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شعافترا و هش یم هتشون تکرح ود اب لا د فرح -DONYAIE
M
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NOE



مود تکرح و هطقن کی لوا تکرح ... تس هطقن ود
یلیخ یراذگ ملق هیواز ... هراد عافترا هطقن کی

... همهم یلیخ

: متفگ ، ورسخ هبور و متشادرب ار یلوفزد ملق

هب ایب متدوخ ... هظیلغ یدایز نیا هدب وتدوخ بکرم -

... مود تکرح وت یراد داریا مکی نک هاگن متسد
مه بکرم تظلغ هک نینک هجوت رتدراو هزات ناتسود
و شزومآ لا ح رد االن نوچ نم ... همهم دراوم وزج
قیقر بکرمزا مملق زیاس رطاخ هب هتبلا دص و ، مثکم

هار هک یتقو و تباتک یارب اما ... منک یم هدافتسا رت
... دینک هدافتسا رت ظیلغ بکرم زا دیاب ، دیداتفا

هک دینک میظنت یروط مهور نوتتسد و تاود هلصاف
هدشن کشخ نوتبکرم ، هسر یم رتفد هب ملق ات

... هشاب
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عمج هرابود و ممدرک هتشغآ بکرم هب ار ملق
: مداد رارق بطاخم ار منادرگاش

با هطقنود زا ! ناتسود دینک هجوت متسد تاکرح هب -

ملق مامت ... منک یم نتشون هب عورش هنیمز طخ الی
یلیخ یراذگ ملق هیواز هب ... هشاب ذغاک یور دیاب

مه " لا "د فرح وت یراذگ ملق هیواز ... دینک تقد
لکش هب ملق تکرح ... تسه " فلا " فرح لثم

... تروص نیا هب ... تسه راو هریاد و ییانحنا

ناشن راب نیدنچ ار لوا تکرح نییاپ یتعرس اب
: متفگ و مداد اه وجرنه

ولج تمس هب ، ملق یشحو تمسق اب مود تکرح -

هبور ملق یانهپ رگا هک دینک تقد ... هش یم هتشون
ملوا تکرح لوط ، میریگب رظن رد هطقن کی هزادنا
نومه وت تسرد و تسه هطقن کی هزادنا هب اقیقد

... هسر یم مود تکرح تبون و هش یم مومت هظحل
و ییابیز ات نشاب ناسکی دیاب انحنا و عورش
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؟ دیدش هجوتم ... هشاب هتشاد ور شدوخ تیباذج

زا لبق و مدرک دنلبرس ، لا وس نیا ندیسرپ نیح رد
متسد رانک هک ییاهوجرنه ات مناخرچب رس هکنیا

ار ؛ دندوب هداتسیا مرس تشپ ای هتسشن یلدنص یور
نامز یمک شناتشگنا و بل تکرح اب هک اهر ، منیبب
درم نآ زا دعب و . درک بلج ار مهجوت ، تساوخ یم
ندب یولج ار اه تسد و هداتسیا شرانک هک یناوج

ار مساوح درم هریخ هاگن ... دوب هدرک قالب مه رد
هچ دوب رارق تفرمدای و درک ترپ یا هظحل یارب

. میوگب

ناکت رس اهر یارب ، مناخرچب ار مهاگن هکنیا زا لبق
: مدرک ورسخ هب ور . دنامب رظتنم یمک ات مداد

، یدش داتسا تدوخ ارب هگید هکنیا رد ! ورسخ اقآ -

هک یراد زیر داریا ات دنچ ادج یلو ... تسین DONYAIEیکش
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یاراک ینوتب ات هشب عفر دیاب ... تسین ضامغا لباق
ومفرح ارچ ... یدب ماجنا ور یاوخ یم هک یگرزب

زیر یاطخ ات دنچ رطاخ هب هفیح ؟ یریگ یمن یدج
... اجنیا ایب افطل ... هرب رده تش تال همه نوا

زا ار شریپ و تشرد لکیه نانک نه نه ورسخ ات
دوش قحلم نام عمج هب و ، دنک دنلب یلدنص یور

راب کی وا ندیسر زا دعب و متشون رگید "د" ات دنچ
یارب یلمع و یهافش ار نتشون لوصا رگید

. مداد حیضوت اهوجرنه

؟ هراد یلا وس یسک بخ -

عقوم هک متسناد یم اما . دنداد ناکت رس یگمه
دهاوخ ناشغارس لا وس و داریا یلک ، دوش هک نتشون

... DONYAIEدمآ
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ونوتاقشمرس ات نیدب ونوتاه هگرب یکی یکی بخ -

هرود ندنورذگ دعب مراد راظتنا نوتزا ادج ... مسیونب
ملیوحت تسرد و لگشوخ قشم ات دنچ یریرحت

.. نوتمودک ره دیدب

قشمرس راک ..." بادآ بایرد بدا بابرا "ز ؛ متشون
ات هک ار یلا ش ، ندش دنلب لا ح رد ، دش مامت هک یهد

رب اهوم یور ار ، دوب هدروخ رُس ما هناش یور
درم و اهر تمس هب نتفر لا ح رد و مدنادرگ

: مداد رکذت نشلگ هب ، شهارمه

نیبب ؟ تسه تیسرک طخ هب تساوح ناج نشلگ -

مکی ؟ هراد قرف تنوش هیواز اب شیواز ردقچ
... نک شرود تدوخ زا ممکی شنوخرچب

یلا س نایم نانز نیرت ور شوخ و نیرت مارآ زا DONYAIEیکی
M
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مرمع مامت رد هکلب کالس؛ نیا رد اهنت هن هک تس
... ما هدید

: متفر شکیدزن

؟ متفگ یچ نتفرگ ملق هوحن درومرد نم نمض رد -

اب و هشاب راوس تیطسو تشگنا یور دیاب ملق
تشگنا هس ره اب وت ... یراد شهگن هراشا و تسش

... تسین تسرد نیا .. یتشاد شهگن

یارب مُنِا راب یارب ار ملق نتشاد هگن حیحص هقیرط
شهارمه و اهر هب هرخ باال و مداد حیضوت همه

: مدیسر

... دیدش لطعم دیشخبب -

ناکت رس ساوح یب نم و تفگ " یشابن هتسخ " اهر
یمناما ؛ دوب انشآ میارب تدش هب درم هرهچ .... مداد

دمآ یم شیپ مک ... ما هدید اجک و یک ار وا DONYAIEمتسناد
M
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دشاب گنگ دحاو نآ رد و انشآ دح نیا ات یزیچ
؛ متشاد مز ال کمک هک اج ره ما هظفاخ ال وصا ... میارب

... دمآ یم مدادما هب و درک یمن زان

؟ اهر مناج ... منونمم -

وتس کال میات یرادن تسود منود یم دیشخبب -

... تننیببب نتشاد رارصا اقآ نیا اما ، میریگب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۲_ تراپ #

هس ای ود دح رد شیاهوم . مدرک درم هب یهاگن
رتدنلب ِدق . دندوب کنت یمک رس یولج و هاتوک DONYAIEتناس
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زا مرظن هب یتح . دوب هجوت بلا ج ، شفراعتم دح زا
یم رظن هب رتدنلب مه الق، ید اردص لوق هب ِروهام
لا ح رد و تشاد یذوفن اب و مقیتسم هاگن . دمآ

ییاهوربا هتبلا و . دوب میاه کمدرم ندرک خاروس
هب یظیلغ مخا تس ژ و هتسکش ناشرمک راگنا هک
ار شا هرهچ و هاگن نیا یمک هک دندوب هتفرگ دوخ
مشچ رد یصاخ سیطانغم ... دوب هدرک رت کانسرت
یمک هک تشاد شگنر یا هوهف و یلومعم یاه

. درک یم تخس میارب ار ندرکزکرمت

رارصا ، عوضوم نیا نتسنود دوجو اب رگا بخ -

هریگب تروص تعرس نیا اب تاق مال نیا هک نتشاد
؟ نیتسه وجرنه ... هدوب مز ال یلیخ امتح

ره نونک ات مدوب هدش رنه نیا بذج هک یگلا س هد زا
هدید هصرع نیا رد ار یا هقرف و تیصخش و پیت
درم نیا رگا دوبن بیجع میارب ال صا حاال و DONYAIEمدوب
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" وتا " هملک هک یمسر و کشخ رهاظ نیا اب ؛ تفگ یم
؛ دیشک یم نوریب ناسنا ناگ ژ او هنیجنگ قمع زا ار
هرهچ نیا اما ... تسا هدمآ یطاطخ نتفرگ دای یارب

اب طبر یب یراک درم نیا هک داد یم ار نیا یادن انشآ
... نم اب دراد یطاطخ و طخ

یارب ... متسین وجرنه ریخ ... متسه دایص -سالم...
... متساوخ یمور نوتتقو یا هگید هلئسم

مه هب ار میاه تسد فک و مداتسرف باال ار میاهوربا
: مداد راشف

اهر اال متحا ... دینومب رظتنم دیاب هروط نیا هگا بخ -

کالس زا جراخ یاراک یارب ال ومعم هک هتفگ نوتهب
... منک یمن فلتور کالس تقو

رد روضح یبناج و یوناث یاهدرکراک زا یکی DONYAIEنیا
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ار یشورف مک زگره اه نآ . دوب بدا ناداتسا رضحم
... دندوب هدادن دای نم هب

؟ هک ینایرج رد . تسین یراک هگا مرب نم ناج یتوت -

... منک دیرخ دیاب مکی

. نا یگشیمه یاج نومه ادیلک ... ورب ... منونمم هن -

... هنوخ مدرگیم رب رید منم اال متحا

دایص اب یظفاحادخ زا دعب و تفگ " یکوا " اهر
... تفر

رارصا نوتتقو نتفرگ یارب یلو ماوخ یم رذع -

هک دیدب قح مهب دیاش ، دیونشب ومافرح هگا ... مراد
... هشب مومت نوتس کال ات منک ربص DONYAIEمتساوخن
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ناهد لخاد ار منریز بل و مداد اال بوربا هرابود
رد ار مدا ، اه مدآ یهاگ اما ؛ مرادن تسود ... مدیشک
لثم . دنداد یم رارق ینتشادن تسود یاه تیعقوم
تباب هک یس کال تقو زا نم ات درادرارصا وا هک حاال
رظن زا هک یلوپ ... منزب ؛ مریگ یم لوپ شا هقیقد ره

... تسا هجوت لباق مدوخ

؟ نوتهب مدادن قح هگا و ... دیاش -

مدراگ لیلد یب ندوب هتسب همه نیا لیلد مه مدوخ
بیجع زرط هب اما . متسناد یمن درم نیا ربارب رد ار

مه نیمه و دوب هتفر باال مبلق شپت یا هناهب یب و
... دوب هدرک نشخ یمک ار متاملک و ادص

و... ... همهم یلیخ عوضوم لا ح ره هب -

: دزادنا یم شگرزب یچم تعاس هب یهاگن

مه هگید رارق هی هب رتدوز هچ ره نم دیاب هو عال هب -

رظتنم نیا زا رتشیب هک تسین رودقم مارب و ، مسرب
... DONYAIEمنومب
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روط نیا شندز فرح نحل و تاملک نایب عون دیاش
مج نایم ردینیب گرزبدوخ و ربک یعون نم اما ، تسا
هک تسا نیا رت بیرق سدح اما . منکیم سح شت ال
دنت یوخ اب دشاب یلثم هلباقم ندز فرح نحل نیا

... نم هدش

هب یا هلجع نم ، دوب مک نوتتقو ردقنیا رگا بخ -

بسانم تصرف رس دیتسنوت یم ... متشادن شنتفرگ
بوخ میات هی هک یتقو ات سپ ... دیرایب فیرشت یرت

... نوترادهگنادخ دایب نوتریگ

هتفگ دیاب هک یزیچ تیمها راگنا . تفرن رد هروک زا
... دش یم درم نتفر رد هروک زا عنام ، دش یم

اب و و درک زارد تسد عقوم هب یلیخ و دوب رایشوه
و مود یاه مدق نتشادرب یارب یدس ، عنام داجیا

: درک داجیا مموس

... نمهم ادج مافرح ... مناخ دیر یم رد هروک زا دوز -

... یگدنز و گرم دح رد
DONYAIE
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هب مه دعب و ، دوب مهار دس هک درم تسد هب یهاگن
زیر مشچ . متخادنا شتشرد نادنچ هن یاه مشچ
رپ و ، ممصم یلیخ ، زومرم و کانسرت یمک . درک

رد اه مشچ نیا هب هاگناب هک تس یتفص هس هبذج
: دنتسب یم فص مرظن

... بخ یلیخ -

: مدرک کالس هبور

فرط نوا زا ، ماوخ یم تکارتنآ هی نم اه هچب -

ور امش قشمرس مدرگرب ... مینک یم لیطعت رترید
... ناخ ورسخ مدیم

عا ار ناشتقفاوم دوخ شور هب اهوجرنه زا مادک ره
: مداد رکذت نم و دننک یم الم

یاقآ یدرک ژ انیتاپ تسیپ هب لیدبت وس کال منیب ماین -

... ورسخ

نیرت ژی رنا رپ لا ح نیع رد و نی رتریپ DONYAIEورسخ
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زا شیب تشذگ اب هک دش یم بوسحم مشیوجرنه
نس " هلمج یارب یعقاو دامن شیگدنز زا ههد شش
مدای زونه . دش یم بوسحم " تسا ددع کی طقف

، یریرحت طخ کالس یاه هسلج زا یکی رد هک تسا
ار وا ، متشگرب یتقو ، یا هقیقد جنپ هجرف کی زا دعب
ار اه نز اب ندیصقر حیحص شور تشاد هک مدید
ار شتسد کی ... داد یم دای اقآ نادرگاش زا یکی هب
وا یولهپ یور ار شرگید تسد و درم فتک یور

هناش یور درم یاه تسد هک یلا حرد و دوب هتشاذگ
... دندوب سند لا ح رد ، دوب شیاه
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... دایص یاقآ رو نیا زا -

مدرک تیاده هاگشزومآ یتشپ طایح تمس هب ار درم
دمآرد عبنم و دوب یتنس هفاک کی هیبش رتشیب هک

یاه تیلا عف هب نآ لصاح هتبلا هک ؛ هاگشزومآ هیوناث
کی زا رتشیب هک یسک ره . تشاد قلعت هناهاوخریخ

عوضوم نیا هجوتم دوز یلیخ ، دمآ یم اجنیا هب راب
یتمیق اهونم زا مادک چیه مه نیمه یارب . دش یم

و دوب شناوت رد هک ردقچ ره سکره و دنتشادن
ات ، تخادرپ یم شباختنا یارب تساوخ یم شلد
هیریخ یاهراک رد یناموترازه هد کی هزادنا رد یتح
روهام و نم یرکف مه لصاح راک نیا . دشاب میهس
رابتعا و دوب هدرک لگ مه یباسح هک دوب اردص و
ناغمرا هب ناتسودرنه دزن هاگشزومآ یارب مه یبوخ

. دوب DONYAIEهدروآ
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نآ تمسق نیرت بوبحم نامتخاس زا تمسق نیا
هک ییاه یلیخ ؛ دوب رگید یاه یلیخ و نم یارب

یم تفای ناماه هیحور رد یدایز تاکارتشا املسم
یم شنیشنلد و هداس ، کی ژ لا تسون یاضف نیا . دش
و یلدنص نآ ریز اه هام و اهزور یارب ارم تسناوت
و اه یلدنص . دراد هگن یرتچ نوران تخرد نآ رانک
اب هراوف نودب و لکش یعبرم ضوح ، یبآ یاهزیم
یاه لگ اب ینادعمش یاه نادلگ و یبآ یاه گنر
طایح یاج همه و ضوح رود هک زمرق و یتروص
مبوبحم نوران یابیز یاهگرب حاال و ، دندش یم هدید

گرزب ماهلا کی عبنم ؛ دنتسناوت یم هک طایح فک رد
نیا همه مرظن هب ... دنشاب یشاقن و رعاش ره یارب

باختنا نیا یارب روهام مکحم لیلد نامه اه
رنه هفاک ؛ دندوب رنه هفاک نیا یارب هنادنمشوه

... روهام
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هناخزپشآ مکح هک یقاتا لخاد هب یکرس هار رس
: مدیشک ، دوب نیما نمام و ، تشاد ار هاگشزومآ

منومهم و نم یارب هوهق اتود افطل ! ناج نیما -

؟ یرایم

ندرک کشخ لا ح رد و داد ناکت رس ناوج ِنیما
: تفگ بدوم و یمیمص ینحل اب شتسد

... هدید یور هب -

یاه یلدنص و گنر یبآ یاهزیم زا یکی تمس هب
میابیز نوران هیاس ریز هک ؛ میتفر شا یمیدق یزلف

دوخ یزییاپ هیاس زا ار طایح زا یدایز تحاسم هک
یبسانم ناکم و ، تشاد رارق ، دوب هدرک ضیفتسم

. دمآ یم رظن هب یمسر پگ کی یارب

نم اب تسناوت یم هک یراک و ، مان دایص ِدرم پیت
مواکجنک تدش هب شیانشآ هرهچ و ، دشاب DONYAIEهتشاد
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... دوب هدرک

... دییامرفب -

و دیشک نوریب میارب ار یلدنص ، نتسشن زا لبق درم
ار متروص یاضعا مدرک یعس . منیشنب ات دنام رظتنم
ناشن شروط اقآ شنک نیا هب یشنکاو ات ، منک لر تنک
یلر تنک لباق وضع یلیخ میاهوربا بخ اما . مهدن

. دنامن رود وا رظن زا ناشندیرپ باال منامگ هب و دندوبن
میظنت لا ح رد وا و مدرک رکشت نتسشن لا ح رد
: تفگ مرتشیب یتحار یارب یلدنص ندرک

... مناخ منک یم شهاوخ -

: متفگ دعب و دوش ریگاج مه درم ات مدنام رظتنم

... متمدخ رد نم ! بخ -DONYAIE
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: داد یلدنص هب ار شا هیکت دایص

... متسه حتاف دایص نم -

نیا نیسانش یم لا مک و مامت هک منم ... متقوشوخ -

... دایم شوب هک روط

... داد باال ار شتسار یوربا تراهم اب

شیاه بل اما ، دنتساوخ شیاه مشچ هک یحیضوت
: مداد ار ؛ هن

هنوت یمن هسانش یمن هک یسک اب مدآ املسم بخ -

رظتنم هنوتن هک هشاب هتشاد مهم دح نیا ات یراک
... هنومب

... مناخ متقوشوخ نوترادید زا مه نم ... هتسرد -

... حتاف بانج دییامرفب -

ور هگیدمه لا ح هب ات هک نیا مغر عال مگب دیاب بخ -DONYAIE
M
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هتبلا ... میتسین هبیرغ مه یلیخ ، میدرکن تاق مال
یم ور امش رودارود نم اما ، یسانش یمن ونم امش

... متسه تیگدنز نایرج رد و مسانش

میاهوربا نایم هب مخا مه ات ؛ دوب یفاک فرح نیمه
هیبش وا ... تسانشآ مرظن هب ارچ ممهفب مه و دودب

... مدوب هدید ما هناخ رد مد شیپ هتفه هک دوب یسک

؟ بخ -

... رهق لگ -

؟ هلب -

لگ زا رترهق ممکی یتح ... ینوم یم رهق لگ لثم -

وتدراگ روط نیا متفگن تهب یزیچ زونه نم ... رهق
هک یدز سدح ینعی بخ نیا ... یدرک رهق و یتسب

... متسه یک نم

... یتسه نوا ماوقا زا -DONYAIE
M

AM
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ثعاب نم هدش گنت قلخ و ، وا هدش تحار نحل
... دوب هدش " وت " هب " امش " لیدبت

، هلا خرسپ ، نز ردارب ؛ هک نیا رت تسرد ... هتسرد -

... متسه مه شرواشم و لیکو

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۴_ تراپ #

مخ ولج هب ور و ، مدرک زیم هبل دنب ار میاه هجنپ
: مدش

امش نداتسرف ننک رکف هدش ثعاب یچ منود یمن -

ال بق ومافرح نم اما ، هشاب هتشاد هنوت یم DONYAIEیرمث
M
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هک هداتفین میقافتا حاال ات شیپ هتفه ود زا و ، متفگ
هب هک هنومه مزونه مرظن ... هشاب هدش ضوع مرظن
هتبلا و ، نوترهاوخ ِرهوشردام ، نوتلکوم ردام ، هلا خ

رهوشرهاوخ ، نوتلکوم ِرهاوخ ، نوتلا خرتخد
... متفگ درم نوا رهاوخ و نوترهاوخ

دایص هک موش دنلب ات مداد بقع ار یلدنص اپ راشف اب
و باال شتسد ترارح ، تشاذگ متسد یور تسد

اما هتسهآ ییادص اب . دوب دایز شیاه تشگنا تردق
: تفگ مکحم

... نیشب -

هب شم کال هک یروتسد و مکحت اما ؛ مدرکن تعاطا
رد هک یراک هیقب مناوتن ات دش ثعاب ؛ دوب هتشغآ نآ
تلا ح نامه رد و مهدب ماجنا ار ؛ مدوب شماجنا لا ح

. منزب لز شیاه مشچ هب و منامب زیخ مین

DONYAIE
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اما ، مشاب انشآ ان اهدرم اب سامت هب هک مدوبن یمدآ
رطاخ هب دیاش . دوب هدرک مبذعم شتسد یامرگ

. متشاد ار سح نیا شهاگن توخر

تلا ح نآ زا ارم هک ؛ دوب یمرها نامه نیما ندیسر
تعاطا گنر منتسشن اج رس رب ات درک مکمک و جراخ
هوهف هرهچ شوخ و بوجحم نیما . دریگن دوخ هب
و اه لمعلا سکع رظتنم . تشاذگ زیم یور ار اه
تقد اب هظحل دنچ هک دوب نم یگشیمه یاهدروخرب
یمن ادیپ ار میاه لمعلا سکع نم اما . درک مهاگن
رکشت باوج رد ، دیمهف ار نیا یتقو مه وا و مدرک

. درک کرت ار نامزیم هارکا اب و دز وا هب یدنخبل دایص

فرح هب عورش حتاف دایص وا نتفر زا دعب هلصاف بال
: درک ندز

ربخ یسک لصا رد ... هداتسرفن اجنیا ونم یسک -DONYAIE
M
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... متسه امش تمدخ رد و اجنیا االن نم هک هرادن
... هشب ریگلد مزا هبزور مرب ول ادعب رگا دیاش یتح

نیا هک راب ره . مداد لوه ولج هب ار ما هوهق هف کال
. دوب نیمه معاضوا ؛ دش یم هدیشک شیپ عوضوم
یا هناهب هچ اب و یسک هچ نابز زا درک یمن یقرف

مه هب ارم ؛ دوب وا هب طوبرم هک یعوضوم ره . دشاب
.. تخیر یم

زیم هب ار اه جنرآ هیکت و اه جنرآ هب ار منت ینیگنس
: مدینت مه رد ار اه تشگنا و مدرک لقتنم

هی نم هک یدید ؟ میرن هرفط هش یم ... حتاف بانج -

هتبلا و ... مدموا و متشاذگ ور یرفن هد کالس
هک ، یشاب هتشاد نتفگ یارب یا هزات فرح مراودیما

... هشاب هتشاد ور تکارتنآ نیا DONYAIEشزرا
M
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نخس هب نم هدئاق زا جراخ یبات یب زا هف کال مه وا
: دمآ

... هریم یم هراد هبزور -

هک هزات و رت ردق نآ ... دوب هزات و رت یدایز شفرح
اما . درک کشخ میاج رد راد شک هیناث دنچ یارب ارم
و مدرک جراخ مه نایم زا ار میاه تشگنا اتیاهن

: مداد هیکت یلدنص هب ار متشپ

؟ هریم یم هراد هک منک راک یچ ؟ هچ نم هب ؟ بخ -

دنچ یارب تواسق همه نیا زا حتاف یاقآ راب نیا
زا و دروخب یناکت هکنیا زا لبق ... دش کشخ هیناث

: متفگ هرابود ، دیایب رد شتلا ح DONYAIEنیا
M

AM
NOE



... تسین مهم مارب اعقاو -

: مدرک هفاضا ثکم یمک زا دعب

مرظن هشب ثعاب هنوت یمن مشندوب رضتحم یتح -

تسین ایند وت زیچ چیه ینعی نیا و ... هشب ضوع
، تلکوم ، تلا خ رسپ هب تبسن ونم رظن هنوتب هک
هگید سپ ... هنک ضوع ترضتحم و ، ترهاوخرهوش
اب ... راین فیرشت اجنیا ات و شکن دوخیب تمحز

... مسرب مس کال هب مرب نم هزاجا

هرابود و دنلب شیاج زا تکرح کی اب نم زا رتزرف
فداصت هک درک ار راک نیا عیرس نانچ . دش مهار دس
نهپ و تپ هنیس و نم یناشیپ نیب مه یکچوک

هب مدق کی درک روبجم ارم و داتفا قافتا شدوخ
. مرادرب DONYAIEبقع
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... یتسه ینابصع یلیخ -

... متسه : مدرک هاگن ار شیاه مشچ

... داد ناکترس ، کرد هناشن هب

اجنیا هب مدا هی راضتحا ربخ نداد یارب نم -

یلیخ لا متحا هک مگب تهب هک مدموا نم ... مدموین
... هئوت یاتسد وت هبزور یگدنز و گرم ، دایز یلیخ

مشچ رد واک و دنک فرص ار منامز زا رگید هیناث دنچ
هتشاد یخوش دصق دمآ یمن رظن هب . مدرک شیاه

اب نتشاذگ رس هب رس یارب ار هار همه نیا ای ، دشاب
... دشاب هدمآ نم

: مداد شناشن و مدرب باال ار اه تسد

و گرم هن ... تسین یزیچ نم یاتسد وت نیبب -DONYAIE
M
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... ظفاحادخ ... هگید زیچ چیه هن و نوتلکوم یگدنز

... یایب رظن هب محر یب و بلقلا یصق یراد رارصا -

اه گس نتشک هب هن گتشه هک یمدآ ... یتسین یلو
یردپ یگدنز هنک یم تالش شجیپ یوت و ، هنز یم
فرش رد ، شداوناخ یگدنز جراخم نیمات یارب هک

هب تبسن هنوت یمن ، هدب تاجن ور ، هشیلک نتخورف
توافت یب شدوخ یگدنز مدا نیرت کیدزن گرم

... هشاب

زاب نتفر زا ار میاهاپ و دندوب رثوم شیاه فرح
هب هک مدید ار وا تسد و مدز یخرچ مین . دنتشاد

: تفر یم شراولش بیج تمس

راد شرب متفر هک نیا دعب ... اجنیا مراذ یم ومتراک -

رتشیب یتشاد تسود هگا ... نک رکف مافرح هب و
ینوت یم یتساوخ هک یزور ره و تقو ره ، DONYAIEینودب
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... ینزب گنز مهب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۵_ تراپ #

؟ تساجک اهر -

اردص هب یا هرغ مشچ و مدیشک بقع ار یلدنص
: متفر

سالم... کیلع -DONYAIE
M

AM
NOE



؟ اهر وک مگیم ... کیلع -

: مداد لوه شتمس هب زیم یور ار یتشپ هلوک

؟ تسین وت نیا نیبب درگب -

؟ یدویرپ ؟ زاب یریگ یم هچاپ هتچ ... قاو قاو -

لا ح هب یاو یشاب وت شدنمرنه هک یتکلمم -

، شاب هتشاد روعش ... شاشک هرادغ و اه هشح * اف
ات هتچ وت ... نوریب زادنب دعب نک هزم تنهد وت وفرح
رس وتصرح یاوخ یم تسین تنوج اهر ینیب یم

نم فان هب ترتخد تسود فان ؟ ینک یلا خ نم
مدوخ اب مر یم اج ره هک مداد یدهعت ای ، تستسب

؟ مرادن ربخ مدوخ و شمربب

نیراذب ؟ هن ای میروخب هنورصع همقل هی نیراذ یم -

و رس ور نیرپب دعب نیدید ور هگیدمه هش هقید ود
... مه لوک

یمن ... وگب نیا هب : متسشن و مداد روهام هب ار DONYAIEمهاگن
M
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... مدآ هسرب هراذ

زا ار شباقشب یوت یت ال کش گرزب کیک هکت دعب و
لیلقت یارب ، دوب یبسانم سیک ارهاظ . مدنارذگ رظن

مدوخ تمس هب ار باقشب مدرب تسد . مدب لا ح نداد
: مدیشک

هنورصع ، هش یم باسح ماش امسر هگید نیا -واال
؟ یدید وتعاس ؟ همودک

هکنیا زا دعب . مداد ناکت نوسراگ یارب ار مناتشگنا
ار کیک زا یا هکت تقاط یب ، هدید ارم مدش نئمطم
و مدرب ناهد هب روهام هدش هدافتسا لا گنچ هت اب

... متسب مشچ

... تس هزمشوخ یلو هخلت -

؟ هدش یچ -DONYAIE
M
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هلا بق ْتشپ هک یمخا اب روهام ... مدرک زاب مشچ
مدوخ . دوب باوج رظتنم ، دش یم باسح شیاهوربا

. هدش مگرم هچ هک مدوبن نئمطم یلیخ مه

یارب ار کیک زا رگید هکت کی . دیسر رس نوسراگ
کی و دایز سس اب یت ال کش کیش کلیم کی و روهام

... مداد شرافس مدوخ یارب هفاضا لا گنچ

: مداد ناکت رس . دوب رظتنم نانچمه روهام هاگن

... چیه -

شضارتعا شتوکس اب هک مدرک ومخا یاردص هب ور
: داد یم ناشن ار

رتدوز ، مکی تشاد دیرخ ... ادخ هب وت یراد ایوناراپ -

... تفر

ییوجلد باوج دشاب هتشاد دصق دما یمن رظن DONYAIEهب
M
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نیمه هب مه روهام اال متحا . دهدب ار ممیقتسم ریغ
رصع : تفرگ رس زا ار یلبق ثحب هک دیسر هجیتن

رس یتشگرب غمد وت و تندید دموا ییورای هی مدید
یم الت کش ولیک ولیک یراد هک من اال ... تس کال

؟ دوب یک ... یروخ

زا رتشیب یسک تسین رارق هکنیا زا بات یب اردص
ار شباوج روهام ات دنامن رظتنم ؛ دشکب ار شتنم نیا

: دریگب

؟ میرب مه اب داسن یاو ارچ ال صا ؟ یچ دیرخ -

تبیغ یارب ندرک روج هناهب . مدرک درگ ار میاه مشچ
راک ، یرکف مه رب و مه رد عاضوا نیا رد مه نآ ؛ اهر

: مدروآ نییاپ ار میادص راچان . دوب یقاش

یش تکاس ات دوب هنونز شدیرخ مگب دیاب بال و -اال
؟

هبور هلصاف بال وا رگشسرپ هاگن ریز زا رارف یارب DONYAIEو
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: مدرک روهام

... نازخ یاقآ لیکو -

با اهر ندوبن یارب شیپ یا هیناث ات اردص هک راگنا هن
تفارص زا ؛ مفرح نیا ندینش اب ؛ دیرپ یم نییاپ و ال

: تفرگ رارق ام هملا کم سناکرف یور و داتفا وا تبیغ
شباسح فرح نیبب ورب رس هی اباب ؟ مزاب ... یهَکا

اعقاو ما هکلب ... نتشادرب ترس زا تسد هکلب ... هیچ
کیپ تشپ کیپ روط نیا هک هراد نتفگ ارب یفرح
تسین زیاج زان همه نیا هگید ... تلا بند هتسرف یم
دیشاپ مام ور نوشتورث زا هشوگ هی هکلب ورب واال...

رد ینوخ واال نوخ آال نیا زا و میدش ال تبم
میریگب ور هدیرپرو نیا تسد میتسنوت ... میدموا
... هش تحار نوملا یخ ات فقس هی ریز میربب

هاگن و . مدرک ورف کیک لخاد ار لا گنچ هلصوح یب
اب هک یلا یخ : اردص یاه مشچ رد ار مزیت و دنت

تحار مزاب اما ، هشقشاع فرط هنود یم هکنیا دوجو
DONYAIE
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مزیچ چیه اب ... ضرم هضرم ، تسین لا یخ ، تسین
تفگ یم ... شدوب هداتسرفن نوا ... هشیمن تحار
شلکوم هگا تفگ یم ... ربخ یب ... هدموا شدوخ

... هشیم روخلد مندید هدموا همهفب

یمن ... راگنا یروک بوخ وت یلو ، متسین ضیرم نم -

داوخیم یکی زور ره هئور و رب شوخ هرتخد ینیب
راک یچ ... قشاع مقشاع ... شدوخ ارب هراد شرو

؟ نربب وشلد مسرت یم منک

.و مدوب نارگن شدایز یاه تیساسح و اردص یارب
درم نیا زا رگنلت کی هب متسناد یم هک اهر حور یارب

. تسکش دهاوخ

اردص هاگن رد لبق زا رت بوخ مهاگن ریت ات مدش مخ
: دورب ورف

تلا یخ میسورع دعب رکف زرط نیا اب وت ! ونم نیبب -DONYAIE
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هک ییامدآ نتسه هشیمه لا ح ره هب ... هشیمن تحار
فرط هرادن یقرف منوشارب ... نربب وفرط لد ناوخب
تفرط مشچ هک هنیا مهم ... یچ ای هلهاتم هلگنیس

، سک چیه اهنت هن وت زج اهر هک هنیبن ور یسک وت زج
لکشم اقیقد و هنیب یمن مهور یا هگید زیچ چیه هک

نوا وزج مأوت یاداریا و بیع هک تساج نیمه
ات نودب تدوخ اما ... نوا یارب ندش یندیدان هتسد

تلا یخ تقو چیه تکوپ هلک نوا وت ینکن ونیا
... هرادن میسورع دعب و لبق هشیمن تحار

ماک هب ار اردص نابز هکردقنآ ... دوب قح مفرح
. دنادرگرب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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6_ تراپ #

: درک رت شا هوهق زا یبل روهام

؟ تساوخ یم یچ -حاال

: متشادرب رکفتم یاردص هب ندرک رکف زا تسد

وت مشیگدنز و گرم ایوگ و هریم یم هراد تفگ یم -

... هنم یاتسد

؟ یچ ینعی -

، دح زا هدایز تحارص اب راب نیا هکنیا زا مه زاب
لا حشوخ حاال و ، مدیسرت مشاب هدناجنر ار اردص

اما ، هلصاف بال ... ثحب نیا هب وا هرابود دورو زا مدوب
کلیم یپ میاه مشچ هک یلا ح رد وا هب هاگن یب

هب قفوم مکیک هک ار یراک دناوتب هکلب ات ؛ دوب DONYAIEمکیش
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: مداد باوج ؛ دهدب ماجنا ار هدشن شماجنا

... هنزب فرح متشاذن مدش یبصع ینعی ... مدیمهفن -

... ولچک یکیخ هکیترم کرد هب هرب متفگ

... یدش گس هک هنیا عوضوم سپ -

هناور یرگیدزیت هاگن اما ؛ دوب تسرد اردص سدح
: مدرک شا

فرح تسرد ... مدیم رادشه تهب هراب نیرخآ -

... نزب

نیا یسک دروم رد یرادن تداع وت ؟ بخ هیچ -

هی امتح ید یم شحف یتقو ... ینزب فرح یروج
... یدرگ یم سکوب هسیک لا بند وت و هدش یزیچ
... یفاب یم مه هب نومسیر و نومسآ یراد مشمه

؟ ینک یم راک یچ هشابن مراب نیرخآ هگا

هدرکن ناروف مشخ جامآ هک مدوب یلبیس لا بند
: دشاب لبیس نآ هک تشاد رارصا اردص و دشاب DONYAIEمنورد
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نوا وت منک یم وماتشگنا ات ود نیمه ، مشیم دنلب
ینعی ندش گس یمهفب ات مرایم نوشرد تاشچ

... یچ

... امش نوج ناچنیل -

؟ نومراک یپ میرب میشاپ ای دیش یم تکاس -

. درک ترپ ار نامودره ساوح روهام یکاش یادص
هناشن شیا هقیقد دنچ توکس ؛ هک مدز یم سدح

وا یادص دنلب نت زگره دمآ یمن مدای . دشابن یبوخ
و تب صال اب ار تاملک نانچ اما . مشاب هدینش ار

یارب هداس هلمج نیمه هک درک یم نایب تیدج
نآ زا روهام . دشاب یفاک نامود ره ندرک تکاس

کالم شرب و یفرح مک اب هک دوب ییاه مدا تسد
زا ندرب باسح هب ار هیقب ناشعقوم هب و هدیزگ

. دندرک یم راداو ناشدوخ
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لکش هب دعب و مدرب باال میلست هناشن هب ار اه تسد
اب ، اب مدرک یعس و مدیشک ار مناهد پیز نیدامن

ار پوت یگنرز لا مک رد ندرک هراشا اردص هب تشگنا
یاه مخا ندرکزاب یارب و . مزادنیب وا نیمز یوت

: مدرک سول شیارب یمک ار مدوخ روهام

... یمدوخ لگشوخ ِق ال خا دب -

ندروخ اب ار مدوخ نم و . درک یمخا میارب اردص
مرگرس یندیشون هعرج دنچ و کیک رگید هکت دنچ

کیش و کیک اب مساوح . تشادن یا هدیاف اما . مدرک
هدرک ار شدوخ راک وتا یاقآ . دش یمن ترپ مه

نیا هب تبسن یلا یخ یب ... دوب هتفگ تسار و ... دوب
... دیسر یم رظن هب تخس ارجام

یتح . مدنار بقع ار یندیشون و کیک فرظ
لوزیتروک هیور یب حشرت دوب هتسناوتن مه DONYAIEینیریش
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... دهد شهاک ار منوخ

: تفرگ رس زا نخس عاضوا نیا ندید اب اردص

ترمع یاه یریمب وت هیقب اب یریمب وت نیا منک رکف -

... هنک یم قرف مکی

. متفگن یزیچ

شندید هب متشادن تسود . مشخبب متشادن تسود
اما ... هیقب هیبش دوب یکی مه یریمب وت نیا . مورب
لا ح هب ات شیپ تعاس هس زا هک دوب اجنیا لکشم
منهذ و میایبرب مراکفا لر تنک سپ زا مدوب هتسناوتن
یراتخم دوخ الم عا و هدش کچوک ناکیتاو کی ایوگ

یمن نم هک یتمس هب هظحل ره هک دوب هدرک
... درکیم زاورپ ، متساوخ

؟ شندید یرب یاوخ یم -DONYAIE
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: مداد یقلخدب اب ار روهام باوج

... مریمن زگره ... هن -

هک مدید ار اردص تسد تکرح اما ، دوب نییاپ مرس
: درک یم هراشا نم هب

، یرن ات همولعم هک روط نیا ، یخوش زا هتشذگ یلو -

یم ور وت نوممه ... هشیمن مورآ ترکذ و رکف
طسو مدآ هی یتم سال و یگدنز هلئسم ... میسانش

مارم و شندوب نمشد و تسود هب ینوت یمن ، هشاب
... ینک رکف شکلسم و

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

7_ تراپ #DONYAIE
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زا یمک ، مزور نتشاذگ کارتشا هب اب ات مدوب هدمآ
هدش رتدب ملا ح اما ، مهاکب ار میاه ضراعت درد مجح
نادند الی ار رادص یولگ متشاد تسود حاال و دوب
. موش شیاه فرح همادا عنام ات مریگب میاه

مه زونه هک مدرب ما یتشپ هلوک تمس هب تسد
: دوب زیم یور اردص کیدزن

تسین رارق دایم شوب هک روط نیا ... مریم نم -

... دینکب ملک یوت یاهادص ندش هفخ هب یکمک

بوخ : مدرک اردص هب ور زیم زا ندش رود زا لبق
؟ وت نیا تنوج اهر دوبن ؟ یتشگ

لا ح رد اال متحا هک شتسد رانک راکدوخ اردص
ات تشادرب ار دوب نآ اب شدیدج هنارت رعش نتشون
یطیحم هب یا هراشا تسد اب هک دنک باترپ متمس DONYAIEهب
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. مدرک میدوب نا رد هک

درم ود ره . دریگب ار منتفر یولج درکن یعس یسک
دیاب . مراد ار مدوخ کلسم نم هک دنتسناد یم

طقف اه یقلخدب نیا . مدیسر یم هجیتن هب ییاهنت
یاه عوضوم ربارب رد هک دندوب یا هیلوا یاهراکنا

. مدرب یم راک هب ینتشادن تسود

تسین هنوخ هگا نیبب نزب اهر هب گنز هی نتفر لبق -

... هشگنت ملد ، منزب گنز شهب

: مدرک عمج ار متروص . دوبن نک لو

حبص نیمه ... ادخ وروت نینزن مه هب ومدآ لا -ح
ماوخ یم وگب ... یشگنت لد وگن مدعب ... شیدید

ای هنوخ هتشگرب ، هدش کیرات اوه منیبب منک شِکِچ
... هن

یمن ارچ وت ... مراد ایوناراپ نم یگیم مدعب ... ایب -

؟ مشاب شقشاع ردق نیمه اقیقد نم ینک رواب DONYAIEینوت
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وقاشع هطساو شقن منوت یمن االن نم ... یچره -

... ظفاحادخ ... منک یزاب

: متشگ رب

تسرد یگنوخ ازتیپ دایب اهر هرارق ادرف یتسار -

... یرونوا دییایب ... مینک

دندوب نیمز یور یاه لبود اهنت یگناخ یازتیپ و اهر
. دنشکب ییاج ات ار اردص دنتسناوت یم هک

تسد روهام یارب و متشاذگ زیم یور سانکسا دنچ
ییونم هب یهاگن اب مه روهام یتقو اما . مداد ناکت
باسح زا دعب و ، دوب هدش هیبعت زیم هشیش ریز هک

رارق مه وا هک مدیمهف ، دش دنلب شدوخ گند ندرک
اهنت شا هحیرق و هگرب و راکدوخ اب ار اردص تسا

. دراذگب

... تمنوسرب اسیاو -

" نک مربخ نزب گنز شهب " هب یباوج و مداتفا DONYAIEهار
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... مدادن اردص

... داتفا مرس یور روهام هیاس

نیا وت یایب رس نوا ات تسین مز ال ... مریم مدوخ -

... یا هتسخ ... کیفارت

... تمنوسر یم متفگ -

... تسین مز ال متفگ -

: درک مهاگن هریخ و داتسیا روهام

... ایریگ یم هچاپ یراد یدج یدج هگید -

: مدناراخ ار میوربا هشوگ

... مکی مرب هار ماوخ یم ... ما هف کال ... دیشخبب -

یم بوخ دح نیا ات ارم وا . داد ناکت رس روهام
یور هدایپ هناخ ات دیاب هک تسناد یم و تخانش

. منک

... یتسار -DONYAIE
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... مدرک شهاگن ومتشگرب

... هلیکو ورای نوا -

؟ بخ -

... دوبن یکیخ -

؟ دوب نوزیوآ شور و رس زا تشوگ ردقچ یدیدن -

دوب هچیهام ... هلضع ... وزاب ورب نگیم انوا هب -

هرذ هی مروخب مسق منوتیم هتفرگن تست ... شمه
... تسین شدوجو وت یبرچ

نم هقیلس اب ال صا هدروخ راهآ ِلوغ هی ... یچره -

... دوب رت الق ید مأوت زا ... تسین روج

، تشاذگ ولج یشیامن لکش هب روهام هک یمدق اب
هب هاگن یب مدق دنچ زا دعب و مدرک ندیود هب عورش
روط نامه دعب . مدروآ نییاپ ار متعرس ، رس تشپ
تشپ هب هاگن نودب و ، مداد یم همادا مهار هب هک

. مداد ناکت تسد شیارب ، DONYAIEمرس
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

8_ تراپ #

هناخ دراو ، ندیسرن هجیتن هب و ندرک رکف زا هتسخ
زا رترود یمک هک دیرخ یاه هسیک ندید اب . مدش
هآ ، دندوب هدش ور و ریز یهام طسوت رد یولج
یاهدیرخ یارب هک یقافتا تباب مه . دشدنلب مداهنزا

هزات هک تباب نیا زا مه و دوب هداتفا رکف یب یاهر
هب هجوت اب ... مداتفا اردص شرافس و اهر دای

ار اهر هرامش هلصاف بال ، متشاد اردص زا هک DONYAIEیتخانش
M
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هشیمه لثم نتفگ ولا یادص ندینش زا دعب و متفرگ
: متفگ وا لوگنش و داش

همه نیا هک یشاب دنسپ تخس ردق نیا یروبجم -

یایب هلجع همه نیا اب یش روبجم و ینک رید
؟ یرب و رد مد ینک نوشترپ وتادیرخ

مدآ نیرت مهم یارب متشاد ؟ منک راک یچ ... نزن رغ -

ال... ثم مدیرخ یم وداک مگیدنز

رس هب یتسد . متسشن هتفر انف هب یاهدیرخ رانک
تفاب یورزا میولا مشپ سول کرتخد ات مدیشک یهام

: دوش دنلب قارب و یتروص کزان

یم هجیتن نیا هب ، یتحار همه نیا هب هجوت اب -
ینزب گنز هی ینوتب هک یتسه یطیارش وت هک میسر

شرد ینورگن لدزا و تیگدنز مدآ نیرت مهم هب
راب هی ادرف هشاب مز ال منک رکف نمض رد ... یرایب

... ینک رارکت وتادیرخ هگید

؟ هگم هدش یزیچ ارچ -DONYAIE
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م میوناز هب ار شتروص و دیزخ میاهاپ یور یهام
ندید اب . مدرک زادنارب ار تفاب تسد کی اب . دیلا
لوط یارب مداد قح اهر هب ، سابل لیامش و لکش
یتحار راک یزیچ نینچ ندرک ادیپ . شدیرخ ندیشک
نیگنس لا ح نیع رد و گنرشوخ و دنلب نیتسآ ؛ دوبن
ار شدوخ هقیلس مه دناوتب هک یزیچ نامه ؛ دوب
... دزیگناین رب ار اردص تیساسح مه و دنک اضرا

؟ دوب مافرح زا شخب مودک هب طوبرم لا وس نیا -

... ود ره -

نیب زا ور همه ابیرقت یهام ... هلب ؛ تادیرخ دروم رد -

اال هتلکشوخ تفاب یور شاهوم زا هملا ع هی ... هدرب
ن...

... ینک یم یخوش وگب ؟! یتوت -

تیعضو ملیف منوتیم االن نیمه ... مزیزع منک یمن -

ا نیمه دنچره ... متسرفب تارب وتادیرخ هیقب و نوا
مودک ... مگیم تسار هک ینودیم تدوخ مشن DONYAIEال
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و یکاروخ مرتشیب هک وشادیرخ هرایم یا هنووید
هریم و هبرگ هی تسد مد هراذیم نسابلا ک سیسوس

؟ هخآ

... هش شتفوک -

تربع سرد تارب هگید هعفد ... شنوج شون -

... هشیم

؟ یچ رادص دروم رد -

ینارگن و یگشیمه هصق نومه ... چیه ؛ هزات زیچ -

هنوتیگدنز مدآ نیرت مهم دروم یب و یگشیمه یاه
ات نزب هنووید نیا هب گنز هی منک یم عطق ... مناخ
هک ینیا زا رت هنووید و شرس هب هدزن نیا زا رتشیب

... هدشن تسه

! یتوت _

؟ مگیم غورد هگم ؟ هیچ -

... بخ هدایز قشع زا شمه -

نیا نتفگ لا ح رد هک منکروصت ار وا متسناوت یم
DONYAIE
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رود ار شیوم زا یا هرط و هداد شرمک هب یبات هلمج
: دیچیپ یم هراشا تشگنا

هشاب تساوح ، امناخ مناخ یلو ... دایز قشع ... موه -

... قشع یتح هنز یم ولد شدایز یزیچ ره هک
یقشع نم زیزع ... قشع صوصخب مگب دیاب مدیاش

یا هدیاف هچ هنک سفق هی هب لیدبت تارب ور ایند هک
؟ هراد

ور اردص یاینورگنلد نیا نم ؟ یتوت سفق مودک -

و رکف همه منیب یم یتقو هریم ملد ... مراد تسود
... منم شرکذ

ضوع و هنومب نیمه ترظن هشیمه ات مراودیما -

نم یمهف یمن و یقشع یم تسم االن هتبلا ... هشن
فرح سپ ... منز یم فرح سفق مودک دروم رد
ومحازم سگم هی زیوزیو مکح تسرد االن نم ندز

رخآ راب یارب راذب اما ... هراد تباوخ ینیریش جوا وت
رهاوخ ! ناج اهر ! مناخ اهر ... مدب رادشه تهب

... نگنشق و هزات ییاج هی ات ال وصا ادا نیا ! DONYAIEمگنشق
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لقع نیا .. نشک یم وتقشع ، ننک یم تدزلد شدعب
قشاع هشیمه ینوتب یاوخ یم هگا ؛ هگیم نم صقان
نیا لا ح هب یرکف هی حاال نیمه زا اشهاوخ ، ینومب

؟ یکوا ... نکب اردص یطارفا یاتایساسح

... یریگ یم تخس یراد یتوت -

تخس مراد نم اعقاو مدیاش یکوا ... لومعم قبط -

... نک رکف مافرح هب یتساوخ لا ح ره هب ... مریگ یم
وتاباب و نوترد مد هدموین ات نزب شهب گنز هی حاالم

... هدرکن لتاق هی هب لیدبت

رک قشع هک ور یزور منیبب و مریمن نم یهلا -

... مدنخ یم تشیر هب نم و هدرک تروکو

نوممه تشپ تفه هساو هدرک روک و رک ور وت -

... هسب

کرتخد یاه هقدص نابرق یادص ، ندرک عطق زا لبق
هک متسناد یم مه مدوخ . مدینش ار DONYAIEییایور
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زا ، کدنا دنچ ره ییوب و گنر میاه تیساسح
هک دنا یطارفا ردق نامه دیاش و دنراد تسینمف
یلعف طیارش رد لا ح ره هب ... اردص هدیسوپ راکفا
زا دیفم و هاتوک یاهرادشه نیمه زج یراک چیه

... دیآ یمن رب متسد

شصوصخم فرظ رد یهام یارب اذغ یرادقم
بقع یاپ ود یور میاپ ریز تدم مامت . متخیر

تسود یاهتشا هب . درک یم میاشامت علو اب و هتسشن
هب یتسد و مدش مخ . مدز دنخبل شا ینتشاد

ار متبحم باوج تفص هبرگ ی هبرگ . مدیشک شرس
متشاذگ شیاهنت . درک ورف فرظ رد ار شرس و دادن

. دروایبرد ازع زا یلد ات

و متخیر یتسد شوج هوهق نورد ار ریش زا یمک
هب ار اه تسد هیکت . مدش شندمآ شوج رظتنم

ات مداد هزاجا هرابود و مداد یمیدق و هنهک زاگ قاجا
وتا یاقآ یاه فرح شوه و لوح مه زاب DONYAIEمراکفا
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... دنخرچب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

9_ تراپ #

نآ بقاعتم هک " یسیچ " یادص و ، ریش نتفر رس اب
ممظنمان راکفا زا تسد ، دش شوماخ قاجا هلعش
مولعمان یصخش هب ، نابز ریز یتنعل . متشادرب

لخاد ار یروف هوهق ردوپ هتسب ود و و مداتسرف
. متخیر نآ یور ار غاد ریش دعب و ، مدرک یلا خ DONYAIEگام

M
AM

NOE



متسناوت یم و دوب هدمآ متسد مز ال ریش نازیم رگید
هک منک باختنا یا هزادنا هب تسرد مشچ اب ار نا
یترپ ساوح رطاخ هب حاال اما . دنک رپ بلا بل ار مگام

تعانق یندیشون گام موس ود هب مدوب روبجم
... منک

و شقن یب دیفس گام . متفر نوریب هناخزپشآ زا
ات و متشاذگ ولبات رانک هیاپراهچ زیم یور ار گنر
رش زا ار مدوخ ، ما یندیشون یامد ندش دعاسم

یمک رمک هب تسد . مدرک خالص نیج راولش و وتنام
لا مک رد و تیاهنرد . مدرک هاگن ور هب ور ولبات هب
ولبات نیا . مدرک مدوخ راثن لد رد ینیرفآ ، تقادص

دیاش هتبلا و دش یم مراثآ نیرتهب زا یکی قارغا یب
... شمتخورف یمن یتمیق چیه هب و زگره

عوبطم شیامد زونه . مدروخ ار یندیشون زا یمک
مدنادرگرب مراک کچوک زیم یور ار گام . دوبن DONYAIEمعبط
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دوخ تسد رانک ار دروج ال بکرم و نارزیخ ملق و
یبآ یمک بکرم رد ندرک زاب لا حرد ... متشاذگ
هکنیا روصت اب و مدرک زادنارب ار مینتشاد تسود

زا ، منزب مگنر یبآ راکهاش هب یبیسآ تسا نکمم
رانک ، هشیمه تداع هب ار ملق . مدش فرصنم نتشون

ملق نیا . متسب ار تاود رد و . متشاذگ مشوگ
یم رازآ ار مشوگ و دوب گرزب ؛ ولبات زیاس بسانتم
هب و متشادرب ار مبوبحم هک دش هچ منادیمن . داد
ملق کون هک دیدش ردق نآ . مدرک ترپ راوید تمس
روک یارب نم و . تشگرب کدوخ تمس هب هتسکش

. مدش مشچ یزیرغ نتسب هب روبجم ندشن

نیا ، هرابود یتنعل ... متشاد رب زیم یور زا ار گام
ندیشون لباق یغاد تدش زا ای هک یندیشون هب راب

. مداتسرف ، هداتفا ناهد زا امرس تدش زا ای و دوبن

هک زورما لدع ؟ سپ وت ییاجک ! نیتم ! نیتم ! نیتم -
DONYAIE
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... ییاجک تسین مولعم مراد جایتحا تهب

متشادرب ار یشوگ . مدش راک هب تسد مدوخ ، روبجم
یرارقرب اب مناوتب دیاش ات مدش پاستاو دراو و

و مریگب هرواشم دیعس و نیتم زا مه ؛ یریوصت سامت
... منک یگنتلد عفر یمک مه

-سالم...

