دشن
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رد ، تسردان نامز رد ام هک متخیر کشا ردقچ
. میدوب یهابتشا ناکم

و ادخ هب هک داد رس هلا ن و دروخ کتک ثایغ ردقچ
. ما هداد ار وا یاهدرد ناوات اهنت نم ، ربمغیپ

. دز یلیس متروص هب دب ، اباب ردقچ

. داد رس نیرفن نامام ردقچ

. درک شراب فرح ، نامیروس دقع یارب وا ردام ردقچ

هارمه هب یجیردت گرم ، قیمع یاه مخز ردقچ و
. دنتشاد

ورب نم فرح مامت وروت منک ادص نهد یب هک دشن "

هشیر اب یراد ینکیم رارف تدوخ زا یراد وت ورب ورب
راگدای مسر هب یلو ورب ورب ینکیم راکیچ تاه

” راذب اج هنوخ وت ور تا همانسانش

. درک یم درد DONYAIEمبلق
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. ینامسج یاهرد نآ زا هن

... هن

. دوب منازیزع زا یدیماان چنر زا رپ لا ماالم نم بلق

نامام و اباب نداتفا مشچ زا ی هدید جنر نم بلق
. دوب

هک یفت و دوب مردام یلیس هدروخ مخز نم بلق
. تخادنا نیمز یور میاهاپ ربارب

؟ تسین هک تدرس -

اب و هتفرگ متسد رانک هتفرگ راخب هشیش زا ار مهاگن
. مداد وا تروص هب اه کشا نامه

زا سپ و مه رد ار شیاه مخا ، میاه مشچ کشا
هب بیغرت ، نیشام ندز امنهار اب ار وا یتخل

. درک نابایخ رانک نداتسیا

. دیخرچ متمس هب

ندرگ نامه اب نم و داد هیکت نیشام رد هب ار DONYAIEشرمک
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. مدش شا هریخ ، هدش جک

هت هت ، مدز یم لوگ ار مدوخ مه ردقچ ره نم
نآ هدروخ یزاب ، مه درم نیا متسناد یم مدوجو

. تسا موش قافتا

: تفگ یتقو ، دوب یکشا راگنا مه وا یاه مشچ
نم ، تمدنوسر بورغ هب ، مدیشروخ مدرک تهابت

یدموا یم شاک ، لا غشآ نم ، یتنعل نم ، تفاثک
. تفرگ یم مورآ ملد یمک دیاش ، متروص وت یدز یم

میاهوناز هب یناشیپ و مدنک یلدنص یتشپ زا رس
. مدز هیرگ ریز مناج مامت اب و مدنابسچ

. مضغب و قه مامت اب

. مدوب هدش ضیرم

. مدوب تبحم جاتحم

. دمهفب هک دوبن مردام و

. تساوخ یم شوغآ DONYAIEملد
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. تساوخ یم ار مقاتا ملد

. تساوخ یم ار مدیفس همانسانش ملد

یم ار ثایغ اب ییانشآ زا لبق یاهزور مامت ال صا ملد
. تساوخ

باتب _ نم _ رب #
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زا زونه هک یدردرس اب نم و هدماین ینمهب زورما
ود اب ، دوب میاهراک مامت ریگ نماد ، لبق بش

تسد ، دوب هداد درا هک دیدج تیزیو تراک یحارط
. مدرک یم مرن هجنپ و

متسیس تشپ هک حبص زا ار حرط جنپ و تسیب باالی
هک یکدرم ، دوب هدرک در هظحل نیا ات مدوب DONYAIEهتسشن
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. مراذگب هچ ار شا یتنعل مسا متسناد یمن

اب و هدومن لصاح سامت یلبق ناروتسر اب مه حبص
هدرک باسح هیوست ، مشچ کشا یمک و تدارا

. مدوب

و هتفرگ سامت اصخش ناشدوخ مه بیبح بانج
و دوش یم زاب هتفه رخآ ناروتسر ، دندوب هدومرف

. مورب ناشغارس هب امتح مدرک ادیپ دوبهب رگا

عمس هب ار ، شا هزماب تمیمص نازیم و تبحص نحل
. بشید هیضق زا روسناس اب هتبلا مدناسر انیم رظن و

خلت یتوکس رد ود ره ، تشگزاب هار یقاب هک یبشید
. میتفر ورف

مه یاهدرد ناج هب مه یظفاحادخ هک یبشید
. میتخیرن

، دش هاگآ مدیدج راک یارجام نوچ و دنچ زا هک انیم
و دیدج لحم تیور یارب هتفهرخآ دومن الم عا
یم تمدخ ینیریش و لگ اب امتح ، ون راک DONYAIEبحاص
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. دسر

مه وا ، مدرک هاگآ انیم یاه فرح زا هک مه ار انسح
ود ره هتفه رخآ دیاب نم ال صا هک تشاد نیا رب رظن

فرص هب ، ون راک بحاص و دیدج راک رطاخ هب ار
. منک نامهم یراخوس و ینورپپ ازتیپ مه نآ ماش

یارب ار رخآ حرط و مدیشک متروص هب هک تسد
. تفر پیات هب متسد ، مدرک لا سرا ینمهب

باتب _ نم _ رب #
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یمن ، یعون نم ور نیا زا رتهب هگید ینمهب یاقآ "

، امش تسد یرتشم ندرک تفتلم ، مدب ماجنا منوت
هب امش و دیاب هک یدح زا رتشیب ور مدوخ تالش نم
". شوخ نوتزور ، مداد ماجنا نیدیم قوقح نم
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نتفر نییاپ لا ج رد و متساخرب هک متسیس تشپ زا
یشوگ یارب ، مدرک یظفاحادخ مناراکمه زا اه هلپ زا

. دیسر مایپ ینمهب تمس زا ما

ینیب اب و متفرگ متروص ربارب ار یشوگ نیرکسا
و دج هب شحف زا زیربل هک ینهذ و هتخادنا نیچ

. مدناوخ ار نتم ، دوب شا هتشادن و هتشاد دابآ

ناتسرهش نیا وت ، یدیم ماچنا یراد وتفیظو امش "

مراد یلیخ نم ، هدیمن قوقح یسک نم زا رتهب مه
لیلد مندموا هار حاال ، بوخ رتخد مایم هار تاهاب
". ینک هدافتسا ءوس وت هک دیابن ، هراد یصخش

شسیسخ تیصخش نآ اب یتنعل کان شدنچ کدرم
ناطلس هیجاح هناخ طایح طسو متساوخ یم ار

. منزب راد ، مناخ

انیم هب ار شتروپار مورب ، تفگ یم ناطیش ال صا
. دشکب شرس یور ار شکتشخ اتراسج ات مهد

نمرپوس هب ات مدرپس یم انسح هب دیاب مه دیاش
، نامدوخ لسوس نیمار ، شا هنحص رد هشیمه
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ینمهب نیا یباسح تسرد یلا مشوگ کی دراپسب
. دهد ار گندلا

نودب هک دوب ثایغ اب ملبلب و لگ یاهزور نآ رگا
. مدرک یم بارخ ینمهب رس رب ار وا ، تقو توف

، تسد هب هویمبآ ثایغ رظتنم هک یزور نآ لثم
و مدوب هداتسیا هدکشناد کیدزن ور هدایپ هشوگ

. دوب هدش ممحازم ینیشام

. دروآ هدننار رس رب هچ ثایغ هک خآ

. تخوس ردقچ کدرم یاه نتفگ مدرک طلغ یارب ملد

یرادشک قوب یادص هب و متشاذگ نابایخ ضرع زا
. مدادن ناشن یهجوت ، دش هدز هک

. مدوب ینمهب مایپ تحاران مه زونه

؟ درک یم ضرف شدیرخرز هدرب ارم وا

ناشن دوخ راو ینوفمس مه رگید راب ، رادشک قوب
هلصاف نم ات هک یگنر دیفس ایتناز هب ارم هاگن و داد

تشپ زا مخا اب شیانشآ هدننار و تشادن یا
DONYAIE
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. داتفا ، دوب ما هریخ ، شنامرف

میاه فرح ماقتنا یارب ار ینمهب روضح راظتنا
متسناد یمن ار هظحل نیا رد درم نیا اما ، متشاد

. مهد اج ملد یاجک

باتب _ نم _ رب #
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مياپ يور هك يمغلش و وبل فرصم رابكي باقشب هب
. مدرك يم هاگن هريخ ، تشاد رارق

و شوماخ ريز ، تساخ يم رب نآ زا هك يراخب
هشيش يارو زا هزاغم كي ينوئن يولبات ندش DONYAIEنشور
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نم هنسرگ مكش يارب يباذج هنحص ، نيشام بولج
. دوب

هب ار شفرظ ، لا يخ يب هك وا هب مشچ هشوگ زا
و متخادنا يهاگن ، درك يم كيدزن شتايوتحم مامتا
رد و متفرگ تسد هب ار يكيتس پال لا گنچ يلدود اب

. مدرب ورف يكچوك رطع شوخ مغلش

چيه نودب وا ، متشاذگ ، ناهد نورد هك ار مغلش
: ديسرپ يا همدقم

هكيترم نيا نصا ؟ هديم قوقح تهب ردقچ ⁃

؟ هديم قوقح ، سيسخ

كدرم زا ، دوب ينمهب مانهب شروظنم كش يب
. دنار بل هب هك يسيسخ

اب ار دوب هديسام مناهد نايم هك يمعط شوخ مغلش
يلا ح رد و مداتسرف نيياپ ، هاتوك نديوج راب دنچ
منحل مدرك يعس ، مدناخرچ يم شتمس هب ندرگ هك

. دهدن هار دوخ هب يشزغل DONYAIEچيه
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هب هك روط نومه ، ميشاب هياسمه طقف ، دوب رارق ⁃

مه هب هك روط نومه ، ميداد لوق نوماه هداونوخ
هسرپ يمن يكي نوا زا هياسمه هي سپ ، ميداد لوق

و سالم هي هنوت يم نوشدوارم لك ، هدنچ شقوقح
تنيشام وت هك متياسمه االن ، هشاب هداس كيلع

مدرك لوبق وتفراعت ، هيكي نومريسم نوچ ، متسشن
سپ ، نروخ يم ومه كمن و نون اه هياسمه نوچ

. مينكن بارخ ونوميگياسمه ايب

، تفر يم تشاد هك يضغب ندشن اشفا يارب و
رد ييوبل هكت ، دنك الم عا ار شروضح

. مدناپچ ناهد

و تساسخ و ينمهب هب نم الت كشم مامت شاك ال صا
. تشگ يمرب شسحن دوجو

باتب _ نم _ رب #DONYAIE
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مايپ اب ، دوبن ضغب نيا و متشاد ناج رگا ينعي
يم علطم ار وا و متفر يم نيمار تقورس ينمهب
يم ينمهب ناج رد ار وا شياهوم لكف اب و مدومن

. متخادنا

كتك يايند رد ، تشاذگن شراد شخ و هتسخ يادص
. موش رو هطوغ مانهب و نيمار ياه

يدوخ ، يمدمه وت ، يتسين هياسمه نم هساو وت ⁃

يرد ره زا منيشب منوت يم وت اب نم ، همه زا رت
حاال ، ومتيسنج هريم مداي وت اب ، منزب فرح
ور هقحان مفرح اي مديم راعش منك كف ياوخيم

زا دعب يتقو ، هشوخ ملا ح وت اب نم اما ، يراتخم
مايب منوتب هك هروخ يم هقرج هي تقو همه DONYAIEنيا

M
AM

NOE



هلعش ور هقرج نيا و منيشب منوت يمن ، تتمس
ينوت يم ، يشاب رازيب نم زا ينوت يم وت ، منوشكن
وت اب ملا ح نم اما ينودب تايتخبدب ثعاب ونم

اب نم ، منك يم شومارف ور همه وت اب نم ، هشوخ
وت طقف وت اب نم ، منك يم شومارف مه مدوخ وت

. مشيم

نآ ما هنيس يلا وح رد يبيجع ندش يلا خ و رپ كي
. داتفا قافتا ، پچ تمس مه

. دب مه دش يم شوخ مه شفرح ره اب ملا ح نم

، شفورح ياجه نايم رجز و درد راد و ريگ رد نم
. مدز يم اپ و تسد

. مداد شتمس هب مه زاب ار مهاگن

هب عوضوم نيا و دوب هشيمه زا رتدنلب ششير هت
يم يا ژه يو كمك شراد مغ و هتسخ هرهچ يگتخپ

. دومن

. مداد هيكت نيشام رد هب ار DONYAIEمرمك
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. ديخرچ متمس هب لماك وا و

. ميدوب رگيد مه هاگن رد هريخ

. دتسياب تساوخ يم راگنا ايند

. درك جك هناش يور رس

. تشگ يم زاب ، تشاد مضغب

ح هك ييوت اب ملا ح ، ديشروخ هشوخ تاهاب ملا ح ⁃

. هشوخ ، منك يم دب وتلا

. تسب مشچ و

. تسشن ميولگ نايم مه نم ضعب

باتب _ نم _ رب #

161_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



شیاه فرح خساپ رد و مدیشک ما یناشیپ هب تسد
. مدرک زاب نخس هب بل ،

، هشیمن ضوع نیا ، میا هیاسمه وت و نم -

، بش نوا زا لبق ونومریدقت ام نوچ هشیمن ضوع
ام ، میدرک ادج مه زا بش نوا زا رت لبق یلیخ

قیمع ردقنوا ، ثایغ میدیرب ونومیتسود هتشر
، هروطچ ملا ح ، متسه نم تفر تدای وت هک میدیرب
بش نوا ات مدوب دنب وم هب اما نم ، مایند نیا یاجک
، میلچه وت االن هک مدوب دنب ، هتشر نوا یوم هب ،

یلیخ نوملا ح مدموا یمن هگا هک ، میراد درد هک
یدوب هتسشن وت ، مدموا یمن هگا هک ، دوب رتهب

فرح االت حم زا و وبل و مغلش فرظ هی اب نم یولج
بش نوا زا اما ، ثایغ مدوب ینوبرهم مدآ نم ، ینزب

نویم ، راگزور یخلت نویم مدنوم اج نم دعب هب
یم مروت هب دوب راب نیلوا هک ییامدآ یتورمان

هک یفت نویم ، تنامام یانیرفن نویم ، ندروخ
نوا ادخ هب هک ، یدیمهفن وت و تخادنا ماپ یولج
درد رتشیب منامام یافرح رجز و ماباب یلیس زا DONYAIEفت
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ات مه مشخبب هگا ادخ هب هک ، دوب قحان هک ، تشاد
. منک یمن شومارف ، تسه معلا ط وت هک یرمع

متشاذگ ناهد هب وبل رگید یا هکت ، درد رپ و نیگمغ
. دشاب هتشادن دوجو هصرع یارب ییاج ، مضغب ات

رخآ هکت و تفر نم فرظ نورد هک شگرزب تسد
. مدیشک باال شیاه مشچ ات هاگن ، تشادرب ار میوبل

. تشاد کشا هک ییاه مشچ

هدیدن نایرگ یاه مشچ اب هاگ چیه ار ثایغ نم
. مدوب

. کشا قرغ و دوب خرس شیاه مشچ هساک

. دش یم نوخ ملد

. شهاگن مامت اب

یم منت یور شیاه مشچ ناج رد هک یدرد مامت اب
. تخیر

اب هابتشا نامز رد ، هابتشا ناکم رد ، درم نیا و DONYAIEنم
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. میدش انشآ مه

هابتشا نامز رد ، هابتشا ناکم رد ، درم نیا و نم
. میدش نامیگدنز موش قافتا ریگرد

. شنامشچ یایرد یور متسب مشچ و مدیزگ بل

یتفگ مهب تایگنتلد نویم ، زور هی هتدای -

انشآ وت اب نم ؟ درد هشیم نسیونب فرط ره زا ودرد
رذگ هی شاراشف و شایتخس مومت اب ایند ، مدوبن

هک هن ، مدش مدوخ وت خونوا ، مدش انشآ وت اب ، دوب
نکسم وت اب نم ، منزب گنشق فرح هک هن ، مدب راعش

زا ندز فرح اب نم یادرد ، ومادرد نکسم ، مرک ادیپ
. دش یم مورآ اتیعقاو

رد ، تخیر هک مکشا هرطق و مدوشگ هک مشچ
. تخادنا هار هب ار نیشام و دیخرچ شیاج

زا دعب و دیشک شیاه مشچ هب تسد تشپ اب
شخ یادص هک یا هدنخ هت اب شیارغ ینارنخس

قرغ ناج هب نکمم تلا ح نیرت هناربلد رد ار شراد
نگیم : تفگ ، دناشن یم شیاه فرح زا نم تهب
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. هنز یم مدق ، هنک یمن هیرگ درم

. تفرگ ندیراب رتشیب میاه کشا و مدیزگ بل

شیاه هدام و رن زا یکی دمآ یم هک یلا خ انیم یاج
. درک یم نم تروص بیصن ار

باتب _ نم _ رب #
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رد ما یراک زور نیلوا رد ارم ، ال ثم ات دوب هدمآ انیم
و ال صا انسح لوق هب و دنک یهارمه بیبح ناروتسر
ات تسا واکجنک یلیخ وا هک متسناد یمن نم مه ادبا

. دنیبب ار ثایغ بانج قیفش DONYAIEقیفر
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فقس هب و میدوب هدیشک زارد نیمز یور مه گنت
. میدرک یم هاگن هریخ

شنیشن جراخ هلا خرسپ زا هک دوب اه تدم انیم
. دز یمن فرح

، دوب هتفگن وا زا یباسح و تسرد تقو چیه ال صا
یکدوک زا یدایز یکیدزن متسناد یم نم اما

. تشا هتشاد نابرج ناشنایم

و ناشهاگیب و هاگ یاه تچ ندش مک نیا لا ح و
یمک میارب ، وا زا مه مک هب یتح انیم تبحص مدع

. دوب بیجع

زا هک مدوب مدوخ ریگرد اهزور نیا ردق نآ نم
. مدوب هدش لفاغ مناتسود

کج رس ریز ار متسد و مدیخرچ انیم تمس ولهپ هب
رژ رطاخ هب اهزور نیا هک وا خر مین هب هریخ و مدز
؟ انیم : متفگ ، دوب هدش رترغ ال یلیخ ، هاگشاب و می

. دناخرچ متمس هب ندرگ و تفگ بلر یز DONYAIEیموه
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؟ تسین یربخ شزا تلا خرسپ -

رس ریز تسد و دیخرچ ولهپ هب نم دننام هب مه وا
یگنتلد و یتحاران یا هرذ هک یتلا ح اب و دز کج

مه اب ، هدرک ادیپ رتخد تسود نوا : تفگ ، تشادن
. هرادن ونم تقو ، نا هنوخ مه

شرویلپ یکسا هقی دنب ار مهاگن و مداد ولج هناچ
. مدرک

، یشیمن هتسباو نفلت و مایپ اب وت هک هربخ هچ -

، مدوب وت لثم هدش مه مک هی هگا ، مدوب وت هگا نم
محر لد مه مک هب یتح هگا ، دوبن نیا االن ماضوا

. دوبن نیا ماضوا زاب مدوبن

. مداتفا هدنخ هب ، دیبوک مرس نایم هک یتسد اب

یداش بجوم هک دوب هدیرفآ طقف ادخ راگنا ار یتنعل
. دوش میاه مغ نایم ، نم
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لکش یقاط فقس اب قاتا رد ، نامدنخ یادص
هک مدوب نیا شوخ لد نم و درک یم ادیپ ساکعنا

. دوب هدومن لیطعت کال ار ادرف ، ینمهب

توف تباب مه یا هرذ انیم لوق هب نایم نیا حاال
. مدوبن تحاران شردام گرزبردام

. دیشخبب ارم ادخ

س ود ، حون ترضح زا فرط رگید ، انیم لوق هب اما
ناشیگدنز رد یبوخ مدآ امتح و هدوب رت کچوک لا

و حیرفت تابجوم مه شگرم اب هک هدش یم هدرب مان
. تسا هدرک مهارف ار ام هدنخ

هب ییاه هقت هک ، میدوب نامیاه هدنخ راد و ریگ رد
نادند نایم ارم بل و دناشن شیاج رد ار انیم ، رد

. دیشک DONYAIEمیاه
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انیم هب یزیچ ، ثایغ اب مریخا رابود نیا تبحص زا
میور هب زاب هک نیا زا مدیسرت یم و مدوب هتفگن

ما هظحل نیا یاه یتخدب مامت یناب و ثعاب ، دبوکب
. تسا درم نیا لباقم رد ما هقباس یب یمحر لد ،

اج زا ، انیم تحاران و یکاش هاگن هب هجوت یب
یتشپ یور زا ار رد کیدزن راد لگ رداچ و متساخرب

: متفگ مارآ ، انیم هب ور ، ندز رس لا ح رد و متشادرب
تحار هرب راذب ، تدج رس ورت زادنن هار اوعد

. ادخورت میباوخب

ار رد مارآ و متسب مشچ یبصع ، داد هک یشحف اب
. مدیشک ناج هب ار یناتسمز یامرس زوس و مدوشگ

، شتسد رد ییاوقم هسیک اب مربارب هک یدرم
، تخیر یم شتروص مامت زا یگتسخ و دوب هداتسیا

. دز دنخبل میور هب

مدناخرچ شتروص و شتسد رد هتسب نیب ار مهاگن
هگید هک مه سالم : تفگ ، هتسخ دنخبل نامه اب وا و

. تسین تراک DONYAIEوت
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بجوم تشاد هک شنحل هب و متخادنا باال وربا
. مدادن یورشیپ هزاجا ، دش یم مدنخبل

باتب _ نم _ رب #

164_ تراپ #

؟ یراد رذن ؟... یرب منک تم سال ، یدموا -

. دیدنخ

. شصاخ یاه هدنخ نامه زا

رطاخ هب کش یب ، تفگ یم انیم هک اه نامه زا
. تسا هتفر نم لد ، ناشیتنعل روضح

یور یمک و متفرگ رت لش متسد نایم ار رداچ
. دروخ رس میاهوم

یاهوم زا یکدنا هب یگریخ اب هتفر هتفر وا هدنخ و
DONYAIE
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. تفرگ نایاپ نم

زاب ار مرداچ نم اما ، تشادن یدب سح چیه شهاگن
. مدیشک رتولج

نم ؟... یریگ یم باجح نم یولج ارچ ... ارچ -

. مترهوش

یفرح چیه هزاجا ، ثایغ رس رب ، انیم ندش راوآ و
. دادن نم هب ار

رد هناتسآ رد هک نم نت رانک زا یتخس هب هک انیم
شتسد فک ندیبوک اب و تشاذگ ، مدوب هداتسیا

یاه مشچ ، داد له بقع هب ار وا ، ثایغ هنیس تخت
. درک توعد رتشیب یگدیرد هب مه ثایغ هلمج زا ارم

هک مدوب یا هعفد کی تاقافتا نیا بارخ نم هک خآ
. دش یم شببسم انیم

وت راب دصنوش و رازه ... هکیترم یووووووا – انیم
هار زا ور هرتخد تافرح نیا اب هک مدز داد تتروص
هساو زیرب نک عمج مه ترهوش رهوش ... نکن رد DONYAIEهی
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؟ یتفتلم ... شنوهاوخ

، دیزرل یم هک ییاه هناش و ثایغ نادنخ تروص
. درک یم توعد هدنخ هب مه ارم تشاد

مشچ هب مه انسح دیاب ار انیم یاه یزاب الت نیا
هب ، انیم طقف درم ، متفگ یم نم یتقو ات دید یم

. ددنخن مشیر

باتب _ نم _ رب #
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تهب مراد ؟... هراد هدنخ شاجک ، تفوووووک – انیم
. وشن هرتخد نیا محازم هقیقد و مد مگیم

بات لا ح رد و تفرگ باال ار ییاوقم هسیک ثایغ
هک ییاج نومه زا متفرگ یراخوس : تفگ ، شنداد

؟ مش مگ مرب زاب ... نیراد DONYAIEسود
M

AM
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. تشاداو ندیزگ هب ار مبل ، انیم مشچ هشوگ ندیرپ

یم تحار مه ارم هچ ، یتنعل یومکش کرتخد
. تخورف

، ثایغ هب تشپ دعب و دز گنچ ار تکاپ هک انیم
: هک دیپوت نم هب ، تفر نامقاتا تمس

. هس رمشب ... اااااقاتا وت یایم یدرک یظفادخ – انیم

. ثایغ و مدنام نم زاب و تفر انیم

. تشاد یگتسخ رتمک راب نیا شدنخبل هک یثایغ

یرس اب و تفرگ ششلسا راولش یاه بیج هب تسد
. تشادرب ولج هب مدق کی ، هدش جک

؟ یریگ یم باجح نم ولج ارچ ... یتفگن -

. متفرگ ، شنادنخ نامشچ زا هاگن

. دروخ یم هرگ مه هب تشاد زاب هتشر نیا

یلا صتا ات ، راب نیا مدز یم ربت هب تسد دیاب نم و
. دریگن DONYAIEلکش
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نوا ، همونسانش وت مسا هی ... یمرحمان وت نوچ -

یندش مرحم ، هشیم فذح طالق دعب یتقو مه
یندش مرحم ، نم نهذ عرش وت لقادح ... یتسین

مرهوش وت متساوخن تقو چیه نم ... تسین
و بوچ اب رضحم نوا وت یروز یتقو هن ... یشب

. نتفگ هلب هب میتسشن قامچ

. مدنک لد ، ثایغ هدش نیگمغ یاه مشچ زا و

ناریح هاگن ربارب ، رد تشپ و متسب رد و مدنک لد
، تشاد تسد رد یراخوس چراق یتشم هک ییانیم

. متخیر ورف

*****

باتب _ نم _ رب #

166_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



لا ح رد و درب رت باال ار یتسد رکیپسا یادص انسح
خرچ ریجنز ندرک نازیم دنب هک ییام تمس نداد رق
طایح ییاهتنا راوید رانک هتفر ور و گنر هخرچود

. تشادرب مدق ، میدوب

، نیصقرب مک هی نیایب ، نوغاد خرچ نیا اج هب -

هنووید لیماف و کف نیا وت و تساوخ ادخ هنکن
. تفرگ ور امش نوششچ ، دامود هنن اتود نیمار

رتشیب ، درک یم یطاق دنیآرف نیا رد مه ارم هک نیا
. تشاد هدنخ شا هلمج لک زا

هب راگنا ار ثایغ و نم جاودزا سک چیه عقاو هب
. تخانش یمن تیمسر

هب ندیشک تسد لا ح رد و درک تسار رمک انیم
رق و هعنقم و وتنام اب هک ییانسح هب ور شا یناشیپ
، دوب یراد هدنخ هزادنا یب هرظنم شرمک رد هدنام

لیماف و کف نوا وت کال : تفگ و تفر هرغ مشچ
یباسحان هئوت ریگ هک هدوب یباسح مدآ هی نوغاد
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جوجعا موق ششخب و لذب داوخیمن ، هداتفا
. یایب ام هساو وتدش لیلذ رهوش جوجعم

هار هب ار انیم غیج و دیرپ انیم رمک بقع هک انسح
. مدیدنخ ، تخادنا

یب یاه مغ نایم هک دندوب نیا داتسا اه یتنعل
. دننادنخب ارم مه مرامش

نیا رتخد : تفگ انیم ، مدش هک هخرچود راوس
تمیربب دیاب هدش هل همجمج اب یرب رتم ود ، هبارخ

. اااااه هنوخلا سغ

. متفرگ هار هخرچود اب طایح نایم هجوت یب

. دیرخ یمن هخرچود میارب اباب

کچوک طیحم رد دیآ یمن ششوخ دایز تفگ یم
. دنیبب راوس هخرچود ارم یسک ، نامرهش

طایح رد اباب مشچ زا رود دیشرف اب یهاگ نم هتبلا
هتشادرب ار گرزباباب یمیدق هخرچود ناجردام هناخ

. میدرک یم یراوس DONYAIEو
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. مدز اپ ار لا دپ

باتب _ نم _ رب #

167_ تراپ #

. تشاد یرگید رون ، دیشروخ

. دوب یرگید روط

. دیبات یم رت گنشق راگنا

. دش یم روانش داب رد میاهوم

. دندرک یم لکلک انیم و انسح و

رس زا ییاهزیچ هچ ، دوبن مهم هظحل نیا دیاش
. ما هدنارذگ

. ما هتشاد ییاه سرت هچ

هک ییاهوزرآ و مدوب مدوخ طقف راگنا هظحل DONYAIEنیا
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. متشاد

. متفر یم نارهت هب نم

لیصحت همادا یارب ار متشاد تسود هک یهاگشناد
. مداد یم رارق فده

و...

هک یغیج و متروص هب بآ یدایز رادقم ندش هدیشاپ
شحف ثعاب ، دیهج نوریب ما هرجنح زا نآ سپ زا
کیدزن گنلش هک دش ییانیم ناج هب میابیز یاه
یزادرپایور عطق بجوم و هتفرگ تسد هب ار ضوح

. دوب هدش میاه

مه و مداد باوج شحف اب مه ار انسح یاه هدنخ
. دوب یقاب شدوخ عضوم رد انیم نانچ

. یضوع مدش سیخ -

. دش عطق هعفد کی انسح یاه هدنخ

. تفرگ نییاپ ار گنلش رس مه DONYAIEانیم
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زاسراک مدادیب و داد هک ، مدش لا حشوخ ردقچ نم و
. تسا هدوب

... اما

دش ثعاب ، نم رس تشپ یمک هب انیم هاگن تهج
. مناخرچب ندرگ

. متفرگ مبلق هب تسد و مدیشک نیه هدیسرت

... اما

... وا

باتب _ نم _ رب #
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یتشه هناتسآ رد هاتوک رتمدنچ هلصاف هب هک ییوا
یا هرذ نودب و هریخ ارم و دوب هداتسیا هناخ
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. درک یم هاگن یراددوخ

... وا

. دوبن ملا ع نیا رد راگنا وا

. درک یم ریس یرگید یاج راگنا

. مدمآ نییاپ هخرچود یور زا

. مزرلن ، درم نیا هریخ هاگن ریز مدرک یعس

دنت اپ قاتا تمس و مداد هیکت راوید هب ار هخرچود
. مدرک

زا هک ییاهوم دیاب نم مه زورما نیمه دهعلا حاال
داب ریسم رد و مدرک یم زاب ار مدوب هتفاب لبق بش

؟ متشاذگ یم

*******

هدش نامراظتنا زا رت غولش یلیخ بیبح ناروتسر
. هیحاتتفا زور رد دوب

کی و هتسشن قودنص تشپ نم لد گنت هک مه DONYAIEانیم
M

AM
NOE



همادا مراک هب مهاوخب رگا هک دز یم رغ میارب زیر
یم رس ارم دوش مامت ، وا هق عال دروم ماش و مهد

. درب

... زونه اما نم

. مدوب گنم زونه

. ثایغ یگریخ گنم

زا هک حاال یتح ، انسح یاه ندمآ وربا و مشچ گنم
شا هدنیآ رسمه و دوخ هداوناخ رانک رد هلصاف نیا

. دندوب نکاس قودنص کیدزن یاه کسویک زا یکی رد

باتب _ نم _ رب #
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؟ انیم -

؟ موه : تفگ ساوح یب و تشادرب شا یشوگ زا رس

... مگیم -

. وگن -

. تفگ عطاق یلیخ

دوخیب یاه یزادرپایور ریگرد ، تسناد یم کش یب
. متسه

. متسه ثایغ هاگن لیلیحت ریگرد

. متسه شمان ریگرد

. مگب ولوچک هی یراذب بخ -

. یروخن کتک عمج وت ات وگن -

باسح یارب هک یدعب یرتشم هب و متفر هرغ مشچ
. مدرک یگدیسر ، مدوب هدمآ ششرافس

دوب هتفرگ ار غاب یاضف ، یناریا یتنس داش کیزوم
مامت دای هب ارم ، تشاد نایرج هک ییوپاکت نیا و
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. تخادنا یم ثایغ اب میاه نتفر ناروتسر

. میدوب شوخ نامدوخ کچوک یایند رد ام

. دوبن مهم مه دش یمن و دوبن مقشاع وا حاال

. میدوب مه قیفر ام

. میدز یم فرح یرد ره زا مه یارب اه تعاس

نینچ اب ین ال وط ندز فرح کی جاتحم نم ردقچ و
. مدوب یقیفر

؟ انیم -

. لا نب -

باتب _ نم _ رب #
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یرادا زیم یور ار یشوگ وا و زاب متفر هرغ مشچ
دیپوت یدج یلیخ و دیخرچ متمس هب و تخادنا نم

: هک

درد تدرد ... هیچ تدرد منود یم نم بخ -

ثایغ دوب وت وحم زورما هک ینوا ... رسپ نوا ... هنم
.... هنرگو ... یدرگرب دیاب وت ... اما ... تسین هتشذگ

. تسشن یمن مرواب هب شیاه فرح

طخ نامهاگن نایم ، بیبح یادص یتقو تسشنن و
. تخادنا

. مدش محازم دیشخبب – بیبح

اسفناو طیارش نیا رد هک تشاد اج ، انسح لوق هب
. یسولم ردقنیا هک دروخب ار وت یشیپ میوگب

شهاوخ : تفگ و تسشن شیاج رد کیش یلیخ انیم
. دییامرفب ، منک یم

هب هک یروج ، روط بدوم یلیخ و دز یدنخبل بیبح
: هک داد خساپ ، دروخ یمن شششوپ تانجو
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اه هچب متفگ ، دش ترپ امش زا مساوح نم – بیبح
... هگا اما ، ننک هدامآ نوتارب وبشما یپ یآ یو جیکپ

شدوجو هب دح زا دایز راگنا یگنسرگ هک ییانیم
: تفگ تقو توف نودب ، دوب هدرک دراو راشف

. تسین یلکشم

مه شیاه مشچ هب ار شدنخبل ، بیبح و مدیزگ بل
. دناسر

، دیبوک یم انیم ناهد رد یکی ، دوب انسح رگا هک خآ
. دش یم داش نم لد

کچوک یکاروخ داهنشیپ کی اب طقف رتخد نیا ال صا
. دشکب مه مدآ ، تسناوت یم

یا هرغ مشچ اب و متساخرب اج زا ، تفر هک بیبح
وت ثایغ هک ال وا : متفگ ، دوب میاه مشچ ناج رد هک

گنتلد نم هثم طقف ، دوبن یصاخ زیچ شاشچ
نم ، اموس ... شابن ومکش ردقنیا ، امود ... هنومتقافر
. مدرگ یمرب ، یتشادهب سیورس مریم هظحل DONYAIEهی
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و درک همیمض یشحف کی و دمآ وربا و مشچ میارب
یگنر یاه هسیر اب هک یلگهاک راوید رانک زا نم

. متفرگ هار ، تشاد ابیز یا هولج

. متشادن رواب ار انیم یاه فرح

... ثایغ هاگن اما

ناریح تدش نیا هب یهاگن ، ثایغ زا لا ح هب ات نم
. مدوب هدیدن

مه هیمس هب شا یگریخ اب راب نیا شهاگن ال صا
. تشاد توافت

. مداتسیا هار هنایم

. مدوب DONYAIEهتسخ
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. دروخ یم ار مناج مامت ، تشاد هک یراکفا هتسخ

. مدوب مه گنتلد ، نایم نیا

. اباب و نامام گنتلد

. مدش یم رت گنتلد هبنش جنپ یاه بش

گ نایم و مدیشک نوریب میوتنام بیج زا ار یشوگ
دلوت هب طوبرم هک نامیگداوناخ سکع هب یرلا

. مدش هریخ ، دوب یشپ لا س رد دیشرف

. دندرک یم رواب ار مفرح اباب و نامام شاک

... شاک

؟ دیشروخ -

. دیخرچ مپچ تمس هب سرت و تهب اب مهاگن

باتب _ نم _ رب #
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. دوب هداتسیا اه هسیر رون نشور و کیرات رد ثایغ

. تشاد ار رهظ هاگن نامه ، شیاه مشچ

نیا یاجک ار شهاگن نیا یامعم متسناد یمن نم و
. مراذگب هدناماو لد

. مدیخرچ شتمس هب

. مدروآ نییاپ ار یشوگ

؟ هلب : متفگ ، شیاه مشچ رد هریخ و

. داد لیلقت ار ناملصاف

. منک رکف هک نآ زا رتشیب یلیخ

. مدروخن ناکت میاج زا

و رامش یب یاه یگنتلد نایم ، هظحل نیا رد دیاش
. متشاد زاین ییکیدزن نیا هب ، ما هتفرگ بلق

. داتسیا نم زا یتناس یس هلصاف هب

. میدوب مه یاه مشچ DONYAIEهریخ
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؟ یا هتسخ -

. مدوب هتسخ

. یلیخ

. ییاهنت هامدنچ تعسو هب

. یمک -

. دوبن قانح هک غورد

. وت گنتلد .... مگنتلد ، ما هتسخ مه نم -

. مدز دنخزوپ

. متشذگ شرانک زا و متفرگ نییاپ رس

. تفرگ ار ملا ش رپ اما وا

. مداتسیا

. فلا خم یتهج رد اما شوداشود

؟ دیشروخ -

؟ هلب -
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. مدرکن شهاگن

؟ یلگشوخ یلیخ وت ، مدوب هتفگ -

. درک طوقس نم بلق و

*****
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نیزرفدازرف هک وا هب ، نیشام دودحم یاضف رد
. مدرک یم هاگن هریخ ، داد یم DONYAIEشوگ
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و دنارذگ یم ناشناخ ار بش ، انسح رارصا هب انیم
هتفرن ینیشن بش نیا راب ریز یگتسخ هناهب هب نم

. مدوب

سیوو دنچ ، نامام یارب و هناخ مورب متساوخ یم
یا هتفه زا و متسرفب شیارب و منک طبض نامیپ و رپ

. میوگب تشذگ هک

هک داد داهنشیپ ، اهرتخد نتفر زا دعب ثایغ یتقو و
. مدرک لوبق ، میدرگرب نامناخ هب مه اب

. منزب فرح مه وا اب متساوخ یم

رابجا یور زا هق عال نم ، منک شا یلا ح متساوخ یم
. مهاوخ یمن محرت و

. متساوخ یمن ار شتبحم نم ال صا

. دوب هدش مامت نم یارب درم نیا

اما ؛ متسناد یمن ار اه فرح نیا پ دوب غورد ال لح
یمن اپ یرهم هشیر ام نیب رگید هک دمهفب وا دوب زاین

. DONYAIEدریگ
M
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؟ ثایغ ⁃

، تشاد یتوافتم لا ح ، زورما مامت هک ییاه مشچ اب
؟ نوج : تفگ و درک ما هناور یهاگن

ار مگنر یسوط لا ش و هدیشک متروص هب تسد
هک وا هاگن هب نایم نیا مدرک یعس و مدروآ رتولج

ناشن یهجوت ، دوب ملا ش زا هدز نوریب یاهوم دنب
. مهدن

... زورما وت ⁃

مم کال ، دش ثعاب و دیچیپ انشآان یغاب هچوک رد
. دوش عطق

نورد غارچ وا و دش فقوتم هچوک یاهتنا رد نیشام
. دیخرچ متمس هب لماک و درک نشور ار کقاتا

ار منهذ راگنا وا و مدروآ یمن رد رس شیاهراک نیا زا
منوتب نم دعب ینزب فرح متساوخ : تفگ هک دناوخ
ینز یم فرح وت هک هشیمه لثم هشن ... منرب فرح

. هشیم وت رارف نم تبون DONYAIEو
M
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، دوب هتفرگ اج شبل یشوگ هک یدنخبل اب همادا رد و
: هک داد همادا متروص رد هریخ

... زورما نم ... یتفگ یم یتشاد ⁃

رت یاه بل هب هاگن و مدرک رت نابز اب ار میاه بل
. دش دنب ، ما هدش

. درک یم یبصع ارم تشاد شیاهراک DONYAIEنیا
M

AM
NOE



. دندوب هدرک ضوع هزور کی راگنا ار درم نیا

. مزیرگب اجک هب شتسد زا متسناد یمن نم و

مک مک هراد تهاگن ... یدش ضوع زورما وت ثایغ ⁃

توکس وت و تمدیدن هامدنچ نم ... هشیم هدنهدرازآ
مه تحار و مدرک لمحت ، یلغب قاتا هب وتدمآ و تفر

... اما ... مدوب

ازور نوا هب تسین رارق هگید حاال اما ⁃

. میشب لا یخ یب ونارود نوا دیاب دیاش ... میدرگرب

مشچ زا هک مهاگن دش ثعاب ، شعطاق کالم و نحل
. منک شا هریخ ار دوب یرارف شبیجع لا ح اب یاه

؟ یچ ینعی ⁃

. دیشک ولج ار شدوخ

. منک هلباقم منتفر بقع اب نم هک ینآ زا رتولج یلیخ

هلصاف نامه رد وا و مدیبسچ مدوخ تمس رد هب
خر هب ار شیاه سفن رطع هک یلا ح رد ، هتفر لیلقت

، هک نیا ینعی : تفگ مارآ ییادص اب ، دیشک یم مبلق
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یلیخ منز هک ، مراد نز هتفر مدای هامدنچ هگا نم
رارق هگید ... داوخیم تقایل شنتشاد هک ، هگشوخ
مساوح نم ... یلگشوخ ... هشب رارکت مهابتشا تسین
رک ... مدوب ر وک ... هنم لا م یلگشوخ همه نیا دوبن

... مدش رادیب اما ... مدوب باوخ ... مدوب

بلق و تشادرب نامنیب یاوه زا قیمع یسفن و
. دش سفن یب ، نم هناوید

. دوبن شوخ ملا ح

. متساوخ یم یرگید یاه فرح نم

. دوب زیرگ مفده نم

... درم نیا اما

... هدش ضوع درم نیا

... هدش ضوع یلیخ یلیخ

. تخیر مه هب ار مت ال داعم DONYAIEمامت
M

AM
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متسیس یادص ، تخادنا هار هب هک ار نیشام
. درب رت باال ار شنیشام

. دنارد هرجنح نامنایم مه زاب نیزرف دازرف

هب ایند زا هک یرکف و دوب مبلق دنب هک یتسد اب نم و
بش همین نیا رد ، دش یمن یلا خ ترسح ایند

. مدرپس شوگ کیزوم هب ، یناتسمز

هریگلد وت دعب شانوبایخ ورهش نیا “

هریگیم نوج وت زا شاه هرطاخ همه نوچ
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مقشع یدرک هشیر نم بلق یاجک ات

” هریثات یب هگید یشب رود دقچ ره

یلا وح ات شندید راب کی یارب ، اهراب و اهراب نم
. متفر شهاگشیامن

. مدرک شیاشامت رود زا

. مدنام یدایز ، شنتشاد تارطاخ نایم نم

. مدرک دوبان ار مدوخ ات مدنام ردق نآ

متدای هب سفن ره اب مترانک سفن سفن “

متداع هشیمن کرت وزور هی مدش تقشاع نم

نزب مدق انوراب ووت درک وماوه تلد تقو ره

هزیزع ترطاخ هشیمه نودب

“ نم دای و بلق وت هنومیم و

. دوب زیزع مه حاال یتح شرطاخ

هب ددنبب لد زاب ، متساوخ یمن هک زیزع ردق نآ
. مندنام
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... ینتفر نم هب

. دوب ما هداوناخ شیپ ملد هک ینم هب

مدنوم اجنومه نم ونرذگیم اه هظحل “

مدنوزوسیم وروت قشع هک هظحل نومه وت

یدش رود مدق ره تفرگ شیتآ مبلق

” یدش روبجم یلو یتساوخیمن متسنودیم

یم نت شکرت هب نم و دش روبجم نم کرت هب وا
. مداد

. دوب ام ریدقت نیا

. دوب هداد لوق نم یتحار هب وا

. مدوب هداد لوق نامیاه هداوناخ هب نم

زا ار منت مامت نم و درک کراپ رد ربارب ار نیشام
. مدرک ترپ نوریب هب نیشام

و متخادنا هتفر ور و گنر رد لفق هب ار دیلک
: هک مدینش رخآ هظحل ار شیادص
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هب بشما نم نودب اما ... نک رارف وبشما ... نک رارف ⁃

مساوح هک ییوت ... ور وت لوق ... مداد لوق مدوخ
. همکحم ملد نویم تاپ اج ردقچ دوبن

باتب _ نم _ رب #
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. دوبن بوخ ملا ح

. دش یمن مه بوخ

مدوب هتسناوتن ، یگتسخ نیع رد ار لبق بش مامت
. مناسرب مه هب DONYAIEمشچ
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. دوب ینابصع مناج مامت

مقاتا راپید هب راوید هیاسمه درم تسد زا ینابصع
شوگ کیزوم و دوب رادیب حبص ات مه او راگنا هک
نم و داتسرف یم مایپ نم پاستاو هب و داد یم

. مدرک شک بال لوا مد مه نامه

هتخیر مه هب ارم نهذ ، شا یتنعل یاه فرح اب وا
. دوب

مرفنت ، تساه هام مدرک یم رکف هک ینم نهذ
. دیبرچ یم وا هب مقشع هب تبسن

. مدش یم متشاد هناوید

. دش یم مامت ، یرابجا جاودزا هامدنچ نیا شاک

رکف و ندناوخ سرد یپ متفر یم یتنعل نم شاک
یمرد یزاب ینامدوخ تشاد ، یدایز هک یدرم نیا

. مدرک یم نوریب مرس زا ار ، دروآ

یادص ، دش یم یتعاس هک یدرم زا رارف یارب
نوریب هناخ زا هدزن باتفآ ، دوب هدش مک DONYAIEشکیزوم
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. مدز

یم فرح وا اب ، هناخ هب انیم تشگرب زا لبق دیاب
. مدز

. مدش یم یلا خ دیاب

. تشک یم ارم اه یروخدوخ نیا هک هنرگو

تکمین یور نتسشن و کراپ ریسم رد نتفرگ رارق اب
ار ممایپ اه حاالحاال متسناد یم هک ییانیم هب ، یزلف

: هک مداد مایپ ، دناوخ دهاوخن

”. مراد زاین تهب ... منوخ کیزن کراپ ایب “
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اب انیم هک مدنام رظتنم تعاسود زا شیب دیاش
یور مرانک ، مدابآ و دج هب نداد شحف یمک و سامت

. تسشن تکمین

هب ، متشاد هک یتحاران و سرتسا تدش زا ما هدعم
. دوب هدیسر اسرف تقاط یدرد

؟ بخ ⁃

هرغ مشچ شا هناراک بلط و لا یخ یب نتفگ بخ هب
. متفر

مامت زا تحاران و مارآ ، داد هک ار سا یدعب شحف
. متفگ بشید

بالک لوا مایپ نامه زا ار ثایغ هک مدرک دیکات یتح
. ما هدرک

... اما

. دوبن نم تسد یدعب تاقافتا زا مادک DONYAIEچیه
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. دوبن نم تسد مه ، ما هدعم درد ندش رتدایز یتح

. تخادنا هار یشک هدبرع هناخ طایح رد هک انیم

. دیود نوریب هدز باوخ هک ثایغ

جاو و جاه ثابغ ناج هب دگل و تشم اب هک انیم
. داتفا

انیم متشاد یعس و مدرک یم هیرگ سرت زا هک ینم
. منک ادج لا یخ یب و نادنخ ثایغ زا ار

. دوب راد هدنخ تیاهن یب قافتا کی لکش شمامت

. هدننک یصاع و راد هدنخ

یم نایایب هب رس تعامج نیا تسد زا دیاب ال صا نم
. متشاذگ

تسشن ناویا هبل یقیاقد زا دعب ، نانز سفن هک انیم
ضوح هبل ار ما هدیسرت و ناج یب نت متسناوت ،

. مروآ دورف

هار هب ثایغ یتنعل و صاخ هدنخ یادص نانچ DONYAIEمه
M

AM
NOE



هدنخ ندروخ کتک یاجک متسناد یمن نم و دوب
. تشاد

اتمشک یم مایم ... وشین نوا دنبب ... تفووووک - انیم
. ثایغ

. تسشن ضوح هبل نم زا یمک هلصاف هب مه ثایغ

ار ملد ، شا هتخلش یاهوم اب و یش ژ رو تس نآ رد
. دنازوس یم دوخ لا ح هب رتشیب

؟ منک راک یچ مدنخن - ثایغ

مومت هامراهچ هس نیا راذب ... نکن شییاوه - انیم
یچره نک شمومت ... نوتدوخ لا بند نیرب رازب ... هش

. هتنوغاد نهذ وت

ات ار میاه مشچ ، مخر مین یور ثایغ هاگن ینیگنس
. دناشک شیاه مشچ

؟ یچ هش مومت ماوخن - ثایع

وت ارب شلد یبش هی رتخد نیا ... یاوخب دیاب - DONYAIEانیم
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تتربب ، هنک یبوخ تهب ال ثم دموا ... تخوس
هب ، تخیر شوربآ ، داتفا تشگ ریگ دعب ، ناتسرامیب

وشوربآ و هروخن شالق شرسپ هک امش ردام رطاخ
یچیه ...حاال تنز دش ، هربن نزرب و یوک ره وت

بش نوا هن ... رتخد نیا هنیک هن ... هشیمن ضوع
... شاب مدآ سپ ... سحن
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سپس و دناشک دوخ اب ارم هاگن و تساخرب هک ثایغ
، طایح یاه شرف رجآ حطس یور ، نم یاهاپ DONYAIEربارب
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. دش هدنک مبلق زا راگنا یزیچ ، تسشن هدز وناز

منهذ رد ، متشاد یعس اه هام نیا مامت هک یا هنیک
. مهد شا هولج

یم تسد زا لد ، درم نیا یارب متشاد مه زاب نم
. مداد

. دش یم هدیشک ارهقهق هب تشاد مبلق مه زاب

... مه زاب و

؟ یراد هنیک مزا ؟... هگیم سار ⁃

هاگن لا صیتسا اب ، دمآ وربا و مشچ هک ییانیم هب
. مدرک

ییاناوت طیارش نیا رد نم ، درک یم رکف انیم اعقاو
؟ منک زاب بل زا بل ال صا مراد

م راکفا ار مفارطا مامت راگنا بشید زا هک ینم
؟ ندز فرح هب هچ ار دوب هتفرگ ما ییایلوخیلا

؟ دیشروخ - DONYAIEثایغ
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. دز یم میادص هدنبات نامه شاک

، شریظن یب یادص نایم زا دیشروخ ردق نیا شاک
. دیسر یمن شوگ هب ابیز

. دوبن هناوید نم دوجو ردق نیا شاک

. تشادن ترسح ردقنیا شاک

. تسویپ یمن عوقو هب یتنعل بش نآ شاک

؟ یراد هنیک ... دیشروخ وگب - ثایغ

. متشاد

. نامز و نیمز زا

. مدآ و ملا ع زا

... مردپ زا

... مردام زا

.... شردام زا

همه یوربآ ، دندرک یم انرک و قوب هک اهرومام نآ DONYAIEزا
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... ار

. متشاد هنیک همه زا رتشیب ثایغ زا نم

. دوب ما یدوبان ثعاب هتسنادن هک یثایغ

. مراد ⁃

گرم کاخ ار شمامت هک یا هرجنح نایم زا میادص
شوگ هب ، سحن بش نآ یروآدای زا دندوب هدیشاپ

. دیسر یم

. متساخرب اج زا

. دیمهف ار ملا ح راگنا و درک زارد تسد انیم

. متفرگ ار شتسد

. متفر باال اه هلپ زا

ناشن یهجوت ، ثایغ کانمغ نتفگ دیشروخ هب و
. مدادن
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یگدنز دیدج لصف

. میدیسر هطقن نیا هب هابتشا ، ثایغ و نم

. نم هق عال و یمحر لد و وا یراگنا لهس اب

یب و یرود هام تفه زا دعب یسانشان نفلت هب نم
. مداد خساپ ، ثایغ زا یربخ

اب ، دوب هداد ثایغ دب لا ح زا ربخ ، درم هک یناکم هب
. متفر انیم یتیاضران مامت

. دوب هتسشن شدب لا ح اب ، سکول هناخ کی نوریب

هب هناخ زا هک یکیزوم یادص و تفگ یم نایذه
ارم لا صیتسا و اه کشا و باصعا ، دیسر یم شوگ

. درک یم DONYAIEرتشیب
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. دز یم دنخبل میور هب ثایغ

هدیشک نحل اب ما یتفرعم یب و ندیدن هام تفه زا
. تفگ یم شناهد بیجع یوب و

نیا و دوب دایز یلیخ هناخ نورد کیزوم یادص
. یرذگ چیه نودب رهش باال هلحم

. مهاوخب کمک هناخ نورد یلا ها زا مدیسرت یم

سامت هک تفر یمن ملد رتدب مه سانشان هرامش اب
. مریگب

یمن رب اج زا مه نم یاه کشا و سامتلا اب ثایغ
. دز یم دوخیب یاه فرح و تساخ

شیوزاب ریز تسد ، مدیاقع یور منتشاذگ اپ مامت اب
. متخادنا

هب ار وا ، تسناوت یم نم لثم ناج یب کمک راگنا
. دنک بیغرت ندناتسیا

. تخادنا ما هناش درگ تسد و DONYAIEداتسیا
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. مدیشک هف کال سفن

. مدوب رازیب تلا ح نیا رد ، یکیدزن نیا زا
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و میسرب نابایخ هب ات درادرب مدق مدرک شسامتلا
. مریگب یسکات کی شیارب

. دز یم مه هب ار ملا ح تشاد شناهد یوب

هک یدرم ندرک اهر مدآ یگناوید مامت اب مه نم اما
مقیفر نیرتهب یراگزور رت مهم نآ زا و مدوب شقشاع

. مدوبن ، دوب
DONYAIE
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مدق و دز یم هت و رس یب یاه فرح نانچ مه وا
. تشاد یم رب یراوتسا ان و هاتوک یلیخ یاه

، منک شرود هناخ نآ رد زا رتم هس متسناوت دیاش
... اما

. دیسر تشگ نیشام

... نم ییوربآ یب زاغآرس دش ، ندیسر نیا و

... ثایغ یاه ندروخ کتک زاغآرس

... نامیاه سامتلا زاغآرس

. دندرب یرتن کال هب ار ام

زا یاه هداوناخ اب ، میاه سامتلا و کشا نایم رد
. دنتفرگ سامت نامربخ یب اج همه

نودب ار نامیهارمه عاضوا ، ناشندیسر ضحم هب
نایب نکمم لا ح نیرتدب هب ، نم یاه هتفگ هب هجوت

. دندرک

. میا هدوب مرحمان DONYAIEدنتفگ
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هدرک اه طلغ هچ ینامهم نآ رد ، تسا هدوبن مولعم
. میا

. شیامزآ دنتسرفب ارم دنتساوخ یم

. دنم معافد ات مرانک دوبن هظحل نیا رد انیم

. تینابصع تدش زا ، دوب هدش خرس اباب

. تشاد رارق شتلا ح نیرتدیما ان رد نامام و

. تشاد نامیا رتشیب شرسپ هب همه زا اما ثایغ ردام

نم تمس زا هتفرگ تروص مه یطلغ رگا تفگ یم
. تسا هدوب

نوریب بش تقو نیا ، نامرد تسرد رتخد هنرگو
. تسا هدرک یم یچ هناخ
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. دوب هدمآ شدوخ هب رگید ثایغ

. درک معافد

متمس هب هک ، دوب رومام یاه فرح غاد اما اباب
. دروآ شروی

. دش می بال رپس ثایغ

. دروخ یلیس

. دروخ تشم

. دروخ دگل

زا دعب هک دوب رپ تهج یب ام زا شلد راگنا رومام و
. تساخرب اونیب ثایغ تاجن هب یرهدلا دبا

. درک نامنیرفن ثایغ DONYAIEردام
M
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. دناشن اه تنعل نیرتدب هب ار مردپ

. تخادنا نم یور هب فت

یهانگ نم شردپ کاخ هب هک دیشک یم داد ثایغ و
. مرادن

. دوب یدج شیامزآ هیضق

و درادن یهانگ چیه شرسپ تفگ یم ثایغ ردام
مشچ ندروخ یلکلا تابورشم یور تفگ یم رومام
دوجو اب اصوصخم عوضوم نیا یور اما دنا هتسب

. دندنب یمن مشچ ، نم ردام ردپ

. تسا دایز شرسپ هانگ هرافک تفک یم

و میدوب دزمان مییوگب تسا نیا شهار اهنت تفگ یم
هب و دنک شریخ هب متخ ات مینک دقع مه ادرف

. ار هدنورپ دتسرفن ارسداد

شیاه فرح اب مد هب مد مه ار مردام و ردپ
. داد یم یزغم یوشتسش

. ناشرتخد لا فغا مرج هب دننک تیاکش تفگ یم
DONYAIE

M
AM

NOE



زج میاه مشچ و مدوب روابان و متخیر یم کشا
. دید یمن یزیچ قاتا فک یاه کیمارس

یم راک همه شرسپ شیاسآ یارب اما ثایغ ردام
. درک

دناخرچ نابز مه شیاه تنعل و اه نیرفن نایم یتح
رس هقدص ار هدیرد مشچ یایح یب رتخد نیا هک

. دننک یم دقع شرسپ
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. مدوب هدز تهب DONYAIEنم
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. دوب روابان ثایغ

و تشذگ یرتن کال قاتا نامه رد نامحبص ات بش و
و ثایغ ردام یاه نیرفن و مردپ روز اب هدزن باتفآ
و شیامزآ و رضحم یهار ، نم ردام کانمغ توکس

. میدش دقع دعب

. دش هداد اباب داد اب ما هلب

... نم ناج هب شردام نیرفن و کشا اب ثایغ هلب

. میدز اصما

. متخیر یم کشا نانچ مه نم

. متشاد تهب

سوباک تشم کی اه نیا همه مدرک یم رکف و
. تسا دوخیب

راوس داد روتسد مردپ ، میدش جراخ هک رد زا
. موش شنیشام

. دمآ شورخ هب ثایغ راب نیا DONYAIEاما
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. دیشک ارم تسد

. تفگ منز منز

. تخادنا هار هب یزبروربآ و تشاذگن

. دیشک یم گنچ شتروص هب شردام

. شس ال کاب و هدیشک وتا و کیش ردام

. دوب تکاس نانچمه اما نم ردام

یم متشاد ، مردام ضارتعا مدع و توکس رد نم و
. متخوس

هارمه ، دروخ مردپ زا هک یلیس دوجو اب ارم ثایغ
. درک

الم عا هک اباب یاهداد هب و مدش یم هدیشک شلا بند
شوگ ، دریگ یم ارم طالق رگید هامدنچ ، درک یم

. مداد یم

. مدش هارمه ثایغ اب نم

. مدش شا DONYAIEهیاسمه
M
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نیا زا نامیاه هداوناخ و ناتسود زج سک چیه و
. دشن هاگآ عوضوم

نارهت یهار سرد یارب نم ، دندرک یم رکف لیماف و
. ما هدش

یرابجا یگیاسمه نیا ندش مامت راظتنا هب مئاد ام و
. میدوب

وا و نم یارب ناهج قافتا نیرت هرخسم دیاش و
. دوب هداتفا
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یتحاران نایم یتح و هدنام رتشیب ار راب نیا انیم
نامام اب سامت کی ، ثایغ دیدج یاه فرح زا نم

هب طوسبم یربخ ، نم لا وحا و عاضوا زا و هتفرگ
. دوب هداد ، دز یمن فرح نم اب هک ینامام
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و ماهبا زا یا هلا ه رد ار شمامت هک یتارطاخ نم
نیا و مدوب هدرک رورم ار دوب یروابان و نتسنادن

. تخیر یم مه هب ارم رتشیب سامت

یتح ما هدننک هناوید راکفا اب ، اهنشا شوخ نم
. متشادن اذع ندروخ ناوت

هب شداد انیم رگید ، ناروتسر هب منتفر مد رصع
. تفر نامسآ

هب ایند ات متسشن شرانک یگنم اب ، هدنام تام نم و
. دزیرب مناج هب قح و خلت فرح و رغ ایند

؟ دیشروخ هتچ ⁃

. دش میاه مشچ نامهم هرابود کشا

. مدوخ هب تنعل

. تارطاخ هب تنعل

. دامتعا مدع هب تنعل

؟ همچ ینود یمن ⁃DONYAIE
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هب رس نم و تخادنا ما هناش رود تسد تحاران
. مدنابسچ شا هنیس

. دوش قه میاه کشا متشاذگ

مناج زا ، تراقح خلت درد نیا ات مرابب ردقنآ متشاذگ
. دنک شزیر

. یشب یلا خ ات وگب ... وگب ⁃

. مدش یمن یلا خ

شراکنا هب هامدنچ نیا زور ره هک یدرد نیا زا نم
. مدش یمن یلا خ ، مدوب هتسشن

. ینوناق یکشزپ ، مندرب یم شاک ⁃

. مدیلا ن انیم یاه شزاون و مدوخ یاه قه نایم
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ار شرهم ، دهاوخ یم ینعی نیا و دیشک هآ انیم
زاب قیاقح یور هب ارم مشچ و شوگ تشپ دراذگب

. دنک

و انسح و نم یارب ثایغ وبش نوا همه ، دیشروخ ⁃

گنم وت تفگ یم ... هدرک فیرعت وم هب وم نیمار
شوم هرومام تفگ یم ... یدرک یم هاگن طقف ... یدوب
هتشاد افرح نیا و یتراپ اب شنامام یلو هدنوود یم

یکشزپ تفگ یم ... هدرک یم تسرد ور هیضق
مه دهعت هی تفگ یم ... هدوبن زاین یتح مه ینوناق
زا نو ا طقف ... طقف تفگ یم ... هدرک یم نوشیضار
هب بش نوا هک یچره زا ... هدیسرت وت هب تاباب هاگن
یزاب یچوه هب هدز تفگ یم ... دایب وت رس شرطاخ

... تفگ یم ... تاباب ولج

. مدناسر شیاه بل هب ار میاه تشگنارس

. تشک یمن ارم هک نم DONYAIEیاباب
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. درک یمن هک مکاخ

. دوب یلیس کی شرپ هناخ

مقاتا رد تدم زارد ندش سبح کی شرخآ تسد
. دوب

ریغ اب مطابترا یلا سدنچ ، دش یم دب هک یلیخ
. دش یم مامت لیماف

؟ درک مدقع ارچ ⁃

. دیشک هآ زاب

یسک هنیبب هنوت یمن نوچ ... یمهم شارب نوچ ⁃

ولج هامدنچ ... شدوخ یتح ... هنز یم بیسآ تهب
دزن فرح هامدنچ ... دشن یباتفآ تاشچ

. هراد رجز تارب شندید تسنود یم نوچ ... تاهاب

. متخیر کشا مه زاب
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؟ هدیم مق طال یک سپ ⁃

هی وت دوب دیع لبق تاباب رارق ... منود یمن ⁃

هار ادص و رس یب ویچ همه لوپ اب هک هنوخرتفد
... یلو هزادنیم

؟ یچ یلو : متفگ و مدش هدنک ششوغآ زا

یشوگرخ باوخ زا ارم و دهد همادا هک درک زاب ناهد
مرکف هب ، شا یتحاران و رجز رطاخ هب هامدنچ هک

. دروخ رد هب یا هقت هک دنک رادیب ، درک یمن روطخ

. تشادرب مدق رد تمس و دمآ وربا و مشچ انیم

مسیخ تروص هب تسد و مدرک نازیم یمک ار ملا ش
. مدیشک

. دوب زیچ همه یایوگ کش یب اما میاه مشچ لا DONYAIEح
M
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قاتا رد هناتسآ رد ناشیرپ و تحاران هک ار ثایغ
راوید هب هک یا هنیآ ربارب و متساخرب اج زا ، مدید

چیه هک یگنراگنر لا ش و مداتسیا ، مدوب هدرک بصن
تسرد رس یور فده هب ار تشادن ملد اب یتافانم

. مدرک

؟ یبوخ - ثایغ

؟ بوخ

نم ات هک دوب شروظنم قح هب ار یبوخ یانعم رگا
. تشاد اه هلصاف

، مدرک شگنر شوخ یاه مشچ هناور هک یهاگن
. دوب زیچ همه یایوگ

هناش یور ار شا یتشپ هلوک ، نایم نیا اما انیم
لا ح زورما ، تسناد یم هک ینم هب ور و تخادنا

مرظتنم نیشام رد هک دز هراشا کی مرادن یقشاع
ندش در و ثایغ هب شا هناش ندیبوک اب دعب و تسا

. تشاذگ اهنت ار ام ، شرانک DONYAIEزا
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؟ یدرک هیرگ ارچ ⁃

و متخادنا ما هلوک رد ار ملوپ فیک و ژر راش و یشوگ
یک : متفگ و مداتسیا شخر هب خر ، قاتا یدورو رد

؟ میریگ یم طالق
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. تشادن ار فرح نیا راظتنا

هریخ ، شا هدز تام هاگن اب یتاظحل هک تشادن
. دش ما هدز نایصع یاه مشچ

ییاه مشچ اب رظتنم نم و داد تروق ار شناهد بآ
لمعلا سکع و وا هب ، دندوب هدیراب زور مامت هک

. مدش هریخ DONYAIEشیاه
M
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. دش یم مامت دیاب یزاب هرخسم نیا

چیه نودب ، ترپ و رود رضحم کی رد دیاب ام
. میدش یم ادج مه زا یقافتا

رپس هنیس یدایز و رسپ نیا یاه یزابجل ال صا
رتشیب کش هب ار اباب هک دوب بش نآ رد شندرک

. داد قوس

. دوب ما هظحل نیا یناب و ثعاب مدوخ نم

زا مناج مامت ندیشک نوریب یارب ار ممزع مه مدوخ
. متسب یم راک هب هکلهم نیا

. متفرگ یم سامت نامام اب یتح زورما

هرابرد مدرکن تارج اه هام نیا مامت هک یتیعقاو زا
. متفگ یم نخس ، منزب فرح شا

ار نارهت هاگشناد ات مدناوخ یم سرد رتشیب یتح
. موش لوبق دشرا یارب

؟ یچ ینعی ⁃DONYAIE
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وت ردام ... نم اب درک جل نم یاباب ... هسب هگید ینعی ⁃

مرب ماوخیم نم ... هشب مومت ... هسب ... تاهاب درک جل
کاپ وت مسا زا میتفوک همونسانش ماوخیم ... هنوخ

هک یتمسق نوا ... مزیرب دیسا ومتشذگ ماوخیم ... هشب
مومت ... هشب کاپ ... مزیرب دیسا ور یدوب وت

یپ مرب ماوخیم ... مدنیآ یپ مرب ... مرب ماوخیم ... هشب
زا ماوخیم ... منوخب سرد ماوخیم ... ماباب نامام لد

. مدوب یدب رتخد ردقچ هک مربب نوشدای
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. دش ماغدا مه رد مک مک شیاه مخا

. مدوب هدیدن دایز ، مخا اب ار درم نیا DONYAIEنم
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. دوب نابرهم نم یارب وا

. تشاد شمارآ

نایم هاگ چیه ، نم زا یتحاران ، بیجع سح نیا و
. دروخ یمن مشچ هب شراتفر

لفق و مدز مه هب ار قاتا رد و متشذگ شرانک زا
. مدز رد باالی لفق هب ار یباتک کچوک

رهش نیا رد نم هناخ بحاص هون اهنت وا لا حره هب
. سب و دش یم هتخانش کچوک

، دش ناور میپ وا و ندمآ نییاپ هک ناویا یاه هلپ زا
هک تانشآ نیا هب ، نیچب یا همانرب هی : متفگ زاب

نومق طال مه تحار وگب درک نومدقع تحار
راک رتشیب تسین یلکشم هشاب مه لوپ فرح ... هدب

. مدیم وشلوپ ، منک یم

هک ییوا یارب شحف رازه اهدص زا دیاش فرح نیا
. دوب رتدب ، شمتخانش یم تسد فک دننام هب

ار دیود میپ هک ، شیاه مدق یادص نوچ دوب رتدب
DONYAIE
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مناج هب درد یمک و دیشک هک ییوزاب و مدینش
. مدرک سح ار تخیر

: هک دیپوت وا و مداتسیا شخر رد خر

زا هم تیتنعل لوپ ... تلوووووپ مرس وت هروخب ⁃

مدآ هک ... دایمرد یضوع ینمهب نوا رانک ندرک راک
نصا ... مربن زیه هکیترم نوا رتفد زا وتاپ هگا متسین
مارب یدرک کف ... یرب مزاذیمن مه بیبح ناروتسر

؟ هراد یراک

دیدهت و نتفگ روز رهش نیا یادرم هساو ... هرادن ⁃

. هرادن یراک یدرک

. متفگ داد اب

. دیشک مخر هب رتروابان ار شیاه مشچ هک یداد اب
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؟ دیشروخ یدش روط نیا ارچ وت ⁃

مه هب ممسا زا وملا ...ح نزن مادص ... دیشروخ وگن ⁃

هنوخباص هون هی زا رتشیب زاین مرای ... نزن
. راین مدای ... یتسه

. متفگ ضغب اب

. دناشن کشا هب ار وا یاه مشچ هک یضغب

. دش قه نم یارب هک یضغب

. داد هلصاف میوزاب زا ناج یب ار شتسد هک یضغب

هناخ یجورخ رد تمس هب ار میاه مدق هک یضغب
. درک دنت

. دناسر مشوگ هب یضغب ار وا یادص هک یضغب

جل زا ... مردام حل زا ... دیشروخ مدیمن تق طال نم ⁃

تدای هب وبش نوا داوخب یک ره جل زا ... تاباب
DONYAIE
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. مدیمن تق طال نم ... تدوخ و مدوخ جل زا ... هرایب

... شنازرل یادص هب تنعل

... شیابیز یادص هب تنعل

... نم هب تنعل

... نم مامت هب تنعل

، تفر یم هک یکشا و متسشن هک انیم نیشام رد
. متشادرب تشگنا کون اب ار دریگب هار ما هنوگ یور

؟ فگ یچ ⁃

. دوبن مهم ⁃

. همولعم تکشا زا هرآ ⁃

زوس رد نم تشاذگ و تخادنا هار هب ار نیشام و
، تشذگ اهنت هک ییاهزور هب ، وجمان نسحم یادص

. مدرک رکف
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. مدوب هتسشن سوبوتا هاگتسیا رد فده یب

نیا رد شا هدزامرس باتفآ و رهظ هدزتود تعاس
قیفوت و تقد اب ردق نیا لا ح هب ات ار ناتسرهش

. مدوب هدرکن اشامت برابجا

وا اب ، متشادن زور تعاس نیا رد که ار سک چیه
هجیتن هک یسگم لدم نیا زا ار ملا ح و مریگب سامت
ار دوب ینمهب رتفد زا میافعتسا و دیدش یاوعد

. دروایبرد

نامام هناخ متفر یم ، مدوب نامدوخ رهش رگا حاال
غب نم و تخیر یم مد هزات یاچ میارب وا و ناج

تسد اب وا و متشاذگ یم شیاپ یور رس هدرک
ح نیا زا ارم و دیشخب یم شزاون ار میاهوم شیاه

. داد یم ییاهر دب DONYAIEلا
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یرگ هدافتسا وس یاه مدآ دوجو زا ایند شاک ال صا
. دش یم کاپ تفاثک یتنعل ینمهب نوچ

. تفص ادگ تیصاخ یب کدرم

رخآ دقع مسارم ریگرد انسح و نیمار رگا هک ادخ هب
شتسد فک ار شباسح متفگ یم ، دندوبن ناشتفه

. دنراذگب

. تفص ادگ رسرب کاخ نوبملج کدرم

کی نیمه ، میاهزور نیا یسگم یایند نایم هک خآ
. دش مه روج و تفج شددم هب هک دوب هدنام ملق

. متشگ یمن زاب راک نیا رس هب رگید

. منیبب متساوخ یمن ار شسحن یور رگید ال صا

. مدرک یم تبحص مه بیبح اب دیاب

شناروتسر رد مه اه حبص یارب ات مدرک یم تبحص
. دنک روج و تفج میارب یراک کی

یم ندرگ مدوخ دیاب اه حبص ار میاهذ و بایا DONYAIEهتبلا
M

AM
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. متفرگ

کی میارب بش همین ، دش روبجم بشید هراچیب
ریگ مناخ هدننار اب سنا آژ کی ات دوش االف یتعاس

. دناسرب هناخ هب ارم و دیایب
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و یلا خ یاضف نورد نتسشن و سوبوتا ندمآ اب
هب لماک ار حبص ادرف دیاب ، مدرک رکف ، نآ یمیدق

. مهد صاصتخا انسح

شیارب ، دنک روبجم ارم وا و منزب فرح شیارب
. منیچب دقع هرفس

. دش یم رتهب روط نیا ملا ح DONYAIEدیاش
M

AM
NOE



. تفر یم مدای دیاش

... ار ینمهب

... ار ثایغ

... ار تاملظ و کیرات بش نآ

ملد ، متفرگ هار هک هناخ هب یهتنم غاب هچوک نایم
و تسد مهام هجدوب نازیم نیرخآ زا تساوخ یم

یروخرد راهان و مهد شرافس و مروآ لمع هب یزابلد
تقو چیه هک یکمناب هناخ ناویا نایم مه نآ ،

. منک ناج شون ، مربب ار رفاو تذل نآ زا متسناوتن

رد تشپ مراذگب ار الت کشم یتعاس متساوخ یم
. هناخ یبوچ

... مدوخ و منامب مدوخ

هدادن اهب نآ هب اه هام هک یدیشروخ اب متساوخ یم
. منارذگب تقو ، مدوب

. متخادنا رد لفق رد DONYAIEدیلک
M
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. متشذگ یتشه زا

. متشاذگ هناخ طایح نایم اپ

. مدنارذگ ار دوب بآ زا یلا خ هک یضوح

یب یاهداشمش و جنران یاه تخرد اب اه هچغاب
یباسح و تسرد یرایبآ کی دنتشاد زاین ، ریظن

. دنوش

. متشاذگ ناویا مد ار ما هلوک

. مدیشک مرس زا هعنقم

. متخادنا ما هلوک یور ار وتنام

. تشادن ینانچ نآ یامرس ، رهظ مد یاوه
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DONYAIE
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مه سوم یکیم حرط اب دیفس هداس ترش یت کی
. داد یم ار اوه نیا فافک

. متشادرب ضوح هبل زا ار گنر زبس گنلش

. متفرگ هار اه هچغاب نایم

. دش یم شخپ اوه رد بآ تارطق

. درب یم مدای زا ار زیچ همه دیشروخ رون ساکعنا

هک یلا ح نیا ندید هب ، دش یم شوخ ملا ح نم و
. درک یم هزات ار مناج مامت تشاد

. تفرگ یم ناج تشاد ، تشادن ناج هک یناج

ریظن یب یولبات هی وت ... تمدید هک یراب نیلوا زا ⁃

چیه هیبش ... تکیچوک و بلا ج یایند و وت ... یدوب
لا ح هنوت یم هک ینومه وت ... یتدوخ ... یتسین سک

. هنک شوخ ار یسک ره

. تشاد ینآ یشخرچ یتشه هناتسآ هب DONYAIEمندرگ
M

AM
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. دییوک یم مناهد رد مبلق

تخرد هدز امرس یاه گرب یور بآ تارطق یادص و
. دوب هظحل نیا رد یهجوت بلا ج ینوفمس ، جنران

هتفرگ هار شا یناشیپ یور هتخلش مه وا یاهوم
. دوب

. تشاد یتشه راوید هب هیکت شا هناش

. دوب ششلسا راولش یاه بیج دنب یاه تسد

. نم تمس شدنخبل و هاگن و

رد تشپ مهاوخ یم ار زیچ همه ، مدوب هتفگ
. مراذگب

... ار زیچ همه

... وا اما

. دمآ یم هشیمه وا

... دش یم در یرد ره زا

... یرد ره زا
DONYAIE
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... نم نهذ هزاورد زا یتح

. متخادنا هچغاب هبل ار گنلش

اه هلپ زا هتشادرب و متفر میوتنام و هلوک تمس
. مورب باال متساوخ

. داتسیا مربارب وا اما

... مک تیاهن یب یا هلصاف هب

یم شخپ متروص یور شمرگ یاه سفن هک یردقنآ
. دش

. دش یم بیجع نم لا ح هک یردقنآ

. مووووناخ هدنبات .... هشب مرگ ملد راذب ... نومب ⁃

. تخیر ملد و

.... لد نیا هب ملا ع ود تنعل و
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. رانک ورب مار ولج زا ⁃

لا ح ندش بارخ هرمث هک یمهرد یاه مخا اب و
شدوخ هک موش در شرانک زا متساوخ ، دوب مشوخ
تسد اب و دناشک نم ربارب کدنا یا هلصاف رد زاب ار

و تخاس نم ندروخ ناکت مدع یارب یلئاح شیاه
: تفگ ، ما ینابصع و تحاران هاگن رد هریخ

شومارف ویچ همه زورما هی راذب ... نومب ... ورن
یایند ینارون وت ، مشاب ثایغ نم ، زورما هی ... مینک

. زورما هی طقف ... نم

یور هک یا هعنقم و وتنام و هلوک و درب تسد و
شتردق زا یکدنا لا معا اب ار درک یم ینیگنس متسد

. تشاذگ ناویا هبل زاب و تفرگ ،

. دش یمن هدوشگ میاه DONYAIEمخا
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. متشادن مه ثحب ناج عقاو رد اما

. مدوب هتسخ نم

. تساوخ یم شمارآ ملد

. تساوخ یم یلا یخ یب و ییاهنت یمک ملد

هدافتساوس یضوه درم کی اب اوعد اب ار محبص نم
زا لماک ار مناوت رگید یثحب و مدپب هدرک عورش رگ

. درب یم نیب

؟ هلوبق ⁃

، ابیز یتنعل گنر نآ اب شسمتلم و نابرهم یاه مشچ
. دناشک یم دوخ یوداج هب ارم زاب تشاد

زا هک تورم ال لد نیا یور اپ ، متسناوت یم شاک
و مراذگب ، دوب هتشاذگ یراگزاسان یانب وا یکیدزن
مشک نوریب هساک زا ار اه مشچ نیا و مزادنیب تسد

. مبلق هدنبوک گنها برض زا موش تحار و

. یگیم روز یراد ⁃DONYAIE
M
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. دز دنخبل

هب ار هلصاف ، متروص یور شتروص ندرک مخ اب
کی و رازه ، دید یم ار ام یسک هک درک مک یردق

. دیسر یم شنهذ هب یتارکنم رکف
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. ینک یم ماگن روج نیا طقف وت نوچ ⁃

ادخ هب دوب هناوید

مه مبلق و مدرک یم شهاگن هک رت هناوید نم و
. تخاون یم هدنبوک

هک ، دوب هتفرگ هار میاه بل یور یدنخبل راگنا
گنلش تمس هب و درک رتشیب ار ناملصاف و DONYAIEدیدنخ
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مدب شرافس یراد سود یچ راهان : تفگ و تفر بآ
؟

. تساوخ یم اذغ ایند هب ایند ملد

اب اهنت ، لوغشم منهذ و مدش یم یبصع یتقو ینعی
. مدرک یم ادیپ مایتلا یکاروخ شوخ

نیا و شدوخ و ینمهب تسد زا مزورما تینابصع و
دوخ ، وا ربارب هک یبسا مد یاهوم و منت ترش یت

یگنسرگ تدش زا ار ما هدعم تشاد ، داد یم ناشن
. دناشک یم ندش خاروس هب

هک دنام خساپ یب یدایز نامز تدم راگنا شلا وس
. داد نم هب و تفرگ اهداشمش زا هاگن

؟ یتسه یبصع زاب ⁃

. تخانش یم شتسد فک دننام هب ارم ، رسپ نیا

. ایند نیا رد یسک ره زا رتشیب

نیا یارب ، ایند نیا رد یسک ره زا رتشیب نم بخ
. مدوب هتفگ مدوخ زا درم
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هک ییاهوربا و دش عمج باال تمس هب هک یا هناچ
شرظن هک داد ار رواب نیا وا هب ، تفر مهرد رتشیب

، هچغاب هبل گنلش هرابود نتخادنا اب و تسا تسرد
سوگ هب و دیشک نوریب بیج زا ار شا یشوگ
یکیدزن رد و تشادرب مدق زاب نم تمس و دنابسچ

. داد هیکت ناویا هب ، ما

یلا وح ییاج دنب شهاگن مه اذغ شرافس لا ح رد
. دوب ما هناش
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ناویا هبل ، شا یرتمود رد و متفرگ هلصاف وا زا
. متسشن شرف رجآ

ار ملا ح زاب تشاد ، هدروخ سیخ کاخ شوخ یوب
DONYAIE
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. درک یم رتهب

دروآ نییاپ ار یشوگ دعب و دش مامت شنداد شرافس
، دش شخپ هک یکیزوم یاون ، یتاظحل زا دعب و

. دناشک شیاه مشچ ات ار مهلگن

مرایب موود بش هی وت زا دعب هلا حم “

مرادن ربخ مدوخ لا ح زا یشابن

“ مرانک زا یتفر هک وزور نوا منیبن

. داتسیا

. تشادرب مدق متمس

. داتسیا مربارب

ار میاه مشچ ، باتفآ ناج مک رون و مدرب بقع رس
. دز

. متسب مشچ

درک یندینش ونم ضغب وت توکس “

درک یندیرخ ونم لا ح وت هاگن
DONYAIE
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“ درد نیا زا مریمیم هک نکن اهر ونم

. مدرک سح ار ما هناش یور ات شتسد تکرح

. مدوشگ مشچ

اب ار ما هناش یور هداتفا یوم هلا بند هک شتسد هب
تروص تمس هب ، هدش هدنک ناهج زا راگنا یهاگن

. مدش هریخ تهب اب ، درب یم شا هدش مخ

ینم یاه هیرگ قح وت “

ینم یادص وت ضغب

“ مسفق وت تشهب وت یشابن

. تشادرب سفن میاهوم رات نایم زا

... قیمع

... قیمع یلیخ

. دیرب نم سفن هک ردقنآ

DONYAIE
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یمرخآ یوزرآ وت “

مسفن مرذگب هظحل هی نم هلا حم

ایرد ییابیز هیبش یبیجع ییابیز روج هی

دیمهفن و درم وت هساو زور ره هشیم هک

یماه هرطاخ زا ییاج هی

درد مه ینم عالج مه هک

“ دیمهفن و دروخ مخز وت زا مئاد هشیم هک

. تشک یم ارم تشاد یروابان

هتخلش یاهوم هتسد هک هتسب یاه مشچ اب درم نیا
، دوب هدنابسچ تروص هب شا هتسب یاه مشچ اب ارم

. دوبن ثایغ هیبش
DONYAIE
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شساوح ژ اساپ گنیکراپ رد هک یثایغ هیبش

. دوبن ، دش یم ترپ نم نتفر زا

. دوبن شندوب زا یعقوم چیه هیبش

. دوب یروجان روج درم نیا

قوس رت بیجع یندیبوک هب تشاد ار ملد هک یروج
. داد یم

. متساخرب اج زا

. دوشگ مشچ

. مدش در شرانک زا

. دیزغل شتسد نایم زا میاهوم

. تفرگ ، شتشم نایم ار مچم

. مدناخرچ شتمس هب ندرگ

. دنابسچ نا هناش هب یناشیپ

وتاهوم رطع ندیشک سفن یلو ... شخبب ... شخبب ⁃DONYAIE
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AM
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. مداد لوق ملد هب هتقو یلیخ

. متفرگ ار مهاگن

. متخادنا ریز هب

. دیکچ مکشا و

، ما هناش یور شا یناشیپ نیگنس راب هزادنا هب
. دیکچ مدرد کشا
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. دیشک یم ازارد هب نامز

. متشاد کشا نم

. تشاد یمن رب ما هناش زا یناشیپ DONYAIEوا
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یم درس ، تفرگ یم ندیزو هک یداب اب راگنا اوه و
. دش

یمن رد هک ییادص اب و مدرک رت نابز اب ار میاه بل
. مرب ماوخیم : متفگ ، دمآ

. تشادرب رس ثکم اب

یزیچ شیادص سامتلا اما ، مورب ات متفرگ هلصاف
. مشاب هتشاد ار نآ اب هزرابم ناوت نم هک دوبن

. میروخب راهان لقادح ... نومب ⁃

؟ لقادح

. تشاذگ یم ما هناش هب رس هک درم نیا

. تشاد یم رب مد هب ند ار اه هلصاف هک

. دوبن نم هراچیب لد هب مه زاب شساوح هک

نم اب دیابن و متبحم جاتحم نم دیمهف یمن هک
. دنک نینچ

... درم DONYAIEنیا
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؟ دز یم لقادح زا فرح

. تشاد توافتم ییانعم راگنا ، وا و نم یارب لقادح

؟ ینوم یم ⁃

اب ، شیاه مشچ رد هریخ و مدرک رتشیب ار هلصاف
: هک مداد خساپ ما یکشا هاگن نامه

. هرآ ، ینک تیاعر ور هلصاف هگا ⁃

. دروآ باال میلست هناشن هب ار شیاه تسد

. یگب وت یچره ⁃

وت رتخد هک درک یم ممارح یلیس یکی ، دوب رگا انیم
. یندش رخ یاهبف رگید

... اما

... مربارب درم نیمه لوق هب

نامدوخ هب میتسناوت یم ار راب کی نیمه دیاش ام
. میریگب DONYAIEناسآ
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. میتسشن ناویا هبل مه زاب

. رگید مه زا رتم کی هلصاف اب

یمن رب نم زا هاگن وا و مدوب اهداشمش هریخ نم
. تشاد

یشب لوبق نورهت رنه هاگشناد یتساوخ یم ⁃

. دشرا هساو

. مداد ناکت رس

. متساوخ یم

. DONYAIEهشیمه
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. دش یمن اما

. متشادن ندناوخ سرد ینهذ ناوت نم

یم اباب ، هناخ هب متشگرب اب ، متسناد یم دیعب ال صا
. مراذگب هناخ زا نوریب اپ رگید تشاذگ

؟ ینک یم تقو نصا ؟... ینوخ یم سرد ⁃

؟ تقو

. اعقاو متشادن

، مدنارذگ یم ناروتسر رد مه ار میاه حبص رگا حاال
اهب یمک مه سرد ندناوخ هب قودنص تشپ دش یم

. داد

. منک یم شرابرد یرکف هی حاال ⁃

راذب ... تسین بوخ تیحور ... هدن روکنک لا سما ⁃

انئمطم تشمارآ ... هگید لا س ، هشب مورآ ترکف
. هرتشیب

. دش هدیشک شتروص ات اهداشمش زا DONYAIEمهاگن
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. منوخب سرد نصا هراذن هگید اباب دیاش ⁃

مه رد شیاه مخا ، مناهد زا اباب ظفل ندینش اب
. دش هدیشک

. همهم شارب تدنیآ ... هراذیم ⁃

هب یاه نادند نایم زا ات دنک یم ناج هک مدید یم
. دهد یرادلد ارم ، شا هدرشف مه

... اما

کتک مردپ زا هنوگچ بش نآ مدوب دهاش هک ینم اما
فرح اب و درک یزابجل رخآ رد و دینش فرح و دروخ

یم ، داد قوس اه نیرتدب تمس هب ار اباب نهذ شیاه
. دراد ما هداوناخ زا هنیک ردقچ مدیمهف

دوب هگا ... تسین یدامتعا نم هب هگید اما ... همهم ⁃

داین تدم نیا هک دش یمن تحاران مزا ردقنیا
هگا ... نارهت متفر مسرد هساو هگب همه هب هک ... ملا بند

. ینوناق یکشزپ مدرب یم بش نوا هساو دوب

. تساخرب اج زا تحاران
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فرح هب دنک زاب ناهد تساوخ هک عقوم نامه و
هب هناخ رد یلبلب گنز ، شدنیاشوخان انئمطم یاه

. دمآرد ادص

مدنام نم و تفر هناخ یتشه تمس و داد ناکت رس
. هدروخ سیخ کاخ یوب و

شقاتا زا تعرس هب و تشگزاب هک اذغ یاه فرظ اب
میاه بل یور یکچوک دنخبل ، دروآ زادنا ریز ،

. تسشن

. دوب مه زیچ همه رکف هب

حرط هب نم و درک نهپ ناویا یور ار زادنا ریز
. مدز دنخبل رتشیب ، زادناریز نونجم یلیل یمیدق

تمس زا هدش هداتسرف فرصم راب کی هرفس
. درک نهپ زادناریز یور ار ناروتسرنارپتسر

. مدوب هریخ شیاهراک هب

اذع مهاب میدوب هتسناوت یرابدنچ ثایغ و نم
یبوخ لا ح هشیمه درم نیا اب ینیشن مه و DONYAIEمیروخب
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. تشاد

، داد رارق هرفس تمس ود هک ار اذغ یاه سکاب
و متفر باال مارآ ناویا یاه هلپ زا نم و درک مهاگن

. متسشن شربارب

صاخ دنخبل ، لبق یمک یاه مخا یاج ، میور هب
. درک ینازرا ار شدوخ

هام دنچ زا دعب هک نونمم ... ینارون منونمم ⁃

. مروخب اذغ شمارآ وت یراذیم

. تفگ یمن یصاخ تاملک ، درم نیا

. دوبن دلب بیرغ و بیجع الت مج

... شیاه فرح اما

... شیاون

. تشاد رحس

. راگنا مدوب وداج رظتنم نم DONYAIEو
M
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. هرادن ور افرح نیا ... هگید هراهان هی ⁃

هب ار تیاهن یب یشزرل میادص هک متفگ یلا ح رد
. تشاذگ یم شیامن

؟ هتدرس : تفگ و دز دنخبل

و دش شقاتا یهار ، نم دییات یارب یراظتنا نودب و
نوریب قاتا زا ، شتسد رد ییوتپ اب یتاطحل زا دعب
شخرچ اب نم و داتسیا ، هتسشن نم تشپ و دمآ

اب ار وتپ و تسشن شیونازود یور هک مدید ندرگ
یمک ار شتسد و داد رارق میاه هناش یور تقد

. درک دنب میاه هناش هب رتشیب

. نونمم ⁃DONYAIE
M
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اج زا تخاس روبجم ار وا ، میا هملک کت هلمج
. دنیشنب مربارب زاب و دزیخرب

راک نیمه هب مه نم و دوشگ ار شیاذغ سکاب
. مدش لوغشم

یلا ح رد و مدیشک دوخ یولج رتدوز ار پوس فرظ
ار ، متشادن باجح هک ینم یور وا هاگن ینیگنس هک
. مدرب ورف فرظ نایم قشاق ، مدیشک یم شود هب

نیرتهب ، مدرک یم رکف بش نوا نم ، دیشروخ ⁃

طقف نم ... یشیم تیذا ، دوبن میلا ...ح کورک پراک
کتک مدیسرت یم ... نوتنوخ یرن متساوخ یم

وت هک هداتفوین یقافتا چیه متسنود یم ... یروخب
هداس دهعت هی اب و ینوناق یکشزپ یرب یشب روبجم
توکس زا ... تاباب هاگن زا یلو ... متسنود یم ... هلح

مدوب روبجم نم ... مدیسرت یم ... تاکشا زا ... تنامام
ماپ ولج هراچ هار نیا زا رتهب منهذ ... منک یرج وتاباب

... مدوب وت نارگن طقف هک ادخ هب ... دیشروخ تشاذن
مومت اب هیواسم هنوخ هب تتشگرب منود یم مه DONYAIEحاال
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یدوب شوخلد نوشهب هک یایتخبشوخ همه ندش
...االن نتقشاع تاباب و نامام منود یم نم ... هشیمه

تتسود مه نم اما ... اما .... نراد مه قح ... نروخلد
دیفس اب ... نومق طال اب هک نیا زا مسرت یم ... مراد

یفقس ریز یرب ... راگتساوخ هی اب ... تمانسانش ندش
مراد تتسود ... ملسم رجز هشب ترمع مامت هک

وت ندیشک رجز رباربرازه نوچ مراد تتسود ... مراد
یم ترسح ... مشک یم درد ... مشک یم رجز نم ،