؟ یبوخ هلگشوخ -سالم

؟ یبوخ وت ... مبوخ -

؟ هدش یزیچ ... ادایمن رظن هب روط نیا ... موا -

یم بجعت ، مدینش یم نیا زا ریغ یا هلمج رگا
همه لثم . دوب رب زا ارم . دوب نیمه نیتم . مدرک

زا ندش هتشون زا لبق ار ناشنادنزرف هک DONYAIEاهردام
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ناشنادنزرف هرهچ طوطخ یک دنناد یم ... دنرب
. دنهد یم رس هیثرم یک و دنناوخ یم یداش دورس

وراد و ورسخ اب ... ما هتسخ ... تسین یمهم زیچ -

رس ؟ هبوخ دیعس ؟ یبوخ وت ... متشاد کالس شتسد
؟ تساجک دایمن شادص و

... هریگب هچاپ هلک شمداتسرف ... تسین -

یور تعاس هب یهاگن و مدرک درگ ار میاه مشچ
: متخادنا راوید

؟ هیربخ ؟ بش تقو نیا ؟ نیتم هچاپ هلک -

: درک اهر ار شا هدنخ نیتم

یم یگدنز هظحل وت میراد ؟ هشاب دیاب یربخ هچ -

زا و تساوخ هچاپ هلک ملد هعفد هی ... نیمه ... مینک
و هدادن مهب ینیمضت چیه سک چیه هک ییاجنوا
حیجرت ، هن ای متسه هدنز دعب یا هظحل هک مرادن ربخ

، مزادنن ریخات هب حبص ات ومسوه هب یگدیسر DONYAIEمداد
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لباقان هچاپ هلک هی لا بند ممشچ ممدرم هگا هک
... هشابن

... هنووید ... تنوج زا رود -

تارب یداد شرافس یزیچ ییاذغ ؟ مزیزع منوج -

؟ نرایب

: متفگ شطبر یب لا وس زا بجعتم

؟ یچ هساو ... هن -

ناروتسر کیپ هگا االن ینودب متساوخ ... یچ چیه -

هسرب هچ ... ینوغاد ردقچ همهف یم هرایب اذغ تارب
یتشاذگ وشمسا هک یگف کال نیا لیلد وگب ... نم هب

... هیچ شتسد و راد و ورسخ تسد زا یگتسخ

ار میاه مشچ . مداد لا لبم جنک هب ار ما هیکت
: متفگ هتسب مشچ نامه اب دعب . متسب

... مندید دوب هدموا شلیکو رابنیا -DONYAIE
M
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؟ بخ -

... دز یم هزات یافرح -

؟ یشب شندید هب یضار هک هزات ردق نوا -

... اما ... هن یضار -

؟ اما -

مشرکف ... داوخ یمن ملد اما ... مروبجم اال متحا -

... هنک یم متیذا

ور هنک یم شتیذا هک یراک تسین روبجم سک چیه -

؟ یبوخ ... ناج یتوت هدب ماجنا

رد نیتم . مدرک زاب مشچ دیعس یادص ندینش اب
؟ یروطچوت ... مبوخ سالم... : دوبن رداک

... بوخ -

تقو نیا یروبجم هکنیا زا یگب یاوخیم االن ینعی -

؟ هن یتسین تیذا یروخب هچاپ هلک بش

گاد تاه مدوخ یارب نوچ ... متسین هک هتبلا -
DONYAIE
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... متفرگ

اب وتدوخ یاوخیم : مدینش ار نیتم ضارتعا یادص
؟ ینک هفخ نوخ راشف

هدنز یارب ینیمضت وت هگا مدید مدرک رکف اما ... هن -

رد ور رما نیا یزیچ هچ اقیقد ، یرادن حبص ات ندوب
ات ، مشاب مراشف بقارم هگا هک هدرک نیمضت نم دروم
منم هک هنیا ؟ منومب هدنز منوت یم داوخب ملد یتقو

... منزب ماسوه هب یرس هی تساوخ ملد

هلک سرپ هی ندروخ اب هک منود یم نم اما ، هرآ -

بال هی گاد تاه نیا انئمطم اما ، هشیمن میزیچ هچاپ
... هرایم وت رس یی

... امایب امش اب مدرکن لوبق مدرک بوخردقچ مگیم -

؟ ارچ -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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10_ تراپ #

... دندیسرپ مه اب ود ره ار لا وس نیا

زا مدوب هدش هنووید حاال ات اال متحا هکنیا یارب -

... نوتاهاوعاد تسد

: تسشن نیتم هناش رود دیعس تسد

مراودیما و ... هبان یاه هناقشاع ، تسین اوعد انیا -DONYAIE
M
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... ینک شکرد ابیز ردق نیمه یزور

حاال؟ منک راک یچ نم نیگب ... اباب بخ -

: تخادنا ما هف کال هرهچ هب یرکفتم هاگن دیعس

... نک تسرد تدوخ یارب هوهق ریش هی وشاپ -

، دنوزوس ومنوبز دوب غاد شلوا ... مدرک تسرد -

یاه هیام وت یزیچ هی ... دز وملد دوب درس شدعب
؟ تفر اجک نیتم ... منک رکف دوب قشع نومه

! یتوت ... هنزیم کنخان شچاپ هلک هب هراد -

؟! موه -

ینک راک یچ هگب تهب یسک هک یتسین یرتخد وت -

هک یتسین یرتخد مروط نیمه ... هنکن راک یچ
هب روبجم وت ... شاب مورآ ... هنک راک یچ دیاب هنودن
دنبب وتامشچ هشیمه لثم ... یتسین یراک چیه ماجنا

ماجنا ونومه ، ینک راک یچ داوخ یم تلد نیبب DONYAIEو
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... یسرتب همه نیا تسین یزاین ... هدب

... مدیسرت اعقاو نم اما -

؟ یچ زا -

دروم رد یرکف چیه نم ... منود یمن ... منود یمن -

هرارق یچ ای و مشاب هتشاد یدروخرب هچ هکنیا
... مرادن منیبب

... هتاسرت مکش وت نتفر سرت نامرد اهنت -

: دش رداک دراو نیتم ریوصت هرابود

وت هکنیا هب منک یم بلج ور تهجوت نویم نیا -

... رتخد یتفرگ وتمیمصت

؟ یمیمصت هچ -

و ینکب هرارق یدروخرب هچ ینود یمن یگیم هکنیا -

اما ، یرب یاوخ یم هکنیا ینعی ینیبب هرارق یچ ای
هکنیا ای ... یشاب هتشاد یدروخرب هچ ینود DONYAIEیمن
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؟ هن هگم ... ینیبب یدروخرب هچ هرارق

دیعس . مدوب هدشن عوضوم نیا هجوتم مه مدوخ
یمن رکف نتفرن هب هشیمه الف خرب . تفگ یم تسار

. مدوبن ینابصع مه اه ماغسپ و ماغیپ تسد زا . مدرک
یدروخرب هب نم . دوب نامتاق مال هوحن هب مزکرمت همه

. مدرک یم رکف ؛ مدرک یم دیاب هک

رکف رتهب و نک تسرد هوهق ریش هگید ناویل هی ورب -

... نزن تیبآ راکهاش هب تسد متلا ح نیا اب ... نک
... ینیبب ملیف هی هنیا مداهنشیپ

تناج رهوش بوبحم ی ولبات هب دوب مساوح مدوخ -

... متشادن یرکف اما ملیف دروم رد ... منزن بیسآ

... مسرب مچاپ هلک هب مرب منم نیبب وتملیف ورب -
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یور حبص هک ییوتپ و نسوک . مدرک عطق ار سامت
متسیس غارس و متشادرب ار مدوب هدرک اهر لبم

نایم زا ار ادیرف ملیف مرازه راب یارب . متفر شخپ
تسیب رد اج نامه و مدرک یلپ شلف لخاد یاه ملیف
زاب ار نویزیولت زیم یوشک . مدنام نویزیولت یتناس
نوریب ار قوب دهع زا هدنام اج سپیچ هتسب و مدرک

رپ میارب ار ماش یاج دناوتیم متسناد یمن . مدیشک
زارد زا لبق . دوب یگنسرگ زا رتهب اما . هن ای دنک

مامت ار شیاذغ ارهاظ . مدرک ادص ار یهام ندیشک
و دنلب یاهوم و دناسر نم هب ار شدوخ هک دوب هدرک

زارد نویزیولت یولج . درپس مناتسد هب ار شمرن
نم . مدش مبوبحم ملیف یاشامت لوغشم و مدیشک
ار ملیف نیا متسناوتیم مه رگید راب نویلیم کی

اب شقباطت تردق و ادیرف . موشن هتسخ و منک اشامت
الت کشم زا شندما نوریب دنلبرس و یگدنز طیارش

. دندوب هروطسا نم یارب

DONYAIE
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شیپ هک یمشپ گرزب فاحل یبصع و دنت یتکرح اب
رانک دوخ یور زا ار ؛ دوب دیعس ردام فرطزا یشک
نوریب قاتا زا . مدش دنلب اج زا رتدنت یتکرح اب و مدز
نتشون فرص ناوخ سورخ ات ار بشید مامت . مدز
هب نتفر زا لبق تعاس ود اهنت و مدوب هدرک

زا یشان یگتسخ مه حاال . مدوب هدیباوخ هاگشزومآ
ندیباوخ رد تیقفوم مدع لا ح نیع رد و یباوخ DONYAIEیب
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ار بشما دوب رتهب دیاش . درک یم ما هناوید تشاد ،
نآ زا چیه هک یباوخ و ، متفر یمن باوختخر هب مه
یمن ار ؛ هدوب مهابتشا نیمه لصاح و ، متشادن دای هب

. مدید

رب ار ریش تکاپ . متفر لا چخی غارس و هناخزپشآ هب
هدنام نآ رد ریش هعرج دنچ اهنت ... تنعل . متشاد

یب فرصم نیا اب هک مدز یم دیاب ار شسدح . دوب
خ تکاپ . مروخ یم یطحق تسپ هب هرخ باال ، هیور
زا بآ یناویل و متخادنا کنیس نورد ار ریش یلا

. مدروخ ریش

رد یدیدج قافتا ره عوفو زا لبق و هراب کی هب
، شندرک یلمع یارب و . متفرگ ار مرخآ میمصت ، منهذ
هک متشاد هلجع ردقنآ ، هرابود دیدرت زا یریگولج و
اب . منادرگرب شیاج رس ار ناویل مدرکن تقو یتح
ما یتشپ هلوک غارس هب ، متشاد تسد رد هک یناویل
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تراک هرخ باال ات مدرک ور و ریز ار نآ همه . متفر
تایوتحم یور ار ناویل . مدرک ادیپ ار مرظن دروم

ار هرامش لمأت یب و مدرک اهر فیک هتخیر نوریب
. مدش سامت یرارقرب رظتنم و مدرک دراو

تعاس هب مهاگن هک دوب ندروخ قوب لا ح رد نفلت
یواسم گنرد یا هظحل هک متسناد یم اما ؛ داتفا

... ات راهچ ات ود ود رگید رود کی اب دوب دهاوخ

تشپ هنادرم " ولا " یادص هک یا هظحل رد تسرد اما
. دمآ مغارس هب دیدرت هرابود ، دیسر مشوگ هب طخ
چیه ماجنا هب روبجم یناسنا چیه دوب هتفگ دیعس
یمن نم اما ... تسین ؛ درادن نآ هب یا هق عال هک یراک
مراد تسود ار راک مادک رضاح لا ح رد اعقاو متسناد
زا دعب متسناد یمن رگید یتح ال صا . هن ار مادک و
یارب یرایتخا ، قنعدب یوتا یاقآ یاه فرح ندینش

هک یدرم ندید ملد ... هن ای مراد راک نیا ندادن ماجنا
؛ لد نیمه اما . تساوخ یمن ار دوب هتساوخن DONYAIEارم
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... تساوخ یمن مه ار ناسنا کی گرم

؟ یشکب سفن نم شوگ وت یدز گنز بش تقو نیا -

؟ ینز یمن فرح ارچ

دشاب هدرک قارغا درم نیا رگا مدروخ مسق هظحل رد
... میایب رد شتلا جخ زا یباسح ،

تهب منوت یم تساوخ ملد تقو ره یتفگ تدوخ -

... منزب گنز

: مدینش ار درم ددرم یادص دعب و توکس یتخل

؟! ایتوت -

... ممدوخ -

تلد هک تقو ره مگ یم یتقو مدرک یمن رکف نم -

هس تعاس هب وتقو ره وت ، نزب گنز نم هب تساوخ
... ینک ریبعت بش هفصن

دیاب هک مدرک سح االن طقف ... مدرکن یریبعت نم -DONYAIE
M
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هدرک قارغا هگا مروخ یم مسق و ... منزب گنز تهب
ینک یزاب متاساسحا اب یشاب هدرک یعس ای و یشاب

... مایب رد تتلا جخ زا یباسح ؛ یسرب تتساوخ هب ات

... یکوا -

یمن یراک دوب تسار تافرح ینکن تباث مهب ات -
... منک

یزیچ ... منک تباث ور یزیچ تهب مرادن یرارصا نم -

شیقب ... متفگ تهب ور ینودب دیاب مدرک یم رکف هک
... هن ای ینک رواب هک هئوت اب

... وت یلو -

؟ هن ای یایب یاوخ یم ... میرادن اما و یلو -

... تمنیبب دیاب شلبق -

؟ اجک و یک ... یکوا -

کال تدش زا مرادن میمصت نم ... رتهب رتدوز هچ ره -

... مشب ناتسرامیت یهار DONYAIEیگف
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... مراد راک ارو نوا ادرف نم -

... میسرب قفاوت هب شاج دروم رد نزب گنز -

؟ هرامش نیمه هب -

... هرامش نیمه هب -

ادرف ... میدرک یظفاحادخ هن و میدوب هداد سالم هن
میمصت و مدینش یم ار دایص یلیمکت تاحیضوت

. متفرگ یم ار تسرد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هراد هک یلوغ هرن هی یارب یتفر هش یمن مرواب -

... یتفرگ دلوت مت ، هش یم شلا س تفه و تسیب

نگیم انیا هب ... ریگب دای و ... مزیزع هشب ترواب -

یم تدرد هب یدش هک قشاع ... کیتنامر یاراک
... نروخ

زنوپ اب مک و راوید و رد ... وت اب منک یم طلغ نم -

؟ ینک یمن هدافتسا ارچ بسچ زا ... نک خاروس

... تس عیاض هش یم هدید بسچ -

ترظن هب ... هتناما نم تسد وت ما هنوخ نیا -

ای هرت عیاض هشب هدید وت یایلیگیپ لیگیج یابسچ
؟ مدب شبحاص لیوحت نوغاد هنوخ هی نم

هش یم باسح تدوخ هنوخ ... اباب هیچ تناما -DONYAIE
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مشچ و نینزان درم ؟ یک منوا ... تنامام رهوش هنوخ
... دیعس لثم یریس لد و

هک متسین یمدآ نم ... تساج نیمه عوضوم اقیقد -

مرپب ، هراد نداد یراوس یگدامآ فرط مدرک سح ات
دای وت مه ور انیا ... یتفر هک وربِد و شدرُگ ور

و دلوت مت ندیرخ هزادنا هب لقادح مرظن هب ... ریگب
ور و نشاب هتشاد تیمها ، بسانم هیده نتفرگ

... نراذب ریثات مدآ ژ یتسرپ

یلیخ دیاب یگدنز یداسیاو وت هک ییاجنوا زا مگیم -

تتسد شک طخ هی مادم ... اه هشاب راب تلا سک
هزادنا ور هیقب و تدوخ یاراتفر همه یراد و یتفرگ

... یریگ یم

یم ات یروط هیقب اب طقف ... منک یمن وراک نیا نم -

تسود نم ... هشب ات مدوخ اب مراد تسود هک منک
یکی هب ات مرادن تسود ... هنک مضرف رخ یسک مرادن

ومیتناما مرادن تسود ... داوخب وشرتسآ مد یم ور
یسک مرادن تسود ... ندب ملیوحت خاروس DONYAIEخاروس
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... مرادن تسود ... هنزب کلک مهب

یمن خاروس وتیتناما ! مشچ ... مدیمهف اباب بخ -

یفاک هزادنا هب ایناراکام نیبب زادنب هاگن هی ... منک
زا رتارف یراک درد هب لقا ال ، نک نوششکبآ نتخپ

تا هبرگ نوا هب متساوح ... یشاب هدروخ ینارنخس
... بشما هشب بارخ یزیچ ماوخیمن ، هشاب

منیمه ؛ دنچره ؟ هن یتفرگ ونیمه طقف مفرح همه زا -
... هتمینغ وت لثم یزغم لش فرط زا

.... یتفگ یچ مدینش -

دلب وندز فرح رت مورآ ؛ یونشن متساوخ یم هگا -

... مدوب

؟ اردص ارب یدیرخ یچ یگب یاوخ یمن -

هب و متشاذگ یهام یارب ار سیسوس زا یا هکت
: مدرک دنلب ار میادص وا زا DONYAIEتیعبت
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تسود یارب یزیچ نم ؟ منک یم یخوش یدرک رکف -

... ایب رانک شاهاب ... اهر مدیرخن ترسپ

: دش رهاظ رد هناتسآ رد اهر ، یا هیناث هب

؟ ینک یم یخوش -

وت ارب ؟ مریگب دلوت وداک یسک یارب نم یدید یک -

ینوراکام ساالد نم ؟ مریگب ملیبس هی یارب هک متفرگ
... مراد تسود یچیپ یناراکام اب ور

زونه هک ؛ درک بجعت رتشیب دیاب نم زا ... اعقاو هرآ -

وت هک حاال ... مدرکن تداع وت یایساسحا یب نیا هب
یچ وت تسین مهم مگب دیاب منم یکر ردق نیا
نوا و تساردص دلوت بشما ... یراد تسود
تسود یچیپ زا رتشیب ور یا هناورپ یناراکام

... هراد

تسد نودب بلق و هناکدوک یف تال هب یدنخبل
: متشاذگ شرس هب رس و مدز شزادنا

؟ هرآ -DONYAIE
M
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... هرآ -

گنر اردص مگب دیاب منم هروط نیا هک جاال بخ -

یتساوخ یم هگم ... یبآ هن هراد تسود وزبس
یبآ یتفر هدوب رسپ نوچ هک یرخب ینومسیس

... یدرک باختنا

؟ اعقاو -

... اعقاو ! هرآ -

؟ دوبن مساوح نم ارچ سپ -

و متخادنا ییوربا اهروش رایخ ندرک درخ لا ح رد
: مدرک کزان مشچ تشپ

ضراوع زا میترپ ساوح امتح واال... منود یمن -

.. هگید هیقشاع

ار شیاه تسد ندش نازیوآ و ، کرتخد ندش DONYAIEغمد
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هزاجا و مدرک یتسدمه منورد ناطیش اب و مدید
... دورب ورف شدوخ یوت یمک ات مداد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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دنخبل مداد هزاجا نم و دش جراخ هناخزپشآ زا اهر
: مدرب باال ار میادص . دیایب میاه بل یور

دح نیا ات یکیچوک نیا هب یعوضوم هک نیا رواب -

... هتخس مارب هراذب ریثات تور هنوت DONYAIEیم
M

AM
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... دوب هدش غمد اعقاو . مدینشن یباوج

دوجو گنر هی طقف ایند وت هگا ... اباب مدرک یخوش -

هک ههایس منوا ، هراد تسود اردص هک هشاب هتشاد
اب زونه نم طقف .. تفرگ هایس هش یمن مدلوت مت

... مایب رانک منوت یمن مت نیا دوخ

؟ یروطنیا یدوبن ؟ یدش خوش -

زا یگدنز مامت رد ار یفرحرپ زا نازیم نیا مه مدوخ
و راکفا اب ییاهنت زا رارف یارب . متشادن غارس مدوخ
هب ؛ دوب هداتفا مناج هب هک یا هدنهد رازآ بارطضا

یتسد مد ال عف و . متخادنا یم گنچ ینامسیر ره
اب ندرک لکلک و یخوش و یفرح رپ زیواتسد نیرت

... دوب اهر

هیناث دنچ یاوه و لا ح نآ زا ار وا مدوب هدش قفوم
مدوب : مروایب رد ؛ دوب مدوخ زاس تسد هک شیپ

... یتشادن تریصب مشچ ... DONYAIEمزیزع
M
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نیا مدید وت زا رمع مامت نم هک یزیچ واال ... اباب هن -

هتشاد ساسحا هب یطبر هک یزیچ ره اب هک هدوب
... یایب رانک ینوتن هشاب

ایند هی دق ور وت نم ال ثم ... تسین ماردق نیا هگید -

مایب رانک منوت یمن یزاب سول اب طقف ... مراد تسود
؟ یدز گنز شهب بشید ... نیمه

یم زورما ینعی ادرف هک مداد مایپ ... دشن هن -

هناهب ونامام ناتسرامیب ، دوب هدز گنز حبص ... شمنیب
... ومه مینیبب اجنیا دایب بش متفگ مدرک

... یدرک شگس وگب سپ -

... هرآ اال متحا یلو ... وگن یروط نیا نم قشع هب -

اهامش ... هگید هنک یم تیذا ونم هک تسازیچ نیمه -

چیه قشع منک یم رکف شمه نم نیدرک یراک هی
شدوخ یاتسد اب مدآ هک ریجنز هی زج تسین یچ

یم وشدیلک مدعب و شدوخ یاپ و تسد هب هدنب یم
... تخادنا ین برع هک ییاجنوا DONYAIEهزادن
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یمن ریجنز یسک یاپ هب یسک ... تسین ماروجنیا -

تسود ، هش یم قشاع یتقو شدوخ مدآ ... هدنب
... هراد تسود شفرط هک هنک راتفر یروط نوا هراد

همه نیمه یارب ... ینک شتحاران داوخ یمن تلد
... داوخیم نوا هک یشب ینوا ینک یم وتیعس

هک نیا ... هرب تدای تدوخ یلصا تیوه هک ییاج ات -
هتبلا و یمسر ریغ یشک هرهب روج هی ، تسین قشع

... مزیزع هینوناق

نم وت یرییغت االن وت ؟ هدز یفرح نیچمه یک -

؟ ینیبیم

یدیدنخن دنلب دنلب نوبایخوت هگید هتقو دنچ ... هرآ -

؟

: مدش قیوشت همادا یارب نم و درک توکس

لقادح ای ، یشوپ یم رتمک نشور گنر یاسابل -

زا لبق هگم اردص ، یشوپ یمن تسه اردص هک DONYAIEییاج
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ردق نیمه منلبق وت ، دوب هدیدن ور وت ، همانرب نیا
یاگنر و هدنخ قشاع .. یدوب مشچوت و لگشوخ

ور تفرط هک تسین نوا قشع هگم ... یدوب نشور
؟ یریذپب تسه هک روط نومه

؟ میتسین مه قشاع ام هک هنیا تروظنم -االن

و راکفا تسد زا مدوخ نداد تاجن یارب مدرک رکف
رد . منک یم بارخ ار وا گنشق زور مراد ، مبارطضا

میمصت مه هظحل نامه و . مدمآ رب ناربج ددص
؛ ثحب نیا زیمآ تیقفوم ندرک عمج زا دعب متفرگ

. مشکن شیپ ار یثحب نینچ یاپ رگید زگره

هب انیا اما ... مدش جیگ مکی طقف نم ... اقیقد هن -

... دیشب مهم هلحرم هی دراو دیراد میمصت امش ؛ رانک
شیپ یروج هی دیاب ، دینک جاودزا دییاوخ یم هگا

هی هشاب رارق ... هشاب بوخ نوتود ره لا ح هک دیرب
ِفرط نوا ، تعاطا فرط هی ، هنک یهن و رما فرط
قشع ... هرب یم و هرایم مک ییاج هی هرخ باال عیطم

هک حاال مگیم نم ... هد یم تسد زا وشدوخ DONYAIEتیهام
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هی ، تسین مه اب ندنورذگ تقو حابص ود نوتمیمصت
وت ... نیدب همادا نینوتب رخآ ات هک نیرب ولج یروط
االن ؟ یدب یراوس روطنیمه ینوت یم ترمع رخآ ات
، یرذگ یم دنلب هدنخ لثم یکیچوک یاه هتساوخزا

راثیا یرضاح هگید ردقچ ؟ یرذگب دیاب یچ زا ادرف
؟ ینک

... هتشذگ ازیچ یلیخ زا نم رطاخ هب منوا بخ -

یم ... هدینش راچیل تاباب زا منود یم ... منود یم -

رضاح تیراگتساوخ مسارم وت تنامام منود
راک تفیش ود هک هئوت رطاخ یارب منود یم ... هدشن

اما ... هنکروج ونوتیسورع لوپ هنوتب ات هنک یم
یارب یتخس همه نیا ... هنوسرت یم ونم انیمه

هنک یمن هتسخ ومدآ ؟ تسین هکانسرت مه هب ندیسر
هدیرب و هتسخ نیسر یم مه هب یتقو هدیاف هچ ؟
یارب ؟ نیدش رود نوتدوخ زا نینک سح ای ، نیشاب

یم نیب زا ونوتدوخ نید و لد نیراد مه هب ندیسر
... DONYAIEنیرب
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هب تقد اب . دوب هداتسیا مرانک اقیقد هک اهر حاال
ما هناچ و دروآ باال تسد دوب هداد شوگ میاه فرح

: تفرگ ار

هنکیم ادیپ ینعم ایتخس نیمه اب اقیقد قشع -

یسرب یسک هب یتخس یب هراد هدیاف هچ ... هگید
یقرف شارب و تسین مهم شارب تزیچ چیه هک

نیا زا و یشوپب یچ و یدنخب یروج هچ هنکیمن
؟ یربن یتذل چیه یتحار همه

اشامت ار متسود نتفر توکس رد هک دوب نم راب نیا
. میدنبب ار ثحب هک دوب تیعقوم نیرتهب ... مدرک

و بل ریز . میشاب هدیسرن قفاوت هب مه اب رگا یتح
بال و اال هتفگ یک حاال : مدرک همزمز مدوخ یارب اهنت

؟ مینک جاودزا دیاب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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ود یباوخ یب . متشاد ار شراظتنا . مدوب هدش لسک
اال متحا هک یتیعقاو زا رارف رد یعس و هتشذگ بش

هدرک مقنع دب ؛ مدوب شماجنا هب روبجم یدوز هب
. دوب

... ادخ هب تسین ام نس لا م ایزاب هچب نیا اباب -

؟ هتلا س دنچ هگم -

شیاشامت روهام لا وس نیا هب نداد باوج نودب
: دیآ یمرب مندرک هیجوت ددص رد هرابود وا و . DONYAIEمدرک
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... تساهر لد یارب انیا همه لا ح ره هب -

... اهر نیا لد وت یا -

رد یکنکداب اب و مدیرخ ناج هب ار روهام هرغ مشچ
گنف و گند نیا همه لماع . مداتسیا اهر رانک ، تسد
زا ار شماقتنا دوب رتهب سپ . دوب وا عقوم دب یاه

: مریگب وا دوخ

... منک تفخ داوخ یم ملد -

لیوحت باوج رد ار اهر قیمع و شوخرس دنخبل
: متفرگ

و راک نیا یقوذ یب همه نیا یارب داوخیم ملد منم -

؟ قوذ یب ردق نیا مدنمرنه ... منکب تاهاب

یمن مه نم یاه یقلخدب یتح ، زیچ چیه راگنا
هب ار قح لد رد . دنک بارخ ار شبوخ لا ح تسناوت

تخس یراک چیه ماجنا اهر لد یارب . مداد روهام
... DONYAIEدوبن

M
AM

NOE



رد زا ات مدنام اردص رظتنم و مداد عمج لد هب لد
و ندز تسد رد اهنت ، وا دورو زا دعب اما ... دوش دراو

حیجرت و . م درک یراکمه شیور هب دنخبل ندیشاپ
یم ور رد ور وا اب یتقو ار " کرابم تدلوت " داد

یم مگ مه رد تاوصا هک حاال هن ، منک شجرخ مدش
. تفگ یم یزیچ هچ یسک هچ دوبن مولعم و دندش

یادص هک کرابم تدلوت هنارت ندش هدناوخ زا دعب
هب قوذ اب اهر ، دوب هدرک شرتابیز روهام لس نولیو

نازیوآ وا ندرگ زا و تفگ یزیچ و تفر اردص تمس
ار کرتخد رس دعب و درک عمج هب یهاگن اردص . دش

تایئزج دناوتن یسک ات درک یفخم شیاهوزاب نایم
لا ح نیا اب . دنیبب اهر زمرق یاه بل رب ار شا هسوب

. دش دنلب اهرسپ " وه " و اهرتخد غیج و توس یادص
نخان کون اب ار میوربا و مدناخزچ ار مهاگن

... مدناراخ

. دنیوگب ار ناشکیربت مه نیریاس ات مدنام DONYAIEرظتنم
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هک اهرتخد زا یکی زا و مدینش ار رد گنز یادص
ار رد متساوخ ؛ تس یسک هچ وعدم متسنا دیمن
شرافس اهر هب هک دوب بوخ . دنک زاب دراو هزات یارب

هلصوح . دریگن توعد یدایز نامهم ، مدوب هدرک
. متشادن ار اه هیاسمه یاهرغرغ

: متفر اردص غارس هب

... مزیزع یر ال کرابم تدلوت -

ریگ شجنرآ و وزاب نایم ار مرس شهج کی اب اردص
: تخیر مه هب ار میاهوم و تخادنا

یم هشقن نم هیلع رب حاال ات یک ... سخت هرتخد -

؟ ینیچ

. مرفنتم شراک نیا زا تسنادیم .. تنعل

... شیدنوکش اردص ومندرگ نک لو ... یآ یآ -

مرگرس میاهوم نتخیر مه هب اب نانچمه اردص اما
: DONYAIEدوب
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نیا ام راگزور هک تشاد تفآ مب نوجمداب هگا ِد -
یم ادص یروط نیا ونم هشاب ترخآ هعفد ... دوبن

؟ مهفریش ؛ ینک

. دیآ یم شدب یزیچ هچ زا وا متسنادیم مه نم
هراچ هار و تشادن ار مساسح ندرگ ندرک اهر دصق
مدز شیولهپ هب یگنج راچان . دوب هتشاذگن میارب یا

ورف شتشوگ رد ار میاه تشگنا نکمم یاج ات و
: دنک میاهر ات مدرک

هکنیا رگم ؛ منک یم تادص مسا نیمه اب مراد رمع ات -
... یشابن یر ال سورخ هگید

: تشاذگ ولهپ هب تسد و درک میاهر اردص

؟ یرتخد ینئمطم وت ... تتسد هنکشب یا -

یاهر یارب یکلکش میاهوم ندرک بترم لا ح رد
زا و دزیم قرب اهر یاه مشچ . مدروآ رد DONYAIEنادنخ
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تذل قرغ رفن ود ام لا دج رهاظ هب اما کیدزن هطبار
. دوب

مه یارب کیج کیج یلک حاال ات زورید زا متسنادیم
اب هک ، مراذگب ناشیاهنت ات مدیخرچ . دنا هدرک هریخذ

تعاس کی دودح . مدش ور هبور وتا یاقآ هریخ هاگن
اجنیا هب ات مدوب هداد وا هب ار هناخ سردآ شیپ

ناربج یارب و متفر شیپ یگچاپ تسد نودب . دیایب
یتسد شیپ نداد تسد رد شیپ هعفد دنت دروخرب

: مدرک

... یدموا شوخ -سالم

با یوربا کت اب و دروآ رد بیج زا ار شتسد ریخات اب
... تفرگ ار متسد ، هتفر ال

... منونمم -سالم...

رسک زا یشان یدب ساسحا چیه نودب و همدقم یب
: متفگ ، ناش

نوتزا لبق هعفد دروخرب تباب دیاب منک یم رکف -DONYAIE
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... منک یهاوخ ترذعم

یمن ندش کچوک لماع ار یهاوخ ترذعم زگره
یطاخ صخش هک ؛ میارب دوب لصا کی نیا . مدرامش
ام ؛ نم رظن زا . تس یهاوخرذع شراک نیرتمک
هک میدوب ییاهزیچ ندرک تسرد هب فظوم

. میدرک یم ناشبارخ

تال دیاش . مدشن تحاران اما ، مدینشن باوج رد یزیچ
: دوبن یفاک مرس تشپ یاه هناریو یزاسزاب یراب مش
... مدرک یلا خ امش رس مدوب ینابصع هگید یاج زا

هب هک مدوب هدینش ال بق هتبلا ... دوب صخشم ال ماک -

... متشاد وشیگدامآ و یراد دراگ هبزور نایفارطا

... هشاب هدش لوبق میهاوخ ترذعم مراودیما -

یهاوخ ترذعم نیا ندش هتفریذپ یارب مارودیما -

... یدب نم هب زایتما هی یشاب رضاح

؟ تسین هک تلکوم اب رادید زایتما نوا انایحا -

: داد ناکت ار شرس تذل اب
DONYAIE
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... دایم مشوخ یلیخ زیت و فراعت یب یامدآ زا -

هی وت مبآ یلیخ بلط تصرف یامدآ اب یلو نم -

... هریمن بوج

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: درک فارطا هب یهاگن ما هیانک هب هجوت یب

؛ یداد وتنوخ سردآ یتقو ... یراد ینومهم یتفگن -DONYAIE
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... یدعاسم تاق مال یارب مدرکرکف

... تمنیبب دعب تعاس هی تسرد مدرک یمن رکف منم -

یلیام رگا ... تسین نم ینومهم نیا لا ح ره هب یلو
تمدخ دوز یلیخ منم ، نک ییاریذپ تدوخزا یمک

... مسر یم

... شاب تحار -

هک داتفا مدای هزات . دوب فارطا هب نانچمه شهاگن
و . دسانش یمن عمج نیا رد ار یسک اهر زج وا

ود ِتاظحل همه لثم اهر اال متحا بشما هک ییاجنازا
مدرک رکف ، دید یمن ار اردص زج یسک ریخا لا س هس
رتهب و دشاب بدا زارود شندنام بیرغ و اهنت دیاش ؛

. منک انشآ یرفن دنچ اب ار وا ؛ دشاب

و متخادنا ، دوب اه نآ نیب روهام هک یعمج هب یهاگن
: مدرک هراشا تمس نآ هب تسد اب

؟ منک انشآ مناتسود اب ور امش ید یم هزاجا -DONYAIE
M

AM
NOE



صاخرورغ یعون هب هتشغآ اما دنیآ شوخ یشنرک اب
: درک مخ رس هنادرم

... لیم لا مک اب -

نیورپ سکع اب هک مگنر هایس داشگ ترش یت نییاپ
رد رتمک ات مدز هرگ ار دوب هدش شقنم یماصتعا

شیپ و ناویل . دروخب بات و چیپ میاپ و تسد
و کنیس فارطا ورود یت اال بم یب اب هک ییاه یتسد

مه دعب . متسش ار دندوب هدش اهر اه تنیباک
دورو هظحل هک یروهام لثم مه مدوخ هک ییاجنآزا
مز ال یاچ ، دوب هدرک یاچ ناویل کی هب زاین زاربا

. متخیر یاچ گرزب ینیس کی ، مدوب

یادص اب ار عمج و متشاذگ زیم یور ار یاچ DONYAIEینیس
M

AM
NOE



: مداد رارق باطخ دروم دنلب

... هدشن درس اییاچ ات دایب هراد لیم یک ره اه هچب -

شدرگ اب و متشادرب ار اه ناویل زا ات ود مه دعب
ار تکاس هشیمه روهام ، مداد مندرگ هب هک یرصتخم

. مدرک ادیپ ضرع مک یدق هرجنپ رانک

دارم مه هدیبلطن یاچ دیاش ؟ هنودیم هچ یسک -

؟ هشاب

یدق هرجنپ هبل هب ار شندب فرط کی هک روط نامه
یتشپ طایح هدز نازخ کچوک هچغاب و هداد هیکت

: تفرگ متسدزا ار یاچ ناویل ، درکیم اشامتار هناخ

... نسنج هی زا لا ح ره هب ... دیاش -DONYAIE
M

AM
NOE



هدش زمرق نامسآ و مدیشون ار میاچ زا یا هعرج
... مدنارذگ رظن زا ار بش

زورما ؛ یدییوج یم وشرخرخ ندرک یم تلو زورید -

... هتاتسود نیرت کیدزن عمج و ینومهم و تنوخوت

و تسش تشگنا کون اب ، بشید یباوخ یب زا لسک
: مداد ژ اسام ار میاه مشچ یلخاد هشوگ هراشا

... مدز گنز شهب بش هفصن هس تعاس -

ما هقیقش هب تشگنا اب . دنام مرظتنم توکس رد
... مدرک هراشا

... مایب رب اجنیا سپ زا متسنوتن مدرک یراک ره -

یم ربص متعاس دنچ لقا ال ؟ شحف هب تتسبن -DONYAIE
M

AM
NOE



... ینزب شگنز دعب هنوخب سورخ یدرک

منود یمن ال صا ... دوب تخیر یب یلیخ معاضوا -

هیوت ... مدوب هتفاب نومسیر هب ونومسآ راب دنچ
هب عورش هرابود هکنیا زا لبق و متفرگ میمصت هظحل

منودب هگید لقادح ات مدز گنز ، منک نتخادنا هکترچ
... مباوخب منوتب و مرادن یتشگ رب هار

... یدیباوخن یا هرذ یتح لا ح نیا اب -

نم زا یشخب روهام ال صا . مدرک شدییات رس ناکتاب
زا یگرزب شخب وا لا ح هب ات یکدوک زا . دوب

. دوب هداد قلعت شدوخ هب ار متارطاخ

؟ یدش رادیب باوخ زا یک راب نیرخآ -

زارد شا هدش یلا خ ناویل نتفرگ یارب ار متسد
: DONYAIEمدرک
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مدوخ یارب هگید یکی مریم ؟ یروخ یم مزاب -

.... مزیرب

: درکن اهر ار ناویل

تعاس دنچ هتفه هسود نیا لک وت منیبب وگب ال صا -

؟ یدیباوخ

: متخود شنابرهم هاگن هب ار میاه مشچ

مدوخ هب نتفرگ تخس لها هک ینود یم -

... مراد یفاک کاروخ و باوخ نم ... متسین

ادرف ... نراذب تلک وت یاه هروخ هک یطرش هب هرآ -

... یتفیم سپ ادرف سپ

: دیشک ما یناشیپ یور یقفا یطخ هراشا تشگنا اب

... طخ نیا -

: درک هفاضا نآ هب یدومع طخ کی دعب DONYAIEو
M

AM
NOE



... نوشن منیا -

... تسین ماروط نیا -

یتح حاال ات ، دوبن ینیریش هب تشیارگ هگا منئمطم -

... دوب هدنومن تزا مه ولیک یس

... مبوخ نم -

... هنرگو ... شاب بوخ -

: مدرشف مه هب ار میاه بل

... روهام منود یم -

هک مدیسر حتاف دایص هب و مدرک لا بند ار شهاگن
لا ح رد و هدرک اهر ار اهر اردص بجعت لا مک رد

بانج ندرگ رود تاوارک اال متحا . دوب وا زغم ندیوج
ار شدوخ سناش هک دوب هتشاد نآ رب ار وا حتاف

. دنزب کحم رسناپسا کی ندرک ادیپ DONYAIEیارب
M

AM
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نم دب لا ح ببسم نوا هک نیا و ... شابن نارگن -

... نکن شاگن یروطنوا ... تسین

مشچ هشوگزا و دناخرچ یتناس دنچ ار شرس روهام
: درک مهاگن

؟ هرآ -

... هرآ -

یمک و تفرگ شیاه تشگنا نایم ار ما ینیب کون
: داد شراشف مکحم

... هنک تتیذا هرادن قح متاباب یتح ! ونم نیبب -

... مداد ناکت رس هرابود

؟ ینکیم جاودزا نم اب -DONYAIE
M

AM
NOE



. دش مبیصن شا هرغ مشچ

... هخآ متقشاع نم -

: دز رانک ار میناشیپ یور هداتفا یوم

... وگب ترچ مک -

: مداد مدوخ هدناوخان اضقزا ِنامهم اهنت هب ار مهاگن

؟ هن ای یروخ یم یتفگن -

هک یراک زا ندرک رارف هگید مأوت ... همسب نم ... هن -

ورب و نک مومت ور یتشاذگ تدوخ یور شیپ تدوخ
ردقنیا دش چول شاشچ ... نکب او شاهاب وتاگنس

جرک وت یگیمن هگم ... تخود تهب وشرظتنم هاگن
... هدرگرب رتدوز داوخب دیاش ؟ هنکیم DONYAIEیگدنز
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۱۶_ تراپ #

نوریب میارب حتاف دایص مهزاب ار قیچ اال ریز یلدنص
شا هنانملتنج یاهشنرک نیا هب دیاب ارهاظ . دیشک

. مدرکیم تداع

میتسنوتیم منک یمن رکف ... هشابن تدرس مراودیما -

... مینزب فرح لخاد یادص و رس وت

تک همکد اهنت ندرکزاب لا ح رد و داد ناکت رس
مدرس شابن نم نارگن ... هتسرد : تفگ شا DONYAIEهزییاپ

M
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مک مکی اوه نیا یارب وت سابل منک رکف یلو ... تسین
... هشاب

هرگ مهزونه هک متخادنا ما هنهک ترشیت هب یهاگن
. مدوب هدرکنزاب ار شنییاپ

؟ مدب تهبور متک همز ال -

... مبوخ نم : مداد ناکت رس

... یگب مهب ات هیفاک دوب مز ال تقو ره لا ح هب -

مود ناویل هب ار مهاگن . دیشک هت نامتاملک راگنا دعبو
متروص یور وا هاگن متشاذگ و متخود میاچ

نم هب ار متشاد مز ال هک ینامز تشاد . دنک ینیگنس
یارب زاین زاربا هک مدوب نم لا ح ره هب . داد یم

. مدوب هدرک شیوگ و تفگ هب توعد و ندز فرح

؟ منک راک یچ دیاب نم -

هب هریخ هاگن و توکس هقیقد دنچ زا دعب ار DONYAIEنیا
M

AM
NOE



. مدیسرپ میاچ

... یونشب وشافرح و یایب دیاب منک رکف -

: متفرگ یاچ ناویلزا ار مهاگن و مدز مژه هرخ باال
... تسین نیا مروظنم

؟ هیچ -

؟ مدب شهب یزیچ یناوختسازغم یوضع دیاب -

... ریخ -

؟ نوخ -

... هن : درک ظفح ار شمیقتسم هاگن

... وا هریخ و شوهاب هاگنزا هن اما . مدوب بذعم

؟ هنم یاتسد وت شیگدنز روطچ سپ -

شهب هکنیا یگدامآ و هچم شاهاب ال ماک شرهاوخ -

یگدنز زا تسد لک هب نوا اهتنم ... هراد ور هدب هیلک
یفرطزا ... هدب ماجنا ولمع نیا تسین رضاح و هتسش
دعاسم یحور لا ح رگا هک نراد یدایز دییکات DONYAIEارتکد

M
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تروص رد یتح ، هشاب هتشادن یا یلا ع یتح و
... هنزب سپ ودنویپ هنکمم لمع نیا ماجنا

لا ح ای هنک لمع داوخ یمن هک هنم ریصقت -و
؟ هدب شیحور

... ادبا : داد ناکت رس عیرس

هتشذگ یاهاطخ رطاخ هب نوا : دش مخ ولج هب
... هنود یم گرم یتح و درد بجوتسم ور شدوخ

هزات دیما رون هی ینوتیم وت مینکیم رکف ام یلو
وت هک ییاهراک و شدوخ زا دیاش نوا ... یشاب شارب
رب دیزم مه یرامیب نیا هتبلا و هدیماان ؛ هدرک هتشذگ
... هدرب لیلحتور شیحور یدایز دح ات و هدش تلع
انیا زا رتشیب داوخب هک ینک شکمک ینوتب وت دیاش

... هنک تالش ندنوم هدنز یارب

یعس راب نیا .و متفر ورف متوکس الک یوت هرابود
یروآ تلا جخ قافتا ره عنام موادم ندز کلپ اب DONYAIEمدرک

M
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... موش

. درک توکس میاپ هب اپ

؟ هیچ شلکشم -

، شیپ اه لا س همدای ... هیلک ییاسران هک متفگ -

زا یرامیب نیمه رطاخ هب مه ور شرتگرزب ردارب
یدایز یوپاکت رد هداوناخ نیمه یارب ... نداد تسد

... هبزور ظفح یارب نتسه

... ممهف یم -

.... ینعی نیا -

نم ات داد یم شک ار شفرح یرهاظ یدیدرت اب
... منک لیمکت مدوخ هاوخلد اب ار وا هلمج

... منودیمن یچ چیه نم ... منود یمن -

خی تسدو دروآ شیپ ار شتسد هتسهآ و طایتحا اب
مناشن ار شتیمیمص ات ، تفرگ ار مناویلر ود هب هدز

... ایتوت هرادن دوجو یکانسرت زیچ : DONYAIEدهدب
M

AM
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... نئمطم و ، دییکات اب . درک یم ادا مکحم ار ممسا

هاگن شیاه مشچ رد هیناث دنچ زا رتشیب دوب تخس
... یتسین نم یاج امش : مدرک ار راک نیا اما ؛ ندرک

فرط نوا هک متسه یسک نم اما ... متسین هن -

زیچ مدیم نانیمطا تهب و هدید مه ور ارجام
... هرادن دوجو یکانسرت

. متشاد تسود ار گرزب یاه شلا چ و تخس یاهراک
یم زرو و دندروآ یم رد تلا سک و یتخرک زا ار مدآ
مه هدارا و تقادص ، یتخس زا ریغ شهاگن .. دنداد
ار متیاضر بشما نیمه ات دوب هدرک دصق . تشاد

: دنک بلج

مد یمن هزاجا یاوخنرگا ... تمرب یم و مایم مدوخ -

رگا ... هتفیب هبزور زا ریغ رفن کی هب یتح تمشچ
و ... منوم یم ترانک ور تاق مال لوط مامت یاوخب

.. منودرگ یم ترب یاوخب هک تقو DONYAIEره
M
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نتفرگ یارب هن ... متشاد مز ال یرتشیب نامز نم اما
. مرادن شماجنا زج یا هراچ هک متسناد یم . میمصت

. متساوخیم نامز میاه هرهلد اب ندمآ رانک یارب

رگا دعب ... ونشب وشافرح راب کی یارب طقف و ایب -

مودک چیه هن و نوا هن تقو چیه هگید یتساوخن
... ینیب یمن ورامزا

و مشب شلا یخ یب منوت یم شندید زا دعب ترظن هب -

؟ هریمب مراذب و مشاب هتشادور مدوخ یداع یگدنز

نیا هنوت یمن هن مدید تجیپ وت نم هک یرتخد -

یزاجم یایتوت امدآ رثکا لثم هکنیا هگم ... هنکب وراک
... هشاب شقرف نومسآ ات نیمز یعقاو یایتوت اب

ماهاب یا هنافاصنم هملا عم هک ینود یم سپ -

یتفگ مهب هک ییازیچ اب مش حاال نیمه نم ... یدرکن
ال صا ... منک راتفر ماوخ یم هک روط نوا منوت یمن

... یتفرگ نم زا وباختنا قحزورید نومهزا DONYAIEامش
M
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... هدب قح مهب -

حیضوت وا و مدیسرپ ار شروظنم شوماخ یهاگناب
یب و منیشب متسنوت یمن ... مناسنا وت لثم منم : داد
هراد ترهاوخ ... منیبب وملا خ رسپ گرم یش تال چیه
لیلد نیمه اهنت ... هشیم گرم قد درم نوا هصغ زا
دایمرب متسد زا یراک ره ماوخب نم ات هیفاک نم یارب

... مدب ماجنا ور

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۱۷_ تراپ #
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یعس و تشاذگ ما هدش لش دیدرت یاپ ار متوکس
: مریگب ار تسرد میمصت ات دنک مکمک رتشیب درک
هک دوب هداد مسق ور شداوناخ یاضعا همه هبزور
درک یمنرکف دیاش ... ننزن فرح دروم نیا رد تاهاب

مسق مه ور نم هنرگو ، مشاب یراک نینچ لها نم
مه مسق رگا نم طیارش هب هجوت اب هتبلا ... داد یم

... مدنوم یمن دنباپ شهب مدوب هدروخ

هک یگ یم یراد امش االن ؟ یدز یم تلوق ریز ینعی -

؟ یتسین یدنب یاپ و قداص مدآ

طیارش هب و هظحل هب هک متسه یا یقطنم مدآ نم -

مسق شدوخ نوج هب منوت یم روطچ ... مدنباپ
؟ منکن یش تال شنوج تاجن یارب هک مروخب

؟ هداد مسق شدوخ نوج هب وشداوناخ -

... داد ناکت رس

طیارش ، شندید مایب هشابرارق رگا هک منودب اجکزا -DONYAIE
M
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و ینزب تلوق ریز هک هنکن باجیا تقطنمو هظحل و
یا هگید سک ماوخیمن نم ؟ یراذن اهنت هار طسو ونم

... منیبب ور هداونوخ نوا زا

ین ال وط قیاقد هجوتم ارم ، شناتشگنا نداد راشف اب
هدنام مرگ شگرزب ناتسد نایم رد متسد هک درک یا

... دوب

قطنم چیه منک یمن رکف ... منک یمن وراک نیا زگره -

راکنیا ثعاب هک هشاب هتشاد دوجو یتعفنم و ررض و
داتفا یقافتا نینچ رگا مه لا حم ضرف رب اما ... هشب
نم هب یجایتحا چیهوت هک مد یم نانیمطا تهب ؛

... دید یهاوخ ونیا ... تشاد یهاوخن

یدموا و یدرک رکف تدوخ هب طقف امش اما -

... مغارس

ندش بآ اب هک ییامدا نوا همه هب ... هن : داد ناکترس
و ردام هب ... مدرک رکف ندیم نوج نراد هبزور

دعب هک شارهاوخ ات ود هب ... شاه هچب هب ... شردپ
زا هی تقاط هگید نوشنووج ردارب نداد تسد زا DONYAIEزا
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نک رواب ... نرادن ور تسد نیازا هگید نداد تسد
... متسه انایرج نیا مدا نیرت گنرمک نم

شا هلک و رس عقوم یب یضغب . مداد ناکت ار مرس
ورف یارب ار هدز خی یاچ زا یا هعرج . دوب هدش ادیپ
چیه هریخ و قیقد هاگن نیا زا اما . مدیشون شنداد
ار یاچ هعرج نیا تشپ یارجام هک دوبن دیعب

. دشاب هدیمهف

منوتیم نم روطچ هک منکیمن کرد مزونه نم -

... منک شکمک

ور شدوخ وت رطاخ هب اال متحا درم نوا ؛ هک متفگ -

هی دیاب ... هنود یم گرم یتح و باذع قحتسم
نک شکمک ... هشاب هتشاد رتشیب تالش یارب یدیما

... هنک لوبق ولمع نیا

... مدیشون رگید یا هعرج

؟ شندید یارب مایب دیاب یک -

طیارش هب هجوت اب هتبلا .. یدوب هدامآ هک تقو ره -DONYAIE
M
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تسد هب ور یگدامآ نیا رتدوز مراودیما هبزور
... یرایب

رادید نیا هدامآ منوتب دبا اتزگره منکیمن رکف -

... مشب

؟ سپ -

نیا اال متحا و ... شمنیبب یگدامآ نودب مروبجم -

هب ... منز یم مافرح ریزو دز مهاوخ سپ ورادید
... یدب مرارق هدش ماجنا لمع وت دیاب مرظن

و باختنا ور تاق مال نامز مدوخ لیم هب نم سپ -

... مد یم ربخ تهب

.... منک یم باسح تلوقور -

؟ شتمسق مودک -

سک نوا زا ریغ متسینروبجم یتفگ هک ییاجنوا -

... منک تاق مال ور یا هگید

... افطل شابن نم یلوق شوخ نارگن -DONYAIE
M
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یم فرب یوب . مداد ناکت ار مرس نامسآ هب هریخ
... زونه میتشاد هلصاف فرب لصف ات اما . دمآ

تربخ طیارش ندش دعاسم ضحم هب : دش دنلب اجزا
یلا خ ور زورزا یمیات هچ منودب دیاب طقف . منک یم

... یتسه

یلیخ نم یاه همانرب : مدیشک وربا هشوگ هب نخان
کالس بورغ ات رهظ زور ره طقف ... نتسین صخشم

هیقب ... مشاب هاگشزومآ وت ماس کال رس دیاب و مراد
... مرادن یلکشم زور هنابش

نم ... دوب دهاوخ تاس کال میات هب مساوح ... هبوخ -

... مریم هگید

و رس مدرک یعس اه مشچ ندرک هتسب و زاب اب
هی اهر : مدش دنلب اجزا و مهدب مساوح هب یناماس

یاه هجنپ ... هدرک هدامآ ندروخ یارب ییازیچ
... نومب افطل ... هراد یزپشآ وت یدنمرنه

تقو هی مراودیما ... مراد رارق ماش یارب ... نونمم -DONYAIE
M
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... مشاب هتشاد ور شتخپتسد ندروخ تداعس هگید
نیا منک یم هیصوت و ... هدرس اوه وت ورب مه وت

یا هدننک نارگن زیچ اعقاو نوچ ، یشابن نارگنردق
... تاق مال نیا وت هرادن دوجو

رد ار مرس فرح نیا خالف هب مداقتعا ؛ مغر عال
ات مداتفا هار شرانک و مداد ناکت شیاه فرح دییات

. منک تعیاشم رد مد ات ار وا

... یباوخب ینوتب بشما مراودیما -

هصق دایم رظن هب لا ح ره هب ... هن ای منوتب منودیمن -

... هشاب هدش عورش یزارد و لوط

مین . منیبب ار شا هرهچ مناوتب ات متفرگ باال ار مرس
مدید ضرعم رد شیاپ یولج نیمز هب هریخ ، شخر

متمس هب شرس ؛ مهاگن ینیگنس سح اب . تشاد رارق
مهاگنزج ییاج راب نیلوا یارب شیاه مشچ . دیخرچ

زا ار متروص یاضعا هیقب هنانیب زیر و درک هاگن DONYAIEار
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... دنارذگ یم رظن

بش فصن هس تعاس مدیم لوق لا ح ره هب اما -

... منکن هارباز ور امش

... دوبن نیا مروظنم نم : دز دنخبل ما یخوش هب

... مدرک یخوش ... منودیم -

ات دوب مز ال یا هگید تقوره هگا و ما یدج نم اما -

رگا ؛ درک مهاوخن تیاکش مهزاب نم ینزب گنز نم هب
ییاروج هی ام لا ح ره هب ... منکب یکمک تهب منوتب

... میش یم بوسحم شیوخ و موق

... ترهاوخ ِرهوش ِرتخد و ... موهوا -

نم هک متفگ ... مرادن یلکشم عوضوم نیا اب -
رسمه ینامز وت ردام ... هبرچ یم مساسحا هب مقطنم

... دوب ادج نم رهاوخزا هک دوب هبزور

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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: تخادنا اهر هناش رود تسد

... زیچ همه یارب نونمم ... میریم هگید ام -

: درک لیمکت ار ینادردق مسارم اهر

ییاریذپ و یگتخیر مه هب ، ادص و رس زا هک منودیم -

ام رطاخ هب هک نونمم ... دایم تدب دایز هدع هی زا
... مزیزع یدرک لمحت

DONYAIE
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: مدرک تشپ و مدناخرچ هقدح رد ار ممشچ

.. مدرگیمرب االن نیرن ییاج هقیقد هی -

.

... واو - : مدینش ار اردص یادص و مدش مقاتا دراو
... دایم وداک یوب

تباب ؛ مدوب رتلا حرس یمک رگا . مدیدنخ لا ح یب
هت ما ژی رنا اما ... متفگیم کیربت وا هب شزیت هماش
ما یرتاب ، مه رگید تعاس مین ات اال متحا . دوب هدیشک
نآ اما . مدش یم شوماخ مدوخ و یلا خ لا مک و مامت

زا ار ژی رنا نیا دیاش . دندوب ژی رنا زا رپ زونه ود
. دنتفرگ یم مه دوجو

زا اردص و درک یم یربلد تشاد اهر متشگرب یتقو
... اشامت لد DONYAIEِقمع
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زا شتسد نایم گرزب گنر یکشم هسیک اب مه روهام
: دمآ نوریب هناخزپشآ

... هزیناکم لطس وت مزادنیم هار رس ونیا نم -

... هئوت یارب نیا : متفرگ اردص فرط هب ار تکاپ

هناخ طسو شتسد نایم هسیک نامه اب روهام
و . دنابسچ مه هب ار شیاه تسد اهر . دش فقوتم

: داد باال ار شتسار یوربا اردص

؟ نم -

منودیم هچ ... یتفگ تدوخ هک ینومه ... موهوا -

... یزیچ نیچمه ای ... دلوت وداک

ناشیاه کالم هکت یتح . تفگ یا هدیشک " واو " اهر
هیبش اهر ؛ متفگیم دیاب هتبلا . دوب هدش مه هیبش DONYAIEمه
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. دوب هدش وا

رانک زا مه اهر . درک هاگن ار تکاپ لخاد اردص
دنلب ار ناشرس بجعت اب ود ره . دیشک کرس شتسد

. مداد باوج ار ناشهاگن توکس رد . دندرک مهاگن و
هرابود . تشاد کش شدوخ یاه مشچ هب راگنا اردص

: دناوخ ار کچ یور غلبم

همه اب ربارب ؟ هشیم گرزب ردق نیا هگم مدلوت وداک -

؟ مدآ هی ییاراد

. دوب نآ زا یگرزب یلیخ شخب اما . دوبن مییاراد همه
کی میاه لوپ همه مدوب رظتنم هک دوب تقو یلیخ

... دوش عمج اج

... هضرق ... تدوخ یارب شمدادن ... نزن نوباص وتلد -

؟ ضرق -DONYAIE
M
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... ترسناپسا نم ؟ یتسین رسناپسا هی رد هب رد هگم -

شور یراذب متدوخ یازادنا سپ دیاب منک رکف هتبلا
هی هشب عقوم نوا منک رکف ... ینک یراک ینوتب ات

... درک ییاراک

وت زا یعقوت چیه نم ... هدایز یلیخ نیا ... یتوت -

... مرادن

لا ح ره هب یلو ... یشاب هتشاد مدیابن ... منود یم -

ال عف ... هنومیم هدافتسا یب نم یاتسد وت لوپ نیا
... یمز ال لوپ هک مأوت ... مرادن شارب یا همانرب چیه
وت ، دوس رازود نورق هی اب کناب وت شندنوم یاج هب
هچ ... نودرگرب مهب شدوس اب رس رخآ ... راد شرب
نیا زا بوخ هک نم ... مهلا ثما و هبراضم ؛ منودیم

... مرایمن رد رس ازیچ روج

؟ یچ شور مبآ ناویل هی و شتروخب هگا -

ار شتین ادتبا . تفگ یدج و فراعت یب روهام ار DONYAIEنیا
M

AM
NOE



تهب و وا یدج هرهچ یتقو اما . مدرک ضرف یخوش
هجیتن نیا هب رگید راب کی ؛ مدید ار اردص یاه مشچ

. تسین فراعت لها زگرهوا هک مدیسر

؟ یتخانش یروج نیا ونم -

سپ زا ... متخانش بوخ ونوطیش اما ... هن ور وت -

... دایم رب همه ندز نیمز

: دش یخزرب اردص

اب هگید منزب رود ماوخب مه ور یک ره نم هکیترم ِد -
... منک یمن وراک نیا هک یتوت

رارق یتیعقوم نیچمه وت حاال ات ؟ ینودیم اجک زا -
؟ ینئمطم روط نیا هک یتفرگ

یب روط نیا ؛ همهم مارب شباوج ومسرپیم مزاب -

؟ ونم یتخانش DONYAIEتفرعم
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... هن ور وت هک متفگ -

خلت هرطاخ کی هب ار اردص بوخ بش تشاد روهام
هدرک رکف اه نیا همه هب ال بق نم . دز یم دنویپ
هچوک کی رد وا اب . دوبن راک نیا مدآ اردص . مدوب

کچوک لگ یکیتس پال پوت کی اب . میدوب هدش گرزب
هک متخانش یم ردق نآ ار وا . میدوب هدرک یزاب

ار روهام . تشاد دهاوخن رب ار مه کال مشاب نئمطم
هتخانش اه کچوک لگ و هچوک نامه نایم رد مه

اه فرح نیا منادب هک شمتخانشیم ردق نآ . مدوب
یمن وا لد نتسکش تین هب هن و توادع رس زا هنار

کی یاه کسیر نتفرگ رظن رد لها هشیمه روهام . دز
ود نیا بیکرت . تشادن یئابا یسک زا و دوب راک
یاه هلمج ندش لدب و در ثعاب ، روهام تلصخ
کیراب یاهاج هب راک هکنیا زا لبق . دوب هدش ریخا

نیا لها هک مینودیم نوممه - : مدرک هلخادم ؛ دشکب
و نم هگا ؛ هروخب ونم لوپ تسنوت هگا ... تسین DONYAIEراک
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شون ، میتشاد شزرا لوپ نیا زا رتمک نومیتسود
منودب و مزادرپب ور هنیزه نیا مرضاح نم ... شنوج

... هسدقم ردقچ نومیتسود هک

متمس هب ار نا و دنادرگرب تکاپ لخاد ار کچ اردص
: تفرگ

هن ماوخیم وتلوپ هن ... فوسلیف هدرکن مز ال -

... ینزب کحم ونومیتسود هک ماوخیم

: مدز شسپ و متشاذگ شتسد یور ار میاه تشگنا

نم هک ینودیم بوخ تدوخ ... راین رد یزاب سول -

نیا وت مرادن تسود مدوخ هزادنا هب وسک چیه
ای یتسود نیا یکاپ هب یا هرذ رگا نودب سپ ... ایند
همه نیا زگره متشاد کش تتیقفوم هب یتح و وت

... مدادیمن تتسد ولوپ

. درک مهاگن DONYAIEیمک
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زا یا همین هب . مدرک هدافتسا شدیدرت و تصرف زا
و درادرب ار لوپ نآ تشاد تسود هک شدوجو

: مدش لسوتم ، دنک هرطاخ هب لیدبت ار شیاهوزرآ

... افطل شاب مدآ -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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رد . دمآ ولج شدوخ و دیشک سپ ار شتسد دیدرت اب
: مدش مگ شا هنیس گرزب DONYAIEمجح
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مموبلآ مدیم لوق ... ییاتفرعم اب قیفر رخآ -

... هنوکرتب

نیا متشاد کش هگا دصرد هی ... هنوکرتیم منئمطم -

وت هب اما مدنوزوسیم هنیموش وت متخادنیم ولوپ
... مدادیمن

ندرگ مکحم یمک متخمز یخوش یف تال یارب
روهام هیانک و فرح رپ هاگن نم و . درشف ار مساسح

. مدیرخ ناج هب وا یاه هناش سپ زا ار

نامه . ردارب ، اکاک و دوب باسح ، باسح وا رظن زا
اه یبآریز نیا ِنتفر لها اردص متسناد یم هک ردق

، نهر کی دیاب روهام رظن زا هک مدوب نئمطم ؛ تسین
یزاب نیدرف نیا همیمض ار دادرارق ای هتشون تسد
یارب . تشاد کش اردص هب هکنیا یارب هن . مدرکیم

طایتحا بناج دیاب هشیمه ، وا رظن زا کال هکنیا
. دش یم DONYAIEهتفرگ
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بآ ار مریز هک مدیباوخ یمن ییاج مه نم بخاما
و اهر مشچ شیپ ار راک نیا ادمع . دنک مقرغ و دریگب

یوق دروم نیا رد ینیمضت چیه . مدوب هدرک روهام
... دوبن اهر الع طا و روضح زا رت

****

مخز و ندناراخ زا تسد ، دوعوم ِگنز کت ندینش اب
مدرک شوماخ ار نویزیولت . متشاد رب مرس فک ندرک

. ممدش دنلب اج زا و

و مدیشک مهایس پگ یور ار مگنر یکاخ هزییاپ
یولج هدش شخپ و دولآ باوخ یهام هب یهاگن

ور یزیچ و شاب یبوخ رتخد - : متخادنا هنیموش
... نکن DONYAIEنوغاد
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شزاب همین یاه مشچ و داد ملیوحت یا هتسهآ رغرغ
دهاوخن درخ طسو نیا یا هرت مهفب نم ات تسب ار

. دش

اب و مدرک اپ هب ار مگنر یکشم یناتک یاه شفک
سپ زا ار وا ردزا جورخ ضحم هب . مدز نوریب هلجع
اما ضرع مک طایح راوید مکح هک یدنلب یاه هدرن

. مدید ، دنتشاد ار هناخ لیوط

و یدرایلیم نیشام زا یربخ ؛ مروصت خالف رب
دیفس سراپ پژو کی . دوبن ینانچ نآ و دنلب یساش
یور اپ و هداد هیکت شا هندب هب شوپ هایس یوا هک
شهاگن اما ، تشاد تسد هب لیابوم . دوب هتخادنا اپ

. دوب هداد نم هب اه هدرن یلا خ یاضف نایم زا ار
رظنزا ار مسابل و پیت هک مدش شبایزرا هاگن هجوتم
لومعم دح زا رتشیب یا هظحل شهاگن . دنارذگ یم

راولش زا شیدیفس زا یتناس دنچ هک میاپ چم یور
... درک ثکم ؛ هدنام نوریب گنر یکشم DONYAIEنیج
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-سالم...

؟ یروطچ -سالم...