... مشک

، شدوخ دننام هب شندز فرح تدم مامت رد نم و
. مدناخرچ یم مفرظ تایوتحم نایم قشاق

. تشاد مغ مربارب درم یادص

. متشاد مغ مه نم

. تشاد مغ مناج مامت

. هرخسم و زوسلد مغ DONYAIEکی
M
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ایب ، نداتفوین نومدای هب نوماه هداونوخ ات ⁃

هتساوخ نیرت گرزب نیا ... مینزن طالق زا فرح
هچ دیاب ممهفب راذب ... مایب رانک مدوخ اب راذب ... هنم
و مدوخ وت ودرد نیا راذب ... مزیرب مرس هب یکاخ

... منومهفب تهب راذب ... منک لح تدوخ

، دش هدیشک باال ، شا هریخ یاه مشچ ات هک مهاکن
. دنام زاب شفرح همادا زا

. مدرک رت نابز اب ار میاه بل

، طیارش نیا نایم متساوخ یمن اما ، متشاد ضغب
. مسر رظن هب فیعض

تخس مه روط نیمه ... ثایغ نکن شرت تخس ⁃DONYAIE
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راهان ایب ... هتخس یلیخ هدنیآ هب ندرک کف ... تسه
. نیمه ... روخب

. داد ناکت رس

ار مضغب و متشاذگ مناهد نایم پوس یقشاق نم و
. مداد تروق ، مقشاق تایوتحم هارمه

ییییلیخ ... ینارون هگنشق تاهوم گنر ⁃

. هشیم شخسم مدآ ... هگنشق

... درم نیا هب تنعل

... شنحل هب تنعل

بال قدنخ رد اذغ همقل ود ، تشاذگ یم رگا حاال
. میزیرب

تفرگ باال تسد هک دوب زاسراک راگنا ما یصاع هاکن
یمن فرح نصا ... اباب هشاب : متفگ و میلست هناشن هب

. منز

ار گرزب فرظ لیوف و مدروخ پوس قشاق DONYAIEود
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نوا : تفگ زاب هک ، موش لوغشم متساوخ و مدوشگ
زاب تاهوم هک ... یدوب هتسشن هخرچود ور هک زور

تهب متساوخ یم ... تفر یم داب وت ... دوب
. داد مداب هب تداب رد یاهوم مگب ... مگب ... مگب

. دش یلا خ ما هنیس هرفح

. دش یلا خ هک وهللا هب

. دنام هتسب مناهد هک

. دیدن یزیچ وا هاگن زج میاه مشچ هک

هب نکمم تلا ح نیرت گنر یب رد راگنا زیچ همه هک
. وا یاه مشچ زج دیسر رظن

؟ دید یم ارم ادخ هک

؟ دیمهف یم ار ما هتسکش لد نیا

دوب اه تدم هک یا هشیپ قشاع هتسکش لد نیا
؟ دینش یم ار دوب هدنک

؟ تسا ییاوه ، لد نیا دیمهف یم DONYAIEهک
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شناج هب قطنم ، هدش لد یب لد نیا هک دیمهف یم
؟ دنیشن یمن

؟ دفاب یم ایور هک

... دیمهف یم رگا

... دوب درم نیا زا ندنک هب مح صال رگا

یتنعل یاضف نیا زا ارم و تفرگ یمن ار متسد ارچ
. دیشم یمن نوریب

؟ دوب هتفر میاهاپ ناج ارچ هک

... تشذگ هک یقیاقد

... مدنک هک ناج

... مزیخرب متسناوت

... مورب متسناوت

... موش تسس مقاتا رد تشپ

... DONYAIEمزیرورف
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تشاد شنت یوب تیاهن یب هک ار وا یوتپ و مزیرورف
. مشک ناج هب ،

. تسا کیدزن هدنیآ ، دور مدای و مشک ناج هب
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یم هاگن یمشچ ریز ، بییح مهرد یاه مخا هب
هحفص هب مدوب هداد ار مساوح ال ثم و مدرک

. روتینام

رتشیب مه هدزای ات ... اج نیمه ایب مه احبص ⁃

وینمهب نیا کال یلو ... ایب شش نومه ارصع ... میتسین
مه ثایغ ... تسین یتسرد مدآ ... تتسیل کلب وت راذب
. هشب یچ ین مولعم هریگب هرسپ نیا رپ هب DONYAIEشرپ
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؟ تشاد یطبر هچ ثایغ هب ال ثم حاال

یلدنص زا وا و مداد ناکت شیاه فرح دییات هب رس
زیم ندز رود لا ح رد و تساخرب نم رانک ناخرچ

: هک داد همادا ، قودنص

. یشن هتسخ ... مدنبب رتدوز منک یم بعس مه ابش ⁃

. دوب هتشرف دوخ انسح لوق هب ، رسپ نیا

یم رونام عوضوم نیا یور شرظن رتشیب انیم هتبلا
هب ، ناوسن تیعمج اب سامت تدش زا درم نیا هک داد

. تسا هدیسر ینز خم زا هلحرم نیا

هندب هب ، مرس یتولخ رد نم و درک کرت هک ارم
رادقم کی زا ملا یخ متسناوت ، مدز هیکت ما یلدنص

. دوش تحار ، تدم نیا رد مت یگدنز زا کچوک

. دوب تخس نم یارب یلوپ یب

. داد یم ماجنا دیرخ میارب ثایغ ، لوا یاهزور

. تشاذگ یم مقاتا رد DONYAIEتشپ
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. مدرم یمن لوبق نم اما

. دش مامت ، مک مک دنور نیا و

ما یگدنز زا یقافتا چیه رد دیابن ، دش هجوتم وا
هب تبسن الل قتسا ، مدیمهف نم و دنک تلا خد

. تسا تخس یلیخ ، تشاد هک یفورح

ملد ، ما یشوگ نیرکسا یور هدمآ مایپ ، نایم نیا و
. تخادنا هزرل هب زاب ار
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”. هنک یم رت لگشوخ وتاشچ گنر ، تیرسور “

. دیرپ باال میاهو ربا

. میدوب هدیدن ار رگیدمه راهان رس ، زورید زا
DONYAIE
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. تسا یلا وح نیا ییاج ینعی ، شمایپ نیا حاال و

هک یتست باتک ، مدومن یعس و مدرک کاپ ار شمایپ
. دنک لوغشم ار منهذ مامت ، تشاد رارق مربارب

. تخاس دوبان هفطن رد ار میمصت نیا اما یدعب مایپ

؟” موناخ ینارون ، هرپ یم تشچ هشوگ ارچ حاال “

هک دش لوغشم غاب درگ شخرچ هب هاگآدوخان مهاگن
. دیسر شا یدعب مایپ

”. هشاب ملوغشم هنوت یم ترکف سپ “

مامت رایتخا اب نم و دش هدیشک مه رد میاه مخا
. مدومن شوماخ ار یشوگ ما یرکف

؟ درک یم یرکف هچ شدوخ شیپ اعقاو رسپ نیا

شوخان ار ملا ح و دنارسب ارم لد ، تساوخ یم زاب
؟ دنک

و ییاهنت کیرش شرکف اه هام زاب ، تساوخ یم
؟ دشاب میاه DONYAIEهصغ
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؟ دوش یمن وا و نم هک دیمهف یمن

؟ دهاوخ یمن مه اب ار ام مه ادخ هک دیمهف یمن

تروص ات ار مهاگن ، مرس باالی هیاس ود نتفرگ رارق
یا هرذ ار ناشراظتنا هظحل نیا رد هک ییاه رتخد

. دنتشک ، متشادن

ینعی ، شفورعم رهاوخ و اه نادراک سورع روضح
هب ارم اعقاو ناکم نیا و هظحل نیا رد ، موناخ هیمس
بوخ باصعا و سناش زا نم هک دناسر یم رواب نیا

. مرب یمن یا هرهب ایند نیا رد

هب ور و متخادنا راک هب یتاظحل زا دعب ار میاه بل
. متمدخ رد ، سالم : متفگ ، اه نادراک سورع

یاه مشچ اب ارم هک شرهاوخ زا رتهب نادرام سورع
: تفگ و دمآ فرح هب ، تسیرگن یم هدش کیراب
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ور ایا هشیش کقاتا زا یکی متساوخ یم ، سالم
. منک ورزر هتفه رخآ دلوت هساو

شوخ و ابیز یدایز هک یا هیمس هدش کیراب هاگن ریز
. دوب تخس زکرمت ، دیسر یم رظن هب شوپ

ور نوتانومهم دادعت طقف ، تسین یلکشم هلب ⁃

؟ دیگب ، دینک فطل هشیم

هب میاه تسد فک و تشاد فیفخ یشزرل میادص
. تسشن یم قرع

زیارپوس ماوخیم دعب ... میرفن هدزاود دودح ⁃

یم نوتارب کیپ اب ور تانییزت و کیک رصع ... هشاب
هد تعاس دودح مه نومدوخ و انومهم ... متسرف

. میایم

اب مربارب هچرتفد یور ، مدرک یعس و مداد ناکت رس
هدراو تاع ال طا ، دومن یم کانتشحو هک یطخ تسد

DONYAIE
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. منک تبث ار اه نادراک سورع

نم ، دیراذب نم یارب ور نوتسامت هرامش طقف ⁃

. مدب ماجنا ور اه یگنهامه

، مدوب هداتسرف شتمس هب زیم هبل هک یذغاک یور
هب هیمس هک دش شا هرامش نتشون لوغشم و مخ

: دمآ فرح

. تسانشآ نم یارب یلیخ تفایق - هیمس

هدنهد ناشن ، دوخ یدوخ هب شدروخرب و نحل
. دوب شتیصخش

و نحل خساپ شدوخ دننام هب مدمآرب ددص رد نم و
. تشاذگن ثایغ یادص هک مهد ار شلا وس

هنیمه هساو دیاش ... نتسه مرسمه - ثایغ
. تسانشآ تارب نوشرهاظ

. دیخرچ ینآ هب هیمس

. مه DONYAIEشرهاوخ
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نایصع راگنا هیمس و دوب هدیرپ شرهاوخ گنر
. تساد
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؟! ترسمه ؟!... وت - هیمس

رب ثایغ زا هاگن وا هک دوب یراک یدایز راگنا هبرض
. دوب هملک ود ، شنخس مامت و تشاد یمن

یلیخ و داد له متمس هب ار ذغاک اه نادراک سورع
. امش اب یگنهامه سپ : تفک عیرس

. هیمس میرب : تفگ و دیشک ار شرهاوخ یوزاب دعب و

یم رامش هب عمج نیا وضع نیرت هدیسرت راگنا و
. DONYAIEتفر
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. نم زا رت نازرل و رت ناسرت یتح

یمدق و دیشک شرهاوخ تسد زا ار شیوزاب هیمس
وت : تفگ و تشادرب ثایغ تمس هب

؟ نییییا اب ؟... یدرک جاودزا

مه دش بجوم و مدوب نم کش یب دومرف هک ینیا
. دوش مه رد ، نم و ثایغ یاه مخا نامز

همه دیشروخ ... شاب تندز فرح بظاوم - ثایغ
. هنم یگدنز

؟ تفگ یم ارم

ینازرا مه شهاگن ، ممسا ندرب هطساو هب هک ینم
؟ دوب هدش ما

. دوب هدش ضوع یدایز درم نیا

. دوب هدرک شجلف نز نیا ندید ، شیپ اه هام

... لا ح و

شاجک هرتخد نیا هخآ ... یگیم غورد یراد - DONYAIEهیمس
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؟ هئوت دح رد

دیپوت ینابصع ثایغ و تفگ هیمس ناالم ، شرهاوخ
: هک

نمض رد ... شاب تندز فرح بظاوم متفگ - ثایغ
رطاخ هب مه نیا ... متسین مدیشروخ دح رد هک منم

. ههوت هثم ینز دوجو اب مهایس همانراک

... یتنعل

. درک طوقس هرابود مبلق

. شیپ تاعفد زا رت میظع یطوقس

. دنامن یبلق رگید راگنا هک میظع ردقنآ

. دنتفر شبدا یب رهاوخ و اه نادراک سورع

. دوب شثعاب ، ثایغ فرح هک یتوکس رد

ار شیاه تسد نم زیم یور ناشنتفر هب ثایغ و
اب ، نم روابان هاگن تمس هب هدش مخ و درک نوتس
بیرغ و بیجع تیاهن یب طیارش نیا رد هک DONYAIEیدنخبل
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. درک ناج یب ار مناج شم کال اب ، دیسر یم رظن هب

. یدش لگشوخ زورما یلیخ ، ثایغ رسمه ⁃

. تفر یا هظحل یثکم اب و

. متفر مه نم و

. دیبوک یم ملد مالج رد یکی ، دوب انیم شاک و
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اپ و تسد ییاج ، مدوخ یارب انیم و انسح نایم
. مدیرخ مناج هب ار ود ره نعل و رغ و مدرک

شتسد انیم و مدش هریخ قاتا لمش یقاط فقس هب
یربخ هداسمه یوقآ زا : تفگ و دز کج رس ریز ار

؟ تسین
DONYAIE
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تسا زور ود ، دربن یپ مهاگن نایم زا ات متسب مشچ
. تسا هدیزرل زاب ملد ، هیاسمه یاقآ یاه فرح اب

. مدشم نم رگید نم ، هیمس ندمآ زور زا هک

. دوب هتفرگ نایاپ ، ما هداوناخ هب ندرک رکف یتح هک

زا دعب راب نیلوا یارب ، ندوب هیاسمه یاقآ رسمه هک
. دوب هدیبسچ مبلق ناج هب زور همه نیا

... یربخ -

. یتسب نم هساو وتاشچ هک تسه ... تسه - انیم

مه انسح و مدیزگ بل و مدوشگ ار میاه مشچ
نوتس شرس ریز تسد مرگید تمس ، قاتشم

: نم زا ییوجزاب رد تفاتش انیم ددم هب و تخاس

هچ ...حاال یراذیمن نویمرد ام اب ... یدش کلک - انسح
؟ نیدرک ییاطلغ

کیراب یاه مشچ و زومرم نحل شا هلمج یاهتنا
شناج هب نم هرغ مشچ و تشاد هارمه هب هدش

. تخیر
DONYAIE
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. دوب نیمار بانج و شدوخ یاه یناکرتو ال طلغ

واال...

. دیبسچ یمن اه هلصو نیا هیاسمه یاقآ و نم هب

؟ مییامش هثم ام هگم .... نک مج وتشین ... تفوک ⁃

هب هدیسرت نم و دیهج انیم ، انسح یاج ، مفرح هب
رس هب ظیغ مظک رد کش یب هک شبصغریم هفایق

. مدش هریخ ، درب یم

زا ؟!.... اااااام ... مدینشن ؟!... منوج - انیم
؟! اااااام نیدش روهدنل نوا و وت یک زا ؟.... خونوا یک
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، مدوب هدیسرت انیم یاه مشچ زا گرم ردق هب نم
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. داتفا هدنخ هب انسح اما

و دوب ما هظحل قافتا نیرت هدننک هکوش شا هدنخ
یاج شهاگن هک دش سح نیا ریگرد مه انیم راگنا

. دیشک انسح هب نم

؟ وت هتچ - انیم

لر تنک یمک ار دوب شیادص نایم هک یا هدنخ انسح
، مدوب هدومن نهپ هک یکشت رد ار شدوخ زاب و درک

. دومن ترپ

شاد هرتخد ... یرتدب رکنم ریکن زا وت اباب - انسح
دوجو هب ییام مه ضرف رب ...حاال درک یم هتکس

؟ هدب شیچ ، دایب

دقع هرفس رس ، تشاد رگید زور ود هک ییانسح
هناورپ شراکفا یدایز راگنا ، تسشن یم شقوشعم

شمامت ام ندش ام ، دیمهف یمن هک دوب هدش راو
. تسا لکشم

. تساوخ یمن مه اب ار ام سکچیه DONYAIEهک
M
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ثبع نم یارب زور ود نیا رد مه شیایور یتح هک
. دوب

و غیج و درک ترپ انسح یور ار شدوخ هک انیم
هیبش هک انسح فرحزا مرکف ، تقر اوه هب ناشداد

. دش رترود ، دوب رود و هدرم یوزرآ کی

تشاد یم او هدنخ هب ارم ناشیاه یزاب هناوید نیا
. دومن یم باذج تیاهن یب ناشدادیب و داد و

. تشاد ادص ما هناخ

. تشاد فرح

. مدوبن اهنت نم و

بوخ ، ییاهنت مدع نیا ردقچ هک تسناد یم ادخ و
. دومن یم
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و انیم نتفرگ مارآ اب دعب یقیاقد نامیلا حشوخ
. تفرگ نایاپ انسح ناما یب یاه هدنخ

راکفا زاب و دنتفر باوخ هب ود ره هک دییاپن یرید و
. دندمآ نم غارس هب هدننک هناوید

ضحم هب و مدرب یشوگ هب تسد ییاهر یارب

دش ثعاب هیاسمه یاقآ مایپ ، نیرکسا ندش نشور
ممهفب نم ات تسا شدرگ لا ح رد ناهج ، منک رواب

. تسا یدبا میگدنز رد ترسح

”. تاه هدنخ ادص هبوخ ردقچ ... هدنخ شوخ سالم “

؟ دوب هدمآ هناخ رگم

. دیسر ینآ مه پاستاو رد شا یدعب مایپ

. دیشروخ منرب فرح تارب بشما ماوخیم “

. یدب یباوج وت تسین DONYAIEیزاین
M
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. ینک تیذا وتدوخ ، تسین یزاین

شزرا تارب ردقچ نم یمهفب مافرح اب ماوخیم طقف
. ملئاق

هب نم هک یدوب یرتخد نیلوا وت ینودب ماوخیم
. مدرکن هاگن شهب رتخد هی مشچ

. یدوب قیفر ، لوا نومه زا وت

. یدوب هارمه

. مدز یم لوگ ومدوخ ، مدیمهف هتقو یلیخ نم یلو

. مدوب تریگرد یلیخ نم

. دش یمن وت یب

مک ور همه ، رفن هی یاج راگنا مایند یدوبن یتقو
. تشاد

. یدش منوخ مه یتقو

. یتساوخن ونم رتشیب یتقو

. دش رت کیرات ایند
DONYAIE

M
AM

NOE



. مدیمهف یمن

. مدرک یم راکنا

. متیرخ اپ راذب

. منک یم تاگن زور ره حاال

. تمنیب یم

. منیب یم ومتساوخ یم اه هام هک یزیچ

مشچ وت زا هشیم هگم ، مسرپ یم مدوخ زا و
؟” نم یایند دیشروخ نیرت هدنبات تشادرب
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رانک هک یسیورس فلس هناحبص ات بشید مایپ DONYAIEزا
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یم ، میدوب هدرک لوانت بیبح ناروتسر رد اهرتخد
ار منید و لد نم هک مسرب عوضوم نیا هب متسناوت

. مدوب هتخاب رگید راب

. متشاد مساسحا راکنا رد یرفاو یعس نم اما

یناب و ثعاب ، مهد هزاجا مدوخ هب متسناوت یمن نم
. مشاب مدوخ هب هداوناخ هرابود دامتعا مدع

. مدرگرب ، متساوخ یم نم

. منیبب ار مناجردام متساوخ یم

. مشاب هتشاد ار مقاتا

. دزپب ار ما هق ال عدروم یاذغ میارب نامام

. دراذگب مرس هب رس دیشرف

نیا ناتساد ندش مامت اب طقف ، اه نیا مامت و
. تفرگ یم نایاپ جاودزا

مدع رد ار زیچ همه اباب و نامام یارب نم
. مدومن یم فیرعت ، DONYAIEناشتینابصع
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. دندکر یم رواب ارم اه نآ و

. متشاد نامیا ، مردام و ردپ رواب هب نم

زا ارم ، تسناوت یمن هظحل نیا رد زیچ چیه و
. دنک فرصنم ممیمصت

. مبلق مظن مک یاه شپت یتح

هدنیآ رهوش ؟... وتاذغ ینک یمن تفوک ارچ - انسح
روخب ، هدرک تنومهم هدیشک تمحز همه نیا نم

. هگید نکن لیم و فیح ... بخ

، رگید بش ود یاج شاک ، شا هدنیآ رهوش نیا
نیا تسد زا ام هک درک یم شدقع بشما نیمه

. میوش تحار هناوید

واال...

. دوب هدرک مه یقاش راک هچ شناجرهوش ، راگنا حاال

هناحبص نآ رد ، حبص زور ره مدوخ هک یناروتسر رد
هدرک توعد هناحبص هب ار ام ، مدرک یم ناج شون

. دوب هدیرخ ناج هب مه ار انیم کلتم و
DONYAIE
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بیرغ و بیجع می رژ نیا اب ، مدیدج یانیم هتبلا
هب هتفه کی رد و هتفرگ شیپ رد هک یکین ژ وتک

، دوب هتسناوتن مه هدرک مک زیاس یشحاف تروص
بیج زا دیاش و دیاب هک تروص نآ هب یا هنیزه

. دشارتب نیمار
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وت هگید ... هدرک هنیزه رازود نیمار نیا حاال - انیم
. هدن رج نویم نیا وتدوخ

یور ثایغ لبق بش یاه فرح زا سپ ، هدنخ نیلوا
ش ، راد شک شیا کی اب انسح و تفرگ هار میاه بل
و دیشک رس یور ار دوب طوقس ضرعم رد هک یلا

: هک DONYAIEدیپوت
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رهووووووش نیا فیح نصا ... رفص تقایل - انسح
...واال. هریگ یم لیوحت ور امش هک نم

اب نیمار نایم نیا و تسشن میاه بل یور زاب هدنخ
، میدوب شنکاس ام هک یا هشیش کقاتا هب بیبح

. دندش ریگ اج نامربارب و دندیسر

مامت زا ینابرهم و تشاد بل هب دنخبل بیبح
. تخیر یم شتانجو

، دوب هتسشن انسح هب هدیبسچ مه زاب هک نیمار و
: هک دز فراعت

نوتافرظ ارچ ؟... نیدرک فراعت ارچ اتود امش - ینمار
؟ هیلا خ

یا هرغ مشچ اب و درب بل هب ار شیاچ ناجنف انیم
. داد خساپ اونیب کرسپ بناج

توعد ور ام هک هدعو دش مه هنوحبص هخآ - انیم
؟ یتفرگ

. شدنب تشپ مه نیمار و داتفا هدنخ هب DONYAIEبیبح
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انیم لکیه هب هناناج سب یا هرغ مشچ انسح و
. دیشک

و انیم یتح رگید ، یردپ هناخ هب متشگرب اب دیاش
. متشادن ار انسح

... اما

. تشاد درد شیاما

رترهاوخ ، متشادن هک یرهاوخ زا میارب ود نیا
. دندوب

. دندوب مناج

. دندوب مهاوخاوه

، اهزور نیا زا سپ یایند رد کش یب ، ناشدوبن و
. تفر یم رامش هب یخلت قافتا

... اما

. متشگ یم زاب دیاب نم

. تشگ یم زاب نامام و اباب دامتعا ات متشگ یم DONYAIEزاب
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. تشگ یم زاب ، هتفر یاهزور ات متشگ یم زاب

وزرآ میارب مردام هک ینشور هدنیآ ات ، متشگ یم زاب
. تشگ یم زاب ، تشاد
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هک دوب هدز ترسح یدایز راگنا ، ناشودره هب مهاگن
زا ، شتحاران هاگن اب و دیبوک ما هناش هب هناش انیم

. دش ملا ح یایوج نم

. مدرک یم روج و عمج ار مدوخ دیاب

زرم هب هک ییانسح یایند ات مدرک یم روج و عمج
هشیمه هک ییانیم و دش یم کیدزن یسورع هزات

. منکن رات و هریت ار داتسیا یم متشپ هوک DONYAIEلثم
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یارب و تسا بوخ ملا ح هک مداد تم عال انیم هب
. متساخرب اج زا ، یتشادهب سیورس هب نتفر

. مدش یم بوخ ، تولخ یمک اب

. تفرگ یم مارآ ما هدنپت بلق

. دش یم رتهب ، انسح و انیم ندیدن ترسح

. مدش یم ما یردپ هناخ گنتلد زاب نم دیاش و

سیورس تمس ات متفرگ هار هک یلگهاک راوید رانک
، هظحل نیا رد هک مدش یثایغ خر رد خر ، مورب

. متشادن ار شروضح راظتنا

یم ناشن خر مه نم یاهراکنا نایم یتح ، درم نیا
. داد

شا یشومارف یارب نم ناوت مدع هب عوضوم نیا و
. دز یم نماد ،

دس و یلگهاک راوید هب شا هناش هیکت و دنخبل
ار شراظتنا عقاولا یف هک دوب یزیچ ، نم هار ندومن

. متشادن
DONYAIE
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. موووووناخ ینارون ریخب حبص -

. تفرگ شندیپیت یانب زاب مبلق

. شریظن یب یادص و نحل و درم نیا هب تنعل و

. درم نیا هب تنعل هک ادخ هب
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حبص اب و متشادرب شنابرهم یاه مشچ زا هاگن
نایرج هک مرذگب شرانک زا متساوخ ، یبلر یز یریخب

. دش در منت زا باال ژ اتلو یقرب

هک ینت و مدش هریخ ، دوب متسد دنب هک شتسد هب
مامت ، دوب هداد ناشن دح یب یشنکاو یکیدزن نیا هب

DONYAIE
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. دیشک یم دوخ تمس هب ارم نهذ

هک دوب ییاونیب نم هب نداد کوش ناطلس درم نیا
. شا یشومارف یارب مدوب هتشاذگ ار ممغ و مه مامت

. دوبن شسوباق رد ندرک تاعارم مه ال صا

یباسح درم رخآ ، دنک یلا ح وا هب دیایب دوبن یکی
. تسا لد شمان ، دپت یم نم هنیس رد هک یزیچ نیا

هشیت کی ییآ یم ، تسار و پچ هک تسین هراپ رجآ
. ینز یم شا هشیر هب

و رن کی ، انیم لوق هب ، دیشک یم ملد شاک ال صا
مدرک یم شراد شیر هت یتنعل تروص نآ جرخ هدام
تسد نیا هقیقد و مد و دیایب شتسد راک باسح ات

. دهدن شکاو و شک دوخ لا بند نابنت دنب لثم ، ارم

هب و مدیشک شتسد زا ، مناوت مدع مامت اب ار متسد
قارب ، تشادن مه یهار متروص ات هک شتروص تمس

: هک مدش

تسد ، یدیم هزاجا تدوخ هب یه وت یچ ینعی -
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یدیم هزاجا تدوخ هب روطچ نصا ؟... یشکب ونم
هراد یلیلد هچ نصا ؟... یشب نم شمارآ محازم یه
زاغ هی نمدص فرح ؟... یدب مایپ نم هب یه وت

... هشب رارکت هگید راب هی نصا ... ینزب

. دیدنخ

و مکحم دح زا شیب ، مدوخ رظن هب یاهدیدهت نایم
. دیدنخ مراوتسا

کوج کی رخسمت هیبش رتشیب هک اه لدم نآ زا
. تسا نییاپ تسد

نآ و مزادنیب گنچ ، تساوخ یم ملد ینآ هب نم و
هدرب دوخ اب ار منید و لد هک شا یتنعل یاه مشچ

. مروآرد اج زا ار ، دوب

و داد یم زج و درک یم رخسمت ارم ، یتنعل کدرم
. دیدنخ یم

نیمه رد هک متشاد ار انیم یوزاب روز رگا هک خآ
. متفرگ یم شباق ، نامرانک راوید یاه DONYAIEلگهاک
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هار ، تشاذگ ملد هب یدح یب زوس هک شا هدنخ
هب ار شی باال ژ اتلو قرب نایرج ، زاب هک مورب ات متفرگ

دوخ تمس هب شورخ رپ ارم و تخاس لصتم منت
. دناخرچ
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؟! نزن نم هب تسد ، متفگن تهب هگم

هدنخ هب ار وا زاب ، مدیشک شرس رب هک یداد
شرخسمت هب راب نیا مه ار شیاه تسد و تخادنا

. تفرگ دوخ رس باالی و دوزفا

یم هب یکدزن تیل حال هب شنوخ هک ادخ هب رگید
. DONYAIEدش
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، دوب هتشاذگن حبص صالة ات هک لبق بش زا نآ
. دنشکب ارم لا یخ و رکف و مراذگب مه یور مشچ

هرخسم شیامن نیا اب ما هداعلا قوف حبص زا مه نیا
. شرآرد صرح یاه هدنخ و

هشیمن ... مهب یمرحم بخ ... اعقاو شخبب .... شخبب -

کت مه نم نهذ ... وعوضوم نیا تفرگ هدیدان
یم دراوم هیقب ، هنک یم کیلک یچ هی ور ... هیدعب

. هرپ

هب رخسمت ییانعم راب مه شت ال مج نیا یتح یتنعل
. تشاد شود

. متفرگ یم شباق دیاب اعقاو

مه شا هدش رداکنآ و یقامخچ یاه لیبس نآ اب
غاب رد یرنه رثا کی و تشاد راجاق لسن هب تهابش

. تفر یم رامش هب بیبح یمیدق

و یدوه اب هک شیاپ اترس هب و متفرگ هلصاف یمدق
یهاگن ، دوب هدش رواک یا هریت یرتسکاخ DONYAIEراولش
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. متخادنا

ار شا یرباجا داماد ال ثم پیت نیا ، نامام رگا هک خآ
. تشاذگ یم نایایب هب رس کش یب ، دید یم

نینچ نیا زا نم ، دش یم هجوتم نامام رگا ال صا
هدرک هایس شتباب ار مراگزور و هدمآ مشوخ یدرم
هداتفا قافتا نیرت مک یگناوید ، شناج زا ورد ، ما

. دش یم بوسحم شیارب

. یکلا دقع نوا هدش ترواب ... راگنا هدش ترواب -

اب ، ار مدوب هتساخرب شششوک هب نم هک یا هلصاف
. درک ناربج شا یکیدزن

. ناج ینارون ، هرب یمن نیب زا وتیعقاو وت راکنا -

ارم و تسب مناج هب دنخشین و تخادنا باال وربا و
، عقاوم یا هراپ رد یشاپدیسا هک دناسر رواب نیا هب

یم رامش هب تیرشب نکمم تکرح نیرتابیز اعقاو
. DONYAIEدور
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هریبک هانگ تنعل نگیم ... مینک تنعل دیابن نگیم -

تنعل ... منک تتنعل نکن یراک تمحز یب سپ ... تسا
ماوخیمن ... وتندنوم ... وتنتفر ... وتندموا ... وتدوخ منک
یتح ... ینک یم مروبجم یراد یلو ... منک تتنعل

تنعل .... منک تنعل ومدوخ ، ینک یم مروبجم یهاگ
تاشچ وت هک منک تنعل .... مداد وتمایپ باوج هک منک

منک تنعل ... مدش تماخ هک منک تنعل ... متخادنا هاگن
وربآ هک ... یدیشک ومنوج هریش تقافر مسا هب هک

... دنومن نم هب یدامتعا هک ... یتشاذن مارب

حاال وا یاه مشچ و مدوب هداتفا سفن سفن هب
. تشاد یهانتی ال مغ کی ، شا ینابرهم هارمه

. دزیر یم شلد مدآ هک اه نامه زا
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. یشک ششوغآ رد یهاوخ یم هک اه نامه زا

... اما

. مدوب رت ناریو مدوخ نم اما

بقع تمس هب لزلزتم مدقدنچ یتقو هک یردقنآ
هب تسد و تسا کیدزن طوقس مدرک سح ، متسادرب

. متفرگ راوید

. دوب لا یس هشیمه ام نیبام یف یاضف

. تشاد یداش

. تشاد مغ

. تشاد رهم

. تشاد نایصع

. راگنا ، میدوب نامتلا ح نیرت لا یس رد حاال و

. راذن ادخورت ... منک تتنعل راذن -

. مورب ات مدیخرچ DONYAIEو
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. دیشک ارم تسد زاب اما مدیخرچ

. مدروخ خرچ نم و دیشک

. مدش قاجنس و مدروخ خرچ

. درک ریگ ما هنیس نایم سفن و مدش قاجنس

تفر باال مبلق نابرض و درک ریگ ما هنیس نایم سفن
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برض اب یا هنیس هب مرس و تفر باال مبلق نابرض
. دیبسچ یوق گنهآ

. داتسیا ناهج راگنا DONYAIEو
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. داتسیا مسفن و داتسیا نم بلق و داتسیا ناهج

بل اب ما هقیقش هک یتقو ، دیشاپورف مک مک ناهج و
. دش رهم ، شبهتلم یاه

. مدیشاپورف مه نم

. دیشاپورف مناج مامت

. دیچیپ نم نت درگ ، رت راو کلا م وا یاه تسد و

. درک شوخ اج مرس یور شرسو

مد هب ، نکمم تلا ح نیرت قیمع رد شیاه سفن و
. دش یهتنم مدزاب یب یاه

هتبلا ... نک تنعل راب رازه ور یتنعل نم ... نک متنعل -

هک درم نیا هب تنعل هک نک هفاضا مه نیا تاتنعل هب
زا ... مشک یمن تسد تزا ... هشک یمن تسد تزا
تسد ، هنز یم تارب یا هگید روج مبلق هک ییوت

، ینک یم هدز ناجیه ونم هک ییوت زا ... مشک یمن
، یرایمرد ونم کشا هک ییوت زا ... مشک یمن تسد
نیا مدمه وت ، نودب اما ... نک متنعل ... مشک یمن تسد
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قشع وت ... یتسه یتنعل نیا زیزع وت ... یتسه یتنعل
. یتسه یتنعل نیا

؟ یا هدرک یا هبرجت ار بلق راجفنا لا ح هب ات

. مدرک هبرجت نم

. دنتشاذگ تیمانید راگنا ار مبلق

. دش رجفنم

. داتفا رترود اه گنسرف راگنا شا هکت ره

.... منت و

... ما هتفرگ رگ نت

. دیسر یم گرم هب مک مک راگنا ، تشادن رواب هک ینت

... اما مدیسر یم گرم هب

... اما

... اما نیا هب تنعل

. تشاد هارمه هب شوخ لا ح هک اما DONYAIEنیا
M
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**
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و هتسشن یلدنص یور انیم شوداشود دقع قاتا رد
و دقع سابل رد هدیشوپ یانسح یابیز ریوصت هب

. مدرک یم هاگن هزیخ شرانک لوجخ نیمار

نم فارطا رد یرتخد ره یوزرآ ، اهدقع کبس نیا
هرهب یب وزرآ کبس نیا زا مه نم ، عبطلا ب و دوب

. مدوبن

... بخ و

و هدیشک شوغآ رد ارم زورید هک یدرم اب نم دقع
بناج زا یمکحم یایس نم ندمآ دوخ هب زا DONYAIEدعب
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میاهایور هیبش ال صا ، دوب هدرک ناج شون نم تسد
. دوبن

. میتشادن مه یلا خ و کشخ دنخبل کی یتح ام

. شاپب و زیرب ابند هب ایند ، دسر هچ

. دندرک یهار ازسان و نعل و نیرفن اب ار ام

. درُم هفطن رد ام یارب یتخبشوخ یوزرآ و

مه اب هلا س جنپ راگنا هن راگنا ... ونیمار نیا اگین ⁃

. نلر

یم داد مشوگ رد همهمه نیا نایم هک ییانیم روظنم
. دوب نم یایند بلق شوخ رسپ تلا جخ ، دیشک

ار دوخ ، اه ترسح کیرات یایند زا مدرک یعس
. مناشنب بل یور دنخبل و مشک نوریب

رد زاب انیم هک دوب هراوق یب یدایز راگنا مدنخبل
: هک دز داد مشوگ

؟ یدرک غب ، زورید زا هتگرم هچ ⁃DONYAIE
M
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... مه و دش یم درد مه هک دوب یدرم ، نم گرم

؟! نامرد

... هن

... تسناوت یمن

... دیابن

یم تتامش دیاب درم نیا زا لبق ار منهذ نم ال صا
. مدرک

... دوبن شساوح هک نهذ نیا

... دیمهف یمن هک

. مدرک یم شا یلا ح دیاب نم

ال طقف درد تفص ، دیمهف یم ات مدرک یم شا یلا ح
. تسا تکازن یب و وررپ درم نیا قی
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یعوضوم مدع یانعم هب مداد ناکت انیم یارب یرس
کانتشحو همهمه نایم هک انسح یادص هب و مهم

شردپ حور و ردام هزاجا اب اهنت ار شا هلب ، قتنا
گنررپ میاه بل یور تشاد هک یدنخبل اب ، درک نایب

. مدرپس شوگ ، دش یم

. تفرگ باال لک و تسد یادص

، مه هب نیمار و انسح قشع قرغ هاگن هب نم و
. مدروخ یندرکنرواب هطبغ

. مدروخ یم هطبغ هظحل نیا یارب مرمع مامت دیاش

. تفرگ یمن هار یقشع ، ما یگدنز رد رگید دیاش

یاه یگنتلد و اهدرد یور ، دوب یترسح هظحل نیا و
. متدم DONYAIEنیا
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یا هرذ یارب انیم و نم و دوب غولش دح زا دایز اضف
. میدمآ نوریب دقع قاتا زا اوه

اب ار دوب هدش هدامآ سلجم یارب هک نیمار یردپ غاب
منک ادیپ یلا خ یزیم ات ، مدرک ور و ریز یمک مهاگن

. نتسشن یارب

ار شرکف هک یتمس هب ارم و دیشک ار متسد اما انیم
یدرم ربارب دعب یتاظحل نم و دناشک ، مدرک یمن مه

هتسشن ، مدرک یمن مه ار شرکف هظحل نیا رد هک
. مدوب

تروص هب و تشادن یبوکیاپ و صقر ، دقع سلجم
. دوب هدش رازگرب ، طلتخم و گرزب ینامهم کی

نم و دندوب هتفرگ تسد هب ار سلجم ، تسکرا هورگ
میاه مشچ ادابم ات مدوب هداد اه نآ هب ار مهاگن مامت

. دنیشنب مربارب درم دح یب یگریخ رد

هراب هچ رد ، نایم نیا مناد یمن مه بیبح و انیم
یم فرح ، هدیبسچ مه هب ود ره تیدج اب ردقنیا

. دندز
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هداد رارق مربارب هک ، هتفرگ تسوپ یا هویم فرظ
مشچ ، تسشن منت رد امرس زا یناما یب زرل و دش

ثایغ خوش و نابرهم و بیجع هاگن ات فرظ زا میاه
. دش هدیشک
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مامت هک هاگن نیا ندید اب ، نم بلق رد یزیچ
. دش یم بآ ، دوب ما هتشذگ هام دنچ ترسح

تشاد و دوب هک یزیچ نیا هب مدنک یم ناج نم و
. مهدن ییاهب ، تفرگ یم ار مسفن و ناج

هتسباو هک یا هدنیآ یارب ، دوب زاین لا ح ره هب
طسو ار همین و هفصن قطنم کی ، دوب ما هداوناخ

. منک جارح ارجام نیا
DONYAIE
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هورگ هب و مداد ناکت مربارب درم یارب رکشت هب یرس
هریخ ، دندوب هتفرگ تسد هب ار سلجم هک یتسکرا

. مدش

هچ ینعی هک رانک مناشکب ار انیم ، تساوخ یم ملد
و کیج رد کیج هنوگ نیا ناناج ناج بیبح نیا اب

؟ یا هرکاذم لا ح رد مخا نم دص تلا ح اب

اب دقع قاتا نآ زا ار انسح ، متفر یم دیاب مه دیاش
اب ار ام رمع کی دمهفب هک مدیشک یم نوریب کتک
کی ، هداد زج شیاه یتسود و اه یزابدزمان نیا

. دنک یرادوربآ بشما

. مدرک یم دیاب ، دش یم یراک ره االن

زیم تمس نآ هک یدرم هریخ هاگن زا ات یراکره
. مزیرگب ، تشاد رظن ریز ارم و هتسشن

. متشادن ما همانرب رد رگید ، مه ار نتفر ییاج اهنت

ناکما ییاهنت ره ، دوب هدرک تباث نم هب هبرجت
. تشاد دوخ رد ار ثایغ DONYAIEروضح
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یدرم نیا اب رفن ود ام تبقاع و رخآ ، دوبن مولعم و
، تشاذگ یم رتارف شدح زا ار اپ ، تشاد رگید هک

. دش یم هچ

شوگ هب ناهد ، دش بیبح بانج لا یخ یب هک انیم
ینارد هرجنح یادص نایم ال مع و دنابسچ نم

وت ... مراد یروشد نم : تفگ ، تسکرا هورگ هدنناوخ
؟ یرادن

. دوب مه بدا یب

ریفن یادص نیا اب ، داد یمن لا متحا مه دصرد کی
زا ، دندوب موز ام یور هک یبیبح و ثایغ ، ششک

. دوش ناشدیاع یزیچ نامنامتفگ لصحام

یب مه ار یگناوید و دوب هناوید رتخد نیا ال صا
. تشاد تسود تیاهن

، ما هناش و خاش هب هجوت یب وا و متفر هرغ مشچ
دوخ لا بند و دنازیخ اج زا ارم و دیشک ار متسد

. درک DONYAIEهناور
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ار ثایغ کمشچ و دنخیل ، متسناوت رخآ هظحل اهنت
. دزیرب زاب ملد و منیبب

یتشادهب سیورس کی هک ، غاب ییاهتنا تمسق رد
و میداتسیا نتفر هار زا هرخ باال ، تشاد رارق یمیدق

: هک مدز قن ، هداد نیچ ینیب اب نم

؟ اج نیا یرب یاوخیم -

نازیم ار مرس یور لا ش هک یلا ح رد و دز دنخزوپ
سپ ... مدیم نوتهب مراد وسناوآ نیا : تفگ ، درک یم
یم ، دش مه تکیدزن ... نینک یمن اطخ اپ زا DONYAIEتسد
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یم شراکان ، ینود یم هک ییاج نومه ینز
. نیراد تقو نیم هد مه طقف ؟... بخ ... هنک

بقع مدق ، شیاه هتفگ زا نم یمهفان لا مک رد و
دنچ هک یثایغ ریوصت ، متسناوت هزات نم و تشاذگ

. منیبب ار دوب هداتسیا ، رترود رتم

رد تسد ثایغ و تفر رانک ممشچ یولج زا انیم
. تشادرب مدق متمس ، هدرب ورف شراولش یاه بیج

. دش یمن مرواب

. دندوب هداد یزاب ارم

. دوبن تسرد ال صا نیا و

تسرد ، تفر یم طوقس تمس هب هک یلد یارب
. دوبن

ناشداش بختنم شور ، نایم نیا مه تسکرا هورگ
و مارآ کیزوم کی هب و هدرک ضیوعت راگنا ار

. دندوب هدنادرگ لدبم هناقشاع

هک یباتیب هیامشچ تامشچ وت هشیم هص خال ایند "
DONYAIE
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هنووید ِدرم نیا ینود یم و یدوب نم یایند هرادیب
" هراد تسود

. دوبن تسرد مسارم نیا یارب کیزوم نیا هک قح هب

یم هدش روک نم یاه مشچ ، رت تسردان نآ زا و
هدنام ربارب درم تماق هب هریخ هک دشاب تسناوت

. دوب

نم یاه شفک هب ار شیاه شفک کون هک یدرم
شتروص تمس هب هک نم تروص ات یهار و هدنابسچ

. تشادن ، دوب هدش هتفرگ باال
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نم یاه بش شمارآ تمورآ دنخبل و یدنخ یم "

هدوب

" هدوز تنتفر یارب حاال مریگلد هیازور یمرگلد

یم تسکرا هورگ اب اون مه هک دوب وا راب نیا و
. دناوخ

. دوب هدش هناوید

ره ، نامتیور ناکما هک طیارش نیا رد هک ادخ هب
. دوب هدش هناوید ، دوب نکمم هظحل

یوب اه هچوک نیا مدرگ یم هک ورهش نیا یاج ره "

دیشروخ منیب یم هک یتقو مرت قشاع هدیم ور وت
" هدیبات وت یاهوم هب

ملا ش زا هدز نوریب یوم هتسد و دروآ ولج هک تسد
و درب شا ینیب تمس هب سپس و تفرگ تسد هب ار

ینامیا شا یگناوید هب ، دیشک وب هتسب یاه مشچ اب
. مدروآ یوق

... مدوخ یگناوید هب هتبلا DONYAIEو
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راگنا یزاب نیا همادا زا و دوب هداتسیا هک یدوخ
. دمآ یم ششوخ ، تشاد

. دوبن شدوخ تسد شلا ح هک یا هناوید

یچ ره وت هک متفگ هصرق ملد یشاب وت هک متفگ "

درم وت هساو ینیبیم هک هنووید ِدرم نیا هشیم یگب
" هشیم یگدنز

. دشاب یگدنز درم متشاد تسود

. متشاد تسود ، شیپ اه هام

. دوب ما یشوخ لد مامت شرکف

... لا ح و

... طیارش نیا رد

... غاب کی یاهتنا

... مقیفر دقع مسارم رد

... مرگید قیفر یتسد مه DONYAIEاب
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. دوب یهانتی ال مهو کی راگنا نیا و

وت هقشع زا هک یتقو مشیم وت ییابیز وحم نم "

نم ِرمع کی مدیمهف و یدرک او وتاهوم منوخ یم
" منوا ی هنووید

و دوشگ مشچ هک دوب شتسد نایم نانچ مه میاهوم
نیا نشور و کیرات رد هک یبآ رپ یاه یلسع نآ اب

، دیسر یم رظن هب هشیمهزا رتابیز ، غاب زا تمسق
. درک همزمز ور رعش نیا رخآ عرصم

هب و ، درم نیا تسد هب ، دوب رارق کش یب نم و
. مریمب مدوخ ددم

. مدرم یم نم

یتعرس هب ار مبلق هک یسح نیا نتفای همادا اب
. مدرم یم ، دناسر یم ییاروام
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نیا و درم یم ساسحا ناروف نیا درد زا تشاد ملد
نماد قافتا نیا هب ، شبآ رپ یابیز یاه مشچ اب درم