: مدش نیشام راوس هتشاد هگن زاب میارب هک یردزا

؟ یبوخ امش ... مبوخ نونمم -

نامرف تشپ هک یتقو یارب تشاذگ ار ملا وس باوج
: دش ریگاج

... یایم نارگن مکی رظن هب وت اما ... مبوخ -

... دوبن ینارگن شمسا

نارگن اما ... مراذب شور یتسرد مسا متسنوتن زونه -

... منک رکف DONYAIEمتسین
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: درب شخپ تمس هب تسد و داد ناکت رس

؟ یدروخ راهن -

. دش رپ شخب شمارآ کالم یب گنهآ زا نیشام کقاتا

... مدروخ ییازیچ هی -

، دز گنزوا یتقو . مدوب هدرک یکی ار مراهن و هناحبص
. مدوب هدش رادیب باوخ زا هزات

یم هار رترید رگا یلو ، یدش تیذا منودیم دیشخبب -

و ندرب یارب هک ینامز باستحا اب میداتفا
هک ینامز هتبلا و مدوخ نتشگرب هرابود و تنودرگرب

دوبمک اب دوب نکمم ، دوب مز ال هبزور اب تتاق مال DONYAIEیارب
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... میشب ههجاوم نامز

... مریگب رارق هدش ماجنا لمع وت دیاب متفگ نم -حاال

... اعقاو هیندوتس تلمع تعرس ... هلجع نیا اب هن اما

: دیدنخ

زا اال متحا و ؛ تس هعمج مدید مدرک باسح -

رارق هک یدرکیمن وشرکف بشید وت هک ییاجنوا
یدوب هتسنوت ؛ مدب بیترت وتاق مال نیا زورما هشاب

یچ ره یفرط زا ... دوب تمورآ تباصعا و یباوخب
، دوب رتمکتاق مال نیا نداتفا قافتا دمویم شک رتشیب
هک ما هنوخ لها ... یدیشک یم راشف رتشیب مه وت

تیعقوم مدید ، نتشاد توعد ییاج و ندوبن هنوخ
... داد شتسد زا دیابنو هروج یدایز

؟ تسین هنوخ یسک ینئمطم -

: داد ناکت DONYAIEرس
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مدای دنچ ره ؟ یتسه یچ نارگن مداد لوق تهب -

هدروخ مدآ نوشمودک چیه حاال ات دایمن
... نتفرگن یسک زا ملباقان زاگ هی یتح ... نشاب

؟ یچ نوا -

؟ هبزور -

؟ میریم میراد هنود یم -

سرتسا هک مداد ربخ شیپ تعاس مین منوا هب -

... هشکب یرتمک

... یدرک ور یچ همه باسح -

همه هب تساوح دیاب هشیمه ... هلغش نیا یایازم زا -
... هشاب زیچ

هرادن سرتسا همه نیا نم لغش هک رکش ور ادخ -

... مدوب هدش یش ال تم حاال ات نم هنرگو

؟ هن یلد لها یباسح -DONYAIE
M
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: مداد ناکت رس

نوشتک وت ، نسانش یم ونم هرذ هی هک ییاسک اقافتا -

یتح هگیم اردص ... مشاب یرنه یاراک لها نم هریمن
هرت ساسحا اب نم زا مینهآ مدا

؟ هگیم تسار -

زا شندروآ نوریب . درک ترپ ار مساوح ملیابوم گنز
، نیشام دنبرمک رصح رد مه نآ راولش گنت بیج
ثعاب هداتفا نآ یور هک یا هرامش . داتفا تخس یمک

. دش میاهوربا نتفر باال

... ولا -

؟ ایتوت ولا -

مشوگ رد شردام یادص اما تساهر مدوب هدرک DONYAIEرکف
M
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: تسشن

؟ نیتسه بوخ ... یدارم مناخ -سالم

؟ بوخ رتخد یکیلع هچ ؟ ناج ایتوت یم سال هچ -

ات دنچ " بوخ رتخد " نآ یاج هب مدادیم حیجرت
: مدرک کیراب مشچ . ددنبب مشیر هب رادبآ شحف

؟ یدارم مناخ هدش یزیچ -

مراذیم هک منکیم باسح وت قطنم و لقع ور نم -

نیا ... هنومب تشیپ داوخیم تقو ره ات هچب نیا
ام دامتعا زا ویدب شتسد هب تسد هک هتسرد

؟ ینک هدافتساءوس

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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20_ تراپ #

. دنتشادن نتفر باال یارب یرتشیب یاج میاهوربا

هشیم ... یدارم مناخ مرایمن رد رس نوتافرح زا -
؟ نیریگلد مزا روط نیا هک مدرک راک یچ نم نیگب

؟ هئوت شیپ اهر یتفگن هگم بشید وت -

هدرک وراک نیا زگره دایمن مدای ... متفگن غورد -

... مشاب

؟ هگید دوب وت شیپ حبص ات اهر ینعی -

... ارچ هس - ود تعاس ات اما ... هن حبص ات -

حبص هک دوب یک شیپ وشتقو هیقب ینودیم سپ -

هک مینکیم دامتعا وت فرح هب ام ؟ هنوخ دموا
... ایتوت تشیپ دایب میراذیم

! یدارم مناخ -DONYAIE
M
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؟ هلب -

یب تقاط . دوب هدرک تهب یمک ، مندرک ادص نحل زا
اما سمل لباق مشخ . متشادن ار ندش موکحم اج
: دوب هدرک ما هف کال شتاملک نایم هدش لر تنک

شیپ حبص ات هرارق اهر متفگن نوتهبزگره نم ال وا -

یب هناهب هب هک یعقوم نوا یناث رد ... هنومب نم
نینک کچ ات ، نیدوب هدز گنز هنوخ هب اهر طخ ینتنآ
هب هک دمویمن رظن هب ، هن ای میگیم تسار ام نینیبب
هب مد سپ ، نیشاب هتشاد دامتعا یلیخ اهر و نم
اهر ؛ انیا زا میرذگب ... نیراذن نم رس وشتنم هقیقد
باوج و نینزن گنز نم هب امش هک هدش گرزب ردقنوا

ونوترتخد دوخ افطل ... نییاوخب نم زا ونوا یاراک
بوخ منومود ره ... دینک شنزرس شاراک یارب

وشاپ تقو ره اهر هک نینود یم امش هک مینودیم
وشتقو ، هدرگرب هک یتقو ات نوریب هراذیم رد نوازا

اب نوتدوخ هئربت زا تسد سپ ... هنورذگیم یک DONYAIEاب
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هب مگب منوتیم طقف نم ... نیرادرب نم ندرک موکحم
و ، مدرکن یراکمه امش ندز رود یارب ناونع چیه

... هداتفا ییاقافتا هچ نوترتخد و امش نیب منودیمن
هکنیا ، هنوخ دایب دوب رارق اهر مه رخآ هقیقد ات

ور هدش ضوع شمیمصت هک هدش یچ رخا هظحل
لبق زا رگا هک منئمطم ونیا یلو ... هگب شدوخ دیاب
نم هب لقادح تشاد یا همانرب قافتا نیا یارب

دش مومت هک اهر ندرک بدا منکیم هیصوت ... تفگیم
هب ملباقان هرغ مشچ هی و نیزادنب هنیآ وت هاگن هی

نیدرکن یتسرد راک ... نیرب اقافتا نیا یلصا رصقم
س راهچ و تسیب رتخد دوبن مز ال ... نیدز گنز نم هب

... نیربب لا وس ریز نم شیپ ونوتدوخ و نوتلا

هب . مدرک عطق ار یشوگ و مدنامن شخساپ رظتنم
نآ زا چیه هک ییارجام رد ار مدوخ ناونع چیه

. متسنادیمن راکهدب ؛ متسنادیمن

گنز اهر هب ات مدرک نییاپ باال ار منیبطاخم DONYAIEتسیل
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ناونع هب ارم روطچ و هدرک یطلغ هچ مسرپب و منزب
روط نیا شردام هک هدرک یفرعم شمرج کیرش

. دوب راکبلط

مان ندش ادیپ زا لبق نشیکیفیتون یادص ندش دنلب
نفلت یاه هداد . دوب اهر زا یمایپ . داتفا قافتا اهر
دولناد هب عورش سکع کی . مدرک نشور ار مهارمه
نم یاه مشچ ، لماک دول ضحم هب و . درک ندش

اب شدوخ زا اهر . دندرک ار ناش هقدح کرت دصق
یمخز یبل و دوبک یا هنوگ و هدرک مرو یمشچ

میارب و هتفرگ سکع

ار شیاج و دیشک رپ ممشخ همه . دوب هداتسرف
. تفرگ تهب و ینارگن

تهب و بجعت زاربا یدنلب یادص اب و هتساوخان
: مدرک

؟ هیچ هگید نیا ... هوا -
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زار و وربآ . مدش عاضوا هجوتم دایص رس نتشگرب اب
نآ رد میوزرآ نیرتگرزب و ، دوب تناما متسد رد اهر

... درم نیا روضح مدع ، هظحل

: متشون

؟ هدش یچ تتروص ؟ هیعضو هچ نیا ؟ هدش یچ اهر -

؟ ینتشگرب نیدرک فداصت

شتروص تیعضو هک دیمهف دش یم مه هاگن کی اب
روط متشادن تسود نم اما . درادن فداصت هب یطبر

. منک رکف یرگید

... هن -

... مدش رس هب نوج نکب نوج ؟ یچ سپ -

... هماباب راک -DONYAIE
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؟ هتخاس تارب وتروص نوا تاباب ... هوا -

... موهوا -

متردام ؟ یدوب هدرک راک یچ ؟ یچ هساو -

هتفگ شهب یچ ... درک مراب راچیل مهب دز گنز االن
؟ یدوب

دیلک مدیمهف رد مد هزات ، هنوخ متشگرب هک بشید -

دش یمن ... دوب حبص هس تعاس ... تسین مهارمه
متفر اردص اب نیمه یارب ... هک منزب ور هنوخ گنز
هدزن باتفآ ... مدیباوخن حبص ات ادخ هب .. نوشنوخ
سناش زا ... هنوخ هنوسرب ونم مدرک روبجم ور اردص

شدوخ و هتشادن نشوزر بشید اباب وگن ، نم دب
... رد مد میدیسر مه اب نامزمه ... سنا آژ دوب هدنوم
ات نوبایخ وت لوا ... تمایق ... درک تمایق یتوت یاو
حبص لوا ور اه هیاسمه همه و دز ور اردص دروخیم
رد نم تلا جخ زا هنوخ وت مدعب ... نوبایخ وت تخیر

... DONYAIEدموا
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؟ هیلکش نیا ماردص االن ینعی -

... رتدب یلیخ -

تیعضو نیا رد یتح . دندش داشگ میاه مشچ
... دندوب هتشادنرب یزاب هبرگ و شوم زا تسدمه

؟ شیدید -

... دوب هداتسرف وشسکع هن -

انیا حاال ؟ بخ نیرادنرب تسد معاضوا نیا وت ینعی -

؟ نتفرگ ونم هقی ارچ

هچ نوشدوخ تسین مولعم واال... منودیمن -

دش شجیتن هک نتشون نوشدوخ هساو ییویرانس
زا مدرم ادخ هب ... تفگ تهب ایچ مدینش ... نیا

... یتوت متدنمرش ... تلا جخ

مک منم هتبلا ... نکن شدنگ ... دوبن ماردق نیا -حاال
ات هنرگو ... دوب مز ال منک رکف یلو ... مدرکن یبدا DONYAIEیب

M
AM

NOE



نفلت نیمه تشپ زا ونم دوب رارق تنامام بش
... رانک هراذب هروشب

لا ح رد توکس رد متسد لغب حتاف دایص رگا
هدافتسا نامدوخ صوصخم تایبدا زا ، دوبن یگدننار

. مدرکیم

مایم مدرگرب ... جرک مریم مراد ... نکن هیرگ -حاالم
... تمنیبیم

؟ یچ هساو جرک -

نوا ور راذب خی مکی وشاپ ال عف ... ادعب تمگیم -

... تامرو

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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۲۱_ تراپ #

... هشابن یصاخ لکشم مراودیما -

هراب نیدنچ یاشامت زا تسد دایص یادص ندینش اب
. متشادرب اهر هرهچ

یمن ؛ مدروآ یم ملد و مدوخ یارب یهیجوت ره
اهر حیضوت . مریذپب ار رجحت زا مجح نیا متسناوت
یم همه یفرط زا . دوب هدننک عناق و صخشم ال ماک
هناخ کی رد شردام و رهاوخ اب اردص هک میتسناد

ال صا ، هناخ کی رد ناشندوب اهنت و ؛ دنک یم یگدنز
یمن طقف . دیآ یمن باسح هب یکانرطخ قافتا

رد ار شبش و ددرگرب هتساوخن اهر ارچ مدیمهف
یب و یگدول هب مه ار نآ هک دنک حبص نم DONYAIEهناخ
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یارب اردص اال متحا . مداد یم طبر اردص یگلصوح
. دوب هدرکن یراکمه ین ال وط ریسم نآ تشگرب

: مدیشک متروص هب یتسد

... هشابن مراودیما منم ... منود یمن -

رظن هب ؟ میرخب بآ یرطب هی مراد هگن یاوخیم -

... دش هتفرگ یروجدب تلا ح دایم

... تسین یزاین هن -

. تشذگ وا یرگ هظح مال و نم توکس رد هار هیقب
سرتسا هک دوب باال ردق نآ نم یارب هعجاف قمع

ات متقو مامت و ، هدنار هیشاح هب نازخ هبزور اب رادید
یاه ییارچ لیلحت و هیزجت فرص ، جرک هب ندیسر
هلا سراهچ و تسیب نز کی ارچ هکنیا . دش قافتا نیا
ارچ . دریگب میمصت شدوخ یگدنز یارب تسناوت یمن
دوخ هار هب روز هب ار وا هک دنتشاد رارصا ردام و ردپ

... دننک DONYAIEمیقتسم
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هک مدید ار امنهار زبس یاهولبات هکنیا ضحم هب اما
راشف اب مه زاب ، داد یم الع طا ار جرک هب نامدورو

. مدش زیو گال ریخا تعاس دنچ

ات ، متشاذگ نآ هبل ار مجنرآ و مداد نییاپ ار هشیش
مناهد تسد فک اب . دروخب متروص هب داب یمک دیاش
یم لمحت هک یراشف تدش زا ادابم ات مدناشوپ ار
ندزن دایرف مه زاب لا ح نیا اب . منزب دایرف ، مدرک

هب و لیدبت دنلب سفن کی هب ار مدایرف . دوب تخس
. مدرک شتوف متسد فک

هک مدب نانیمطا تهب دیاب روطچ هگید منود یمن -

. تسین راوخ مدآ هبزور

شش تال مدرک یعس . دنک رتهب ار ملا ح درک یم یعس
ردق نآ مدنخبل اال متحا اما . مراذگن ماجنارس یب ار
یخوش همادا تفارص زا ار وا هک دوب جوعم و DONYAIEجک
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. تخادنا

یط دعب و میدش جرک دراو هاگرزب یدورو نیلوا زا
ینابهگن تیگ اب یی ال یو کرهش کی هب یمک تفاسم

با یریذپ تیلوئسم و تقد اب نابهگن . میدیسر زهجم
میتسناوت هرخ باال ام و درک دایص زا لا وس دنچ یی ال

رتشیب مادک ره رد هک ضیرع نابایخ دنچ یط زا دعب
رد کی یولج ، تشادن دوجو ال یو راهچ ای هس زا

. میوش فقوتم گرزب گنر یا هوهق

نابایخ کی هدعاق هب اه نآ راوید هک یگرزب یاه ال یو
همه هاتوک راوید هب هجوت اب . دندوب رود مه زا کچوک
عقوم هک ینابهگن هتفرشیپ متسیس هتبلا و اه هناخ

. دش مریگتسد زیچ ود مدوب هدید کرهش هب دورو
دوب رادروخرب یی باال هداعلا قوف تینما زا کرهش نیا

یرادلوپ یلیخ یلیخ یاه مدآ اال متحا هکنیا رگید و
. دنتشاد ینکس نآ رد

مرمع مامت رد هک دوب یلحم نیرت تکاس قارغا DONYAIEنودب
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دوب مکاح اج نیا رد ییادص یب ردق نآ . مدوب هدید
هب یا هدنهد رازآ حوضو اب نیشام روتوم یادص هک

، مبارطضا مامت رانک هک یرگید زیچ . دیسر یم شوگ
نآ اوه . دوب اوه یکاپ نازیم ، درک بلج ار مهجوت

ژن یسکا هزم دش یم یتح مرظن هب هک دوب زیمت ردق
. دیشچ نابز اب ار

، قاربق و ناوج نابهگن طسوت رد ندش زاب زا دعب
. دوب رد تشپ رگید کچوک رهش کی مدید هک یزیچ
باال ات میتشذگ رگید هدش شرف گنس نابایخ کی زا
. میدش یگرزب ترامع ینیمز ریز گنیکراپ دراو هرخ

... افطل وش هدایپ -

و دز رود ار نیشام . مدش هدایپ و مداد ناکترس
: درک هراشا یتمس هب تسد اب . دیسر مرانک

... ایتوت یدموا شوخ -

ره نایاپ زا دعب ممسا ندرک ادص هب یدایز رارصا
. میتفر ؛ دوب هتساوخ هک تمس نآ هب . تشاد DONYAIEهلمج
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مفراعت ار شجنرآ و درک ات مکش یور ار شپچ تسد
؟ یراد کمک هب یزاین - : درک

لمحت یارب میاهاپ . مدرک در ار شفراعت رس ناکت اب
و تسد ؛ دیزرل یم هک یزیچ . دنتشادن یلکشم منزو

ییاج زا دش یمن مه ار نآ هک ؛ دوب ملد ، هن میاپ
. درک لیمحت یسک هب ار شا ینیگنس و نازیوآ

. مدیشک یم دیاب مدوخ ار شروج

هب تناس و هشوگ هشوگ زا هک یقارطمط مغر عال
مشح و مدخ زا یربخ ؛ دوب عطاستم هناخ تناس

و بترم یسابل اب یلا سنایم نز طقف . دوبن ینانچنآ
ات ود نداد زا دعب و درک زاب نامیارب ار رد یلومعم
دایص اب شب و شوخ و ام هب تحار و کیش لدنص
یپ تفر باال، هقبط رد ددرت و ییاریذپ هنوگره در و

. شدوخ راک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
M

AM
NOE



۲۲_ تراپ #

هدرن هک ، میتفر باال یگنر یی طال و قارب هلپ هار زا
اهنت شا هداس لقیص و گنر یی طال لیتسا یاه

باال هقبط رد . مدیدنسپ هناخ نیا زا هک دوب یزیچ
هدید رد کی طقف و دوب هدش هدیچ لبم تسد دنچ
نودب و دز رد دایص . میتفر تمس نآ هب هک دشیم

. درک شزاب باوج نتفرگ

لمحت هک یراشف همه . موش دراو نم ات داتسیا رانک
فیک دنب هب متسار تسد تشگنا جنپ اب ار مدرک یم

. مدش یمن هیلخت مه زاب اما . مدرک یم دراو ما یتنس
و تفر یم شیپ میاپ کی ، رد نآ زا نتفر لخاد یارب

. تشاد رارصا ندرکن یراکمه رد DONYAIEیرگید
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... ایتوت وت ورب -

رد هریگتسد زا ار شتسد . مداد دایص هب ار مهاگن
مدوخ اب ارم اجنیا ات . درک یم میاشامت و هدرکن ادج

ور نتفر یارب درک یم یعس حاال و دوب هتشاذگ اهنت
ممارآ ات تشاذگ مه رب مشچ . دنک مبیغرت ولج هب

شیپ و دوب هدنام بقع هک ییاپ اما مدشن مارآ . دنک
. متشاذگ ولج و متشادرب ار تفر یمن

یور هب ور تسرد و رترود رتم دنچ ؛ دوب اجنآ وا و
هدیشوپ و هداس یبوچ یاصع کی هب هداد هیکت . رد

. دیفس ینهاریپ و هایس راولش و تک تسد کی رد

ینامز رد ار یدایز تفاسم راگنا . دز یم سفن سفن
ره . دسرب ، تس حاال هک اجنیا هب ات دشاب هدیود کدنا
اه تسد و دوب هداد هیکت اصع رس رب ار شتسد ود
مه شا هرهچ . دندوب هدش دیفس دایز راشف رثا رب

. دندوب کانسرت شیاه بل یگنر یب . دوب هدیرپ گنر
حضاو مه اج نیمه زا و دنتشاد فپ شیاه مشچ
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. دنک یم لمحت ندنام اپرس یارب ار یدایز راشف دوب

بل و ، یباقع کون ینیب ، یا هوهق تشرد یاه مشچ
قرف ات شرس یوم . تشاد مرف شوخ و کیراب ییاه
هایس شبترم و هاتوک یاه شیر لثم و دوب تشپ مک

. دوب هدش ماغدا مه رد شا یدیفس و

هب وا هرخ باال و مدرک یم شیاشامت هدش تام نم
ار شناهد . داد نداتفا ورف هزاجا شکشا هرطق نیلوا

. مدینشن ییادص اما ، درک زاب

: متفر بقع . دمآ ولج هب ور یمدق

... هن -

، هدش دلوتم هزات یاه هبرگ هچب غیج هیبش میادص
هک مدرک روک یروط ار شقوذ . دوب ناج ال و فیعض
تخس . دوبن مدوخ تسد . درادرب ار مود مدق دناوتن

. دوب هتفریذپن ارم هک یمدآ نتفریذپ دوب

یور هدش هرگ یاه تسد هب . تخادنا نییاپ ار شرس
نم هناش یور هک یتسد و . تخود مشچ DONYAIEشیاصع
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دعب و تسد لوا . دنادرگرب ایند نیا هب ارم ، تسشن
اما . مدوب شنزرس رظتنم . مدرک هاگن ار دایص تروص

یب طقف . دوبن شهاگن رد و نابز یور یشنزرس
: دز بل ادص

... یدب شماجنا ینوت یم وت -

مولظم و مومغم درم هب ار مهاگن . مدادن ار شباوج
یمک یتح و رادتقا و تب صال رظتنم . مداد ور هب ور
. دوبن مادک چیه زا یربخ اما ، مدوب یتاذ تنوشخ

. دوبن یربخ مه یناشیپ یور رُهم یاج زا یتح
و . هتسخ و تب صال یب و یلومعم . دوب شدوخ

دایص هب ار ما هراچیب هاگن هرابود ... رامیب دایز یلیخ
... روطچ و منکب دیاب راک هچ تفگ یم وا شاک . مداد

: دز بل ادص یب مه زاب

... هدب شماجنا -

ولج هتسهآ ییاه مدق اب . مداد تروق ار مناهد بآ
و دروخب مسفن هب شسفن هک کیدزن ردق نآ هن . DONYAIEمتفر
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... مداتسیا ؛ میشاب اناوخان مه یارب هک رود ردق نآ هن

-سالم...

و نیرت مهم زا یکی وا مدرک یم رواب دیاب روطچ
هب ات یتقو ؛ تسا نم یگدنز یاه مدآ نیرتراذگ ریثات

؟ شمتخانش یمن و شمدوب هدیدن لا ح

هب هیبش ، بیرغ یسح مه وا انئمطم . درک دنلب رس
نادجو باذع نم هک توافت نیا اب . تشاد نم سح

. متشادن

-سالم...

: تخود ممشچ هب مشچ . درشف بل

... یدموا شوخ -

... مرتخد - : دوزفا ثکم اب . دنزب دنخبل درک یعس و

سوملم ندمآ رظن هب لا حرس و یوق یارب شش تال
شتسد . دوب وا تالش زا رت یوق یرامیب وید اما . دوب

هاگن کی گنگ و جیگ . دروآ شیپ نداد تسد یارب DONYAIEار
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نیا دوبن رارق . مدرک شتروص هب هاگن کی و تسد هب
لوا هاگن نامه رد هک دوب نیا ممیمصت . دشاب روط
رب ار مراد لد رد هچ ره ، شطیارش هب هجوت یب

. دوش هدیشخب تسین رارق دنادب هک منزب راوه شرس
ندادن و نداد تسد نیب متشاد توکس رد حاال اما

. مدروخ یم ولتولت

مال لباق اتبسن یثکم زا دعب هک ینامز تسرد و
اما ، مریگب ار شتسد ات مدروآ باال ار متسد هظح
یناوت رگید راگنا وا و تفر رد شتسد ریز زا اصع

مامت اب هک تشادن شدوخ ینیگنس نتشاد هگن یارب
ات داتفا مشوغآ رد و دش مخ نم تمس هب لکیه
. دوش لیمکت مزورما یاه یریگلفاغ نویسکلک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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۲۳_ تراپ #

زا ار مهاگن . تفرگ رارق ممشچ شیپ بآ ناویل
و متفرگ راظتنا نلا س فک دیفس و هایس یاه تینارگ
: درک یم میاشامت مخا اب هک دوب دایص . مدرک دنلب رس

... دایب اج تلا ح روخب -

هنینأمط اب و متفرگ شتسد زا ار ناویل فرح یب
مه وا تدم نیا رد . مدیشون ار شبآ زا یگرزب هعرج

: تسشن ما یرانک یلدنص یور

توناز ... هن ای یبوخ تدوخ مسرپب دشن تقو -

... نیمز یداتفا داد ادص یروجدب

... مبوخ نونمم -

؟ یدیسرت -DONYAIE
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ار شلیابوم نشیکفیتون یادص رس ناکت اب نامزمه
نآ اب و دروآ رد شبیج زا ار یشوگ وا و مدینش

. دش لوغشم

یچ -حاال : مداد هیکت نامرس تشپ راوید هب ار مرس
؟ هش یم

شرس تساوخ یم ؛ دوبن اجنیا شساوحرگید وا اما
ح رد هک یزیچ هبذاج راگنا اما . دنک مهاگن و دنلب ار
لک هب هک دوب نم فرح زا رتشیب ؛ دوب شا هعلا طم لا

. درک شومارف ار ملا ؤس و ارم

و وا لا یخ یب راچان ؛ دش پیات لوغشم یتقو
یور یاه پم ال هب راب نیا ار مهاگن و مدش شساوح
یشوگ نتشاذگ اب وا هک مدش هجوتم . متخود فقس

. تفرگ هلصاف نم زا ، ششوگ یور

میاه کلپ تشپ یکیرات قامعا هب و متسب مشچ
نیا رد ، هتشذگ تعاس دنچ رگید راب ات ؛ مدش هدنهانپ
رد هبزور هکنیا زا دعب . دیایب رد شیامن هب یکیرات

نادنچ هن نزو مغر عال ، تفر لا ح زا نم DONYAIEشوغآ
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یکاندرد لکش هب و مروایب بات متسناوتن شدایز
دنت رود یور زیچ همه مه دعب . مدمآ دورف وناز یور

تیریدم ار عاضوا برجم و هنارهام دایص . داتفا
نیرتهب زا یکی رد ام دعب تعاس مین زا رتمک و درک

. میدوب جرک یصوصخ یاه ناتسرامیب

... ایتوت -

راوید هب ار مرس هک روط نامه و مدرک زاب مشچ
ات مدرک شیاشامت ؛ مدوب هداد هیکت مرس تشپ

. دیشک شندرگ تشپ هب یتسد . دنزب ار شفرح
: متفاتش شکمک هب . دما یم رظن هب بذعم

؟ هدش یزیچ -

لیمحت یلدنص هبل هب ار شهاگ نمیشن زا تناس دنچ
: داد هیکت ولهپ هب ار شزاب همین تشم و درک

... اما ... مگب یچ منود یمن شتسار -

هدش میتی هدشن راد ردپ ادابم هکنیا زا ؛ مدیسرت
هاتوک نامز نیا رد یا هق عال هکنیا یارب هن . DONYAIEمشاب
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؛ داتفا یم قافتا نیا رگا هکنیا یارب . دوب هتفرگ لکش
زونه نم ... دش یم دایز یدایز هصق ید ژ ارت دُعب

هب ار ناش یکی یتح و دوب رابنلت ملد رد میاه فرح
. مدوب هدادن لیوحت ناشبحاص

؟ هداتفا شارب یقافتا -

: دروآ باال ار شتسد فک

دایز اه هلمح نیا زا رخاوا نیا ... شابن نارگن هن -

ندز گنز هداوناخ راگنا ... بخ اهتنم ... میدرک هبرجت
شلا ح هتفگ نوشهب تعلط هک نشب شلا وحا یایوج

مدز گنز االن ... اجنیا شمیدروآ ام و هدش دب
... اجنیا نایم نراد ... دارهب

و دوب هناخ بترم و لا سنایم همدخ نامه تعلط
... هک مناد یمن دارهب

: مدرک بترم هناش یور ار مفیک و مدش دنلب اج زا

اجنیا زا دیاب نم هک هنیا تروظنم اال متحا بخ -

... DONYAIEمرب
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: تفگ و دوب هدش دنلب مهارمه

رتهب یروج نیا منک رکف هرآ اما ... ماوخ یم ترذعم -

... هشاب

: مداد ناکت رس

وشلا ح ات منز یم گنز تهب .. مر یم ... تسین یزیچ -

... هشاب تیشوگ هب تساوح افطل ... مسرپب

: دوش منتفر بقع بقع عنام ات تفرگ ار مجنرآ

تصش - هاجنپ دودح ... نوریب یر یم ... ایتوت هن -

... تسه یا هشیش سوبوتا هاگتسیا هی رت نییاپ رتم
منودرگ ترب و مایب نم ات یشیم رظتنم اجنوا

... تنوخ

هار ... یشاب نم رکف هب طیارش نیا وت تسین یزاین -

هب هشب مه اجنیا منک رکف ... منک یم ادیپ وتشگرب
... تشاد یسرتسد پنسا

ترب هک مداد لوق تهب نم اما ... هش یم هک هتبلا -

لر تنک مکی هک هتسرد ... منک یم وراک نیا و منودرگ
DONYAIE
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هرب مدای تسین رارق اما ؛ دش جراخ متسد زا عاضوا
یکیرات وت و نوراب وت ... مشاب تبظاوم مداد لوق هک
مرظتنم هاگتسیا نوا وت ؟ هشاب ... منک یمن تلو اهنت

... مب

! دایص -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۲۴_ تراپ #

نامزمه و میدش کشخ هاتوک هظحل دنچ یارب ود ره
ادص بحاص تمس هب ، هتفرگ مه مشچ زا DONYAIEهاگن
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... دتفیب قافتا دوز ردق نیا دوبن رارق ... میتشگرب

ینامز رد ار یدایز تفاسم راگنا . دز یم سفن سفن
تشرد یاه مشچ . دسرب اجنیا هب ات دوب هدیود کدنا
یاه بل و یباقع کون ینیب . تشاد یگنر یا هوهق
و رت قاچ ، رت ناوج هخسن ... مرف شوخ و کیراب

هایس تسد کی یاهوم اب ؛ دوب نازخ هبزور رت باداش
یتح هک یردارب . دوب مردارب اال متحا و باال... هب ور و

. مدوب هدیدن ار وا راب کی

: دوب دمآ و تفر رد دایص و نم نیب شهاگن

؟ دایص هدش یچ -

دروآ تسد هب ار شزکرمت ین ال وط ندز کلپ اب دایص
: تفر وا تمس هب و

هدش دب شلا ح مک هی ... تسین یزیچ متفگ هک تهب -

... هلر تنک تحت عاضوا و هبوخ بوخ االن اما .. دوب
... شابن DONYAIEنارگن
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رتخد هک دوب هدشن مامت لا مک و مامت شا هلمجزونه
یکیدزن هب ار ناشدوخ ناود ناود مه یناوج رسپ و

و دش مخ رتخد رترود مدق دنچ . دندناسر رفن ود نآ
لا س و نس مک رسپ تسد . تشاذگ وناز یور تسد

هب شهارمه و دایص . تفرگ رارق شرمک یور
یاه باوج و یرارکت االت وس . دنتفر ناشفرط

هب ممشچ هک دندوب ندش لدب و در لا ح رد یرارکت
هدید شیپ هتفه ود ابیرقت هک ینزریپ یانشآ هرهچ

شنیفرط یناوج اتبسن نز و درمریپ . داتفا ، مدوب
و دندوب هتفرگ ار شیاه شجنرآ و دنتشاد رارق

. درادرب مدق رت عیرس ات دندرک یم شکمک

و ماجسنا زا ییولبات و مدوب هداد هیکت راوید هب
یارب ییاج هک ؛ مدرک یم اشامت ار یگداوناخ یلدمه

، رسپ نارگن ابیز ردق نآ . دوب هدشن تفای نآ رد نم
مدرک شومارف لک هب هک دندوب ناشرسمه و DONYAIEردپ
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. متشادن دارفا نیا زا مادک چیه ندید یارب یلیامت

هب ؛ تشاد ار مگرزبردام مکح هک ینز رس ندیخرچ اب
باطخ دروم ارم وا و دوب هدشرید اما . مدمآ مدوخ
: دوب هدرک زاب میارب ار ششوغآ و هداد رارق

مرب تنوبرق دش تادیپ اجک زا ؟ ییاجنیا وت ! مرتخد -

؟

. دوب یمیمص و نیریش ردق نیمه لوا رادید نامهزا
مشکب ار منابز زمرت ندز فرح عقوم دش یم ثعاب و

. مهدب شرازآ ادابم ات

، شراک نیا اب و دوب هدیشکن ار شنابز زمرت وا اما
نلا س شیپ یقیاقد هک هرفن تفه عمج نآ همه

رد ، دندوب هتشاذگ ناشرس یور ار ناتسرامیب راظتنا
. دندرک یم میاشامت توکس

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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۲۵_ تراپ #

نتخاب نودب و مدیرخ ناج هب ار ناش همه هاگن
هداتفا مدای هزات . متفرگ راوید زا ار ما هیکت ، مدوخ
تیعقوم هنافساتم . دید دیابن ار اه مدآ نیا هک دوب

هک اجنآ زج ییاج زا مناوتب هک دوبن یروط میناکم
... مناسرب نوریب هب ار مدوخ ، دندوب هداتسیا اه نآ

مناوتب ات مداد قفو طیارش اب ار مدوخ راچان
ادیپ هکلهم نیا زا نتخیرگ یارب بسانم تیعقوم

. منک
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... نم -سالم...

؟ دش یروج نیا یتفگ شهب یچ ؟ هن هنیا ریصقت -

دنناوتب هک دندوب شوهاب ردق نآ رضاح عمج ارهاظ
اج نیا یناونع هچ اب دنمهفب ، هاتوک هلمج ود اب طقف

هب ار مهاگن . مدوب نم رخآ هلمج بطاخم . متسه
هیقب زا . دوبن هناتسود شهاگن . مداد مرهاوخ اال متحا
مه دیاش . مدرک یمن تفایرد یتبثم جوم مه دارفا
و اه نآ نایم رد مدوخ تبرغ سح ریثات سح نیا

. دوب میریگلد

: مداد ار شباوج شمشچ رد هریخ

-سالم...

، دوبن ایهم ندیدنخ طیارش . دندیرپ باال شیاهوربا
: مدروآ شرد هابتشا زا ... مدز دنخزوپ سپ

طقف ... دوب نیمه متفگ شهب هک یا هملک اهنت -

... تفر لا ح زا نوا دعب ... مدب سالم شهب DONYAIEمتسنوت
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عال و یتسود اباب نیا اب وت منودب هبلا ج مارب یلو
نوتمه ؟ دش دب شلا ح نوا یتقو یدوب اجک ، تق

شوخ یپ نیدوب هتفر نیدوب هتشاذگ یلا خ وشرود
و نینکیم زلو و زلج اجنیا نیدموا االن نوتینورذگ

یتقو هک دینود یم یمدآ یلا ح دب رصقم ونم
دینک رکف ما هظحل هی ... تشادنور هب گنر شمدید
وت دوب رارق تقو نوا ... میدوبن مدایص و نم هک

؟ دایب شرس یی بال هچ ییاهنت

یندوتس یا هبذج اب و درک دایص هب ور درمریپ
: دیسرپ

؟ دوبن ششیپ ناملس هگم -

مگیم - : داد ار شباوج سفن هب دامتعا اب دایص
... نوتارب

نیا هب نیا ندید سرتسا زا اال متحا ... یچ ره -حاال
... هگید هداتفا لا DONYAIEح
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ار توادع همه نیا . دوب هدش ضوع نامیاج ارهاظ
زورما یارب متیفرظ . مدیمهف یمن لوا رادید رد

هب ور . متشادن ار رتشیب راشف شیاجنگ و دوب لیمکت
راطخا هب ار رتخد هک ما هدش ادیپ هزات گرزبردام

: مدرک ، دوب هدرک ادص شونهب

هن ... مداد ماجنا تساوخ یم نوا هک یراک طقف -

متفر ، هنیبب ونم تساوخ یم ... رتمک هن رتشیب
تقو ینعی ... مدرکن یراک و متفگن یزیچ ... شندید
مدوخ عضوم وت نانچمه دوب رتهب دیاش اما ... دشن
... هشن ضوع راکهدب و راکبلط یاج ات منومب

ممسا هب یهجوت و . متشذگ ناشرانک زا باتش اب و
. مدرکن مه ، دش هدناوخ فلتخم یادص ود اب DONYAIEهک
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زا یا هناناج یلیس یا هشیش رد زا جورخ ضحم هب
یم ناراب و دوب هدش کیرات ال ماک اوه . مدروخ داب

نیلوا . مدرک یم هلجع نتشگرب یارب دیاب . دیراب
زا ندش رود ، مدوب شماجنا هب مزلم هک یراک

. دوب یتنرتنیا یسکات کی نتفرگ دعب و ناتسرامیب
. مدناسر یا هشیش سوبوتا هاگتسیا هب ار مدوخ
تولخ ادیدش . دوب هداد دایص ار شا یناشن هک نامه

. منک ادیپ نآ رد نتسشن یارب ییاج متسناوت و دوب
گنهآ اب ار ممان هک مدوب یسکات کی یایهم لا ح رد

اب . مدرک دنلب رس . مدینش دایص یادص صاخ و انشآ
متسناوت نم و درک هراشا نابایخ تمس نآ هب رس

. مهد صیخشت ار شدیفس شخر

... تمنوسریم ایب -

... منوتیم مدوخ نونمم -

: دیشک یقیمع DONYAIEسفن
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... ایتوت افطل -

هدش دییات متساوخرد . مداد ملیابوم هب ار مهاگن
رد وا هک دیمهف دش یم و مدوبن یزابجل لها . دوب
وغل ار متساوخرد . تسا رصم شلوق رس رب ندنام

. مدش دنلب اج زا و مدرک

... نونمم -

دورب ار ین ال وط اتبسن یریسم نم رطاخ هب دوب رارق
رهاوخ شنم اب ششنم . درک یم مه رکشت شتباب و
... ارهاظ تشاد ریفوت نامسآ ات نیمز شا هداز

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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۲۶_ تراپ #

و مدش مدنبرمک نتسب لوغشم نتسشن ضحم هب
: متفگ

... منک رکف دموا ترس یدیسرت یم هک یزیچ زا -

کراپ زا تشاد و دوب هدش غراف شدنبرمک نتسب زا
: دما یم رد

؟ یچ -

اال متحا یدرگرب ات هگید حاال ... یدوب نامز نارگن -

... هشیم رید یلیخ

... مدرگن رب منوتیم -
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نودب . دوبن نم هناخ رد ندنام شروظنم هک املسم
ار مز ال حیضوت منک یلا وس نم ای دنک مهاگن هکنیا

: داد

رود یلیخ ... تساربورود نومه نم یصخش هنوخ -

... مهزا میتسین

... یدرگرب دیاب یتفگ زورید یلو -

هنوخ هی وت مرهاوخ و هبزور اب یگچب زا نوچ -

... منک یم یگدنز

و توکس دوبن تخس میارب اما ، تفر باال میوربا
مدآ اب مدوخ بآ نوچ . یواکجنک سح ندرک هفخ

شدوخ دیاب . تفر یمن بوج کی هب لوضف یاه
دروم نیا رد دهاوخ یم هک تفرگ یم میمصت

میمصت نیا ارهاظ هک ... هن ای دهدب یرتشیب حیضوت
... تشادن DONYAIEار
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هشیمه . هعمج بش کیفارت و دوب توکس مه دعب و
ینتشاد تسود ، فرح مک یاه مدآ مدرک یم رکف

توکس حاال اما ، دنتسه نیمز یور تادوجوم نیرت
. درک یم ما هناوید تشاد کقاتا نیا

؟ ینک یم هاگن یچ هب -

؟ موه -

هکنیا دوجو اب اال متحا ؟ ینک یم هاگن یچ هب مگیم -

. تس هگید یاج تساوح اما ، هنم هب تهاگن

لئاسم دروم رد ار منابز ریز تساوخ یم . دوب گنرز
... هفافل رد یلوضف اهر لوق هب . دشکب زورما

مدرک یعس و متشاذگ ودرگ تسوپ رد ار شتسد
: منک ادیپ ار هار نیرت بسانم

مدرک یم رکف متشاد ... تسوت شیپ شمه اقافتا هن -DONYAIE
M
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یمن مه هب تنیشام و تدوخ توربج و جالل
... هروخ

: درک مهاگن هاتوک

؟ روطچ -

زا رتنوزرا مکی طقف تنت یاسابل و رطع منک رکف -

... یشراوس هک نشاب ینیشام

: دیدنخ و درک ترپ بقع هبار شرس

ور اکرام نیا اجک زا وگب وت اما ... ماردق نیا هن هگید -

؟ یسانش یم

رظن زا ار رهش یاه یناغارچ و متخادنا هناش
: مدنارذگ

... هشوپب نورگ هراد تسود منوا ... روهام -

... هیمرتحم درم -

... تسداعلا قوف روهام -

هنک یم یعس ... هساسح تور یحضاو زرط هب -DONYAIE
M
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یلیخ اما ، هدن ترازآ و هنکن گنت وترایتخا عاعش
... تسه تهب شساوح

اعقاو . مداد باال شیارب ار میوربا هگنل لدرد ... یا یا
. درک یم یلوضف هفافل رد تشاد

: دوش راد تدم شیرامخ متشاذگ

و هنک یم تیذا هن ... مشاتیامح نیمه قشاع منم -

... اهر هن

. دوب شیوربا نتفر باال شلمعلا سکع اهنت

هک مدید ار شرس هیاس ، مشچ هشوگ زا دعب یمک
. درک مهاگن یراب دنچ

: مدرک شهاگن

؟ هدش یزیچ -

... هن -

... یگب یزیچ یاوخ یم مدرکرکف -DONYAIE
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ور ینز رتمک هک مدرک یم رکف متشاد طقف ... هن -

... هشاب یوق و طلسم ردق نیا هک مدید

؟ روطچ -

زا تحار یلیخ و یسرتسا وت مادم حاال ات حبصزا -

... یتسه یراشف هچ وت دیمهف هشیم تور و گنر
، سوبوتا هاگتسیا وت تلا بند مدموا یتقو شتسار
وت االن اما ... تمنیبب سیخ تروص اب مدوب رظتنم

درومرد یراد یدرک هبرجت هک یزور هب هجوت نودب
... ینکیم ثحب یداع لئاسم

هنیبب ونم کشا هتسنوت هک یسک اهنت منک رکف -

یتاساسحا یلیخ نم شتسار ... هشاب مردام
اب ندش اهنت زا منک یعس دیاب بخ یلو ... متسین
یم االن هک هنیمه یارب ... منک زیهرپ منورد یادن
تعاس هی لقادح ، ناهج لئاسم همه دروم رد منوت

... منک DONYAIEینارنخس
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؟ تقو نوا ارچ ... هبلا -ج

شهب هگا ... هیعقاو یوداج هرورو هی نم نورد یادن -

... هربیم ومنوما مدب تلهم

... هرب رس هلصوح یلیخ تدوخ سکعرب سپ ... موا -

: مدیدنخ

... یمهفب ات یشب ریگرد شاهاب دیاب -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۲۷_ تراپ #
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هک یا هکرس و ریس نیا متسناد یمن اما . مدوبن وسرت
رادید زا . دریگ یم تاشن اجک زا دیشوج یم ملد رد

لا س تفه و تسیب شنداتفا قافتا هک یماگنه هب ان
تشپ بش رس هک یا هیاس زا ای دوب هدیشک لوط
زا ندش هدایپ زا دعب ، اه هیاسمهزا یکی ینیشام

و مان یب مایپ مه دیاش . مدوب هدید دایص نیشام
منارگن دیابن و دوب هدمآ میارب شیپ هتفه هک یناشن

. دوب هدرک منارگن ، درک یم

مروجنر دح نیا ات مه اب اه نیا همه عمج دیاش
هتسب و زاب هب هیبش ییادص مهوت اب هک دوب هدرک

عبنم ات مدرک زیت شوگ . مدیرپ باوخ زا یرد ندش
. دشن مدیاع یزیچ اما ؛ مهدب صیخشت ار ادص

یم هک ؛ دوب نیتم اب قح مدرک یم فارتعا دیاب ال صا
و هقباس نآ اب هک منک یمن یا هن ال قاع راک ؛ تفگ
یم یگدنز یا هناخ رد اهنت و کت ، هتشذگ تاقافتا

و درادن یباسح و تسرد یتینما متسیس مه هک منک
رد تسد تا هناخرد رگا هک تسین یا هلحمرد DONYAIEمه
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. دمهفب تا هیاسمه ینک تغامد

؛ دوبن دب اهنت هن لوضف هیاسمه دوجو اهاج یضعب
. دش یم بوسحم تمعن ینینچ نیا دراوم رد هکلب
زا هک دوب یی ال یو هناخ اهنت دیعس هناخ هک صوصخب
و هدنام ناما رد اهزادنب و زاسب و دالالن سرتسد

نامتراپآ هرصاحم رد . دوب هدشن نامتراپآ هب لیدبت
گرم زا یسک انئمطم فارطا باالی و دنلب یاه

هناخ نیا رد . دش یمن راد ربخ هناخ نیا رد مکاندرد
یم هناخ دراو یسک رگا ، روک و توس هلحم و گرزب

رادربخ یسک دیرب یم ار میولگ خیب ات خیب و دش
. دش یمن

ندینش اب و . درک روطخ منهذ هب هک یزیچ روصت اب
سپ مه یهام " ویم " یادص هک مهبم ییادص هرابود
دوبن درس هناخ . مدیرپ اج زا هدیسرت ، دوب نآ هنیمز

میاهوناز و دوب هدرک خی متشگنا تسیب ره رس اما
هک " هدشن گنت مارب تلد " هلمج مادم . دیزرل DONYAIEیم
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ولج مدوب هدناوخ میاه مایپ نایم رد شیپ هتفه
یب کی راک اه مایپ نآ رگا . تفر یم رژه میاه مشچ
؟ تشگ یم رب وا اعقاو رگا ؟ هچ دوبن عالف راک

هتسهآ یادص رگا یتح . مدرک مفارطا هب یهاگن
مقاتا رد متسناوت یمن مه زاب ، دوب مهوت ندز فرح
یعافد هلیسو اهنت . مزرلب مدوخ هب حبص ات و منامب

هک دوب یشارت ملق هغیت کت یوقاچ مدرک ادیپ هک
- ود . دوب هداتفا مریرحت زیم یور نارزیخ ملق هارمه
ار متشگنا ، ملق ندیشارت عقوم هک شیپ تعاس هس

اهر اج نامه ار مکچوک و فیرظ یوقاچ ، مدیرب
هدنهانپ متخت هب و مدش یطاطخ لا یخیب و هدرک

. مدش

دمآ مدای . دوبن فارطا نآ رد ، متشگ یشوگ لا بند
گام هارمه ، یزاجم یاضف رد یرصتخم تشگ زا دعب
هرخ باال . ما هدرک شیاهر هناخزپشآ زیم یور ما هوهق

. داد یم انف هب ارم یگتخلش نیا زور DONYAIEکی
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. متشادرب ار وقاچ و متفر شیپ نازرل یاهاپ نامه اب
. مدرک زاب نکمم تلا ح نیرت هتسهآ هب ار قاتا رد

انئمطم . دمآ یم هناخزپشآ تمس زا یزیر یاهادص
دناوتب یهام تشادن ناکما نوچ . دوب هناخ رد یسک
وقاچ هتسد . دروایب رد ار اه مدآ ندز فرح یادا

ره . دروخ یم زیل مادم و دوب هدرک قرع متسد نایم
متشاد یم رب هک یمدق ره اب مبلق مدوب رظتنم نآ

. دوش هل و دتفیب میاپ ریز

ار ندز فرح زیر یاه همزمز یادص مدش هک رتکیدزن
یم روصت هک دوب یزیچ زا رتگرزب هعجاف . مدینش
مدرک روصت ار مدوخ . دندوب هناخ رد رفن ود . مدرک
طسوت نوخ رد قرغ و والش شآ یندب اب ادرف هک
. دش یم ادیپ اهر و اردص و روهام ای سیلپ

هچ مگرم ربخ ندینش زا دعب نیتم هکنیا روصت
مایپ هب هجوت اب . درک خیس منت هب وم ، درک دهاوخ
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هب هجوت اب و هدرک تفایرد لبق هتفه کی هک ییاه
، تسا نم هب شساوح مدرک سح بشید هک یا هیاس
یم هداتفا یقافتا یتح و نکمم ار اه قافتا نیا مامت

. مدید

دوب رتهب دیاش . دندش فقوتم و تسس میاه مدق
میاق مقاتا یراوید دمک لخاد ای تخت ریز و مدرگرب
دلج ود دای هک مدوب قاتا هب نتشگرب لا ح رد . موش

زا یکی هک مداتفا یسینوتسد و سیفن باتک
شتسد هب ات دوب هدرپس متسد هب دیعس ناتسود

رد ار ود ره یشورف رخف یارب نم و . مناسرب
ار اه باتک رگا . مدوب هداد اج نلا س کچوک هناخباتک
هناخ هب ندمآ زا ناشفده اعقاو رگا ؟ هچ دندرب یم
ار اه نآ یعقاو تمیق نم دیاش ؟ دوب اه باتک نآ
رارق رطخ ضرعم رد ار اه نآ هتسنادن و متسناد یمن

؟ مدوب DONYAIEهداد
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مدرک یم رکف هچ ره ، اه باتک هیضق رب هو عال
تسا هناخ رد یسک هکنیا هب ملع اب دوبن نکمم میارب
هچ دیاب ار دعب یاه بش . منامب مقاتا رد مناوتب ،

؟ مدرک یم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۲۸_ تراپ #

، دشاب هدش مک مماهوا و سرت زا یا هرذ هکنیا نودب
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رد . مدناسر هناخزپشآ راوید تشپ هب ار مدوخ
و دیعس روضح لا متحا ؟ دنتساوخ یم هچ هناخزپشآ

زا نتشگرب زا دعب نوچ . دوب دودرم مه نیتم
یزیچ مادک چیه مدوب هدز فرح اه نآ اب ناتسرامیب
میمصت رگا . دندوب هتفگن اجنیا هب ناشندمآ دروم رد
قافتا نیا تعاس ود ضرع رد مه دنتشاد ندمآ هب

. دوب لا حم

هب یدزد یارب یقمحا مادک منزب سدح متسناوت یمن
فیعض رون ، هناخ رون اهنت . دنزیم هناخ کی هناخزپشآ

طایتحا یارب هک دوب یدورو رد رانک ژن ولا ه پم ال
یبش فصن یبش رگا ادابم ات مدوب هتشاذگ شنشور

. منک هل اپ ریز ار یهام ، دز مرس هب یباوخ یب

هک مدوب هجوتم اما . مدید یمن تسرد ار ییاج
هجوت اب و . ددرگ یم ار اه تنیباک نم هب تشپ یدرم

ار ملیابوم متسناوت یم ، متشاد هک یا هنیمز شیپ هب
و مدناسر یم زیم هب ار مدوخ دیاب . مهد صیخشت

مدب سناش زا اما . متفرگ یم سامت سیلپ اب DONYAIEدعب
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دروخ یم لوو درم یاپ و تسد ریز هک یهام
یعس . دمآ مفرط هب نانک ویم و دش مروضح هجوتم
هک دش یم دیاش . مشکب راوید تشپ ار مدوخ مدرک

: مدینش اما دنیبن ارم

؟ تساجنوا یک -

و دیشک رپ متشاد غارس مدوخرد هک یتعاجش مامت
یغیج نانچ یلومعم هلمج نیمه ندینش زا دعب

یغیج ندز اب . درک کرت هرهز مه ار یهام هک مدیشک
نم و . تشاذگ رارف هب اپ نم غیج زا رتدنلب بتارم هب

یتسد اب . دمآ یم فرط هب هک مدید ار یگرزب هیاس
نآ ره اما ، متفرگ هیاس تمس هب ار وقاچ نازرل

. دوش اهر منازرل ناتشگنا نایم زا وقاچ مدوب رظتنم

رکف هب مدوخ ناج یاج هب هکنیا زا مدش نامیشپ
طلسم مدوخ هب مدرک یعس . مدوب هداتفا اه باتک
تسد فده یب . متفرگ رت مکحم ار وقاچ . موش

: مداد ناکت فرط نآ و فرط نیا هب ار DONYAIEمحلسم
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االن ... سیلپ هب مدز گنز ... تمنز یم این ولج -

زا وش مگ رتدوز یتفین ریگ یاوخ یم هگا ... نسریم
... هنوخ نیا

مراداو میاه کمدرم نامفارطا یاضف ندش نشور اب
. منک کیراب مشچ هک دندرک

وت ؟ یچ هساو سیلپ ؟ تدوخ هساو یگیم یچ -

هنوخ وت یسک دوب هتفگن دیعس ؟ یتسه یک هگید
و مخز ونومیکی ات ور وقاچ نوا نم هدب ... تسه

... یدرکن یلیز

اب مدرک یعس . مدش رترایشوه دیعس مسا ندینش اب
اب ار ما هدش زارد تسد چم . موش تخا طیحم رون

یب هرهچ هب ار مساوح هزات نم و تفرگ شمرن
. مداد تفگ یم دیعس زا هک یدزد یاقآ DONYAIEششوپ
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؟ یتسه یک وت -

. تشاذگ شبیج لخاد و درک ات ار وقاچ

: متفرگ راوید هب تسد

؟ متسه یک نم ، نم هنوخ وت یدموا وت -

... هنم هنوخ اجنیا ؟ وت هنوخ -

ار وا ... ادخ ها . مدنادرگ شتروص رد ار مقیقد هاگن
سکع زا دوب رپ هناخ راوید و رد همه ... متخانش یم

... روهام و وا یاه

... یتنعل -

: داد باال ار شیوربا

؟ ینک یم راک یچ نم هنوخ وت مگیم مراد ؟ ینم اب -

هنوخ ... تسین وت هنوخ اجنیا ... متسین وت اب -DONYAIE
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نتفر انوا یتقو زا و منیتم رتخد منم ... هتاباب
! رایناز ... منکیم یگدنز اجنیا نم رهشون

. دوش تحار شلا یخ ات متفگ ار شمسا

؟ یسانش یم ونم وت -

هب یا هراشا تشگنا اب مدیزرل یم زونه هک یلا ح رد
سکع بلج ار شهجوت ات . مدرک شرس تشپ راوید
شرس تشپ روهام و وا یاه یناوجون زا هک یگرزب

نآ فارطا رد هرفن دنچ و یکت زیر یاه سکع و دوب
یمک ندز اب هک دوب نیا لثم ... منکب ، دندوب هتفرگ ار
هدرک کشخ یناوجون تلا ح نامه رد ار وا یرپسا

. دنشاب

قرف شا یناوجون یاه سکع اب ال صا شا هرهچ
و دوب هدش رت هتخپ و رت تشرد طقف . درک یمن

زا ال بق ار نیا هتبلا . دوبن شا ینیب مرو زا مه یربخ
هجوتم مدید یم روهام لیابوم رد هک ییاه سکع
تشاذگ یمن سرت راثآ زونه هک حاال هن مدوب هدش

. مشکب سفن DONYAIEمظنم
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. متفر هناخزپشآ هب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۲۹_ تراپ #

... دوبن راوید نیا ور سکع همه نیا متفر یم یتقو -

رد ار شروضح هک مدوب بآ ندروخ لا ح رد
یتشپ یور تسد . متشگرب و مدرک سح DONYAIEهناخزپشآ
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منت زیر یاه هشعر یولج مناوتب ات متشاذگ یلدنص
. موشن نهپ وا یاهاپ یولج و منک تمواقم

: مداد ریخات یمک اب ار شیلبق هلمج باوج

یم رپ اسکع نیا اب وتیلا خ یاج دیعس اال متحا -

... هدرک

چیه دیعس یلو ... تمدنوسرت یباسح منک رکف -

... ینک یم یگدنز اجنیا وت دوب هتفگن تقو

؟ وت یدموا یروطچ -

مگ ونومادیلک و میدوب اوه هب رس نوچ روهام و نم -

یاه هبنس خاروس وت دیلک هی هشیمه ، میدرک یم
هی هک اه هرجنپ ریگدزد یاه هدرن زا یکی ای اراوید
مدرک یمن وشرکف ... میدرک یم میاق تشاد یگدزگنز
... مدروآ سناش ... هشاب اجنوا لا س همه نیا دعب
دیاب مدوبن علطم وت روضح زا هکنیا هب هجوت اب نوچ

... مدنوم یم نوراب ریز حبص ات

؟ روهام هنوخ یتفرن ارچ -DONYAIE
M
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NOE



یب اب و هشابن یبسانم طیارش وت دیاش مدرک رکف -

تسود ینز منودیم هچ ... منک شتیذا مندموا ربخ
... یزیچ یرتخد

: مداد باال وربا

؟ یچ لته -

یب الی ته وت هریمن هراد وشیردپ هنوخ هک یمدآ -

... هباوخب نارهت تیفیک

مریم نم ... یدموا شوخ لا ح ره هب ... هتسرد -

... مباوخب

... تمدنوسرت ماوخ یم ترذعم -

نیا هنرگو یایم دوب هتفگن دیعس ... تسین یزیچ -

رکف هظحل هی ... مدروآ یمن رد یزاب هرخسم همه
یم یگدنز یددوویلا ه یاملیف زا یکی وت مراد مدرک

... منک

متساوخ یم ... مایب هرارق تسود یمن یسک -

... منک نوشریگلفاغ
DONYAIE
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... یدش ریگلفاغ انوا زا رتشیب تدوخ منکرکف ... موا -

لثم روهام و وت قاتا ... یدموا شوخ لا ح ره هب
لبم نوا ؛ دوبن هزادنا تخت هگا و ... هشاج رس لبق
منک رکف ... تسه وش باوختخت نلا س یوت یلدرخ
مریم نم ... ینک ادیپ تشلا ب و وتپ نوتقاتازا ینوتب

... ریخب بش ... مباوخب

فص یاه اال وس یولج متسناوت ات مدرک تالش ییلیخ
. دنریگن هار منابز یور هک مریگب ار مرس رد هتفرگ
تدم هچ ؟ هدمآ هچ یارب ؛ هکنیا رب ینبم ییاه لا وس

و... دنام دهاوخ اجک رد تدم نیا رد ؟ دنام دهاوخ

و یسکس ردقنیا شدنوخرتخد دوب هتفگن دیعس -

... هباذج

. مدش فقوتم هناخزپشآ رد کیدزن شفرح نیا اب
و دوب منت یکیرچ یا هقلح پات . مدرک هاگن ار مدوخ
اب . دوب باال میوناز ات یکیرچ راولش یاه هچاپ زا DONYAIEیکی
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و مدیشک نییاپ ار مراولش هچاپ فلا خم یاپ فک
. تسشن یم یلدنص یور تشاد . متشگرب

ال ثم ... ارهاظ هتخادنا ملق زا ور ازیچ یلیخ دیعس -

... تسدز وج دح نیا ات شگرزب رسپ دوب هتفگن

: داد باال ار شیوربا کت

؟ هدزوج -

گنهرف هک یدوب ینس وت یتفر یم یتقو مرظن هب -

ینوت یم من اال اال متحا ... ینودب وتروشک بادآ و
نومگنهرف ور برغ و هناسر مردقچ ره هک یمهفب

دیاش هک یریگب رظن رد ونیا دیاب ، نشاب هتشاذگ ریثات
ساالی نوچ ... نشاب لوصا هب دنباپ یا هدع زونه
میریگ یم هجیتن سپ ... هتشذگن عقوم نوا زا یدایز

م یب ردقنیا هشب ثعاب هنوت یمن یگدزوج زج یزیچ
بش فصن هکنیا تباب ونم و ینزب فرح هظح ال

... ینک هرخسم تسین منت یروخ ولپ سابل
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نومه زا ... متفگ یدج ... مدرکن ترخسم نم یلو -

... یایم رظن هب باذج و یسکس یلیخ لوا هاگن
صوصخب و ... تتخلش و یتحار یاسابل اب یتح

... شیارآ نودب

و بدا یب یدعب یاهاگن وت هن لوا هاگن وت هن وت اما -

رد ومدآ رظن نکن یعس افطل ... یایمن رظن هب روعش
تسود ال صا شف خال ... ینک ضوع تدوخ دروم

تسین اپورا اجنیا هنومب تدای منیا ... تسین ینتشاد
یسنج رنتراپ هی لا بند ییاج ره یرادن قح و
یسک ماپورا وت منک یمن رکف دنچ ره ... یشاب

... ریخب بش ... هنکب وراکنیا

مدش فقوتم هرابود هناخزپشآ زا لماک جورخ زا لبق
: متشگرب و

یاملیف نومه وت طقف ییاورپ یب زرط نیا نمض رد -

مرظن هب یتح و ... هشاب باذج هنوت یم یدوویلا DONYAIEه
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تنداتفا مشچ زا زج یا هجیتن مه اپورا دوخ وت
... تشاد دهاوخن

: مدینش و متشگرب

؟ هقیقد دنچ وت مداتفا تمشچ زا االن نم ینعی -

رظتنم رس رد یرت مهم یاه لا وس . مدادن ار شباوج
... دندوب باوج

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۰_ تراپ #
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هبرض کت زا دعب و مداد مپچ تسد هب ار هوهق گام
ح رد شزیم تشپ . مدش روهام قاتا دراو ، رد هب یا

یاه یلدنص زا یکی یور اردص و دوب نتشون لا
رس و هتخادنا اپ یور اپ . دوب هتسشن یکشم مرچ

هب یشنکاو مادک چیه . دوب هتشاذگ لبم یتشپ یور
. متسشن اردص یور هب ور . دندادن ناشن مروضح

؟ یدیم شتفل مترظتنم ینود یم -

اردص هب ار مهاگن ، هوهق یا هعرج ندروخ لا ح رد
هدشن داجیا شنتسشن تیعضو رد یرییغت هک مداد
کی نتفرگ هزادنا هب اهنت ، مس کال مامتا زا دعب . دوب

. مدوب هدرک فلت تقو ریما زا هوهق ناویل

هب مادم ، دوب هدمآ هک حبص زا . مدادن ار شباوج
هدرک لسنک مه ار شیاه کالس . دیرپ یم نایفارطا
روهام سامت یرارقرب ات و متفرگ ار اهر هرامش . DONYAIEدوب

M
AM

NOE



: مدادرارق بطاخم ار

زاین هک یشاب هدیسر هجیتن نیا هب هگید مراودیما -

دنگ امسر هرتخد نیا زورما ... میراد یشنم ات ود هب
وشندموا هچول و بل طقف ندوب یشنم زا ... دز

، اجنیا دوب هدموا راب نیلوا یارب هک ور یکره ... هدلب
اردص یادرگاش اب تساوخ یم سامت اتود ... دنورپ
مرخآ ... دشیم نوشاوعد مه اب شاتسد ات ود ؛ هریگب

... مدز گنز ایرتشیب هب مدوخ

رد . دندنام باوج یب ود ره مفرح و اهر اب مسامت
... متفرگ ار اهر هرامش مود راب یارب توکس

؟ یتوت ولا -

؟ مدش نارگن ییاجک ؟ ناج اهر یبوخ -سالم...