. دز یم

هک ییاتقو نوا لثم راب هی وت ات منک راک یچ نم ⁃

؟ ینک ماگن ، یدوب مقیفر

دوخ رد ینایاپ یب لا صیتسا و سامتلا ، شا هلمج
. تشاد

راچد ، ارم گرم هب هتشادرب قوس بلق هک یسامتلا
. درک یم میظع کوش کی

رد ار وا و دیاشگب شوغآ تساوخ یم ، نم هتفر لد
. دنک سبح شنت مجح

هنوگ هب تسد فک ات دش یم هناوید تشاد لد نیا
. دنابسچب شربارب درم راپ شیر هت

ار ملد دب لا ح ، شنحل و تشاد کشا هک یدرم
DONYAIE
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. دوب هدرک رت بارخ

... ثایغ ⁃

. مدیلا ن

. متفگ و مدیلا ن

، تشاد نایرج منت زج هب زج رد هک یزجع مامت اب
. متفگ

ییادص اب و تفرگ باق ار متروص ، شیاه تسد اب
یم نآ رتشیب تیباذج هب ، شنایم هداتفا ِشخ هک

: هک داد خساپ مشلا ن هب ، دوزفا

یگیم روطچ وت ؟... ثایغ نوج ؟... ثایغ نوج ⁃

هشیم گنهآ شوخ ردقنیا تخمض مسا نیا هک ثایغ
؟

. دنک هرش ما هنوگ یور هک دوب نم کشا تبون راب نیا

هب ... منک رکف تنتشادن هب منوت یمن نم ⁃

بارخ ملا ح تاگن نتفرگ اب نم ... DONYAIEتنتفر
M

AM
NOE



.... روطچ ... نم ... مشیم هنووید ... هشیم
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: دهد همادا وا ، تشاذگن انیم یادص و

. ثایغ یشن کیدزن دایز شهب متفگن هگم - انیم

: هک دیپوت نم هب ثایغ نتفر رانک اب دعب و

شاجک ینزب دش تکیدزن هگا هک متفگ تهب - انیم
. گنخ هرتخد

اب هدنخ زا هدش خرس یتروص اب هک یبیبح روضح
لا ح نآ مامت مامتا ثعاب ، دوب هداتسیا انیم زا هلصاف

ار ینآ یگرم ادخ زا اج رد نم و دش ما یب ال قنا
. مدش راتساوخ
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. تشادن وربآ یا هرذ رتخد نیا

. دنامب یلا قثم ود مه نم یارب تشاذگ یمن و تشادن

هدنخ ار شبآرپ یاه مشچ یاج هک یثایغ ال صا
یبیبح زا دش یم ، مدرک یم یشوپ مشچ ار ، هتفرگ
زور ره و تسب یمن رب تخر شتروص زا هدنخ هک

؟ تشذگ ، مدش یم شمشچ رد مشچ مه

و دز میوزاب ریز تسد و تشادرب مدق متمس هک انیم
ثایغ هب ور ، دناشک سلجم تمس هب دوخ لا بند ارک

: هک دیپوت

. دوبن ینز خم نومرارق ⁃

غاب یاهتنا رد راگنا دبا ات نم اما دناشک سلجم ات ارم
ریگ ، شراب کشا هاگن هب هریخ ، ثایغ یکیدزن رد

. مدرک

ناج هرطاخ نیا رد ، تشذگ یم مه اه لا س رگا نم
. مداد یم

هدروخ هرگ ، بش نیا رد رگید راب درم نیا هب DONYAIEنم
M
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NOE



. مدوب

هناشن ار مبلق ، لا صو نیا درد و مدوب هدروخ هرگ
. دوب هتفرگ

ارم رکف ات تشاذگ یم مه ار شیعس مامت انیم حاال
. تشادن یریثات مه ، دنک فرحنم

***
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هشوگ رکف و تهب رد نم و میدوب هتشگزاب مسارم زا
هاگن هریخ یا هطقن هب و هتسشن زک تلا ح هب قاتا

. مدرک یم

نوریب نت زا زیموش و دیبوک میولهپ هب اپ هک DONYAIEانیم
M

AM
NOE



نم یاه مشچ ربارب هنوگ ایح یب روط نامه و دیشک
: هک دز رشت و داتسیا

شچ اضف وت یتفر ، یدش هبنج یب هک زاب -

. دیفس

. مدز دنخزوپ

. مدوبن مدوخ رد هک دوب اه هام نم

. مدرک یم یگدنز قلعم

لا ح نیا هک دنک رواب ، تساوخ یمن یسک راگنا و
. تسین مدوخ تسد

. دناشک یم زور نیا هب طیارش ارم

رد رواب مدع و نادجو باذع مه ردقچ ره حاال
مک یزیچ ارجام تیعقاو زا زاب ، متشامگ یم مدوخ

. دش یمن

. تشاذگ یم اهنت ثایغ اب ارم انیم

اه هام نم هک یتاساسحا زاربا تارج ناکما وا DONYAIEهب
M
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. داد یم ار ، مدز هل هل شروضح یارب

هتفرن ، نم هتفر هراچیب لد ، تشاد راظتنا دعب و
. دشاب

؟ دوب یقطنم

. دوبن

. دوبن هک ادخ هب

هناوید شپت یولج ، تشاد راظتنا نم زا سک ره هک
. دوب رود هب تیمدآ زا ، مریگب ار بلق نیا راو

یتسنوت یم ... یراذن نوماهنت یتسنوت یم -

یم .... یرن هرغ مشچ مهب االن دعب و یراذن نوماهنت
یتسنوت یم وت ما هبنج یب بنم هگا ... انیم یتسنوت

. یریگب ولا ح نیا یولج

مه ار شتحار ترش یت نایم نیا و دز وناز مربارب
. دیشک نت هب

مشچ ، تفرگ باق شیاه تسد اب هک ار DONYAIEمتروص
M

AM
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. یزوسلد و تشاد رهم طقف شیاه
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. مدوب نابرهم شوغآ کی جاتحم کش یب نم و

. غاب هت مربب ور وت دز ومخم بیبح -

: هک مدیلا ن و مدیبوک شا هناش هب تشم

ور یترق هچب نوا لوگ تتمظع نیا اب وت -

راظتنا قشاع رس رب کاخ نم زا دعب ... یروخ یم
؟! شااااااشچ نوا اب مشن ثایغ رخ یراد

. دیدنخ

، نامدب لا ح یوشبلب طسو هک ییاه هدنخ نآ DONYAIEزا
M

AM
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مهارف ار ههقهق یقیاقد تراتسا و دش یم ریگ نماد
. درک یم

. مدیدنخ مه نم

. دوب رت زیگنا مغ مه میاه هیرگ زا اه هدنخ نیا و

رب هک یدب لا ح زا نم لا صیتسا هناشن اه هدنخ نیا
. دش یم یقلت ، دوب هریچ نم

نیرکسا یور نامام هداتفا سامت اب نامیاه هدنخ
رانک هک یشوگ ندید هب انیم و تفرگ نایاپ ، یشوگ

بشما : تفگ و داد باال وربا ، تشاد رارق شیاپ
. وت یارب هرادن ندش مومت راگنا

... مه تشادن

زا دعب و مدنابسچ شوگ هب یشوگ یتقو تشادن
. مدینش ار نامام یادص اه تدم

ات مدش طایح یهار ، زیزع یادص نیا طبض یارب و
. مشاب هتشاد مردام اب مرگ یتولخ

دوخ هب ار دیاب هک ییوس و تمس نآ هملا کم اما
DONYAIE
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. تفرگن

. متشگزاب زا نامام و متفگ یگنتلد زا نم

راهچ یارب نامترجاهم زا نامام و متفگ یریگلد زا نم
زا اه بآ نداتفا یارب مه ، نارهت هب لا س جنپ یلا

. دیشرف لیصحت همادا مه و بایسآ

تاهابتشا زا نامام و متفگ ما یگدروخامرس زا نم
. تسا هتخاس هدنکفارس اباب ربارب ار وا هک نم
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نامام موتامیتلوا و نم رتشیب یریگلد اب سامت و
. تفرگ نایاپ ، دوعوم نامز ات مندوب هار هب رس یارب

، ما هناش یور مرن ییوتپ نتفرگ رارق اب درس DONYAIEیاوه
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. دش لمحت لباق

مخرمین هب و داتسیا ما هناش هب هناش هک یدرم هب
زاب وماشچ شاک مگیم ییاتقو هی : متفگ ، دش هریخ

. هدوب باوخ هی اقافتا نیا مامت مدید یم و مدرک یم

؟ دوب تنامام -

. دیسرپ ار لا وس نیا ، متحاران هلمج هب هجوت یب

ور شاراک اباب هگیم ... دوب منامام ... هرآ -

نیا هساو ... نورهت هساو هتفرگ یلا قتنا هدرک تسرد
هک نیا هساو ... هاگشناد هرب اج نوا تحار دیشرف هک

شاهاب ماباب هگیم ... هتفویب بایسآ زا نم یگدنز یابآ
ونوا اباب هگیم ... هنیب یم نوا مشچ زا ... هنیگنسرس
ثعاب نم هگیم ... هنود یم نم طلغ تیبرت رصقم

... هگیم ... مشیگدنکفارس

. مدیخرچ ثایغ تمس هب

. نم هب هریخ و بیج رد تسد ثایغ

ار یقیاقد نآ یل زال نانچمه شیاه مشچ هک یثایغ
DONYAIE
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مجرخ رهم ایند هب ایند و هداتسیا مربارب هک تشاد
. دوب هدرک

ینوت یم ... نک ماگن ؟... ینوت یم ؟... یرب -

؟ یرذگب بارخ نم زا ینوت یم ؟... دیشروخ

. درک یم ور و ریز شیاه مشچ اب تشاد زاب ار ملد

. دناتس یم مفک زا رایتخا و درک یم ور و ریز

. متشادرب شتمس یمدق

یضغب و شهاگن رد یگریخ و مندرگ ندرک جک اب و
مینک یم شومارف : متفگ ، میادص رد

نم ... ینک یم جاودزا وت ... هریم نومدای ... ثایغ
زا نوبایخ وت هگا یتح دعب اه لا ...س منک یم جاودزا
ایند ... میراین دای هب ومه دیاش مه میشب در مه رانک
وت ... هتخس ردق نیمه ... ثایغ هبیجع ردق نیمه

. نکن شرت تخس

ار متسد چم وا هک موش در شرانک زا متساوخ و
هب ضغب ایند هب ایند هک یلبق یاج هب ارم زاب و DONYAIEدیشک
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. دنادرگرب ، داد یم هیده منت

تقشاع نم ... هشب مومت مراذیمن -

هب هک یساسحا و وت ... مدش تقشاع روجدب ... مدش
طقف ، یلبق یاسح همه هک نیداد دای نم هب مراد وت

مراذیمن نم ... یتسد مد زیچ هی طقف ... هدوب مهوت
طقف وت .... تیراگتساوخ مایم مدآ نیع نصا ... یرب

نم ... ریگن مزا وتاگن ... وش لبق لثم زاب ... شخبب ونم
... تارب ور ایند

باال تسد ، دش یم رتشیب مد هب مد هک یضغب نایم
. مدرک یریگولج شیاه فرح نداد همادا زا و متفرگ

نم ... میشیمن ام وت و نم ... هسب ... ثایغ هسب -

داماد وت نوچ ... هشیمن مه زاب ... یاوخب وت ... ماوخب
ردام قی ال سورع نم و یتسین نم ردام هق ال عدروم

هچ ... میاوخب نومدوخ هچ ... میشیمن ام وت و نم ... وت
. مینکن شرت تخس ایب سپ ... میاوخن

شتسد یور و مداد رس میاه هناش یور زا وتپ و
. مدش قاتا یهار و متشاذگ

DONYAIE
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وت هک یتقو ... میشیم ام وت و نم : تفگ رخآ مد وا و
ام وت و نم ینعی ... یزیر یم کشا مرطاخ هب

. میشیم

. دوب یدنلب بش و

. تخس و دنلب

میاه مشچ هب باوخ ، مشپترپ بلق تدش زا نوچ
. دمآ یمن

***
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وگب دهاش ، قودنص تمسق روکد تشپ زا تهب اب
هچاپ انسح لوق هب هک مدوب ییانیم و بیبح دنخب

هتفرگن لا ح هب ات هک دوبن ار یرکذم سنج چیه
. دشاب

. دمآ یمن ام یانیم هب اه تف جال یرس نیا ال صا

یدایز ، شنت مجح و نزو یلوزن ریس هک ییانیم
. درک یم ینارگن ریگرد مه ار انسح و نم و دوب دایز

راگنا ار دیدج الق خا و هدارا نیا اب ، رتخد نیا ال صا
. مدوب هتفای ما یگدنز رد هزات

ندش کیدزن هب و مدش اج هب اج میاج رد یبصع
ار میاه هناش و خاش نایم نیا و متخود مشچ انیم

. مدناشک شزاب شین خر هب مه

: هک مدیپوت ، تسشن هک مرانک

. دوب اوه مه نوترک و ره هچ -

ندناصقر لا ح رد ، هدز هناچ ریز تسد و دیدنخ
: هک داد خساپ ، شیوربا و DONYAIEمشچ
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انیم ، منزن وشخم هگا ینعی ... هتویک یلیخ -

. متسین

رد مه وا و مدناخرچ شتمس هب ندرگ تهب اب
و داد باال هناش و دیخرچ متمس هب شناخرچ یلدنص

: هک داد همادا قحم یلیخ

یتسنود یم وت نصا ... انکن روجنوا وتاشچ -

یمن مه نم ؟... هبناقح رتکد رسپ بیبج نیا
ات نم ... هگنیج قیفر شاباب اب ماباب ینعی ... متسنود
هراد هک شرتخد زج یناقح رتکد مدوب هدینشن حاال

هتشاد مه یا هگید هچب ، هنوخ یم یکشزپ
دیمهف نومافرح هب ال هب ال هک االن هزات دعب ... هشاب

. مهب تفگ ، ما یک

منانچ مه لا ح اب و مداد ولج راو هچنغ ار میاه بل
هراد ور یچ لی دال نیا االن : متفگ یا هناراو بضغ
یرسپ هی ور یراد لا حره هب وت ؟... هنک یم هیجوت

رد ونوا ، تداونوخ ال صا هک ینک یم ادیپ شارک
وت قرف دعب ... نم هثم اقیقد ... ننود یمن DONYAIEنوشناش
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یدرک جل رمع هی وت ... هراد قح تنامام اعقاو هک هنیا
ور هتساوخ نوا هک یزیچ نوا ... شاهاب

هاتوک دروم نیا هساو منکن کف هگید ... یتساوخن
. ادخ هدنب دایب

زا نت ود اب هک دش یبیبح هریخ و تخادنا باال هناش
. دوب تبحص ریگرد ، غاب یاه یچ تفاظن

ترمع مامت وت ... دیشروخ مراد قرف وت اب نم -

ودیشرف ... یتشاد وتاباب ... یتشاد وتنامام
اهنت هشیمه یلو نم ... یتشاد وتماوقا ... یتشاد

نیا وت مودک چیه منامام اب مردام هداونوخ ... مدوب
رس اوعد رطاخ هب ماباب هداونوخ ... نتسین تکلمم

ماباب ... ندرک هطبار عطق شاهاب ثاریم و ثرا
بطم مئاد ، منامام ... هتشاد لمع و سنارفنک هشیمه

بخ هک مه ردارب رهاوخ ... هدوب ناتسرامیب و
انسح و وت هک نیا ات ... مدوب اهنت هشیمه ... متشادن

هب اما متشاد تسود مه شلبق ... میگدنز وت نیدموا
نم هک ندب قح مهب دیاب سپ ... هن تیمیمص DONYAIEنیا
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زا مودک چیه وت انوا یتقو ... مرب ومدوخ هار ماوخب
وت هثم نم مه شدعب ... ندوبن نم یگدنز تامیمصت

هنووید نیا و مشب قشاع ... متسین یجاودزا زاف هک
نوچ ؟... ارچ ... هدموا مشوخ هرسپ نیا زا نم ... ایزاب

رسپ لا بند همه ؟... هن هراد هدنخ ... هدشن رتکد
. دایم مشوخ ، تسین رتکد هک نیا زا نم ... نرتکد
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. راگنا میدوب یراد هدنخ تعامج ، انیم و نم

نایم هک دمآ یم نامشوخ ییاه مدآ زا ود ره
. دندوب هابتشا یدایز ، DONYAIEنامیگدنز
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حاال... یدرک تحیصن ونم ردقنیا -

لد تحار ردقنیا نم ... مراد قرف وت اب نم -

. مزاب یمن

. تشادن قرف

. دوبن مدآ مدوخ تسد ، نتخاب لد

. دوبن ام باختنا

شلا چ هب نتسویپ لا ح رد کش یب انیم و
زا یا هشوگ تساوخ یم ، شرمع قافتا نیرتزیگنارب

. دناشکب دوخ تمس هب نارگن ، مه ارم نهذ

هک دماین شوخ شقاذم هب دایز راگنا ، نم رکپ هفایق
هقیقش هب یا هسوب و دناشک دوخ تمس هب ار مندرگ
یاج هب : تفگ ، هدنخ اب مشوگ رانک و دنابسچ ما
هساو سرتسا هب نیشب ، نم هساو تینارگن جرخ

. نووووج هیمس نوا رابط و لیا ندموا

یشومارف تسد هب راگنا ار تفگ یم هک یناج هیمس
زاب نم ، دوب رارق بشما کش یب و مدوب هدرپس
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. موش سرتسا ریگرد

. مسرب مطرفم ینیب مکدوخ هب زاب

رد ار باوخ و مسرب کانتشحو سایق کی هب زاب و
. منک غیرد مدوخ زا بش

نم و دیسر هار زا هیمس رهاوخ ، اه رکف نیمه اب و
یا هطبغ ، شهاگن رورغ هتبلا و تناتم و ییابیز هب

. مدروخ میظع

. دوبن هیمس هیبش وا

. دوب ناتسرهش نیا فورعم یاه نادراک سورع وا

. تشاد شدوخ یارب یصاخ دودح و دح وا

کی چیه هیبش ال صا هیمس ، ثایغ زا لوق لقن هب و
. دوبن شا هداوناخ یاضعا زا

هب دنخبل مدرک یعس ، داتسیا هک ناوخ شیپ ربارب
. دش یمن عقاو هب اما ، منارب بل

سالم. -DONYAIE
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ریز هملا کم نیا مامت و مداد شلیوحت یمارآ سالم
. تفر یم شیپ انیم هدنرب و زیت هاگن

لسنک وبشما ورزر ، متساوخ یم نم -

باختنا ور هگید ناروتسر هی عقاو رد ... منک
دیاب یا هنیزه هگا منودب متساوخ یم ... مدرک

. منک میدقت نوتتمدخ ، یلسنک تباب منک تخادرپ
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خساپ نم یاج انیم هک منک زاب بل زا بل متساوخ
اونیب رتخد زا رخآ نارق ات ار یلسنک لوپ مامت و داد
رتخد هک درک یهار نتفر یارب ار وا دعب و دناتس
تباب : تفگ نم هب ور رخآ هظحل اهنت مربارب یابیز
ال خا کال هیمس ... ماوخیم ترذعم هیمس راتفر
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نوتزور ... دیشخبب دیاب نوترسمه و امش ... هشقا
. شوخ

رکف نیا اب ارم و تفر ، شندمآ تعرس نیمه هب و
دیاش ، مدوب هدید یرتهب طیارش رد رگا ار ثایغ هک

. تشاذگ اهنت ، دش یم توافتم میایند

**

، دوب هقدح زا ندز نوریب فرش رد هک ییاه مشج اب
هاگن ، دوب هدش رچنپ ، انیم طسوت هک یکیتس ال هب
میظع یا هطبغ شا یگناوید مجح هب و مدرک یم

. مدروخ یم

. یا هناوید وت -

و تفر هرغ مشچ متمس هب و دنابوک میولهپ هب وزاب
هب نییاپ مولو یلیخ بیبح تیور اب هک ییادص اب

. هدن یتوس ... سیه : تفگ ، دیسر یم شوگ

دش یم ریثکت ، تشاد منت لولس هب لولس رد هدنخ
ال یور هک یتکرح نیا ، تشاد راظتنا رتخد نیا DONYAIEو
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هددیان مناوتب مه نم ار دز شیاونیب نیشام کیتسا
؟ مریگب

شهاگن و داتسیا نامرانک و دش نامکیدزن هک بیبح
رچنپ : تفگ تهب اب ، داتفا ناغاد و برد کیتس ال هب

... هک هدش

میرب میریگب یسکات دیاب ...حاال هههههرآ – انیم
. هنوخ

هب ات هک یزان رپ یادص و ندرک یزاب شقن نیا رگید
رد ار هدنخ تشاد ، مدوب هدینشن انیم زا هظحل نیا

. دناسر یم راجفنا زرم هب مناج

هخآ بش تقو نیا ؟!... هیفرح هچ نیا – بیبح
هک مه هدننار ... تسین تسرد ال صا یسکات

تحار ملا یخ یروطنیا ... نوتمنوسر یم مدوخ ... تفر
. هرت

وا تیاضر ، انیم هتفر رد شوگانب زا شین نیا اب واال
. دوب نایع ال ماک DONYAIEمه
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. هشیم تمحز هخآ – انیم

... اه طلغ هچ

؟! فراعت و انیم

و موناخ دیشروخ ... وفرح نیا نییامرفن – بیبح
. نم یارب نیزیزع یلیخ امش

. دوب اه طلغ هت ادخ هب رگید نیا

نوریب ما هدنخ ات مدنک یمن ناج نم دوبن رگا هک
. دزیرن

بیجع و دیعب یاهدنخبل و نم هدروخرف هدنخ اب
، شناج بیبح رانک ولج یلدنص رد شنتسشن و انیم

. میدش هناخ یهار
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مک یمک ار کیزوم یادص ریسم هنایم رد هک بیبح
شور انیم هک مدش نئمطم ، داتفا فرح هب و درک
. تسا دلب رتهب مه انسح زا ار ینز خم یاه

رتکد رتخد زا نم هک یزیچ نوا اب یلیخ – بیبح
. یتوافتم ، متشاد راظتنا تافاص

. بخ هرآ

نیا هب هچ ار مبادآ یدابم و تیصخش اب ناجومع
هب ار انسح و نم ، تسار و پچ هک بدا یب رتخد

؟ تفرگ یم مه کتک داب

و الق خا ... هنوشداونوخ ثرا امدآ هفایق – انیم
. نوشدوخ لا م نوششنم

هب متسناوت یم ، میدوب یرتهب تیعقوم رد رگا حاال
زا هنوگچ ، راب نارگ نانخس نیا هک منیشنب بجعت

؟ تسا هدمآرد انیم DONYAIEناهد
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انیم یادص ندوب راد شک هب رتشیب هظحل نیا رد اما
. داد یم ناشن شنکاو منهذ ، بش همین نیا رد

؟ اه همشرک و زان نیا هب هچ رخآ ار انیم

مئاد شلکیه اب هک دوب هدمآ ایند انسح لوق هب انیم
. دیامن هل ار ام و دتفویب ام یور ، نایصع عقاوم رد

هب مه رتخد کی ، نم رظن رد لا ح هب ات ال صا انیم
. تفر یمن رامش

انیم ، دش یم ثعاب ، شلا یخ یتحار و الل قتسا و وا
. منیبب ، شندوب رتخد زا یارو ار

. دش یم زاب نم یاه مشچ ، تشاد مک مک حاال و

. متخانش یم ار وا هک یلا س جنپ نیا مامت هب

یخوش و اه فرح اب دیاش یهاگ ، دوبن مساوح هک
. مشاب هتسکش ار شلد ، میاه

شصاخ الق خا تشپ ، لد کزان رتخد کی مه وا هک
. DONYAIEتشاد

M
AM

NOE



باتب _ نم _ رب #

228_ تراپ #

هداوناخ تعامج وت یکی لقادح ... هبوخ – بیبح
. هنم هیبش شرکف ، ام یاه

. دوب اه طلغ هت ییادخ رگید نیا

. دندش یم کیج رد کیج مه اب مه دنتشاد هچ

و خن نیا اب هنرگو ، متخادنا یم طسو ار مدوخ دیاب
انیم دیاش ، دش یم هناور مه تمس هک ییاه بانط

یم بیبح یهارمه هب ، نم هناخ یاج ار بش
و هلا خ هب تبسن هک ینید و مدنام یم نم و تفاتش

. تشاد نایرج منت رد ومع

؟ نینک ضوع وکیزوم هشیم مگیم -DONYAIE
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و هنیآ زا بیبح هاگن هک دوب طبر یب یلیخ ملا وس
. دیخرچ متمس هب ینآ هب انیم ندرگ

؟ دنتشاد یراظتنا هچ

؟ دنشاب دوخ لا ح هب متشاذگ یم

. یتکاس یلیخ بشما مه امش ... امتح مشچ – بیبح

. هک نیدیمن نوما اال شام -

. دنام یم میولگ خیب راو قانح ، متفگ یمن

یارب و دیشک یم هناش و خاش انیم مه ردقچره حاال
. دوبن مهم ، دناصقر یم وربا و مشچ نم

یارذآ یولج یلدنص رد وا روضح هظحل نیا رد مهم
نم یرطاخ هدرزآ بجوم هک دوب بیبح گنردیفس

. دش یم

. دیدنخ بیبح

. تشاد مان ام گرم شکم هک ییاه هدنخ نآ زا

لئاق فیفخت ، انیم یارب متسناوت یم هک اه نامه DONYAIEزا
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. دریمب شیارب ات موش

هلا نب تتسد زا ییاتقو هی مقیفر هراد قح – بیبح
. موناخ دیشروخ

؟ تفگ هچ

؟ درک یطبخ هچ

؟ دیلا ن یم ثایغ

ال... صا دلا نب

. درذگب شتاروما ات دلا نب

، مداد یم ار مقیفش قیفر متشاد هک نم فیح ال صا
. دوش زارد نابز کدرم نیا یاه هدنخ گرم شیپ

واال...
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ار شا هدنخ هک دوب یخزرب یدایز راگنا ما هفایق
. درک توکس ، کیزوم ضیوعت اب و داد نایاپ

، تسناد یم مه انیم و دوب مکاح توکس ، هناخ ات
زا ینوگشین اب ، بقع نیمه زا دنزب یفرح رگا

. دش دهاوخ هجاوم شیولهپ

مدرک یرسرس یظفاحادخ نم مه ندیسر ضحم هب
. میاشگب ار رد ات مدش هدایپ رتدوز و

دوب هدروخ هرگ یلدنص نآ هب بسچ اب راگنا مه انیم
، تخاس یم روبحم ار یرفک نم و دنک یمن لد هک

. موش هناخ یهار رتدوز

رانک هک مدید ار یثایغ ، مدرک رذگ هک یتشه زا
هریخ ، هدرک نوتس نآ هبل تسد و هدز وناز ضوح
زا ، کانزوس تبسن هب یاوه نیا رد و دوب DONYAIEبآ
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. درک یم هکچ بآ هرطق هرطق شیاهوم

درک سح ار ما هداتفا هروشلد هب و بجعتم روضح
. دنام ، میاه مشچ رد هریخ و تفرگ باال رس هک

یخرس هب ، طایح یاه بوکراوید رون ریز ار شهاگن
. دوبن یبوخ هناشن نیا و مداد صیخشت ، هدییارگ

. دش یم ینابصع مک یلیخ ثایغ

. درک یم شا هناوید یزیچ ، کدنا یلیخ

... نم و

یاه مشچ اب ، دوب ما هریخ هک ار ییوا مهاگن اب ینم
. مدیعلب یم هدش خرس

مشچ یاوه زا ، تشاذگ ما هناش یور تسد هک انیم
. درک مایق ثایغ و مدش هدنک ثایغ یاه

... سیخ وا یاهوم و دوب درس اوه

. تفر یم شقاتا هب شاک

. مراوید هب راوید قاتا نامه DONYAIEهب
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دیاش ینیب شوخ اب هک دش یم تحار ملا یخ نم و
. دروخن امرسش

؟! ثایغ – انیم
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بل هب هنوگنیا ار ثایغ مان هک دوب روابان مه انیم
. دنار

شخ هک ییادص اب اهنت ، انیم هب هاگن نودب اما ثایغ
: تفگ ، دوب لومعم دح زا رتشیب شنایم
. منزب فرح اهنت شاهاب ماوخیم ... انیم

. دوب یدج شنحل
DONYAIE
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. تشاد نایصع شهاگن

... انیم و

ام ، یلا وس چیه شسرپ نودب ، راب نیلوا یارب انیم
. تشاذگ اهنت ار

. تشادرب مدق متمس ثایغ

. دیسر ما یمدق کی هب

. دوب خرس شتروص

... رت خرس شیاه مشچ

هکچ بآ نانچ مه ، شیابیز و تشپ رپ یاهوم زا و
. درک یم

. مدیشک مرس زا ار یرسور و مدرب تسد

... هاگآدوخان یلیخ

. متخادنا وا یاهوم یور ار یرسور و

وا هدز نایصع هاگن هب نانچ مه هک ییاه مشچ اب
. دوب هریخ
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. درک شروابان متکرح

. داتفا شهاگن باهتلا زا هک درک شروابان

زا ییادج زا لبق ار میاه تسد هک درک شروابان
. درک تشم ، یرسور

ن و تفرگ باال ار میاه تسد هک درک شروابان
: هک دیلا

یم بشما ... هنوخ یلیخ ... ینارون هنوخ ملد -

نوبایب هب رس منوت یم ... مشکب مدآ یتح منوت
... مراذب

. درک یم مبارخ هناخ ، شا هرجنح نایم ضغب

... ما هناوید شیاه تسد باهتلا و
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یاه تسد رب رد ار متروص و درک اهر ار میاه تسد
. تفرگ شغاد

. دوب جراخ نم ناج ناوت زا ، ترارح نیا لمحت

شمدوب هتشک شاک ... هگیم ... هگیم مهب -

مدوب هدز ات هد ، تشم هی یاج شاک ... ینارون
... شاک ... ینارون

. متفرگ روابان ار شتسار تسد

... درک ادج ما هنوگ زا

هب ارم هک دوب بنآ زا رت یمخز شتسد یور تسوپ
. دناسرب تشم کی رواب

... یسک ره هب حاال

، دوب هدیبوک تشم ینتب یراوید رد کش یب درم نیا
. تشادن یرگید هیجوت اه مخز نیا هک DONYAIEهنرگو
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؟ هدش یچ چـ... -

. دنابسچ ما یناشیپ هب یناشیپ

. دیصقر یم شهاگن مامت رد درد

ار مبلق هک دوب یبیکرت ، شنایصع و مغ و درم نیا
. درک یم قشاع رگید راب

. تشاد دوجو هک یتاظحل مامت زا رت قشاع

ینم هب ... یضوع نم هب ... تریغ یب نم هب -

هتکس روطچ منود یمن هک
مدوب هدرک شل ال شاک ... هگیم ... هگیم ... هگیم ... مدرکن

... ینارون

. تفرگ رب رد ار شتروص ، نم هدارا یب میاه تسد

. دیزرل یم ، تشاد درم نیا

. دیزرل یم مه نم بلق ، شناج شزرل ره اب و

؟ هدش یچ ثایغ ... ثایغ -

. مدیسرپ ، دوب هتخیر نم نت هب وا زا هک یضغب اب
DONYAIE
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غارس نم زا ایب دیاب ینمهب ارچ ... ینمهب ارچ -

وت هک هنودب دیابن ارچ ؟... هریگب ور وت
و هشب هریخ ماشچ وت لز لز دیاب ارچ ؟... ینم نز

خآ ... یتسه یا هکیت بوخ هگب و هدنخب
یم مراد ... هریگ یم شیتآ هراد مبلق ... خآ ... دیشروخ

.... مریم

. داتفا ورف شیاه هنوگ زا روابان میاه تسد
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... یتنعل ینمهب

چیه هب ... مترهوش یتفگن سک چیه هب -
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ات ... مشب ملا ع تریغ یب نم ات سک چیه هب ... سک
... نم ات ... نم

. دناشن مضغب هب رتشیب ، شداد هک خآ

. درک هلا چم ار مناج مامت ، شلا صیتسا نیا هک

مدرد اما ... اما ... ما ینابصع تزا دیشروخ -

مقیفر هک ... یتتورم ال دوخ متینابصع یاود هنیا
متریغ لیلد .... ییوت منز ... ییوت ممدمه ... ییوت

... دیشروخ خآ ... خآ .... ییوت

. دیکچ شیاه کشا و

. دیکچ نم یاه کشا و

. دیچیپ شندرگ درگ میاه تسد و

. تسشن شا هناش یور مرس و

مناج رد رگید یدیشروخ ییوگ ، تاظحل نیا مامت و
. دوب هدرک عولط

... دیچیپ مرمک درگ هک شیاه DONYAIEتسد
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... مکحم

... شزرل یا هرذ نودب

. تفرگ مارآ مبلق

. مدرک شیاهر

. مدرک هریخذ مناج رد ار شمامت هک یتاظحل زا دعب

. دنک لد تخس وا و

. متشذگ شرانک زا نم و

نییاپ شا ینیب یور ات ار یرسور هک مدید و متشذگ
. دیشک رت

... شخبب ... ثایغ شخبب -

مه هب ردقچ وا و نم هک تسناد یم ادخ طقف و
. میراکهدب

**
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هدرک دوخ هارباز مه ار انیم و هدیرپ مرس زا باوخ
. مدوب

ح هی یرب یاوخیم : تفگ ، هدرب ورف یشوگ رد رس
سناش ، هنکن هیرلا تاذ نیا ؟... یسرپب شزا یلا

. هدروآ

. دز فرح نم لد نابز زا راگنا

متساخرب اج زا ، دوب مناج رد هک یمغ و سرتسا اب
هاگن نتخادنا اب و مرس یور یگنر رداچ ندیشک اب و
مشچ ، نانیمطا یارب هک ییانیم تمس هب یهاتوک

. متشذگ رد زا ، تشاذگ مه DONYAIEیور
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دای و تسشن یم منت هب ، ناتسمز لیاوا درس زوس
مناج هب امرس نیا زا یرتشیب زرل ، هدز نایصع ثایغ

. درک یم ینازرا

رد هب یا هقت و متشادرب درس یاوه زا یقیمع سفن
. مدز شقاتا

یمن مارآ ، مدروآ یمن رد رس ، شدعاسم لا ح زا
. متفرگ

. مدز ار مود هقت

کی اب هک یرد دش ثعاب ، هبرض ود نیا خساپ مدع
نایم زا و مهد له ار دش یم لفق کچوک نماض

رد هک ییوا ، مربارب هتخیر مه رد قاتا نشور کیرات
اب ار دیزرل یم ییوتپ چیه نودب و هدش عمج دوخ

. مرگنب تشحو

. مدیود شتمس

. دیزرل یم

. دوب هتسب ار شیاه DONYAIEمشچ
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طرف زا ، تسشن شا یناشیپ یور هک نم تسد و
. تفرگ شتآ ترارح

. مدیود مدوخ قاتا تمس هب ناسرت

. مدناشک ثایغ قاتا ات ار انیم

. دیسرت مه وا

سامت ، باوخ رد قرغ بیبح اب یبش همین هک دیسرت
. تفرگ
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. مدوب هتفرگ متشم نایم ار ثایغ تسد DONYAIEنم
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. موش هدامآ ، داتسرف ارم رشت و پوت اب انیم

. دیشک ثایغ نت یور وتپ شدوخ

. مدیزرل یم نم

. متخیر یم کشا

. مدوب نم ، ناملا ح نیا ببسم کش یب و

، داتفا یمن مناج هب هفرط کی قشع رگا هک ینم
. دش یمن هدیشک اج نیا هب نامیایند

. دمآ بیبح

. میناشکب شنیشام ات ار ثایغ ، درک کمک

ما هناش یور ثایغ رس و متسشن بقع یلدنص نم
. تفرگ رارق

هظحل ار ثایغ غاد تسد و متشادن یهار ندز قه ات
. مدرک یمن ادج ، متشم نایم زا یا

. دوب هدرک هنخر سرت نم ناج رد

. ثایغ ندید بیسآ سرت
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M
AM

NOE



رطاخ هب مناج و حور مامت هک یدرم ندید بیسآ
. دوب هدید بیسآ ، شروضح

. دندرک شا یرتسب ، کینیلک رد

. مدروخ یمن ناکت شرانک زا

. دوب یبصع انیم

یم و تخیر یم مناج هب یرشت و پوت ، دمآ یم
. تفر

تشاد شیاه مشچ رد یبیجع ساسحا کی بیبح
. دریگ مان تسناوت یم یهانتی ال یترسح و مغ هک

... ثایغ و

.... دوشگ یم مشچ یهاگ هک یثایغ

یم بل هب ارم مان راو نایذه و دوشگ یم مشچ
. دنار

. درک یم تشم رت مکحم ار متسد و دوشگ یم مشچ

هتشادن تسود متسناوت یمن نم ار ، ثایغ DONYAIEنیا
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. مشاب

... متسناوت یمن

. دوب جراخ نم ناوت زا

***
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نایم هک یسفن متسناوت نم و دمآ نییاپ ، ثایغ بت
. منک دازآ ار دوب هداتفا تراسا هب ما هنیس

. دندمآ مه نیمار و انسح

. میدوب هدرک غولش یباسح ار DONYAIEکینیلک
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. دوب نم تشم نایم نانچ مه ثایغ تسد و

یمدنگ تسوپ تشپ مرن یشزاون ، متسش تشگنا اب
. متخادنا هار شتسد گنر

رد هناتسآ ات ار مهاگن نیمار یادص ، نایم نیا و
. دناشک

هب ثایغ هک هنیا میگدنز ینومیشپ نیرت گرزب ⁃

ممنوج ... همقیفر ... تیگدنز وت داتفا نم هطساو
نوج تقافر وت نوچ ... مدیم شارب

اب یروج نیا وتاشچ یتقو زا یلو ... یلو ... هراذیم
نومایند زا داش رتخد نوا یتقو زا ... منیب یم کشا

ومرخ خیب ینومیشپ سح نیا ، تفر
تتسود هک منود یم ... هراد تتسود ... هتفرگ

تسود ... تشادن تسود روطنیا ور هیمس ... هراد
تخت دعب و بت وت هتفویب شرطاخ هساو هک تشادن
اب هنیا مدرد یلو ... یلو ... هراد تتسود ... ناتسرامیب
رارق مه مه یب ... نیشب تخبشوخ تسین رارق مه

. نیشب تخبشوخ تسین
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متروص هک تشاد میظع یشراب کش یب میاه مشچ
. دوب سیخ امامت

. دوب هدمآ فرح هب ام لا ح اب مه مارآ نیمار

نآ رد ار دوخ همه هک دوب یا هنوگ هب ام یایند ال صا
. دندیشک یم جنر نآ زا و هدرک لیخد

. میدوب مه درد ثعاب مه ام

... نامنایفارطا رجز ثعاب مه

... راگنا میدوب هدش تنعل ثایغ و نم

باتب _ نم _ رب #

236_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



شیارب یناج ، قه قه هک یا هرجنح نایم زا
: هک مداد ار شخساپ ، دوب هتشاذگن

تسد نتشاد تسود و قشع ... یرادن یریصقت وت ⁃

... میدب نخس داد یه مینیشب ...حاال تسین مدآ

. دش میاه قه ریسا میاه سفن زاب و

و انیم ، تفر نوریب ، هداتفا یاه هناش اب هک نیمار
. دندمآ قاتا هب انسح

. دوب نیگمغ مه انیم

. درک یم شنیگمغ ثایغ ندید

. متفای یم رد شیاه مشچ زا ار نیا

تنوبرق زیرن کشا روطنیا ... تاشچ ارب مریمب - انسح
. مرب

. دیشک شوغآ رد ار مرس و

، نیگمغ و یبصع و هداتسیا قاتا جنک نامه اما انیم
. تسیرگن یم ار DONYAIEثایغ
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ییاهنت ردقنیا ییاتقو هی یتح ... ما یرفک شزا - انیم
اما ... اما ... منک شهل مرب ماوخیم هک هدیم مرازآ وت

یم تشاد شاتسد یتقو بشما نم ... هراد تتسود
شرواب ، دوب کشا شاشچ وت و دیزرل

یم سح نیا هب رتدوز شاک ... هراد تتسود ... مدرک
.... تقو نوا ... شاک ... دیشروخ دیسر

... تقو چیه ... انیم تسین رید تقو چیه - انسح

. دوب رید اما

. ام ساسحا یارب دوب رید

نارازه نامیتنعل هدنیآ یارب ناماه هداوناخ هک ییام
. دندوب هدید کرادت مه یب همانرب

یهاگیاج مه هارمه ، ناماه هداوناخ رد هک ییام
. میتشادن

... هک ییام

. دش یمن ام هک DONYAIEییام
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، درشف ار متسد ، ناج یب هک متسد نایم تسد
شروی ثایغ زاب همین یاه مشچ تمس هب ینآ مهاگن

. درب

... ناج یب ، شدنخبل و دوب زاب همین شیاه مشچ

اب ، ینم اب وت ؟... مرادیب اب مباوخ - ثایغ
.... نهریپ زا رت کیدزن ... هیاسمه و هارمه ؟... نم

ما هناوید رعش نیا اب ، شمب و هتشادرب شخ یادص
. درک یم

. تفای هزات ناج مهاگن کشا هک درک یم ما هناوید
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بت هاگن هب ار مسیخ یاه مشچ و مدرک رت بل
. مدز هلصو شراد

و رعش نیا و ادص نیا اب ارم تساوخ یم ، درم نیا
. دشکب شیاهراک نیا

. دوب نیمه شمیمصت هک ادخ هب

تدوخ لطعم ومدآ ات جنپ ... وتدوخ نک عمج – انیم
یم مه رعش نم هساو و یداتفا زارد هب زارد ... یدرک

؟ میش تحار نوممه ، تمشکب منزب ؟... ینوخ

. دیدنخ ، شلا ح یب تروص اب ثایغ

یلا ح یب لا ح زا تسشن درد هب نم بلق و دیدنخ
. تشاد هک

تمرس هتفگ رتکد هخآ ؟.. ناج ثایغ یرتهب – انسح
. هنوخ تمیربب ، دش مومت

خساپ ، دوب نم هریخ نانچ مه هک یلا ح رد ثایغ
: هک DONYAIEداد

M
AM

NOE



؟ نیدموا ارچ هگید امش .... مبوخ – ثایغ

نامتسد لا صتا هب نم و دش فراعت لوغشم انسح
. مدش هریخ

ششوپ رد ارم تسد ، ثایغ گرزب تسد راب نیا
. دوب هتشاد هاگن مکحم ، دوخ نما

تسد ... ننک تعمج نایب تاقیفر نیا مگیم – انیم
. دش هدنک اج زا ، نک لو مه هرتخد نوا هراچیب

. تشذگ رد زا و

. دیدنخ ثایغ

... مه انسح

. مدش نیگمغ نم اما

زا ، تسشن یم گنج هب رهاظ رد ثایغ اب هک ییانیم
. دوب هاگآ ام زا رتشیب ، ام خلت هدنیآ

دراو ، یکدنا ینامز هلصاف هب مه نیمار و بیبح
. دندش DONYAIEقاتا
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، نابرهم بیبح و تشاد مخا ایند هب ایند نیمار
. تسیرگن یم ار ام لصتم مه هب یاه تسد

هب رت مکحم ثایغ و مدیشک تسد هدز تلا جخ نم
متسد ، دومن یم دیعب شضیرم دوجو زا هک یا هنوگ

. درشف ار

و باوخ زا یدش لوسوس یبش هفصن – نیمار
. نومیتخادنا یگدنز

ام تمس نیمار و بیبح و دیدنخ هنوگ ضیرم ثایغ
. دندمآ

نوریب ثایغ تسد نایم زا ار متسد یتخس هب
دیزرل یم راشف تفا تدش زا هک ییاهاپ اب و مدیشک

. متساخرب اج زا ،

هیکت شنت هب نم و تخادنا ما هناش درگ تسد انسح
. دیسوب ار ما هقیقش وا و مداد

کمک هب هک یثایغ اما منارب بل هب دنخبل مدرک یعس
، یکمشچ اب تسشن تخت یور نیمار و DONYAIEبیبح
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. درک هفخ مد رد ار مدنخبل

. دناشن یم زوس هب ار ملد شنت هتشادن قمر

هطوحم ات نیمار و بیبح کمک اب و یتخس هب
ریگاج بیبح نیشام بقع یلدنص رد و دمآ کینیلک

. دش

رخآ هظحل نیمار و مدرک رکشت نیمار و انسح زا نم
مه ثایغ شوگ هب شیادص تشاد یعس هک یلا ح رد
و راک هب وت ، تسه شهب نومساوح ام : تفگ ، دسرب

. سرب تیگدنز

اب شضیرم و راد شخ یادص اب ثایغ و مدیزگ بل
هشاب : تفگ هدروخ ورف یا هدنخ

منز ساوح یلو ... هشاب مهب تساوح ... تررررریغ
. هشاب مهب دیاب رتشیب

و مدیزگ بل ینآ هب نم و داد یبلر یز شحف نیمار
. تفوک شتروص رد انسح

، دیسرت یم ثایغ و نیمار دروخرب زا هک DONYAIEانسح
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شلیبموتا ات ار وا و تفرگ ار شزیزع رهوش یوزاب
یمن هدنخ زا یا هرذ ، نایم نیا مه بیبح و دناشک

. داتفا

یم دوخ هب ار انیم یاه هرغ مشچ هتبلا دص و
. دیشک

. میدش راوس

. ولج یلدنص رد انیم و ثایغ رانک نم

، دوب هدنادرگ ور نآ هب هک یدیدج لا ح و ثایغ
. دش یم مندش بذعم ثعاب

. تفرگ شتسد نایم ، تحار یلیخ ار متسد یلو

زا یا هرذ و دوب نامدهاش هنیآ زا مه بیبح و
. داتفا یمن شدنخبل
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. مدرم یم تلا جخ زا بشما نم

. درک یم ما هناوید ، کش یب هک یتلا جخ زا

هب ، نامتسد ندید اب و دیخرچ نامتمس هب انیم
: هک دیپوت ثایغ

. منک یم هراپ هکیت ور وت نم ادخ هب – انیم

. دیدنخ ثایغ

. وا زا رتدب بیبح

. مریمب هظحل نامه ، متساوخ یم نم و

شوگ کیزوم ... مه اب میشاب نوبرهم نیایب – بیبح
. مینزب دنخبل ایند هب ... میدب

فراعت ناناج ناج بیبح نیا اب انیم رگا هک خآ
شرظن رد الت مج نیا ندینش اب کش یب ، تشادن
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. درک یم هکت هکت ار بیبح ، هیرک

. دادن ار یریگرد هنوگ چیه ناکما کیزوم یادص

هب ثایغ ار شساسحا تراتسا هک یکیزوم رد ام و
. میدش رو هطوغ ، دز ، شنامشچ ندومن زاب ضحم

هیاسمه و هارمه نم اب ینم اب وت مرادیب ای مباوخ "

وتاه سفن مره هن ای منك رواب نهریپ زا رت كیدزن
” وتاتسد بیجن زوس نت راثیا

زا هک ییاه مشچ نم و درشف رت مکحم ار متسد
. مدز هلصو شهاگن هب ار تخوس یم کشا تدش

؟ دش یم مرواب

؟ ار شهاگن نایم هتسشن ساسحا نیا

؟ ار نامناقیفر فارتعا و فرح نیا

راذب مباوخب راذب دبا ات هباوخ هی طقف نیا هگا "

نوا راذب مباتب وت مشچ وت زا باوخ وت و مش باتفآ
هك هگرم قشاع هریسا یمخز نت اب هك مشاب هدنرپ

" هریمب وت تسد یوت دیاش
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. مدرم یم باوخ نیا رد نم ، دوب باوخ رگا شاک

. مدش یمن رادیب

. مدرک یم یگدنز راب رازه ار بشما نیمه

. مدید یم راب رازه ار هاگن نیمه

نك او وتشوغآ باوخ زا هدموا یا مرادیب ای مباوخ "

اب ریبعت نیرتهب یا نم باوخ یارب بای رد ونم بلق
" ریگنماد قشع یا نك ارادم نم

دنچ یاضف نیمه رد بشما نیمه رد ، دش یم شاک
یم دبا ات ، ثایغ و مدوخ نیبام یف هلصاف ، یتناس

. مدنام

... دش یم شاک

... شاک

یمخز یا هدنرپ منوتسمز درس هودنا وت یب نم "

بوجحم نم یاتمه ، قشاع نم لثم یا منوراب ریسا
" بوخ یا نیرتهب یا نم اب نومب ، DONYAIEنومب
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. درک یهارمه رت دنلب ثایغ ار رخآ هکت

. دسرب نم شوگ هب هک یردق نآ

نیا فک مناج و دتفویب مط تال هب مبلق هک یردق نآ
. دیایب باال نیشام

هب و مراشفب ار شتسد راو هناوید هک یردق نآ
، تخاس یم دوبان ار ایور نیا مامت هک یحبص

. مشیدنین

هیناث نیرخآ ات ، متساوخ یم ار بش کی نیمه نم
. منک یگدنز ، نیشام نیا نورد ندنام

***
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زا ، کمک رطاخ هب نم و هدماین اه نوسراگ زا یکی
و متفرگ یم شرافس ناروتسر نایم تخت نانامهم

. مدرک یم تبث تلبت رد

دوب یثایغ هب مساوح مشچ هشوگ زا مه نایم نیا
تکمین زا یکی یور ، شیابیز یوتلا پ رد هدیشوپ هک

یم ارم هریخ و هتسشن قودنص سکناک کیدزن یاه
. تسیرگن

. تخوس یم بت رد ار شیپ بش راگنا هن راگنا

نیمه یور و هدمآ اج نیا هب بیبح هارمه رهظ زا
تبحص شلیابوم اب مه یرادگهگ و هتسشن تکمین

. دوب هدرک

و تحبصن ایند کی اب ارم و تفر حبص مه انیم
. تشاذگ اهنت شوغآ

. متشاد یدح یب یندیپت مبلق نم حاال

... درم نیا هاگنره اب

... شدنخبل ره DONYAIEاب
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... شزوس ناج هفرس ره اب

. تشاد ندیپت نم بلق

. درب یم ار ملد هک یندیپت

یب هک ییابیز و ناوج رتخد هس زا شرافس نتفرگ اب
هتشاذگ اپ ناتسرهش نیا هب راذگ و تشگ یارب کش

هب ار شمرن کمشچ و متشذگ ثایغ ربارب زا ، دندوب
. مدیرخ ناج

... هدنپت بلق نیا هب تنعل

قودنص سکناک هب ، هناخزپشآ هب یشکرس اب
، اه بش نیا یامرس رد هک ییوا هب و متشگزاب

. مدش هریخ ، دوب هدرک اپیلچ هنیس نورد ار اه تسد

. موش شا یگدروخامرس لا یخ یب متسناوت یمن

. تشاذگ یمن ، هدنپت بلق نیا ال صا

رد و مدرک رت نابز اب ار ما هدش کشخ یاه بل
پیات شیارب یمایپ ، هدش زاب هحفص رد ما یشوگ

: هک مدرک
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". ییاچ یم رتشیب هدرس اوه ، سکناک وت ایب "

اب ، شا یشوگ نیرکسا هب هدروخ هرگ هاگن هک مدید
. دش هناور منامشچ تمس هب ینآ ، شهاگن قرب

. تساخرب اج زا

، شا یسوط گنر شوخ و یداب نشپاک رد هدیشوپ
. تشادرب مدق متمس

. دوشگ ار یا هشیش سکناک رد

. تشاذگ متولخ هب اپ

نآ یور انیم ، لبق بش ات هک ینادرگ یلدنص یور
. تفرگ اج ، تسشن یم

هب هک ینم تمس هب یکدنا ار شا یلدنص یاه خرچ
. داد له ، مدوب هریخ شتاکرح

. دیبسچ مه هب نامیاهوناز

. درک یم مرگ دح زا شیب ار اضف DONYAIEرتیه
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. دروآ نوریب شنت زا ار نشپاک وا

ریز زا یکدنا هراشا تشگنا اب ار ما هعنقم هناچ نم
. مداد هلصاف مندرگ

اضریلع داتسا ینارد هرجنح نایم رد وا یادص و
. تسشن شوخ میاه مشوگ رد ، ینابرق

. مشاب راودیما منوت یم سپ -

؟ یچ هب -

. مدیسرپ هاگآدوخان

هلصاف اب و دش مخ متمس هب وا و میدسرپ هاگآدوخان
: هک داد خساپ ، نامدش مک یدایز

. هپت یم مارب زونه هک تبلق هب -
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و درک جک ندرگ وا و مدیدزد شیاه مشچ زا هاگن
: هک داد همادا

یم تدوخ زا رتهب ور وت نم ، دیشروخ -

هک هیک ... یدوب مقیفر وت ... رتهب یلیخ ... مسانش
ور وت یازور نیرتدب نم ؟.... هسانشن وشقیفر نیرتهب

مدرک ریگ وت هب نم ... یدید ونم یارب مه وت ... مدید
هدرکن ریگ ... مدوب هدرکن ریگ هیمس هب ... دیشروخ

یم تقو ماتسود اب و مدیدنخ یم تحار هک مدوب
وممشچ وت هک مدوب هدرکن ریگ ... مدنورذگ

راکنا یه ...حاال دیشروخ یتفرگ وممشچ ... یتفرگ
یمن ... دوب تقافر هیضق ، افرح نیا و مدرک یم

هب یلو ... مدوبن تقشاع .... یش نوزیرگ متساوخ
هی هلصاف هب یتقو ... اما ...حاال یدوب هتسشن ممشچ

ره ... میشک یم سفن ... هنوخ هی وت ... راوید
یم ملد هب .... شظحل ره ... شیناث ره ... شزور

... ینیش

. دش شهاگن راکش میاه DONYAIEمشچ
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. مرادبآ یاه مشچ

. داد نماد ار نم زا یناتس ناج وا و

؟ مدش تقشاع یک ینود یم -

. تشذگ من زا میاه مشچ

منت مامت رد شبوک هب شراک ، دح یب ندپیت زا مبلق
. دوب هدیسر

هخرچود راوس وت مدرک زاب ورد زور نوا -

یراوس هخرچود ، متسنود یمن هظحل نوا ات ... یدوب
یمن ... هشاب یبسچلد هنحص ردق نیا هنوت یم

ردق نیا ، دیشروخ تروص ور بآ صقر ، متسنود
. هشاب زیگنا رحس هنوت یم

. متسب مشچ

. منیبن ار شراد بآ هاگن ات متسب مشچ

. دش یم رک مه میاه شوگ شاک

یلو هدروخامرس و راد شخ یادص ات ، دش یم DONYAIEرک
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. دونشن ار شباذج

. دوشن رت هناوید ملد ات دونشن

، هدنبب وشاشچ هک دیشروخ ... نک زاب وتاشچ -

کیرات مایند مه زاب ، غارچ همه نیا رون ریز یتح
... هشیم
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: هک مدیلا ن و متسب ار ما یکشا یاه مشچ

... وگن مسق تتاسدقم هب ورت ... ثایغ وگن -

. مدیود یتشادهب سیورس تمس و متساخرب اج زا و

، دوب هدناشوپ ار راوید لک هک ییاه هنیآ DONYAIEربارب
M

AM
NOE



. مدش هریخ مخرس یاه مشچ هب و مداتسیا

هب اپ هک یدیشروخ هیبش مدید یم هک یرتخد نیا
. دوبن ، تشاذگ کچوک ناتسرهش نیا

زا لا ماالم ار شدوجو مامت هک یرتخد نآ ، رتخد نیا
. دشاب تسناوت یمن ، دندوب هدرک یتحاران و ترفن

و دوب سیخ کشا زا شیاه مشچ هک رتخد نیا
نآ تسناوت یمن ، هتشاذگ یراگزاسان یانب شبلق

. دشاب اونیب هراچیب رتخد

رپ ثبع یدیما زا شیاه مشچ هنیآ ربارب رتخد نیا
. دوب

و تسا درد اهنت شیاهتنا تسناد یم هک یدیما زا
. تسا درد

. تشاد ار گرم مکح هنیآ رد رتخد یارب هک یدیما زا

رد ندش زاب و مداد هیکت مرس تشپ راوید هب
. دناشک ثایغ تماق هب ار مهاگن ، سیورس

. تشاد من مه وا یاه مشچ
DONYAIE
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. راو هناوید یگدنمرش کی و

تیور حوضو هب شنورد اه یگزات هک یساسحا و
. دش یم

. تخادنا ریز هب رس و داد هیکت رد هناتسآ هب

هزاجا میاه قه هب راب نیا شا هرابود ندید اب نم
. مداد دوجو زاربا

. درک هکوش ار وا و دوب راو هناوید ما هیرگ

. تشادرب مدق متمس هک درک هکوش

یبجو دنچ یاضف رد لفاغان ارم هک درک هکوش
. تخادنا ماد هب ششوغآ

. دیبسچ شا هنیس هب نم رس هک درک هکوش

، دیاب هچ نآ زا رت مکحم شیاه تسد هک درک هکوش
. تفرگ رارق مرمک درگ
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لکشم ؟... منم لکشم ؟... تساجک لکشم االن -

دق نوبرق هخآ ِد ؟... ینک یم هیرگ ارچ ؟... هنم روضح
مدوخ زا ملا ح نم ... زیرن کشا روط نیا باالت و

. نکن مرتدب هگید وت ... هروخ یم مه هب یروط نیمه

. تفرگ یمن مارآ میاه قه

یم دح یب یشپت هب ار مبلق وا هداتفا شخ یادص و
. دناسر

تتسود متفگ وت هب مدرک طلغ نم نصا -

نکن هیرگ ؟... هبوخ ... مرادن تتسود نصا ... مراد
. ااااااباب یا ... هگید

شیاپ قاس هب میاپ کون اب اما ، روطچ مناد DONYAIEیمن
M
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ارم هک نیا نتفگ تباب یتحاران تدش زا مدیبوک
. درادن تسود

منوخ و تشوگ اب ار شقشع تو حال متشاد هزات نم
یم تحاران ارم شفرح نیا و مدرک یم سح

. تخاس

نایم لعن راهچ ، هدنیآ سرت مه ردقچ ره حاال
نیا ریگرد مه زاب نم ، تفر یم همتروی متاساسحا

. مدوب هدش تو حال

؟ ینز یم ارچ ؟... هیچ -

یم یگناوید ریگرد متشاد مدوخ دننام هب ار هراچیب
. مدرک

یم مناج رد مک مک هک یتلا جخ اب شا هنیس زا رس
شیاه مشچ هب مه هاگن و متشادرب تسشن

. متخادنین

. داتفا ورف منت درگ زا هنینامط اب مه وا یاه تسد

هتشادن دنیآرف نیا هب یضارتعا ات مدنک ناج نم DONYAIEو
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. مشاب

ریز هب تروص ، نییاپ زا هلصاف یمک اب و دش مخ
نم هاگن هک دوب اج نیا و درک زادنارب ارم هداتفا

. دش شیاه مشچ ریگرد

رس ورت هن وگب ... ینک هیرگ یاوخ یمن هک زاب -

. تدج

یوشبلب نیا نایم ارم دوب کیدزن ، شناسرت هفایق
. دزادنیب هدنخ هب یساسحا

هک یلا ح رد و مدرک روج و عمج اعیرس ار مدوخ اما
کشا ییوشور رانک یلور لا متسد اب مدومن یم یعس

. مبوخ نم : متفگ ، میادزب ار میاه

. یییییییییبوخ ییییلیخ ... هررررررآ -

هب ار ما یکشا هاگن ، شنحل نیا تباب زا تهب اب
هراوید هب ندیدنخ لا ح رد وا و مدرک هناور شتمس

مشچ اب نم هب هریخ و داد هیکت سیورس یکیمارس
هب زاب ، تشاد هن ال شنورد رهم ایند هب ایند هک DONYAIEییاه
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: هک دمآ فرح

سیورس وت دیاب ومنز ... انیبب ور ام یگدنز -

هرخسم زایند هچ ؟... ینیب یم ... منک لغب یتشادهب
. میراد یا
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هک هیتقو رت هرخسم : تفگ زاب وا و مدیزگ بل
یا هچقاط رس کسورع هک ... تمسوبب مرادن هزاجا

. هنیا رت هرخسم ... دز تسد شهب دیابن هک

اج سیورس یاضف نایم ارم یا هیناث دنچ یثکم اب و
. تفر و تشاذگ

. دروخ یم گنز مبیج رد هک یشوگ و مدنام نم DONYAIEو
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نامام مان و هداتفا نایرج هب تاساسحا و مدنام نم
. دوب هتخادنا طخ یشوگ نیرکسا یور هک

یب هک یسامت هب خساپ و متاساسحا و مدنام نم
یم دوبان ار ندینش مراد تتسود تو حال مامت کش

. تخاس

اه تدم زا دعب و مدنابسچ مشوگ هب ار یشوگ
. مدینش ار نامام یادص

. تشاد نایرج منت یپ و گر رد یگنتلد

... رتشیب کش یب یروخلد و

. نامام سالم -

سالم... -

. تشادن یفاطعنا و ینابرهم شیادص

یگدز خی تمس هب ارم هدنپت بلق ، عوضوم نیا و
. دناشک یم

؟ نبوخ اباب و دیشرف ؟... نامام یبوخ -DONYAIE
M
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تاباب هک مگب ... هک مگب مدز گنز ... میبوخ ام -

هک هنک یم تسرد وشیلا قتنا یاراک هراد دیع ات هتفگ
یبوخ رتخد هرتهب تقو نوا ات ... نارهت میرب

نکن هدنکفارس تاباب شیپ نیا زا رتشیب ونم ... یشاب
نیمه ... متاباب هدنمرش مش حاال نیمه نم ... دیشروخ
رتخد ... مزادنب هاگن شاشچ وت هشیمن مور مش حاال
هدیرد شچ و ایح یب مرتخد ... مدرکن تیبرت یبوخ
دامتعا هک دوب نم تمس زا شیهاتوک و هدموا راب

وتادص مه ...االن رتخد یتسکش وملد ... متشاد شهب
و نم اب یتسنوت روطچ ... تفرگ تزا ملد رتدب مدینش

؟ ینکب وراک نیا تاباب

. متشادن نتخیر یارب یکشا

. دوب هتخیر مبلق شزیر تباب زا نم یاه کشا

. دنام یمن یمغ کشا رگید و

کشا اه شنزرس و اه فرح نیا یارب اه هام نم
. مدوب DONYAIEهتخیر
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. دوب هدنامن یناج رگید و

ریوصت هب هنیآ رد نم و دش عطق نامنیبام یف سامت
هریخ ما هتخادنا لگ یاه پل و هدرک فپ یاه مشچ

. مدش

. تشادن یا هروطسا ییابیز هنیآ رد رتخد

. دوب یلومعم

. تساوخ یمن مه یدایز زیچ ایند زا و

زا رتشیب هک تساوخ یم ار یدرم هنیآ رد رتخد
. درک یم شجرخ تقافر ، قشع

. دوب هراچیب یلیخ هنیآ نورد رتخد

****
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، مدش یم ولهپ هب ولهپ مباوخ تخر رد هک یلا ح رد
پاستاو رد هک ییاه مایپ هب متشاد یعس نامز مه
بشرس نانخس و دش یم ریزارس ما یشوگ تمس

. مشاب هجوت یب نامام

بیبح اب شتمحز هک هناخ هب ندمآ ریسم مامت نم
نایم شهاگ هک یاه هفرس و ثایغ روضح و دوب
فرح یشومارف رد یعس ، تخادنا یم طخ اضف

. متشاد نامام یاه

، هدمآ مایپ زا یشوگ نیرکسا هک متسیب راب یارب
ح نامه رد و متفرگ تسد هب ار یشوگ ، دش نشور
مدوب هدش عمج راو نینج مدوخ رد وتپ ریز هک یتلا

. متشگ هریخ ، ثایغ تمس زا هدیسر یاه مایپ هب ،

؟” یباوخ “

.DONYAIE
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” یتسین باوخ منود یم “

.

” منزب فرح تارب راذب سپ “

.

”. درک هنوخ تاشچ وت یدب مغ هی بشما “

.

”. دوبن نم یافرح زا منود یم “

.

یم رد تلد زا بشما هک دوب نم یافرح زا هگا “

”. مدش یم ادج تزا دعب و مدروآ

.

؟” دیشروخ “

.

ومه هک ام ... میشب هیقب لا یخ یب ایب “DONYAIE
M
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”. میراد تسود

زا میاه مشچ ، مدیسر هک شیاه مایپ یاج نیا هب
. دش کیراب مرن یا هدنخ

. یتنعل یوررپ کدرم

نخس ، شدوخ هب نم قشع زا مه نانیمطا اب هچ
. تفگ یم

؟” ینوخب ومامایپ یاوخیمن ؟... منوج هدنبات “

.

میریم ... املیف هثم ... مینک رارف ایب مگیم نم نیبب “

یم مه دنفسوگ و واگ اتراچ ... هداتفارود یاتسور هی
”. میبسچ یم وقشع و یتسیز هداس ... میرخ

شا هرخسم یاه فرح همیمض مه هدنخ یجومیا و
. دوب هدرک

. دوب ملیف کی هیبش مه عقاو هب ام یگدنز

”. یکجراخ میشیم ... هگید روشک هی میریم نصا “DONYAIE
M
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. داد یم ناشن خر تشاد رگید ما هدنخ

لوبق ور یگب وت یچره نم ، هدب هلب طقف وت نیبب “

”. ملیلذ نز ... نکن متخمز هفایق هب اگین ... منک یم

. دش رادادص ما هدنخ راب نیا رگید

. دش شومارف ، نامام یاه فرح

راد هدهع ار منت مامز لد هداس و کلفط دیشروخ و
. دش

؟’ موناخ هدنبات “

.

؟” ناج ینارون “

.

”. زادنن رود ور ام ... میتسین دب مه ردقنیا ام “

.

”... تسا سب ار ام مشچ هشوگ کی “DONYAIE
M

AM
NOE



زا شیب مبلق و دمآ یمن شک نیا زا رتشیب میاه بل
.... صقر هب نیا

دیاش منیشب حبص ات تقاتا مد مایب ماوخیم “

”. ینوم یم ماهاب یگب و یایب و ینک تمحرم

زا ، متفرگ یم هرانک هک ، شیاه یزاب هرخسم زا
. دش یمن ، تشاد هناخ مایپ نیا رد هک یتیدج

متسب خی حبص ات ، منیشب تقاتا مد مایم مراد نم “

”. مدرم قشع هار وت نم وگب نامام هب ... هئوت ریصقت

هشیش یور هدرپ هک قاتا رد تمس هب ینآ نم هاگن و
اب و لماک ار دوب هداد هیکت رد هب هک یثایغ هیاس ،

. داتفا ، دیشک یم ریوصت هب حوضو مامت

. دوب انعم مامت هب هناوید کی قح هب ثایغ
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. مدوب هناوید مه نم

لا ش ، نامام یاه فرح دوجو اب هک مدوب هناوید
ار قاتا رد و مدز نت ترش ییوس و مدیشک رس یور
یور ، زیچان یلیخ یا هلصاف هب ثایغ رانک و مدوشگ

. متسشن درس نیمز

. مدید یم مشچ هشوگ زا ار شدنخبل

. دوب هچ هناوید بلق نیا درد مناد یمن و

. تفاکش یم ار ما هنیس ، تشاد هک دوب هچ

... سپ ، یراد مسود -

. هرادن یطبر -

. منارب نابز هب ار یا هملک ود هلمج نیا ات مدنک ناج

رخ زاب ات ملدرو یدموا هک هراد ... هراد طبر -
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. مراین مدوخ رس یی بال هی و مشن

ار دوب دوخ یاه هناش ور هک یگرزب یوتپ نایم نیا و
ال مع ار شدوخ و دیشک مه نم یاه هناش تمس هب

. درک هقلح مرمک درگ مه تسد و دنابسچ نم هب

یرتشیب یراگزاسان یانب ، نم تورم ال بلق نیا و
. تشاذگ

مه هگید هقیقد ود ... یدیزرل مه ...االن اگین -

ماقآ مرح مدموا یتقو هثم تسرد ... هزیر یم تکشا
طسو تخیر تبلق یدید ونم مه اج نوا ... اضر ماما

اج نوا نم ... تاه هنوگ ور تخیر تاشچ زا ... تاشچ
هزرل لد و هفعض لد نیا مدوب رخ یلو ... دیزرل ملد
ینیب یم ؟... ینیب یم ... مدرک یم ریبعت تقافر هب ور
مه یارب وت و نم هگا ... تمسانش یم بوخ ردقچ

هک ییوت و نم ؟... هبوخ ام یارب یک ... میتسین بوخ
مه نارگن هک ... هریم مه هساو هراد نومنوج

یارب هگا ... مینک یم راک همه ، مه هساو هک ... میشیم
؟ میبوخ یک یارب ... میتسین بوخ مه
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. دیکچ مکشا

... منت هب هدیبسچ درم هزادنا هب سک چیه عقاو هب و

... ما ییاهنت رد هدنام درم

. دوبن یفاک نم یارب

. دوبن سب ، هدناماو بلق نیا یارب

ونم تاکشا ؟... هزیر یم تاکشا ، متفگ یدید -

یارب یتقو یلو ... لوبق ... هنک یم بارخ هنوخ
لا ح ، یبارخ هنوخ رانک رد ، هزیر یم نومقشع
نیا یارب ، وت یارب نم دیشروخ ... هراد مه بوخ
وت ... مدیم نوج ... شیراگدنوم یارب ... نومظحل

راک یچ ؟... روطچ
ماوخیمن ؟... یتسمیاو متشپ ؟... ینک یم

متشپ ماوخیم طقف ... یشب تیذا ماوخیمن ... یگنجب
نم ... مروخ یم شحف نم ... مگنج یم نم ... یسیاو
متشپ وت منودب ماوخ یم اما .... اما ... مروخ یم کتک

؟ DONYAIEیتسیمیاو
M
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هب هدیبسچ یاه سفن مره و صاخ نحل زا مبلق
. دیزرل یم مشوگ

هب رتشیب ار منت ، میولهپ هب هدیبسچ تسد اب وا و
. داد یم قوس ششوغآ تمس

منومب یطیارش ره وت مدیم لوق ... مدیم لوق
نم یلو ... هدن لوق وت ... دیشروخ مدیم لوق ... تاپ

. تاپ منوم یم

رد هک دعب یتاظحل ، شراد شخ و یضغب یادص و
میوناز هب هدیبسچ یناشیپ و نم یاه کشا DONYAIEنایم

M
AM

NOE



... هک تفرگ جوا نامنایم زاب ، تشذگ

یاه هیرگ بش لیصا ِییابیز ، لیلد یب دنخبل "

نم رامخ حبص ، تسم

هیرگ زا ، نم راهب ربا نم رانک ایرد ، نم رادن و راد
" نم رارف هار ، ییوت ماه

مه و دوب میاه کشا لیلد مه ثایغ هک قح هب
. مدنخبل

زاب مدز یم راوید و رد هب ار مدوخ مه ردقچ ره نم
. درک یفن ، دش یمن ار نامنایم هتفرگ اپ ساسحا نیا

. دنک شیفن تسناوت یمن سک چیه

وت ، ینم یاسفن ینم یابیز ، وت اب هبوخ ملا ح "

ینم یادص

رارق وت ، ماوت رارق یب ینم رانک ات ، وت اب هبوخ ملا ح
ینم

؟ دش یم شوخ ملا DONYAIEح
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؟ شنتشادن نودب

؟ شندیدن نودب

؟ شندوب یاوه رد ندیشک سفن نودب

... دش یمن

... دش یمن هک ادخ هب

. مدرم یم نم و دش یمن
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رازه یوم گنشق ی هروشلد ، گنس هشیمه بلق "

دنبب ونم مخز ، ریگب ونم تسد ، گنر

نم ، نم لا یخ یب وت وت لا حم قشع ، مرس وت DONYAIEهداتفا
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وت لا یخ وت

یمن مرس زا وا رکف ، متفر یم هک مه ایند یاج ره
. تخیرگ

. تفر یمن مناج زا

بلق تشاد شا هتشادرب شخ یتنعل یادص نیا و
. دروخ یم ارم

، وگب لقا ال سپ وت لا ح هب هلصو ، زونه هنم لا ح "

دنخب لقا ال سپ

مناج و دش یم نوگرگد درم نیا یادص اب ملا ح نم
. تخیر یم متسد فک

هب ارم ییاوآ و ادص ره ، ثایغ زا سپ کش یب و
. دناشک یم ابیز یتنعل بش نیا

یادص ، وت ینم یاسفن ینم یابیز ، وت اب هبوخ ملا ح
ینم

رارق وت ، ماوت رارق یب ینم رانک ات ، وت اب هبوخ ملا ح
ینم
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راد شخ یادص جوا یاج نیا هب نم راد کشا هاگن و
اب مه وا و دش شهاگن هریخ ، دیسر هک شیابیز

متشاد وزرآ هشیمه : تفگ ، شا یکشا نامشچ
یسک ارب هن متفگ سک چیه هب هن اما ، مشب هدنناوخ

ضوع ونم هراد تقشع ... دوب مراب نیلوا ... مدنوخ
. نم ینارون ... مدیشروخ هنک یم

. دش مخ متروص یور شتروص و

. دز ود ود مهاگن نایم شیاه مشچ و

. دش چیه ناملصاف و

رب رد ارم نازرل یاه بل ، شیاه بل یتقو ، دش چیه
. تفرگ دوخ

ناشنما لحاس هب راگنا نم یاه بل یتقو ، دش چیه
. دندیسر

. تفرگ مارآ مبلق یتقو ، دش چیه
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. متخیرگ ثایغ زا نم

رپ بلق نیا یدوبان هب رمک راو هناوید هک یثایغ زا
. متخیرگ ، دوب هتسب ، نابرض

مارآ کی هک یمدآ هیبش ، بیرغ و بیجع و متخیرگ
یباوخ هب ، هدش قیرزت شنت هب باال زود اب شخب

. متفر ورف قیمع

. تشاد ایور هک یباوخ

لحاس رد مه شوداشود هک یثایع و نم زا ییایور
. میتسیرگن یم ار نامسآ و هدیشک زارد

و درک نوتس شرس ریز تسد ثایغ هک ییایور
ناغرم و جاوما یادص نایم مارآ ، نم هب DONYAIEلیامتم
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لحاس هب مه ام شرخآ یدید : تفگ ، ییایرد
؟! ناااااج ینارون میدیسر نومنما

. مدیرپ باوخ زا نم و

. انیم سامت هطساو هب

. دیبوک یم متروص رد ار تعاس هک ییانیم

ندمآ و متشادن ینانچ نآ میات مراکرس یارب نم و
یب هک نم لا ح و ثایغ دیدج یاه هاگن نایم انیم
یبوخ زیچ ، دز یم راختفا اب ار تشه و شش کش

. دوبن

... دمآ یم زاب انیم

. درک یم ورف نم نامشچ رد ار اه تیعقاو و دمآ یم

هک تسا فسات هیام هزادنا هچ دیبوک یم میور هب
یپ مدوخ و ما هدرم ناخ واال ناخ آال ار ما هداوناخ

. ما هتفر دوهیب و چوپ ساسحا کی

بل نایم نیا ، مدرک یم یعس نم مه ردقچره و
، ثایغ یاه بل هرطاخ را یا هرذ ، ما هدز امرگ یاه
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. درک یمن یرود

و یقشاع یاهزور دیشروخ نامه ، مدوب هدش نم
. رای تمس زا یمشچ هشوگ یارب مدز یم گنل

. دیمهف یم ار عوضوم نیا ثایغ کش یب و

ار هتخیسگ ماجل ساسحا نیا راسفا هک دیمهف یم
. دوب هتفرگ تسد هب
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. دمآ انیم

. نایرگ راب نیلوا یارب و تحاران و یبصع

... نم یارب DONYAIEهن
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. شدوخ یارب راب نیا

مرانک کسویک رد ، دمآ هللا مسب ب زا هک یدوخ
. دز فرح و تسشن

. تسشن ملد رب سرت و هصغ ، یا هملک ره اب نم و

. دوب یسرت دب ، انیم نتشادن سرت

یگدنز مگرزبردام شیپ زاریش مرب ماوخن هگا نم ⁃

؟ منیبب ویک دیاب ، منک

هصغ نایم مدرک یعس و مدرشف ار شتسد ، تحاران
. دروخن رس لبق بش هب منهذ ، مقیفر

. انیم ههام جنپ راهچ طقف ⁃

وت ور ماه هام جنپ راهچ هک هلا س ود و تسیب ⁃

. منورذگ یم مراد ، هرادن تسود ، ونم هک ینز هنوخ

نایم ار منهذ دیاب بیبح ندمآ هب نم و دوب یبصع
هب شا یگریخ و هدرپس متسد هب هک ییاهروتکاف

. مدرک یم میسقت ، تحاران DONYAIEیانیم
M

AM
NOE



؟ مناخانیم ، هبوخ نوتلا ح امش - بیبح

کش زا یا هکت و دش اج هب اج شیاج رد تحاران انیم
بیبح هب یهاگن نودب و دز زاگ ار شرامرهز الت

. هن : تفگ

نم یاه بل یور هدنخ ، دش ثعاب ، تفگ هک یهن
نم تمس هب ار شهاگن بجعتم بیبح و دریگب لکش

. دهد

تبثم تمس هب انیم نهذ ندناشک یارب نم و
: هک مدرک زاب ناهد هناروعش یب ، یشیدنا

همانرب نیمه لا سره ام ... تسین یصاخ عوضوم ⁃

. میراد ور

و تشادرب ار شا هلوک و تسج اج زا تحاران انیم
دیپوت نم هب ، در یم نوریب کسویک زا هک یلا ح رد

: هک

. یک شیپ مدموا ، وگب ورخ نم - انیم

. تفر DONYAIEو
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هراشا بیبح هک مورب شیپ هک متساخرب اج زا روابان
. تفر انیم یپ شدوخ و منیشنب ، دز
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. مدش هریخ انیم یپ بیبح نتفر هب ، رتروابان نم و

مانهب تماق یتقو مدش رتروابان نایم نیا هتبلا و
. تفرگ رارق مربارب ینمهب

شلذر هاگن زا مدوجو و دیود مه هب ینآ میاه مخا
. دیزرل

نیا وت اج نیا یایب ، یدرک لو ونم تکرش ⁃

؟ یدب رده وتدادعتسا طیارش

ندرک راک زا رتهب ، تفر یم هک مه نیب زا DONYAIEمدادعتسا
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. دوب درم نیا اب

؟ نوترما ⁃

، مدینش ییازیچ هی ثایغ زا ... منیبب ور وت مدموا ⁃

هک نیا رطاخ هساو طقف هتفگ غورد یگب مهب مدموا
. هنک رود وت زا ونم

و مدش اج هب اج میاج رد ، یدایز باذع اب و یبصع
رانک ثایغ نتفرگ رارق هب و متفرگ ما هعنقم هب تسد

. مدش هریخ ، دیاب هچنآ زا رتارف یتهب اب ینمهب

؟ ینک یم یطلغ هچ اج نیا - ثایغ

و ریز ار مبلق ، شخرس تروص و هدروخورف مشخ
. درک یم ور

لا متحا ره یولج ات مدیود نوریب کسویک زا
. مریگب ار اوعد و تنوشخ

، ینمهب فرح اب ثایغ هک دوب هدش رید راگنا اما
. درب شروی شتمس

هدش ترواب ، یتفگ مهب غورد تشم هی االن - ینمهب
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؟ یدیشروخ راک و سک

زا و تسشن ینمهب تروص یور شا هدرک هرگ تشم
فارطا هب غیج لثم ییاوآ نم نازرل یاه بل نایم

. دش عطاس

دنب و دنداتفا شورخ هب ، ما هدرب تام یاه تسد
درم نیا نت ترارح زا و دندش شا یوق یوزاب

. دنتسشن شتآ هب هدز نایصع

نهد ور وشمسا هگید مونشن ... شکب بآ وتنهد -

. تفیثک

ار مروز مامت نم و درب رت باال ار شنت ترارح ، شداد
هک ینمهب هب شندش کیدزن یولج ات متفرگ راک هب

. مریگب ار ، دوب ریزارس شبل هرانک زا نوخ

یدموا االن هک یدوب یروگ مودک حاال ات – ینمهب
مریم هگید هامود ، دشن ؟...االن یدیم رج هقی

االن هثم ینوت یم مه تقو نوا منیبب ... شغارس
؟ یروخب یدایز DONYAIEهوگ
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. دوبن نم ناوت رد شلر تنک رگید

تسناوت یم هک یشروی و شیوزاب ینآ ندیشک اب
بقع هب ماگ دنچ ، ینمهب تمس ، دوش لتق هب رجنم
ینمهب هقی ندش هدیشک هب تشحو اب و مدش ترپ

. متشگ هریخ ، ثایغ طسوت

ینوا نهد ... همنز ... هنم لا ...م یدنوخ روک – ثایغ
ور وت نهد ... منک یم سیورس ور هنزب رز دایب هک
یامشچ ؟... یراد مشچ نم نز هب ... منک یم سیورس

منک یم تروک ادخ هب ... هکیترم منک یم روک وتفیثک
... مانهب

دناباوخ ینمهب هناچ رد یتشم ، الت مج نیا زا سپ و
. درک نیمز شخپ ار وا و

نازیوآ زاب ار مدوخ و مدناسر میاهاپ هب ورین
. مدرک شیوزاب

نم گرم ... نم گرم ... نک شلو .... ادخورت ... ثایغ -

... DONYAIEثایغ
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الش و شآ هفایق زا شا هتفرگ نوخ یاه مشچ
. دیسر نم نایرگ تروص هب و هدنک ینمهب

... شیاه تسد و

... شیاه تسد هک خآ

... ششتآ زیربل یاه تسد

متروص درگ ، راگنا دنتشاد هزجعم هک اه تسد نیا
. دندز هقلح

... وگن تگرم زا هگید ... هگید ... وگن – ثایغ

؟ مریمب شفورح هناد هب هناد یارب متشادن قح نم و

... متشاد قح هک ادخ هب

... متشاد قح هک وهللا هب
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مناد یمن هک تشادرب مدق نامتمس مه زاب ینمهب
تخت ، تسد ود اب نانچ وهکی و دیسر اجک زا انیم

هب یرتم جنپ راهچ تخبدب هک دیبوک ینمهب هنیس
. داتفا نیمز یور تحتام اب سپس و دش ترپ بقع

و ثایغ تروص یور ادتبا نم روابان یاه مشچ
تمس هدرک هرگ یاه تشم اب هک ییانیم یور سپس

. دنام ، تفر یم ینمهب

کی زا هک ییوشبلب عاضوا نیا نایم بلر یز ثایغ
اب ، قشع شتمس کی زا و تخیر یم مشخ شفرط

انیم : تفگ ، داد یم ناشن دوخ مک مک هک یشین
... دوش یم هناااااوید

هک متفوین هدنخ هب ، میاه کشا نایم هک مدیزگ بل
، نداتسیا ینمهب رس باالی و انیم ندز رمک هب DONYAIEتسد
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. درک دوبان ار تالش نیا

یدز یم رز یتشاد االن وت هک نیا هب یراک نم - انیم
روگ ... مرادن ، دوب مقیفر رهوش ندنوزچ تدصق و
هئوت ... ااااااما ... مه اب نصا مقیفر رهوش و تدوخ

نم قیفر زا یشاب تدوخ هک یرخ وهنیع رس رب کاخ
وشقوقح جرب هی مه طفف ... یدیشک راک

نهد و یتفوک یاشچ نوا هک مه شدعب ... یداد
نیمه نم هگا ...حاال ندرک رز رز ترت فیثک

زونه ور هبشما رکش ور ادخ هک غاب نیا طسو ... اج
هتمک ... هتمک ... منک تلا چ هدنز هدنز ... هرادن یرتشم
...و منک یمن نجل هئوت مورح ومتقو یلو ... اااااه

. تمشکب مدزن ات یش مگ مگیم

راب نیا ، دوب هداتسیا نم رگید تمس هک یبیبح
شزا رتشیب زور هب زور : تفگ بل ریز انیم هب هریخ

. دایم مشوخ

مه هریخ هدز تهب هک دوب ثایغ و نم هاگن راب نیا
. دش
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... راگنا ، میدرک یم یزاب ار یهایس یدمک ملیف ام

دعب و تخیر یم مغ و الت کشم نامیور و رس زا
! نامتشاد یم او هدنخ هب یزیچره امئاد
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و بیبح و ثایغ هناش و خاش اب لا ح ره هب ینمهب
. تفر انیم هتبلا دص

ندید یتحاران و دوب ما هریخ هک یثایغ ربارب نم و
. مداتسیا ، تخیر یم شیور و رس زا ینمهب

ادج شتروص زا مخا و نم هب دوب هدیبسچ مه انیم
. دش یمن

؟ موناخ انیم ، تساجک لکشم االن - DONYAIEثایغ
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لز لز یداسیاو مه وت ... ییوت اقیقد لکشم - انیم
؟ هشب یچ هک ینک یم اگین ونیا

هداتفا شورخ هب مناج رد هک یتلا جخ اب ار بیبح
. دیشک شبل یاه هشوگ هب تسد هک مدید ، دوب

رد هدش شخپ هدنخ ات ، دیشک شبل هشوگ هب تسد
. دریگ مارآ شناج

هرغ مشچ وا و مدیبوک انیم مکش هب جنرآ اب نم و
: هک دیپوت و تفر

؟ مگیم غورد هگم - انیم

مغ ندناشوپ شرفاو یعس هک یا هدنخ اب ثایغ
تسرد ... یرهد هم عال امش هن : تفگ ، دوب شدوجو

. ییامرف یم

سیورس تمس ، نم هب یگریخ رد یثکم اب و
. دش ناور یتشادهب

؟ دش تحاران - انیم

و درب باال رس یفن هناشن هب یریگلد مدع یارب بیبح
DONYAIE
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. متفر ثایغ یپ و مدیزگ بل نم

. دوب هدرک اوعد نم رطاخ هب درم نیا لا حره هب

. دوب هداتفا شورخ هب شتریغ

. دوب هدش مط تال ریگرد شناج و

. مدوب هداتفا هار یزاب نیا رصقم نم

. دینش یم ار اه فرح نیا دیابن کش یب ثایغ و
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ات مداد هیکت سیورس زا رترود یمک یلگهاک راوید هب
. دیایب ثایغ

. مروآرد شلد زا نم و DONYAIEدیایب
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. تشادن ینانچ نآ ناج میاهاپ

هنیس نورد هک ییاهوناز اب هداد راوید هب هیکت سپ
. متسشن ، مدوب هدرک عمج

. دمآ یقیاقد زا دعب ثایغ

. دید ارم

. دوب بآ سیخ شترپص

. تسشن ما هناش هب هناش

مدیشک نوریب ار منشپاک بیج نورد یذغاک لا متسد
نک کشخ : متفگ و مداد بات شتروص ربارب و

. یدشن بوخ زونه ... وتتروص

. تفرگ ار لا متسد متسد زا

... یا هزیگنا هچ اب مناد یمن نم و

... ارچ ال صا و

... DONYAIEاما
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. متشاذگ شا هناش یور رس

. مدرک سح ار شسفن ندش سبح

. تشاذگ یراگزاسان یانب مبلق و

... شخبب ⁃

. مدنار نابز هب ار یا هملک هکت هلمج نیا یتخس هب

؟ مشخبب ویچ ⁃

: هک مدیلا ن و مدرک رت نابز اب ار میاه بل

هورگ نوا وت هک ... مدش تیگدنز دراو هک شخبب ⁃

تامایپ هب هک ... انسح دلوت مدموا هک ... مدش وضع
یم ور وت مه نم ... ثایغ شخبب ... مداد باوج

... مشخب

هب زاب یدنچ زا دعب و مدرک سح ار شقیمع سفن
: هک مدمآ فرح

یتصرف هگید دیاش نک ملغب ... نک ملغب ⁃

دیاش ... میشاب هتشادن ییادرف هگید دیاش ... DONYAIEهشابن
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نک ملغب .... هریمب نومتسد ور قشع نیا هرارق
نم ، مینود یم ... وت مه .... نم مه نوچ ... ثایغ

. متقشاع زونه
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. دوشگ شوغآ ما هناش درگ شتسد

. دش هدیسوب ما یناشیپ یور هتخیر یاهوم یور

. درک سیخ ار ما یناشیپ یمرگ کشا هرطق و

. مدید ار شیاه مشچ و مدرب بقع رس

ینآ زا رتابیز ، کیدزن هلصاف نیا زا هک ییاه مشچ
… دیاب هک DONYAIEدوب
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. دش مخ

. دیسوب ار ممشچ ود ره یور

. تشادرب نایغط هب رس نم یاه کشا

. داد تمحرم شیاه بل اب ار میاه هنوگ

. دوب نم یاه بل ، شرخآ دصقم و

. دش هدیسوب هک ییاه بل

… قیمع

… رادبت

… بیجع یتلا ح اب

… نم و

زا رتدلبان ، دوبن مدوخ تسد ، مبلق نابرض هک ینم
. مدرک شا یهارمه ، مدیشیدنا یم هشیمه هک یزیچ

. دیچیپ شندرگ درگ میاه تسد

. دز گنچ ار میاهولهپ ، وا یاه DONYAIEتسد
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شیاهوم نایم راو کگنچ ار ملزلزتم ناتشگنا نم
. مدرک مکحم

ناشنایغط زا نم یاه کشا ، تاظحل نیا مامت رد و
. دنتسشن یمن بقع

… هسوب نیا زا نم

… دوب قشع شمامت هک هسوب نیا

… تشاد مغ هک

… دنازرل یم ، ور شیپ هدنیآ مسجت زا ار مناج هک

. مدرب یم تذل مبلق مامت اب

یارب مراذگب ار هدنیآ ، متساوخ یم هظحل نآ نم
… هدنیآ

، تفرگ رب رد ارم هک یدرم رد متساوخ یم طقف نم
. موش لح

. متساوخ یم ار نیمه طقف نم
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یم هاگن ، مدوب هریخ قاتا فقس هب هک ار ینم انیم
. درک

. دوش یم نیگمغ ، ممغ زا متسناد یم

… هناوید ، متشاد هک یقشاع لا ح زا و

زا رتدب هک یثایغ و مدوخ نیب نایرج زا یفرحسپ
هب یفرح ، دوب بش رخآ ات نم هب هریخ و یرکف نم

. مدرواین نایم

؟ دیشروخ ⁃

. مداد شنامشچ هب ار مهاگن

هنزب فرح تاباب اب منک یضار ور اباب منوت یم نم ◦
نم اب ور وت شاج ، هنک لسنک ور یلا قتنا یاراک ،
یضار … هراد لوبق وماباب ، تاباب … زاریش هتسرفب

دازآ ، یرسارس اج هب … هرتهب مه تدوخ ارب … هشیم
یهاگشناد هچ زا همهم هگم … میدیم ناحتما زاریش

تاباب دعب ، نینوم یم لا سود … میشب لیصحتلا غراف
نومه یشیم یدرگ یم رب دعب … تتشخب DONYAIEیم
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. نوشزیزع دیشروخ

. مدز دنخزوپ

، مدیسر یم امعم لح کی هب تقو ره هک اه نامه زا
. دناود یم هشیر مناج رد

دیشروخ ماوخیمن هگید نم هک تساج نیا لکشم ⁃

هگید حاال تساج نیا لکشم … مشاب نوشزیزع
نم … منم ، راب نیا هلا سم … تسین ثایغ طقف هلا سم

نامرهق نم یاباب … مداد تسد زا نوشهب ومرواب
یم یربخ تقو ره نم … هشیمه … دوب نم یگدنز
رارق ماباب دوب صرق ملد ، یشک سومان زا مدنوخ
ماباب اما … هنک مورح سومان یاپ وشرتخد تسین

مدش دلب نم …حاال ومتینما منامام … تخیر ونم نامیا
ینعی یلوپ یب مدیمهف نم … منک یگدنز اهنت روطچ

هی وت بش همین ات ندرک راک منود یم .… یچ
هچ ننک یم هاگن تهب باال زا همه هک یناروتسر

. خلت یلیخ … هخلت نیا …و انیم منود یم … DONYAIEهیسح
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. تفرگ شوغآ رد ار مرس انیم

، متشادن نتخیر یارب مه یکشا نم هک نایم نیا و
ور یاچ تاپیل ات ود اب هدموا هداد مایپ هرسپ : تفگ