شک زارد همین فرخزم تلا ح نآ زا اردص هرخ باال
... تخود نم یاه بل هب ار شهاگن و دمآرد

یبوخ وت نونمم ... دیشخبب ییوشتسد -سالم...
DONYAIE
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؟ مزیزع

... یگب یچ هب بوخ ات -

... مینیبب ومه یایب دوب رارق زورید -

هب متسنوتن هک جرکوت داتفا ییاقافتا هی ... دشن -

... مدرگرب عقوم

؟ یقافتا هچ -

... ادعب مگیم -

... یتفگ ونیمه مزورید -

ا یساسا عوضوم نمض رد ... هشیمن نفلت تشپ زا -
ور ام هک تساجنیا یکی ینودیم اال متحا ... ییوت الن
... تتنیبب هنزیم لا ب لا ب هراد حبصزا ... هدرک هنوید

؟ هاگشزومآ یدموین ارچ

: تفگ ین ال وط اتبسن یثکم زا دعب

... مدیشک یم تلا جخ متروص تیعضو زا ؛ هک متفگ -DONYAIE
M
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؟ یتفرن رتکد ؟ تتروص هدشن رتهب -

؟ هروطچ رادص ... هدش مرتدب -

کی اب ار وا فراعت یب . مدوبن نتفر هرفت لها یلیخ
: متشاذگ عاضوا نایرج رد هملک

... حاضتفا -

: دز راز

؟ هتسکشن هک شغامد ؟ شعاضوا هدب یلیخ ... یاو -

سکع دیاب ، هراد داب یباسح ... منود یمن -

هن دوب شباصعا و بلق لا ح مروظنم یلو ... هریگب
؟ حبص زا یدزن شهب گنز هی ارچ ... شتروص و رس

: تسشن ضغب هب شیادص

... مشک یم تلا جخ یلیخ ... یتوت مشک یم تلا جخ -

: مداد باال وربا

؟ هزورید و زورما لا م هصق نیا هگم ؟ یدش هناوید -

راب هی تقو دنچ االی جنج نیا هب نوممه DONYAIEهگید
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... میدرک تداع

شناتشگنا نداد ناکت و تسد ندروآ شیپ اب اردص
تسد تشپ اب . مهدب وا هب ار نفلت هک تساوخ

. مدنادرگرب ار شتسد

... دروآرد وشروش اباب اعقاو هگید راب نیا اما ... هرآ -

... مه ... میدب حیضوت تشاذن یتح

: درک مرارقیب شا هتسهآ نیف نیف وین ال وط توکس

؟ اهر یچ مه -

... یتوت -

نارگن . دنلب و حضاو . دز هیرگ ریز و درک میادص
: داتفا تیولوا زا ، نارگن یاردص لا ح تاعارم و مدش

؟ اهر هدش یچ ؟ ینک یم یروجنیا ارچ -

... تفگ ماباب یتوت -

و دنزب فرح تسرد ات داد یمن شتلهم DONYAIEهیرگ
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و روبص یلیخ دراوم روج نیا رد نم هنافساتم
یب و دش دنلب اردص یتقو نیمه یارب . مدوبن مواقم

یتمواقم ، دناسر لیابوم یشوگ هب ار شتسد شسرپ
... مدرکن

رپ و هتسکش اال متحا ینیب کی هتسیاش هک ییادص اب
: تفگ ، دوب داب

راز یروطنیا هک مدرُم هگم ؟ هدش یچ اهر ولا -

؟ ینزیم

میاجرس مه دعب و مدرک شبیقعت رد زا شجورخ ات
. ما هدش دنلب میاج زا یک دوبن مدای . متسشن

و رتفد زا ار شرس تشادن دصق ارهاظ مه روهام
شیپ هک ییاهرتفد هب هجوت اب . دنک دنلب شکتسد
باسح لا ح رد مدز یم سدح ، خیرات و دوب شیور

... دشاب باتک و

... اه هدایز تاقشم -DONYAIE
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هب مک تسد . تفگن یزیچ مه زاب اما درک مهاگن
هک متشاد کش یتح . دوب تحاران اردص و نم هزادنا

لها اردص لثم روهام . دشابن تحاران ام زا رتشیب
روهام . دوبن نامز و نیمز هب نداد ریگ و لا ق و داد

یم رت گنررپ ار شمخا و توکس ، دوب تحاران یتقو
شا یمخادب و توکس زا نازیم نیا زورما و درک

. درک یم هناوید ارم تشاد

نشور زا نازیم نیا تسین نم ریصقت نک رواب -

... اهر یاباب یرکف

... دش مبیصن توکس مه زاب

نیا ؟ هرایب هگید هوهق هی مارب نیما ینزیم گنز هی -

... دش درس

هدنهد رازآ نم یارب شتوکس هک دوب یمدآ اهنت وا
هب مزلم ار مدوخ قافتا نیا عوقو تروص رد و دوب

. مدید یم شعفر

: تفگ هلصوح یب و تشاذگ رتفد الی ار DONYAIEشراکدوخ
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راذب روخب ماج نومه ریگب وتوهق تدوخورب وشاپ -

... منک زکرمت نم مکی

یساوح یب و مدوب هدرک عورش ار یلا ع هبنش ، کی
یم یعس یلیخ . درک یم شرتیلا ع تشاد روهام
نم هب تارک هب هبرجت اما ، مشابن یتافارخ مدرک
نیرتدب حاضتفا هتفه لوا کی ؛ هک دوب هدرک تباث

ار ما هتفه لک . دتفیب قافتا دیاب هک تس یزیچ
رخآ ات میاه یسناشدب هریجنز و درک یم بارخ

. دش یم راد همادا هتفه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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روهام متشاد کش اما . مدش دنلب اج زا رهق هب
و اهر هب شساوح همه . دشاب هدش مرهق نیا هجوتم

. دوب اردص

: مدش دنلب دعب و مدرک هشیدنا و توکس یمک

... هرایب ومیشوگ اردص مدوب رظتنم طقف ... هشاب -

... ظفاحادخ

: تفگ هک مدوب هتشادنرب مدق زا مدق زونه

مباصعا تسین شتقو ...االن یتوت نکن رهق -

... هنوغاد

راشف تحت لا ح هب ات زورید زا . دش مرگ ملد یمک
رت فعاضم راشف نیا لا ح هب ات بش فصن زا و مدوب

. دوب DONYAIEهدش
M

AM
NOE



منم ؟ هنوغاد تباصعا هک منک راک یچ بخ -

و اهر ارب وت ؟ منک عمق و علق ور همه مایب ... منوغاد
هبزور یارب ... متحاران نوشارب منم ؟ یتحاران اردص

یم ومنوخ هراد نوخ لا ح هب ات زوریدزا ... متحاران
بش هفصن ... مرهاوخ الح صا هب دروخرب تباب هروخ

هدنوسرت گرم دح رس ات لوا و هنوخ هدموا تشاداد
هرارق یک ات هک ونم هتخادنا رکف هب مدعب و ونم

هچ نم هنومب هشیمه ات هک هشاب هدموا رگا و هنومب
هراد هک هگید زیچ هی و رازه و ... منکب دیاب یطلغ

زان نم هساو نیا زا رتشیب سپ ... هروخ یم ومخم
... روهام این

نیا ، نم زا تساوح یترپ و وت بارخ ِباصعا متفگن
نوریب شقاتا زا . دنک یم رتشیب ار یگتخیر مه هب
زا ار اردص غارس ، ملیاسو نتشادربزا دعب و مدز
نیرت تولخ رد . متفرگ دلبانراک و نیزگیاج یشنم

هتخورفارب یتروص اب ار اردص یتشپ طایح DONYAIEهشوگ
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. تفر یم رژه و دوب هدزرمک هب تسد . مدرک ادیپ

... مرب دیاب اردص هدب ومیشوگ -

. تفرگ متمس هب ار یشوگ هلصوح یب و فرح نودب
رتشیب یگتخورفارب تلع هک دوب نا زا رت بارخ ملا ح

زا یظفاحادخ هب هیبش یا هملک . مسرپب ار شا هدش
رد نامه زا باوج نتفرگ زا لبق و دش جراخ مناهد
اردص دمآ یمن رظن هب هک دنچره . متفر نوریب یتشپ

هتشاد ار ما یظفاحادخ هب نداد باوج دصق
... دشاب

روضح روصت . دندیشک یمن هناخ تمس هب ارم میاهاپ
تاملک زا دعب صوصخب . دوب کاندرد هناخ رد رایناز
چیه . دوب هدرک هدافتسا هک یتحار و طوبرمان

نیا و متشادن شیاه همانرب زا یسدح و تشادرب
متسناد یم رگا . درک یم ما هناوید تشاد عوضوم

اب ، دوش ضوع شیاوه و لا ح ات هدمآ زور دنچ طقف
دیعس و نیتم هب ندز رس و هزور دنچ یصخرم کی
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دنچ نیا یط رد رایناز اما . مداد یم تاجن ار مدوخ
یارب تقو چیه ، دوب هتفر لیصحت هناهب هب هک یلا س

رخاوا نیا و دیعس راب ره . دوب هدماین الت یطعت
دوب هدمآ رگا . دنتفر یم وا ندید یارب نیتم اب هارمه

صوصخب . دوب راز مراک تقو نآ ، دنامب هشیمه ات هک
. مدوب هداد اردص هب ار مکدنا هیامرس همه ابیرقت هک
هک دوب یفروم نوناق هب هیبش یزیچ مه نیا دیاش
ندرک هراجا هب دعب و میلست ار لوپ نآ همه نم دیاب

. مدرک یم ادیپ زاین هناخ کی

گنز یادص ، یتقو دوب هتفر رد متسد زا نامز
هدرکرکف زیچ چیه و زیچ همه هب . دش دنلب یشوگ

یور ار یشوگ و مدرک سمل ار گنر زبس نوکیآ . مدوب
: متشاذگ مشوگ

؟ دایص -

؟ یدرکن هریخذ ومرامش هگم ... هتسرد -
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۲_ تراپ #

نایم زا موزل عقوم رد و مدوب هدرکن هریخذ زونه
راهچ و هرامش شیپ هب هجوت اب و اه سامت تسیل
یارب متسد . مدرک یم شیادیپ شا هرامش رخآ مقر
هب هیبش یزیچ . تفر یمن شا هرامش و مان هریخذ
ثعاب هک یزیچ . دش یم معنام یشکرس و دانع کی

یش تال رگید ، محبص قفومان سامت زا دعب دوب DONYAIEهدش
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یزیچ . منکن هبزور تیعضو زا ندش راد ربخ یارب
نیرترود رد یتح تشاذگ یمن هک نامه هب هیبش

. منک روصت هبزور زا رتارف یزیچ ار هبزور منهذ هطقن

... ملبنت اراک روجنیا وت مکی

... یدوب هدز گنز حبص -

... موهوا -

هگید راک یرس هی دعب . مدوب هبزور صیخرت ریگرد -

... داتفا مدای االن ... هرب مدای کال دش ثعاب هک

... داتفا تدای هک نونمم -

... متشاد یغولپ غولش زور ... وشن ریگلد افطل -

هب هجوت اب هک مسرپب ور هبزور لا ح مدوب هدز گنز -

... هشاب بوخ دیاب ، هدش صیخرت هکنیا

... اما ... هبوخ -

؟ اما -

... هرارق یب ادیدش -
DONYAIE
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هیبش سح نامه . دوبن تخس شتبحص همادا سدح
ار یرارق یب نیا لیلد دش عنام یشکرس و دانع هب
هملا کم نیا همتاخ متوکس تشاذگن وا اما . مسرپب

... دوش

... ترابود ندید هب هرتراودیما تدید هک زورید زا -
... هسرپیم وت زا و هریگ یم وتغارس مادم

هجوتم هکنآ یب مدش هجوتم مدروخ هک یا هنت اب
. ما هدش فقوتم غولش اتبسن یور هدایپ طسو مشاب
و درک رغرغ نابز ریز یزیچ ؛ دوب هدز هنت هک یدرم

. دش رود

... مرب دیاب نم -

: درک میادص هلجع اب

... ایتوت ایتوت -

؟ هیچ -

... اما ، مرادن هزاجا منود یم نم ... نکن عطق -DONYAIE
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: داد همادا هیناثود زا رتمک دیاش یثکم زا دعب

یسک زا رصُم و حضاو ردق نیا زگره تردپ -

نم زا زورما اما ... نربب شارب ور وت دوب هتساوخن
تصرف هی منک تیضار هدش روط ره درک شهاوخ
شهب ، هداد تسد زا هک یتصرف ناربج یارب هگید

... یدب

متساوخ یمن مه زونه . متشاد یبیرغ لا ح مه نم
هب ممصم لبق لثم زونه متسناد یمن اما . مشخبب

... هن ای متسه شندیدن

هنکمم تارب رگا افطل ... جرک مدرگ یمرب مراد نم -

رارق یب دح نیا ات ور هبزور زگره ... تلا بند مایب راذب
... ایتوت مدوب هدیدن

و کیرات و گنت یاه ژ اساپ زا یکی لخاد ار مدوخ
و هنت ندروخ نودب ات مدوب هدیشک کورتم همین

: مشاب مدوخ ییاوهرداپ ریگرد DONYAIEتمحازم
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نم شتسار ... هن ای منکبوراک نیا منوتب منود یمن -

صوصخب ... مدرک لمحت ور یدایز راشف زورید
... هبسچن و یضار دوخ زا اعقاو تدازرهاوخ

: دیدنخ

... نزب فرح تسرد مداز رهاوخ درومرد -

شدروم رد متسنوت هک دوب یزیچ نیرت هنابدوم نیا -

وسامت مینوتیم ینک لمحت ینوتیمن هگا ... مگب
... مینک شمومت

: تسب تخرشنحل زا کچوک یشوخرس نآ

تدم مامت تشگرب عقوم ... یدش تیذا منود یم -

رد میراد ام ایتوت اما ... هیرگ ریز ینزب مدوب رظتنم
رکف ... نم هداز رهاوخ هن ، مینزیم فرح تردپ دروم
ور ازیچ یرس هی و یایب هشاب رتهب متدوخ یارب منک
دبا ات توداج هرورو نورد یادن هنرگ و ... یونشب

؟ هتسرد ... هراد یمنرب ترس زا تسد

مه تفلا خم اما . دیخرچ یمن تقفاوم هب DONYAIEمنابز
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طقف مه نآ . دوب هتسکش متمواقم . دوب هدش تخس
لا وس باوج دیاب و دوب وا اب قح دیاش . رادید کی اب

ینمزم باذع زا و مریگب مارآ ات متفرگ یم ار میاه
دیاب . موش اهر ؛ مدوب هدش شراچد دوب اه لا س هک

... هتفریذپن ارم هدرکان مرج مادک هب مدیمهف یم

؟ هشاب تلا بند مایم -

دلب بوخ یلیخ وا . دشاب یقذاح لیکو مدزیم سدح
. دنک هرداصم شدوخ عفن هب ار مدآ یاهدیدرت دوب

... متسین هنوخ نم -

... تلا بند مایب هدب نشیکول ؟ ییاجک -

بسانم ماسابل ... مدرگ یمرب راک رس زا مراد -

... تسین

! ایتوت -

؟ هلب -

سپ ، مدید بترم و هتسارآ ور وت هشیمه نم -DONYAIE
M

AM
NOE



سپ ، یتسه هتسارآ و باذج یلیخ مه االن منئمطم
. شابن نارگن و نکن کش تیلگشوخ هب

قلمت نماد هب تسد مندرک یضار یارب هشیمن مرواب -

... یشاب هدش

لا ح باسح هب مراذب وتیبدا یب نیا دیاب منک رکف -

ور وت منلبق ... تزا مدش یم ریگلد هنرگ ...و تبارخ
... یدلب وندیشوپ سابل وت ... ایتوت مدید تراک رس

... تسرفب نشیکول مارب و نومب یتسه هک اج نومه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۳_ تراپ #DONYAIE
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نیا اوه ؛ مدوب هداتسیا رد نیا یولج هک شییپ هعفد
هیبش ال صا نارهت و اجنیا یاوه یامد . دوبن درس ردق

. دوبن مه هب کیدزن و راوج مه رهش ود یاوه

و هفخ یاوه روخ رد رتشیب ، مگنراگنر و کزان هلی ژ
یبسانم نادنچ دس و دوب نارهت مد و دود زا مرگ

یمن باسح ، دیزو یم مرس تشپ زا هک یداب یارب
. دش

ات مدنام رظتنم هنابات یب و مدش عمج مدوخ رد
و مدز لغب ریز ار اه تسد . دنک زاب ار رد تعلط
. مدید مندش اپ نآ و اپ نیا هب ار دایص دنخبل

... هشبدرس ردق نیا اوه دوبن رارق -

یسانشاوه یاه ینیب شیپ هب دایز منک یم هیصوت -

مرگ سابل هی هشیمه ازور نیا وت ... ینکن دامتعا
... رادرب تدوخ DONYAIEیارب
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ار شتک دیاب االن وا ؛ دوب هصق بوخ رهش رگا اجنیا
اهنت اما ، تخادنا یم میاه هناش یور و دروآ یم رد
. درک هدنسب هاتوک دنخبل کی هب و هیصوت کی هب

ییاهزیچ زا یکی امرس و دش ین ال وط رد ندش زاب
کیرحت ارم باصعا تسناوت یم یتحار هب هک دوب

وا هک مدش هجوتم ؛ مدرک هک یحضاو زرل زا دعب . دنک
ات تفرگ رارق مرس تشپ و دیشک بقع ار شدوخ

. منامب ناما رد داب یزیت رش زا یمک

ات تفرگ متشپ هلصاف اب ار شتسد دایص . دش زاب رد
اب یلو هاتوک ار تعلط سالم باوج . موش دراو لوا

. دروایب ار نامیاه لدنص ات مدنام رظتنم . مداد دنخبل
تسود ، دمآ یمن شوخ مقاذم هب تافیرشت نیا

اج زا ار اه لدنص و موش مخ وا زا رت عیرس متشاد
مهرب لها اما . مرادرب راوید رد هدش زاساج یشفک
یم هزاجا و مدوبن یوج چیه رب طلسم مظن ندز
. دنشاب هتشاد ار ناشدوخ دنور تاقافتا مداد

اب تسا رارق متسناد یمن نیمه یارب ؛ مدوب DONYAIEهدیسرپن
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اب اما . موش ور هب ور هداوناخ یاضعا زا رفن دنچ
هدید زورید هک یتیساسح و هبزور طیارش هب هجوت

شیلا ها زا یلا خ ، هناخ مه زورما دوب دیعب ؛ مدوب
. دشاب

هدرکن روبع منهذ زا لماک روط هب اهرکف نیا زونه
مدز یم سدح هک یرد زا هبزور ردام هک دوب
شیاه هقدص نابرق . دمآ نوریب دشاب هناخزپشآ

اب . متشادنرب مدق زا مدق . دندیسر شدوخ زا رتدوز
مه میاه تسد یتح . مدرک یم شیاشامت یسح یب

. دنتشادن میاه بیج زا جورخ یارب یلیامت

هاگن و راتفر یاکنخ و یدرس هب یهجوت ال صا وا اما
و دنارذگ رظن زا ار میاپ ات رس هناقاتشم . تشادن نم
. درک زاب مندیشک شوغآ رد تین هب ار شیاه تسد

یوب . دشکب شوغآ رد ارم رطاخ بیط اب مداد هزاجا
تشادن قارطمط ، شا هناخ خالف رب . داد یم یبوخ
ار ما هنوگ یتقو . بترم و کیش اما ؛ دوب هداس و
و نابرهم شدنخبل . دوب مرگ شتسوپ ؛ DONYAIEدیسوب
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. تسشن یم ملد هب ... شخبمارآ و مارآ شیادص
اب . تفریذپ شرسپ زا رتدوز ار وا دش یم اال متحا
رانک درم ود . مدرک دنلب رس رترود یمک یا هیاس سح
. ناوج یرگید و ریپ یکی . دندرک یم نامیاشامت مه

. دیشک رانک گرزب ردام . دمآ ولج ناوج درم

تسد و بل یور دنخبل دیسر ما یمدق کی هب یتقو
: دروآ شیپ

... مدارهب نم -سالم...

یور ار شا هیاس . دوب متشپ یمک هلصاف اب دایص
اب . مداد گرزب ردام هب ار مهاگن . مدرک یم سح مرس
نیا ات منکرواب متسناوت یمن . درک یم میاشامت دنخبل

تسد رد تسد دیدرت اب . دنریذپب ارم تحار دح
. متشاذگ دارهب مرگ و گرزب

! ایتوت ... مووا -سالم...

راشف زا دعب و هجوت لباق یریخات اب ار متسد
هب مارآ و هتخپ . درک اهر یا هناتسود و DONYAIEسوسحم
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وا زا هاگن کی رد هک دوب یتشادرب نیا . دمآ یم رظن
س و نس مه اال متحا و دوب رت هاتوک دایص زا . متشاد

... وا لا

تسش . دیرپ باال ما هنوگ هب شتسد ندیسر اب میوربا
نداد ماجنا نودب اما ، نوگشین تلا ح هب شا هراشا و

: دندرک سمل ار ما هنوگ ، راک نیا

... ایتوت یدموا شوخ -

بیقعت دریگب رارق شندب رانک یتقو ات ار شتسد
: مدید ار شیاه بل یور ظوفحم دنخبل دعب و مدرک

... نونمم -

: مدرک سمل تسد فک اب ار شیاه تشگنا یاج

و تمیمص ساسحا یارب هک میزیچ زا رت گرزب نم -

هک ماردق نوا ... مشاب هتشاد شزاون هب زاین یتحار
... مدیسرتن نوتزا ینک یم رکف

: دش لیدبت یراد ادص هدنخ کت هب DONYAIEشدنخبل
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... منود یم -

هدنامن یقاب نتفگ یارب یرگید فرح . مداد ناکترس
جنپ یتح عمج رس ام هک دوب نیا زا ریغ رگم . دوب

؟ میا هدیدن ار رگیدکی مه هقیقد

: درب شدوخ لا بند ارم گرزبردام . دش هدیشک متسد

... وش انشآ تگرزبردپ اب ایب -

جنپ بیرغ و هدیسرت هچب رتخد ارم نز نیا اال متحا
. درک یم روصت هلا س

و دوب مدوخ باختنا ندوب اج نیا هک ییاج نآ زا
اه قافتا نایرج مداد هزاجا ؛ متشادن مه یا همانرب
نیا رد یدایز راک لا ح ره هب . دنک صخشم ار مفیلکت

" ردپ " ناونع هک یدرم . متشادن شیاه مدآ اب و هناخ
یم وا زا ؛ مدرک یم تاق مال ار دیشک یم کدی ار

و دهدن نتشک هب ار شدوخ نم رطاخ هب متساوخ
یب رد منادجو اب ارم شیاه یراک مک زا دعب دهاوخن
هک ییاج ات شیاه مدآ و هناخ نیا زا دعب و DONYAIEدزادنا
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... مدش یم رود ؛ دش یم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۴_ تراپ #

قر و قش یبوچ یاصع کی هب هدز هیکت درمریپ
میاه مشچ هب شهاگن . درک یم میاشامت و هداتسیا

. مدیدزدن ار مهاگن . دوب

، هتشاذگ نم مشچرس مدق مرتخد نیبب ؛ ناحبس اقآ -DONYAIE
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... هنیبب وشاباب هدموا

اال متحا . دوب ادیپ شتاملک زا نزریپ یلا حشوخ نازیم
یمن اپ زا رس هک دید یم شدنزرف تاجن هتشرف ارم

. تخانش

شهاگن اما ، داد ناکت شرسمه یارب ار شرس
هب هتشارفا یرس اب . دوب نم یاه مشچ هب نانچمه

مه وا دنادب متساوخ یم . مداد همادا ملثم هب هلباقم
. تسا دورطم وا زا رتشیب یتح و ، شرسپ هزادنا هب

. دندش مه رد شیاه مخا ، متوکس ندش ین ال وط اب
. تشگ یم یزیچ لا بند میاه مشچ نایم رد شهاگن

... مداد شم سال مارآ ییادص و هتشارفا یرس اب

: داد ار مباوج مه رد نانچمه یاه مخا اب

-سالم...

دنک رکف متشادن تسود . میایب هاتوک متشادن تسود
و دوبن نامنیب یفرح اما . ما هدش هف کال شهاگن اب
دمآ شوخ شرسمه لثم تشاد دصق هن وا DONYAIEارهاظ
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متروص تسوپ سمل اب شا هون لثم هن و دیوگب
. دهدب تینما یسح

تشاد یعس هک مدرک یبرطضم نزریپ هب ور
لر تنک مه رد شیاه تشم ندرک هرگ اب ار شبارطضا

. دنک

باال... مریم هزاجا اب ... مدلب وهار -

... هش رادیب ات روخب یاچ هی ... هباوخ تردپ -

... هشب رادیب منوم یم رظتنم ... نونمم -

: تخیر شکشا و دز دنخبل

ور وت هنک زاب وشمشچ هشیم لا حشوخ یلیخ امتح -

... هنیبب

متشاد سرتسا ، قایتشا زا رتشیب هبزور ندید یارب
روضح دایز نزو لمحت هب ار ندوب وا رانک مه زاب اما

. مداد یم حیجرت درمریپ توکس و

DONYAIE
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؟ ینیبب وتاباب یتساوخ یمن ارچ -

تباب یشحاف زرط هب . مدش فقوتم مود هلپ یور
. دوب راکبلط ، منیبب ار هبزور مدوب هتساوخن هکنیا

مزونه ، یوق لا متحا هب ، هضیرم تفگ یمن رگا دایص -

... متشاد رارصا امش رسپ ندیدن یارب

: دیشک مه رد وربا

؟ ارچ -

رازه . منک فیدر شیارب باوج رازه متسناوت یم
... یا هشیلک باوج

... مدازآ ناسنا هی هکنیا یارب -

شخب لقادح منئمطم . دش رت مه رد شیاه مخا
ناهن ما هلمج نیا ریز هک یروظنم نارازه زا یدایز
. دوب یرگید زیچ شباوج اما ... هدیمهف ار دوب

... تتریگب یریسا هب اجنیا تساوخ یمن میسک -

هدیمهف هک ما هدیمهف هک دیمهف . مدز DONYAIEدنخزوپ
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ار دوب شفرح قی ال هک یباوج ... تسیچ مروظنم
: مداد

امدآ ... هتشذگ یتنس یگدرب و تراسا هرود هگید -

ننیبب ویک نریگب میمصت ننوت یم هک ندازآ ردق نوا
... هن ویک و نشخبب ویک ... ننیبن ویک و

.

هرظنم و مدوب هداد هرجنپ رانک راوید هب ار ما هیکت
طوبرم یزیچ ره . مدرک یم اشامت ار هناخ گرزب غاب
کی . دنک هدز ناجیه ارم تسناوت یم تعیبط هب

و زییاپ ... یرگید کچوک زیچره و هناورپ کی و گرب
دوخ یاج هک هرجنپ نیا تشپ غاب نازیر گرب

رد ندرب تذل یارب یلا ح هن هظحل نآ رد اما . تشاد
ماهلا یارب دازآ یا هشیدنا هن و میدید یم مدوخ

. دیخرچ یم عوضوم نارازه لوح مرکف . نتفرگ

DONYAIE-سالم...
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. درک ادج نوریب هرظنم زا ارم اما ، دوب مارآ شیادص
و ملغب ریز نانچمه میاه تسد اما . متشگرب ثکم اب

... دنام راوید هب ما هیکت

-سالم...

یب دورو زا تعاس مین زا رتمک . تشاد بل هب دنخبل
مشچ و وا دنخبل . دوب هتشذگ قاتا نیا هب میادص
رادیب باوخزا هزات هک یسک هیبش ار وا شقارب یاه

... دهد یمن ناشن ، هدش

... مرتخد یدموا شوخ -

تسود . تشادن تعرس همه نیا هب رارصا شاک
. مدش یم تیذا . دنک باطخ مرتخد ارم متشادن

و هدرک کرت ار شهاگیاج تلا دع مدرک یم ساسحا
... هداتسیا تسوا قی ال هک اجنآ زج ییاج

؟ هرتهب نوتلا ح ... نونمم -

... میرود یلیخ ؟ رت کیدزن یایب هشیم -

دح زا رتشیب متوکس و دوب راوید هب نانچمه ما هیکت
DONYAIE
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. دوب ابیکش وا و . دش راد شک لومعم

؟ تسین یعیبط -

. دوبن شبل یور رگید هک یدنخبل اب . درک مهاگن طقف

یور ناتسمز ندید هب ار غاب زییاپ هرظنم . متشگرب
یم حیجرت میوربور دنخبل یب و ضیرم درم تروص

یتقو . درک یم ما یمگردرس راچد وا ندید . مداد
متسناوت یمن لبق تردق هب مدرک یم شهاگن

یفرط زا . مشاب ممصم مندیشخبن رد و نیگمشخ
. مهدب وا هب ار قح متسناوت یمن مه لا مک و مامت

... کانتشحو اما ، هیعیبط -

یمن . دش یمن . متسب مشچ و متفگ بل ریز " یچن "

هتشذگ لا ور هب زیچ همه و میایب اجنیا ات هک دش
هدیدان دش یمن ؛ منیبب ار وا مدوب هدمآ . دورب شیپ

. مریگب شا

یمرس . متفر شتخت تمس هب و مدیخرچ یتسس اب
ارم تشاد شهاگن اب و دوب لصو شتسار تسد DONYAIEهب
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... دیعلب یم

... نیشب -

. مدوب هتسخ هکنیا مه و . دوب فراعت . دوبن روتسد
زا هطقن نیرترود رد یلو . متفریذپ ار شفراعت سپ

وا و مدوب شپچ تمس . متسشن شتخت هبل ، وا
اب . دنک زارد متمس هب یمک ار شدازآ تسد تسناوت

ار متسد نتفرگ تساوخرد ، تسد فک ندرک زاب
هب . متفرگ شتسد زا ار مین ال وط و هریخ هاگن . تشاد

یمارآ " هن " و مداد ناکت رس . مدرک هاگن شیاه مشچ
تسد رد شیپ هعفد . دمآ نوریب میاه بل نایم زا

. تفر لا ح زا مشوغآ رد وا و مدرک ریخات وا اب نداد
نیا هجیتن یتخس بقاوع دوب نکمم مه راب نیا
یکیدزن زا زود نیا نتفریذپ یگدامآ اما ؛ دشاب مراک

. متشادن ار

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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۳۵_ تراپ #

رت تخس و رت هدننک جیگ مدرک یم سمل هک یزیچ
هدید یناریا و یدنه یاه ملیف رد هک دوب یزیچ زا

. مدوب

یتسوپ ریز نکش نادند یاه باوج یتقو نییاپ نآ
. مدرک یم رفظ ساسحا ، مداد یم درم نیا ردپ هب

یلیخ ؛ تفر تفلا خم نیا اب وا هاگن قرب یتقو اما
ار مرس ... متشادن ار شیاه مشچ هب ندرک هاگن بات
دیاش . موش نادجو باذع راچد رتمک ات متخادنا ریز

میزوسلد سح یگتخیگنارب ثعاب شفعض و یرامیب
یمدآ ره املسم و دوب اهرضتحم هیبش . دوب DONYAIEهدش
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راید یهار بوخ لا ح اب ار اه مدآ تشاد تسود
. دنک یقاب

. مدرک تدنلب رس تریح اب شدنلب هیرگ یادص اب
مشچ یور ار ، دوب لصو نآ هب مرس هک یتسد

. درک یم هیرگ و دوب هتشاذگ

شا هیرگ یادص ینعی . دشن ین ال وط یلیخ شا هیرگ
مشچ یور نانچمه شتسد اما . دشن ین ال وط یلیخ

. درذگ یم هچ ریز نآ مدید یمن و دوب

هتفرگ شیپ رد یگدنز رد هک ییاه تیلا عف رتشیب
ندیشک درد زا هک دوب یباذع سح رطاخ هب ، مدوب

رانک زا متسناوت یمن و داد یم تسد نم هب نارگید
نیا ندیشک درد حاال . مرذگب تحار نارگید یتحاران

ناسآ شرانک زا هک دشاب یزیچ تسناوت یمن درم
. مرذگب

یور هک یتسد یور تسد . مدیشک رتولج ار مدوخ
لیم و کچوک یراشف اب . متشاذگ دوب شیاه مشچ

سیخ شیاه مژه . مدز رانک ار شتسد DONYAIEشدوخ
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نیدزدن ، دمآ یم رب متسد زا هک یراک اهنت . دندوب
. دوب مهاگن

: دز ینیگمغ دنخبل

؟ هن هزوس یم مارب تلد -

متسناوت یمن . مدرشف مه هب ار میاه بل
و رازن یدایز . تخوس یم شیارب ملد ..." هن " میوگب

. دوب رامیب

س دعب هک هش یم املیف وت طقف ؟ یراد یعقوت هچ -

شلغب وت یرپب و ینیبب ور یکی ندش درط اه لا
هتفه ات نم ... مشاب یلا خ هدب قح مهب ... ینک هیرگ
... مدوب رفنتم و ینابصع تزا گرم دح هب شیپ

؟ یتسین -االن

ح زا یتشادرب چیه االن ... منودیمن ... یلو ... متسه -

... میلا خ یلیخ االن ... مرادن مدوخ لا

ار ما هلمج رگا تسکش یم شلد . مدخ یراد قح -

. مدرک یم مامت
DONYAIE
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؟ یچ هش یم -

؟ مرتخد یگن مهب هش یم -

هب اما . دوب مهم یلیخ میارب نارگید لد نتسکشن
. مدوب رفنتم ندش تیذا زا هزادنا نامه

؟ یشاب مرتخد یاوخ یمن -

! تقو چیه ... مشاب هک یتساوخن تدوخ _

. متساوخ یمن ار نیا نم و دش هزات شضغب ینآ هب

، مدش یا هدقع مگ یمن ... متشادن ردپ رمع هی نم -

لصا رد ... منک سح وتیلا خ یاج تشاذن دیعس نوچ
اما ، میگدنز وت هدوب یلا خ تاج منک اعدا ماوخ یمن
دعب هک تسین هن ال داع نیا ... یتساوخن ونم رمع هی

تبوقع و گرم زا سرت هک حاال ، لا س همه نیا
هب یتحار نیمه هب یتفیب نم دای هدش ثعاب تاراک

... یسرب یاوخ یم هک یزیچ

دیاش ... تماوخن هکنیا هن ... مدیسرت طقف نم -

... زا رتخد هی نتشاد اما ، هشن DONYAIEترواب
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: داد همادا و درک هزات یسفن

اب و یوق تردام لثم و ، تردام هیبش ، تردام زا -

... هتفیب دش یم هک دوب یقافتا نیرتهب هوکش

هی درم وت و تس هگید درم هی لا م حاال مردام -

... هگید هداوناخ

و روش و رش رپ نووج هی هگید منم ... منود یم -

تردام ... هشاجرس زونه مروعش اما ... متسین قشاع
وت هکنیا ... مدید مرمع مامت وت هک هینز نیرت هوکش اب

... هنک یم ملا حشوخ یلیخ یشاب نوا لثم

... هنوخ یمن مه اب تاراک و تافرح -

ات مدب شق طال داوخب مزا هک مغارس دموا یتقو -

رتخد هی هک مدیمهف هزات ؛ هنک جاودزا هرابود هنوتب
... متسنود یمن نم ... میراد

لا س هد زا رتشیب وت ، نشاب تسرد تافرح رگا یتح -

... مراد دوجو نم هک یدیمهف شیپ

عاجش تردام هزادنا هب نم ... مدیسرت ... هک متفگ -
DONYAIE
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اما منود یمن ... ینکن لوبق ونم مدیسرت ... متسین
االن هک دوب یزیچ نیا هیبش یلیخ وت زا مروصت

نئمطم ، متشاد تردام زا هک یتخانش اب ... یتسه
درط زا نم ... هدرک گرزب یمکحم و یوق رتخد مدوب

... مدیسرت ندش

: داد همادا ثکم اب

... مایرکف یب هرمث ندید زا -و

وگن ؟ یراذب رانک وسرت نوا هعفد هی دش ثعاب یچ -

؟ هشاب ، یدنزرف قشع

وشمومت همین یاراک گرم زا لبق هراد تسود مدآ -

نیا زا و مشن انشآ تاهاب زگره مدیسرت ... هنک مومت
یمن اعقاو دایمن تشوخ هکنیا اب بخ و ... مرب ایند

متشاد تسود ... مریمب تنتخانش نودب دش
... منک تلغب و ... تمسانشب ... تمنیبب

هب ، دوب شمروتم یاه تسد هب مهاگن هک یلا ح رد
تینابصع ساسحا نآ ارچ . مدرک رکف شیاه DONYAIEفرح
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؟ دوبن گنررپ و یوق دح نآ ات شیپ هتفه

مرپب یشاب هتشاد راظتنا ینوت یمن لا ح ره هب -

... اباب مگب تهب تلغب

... هشیم نومه یاوخب وت یچ ره ... مزیزع منود یم -

ممدوخ نوچ ... یشخبب ونم هک ماوخ یمن یتح نم
... طقف ... مشخبب ومدوخ منوت یمن

یم هتسخ دوز و دندوب دنت و هاتوک شیاه سفن
نتفگ رد . دوبن شفرح عطق لیلد یگتسخ اما ... دش

. دوب ددرم شیاه فرح همادا

؟ طقف -

... تمنیبب یهاگ هش یم هگا طقف -

مدق همدقم مراد یمرب هک یلوا مدق متسناد یم
و دمآ نیا رارکت یلو . دوب دهاوخ یدعب تخس یاه

... دوبن یتحار راک ال صا هناخ نیا هب اهدش
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۶_ تراپ #

... منک هدافتسا وس تقیقر تاساسحا زا ماوخ یمن -

منوت یمن اما ، یرفنتم مزا گرم دح رس ات منودیم
لثم مدآ هی مشچ هب منم هب افطل ... ماوخن تزا ونیا

ال وزج ندرک هابتشا هک ییامدآ ... نک هاگن امدآ هیقب
نیا ... نتصرف هی قحتسم و هنوشدوجو کفنی

مزا ونوا ... هشاب نم تصرف نیرخآ هنوتیم تصرف
... ریگن

یتخت ور هب مهاگن . مدرشف مه هب ار میاه DONYAIEنادند
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. دوب گنر یریش

... متسین گنس زا نم -

بلق هی ، مدید وت زا هک یزیچ مامت ... منود یم -

ونم یراد قح وت هک هنیا عوضوم ... هدوب فوئر
تنتشاد یارب منوت یمن نم اما ... یشخبن و یاوخن

... منکن تالش

هنودنه نکن یعس ... ینود یمن نم زا یچ چیه وت -

... ملغب ریز یدب

یبلق نم دنادب رترود اه گنسرف زا دوب نکمم روطچ
؟ اراخ یگنس ای مراد فوئر

هرظنم اب هرجنپ نامه غارس و مدش دنلب شرانک زا
شتساوخرد نتفریذپ اب انئمطم . متفر شریظن یب

. مدش یم یرتشیب یاهراک ماجنا هب روبجم

شماجنا یارب هک یتیرومام ات دوب شتقو حاال دیاش
هرظنم زا لد دوز یلیخ . مشخبب ققحت ار مدوب DONYAIEاجنیا
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: متفر شرانک و مدنک

یارب ... تسین بوخ تیتم سال عضو هک منود یم -

یم روطچ ... میراد نامز هب زاین نم رتشیب ندید
؟ یرخب نامز تدوخ یارب یاوخ

رارق و متشاد یرگید میمصت نییاپ نآ هک دمایم مدای
اقب هب االن زا رت ینابصع و رتدنت یمک ار وا دوب

... منک توعد

؟ هتفگ تهب و دنویپ هیضق یک -

یلصا لیلد دیمهف یم دیاب . منک یزاب متشادن میمصت
... تسیچ مندوب اجنیا

؟ هنک یم یقرف هچ -

... اجنیا یایب یشب روبجم تساوخ یمن ملد یلو -

... یشب تیذا متساوخ یمن نم

یمن ور هگیدمه تقو چیه دیاش یروج نوا -

... DONYAIEمیدید
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... مدز یم سدح دیاب ... منود یم -

هش یمن ثعاب شاتبحم و دیعس دوجو لا ح ره هب -

مردپ مدیمهف یتقو زا نم ... هشب گنرمک وت هانگ
سح زا رپ ... ملا وس زا رپ هتساوخن ونم یلو تسدنز

نوشهب هنوت یمن وت زج سک چیه ... ندش درط
... هدب باوج

... مدیم باوج ور همه سرپب -

: مداد ناکت رس

س و یوق مدآ هی اب مراد زاین نوشندیسرپ یارب ... هن -

منوتب تساوخ ملد تقو ره هک منک تبحص ملا
وت منارگن شمه نم یروج نیا ... منک زاربا وممشخ

... هشب دب تلا ح

... سرتن هشیمن -

... تسین نم االی وس طقف عوضوم ... هن -

؟ هیچ سپ -DONYAIE
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... ینک ناربج دیاب وت -

دوز یلیخ اما . دز قرب یا هظحل یارب شنامشچ
: داد تسد زا ار شغورف

... ینک یضار دنویپ نیا هب ونم هک یاوخ یم طقف -

تصرف تهب هک ماوخ یم لا ح ره هب اما ... دیاش -

... یدب تسد زا وتصرف نیا ینوت یمن ... مدب ناربج

؟ مندید یایم ینعی -

یاسح و اال وس همه هب ینومب هدنز دیاب اما ... مایم -

... یریمب یرادن هزاجا وت ... یدب باوج مدب

، مدوب هتفگ هک یزیچ ره . درک یم هاگن ار میاه مشچ
یمک متشاذگ . تشاد دوجو هک دوب یزیچ نآ مامت

... دنک میاشامت

... نکب وتارکف ... هش یم رید ... مرب دیاب هگید نم -

... تندید مایم مزاب

؟ ینومب اجنیا وماش ماوخب تزا منوت یمن یتح -DONYAIE
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هب نتشگرب یارب ماوخ یمن ... هین ال وط مهار ... هن -

... متفیب رسدرد

... درک لح هش یم ولکشم نوا -

... همتخس ... منومب مرادن تسود یلو ... منود یم -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۷_ تراپ #

سیسوس یاه هقلح نایم اه غرم مخت زلو وزلج هب
مدوب هدرک عمج ار مساوح همه . مدرک یم هاگن بر DONYAIEو
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یکی کاروخ نیا . مناشنب ار شریز شتآ عقوم هب هک
. جرخ مک و رسدرد مک ؛ دوب نم یاه نیرت بوبحم زا
نم هک دوب یم یزیچ نآ شماوق هک هکنیا طرش هب
نان الی و دنک هرش هک لش ردق نآ هن . متساوخ یم
تل مال ناونع هب دوشب هک ، تفس ردق نآ هن و . دنامن

. درک هدافتسا نآ زا ییانب

هباتیهام و مدروآ رد وشک زا ار یبوچ یا هملباقریز
. متشاذگ نآ یور ار شا ینتشاد تسود یاوتحم و
لخاد و مدرک جراخ رتسوت زا ار کگنس نان یاه هکت
اب ار وا هاگن تدم مامت رد و . مداد رارق نان دبس
تقاط یب تیاهن رد . مدیشک رو نآ و رو نیا مدوخ

: مدیسرپ یاچ نتخیر لا ح رد و

؟ هدش یزیچ -

... مدیدن یکاروخ شوخ نیا هب رتخد حاال ات -

: متفگ نتسشن لا ح رد و متشاذگ زیم یور ار یاچ

یتسشن هتعاس هس نیمه یارب ... وگب هللا اشام هی -DONYAIE
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تلما هی طقف نیا نمض رد ؟ نم هب یدز لز اجنیا
... تس هداس

... هدایز یلیخ یلو -

رود مدوخ زا یمک یا هملباق ریز کمک هب ار هباتیهام
: مدرک کیدزن وا هب و

اب هک ولکیه نیا ... هشاب هزادنا منک رکف رفن ود یارب -

... یتخاسن اوه داب

مدینش هک ییازیچ و مدید هک ییاملیف هب هجوت اب -
... مروخن سیسوس ناریا وت هنیا محیجرت

کیدزن مدوخ هب ار فرظ هرابود و متخادنا هناش
متسناوت یم منامگ هب هک مدوب هنسرگ ردق نآ . مدرک
شدعب درد لد هب . میایبرب شا همه سپ زا ییاهنت

... دیزرا یم

: مداد ورف ار ملوا همقل

اشامت ورفن هی ندروخ اذغ هک تسین بوخ نیا -

... DONYAIEینک
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... منک یمن اشامت وتندروخ اذغ نم -

: مداد باال وا هب هاگن یب ار متسار یوربا

... موهوا -

: مدیسرپ مناخد رد همقل نتشاذگ زا لبق

تهاگن ینیگنس ریز مراد نم ارچ یگب هش یم سپ -

؟ مش یم هل

و دنادرگرب زیم یور ار ناویل . دوب هدش مامت شیاچ
: داد یلدنص هب ار شا هیکت

هن نم هک هدیمهف تمشش سح دیاش ... منود یمن -

... منک یم اشامت وتدوخ مراد هک تندروخ اذغ

تشاد کر و هدرپ یب . مدرک شهاگن و دنلب ار مرس
هدیمهفن ال بق رگا . درک یم یواکاو ار متروص یازجا

نیا زا دعب رگید مدز یم هار نآ هب ار مدوخ ای مدوب
هچ مدوب هدیمهف هنسرگ هاگن نیا و میقتسم هراشا

مباختنا یهجوت یب مه زاب لا ح نیا اب . تسا ربخ
. DONYAIEدوب
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.. مدش دنلب مدوخ یارب مود یاچ نتخیر یارب

؟ مزیرب مأوت یارب -

... متسین ییاچ لها یلیخ ... نونمم هن -

... متسین فراعت لها منم -

... منودیم -

: متسشن

... هبوخ -

: متفگ کنیس رد هباتیهام نتشاذگ لا ح رد

زا و ندوب یگنوخ و زاس تسد اسیسوس ؛ نمض رد -

... ندوب هدش هیهت ینئمطم یاج

: دیدنخ

... تنوج شون -

شوخ و هزمشوخ تلما نداد تسد زا تباب ارهاظ
میاجرس هرابود ات دنام رظتنم . دوبن تحاران DONYAIEگنر
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: مدرگرب

... یدرک قرف یلیخ تازور نوا اب -

رطاخ هب یزیچ تقامح یاهزور زا مداد یم حیجرت
دیما . مدرک توکس مه نیمه یارب . دیاین نابز و

هک دمهفب و دنک ریبعت تسرد ار متوکس دناوتب متشاد
... اما . مرادن اهزور نآ ندرک هدنز هب یا هق عال

رد هرارق منزب سدح متسنوت یمن ارمع ازور نوا -

... یشاب باذج ردق نیا هدنیآ

اهزور نآ هک ییایتوت هب ، وا هب هن . مدز یگرزب دنخبل
نآ مدز یمن سدح مه مدوخ ... مدوب هدید هنییآ رد
، دننک کرت ار متروص زگره گرزب وزمرق یاه شوج

. دندوب هدرک اما

کی یتح نم لوا بش هک یدش ضوع یردق هب وت -

متسنوتن و دموین انشآ مرظن هب تا هرهچ ما هظحل
... یتسه یک منزب سدح

نوبرهم یمک یدز یم سدح هگا ینعی " نتفگن DONYAIEیارب
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ار مغاد یاچ زا گرزب پلق کی " یدرک یم دروخرب رت
. مداد ورف

ار ممشچ رد هدش عمج کشا ات مدرواین باال ار مرس
، ما هدور اال متحا و هدعم و یرم و نابز شزوس تباب

: دنیبن

میریگ یم هظحل وت هک ییامیمصت تیباذج منک رکف -

هرارق هدنیآ رد مینود یمن هکنیا هب ، هنیمه هب
... نومیشپ ای میشاب لا حشوخ نوشتباب

شهاگن ینیگنس صیخشت اما . مدید یمن ار شتروص
... دوب تحار

دروم رد کیچوک خن رس هی نتشاد دیاش ... مووا -

... دوب یم رت هن ال داع یمک نوماراک بقاوع

ییاچ ناویل رود مناتشگنا هقلح هب ندرک هاگن زا
تباب تشاد امسر . مدرک دنلب رس و متشادرب تسد

. درک یم ینامیشپ راهظا اهزور نآ یاه یهجوت یب
. مدرک یمن رکف ناشهب رگید هک دوب اه تدم نم DONYAIEاما
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وا ... رتشیب یتح ای و لا س هدراهچ تدم هب دیاش
زا دعب زا اال متحا هک دوب یباذج هرهچ اه هد زا یکی
... مدوب هدش ناشیکی قشاع زور ره یگلا س هدزاود

نآ تباب نم و دندوب هتشذگ اهزور نآ لا ح ره هب
... متشادن یترسح چیه

.. منک تبحص تاهاب متساوخ یم -

هتشاد ور یهاوخرذع هی تصرف نم شلبق هشیم -

؟ مشاب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۸_ تراپ #DONYAIE
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. مروایب رطاخ هب ار یهاوخرذع نیا لیلد مدرک یعس
. دهد حیضوت ات مداد ناکت رس ... دشن

مکی نم لوا بش و میدرکن عورش بوخ منک رکف -

... تمدنوسرت

متحا میری هب ری ... مرظن هب مدنوسرتور وت منم بخ -

اال...

... تسین سرت نوا مروظنم هن -

؟ هسرت مودک سپ -

یا هبیرغ تاملک زا ندز فرح یارب منک رکف -

یتقو و یسرتب مزا وت هدش ثعاب هک مدرک هدافتسا
یباتفآ هنوخ وت ینوت یم هک ییاج ات ماجنیا نم

... یشن

اب و مدیشک بقع دوب زیم یور هک ار میاه تسد DONYAIEفک
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هیاپ ود زیم هبل زا نتفرگ کمک و ناشندرک مرها
دوب یدب تداع . مدرک دنلب نیمز زا ار یلدنص یولج
زا مه یراب هس ود . منک شکرت مدوب هدرکن یعس هک
یم یعس یتقو اما . مدوب هداتفا نیمز یور تشپ
یم تذل منک ظفح تلا ح نیا رد ار ملداعت مدرک

... مدرب

هنوخ بشیرپ و لوا بش طقف وت تدم نیا وت -

نم هک هجیتن نیا هب ندیسر یارب تسین دوز یدوب
؟ مسرت یم تزا

یم هک هیراب نیلوا نیا لا ح هب ات بشیرپ نومه زا -
... تمنیب

نم یا هقیقد هب مد ندید یارب ایند رس نوا زا وگن -

هک یتفگ تدوخ االن نیمه نوچ ... یدموا یدش اپ
نز مه هب لا ح مرِک نوا زا یدرک یمن رکف زگره

... دایب دوجو هب یا هناورپ نیچمه

... یگنشق لا ثم بجع -DONYAIE
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... ما هف کال دیمهف . مدناخرچ هقدح رد مشچ

تمحازم داجیا یارب اما ... مدموینوت ندید یارب هن -

... مدموین مه وت یارب

ندید زا هک زوریرپ . دوب هتفگن مه هاریب شتسار
هتفگ کیبل ار اهر توعد ؛ دوب هتشگرب نیتم و دیعس
اب مهنآ . مدوب هدرک یرپس اه نآ هناخ رد ار بش و

کزان مشچ تشپ و شردپ یاه یمخا دب دوجو
... شردام یاه ندرک

شیپ یلکشم هی ماتسود زا یکی یارب هیتقو دنچ -

بش نوا ... مه هب هتخیر ونومباصعا هک هدموا
ششیپ مدنوم نم و تشاد جایتحا مهب دایز یلیخ

... هرادن وت هب یطبر چیه نیا

اهنت اما ؛ دوب هدرک تحار ار میمصت نتفرگ وا روضح
. دوب ندوبن اهنت هب اهر جایتحا ممکحم لیلد

؟ تستخاس نم زا یکمک -

: مداد ناکت DONYAIEرس
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... هن -

. دوبن هتخاس یراک ادخ زا ریغ یسک تسد زا ارهاظ

فرح یعوضوم هی دروم رد متساوخ یم اما -

... مینزب

؟ یچ -

. دوب هداد نم هب ار شهجوت و اه شوگ هناقاتشم
یم هن و دید یم ارم هن ... اه لا س نآ سکع تسرد
ال قت هنارورغم ؛ هک دوب نیا شرت تسرد هتبلا . دینش
ار شوج رپ هلا س هدزیس ناوجون کرتخد کی یاه
یروط و تفرگ یم هدیدان شهجوت ندرک بلج یارب
یم سح یهاگ هک ، درک یم شهاگن نییاپ هب باال زا
هک هدنامن نم رد سفن تزع و رورغ زا یزیچ مدرک
هدز ژل یاهوم نآ اب هک ییوا . میوا دیرم نانچمه
میاه لا س نس مه زا یلیخ و نم ههلا هب لیدبت ، روب

. دوب هدرب شرع ات ار وا و هدش

؟ منودب تمانرب درومرد منوت یم -DONYAIE
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؟ ممانرب -

تدم هچ یارب وت منودب دیاب نم بخ .. موا -

... هکنیا ای ینومب هشیمه یارب یاوخیم ... یدموا

؟ ینودب یاوخ یم یچ یارب -

... مریگب میمصت منوتب هکنیا یارب -

؟ یمیمصت هچ -

یا ین ال وط تدم یارب هرارق هگا ... منیکن یزاب ایب -

و منکب یرکف هی مدوخ یارب دیاب نم یشاب اجنیا
... مدرگب هنوخ لا بند

ال وط ماوخب رگا یتح ... تممهف یمن ... تسین یزاب -

لا بند دیاب وت ارچ منومب هشیمه یارب ای و تدم ین
؟ یدرگب هنوخ

؟ یتسین هجوتم هک منک رواب دیاب یگیم ینعی -

؟ ور یچ -

... رایناز هناریا اجنیا -DONYAIE
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؟ هراد یطبر هچ -

هزاجا یتبسن یب و هبیرغ نز و درم چیه اجنیا -

... نشاب هنوخمه مه اب نرادن

: تخادنا هناش

ور هنک موز دایب داوخ یم یک ؟ هخآ هراد یطبر هچ -

منود یم اما متسین اجنیا هتقو یلیخ ؟ عوضوم نیا
ات لقادح ... تسین هتشذگ یتخس هب طیارش هک
قافتا هنکن تیاکش ییادروم نیچمه زا یسک یتقو

... داتفا دهاوخن یدب

هک مراد زاین نم انیا همه زا هتشذگ ... هرادن یطبر -

... مریگب میمصت منوتب ات هیچ وت همانرب منودب

ره یارب هنوخ نیا ... تسین یراک چیه هب یزاین -

... هراد اج نومود

... یشاب اجنیا تدم ین ال وط هرارق سپ -

: تخادنا هناش DONYAIEهرابود
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... منزب طیارش زا یکحم هی مدموا ... منود یمن -

هیصوت تهب ایلیخ اال متحا یلو ... نزب ... هبوخ -

... ینومن اجنیا درک دنهاوخ

: متفگ ندش دنلب لا ح رد

... یداد ومباوج هک نونمم حاال ره هب اما -

: دش دنلب اج زا نم زا رت زیت

... مرادن وت اب ندوب هنوخمه اب یلکشم نم -

ورف عنام ات مرادرب بقع هب یمدق مدش روبجم
: موش ششوغآ رد منتفر

... مراد نم اما ... نونمم -

؟ نم اب -

... هبیرغ درم هی اب ندوب هنوخمه اب ... ریخ -

یم باسح ردارب و رهاوخ وت و نم ؟ ما هبیرغ نم -

... DONYAIEمیش
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هب دوب زوق باال زوق هیضق نیا . مدیدنخ هلصوح یب
... ادخ

نم هک هنیا تیعقاو ... میتسین اما ... میشیم باسح -

مه تروص نیا ریغرد ... میا هبیرغ مدآ ات ود وت و
... مرادن وت اب ندوب هنوخمه هب یا هق عال نم

وت نم ... متفگ هک یا هیضق نومه هب میسریم مزاب -

... مدنوسرت ور

تشون �👇👇�هدنسیون

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۹_ تراپ #
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هنوخمه لها یلو ... مسرت یمن ایتحار نیا هب نم -

... متسین مدرَم هی اب ندوب

؟ ارچ -

و هناقمحا یاه لا وس اب تشاد دصق ... ادخ ای
تخس . دنک لعفلا ب ار ما هوقلا ب یگناوید شبیجع
هدنهد رازآ میادص و نحل ات مدرک لر تنک ار مدوخ

. دنوشن

مه وت هب ... ماوخ یم ومدوخ میرح نم ؟ هراد ارچ -

هبرجت ونم اب ندوب هنوخمه یاوخن منک یم هیصوت
قلخ شوخ یلیخ نم هک هنیا تیعقاو ... DONYAIEینک
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رد هروک زا کیچوک یلیخ یاه هناهب هب ... متسین
... مریم

؟ هن هگم حاال نیمه لثم -

رد . دوب هنادنمشوه و عقوم هب رادشه کی شلا وس
دنچ یاهراشف . مدوب هدرکن لمع قفوم مدوخ لر تنک

زا یراطق . دوب هدرک مرت قلخدب هشیمه زا ریخا تقو
یم در میگدنز زا عطقم نیا زا تشاد دب تاقافتا

. دش

: متسب مشچ

دوجوم ال صا مر یم رد هروک زا هک میتقو ... هتسرد -

... متسین یا ینتشاد تسود

تسین رارق هک مد یم نانیمطا تهب نم لا ح ره هب -

مز ال منکن رکف سپ ... هزیرب مه هب وتمیرح یسک
... یشب ینابصع هشاب

: متفگ دعب و مدرک لمات یمک
DONYAIE
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رد ... منومب اجنیا ماوخ یمن مزاب نم یلو ... هشاب -

؟ ارچ وت لصا

؟ ارچ یچ -

؟ ینک یم رارصا همه نیا ارچ -

. دیواک ار میاه مشچ تقد اب . درک ثکم یمک مه وا
ینف هبرض راظتنا زا رود و ینآ تکرح کی رد دعب و

: درک ما

... هدموا مشوخ تزا -

مه دعب . دوب ملمعلا سکع نیلوا میاهوربا ندیرپ باال
میرازود ات مدز مژه مه رس تشپ و عیرس راب دنچ

مدرک رکف یمک ... دتفیب شیاج رس یباسح و تسرد
و مهار نتفرگ هک دوب نیا متفرگ هک یا هجیتن و

نیا همادا اعطق . تسا راک نیرتهب اجنآ زا منتفر
نادنچ هن لا ح اب صوصخب ... دوبن بلا ج هملا کم

... متشاد حبص لوا زا هک یگنت قلخو دعاسم

: دش منتفر عنام میوزاب نتفرگ اب وا DONYAIEاما
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... یدیسرپ لا وس هی ؟ اجک -

شتروص مه دعب و وا تسد دعب ، مدوخ یوزاب ادتبا
: مدرک هاگن ار

... مریم مراد و متفرگ ومباوج ... هتسرد -

... یدب باوج نم فرح نیا هب همز ال منک یم رکف -

باختنا عوضوم نیا نتفگ یارب ور یبوخ نامز -

... رایناز یدرکن

ال ماک تم کال یدنت و هدیرپ گنر زا ... منود یم -

مولعم مدب تسد زا وتصرف نیا رگا اما ... هصخشم
زا نم ... منومب ترظتنم دیاب هگید زور دنچ تسین
هنوخ ... وت لا بند هر یم مرکف مادم حاال ات بش نوا

... مدرگ یم وت لا بند هاگآدوخان مایم هک

یارب ار هار ارچ ؟ دیمهف یمن ارچ ار مندوب هف کال
هب رظتنم و قاتشم روط نیا و درک یمن زاب منتفر

؟ درک یم هاگن میاه DONYAIEمشچ
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یم باسح ردارب و رهاوخ یتفگ شیپ هقیقد دنچ -

نباوخ یمن مه اب یردارب و رهاوخ چیه ... میش
... رایناز اه هداز * مورحرگم

... هوا -

هکوش ندز فرح رد مییاورپ یب اعطق و تحارص زا
؛ مدوب هدروآ نابز هب هک یتاملک زا مدوخ و ... دش

متسناوت یمن . منک یراک متسناوت یمن اما . نامیشپ
یارب . منادرگرب ناشیلبق یاج رس هب ار تاملک نآ
یضعب . مدوب هدرک ریخات ناشدروم رد ندشیدنا

اه ینامیشپ زا یلیخ و دندش یمن ناربج اه ریخات
. دندنام یم هدیاف یب

اما ، مدوب هدرک هولج اورپ یب . مدرک شهاگن تکاس
یقلخدب عقوم میوگ یم یتقو دیمهف یم ضوع رد

... هچ ینعی متسین ینتشاد تسود ال صا

: تفرن ور زا وا اما

... میتسین ردارب و رهاوخ ام یتفگ مهوت -DONYAIE
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رنتراپ مرادن میمصت مزاب دوجو نیا اب ...و متفگ هلب -

... مشاب وت یسنج

: دندش خارف دنتشاد اج هک ییاج ات شیاه مشچ

؟ یدیسر یا هرخسم هجیتن نیچمه هب اجک زا -

هک ردق نیمه اعقاو . مدیشک نادند ریز ار منیریز بل
؟ دوب ربخ یب ؛ داد یم ناشن

یب ندموا شوخ زا ... تلجع همه نیا زا -
سپ ؛ تسین مگیم نم هک یروط نوا هگا ... تتخانش
نیا هکنیا و ؟ هدموا تشوخ نم یچ زا یگب هش یم