. شلدرو ورب … طایح

. مدرک شهاگن و مدیزگ بل

: هک دیلا ن و تشاذگ مه یور مشچ

داوخیم یچره شهت راذب … مریگب ونوتولج روطچ ⁃

ومرخ شباذع شدعب هک مریگب نوتزا ونوت …حاال هشب
نیا مه نم … ششیپ ورب وش دنلب ؟… یچ هک هبسچب

یاداقتنا مرب دیاب زاب هرب مدای هنکن مراذب ومپک DONYAIEاج
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. منک لمحت ومگرزب نامام دنت

. شمدیسوب

مدوخ یارب ار هظحل نیا دیاب هک تفگ یم تسار
. مدرک یم هریخذ

****

شیور هب نم و دیچیپ رت مکحم منت درگ ار وتپ
. مدز یلجخ دنخبل

؟ مرب تفایق نوبرق ⁃

شنورد هک یلکش یبلح فرظ رد وا و مدیزگ بل
سپ زا و تخادنا بوچ یا هکت ، دوب هدرک اپ هب شتآ
تخاس یم هشیمه زا رت باذج ار شتروص هک یرون

: هک داد همادا ، میاه مشچ رد هریخ ،

؟ یدیم مهب لوق هی ⁃

زا هاگن وا و دوب نتفگ هچ یانعم هب منداد ناکت رس
رد یقیمع یتحاران هک یلا ح رد و تفرگ میاه مشچ
هسرن شتقو یتقو ات : تفگ ، دوب رادیدپ ، شتروص
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نیا ؟… هشاب ، مینز یمن یفرح نوماه هداونوخ زا
یم تسرد هدنیآ ور هدنیآ … هئوت و نم هساو هظحل

ییازور نیا وت وششنت یلو … مدیمن تتسد زا … منک
یچ ینعی یقشاع ممهف یم مراد هزات هک

نیرت ینارون هشاب ؟… مدیشروخ هشاب … ماوخیمن ،
؟ ثایغ یگدنز هطقن

باتب _ نم _ رب #
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میارب ، کس فال زا وا و مدرک رت نابز اب ار میاه بل
لد لد اب نم و داد متسد هب و تخیر یاچ یناویل
،.. مدرک یگدنز ، هظحل وت راب هی نم : متفگ ، ندرک

… رجز و دوب یخلت شمه … ثایغ مدروخ مه DONYAIEوشبوچ
M
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مه زاب االن…االن اما … تفوک رس و دوب درد شمه
… سابتشا مباختنا … هندرک یگدنز هظحل وت مباختنا
. ماوخیم ور هظحل نیا اما … اما منود یم … منود یم

. متشاد تسود ار شنابرهم دنخبل

ماپ شهت ات … مومت ثحب نیا و هگید لا وس هی _

؟ یتسیمیاو

. مدرک رت نابز اب ار میاه بل زاب

دننام هب مه ار میاه تسد یاچ ناویل هک یلا ح رد و
: هک مداد ار شخساپ ، درک یم مرگ مبلق

هرابود تارج سپ … ثایغ مداسیاو تاپ راب هی نم ⁃

حال هدرم دنچ وت هنیا عوضوم … مراد مه نداسیاو
؟ یج

. تساخرب اح زا

. دز رود ار شتآ

زا مندیشک شوغآ رد اب و داتسیا نم رس تشپ و
. مخرچب میاج رد تشاذگن ، رس بقع
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هب ، رت و دوب غاد هک ییاه بل اب مشوگ رانک و
. دش لوغشم مخساپ

… وت قشع هب … رطاخ هب … وت یاپ … وت یارب نم ⁃

مارب یتخس راک نداتفارد هیقب اب … منک یم نوتسیب
یمن ینوناق چیه یتقو … یمنز یتقو تسین … تسین

تسین … هشکب نوریب هنوخ نیا رد زا ور وت هنوت
ره هب نم ، هشاب هتشاد وشزاجا مه نوناق یتقو
مدوخ اب وت رطاخ هب یتقو تسین … مراذیمن یدنفرت

تسین … نوماه هداونوخ هب هسرب هچ مگنج یم
تسین … هریم نومسآ ات مبلق نابرض و یمرانک یتقو
وت یتقو تسین … هیا هگید گنر وت اب قشع یتقو
. هدوب مهافت وس میلبق یاه هطبار همه و یدموا
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. دش یم مرگ مبلق

. دش یم مرگ متروص

و مدیزگ بل ، دش هدییاس ما هنوگ یور هک ششیر هت
. تدوجو هثم … هگنشق تنتشاد تسود : تفگ زاب وا

. مدز دنخبل

. دید ار مدنخبل و دش مخ یمک وا و

زا وتدنخبل هنرگو … مسین نئمطم یا هرذ مدوخ زا ⁃

. مدنک یم اج

. تفر او میاه بل یور مدنخبل

. تسشن شتآ هب میاه هنوگ ، دح یب یتلا جخ زا

. ددنخب هک دوب وا تبون راب نیا

. تفرگ هلصاف منت زا و دیدنخ

. تساوخ یمن ار وا زا هلصاف DONYAIEملد
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… شندوب ملد

… شندنام

. تساوخ یم ار منت هب شندیبسچ

ندید اب و دروخ گنز شیاه هدنخ نایم شا یشوگ
یشوگ و تخادنا باال وربا نیرکسا یور هداتفا مان

… روفغ وگب : تفگ مهاگن هریخ و دنابسچ شوگ هب

. دش هدیشک مه رد شیاهوریا

؟ هیچ رس دادیب و داد زاب ⁃

و دیبوک نیمز هب ار شترپسا شفک کون تحاران
. دنام میاه مشچ هریخ

؟… هنک یم هیرگ یچ ساو ؟…االن یچ ینعی ⁃

؟ هگیمن یزیچ روطچ

و داد یربا نامسآ هب ار شهاگن و دیشک یقیمع سفن
االن. مایم : تفگ تحاران

. دیشک نییاپ ششوگ رانک زا ار نفلت DONYAIEو
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؟ ثایغ هدش یروط : متفگ یواکجنک اب و مدیزگ بل

تشاد رهم نم یارب هک یهاگن اب و دیشک مه رد وربا
: هک داد خساپ ،

هراد ، لزغ هگیم روفغ … نامام هنوخ مرب دیاب ⁃

. هنک یم هیرگ

. هتفرگ شلد امتح ⁃

دیبوک نیمز هب ار ششفک کون مه زاب و دز دنخزوپ
هدوب هرخسم یلیخ ما یرادلد متسناد یم نم و

. تسا

. مدرگ یم رب دوز مریم ⁃

شمرگ نابل طسوت ملا ش زا هدز نوریب یاهوم یور و
. دش هدیسوب

. مدش هریخ شنتفر یلا خ یاج هب نم و

… شندوبن هب

قشاع شرسپ ، دیمهف یم رگا شردام مدیشیدنا DONYAIEو
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؟ درک یم هچ ، تسا نم

******
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هب و متشادرب تشگنا کون اب ار ممشچ هشوگ کشا
نیا ات تعاس هدزیس الف تخا اب ثایغ هک یرخآ مایپ

. مدش هریخ ، دوب هداتسرف میارب ، هظحل

«. متشیپ هدشن بش ات … هدش گنت تارب ملد »

. مدوب نیگمغ

. یپایپ زور ود زا دعب شندیدن زا

دمآ یم ادرف اباب ، هک نیا رب ینبم نامام سامت زا
. متقورس
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. دیوگب تساوخ یم هچ متسناد یمن

تساوخ یم میاه مخز یور یمخز هچ متسناد یمن
. دنزب راگدای

… ثایغ ندید یب هک متسناد یم نم اما

… هاگن نآ دیما یب

بجوم مدوجو هنایم نآ هک یدرم اب یایور ییاناوت
. متشادن ار ، دش یم ما ینیکرچ لد

. دیایب ثایغ ، متساوخ یم نم

تاجن ، تشاد هشیر مناج رد هک یدرد زا ارم و دیایی
. دهد

شتروص هب ، تسشن ما هناش یور هک انیم تسد
. متخادنا هاگن

. دوبن نم یارب زا ، شیاه مشچ ینارگن

. متخانش یم رتهب ، شدوخ زا ار مقیفر نم

؟ هدش یچ ⁃
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. میرب شوپب هگیم بیبح ⁃

. مدیشک مه رد وربا

هب اما ، یخلت سح هچ اب و روطچ مناد یمن و
نیشام راوس راو هناوید ، ناتساد ندینش ضحم

. مدش بیبح

یم متمس هب ولج یلدنص زا مئاد اونیب یانیم
یم ار مدوب هداتفا هیرگ هب هک ار ینم و دیخرچ

. تسیرگن

. دوب هداتفا هصغ هب مه هراچیب بیبح

: دمآرد نخس هب هک دوب هداتفا هصغ هب

… هدش ریگرد شرهاوخرهوش اب هک نیا هثم - بیبح
ثایغ ریصقت …کال نتشاد ثحب مه اب مه زور ود نیا

. تسین

. متسناد یم

. متخانش یم ، مدیتسرپ یم هناقشاع هک ار یسک DONYAIEنم
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شقشع یاعدا هک دوب یدرم زا ما یربخ یب زا مدرد
. متشاد ار

ینودب دیاب … دموین ملد اما … مگن تهب تفگ - بیبح
راب همه ینودب دیاب … هشاه هنوش ور راشف ردقچ
قشع نتشاد یارب زاب و هراد وشداونوخ تیلوئسم

لا حره هب … ینودب دیاب … هنز یم نامز و نیمز هب وت
. هئوت قح نیا

باتب _ نم _ رب #
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… شمدید

و راز لا ح مه هلصاف نیا زا هک شردام هارمه
. مهد صیخشت متسناوت یم ار DONYAIEشتحاران
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متمس هب بییح هک متشادرب زیخ نیشام رد تمس
راذب … هن االن موناخ دیشروخ : تفگ و دیخرچ

… ییاج نیا هنود یم شدوخ … هنک یهار وشردام
. یشب شنیشام راوس یی باال هچوک هرارق

هار هب ار نیشام ، نم ناراب رپ یاه مشچ ربارب و
. دش فقوتم یتخرد ریز ، رگید یا هچوک و تخادنا

. دمآ ثایغ ، دعب هقیقد تسیب

. دمآ دوبک تروص اب ثایع

. ناشیرپ یاهوم اب

… هراپ یسابل اب

زا مضغب ، مداتسیا نیشام رد یولج شربارب یتقو و
. دش قه و دیهج نوریب شا هتسوپ

هدرک سح هظحل نیا رد نم هک یتحاران و شنت
. دوبن سایق لباق زیچ چیه اب ، مدوب

… زیچ چیه DONYAIEاب
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. تفرگ مشوغآ رد

. بیبح و انیم یاه مشج ربارب

. متفرگ ششوغآ رد

. دنتشاذگ نامیاهنت انیم و بیبح

یوب و مدنام ششوغآ نایم هک یتاظحل زا دعب نم و
. مدش نیشام راوس ، مدیشک ناج هب ار شنت

. تسشن مرانک

مغ اب نم تحاران هاگن هب هک ییوا و تولخ هچوک
. میدز یم مقر ار یکاندرد بیکرت ، دوب هتخود مشچ

و یناج ال و یگتسخ اب ار مهاگن هک شهاگن هب
یم هریخ ، دوب هتسشن اشامت هب قیمع یساسحا

چیه یب ما هبابس تشگنا ارچ مناد یمن و متسیرگن
. دش دنب شبل هشوگ مخز هب ، ینذا

. تفرگ ار متسد

بل دنب ار مگرهاش و دناخرچ یمرن هب شناهد DONYAIEربارب
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. درک شیاه

. دیزرل مبلق

. دش رت رت ، مرت یاه مشچا

. دندمآ رد نخس هب نم ندا یب زین میاه بل

. تدیشروخ هرب تنوبرق -

هب ینازرل بلق رشت و دش ماغدا مه رد شیاه مخا
: هک تسب مناج

یایند هک شاب ... شاب طقف وت ... ازیچ نیا رت وگن -

. هشب ینارون ، مریت

تسدوا و مدرک شا هناش دنب یناشیو و مدیزگ بل
و دناشک کیاهوم یبسا مد هلا بند ات ما هعنقم ریز زا
ما یرهز زور نیا قافتا نیرتابیز شوغآ نیا کش یب

. دوب

. یدش کبس دیاش ... نزب فرح مارب -

. منک مک متشاد یعس ، شیاه مشچ درد DONYAIEمجحزا
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. یشب نم هداونوخ الت کشم ریگرد وت تسین یزاین -

. دوب

لتاق تسناوت یم ، داد یم رازآ ار ثایغ هک یزیچره
. دشاب مه نم ناج

ار متسد وا و متشاذگ شتسد فک ار متسد سپ
. درک تشم

. هشب مک تمغ ات وگب ... ثایغ وگب -

. دیشک یقیمع آ

. دیدرونرد ار مناج مغ

. شا هنیس هآ اب مریمب متساوخ یم
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. نومدوخ یاتسد اب ... میدرک تخبدب ومرهاوخ -

شروش هب رس مناج رد مغ و مدیسرپن یزیچ
: هک داد همادا وا و تشاذگ

زا مرهاوخ و نامام دز یرز ره ، فیثک هکیترم -

راب هس حاال ات ... مشچ نتفگ ، مدرم فرح سرت
یم ... هدز کتک ومرهاوخ

هتشاذن نم نامام و هدز ... هدز ؟... دیشروخ یمهف
... خآ ... دیشروخ خآ ... هگب مهب یزیج لزغ

ندید زا نم و دیشک یناشیپ هب تسد و تسب مشچ
هب تشحو ، دوب یگراپ زرم رد هک شا هقیقش گر

. تسشن مناج

. مدیشک شا هقیقش هب تسد

. مدیشک شتروص هب تسد

. مدیشک شبلق هب DONYAIEتسد
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. تفرگ یم مارآ مک مک ، شت ال ضع و

زان تروص زا رت مهم مدرم فرح ، دیشروخ -

زا رت مهم ؟... هشتیصخش زا رت مهم ؟... همرهاوخ
؟ هشدنیآ

. دیکچ مکشا و مدیزگ بل

. دوب هتفرگ هار یبیجع مغ مناج رد

هنامز وید لا گنچ ریسا ، ما هتشادن رهاوخ ییوگ
. دوب هتفرگ رارق

یمیمص تسود اب زوریرپ مراچیب لزغ ، دیشروخ -

نیرتدب وت … هتفرگ وشچم یدرجم هنوخ وت شدوخ
کتک … هدرک قد … هدرم لزغ … ینک وشرکف هک یعضو
فرح هتشاذیمن هرسپ … هدرک رارف هنوخ زا و هدروخ
ردقنیا بش همین روفغ … سرت زا هدزن مه فرح … هنزب
قح … هدیشک شنوبز ریز زا هدز نامز و نیمز هب

ور لدزب هرسپ ؟… شمشکب مرادن قح ؟… شمنزب مرادن
. دیسر یمن سیلپ هگا مدیرب یم DONYAIEرس
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و دش شوماخ رگید ، شضغب زیزبل یادص یاجنیا و
. تفرگ هنادرم یقه قه ار شیاج

. متفرگ شوغآ رد ار شرس

. مدیراب یم شیاپ هب اپ نم و دیزرل یم شیاه هناش

. دوب یتنعل بش

… ریگلد نامسآ

… ریگلد رهش

… ریگلد هچوک

.… ریگلد مثایغ

… ریگلد نم

***
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هناش یور مزامن رداچ ، شرس باالی مدوب هتسشن
. دوب هداتفا میاه

هشیش زا و متشاذگ زامناج نایم ، رهم رانک ار حیبست
یم یتدم هک ار باتفآ عولط رون ساکعنا یگنر یاه

. مدش هریخ ار ، دوب هداد ناشن دوخ ، دش

. میدوب هدنارذگن ار یبوخ بش

. دوب هدیشک باذع ، ثایغ

هدیشک باذع و هتشاذگ شقاتا نایم میاپ یور رس
. دوب

یب ار دوب ناشناخ زا همه هک شا یشوگ یاه سامت
. دوب هتشاذگ خساپ

رواجم قاتا رد اهنت ، بش مامت رد اونیب یانیم و
ود ره هک یدرم یپ ، دوب هداتسرف ارم و هدیباوخ
اباب روضح اب ، زورما ندیسر ضحم هب میتسناد یم
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. تفرگ یم یرتشیب توق شنتشادن ،

. مدیشک یقیمع سفن

عمج شدوخ رد راو نینج هک ثایغ نت یور ار وتپ
. مدیشک رت باال ، دوب هدش

. مدرک عمج ار زامناج

ار حبص یادتبا زوسناج یامرس و متفگ کرت ار قاتا
. مدیشک نت هب

. موش رامیب ، تساوخ یم ملد

. دنیشنب مناج رد هیرلا تاذ متساوخ یم

. دوش مامت زیچ همه تساوخ یم ملد

. تساوخ یم باوخ ملد

رگید و مدوب هدیسر ثایغ رهم نتشاد یوزرآ هب نم
. دوب هدنامن مدوجو رد یلا مآ

یدیماان کی هی دش یم یهتنم ، نم تاساسحا یقاب
مقر ناماه هداوناخ هدعو لبق زا هک ، رایسب مغ DONYAIEو
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. دروخ یم

کراپ یزکرم ضوح یلا وح رد هک مداد مایپ اباب هب
. مینیبب ار رگیدمه میناوت یم ، هناخ کیدزن
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. میدید ار رگیدمه

. مدرپس یم ناج متشاد ندید نیا رد نم و

. دندوب هدناشک ولج هب اه لا س راگنا ار اباب

نیا ، شا یناشیپ قیمع طوطخ و یمدنگوج یاهوم
. داد یم هدننیب هب ار ساسحا

. مدوب هدش ریپ مه DONYAIEنم
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. نورد زا

... اباب یلو

. اباب یارب مریمب خآ

. مدوب شگنتلد

. مدوب مه ریگلد

هب فراعتمان تاساسحا زا یا هعومجم ال صا نم
. متفر یم رامش

. تسشن تکمین یور مرانک هلصاف اب

. تساوخ یم ار ششوغآ ملد

. درک غیرد اما

مشچ زا ار شدامتعا هک شیپ هام دنچ لثم تسرد
. درک غیرد نم یاه

سالم. -

هب نانچ مه هاگن وا و مدرک عورش هک مدوب نم
. دوب هدز هلصو کراپ نایم ضوح
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: هک درک عورش هتشادنرب هگن

تجح مامتا تاهاب هک هار همه نیا مدموا -

زا تفگ ... انیم یاباب ... دز گنز رتکد بشید ... منک
ای هام دنچ انیم اب ور وت و مشب فرصنم یلا قتنا

شیپ زاریش متسرفب یلا س دنچ مه دیاش
نیا تفگ ... درک رارصا یلیخ ... درک رارصا ... شردام

یمن هک مورآ ... هریگ یم مورآ نوماه هنیک روط
مدای هتفویب تمشچ هب مشچ نم اجره ات ... هریگ

نم یوربآ و دامتعا اب یراک هچ وت هک دایم
و نم هساو هشاب نومرد تندیدن دیاش اما ... یدرک

هنوتب یرتشیب شمارآ وت تردارب دیاش ... تردام
دنچ وت ات هرتهب نوممه ارب دیاش ... هنوخب سرد

. یشاب رود یحابص
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. مدش اج هب اج میاج رد

مناج هب یدامتعا هک یزور نآ زا رت تحاران نم
. مدش یمن ، دشن هتخیر

. دعب یارب متشاذگ ار هلا ن و هآ و کشا سپ

هک یخساپ یارب متساوخ یم دح یب یاوق کی ال عف
. مداد یم دیاب

: هک مدمآ فرح هب میادص ضغب اب سپ

نم ... هرتهب نوممه یارب یرود کش نودب -

تخس لا حره هب ... مرت قفاوم انیم شیپ نتفر اب مه
ادیپ راک منوت یم مه زاریش ... تسین هک من اال زا رت

مه مبش نون هب یهام دنچ دیاش ... اج نیا لثم منک
هتسخ دیاش ... تسه ادخ زاب ... اما مشاب حاتحم

ومدوخ نم اما ... متفویب هاگشناد و سرد زا ... مشب
. اباب مراد ومدوخ طقف نم هک هتقو یلیخ ... اباب مراد
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. متساخرب اج زا و

. مدش یم رود دیاب

. مریگب شوغآ رد ار اباب هک نآ نودب

. مزیرب کشا هک نیا نودب

. منارب نابز هب یگنتلد کالم هک نیا نودب

. دوبن نیا نم قح

. متفر یم دیاب اما

. درکن یراک منتفرن یارب اباب و متشادرب مدق

. مدوب هداتفا اباب یاه مشچ زا نم

. مدوب هداتفا کیرات یمنهج رعق هب راگنا

. دوب ادخ متفگ هک روط نامه و

هداد هیکت ، کراپ یدورو رد ار ثایغ هک دوب ییادخ
. دراذگب مراظتنا رد ، نیشام هب

شمغ دوجو اب دنخبل اب ارم ، شثایغ هک دوب DONYAIEییادخ
M
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. دنک یهارمه ،

. دشاب نم هب شساوح شثایغ هک دوب ییادخ

***
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ار شخر مین و هداد هیکت یلدنص یتشپ هب رس
. مدرک یم هاگن هریخ

... درم نیا

رد شندوب ، یشور ره اب نم الت داعم رد هک درم نیا
رد تیاهن یب ، دوب ضحم هابتشا مرانک هظحل نیا

. دش یم رتزیزع هظحل هب هظحل مبلق

یذغاک ناویل و تشادرب شا یشوگ زا رس هک ثایغ
DONYAIE
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هریخ نامشچ هب ار شهاگن و درب بل هب ار شیاچ
. تسا زیزع کی زا رتارف درم نیا مدرک سح ، داد نم

هیکت یلدنص یتشپ هب ار شرس همین نم دننام هب
دنخبل وا و مدیزگ بل نم و دش مخر رد خر و داد

. دز

؟ هیچ -

شگنتلد زاب ، یشاب یکی رانک حاال ات هدش -

؟ یشب

هرش منابز یور ، نم زا یا هزاجا چیه نودب تاملک
. دندرک

شیاه مشچ رانک طوطخ و دش رت هداشگ شدنخبل
. رت حضاو

منک یراک هی منوت یم ؟... یمگنتلد االن ینعی -

. اه هشب رتمک تیگنتلد

. دشخبب ناج میاه بل هب دنخبل دش ثعاب ، شنحل

. درک یلمع ار شیاعدا وا و
DONYAIE
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. داد اج شیاه تسد هانپ رد ارم

هچوک رد ، یناتسمز باتفآ بورغ نایمرد نم و
مجح نایم ، دوبن یرشب ینب چیه رذگ هک یغاب

. متفرگ اج ششوغآ

شنت یوب زا و هداد اج شنرگ یدوگ رد ار متروص
. متشاد یم رب سفن

. منک رکف اباب هب متساوخ یمن

. منک رکف هدنیآ هب متساوخ یمن

. منک رکف یزیچ هب هظحل نیا زج متساوخ یمن

. ثایغ متقشاع نم -

. مدرک سح ار شسفن ندش سبح

. مه ار منت درگ شیاه تسد ندش رت مکحم

تمتسرپ یم ... دیشروخ تمتسرپ یم نم -

. تمتسرپ یم یلو هرفک ... ناج ینارون

. دوب هتشادرب یبیجع نتساوخ یاون مبلق هک خآ
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. شمسوبب تساوخ یم ملد هک خآ

... هک خآ

هتساوخ زا ، دش ثعاب ، شا یشوگ ندروخ گنز
. مریگب هلصاف شنت زا هنینامط اب و مشک تسد میاه

هب وا و هداتفا شا یشوگ نیرکسا یور روفغ مان
. داد خساپ ینآ

شوخ تاظحل نآ تمینغ هب ارم تسد هک یلا ح رد
. تشاد دوخ کلمت رد

. روفغ وگب -

تمس هب شردارب یاه فرح ندینش نایم ار متسد
. دیسوب مرن ار متسد تشپ و درب شیاه بل

. دز لا ب مبلق یور هناورپ هیبش یزیچ

. اج نیا نیایب ... نیایب -

. درک عطق یظفاحادخ اب ار سامت و

انیم رهظ دش بوخ : تفگ دید هک ار مهاگن لا DONYAIEوس
M

AM
NOE



. دیباوخ یم اجک لزغ بش هنرگو ... اتفر

هک یلا ح نامه رد هدنخ اب وا و دیرپ باال میاهوربا
و رهوشردارب : تفگ ، تشاد هارمه هب ار نم تسد

. تنوخ نایم نراد ترهوشرهاوخ

... بیجع یاه تبسن

... نهذ زا رود

... یعقاو اما

. دندرک یم هکوش ارم
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ناویل رد ، نامرفنراهچ ره یارب ، هنهک زاسیاچ زا
تسد هب ار ینیس و متخیر یاچ هگنل هب هگنل یاه
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. مدش جراخ مقاتا زا و متفرگ

، هداس ینشپاک رد هدیشوپ هتفر ورف دوخ رد لزغ
فرظ رد ثایغ هک یشتآ هب و هتسشن ناویا هبل
. درک یم هاگن هریخ ، دوب هدرک نشور یبلح

چیه نودب و هتفگ سالم کی اهنت ، مندید یادتبا زا
. دوب هدش راگدنام طایح رد یفرح

هدرک ما هناور یا هنابوجحم شب و شوخ اما روفغ
. دوب

یرسپ وا زا شکمناب رف یاهوم و لپت ابیرقت هقایق
یم ثایغ زا توافتم و لا س و نس مک یلیخ

. تخاس

اب و متشاذگ ناویا هبل لزغ کیدزن ار یاچ ینیس
دوب ثایغ هداوناخ زا مسرت هرمث هک یتلا جخ

؟ نیرادن زاین یزیچ ... دیشخبب : متفگ ،

و تفرگ طایح فک یاه شرفرجآ زا هاگن ساوح یب
. درک متروص DONYAIEهناور
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هیبش : تفگ و درک اشامت ار متروص هریخ یتاظحل
. یتسین اه هتیرفع هیبش ... یتسین منامام یافیرعت

. دناوخ یم هتیرفع ارم شردام

. کاندرد ردقچ

دنخبل زاب ، تسشن میولگ هب هک یضغب اب مدرک یعس
. منزب

. مدیشروخ نم -

و وت تفگ یم نامام : تفگ مباوج رد و داد ناکت رس
ثایغ تفگ یم ... نیتسین کیدزن مه هب ثایغ

اب درک تاگن رابره بشما مشاداد اما ... هرادن تتسود
. هئوت هب شساوح هک دز داد شاشچ

. متخادنا هاگن ثایغ هب و مدناخرچ ندرگ

. دوب نم هریخ ، تفگ یم لزغ هک روط نامه

. مدیشاپ دنخبل شیور هب

. میشاب مه اب یتخس ره هت ات میدوب هداد لوق مه DONYAIEهب
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. مشقشاع نم -

یمن تلا جخ تقشع زاربا زا وت ... بلا ج هچ -

؟ یشک

؟ مشکب تلا جخ دیاب ارچ -

یب ردقنیا رتخد ، هراد تحابق هگیم منامام -

. هشاب ایح

هب اما ... هشب تحاران دیاش مه نم نامام -

ییایح یب ... هسدقم یلیخ قشع زاربا نم رظن
. تسین

. درشف مه هب ار شیاه بل

. دش رت شیاه مشچ

: هک دیلا ن و

هک یکی داوخیم ملد ؟... ینک یم لغب ونم -

ملد ... منزب فرح شارب نم ... هنک ملغب همهف یم ونم
یم شاپ هدرم هگیم منامام ... داوخیم ونیمه DONYAIEطقف
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یم وشرس نگیم ماشاداد ... هرادن داریا هزغل
االن ملد ... مش کبس طقف ماوخیم یلو نم ... نرب
هراذب ... هدن شوگ مافرح هب هک داوخیم ویکی طقف

. منزب فرح نم

. مدوشگ تسد

. هاگآدوخان یلیخ

. متفرگ مرب رد ار وا و

. دنیایب نامتمس ، دنتساوخ روفغ و ثایغ

یلیخ اه نآ و دنیاین هک مدز هراشا تسد اب
نامیاهنت ، ثایغ قاتا نورد نتفر اب هناروعشاب

. دنتشاذگ

مدیم لوق ... مدیم شوگ نم ... نزب فرح -

. مگن مه یچیه

. داتفا هیرگ هب

: هک دیلا ن تحاران یادص نآ اب و داتفا هیرگ DONYAIEهب
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چیه ... هتخس یلیخ ... نوشمدید مدوخ نم -

نم دعب ... هنک کرد هنوت یمن سک
روطج ؟... شزا مرذگب روطچ ؟... شمشخبب روطچ
یدرم رانک ابش روطچ ؟... فقس هی ریز مرب شاهاب

یمن ارچ منامام ؟... هدیباوخ مقیفر رانک هک مباوخب
هک مشب ادج نم ؟... هنک یمن کرد وملا ح ارچ ؟... همهف

رتهب ؟... هگم هشیم یچ ... مشاب هقلطم ... هرتهب ملا ح
؟ تسین رتهب ؟... دیشروخ تسین

. دوب رتهب

. دوب رتهب ادخ هب

؟ تسیز یم رابدنچ مدآ رگم

؟ تشاد بات ردقچ

... لزغ لد هراچیب

هانپ تخانش یمن هک ینم هب ، یسک یب زا هک یلزغ
. دوب هدروآ

... شلد هراچیب
DONYAIE
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ار ادلی هب نامیکیدزن هک یزوس ناوختسا یامرس رد
. متسشن ناویا هبل ، تخاس یم نایع رتشیب

هدرک مد همه یارب هک یا هنهک یاچ زا مدوخ یارب
تولخ کی ال ثم و هتخیر ، دوب هدزن بل یسک و مدوب

. مدوب هدیزگرب میاهرکف یارب

. تفرگ یم شتآ تشاد ملد

. دوب شتآ ملد ، دیزرل یم مناج هک ییامرس نیا رد

. شمدید یم دوب راب نیلوا هک یرتخد یارب

. دوب هدیباوخ دح یب ییاه هیرگ زا دعب لا ح هک

لد درد یارب ، تشدنارد هناخ نیا رد نم قاتا راگنا
DONYAIE

M
AM

NOE



. ندش کبس و دوب نتفگ

. درک یم هکچ کشا قاتا نیا یاهراوید زا

نم یاهدرد زا ، دوب یرایسب یاهدرد دهاش قاتا نیا
. لزغ یتح و انسح و انیم ات هتفرگ

ثایغ قاتا رد ندش زاب هک مدرب بل هب ار یاچ ناویل
. دناخرچ بقع هب ار مندرگ ،

تشپ ار رد ، یباوخ یب زا خرس ییاه مشچ اب ثایغ
دنابسچ ما هناش هب هناش و تسشن مرانک و تسب رس

. درک هقلح منت درگ تسد و

. دش مرگ نم بلق و

. تفرگ مارآ یکدنا ملد شتآ و

؟ یتسشن نوریب امرس نیا وت یدموا ارچ -

. درب یمن مباوخ -

. مه نم -

. دنابسچ ما هقیقش هب هقیقش DONYAIEو
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یم رب شا هنیس زا هک یقیمع هآ و هتفرگ یادص
یم مناج رد ار شا یتحاران و مغ جوا ، تساخ

. دناشن

اب منک راک یچ ؟... ینارون منک راک یچ نم -

؟ درد نیا
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. ینک یراک دیابن وت -

. دنک ادج ما هقیقش زا هقیقش ، دش ثعاب مخساپ

: هک مداد همادا نم و

میمصت دیاب نوا ... هلزغ یگدنز نیا -

لثم االن هگا ... هدب او االن هگا ... هگنجب ... هریگب
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هب رمع رخآ ات ... امش شود ور هراذب رهوش باختنا
ره ای وت تلا خد ... هراکهدب لزغ هب ... هراکهدب شدوخ

یم مه هب ونوا نهذ طقف یا هگید سک
طقف نوا ... هنک یم راد هشدخ وشیرکف تینما ... هزیر

ره وت ... شاب شتشپ ... ثایغ داوخیم تینما
. نیمه طقف ... یطیارش

. دز ما هقیقش دنویپ ار شا هقیقش زاب و درک رت بل

هکرت یم درد زا ملد ، منک یم شاگن -

. ومرهاوخ نتشک راگنا ... یدید وشاشچ ... ینارون

. تسشن میولگ هب ضغب

. تشاد قح

. دندوب هتشک ار لزغ بلق مامت

مامت زا یدیماان و تخیر یم کشا هک رتخد نیا
. دوبن هدنز ، درک یم هرش شناج

راذب ... هنک هیکت تهب راذب مگیم نیمه هساو -

چیه هب نکن شروبجم ... هنک یگدنز شدوخ هساو
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. یراک

کشا شیاه مشچ هشوگ زا و درک دنلب نامسآ هب رس
. تخیر نییاپ

. مدید نم

. مدید طایح بوکراوید مک رون ریز

. مدید ار دوب مناج هک یسک کشا

شوغآ رد ار شنت و مدیرپ نییاپ ناویا هبل زا
. مدیشک

. دیزرل یاه هناش و تشاذگ ما هناش یور ار شرس

. ینارون مشیم هفخ مراد -

. شیاه مشچ نآ یارب مریمب

. میدنام مه شوغآ رد هنوگ نیمه ار یتعاس ام

هک ییاهزور یارب نم و درک کبس ار شلد غاد ثایغ
هرطاخ هشوت ، داد یپ رد ار شنتشادن ، متسناد یم

. مدرک DONYAIEعمج
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****
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هدش توعد هناحبص فرص هب بیبح ناروتسر رد
و دوب هتشاذگ مامت گنس قح هب بیبح و میدوب

، مهد یکمک متساوخ یم نم یتقو شدوخ یتح
هب شدوخ تدم نیا ، دوب هتفگ و هدیشک رانک ارم
ثایغ نم ، تسا رتهب و دنک یم یگدیسر نم یاهراک

. مراذگن اهنت ار

نینچ هک ، دوب هدرک یریخ راک هچ ثایغ مناد یمن
. تشاد یقیفش قیفر

لزغ یارب ار ناروتسر فورعم تلما زا یا همقل
. مداد ناکت شجیگ هاگن ربارب و متفرگ
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اب نم و دناشک نم یاه مشچ ات همقل زا ار شهاگن
مدز هراشا ، دشاب شاشب ، مدرک یم یعس هک یدنخبل

: هک

هیلا ...ع روخب تلما ، ندروخ هصغ اج هب -

تخس می رژ هی هک نیا اب متسود انیم ... اجنیا تلما
. هرذگ یم اج نیا تلما زا ، هراد

داد شک دنخبل یانعم هب ال ثم هک ییاه بل اب ار همقل
رگید یتسد اب ار شا هعنقم و تفرگ متسد زا ،

. دیشک رتولج

، زیگنارحس ییابیز نیا اب سفن هب دامتعا مدع نیا
. دوب دیعب رتخد نیا زا اعقاو

. درک یم رتراد هصغ ارم و

. متشادن تروص نآ هب یسفن هب دامتعا مه نم

و مک مک و متسیز یم لقتسم هک ییاه هام نیا اما
، مزیخرب مدوخ یهاوخ قح هب متسناوت هنینامط اب
الل قتسا دیاش و دوب هتخاس دیدج یرتخد نم DONYAIEزا
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. دوب زاین ینز ره یارب

؟ نیحارط امش – روفغ

. مدز دنخبل

نم اب تساوخ کمناب یتلا جخ رسپ نیا هرخ باال
. دنزب فرح

هرود مه یشاقن ... مدنوخ کیفارگ نم -

یاه تراک یحارط نومه رتشیب اما ... مدید
ماجنا ور ازیچ روجنیا و روشورب و یسینیزیب

هی هتبلا ... هراد یرتشیب راک رازاب نوچ مه نیا ... مدیم
. رانک مراذب مدش روبجم هتدم

. تشادن تیصخش و روعش هک یدرم رطاخ هب مه نآ

باتب _ نم _ رب #
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یورمین همرق هبات هب هریخ و دز دنخبل روفغ
: هک داد رارق بطاخم ارم زاب ، شربارب

ثایغ قیرط زا متساوخ یم یلیخ نم – روفغ
... هتشز متفگ اما مزاغم تراک هساو مشب نوتمحازم

هداوناخ یاضعا زا یکی هک نیا زا روابان و مدز دنخبل
فرح هب قوذ اب ، دسانش یم تیمسر هب ارم ، ثایغ

. مدمآ

نوتیراک طیارش نم یارب ؟... هیفرح هچ هن -

یا هفرح تروص هب هک یریواصت و دینک لا سرا ور
متسود و نم نیرادن مه هگا ... نوت کاال زا هدش هتفرگ

. میدیم ماجنا نوتارب میشیم نوتزاغم محازم زور هی

نم هاگن نایم نیا و دش تبحص لوغشم و دز دنخبل
سح کی اب ، هداد یتشپ هب هیکت هک داتفا ثایغ هب

. تسیرگن یم ارم ، راختفا هیبش یصاخ

راختفا نم هب ، متشاد هک یرنه رطاخ هب سک DONYAIEچیه
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. دوب هدرکن

ردقنآ ، ناتسرنه مورب متساوخ یم یتقو اباب
درب اهرواشم ماسقا و عاونا شیپ ارم و درک تفلا خم

. دمآ هاتوک ات

هتشر نیا تباب هک یا هنیزه زا مئاد مه نامام
عوضوم نیا مئاد و تشاد هلگ ، مدرک یم تخادرپ
دراذگن مرسمه هدنیآ رد رگا هک دیشک یم شیپ ار

همه نیا دروخ یم مدرد هچ هب ، موش لغاش مورب
؟ هنیزه

، یشزومآ یاضف زا یادج هک دوب یمدآ نیلوا ثایغ
. درک یم راختفا نم هب

، نم مان هب مه شیاه تبحص الی هب ال هشیمه
. تسب یم دنمرنه

. نم یارب شهاگن نیا ، دوب یریظن یب سح

مه نم ... رنه لا بند یتفر هک بوخ ردقچ – لزغ
یدوخیب یلو ... متشاد تسود تخود یحارط DONYAIEیلیخ
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. یرادباسح متفر

وشیمداکآ یاه هرود ... تسین هک یلکشم – ثایغ
. امتح ورب ... تارب مینک یم مان تبث

لزغ یاه بل یور یعقاو یدنخبل زا یگنرمک در
. تسشن

، دنخبل اب ، درک یم مهاگن هک یثایغ یور هب نم و
. متسب مشچ یمرگلد نیا دییات تباب

**
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یعس ار دوب اپرب هناخ طایح رد هک ییادص و رس
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شیارب ، مدوخ هب لزغ نت ندرشف رتشیب اب مدرک یم
. منک رتمک

ار هناخ مامت ، شتریغ شوخ رهوش یاه هرعن
. دوب هتشادرب

و تخیر یم کشا هک دمآ یم مه ثایغ ردام یادص
و داماد نیب هلداجم ندرک مک رد یعس دوب مولعم

. دراد شرسپ

هدیرپ گنر تروص اب و تشادرب ما هنیس زا رس لزغ
: هک دیلا ن شا

هنز یم مه هب وملا ح مه شادص یتح -

. دش یم هفخ شاک ... دیشروخ

یم تشاد ، شدرس نت و هدیرپ گنر تروص
. مدناسرت

هب متشاذگ یم رانک ار ندش ناهنپ دیاب لا حره هب
. دوب هدش زیزع میارب ، مک یتدم رد هک یرتخد رطاخ

. مایم االن نم -
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: هک دیلا ن و دیشک ار متسد

... هک تتنیبب منامام ؟... هخآ یریم اجک -

االن. مایم -

کیدزن هرمث هک یدرس زوس و مدوشگ ار قاتا رد و
. تسشن منت یور ، دوب ناتسمز هب ندش

شا هناش یور یرسور هک ثایغ ردام رفن نیلوا
. دید ارم ، دوب هداتفا

. دش مه رد نتخیر کشا نایم شیاه مخا

، دوب نوخ زا رپ شیاه مشچ هک یثیاغ هاگن دعب و
. دروخ نم هب

متشادرب ولج هب مدق دنچ نم و شهاگن دش یلا وس
. هراد هانگ لزغ ؟... نینک شمومت هشیم : متفگ مارآ و

نم رظن رد و هثج تشرد یدرم هک لزغ رهوش
. دش مدید زکرم دراو ، دوب لکیهدب و هفایقدب

وشزغم روط نیمه ... میرب دایب نزب شادص -DONYAIE
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رتخد هی اب هدرکن بجاو ندرک رپ شاشاداد نیا
. هنک تساخرب و تسشن مه وت هثم ییاجره

. تسکش مبلق

باتب _ نم _ رب #
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ما هتسکش بلق هب مناوتب هک نیا زا لبق اما
کدرم تمس هب ثایغ کانتشحو موجه ، مشیدنیب
شهج نییاپ هب ناویا یور زا هاگآ دوخان دش ثعاب

. منک

تمحز مدوخ هب ال صا هک ار لزغ رهوش ، ثایغ
و هدیبوک نیمز یور ، مسرپب ار شمان ، مدوب هدادن
یم رارق تمحرم دروم ار شتروص تشم تابرض اب

. داد
DONYAIE

M
AM

NOE



. تشاد ناشندرک ادج رد یعس روفغ

. مدرک یم شکمک مه نم

نیرفن و هلا ن و ثایغ ردام یاه کشا نایم نیا و
طخ مباصعا یور دوب نم یارب ، کش یب هک شیاه

. تخادنا یم

. میدرک ادج یتخس هب ار ثایغ

ثایغ هک نیا دیدهت اب مه ایح یب و تریغ یب کدرم
. تفر ، دنک یم نادنز یهار ار

و دش ثایغ قاتا یهار بآ یناویل ندروآ یارب روفغ
ناویا هبل ار ثایغ ، شهاوخ و سامتلا اب نم

. مدناشن

. دز یم سفن سفن

. دوب راجفنا زرم رد ، شا هقیقش گر

هب ، ما هتسکش بلق زا رتدب شلا ح نیا ندید زا ملد
. تخیری م DONYAIEمه
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؟ یبوخ -

متسناوت یم هک دوب یزیچ اهنت منازرل یادص اب
. مسرپب

: هک دمآ رد فرح هب وا یاج ، ثایغ ردام و

یم یتذل هچ ؟... یباذع هیام ردقنیا ارچ وت – ردام
رود ... یتفرگ مزا ومرسپ ؟... ماه هچب یتخبدب زا یرب

یاوخیم ...حاال یتخادنا شهب وتدوخ ... یدرک
وت ؟... یرایبرد شتسد زا مه ومرتخد یتخبشوخ

. ناااااطیش ... ادخ هب یناطیش

. مدرک شهاگن یروابان اب

. مریذپب متسناوت یم ار ، تفگ یم نم هب هچ ره

. متفریذپ یم ار ما هداوناخ فرح هک هزادنا نامه هب

ما هراچیب بلق بیصن ار نیا زا رتدب ما هداوناخ
. دندوب هدرک

. تفر یمن یراظتنا هک هبیرغ DONYAIEزا
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و دوب نایع شا یگراچیب هک دوب یلزغ نم درد
و کانتشحو هطبار نیا هک دنک یم ناج شردام

. دنزب هلصو ار یمس
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ثایغ هک یفرح یارب مدوب هدرکن زاب زونه ناهد
هرذ نم هک یلا ح رد و تشاذگ ما هناش یور تسد

شنایصع نآ اب هنوگچ منک کرد ، متسناوت یمن یا
فرح هب ، دهد یم ار شردام خساپ شمارآ اب نینچ

. داتفا

همه ... یتب مارب ... مراد تتسود ... نامام – ثایغ
نیا ... نز نیا ... یلو ... یدرک ام ادف وتیگدنز
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یچره یگچب زا ... هزیچ همه نم یارب ... رتخد
لزغ هساو ... دوب هیقب هساو ... مدز یرد ره ... متساوخ

اما ... اما ... دوب وت هساو ... دوب روفغ هساو ... دوب
هساو راب هی نم ... هنم هساو طقف االن دیشروخ

هدایز ... ماوخیم مدوخ هساو ورتخد نیا طقف هشیمه
یلکشم ؟... یرادن تسود وت ؟... هقحان ؟...