؟ هیچ یارب ت هلجع همه

: متشاذگن . دیوگب یزیچ ات درک زاب ناهد

یلو ... ندش راک هب تسد تانومروه ... یچ چیه -

... متسین نم یراد مز ال هک یمدآ نوا یدموا هابتشا

رد و مدز شا هنیس هب یا هتسهآ هبرض تسد فک اب
هار . دورب بقع ات مداد شله یمک هبرض نامه همادا
و مدش در شرانک زا یدمع ریغ یا هنت اب دش زاب DONYAIEهک
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هناخ هناخزپشآ نایم جاو و جاه روط نامه ار وا
. مدرب هانپ مقاتا هب و مدرک اهر شا یردپ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۴۰_ تراپ #

یب باوخ کی شکاشک زا متاجن هتشرف ، یشوگ گنز
باوخ ، زا رتشیب . دش رکشل یهایس زا رپ و هت و رس

همانهاش رد متسر دربن یاه هنحص زا یکی هیبش
هدرک ممکش یهار هک یتلما همه نآ هب هجوت اب . DONYAIEدوب
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. باوخ نیا ندید دوبن یبیجع زیچ مدوب

رد و مدید یشوگ هحفص یور ار اهر زا یرات ریوصت
: مداد ار شخساپ میاه کلپ ندیلا م لا ح

؟ اهر ولا -

؟ یباوخ -

؟ یدب باوج نفلت ینوت یم باوخ وت وت ینعی -

... تادص -

رتهب ترچ هی اب دیاش متفگ ... درکیم درد مرس مکی -

... هشب

هدوب ترچ هی زا رتشیب ارهاظ ؟ اردص ندید یتفرن -

... اه

. مداد هیکت مجنرآ هب و مدیشک باال ار مدوخ بجعت اب
امرس رش زا قاتا تظفاحم یارب هک یمیخز هدرپ

: منیبب ار نوریب نآ تشاذگ یمن ، دوب هرجنپ یور

؟ هدنچ تعاس هگم -DONYAIE
M
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NOE



؟ هدرک مومت یرتاب تقاتا تعاس مزاب -

؟ اهر هدنچ تعاس -

تزا ور اردص لا ح مدوب هدز گنز شاب ونم ... جنپ -

... مسرپب

یتقو ؛ مدرک هناخزپشآ رد هک یکاخ و درگ زا دعب
کی طقف ممیمصت ، متخادنا تخت یور ار مدوخ
بش یباوخ یب ناربج یارب هتعاس کی باوخ
تاق مال هب شدعب متشاد میمصت . دوب هتشذگ

راکهاش رطاخ هب دوب هدش روبجم هک مورب ییاردص
. دنک لمع ار شا ینیب اهر ردپ

؟ دیرهق زونه -

... تفگن یزیچ

و هدرک عونمم ار هناخزا وا نتفر نوریب اهر ردپ
و هرامش نیا . دوب هتفرگ شتسد زا مه ار شنفلت

یتسدمه اب نم شیپ زور دنچ مه ار دیدج نفلت
اب هک . مدوب هدناسر شتسد هب شرتکچوک DONYAIEردارب

M
AM

NOE



و هدرک اوعد مه اب و هتفرگ سامت اردص اب مه نامه
ره اونیب رتخد تشاد راظتنا اردص . دندوب رهق حاال

اعقاو اهر اما . دناسرب وا هب ار شدوخ هدش روط
ات هن لقادح . تشادن راک نیا ماجنا یارب یهار

و دوب رظن مه و وس مه ردپ اب مه شردام هک یتقو
مه طیارش نیا هجیتن ... رفن ود نیا هدوارم فلا خم
ین ال وط رهق نیلوا و اهر و اردص نیب شنت دوب هدش

. ناشییانشآ رمع

... نوتیکمن یب نیا هب هن و یروش نوا هب هن -

: دیزرل شیادص

مکرد سک چیه ... یتوت مراشف تحت یلیخ -

هنعط هگید یکی وت ... مرایم مک مراد هگید ... هنکیمن
... نزن

ارم ناش هناخ رب مکاح ناقتحا . دوب یبیرغ عاضوا
. تخادنا یم یب ال قنا غورد و تسار یاه ملیف دای

. نارود نآ ناقفخ و اه یماظن تموکح DONYAIEدای
M
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نیچمه وت یدرک یمراکیچ ... یتوت نم یاجوت -

؟ یطیارش

هک مدوب نم راب نیا . مدنام رد شلا وس نیا باوج رد
وا یاج رگا نم یتسار . مدرکن ادیپ نتفگ یارب یزیچ
مهفن نابز هناوید کی قشاع رگا ؟ مدرک یم هچ مدوب

یج عال هنوگچ ، یدعب کت روتاتکید کی رتخد و مدوب
؟ مدرک یم ادیپ مطیارش یارب

اهر مشیم قشاع مدنخ یم مدج تفه روگ هب نم -

... ناج

... مدیدنخ مدوخو مدج تفه روگ هب نم هک حاال -

؟ منک راک یچ وگب

مراد زورما زا هرمع هی ؟ منودب هچ نم ... هراچ مچ -

نیا ینیب شیپ مشلوا زا ... منوخ یم هضور تارب
و قشع لدم نیا وت هداوناخ ... دوبن تخس ازور
نیا متفگ تهب راب رازه ... نرایمن بات ور یایقشاع
ای متفگ ... هنک تخس داوخ یم وتراک نتسب لد

شکب ای شوپب مزر سابل و لا مب تنت هب وشیپ
DONYAIE
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یچ یدینش یمن یدرک یم ریس انومسآ وت ... رانک
شون شکب ، مزیزع مرن تدند حاالم ... مگ یم

... تنوج

؟ هن هگم نوبز هن یراد یم هگن تنهد وت هیشاغ رام -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۴۱_ تراپ #

منابز یهاگ متسناد یم مه مدوخ . دوب وا اب DONYAIEقح
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دروم رد طقف هتبلا . دوش یم هدنهد رازآ و زیت اعقاو
ناشنایز و ررض و دندوب شزرا اب میارب هک ییاه مدآ

ما هناوید تشاد اهر طیارش حاال و . داد یم مرازآ
. منک کرد ار شردپ متسناوت یمن ال صا . درک یم
هب ار وا باعرا و روز اب تساوخ یم هک یردپ

. دنک میقتسم ، تساوخ یم شدوخ هک یطارص

تطیارش تدوخ نوج هب ... دیشخبب ... بخ هلیخ -

ور هگید یاباب هی وت لبق ... مه هب هتخیر ومباصعا وت
... هش کشخ مدرک نهپ متسش مه

؟ ویک -

زورما هک سناش دب تخب دب هی ... لا یخ یب -

گنز یتشاد یراک ... دوب هدموا هت و رس شسناش
؟ یدز

یارب مدرکن ادیپ وت زا رتهب ... مدش یم لخ متشاد -

... لد و درد

یب لئاسم دروم رد ندز فرح لها تسناد DONYAIEیم
M
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. دمآ یم هاتوک دوزن یمه یارب . متسین تیمها

؟ هدش یچ : مدرک سمل متسد ریز ار کنخ هفحلم

! یتوت -

... موه -

... دایم راگتساوخ مارب هراد -

اال متحا هک متسشن فاص میاج رد تعرس اب نانچ
ضوع ناشیاج مندرگ و رمک یاه هرهم زا ییات دنچ

؟ یچ : دش

: دیدنخ ضغب رپ و کیرتسیه

شیپ تعاس مین ... نایم نراد انیا ممعرتخد -

... مدیمهف

هدنز و گنس رصع هب میتشاد اال متحا . دمآ دنب منابز
لحارم زا یکی نیا و میتشگ یم رب نارتخد یروگ هب

. دوب شا هیلوا

مکحم یمک و مدرب میاهوم نایم ار میاه DONYAIEتشگنا
M
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... ناشمدیشک

... ایتوت منک راک یچ وگب -

: مدیلا ن

... منود یمن -

. منکب ار مرس یاهوم مکت کت تساوخ یم ملد
یاه همزمز زا ییاهزیچ ، مدوب ناش هناخ هک بشیرپ
مه ار شروصت زگره اما . تفگ یم شردپ دیدج

. دوش لمع دراو تیعطق و تعرس نیا اب مدرک یمن

شمارآ مدرک یعس و مدز فرح اهر اب رگید یمک
یراگتساوخ کی طقف نیا هک مداد شیرادلد . منک

همع هون اب ار شتفلا خم دناوت یم وا و تسا هداس
فرح هب مه مدوخ هک دنچ ره . دراذگب نایم رد شا
رتشیب میاه فرح . متشادن نامیا مدز یم هک ییاه

اه هچب هب هک تشاد ار ینیغورد یاه هدعو مکح
مه ال بق بسارهل . دوش عطق ناشقن قن ات دنداد DONYAIEیم
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نیا هب مه زاب اما ، دوب هدینش در باوج اهر زا
تیعقوم اب هک یبسارهل . تشاد رارصا تلصو

رک و هدرب ار اهر ردام و ردپ لد شلومت و یعامتجا
. دوب هدرک ناشروک و

ندز مدق هب عورش مکچوک قاتا رد و مدش دنلب
ای تسا هناخ رد زونه رایناز متسناد یمن . مدرک
اب و منک کسیر تساوخ یمن ملد اما . هتفر نوریب

. موش ور ردور وا اب هرابود نتفر نوریب

نیا اب ار وا نتشک لیسناتپ مدرک یم ساسحا ... هآ
هک یلا ح رد شیپ تعاس دنچ . مراد یسانشن تقو
مدوب هدینشن ار یرابجا یراگتساوخ نیا نایرج زونه

و حیقو یایتوت کی زا یباسح و تسرد شیامن کی ،
هک حاال و مدوب هتشاذگ شیامن هب ار هظح مال یب
مدینش یم میاه گر نورد ار منوخ ششوج یادص

یلا متحا یاهراتفر هب یلمعلا سکع هچ دوبن مولعم
طیارش نیرتدب رد هک صوصخب . مهد ناشن DONYAIEشا
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. دوب هدرک تخس یلیخ ار مطیارش و هتشگرب نکمم
ممشچ متسناوت یمن مه متساوخ یم رگا رگید حاال

رد دیاش . مزودب ، مدوب هداد اردص هب هک یلوپ هب ار
اردص موبلآ یارب هن لوپ نآ دش یم مز ال طیارش نیا
اردص و اهر یگدنز هب نداد ناماس و رس یارب هک

ار اهر یرابجا جاودزا و مینیشنب دش یمن . دوش جرخ
. مینک اشامت

ور نوتتارظن و دیرایب فیرشت ... هزاب دقن هورگ
... دیگب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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42_ تراپ #

؟ هدموا شیپ یلکشم -

هبل نانچمه مجنرآ اما ، متشادرب هناچ ریززا ار متسد
؟ موه : دنام هرجنپ

... تسین تساوح -

؟ روطچ -

یم دگل لگ مدوخ یارب مراد تسه یا هقیقد دنچ -

... منک

: متسشن رت فاص و مدروآ نییاپ مه ار مجنرآ
؟ ینک رارکت هش یم ... DONYAIEدیشخبب
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؟ هدرک ریگرد وتنهذ ردقنیا یچ -

... منک یم شلح . تسین یزیچ -

؟ ینئمطم -

چیه . مدرک یم شلح اما . روطچ متسناد یمن
. دیاپب دبا ات هک دوبن َردق ردق نا یلکشم

تهب مساوح دییشخبب : مداد ناکت رس و مدرشف بل
؟ ینک رارکت وتفرح هش یم ... دوبن

تاق مال ور هبزور دوز دوز یروبجم هکنیازا مدیسرپ -

؟ یتحاران ینک

یاهطخ هب ، ور هب ور هب یمک و مدنادرگرب ار مرس
هبزور دوخ راب نیا . مدرک هاگن هداج طسو دیفس

- . مورب شندید هب دوب هدرک شهاوخ و هتفرگ سامت
یمن شماجنا مشاب هتشادن تسود ور یراک هگا نم

... مد

... یایم رظن هب غمد یلیخ یلو -DONYAIE
M
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، اهر و اردص تمس هب مادم مرکف . دوبن مدوخ تسد
مدرک یم ادیپ مدوخ یارب دیاب هک یا هناخ و رایناز

. درک یمزاورپ دوب هار رد هک یهاگشیامن و

ب و شمریگب محور هرابود زاورپ زا لبق مدش قفوم
نم دزن کقاتا نیمه رد اجنیمه ات مدنبب ار شیاه لا

. دنامب وا و

... عوضوم نیا هب طوبرم -

ح رد ار " تسین " نم و دش دنلب ملیابوم گنز یادص
مراولش گنت بیج رد ار متسد متشاد یعس هک یلا

. متفگ ، منک

... دیشخبب -

؟ ولا : مدادخ ساپ ار سانشان هرامش سامت و متفگ

... متسه یا هرذج ... نازخ مناخ -سالم

... دییامرفب بانج -سالم

یچ زورید لیاف دروم رد نوترظن منیبب متساوخ -DONYAIE
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نداد باوج زا لبق و مراد هگید یرتشم نوچ ... دش
ره هب ... هنای شنییاوخ یم امش منودب همز ال نوا هب
اب تیولوا و نراد قح ام ندرگ هب دیعس اقآ لا ح

. تسه نوشیا نازیزع

نومه نم بانج هن ... دینم رکف هب هک منونمم -

یمن هنوخ نیا هب نم هجدوب هک نوتهب متفگ مزورید
... هروخ

... مینک یم یرکف هی شتمیق یارب دیدنسپ رگا امش -

دیعس اقآ مناخ رتخد مراذ یمن هک نم لا ح ره هب
نورق هی رطاخ هب منوا هنومب یزیچ لا بند شمشچ

... راز ود

نوا نهر تمیق فصن یتح نم هجدوب لا ح ره هب -

ممراک لحمزا ، نوا رب هو عال ... بانج تسین ما هنوخ
... هراد یدایز هلصاف

. مدوب رفنتم قملت زا . دوب دنت مه یمک و کشخ منحل
لح هار منوا : درکن رد هب نادیم زا ار وا لا ح نیا اب

... ات نیتفیب هار رتدوز مکی هیفاک ... هراد
DONYAIE
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بانج هن ... منورذگب کیفارت وت ومزور فصن ات -
هب شنیدب ... هروخ یمن نم درد هب هنوخ نیا منونمم

یم ررض نینومب نم رظتنم نوتدیدج یرتشم
... نینک

، اهنت و مدوب نز کی نوچ دیاش . دش روک شقطن
هدش ور ندرک مرگ رازاب رد شتسد تشادن راظتنا
امش روطره : تفرگ ار شلا ح ما هنعط و دشاب

... نییاوخب

تناسروپ هک دوب داسک یدایز رازاب عاضوا دیاش
وا هب نم مک لوپ اب دوب نکمم هک یدادرارق زیچان
. دنکب ار شش تال همه ات درک یم شراداو ، دسرب

هک نیگب و منودب ور امش هجدوب منوت یم نم -

هب هجوت اب هک دییاوخ یم هنوخ اه هلحم مودکزا
؟ مدب داهنشیپ نوتهب لیاف یرس هی انوا

یتح مرظن دروم لحم رد متشاد هک یا هجدوب DONYAIEاب
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تیولوا اما . دنداد یمن هراجا نم هب مه هلپ ریز کی
... دوب مدوخ رس زا درم نیا ندرک زاب اب

سامت نوتاهاب ادعب منوت یم نم یا هرذج بانج -

... متسه ییاج ال عف ؟ مریگب

... مناخ نیلیام روط ره -

... رادهگنادخ نونمم -

... مناخ راد دیما هب -

یور هک یلا ش و متخادنا دروبشادیور ار لیابوم
. مدنادرگرب شتسرد یاج رس ار دوب هداتفا مندرگ

؟ یدرگ یم هنوخ لا بند -

. مدرک شهاگن

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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43_ تراپ #

؟ مشاب هدینشن هک یرادن عقوت -

... هرآ .... هن : مداد ناکت رس

؟ یچ ینعی هرآ ، هن -

رد ارم اردص صوصخب و اهر هب ندرک ود هب هکی
مدوب رداق و دوب هدروآ راب لوجع و دنت نداد باوج
فیدر مه رس تشپ ار بطاخم و لا وس دنچ باوج
ادیپ ار تیلباق نیا ام رفن راهچ ره لصا رد . منک

اهاگ ام اب هملا کم رد ار نیریاس هتبلا و . میدوب هدرک
. درک یم رسدرد راچد

هنوخ لا بند ؛ هرآ ... یشاب هدینشن متشادن عقوت ؛ هن -DONYAIE
M
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... مدرگ یم

؟ تیلعف هنوخ ... ناهآ : تخادنا باال وربا

رهوش رسپ و همردام رهوش لا م ... تسین نم لا -م
هچ تسین مولعم ... هتشگرب هجراخ رفس زا مردام
یسک اب ندوب هنوخمه لها منم ... هنومب اجنیا تدم

... متسین

نکاس هگید یاج هر یمن درم هی ناونع هب نوا ارچ -

... هشب

زا شوت تنوکس یارب هشاباب هنوخ هک ییاجنوا زا -
اجنوا نم تسنود یمن هتبلا ... هتساوخن رظن یسک
نم زا ال عف هش روج مشاراک ات ... منک یم یگدنز

هن هنوا یاباب هنوخ اجنوا هک ییاجنوازا ... هرت سلفم
... مرایب رد یزاب وررپ مرادن میمصت ، نم

یم یتسرد راک : تفگ رخسمت زا رود هب اما دنخبل اب
؟ هن ای هنکب یکمک یسک ید یم هزاجا حاال ... ینک

... منوت یم مدوخ -DONYAIE
M
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رامآ نیرتشیب ، نیا هب هیبش یاه هلمج منئمطم -

مدوخ ... منوت یم مدوخ . نراد ور وت طسوت هدافتسا
زا مدوخ ... مرادن کمک هب یزاین ... منک یم شلح

... مایمرب شسپ

مدوخ هکنیا یارب : متفگ یداع ینحل اب اما هناجوجل
... منوت یم

زا نتفرگ کمک منک یمن رکف اما ... تسین یکش -

... هشاب وت یناوتان هنوشن نیریاس

هیقب هنوش ور ماراک نتخادنا لها نماما ... تسین -

... متسین

هب وتاراک زا یمک نشاب قاتشم نوشدوخ هیقب رگا -و
؟ نشکب هنوش

هب . مدادن ار شباوج دنت و یباوج رضاح اب راب نیا
نم یارب دوب هتساوخنزگره یسک نیتم و دیعس زج
ات : متفرگروتکاف رفن ود نیا مسا زا . دنکب یراک نینچ

... هداتفین قافتا هک لا ح DONYAIEهب
M
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***

رتروجنر ، لبق هتفه کی هب تبسن . دوب باوخ هبزور
هک تساوخ ندیباوخ زا لبق اما . دمآ یم رظن هب
لوبف ار شتوعد متشادن میمصت . منامب راهن یارب
لمع ات تسا رضاح مدوب هدینش هک نیمه . منک

دمآ رگم . درک یم تیافک میارب دهدب ماجنا ار دنویپ
نیا زج یزیچ یاتسار رد هناخ نیا هب نم یاه دش و

شیاشامت باوخ رد یا هقیقد دنچ یتقو اما ؟ دوب
مبلق ، مداد شوگ ارشیاه سفن دنت متیر و ، مدرک

هدرک لوبق هکنیا مغر عال مدیسرت . مدش نارگن . دیزرل
هک دروخب مقر یروط ادخ تیشم ، دوش یحارج دوب

ندرکن هدروآرب تباب ار مدوخ مرمع نیازا دعب نم
. منک شنزرس رامیب کی هتساوخ
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و شونهب یاه ندمآ مشچ تشپ ؛ متفر نییاپ یتقو
رتشیب . دش میبلط فیرح سح کیرحت ثعاب شردام
ندروخ یارب هن نم . مدش ممصم ممیمصت رد لبق زا

هب هک راب ره . مدمآ یمن هناخ نیا هب ندرب یارب هن و
یم بقع میاهراکزا تعاسدنچ مدمآ یم اجنیا

و باوخ زا تعاس دنچ دیق دیاب شدعب و . مداتفا
میاه همانرب هب ار مدوخ ات مدز یم ار محیرفت

فداصم ، اه همانرب زا ندنام بقع نم یارب . مناسرب
زان رد هک یشونهب ضوع رد و . یلا م ررض اب دوب
چیه و ؛ دوب هدش گرزب ردپ رهم هیاس ریز و تمعنو

شکاروخ و کاشوپ و باوخ یاج تباب یا ینارگن
مدرک یم یعس متشاد هک عوضوم نیا تباب ؛ تشادن
، منزب دنویپ یگدنز تسد هب ار وا ردپ یاه تسد

رتشیب هکنیا یارب و نیمه یارب . دوب راکبلط نمزا
لا وس باوج رد ، مروایب رد ار شصرح لبقزا

، هنای منام یم ناششیپ ار راهن دیسرپ هک گرزبردام
دراو یارب یب قال یِنم نِم و ندرک رکف یتخل زا دعب

. مداد تبثم باوج ، اه نآ هبسرتسا DONYAIEندرک
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رد یتشگ هبزور ندش رادیب ات مداد حیجرت مه دعب
یردق هب غاب یاضف . منک ضوع ییاوه و منزب غاب

ارم یتدم یارب تسناوت اعقاو هک دوب زیگنا ناجیه
یب زییاپ اعقاو اجنیا . دنک ادج ممغ و مه رپ یایند زا

انئمطم . درک یم ادج دبلا کزا ار حور . تشاد یریظن
. مروایب دوجو هب یرتهب یاهولبات متسناوت یماجنیا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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کی نامتخاس کی یولج هک مدمآ مدوخ هب یتقو
و مدوب هداتسیا یمیدق و گرزب نادنچ هن هقبط

ار یزییاپ ناج مک باتفآ رون شا یگنر یاه هشیش
یلیخ . متشگرب بقع هب . دنتخادنا یم متروص یور

نیا تحاسم رگم . مدوب هدش رود یلصا نامتخاس زا
؟ دوب ردقچ ال یو

هدز گنز یمیدق لفق مناوتب دیاش متخادنا تسد
؛ متفر نامتخاس رگید علض هب . دشنزاب . منک زاب ار شا
ات رود هک یفقسم ناویا . دوب لخاد هب یهار دیاش

و هدش یرب چگ روطق یاه نوتس طسوت ار هناخ رود
یرامعم و زمرق یاهرجآ و ، دوب هدرک هطاحا دنلب

یهار ات درک یم راداو ارم و دوب بلا ج هناخ یمیدق
. منیبب مه ار اجنا متشاد تسود . منک ادیپ لخاد هب

یرتم مین زا ابیرقت ناشعافترا هک یدق یاه هرجنپ
ار دوب هدرک ادیپ همادا فقس ات و عورش نیمز حطس
هب ردق نآ . دندوب هتسب همه . مدرک ناحتما یکی یکی
هشیش اب هرجنپ کی هرخ باال هکنیا ات مداد همادا مراک

متسد یور ار متفاب نیتسآ . مدرک ادیپ DONYAIEهتسکش
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لخاد ریگدزد یاه هدرن نایم زا ار متسد و مدیشک
و طایتحا اب ار هدنام اج هب یاه هشیش هدرخ و مدرب

هرجنپ مرها هرخ باال یدایز تالش اب و ، مدز رانک مارآ
. دش اج هب اج

لخاد هب هرجنپ هبل یرتم مین هچقاط یورزا یتقو
یادص و تفر اوه هب یدایز رابغ و درگ مدیرپ قاتا
هتشابنا کاخ و ان یوب . دش وکا یلا خ هناخ رد میاهاپ

یاه توبکنع اب اه توبکنع رات نآ و ، رانک هشوگ رد
، هدنز ای دنا هدرم متسناد یمن هک یتکرح یب گرزب
یور ار یگنر یاهرون صقر یتقو دنتفر هیشاح هب

. مدید هناخ فک و اهراوید

قاتا اتود هناخ . مدیشک کرس اج همه هب ناجیه اب
ناونع هب یکی زا داد یم ناشن دهاوش هک تشاد
تیاهن هک لا ح کیو . هدش یم هدافتسا هناخزپشآ
هنیموش ... دشاب رتم لهچ تسناوت یم نا ژ DONYAIEارتم
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. دوب راوید طسو مه یباذج

ندرک شاکنک زا تسد یشوگ ندروخ گنز اب
سالم... : مدادخ ساپ ار نیتم سامت و متشادرب

؟ یبوخ ملد زیزع سالم -

؟ دیعس و وت ... مبوخ -

... مزیزع میبوخ مام -

... یدرک یم هفرس یلیخ بشید ؟ یرتهب -

؟ یرتمورآ ؟ یچ وت ... شابن نارگن ... مزیزع مبوخ -

لکشم زا و . مدوب هتفگ رایناز اب نامتکاتنک زا شیارب
ولبات و هاگشیامن یارب مینارگن زا ... اردص و اهر

... دندوب هدشن لماک زونه هک ییاه

؟ یریگب میمصت یتسنوت ؟ دش یچ -

... تساجنیا میگدنز و راک همه نم نیتم -

ح ... هروهام هاگشزومآ یگنشق هب مدیعس هاگشزومآ -

نووج و رتگنشق و رت یرنهروهام هفاک مسا مکی DONYAIEاال
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... هرتدنسپ

رارق ... تسین نیا عوضوم هک ینود یم تدوخ -

... ینک معناق ینک یعس دوبن

... مدرک ادیپ هناهب ... منک تعناق منک یمن یعس -

هدایز تفرشیپ یاج مه اجنیا ... گنتلد و متنارگن
... ایتوت

... هزات ... ناجنیا ماتسود و طباور همه نم نیتم -

. مدیسرت میوگب متساوخ یم هک یزیچ زا هظحل کی
میاه هغدغد نایم ار هبزور مسا متساوخ یم نم

. مروایب

؟ ایتوت یچ هزات -

نیتم ؟ هچ هک هرخ باال . مدرک نِم نِم منهذ رد یم
تیصاخ نیا . دیمهف یم ار زیچ همه رخآ و لوا

همه درک یم تراداو یش تال چیه یب وا . دوب نیتم
و یگدنز رد نانچ وا . ییوگب شیارب ار زیچ

ندرک شوگ بوخ ردقنآ و دش یم گنررپ DONYAIEتتولخرد
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ار زیچ همه تدوخ لیم اب تدوخ هک دوب دلب ار
قوف شوگ ات ود نیتم . یدرک یم فیرعت شیارب

. تشاد هداعلا

یارب نم ینارگن تشادن ناکما زگره نآ رب هو عال
یاه تمحز ندش هتفرگ هدیدان ناونع هب ار هبزور

. دنک دادملق شدوخ

مایم دایز یلیخ ازور نیا نم ... تسه مه هبزور -

حاال... لثم ... شندید

؟ یجرک وت -

... ملا بند دموا دایص ... موهوا -

... اه هدموا تشوخ ؟ یتفرگ یصخش هدننار -

یم هک رابره و هنک یم فطل نوا اما ... هن : مدیدنخ
دایم متساوخ رگا و هسرپ یم مزا اجنیا ایب داوخ
تساوخ مزا و دز گنز شدوخ هبزور بشید ... ملا بند
دایب ، اجنیا دایم هراد هبزور هک زورما مدب هزاجا هک

... نم لا DONYAIEبند
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اال متحا ؛ درک یم رکف تشاد . دوب هدش تکاس نیتم
هار رد هک یدیدج یاه قافتا و هدنیآ یاهزور هب

... دوب

! نیتم -

! مناج -

! نیتم -

! مناج -

! نیتم -

! مرتخد مناج --

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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" مناج " نیا و منک شیادص راب اهرازه متشاد تسود
. مونشب شنابز زا ار

یچ همه هب مریگ یم میمصت یتقو هک ینود یم -

هب هگید تعاس هی دیاش تسین مولعم ... منک یم رکف
امش اب و مایب مراد تسود هک مدیسر هجیتن نیا

... منک یگدنز

... مراد نانیمطا تهب ... منود یم -

... مایم رب مدوخ سپزا نم ... شابن نارگن سپ -

ادخ ... متگنت لد طقف ... متسین نارگن ... منود یم -

... ونارهت مد و دود هنک تنعل

نوا مایب یزور دنچ منک یم یعس ... متگنتلد منم -

... منک لح ور هنوخ هیضق دیاب لوا یلو ... DONYAIEیرو
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هک تسه ییازیچ ... ینکب وراک نیا رتدوز هرتهب -

... یونشب دیاب

؟ ییازیچ هچ -

... مگیمن تهب یاین ات -

... دب ای هبوخ وگب لقا -ال

... هراد تدید هیواز هب یگتسب ... منود یمن -

... درمان -

رظن زا یزیچ رگا . دش تحار نم لا یخ و ... دیدنخ
هداعلا قراخ تسناوت یم نم رظنزا ؛ دوب بوخ نیتم

. دشاب

... مایم هنوخ هیضق ندرک لح زا دعب هلصاف -بال

؟ هن هگم یگیم مهب یتشاد مز ال لوپ هگا -

شرتسگ و هاگشزوما دیدج نامتخاس متسناد یم
ره هب اما ، هتشاذگ ناشتسد یور یدایز جرخ ناشراک

... انئمطم : متفگ لا DONYAIEح
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؟ زونه هدموین تشوخ اج چیهزا -

فرح یلیخ ... مرفنتم ایهاگنب زا : مداد نیچ ار مغامد
... نیتم ننز یم

هگید متفگ یدرک یم هلگ رایناز تسد زا یروج -

... هنوخ نوا وت ینومیمزور هس ود شرپ هنوخ

ما هگید زور دنچ حاال ... دش هدیچیپ عاضوا مکی -

... منوم یم روهام شیپ

یتشاذ یم دیاب ... تفگ مهب روهام ... منود یم –

اب دش یم دیاش ... ننزب فرح شاهاب روهام ای دیعس
... نریگب کرتشم هنوخ هی روهام

. دوبن تحار سک چیه یارب روهام اب ندرک یگدنز
و . مدوب هدیمهف ار نیا بوخ یلیخ هتشذگ زور دنچ
ربخ نآ زا هک یا هلت رد ار یسک متشادن دصق زگره

. مزادنیب تشادن

من اال ات هگا ... منک یم شیراک هی مدوخ ... هن -

مه هب مکی یچ همه هک هنیا رطاخ هب DONYAIEمتسوتن
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... هتخیر

؟ اهر هیضق -

هنووید اتود نوا فرص نومازور رتشیب ... موهوا -

... هشیم

؟ هدشن لح -

ال صا ... بیجع یاراک بیجع یافرح ... هدش رتدب -

مسا هب یزیچ ات ود نیا هلک وت منک یم کش یهاگ
... هشاب لقع

؟ ارچ -

نودب دح نیا رد طقف ... مگ یم تمنیبب ... هلصفم -

... هنک لوبق وبسارهل یراگتساوخ داوخ یم اهر هک

یم ار مفارطا یاه مدآ یبوخ هب اما ، رود ارود نیتم
یعیبط داد ناشن هک یکوش و شنکاو سپ . تخانش

... دوب

؟ یچ اردص سپ ؟ یچ - -DONYAIE
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یم حاال ... هتساوخ شزا هنووید یاردص دوخ -

تشاذن یگنتلد دیاش ؟ یدید هچ ور ادخ ... تمگ
؟ تشیپ مدموا ادلی زا دعب هلصاف بال و منک ربص

ح وت دایم شوب هک روطنیا نوچ ... هرتهب یروج نیا -

... یرایب ریگ تدوخ یارب اج هی ینوت یمن اه حاال اال

. مدیدنخ

... میراد دایزیندرک فیرعت نومود ره ایب دوز -

... هشاب -

؟ هن هگم یتسه تدوخ بظاوم نم یارب -

... شاب مه وت ... متسه -

... متسه -

... تمسوب یم -

... نیتم مراد تتسود -

. دش هدرشف مبلق . مدینش ار شهآ و هسوب یادص
زا رتشیب ار مل ال قتسا نم هک دوب دب یلیخ نیا DONYAIEدیاش
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قتسا اما . متشاد تسود یگدنز رد میاه ییاراد همه
. دوب مییاراد نیرتاهب نارگ اعقاو الل

تمس هب . درکزاورپ نیتم تمس هب مرکف راب نیا
یدایز میاه میمصت رد ایآ هکنیا و . وا یارب میگنتلد

هک شیپ لا سود . هن ای منک یم لمع هناهاوخدوخ
یم ات و درادرب ار شیاه هیر ات تساوخ وا زا رتکد
اب مه ارم درک یعس یلیخ ؛ دوش رود نارهتزا دناوت
زا یرود هب ملد دید یتقو اما . دنک هارمه شدوخ
نیتم . تشاذگ شلد یور اپ ، تسین یضار تختیاپ

دعب . دنک داجیا سن باال شساسحا و لقع نیب دوب دلب
یاهزور نآزا لا س شش جنپ زا رتشیب تشذگ زا

ناشنوا هب . دوب نارگن زونه ، کانتشهد و زیگنا ترفن
ناشن . منک یمن رارکت رابود ار اطخ کی هک مدوب هداد

یگرزب تربع سرد اطخ کی نامه هک مدوب هداد
مهاوخن روبنز هن ال رد تسد رگید زگره و هدش میارب

رگید راب داد حیجرت یلو . دوب نارگن . دیسرت یم . درک
میعس همه لا س ود نیا مامت رد . دنک دامتعا نم DONYAIEهب
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رود و دیماان مدوخ زا ار نیتم رگید راب هک دوب نیا
. منکن

... دایم تهب یلیخ هاتوک یوم -

. مدیخرچ اپ هنشاپ یور عیرس یلیخ و مدیرپ اجزا
یم لا سرا میارب اریخا هک یهت و رس یب یاه مایپ
یشنکاو یتکرح و ادص ره هب دندوب هدش ثعاب ، دش

... مهد ناشن لوقعم دح زا رتگرزب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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" یتنعل " کی نابز ریز و متشاذگ هنیس یور تسد
کی شدنخبل و مخا اب و دینش . مدرک شراثن

. دروآ دوجو هب ینتساوخ سکوداراپ

هب راوید یگدولآ تیارس تباب ینارگن نیرتمک نودب
و هداد نآ هب ار شا هناش هیکت ، شگنر یا همرس زولب
. درک یم هاگن ارم ؛ تشاد لغب ریز هک ییاه تسد اب

؟ یدیسرت -

.

رد ار شتسد ود ره و تفرگ راوید زا ار شا هیکت
رابغ ؛ درک شگنر یکشم یا هچراپ راولش یاه بیج

. دوب هدرک ردکم ار نآ ، یمک

. تخادنا فقس و راوید و رد هب یهاگن شمارآ اب
شتاملک و اه مشچ بطاخم ارم تلا ح نامه رد دعب

: داد DONYAIEرارق
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هاتوک وشاهوم دیابن ینز چیه متشاد داقتعا حاال ات -
دنمک یوم دیاب امتح نز هی مدرک یم رکف ... هنک

... یلو ... هشاب هتشاد

متشاد نیقی ، دوب هتخادنا راوید و رد هب هک یهاگن اب
نیرت طبر یب اما ، تفگ دهاوخ اه نآ دروم رد یزیچ

... مدینش نامطابترا و نامز و ناکم هب ار اه هلمج

نم تروص و اهوم ندرک زادنارب هب شهاتوک ثکم
: تشذگ

روصت نیا زا ریغ یلدم اب ور وت مرادن تسود ال صا -

هیفاصنا یب مرظن هب هک دایم تهب ردق نوا ... منک
... منکب وراک نیا ماوخب

؛ تشاد کاو پژ مشوگ رد مه زونه نیتم یاهرغرغ
رگشیارآ یچیق مداد یم هزاجا هک یراب ره DONYAIEتباب
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هاتوک مرس فک یرتمیتناس دنچ رد تسرد ار میاهوم
یاهرات نآ اب نم یاهوم مدوب دقتعم مدوخ اما . دنک

. دنروخ یمن ندش دنلب درد هب زگره فیعض و کزان

هب راب نیا اما ؛ موش هچاپ تسد دمآ یم شیپ مک
یگچاپتسد زا رود هب و یلومعم ینحل اب یتخس

: متفگ

... نونمم -

هب اه فرح مداد یمن هزاجا دوب تقو یلیخ
زا مدیسرت یم . دوش یهانتم صخشمان یاهریسم

هشیمه یارب و مدوب هتفر راب کی هک یهار نتفر
ار فرح ریسم مه نیمه یارب . دوب هدرک خلت ار مماک

: مدرک ضوع مامت تعرس اب

؟ ینک یم راک یچ اجنیا -

؟ ینک یم یراک یچ اجنیا تدوخ ... وت لا بند مدموا -

... یلوضف ؛ دوب هملک کی لا وس نیا DONYAIEباوج
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شدوخ لثم مسفن هب دامتعا نداد تسد زا نودب اما
: مداد رومن راوید و رد هب ار مهاگن

... مدرک ادیپ ور اجنیا هک مروخب اوه غاب وت مدموا -

... درک بلج ومهجوت هنوخ یرامعم

قشاع اما . دوب زیچان هنیمز نیا رد متاع ال طا لصا رد
رشب ینب یاه تسد هک یرنه ره و ... مدوب اه گنر
. مدروآ یمن رد رس نآ زا رگا یتح ؛ درک یم قلخ

؟ هشاب وت نیا یزیچ یرونوج و کج یدیسرتن -

: مدرک شهاگن

؟ تسین رت کانرطخ دازیمدآ زا زیچ چیه مگب همز -ال

دیشک تسد راوید و رد یور زیخ و تسج زا شهاگن
رت کیدزن مه شدوخ . تشادرب زیخ نم تمس هب و
هنینامط اب وا هک یمدق ره اب و . ما یمدق کی ات ؛ دمآ
هیواز رییغت باال هب ور تناس دنچ نم رس ، تشادرب

مندرگ هب مرس سپ دنامن یزیچ هک ردقنآ . داد
. DONYAIEدبسچب
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یم رذع تزا مدازرهاوخ و رهاوخ راتفر تباب -

... ماوخ

هن . دوب ملد یور زونه ، ناشنییاپ هب باال زا ِهاگن ِشین
شنت راچد یا هرذ ار مرورغ دنشاب هتسناوت هکنیا
دنتشاد هک یتورث زا یشخب هک عوضوم نیا ، دننک

قح ، دندوب شنارگن و دنتخورف یم رخف شتباب
میارب ، دوب هدش غیرد نم زا اه لا س هک دوب نم ملسم

. تشاد روز

. متخود شیاه مشچ زا رترود ییاج هب ار مهاگن
: دوب یبسانم یاج شمدآ بیس

... تسین وت ریصقت -

بوخ مه وت یتحاران ندید اما ... تسین هن -

نوشدید عاعش ... افطل شابن ریگلد ... تسین
... نتحاران ... نینابصع ... ندیسرت ... هدشدودحم

... هک دوبن لوپ رطاخ هب نم ... هرادن یطبر نم هب -

بجعت اب . دندیبسچ مه هب و دندش مرگ میاه DONYAIEبل
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رد . مدنادرگرب وا یاه مشچ ؛ شیلبق یاج هب ار مهاگن
مه رد مخا ، دوب نم یاه بل یور شتشگنا هک یلا ح

. درک یم میاشامت و هدیشک

روبجم ؟ یگ یم نم هب ونیا یراد ؟ هنودن هک هیک -

ات مگب وشیرامیب هیضق هبزور لیم خالف رب مدش
... شندید هب یشب یضار

هدش ریسا هک ییوا اما ، دوب میاه بل یور شتشگنا
. دوب مهاگن هک ، میاه بل هن ، دوب هدنام تکرح یب و
یارب مه یلیم . دروخب ناکت تسناوت یمن و هدرک ریگ

نیا زا مه دایص ارهاظ . تشادن راک نیا ماجنا
ار شهاگن و مبل یور ار شتسد . دوب یضار تیعضو
هب و لا ب غارف اب و هتشاد هگن تباث میاه مشچ یور

منامگ هب . درک یم میاشامت تشاد یراشف ره زا رود
مژه یتح دناوتب هک مداد تقو وا هب یا هزادنا هب
یارب اما ؛ هن مه دیاش . درامشب ار ممشچ ود ره یاه

. تشذگ یدنک نیمه هب اقیقد نامز DONYAIEنم
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و درادرب مبل یور زا ار شتسد تفرگ میمصت هرخ باال
دوب نازیوآ مشوگ زا هک یگرزب ابیرقت هقلح دنب ار نآ

: دنکب

؟ هدرک باختنا یک وتمسا ینود یم -

: مداد ار شباوج جیگ

... نیتم -

یزیچ نیا و ؟ دوب یلا ح هچ نیا ؟ دوب هدش هچ ار وا
یزیچ ؟ دوب هچ ، دز یم وسوس شیاه مشچ رد هک

نایم رد و متارطاخ یاجک چیه رد ار نآ هب هیبش هک
. متشادن رطاخ هب یدرم چیه یاه مشچ

... هینیبزیر و شوهاب نز اعطق -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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بل و مداد ناکت نکمم تلا ح نیرت هتسهآ هب ار مرس
: دش نیزم دنخبل کی هب نم رس زا رت مرن وا یاه

تاه مژه و ، نتسه ابیز و تشرد ردق نوا تامشچ -

یم رکف تدم نیا مامت نم هک نهایس و رپ ردق نوا
نوشور هنارهام و نیگنس شیارآ هی هشیمه مدرک

همه مشیم هجوتم هک هراب نیلوا یارب اما ... یراد
... هتامشچ دوخ صوصخم و کیناگرا ییابیز نیا

مشچ دروم رد هک مدوب هدینش اه یلیخ زا نم بخ
هب ، نحل نیا و تاملک نیا اما . دنیوگب یزیچ DONYAIEمیاه
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. دوب یتوافتم زیچ مارآ یلو نیگنس هاگن نیا هارمه
هک مدوب هدرکن ادیپ شفیرعت نیا یارب یباوج زونه

: تفگ هرابود

، یراد هک یسفن هب دامتعا و ... ییابیز یلیخ -

... دایم مشوخ شزا ... هنک یم ربارب دنچ وتییابیز

ردق نیایتقو و داد یم ار شنلکدا یوب شتسد
همه . منک زکرمت تشاذگ یمن ، دوب ما ینیب هب کیدزن
هلمج نم . تفرگ یم تروص ریخات اب میتایح لا معا
و تهبا ندرک ادیپ و نتفرگ میمصت و ندرک رکف
بقع هب یمدق توخر اب و جیگ . مسفن هب دامتعا

... متشادرب

هک یزیچ نیا و ؟ دوب یلا ح هچ نیا ؟ دش یم هچ ارم
؟ دوب هچ ، درک یم طوقس ملد رد

... هدوب لگشوخ یلیخ یزور هی اجنیا مرظن هب -

بلق رد حاال هک دوب یگرزب باق یاج هب نم هاگن
. دوب هدنام اه تمسق هیقب زا رتدیفس و یلا خ DONYAIEراوید
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مشچ رارف یپ رد زونه وا هاگن متشادن کش یلو
. مدرک یم شسح ؛ تسا نم یاه

. دیشک لوط ؛ دیاب هک یزیچ زا رتشیب شتوکس

خ هک هتقو یلیخ ... مدیدن هلبم ور اجنیا تقو چیه -

... هشاب وت اب قح مرظن هب اما ... هیلا

؟ هیک لا -م

نیمه اجنیا دایم مدای یتقو زا ... منود یمن تسرد -

دروم رد ییازیچ هی همدای اما ... هدوب یلا خ و یلکش
راب ریز هداد یم حیجرت هک مدینش تگرزب ردپ ردارب

هدرک ادج هداوناخ هیقب زا وشرفُس و هرن جاودزا
یارب مورآ و هغدغد یب یگدنز هی ارهاظ و هدوب

... هتشاد اجنیا شدوخ

... یبوخ راک هچ -

یتقو . دیشک اه قاتا هب یکرس و دز مدق یمک
هتفگ مدوخ یارب هک ار یا هلمج مدیمهف ، تشگرب

: هدینش ، DONYAIEمدوب
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؟ هن یراد تسود ور ییاهنت -کال

. مدیسر ، مدوب هدش دراو نآ زا هک یا هرجنپ هب
: متخادنا هناش و مداتسیا

هب زا مرفنتم اما ... متسین یزیرگ عمج مدآ نم هن -

هب ونیا ایلیخ هتبلا ... مل ال قتسا و میرح ندروخ مه
اراتفر تسد نیا و ینیب یرتربدوخ و رورغ باسح

... نراذ یم

نیب عافترا زا نتفر باال رد ات دروآ شیپ ار شتسد
ار شکمک . دنک کمک هرجنپ هچقاط و نیمز حطس

شتسد نایم ار میاه تشگنا کون و متفریذپ
مدوخ هب ندز همدص نودب مدرک یعس و متشاذگ

هچقاط یور ار میاپ کی زونه اما . مورب نوریب
شناتشگنا راشف ندش تخس اب هک مدوب هتشاذگن

. متشگرب متسد یور

؟ هنوخ نیا ندید یارب یدوب قاتشم ردق نیا -DONYAIE
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. مداد دوب اجنآ هب شا هراشا هک ییاج هب ار مهاگن
متسد تشپ شنداتفا هجوتم هک دوب یکچوک مخز

: مدوب هدش

... تسین یمهم زیچ -

شراولش تشپ بیج رد ار شتسد . درک اهر ار متسد
نایم زا . دروآرد نآ زا ار شا یمرچ لوپ فیک و درک

. تشادرب یمخز بسچ نآ

: مدیدنخ

... متسین لوسوس ماردقنیا نم لا یخ یب -

... هشب هدولآ هنکمم یلو ... منود یم -

. دروآ باال و تفرگ ار متسد هرابود

... متفین اپ زا هک متسه یوق ردق نوا مزاب -

... منود یم منیا -

یحطس اما یتناس دنچ مخز یور ار نآ هلصوح اب
. دنابسچ متسد DONYAIEتشپ

M
AM

NOE



... یرادن نم زا یتخانش چیه وت -

ما هتفر باال یوربا هب یهاگن و دروآ باال ار شرس
: تخادنا

تالش یلیخ تسین یزاین ازیچ یضعب ندیمهف یارب -

... هیفاک شوه و هجوت یمک ... ینک

و دیشک مخز بسچ یور ار شتسش تشگنا مه دعب
نم هچ ره . دندرشف ار مناتشگنا شرگید ناتشگنا

نامصخشمان و هدشن فیرعت تاکرح مدرک یم یعس
ادیپ شنتفرگ رس زا یارب یا هناهب مه زاب وا ، َمرُِبب ار

. درک یم

و مدیشک نوریب شتسد نایم زا ار متسد هلجع اب
هرجنپ زاب هگنل هب لسوت اب و وا کمک نودب راب نیا

. مدیشک باال ار مدوخ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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ناشیگداوناخ عمج ؛ دندوب هتشگرب مه دوبهب و دارهب
م لوا راب یارب هک یدیدج صخش هتبلا و . دوب عمج

... شونهب دزمان ؛ دوعسم . مدرک یم شتاق ال

شونهب هب یتهابش ناونع چیه هب دوبهب و دارهب
هب شونهب . رهاظ رد هن و الق خا رد هن . دنتشادن

هیبش ردارب ود و درک یم راتفر شردام هیبش تدش
. مه هب هیبش یمک و ؛ ناشدوخ

راد هدهع عبط هب و دوب هداوناخ دشرا دنزرف دارهب
یاهر تاال هعومجم ندرک هرادا رد ردپ یاه تیلوئسم
. مدوب هدینش ار ناشفصو ال بق هک نازخ هداوناخ

شا ییاد هار رد مدق دوب هداد حیجرت اما DONYAIEدوبهب
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یم سرد دشرا یسانشراک عطقم رد و دراذگب
و دوب رت فرح مک و ور مک دارهب هب تبسن . دناوخ

... رت بوبحم نم یارب هتبلا دص

و لغش زا ندیسرپ اب وا ؛ میدز یم فرح دارهب اب
هزاجا نم و دسانشب رتهب ارم درک یم یعس ، مرنه

ار متسد میگدنز رد واک و دنک نیح رد وا مدوب هداد
دایص مناد یمن . دوش ترپ مساوح یمک دیاش ؛ دریگب
نیا اب اما ، دوبن ممشچ یولج هک ، دوب هدش بیغ اجک

. درک یمن میاهر و دوب گنر رپ شروضح لا ح

هزاجا . تسا هدامآ راهن زیم داد ربخ و دمآ تعلط
زا یتقو . مورب میاه تسد نتسش یارب ات متساوخ

کی اب منییاپ هب ور هاگن مدمآ نوریب ییوشتسد
باال ار مهاگن . دش ور هب ور هنادرم شفک تفج
شیارب یلیلد هک یا هناسولپاچ دنخبل اب و مدیشک

. مدادن ار شدنخبل باوج . مدش هجاوم مدید یمن
اال متحا . دوب رود میارب شدزمان هزادنا هب تسرد
رد شدوخ زا شونهب هک یزیچ و لوا DONYAIEیاهدروخرب
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. دوب رثوم یرود نیا رد ، دوب هدرک تبث منهذ

؟ ینیب یمن قی ال ور ام ای یفرح مک -کال

وا زا یبوخ سح ، دوب شونهب دزمان هکنیا زا یاوس
دش یم عطاس شفرط زا هک یا ژی رنا . متفرگ یمن

مه نیمه یارب . داد یم رارق ریثات تحت ارم تدش هب
"سال کی دح زا رتشیب مدوب هتسناوتن ناونع چیه هب

. منک رارقرب طابترا وا اب م"

: مدرشف بل

... دیشخبب ... متسین یتبحص شوخ مدآ کال نم -

نتخادنا نییاپ اب و متساوخ یمن ار هملا کم نیا طسب
لا ح رد اما . مداد ناشن وا هب ار عوضوم نیا ، مرس

: مدینش هک مدوب شرانک زا رذگ

... هیسانشدب رخآ نیا -

مخا اب . مدیمهفن ار شفرح یانعم . مدش DONYAIEفقوتم
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: مدرک شهاگن

؟ هلب -

اورپ یب و هظح مال یب ردق نآ شهایس یاه کمدرم
. مرادن نت هب یباجح چیه مدرک یم سح هک دندوب

: داد ناکت ار شرس یدنک اب

... یچ چیه -

هیناث دنچ یارب نم و دش یتشادهب سیورس دراو
شونهب مدرک یم رکف . مدرک اشامت ار شا یلا خ یاج

ال تخا اب وا حاال اما ، دشاب هناخ نیا مدآ نیرت بسچن
. تشاد ار لوا هبتر یدایز یلیخ ف

نوجزیزع هیقب هک گرزبردام هناشوخ رس فراعت اب
هبزور یرانک یلدنص یور ، دندرک یم شیادص

و تفرگ هلا ژ شرسمه ار هبزور رگید فرط . متسشن
هیقب . تسشن میور هب ور تسرد شونهب هنافساتم
صوصخم یاذغ تعلط . دندوب یلا خ زونه اه DONYAIEیلدنص
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هب نوجزیزع . تفر و درک ورس شیارب ار هبزور
. تخانش یمن اپ زا رس و دوب هچاپ تسد حوضو

و دوش یمن رضاح زیم رس رب هبزور ال ومعم هک ؛ تفگ
راختفا هب ار زورما و . دروخ یم قاتا رد ار شیاذغ

یدایز تالش هراچیب نزریپ . هدش رضاح زیم رس نم
نم خی ندرک بآ هتبلا و ، مه هب ام ندرک کیدزن یارب
شش تال اه یدوز نیا هب مدرک یمن نامگ اما . درک یم
ندش گنر هب گنر مدرک ار میعس مامت . دهدب باوج
یمن ناشکرد . مریگب هدیدان ار شونهب و هلا ژ یاه
ناشیاهر ناشدوخ لا ح هب مداد یم حیجرت و ، مدرک

. منک

... مزیزع نک عورش وت هتنسرگ هگا -

هسیاقم هلا س جنپ هچب کی اب ارم اعقاو هفیاط نیا
ناشبایغ رد مردام دندرک یم رکف اال متحا . دندرک یم
مدرک یعس . دیایبرب مندرک تیبرت سپ زا هتسناوتن

: دشابن زیت و دنت DONYAIEمباوج
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. نایب هیقب منک یم ربص ... هن -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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و دایص . دربن یدایز نامز ندرک ربص هسورپ نیا و
رانک یلدنص یور دایص و دندمآ مه اب دارهب و دوبهب
اب ار شدوخ هیقب ندمآ ات داد حیجرت و تسشن نم
یور شیپ ار نآ هرابکی هب اما . دنک مرگرس شلیابوم

: تفگ و تفرگ نم

... نیبب ونیا -DONYAIE
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هحفص هب ثکم اب دعب و وا هب لوا بجعت اب
هلبم نامتراپآ کی زا ریوصت دنچ . مدرک هاگن شلیابوم
ره ندید یارب نم و دندوب هدش فیدر مه تشپ
. مدرک یم هاگن شدوخ تروص هب لوا ، مادک

االن هک ییاج هب کیدزن یاه هلحم وت مدرپس -

... ننک یفرعم ور بسانم یاسیک ینک یم یگدنز

: دوزفا یرتمارآ یادص اب و

... یشن تحاران رگا هتبلا -

یتاظحل هب و مدروخ یم ولت ولت منهذ رد زونه نم
. مدرک یم رکف میتشاد کورتم نامتخاس نآ رد هک
همدقم یب هک یصاخ نادنچ هن و فراعتمان تاظحل

یهیجوت هک یتاظحل . دندوب هتفر اوه یب و هدمآ
و یجیگ اه نآ هب مسح نیرتگرزب و دوبن ناشیارب

. دوب تینابصع

: تفگ و تفرگ متسد زا ار یشوگ

... تسه ما هگید یکی ، هدب هزاجا -DONYAIE
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؟ یدرگ یم هنوخ لا بند -

باوج مدرکن تصرف و دش بلج هبزور هب مهجوت
. مهدب ار دایص

... مشب اج هب اج یدوز نیمه هب دیاب ... هلب -

... هلحم نومه وت ابیرقت نیا ... ایب -

و نهر لوپ نموت ادخ دیاب اال متحا یلعف لحم رد
در یرسرس ار اه سکع نیمه یارب . مداد یم هراجا

: مدینش هک مدرک یم

هتشاد اج مه وت یارب هک تسه گرزبردق نوا اجنیا -

... مزیزع هشاب

هن " زا ار مناهد متسناوتن و مدرک هاگن نوج زیزع هب
یلا خ " نم راک لحم زا هرود یدایز اجنیا ، منونمم

: تفگ هلا ژ نم زا لبق ؛ منک

؟! هلا خ یچ هگید -DONYAIE
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دنت شنحل یلو نییاپ شیادص . مداد وا هب ار مهاگن
، تشگرب شتمس هب هک هبزور هاگن اما ، دوب راکبلط و
و تخادنا نییاپ ار شرس ، وا تروص هب هاگن نودب

. تفگن یزیچ

؟ هدش یچ -

هن نوج زیزع . دمآ مرس تشپ زا گرزب اقآ یادص
شا هدازرهاوخ تمس زا باال دنلب یضارتعا هک راگنا

باالی یلدنص یور شرسمه درک ربص ؛ دشاب هدینش
: تفگ دعب و دنک سولج زیم

متساوخ نم ... هدرگ یم هنوخ لا بند هراد ایتوت -

... هنک یگدنز ام اب اجنیا و دایب مدب داهنشیپ شهب

هب و تفرگ شرسمه زا ار شرکفتم هاگن گرزباقآ
: داد شسورع

؟ مناخ هلا ژ یراد یضارتعا وت -

دوز یلیخ و . درک دنلب ار شرس برض هب هلا ژ
ریز هب هک دوب گرزب اقآ هاگن نزو زا راب نیا DONYAIEشهاگن
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اه نیا زا رتشیب ، تفرگ یم هک ییاه تس ژ اب . داتفا
دوز یلیخ وا اما . مدرک یم باسح شتعاجش یور

. درک یم یلا خ ار نادیم

وتاج هن ، منک شگرزب منوت یمن یگب هک تسچب هن -

؟ یتفرگ رگ روطنیا یچ زا ... هنک یم گنت

یلیخ یایوگ شونهب خرس تروص و هلا ژ هدیرپ گنر
همه یدربراک شور هیقت ایوگ یلو . دوب اهزیچ

. دش یم بوسحم هداوناخ نیا یاضعا

... گرزباقآ یچ چیه -

هدینش ار شضارتعا دنلب یادص همه . مداد باال وربا
درک نابیرگ رد رس درمریپ یولج یروط اما . میدوب

ژ نآ ، ما هدز کلپ نم هک یا هلصاف رد مدرک نامگ هک
هتشاذگ وا یاج هب ار رگید یکی و هتشادرب ار هلا
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. دنا

شیپ دایب ایتوت هک یرادن یضارتعا سپ ... هبوخ -

... ام

تسود . مدزن یفرح مه نم . تفگن یزیچ هلا ژ
رظن نودب و دنور یم ولج اجک ات منادب متشاد
تسود . دنریگ یم میمصت شیارب یسک زا یهاوخ
ناشبآ رب ات دنیچب ار شیاه هشقن گرزب اقآ متشاد
: داد بآ رب ارم هشقن هک دوب هبزور اما . منک

؟ اجنیا یایب یاوخ یم ؟ مرتخد یچ وت -

نم فوطعم و هتشادرب تفِنک هلا ژ یور زا اه هاگن
فاص و متشادرب متسد تشپ زا ار ما هناچ . دش

: متفگ هنابدوم . متسشن

... مرادن تسود هن ... نوتفراعت زا نونمم -

... هئوت هنوخ اجنیا ... دوبن فراعت -DONYAIE
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، مدش یم لا حشوخ فرح نیا ندینش زا دیاب اتدعاق
زا رگا مه ملا ع یاه هلمج نیرتهب یتح . مدشن اما

متساوخ یمن نم ، دندش یم نایب درمریپ نیا نابز
... ناشمونشب

: مدرک هاتوک نخس

... نونمم لا ح ره هب -

... یشب لقتنم اجنیا هب ات ننکیم تکمک تاردارب -

تشاد . مدنخب تساوخ یم ملد . مدرک شهاگن
و قشاق . درک یم لیمحت ار دوب هتفرگ هک یمیمصت

. دنک عورش ار شیاذغ ات تفرگ تسد هب لا گنچ

: متشاذگن

کمک ور اعطق مدرک ادیپ ور یبسانم یاج تقو ره -

... درک مهاوخ باسح ماردارب

: درک مهاگن ثکم اب اما DONYAIEهنایوجگنج
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اهنت و کت نووج رتخد هی هرادن ییانعم چیه ... ریخ -

اب و یایب هرتهب ... هنک رس رکیپ و رد یب رهش نیا وت
... ینک یگدنز تداوناخ

هاگآ شدوخ ریصقت زا وا . دوبن تخس وا ندرک کرد
رد یفرط زا . دریگب ندرگ ار نآ تساوخ یمن اما ، دوب
و شدوخ شور هب ار هتشذگ یراک مک ات دوب تالش

تسود یفرط زا و دنک ناربج هنابآمروتاتکید
. دتفیب رود تردق عضوم زا یا هرذ یتح تشادن

: متشادن زیچ چیه تاعارم هب یزاین نم اما

لا س تفه و تسیب هداوناخ نیا مسرپب منوت یم -

تسیب زا دعب نتفرگ میمصت هک ندوب اجک ور هتشذگ
ننک تیبرت نوشدوخ لیم بابور نم یگلا س تفه و

؟

هدرک مزج ار شمزع هبزور اما درک زاب ناهد درمریپ
همه هاتوک و هدیرب یاه سفن نامه اب زورما هک DONYAIEدوب
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: دراذگب ماکان ناشفده هب ندیسر رد ار

! اباب -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

49_ تراپ #

ندز زا مه نم زغم ، داتسیا تکرح زا نیشام یتقو
هب ار ریسم لوط مامت . تشادرب تسد لطاب رود

. مدوب هدرک رکف مدوخ تقامح
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... یشک یم یدایز تمحز اعقاو ... دایص منونمم -

ناربج یزور هی ور یبوخ همه نیا منوتب مراودیما
... منک

اب ییانشآ و ، رتشیب تخانش یمک زا دعب مدوب رکف رد
و منک قلخ شیارب یشاقن طخ زا ییولبات ، شتایحور

. مهدب شلیوحت ینادردق مسر هب

هتسخ شا هرهچ . منک شهاگن دش ثعاب شتوکس
دعب ... هف کال و هلصوح یب نم هزادنا هب دیاش و ، دوب

یمن ار وا درد . مدوب هدنارذگ ار یدب ابیرقت رهظزا
... اما مدیمهف

یمن یا همانرب زا جراخ و صاخ راک چیه نم –

راک اهنت ... مرب دیاب مدوخ هک هیریسم نیا ... منک
... همهار رس وت ندرک راوس ، هفاضا

تالش و ما هریخ هاگن زا تسد شیادص ندینش DONYAIEاب
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... متشادرب شدب لا ح تلع ندیمهف یارب

... منونمم تزا یلیخ لا ح ره هب -

ود نایم شا هراشا تشگنا و هرجنپ هبل شجنرآ
تسد و ییولج نیشام یاه غارچ هب شهاگن ، شبل

. دوب نامرف یور شرگید

کراپ نآ یولج هک ینامتخاس یاه هرجنپ هب یهاگن
رون همه نیا روهام هناخ ال ومعم . متخادنا ، دوب هدرک
اهنت هک ییاه یتقو رگم ، داد یمن نوریب شدوخ زا

. دوبن

اال متحا ... وت یایب منک فراعت منوت یمن هک دیشخبب -

بش ... منونمم مزاب ... هراد نومهم شدوخ روهام
... یشاب هتشاد یبوخ
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ناکت زا لبق اما . دش زاب رد و مدیشک ار رد یتساش
و دمآ رد تراسا هب مرگید ِتسد چم ، ندروخ

. درک مفقوتم

... روهام -

وا اما . دش لا عف میاهروسنس و مه رد میاه مخا
. دوب هدش فرصنم شفرح همادا نتفگ زا راگنا

؟ یچ روهام -

. دوب شروطق و دنلب ناتشگنا نایم متسد چم زونه

؟ یا هطباروت شاهاب -

یزیچ ره ندینش رظتنم . دش رتروک میاه مخا هرگ
. مدوب نیا زج

... هیصوصخ یلیخ لا وئس نیا -

هناش لوغشم و درک اهر ار متسد و زاب ار شناتشگنا
. دش اه نآ اب شیاهوم ندز

.DONYAIE
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... ماوخ یم ترذعم هتسرد -

حاال . متسشن و متسب هرابود ار رد . مداد ناکت رس
. تساجک االت وس نیا اشنم مدیمهف یم دیاب رگید

. دوبن ینیتور لا وس

؟ یدیسرپ ارچ -

هب ور مه نم هاگن . تسشن نم هب ور و دیخرچ یمک
... وا هب مساوح مامت اما ؛ دوب ولج

رکف ... تدوخ الک وت یتفر یروجدب حاال ات رهظ زا -
... مدرک تتحاران منک یم

متشاد هک ییاه سح اما . مدوب هدشن ... تحاران
هچ ره لا ح ره هب . دندوب سح نیا هب کیدزن یلیخ
رگید یراب ار قیاقد نآ تساوخ یمن ملد ، دندوب هک

. منک هبرجت

یب مروظنم ... ماوخ یم ترذعم تزا هروط نیا رگا -

... هتیگدنز وت یسک رگا و . دوبن یمارتحا
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هدرک ریگرد ار شنهذ هک یلا وس باوج رگا اال متحا
همه هلا بند هب ار عوضوم نیا ، دینش یمن ار ، دوب

. دنابسچ یم شیاه فرح

و الق خا و یگدنز کبس حاال ات نم شتسار -

تلا ح نوا زا مطباور مرازن هک هدوب نیا مباختنا
یتسود همه ... نشب جراخ هدش فیرعت و نیتور

تسود و نلکش هی هب و هدش فیرعت مراد هک ییاه
... نشب جراخ نوشدوخ یگشیمه تلا ح زا مرادن
نم هک یزیچ بخ اما ، مدش تحاران مگب منوت یمن

نارگن یلو ... ندوبن مه منک نوشلوبق منوتب
... دش دنهاوخن رارکت هگید انئمطم ... متسین

زا هشوگ کی . دوب یلبق هطقن یور نانچمه مهاگن
مساوح متسناوت یمن و دوب هدنام اج جرک رد DONYAIEمنهذ
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. منک روج و عمج بوخ ار

مدوخ هک هیتقامح ریگرد مرکف ، نوا زا رتشیب -

رصقم وتدوخ افطل ... هرادن وت هب یطبر و ... مدرک
... نودن

... نتداونوخ انوا ؟ تقامح یگیم شهب ارچ -

وفر تلا فسآ هکت نآ زا ار مهاگن دش قفوم هرخ باال
: دریگب ریق اب هدش

یگتسب چیه نم ... شیامزآ هگرب ور طقف یلو ... هرآ -

هصق باتک هی زا نشیکول هی ماجنیا ... مرادن انوا هب
شداونوخ ندید زا سک چیه ... تسین هناگ هچب

... هش یمن تیذا و مگردرس

یتسین یرتخد وت ؟ یدرک لوبق ارچ سپ یتیذا هگا -

... درک لیمحت یزیچ شهب هشب هک

... تقامح هک متفگ -DONYAIE
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اهر زا دعب و مدیشک ناهد لخاد هب ار میاه بل
: متفگ ناشندرک

نامدنار مکی ارهاظ هک یتخس طیارش هتبلا -و
... نییاپ هدروآ ومزغم

یظفاحادخ زا لبق اما . مدش هدایپ و مدرک زاب ار رد
: متفگ رد نتسب و ددجم

رتشیب ... همردارب ییاروج هی ... هدیعس رسپ روهام -

... وت یاه هدازرهاوخ زا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

50_ تراپ #
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مرایتخا رد روهام اهرت لبق یلیخ هک یدیلک اب ار رد
روهام و دوب تسرد مسدح . مدرک زاب دوب هتشاذگ

. مداد صیخشت ار اردص ندز فرح یادص ؛ دوبن اهنت

هعمج بش کانتشحو کیفارت هجیتن هک یدب درد رس
روهام نامهم مدش لا حشوخ و متشاد ، دوب

ار هدنیآ تعاس دنچ تسین رارق و دنتسین شناراکمه
. منک رس اه یدولم اب

یاه تسد رد مدوخ گام ، مدید هک یزیچ نیلوا
نم تمس هب هک هیقب و وا هاگن مه دعب و ، دوب رایناز

. دوب هدیخرچ

-سالم...

. متفر اهر تمس هب و مدینش یی باال دنلب یاه باوج
DONYAIE
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یا هسوب . داتسیا اپ رس و دش هدنک اردص شوغآ زا
: میدرک لدب و در

؟ هنوخ زا نوریب یدموا روط هچ -

: درک زاب ندب یاتسار رد ار شیاه تسد اردص

... اه هدش گنت تارب ملد منم -

: مدز شتسد فک هب یا هبرض

... اباب دنبب -

، مدوب هدز هک یا هبرض و تفرگ ار متسد یکباچ اب
اهر رانک . دش متخ هناتسود نداد تسد کی هب

یاه هیناث اما . مدش ملا وس باوج رظتنم و متسشن
رایناز روضح اال متحا . دشن یربخ و تشذگ ین ال وط
. دوب هدرک راک هظفاحم ار اهرسپ و بذعم ار اهر
نیا و دوب هدش رود ام عمج زا شیپ اه لا س رایناز
رایناز نآ مه رایناز هک هتبلا . دوب یعیبط یگبیرغ

عمج هک مه رود اه لا س نآ . دوبن اه لا س نآ خوش
هطساو هب رایناز و دوب رتشیب نامتیعمج ، میدش DONYAIEیم
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نیرت بوبحم ، شیام گرم شکم پیت و صاخ هرهچ
یلیخ نامعمج حاال اما . دش یم باسح عمج درف

. دوب یناوجون یاه لا س زا رت کچوک و رتدرس
، روهام هناخ هب مناکم لقن زا دعب هک صوصخب

. دوب تحاران و ریگلد نم زا یباسح

: داد رارق باطخ دروم ارم روهام

؟ یرکپ ارچ هیچ -

نم داتفه یونثم ، میوگب متساوخ یم ار ملی دال همه
و متشاذگ لبم یتشپ یور رس . دمآ یم رد بآ زا

: مدرک هص خال ار مزور همه

... مدز دنگ -

؟ یچ هب -

شتبقاع منود یمن هک متفرگ هن ال وجع میمصت هی -

... هشیم یچ

یدنگ هچ زاب مینیبب نزب فرح تسرد ؟ یگ یم یچ -

؟ DONYAIEیدز
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هک روط نآ ار اردص باوج متشادن هلصوح یتح
یم دنگ مادم هک یسک میوگب و مهدب تسا روخرد

... تزاغ کی نم دص هشقن نآ اب ییوت دنز

: مدش دنلب

ال... عف مرادن هلصوح ال صا ... مباوخب مر یم -

... اه هبش رس -

... هنک یم درد مرس ... منود یم -

... باوخب ورب دعب روخب ماش نومب -

ندب و دوب ملد رس ، مدوب هدروخ هک یراهن زونه
. دنک شمضه دوب هدرکن تقو ما هراچیب

... عقوم نوا ات مش یم رادیب ... طقف هترچ هی -

وت نادرگرس حاورا نیع حبص دوخ ات دعب ... هرآ -

... ینک یم هارباز ونم و یریم هار هنوخ

حبص ات دیاب هداتفا بقع ماراک ... منک یمن -DONYAIE
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... مسیونب

هک یتمحازم هجوتم . متسب ار رد و مدش قاتا دراو
. مدوب ، مدوب هدرک داجیا روهام یارب

هب روهام . میتشاد توافتم ال ماک یگدنز کبس ود
یم ار شیاه گنهآ و دیباوخ یم و دروخ یم عقوم

و مدوب رادیب رتشیب اه بش هک نم خالف رب ؛ تخاس
و مدش یم رادیب باوخ زا رید اه حبص . متشون یم

میاه همانرب نیرت مظنمان ءزج مییاذغ یاه هدعو
. دندوب

دیاش ؛ دوب نیمه ما ینآ میمصت شخبدیما شخب اهنت
یگدنز قباس لا ور هب تسناوت یم روهام یدوز هب

ارم یاه یتقو یب و تقو دوبن روبجم و ددرگرب شا
ار وا یاهرغرغ مدوبن روبجم مه نم و دنک لمحت

. مونشب

یمک یزیچ هب ندرک رکف نودب متفرگ میمصت
هدرک هک یراک هب دعب . منک شرفر ار مزغم و مباوخب
نیمه اما . منک رکف مفرح نتفرگ سپ هوحن و ، DONYAIEمدوب
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یور میاه مشچ و دیسر تشلا ب یاکنخ هب مرس هک
مکلپ تشپ ریخا تعاس دنچ تاقافتا همه ، داتفا مه

. دنتسب فص

یاه هاگن مغر عال و یزیچ ره مغر عال راهن زیم رس
شساوح و هتسشن شونهب رانک هک یدوعسم نیگنس

یاه هاگن و ، دوب سک همه و اج همه هب شونهب زج
نوریب متفاب هقی زا هک ما هناش هب شونهب زیت و دنت

و مدرک فرص ار میاذغ تحار لا یخ اب ، دوب هداتفا
لوط مامت رد . مدش دنلب زیم رس زا رفن نیرخآ ابیرقت
، مه گرزب اقآ هک مدوب هجوتم ، ندروخ اذغ تدم

تیساسح میاه سابل هب دورو هظحل لثم تسرد
یا هناهب ره هب متشادن تداع نم اما . داد یم ناشن

هناحبص هک ییاجنآزا و مریگب تخس ما هدعم هب
و دوب هدامآ یباسح ما هدعم ، مدوب هدروخن یلصفم

. دوش یضار ات درب یدایز تقو

هب تبسن یسک رگا متسناد یم اما ، مدوبن DONYAIEرظتنم
M

AM
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هتخلش و یرو کی تفاب نآ اب و یرسور نودب هکنیا
هجوت یب ، دنک ضارتعا ، ما هدش رضاح ناشعمج رد

اما . تفرگ دهاوخ ینکش نادند باوج شتیعقوم هب
. دادن ناشن یحضاو لمعلا سکع یسک هناتخبشوخ

ار مدوخ ناویل و باقشب هک دوب تداع رب انب
هناخزپشآ نامه رد . مدرب هناخزپشآ هب و متشادرب

مامت منامگ هب . دش رهاظ میور شیپ شونهب هک دوب
. دروایب مریگ اهنت ات دوب هتفرگ رظن ریز ارم تدم

اشامت توکس رد ، منکب شیارب متسناوت هک یراک اهنت
. دوب شندرک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ار راک نیا مه تقد اب . دنارذگ رظن زا ار میاپ ات رسزا
. درک

ی " تس هچب ، لا یخ یب " مدوخ هب اردص فرط زا
شنس هک هتبلا . متشذگ شرانک زا و متفگ لد رد

یم باسح هبزور یراقت هت نم . دوب نم زا رتشیب
. مدش

هب یهاگن زا دعب و متشاذگ کنیس یور ار اه فرظ
یم یزیچ هن و دید یم یزیچ هن راگنا هک تعلط

مه زاب اما . مدرک ار هناخزپشآ زا جورخ دصق ، دینش
رسزا . دوب یا هدارا اب دس . متشذگ یم شونهب زا دیاب

. تفرن رانک مهار

دوب رظتنم ؛ دهاوخ یم هچ مدیسرپ یمن وازا زگره
DONYAIE
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. دوش راوآ مرس رب ات مسرپب

؟ اقیقد هیچ تفده : دمآ فرح هب هرخ باال

ارب هگید یزابمه هی ورب ... مرادن وتلصوح اعقاو -

؟ یکوا نک ادیپ تدوخ

... هتگرم هچ منود یم هک نم -

... منودب منم وگب : مدرک شهاگن یمک

وت حاال ؟ دوبن سب دیدزد ومردام یگدنز تردام -

؟ یزیرب مه هب ور یچ همه هک یدموا

رازه مراذگب شرس هب رس متساوخ یم رگا ... یاو
یمن ار نیا اعقاو نم اما . دوب هلمج ود نیا رد هناهب

. متساوخ

؟ مزیرب مه هب نم هرارق ور یچ اقیقد -DONYAIE
M

AM
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... مسانش یم بوخ ور وت لثم ییانز نم -

؟ نم لثم ییانز : مدرب لغب ریز ار اه تسد

ریز یاه هاگنزا وا . مدیمهف یم بوخ ار شروظنم
نآ رصقم درک یم رکف . دوب ریگلد شدزمان یمشچ

نوریب هناش زا شهاگن زیم رس . متسه نم اه هاگن
نارگن وا . دش یمن هدنک متفاب هناشرس زا هدنام

. دوب گنر هایس تفاب نیا ریز متسوپ یدیفس

؟ هن یشوپ یم سابل یروط نیا ادمع -

؟ یروطچ -

ال ثم ... یزیرب نوریب وتنوج همه هک یروط نیا -

؟ یلگشوخ ردقچ یدب نوشن

... ملگشوخ ترظن هب سپ -

... هزره هیو -DONYAIE
M
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مه رد میاهوربا ؛ موش قفوم ات مدرک یعس یلیخ
شتسد هب فعض هطقن متساوخ یمن . دنروخن هرگ
؟ درک هاگن منوش هب ترهوش نوچ : مهدب

... مییاوخ یمن وروت اجنیا ام -

؟ یک ینعی ام -

دز ما هنهرب هناش نامه هب یا هبرض شناتشگنا رس اب
رد یزاب هرخسم : تشاد هگن اج نامه ار اه نآ و

... اجنیا یایب یرادن قح ... راین

: مدرکرود مدوخزا یمارآ هب و متفرگ ار شتسد چم
! شونهب

. درک جراخ متسدزا ار شچم برض اب

تسین مز ال ... تارب متسین دیدهت هروج چیه نم -DONYAIE
M

AM
NOE



... شاب مورآ ... یشاب نارگنردق نیا

... یتسین افرح نیا دح رد : دز دنخزوپ

نم هک مدیم نانیمطا تهب ؟ ینارگن ردقنیا ارچ سپ -

هن و تردپ تبحم هن ... مریگب وتزا ور یزیچ مدموین
... تدزمان یامشچ

مهافتءوس راچد اروا ، مندش دراو حلص رد زا راگنا
، نم گنج زا یراع و مارآ نحل خالف رب هک درک
وت یتقو زا ... هداتفا اقافتا نیا یود ره اما : دیرغ
چیه هب وتزا ریغ ... هرادن رارق و مورآ اباب یدموا

... هنک یمن رکف سک

، دوب بسچن و نابرهمان دنچ ره . مدنام مارآ نانچمه
یزیچ نیرخآ شنت . مدوب هدماین گنج یارب نم اما

. متساوخ یم میگدنز رد هک دوب

لوه هک هتاباب ریصقت ... تسین نم ریصقت نیا -
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یم شگرزب یراد هک ینود یم متدوخ یلو ... هدرک
هرذ یتح نوا یاوخ یمن وت هک هنیا عوضوم ... ینک

تساوح ور یزیچ هی اما ... هنک هجوت نم هب یا
ژ ولویب ردپ یتقو ... مدشن گرزبردپ یب نم ... تسین

درم ، درک یم تاردارب و وت فرص وشتقو لک مکی
جرخ تبحم هک هزادنا نومه هک دوب میا هگید

ینوا ... تشاذ یم تقو منم یارب ، درک یم شارسپ
هبزور دوخ ، هرادزاین نم هب هبزور ندرک تبحم هب هک

... نم هن ،

زا ندش هدز سپ تباب اه لا س ؛ متفگ یم غورد
جاتحم . مدوب هدروخرس یکی ژ ولویبردپ نیمه فرط
یلیخ مه شتاعبت . مدش هدروخرس اعقاو اما ، هن

زاب شردپ و هبزور زا ملد مه نیمه یارب ؛ دوب تخس
میاهسح همه یولج مه نیمه یارب . دش یمن

. مدوب هداتسیا DONYAIEهناتخسرس
M

AM
NOE



ار شونهب و متشگرب ، هناخزپشآ زا جورخ زا لبق
نم هک یراک نامه . مدید میلا خ یاج هب هریخ

. مدوب هدرک وا دزمان یلا خ یاج اب شیپ یتاعاس

. تشاد یگنشق خرمین

! شونهب -

... دوب گنشق مه شخر هس . دناخرچ ار شرس

... تسین هنارهاوخ هیصوت هی نیا " میوگب متساوخ
هچب هن منود یم مدوخ ردپ ور هبزور هن نم نوچ
تزا نز هی ناونع هب اما ... ماردارب و رهاوخ وشاه
..." ینک رکف تباختنا هب هگید راب هی ماوخ یم

مدآ وا مدید ، مدرک هزم ناهد رد ار مفرح یتقو اما
یسک . تسین مه هنارهاوخریغ هیصوت نیمه ندینش

. مدوب نم دوخ دش یم مهتم تیاهن رد DONYAIEهک
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... یچ چیه : مداد ناکت رس

راکبلط ؛ دمآ رت کیدزن . دش رایشوه و کیراب شهاگن
... وگب ؟ یروخ یم وتفرح ارچ : هتفرگ رگ و

زور هی دیاش ... تسین شتقو منک رکف ... منود یمن -

... شمگب تهب

حا نیمه : دش منتفر عنام و تفرگ ار میوزاب وا اما
ال...

یزاین اهزیچ یضعب ندیمهف یارب دایص لوق هب
یفاک شوه و هجوت یمک . ینک تالش یلیخ تسین

. متخادنا هناش . دیشک یم جنر تشاد شونهب ؛ دوب
... چیه : مدیشک یقیمع سفن و متسب مشچ

... یرادن وشیگدامآ
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یم میاه مشچ ندش هتسب زا ردق هچ مناد یمن
کی هیبش رتشیب . مدوبن باوخ مناد یم اما ، تشذگ
یور یزیچ ینیگنس سح اب هک یا هسلخ . دوب هسلخ

قیمع ردق نآ هک یا هسلخ . مدمآ نوریب نآ زا منت
و فافش یوگ ود نآ و مدرک زاب مشچ یتقو هک ، دوب

هنیک زا چیه مبلق ، مدید مدوخ هب هریخ ار یا هوهق
لا ماالم یا هظحل یارب و ، َدرواین دای هب ار شترفن و

. دوش زاین زا

سح ار شتبحم و صولخ متسناوت ، دز هک دنخبل
، هظحل نآ ات ییانشآ هظحل زا ، هاتوک مد نآ و . DONYAIEمنک
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یلا خ ... مرادب شتسود متسناوت هک دوب ینامز اهنت
. مشخ و ترسح زا

. منیشنب مدرک یعس و مدرک عمج ار میاهاپ

... باوخب وت مریم نم ... شاب تحار ؟ مدرک ترادیب -

رس و مدرک سمل ار دوب میاپ یور هک یکزان یوتپ
یم رکف متشاد ... مدوبن باوخ ... هن : مداد ناکت

. مدرک

نیا دراو هدرک مگ ار مهار ، ندرک رکف لا ح رد
. مدوب هدش هسلخ

یچ منیبب مدموا ، نمیشنوت یدموین : تسشن مرانک
... ینک یم DONYAIEراک
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دوب هتساوخ ، زیم رس زا ندش دنلب عقوم گرزباقآ
و ، موش قحلم اهنآ هب ، میاذغ ندرک مامت زا دعب هک

، مدز یم سدح ار ثحب عوضوم هک ییاجنآ زا
اب مه دعب . منک جک هقبط نیا هب ار مهار مداد حیجرت

هرجنپ یولج هک تحار و سکول هپاناک نیا ندید
منامز زا یمک متفرگ میمصت ، دوب هدش هیبعت یدق

. منارذگب نآ یور ار

اب و مایب هکنیا ات اجنیا مایب مداد حیجرت ... دیشخبب -

... هشب مفرح تردپ

روط نیا : متخادنا وربا و مدرک جک ار ما هچول و بل
... هر یمن بوج هی وت نومبآ یلیخ دایم شوب هک

دنخبل . مدنادرگرب رس ، دش ین ال وط هک شهاگن
هک منونمم تزا ... مرتخد یدرک بوخ : تشاد

... ینکیم DONYAIEوشتاعارم
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هب اما . مدوب یرارف شنت زا ، مدرک یمن ار وا تاعارم
ار متساوخ یم مدوخ هک یراک تیاهن رد نم لا ح ره

مبلق رد هک یزیچ ره دوبن مز ال و مداد یم ماجنا
. مروایب نابز هب ار دوب

عاعش هب یریظن یب دید هقبط نیا یدق یاه هرجنپ
مدوب اشامت لوغشم . دنداد یم مدآ هب ار غابزا یدایز

... هگا : تفگ هک

. مدرک زیت ار میاه شوگ نم و درک ثکم

، منک ناربج وماهاطخ متسنوتن نم و داتفا یقافتا -

؟ هش یم یچ

شیامزآ رارکت و هیلوا یاهراک یارب هک تفر یم ادرف
. متفرگن غاب زا هاگن . دوش یرتسب ناتسرامیب رد اه

... هتفیمن : مدرشف ار هپاناک یاه DONYAIEهبل
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؟ ینود یم اجک زا -

. مدید مدوخ هب هریخ قارب یهاگن اب ار وا و متشگرب

؟ یسرت یم تترخآ زا -

... هن : داتفا ورف شمشچ زا شا هرطق کی و دیدنخ

میاه مشچ هب ار شزکرمت و داد ورف ار شناهد بآ
و منکن ادیپ ناربج تصرف هک مسرت یم نیازا : داد

... منومب روفنم ردق نیمه تمشچ وت دبا ات

رد هک یترفن نازیم زا . شفرح زا هن . مدش کشخ
ربخ یب نآ زا مدوخ و مدوب هدرک رابنا میاه مشچ

. مدوب

... نم -

... مکاخ رس یاین تقو چیه مسرت یم -

یقافتا : متشادرب مه یور زا ار میاه نادند DONYAIEراشف
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... هتفیمن تارب

؟ داتفا هگا -

رگا ؟ داتفا یم رگا یتسار هب . میوگب هچ متسنادن
مدرک یمن تصرف رگا ؟ مدش یم میتی ، هدشن راد ردپ
نیا ؟ مرادب شتسود دش یمن تقو رگا ؟ مشخبب

شوخ اج ملد جنک دیاب دبا ات یگدروخرس و ترسح
؟ درکیم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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نارگن : متفرگ ار شتسد . هودنا زا دش رپ مبلق
... شابن

شیاهتسد نایم ار متسد و دنادرگرب ار شتسد
... نک مل حال ، دوبن ایند هب مرمع هگا : تفرگ

... یریمب یرادن قح : مدرک مخا ، ریز هبرس

؟ هنم تسد هگم : دیدنخ

هک یک ره تسد : متفرگ هدیدان ار مکاندرد یولگ
... یریمب یرادن قحوت ... هرادن یطبر نم هب ، تسه

هن ... یدرواین رد ملدزا هک یتقو ات هن : مدرک دنلب رس
یرادن قح ... یدادن سپ باوج مهب هک یتقو ات

... یرب هدموین

شدنخبل و کشا . درک یم مهاگن دنخبل ابو کشا اب
رارق میاه هناش رود و دمآ باال شتسد و تفرگ تدش
مایم ... مریم یمن : دنابسچ شا هنیس هب ارم و تفرگ

مهب ... هدب تصرف مهب طقف ... منک یم ناربج و
DONYAIE
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هی منم ات شابن تخس و رود ردقنیا ... هدب نودیم
... منک ادیپ وت هب ندش کیدزن هساو یهار

یم : درک میادج شدوخزا و تشذگ توکس رد یمک
وشرتسآ مداد ور یگ یم تدوخ اب االن منود

یگدنز ام اب اجنیا یایم ، مدرگرب هگا اما ، تساوخ
؟ ینک

رود تسد . دندوب میاه هناش یور زونه شیاه تسد
یم : متفگ هتفر باال ییوربا اب و متشاذگ شدعاس
؟ ینک گنج نودیم هب لیدبت ور هنوخ نیا یاوخ

؟ ارچ گنج نودیم : دیدنخ

تردپ و نم ، میریگب روتکاف هک ما هلا ژ و شونهبزا -

... میتسه موس یناهج گنج نتخادنا هار دعتسم

... ینم رتخد وت ... دیشب ور رد ور مه اب مراذ یمن -
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لا ح و سح ریثات تحت دیاش ... مدوب هدش ددرم
نداد تسدزا سرت ریثات تحت . مدوب لبق یقیاقد

مزغم هب ار شروز تشاد مبلق دیاش ... شماگنه دوز
. داد یم ناشن

: تشاد یمنرب تسد ندز اپ و تسد زا مه مزغم یلو
هدنهد رازآ هنکمم هک تسه ازیچ یرس هی مزاب

... هشاب

؟ یچ -

ای تردپ رظنزا هنکمم هک هیروط نم یگدنز کبس -

ینز نم ... هشاب دیق ال یتح هنادوخرس تدوخ یتح
و نامر اتود اب ومدوخ و هنوخوت مپچب هک متسین
دوز ... ما هنوخ زا نوریب زور لک ... منک مرگرس باتک
تقو هک دایم شیپ یهاگ یتح ... مایم رید مر یم
تباب نیازا یسک هشابرارق ... هنوخ مدرگرب منک یمن

نوماوعد اعطق ، هنک یهن ورما ای هنزب فرح DONYAIEمهب
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... مهاب هشیم

... مد یم لوق ... هش یمن -

؟ ینک نیمضت ینوت یم متردپ فرط زا -

نوا زا هتشذگ ... هنک تتیذا هرادن هزاجا سک چیه -

... یشب نوتنیب کاکطصا عنام یروطچ یدلب وت

دال ، وا نامشچ رد هتسشن شهاوخ زا ریغ نم بخ
. موش عناق مهاوخب هک متشاد مه یرگید دایز لی
... دوب هت و رس یب یاهمایپ نامه ، مه ناش یکی

... دایم دایز نومهم مارب ... مراد دایز دمآ و تفر -

... تس هنوخ هی تکرب هک نومهم -

؟ نادص و رس رپ یدایز اهاگ هک ییانومهم -

... نا هنوخ یداش ثعاب ادص و رس رپ یانومهم -DONYAIE
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اب ؟ نصقر یمو ننز یم کبنت هریاد هک ییانوا یتح -

؟ هرادن تافانم امش رشق تاداقتعا

رظن زا ام ، یراد نم رشق زا یروصت هچ منود یمن -

... هینوج همز ...ال هیگدنز همز ال یداش نم

نامیهافش دادرارق دافم زیر یتح مدمآ هک مدوخ هب
. دوب هدرک لوبق ار همه وا و مدوب هدرکزاربا مه ار
رطخ هب ار ممیرح و الل قتسا هک دش یمن مهزاب اما
ماوخ یم نم انیا همه اب : متفگ نیمه یارب . مزادنیب

ومدوخ لقتسم یگدنز غاب هت نومتخاس نوا وت
وتبلق منوت یم تروص نیا رد اهنت ... مشاب هتشاد

... منوکشن
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رطع دوز یلیخ و . دمآ رد ندش هتسب و زاب یادص
مدق یادص هن اما . تسشن ما هماش رد ، کیدزن زا اهر

همه ؛ دوب هدماین یرگید یادص چیه هن و شیاه
. دنزن مه رب ار مباوخ و شیاسآ دوب هدرک ار شیعس

... وپم ال نک نشور مرادیب -

... مبلق ... یشن لیلذ یاو -

یم . داتفا مبل یور ییادص یب و کچوک هدنخ رذگ
. هتشاذگ شبلق یور ار شتسد منک روصت متسناوت

مه هتسب یاه کلپ تشپ زا ار قاتا ندش نشور
. منک سح DONYAIEمتسناوت

M
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؟ هدش یچ -

... یظفاحادخ -

: متسشن

یم ام اب وماش مدرک رکف ؟ دوز ردق نیا ارچ -

... ینوم

: درک یرو کی ار شبل

دنچ ... منوریب حبص زا ... ینود یم هک ور عاضوا -

ملا ، متسین هنیبب دایب ... هنوخ دایم ماباب هگید تعاس
... هنکیم اپ هب هگنش

: مداد ژ اسام اه تشگنا رس اب ار میاه مشچ

؟ ینک یضار وتنامام یتسنوت یروطچ -

... اردص تسد ور مزیرب ور یکاپ بآ مر یم متفگ -

: متخادنا باال وربا

؟ درک رواب منوا -DONYAIE
M

AM
NOE



اب هک یراب ود یکی زا دعب لا ح ره هب ... منود یمن -

... هشاب هدرک دیاش ، متشاذگ رارق شلیماف

؟ هیراک هچ هگید نیا ... اهر تممهف یمن -

همه ... یمهفب ات یشاب نم یاج دیاب ... یراد قح -

زا تسد منک یضار وبسارهل منوتب هک هنیا هب مدیما
... هرادرب مرس

؟ یدرب شیپ زا میراک -

: دیشک هآ

ربارب رد هنوت یم روطچ ممهف یمن ... یا هرذ یتح -

هگب شرخآ و هنک یروبص نم یایقلق دب همه نوا
شرورغ و شدوخ یارب یا هرذ ارچ ... هراد متسود

مد منوبز اب و مراتفر ره اب نم ؟ تسین لئاق شزرا
غیرد اما ، دایمن مشوخ شزا هک مگیم شهب هیناث هب

... ریثات یا هرذ زا

متسناوت یم . مدوب هدرک هبرجت ار شلا ح و DONYAIEسح
M
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یگ هراچیب ساسحا و یمگردرس و یگف کال نازیم
. مهد صیخشت ار شا

، شتروص هب هاگن هیناث دنچ زا دعب و متفر رت کیدزن
: مدرک شلغب و مدرک زارد تسد

یلکشم هیرگ اب هگم حاال؟ یدرک هیرگ ردق نیا ارچ -

یروک یازور هب ، زور هب زور طقف ؟ هش یم لح
مادام میگب تهب دیاب تقو نوا ... یشیم رت کیدزن

... یروک

اال متحا . مدرک سح ار شنتخادنا هناش مشوغآ رد
هتفرگ رس زا ار هیرگ هرابود وا و هدش هناهب مشوغآ

نیا رد متسناد یم . منک یواکجنک مدرکن یعس . دوب
ردقچ تکاس و قداص تسود کی دوجو لا ح و سح

. تسا مز ال

؟ یتشادن یبوخ زور اردص اب -

: داد باوج ات تشذگ DONYAIEیمک
M
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... مینک رارف هگ یم -

یاه گنهآ زا ات هس ود هک یسک . دیرپ باال میوربا
رارف تساوخ یم اجک ، دوب هتخاس مه ار شموبلآ

هداوناخ و هدنیآ ؟ دسرن وا هب یسک تسد هک دنک
؟ درک یم هچ ار شا

... شرس هب هدز -

هب دز ، منوت یمن متفگ یتقو یلو ، منود یمن -

... شرس

و هتسب ار شمشچ روطچ ، منزب سدح متسناوت یم
... هدرک زاب ار شناهد

... نکنرکف شهب ... تس هنوید -

شتسود ، هراد تسود ونم نوا هک یردق نوا هگیم -

... مرادن

... هفرخزم -

اهر هق عال و قشع نازیم یارب نم زا رتهب DONYAIEیدهاش
M
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لماش اهر و نم یاه هملا کم نیرتشیب . تشادن دوجو
و اه یگتشذگدوخ زا نازیم تباب نم یاه ندز رغ

. دش یم هار نیا رد وا یاه ندمآ هاتوک

مشچ هب ار شسیخ هاگن و دمآ نوریب مشوغآ زا
: تخود میاه

و هناهاوخدوخ میمصت هی ماوخب هگا نم یتوت -

چیه ، دایب ماباب رس یی بال دعب و ، مریگب فراعتمان
... مشخبب ومدوخ منوت یمن تقو

: مداد ناکت رس

لیدبت تارب مقشع نیا یتح تقو نوا ... منود یم -

... هش یم ینومیشپ لقادح ای ترفن هی هب

نیچمه ماوخب هگا ؟ یسانش یم وماباب هک تدوخ -

ای هنک یم هتکس هرابود ای شبصعت روز زا ، منک یراک
یضار نم هار اهنت ... هرایم شدوخ رس یی بال هی
نوا زا نم نتفر اب هنرگو ... همنامام و اباب ندرک

... هشاپ یم مه زا نومداونوخ لک ، DONYAIEهنوخ
M
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: داد ناکت ار شرس

... مشاب هاوخدوخ ردق نیا منوت یمن -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: مدرک شدییات رس ناکت اب

یتح ... نکن هیرگ ... هئوت اب قح ... اهر تممهف یم -DONYAIE
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و نوتدوخ اب نیتشادن قح امش ، مدوبن روط نیا رگا
وت صوصخب ... دینکب وراک نیا نوتاه هداوناخ اب

وتداوناخ یاوخب هک هنوا زا رتشیب تشزرا ... اهر
زورما طقف عوضوم ... ینک رارف و یراذب ترس تشپ
یتح ، اه لا س یمیمصت نینچ تاعبت ... تسین ادرف و

یدرک بوخ ... دوب دهاوخ تاهاب رمع رخآ ات دیاش
یچ هرارق ادرف هنود یمن سک چیه ... یدرکن لوبق

... ینک بارخ وت رس تشپ پالی همه هشیمن ... هشب
یم ... دیراد تسود ور هگیدمه ردقچ منودیم
یمن بلق رادم ور طقف ایند نیا اهر اما ... ممهف

، تحلصم و قطنم و لقع هک هنیا تیعقاو ... هخرچ
... نرثوم نوشیگدنز وت امدآ بلق زا رتشیب

: مدرک کاپ ار شکشا

... یدرک یتسرد راک ... نکن هیرگ -

... همهف یمن اردص ور انیا اما -

یافرح زج یزیچ یک قمحا نوا ... تسین بیجع -DONYAIE
M
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؟ هخآ هدیمهف وشدوخ

ریز هب رس . دش رتشیب شکشا و درکن شوگ مفرح هب
: تخادنا

ای یایم ماهاب و یقشاع نم هزادنا ای هگ یم مهب -

... نزب ومدیق هشیمه یارب

: درک کاپ ار شکشا

هک منک فلت یمدآ یارب ومرمع منوت یمن نم هگ یم -

... هسرت یم نم نتشاد تسود زا

سح ار متروص تسوپ ریز هب نوخ ندیود و ترارح
: مدرک

... هریمب هرب -

ان ییاج رگا . متشادن اردص زا یمک تسد مه نم
و مدنبب ار ممشچ دوبن دیعب چیه ، مدید یم یقح

. منک زاب ار مناهد

: درک DONYAIEضارتعا
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؟ یتوت -

... امنک دروخ وتانودند مدزن ات وتنهد دنبب ... تفوک -

هطساو هب هک مراد نادجو باذع ردقچ ینود یم
؟ نیدش انشآ مه اب نم

: داد ناکت رس

اردص نتشاد تسود زا نم ... وگن یروط نیا -

یمن ... مدیرب هگید طقف ... یتوت متسین نومیشپ
... منک راک یچ منود

: مدنادرگرب رس

... نوا زا رتدب یا هنووید هی مأوت -

میاج رد ندروخ بات لوغشم نم و . دادن ار مباوج
هراچیب رتخد ؟ دوب یتیاکح هچ رگید نیا . مدش

. دیشاپ یم مه زا تشاد راشف همه نیا طسو
. دوب هدیشوپ مه ال بق ار تشاد نت هب هک یزیموش
یم اردص زا دیاب . دزیم راز شنت هب سابل حاال اما
دوهشم راشف همه نیا و دوب هدش روک دیاش ، DONYAIEمدیسرپ

M
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. دید یمن وا یور ار

: تفگ شودخم یادص نآ اب هرابود دعب یمک

... هد یمن دق ییاج هب ملقع هگید ؟ منک راک یچ نم -

ات وش لد هی تدوخ اب رتدوز هگ یم بال و اال مماباب
... میریگب ونوتمسارم مینوتب

یم روطچ . دوب غاد متروص زونه . متسب مشچ
؟ دربب لا وس ریز ار اونیب رتخد قشع تسناوت

نیمه اب ، یراد جاودزا هب رارصا همه نیا هگا -

... هرت هن ال قاع ینک جاودزا بسارهل

ار شرس دنت ندیخرچ اما ، دوب نیمز فک هب مهاگن
... ار شهاگن ندوب درگ یتح . مدرک سح

و هنوتیقشاع و نتساوخ یازور جوا االن ؟ هیچ -

یسرت یم نم نتشاد تسود زا هگا هگ یم تهب
ادرف ، تسین مولعم چیه ... نزب ومدیق هشیمه یارب

باال نوتلک و رس زا الت کشم و فقس هی ریز دیرب DONYAIEهک
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هار هنوتب راب هی هک یمدآ ... هگب تهب ایچ ، نرب
وراک نیا شیگدنز وت اهراب و اهراب اعطق ، هدب تنوشن

ک... دهاوخ

، قاتا لخاد اردص ندش کیلش و ، رد ندش زاب اب
اج زا رنف لثم اهر و ، دیسام نم ناهد رد فرح

. دیرپ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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. دوب هدرک یهت وا ار بلا ق و مدوب هدز نم ار فرح

؟ منمشد ای ینم قیفر وت منیبب -

: متفگ یدرسنوخ اب و مدنام میاج رس

؟ یدیمهفن حاال ات -

زا ینکیم رپ وششوگ ، متسین نم هک ییاتقو همه -

ماهاب هنک یمن تأرج نیمه یارب ؟ هن افرح نیا
... دایب

مدید هک ملوا نومه زا نم ... هرآ ، مگب وشتسار -

هک متفگ یم اهر هب ، نیتفرگ یدج یدایز ور هیضق
یاراک نیرت هناقمحا زا یکی ندش وت قشاع

... تسایند

: دش خرس شتروص

... تقیفر هساو نتفرگ اپ ریز هب نک راختفا -

تخبدب نیا هب هیچ افرح نیا ... تسین اپ ریز نیا -DONYAIE
M

AM
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؟ یگ یم

؟ شمیق ای یشلیکو وت ؟ هن هنس ور وت -

ات ود امش ییانشآ یناب و ثعاب .. مودک چیه -

یارب ... مشیتخبدب و کشا همه نیا لیلد ... متسه
... هنیبب بیسآ نیا زا رتشیب مراذب ارمع منیمه

؟ هیتخبدب نم اب ندوب -

: درک اهر هبور

؟ اهر هرآ -

تیعقاو اما . دش یم هدرشف شمهرد تروص زا مبلق
یاهاوعد و گنج نایم اردص هارمه نم هک دوب نیا

یم شدوخ زا رتهب ار وا و مدوب هدش گرزب یگچب
دوب هلیپ هلیش یب و هرس کی ردقنآ مه اهر . متخانش
هب رگا هطبار نیا . دهاوخن یدایز نامز شنتخانش هک

. تفر یم ههار یب هب ، دنام یم لکش نیمه
هک ، داد یم اردص هتساوخ هب نت اهر رگا صوصخب
و اردص یاهراشف دوجو اب ، دوز ای رید ال DONYAIEمتحم
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اهر ، داتفا یم قافتا نیا ، اهر ردپ یتخس و تفس
بایسآ نیا نیریز گنس دیاب شرمع ۀ شیمه یارب

. دنام یم

یتقو شیپ لا س ود هک مدوب نامیشپ . مدوب نامیشپ
هنیمز ، دایم مشوخ توجرنه فالن زا تفگ اردص
دیاش . مداد شلد هب لد ، نک مهارف ونومییانشآ

و تسیب نیا لوط رد نم طلغ راک نیمود راکنیا
... دوب لا س تفه

پملپ ششوگ و مشچ ، هدید ور وت یتقو زا هک نوا -

زا اهر ... هیتخبدب هرآ ... مدب وتباوج نم راذب ... هدش
شدوخ زا شمه ، هدش هطبار دراو وت اب یتقو

هگید لا س دنچ ... هدیصقر تزاس هب شمه ، هتشذگ
یم تقو دنچ طیارش نیا وت ؟ هنکب وراک نیا هرارق

ای نییاپ یرایم وتندیدنخ یادص ای ؟ هرایب موود هنوت
نم ای یشوپ یم رتدنلب یاهوتنام ای ... متسین DONYAIEنم
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نودند نوا بطم وت ندرک راک زا ای ... متسین هگید
اب ای ... متسین هگید نم ای یراد یم رب تسد هکشزپ
وت ... اباب هسب ... متسین هگید نم ای ینک یم رارف نم
؟ یرت قشاع هش یم تاعدا مدعب ... یتسین شمه هک

قشع هراذیم ور هطبار نیا مسا یقمحا مودک ال صا
نیدیم شماجنا نیراد امش هک ینیا مسا ؟ یقشاع و

... یراد هدرب و یگدرب مراذ یم نم

یادص یتح مه اهر . درک یم مهاگن مومغم و تکاس
: مدروآ نییاپ ار میادص . درک یمن دازآ ار شسفن

ا متحا و ییور و رب شوخ نوچ هک هتشاد ترب اوه -

سپ ، یشب میفورعم هدنناوخ هرارق ادرف سپ ادرف ال
لثم میفرط زا ... هرایب ریگ وت زا رتهب تسین رارق اهر

یارب ... هئوت زا رت قشاع اهر هک هنشور تارب زور
رارق ینود یم نوچ ... یدیم شنوشن وهار نیمه
هب یدرک یمن ششک شیپ هنرگو ... هرب تسین

... وت ... بسارهل

با هیناث کی زا رتمک ینامز هلصاف اب نام ود ره DONYAIEتسد
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. عافد یارب نم تسد و ندز یارب وا تسد . تفر ال

دشن ثعاب مه اهر غیج یادص . مدرک شهاگن روابان
. مریگب شا هتسشن نوخ هب نامشچ زا ار مهاگن
هناخ ات دیایب دورف متروص یور شتسد مدوب رظتنم
تشم باال نامه . دماین اما . منک بارخ شرس یور ار

. تسشن شدوخ رس یور و دش

رد باق تشپ رایناز نآ زا دعب و روهام و دشزاب رد
. دوبن اجنیا رایناز شاک ... دندش رهاظ

یم بصعت . دوب اهر ردپ رتزور هب هخسن اردص
. دروایب رد اپ زا ار وا تسناوت

: مدرک اهر هب ور

همز ال هک ور یزیچ ره و نک او وتامشچ بوخ -

... هد یم تنوشن ونتفر هار هک هیسک درم نیا ... نیبب
نودب اما ، دزن دیاش .. هنک دنلب تسد هدلب مدآ نیا

... هن ای ، هپیت شوخ تسین مهم ... هراد وشلیسناتپ

... هگیم هنارت تارب هبوخ شلا ح یتقو تسین DONYAIEمهم
M
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مهم ... هشب گرزب هدنناوخ هی ادرف هرارق تسین مهم
مگ یمن ... یروخب کتک ینوت یم ردقچ وت هک هنیا
بوخ ممدآ نیا اب ندنوم یارب اما ... بسارهل اب ورب

... نک زاب وتامشچ

تکاس موس راب یارب ، تسشن میولگ یور هک شتسد
چم رود تسد و دروآ موجه نامتمس هب روهام . مدش

: تسشن اردص

؟ هکیترم ینک یم یطلغ هچ یراد -

مزا بوخ راذب ، هزاسب نم زا وید هی هرارق هک -حاال
... هسرتب

: متفگ رخ رخ اب

یم هگا نم ... دیروخ یمن مه درد هب امش ، مهفب -

رارق نوا ارمع ، هشکب اجنیا هب هرارق راک مدیمهف
هک یراد مز ال ور یسک وت ... متشاذ یم وکرتشم

... تاج رس تتنوشنب هنوتب هشاب ردلق تدوخ هزادنا

؟ هن وت لثم یکی دب DONYAIE-ال
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... هراذب هار هی وت مدق وت اب ارمع هک نم لثم یکی -

شاج رس وتلا ح هنوتب دیاش تدوخ لثم یکی اما
... هرایب

یمن لا ح نم لثم یکی اب وت ... یگیم تسار هرآ -

وت هک یرپ یم اشاس لثم یکی اب یریم وت ... ینک
هنک یکی وتولج و بقع داوخب لوا یادروخرب نومه

راتفر شاهاب لگ زا رتکزان هلا س ود هک نم لثم هن
... مدرکن

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تفر میاهوم نایم شتسد . متشاذگ شیاپ یور رس
وگب : داد ژ اسام ار مرس فک شیاه تشگنا رس اب و

؟ مگب یچ -

... دهاوخ یم تگنت لد هچ ره -

شنماد هچراپ هب ار مینیب و مدناخرچ ار مرس
ییاه سفن رامش . مدیشک یقیمع سفن و مدنابسچ
زا مدوب هتفرگ شنت یوبزا تعاس ود نیا رد هک

. دوب هتفر رد متسد

مهب زیگنا ناجیه زیچ هی دوب رارق ... وگب وت لوا -

... یگب

: تخود راوید جنک هداتسیا تعاس هب ار شهاگن
... ینک ربص یتعاس هس - ود هی دیاب نوا یارب

... نیتم ینک یم تیذا یراد -DONYAIE
M

AM
NOE



... هراد یفیک هچ ینودب هگا : دیدنخ زیر

؛ مداد راشف شنار یور طایتحا اب ار میاه نادند
زا ار شیاپ و دز غیج . دنک ناشسح هک یدح رد طقف
اب متسناد یم . مدیدنخ و متسشن . دیشک مرس ریز
مدای . دیآ یم شکقلق مه و دسرت یم مه مراک نیا

لزا زا دیاش اما ، مدیمهف ار شفعض هطقن یک زا دوبن
هک نامز نامه زا . مدرک یم یخوش روط نیمه وا اب

... دمآ یم مدای

؟ وراک نیا نکن مگب راب دنچ ... هنووید هرتخد -

... هراد یفیک هچ ینودب هگا هخآ -

نادند یاج ال ثم ات دز باال ار شنماد و دش اپ رس
. دنیبب ار DONYAIEمیاه
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... متفرگن تزاگ مکحم منیچمه ... نیتم وشن سول -

نم و درک یسراو ار میاه نادند یئرمان یاج وا
... رتخد هرشحم یلیخ تنماد نیا : ار شنماد

فلتخم یاه هچراپ بیکرت زا . شنماد دوب گنر زا رپ
یم ار نم لد زیر یاه نیچ نآ اب و دوب هدش تسرد

. درب

... هنود هی تارب مزود یم -

نیا هب هگید هنود هی ارمع ... ماوخ یم ونیمه -

... هشب یلکشوخ

... اه هردام یووه رتخ نگیم تسار -DONYAIE
M

AM
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هک کیدزن ردقنآ . کیدزن کیدزن ؛ تسشن مرانک هرابود
هب ین ال وط یاه هیناث یارب ، یتناس دنچ هلصاف رد

. مینک هاگن مه یاه مشچ

هگا : تشاذگ ما هنوگ یورو دروآ باال ار شتسد
... هدش گنت تارب ملد ردقچ ینودب

نومه منم ... منود یم : متشاذگ شا هناش یور رس
... مأوت گنتلد ردق

مراد تتسود یلیخ : متخادنا شرمکرود تسد
... نیتم

؟ هدش یچ : درک شزاون و دنابسچ هنیس هب ار مرس

... منود یمن -

؟ مینزب فرح هبزور دروم رد یراد تسود -

مدوخ رگا یتح ؟ دنادن ارم درد نیتم دش یم DONYAIEرگم
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... متسناد یمن

... هدش صخرم ناتسرامیبزا -

... هرتهب شلا ح سپ -

... تفر شیپ بوخ زیچ همه ... هرآ -

... یتسین بوخ وت اما -

بال هک ینود یم ... تسین صخشم مدوخ اب مفیلکت -

... هرایم نم رس یی بال هچ یفیلکت

ناکت اب ار مفرح نیتم متسناد نم و دماین ییادص
... هدرک دییات رس

هتشاد شتسود ماوخ یمن ... مینابصع شتسدزا -

شهب ماوخ یمن ... هشاب مهم مارب ماوخ یمن ... مشاب
ات شمنیبب یزوسلد رس زا طقف دوب رارق ... منک DONYAIEرکف
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... هنک لمع هرب منک شیضار

... یتسه ینابصع تدوخ تسد زا حاال اما -

. دیمهف یم ار ملا حوا . داد یم ربخوا ، دیسرپ یمن
. درک یم مارآ ارموا . درک یم مارآ ارم مه نیمه

-

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

57_ تراپ #

لز یروط نوا یتقو هش یمن مرواب مزونه ... متسه -DONYAIE
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همه نوا نوششیپ مرب هک تساوخ و مامشچ وت دز
هکنیا یارب طقف متفرگ هدیدان ومراک لحم ات هلصاف

... منوکشب وشلد دموین ملد

هی افرح نیا همه رانک وت ... دوبن رطاخ نیا هب طقف -

وشداهنشیپ دعب و یدرک میباسح یاتراهچ اتودود
... ینود یم بوخ ونیا تدوخ ... یدرک لوبق

... هتسرد ... نیتم نودن مزیچ هی ادخ یاضر ضحم -

و رظتنم هاگن ریثات هظحل نوا وت نک رواب یلو
وشلد متساوخن ... دوب رتشیب زیچ همه زا شراودیما
نتشگنرب لا متحا زا فرح زا هک صوصخب ... منوکشب

... دز یم لمع زا

ور یسک بلق یدرکن یعس حاال ات وت یتوت -

... ینوکشب

، شناتشگنارس تکرح متشاذگ و مدنام تکاس یمک
. دربب هسلخ هب ارم مرس توپ DONYAIEیور

M
AM

NOE



... نیتم شمشخبب مرادن تسود -

... هدوز زونه طقف ... یتوت شیشخبب یراد تسود -

شتیذا مکی هراد تسود تدوجو ثیبخ همین طقف
یزیچ هب تحار ردقنیا یاوخ یمن هکنیا یارب ... هنک

... هسرب داوخ یم هک

... تساوخن ونم نوا نیتم -

... ارهاظ -

... تساوخن ونم یلیلدره هب ... هرادن نطاب و رهاظ -

دوجو نم ... شراک یارب تسین یهجوم لیلد سرت
... دوب نوا ریصقت شمه و متشاد

هک یراد زاین وت یلو ... ملکشوخ هئوت اب قح -

هلجع تسین مز ال یلو ... یشب مورآ ات شیشخبب
هک ییاه هظحل یارب هن .. نک نشنزرس وتدوخ ... ینک
یم سح هک ییاتقو هن ... یش یم مرن شربارب رد

شتسود هک ییاتقو یارب هن و یراد شتسود DONYAIEینک
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رکف ، شدیشخب یهاوخن زگره ینک یم رکف و یرادن
مرن مک مک راذب ... یتسه یلدگنس و دب مدآ هک نکن

نودب ... هنک زاب تلد وت وشهار نوا راذب ... یش
یا هلجع و ینکب وراک نیا امتح یتسین روبجم

، دش فاص فاص تبلق تقو ره ... تسین شارب
یارب هن و ، نوا و تدوخ یارب طقف ... هدب شماجنا

... یا یق ال خا لوصا چیه و نوناق چیه و سک چیه
... نوا و تدوخ یارب طقف

... هشاب هتشاد ییاج ملد وت نوا ماوخ یمن نم اما -

هتشاد دیابن هک ینک یم رکف وت ، هن یاوخ یمن -

یگدنز شنوخ وت یتفر یمن زگره هنرگو ... هشاب
زا تدوجو زا یمین ینعی ... هتاباب نوا ایتوت ... ینک
بوخ نوتود ره لا ح ات یشب مرن هک همز ال ... هنوا

... هشب

... هرادن وشتقایل -

نوا فرطزا رابود هک مگیم تهب ینم ونیا ... هراد -DONYAIE
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... هیبوخ درم تردپ یتوت ... مدش کرت درم

... هنک یمن کرت رابود ونز هی یبوخ درم چیه -

هی نوا ... هتباب نیا زا شهب مترفن زا یشخب
... هئوسرت

نودب طقف ... نم دوخ یارب شراذب وتمسق نوا -

... دوبن شدوخ ریصقت رابود نوا زا مودک چیه
... مود هعفد صوصخب

... مرفنتم گنج زا -

مه نآ ؛ دمآ یا هیناث دنچ یثکمزا دعب شیادص
... گنج هب تنعل ... منم : نازرل

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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نیمه راب ره تیاکح . متشادرب شا هنیس یور زا رس
یم نوگرگد گنج هملک ندینش اب یتح نیتم . دوب

هک یتفای یمن ایند رد ار سک چیه ؛ دوب یعیبط . دش
ناشنان هک ینویسایس زا رگا هتبلا . دشاب گنج قشاع

. میتفرگ یم روتکاف ، دوب رو هطوغ گنج نغور رد
ترفن . دوب یرگید زیچ ، وا لا ثما و نیتم تیاکح اما
یم نم لا ثما و نم نابز هب هک دوب یزیچ گنج زا
نآ هک یلا ح رد ، میتشاذگ یم گتشه شیارب و دمآ
هزم و دندوب هدرک شکرد ناشتشوگ و تسوپ اب اه
رد ار ناشزیچ همه هک اه نآ . دندوب هدیشچ ار شا

. دندوب هتخاب گنج

رد و دوب هتفرگ ار نیتم هناخ و هداوناخ همه گنج
یعون هب هک ینم . دوب هداد وا هب ارم طقف ضوع

. مدوب هدش درد زا یرگید ریبعت شیارب
DONYAIE
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هنهک شدرد . متشاذگ شسیخ یاه هنوگ یور تسد
. دش یمن

اجنیا هب فرح متشاذ یم دیابن ... ماوخ یم ترذعم -

... هشکب

مداوناخ یارب ملد طقف ... مزیزع هن : داد ناکت رس
... هدش گنت

وا یاه کشا روصت یتح . متساوخ یم یوق ار نیتم
. دوب کاندرد

... هش یم هلا چم مبلق ینک یم هیرگ -

... مگنشق یتوت شخبب -

... شخبب : درک توعد ششوغآ ناوخ هب ارم هرابود
یدب شتسدزا یتقو ... شچب ونتشادردپ DONYAIEهزم
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... هشاب هدوب وسرت رگا یتح ... یش یم نومیشپ
و تدوخزا وتذل نیا ... هنک ناربج هدب تصرف شهب
ونم نیا زا رتشیب زیچ چیه ... مکرتخد نکن غیرد نوا
و مدرک رهق مردام اب راب نیرخآ هک هنوزوس یمن
ریصقت نومرجاشم همه رگا یتح ... نارهت متشگرب

... هشاب هدوب نوا

اه فرح . درک یمن هابتشا زگره نیتم . مداد ناکت رس
و نیتم هب . دندوب تسرد هشیمه وا یاه ییامنهار و

. متشاد نامیا شیاه فرح

***

یرد ره زا ، دمآ لفق رد دیلک ندیخرچ یادص یتقو
تسرد لوغشم هناخزپشآ رد .و میدوب هدز فرح

رد مدایز دادعتسا اب نم و میدوب هل ژ و ساالد DONYAIEندرک
M
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یزیچ ره هب ، مدوب هدرک تسرد هک یا هل ژ ، یزپشآ
... هشیش هدرخ هل ژ زج هب ، تشاد تهابش

ادخ ادخ . دیایب هناخزپشآ هب دیعسات مدنام رظتنم
تبثم یاه فرح رد مد نامه زادهاوخن مدرک یم
رد میناوتن شرخآ و دیوگب شرسمه هب هدجه

. مینک هاگن مه تروص

هقدص نابرق زا یربخ و دش کیدزن شیادص یتقو
میاعد هک مدرک رکش ار ادخ ، دشن هدجه تبثم یاه
و وا ندید اب دعب یا هظحل اما . هدش تباجا

... متسین هوعدلا بجتسم نم مدش هجوتم شهارمه

... تساجنیا یک نیبب ، نم گرزب یادخ -

بلا ق زا هل ژ ندرک جراخ یارب تالش زا تسد
لد هتزا مدنخبل . مدرک شهاگن دنخبل اب و متشادرب

... یعقاو و DONYAIEدوب
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-سالم...

هب و درک اهر ار دوب شرانک هک یا هچب رتخد تسد
هب مدق دنچ و مدمآ نوریب زیم تشپزا . دمآ متمس
رگا . مریگب اج ششوغآ رد رتدوز ات ، متفر شتمس
نیرت فیطل مه دیعس ، دوب ایند نز نیرتیوق نیتم

. دش یم باسح ایند درم

دعجم یاهوم ردقچ دما مدای نمو دیسوب ار میناشیپ
، مندیسوب عقوم هک مراد تسود ار ششیر دنلب و

. دندرکیم شزاون ار متروص

؟ یدموا یک ... متفرعم یب رتخد -سالم

... مدروخ نیتم اب وراهن ... مداتفا هار دوز حبص -

... یتفر نوریب هنوخ زا هزات تفگ نیتم مدموا یتقو

؟ یدزن گنز مهب ارچ -DONYAIE
M
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مدرک تصرف نم و دوب نیتم شا هلمج نیا بطاخم
کچوک هچب رتخد ناشیاه لا وس و باوج نایم رد

یلا ح رد ؛ منارذگب رظن زا ار هسردم مرف رد هدیشوپ
. دوب دیعس شوغآ رد منتزا یمین زونه هک

اهر ارم و دش هچب رتخد هب مهاگن هجوتم دیعس
هب یتلا جخ یدایز هزادنا ات هک ییوا تمس هب . درک

ژ بلا ق اب هک مدرک هاگن نیتم هب . تفر ، دمآ یم رظن
کرتخد تیوه رس ناکت و کمشچ اب و . دوب ریگرد هل

ار مباوج یلو دز دنخبل نیتم . مدیسرپ ار هزماب روب
. دادن

، راچان . دش یمن هتسخ نم اب نتشاذگ رس هب رسزا
هچب رتخد یاپ یولجزا یتقو . مدش دیعس رظتنم
ترهاوخ هب میرب ایب حاال : تفگ وا هب ، دش یم دنلب

... میدب سالم

DONYAIE
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و دش مه رد میاه مخا هک دوب رهاوخ هملک ندینشزا
بل راب نیا . منیبب ار نیتم ات مدناخرچ رس مهزاب
قرب شهاگن و دوب هدیشک نادند ریز هب ار شنیریز

، مدوب شندینش رظتنم هک یربخ نم یادخ . دز یم
... دوب هچب رتخد نیا

ترهاوخ ... تسام رتخد هلکشوخ مناخ نیا ایتوت -

... DONYAIEاکیچ
M
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یمن . منزن غیج ات متفرگ ناهد یولج ار متسد ود ره
. مناسرتب ار کرتخد لوا دروخرب نیمه رد متساوخ

نازیوآ دیعس ندرگ زا و مرپب . منک هچ متسناد یمن
ردق نیا ار یربخ نینچ هک منک هلگ نیتمزا ای ، موش
و زورما لا م عوضوم نیا اعطق . هداد نم هب رید
نامز یتسرپرس هب هچب کی نتفرگ و دوبن زورید

. دوب هدرب یدایز

ار متسد و منیشنب وناز یور هک دوب نیا رتهب دیاش
؟ یبوخ ... منوج اکیچ سالم : منک زارد اکیچ تمس هب

تشه - تفه شا هرهچ اما ، دوب زیر یلیخ شا هثج
مه یقیمع یطخ یگتفر ورف . داد یم ناشن ار لا س
. تشاد هنهک یمخز زا ناشن هک دوب شا هنوگ یور
یرای منهذ هظحل نا رد هک تخادنا یم یسک دای DONYAIEارم
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. یسک هچ منادب ات درک یمن

متسد رد ار شتسد دعب و درک هاگن دیعس تروص هب
. تشاذگ

رس اب ار شا هتشادن پل و مدز شهاگن هب یدنخبل
هرارق ... تهب مگ یم کیربت : مدرک شزاون مناتشگنا

... یشب گرزب طاطخ هی هدنیآ رد

هچب رتخد قشاع ردقچ دیعس متسناد یم نم طقف
نآ وا هک مدرک یم ینیب شیپ حاال نیمه زا . تساه
هک تشاد دهاوخ تسود ار کچوک هدنرپ نیا ردق

اج همه و دشاب نازیوآ شیاهاپ و وا زا مادم کرتخد
اکیچ زا هق عال و یراوج مه نیمه و . شرانک رد

وضع یگلا س هدزاود رد هک تخاس دهاوخ یطاطخ
طخ یگلا س هدجه رد و دشاب ناگدنسیون نمجنا

. دنک DONYAIEسیردت
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صا " تفگ یم نم هب یخوش هب نتیم اه تقو یضعب
نم اب وت ندش بحاص یارب دیعس هک مراد کش ال

. درک یم هناوید ار وا و ،" هشاب هدرکن جاودزا

رب و رب و میوگ یم هچ دوب هدیمهفن کچوک یاکیچ
مه . منک هیرگ تساوخ یم ملد . درک یم میاشامت
. دوب هدروآ موجه ملد هب یدایز یداش و مغ نامز
دیعس و نیتم یاه تسد و موش دنلب متشاد تسود

یم ار یدایز ینینچ نیا یاه هچب . مسوبب ار
و مدنارذگ یم اه نآ اب ار زور کی یا هتفه . متخانش

اب ارم بلق و حور هک دیعس لثم مدرک یم یعس
تراسا زا یمک ات منک کمک ، دوب هداد لقیث شرنه

. دنوش دازآ ناشبلقیلا خ یاهاج و ناشنهذ یاهارچ
لماک هن . مدوب اهنت ناوجوننارتخد زارمه و نیشنمه
یم هچ ناشبلق رد متسناد یم یدایز دح ات اما

. DONYAIEدرذگ
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؟ منک تلغب ید یم هزاجا -

زا وا . دوب تسرد مسدح . درک هاگن ار دیعس هرابود
. دوب هدرک ادیپ کرتخد بلق رد ار شیاج حاال نیمه

کیدزن وا هب یدایز طایتحا اب ، داد ناکت رس یتقو
یم هک ناشمدوب هدید ردقنآ . مدرک شلغب و مدش
مسج نیا تشپ تسین مولعم تقو چیه متسناد
هتفهن یمودصم حور هچ یتلا جخ و هدیسرت یاه

. تسا
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هتسشن هدننار رس تشپ تسرد ، یلدنص نیلوا یور
هدنارذگ نآ یور هک ین ال وط تاعاس مغر عال و ، مدوب
جرخ شیور زا ندش دنلب یارب یا هلجع ، مدوب
تسد رد هک یباتک ندناوخ هب نانچمه . مدرکن

مه رفاسم نیرخآ هک یتقو ات ، مداد همادا ، متشاد
زا ار یتشپ هلوک و متسب ار مباتک دعب . دش هدایپ
میاپ ریز زا ار مکچوک کاس و یرانک یلدنص یور

و متفگ دیشابن هتسخ لا س نایم هدننار هب . متشادرب
یوج طیارش رطاخ هب هار ندش ین ال وط تباب وا

اب ارم ات تشاد یدایز رارصا دیعس . درک یهاوخ رذع
. دنک یهار ، دوب شرود یاهانشآ زا هک ، هدننار نیمه

کمن و نان مه اب و دراد دامتعا وا هب تفگ یم
تمرح هک تسییاه مدآ نآ زا تفگ یم . دنا DONYAIEهدروخ
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یدییات رهم هدننار نیا راب ره و . دنراد یم هگن کمن
یمن اجنیا هب ندیسر ات . دز یم دیعس یاهفرح ریز

. دروخب ناکت ملد رد بآ تشاذگ

دایص بجعت لا مک رد و رترود مدق دنچ و مدش هدایپ
مرظتنم دنلب یوتلا پ کی رد هدیشوپ هک مدید ار

بیج رد تسد و هدز رانک ار وتلا پ یاه هبل . هداتسیا
شا یکشم اپ ات رس سابل . دوب هدرک شراولش

ناشن هشیمه زا رترغ ال ار شدوخ و رتدنلب ار شتماق
. تشادن مه مخا . تشادن دنخبل شتروص . داد یم
هب یهاگن . درک یم میاشامت اهنت یشنکاو چیه یب
. مدش رت کیدزن و مدرک شا هناش یور یاه فرب

-سالم...