وزیچ هی راب هی همقح ... مراد تسود نم .... تسین
. مشاب هتشاد تسود ، مدوخ هساو

ترفن نانچ مه اما دوب هتسشن کشا هب شردام هاگن
. دوب نایع ، نم زا شا یتحاران و

. دش رت قشاع ، ثایغ یاه فرح اب نم بلق اما

. تفای رت یماح ار ثایغ نوچ دش رت قشاع

زا نتشذگ لا ح رد و تفرگ ارم تسد و داتسیا ثایغ
لزغ : تفگ مه ار رخآ کالم ، شردام رانک

لقع ... نزن شهب یفرح ... نک شلغب ... تساهنت
یم شدوخ مه شمیمصت ... هراد روعش ... DONYAIEهراد
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تخبدب نز هی زا رتهب ، هتفرگ طالق نز هی ... هریگ
. نیمه طقف ... نامام نک شلغب ورب ... تسا هراچیب

. مدوب هتسشن نیشام رد شرانک نم ، دعب یتاظحل و

اب تولخ یا هداج رد و دش یم جراخ رهش زا وا
راشف هک متسناد یم نم و دنار یم باال تعرس

. تسا یهانتی ال درم نیا یناور

. متفرگ نیشام هدند یور ار شتسد

. مدرک شزاون

. دش زاب مرن مرن شتشم

. مدروآ باال ار شتسد

. مدیسوب ار شتسد فک

ار دوب شتسد تشم هرمث هک شیاه گنچ یاج
. مدیسوب

. تخادنا ما هناش درگ تسد

. درک کیدزن دوخ هب ارم
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. تخاس فقوتم هداج هشوگ ار نیشام

. تفرگ مشوغآ رد لماک

شیاه هناش دعب یمک و دیسوب ار میاهوم هاگنتسر
. دیزرل
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. تفرگ یم شتآ ملد

و یتحاران و درد ریگرد ار نامیناوج ردقنیا یتقو
. تفرگ یم شتآ ملد ، مدید یم ترسح

شخبب ... ینارون شخبب ... دیشروخ شخبب -

. یتسه یا هتشرف هچ وت نمهف یمن هیقب هک

باق میاه تسد اب ار شتروص و مدرب بقع ار مرس
. متفرگ
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. متسناد یمن یگنانز نم

مارآ ار درم کی دوش یم هنوگچ متسناد یمن نم
. درک

نیمه ... یتسه یبوخ درم وت ... ثااااایغ -

ونم هک یدرم ... هیفاک ملد یارب ... نم یارب ... هیفاک
مارب ... داوخب متسه هک روط نیمه ونم ... همهفب

. هیفاک

. دیدنخ

. دیدنخ شیاه کشا نایم

. مدش تقشاع نم رتخد -

. مدیدنخ

. مدیدنخ میاه کشا نایم

. مدش تقشاع مه نم رسپ -

. دنابسچ ما یناشیپ هب ار شا یناشیپ

مهاگن رد هریخ وا و تفرگ مارآ مک مک ناماه هدنخ
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: هک دز بل مارآ

ییایند نادجو باذع نیرت گنشق وت -

اب ... مندوب اب ... مداد ترازآ ... مدرک تتخبدب ... دیشروخ
مدوخ اما ... تیگدنز وت منتشاذگ اپ

باذع ... مدب یلیخ ... هبوخ ملا ح مدوخ ... متخبشوخ
ونادجو باذع نیا نم ... مراد شسود اما ... هنادجو

. مراد تسود

. مدیزگ بل

. دش بآ دنق ملد رد

. دش بآ دنق ملد رد اما دوب هرخسم

زا ... مدش نومیشپ یلیخ ... مدش نومیشپ نم -

دز گنز مهب بش نوا تاتسود زا یکی یتقو هک نیا
تیذا ومدوخ اه هام ... تلا بند مدموا هدب تلا ح هک
اما ... مداتفا یشکدوخ رکف هب یتح ... ثایغ مدرک

، تسین مهم ... هبوخ ملا ح هظحل نیا وت االن اعقاو
مسود تنامام ، تسین مهم ... هشیم یچ DONYAIEادرف
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نراذیمن نم هداونوخ تسین مهم ... هرازیب مزا ... هرادن
اب اه هام زا دعب نم هنیا مهم ... مینومب مه اب ام
هنکمم ادرف ... مدرک یتشآ مبلق وت قشع اب ... مدوخ
مه شیپ هنکمم هگید هتفه ... میشابن مه شیپ

ات لقادح ایب اما .... هگید لا ....س هگید هام ... میشابن
لوق نم .... هشاب بوخ مه اب نوملا ح میتسه یتقو
مه وت ... منکن رکف تنامام و ماباب و نامام هب مدیم
هب مدیم لوق نم ... ینک رکف نم هب طقف هدب لوق

نم یاپ هدب لوق مه وت ... مگنجب ترطاخ
مرمع هظحل نیرخآ ات مدیم لوق نم .... یسیاو

نم زج وسک چیه هدب لوق مه وت .... مشاب تقشاع
. ینکن لغب روطنیا

راب زا نم و درک رت مکحم ار منت درگ یاه تسد
. مدش هدوسآ ، دوب هدنام مبلق یور هک ییاه فرح

هب مه هک مدب لوق تهب منوت یم نم -

تلا بند مه ، مسیمیاو تاپ مه ، مگنج یم ترطاخ
هنک یمن سمل وسک چیه نت متسد وت زج مه ، DONYAIEمایم
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. هنک لغب ور یسک هک هسرب هچ

. مدیدنخ

. دیسوب ار ما هدنخ و دش مخ وا و

. دیشک شناهد نایم ار ما هدنخ

. درک هبرجت ار یتوافتم نابرض مبلق

نیشام فک مناج و دش گنچ شیاهوم نایم متسد
. تخیر

**
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 اعصاب ضعیف شده ام با در آغوش کشیدن غزل ، بیشتر کش یم آمد. 

 هایی که به جانم روانه یم شد ، آزاردهنده بود. 
ن  توهی 

 گفتند.   یمشاید همه درست 

ها نیم چربید.  ن وی عشق به این چت   شاید واقعا نت 

 دردها اثر نیم گذاشت.  نبه ای

منده بود.   غزل ، انگار شر

منده حرف های   مادرش. شر

منده بود که گفت : مامانم آدم بدی نیست...فقط   ساال تنها    اینتو  چونشر

بوده...یم ترسه...از بدبخت شدنمون...از حرف مردم...یم ترسه...عقایدش  

قدیمیه...خییل قدییم...اما دل مهربوین داره...اگه میگه برگردم پیش اون آدم 

وه تو این شهر و میون  ن دیده آدم مطلقه و بی و به خاطر خودمه...چ ، عوضن 

 این آدما چقدر زیر فشاره...اگه با تو بدحرف یم زنه چون... 

...بخواب یه کم.   مهم نیست غزل...نمیخواد خودتو اذیت کنن

زن دیگه  م این مرد عاشق نستن یم دو تقصت  خودم بود خورشید...ازدواجم...م

فتم ش به راهش یم کنم...گفتم عاشقش یم ایه...یم دونستم...گ 

خونواده اون بدتر از  کنم...حواسم نبود عشق زوری نمیشه...حواسم نبود  
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...حواسم نبودکیس که این وسط یم سوزه  ن حواسم  ما دوتاییم... مامان مین

 نبود. 

 غزل خوابید و من با پیام غیاث از اتاق خارج شدم. 

 کیم آرام یم شدم.   ید با

 دلم آتش داشت. 

 میان گلویم نشسته بود.  ضبغ

 م یم شد. و شاید غیاث ، مره 

 مرهم دردهایی که یی شمار بودند. 

 وان دوشادوشش نشستم. یلبه ا

 شانه به شانه اش تکیه دادم. 

و او دست گرد شانه ام انداخت و شقیقه ام را نرم بوسید و لب هایش را در  

 همان نقطه به مدت طوالین نگاه داشت. 

 چشم بستم و قطره اشک آواره ای روی گونه ای راه گرفت. 

 بود. دلم شکسته 

 خییل بدتر از آین که باید. 

 دلم شکسته بود چون تاوان تمام احساسم را داده بودم. 
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 برگردم به چندماه پیش... دلم یم خواست 

ن گون  ه که االن دوستم دارد ، دوستم داشته باشد. او همی 

 بیاید خواستگاری. 

من جفت پا را در یک  ، آن وقت هر چقدر هم خانواده مخالفت یم ورزیدند 

 یم کردم که اال و باهلل که فقط این مرد.  شکف 

 مادرش آن وقت مرا روی شش یم گذاشت. 

ن بارم نیم شد.   توهی 

ی هرجایی نگاهم نیم کردند. 
 به چشم دختر

 عزت داشتم. 

ام داشتم.   احتر

 شاید اگر... 

؟   از مامانم ناراحنر

 نباید باشم؟ 

 حق داری. 

 ندارم. 

 ش ایستادم. ر برداشتم و تن از تنش جدا ساختم و براب و ش از شانه اش
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 من که سنن نداشتم. 

 من دختر لوس مامان بابایم بودم که همه آرزویش قبویل در ارشد بود. 

کت تبلیغایر دایر کند. ، که آرزوداشت   شر

 این دختر چه یم دانست این حجم ، غم را کجا باید جا دهد؟ 

 کدام نقطه قلبش؟ در  

ه نگاهم ش، با چشم های خسته و ناراحتش   د. خت 

 حق داری خورشید...حق داری نور من.  -

 نداشتم. 

 من برابر آن زین که بچه هایش دنیایش بودند ، هیچ حقر نداشتم. 

ن ت همهاشتبا - دیگه...این که فک یم کنن من اگه عاشق توام  جاست ی 

اومدم دم اون حق زیادی دارم...اما ندارم...حق من وقنر تموم شده که 

عشق معنن نداره...معنن  ، تو این شهر  چونخونه اون شب دنبال تو... 

نداره دختر هلک و هلک راه بیوفته دنبال عشقش...که باید بزنن با  

ن هرزه است...که این دختر باید ه اگه نزنپشت دست تو دهنش...ک 

خواستگار درست درمون...یم بینن   یهته دنیاش برسه به انتظار واسه 

؟...خورشیدت هیچ حقر نداره...حق نداره حنر برای خواهرت  غیاث

حرف بزنه...دلداری بده...چون حرفاش هم تو نظر مردم این شهر مثه 
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م...من پر از ...ببینغیاث  میاره مرایهنفسش حرومه...این دختر گ 

...هر چقدر من چگمرایه ام...حاال هر  قدر تو منو دوست داشته باشر

عاشقت باشم...ته تهش من و تو خار چشم مادر پدرمونیم...ته تهش 

فامیل تو رومون تف هم نمیندازن...ته تهش خییل بتونیم دووم بیاریم  

ن تو تموم  شدو سه ساله...کم کم یم بریم...تموم می یم...دوست داشیر

وقت دیگه  اونهم بدمون میاد...  از یشه...عشق من تموم میشه... م

م...تو  یی کسم...تموم  االن...من مهم کسیو نداری  جز حواسمون نیست  

یی کس نشو...تو خونوادتو از دست نده....مادرتو از دست نده...اون  

ارهمنو دوست نداره...ازم ، زن تا ابد هم بشینم  ن ...مادرت نفرینم  بت 

ار بمونم. خت تو روم... کرد...تف اندا ن  شاید هم من هم تا ابد ازش بت 

 حرف هایم را زدم. 

 . پله های ایوان را باال رفتم

 و سیع کردم اشک نگاه این مرد ، در وجودم خلیل ایجاد نکند. 

 نتوانسته بودم. او من با 

 م. یی او هم نتوان دیگر مهم نبود 

 . ند امهم بود او بتو 

 بتواند خوشبخت شود. 

 ال پرید. یوان باااز سکوی 
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 برابرم ایستاد. 

 ار با دست های ملتهب تب زده اش قاب گرفت.  صورتم

 م هایش نبود. ش چ اشک هایش دیگر زنداین 

 روی گونه هایش راه گرفته بود. 

 و من جان دیدن این اشک ها را نداشتم. 

 به خدا که برای امشبم کافن بود. 

 لرزید. تمام تنم یم 

 مرا میان تنش کشید. 

 صورتم را به سینه اش چسباندم. 

 آغوشش را محکم تر کرد. 

از عشقم کم بشه رو ... من یی تو نیم تونم...حاال دو سه سال بگذره  -

من یی تو نمیشه...اگه میخوای بری...اگه  نیم دونم...مهم اینه االن  

...برو تو...من میام...این   لغزیدی...اگه ترسیدی...ایرادی نداره نوراین

....امبار من میام دنبا ا لت...این بار من تقاص پس میدم واسه عاشقر

نمیذارم از دستم بری...مادرمو نبخش...من بچه مادرمم...من باید  

تو فقط باش حواسم به دلش باشه...تو اذیت نکن خودتو... 

.....تو دل من...تو   نوراین
 
م بابات اومد دنبالت و تو   زندگ من...حاال گت 
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هرو به هم یم ریزم واسه داشتنت...یم  رفنر ، من میام دنبالت...من ش

ی....یم دونم یم برنت...اما من میام...قول میدم بهت.   دونم مت 

 ساعنر میان تنش اشک ریختم. 

 سید. او مرا یم بو 

 یم بویید. 

ه ام یم کرد گویی برای روزهایی که    بود از هم دور شویم. گویی قرار ذخت 

 او هم اشک داشت که شانه من از طراوت گونه اش خیس بود. 

 زمستان را میان تنش مانده بودم.  د هوای ش 

 میان بودنش. 

 و نبودنش خییل نزدیک است.  نیم دانستم ندیدنو 

 ****** 

 . بابا آمد 

 همان صبح. 

 با مینا آمد. 

مینا یی حرف و با نگاه غمگینش وسایلم را جمع یم کرد و من میان اتاقم  

 ایستاده بود. 
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ن من   سکوت حیاط نشان از این داشت که غیاث هم هیچ دفایع برای نرفیر

 ندارد. 

ن تر از تمام این دو روز ، سمتم آمد.   غزل غمگی 

ه شدم.   دست هایم را میان دست هایش گرفت و من به موج بلند موهایش خت 

ی که زیبایی اش ستودین 
 ، خیانت یم کرد؟  بود چطور آن مردک به این دختر

ن باشد؟   چطور یم توانست اینقدر کثیف و ننگی 

م دق یم  ...من یم فهممیخوای واقعا بری؟...غیاث دق یم کنه –غزل 

ویه که ما حس امنیت داشته باشیم...اما واقعا کنه...داداشم نشون میده ق 

و تو دنیا برا خودش داره...  ن چرا میخوای دلش نازکه..تازه دارم یم بینم یه چت 

 بری خورشید؟ 

 باید یم رفتم. 

 یا درست یم شد و دلمان آرام یم گرفت. 

 به دلمان یم ماند.  یا درست نیم شد و حرستش

ت هایمان مانده بود ، کاری یم سمن و غیاث باید برا این عشق که روی د

 کردیم. 

 د. یم آماز غیاث بر ن

 من اما باید باز پا جلو یم گذاشتم. 
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 خریدم. درد را به جان یم 

 تحقت  را نوش جان یم کردم. 

 . کشیدمریاضت یم  ، برای ماندن در این عشق و 

 ز این لحظه بهتر یم شد. ا ، حالماید سال ها بعد ب

 من به غیاث قول داده بودم تا انتهایش باشم. 

م انتخا  ش مبارزه نرمم با خانواده یم شد. ب حاال گت 

 مبارزه نرمش با مادرش یم شد. 

 انتخاب ما این بود. 

 دیشب ساعت ها درباره اش حرف زدیم. 

نفس عمیقر کشیدم و غزل را در آغوش کشیدم و گونه اش ا با اشک بوسیدم  

و با صدای پایینم ، زیر گوشش گفتم : یه جوری برای آیندت تصمیم بگت  که 

ن...تویی که واسه خودت یم   ...بقیه مت  منده خودت نیسر دو سال بعد االن شر

منده غزل نشو.  منده خودت نشو...شر ...شر  موین

 و رفتم. 

 غیاث نگاه نکردم. به 

 دلم یم لرزید. 
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 پایم سست یم شد. 

 که گفت : مراقب پرنور من باش...خاموش نشه یهو نور چشاش.   شنیدمفقط 

 دلم ریخت. 

اند.   اشکم بیشتر دامن گستر

 غیاث توپید که :  بهمینا زیر بارویم را گرفت و مرا به سمت در کشاند و رو 

شم انتظارش بذاری چشاتو کور  و چ دنبالشبه خدای احد و واحد نیای  –مینا 

 یم کنم غیاث...به جون خودش قسم. 

ن غیاث یل روی اشک هایم ، باعث شد  صدای خنده غمگی  دیگر هیچ کنتر

 نداشته باشم. 

 ******* 

 بابا سکوت کرده بود. 

 بودم.  بستهمن هم ش به شانه مینا چسبانده و چشم 

 . شکست صدای خواننده یم سکوت میانمان را 

دم و گذاشتم اشک هایم آنقدر بریزند که دیگر جاین در چشم   دست مینا را فرسر

د.   هایم نماند و دلم کیم آرام گت 

 پری ،   دنیا " وقنر از این 
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 غم یم شینه توی چشات 

 عاشق عاشقر مییسر 

 حنر اگه دلت نخواد 

 نه به آن دل بردن  

 نه به این دل کندن 

 جان به جانم کردی ای عشق 

 کاش دلم راضن بود 

 کاش نیم رفنر زود

 غصه دارم کردی ای عشق" 

 کاش نیم رفتم. 

 کاش نیم دیدمش. 

ن خوا  بود.  بکاش همه چت 

 " دگر بعد تو عاشقر ممنوع 

 ممنوع 
 
 زندگ

 ممنوع است 
 
 دیوانگ

 دگر بعد تو حال خوش ممنوع 
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 فال خوش ممنوع 

 ممنوع است" دلد
 
 ادگ

ن حرام است.   برایم همه چت 

 بعد غیاثم. 

 من بود.  آزادیبعد غیایی که 

 پرپروازم بود. 

 بودنش مستقلم کرد. 

 داد.  یاد به من پول نان شب 

 به من جربزه مبارزه با ناحقر داد. 

 غیاث گرچه بد وارد دنیایم شد. 

 رفت.  دنیایمگرچه بد از 

 ت. ش گرچه بد باز بازگ

 حداقل مرا بزرگ کرد. 

من دیگر خورشید آفتاب مهتاب ندیده خانه پدری نبودم که تمام هم و غمش  

 زیادی پهنش بود.  ابروی، 
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 باال و پایینش فقط من دیگر خورشیدی نبودم که ندانم ، 
 
از نبود  اراحنر نزندگ

 . آزادی در خانه پدری است

ی بودم که خانواده از او ، من حال   بودند.  بریدهدختر

 و خودش از دنیا... 

 من سخت ترین روزهای عمرم را دیده بودم. 

 دیگر بعد آن سخنر بزرگ تری نیم توانست وجود داشته باشد. 

 " عشق اگر بود چه کم بود 

 رفتنن یم رود زود 

 من پر از خاطرم 

 مانده ام با خودم

 چشم تو باورم بود. 

 ین حان و این من گفتم ا

ن   گفنر شد وقت رفیر

 بد شدی با دلم

 غرق این فاطلم 

 " ن  خسته از دل شکسیر
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 دل غیاث شکست. 

 شنیدم صدایش را... 

ن آخرش  شنیدم.  میان خنده های غمگی 

ن    با هممان را جور دیگری به تالش بنشینیم.  آیندهاما ما قرار گذاشتیم ساخیر

ن از حرکت ایستاد و من چشم گشودم.  پنجبعد از چهل و   دقیقه ، ماشی 

 مینا هم چشم های ترش را با دست پاک کرد. 

 مینا را هم به این روزهای غمگینم کشانده بودم. 

 برابر خانه مادرجان بودیم. 

 بابا بدون اینکه به سمتم برگردد ، گفت : گوشیتو بده خورشید. 

ون کشیدم.   گوشر را از جیب کیفم بت 

 گوشر را از من خواهد گرفت. یم دانستم ،  

ن ، دادم.   بهبه دست دراز شدنش   سمت عقب ماشی 

و...باز خدا رو  –بابا  ن چندمایه این جا یم موین ، مادرجونت یم دونه همه چت 

ن که بفهمن   ن این جا نیسیر  یم کین
 
شکر کن خاله و داییت شهر دیگه ای زندگ

 من چه خفنر دارم تحمل یم کنم. 

 مام توان شکست. دلم با ت
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 با غیم ال یتنایه. 

 با حایل خراب تر از همیشه. 

ن پیاده شدم.   از ماشی 

 تنها زیر لب خدانگهداری گفتم و تمام. 

 یعنن یم شد روزی برسد که من و بابا ، دلمان با هم صاف شود؟

سم؟  یعنن من شد ، من دیگر از بابا نتر

 غیاث کار خویی کرد. 

 . داشتیم کار خویی کرد که گفت ما با هم رابطه 

 راست یم گفت. 

ش شود. یبابا آنقدر عص  ان زده بود که ممکن بود مرا بکشد و خود قاتل دختر

 دیدی نسبت به آینده. بدون هیچ 

 و این تلخ یم شد. 

 برای همه آدم هایی که یم شناختیمشان. 

 غیاث کار درسنر کرد. 

 اه من. بدر برابر کار اشت

 اه من. بعشق اشت
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 حداقل کار درسنر کرد.  و ا

 را یم کشید.  انتظارمچادر گلدارش ،  ن مادرجان در آستانه در با آ

 سمتش قدم برداشتم. 

 کشید.   موش غدر آ

 در آغوشش حل شدم. 

 ه ام نکرد. حداقل او مواخذ 

 او همچنان دوستم داشت. 

 . ست او عاشقر را بد نیم دان

م من برات مادر...چرا یه زنگ نزدی به من؟...چرا نگفنر چه بر  –مادرجان  بمت 

 شت آوردن؟ 

 کرد.   بیشتر ، هق هایم را   بغضشسوز 

، از و من از آغوشش جدا شده  ند و بابا صدایش زد امرا به داخل خانه کش

ن مبل سالن خانه نشستم گذشتم و   راهرو  و در تمام این مدت ، مینا  روی اولی 

 دوشادوشم بود. 

وش کشید و گفت : من باید  غو مرا در آ مینا ساک وسایلم را دم در گذاشت 

م  برم خورشید...اما میا م بابات حساس نشه...مت  م...زود به زود میام...االن مت 

 یهو بابات بیشتر بهت گت  نده...خب؟ 
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 این حجم درک و شعورش ، ستودین بود. 

ن مینا همان  وی پله های فروش پوش نشستم و به ورودی ، ر  ابتدایبا رفیر

ه شدم.  یمآمدن مادرجاین که با زانودردش به سخنر از پله ها باال   آمد ، خت 

 دیگر اشک هایم خشکیده بود. 

انه در ایستاد و با نگاه غمگینش ، به رویم لبخند پاشید و تمادرجان در آس

سدی   ما... نیم کنم ا رو گفت : گالیه این که این چندماه حایل ازم نتر

ن انداختم از خجالت.   ش پایی 

اما دختر خوب...مگه من مادربزرگت نباید یم دونستم رفنر خونه   -

 بخت؟ 

 خانه بخت؟ 

 گر آنطوری یم رفتند خانه بخت؟ م

 با این شدت خفت و خواری؟

 خونه سیاه بخنر بود مادرجون.  -

؟ -  مگه عاشقش نیسنر

 خجالت زده ش به زیر انداختم. 

 پدرت؟  مگه به خاطرش پا نذاشنر رو باید و نباید مادر  -
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ن از کنارم ، گفت :  لب های خشکیده ام را با زبان تر کردم و او در حال گذشیر

اره استخون پبلند شو وسیله هاتو بتی تو اتاق...برات کوفته گذاشتم...رفنر دو 

...دلم خوش بود مینا حداقل دو پره گوشت داره که اون هم به خا طر  برگشنر

 غم تو آب شده. 

 خند کوچگ به لب هایم نشاند. لبجمله آخرش ، 

 . ستمادرجان عاشقر را یم دان

 . ستیم دان را داغ دل 

 به وصال هم رسیده اند.  سخنر گفته بود به من که عاشق حاج بابا بوده و به 

اما مامان که تمام سال های عمرش ، برخورد خانواده حاج بابا با مادرجان را 

ار دیده بود ، از عشق  ن  بود.  بت 

ام و ثروت باشد.   به نظرش ازدواجی درست بود که در آن عزت و احتر

وع شود با سخنر هم پایان یم یابد.  شنظر  ی که با سخنر شر ن  این بود چت 

 حاج بابا 
 
 خییل روزمره مامان  اما من سخنر عشق و زندگ

 
و مادرجان را به زندگ

 و بابا ترجیح یم دادم. 

 کنار غیاث را به هر 
 
 خوشبخنر ترجیح یم دادم.  من سخنر زندگ

 به حیاط ، همیشه مامنم بود.  اتاق رو 

 از همان کودگ. 
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 یم خورد.  چشمب بازی های کودگ ام به ابگوشه کنارش ، اس  حنر 

 من نوه ارشد خانواده بودم. 

 عزیزترین به شمار یم رفتم. 

 اما... 

اما حاال شده بودم یک غریبه ای که با نگایه دور به وسایل خودش یم 

 نگریست. 

 من خو گرفته بودم به اتاق خانه مادربزرگ غیاث. 

ایط سخت.   به همان شر

 خییل عوض شده بودم. من انگار 

ت و  اسلب خهایم را سبک کردم و با یر شر ن انه بزرگ  شلوار راحنر ام ، راه آشتر

 را در پیش گرفتم.  جانمادر 

پادردش کاش یم رفت در یک آپارتمان  نهمیشه فکر یم کردم ، مادرجان با آ

 یم کرد و برای این خاز  جور و  جمع
 
ه اینقدر زحمت به جانش راه نیم نندگ

 داد. 

 اما حاال... 

و خاطرات  فهمیدم یاد   یم حاالیی که دلم پرپر خانه مادربزرگ غیاث را یم زد ، 

 در و دیوار است که درد زحمت را یم شوید.  هب سبیدهچ
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ن صبحانه خوری نشستم و مادرجان لیوان چای را بر  رم باروی صندیل مت 

گذاشت و خودش با سخنر و آه و ناله ای که چندسایل بود ، همرایه اش یم  

 کرد ، برابرم نشست. 

 گفت : از شوهرت بگو. را کیم با دست نظم داد و   موهای کوتاه رنگ شده اش 

 لب گزیدم و خجالت زده ، نالیدم که: 

 مادرجووووون.  -

ن گرفت.   خندید و دستم را از روی مت 

 شنیدم خییل برات یقه چاک میده.  -

 از گ شنیدین؟ -

ن مینا ورپدیده...میگه خییل الااته.  -  از همی 

 نه به خدا.  -

 حسایی خندید.  ساده لوحانه گفتم و مادرجان

...آخه تو  هنوز بچه ای...چه به عاشقیت.  -  خدا نکشتت دختر

 بیشتر لب گزیدم و مادرجان ادامه داد که : 

 عکسش هم دیدم...ماشااال خوب قد و باالیی داره.  -

 تحصیل کرده نیست.  -

ن  دنیا مگه همه  -  درس و کتاب؟ بالدنرفیر
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ن داره. ر کا -  ش هم آزاده...بنگاه ماشی 

 حداقل درآمد داره مادر.  -

 درآمدش خوبه.  -

 باز ساده لوحانه گفتم و باز مادرجان خندید. 

مامانت عقاید عجینی داره...همیشه از این که هشت حاج بابات گرو  -

نهش بود یم چزید...همیشه یم گفت چرا بافر عموهاش ارث و  

اثشون ش وق  نه...تا زد و بابابزرگش یه دوتا بوده و حاج بابات  تمت 

ن صدقه ش بافر بچه هاش داد  به حاج بابات و دل مادرت  تیکه زمی 

ن وضعمون خوبه...دوتا دهنه مغازه داره   آروم گرفت...االن نبی 

ن مامان و خال حسابشون از ارث حاح بابات پره...خییل  تداییت...نبی 

...همشون  سخنر کشیدن بچه هام...چوب عشق ما رو خوردن...اما 

 یر ر 
ن خوشبخنر خودشون...یم بینن االن تنهام؟...باید چشم راه  فیر

بندازم یگ در بزنه...حاج بابات که بود غم اینا رو نداشتم...چون  

 ام بود... مر اندازه همه دنیا ه

 و بعد ادامه داد که :  نوشید به این جای حرفش ، قلنر از چایش 

 تو هم طوری  -
 
...بچه ها   زندگ کن که بعدش مدیون خودت نیسر

ن...ح ن ن مت  رف بقیه تموم میشه...اما آرامش خونت...شب که ش زمی 

از همه جر مهم تره...پرسه دوستت . باشه..  قرصمیذاری و دلت باید 

داره...دوستت داره که وایساده تو رو بابات اون شب و صبح نذاشته  
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ت بیخود م س اتو اون خونه...من باباتو یم شن برگردی غت 

گه اوایل چادرش عقب تر یم رفت ا .تعصب بیجا داره...مادرت . داره. 

بابات یم کشتت ، خون به پا یم کرد...بر یم گشنر اون شب خونه 

ی نبود...تو خییل کار اشتبایه کردی  ن ...مینا همه خورشید...کم چت 

و برام گفته...گفته چه  ن  کردی...خییل کارت غلط  اشتباهچت 
 
بزرگ

  ن پرس خییل مرده...کتک خورده...تو رو مادرش وایساده...بهبوده...او 

ن و زمان زده...حاال تو ولش کردی و اومدی...خوب کردی...باید از ز  می 

 بشه....اما االن بهت میگم...االن اتمام حجت یم کنم.  درستیه جایی 

 قلنر دیگر از لیوان چای خورد. ، . برای تر شدن گلویش 

...شاید تا  شاید هیچ وقت عزیز خونواده - عمر داری  شوهرت نیسر

...خونواده خودت ممکنه هیچ دوستت نداشته باشن...زخم زبون بزنن 

 .... ن ن که ته  اوقت برا شوهرت تره خرد نکین ...اما این هم ببی  ن ینا رو ببی 

تهش شب که ش روی بالش میذاری دوست داری تنها باشر یا یگ که  

 برات یقه جر میده. شناسیش یا غیایی که  نیمکنارت باشه که اصال 

یم کردم که برایم سینه ستر یم  بغیایی را انتخا، یی شک من با تمام سخنر ها 

 ر یم داد و جانش من بودم. کرد و یقه ح

من اومدم که شاید درست بشه....این بار درست ، درست  مادرجون -

بشه...من سخنر کشیدم چندماه...حاال که عاشق همیم...حاال که جز  

دوستام کیس درکمون نیم کنه...اومدم تالش کنم که  از   شما و چندتا 

DONYAIE
M

AM
NOE



درک بشیم....درست و اصویل...دیگه مامانش منو هرزه ندونه...دیگه 

...دیگه مامانم نگاه نگردونه ازم...من بابام ما رو تف ش باال ندونه

 . فقط میخوام درست بشه...درست تر بشه 

تمام حرف هایم را با عرق نشسته بر روی پیشاین و خجالنر که صدایم را یم 

 لرزاند ، گفتم. 

 چایم یخ کرده بود. 

 انده بود. شحرف زدن به ثمر ن شجاعتو انگار عشق در من 

 ، همیشه ترسیده بودم.  منن که به خاطر مامان و حساسیت هایش

 همیشه مخقن کاری کرده بودم. 

 همیشه دلم لرزیده بود. 

 همیشه خواسته هایم از یک حدی فراتر نرفته بود. 

 حاال بذار ناهارو بکشم...وقت برای حرف زیاده خورشید.  -

 هم اشتهایم را باز نکرد.  امناهار موردعالقه 

 هیچدیم که امکان ندارد ، فته شدم و به این اندیشیر  تنها بیشتر در خود فرو 

ی درست شود. چ ن  ت 

 مادرجان هم مرا به حال خودم گذاشت. 

 ****** 
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ن شنی بود که در میان باد و بوران و شمای استخوان سوز ، از پشت  دومی 

 با غیاث را در  
 
پنجره اتاق ، چشم به بارش برف داشتم و دلم هوایی هم خانگ

 . یم پروراند ش 

 دلتنگ بودم. 

 عاض بودم. 

 . آینده و ناامید از 

ی نشده بود.   هیچ ختی

 حنر مامان هم شاغم نیامده بود. 

یو این تن  داشت مرا یم کشت.  ، هایی و یی ختی

 ه گذشته و مادرجان به رسم دیرینه اش خاموشر زده بود. دساعت از یاز 

 در این دو روز دلداری ام داده بود. 

 اما ناامیدی چشم های من ، دیگر درست شدین نبود. 

ن شدن یم ر  ،  ر این دو روز من د  سیدیم. به واقع بی 

 برای خودم سناریو یم چیدم. 

ن یم کردم.   باال و پایی 

 به هر رایه یم زدم. 
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 باز نیم شد. 

 باز من و غیاث ، من و غیاث نیم شد. 

 ما را از هم یم گرفتند. 

 عشقمان روی دست هایمان یم مرد. 

ن بود.  ته  این راه همی 

ون کشیده   صدای تقه ای در هال ، باعث شد  اندگ ترسیده از حال و هوایم بت 

 شوم. 

 راه هال را در پیش گرفتم. 

 هالوژن هال روشن بود. 

 باز مرا ترساند.  ، بعدی تقه

ف به کوچه کشیده شد.   نگاهم سمت شیشه مرسر

 دو تقه بعدی مرا آن سمت کشاند. 

 از کاناپه باال رفتم. 

 ترسیده بودم اما یک امید عجیب داشتم. 

بان قلبم باالتر رفته بود. انگار   ضن

 بازشوی پنجره را به سخنر گشودم. 
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 گردن کشیدم. 

بان قلبم حرف اشتبایه نیم زد.   ضن

 او آمده بود. 

 لباس کمش در این شما آمده بود. با 

ن  از به دیدنم   تکیه برداشت.  ، ماشی 

 خانوم.  تابندهبه به  -

 داشت. 
 
 صایش دلتنگ

  بود. مال از خوشر قلب من ماال 

با چشم هایی که از شدت مهر این مرد ، میانشان  دهانم گرفتم و  یدست جلو 

ن اشک جوانه زده بود ،   صدای ممکن نالیدم که :  ترین با پایی 

؟ -  دیوونه این جا جر کار یم کنن

باتو باالتر بردم.  -  دیشب هم اومدم...نفهمیدی...امشب ضن

 مرد دیوانه دوست داشتنن من. 

؟ -  آخه توذاین شما اومدی که جر

فاصلمون یه دیوار بود...االن م تنگته...حداقل تو خونه ننه حاجی دل -

 این چند کیلومتر خییل سخته. 

 شما باعث شد در خودش جمع شود. 
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 میگم...  -

ی غیاث   ون نزده بود که رویت قامت مادران در ند متر هنوز حرف از دهانم بت 

 میان کوچه باعث شد از ترس سکته کنم. ، 

نگاه ترسیده ام ، نگا غیاث را به مادرحان کشیاند و مادرحان رو به من توپید که 

: 

 ببند اون پنجره رو خونم پر آب شد.  –مادرجان 

ن پریدم و پنجره را بستم و سمت در دیودم.   ترسیده از مبل پایی 

 به در نرسیده ، مادرجان و غیاث ش به زیر گرفته رد آیتانه در دیده شدند. 

 ایستادم و ترسیده دست به دهان گرفتم. در جایم 

 اخم های مادرجان در هم بود. 

 د. یم آم ش غیاث باال ن 

 مادرجان نداشتم.  رد برخو و من هیچ تفکری درباره 

ن مامان و بابا را داشت و ممکن بود به خ اطر این  مادرجان االن حکم امی 

 ضوع دل غیاث را بشکند. و م

 پد که : مادرجان که از کنار من گذشت ، باز توی

 نصفه شنی زابرامون کردین.  ، برو چای دم بذار  –نادرجان 
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ن روشن ر روی مبل مخصوص خودش که نشست و تک چ ایعن قبل از نشسیر

 کرد ، تازه به خود آمدم و نگاه از غیاث گوشه راهرو ایستاده برداشتم. 

خانه پا تند کرد   جا  ناو  چرا و شنیدم که مادرجان گفت :  م سمت آشتر

ون یم مونه؟...برین   وایسادین؟...بیاین تو...تو این شما با یه ال لباس کیس بت 

 . ن ن به بخاری یه کم گرم شی   بچسبی 

 لبخند کوچگ روی لب هایم نشست. 

 مادرجان ، غیاثم را دوست داشت. 

 دوست نداشت ، نگراین خرجش نیم کرد. 

خانه در تانه سبرفر ریختم ، تا آ یآب را که برای جوش در کتر  خود را  آشتر

ه شدم.   خت 
ه بود ، با نگراین خانه خت   که منتظر به در آشتر

 کشاندم و به غیایی

ش یم تاجلوی بخاری خییل شق و رق نشسته و معذب بودن از تمام وجن

 ریخت. 

االن من جر به شما بگم؟...با نیمه شب تا صبح ش کردن جلو   –ادرجان م

 خونه من ، خورشید عروستون میشه؟ 

 به زیر انداخت.  غیاث ، باز ش 

 دونم باید جر کار کنم؟  نیممن  –غیاث 
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ن محض رضای خدا باید  –مادرجان  ...اصن یه من بگی  خونوادتونو راضن کنن

 تو خونتون موافق خورشید ما هست؟  کسهیچ  

غیاث ش باال آورد و سینه ستر کرده ، گفت : بله به جون خودش  

 . قسم...داداشم...خواهرم...از همه مهم تر مادربرگم که منو بزرگ کرده 

ی داره...شما  شخوبه...باز خورشید من تو خونه  –مادرجان  ما طرفدار بیشتر

 ویل جز خورشید تو این خونواده انگار پشتوانه ای نداری. 

 جای همه کافیه.  خورشید  –غیاث 

 اشاره زد ، بروم یر چ
ی برفر ی دم کردن و من باز امادرجان با صدای آالرم کتر

خانهاز میان آ ن ن کاری که انگار در این لحظه سخت شتر کار دنیا به    ترین در حی 

 شمار یم رفت ، به حرف هایشان گوش دادم. 

...بحث خانواده هاتونن....که  م ش ، بحث االن –مادرجان  ن ا و خورشید نیستی 

ام بفرستنتون یر 
 آیندتون.  قبل از جداییتون دلشون نرم بشه و با عزت و احتر

ه.  –غیاث   هیچ قانوین نیم تونه خورشیدو از من بگت 

خودمونو که بازی نمیدیم...شما چندماه تالش  –مادرجان 

جدایی شدین...اگه یم خواین  رایه  کردین...نشد...تهش به جتی خونواده هاتون

عزت...باین شاغ دختر ما...خورشید اگه تا آخر عمرش عروس  باید درست...با 

ایط بهتر از اینه که با این شدت خفت و خواری بمونه تو یه  شهم نشه باز شر

 و چندسال دیگه دل زده بشه از هرجر عشق و عاشقیه. 
 
 زندگ
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 لب گزیدم. 

ن برای مادرجان و غیاث چای ریختم. یادق  سکوت شد و من در این بی 
 قر

 شدم.  وارد هال

 جلوی مادرجان چای تعارف کردم و بعد غیاث. 

برابرش که خم شدم ، دیدم که گوشه شایل که روی ش کشیده بودم را آرام به  

 دست گرفت و بوسید. 

 پیدن گرفت. قلب من ت

 یی حد. 
 تپیدین

 ...با بزرگت بیا غیاث خان. در دفعه بعدی خواسنر بیای جلوی این  –ان جمادر 

 جان راه اتاقش را در پیش گرفت. در و ما

ن گذاشتم.   در را که بست ، زانو برابر زانوهای غیاث روی زمی 

 صورتم را با دست هایش قاب گرفت. 

ی من  نیادر آن دورس شکالیر رنگ ، با ته ریش عزیزش ، جذاب ترین مرد د

 بود. 

  به پیشاین هم تکیه دادیم. ین اپیش

 م هایش نم داشت. چش
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 درست مثل چشم های من. 

 قول دادی پام بموین خورشید.  -

 یم مونم.  -

 درستش یم کنم خورشید.  -

 یم دونم.  -

 دوستت دارم نور من.  -

-  .  من بیشتر

 چه کنم تو دلتنگیت.  -

 کاش یم دونستم اون وقت دوا برا خودم هم بود.  -

 گونه ترم را بوسید. 

 یدم. س گونه ترش را بو 

 قلبم عجیب یم نواخت. 

 لب هایم را بوسید. 

 لب هایش را با بغض بوسیدم. 

 و او رفت. 

 مرا میان هال ، برابر شعله های بخاری تنها گذاشت و رفت. 

ن را درس  ت کند. رفت تا شاید همه چت 
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 ********* 

 مینا گوشر اش را برابر صورتم گرفت و توپید که : 

ب نیم شناسه...یم دونه خودشو گذاشتم تو  به خدا شب و نصفه ش  -

سه...دیگه  بلک لیست...یه از گوشر از حبیب یم زنگه حال تو رو بتر

بهش که بادمجون بم آفت نداره...مگه حالیش  دیشب توپیدم

م  نگران...دیگه تو تو این خونه اگه زلزله بیاد یه میشه؟...اصن گت 

ه مت  م که جا به جا یم ه زلزله بیاد خودش همرگیت بشه...اون هم اگ

 من راحت میشم دست جفتتون. 

و مادرجان که با ظرف   کرد ، خودش را روی تخت خواب پرت   خندهحسنا با 

رجان  دم و جای من ماخاستر ایستاد ، من در صدد پذیرایی ب در ستانه آ  در میوه 

 واب مینا را داد. ج، 

 یده. پر ور حاال تو هم یه روز کارت گت  یم کنه پیش دختر ما  –مادرجان 

 شانه های حسنا از شدت خنده لرزید و من به روی مادرجان لبخند پاشیدم. 

میوه برداشت و در حال گاز زدن گفت   مادرجان که رفت ، حسنا سینی از ظرف

ن میگه غیاث االن شش شلوغه چون افتاده یر طالق خواهرش...میگن   : رامی 

ه...خونواده شوهرخواهره هم از  رو پیدا کرد  های شوهرخواهر  هغجای زن صی

 که فقط طالق رسیم بشه.   نترس آبروشون ، نصف مهریه رو دارن مید

 ناباور ابرو باال دادم. 
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 چه خوب.  -

 اما از بعد دیگر ، بد بود. 

 دیگر غزل در جامعه این شهر فقط عذاب را متحمل یم شد. 

 قلبش یم شد. یگر فقط غم رایه د

ن میگه غیاث اتمام حجت کر  –حسنا  نداره از گل  حق ده که هیچ کس رامی 

 نازک تر به غزل بگه. 

 لبخند زدم. 

در اون ما  یه واسش؟...ببینیم اصن یم تونهتو چرا نیشتو شل یم کنن  –مینا 

 اریت؟ فوالزره رو راضن کنه بیا خواستگ

 یم تونه...به خدا که یم تونه.  –حسنا 

 ش هیچ وقت منو دوست نداره. در به هم برسیم...ما مگت   -

...مگه همشون   –مینا  ن فداشت...این همه آدم اومدن تو زندگیمون...رفیر

؟...اون لندهور دوستت داشته باشه ، جا همه کافیه.  ن  دوسمون داشیر

 لندهور جد و آبادته...غیاث...تلفظ کن دهنت عادت کنه.  -

چید و مینا چنان خودش را روی من اخنده پ از دی ام ، ج حسنا به این حرف 

 ا
 
یم ام به شمار یم یه ، کوچک ترین عارضه جسحز چندناپرت کرد که کوفتگ

 رفت. 
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 آمدنشان خوب بود. 

 آن شنی که غیاث رفت ، دیگر زیادی تنها شدم.  از بعد 

 دو هفته از آن شب یم گذشت. 

ی از هیچ کس نبود.   ختی

مامان و بابا هفته گذشته آمده بودند و بدون دیدن منن که تمام مدت در اتاقم  

ن برخورد کرده و اشتف من را دن ش این که طر بودم ، با مادرجا ت ، شسنگی 

 رفته بودند. 

ن ه  ... می 

 دلم پر یم زد برای غیاث. 

 برای باغ حبیب. 

 برای حرف زدن. 

ی ن  از ما.  برای هر چت 

 ***** 

ه عید  ن پارچه نمدار خوابانده بود را با  رویمادرجان گندم هایی که برای ست 

م آب دقت چک کرد و  د را با فکر درگت  من باغچه ای که یم رفت رنگ بهار بگت 

 یم دادم. 

 خورشید مادر؟ -
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نگاهم را چرخاندم سمت مادرجان و او گفت : نیم شنوی مادر؟...دارن زنگ 

 یم زنن. 

 . ون حوض انداختم و از پله های ایوان باال رفتمر درا ب آشلنگ 

آیفون خراب بود و چادر دم دسنر مادرجان را به ش کشیدم و از راهرو  

 گذشتم. 

زین که شتا پایم را با نگاهش و پ در را که گشودم ، با چهره  جب یم زد ، روبرو ت 

 شدم. 

زین خوش پوش که با بوی خوب عطرش ، از منن که شبیه کوزت بینوا از  پت 

 جوان تر به نظر یم رسید. ، خییل خییل  بودمصبح در خدمت مادرجان 

 سالم.  -

 اسالم.  -

 مانده بودم این زین که نیم شناسم چرا اینگونه یی حرف با من تا یم کند. 

؟  - ن  امری داشتی 

 مادربزرگت خونه است؟  -

 بله...بفرمایید.  -

 بد نیست.  ، تا من رد بشمبری از جلوی در کنار  -

 لب گزیدم و خودم را کنار کشیدم. 
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 بود.  شنایان مادرجانآ ز شاید ا

گون  ش تنم را با نی شتو اگر مادرجان این یی شعوری های مرا یم دید ، گو 

 هایش آب یم کرد. 

عصای چویی دستش را همان ابتدای دو پله ورودی قرار داد و در حال در  

ی : بیا دست منو بگت  من با عصا گفتآوردن کفش های طنی ساده اش ،  

 دربزرگت. ماکثیف نیام تو خونه  

 چشم.  -

د کمرم پیچاندم و دست سفید و چروک خورده اش را در دست  چادر را گر 

 گرفتم و آرام او را از دو پله باال بردم. 

ن من مادرجونو از حیاط صدا  نزدیک مبل استیل خانه گفتم : شما اینجا بشینی 

 بزنم بیان خدمتتون. 

 . من هم بتی حیاط  -

 شوم.  ویم رویت را قربان ، قربانتجا داشت که ابرو باال بیندازم و بگ

 نه دیده بودمش. 

 نه یم شناختمش. 

 اردهای ناشتایش هم از ب بسم هللا به جانم بود. 

DONYAIE
M

AM
NOE



ه در صدا بلند  ب همرایه کردم و نرسیده طش تکان دادم و آرام او را تا در حیا

 کردم که : 

 مادرجون؟  -

 تا جلوی در آمد و در نگاهش دیدم که مهمان عجیب را نیم شناسد.  مادرجان

الق مهمان دوستش به روی خود نیاورد و قدم جلو گذاشت و اخاطر خاما به 

 گفت : سالم حاج خانوم خییل خوش آمدین...قدم رنجه کردین. 

 سالم...ممنونم...باعث زحمت.  -

 فقط به من ارد یم داد؟ 

 اشید؟ چطور به مادرجانم لبخند یم پ

ره ش مرا فرستاد یر او با اش مادرجان از نیمه راه دست خانم باکالس را گرفت

 .  وسایل پذیرایی

 ش تکان دادم که یعنن کیست و او چشم غره رفت. 

خانه را گرفتم.  ن  کشیدم و با حایل که واقعا در این اوضاع نداشتم ، راه آشتر
 پوفن

 هایی که  برفر خییل زود دم دادم  چای را به وسیله چایساز 
و کیک فنجاین

 محبوب مادرجان چیدم.  یسصبح با مادرجان پخته بودیم را در ظرف م

 قرار دادم.  ظرف میس میوه ها را هم در ظرف دیگر لنگه همان
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نن در سینن بزرگ مس قرار یباریک چای را با قندان و شت  ر ن های کمکااست

 شدم. ط دادم و رهسپار حیا

 شان را قطع کردند. ند صبحتدمرا که دی 

 رنگ مادرجان پریده بود. 