، باتک هب یهاگن . دروخب ناکت ات داد لوط یا هیناث
: تخادنا مکاس و DONYAIEهلوک
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... ریخب ندیسر سالم... -

؟ ارچ یداتفا تمحز وت ... نونمم -

ار نآ دنب و تفرگ متسد زا ار کاس و درک زارد تسد
یتشپ هلوک تین هب مه دعب . تخادنا شا هناش یور

: مدیشک بقع ار ما هناش . درک زارد تسد

... مرایم مدوخ ، تسین نیگنس -

ات ودب ... هتخس مشدوخ نزو لمحت هتسخ مدآ یارب -

... یدشن سیخ

رطع یوب و مدرشف ار متسد نایم هدش هلول باتک
مامشتسا اوه من و فرب یوب نایم زا ار شمرگ

رپ یاه هلا چ رد نتفرورف نودب مدرک یعس و . مدرک
. منک شلا بند بآ

تباب ، مدوب هدزن فرح هبزور اب شیپ تعاس کی رگا -DONYAIE
M
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. مدش یم نارگن تاسابل ندوب یکشم

تباب شا ینارگن مود راب یارب و درک زاب ار بقع رد
: داد ناشن ار مندش سیخ

... یش یم سیخ وش راوس -

یاه هناد و دوب کبس و یا هبنپ ، دیراب یم هک یفرب
ار شرما اما . دوش بآ ات دیشک یم لوط شتشرد

. مدرک تعاطا

: تفگ ، تسشن مرانک یتقو

... ماراکمه زا یکی یارب یتم سال رس مدوب هتفر -

... هداد تسد زا زورید وشگرزبردپ

... هزرمایب ادخ -

. دش یراخب ندرک میظنت لوغشمو تفگن یزیچ
... تسین مدرس : DONYAIEمتفگ
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: دش نیگنس کیفارت دراو و جراخ لا نیمرت زا

... یدش هتسخ یباسح -

اهیلدنص یور متسناوت یمن هکنیا ، دوب یدب الق خا
ود راب ره دیعس هکنیا مغر عال . مباوخب یمک سوبوتا
ات مه زاب ، مشاب تحار ات درک یم هیارک میارب یلدنص
. مراذگب مه یور کلپ متسناوت یمن دصقم هب ندیسر
بش مامت هک ژه یو هب ؛ دوب هتفوک منت مه نیمه یارب
نم هرفن کی تخت رد روز هب ار نامدوخ نیتم اب ار
یرد ره زا و هتشاذگ تشلا ب کی یور رس و هدرک اج
یم یباوخ مک تباب میاه مشچ . میدوب هدز فرح

. تخوس

: دوبن یا هوکش چیه لا ح نیا اب

یگنشق بیکرت هداج و فرب ... دبون دب میلیخ -

... DONYAIEنتسه
M
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هدرک یباسح یرواکیر کی . دوب بوخ بوخ ملا ح
هک دوب مکاس لخاد یگنر یگنر نماد کی . مدوب

اب ار شنت یوب و دیوشب ار نآ نیتم مدوب هتشاذگن
هچ هک سورخ مکبک . مدوب هدروآ ناغمرا مدوخ
یاه هناهب اب دنخبل . دناوخ یم لبلب ، منک ضرع

قافتا مدرک یمن رکف و . تسشن یم مبل یور کچوک
. دنریگب نم زا ار بوخ لا ح نیا دنناوتب کچوک یاه

رطاخ هب مترفاسم هتعاس دنچ ندمآ شک یتح
رگا ... دوب هتخیر مه هب هرابکی هب هک یوج طیارش
هب ار ردام نت یوب اعطق ، مدوب ایند نیا رد یا هراک

یم یمسر تبث تداعس و تیفاع ریسکا ناونع
. مدرک

اما ، دیفس تسد کی یاه نابایخ و فرب هب ممشچ
کیفارت زا دراد دمآ مرظن هب رخآ . دوب وا هب مساوح

یم رب هیناث دنچ زا ره . دنک یم ار هدافتسا DONYAIEتیاهن
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. درک یم مهاگن و تشگ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ور نوا هب ور نیا زا ربخ یبو ییوهی هچ اوه : متفگ
شوپ دیفس ور اج همه تعاس دنچ ضرع ... دش

... هدرک

... ینکن دامتعا دایز اه ینیب شیپ هب هک متفگ -

اراوید ورد ... دوب یگنشق زیارپروس لا ح ره هب ... هرآ -DONYAIE
M

AM
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هزات نیا هب نرادزاین ارهش نیا هتسخ یامدآ و
... اندش

نانچمه وا و ، میدش تکاس ین ال وط هقیقد دنچ یارب
چیه هب ارهاظ . داد همادا شیپ رد یپ یاه هاگن هب
. دنکب ار راک نیا یکمیاق تشادن دصق ناونع

... هدش گنشق تاهوم -

یم فیرعت میاهوم لدم زا هک دوب راب نیمود نیا
لدم . یلومعم ال ماک و یداع ینحل اب مه نآ . درک

شگنر و هدش بترم هک دوب یلبق لدم نامه میاهوم
هکنیا . دوب هدش رت هریت هجرد ود اتیهان ای کی طقف

متسرد نظ زا ناشن ، دوب هدش ناشرییغت هجوتم
. درب یم کیفارت زا ار لماک هرهب وا ؛ DONYAIEتشاد
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زا اهر هکنیا لثم تسرد . مدرک رکشت یداع ینحل اب
مدوب مدوخ هب ملوق رس . دشاب هدرک فیرعت میاهوم
متخ ههاریب هب میاه هطبار مراذگب متساوخ یمن و

. منک ضوع ار فرح ریسم مدرکن یعس یتح . دنوش
. دنام یم یداع ال ماک دیاب وج

و ردام یاحیرفت نیرتگرزب زا یکی نم رظن زا -
دروم رد نداد رظن و ، هاگشیارآ هب نتفر ، یرتخد

... تس هگیدمه هفایق و تخیر

؟ هدش یروط نیا تردامرظن اب سپ -

نامیرتخد و ردامزیگنا تفگش و هداس زور نآ دای هب
... موهوا : مدز دنخبل

... مرایم نامیا شهب مراد : درک همزمز

خال رد یلوق . دوب هاد شدوخ هب یلوق مه وا اال متحا
... نم لوق تهج DONYAIEف

M
AM

NOE



هدوب هقیلس شوخ تردام هزادنا هب مهوت مراودیما -

... یشاب

هسوب نآ و . مداتفا دیعس هاگن یناغارچ دای هب
. دوب هتشاک نم هنوگ یور رکشت باب نم هک ینیریش

تسوپ و نیتم هب اعقاو یبارش یاه تی ال یاه نآ
. دمآ یم شدیفس

... مدوب تفگ یم هک دیعس الی معلا سکع -

... نیشاب هتشاد یبوخ هطبار دایم رظن هب -

یاقافتا نیرتهب انوا : مداد مندب هب یسوق و شک
... نایند

مه و ، نوشیراد هکنیا تباب مه ... تارب ملا حشوخ -

ونوشردق نوشیراد هک حاال نیمه هک تباب نیا DONYAIEزا
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زا یلیخ ، یرب یم تذل نوشدوجو زا و ینود یم
یتقو و ، ننک یمن ادیپ وتخانشو سناش نیا امدآ
... هدش رید هگید هک نش یم عوضوم هجوتم

یاه لولس کت کت اب ، متشوگ و تسوپ اب ار شفرح
و ناسآ ار تخانش نیا مه نم . مدرک یم کرد مندب
هتفر گرم یاپ ات دیعس . مدوب هدرواین تسد هب نازرا
. مدرگرب ناششوغآ هب هرابود نم ات ، دوب هتشگرب و
. دنک میلقنم تسناوت یم اهزور نآ دای مه زونه

... هتسرد -

هک یدنبرمک مدرک یعسو مداد نوریب هب ار مهاگن
مک مک . منک دازآ یمک ار نآ و مهد یزاب ار دوب مرود

. دمآ یم قئاف می ژ رنا رب تشاد یگتسخ

ور تنیدلا و ادخ ... یرادن وسناش نیا هک مفساتم -

... DONYAIEهزرمایب
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... منونمم -

، چیه هک سناش : دیوگب ات دیشک لوط یا هیناث دنچ
... مرادن مه هرطاخ یتح نم

نیتم ناهدزا ار ناش هصق زا یمک اما ، هن ار شا همه
زا رتزیگنا مغ و . دوب یزیگنا مغ هصق . مدوب هدینش

. دوب هلمج نیا نایب ماگنه وا نحل ، نآ

... مفساتم -

و ازور : درک هاگن ار نوریب نم لثم هک ، نم هن راب نیا
نوشیلا خ یاج هک دوب یدایز تخس یاه هظحل

... دمویم مشچ هب یباسح

تسد . دوب هدش تخس شتروص و هداج هب شهاگن
. مدرک سمل نامرف یور ار شتسد تشپ و مدرب DONYAIEولج
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یلست اروا دناوتب هک دش یمن ادیپ یا هملک چیه
و بسچلد ، کنخ یهاگنابش میسن ، ردام و ردپ . دهد
راب کی طقف وت ِخیرات لوط رد هک دندوب یشخب افش
و دنداتفا یم راب کی هک ییاه قافتا . دندیزو یم
... دوبن زیچ چیه رگید ، دندش یم مامت یتقو دعب
یتح وا هک ... هرطاخ یتشمو ... ترسحزجزیچ چیه
هچ منک روصت متسناوت یمن . تشادن مه ار اه نآ

هچ . هدش ناشدنمزاین ییاه بش هچ . هدیشک یدرد
ییاه لد و رد هچ . هتشگ ناشلا بند شمشچ ییاهزور

نیتم ندوبن روصت ... هدنام روگ هب هدنز شلد رد
شیگتخاسدوخ . دوب روصت دح زا رت کاندرد

. دوب یندوتس

کون یور و دمآ نوریب متسد ریز زا شتسش تشگنا
ما هدش رواک یاه نخان یور ابیرقت ، مناتشگنا
دیاب هک دمآ مدای . درک شزاون ار اه نآ . تسشن

... مشکب بقغ ار DONYAIEمتسد
M

AM
NOE



لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

62_ تراپ #

اما : دنزب سپ ار شراکفا دهاوخب راگنا . داد ناکت رس
و گرزبردپ و ردپ هک میدوب سناش شوخ

همطل نوشیلا خ یاج نتشاذن و ندوب تگرزبردام
، دش یم هک ییاج ات انوا ... هنزب نومیگدنز هب یدایز

... ام یارب ندرک مک وتبیصم نیا راب

یارب . تشادن ندش زاب دصق کیفارت . درک یم DONYAIEمهاگن
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رب و رب طقف مه نیمه یارب . متفاین یا هملک مه نیا
نآ یگدنز یاه هعیاض ناربج بخ . مدرک شیاشامت
هدش مامت نارگ یمک ، نم مه دیاش و نیتم یارب اه
زا دش یم هن و ملا حشوخ میوگب دش یم هن . دوب
نامز نآ رد وا لا ح ره هب . مشاب ینابصع وا تسد

... هدوبن شیب یا هلا س هس - ود کدوک

! ایتوت -

... دوب وا یور مهاگن

نم یارب لقادح ... هیبوخ یلیخ درم تردپ -

... هدرم نیرتگرزب

نیا زا شینیب . مداد همادا وا خر مین هب مهاگن DONYAIEهب
M
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شهاگن خر مامتزا هک دوب ینامززا رتدنلب یمک هیواز
زا شا ه رهچ . تشاد مه یکچوک سوق . یدرک یم
. دوبن یراتسا رپوس صقن یب یاه هرهچ تسد نآ

... هتشاد یتخس هتشذگ و یگدنز : داد همادا مه وا
یتذل چیه شیگدنز و رمع زا شدوخ مگب منوت یم
نارگید ندرک لا حشوخ فقو ور نوا همه ... هدربن

... هدرک

... هدوبن نم مهس رمع و یگدنز نوا زا زیچ چیه -و
ونوا ، نم مشخ ندرک مک ضوع افرح نیا دایص

چیه ترهاوخ و وت لا بق رد نوا ... ننک یم رتشیب
هب نوا هک مدوب یسک نم اما ، هتشادن یتیلوئسم

... دوب هدروآ شدوجو

... دوبن یبوخ طیارشوت ، دموا تردام یتقو -

یم یتخس لحارم هب تشاد هزات هزات شیرامیب
... راچد شونهب میفرط زا و DONYAIEدیسر
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دروم نیا رد تاهاب مرادن تسود ... افطل هدن همادا -

لا ح ره هب ... منک تتحاران ماوخ یمن ... منک ثحب
یمن لیخد عوضوم نیا وت ور وت ناونع چیه هب نم

... ارجام نیا زا نومب رود افطل ... منود

یم هک دوبن یزیچ نامه نیا اقیقد ... دش تکاس
ار هبزور بناج هک متساوخ یم طقف . متساوخ

ارم میقتسم ریغ ِتاملک هفافل رد متساوخ یم . دریگن
یم نمزا یسک هک راب ره . دنکن مهتم یرهم یب هب
نیا ملا ح ، منک ارادم هبزور اب رتهب یمک ات تساوخ

مدوخزا روط نیمه مه ار هبزور یاهرهاوخ . دوب
یا هتشذگ هچ نم دنتسناد یمن اه نآ . مدوب هدنار

نابرهم ناشردارب اب هک دنتساوخ یم طقف . مراد
. مشاب

دیاب هک یتخس قافتا نآ . مدیشک متروص هب DONYAIEیتسد
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یم مدوخ . دوب هداتفا ، دوش بارخ ملا ح ات داتفا یم
. مراذگب رس تشپ ار نارحب نیا تسا رارق متسناد

یمن طقف . منکب ار راک نیا هک متساوخ یم ینعی
یم یعس نارگید هک مه یتقو ... روطچ متسناد

راکو متفرگ یمولا ، دنزیرب شتآ یور بآ یمک دندرک
. دش یم رتربارخ

ره رطاخ هب هکنیا ... مدز یم داد دیابن دیشخبب -

هیجوت هتفرگ هدیدان ونم شرتخد یتح ، یعوضوم
و عوضوم نیا هنک یم مینابصع ... تسین یبسانم

... هگ یم ونیا هک یسک ره

ار نآ و تشاذگ نم تسد یور تسد وا راب نیا
. درک شیاهر مه دعب . درشف

... منک تتحاران متساوخ یمن منم ... منک یم کرد -DONYAIE
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نم یارب ، هروفنم وت یارب هک ردقنومه هبزور بخ اما
تدش هب مه وت مرظنزا مگب دیاب و ... هگرزب و زیزع

... یتسه یمارتحا لباق و ینتشاد تسود تیصخش
مه زا هکنیا هب تبسن مشاب توافت یب منوت یمن
تذل مه دوجو زا تدش هب دینوت یم امش ... دیرود

رب هو عال ... دییایم رد بآ زا یبوخ یاتسود ... دیربب
وت یارب هبزور یاه یتحاران و اه تالش دهاش هکنیا
طقف ... مدب صیخشت مه وروت درد منوت یم ، متسه

هتشاد همادا همادا هفرطود درد نیا ماوخ یمن
... هشاب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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اما ، تسین روفنم نم یارب هبزور : متخادنا نییاپ رس
اهامش هک ییازور هب منوت یمن ... تسین مدوخ تسد

رکف ، هدرک شومارف ونم و هدیشک شوغآ هبور
نم نارگن تقو چیه هک هلا وس یاج مارب ... منکن

هچ راچد هنکمم نم هک هدرکن رکف تقو چیه ؟ هدشن
هداتفا ریگ یطیارش هچ وت هنکمم ؟ مشاب یتشونرس

؟ هن ای مراد مز ال کمک هکنیا ای ؟ مشاب

یتفگ حاال نیمه اما ... منود یم وت اال وس باوج -

شدوخ زا یر یمن ارچ ... منومب رود و منکن تلا خد
؟ ور انیا یسرپب

... ارچ متسناد یمن اقیقد مه مدوخ . متخادنا هناش
زا ، دنکزاب ار فرح رس تساوخ یم هبزور هک راب ره
و دوخ یب تمواقم روج کی . متفر یم رد DONYAIEشریز
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وا مراذگن دش یم ثعاب هک دوب مدوجو رد یضرم
تال همه نیا دیاش نیتم لوق هب . دنزب ار شیاه فرح

. متسناد یمن یفاک وا یارب ار باذع و ش

رتدوز اتصرف اتقو یضعب ... ایتوت شاب بقارم طقف -

نکن رکف ... نر یم تسد زا یشرظتنم هک یزیچ زا
دبا ات هرارق ، هدرک لوبق ودنویپ نوا تردپ هک حاال
یا هظحل هنود یمن سک چیه ... هنومب ایند نیا وت

دهاوخ یقافتا هچ نارگید و شدوخ یارب دعب
... داتقا

زا لا حشوخ نم و . تشذگ توکس هب یا هقیقد
مدای : متفگ ، درادن ار مندرک تحیصن دصق رگید هکنیا

... هنوم یم

داتفا میاه مشچ هب هک شهاگن . دز ینابرهم دنخبل
یم نوخ تامشچزا هراد امسر ... هوا هوا : DONYAIEتفگ
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... هکچ

... هتفرگ درد مرس یمک -

دصق کیفارت نیا اه حاال حاال هسر یمن رظن هب -

... یدنبب وتامشچ مکی هرتهب ... هشاب هتشاد ندشزاب

فرب . مدرک هاگن ار نوریب و متشاذگ یلدنص یور رس
تیذا مهوت : مدرشف بل ... دوب هدشرت نیگنس

مدوخ ... تتخادن یم تمحز وت دیابن هبزور ... یدش
... مدمویم

یباسح هبزور : درک هاگن ار متروص مرازه راب یارب
تفگن نوا اما ... دوب هدش تنارگن مشرخآ و گنت لد
ندید هب مدرک تداع ... مدموا مدوخ ... تلا بند مایب

... تزور ره

نیا ریگرد مرکف ، شمدید لا نیمرت رد هک لبق یتعاس
نآ رد ردارب ود وا زج نم ؟ وا ارچ هک دش عوضوم
ملا بند دوب هتساوخن اهنآ زا هبزور ارچ . متشاد DONYAIEهناخ
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؟ دنیایب

یتسناد یمن هک دوب تخس یاه فرح نآ زا شفرح
راک نیا متسناد یمن . یهدب ار شباوج دیابروطچ
رس هک تسا شیلبق یاه فطل هب هیبش یزیچ مه
میدمآ یم جرک هب و تشاد یم رب هناخ زا ارم شهار

اب هک نامزور ره ریخا یاهدمآ و تفر نیا هیبش ای ،
زا یکی ای ، میتشگ یم رب و میتفر یم جرک هب مه

؟ دوب هدمآ نم لا بند هب و هدرک اهر ار شراک نارازه

یزیت و دلبراک لیکو ، زور زا تعاس نیا رد اعطق
نداد ماجنا یارب یمهم و دایز یاهراک وا لثم

همه هک منکب ار مش تال مهزاب مداد حیجرت . تشاد
. دنامب یداع و نیتور زیچ

... یتفیم تمحز وت هشیمه ... نونمم -DONYAIE
M

AM
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نداتفا مه یور ربارب رد ار متمواقم هکنیا زا لبق و
لیمکت وتفطل افطل : متفگ مهد تسد زام یاه مشچ

منوتب نم هک ورب دیرخزکرم هی هب هنوخ کیدزن و نک
. منک دیرخ مکی

؟ یگتسخ همه نیا اب : درک مهاگن بجعت اب

... هنک مریس هنوتب هک مرادن هنوخ وت یزیچ ابیرقت -

... ینک ریس وتدوخ فرط نوا ینوت یم املسم -

دیرخ تارب هک یتسرفب ور یکی ینوت یم شدعب
... هنک

تداع ایگدرورپزان روج نیا هب نم : مدز دنخبل
ال صا ... منک یم وماراک مدوخ ... دایم مکقلق ... مرادن

یم یگدنز اهنت و کت غاب نوا هت مراد نیمه یارب
... منک

ینوت یمن یتح یگتسخ زا ... هنک یم قرف االن یلو -

... نایم شکو ینک ادا تسرد وتاملک

دوخ ... مدرگرب مدوخ هرابود مروبجم ، ونم یربن هگا -DONYAIE
M

AM
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... یناد

... داد ناکت رس ندیمهف یانعم هبو دز یدنخبل

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

64_ تراپ #

دعب هک دوب یزیچ نیلوا اهر دیفس یاه نادند فیدر
یم شتروص مامت اب هشیمه وا ؛ مدید رد ندرک زاب زا

هیرگ شناج مامت اب ، دوب نیگمغ مه یتقو . DONYAIEدیدنخ
M

AM
NOE



. درک یم

بوبحم و ینارفعز الت کش یاه هتسب نآ زا یکی
یراک انیم یلوکشک نآ یور و تشاد تسد رد ارم
روضح . دوب شرس تشپ روهام . تشاد رارق هدش

ار شرکف . درک مریگلفاغ روهام رانک تسرد رایناز
.. منیبب اجنیا ار وا مدرک یمن

. متفر رانک رد یولج زا و مداد ار اهر سالم باوج
هدید یارب ار شتروص و دوب رپ اهر یاه تسد
تسد ندرک کبس یارب هک اهر . دروآ ولج یسوب

و متفرولج . دوب میور شیپ روهام ، تفر رانک شیاه
... یدموا شوخ :سالم... مدرک زارد تسد

ونیتم : دیشک شدوخ تمس هب ارمو تفرگ ار متسد
یرس هی ماجنیا هر یم تدای هگید ینیب یم

... یراد تیلوئسم

زور ره ، مدوب هدنام نیتم شیپ هک یزور هد تدم DONYAIEرد
M
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. مدناوخ یم ای مدینش یم ار شیاهرغرغ ای

مه رد ثعاب اردص ندید ، مدش ادج هک روهام زا
تمس هب ار متسد هک یلا ح رد . دش میاه مخا ندش

، متفگ یم دمآ شوخ وا هب و مدرک یم زارد رایناز
سال . مدرک اهر مه دعب و روهام راثن ار ما هرغ مشچ

مدیدج یاه نامهمزا و متشاذگ خساپ یب ار اردص م
. دننیشنب ات متساوخ

نامندیسر اب هک دایص و دوبهب و دارهب ندید اب اهر
و سالم لا ح رد و ، دندوب هداتسیا اپ رس ، اه لبم هب

مهاگن دندوب اردص و روهام و رایناز اب نداد تسد
. متخادنا هناش . دز یکمشچ و درک

یارب هک دش هجوتم دایص دیرخ عقوم ، لبق زور
و هدز گنز دارهب حبص و . مراد نامهم زورما

. دوب هدرک توعد ار DONYAIEناشدوخ
M
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هنو ناشمسا اب طقف ار همه نآ رد هک هفراعم زا دعب
هب ، مدرک یفرعم ، دنتشاد نم اب هک یتبسن اب

. منک عورش یاچ اب ار مییاریذپ ات متفر هناخزپشآ
دصق هب یتقو و متشاذگ رتناک یور ار ینیس

هنیس هب هنیس اردص اب ، متشگ رب اه ناجنف نتشادرب
مشچ هب ار مهاگن و متشادرب بقع هب یمدق . مدش

. متخود شیاه

... دیشخبب -

؟ اجنیا یدموا ییور هچ اب -

... هایس یور اب -

یمن اجنیا ... یرب دیاب ، هنک یمن یقرف اما ... هبوخ -

... تماوخ

یکی یدز یکی ... یتوت شابن تخسو تفسردقنیا -

؟ هیچ هساو انداد شک نیا هگید ... DONYAIEیدروخ
M
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هیرک یاه فرح نآ نتفگ زا دعب هلصاف بال زور نامه
له اب شا هدش لش تسد . دش نامیشپ و تکاس

رد و دش ادج میولگ زا ، داد وا هب روهام هک یمکحم
و تریح اب تفر دوب هدز شدوخ هک یفرح تهب
نم اما . دز ادص ار م مسا هناهاوخرذع و ینامیشپ

ناکت شیارب یرس و مدرک شهاگن ترفن اب طقف
یمن نم هتشذگ زا چیه هک اهر هب مه یهاگن . مداد

یتشادرب هچ رایناز و وا مناد یمن . متخادنا تنساد
مدوب راودیما اما . دندرک ، دوب هدز وا هک یفرح زا
رتهب رد اهر هب اردص و نم برخم یاوعد لقادح

. دشاب هدرک کمک قشاع هن و یعقاو یاردص نتخانش
تفرگ ار میوزاب اردص قاتا نا زا مندش جراخ زا لبق

و ناکت ار متسد . دناوخ سامتلا هب هرابود ار ممسا و
تقو ره " متفگ روهام هب ور . مداد له بقع هب ار وا

..." مدرگرب نک مربخ تفر اجنیا زا یضوع نیا
و دز گنز روهام مه دوز یلیخ . مدز نوریب هناخزاو

امرس زا لبق تسا رتهب و هدش یلا خ هناخ هک تفگ
DONYAIE
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. مدرگرب هناخ هب مسابل ال کی هطساو هب ندروخ

مکی مدوب تاج ... یتشاذن نومنیب یتمرح چیه وت -

زا االن نیمه و مدش یم لئاق مرورغ یارب شزرا
ومرس هگید تلا جخ زا لقادح ای ... متفر یم اجنیا

... منک هاگن فرط یور وت مدرک یمن دنلب

ات تارب نومیتسود ینعی ... یتسین نم یاج یلو -

اوعد هی اب ؟ اوعد هی هزادنا هب ؟ هراد شزرا دح نیمه
؟ مینک شمومت هرارق

یاوعد متشاد زور نوا نم ... اوعد ات میراد اوعد -

راک یچ وت ... متفرگ یمور امش یشوگرخ باوخ
یدرمان جوا وت تسرد و ایجاب ناخ هلا خ لثم ؟ یدرک
تمسق نیرت راب مرش و نیرت خلت ور یتشاذگ تسد

... نم یگدنز

هگم ؟ یدرک نم اب وت هک تسین یراک نومه نیا هگم -

هدافتسا اهر ندرکرود یارب نم یافعض هطقنزا DONYAIEوت
M
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؟ یدرکن

میاه نادندو مدرک شهاگن ین ال وط یاه هظحل یارب
و دمآ میاپ هب اپ مه وا ... مدیباس مه یور مرن ار

... تشادن یا هدیاف . درک مهاگن هناراکبلط

مگب یچ ... هرادن هدیاف تاهاب ندرک ثحب ... یقمحا -

یمن نم هب یزیچ اهر و وت ندش ادج زا یمهفب ات
؟ هسر

؟ ینک یم وراک نیا یچ هساو سپ -

نم نکن بارخ ومبش نوریب ورب اردص نوریب ورب -

... مینک اوعد هرابود ماوخ یمن ، مراد نومهم

... یتشآ مدموا ... مدموین اوعد یارب نم -

االن؟ هیچ فیلکت ... منک یتشآ ماوخ یمن نم -

تسد هگم ... ینکن یتشآ ینکیم دوخیبوت : دمآ DONYAIEولج
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... هتدوخ

یمن ارچ : مدز شسپ تسدود اب . دنک ملغب هک دمآ
زونه و متحاران تزا دایز یلیخ و ادج نم ؟ یمهف

نوریب ورب ... هدشن مک میتحاران زا یا هرذ یتح
... اردص نم هنوخزا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

65_ تراپ #

هربخ هچ ینک یم رکف مشک یم وتزان نم یه قمحا -

شمه یراد یعس هک متحاران وت تسد زا منم بخ DONYAIE؟
M
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.. اهر و نم نیب یزادنب شیتآ

اب ومدز نم هک ییافرح ... یتحاران هک منهج هب -

نوریب ورب ؟ ینک یم هسیاقم یدرک تدوخ هک یراک
شدب یسک هگا ارمع ... یتحاران هگا هنوخ نیا زا

... دایب

! اه هچب -

هداتسیا هاگردرد هک میتشگرب ییاهر تمس هبودره
. دوب

... رو نوا دایم نوتادص -

دیرپ باال اهر یوربا . میتفگ مه اب ود ره ار " منهج هب "

... مورآ : درک شرس تشپ هب یهاگن و

یک ... اهر ربب اجنیازا وروعشیب کدرم نیا رادرو -DONYAIE
M
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؟ اجنیا شنیرایب نیرادرب دوخ رس دوب هتفگ نوتهب
هظحل هی یتح ماوخ یمن متفگن تهب راب هد نم هگم
انوا شیپ ماوخ یمن مراد نومهم نم ؟ شمنیبب
... هش ردکم نوشرطاخ و دایب شیپ یتحاران

یا هگید نومهم مام زا ریغ هب میتسنود یمن -

... دیشخبب ... مینومدوخ مزاب میدرک رکف ... یراد

ندید . میایب مدوخ هب ات دوب یرگنلت اهر مولظم نحل
، زیچ همه هک دوب هدرک بارخ ار ملا ح نانچ اردص
ار یگناخ بحاص عوضخ و یزاون نامهم هلمج نم
مارآ ات مدیشک میناشیپ هب یتسد . دوب هدرب مدای زا

. موش

... مایم مزیر یم یاچ االن منم ... دیرب -

... مر یمن اج چیه ینکن یتشآ ات : دمآ رتولج اردص
... هدن ششک ... متفگ نم میکی یتفگ وت DONYAIEیکی
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؟ مدز فرح خاتسگ و هنایشحو وت لثم اعقاو نم -

هک مزوس یم نوتارب ؟ مدز فرح تندنوزوس یارب
یمک هطساو هب متساوخ یمن ... منز یم فرح
ادرف و نینک لمع و نیریگب میمصت نیسوتیسکا

هزادنا هی هب نوتود ره ندید همدص ... نیش نومیشپ
... هنک یم ضیرم و تحاران ونم

نیا نکمم نحل نیرتدب اب نک لوبق یلو ... منود یم -

... ید یم نوشن وتنتخوس

. دندوب هتفگ مه نیتم تیاهن رد و روهام ، اهر ار نیا
بلغا ... شمدینش یم هک دوبن مه راب نیلوا و

رد مدنت نحل زا ، مدرک یم داقتنا اهنآ زا هک یدارفا
ار متین سکع باوج ارثکا و دندرک یم هلگ راک نیا

. متفرگ یم اهدقن نیا زا

؟ یتشآ : دروا ولج تسد

مینابصع : متفرگ ار میور و مدز هنیس هب تسد
... دعب یارب شراذب ورب ... DONYAIEاردص
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ات مراد یم تهگن اجنیا بش ات هدش ... مر یمن -

... مینکب او ونوماگنس

امش راک هب یراک هگید نم ... تسین راک رد یگنس -

نوتدوخ رس نیراد تسود یی بال ره ... مرادن اتود
... نیرایب

؟ یتشآ حاال ... اطلغ هچ -

: درک راکش ار مهاگن . مدرک شهاگن مشچ هشوگزا
... یرهق ماهاب هش یم درخ مباصعا ... نک شمومت

... متحاران تزا زونه -

... تلد زا مرایم رد -

نهد کاچ یب یاروعشیب لثم هشاب ترخآ هعفد -

... ینز یم فرح ماهاب

ود ره هل ال یدنه یاه ملیف مسر هب و درب تسد
... هش یمن رارکت هگید ... مدرک طلغ : تفرگ ار ششوگ

... DONYAIEلوق
M
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. تفرگ متروص ولج هرابود هک مدرک هاگن شتسد هب
متسد و مدش میلست تیاهنرد . دادش ناکت هناربص یب
... شنوبرق :آ دز دنخبل . متشاذگ شتسد نایم ار

شا هنیس یور تسد ، دنک ملغب ات دمآ ولج یتقو اما
طقف ... متحاران زونه متفگ ... ینکن لدور : متشاذگ

... نوریب ورب حاالم ... میتسین رهق هگید

منک یم عفر متیتحاران : تشاذگ بقع هب یمدق
... یناور هدش گنت تارب ملد ... هلکشوخ

نآ ات هک اهر یلو دش جراخ اردص و مدادن ار شباوج
هیکت و هداتسیا هشوگ کی تماص و تکاس عقوم

دنلب یادص . دنام ، درک یم نامیاشامت رتناک هب هداد
: درک یم یهاوخ رذع عمج زا هک مدینش ار اردص
هک دوب ییازیچ هی باال... تفر نومادص هگا دیشخبب
ههام هی ... دش یم لح هدیرپ رو نیا و نم نیب DONYAIEدیاب
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... هدروآ رد نم راگزور زا رامد

و روهام هارمه مه دوب ناتسرامیب رد هبزور یتقو
. مدرک شلحم مک مه زور نآ نمو دمآ اجنآ هب اهر

. دوب هدیشک لوط هام کی زا رتشیب نامرهق

ناجنف اهر هلصاف نیا رد . مدنام رمک هب تسد یمک
یهاگن . دوب یاچ نتخیر لا ح رد و هدرک ادیپ ار اه

؟ یرادن اذغ : دیسرپ و درک فارطا هب

دنت نحل تباب دیاب داتفا مدای هزات لومعم قبط
. مشاب هدنمرش مشیپ یقیاقد

ماال ساالد ... مدیباوخ رهظ ات ... مدوب هتسخ یلیخ -

... مداد شرافس ور اذغ اما مدرک تسرد مدوخ ود

یم مومت نورگ ... بخ تکمک مدمویم یتفگ یم -DONYAIE
M
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... مه اب میدرک یم تسرد یرضاح زیچ ات دنچ ... هش

یرادن رسدرد مک وت : درک یم ما هدنمرش شینابرهم
هنوخ جرخو ارسدرد زا ال عف مدعب .. هک هنوخ وت

رب ییاج هب منک جرخ وراب هی نیا حاال ، مدش تحار
... هروخ یمن

دوز . دش یم لا حشوخ تحار . دوب نیمه اهر
اهر . دیشخب یم یهاوخ رذع یب . درک یم شومارف
یم بوخ هک یلا ح رد . تشادن ینایصع چیه راگنا
و تسد ییاه تیدودحم هچ اب یگدنزرد متسناد
ار وا هک تخادنا یم یسک دای ارم . هدرک مرن هجنپ
مان هب ینز . مدوب هدینش ار شفیرعت اما ، مدوب هدیدن

هدینش منرت شتسود نابز زا ار شفصو هک منرت
هنوگ یور لکش دب و گرزب مخز کی اب یرتخد . مدوب
مررکم یاهدمآ و تفر و ناتسرامیب رد وا اب هک شا
رپ یمک اریخا هک یرتخد . مدوب هدش انشآ اجنآ هب

. دوب هدش DONYAIEگنر
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... ابوخ ژن هتسدوت یتفر ... هگید هرآ -

... ریگبزاگ وتنوبز ... وزور نوا هراین ادخ ... هوا -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۶۶_ تراپ #

ار نآ مدرک یعس و مدرک میظنت ار یشوگ مر آال نامز
؛ مراذگب لوسنک یور مدوخ هب هطقن نیرترود رد
، لیابوم یاه یشوگ جاوما دروم رد ردق نآ نیتم

، زغم یریذپ بیسآ و ، شوماخ تلا ح رد یتح
DONYAIE
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رادشه جاوما نیا ربارب رد ، باوخ عقوم صوصخب
هدرک ساوسو راچد دروم نیا رد مه ارم هک دوب هداد
سال تباب مینارگن هن ، ندرکرود نیا لیلد اما . دوب
هرابود ندرک زاب یارب ندشن هسوسو هک ، مدوخ یتم
و تسپ نیرخآ هرابود ندید و هاگشزومآ جیپ

. دوب شا یروتسا

هنحص نآ تاظحل همه زا هک یا هداعلا قوف پیلک
هب ار شجنرآ و هتخادنا اپ یور اپ دایص نآ رد هک یا
شا هراشا و تسش تشگنا و هداد هیکت لبم هتسد
یم مرظن هب رت صاخ ، دوب هدرک هناچ هاگ هیکت ار
دوب شا هدش کیراب هاگن لصا رد ؛ میوگب رتهب . دمآ
یم رظن هب پیلک نآ شخب نیرت صاخ نم یارب هک

.... دمآ

یم ملد . منیبب هرابود ار شهاگن تساوخ یم ملد
اما ... هن ای ما هدرک شریبعت تسرد منادب تساوخ

. منک تسرد مدوخ یارب یدیدج هغدغد دوبن رارق ؛ DONYAIEهن
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میاکتم ریز ار متسد . مدش زاب قاط و مدیخرچ
لز هب یا هق عال یلیخ ؛ مدروآ باال ار مرس و متشاذگ
رکف دوب هتشذگ هک یبش هب . متشادن فقس هب ندز

... مهدب نآ هب یزایتما متسناوت یمن هک یبش . مدرک

فطل هب ، اردص اب میوگم وگب زا دعب تعاس ود
رس هب رس هتبلا و وا یاه یفرحرپ و اه یخوش

کیرش اه نآ رد مه ار دارهب هک نم اب شیاه نتشاذگ
هدمآ رد هیلوا دامجنا و یبیرغ نآ زا عمج ، دوب هدرک
ره ؛ متشاد هلصاف مریگلد یاوه نآ زا مه نم . دوب
اهاذغ ، دوب هدمآ رد مبوبحم یاه الت کش هت هک دنچ
نولیو زا یا هقیقد راهچ پیلک کی ام و دوب هدیسر
. میتشاد راکدوخ اب نم یطاطخ و روهام یزاون

زیم یاه یلدنص و دوب کچوک اتبسن مدیدج هناخ
یور ار اهرسد و اهد ساال و اهاذغ ؛ مک میروخ اذغ

روط نآ ار شباقشب یسک ره یلو میدوب هدیچ DONYAIEزیم
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تشاد تسود هک اج ره و هدرک رپ تشاد تسود هک
و مدنارذگ رظن زا ار مباقشب تایوتحم . دوب هتسشن

مباختنا . متفرگ هدید ان ار زیم رس یلا خ یلدنص ود
یلا خ یاضف رد هدش شخپ یاه نسوک یور نتسشن

نتسشن نم ، دوب هنیموش کیدزن . دوب اه لبم نیب
فابتسد شرف کی و ، متشاد تسود ار نیمز یور

نم ات دوب یفاک اه نیا همه ؛ دوب نهپ اجنآ نمکرت
هناخ نیا زا تمسق نیا رد ار مزور و بش رتشیب

. منارذگب

یاه کلتم باوج و متشاذگ زیم یور ار مباقشب
: مداد ار اردص

سدنهم و رتکد و هدنناوخ دیرب امش هرارق هتفگ یک -

؟ مریگب دای یزپشآ هنوخ منیشب نم و دیشب

: درب باال میلست تسد اردص

یزپشآ لا حرد ور وت هک هرادن وتأرج نیا سک چیه -

شدای داوخب تزا هکنیا هب هسرب هچ هنک روصت یتح
نومدوخ ام ، نکن هدولآ وتفیثک نوخ امش ... DONYAIEیریگب
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... مزیزع میتفرگ دای یزپشآ

: مداد ناکت ار مرس

... هبوخ -

؛ دهد همادا شیاه یفرح رپ هب اردص متشاذگ و
روهام هک ار یپیلک ات متشادرب زیم یور زا ار ملیابوم
لوق هب . منیبب ، دوب هداد هناخ یاضف ندید زا دعب

هب و شهاگزومآ غیلبت یارب یرنه پیلک کی شدوخ
... ما ین ال وط تبیغ ناربج مسر

و هنیموش زا یریوصت اب نام یا هحفص راهچ پیلک
شتآ یاه هلعش نایم اه بوچ کیریچ کیریچ

همین ددم هب نآ زا دعاصتم رون و دش یم عورش
رظن هب زیگنا لد و مرگ یباسح ، اضف ندوب کیرات

. دمآ یم

نیا شخب نیرتزیگنا ناجیه هنیموش نیا نم رظن زا
، دش یم باسح ینایعا و گرزب الی یو یتح و DONYAIEهناخ
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. عورش یارب باختنا نیرتهب و

نینط اضف رد زان ههلا کالم یب یاون دعب هیناث دنچ
و هایس یهام هنیموش زا رترود یمک . تخادنا

و هتسب ار شمشچ شصوصخم یاج رد میولا مشپ
ندیمهف زا دعب گرزب اقآ دروخرب . دوب باوخ تسم

ا متحا ؛ دوب مدای زونه ، مراد یگناخ ناویح کی هکنیا
دحلم کی اب هبرگ کی اب یتسیزمه رطاخ هب ارم ال

. درک یم مهاگن روط نآ هک تسناد یم زارت مه

ههلا گنهآ و دندوب شنولیو و روهام یدعب ریوصت رد
هتخاون نکمم تلا ح نیرت هداعلا قراخ اب نانچمه زان

منک سح هک دش یم ثعاب ما هق عال دیاش ... دش یم
دیفس نهاریپ رد هدیشوپ هک زیگنا تفگش یانعر نآ
اپ یور اپ ، هتسشن لبم هتسد یور ، هایس راولش و
ههلا ، مات یتاساسحا و هتسب ینامشچ اب و هتخادنا

و تهبا رپ هدازهاش کی زا یلیثمت ، تخاون یم ار زان
مدوبن نم اهنت اما ... یعقاو و هوکش اب ؛ تسا قشاع
گنهآ نیا روهام هک مدوب هدینش نآ و نیا زا اهراب DONYAIEو
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هک دوب نیا شلیلد دیاش . دنک یم وداج ؛ دزاون یمن ار
ره زا رتشیب و تشاد گنهآ نیا هب یصاخ هق عال وا

. دوب هتخاون ار یدولم نیا یرگید یدولم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۶۷_ تراپ #

یسک دیاب هک ینامز تسرد . مدز قرو ار DONYAIEریوصت
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یور زا ریوصت رگید راب ، درک یم ندناوخ هب عورش
ار مدوخ شفرط نآ و درک رذگ هنیموش و یهام
هک یگنر یکشم تفاب نامه رد هدیشوپ ؛ مدید
یدیفس زر لگ ... دوب هدرک هریخ ار دوعسم نامشچ
زاب اهر دنلب یاهوم الی زا هک دوب مشوگ رانک مه

یاپ رانک . دوب هتسشن ، نم هاتوک یاهوم یور و هدش
نیمز یور یتنس یلمخم یاه نسوک یور رب درم کی
. مدوب نتشون لا ح رد ، هتسشن هنیموش هب تشپ و

ریز ِذغاک و راکدوخ و دمآ ولج کمرن مرن ریوصت
یاهزیاس رد عمش دنچ . دندرک رپ ار هحفص متسد

هلعش هیاس و دوب هدرک نشور ار مفارطا فلتخم
زا یشخب . دش یم دنلب و هاتوک ذغاک یور ناشیاه
هدنام یقاب قلخ لا ح رد نم و دوب ذغاک یور رعش
یم زان ههلا هناقشاع هک دوبن روهام اهنت . مدوب شا
ات . مدوب ذغاک و راکدوخ نآ قشاع زین نم . تخاون
مملق زیخ و تفا ره اب ، راب اه نویلیم دیاش هظحل نآ
یم ار یفرح هک راب ره . مدوب هدش سح نیا رد قرغ
ار غرم هملک هک یتقو "غ" یانحنا سپ رد ای ، DONYAIEمدیشک
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یم رپ فعش و روش رپ غرم نانوچ ، متشون یم
و نامز زا و متفرگ یم جوا و مدیرپ یم و مدوشگ

. مدش یم رود ناکم

یور نم رانک هک داد یم ناشن ار اهر ، یدعب ریوصت
شتسد کی هب ار شا هیکت و هتسشن نمکرت هچیلا ق
رارق شیاپ یور اه نسوک نآ زا یکی و دوب هداد

ار زان ههلا یاون مخ یرس و هتسب مشچ اب و ، تشاد
. دینش یم ناج مامت اب

یدرم هس و دز قاتا رد یرود دنک یتکرح اب نیبرود
هب ، دندوب هتسشن اشامت هب مارتحا اب و تکاس هک ار

نایم یوداج نآ و روهام مه زاب . دیشک ریوصت
. دندرک یزاون مشچ شناتسد

ناس هب مبلق دعب یا هقیقد هک دش هچ مناد یمن DONYAIEو
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دورف روآ تریح یتعرس اب ، دوب جوا رد هک یغرم
. درک رذگ دایص تروص یور زا هتسهآ ریوصت ؛ دمآ
اما . موش اج رداک رد مه نم ات تفر رترود نیبرود
لثم ؛ دوب دایص یپ . دوبن نم یپ نم ساوح رگید

و ذفان ار شهاگن نم و دوب هتخدنا اپ یور اپ روهام
شتروص زا یمین هنیموش رون . مدرک تشادرب قیقد
یدمع یکیرات نآ رد شرگید همین و هدرک نشور ار

اج نامه ، شیاپ رانک هب مامت تقد اب . دوب هتفر ورف
و باال شناگ مژ و درک یم هاگن ، مدوب هتسشن نم هک

و حرط چیه تاقوا رثکا لثم . دش یم نییاپ
نآ سپ رد منادب ات دوبن شیوربا ای بل یور ییانحنا

. درذگ یم هچ هاگن

زا دعب و دناخرچ شدوخ تمس ار نیبرود اردص
و نم ، هاگشزومآ یفرعم لوغشم ، یتم سال قاچ

؛ دربب بقع یمک ار ملیف هک تفر متسد . دش روهام
و منک رورم ار هیناث دنچ نآ هرابود تساوخ یم DONYAIEملد
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؛ ما هدرک تشادرب تسرد ار هاگن نآ هک موش نئمطم
عقوم هب اما ... نم یور زکرمتم و کیراب ، قیقد

. مدش شعنام

نامه هب هیبش یزیچ . مدناوخ ساوح یب ار نشپک
تسپ . دوب رتشیب ینشاچ اب هتبلا ، اردص یاه فرح

. مدش جراخ همانرب زا و مدرک یروتسا و کی ال ار
نتفرگ تسد هب لا ح رد و متشاذگ رانک ار یشوگ
یلبق یاج نامه رد هک مدرک رکف نیا هب ، ملا گنچ

یسررب ار دایص یلبق تیعقوم ات متشگرب . ما هتسشن
شهاگن ... هاگن نآ و . دوب اج نامه مه زاب وا و . منک
هاگن رد و ریگلفاغ ار مهاگن . دوب اج نامه مه

ار دورف تلا ح نآ مه زاب نم و درک سبح شدوخ
. مدرک هبرجت

دمآ یم رظن هب هک دوب یروط شنتسشن تیعقوم
ادخ . دنیبب ار پیلک نآ همه نم هارمه دشاب هتسناوت

DONYAIE
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دنچ هب ارم مدادن هزاجا متشگنا هب هک مدرک رکش ار
. دربب بقع هیناث

هک منزب شلوگ مناوتب مدوب راودیما و مدنادرگ رس
زیم ، نتسشن یارب روهام . ما هتشگ یسک لا بند

ندروخ اذغ رانک رد و دوب هدرک باختنا ار یروخاذغ
یم هرهب دوبهب و دارهب و رایناز اب یتبحص مه زا

: مدرب باال یمک ار میادص راچان . درب

وزرآ ، مونش یم وت نلویو اب وزان ههلا نیا راب ره نم -

هدنز نانب داتسا و ینسحم داتسا شاک منک یم
هداعلا قراخ نوشدوخ زا دعب وت کش یب ... ندوب

... یگنهآ نیا هدنزاون نیرت

تمسق زا و درک تشم ار شتسار تسد روهام
و دیبوک شپچ هنیس یور راب دنچ ار نآ تسش

فرح دییات رد هک دش هیقب یاه فرح ِترپ ْشساوح
. دنتفگ یم یزیچ نم

هب کیدزن هلصاف زا هک ییادص هب تفر مساوح نم و
DONYAIE
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: دیسر مشوگ

لا ح هب ات هک یتسه یا ههلا نیرتابیز وت کش یب -و
... هتشون ورعش نیا

زا ار شا هزم ، دوب میاه نادند نایم هک یتشوگ هکت
یلبم ولج زیم یور ار شباقشب . متشگرب . داد تسد
و وناز یور جنرآ . دوب هدش مخ نم هب ور هتشاذگ

. تشاد تسد هب گنر هایس هباشون زا یماج

؟ یچ -

یروط راب نیا اما . دوب هدرک فیرعت نم زا مه ال بق
یمن هک دوب هدرک هدافتسا یتاملک زا و دوب هتفگ

نم زا اهر راگنا هک مهدب یروط ار شباوج متسناوت
راب نیا ... ییابیز و ههلا نوچ یتاملک ؛ هدرک فیرعت
متروص هب ناشندمآ و میاهوم لدم دروم رد رگید
. دوب هدناوخ ههلا کی ارم امیقتسم . دوب هتفگن

: دروآ باال ار شا هراشا تشگنا

... اجنیا یراذب ونیا دوبن مز ال میلیخ مگ یم -DONYAIE
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؟ یچ -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۶۸_ تراپ #

هب راداو ارم هک یزیچ ، هتفگ هچ مدوب هدینش
هب مَکَش و دوب شنحل ، درک یم اه لا وس نآ ندیسرپ
دش ادج نم زا یا هظحل یارب شهاگن . مدوخ شوگ
زج ییاج مستناوتن اما نم . درک هاگن فارطا هب و
یزر یور و دمآ باال شتسد . منک هاگن ار وا DONYAIEتروص
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: تسشن ، دوب میاهوم یور زونه هک

... نم هب شیدب ونیا هرتهب مگ یم -

ار رس لگ و دیشک ار شندب ؛ مدرک لا بند ار شتسد
هتفر باال ییاهوربا اب . درک اج شراولش بیج لخاد

: مدیسرپ

؟ ارچ -

... منارگن -

؟ یچ نارگن -

... یک نارگن یگب هرتهب -

؟ یک نارگن بخ -

... رایناز نارگن -

هک یتمس ، مرس تشپ هب رس اب یسوسحمان لکش هب
: درک هراشا تشاد رارق اهنآ عمج

وشامشچ ، هر یم هنوخ نیا زا یتقو مسرت یم -

... هشاب هتشاذگ اج DONYAIEاجنیا
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رس هظح مال یب و ساوح یب دش ثعاب شفرح
یم هاگن ار اجنیا مه وا . منیبب ار رایناز ات مناخرچب
یم . مدرک هاگن مه ار هیقب ... اراکشآ و هریخ ؛ درک

زا ار لگ نآ دایص هک دندید رفن دنچ منادب متساوخ
و دوبهب و دارهب هناتخبشوخ . درک ادج میاهوم یور
قبط و دندوب ناشثحب و اذغ لوغشم تخس روهام
یکی یاپ ، هشوگ نیرترود رد مه اردص و اهر لومعم

. دندوب هدش لصو مه هب و هدیرب ایند زا اه هرجنپ زا
یم هاگن ار فرط نیا مه زونه هک دوب رایناز طقف

. درک

_______________________________________

____________________________

... ناتسود سالم

نودب هرذگب تخس یاهزور نیا مراودیما ؟ DONYAIEدیبوخ
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سک چیه هب و نوتنازیزع هب و امش هب یدنزگ هکنیا
... هسرب

شتسار ... دیشخبب ونم اهزور یضعب یلوقدب تباب
هی یتح ... هشیمن یسیونب هک ینک یم یراکره یهاگ

طیارش نوا وت ... هش یمن تنهذ دراو مه هملک
تسپ هکنیا ات دیشب تحاران متسد زا مدیم حیجرت

یا هبنشراهچ تسه مساوح ... مدب نوتهب تیفیک یب
ریغ نتشون هک دوب یا هبنشراهچ نیمود ، تشذگ هک

امتح مه امش ساوح شضوع ... دوب هدش نکمم
یاتراپ اب منک یم یعس هتفه لوط وت هک تسه

دقن هورگ دییایب ... منک ناربج ور اه یراک مک هفاضا
نشکا یر مراد زاین ... دیگب نامر دروم رد ونوترظن و

نتخاون لا ح رد ور روهام ! یتسار ... منیبب ونوتاه
... دینک تبث نوتنهذ وت ییاج هی زان ههلا گنهآ
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هناخزپشآ هب و مرادرب مه ار وا باقشب ات مدش مخ
لیابوم رد رس . درک مریگلفاغ عیرس یتکرح اب . مربب

ای دشاب نم هجوتم هک متشادن ار شراظتنا و تشاد
: دریگب ار متسد چم

؟ ینک یم یراد راک یچ -

. دوب یلا خ ابیرقت شباقشب ؛ مدرک شهاگن بجعت اب

... یروخ یمن هگید مدرک رکف -DONYAIE
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. درک اهر ار متسد چم و تشاذگ رانک ار شلیابوم
نم ات داتسیا . تشادرب ار شدوخ ناویل و باقشب
بقع هب یمدق شتروص ندید یارب موش روبجم

. مرادرب

... نوشمرایم مدوخ اما ... مروخ یمن -

: دسرن اه فرظ هب متسد ات دیشک سپ ار شتسد

متساوخن ... هش مومت تاذغ مدوب رظتنم طقف -

ندروخزا تسد رتدوز یش روبجم ای یش بذعم
... یرادرب

هجوتم هک میدوب هدنارذگ نامز مه اب ردقنآ بخ
ریگرد هک یتاقوا بلغا . دشاب هدش مییاهتشا DONYAIEشوخ
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یم تقاط مک یگنسرگ هب تبسن ، میدش یم کیفارت
یزیچ مفیک لخاد یاه ترپو ترخ نایم زا و مدش

. مدرک یم ادیپ ندروخ یارب

... یلو -

: درک هراشا هناخزپشآ تمس هب تسد اب

هرادن دوجو یلیلد چیه تدوخ لوق هب ... هرادن یلو -

... یشب تسار ال ود وت و اجنیا منیشب نم هک

وربا . دوب دنیاشوخ یلیخ فرح نیا ندینش نم یارب
مه وا . مداتفا هار هناخزپشآ تمس هب و متخادنا
دنچ مدرک یعس ، مدیسر زیم هب یتقو . دمآ ملا بند
دایص . مرادرب ار هدش یلا خ یاه فرظ زا رگید یات

. درک یوریپ نم زا مه
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: مدینش ار اردص ضارتعا یادص

یچ یراد اقیقد یگب هش یم ! شاداد ! ناج دایص -

؟ ام اب ینک یم راک

: مداد ار شباوج نم دایص یاج هب

تسین رظتنم و هد یم ماجنا وشدوخ یاراک هراد -

... هنک عمج وشافرظ دایب یسک

: درک شرپ همین باقشب هب هراشا

نییاپ نومولگ زا راذب ... میدرکن شمومت زونه هک ام -

کلتم دعب هش مضه راذب دعب نک عمج دعب هرب
... زادنب

هکنیا زا لبق مر یم مراد ؟ هخآ هراد راک امش هب یک -

روج هی روتسد ... مرایب یتسب دینک رپ ونوتمکش همه
... متفرگ دای نیتم زا وشلگشوخ

: مداتفا هار هناخزپشآ تمس هب

... تسزمشوخ اعقاو نیراد هگن شارب اج مکی -DONYAIE
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قوقح یابق جیرت هب ؟ اراک نیا و وت ... اباب هن -

؟ دروخن رب نوتربارب

ار شباوج . تشاذگ یمن نم رس هب رس رگا درم یم
نم یدعب هلمج بطاخم مدش هجوتم و مدادن

... متسین

نیا زا میونشب تفوکرس رمع هی یاوخ یم شاداد -

شیتسینمف راکفا نیا اب شیروج نیمه ؟ هدیرپ رو
... هرایم رد نومراگزور زا رامد هراد

هدنخ یادص دعب یمک اما . مدینشن ار دایص باوج
. دمآ ناشیعمج هتسد

یاه فرظ غارس و مدرک اهر کنیس یور ار اه فرظ
. منک ورس ار اه ینتسب ات متفر یروخ ینتسب

دایص هک مدوب ینیس لخاد اه فرظ ندیچ DONYAIEلوغشم
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. دش دراو

لا ح رد هک مدید ار وا و متشگرب ادص ندینش اب
یمک . دوب اه فرظ یور زا اذغ هدنامیقاب ندرک زیمت
وتا یاه سابل هب مه یمک و ، شا هراوق و دق هب

. دمآ یمن شنارگ و هدیشک

: متفر کیدزن

؟ ینک یم یراد راک یچ -

: درک هراشا ییوشفرظ نیشام هب

؟ وت نوا نوشینیچب یاوخ یمن هگم -

... مدیم شماجنا مدوخ هشاب راذب اما ... ارچ -

مدرک یمن رکف ؟ مدب شماجنا نم هراد یداریا ؟ ارچ -

... یشاب فراعت لها

... متسین -

: تخادنا باال ار شیوربا کت

؟ سپ -DONYAIE
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: مدرک عمج ار میاه بل ددرم نادنچ هن

... ینومهم هخآ ... مووا -

مرظن هب ... هدرک توعد وشدوخ شدوخ هک ینومهم -

... یشاب هتشاد فراعت شاهاب دیابن

: متخادنا هناش

هدنهد رازآ مکی هنکمم نم فراعت یب یور شتسار -

... هشاب

؟ یدز اردص رس اجنیا هک ییادایرف لثم -

اب هک "ی منمهج هب " نآو نامتاملک هکنیا روصت زا
ناششوگ هب حضاو ، میدوب هتفگ نامزمه اردص

: مش بذعم یمک دشاب هدیسر

... هنک یمن شلمحت یسک ره -

ور هک ینوا منودن هکنیا هب مد یم شحیجرت -

... هن ای هیکی هتلد وت هک ینوا اب DONYAIEهتنوبز
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... منک رکف میرظن مه دروم نیا رد -