ت : برو میوه ف اس گو روی تخت قرار دادم و مادرجان یی ح نسینن را میانشا

 هم بیار و بعد برو واسه شام سیب زمینن خرد کن. 

 ابرو باال انداختم. 

ن بود ا  صال؟ چه وقت شام پخیر

 معلوم بود نخود سیاه دلش طلب کرده است. 

 پله ها باال رفتم. ش تکان دادم  و از 

 حق داره بچم.  -

زن باکالس گفت و من نیم نگایه انداختم و رفتم.   پت 

 نوز میانه نشیمن خانه بودم که باز زنگ در خورد. ه

را در   خانه چادری که روی مبل قرار داده بودم را باز به ش کشیدم و راه در 

 پیش گرفتم. 

ن رفتم.   دو پله را پایی 
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 گشودم.   را در 

 و.... 

 که برابر قامتش گرفته بود  دسته گل
 
، هم نیم توانست باعث شود من  بزرگ

 مش. سانشن

 دلم ریخت. 

 دلم ریخت. 

 دلم هزار بار ریخت. 

ورانه ترین اتفاق امروز نابااین که این جا ، در این لحظه حضور داشت ، برایم 

 بود. 

 دسته گل بزرگ در دستش زیادی بزرگ بود. 

 از روی موهای من ش خورد.  در و چا

 ، مهربان تر باریک شد و لب زد که :  چشم های مهربانش

 قربون موهات برم من.  -

 دلم ریخت. 

 لب برچیدم. 

 دلم یم خواست در آغوشش حل شوم. 
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 ببوسمش.  دلم یم خواست ،

 تمام جانش را ببوسم. 

 تنش را به ریه هایم بکشانم.  ی خواست بو  دلم یم

 ود. ش شتن ییم خواست تمام هوایم ، بو 

کنم و او گفت : قربون مهمون دعوت در تکیه دادم تا سقوط ن بهشانه  -

 .  کردنت دختر

 لب گزیدم. 

 کیم کنار رفتم و او جلو آمد و در را پشت شش بست. 

 چقدر الغر مییسر تو یه.  -

 و خم شد و روی موهایم را عمیق و طوالین بویید و بوسید. 

 در بوسه اش مردم. 

 یم خواستم دست گرد گردنش حلقه کنم. 

 مادربزرگا کجان؟  -

 هوم؟ -

بودم و او کفش های کالسیک و شیکش را از پا   ش هنوز محو و مات بوسه ا

 کند و تازه نگاه من به قامتش افتاد. 

DONYAIE
M

AM
NOE



کت و شلوار رسیم و کراوات و دسته گل و موهایی که به زیبایی آراسته شده  

 بود. 

وقت من شبیه کوزیر که در خانه تناردیه ها در فقر و فالکت یم زیسته  نآ

ی از  برابر قامت زیادی ش یک و پیک شده اش ، ایستاده بودم و به خیالم دلتی

 جانش هم یم کردم. 

 حاجیه سلطان خانوم من کجاست؟...مادرجون تو کجاست؟  -

 جوش و خروش افتاد. پ تازه مغزم به ح

 دهانم به قاعده یک کف دست باز شد. 

ون نجهید.   اصوایر اما از میانش بت 

؟!  -  چــــ....جر

و وارد شوم و من شوک شده راه گرفتم تا میان  اشاره زد که قبل از اخندید و 

 سالن. 

 را اشاره زدم.  طحیا دستمادربزگش را گرفت و من با  باز شاغ

قبل از راه گرفتنش به سمت رایه که نشانش داده بودم ، خم شد و لب هایم 

انه ه و عمیقش را به جانم  ا به میان لب های کشید و بوسه کوت را خییل غافلگت 

 اند و بعد تنهایم گذاشت. ز نشاند و زانوهایم را لر 
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ایمو با بقیه یم  البته چند قدم رفته ، به سمتم چرخید و گفت : من چ

 خورم...امتیاز این مرحله رو عمییییق میخوام. 

 و رفت. 

 و من ماندم. 

 ر در خواب راه یم رفتم. ک ساعت بعدی را انگایمنن که تمام 

و دیدن من در آن وضع ، دستم  نمنن که مادرجان به محض حضورش در سال

 را کشید و با غر و لند کشاندم تا حمام. 

 انم که : جبه   منن که مادرجون تویپد 

چیه شبیه فلک زده های شوهرندیده وایسادی این وسط؟...دوش   -

 ... خوب بپوش...تا وقنر هم صدات نزدم دیگه از اتاقت   باسلبگت 

ون نیا.   بت 

 به بودن غیاث میان خانه مادرجانم فکر یم کردم.  آب و رفت و من زیر دوش

 به بودن مادربزرگش. 

سش ، چشم هایش یم خندید.  هب  مادربزرگ خودم که در پس تمام استر

که مادرجان حمام کوتاهم ، سشوار کشیدن موهایم ، پوشیدن کت و دامنن  

 ول نکشید. طروی تخت گذاشته بود ، یک ربــع هم بیشتر 
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 مینا در اتاق را یی هوا گشود و نفس نفس زنان خودش در اتاق انداخت  
و وقنر

 من نیست.  ن، تازه فهمیدم این ناباوری فقط از آ

وهرت توم پیدا  شبیا بزن تو صورتم تا این عالقه ای که به   آنقر  ترو  -

ه...این کارا چریگ چیه یم کنه یه دل یم بره داداش  تر شده از شم ب

 المصب ما؟

 شیده شد. لب هایم ناباور ک

 چرا اینجان؟  -

 همه دارن میان.  -

 چرا؟ -

 ت کرده شما رو واقیع بستونه. چون آقا غیاث نی -

 تم. سلبه تخت نش 

ن پایم زانو زد. مینا پا  یی 

 دست هایم را در دست گرفت. 

 اشک من چکید. 

 راضن نمیشن.  -

 میشن.  -

 نمیشن به خدا.  -

 میشن به خدا.  -
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 من یم دونم.  -

رسه لندهور داره چه پ من هم یم دونم...بابات زنگ زد...گفت این  -

...گفت غلط کرده...گفتم حاال ...من هم گفتم عاشقه ؟ غلیط یم کنه

که کرده...گفت میام حسابشو یم رسم...گفتم باشه....یه کم هیچر  

مه ...گفتم واال فقط ؟نگفت بعد گفت ...گفت مطمئنن عاشق دختر

 . ن  من که نه...همه مطئین

 م هایم دیگر دست من نبود. رش چشبا

 مامان اون راضن نمیشه.  -

خوشحال اومده این جا...پس  که من دیدم دیگه خییل   واال غیایی  -

 خیالش راحته. 

لوی آینه بنشینم و صورتم را به سلیقه جو بعد با ترسر مینا که مجبورم کرد 

ن دست برداشتم.   خودش بیاراید ، کیم از گریسیر

س رو به مردن بودم.   از شدت استر

 من و غیاث چه یم شود.  ینیم دانستم ته ماجرا

 دانستم که تا ته دنیا ، غیاث عشق من خواهد ماند. اما این را یم 

وش  گدقیقه و همهمه ای که از پشت در به   تسصدای زنگ در به فاصله بی 

 یم رسید ، به قدم روی من میان اتاق یم افزود. 

 االیی داشت. همهمه انگار صدای ب
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 شاید یک بحث کوتاه. 

 شدم.  یمجه ن و من زیاد مت

 چون مینا نیم گذاشت. 

 بود.  تنم یخ زده

 ته بود. عرق شدی از پشت کمرم راه گرف 

ی تایپ بو مینا مستاصل گوش به در چس ن  . یم کرد انده و دائم در گوشر اش چت 

 جر شده مینا؟ -

فعال که همه اومدن...خونواده غیاث...خونواده تو...خاله  -

 ها...عموها...همه. 

 ش خوردم گوشه دیوار و نشستم. 

 کرده بود؟ این همه آدم را برای چه جمع  

 گفت آبروریزی یم شود؟  نیم

 االن جر میشه مینا؟ -

 فعال که حرفن نیست...اووووه...میگن عروس بیاد.  -

 در جا جهیدم. 

صدای تق در آمد و من بعد از روزها ماماین که زیباتر از همیشه با آن چادر و  

 روشی خوش رنگ برابرم ایستاده بود را با نگاه اشگ ام دیدم. 
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 اخم ریزی داشت. 

 سالم خاله.  –مینا 

 سالم عزیزم...خورشید؟  –مامان 

 سالم مامان.  -

 نگاهم کرد. 

 حالتم انگار زیادی بیچاره وار بود. 

ون...زشته منتظرن.  -  سالم...روشیتو ش کن بیا بت 

 مامان؟  -

 اشت. سمتم قدم برد

 دست سمتم دراز کرد. 

 م. دستش را با ناباوری لمس کرد

 به لب بردم. 

 بوسیدم. 

 مامان بودم. من دلتنگ 

 دلتنگ بغل گرفتنش. 

 . دستم را کشید 
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 برخاستم. 

 در آغوشم گرفت. 

 بوسیدمش. 

 اشک داشتم و ترسر زد که : 

؟...فعال که پرسه انگار قشون   –مامان  گریه نکنیا...مگه همینو نیم خواسنر

از مادربزرگش بدتر از خودش... کشیده...پررو پررو هم ش مجلس نشسته... 

 داشته و نداشته نوش یه میگه...نیم دونم دلخوش جر هسنر تو؟  همه کماال 

 مان شد. ز  خنده مینا و لبخند من هم

مامان تاکیدهای آخرش ار که به کار بست ، شال گلبیه رنگ را روی موهایم 

 رایه سالن شدم. کشیدم و 

 مینا به انتخاب خودش در اتاق ماند. 

 عمیقر کشیدم. قبل از رسیدن به سالن در راهرو نفس 

 دست به سینه ام گرفتم. 

 قلبم با شعت هزار یم زد. 

 با امید به خدا پا به سالن گذاشتم. 

 یک لحظه همهمه با حضور من آرام گرفت. 
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 همه نگاه ها به سمتم کشیده شد. 

 قریب به پنجاه نفر در سالن خانه مادرجان گرد هم نشسته بودند. 

وار غیاث نشست و بعد از نگاهم بدون اذن ابتدا در چشم های مهربا ن ن و هت 

 مکنی گذر کرد تا نگاه بابا. 

 بابا اخم ریزی داشت. 

 آرام رو به جمع سالم گفتم. 

ن  مادربزرگ غیاث قبل از همه گفت : سالم دختر قشنگ...بیا اینجا بشی 

م.   دختر

س در چشم های مادرجان که سمت دیگر سالن نشسته بود ،  نگاهم با استر

 زد که بروم بنشینم کنار حاجیه خانم.  نشست و مادرجان اشاره

مادر غیاث سمت درگت  مبل سه نفره نشسته بود و من باید میانشان یم 

 نشستم. 

 این بدترین اتفاق ممکن بود. 

 مادر غیاث از ابتدای قدم گذاشتنم سمتشان ، اخم هایش بیشتر شد. 

 قبول نیم کرد. این زن هیچ گاه مرا به عروس بودنش ، 

ن هموار یم شد. حاال هر   چقدر هم که همه چت 

 نگاه این زن انگار قرار نبود از نفرت به من دست بردارد. 
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 نشستم. 

عث شد چشم از دست های به عرق نشسته ام بردارم و  سنگینن نگاه غیاث با

 کنم. زیر چشیم نگاهش  

در غفلت همه که درگت  تعارف و حرف های مسخره بودند ، چشمک ریزی به  

 جانم زد. 

 نا برداشت. حایم کیم انلب ه

یید وقنر مادر غیاث میان سوال مادرجان درباره شغل  پا اما این انحنا دیری ن

 د. مغیاث ، به حرف آ 

 تنم یم لرزید. 

 ترسیدم حرفن بزند.  یمیم لرزیدم چون 

 آبرویمان بریزد. 

 و تمام رویاهای بافته من پنبه شود. 

ن داره...و گپرسم بن –مادر غیاث  ییل خوبه...ما خییل ع مالیش خضاه ماشی 

 آرزوها براش داشتیم. 

 به قلبم چنگ انداختند. 

ن انداختم.   پایی 
دم و شم را بیشتر  ناخن هایم را کف دستم فرسر
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، زن   ها همیدند که منظور مادرش از آرزو م های مجلس نفدشاید بافر آ

ی   ست اما من فهمیدم. بهتر

ادامه حرف حاجیه سلطان خانم هم فهمید که شفه مصلحنر کرد و در 

ش گفت که :   دختر

 یکالبته که کاش خدا قلب آدما رو به هم نزد –ه سلطان خانم جیحا

  
 
کنه...وگرنه که همه یم دونن همه دار و ندار من به خاطر نگهداری همیشگ

بابت آینده مایل خورشید جان  از به غیاث برسه...خیالتون  هغیاثم از من قرار 

..درس نخوند...آرزوی ما این بود  راحت باشه...پرسم هم پرس بدی نیست. 

ت داشت و   تحصیل کنه...دکتر بشه...مهندس بشه...اما نشد...چون غت 

ه...دست جلو احدی دراز  خواست خودش زیر بال و پر خواهر برادرشو بگت 

وع کرد و خودش تونست برسه به جایی که کمتر کیس تو  ...با یکم پول شر ن نکین

دای خودم بیشتر حواسش بهم سن و سالش هست...واال غیاث از اوال 

 ه...خییل بامحبته. یبتح بام چههست...ب

 حق داشت که اینقدر با افتخار از غیاثش بگوید. 

 غیاث به حق که با محبت ترین آدم دنیا بود. 

 قلب ترین.  خوش

 . پشت یک نقاب
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دختر من خییل عزیزه...رو ش ما جا داشته...خورشید خونمون   –بابا 

ن که؟ نمون بو بوده...نور خو   ده...متوجهی 

 حرف بابا بغض به گلویم نشاند. 

 انده بودم. کدل همه را ش

 دل همه را خون کرده بودم. 

 کرده بودم.   دشمنخانواده ها را 

 نگار در یک نمایش مسخره نشسته بودند. او همه 

و به چشم های   مامان غیاث تکاین خورد و من گردن به سمتش چرخاندم

ه شدم.  ه ام بود با چشم های پر آبم خت   ناراحتش که خت 

ه نگاهم لحظایر ماند و بعد قبل از ح  جیه خانم به حرف در آمد که : اخت 

 انشاال نور خونه شما یم مونه و نور خونه پرسم میشه.  – در غیاثما

 تکان خوردن غیاث را حس کردم. 

 لبخند غزل را دیدم. 

 س غفور به موهایش را. استر  ا دست کشیدن ب

 قلبم انگار نیم زد. 
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خنر خورشید خانم میدم...هر ب من هر تصمینن نیاز بشه برای خوش  -ثغیا

 .  تضمینن

 م. ز به حرف در آمدن غیاث باعث شد نگاه به سمتش بدو 

 م بود. اچشم هایش آر 

 و انگار راحت تر نفس یم کشید. 

 او هم ترسیده بود. 

 یم فهمیدم. 

 فهمیدم. من تمام غیاث را یم 

 را.  بودنشتمام 

 دیگه پرسم هر تضمینن بخواین هم میده.  –حاجیه سلطان خانم 

 و با لحن شوخش ، همه به خنده افتادند. 

مادرجان هل زده از جا برخاست و گفت : پس من برم یه چای دیگه بیارم 

 خدمتتون. 

یی زحمت خورشید جان بیاره که بیشتر به ما بچسبه  –حاجیه سلطان خانم 

 ن چای. ای

یک لحظه روی حاجیه خانم ماند و بعد روی مادر غیاث چرخید و او با  منگاه

 د حرف مادرش را داشت. یهمان اخم ریزش تای
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خانه را با  ن  اجازه ای در پیش گرفتم.  راه آشتر

ن مامان همراهم رایه آ  خانه شد. شتر

سپر  ایستاده بودم و  خانهشتر گوشه آ،  گوشه ناخنم را به دندان کشیده   استر

نگ نصیب استکان های کمرباریک یم   ،  کرد به مامان که با دقت چای خوشر

ه بودم.   خت 

ن فتنگ  -  داره.  ه بودی نمایشگاه ماشی 

 خـــ...خب...فکر نیم کردم مهم باشه.  -

 اخم کرد. 

 ...مادربزرگش شاعر. فرهنگیهنگفته بودی مادرش  -

 کردم مهم باشه.   نیمخـ...خب فکر  -

 چرخید و دست به کمر زد و صدایش را به زیر کشاند و توپید که :  به سمتم

 تو نظر تو جر مهمه؟  -

 خـ...خب....خودش.  -

 اخم هایش بیشتر شد و حرض تر گفت : مگه خودش سوای از ایناست؟ 

خانه دوختم و پاسخ دادم که : گزیدم و نگلب   ن  اهم را به شامیک کف آشتر

بوین داره...خودش ه مامان...خودش غیاثه...خودش قلب مهر ر آ -

حواسش هست من چه غذایی دوست دارم...چه گیل دوست  
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 دوست دارم...خودش یعنن هموین 
 
که اون جا تو   دارم...چه آهنگ

خودش غیاث ، دو دو یم زنه منو ببینه...مامان  سالن نشسته چشاش

ن   قشنگه...حاال من بگم خونوادش الن...بلن...نمایشگاه ماشی 

ن داره...خو داهر...زم ی پیدا ی  نه داره...تو اصل عشق من توفت 

ن مرد ورشسکته شده...بلند  یا ممیشه؟...نمیشه...من یم دون

شده...جنگیده...اما برام این مهمه که به خاطر خونوادش 

جنگیده...به خاطر خواهرش...برادرش...به خاطر این که مغازه بخره  

ین پاساژ شهر واسه داداشش...نه خودش...خواهرش نه نشنوه  تو بهتر

وقنر خواسته داره نه خودش...من خود غیاثو دوست دارم...هموین 

م...هموین که از وقنر پا   منتظرهکه تو سالنه...هموین که  من چای بتی

ن غیاثو   گذاشتم تو سالن نگاش از روم برداشته نشده...من همی 

دوست دارم...غیایی که شوهرم بود و دست بهم نزد...غیایی که فقط  

ام نصیب  م کرد...غیایی که مواظبم بود...غیایی که عاشقمه. احتر

 کف کنده و رایه صورت مامان شد. نگاهم با خجالت از شامیک های  

 مامان اخم داشت. 

 اما من یم توانستم لبخند پس چشم هایش را ببینم. 

؟ -  خییل عاشقیسر

 خییل.  -

 مادرشوهرت دوستت نداره.  -
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 غیاث دوستم داره.  -

 سخت میشه زندگیت.  -

 با غیاث آسون میشه.  -

؟ -  مطمئنن

 مطمئنم.  -

 حرف هایم را زدم. 

 آرام بودم. 

م.   مامان ترسر زد سینن را بتی

ن بود.   سنگی 

 جلوی همه سینن را گرفتم. 

 غزل با لبخند و امید برداشت. 

 بسیار الغر شده بود. 

 فور هم با چشمک برداشت. غ

 برادرشوهر عزیزم بود. 

 حاجیه خانم یک وری خندید. 

 یم داد. خنده اش روح 

 مادر غیاث نگاهم نکرد. 
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 آوردم.  یمدلش را به دست 

 بابا نگاهم نکرد. 

 دلش را به دست یم آوردم. 

 مادرجان با اشک شوقش برداشت. 

 قلبم از خوشر اش ماالمال از خوشر شد. 

 . بافر افراد جمع آرزوی خوشبخنر کردند 

 زیبا بود. 

 برابر غیاث ایستادم. 

 . ش باال گرفت 

ه چشم هایم آخرین استکان را برداشت و لب زد که :   خت 

 مبارکمون باشه.  -

 شد.  باورم نیم

 . ن  این یک دفعه ای درست شدن همه چت 

ن شبیه یک رویا بود. شدن  این در یک شب درست  همه چت 

 ات ش جایم نشستم. حظناباورتر از تمام این ل

ون کشید.   حاجیه خانم از کیفش ، جعبه کوچگ بت 
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 گفت : با اجازتون این هدیه ناقابل ماست برای عروس قشنگمون. رو به بابا  

 لب گزیدم. 

ن انداختم.   ش پایی 

 مگر یم شد؟ 

 مگر امکان داشت؟

ان یم کنیم.  –مادر غیاث   البته انشاال تو جلسه بعدی ما جتی

 گرچه در صدایش نرمش نبود. 

ار گرچه از من  ن  بود.  بت 

ام ق ایناما گویی برای   . ل شده بود ائمجلس احتر

ش از وقنر ح ام حزد ، ااجیه خانم ترسر  ائل شد. قتر

وزه را در انگشتم انداخت و نگاه من یی اذن شنگحاجیه خانم ا ن فت   با نگی 
تر

 سمت غیاث کشیده شد. 

 ه بود. یدو غیایی که انگار روزها د

 روزها سخنر کشیده بود. 

 سیده بود. تا به این نقطه امن ر 

وط دارم.  البته من یه –بابا   شی شر
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 گارد مادر غیاث باز باال رفت و شق ور ق در جایش نشست. 

 بفرمایید.  –حاجیه خانم 

ن ما به شما  –بابا  با خود آقا غیاث صحبت یم کنم...اگه مساله ای نبود بی 

 اطالع میده. 

 حاجیه خانم لخند زد و غیاث شی به تایید تکان داد. 

 چه نوین افتاد تو دامنم. گفت :   مادرغیاث اما آرام و و زیرلب

 دلم شکست. 

ن بار در این چندماه دلم شکست.   برای هزارمی 

 جان کندم تا اشک نریزم. 

م.   جان کندم تا نمت 

جلیس که زیباترین مجلس دنیایم بود ، تمام دردم را باال مجان کندم تا میان  

 نیاورم. 

 ن و آشنایی گذشت. مابافر مجلس به گفت

انم و مادرجان ، با یک هم دسنر زیبا و آچمزگونه من و خ یهاین میان هم حاج 

 غیاث را فرستادند حیاط برای یک صحبت کوتاه. 

 . کنار غیاث که روی تخت نشستم ، آرام دستم را گرفت
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 دستم را به لب هایش برد. 

 بوسید. 

 همان حوایل انگشتر نشانم را. 

 من فدات بشم؟  -

 خدانکنه.  -

 چشم هایش نم داشت. 

هر روز هر روز رفتم تو مست  بابات...حرف زدم...دلییل آوردم...منت   -

کشیدم...اما یم ارزید....یم ارزید که االن این جا باشم...کنار تو...دلم  

تت ازم. و که دیگه خآروم باشه   ...کیس نیم گت   رشید منن

 چشم هایم یم بارید. 

ه چشم هایش بودم.   خت 

 چطور راضن کردی؟ مامانتو  -

قسمش دادم...به خاک بابا قسمش دادم...هیچ وقت قسمش نیم  -

 دادم. 

 دلم لرزید. 

 بود.  شقسم خاک پدرش خط قرمز 

 برای من خرجش کرده بود. 
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 برای من... 

 غیاث؟  -

 جون غیاث تابنده من؟ -

 دوستت دارم.  -

 نفیس عمیق کشید و در پاسخم گفت که : چشم بست و 

ن گذشته - ینم...من با تو هموین  من ویل از دوست داشیر ...من با تو بهتر

 ام که میخوام...من عاشقتم خورشیدم. 

 خورشیدیم که گفت ، دلم را بیشتر لرزاند. 

 کاش یم شد بغلت کنم.  -

 چشمک زد. 

 خندید. 

 اوه اوه حیا کن یکم.  -

 شوهریم خب.  -

 شوهرتم خب.  -

 خیایل گفت که 
 
من هم نفیس عمیق این جمله را با چنان آرامش و آسودگ

 کشیدم. 

ن شد.   کم کم وقت رفیر
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م گفت : یم بینمت...اگه گوشیتو دادن زنگم  اغیاث لحظه خداحافیطن ، آر 

 بزن...بیدارم تا نیمه شب. 

 م و چشم بستم. لبخند آرایم زد

ن مرا بوسید و دم گ هیجحا  شم گفت که : و خانم هم دم رفیر

چه منو بردیا...حق هم داره بچم...مراقب نور چشیم ما که  ب خوب دل  -

 یر باش...خداحافظت مادر. دخو 

 غیاث برابرم ، جمع شد.  خنده ای که رو لب هایم بود با حضور مادر 

م با  نگاهم انگار زیادی مشهود بود که مادر غیاث گفت : باید صحبت کنی ترس

م. هم...فردا میام دنبالت...   اجازتو از مامانت یم گت 

 چشم.  -

 احافیطن گذر کرد. دام گذاشت و با خ شانهدست ش 

غفور هم با لبخند و شبت خوش زن داداش ، مرا به لبخند نشاند و غزل مرا 

 محکم در آغوش گرفت و کنار گوشم گفت که : 

م...دعاتون کردم...دعام  روزا این  - ه...امروز دیگه خییل بهتر حالم بهتر

 کن. 

 بوسیدمش و رفت. 
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امه اش که ختی  ر از شب ماندنش یم   خانه از مهمان خایل و مینا هم با ست پت 

 داد از اتاق خارج شد. 

مامان در حال جمع و جور کردن سالن پذیرایی ، رو به مینایی که یک ریز سوال  

و دادیم رفت.  یم پرسید ، گفت : هیچ ن نشده خاله جان...دختر  چت 

 ید. د خن خوش حالمینا 

 من هم خندیدم. 

 بابا اما ترسر زد که : 

 ویل ما هنوز خورشیدو نبخشیدیم.  –بابا 

 مینا لب هایش همراه بارش چشم های من آویزان شد. 

 آخه عمو.  –مینا 

ه صورت ناراحتم گفتروی م ینا مبابا یی توجه به  :  بل تک نفره نشست و خت 

ن و زمون زدنش نشون داد  اینیعنن اونقدری که  ن و به زمی 
پرس با اومدن و رفیر

دلم باهاتون صاف نیم شد...االن هم دلم   بد اتو رو بد میخواد...وگرنه که تا 

م به ما دروغ گفت...از اعتماد ما سوء استفاده کرد...حاال حاال   چرکینه...دختر

بابا...حاال حاالها باید بری بیای مثه   ید  بیسر خورشها نباید انتظار داشته باشر 

 .  شوهرت منت بکیسر

 مینا از خنده شخ شده از پشت بابا رد  شد و مامان را هم به خنده انداخت. 
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 دلقک اعظم دنیا بود. 

 منده و ممنونتم بابا. من تا عمر دارم شر  -

 ش تکان داد و من با قلنی که از خوشر شریز بود ، به کمک مامان شتافتم. 

 ظرفشویی قرار دادیم و مادرجان در حال سفارش  در با مینا ظرف ها را 
ن ماشی 

ون از لم را یغذا به رستوران ش خیابان ، گوشر موبا اهن بلند ش بت  جیب پت 

 . کشید و روی کابینت قرار داد و گفت : بابات داد بدم بهت 

 مینا رقص گردن آمد و چشم های من درخشید. 

ن کشید که :   مادرجان هم صدا پایی 

مردمو از خواب نندازی مادر...وقت زیاده   حاال تا نیمه شب پرس  –ان جمادر 

 واسه این کارا. 

 مینا پر شتاب خندید و من مادرجان را در آغوش کشیدم. 

.  ها  سامشب اقیانو   اشک داشتم از خوشر

 ممنون مادرجون...ممنونم واقعا.  -

...واال این پرسه که بد جاشو تو   –مادرجان  دیدی گفتم باید صتی داشته باشر

دل من باز کرده...اصال یی هوا که مادربزرگشو واسه زمینه چینن خواستگاری  

 یهوییش فرستاد دلم ریخت...ویل خوب سیاسنر داره...خوشم میاد ازش. 

 زدم.  لبخند 
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ون زد ، مینا غرق خوشر دست هایم را گرفت و هر  خانه بت  ن مادرجان که از آشتر

 دو چرخیدیم. 

 یم خندیدم. 

 یم رقصیدیم. 

 و دل من قرص بود. 

 ****** 

 غیاث؟  -

 جونم تابنده جون؟...بگو که هالک خوابم.  -

م من...بخواب.  -  بمت 

 تو بگو حرفتو من بعد با صدات بخوابم.  -

ن فردا میان دنبالم.   مامانت -  گفیر

ن ب    سطلعت جون پاوه اوه...  - قراره از فن جر استفاده کنه از همی 

 بسم هللا. 

 غیااااااث؟ -

هرت میخواد باهات بره دور دور ببینه شو خب جر کار کنم؟...مادر  -

؟  چطوریایی

 غیاااااااث؟ -
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نیست....مهربونه...گرچه حرف  یجوووووون غیاث؟...مامانم آدم بد -

هات ابراش مهمه...اما اگه دوستت داشته باشه...بمردم خییل 

 خوبه...تو دلش جا باز کن. 

 مسخره.  -

حاال الالیی بگو..من بخوابم...دلم تنگ شده ش بذارم روی پات ،   -

ه.   نگات کنم خوابم بتی

 لبخند زدم میان حرص خوردن هایم. 

مان ز  ت هزاران احساس و عشق را به من همنس غیاث در آن واحد یم توا

 بدهد. 

 من الالیی بلد نیستم...ویل یم تونم تا خود صبح بهت بگم عاشقتم...  -

 بگوووو.  -

 دوستت دارم.  -

 من هم...  -

 دوستت دارم...  -

 من هم...  -

 و بار بیستم بود که صدای نفس های عمیقش در گوشر پیچید. 

را قطع کردم و به مینایی که در عجیب ترین  تماسنفس عمیقر کشیدم و 

ان خواب داشت ، خوابیده بود و دهان به قاعده  حالت ممکنن که یک برسر امک

 ، نگاه انداختم.  دهانه یک تونل گشوده
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 پتو را روی تنش مرتب کردم. 

 امشب خواب از چشم هایم فراری بود. 

 راه گرفتم میان سالن. 

ن یم خواست.   دلم کیک پخیر

ی که به قول مامان داشتم و عایل بود.   تنها هتن

 گرفت.   کرد دوساعنر زمان  هکیک کاکائویی و گاناشر که تهی

 کیک شد شده را در ظرف مخصوص درون یخچال گذاشتم. 

 فردا برای غیاث چند تکه ای یم بردم. 

 دوست داشت. 

ن را هم   دیدم.  یم باید حسنا و رامی 

 حسنا که انگار حالل زاده بود که ساعت چهار صبح پیامش روی اسکرین افتاد. 

 " خورشییییید بیدااااااری؟؟؟؟"

 گرفتم. با خنده تماس  

 جیغ یم کشید. 

ن یم آ  د. مصدای رامی 

یک یم گفت.   او هم با خنده و صدای خواب زده اش تتی
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کشید و گفت : خویی   دستشحنر میان جیغ کشیدن های حسنا ، گوشر را از 

 خورشید؟ 

 خییل خوبم.  -

تیم درست میشه...غیاث خییل تالش نسکر...یعنن یم دو روش خدا  -

ن و زمان کرد...رفت...اومد...نذاشت بفهیم..  .به زمی 

اال اینقدر عاشق و شاد حزد...خداروشکر...خییل دوستت داره...تا 

 ندیده بودمش. 

 لب گزیدم. 

 از اشک تر شد.  هایمشم چ

ن واقعیه؟  -  رامی 

 خییل واقعیه.  -

 ممنونم....ممنون که باعث شدی باهاش آشنا بشم.  -

یه روزایی خودمو لعنت کردم...یه روزایی از این که باعث حال بدت  -

ار شدم...اما االن خییل خوشحالم خورشید...انگار بو  ن دم از خودم بت 

 همه اون روزا یه خاطره دوره...االن خییل قشنگه. 

 لبخند زدم. 

-  . ن  ممنون رامی 
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کنه...این بار تو یم  ت خ همه رو خوشب غیاثخوشبختش کن...  -

 خوشبختش کن. 

 گوشر را قاپید . تک خند بغض داری زدم و حسنا  

 شد یهو؟جر شد خورشید؟...جر  -

 نیم دونم.  -

ن موزمار یم دونستا...نیم گفت به من.  -  این رامی 

 االن خییل خوبم حسنا...فقط کاش تو هم بودی.  -

 صبح میام...میام ببینمت.  -

-  .  عرص بیا...صبح با مامان غیاث باید برم جایی

 اوه اوه.  -

 . و دقیقا اوه اوه

 ******* 

ن آزرای بان قلبم را از لحظات پیش   سفید رنگ  ماشی  که برابر پایم ایستاد ، ضن

 باالتر برد. 

ه بردم.   دست به دستگت 

 سوار شدم. 

 فرمان نشسته بود.  پشتمادر غیاث خوش پوش و با حجاب کامل ، 
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 سالم آرایم گفتم. 

 سالم.  -

؟  - ن  خوبی 

؟ -  تو خویی

 ممنونم.  -

 صبحانه که نخوردی؟ -

 نه.  -

 خوبه.  -

 شد.  یمموزیگ پخش 

ن در ما کوت کامل دقایقر در حرکت بود و من در تمام این مدت ، به  س شی 

ه یم نگریستم.   دست هایی که به عرق نشسته بودند ، خت 

ن نگه داشته  ا اسمش را شنیده بودم ، ماشی  برابر یک صبحانه خوری که اخت 

 شد. 

ن پیاده شدم.   با اشاره زن همراهم ، از ماشی 

هایش را عمال زنان اشغال کرده   همراهش ن وارد صبحانه خوری که تمام مت 

 بودند ، شدم. 

ن دو نفر ای برابر هم نشستیم.   پشت مت 

 عدش دوست داری؟ -
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 بله.  -

 به گارسوین که سمتمان آمد ، سفارش دو کاسه عدش و مخلفات داد. 

ه بودم.   همچنان به دست هایم خت 

 ر تو من چطور زین ام؟ظتو ن -

 یم باال کشیده شد و تا صورتش راه گرفت. اه تنگاهم از دس

 در هم شکسته بودش. 
 
 صورت زیبایی که غم زندگ

 . زد موج یم  هشنر که در نگا یقد بلند و مدیر 

 یه مادر...یه مادر نگران.  -

 انتظار این جواب را از میان لب های من که با مکث گشوده شد ، نداشت. 

 واقعا نظرت اینه؟ -

 واقعا.  -

 چه هامو اذیت یم کنم ، به نظرت نیومده؟یعنن این که من زیادی ب -

نه...نه چون...چون غیاث میگه شما چندساله تنها تو این شهر   -

 یال کوچیک ترین حاشیه ابحرف هزارتا آدم که دن ک...با چیکو 

ن ، مواظب بچه هاتون سه ارین...شاید من هم اگه بودین یر ن ...از من بت 

ار بشم...شاید اگه شر  ن شما رو داشتم   ایطجای شما باشم از خودم بت 

م هنوز ازدواج  نیم به الق بخوره طبرچسب  نکردهخواستم دختر
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پیشونیش...من نیم تونم جای شما باشم...هیچ کس نیم تونه...اما 

کنیم اما یه وقتایی   یمفقط اینو یم دونم که ما جووونا یه وقتایی اشتباه 

یم...من اون شب تصمیم گرفتم کیس که   هم بهتر تصمیم یم گت 

دن اوضاع روحیش یم  شاز میون یه مهموین که باعث بدتر  عاشقشمو 

شد نجات بدم...بد موقیع بود و نبود ، شانس باهام یار بود و نبودو 

گرفتم برای مردی که عاشقشم به خونوادم    تصمیمنیم دونم...اما من 

دروغ بگم...بابام شکست...مامانم نگاه تو روم ننداخت...اما سخت تر  

 فکر کردین من باعث تمام رنج و غم ا ماز همش این بود که ش

ین ماه هایی رو که با زجر یط کردم رو  غیاثم...ایرادی نداره...من تمام ا

نشستم...االن که شما  جا این یم کنم...اما االن که  وشفرام

 ... ن اف صیم دونم که شاید هیچ وقت دلتون با من  اینو برابرمی 

اندازه غیاث براتون نشه...اما من قراره دوستتون داشته باشم...به 

ران بشم...غصتونو بخورم...مامان من هیچ وقت رابطه خییل خویی گ ن

با خونواده بابام نداشت...من از بچگیم دوست داشتم با خونواده 

همرسم رابطه خویی داشته باشم...تالشمو یم کنم...شاید شما هیچ 

 وقت از من خوشتون نیاد...اما من تالشمو یم کنم. 

 دانم چطور توان این همه حرف در من ایجاد شد.  نیم

 اب کردم. خخر انتآاما یم دانم که جنگ اول را به از صلح 

 م. یم زد من باید حرف هایم را 
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 اگر نیم زدم یی شک تا آخر عمرم به خودم مدیون یم شدم. 

 سکوت بینمان به درازا کشید. 

 گارسون غذایمان را آورد. 

نگاهم غرق صورتش  ، من قاشق میان کاسه ام چرخاندم و با حرف مادر غیاث 

 شد. 

غیاث برای من سوای همه است...اصال غیاث همه قلب منه...غفور   -

 من بوده...برا
 
خییل  شو غزل چشمام...غیاث از بچگیش دلیل زندگ

ت بشه...یم وش بخ آرزوها داشتم...یم خواستم تحصیل کنه...خ 

ده شوهر خدابیامرزم حق هیچ نظریو ندارم خواستم وقنر تو خونوا

حداقل بچم برای حرفام تره خرد کنه...غیاث تا قبل اومدن تو به  

ه برام....اما تو  ند ز  گیش همه کاری برام کرد...االن هم بگم بمت  یم مت 

ی که من مخالفشم و او خواسته...اگه درس  ن ...تنها چت  خط قرمزشر

ر بود وقنر باباشو خاک یم و نخوند واسه فوت باباش بود...چون مجب

تر شدن  ه وایسه واسه ب کردن و طلبکارا در خونمونو یم زدن اون یه تنه

ایط...  غیاث نور چشم همه هست....مادرم همه نوه هاشو دوست  شر

داره اما غیاث همه امیدشه...خواهرام...برادرام...دوسش دارن...اما 

زیز بودنش  خونواده شوهرم همیشه منتظر شکست غیاث بودن...از ع

اومد...یم ترسم به خاطر تو شافکنده بشه....حق  یمبدشون 
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دارم...ندارم؟...تا حاال شش باال بوده...تا حاال هیچ کس نتونسته  

 ن کارو کردی...اما... البهش بگه چرا ف

ه   وش بختشخاگه  -  باال بگت 
؟...اگه باعث بشم ششو بیشتر کنم جر

؟  جر

؟ گا  -  ه نتوین جر

 بشه.  م....همون طور که جون کندم تا عاشقشمن همه تالشمو یم کن  -

 خییل دوسش داری؟  -

 خییل...  -

تو نبودن تو باشه بری و پشت شت   خوش بختیشکه اگه   اون قدری -

؟   هم نگاه نکنن

م.  -  اگه یه روزی حس کردم این طوره مت 

 ؟ اگه من بگم االن برو  -

م.  -  اگه خودش بگه مت 

 زدم. بغضن که دم به دم بیشتر یم شد حرف یم  با مدت  تمام

د.   با بغضن که باعث یم شد قلبم درد بگت 

 غذاتو بخور. خوبه...  -

 میل ندارم.  -

بخور...به خودت برس...عزیز غیاث باید به خودش برسه...چون عزیز  -

 ماست. 
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 چشم هایم تر شد. 

 ناباور نگاهش کردم. 

مبارکتون باشه...مبارکمون باشه...از ازدواج غزلم که شانس  -

 االن بیاریم.  نیاوردیم...انشاال 

 لبخند زدم. 

 برخاستم. 

ارادی  خم شدم و در آغوشش گرفتم.  غت 

 دستش را نوازش وار روی کمرم کشید. 

 حق داره غیاث عاشقت بشه.  -

 خندیدم. 

 . خندیدمریخت ،  یمک هایی که شمیان ا

*****                                  

 هندوانه های برش زده را درون دیس به زیبایی چیدم. 

ن توی تراس قدم برداشتم.  سمت  مت 

م تکمیل شد.  ن  مت 

 آجیل. 
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 کیک. 

 میوه. 

ی و قوری چای هم روی وارمر بود.   کتر

 مینا با اندام الغر شده اش از در گذشت. 

ن ع   ه بودم ، برق زد. د انه ای که چیرص چشم هایش به دیدن مت 

 گرفت.   نیماز بعد از عمل اسلیو معده اش ، دیگر خییل به خودش سخت 

 صدا بلند کرد که : 

 بچه ها بیاین تراس...تابنده خانم برامون تدارکات دیده.  –مینا 

 . کرد   یمتابنده ای که این روزها ش زبانش افتاده بود ، کفری ام 

 ترین بود.  مسخرهمثال ادای غیاث را در یم آورد و یی شک در این اتفاق 

ن و حبیب از در گذشتند.   حسنا و رامی 

ن نشست و  حسنا  ن ر با خوشحایل پشت مت   ابرو باال انداخت که :  امی 

ن   ای خدا یگ به داد ما رسید.  –رامی 

 اش انداخت.  مینا نشست و دست پشت صندیل حبیب با خنده کنار 

 نر مینا از حبیب خییل بیشتر بود که نگاه هم به صورتش نینداخت. ناراح
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روزها روزگار خویی را نیم  این، اشقانه ع بعد از سه سال دوسنر و روابط

 گذراندند. 

ی مدنظر آن ها رفته بود و  حبیب به اجبار خانواده اش به خواستگاری دختر

 مینا از همان روز دیگر مینای گذشته نبود. 

 باشد.  سیع یم کرد ،

 نبود.  ما ا

 نتظار دیگری از این رابطه داشت. ا

 که حبیب در آن زیادی پررنگ نبود. از این رابطه سه ساله ای  

 ناراحت بودم. 

 من هم از حبیب ناراحت بودم. 

 نگشته بود. غیاث هنوز به خانه باز 

ن را رایه سالن کرد. ر ا و ورا ، حسنگریه ح  یصدا  امی 

گردن مینا انداخت و او  با من خییل یی تعارف تر بود که دست گرد   انگار حبیب 

زیر  مینا خواست گونه اش را ببوسد که   را سمت خود کشاند و با مسخره بازی

 دستش زد. 

 نفس عمیقر کشیدم و خواستم از تراس بروم که مینا توپید که : 

ی؟ -  کجا مت 
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م یکم حرف بزنید.  -  مت 

ی که تموم شده دیگه حرف زدن نداره. نیازی  –ینا م ن  نیست...چت 

 و یی خیال خم شد و مشنر بادام از ظرف آجیل برداشت. 

خود چرخاند   سمتاشاره زد بروم و این میاین که یم رفتم صورت مینا را حبیب 

 و توپید که : 

 مرگته تو؟ ه  چ –حبیب 

 دم تا بافر دعوایشان ببینم. نمان

 اد مینا را شنیدم. اندم اما دنم

را با تمام قوا جیغ یم کشید و نیم گذاشت توجه حسنا و کر که حو خداراش 

ن به سمتشان جلب شود.   رامی 

 که دقیقا مطابق سلیقه ام کابینت شده بود ناراحت در آ
 
خانه بزرگ ن ، شتر

 ایستادم. 

 کاش غزل بود. 

 مینا را آرام کند. ت با حرف های آرام بخشش نس شاید یم توا

 شده بود ما را حسایی دلتنگ  دقی اما ماه عسیل که 
قا از یک ماه و نیم بیشتر

 اخته بود. س
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میان غیم که از  ، اش به یاد عروش مجلل و شوهر مهربان و عاشق پیشه 

 دیدن حال مینا دامنم را گرفته بود ، لبخند زدم. 

کنر بود که مینا در آن ماه ها بود ، مشغول به کار شده و اصال انتظار  ر  ئیس شر

 اش را نداشت. خواستگاری 

 ت از بابت غزل خیالش راحت شد. چقدر مامان طلع

 یدم. چقدر از خیال راحت مامان طلعت نفس راحت کش

مرا بوسید و اشک ریخت و نالید که ، شب عروش غزل  ، چقدر مامان طلعت

 افتخارشان است. بودنم 

 انتر سفید رنگ تکیه دادم. کگوشه ناخنم را به دندان کشیدم و به بدنه  

 حضور یک باره غیاث برابرم ، چشم هایم را گشاد کرد. 

 . رسد   یمبود خییل دیرتر از این حرف ها گفته 

 روزها حسایی از او انرژی یم گرفت.  اینپروژه ساخت و ساز و بنگاه 

کت من و مینا هم دیگطراج دکوراسیون جدی  ر شده بود زحمت مازادش. د شر

 لبخند زدم. 

 لبخند زد. 

 پیشاین به پیشاین ام چسباند. 
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 بند کرد. دست به پهلوهایم 

...نور بپاش به مغز خستم.  -  انرژی بده نوراین

 قربونت برم من.  -

 م. بیخود...بمون برا -

 خندیدم. 

 خنده ام را بوسید. 

 هات.  خندهفدا  -

ن  خانه کشاند و غیاث با اخم گفت : جیغ حورا نگاهم را به سمت ورودی آشتر

 من؟باز این جغجغه رو آوردن؟...خودشون ک

س شد.  ، خندیدم و با یادآوری مینا و حبیب  نگاهم باز پر از استر

 چشات؟ جر شده قربون -

 حبیب... مینا و  -

 حبیب هم هست؟ مگه  -

 تو گروه دعوت گرفتم از بچه ها.  -

االن مینا اعضابشو داره یا من؟...بره به خواستگاریش  خوووود... بی -

 برسه. 

پشت به من  و  ناراحت نام غیاث را به زبان راندم و او باز لب هایم را بوسید 

 تراس شد.  رایه
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لبم شگاه بهتر هم شده بود ، لبخند به تیپ زیبا و اندایم که این روزها به مدد با

 نشاند. 

 دنبالش راه گرفتم تا تراس. 

ن حو   .ایستاده بودند  تراسرد  ستانهآو حسنا هم در را و رامی 

رد نگاهش را  که باز بود نگایه انداختم و بعد ار حسنا ایستادم و به دهانش  کن

 گرفتم. 

 ه را به سمتش گشوده بود. قحل جعبه حبیب برابر مینا زانو زده و 

 تر از حسنا بودم. ناباور 

 حسنا جیغ زد. 

 من جیغ زدم. 

 . اور نشسته بود ا نابمین

 در آغوشش گرفتیم. 

 حبیب خندید. 

 کوبید. غیاث مشت روی شانه اش  

ن دیوانه ای نصیبمان کرد و حو   رایه خانه شد. ، را به بغل رامی 

 من بیشتر نمود پیدا یم کرد. 
 
 و خوشبخنر هر لحظه در زندگ
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 بود.  تابیدهبر من  شبخنر خو 
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