: داد ناکت ار شرس

... هبوخ -

... متشگرب . درک میادص هک مدرگرب مراک رس متساوخ

: درک شرب ورود هب یهاگن

هشب مز ال هگا هک یعمج نیا اب یقرف تاردارب و نم -

... میرادن ، نوریب نوشیزادن یم فراعت یب

ار مرگید تسد و متشاذگ کنیس هبل یور ار متسد
زا تشاد . مدروخ بات میاج رد یمک . مدز مرمک هب

. درک یم یگلگ مزونه یاه ندرک یرود

دیاش . مدمآ رب مدوخ هیجوت ددصرد ارچ مناد یمن
دش یم ثعاب ، نم اب دروخرب رد شا یشنم کین
: منادب راکهدب حیضوت کی هزادنا هب ار مدوخ

... نم شتسار بخ -DONYAIE
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: مداد ناکت اوه رد ار متسد

... راگنا زونه ... مگب روطچ منود یمن -

: مدیشک نادند هی ار مبل

... مکی ... مدرکن رواب زونه راگنا شتسار -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مه و مدرک یمن ادیپ یبسانم تاملک مه . مدادن همادا
. دشاب هدیمهف ار مروظنم وا مدز یم DONYAIEسدح
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تفر ؟ یدرک هک ییاراک زا دعب ؟ تدم همه نیا زا دعب -

یگدنز اجنیا ، تاندنوم هبزور رانک ، تادمآ و
وت و هداتفا طسو نیا یدایز بوخ یاقافتا ... تندرک

... یتفریذپن ور هداوناخ نیا زونه

نم ... تسین نوسآ اما ... منک یم ومش تال همه مراد -

و منک شومارف تحار هک متسین هلا س تشه هچب هی
یگدنز هدنهدرازآ رکف هی اب رمع هی ... مدنبب لد دوز

رظن هب هک تسین ایتحار نیا هب شنتفریذپ ... مدرک
مراد ردارب ات ود هک هشیمن مرواب مزونه نم ... دایم

هک رهاوخ هی و ... نمرحم مهب و نیعقاو هک

: مدناخرچ هقدح رد مشچ

ح ره هب یلو ... دایمن ششوخ نم زا ناونع چیه هب -

چیه نم ... نوشنتفریذپ هتخس بخ ... همرهاوخ لا
ناونع هب ور یسک روهام و دیعس و نیتم زج تقو
مرایناز یتح هک ینیب یم اال متحا ... متشادن DONYAIEهداوناخ
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... متسین تحار شاهاب ، دوب رود نوچ

ات هشاب تتسود رتشیب روهام دایم رظن هب -

... تردارب

میشاب ردارب و رهاوخ هکنیا زا لبق ام ... هرآ بخ -

... هتشذگ مه اب نومیگچب همه ... میدوب لحم هچب
یگدنز مدرک یزاب انوا اب هک ییاکیچوک ُلگ طسو نم

وت لوپ اب ات اردص و روهام و نم ... متفرگ دای وندرک
و بسک نیلوا و میدیرخ یسناش هتسب هی نومایبیج

تسکش شوت و میتخادنا هار یگلا س هد وت ونومراک
... میدروخ کتک ... میدرک اوعد مه اب ... میدروخ

: مدناراخ ار مرس

... میدرک میدزد مه اب یتح ام -

؟ یدزد -

یفاگ هچ مدیمهف هزات شیادص تهب ندینش اب ... هوا
ناکچ بآ زا نازیوآ ناویل زا ار مهاگن . ما DONYAIEهداد
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شدنلب یناشیپ مامت شیاهوربا . مداد وا هب و متفرگ
. دندوب هدیبسچ شیاهوم هاگنتسر هب و هدرک یط ار

هی ینتشاد تسود و دنمرنه هورگ نیا هشیمن مرواب -

... نشاب هدوب راکهزب زور

حیضوت دیاب . مدوب هداد بآ ار دنب . مدناراخ ار مرس
دوب نکمم . منک شمامت اج نیمه دش یمن ... مداد یم

، دوب هدروآ دوجو هب وا نهذ رد هملک نیا هک یروصت
. دشاب شقرف نامسآ ات نیمز نم روظنم اب

... دموا ترکف هب هک یهزب و یدزد نوا هن -

: مدز میناشیپ هب یا هبرض مناتشگنا کون اب

یا یتوس نیچمه لیکو هی ولج هش یمن مرواب منم -DONYAIE
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... مشاب هداد

و تشاد شدوخ رد حیرفت یزاب رهش کی شهاگن
... دنخبل

... لقا ال وگب وشیقب ... یداد هک -حاال

هزادنا هی ام هب هشیمه نومانامام ! ینود یم بخ -

دوبن االن لثم ... نداد یم یبیج وت لوپ یصخشم
زا و ... هرادن زرم و دح اه هچب تسد ریز تاناکما هک

اتقو یلیخ ، میدوب رش دایز یلیخ ام هک مییاجنوا
... بخ دعب ... نداد یمن نومهب منومه و میدوب هیبنت

تسود یلیخ ینیریش و الت کش یگچب نومه زا نم
منک رکف ، عقوم نوا ندوب مییات ال کش هی ... متشاد

هزمشوخ یلیخ اما نتشادن کرام ... دایب تدای
... اندوب نوزرا ... ندوب

: مداد شناشن ار متگشنا DONYAIEدنب
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ره دوب تخس بخ ... ییوئاکاک ... ندوب یردقنیا -

... مروخن انوا زا زور

زا دود میدرک یم هک ییاهراک و اهزور نآ یروآدای اب
و مدرک میاهوم الی تسد . دوب هدش دنلب ما هلک

... ناشمدیشک

هی یمیدق هلحم هب دیاب منک رکف ... گرزب یادخ یاو -

... مینک ادیپ ور اقآ دمحا و مینزب یرس

؟ تیل حال یارب -

. دندیدنخ یم شیاه مشچ . مدرک دنلب ار مرس
: متفرگ شتمس هب ار ما هراشا تشگنا

... ینک هدافتساوس عوضوم نیا زا یرادن قح -

: دیدنخ

؟ دیدوب هچب یتفگن هگم -

: مداد ناکت رس DONYAIEهدنمرش
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شمسا نومراک مینودن هک ردق نوا هن یلو ... ارچ -

... تسین تسرد میتسنود یم لقادح ... هیدزد

: دش هنیس هب تسد

... شا هیقب بوخ -

مرفنتم یفرحرپ زا هشیمه هک یلی دال زا یکی -

دعب و نش یم فیدر مه تشپ هک یتاملک ... هنیمه
تدوخ هب یتقو و هر یم تتسد زا تنوبز رایتخا وت

... یدرک بارخ وزیچ همه هک یایم

... مونشب مشیقب مراد هلجع -

هب اقآ دمحا یلا قب میتفر یم ... هگید یچ چیه -

کی یتح هک یلا ح رد منوا ... هلوه هله دیرخ هناهب
رد مهافت مدع یادا ... دوبن نومبیج وت لا یر

و روهام و تفرگ یم باال راک مک مک و میدروایم
هف کال و مرگرس هزاغم زا هشوگ هی ور اقآ دمحا اردص

درم هی ماقآ دمحا ؟ ینود یم هخآ ... ندرک یم
نوا طقف اه هچب زا هک دوب یدرگ نودند DONYAIEقلخدب
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اباب هنن بیج روز هب هک تشاد تسود ونوشتمسق
ما هشیمه ... هشب رپ نوا بیج ات ندرک یم یلا خ ور
هک دوب لحم نوطیش یاه هچب رسپ عمج شساوح

وشساوح نیمه یارب ، نراذن شرس کاله تقو هی
ردود ور یزیچ هک ات ود نوا هب داد یم گنود شیش
ات دنچ نم رو نیا تشادن ربخ هک یلا ح رد ... نکن
ریز مدز یمور ات ال کش نوا زا ات دنچ و هزمشوخ زیچ
دعب هقیقد دنچ ... نوریب مدز یم هزاغم زا وماسابل
... میتفرگ یم ونومتفایض ام و ندمویم مانوا

: دوب شیاه مشچ رد حیرفت زا ییاه هیام هت زونه

؟ دیمهفن اقآ دمحا تقو چیه ینعی -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: مداد ناکت رس

... میدوب یا هفرح یدایز مکی -

: مدرک هراشا شتمس هب هرابود

... یگب یسک هب یرادن قح متفگ هک روط نومه -

یب و زیر یاه هدنخ هرابود و دنک تمواقم تسناوتن
نم یاه بل هب شا هدنخ . تفرگ رس زا ار شیادص

. متفرگ ور وا زا مدوخ لر تنک یارب و درک تیارس مه
لثم و دوب هناخزپشآ رد هک یا هرجنپ اهنت تمس هب
هدمآ شک نیمز فک یرتم مین ات رگید یاه هرجنپ

. متفر ، DONYAIEدوب
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ار یزیچ مدوخ زج مناوتب هک دوب نآ زا رت کیرات غاب
. منیبب

ومدراگ ادمع ینکن رکف هکنیا یارب متفگ ور انیا همه -

مه ور امدآ نیا ... میشوجرید مدآ کال نم ... متسب
هتشذگ یارب ، مقایع نوشاهاب ردق نیا ینیب یم هگا

ام ... میدنورذگ مه اب هک هیمخ و چیپرپ و ین ال وط
مه رانک ور یدایز یاطلغ و تسرد و انیریش و خلت

هک تسین تاوادع و هنیک رس زا هنرگ و ... میدنورذگ
هک دنچ ره ... منک یم یرود وت یاه هدازرهاوخ زا

رانک ایتحار نیا هب منوتن هک یدب قح مهب دیاب
منک هص خال ماوخب هگا ومینوجون لک نم ... مایب

... مهبزور نویدم ونوا هک گرزب یارچ هی هشیم طقف
... هدوبن مک میلیخ نومتفر شیپ نم رظن زا دنچ ره

... یگ یم یچ ممهف یم -DONYAIE
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یلبق یاج رد رگید هک مدوب هدیمهف شرطع یوب زا
ار مرس تناس دنچ طقف . تسین ندیدنخ لا ح رد
رد و مرس تشپ تسرد ار وا متسناوت و مدناخرچ

هرجنپ اب رتشیب یمدق . منیبب کیدزن یا هلصاف
، دمآ یم رب متسد زا هک یراک اهنت . متشادن هلصاف

مدوجو مجح یمک ات ، دوب مغلب ریز میاه تسد ندز
رد نامیور شیپ هشیش زا ار مدوخ رتمک و دوش رتمک

. منیبب وا شوغآ

مهتم ییوج هنیک و یرهم یب هب ور وت سک چیه -

مکی هرتهب مرظن هب یلو ... هرادن مشقح ... هنک یمن
یم یدایز تالش نراد امدآ نیا ... ینک تالش رتشیب

تباث و لعفنم وت یلو نشاب هتشاد ور وت هک ننک
رب نوشتسد زا یراک ره انوا یرظتنم و یداتسیا
رد ... هیفاصنا یب مکی نیا مرظن هب ... ننکب دایم
... مگب تهب منوت یمن یدایز زیچ شونهب DONYAIEدروم
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تاردارب اما ... تسدیچیپ و ین ال وط مکی نوا هیضق
... ننکیم ونوشیعس نراد اعقاو

نودب ناجنیا بشما هک نیمه ... منیب یم مراد -

شزرا اب مگب منوت یمن ... مشاب هتساوخ نم هکنیا
... تسین

دراو راذب ... نودن رصقم نایرج نیا وت ور انوا سپ -

... نشب تیگدنز

شا هتساوخ زا تعاطا هناشن ، مداد ناکت هک یرس
. دوب

... نم -و

زا نم ریوصت و تشادرب نامتسار تمس هب یمدق
. داتسیا نم هب ور و مرانک . دمآ رد وا ریوصت DONYAIEشوغآ
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یوب زا . مدادن متیعقوم رد یرییغت چیه اما نم
و . دش یم لش میاپ و تسد ؛ دمآ یم مدب شرطع

رطع یوب و هدیدن درم نم . دوب بیجع میارب نیا
... مدوبن هدیشچن

ملقتسم تیصخش هی نم ... نیبن هلا ژ ردارب ونم -

... ایتوت

... منک یمن وراک نیا نم -

شرارصا . مدنادرگرب رس دروخ مجنرآ هب هک شتسد
اما . دمآ یم رظن هب یداعریغ یمک یکیدزن نیا یارب
ار شلیلد و منک زکرمت یلیخ تشاذگ یمن شرطع

. ممهفب

دیاش ... هشابن ادمع دیاش ... ایتوت ینک یم -

اب تراتفر یور عوضوم نیا اما ... یشابن شهجوتم
DONYAIE
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... هتشاذگ ریثات نم

؛ دوب هتشاذگ باسح نیا هب ار میاه ندرک یرود سپ
. متشاد ار مدوخ لیلد نم اما

ریثات بوخ شذفان هاگن ات دروآ نییاپ ار شرس
: دراذگب ار شدوخ

... ایتوت تمسانشب رتشیب مکی ماوخ یم نم -

یگدننک خسم ریثات تحت نانچمه و مدوب جیگ
رتمک یلوقعم دح زا نام هلصاف هک راب ره . شرطع
دروم رد وا هب یتح . متشاد ار سح نیمه ، دش یم

مه کوکشم یسکس یاهرطع عون زا یدمع هدافتسا
هشیمه ، مدوب هدیمهف تقد یمک اب اما . مدوب هدش
یعقاوم هچ . دنک یم شوارت وا تمس زا رطع نیمه
یب هچ و میدید یم ار مه یلبق همانرب اب DONYAIEهک
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... نم رانک هچ و دوب هیقب رانک هک یتقو هچ ... همانرب
دنفرت نیا زا هدافتسا یارب یلیلد نآ رب هو عال

ندز لوگ لباق تسس هچب رتخد نآ نم هن . تشادن
رد یدرم . تشاد راک نیا هب یزاین وا هن و مدوب

دراو تسناوت یم ار اه نم زا رتهب املسم وا تیعقوم
. دنک شتاحیرفت دبس

؟ ایتوت یزاسب ینتسب یتفر -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هلصاف ، تمس نامه هب یمدق اب . تشاد رد هب تشپ
ره یاج هب و . مدنام میاجرس نم . درک رتشیب ار نام

شیاه مدق و ، دش هچاپ تسد هک دوب اهر ام یود
. دندش لش و ددرم

رد ، هن ای دوش کیدزن هکنیا دیدرت زا ات مدرک کمک
: دیایب

وت ینتسب ... میدز یم فرح میتشاد -

... افطل شرایب ... هلا چخی

زیم یور ار ، دوب هدروآ دوخ اب هک ییاه فرظ
غارس هب دایص ... تفر لا چخی غارس و تشاذگ

. اه یروخ ینتسب نم و اه فرظ

هرخ باال اهر زیمت ابیرقت هناخزپشآ طسو دعب یتعاس
: دیسرپ ار مدوب شرظتنم هک یلا DONYAIEوس
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؟ هیربخ -

: متخادنا هناش

... منود یمن -

مشچ نآ اب هک دوب مکحم " هن " کی رظتنم اال متحا
، دوبن قفوم ، ناشندز قو لر تنک رد یلیخ هک ییاه

. درک مهاگن

هدرک کاپ ار زاگ قاجا هحفص نآ اب هک ار یلا متسد
یاه مشچ یوت هک یلا وس . متخادنا هیقب رانک ، مدوب
قح اردص هب یلو . مدادن صیخشت ار دوب شگرزب
، فافش و گرزب هاگن نیا نتشاد یارب هک مداد

. دنزب راوید و رد هب ار شدوخ

... هشب کیدزن مهب هراد یعس منک رکف -

: داد ناکت ار DONYAIEشرس
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ابیرقت هک ههام ود کیدزن ... هصخشم ال ماک هکنیا -

ییایتوت وت و ... دیمهاب تعاس راهچ هس مک مکزورره
زا ربخ نم لا وس ... هشاب هدش تبذج هک هیعیبط ،
رس یروج هی حاال ات دیاب ال وصا ... دوب وت فرط

... هشاب هتسشن شاج

: متخادنا هناش

نومه هب اما ... هتشادن یمیقتسم هراشا لا ح هب ات -
هب یلیامت هک منومهفب مدرک یعس شدوخ شور

... مرادن یتسودزا یا هگید لکش

... هیپیت شوخ درم -

لخاد تشاد هک دوب ییاه باقشب هب شساوح
. دیدن شدوخ هب ارم هاگن ؛ درک یم اج تنیباک

... نشور اردص مشچ -

... منک بلج ور وت هجوت متساوخ -

... هقاچ میلیخ ... هلچک -DONYAIE
M
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.. دیدنخ

یاهوم یتشپ رپ و یدنلب هب شاهوم هتسرد -

... تسین نم یاردص

... مدروآرد ندز قوع یادا

یا همدص هک دایب رانک نوشاهاب یروطچ هدلب یلو -

شندب هب هک هصخشم ال ماک و ... هنزن شپیت هب
رتشیب ... هیا هفرح زاسندب هی و هد یم تیمها
نومفارطا هک یا هگید درم ره و اردص ، روهامزا

... تسه

ره : متفگ هدش عمج یناهد و هتفر باال ییاهوربا اب
ال صا شندبور هلضع همه نوا ... هبوخ شزادنا یزیچ

... تسین باذج

، یتناس لهچ _ یس هلصاف رد و مدرک زاب ار ما هجنپ
: متفرگ ما هنیس یولج

... هدموا باال اجنیا ات شنیس -

: درک ما هلا وح یپچ هاگن
DONYAIE
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یوق هثج هی نوشرنتراپ هکنیا انز همه یایزتناف وت -

یمود هگید ، هن هگا ، هتسیل لوا هشیمه ، هشاب هتشاد
... هراکنا لباق ریغ نیا ... هشخاش ور

، تسناد یم یفاب یزتناف لها ردقچ ارم مناد یمن
هعربت ار مدوخ ... دوبن مه هاریب رپ شفرح اما

مراد یزیچ ، یداریا و بیع نم یگ یم ینعی : مدرک
؟ دایم مشوخ ینوختسا رغ ال یادرم زا هک

: دیدنخ ما یگدول هب

یلو ... مزیزع دوب کیچوک ردق نیمه لکشم شاک -

افرح نیا زا رتگرزب تداریا و بیع دایم رظن هب
تعامج درم زا کال وت ، دهاوش قبط هخآ ... هشاب
... ین ال ضع ای ینوختسا ... دایمن تشوخ

: مدرک داشگ مشچ

ِتسود وتزج نم ! نک نم رب و رود هب هاگن هی ! اهر -

نم یاتسود رثکا ... مرادن یا هگید یمیمص رتخد
... یمیمص ریغ هچ ، یمیمص هچ ... DONYAIEندرم
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زا ار اه ناویل متشاد هک تشاذگ یزیم یور تسد
... منک اج تنیباک رد ات متشاد یم رب شیور

بانج نیا ... لوبق ... مگ یم یچ ینود یم تدوخ -

روج وت هقیلس اب و هتشز وت رظن زا باذج یچراکش
... یشاب هصق نیا یفرب دیفس یاوخ یمن و تسین

... ینومب رود شزا یراد قح ال ماک هک مینود یم مام
جک اب ، هش یم زبس تهار رس یک ره ارچ ؟ یچ هیقب

؟ یزادن یم شمشچزا وتدوخ یقلخ

: مدرک اهر زیم یور اج نامه ار اه ناویل

؟ مشاب رود دایص زا مراد قح ارچ -

... شرهاوخ رطاخ هب -

بش کی رد هک دوب عوضوم نیا یور یدیکات هچ
؟ شمدینش یم رابود

... یتفرگ هدیدان وملا وس مود تمسق -
DONYAIE
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یم هک یزیچ . دسرب اجک هب دهاوخ یم متسناد یم
: متفگ وا هب ار دونشب تساوخ

ودیفس و هایس نومسیر و هدیزگ رام تیاکح -

اال... متحا یدینش

: دیسرپ طایتحا اب

؟ اشاس -

: مداد ناکترس مومغم و لیم یب

... اشاس -

نتخانش یارب تسین یدایز نامز لا س ود منود یم -

کوپ و کیج همه وت اما ... مدآ هی هب ندرک دامتعا و
... ینود یم ونم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تکاتنک رادص اب هک یبشزا تسرد ، هام کیزا رتشیب
شیاه مشچ رد یتحاران و یگلگ نیا ، میدوب هدرک

یم نابز هبار نآ هک دوب راب نیلوا اما ، تشاد هناخ
... دروآ

... تسین یفاک مرمع هی یتح هک مگب تهب راذب -

؟ یتفگن مهب تقو چیه نیمه یارب -

: مداد ناکت رس

... تسین نیا عوضوم -

؟ هیچ -

یتح مدآ هک مدرک تباث مدوخ هب مدوخ نم -

ینیب شیپ و هسانشب تسرد هنوت یمن مشدوخ
... میتسه یریگلفاغ و وزرآ و لیامت زا رپ ام ... DONYAIEهنک
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یم یا هتخانشان تادوجوم هب لیدبتور ام منیمه
نوا مامت هظحل هی وت ننوت یم هک یتادوجوم ... هنک
هب لیدبت و ندب داب هب ور ندوب ال بق هک ور یزیچ

ونوشدوخ یتح هک یمآ ... نشب دیدج مدآ هی
هک ندرک یمن رکف زگره هک یمدآ ... هنک یم بجعتم

یگدنز نوشدوجوزا هشوگ هیوت هتشاد رمع همه
... هدرکیم

... تفگ یهاوخن مهب زگره سپ -

... یاوخب اردصزا ینوت یم -

دیسرپ یم مه رگا متسناد یم . هدیسرپن متسناد یم
ار شزوجم دیاب مدوخ طقف . تفگ یمن شیارب اردص

. دیوگب شیارب ات ، مدرک یم رداص

، یگب یاوخن تدوخ هگا ... هن : داد ناکت رس دیماان
... هرادن یشزرا هگید DONYAIEشنتسنود
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نوا یروآ دای نم یارب ... تسین نتساوخن فرح -

... نوشزا ندز فرح هب هسرب هچ ... هتخس ازور

... ینک یم منارگن -

... ندش مومت هگید : مدرشف بل

یمن یلکش نیا تامشچ وت هک ندوب هدش مومت هگا -

یتقو یتح ... تمدیدن یلکش نیا تقو چیه ... ندش
... میراد همانرب یتسیزهب ای نادنملا س هاگشیاسآ وت

؟ هگید هیمغ هچ نیا

... هسح نارازه زا بیکرت یسح هی ... تسین مغ -

ره و شنزرس ، تسکش ، سرت ، ترفن ، ینومیشپ ، مرش
... یسانش یمن و یسانش یم هک یا هگید یفنم سح

... مغ هتبلا و

. متخادنا ریز ار مرس . تشاذگ میوزاب یور تسد
هتخاس مدوخ یارب متارطاخ رد ار یفرخزم یاهزور

هک ییاهر یارب . متفگ یم اهر یارب دیاب دیاش . DONYAIEمدوب
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شنیدلا و رارصا و شا یگدنز تیعضو زا اهزور نیا
هب کانرطخ یلیخ عوضوم نیا .و دوب هدمآ گنت هب

. دمآ یم رظن

! اهر : متفرگ زاگ ار مبل

... میایب نوریب ششوغآزا ات درک اهر ارم

... ینک متواضق روطچ هرارق منود یمن -

... مد یم لوق ... منک یمن -

... درک یهاوخ ... هدن -

؟ هدش یچ -

... مدرک رارف هنوخ زا اشاس اب شیپ اه لا س نم -

شرانک و دندش ادج ما هناش یور زا شیاه تسد
شدوخ تخس یمک . درک مهاگن هیناث دنچ . دنداتفا

... درک ادیپ DONYAIEار
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رارف رکف زا یاوخ یم ... یگ یم نم رطاخ هب یراد -

... مایب نوریب

. دوب هیرگ زا ندرک رارف یارب یبسانم هار ندیدنخ
ناویل نیرخآ ندرک اج یاربات ، مدش دنلب اپ کون یور

: دسرب تنیباک باالی هقبط هب مدق ، اه

.. . ینک یم تواضق هک متفگ -

: دندوب هارمه یا هیناث دنچ یریخات اب شیاه شنکاو

... هخآ ... هخآ -

هملک مدش نئمطم هکنیا زا دعب و مدرک شهاگن یمک
. مدیخرچو مدرشف بل ، هدرکن ادیپ ندز یارب یرگید

: متشگرب هناخزپشآ زا جورخ زا لبق

ره ... منکب یش تال وت یارب تسین رارق هگید نم -

یم ... یدید تدوخ یامشچ اب ، دوب مز ال هک ور یزیچ
... منک یمن کیچوک ومدوخ نیا ات زگره هک DONYAIEینود

M
AM

NOE



هب یاچ ینیس اب اهر ات دیشک لوط یدایز قیاقد
دح ات دوب هتسناوت مرظن هب اما . دوش هفاضا نامعمج

فاطعنا ناسنا وا . دوش طلسم شدوخ هب یدایز
قفو طیارش اب دوز یلیخ عقاوم رثکا رد . دوب یریذپ
دوب ییاهزیچ نآزا یکیشتلصخ نیمه . درک یم ادیپ

. مروخب هطبغ اهر ندوب اهر هب دشیم ثعاب هک

و قرو نیب یزاب باختنا رس رب ثحب لوغشم اهدرم
نم رانک داد حیجرت وا و دندوب تقیقح ای تارج

. دنیشنب

... یگ یم غورد یراد هک دوبن نیا مروظنم دیشخبب -

... میدوب رود هیقبزا یفاک هزادنا DONYAIEهب
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هک یتدم مامت ممهفب ات دوب یفاک بش هی طقف -

یچ شروظنم ، دز یم راوید و رد هب وشدوخ نیتم
... دوب

یمن هابتشا وت ... هرادن ناکما نیا یتوت ینعی ... نیا -

... یگرزب نیا هب هن لقا ال ... ینک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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درک یم لوبق اشاس تخانش نودب هک دوب بوخ
یم لقادح . تسین یکچوک هابتشا ، هناخ زا DONYAIEرارف
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رظتنم دیاب ، دوش شبکترم هک یتروص رد تسناد
. دشاب یگرزب بقاوع

؟ متسین مدآ نم هگم ؟ ارچ : مدز دنخزوپ

و طلستزا هشوگ هی ترسح هشیمه نم یلو ... ارچ -

... مدروخور وت یاتراهچ اتودود

اتودود و ، طلست نیا ندروآ تسد هب یارب نم -

یم مه هب وتدوخ هلمج نم ، همه لا ح هک ییاتراهچ
ومداوناخ و مدوخ ابیرقت ... اهر مدادن یمک یاهب ، هنز

نوخ در مگب منوت یم ... مدنودرگربو مدرب روگ بل ات
... هنم یاتسد ور ناسنا هی

مروخب مسق مناوت یم و دندش درگ شیاه مشچ
، دوب هدمآ یدایز تعرس اب نوچ ، درک هک یا هتکس

: دش در شرسزا هناتخبشوخ

؟ شیتشک -

هظحل کی رد هک دروآ رد یزاب گنخ گنشق ردق DONYAIEنآ
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مبلق دراو ریخا تعاس مین یط هک یا هصغ مامت
رایتخا یب نم و تسب رب تخر تعرس هب ، دوب هدش
وا و مدیدنخ نم . مدز هدنخ ریز دنلب یادص اب

. درک هاگن مندیدنخ هب بجعت اب نانچمه

نیگب تسه یراد هدنخ زیچ کالس؟ هت هربخ هچ -

... امناخ میدنخب مام

مبل یورزونه شیاه هیام هت هک یا هدنخ نامه اب
: متفرگ ار اهر ندرگ ، دندوب

دیسرپ یسرد لا وس هی امش رگیج نیا ! داتسا هن -

.. مداد یم باوج ونوا متشاد

: دز رمک هب تسد اردص

راک ردق نیا هک حاال ... نازخ مناخ مگیم کیربت -

دییاوخ یمن ، دیریگب وداتسا یاج دینوتب هک ، دیدلب
؟ دینکب کالس دنور هب یکمک DONYAIEهی
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مدیشک و متفرگ مه ار اهر تسد و مدش دنلب اج زا
: دوش هدنک لبم ی ور زا ات

، تیعمج نیا اب مگب متساوخ یم ... داتسا اقافتا ارچ -

متقیقح ای تارج ... تسین لآ هدیا ال صا یزاب قرو
ناجیه یزاب هی مینوت یم .. هدش پیچ هگید اتقیقح

... مینکب رت یرکف و رتزیگنا

ال؟ ثم -

ای لگ ... ای یزابزود ... لیماف مسا ... میموتناپ -

... باذج یزاب همه نیا ... یلا وس تسیب ... چوپ

کی هب ار شناهد و بل یسکره مداهنشیپ ندینش اب
. دنتشاذگ مرس هب رس یلک و درک جک تمس

دندوب رتگرزب ام همهزا هک دایصو روهام دعب یمک اما
نیلوا نم و ؛ دندوب میموتناپ یارب یشک رای لا ح رد

ار رایناز دایص . مدش روهام میت دراو هک مدوب یرفن
و دوب دایص باختنا دارهب ، ار اردص روهام و DONYAIEتشادرب
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و . دنامب رود اردص زا اهر تشاذگ یمن روهام اعطق
. تسویپ دایص میت هب هک دوب یرفن نیرخآ دوبهب

و درک اه میت هب یهاگن اردص یزاب عورشزا لبق
: تفگ

هی ییامنهار هب ور سول یزاب نیا هک حاال اقآ -

دیش میسقت یروج هی لقا ال دیدرک باختنا تسینمف
دیاب ام حبص ات هک یروجنیا ... میربب تذل یزابزا

... ننزب سدح انیا و مینک حرط لا وس

: داد ار شباوج دارهب

ال؟ ثم ینوخیم یروک یراد -االن

ارب میتسد فک نیع ات هس ام اقآ ... شاداد نوج هن -

مه مشچوت هیفاک ، میرادن یزاب هبزاین ال صا ... مه
باسح دناب هی ... مینزب سدح ولا وس ات ، مینک هاگن

... نومدوخ هساو میش یم

منم ، نیراذب کاله نومرس اقآ دمحا لثم هشاب رارق -

نم لا م ایتوت هرتهب ... دیشب ادج مه زا هک DONYAIEمقفاوم
M
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... هشب

؛ مناد یمن ... اما . تفگ نکمم نحل نیرت یداع اب
رکف هک دش ثعاب شا یلبق مهبم یاه تکرح دیاش

هلمج سپ رد هداس فرح کی یارو یزیچ منک
هجوتو اه هاگن اب وس مه یزیچ . دوب یفخم شرخآ

... شیاه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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روهام ندرگ . دش داشگ نمو روهام ، اردص یاه مشچ
دایص تمس هب نم ندرگ و نم تمس هب اردص و

. دیخرچ

: درک ترپ شنحلو وا زا اردص ار مساوح

.... میگن سک چیه هب میدوب هدروخ مسق ام ... نئاخ -

: متشگرب اردص تمس هب

... تسین راک رد یتنایخ -

ارب تثیح ارهاظ ؟ یراذ یم یچ وشمسا اقیقد سپ -

... یتشاذن ام

: مدرک روهام هب ور

... دیرپ منهد زا تدوخ ناج هب -

: تفگ رادص

لا س دص وت ... دراد وت هب رس هک سرتب نآ زا انگیم -

رس تشپ ور هلمج ات جنپ زا رتشیب دایم شیپ راب DONYAIEهی
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ور یزیچ نیچمه یدرک تقو یک تقو نوا ، یگب مه
؟ یدب ول

نومه وت نوچ ... میرارف ندز فرح زا نیمه یارب -

... هگید مرایم باال دنگ هی مراب هی لا س دص

: مدرک دایص هبور

هب یدوب هداد لوق ... دوب یا هنادرمناوج ان تکرح -

... یگن یسک

: تخادنا هناش

... مدادن لوق نم یلو ... مگن یتساوخ وت -

... یگب دیابن یتسنود یم لا ح ره هب -

هب ؟ هن ای متفرگ یم نوشزا زا وروت یروج هی دیاب -

... میربب تذل یزاب زا هرارق اردص لوق

ونومندش ادج داهنشیپ شدوخ هک نوا ؟ یروج نیا -

... داد یم DONYAIEتشاد
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؟ درک لا جنج یروج نیا هک تسه یچ هیضق -حاال
... مینودب مام نیگب

دوخ زا یتح هکوا . تشگرب دوبهب تمس هب اه هاگن
ار لا وس نیرت کانتشحو ، دوب رت فرح مک مه نم

ندید زا و . مدرک هاگنروهام هبو اردص هب . دیسرپ
یادص اب ... مدیسرت دوب ناشیاه مشچ رد هک یقرب

: متفگ دنلب

... هن -

... دنداد ناکت رس مهاب ود ره

... دینک یمن وراک نیا امش -

: تفگ رادص

تهب ام تنایخ نیا زا دعب ینک رکف هدش ثعاب یچ -

؟ مینوم یم رادافو

دیرادن قح ... منک یم یگدنز امدآ نیا اب مراد نم -

... دینک بارخ نوششیپ DONYAIEومهجو
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... یدرک بارخ لیکو هی شیپ ور ام ههجو وت اما -

؟ هتفیب شهب نومراکزور هی دیاش یدرکن رکف چیه
؟ درک دهاوخ دامتعا نومهب زگره هگید درم نیا

: درک لیمکت روهام ار اردص باوج

تسین مهمیا هرذ یتح تارب وت هک ننودیم همه و -

... ننکیم یرکف هچ تدرومرد یک هک

ممکک ومدزد هی نم ننک رکف هک دح نیا ات هن -

... هزگن

؟ دزد -

و راب ود بش کی لوط رد نم اما ؛ دش یمن مرواب
. مدوب هدرک یراک بارخ دحاو عوضوم کی رس اقیقد

: درک ، دنتسناد یمن ار هیصق هک یرفن هس هب ور اردص

ابیرقت ام شیپ لا س یلیخ دینودب هرتهب ... اقفر هرآ -

... میدوب یا هفرح راکهبت دَنب هی

... هگ یم غورد -DONYAIE
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: مدرک اردص هب ور

... ینک شگرزب ردق نیا تسین یزاین -

: مدرک عمج هب ور هرابود و

... دوب یگلا س هد - هن وت تنطیش هی طقف -

: داد ار مباوج روهام

ونومایراک بارخ هیقب یتقو ... تسه مزیزع ارچ -

... هش یم منیا زا رتگرزب یلیخ شرانک میراذب

اما . دشاب خوش ردق نیا روهام دما یم شیپ مک
. دوبن رای نم اب سناش بشما ارهاظ

: داد همادا اردص

و دش یمن لوبق هاگشناد روهام رگا هنو دیم ادخ -و
رانک هتعاس راهچ و تسیب میتسنوت یم نانچمه ام

... میتشاد یی باال دنلب همانراک هچ االن ، مینومب مه

لر تنک ار شا هدنخ درک یم یعس هک یلا ح رد دارهب
االن دوب نکمم ، دایم شوب هک روج نیا : تفگ ، DONYAIEدنک

M
AM

NOE



تکلمم نیا یانادنز زا هشوگ هی نوتمودک ره
... نیشاب

... تسین ماردق نیا هگید ... هیضق دش گرزب یدایز -

: درک هفاضا غاد زایپ رگید یمک رادص

و ... لا ح هب ات میشاب هدش ممادعا دوب نکمم یتح -

... دینزب هلک و رس بسچن نیا اب دیدوبن روبجم امش

. دنداد یم شوگ ناملا کم هب هدنخ و تذل اب هیقب
: دیسرپ هک دوب دایص

... دوب نوت هدرکرس روهام سپ -

: تفرگ هناشن ارم اردص تشگنا

... دوب یک نومرکفتم زغم هک هنیا نوا زا رت مهم -

؟ ایتوت : دروآ نابز هب ار شرکف دوبهب

... هد یمسرد ونوطیشمگب دیاب -

؟! اردص -DONYAIE
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نم رانک هک ییاهر رانک روز هب ار شدوخ و دمآ ولج
غیج : درک اج دوب هتسشن هرفن ود لبم یور

مناخ نیا شیپ نم یدش یم ثعاب دیابن ... نزن
ال صا ... یدرک یا هلماعم دب ... مش بارخ هلکشوخ

همه هب داوخ یم ملد نم بشما ارچ منود یمن
... منک فارتعا نوماهانگ

دوبن یزیچ ، میدش یم ادج مه زا یتقو بش رخآ
یزاب . دنادن مه دروم رد نام هرفن تشه عمج هک

ییوج یف تال و ، دایص تنطیش فطل هب ناممیموتناپ
هرطاخ و هلذب مزب کی هب لیدبت روهام و اردص یاه

یاهتنطیش هب هک یبات و بآ اب اردص و دش ییوگ
لد راچد عمج دش ثعاب ، داد نام یناوجون و یگچب

. دوش هدنخزا یشان نیریش درد

زا هدرپ هک داد ار تأرج نیا مه هیقب هب هتبلا
تنطیش دنچ ره ... دنرادرب دوخ ینینچ نیا DONYAIEیاهزار
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تنطیش یزیت و دنت هب ناش ییاد و میاهردارب یاه
هکنیا ؛ دش یمن دراو یللخ هجیتن رد اما ، دوبن ام یاه
یم ناملد هک میراد یبیس دوخ یگدنز رد ام همه
شزرا نامدوخ رظن زا هک یبیس ؛ شمینیچب دهاوخ

. دراد ار تشهب زا نداتفا رود
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. دندرک ریخ یاعد ، دوب شتشپ هک یصخش یارب
دوب نهپ نیمز یور هک یتسوپ ذغاک یور زا ار ملکیه
. مدینش ار میاه ناوختسا ناغف یادص و متشادرب ،
؛ متفر رد غارس هب و متشاذگ زیم یور ار شاپ گنر
وا هک دوب راب نیلوا . مدرک بجعت . دوب شتشپ هبزور
؛ درک یتسد شیپ نداد سالم رد . مدید یم اجنیا ار
سال باوج یگدنمرش اب ... گرزب دنخبل کی هب هتشغآ

... مداد م

راک یچ منیبب مایب متفگ ، تسین تزا یربخ مدید -

... ینک یم

ار یمرچ هایس دلج اب رتفد کی و دروآ باال ار شتسد
: داد مناشن

... مینک عورش ونومس کال مینوتب هرخ باال دیاش متفگ -DONYAIE
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هتشاد ور وت هک ننک یم یدایز تالش نراد امدآ نیا "

. تخادنا نینت مشوگ رد دایص ی ادص اب " نشاب

؟ وت مایب یراذ یمن -

و شور هب ار ما یتوس نیمود هقیقد کی ضرع رد
یناکت . دروآ یم میور هب شدوخ نابرهم نحل

وا ات متفر رانک " دیشخبب " نتفگ زا دعب و مدروخ
... دوش لخاد

... افطل نیشب -

انیا مرب نم : مداد شناشنار میگنر یگنر یاه تسد
... مایب منک زیمت ور

باقشب کی و غادریش ناویل ود و زیمت یاه تسد اب
ناماس و رس زونه هک یراکفا هتبلا و DONYAIEینیریش
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پال و شخپ یا هشوگ مادک ره و دنتشادن یتسرد
. متشگرب ، دندوب

بیج رد تسد و دوب هداتسیا یتسوپ ذغاک رس باالی
.. نم ِناج ِناج ِناج یا : دناوخ . تشاد

نم هاگن رد هریخ وا هک ان ال ومزا دوب یرعش
ین ال وط هاگن زا مه زونه ؛ میدزد هاگن ... شدناوخ

. مدرک یم رذح شیاه مشچ هب تدم

یارب یدموین نیا رطاخ هب ... یتشون گنشق ردقچ -

؟ راهن

یاه همانرب و مدوب هدرک یشاقن ار تیب نامه اهنت
ملق اب دوب رارق ؛ متشاد شا همادا یارب یبوخ

... منک ناشیارجا

... مدوب هتفرن دوعسم روضح رطاخ هب ، اما راهن یارب
تولخ رد درک یم یعس هک ییاهفرح و شیاه مشچ
، رتدب اه نیا همه زا . متشادن تسود ار دنزب

. تشاد هناخ شونهب هاگن رد هک دوب DONYAIEینِظءوس
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مه ... یدز گنز هک مدوب هدرک عورش هزات ... موهوا -

... مدوب هدروخ هناحبص هزات هکنیا

: مدناخرچ هقدح رد مشچ ... درک مهاگن

رگا صوصخب ... مش یم رادیب رید مکی اه هعمج -

... مشاب هتشاد ین ال وط ینیشن بش شلبق بش

دارهب و دایص هارمه هک دوب حبص هس ابیرقت تعاس
. میدوب میدیسر اردص هناخ زا ، دوبهبو

: دنارذگ رظن زا ار فارطا

... اجنیا هدش گنشق ردقچ -

تدش زا ، منک یگدنز اجنیا مدوب هدرک لوبق یتقو
شنویسارکد و یزاسون یارب هک دوب هتفگ یلا حشوخ

. منکزاب باسح تیاهن یب هجدوب کی یور مناوت یم ،
تباجا ار شا هتساوخ یفراعت چیه نودب مه نم
طیحم کی هب لیدبت هناخ هجیتن رد . مدوب هدرک

. دوب هدش ریظن یب یتنس DONYAIEهمین
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: متخادنا هناش

زا هنوتن لوپ هک تسه ایند وت یراک رتمک مرظن هب -

... دایب رب شسپ

زیم یور شرتفد . متسشن شرانک و متفر شلا بند هب
... دوب

یلک شوت هرارق ؟ تسین سیفن یدایز تقشم رتفد -

... امیدب ماجنا یطخ طخ و یراکبارخ

: تشاد شرب و دش مخ

نیلوا ناونع هب منئمطم ، هتفیب هک یقافتا ره شوت -

شهگن مرمع رخآ ات ، وت اب مکرتشم هرطاخو ژه ورپ
دوب دهاوخ ییاهزیچ نیرتشزرا اب وزج ... مراد یم

... نوشمراد هک

نوا راذب " . مدرشف بل و متخادنا وربا راب نیا
پژ مرس رد نیتم یادص اب " هنک زاب تلد وت وشهار

. درک کاو
DONYAIE
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: متشادرب ار مریش ناویل و مدرک زارد تسد

... سپ مینک عورش ات روخب -

یم هلگ یگف کال زا و ، دوب ناتسرامیب رد هک ییاهزور
اب ، دوش صخرم یتقو مدوب هداد لوق وا هب ، درک
رت تحار شا هنینرق نارود ات ، منک طخ قشموا

. دوب هداتفا بقعزور نآ ات طخ قشم نیا و . درذگب

: تفرگ تسد هب ناویل

زا یمی رژ راتفر مشاب روبجم ماجنیا هش یمن مرواب -

... منک رد مدوخ

شرسمه و ردام دایز یاه تیساسح هب شا هراشا
یکوپ و میسلک دوبمک باالی لا متحا رطاخ هب ؛ دوب

زا دعب یتح ، هیلک ییاسران نارامیب رد ناوختسا
. دندرک یم هشیش رد تاینبل اب ار وا نوخ ، دنویپ

... مریش قشاع نم ... تسین یمی رژ راتفر هی نیا -

هی هنکمم یتح ... شهب مداتعم تفگ هش یم ال DONYAIEصا
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وت هگا ... منک زودروا شدایز فرصم رطاخ هب زور
... مرایب تارب هگید زیچ هی منوت یم یرادن تسود

: تشادرب ار اه ینیریش زا یکی و دیشون یا هعرج

... هبوخ نیمه هن -

، مدش نئمطم هک ناویل لخاد ریش ندیشک هت زا
یور و متفر نییاپ لبم یور زا . مدرک زاب ار شرتفد

. متشادرب ار دوب نآ الی هک یراکدوخ . متسشن نیمز
: متشون

ییادخ و یكاپ وت هك میوگ وت ركذ اكلم

یئامنهار ماوت هك هر نامه هب زج مورن

میوپ وت لضف زا همه ، میوج وت هاگرد همه

یئازس دیحوت هب هك میوگ وت دیحوت همه

نایم ریش هدروخ مین ناویل مدرک دنلب رس DONYAIEیتقو
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وناز یور جنرآ و دش یم شزاون شیاه تسد
هحفص هب ار شهاگن و ، هدش مخ ولج هب ، هتشاذگ
یتح دیاش . دز یمن کلپ . دوب هتخود میور شیپ

: مداد له شتمس هب ار رتفد . دیشک یمن مه سفن

یرادهگن شزرا ترتفد هشب ثعاب هک یزیچ منیا -

... هشاب هتشاد
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وا نم ار رتفد وا . تشادرب ار رتفد و درکزارد تسد
هک دوب شیاه مشچ رد یرفاو ظح . میدرک اشامت ار

هدش رت قاچ . منیبب ار نآ متسناوت یم یتحار هب
اروا هک دوب یلوا زور زا رت توارط اب شتروص . دوب
شیاه تسدو دندوبن دوبک رگید شیاه بل . مدید

رگید و دوب هدش اهاباب هیبش ؛ کالم کی ؛ دنتشادن مرو
. دنازوس یمن ار مدآ لد

ایند یوت یدنزرف و ردپ نیلوا وت و نم اال متحا -

شرتخد هب نداد دای یارب زیچ چیه هردپ هک میتسه
دای شزا داوخ یم هک تسه زیچ نارازه اما ، هرادن

... هریگب

. دوب رتفد هب نانچمه شهاگن

؟ یدرک کرت ومردام ارچ -DONYAIE
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یتح ... دوب هتساوخ هزاجا اهراب و اهراب و اهراب
ره نم و . دهدب حیضوت مراذگب ات دوب هدرک سامتلا
وا هک ینامز تسرد و . مدوب هتفر رد شریز زا راب
ار هناقمحا لا وس نیا ، دوب اجنیا رگید یراک یارب

. مدوب هدیسرپ

سفن و تسب مشچ . درکن دنلب رتفد یور زا ار شرس
و دروآ باال ار رتفد ، دعب یا هقیقد . دیشک یقیمع

... درک مهاگن و تسب ار نآ . دیسوب ار شیاه هتشون
و ناهد و بل . دندمآ و دنتفر میاه مشچ نیب شهاگن

. درک هاگن ارم لکیه لک و اهوم

... دوبن وت هیبش ال صا -

ییاج هک تشاد یا هشیدنا زا ناشن شا هریخ هاگن
. دوب هداتفا ریگ اجنیازا DONYAIEرترود
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... ابیز یلیخ ... دوب ابیز وت هزادنا هب تسرد اما -

... هوکشاب و ، تسارور ، روسج

... متخادنا اپ یور اپو مداد لبم جنک ار ما هیکت

زا یکی لا بند ... شمدید هاگشناد وت راب نیلوا -

یم ثحب شاهاب تشاد و دوب هداتفا هار اداتسا
ینوخ سرد و شوهاب یوجشناد نم سکع رب ... درک
زا هشوگ هی وت زور ره نم زور نوا زا دعب ... دوب
مدوخ هب یتقو ... متشگ یم نوا لا بند هاگشناد

هب و ندید هاگشناد وت روضح زا مفده ، هک مدموا
... دوب نوا ندروآ تسد

اج هب اج یمک اب و دمآ رد یگریخ نآ زا شهاگن
: درک رت تحار ار شیاج ندش

گرزب اقآ تساوخ هب طقف و طقف نم ؟ ینود یم -
DONYAIE
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دوب نیتم ندید زا دعب ... مدنوخ یم یکشزپ هک دوب
متساوخ یمن ؛ متشاد مردپ تیاضر زج یفده هک

... مایب شمشچ هب متساوخ یم و منومب اج شزا

: تفگ دعب و درک ثکم یمک

... تایئزج زا میرذگب -

یزیچ ناتساد نیا تایئزج دروم رد زگره مه نیتم
و هارمه قوقح راک نیا اب ود ره دیاش . تفگ یمن

. دنتشاد یم ساپ ار ناشینونک رسمه

: دیشک یدنلب سفن

مدرک تأرج هرخ باال هک یزور نوا دش زور هص خال -

لیم یب نم هب منوا ممهفب و منک هق عال زاربا شهب
اما ... داتفا انوبز رس نومقشع دوز یلیخ ... تسین

... تشاد مییابیز تروص ، ابیز حور رب هو عال تردام
نیا هب دوز یلیخ ... هاوخرطاخ رورک رورک املسم DONYAIEو
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و همه لا یخ هک منک یراک دیاب هک مدیسر هجیتن
راتفر ، مردام غارس متفر ... منک تحار شزا ومدوخ
شاهاب ازیچ نیا دروم رد هشب هک دوبن یروط مردپ
مردپ اب هک متساوخ مردام زا ... دز فرح میقتسم

هب ... میرب نیتم یراگتساوخ هب مه اب و هنک تبحص
... تفگن یزیچ اما ... تخادنا وشگنر ... داتفا هتپ هتت

... تفر و تشاذگ زاب ونومملا کم

: درک هاگن میاه مشچ هب

و مدوخ غارس دموا میقتسم نم خالف رب مردپ -

، مزادنب مرس زا ور یقشاع و قشع رکف هک تفگ مهب
یتح و ... هتفرگ رظن رد مارب وملا خرتخد نوا نوچ
باوج تفگ ... هدرک یراگتساوخ ونوا ، هلا ژ ردپ زا
طقف و ، هتفرگ شقانجاب و تسود زا مه ور تبثم

ینلع ور زیچ همه ات ، هریگب وشملپید هلا ژ ات نرظتنم
ندوب هتخود و هدیرب نوشدوخ کالم؛ بُل ... ننک

... ننک نومنت شتقو هب ندوب DONYAIEرظتنمو
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شیاه تسد زا ار دوب هدرک رارف وا هاگن زا هک یهاگن
زا ار اه تمسق نیا . مداد شیاه مشچ هب و متفرگ
؛ دناوخ ار مهاگن راگنا . مدوب هدینشن نیتم ناهد

: داد ار شخساپ

... مدوب یطاتحم و راک هظفاحم مدآ هشیمه نم -

، متساوخ یم هک ییازیچ هب هکنیا تلع مدیاش
بظاوم هشیمه هکنیا ... دوب نیمه ، مدیسرنزگره

تسود ... منوکشن ومنازیزعزا مودک چیه بلق مدوب
رخآ مدوخ طسو نیا و نشاب یضار همه متشاد

نیتم هبزگره ممردپ تفلا خم دروم رد ... مدوب فص
باال یزور هی ، نم لا یخ وت هکنیا یارب ... متفگن یزیچ

لوا نیمه متساوخ یمن نم و دش یم منز نوا هرخ
... مدشن میلست ... شمنوسرتب ای ، منک شدیماان یراک

اب ، یدج عوضوم هی رس مرمع وت راب نیلوا یارب
اب مرادن میمصت هک متفگ شهب ... مدرک تفلا خم مردپ
منک یم جاودزا نیتم اب ای متفگ ... منک جاودزا هلا DONYAIEژ
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... سک چیه اب ای

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۷۸_ تراپ #

مردپ و مدوب هداسیاو مفرح یاپ تخس و تفس نم -

... هشب شسورع هلا ژ هک تساوخ یم تخس و تفس
عاونا زا ؛ درک یمن غیرد میراک چیه زا طسو نیا

ریگب ملا خ رتخد هب نم ندش دنم هق عال یارب ادنفرت
هب هک یزیچ ره و ثرا زا تیمورحم هب دیدهت DONYAIEات
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و بیجع لکش هب قرو هکنیا ات ... هسرب تنهذ
هتساوخ یاتسار رد اما ، نوممه هیلع رب یکاندرد

. داد تهج رییغت مردپ

: دهد یم همادا و دنک یم هزات ور شسفن

کیدزن یارب هک ییاه همانرب نیا زا یکی وت زور هی -

فداصت ، دوب هدش هتخیر مه هب هلا ژ و نم ندش
... میدرک

منیشنب رت فاص یمک دندش ثعاب شریخا یاه هلمج
یمهم شخب نامه اجنیا . منک رتزیت ار میاه شوگ و

اهر ردپ یب و هدش درط نآ رد نم هک دوب یا هصق زا
... مدوب هدش

نم و مردارب ، دوب هدش هتخیر هک یا همانرب قبط -

هداوناخ و مردارب اب مردام و ردپ ، میدرک یم یگدننار
یمن ... یضاران تدش هب نم و ؛ ندوب نم اب ملا خ
هیناث هی یارب طقف و هعفد هی هک دش یچ منود

یادص اب مه هلصاف بال و تفرگ مباوخ رتمک مدیاش
زا دعب و دوب هدش رید اما . مدش رایشوه داد و DONYAIEغیج
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نویماک و دیخرچ نیشام ، نم یزیرغ و دنت شنکاو
هدننار کمک تمس زا ، ام هب ندز خاش هب خاش یاج هب

... درک دروخرب نوماهاب

ددرم ، ین ال وط یاه هیناث تشذگ زا دعب . دش تکاس
هرگ مه رد یاه تسد یور تسد ، لیم یب مه دیاش
، دز هک یخلت دنخبل . درک مهاگن . متشاذگ شا هدش
. دوب شهاگن رد هتشابنا یخلت لیدعت یارب اال متحا
ریز زا ار شتسش تشگنا . داتفین رگراک یلیخ اما

رب رد نآ اب ار مناتشگنا کون و دروآ نوریب مناتشگنا
. تفرگ

زا لبق و . مدیشکن بقع ار متسد ارچ مناد یمن
شهاگن هک وا ، دتفا یم دراد یقافتا هچ ممهفب هکنیا

باال اب نامزمه و دز ینوزحم دنخبل ، دوب متسد هب
فک یا هسوب و دروآ نییاپ مهار شرس ، متسد ندروآ

. تشاذگ نآ

؛ منک هچ دیاب متسنادن ؛ متشادن ار تکرح نیا DONYAIEراظتنا
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وا ارهاظ اما . مشاب هتشاد دیاب یسح هچ متسنادن
نایم حاال هک ار متسد . تسناد یم ار اه نیا همه

: درشف ، دوب شگرزب تشم

... تمسوبب منوتب هک هبوخ ردقچ -

رد امامت ار متسد و دروآ شیپ مه ار شرگید تسد
: تفرگ ناشنایم

... منک تلغب مراد تسود ردقچ -

مکبو مص گنگ یناسنا نوچ و مدادن ار شباوج
متسناد یمن نم . مدزن مه مژه یتح . مدرک شهاگن

م زا وا مدیسرت یم و مشاب هتشاد یساسحا هچ دیاب
یارب یتکرح و دنکب ار شهاوخلد ریبعت مه مندز ژه

. متساوخ یمن ار نیا نم هک ؛ دنکب مندیشک شوغآ رد
متسکش یم ار وا لد ، مدش یم شعنام رگا تقو نآ

ملا وس و تُهب رپ یناوجون هب و مدوخ هب ؛ هن رگا و
. مدش یم نویدم

سپ . دوب ندش یفخم ، دیسر منهذ هب هک یراک DONYAIEاهنت
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لش زا . متخادنا نییاپ ار مرس و میدزد ار مهاگن
سپ ار متسد و مدرک هدافتسا شیاه تشگنا ندش

. مدیشک

رد ار تسکش و منک دنلب ار مرس تساوخ یمن ملد
لثم هن . مدوب راچد کاندرد یخزرب هب . منیبب شهاگن
یتح ای ، مشخبب مدوب هتسناوت هن و مدوب رفنتم لبق

. میایب رانک

ار ملا ح انیقی ؛ درک ملا حشوخ شیادص ندینش
رد دوب یش تال ، ارجام نتفرگ رس زا و دوب هدیمهف
مولعم چیه هک ییاوه و لا ح ندرک ضوع یاتسار

کرس نامنایم و دش شیادیپ اجک زا هراب کی هب دوبن
: یدیشر

ور یزیچ نیرت خلت و مدموا شوه هب ناتسرامیب وت -

متسد لغب هک ملا خ رهوش . مدینش ، دش یم هک
مومت اج رد ، دوب نوا تشپ هک ملا خ و دوب هتسشن

رچلو و دوبن بوخ یلیخ شلا ح ما هلا ژ . ندوب هدرک
... دش DONYAIEنیشن
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. تخود مهاگن هب ار شهاگن و درک دنلب ار شرس
و لا ح زا ما هدروآ باال ار مرس یک دمآ یمن مدای

. ما هدش جراخ شیپ یا هقیقد یاوه

هتبلا و ... مدوب هتشادنرب مشارخ هی یتح نم -و
اب هلا ژ ارهاظ و دوب هدیباوخ هلا ژ لغب وت هک دایص
شزا ، دوب هتسنوت بوخ هچب ور شدوخ ندرک هلا چم

... هنک تظفاحم

ان میارب شهاگن و دیشک ازارد هب شندزن فرح
مدوخ ار ارجام هیقب تشاد راظتنا ارهاظ . دوب موهفم

هکنیا اما . دوبن یراوشد راک هتبلا هک منزب سدح
بخ ... مهدب قح وا هب ، هلمج دنچ نیمه اب دهاوخب
نینچ مدرک سح نوچ ؛ مدش ینابصع . دوب یندشن
منحل رد هک یباتع . منیبیم شهاگن رد ار یراظتنا

: دوبن مدوخ تسد ، دوب هدرک راتتسا

هک دوب ینز نتشاذگ لا ق یارب یفاک لیلد نیا -

هک یرادن راظتنا ؟ یدوب هتشاذگ شرظتنم و راودیما
لا دم تهب ، تیلا متحا یگ هتشذگ دوخ زا DONYAIEیارب
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؟ مدب راختفا

: داد ناکت رس و دیدنخ نوزحم

... متسین راختفا لا دم رظتنم زگره ... مزیزع هن -

: دیشک هآ

هی ماوخیم تزا طقف ... وت فرط زا صوصخب -

، مدآ ات ود گرم ثعاب ... نم یاج یراذب وتدوخ هظحل
هس نیدلا و ... مدوب هدش یگدنز هی یساسا یاه هیاپ

ور هگرزب هک دوب هام شش جنپ هزات هک هچب ات
رسپ هی و هلا س هدجه رتخد هی ... ندوب هدرک سورع

رهاوخ ... مدوب هدرک زوقلا ی و میتی ور هلا س ود
ناتسلگ و هبامرگ قیفر ... مدوب هتفرگ شزا ومردام

یم سح و مدوب لتاق هی مدوخ مشچ وت ... وماباب
مهاگن دید نیمه هب مه مدآ و ملا ع همه مدرک

گرم زا رتشیب هلا ژ ندوب رچلیو ور هک دنامب ... ننکیم
... تشاد درد مارب شنیدلا و

هدرکوراک نیا یدمع هک راگنا نزن فرح یروط هی -DONYAIE
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... یدوب

... اما ... دوبن یدمع -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۷۹_ تراپ #

: مدش قارب

؟ هنوخ یمن شنطاب اب سک چیه رهاظ ارچ ؟ یچ اما -DONYAIE
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زامن هب مارتحا و بدا نوا اب مینیب یم هک ییاتقو
شخب منک یم رکف نیا هب هک ییاتقو ای ، یداتسیا

، یدرک تروشک زا عافد فقو وتیگدنز زا یگرزب
تدوجو مامت اب هک منک یم رکف . منک یم تنیسحت

حا یلو ... یراد داقتعا ، هتسرد ترظن هب هک یزیچ هب
نوا یگدنز و گرم راگنا ینزیم فرح یروط یراد ال
ینود یم بوخ تدوخ ... هدوب وت تسد طقف امدآ

، دوبن گرم انوا ریدقت رگا و تساوخ یمن ادخ هگا هک
... ندمویم نوریب هدنز منویماک نوا ریز زا یتح

س یس هب کیدزن دروم رد مراد نم اما ... هئوتاب قح -

هب هک یتقو هب عجار ... منز یم فرح شیپ لا
یگدنز یاجنر و یتخس و مدوبن یوق وت االن هزادنا

انیا زا و ... دوب هدرکن متریصب اب و هدید بآ ههبج و
... مدوب یحاضتفا یحور طیارش وت هک هنیا رتمهم

... نم یاج راذب وتدوخ مگیم نیمه یارب

... مدب راختفا لا دم تهب منوتب منک یمن رکف مزاب -DONYAIE
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نیمه مارب ... متسین راختفا لا دم رظتنم متفگ -

رفنتم مزا ردق نیا ... ینک مکرد ینوتب هک هیفاک
... یشابن

... متسین رفنتم وت زا نم -

... یتسین ممقشاع -

دنخزوپ ، تریح راشف زا هدش داشگ ییاه مشچ اب
: مدز

؟ یراد یراظتنا نیچمه روطچ ... متسین هک هتبلا -

هتساوخن ونم هک مشاب یمدآ قشاع منوت یم روطچ
هجوتم هک یتقو تسرد و هدرک اهر ونم مرمع همه ؟
سرت زا ... هداتفا نم دای ، هدش شیمدق هی وت گرم

... منهج سرت زا ، تبوقع

رظتنم یتح نم ... یشاب مقشاع متسین رظتنم متفگ -

... ینک مکرد ماوخیم طقف ... یشخبب ونم متسین
تقایل و مدوبن ترانک هکنیا لیلد هک ینودب ماوخیم

... هدوبن تنتساوخن DONYAIEمتشادنوتنتشاد
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هشب ثعاب هنوتیم یچ ؟ یچ ؟ یتنعل هدوب یچ سپ -

لیلد هی منک یم رکف یچ ره ؟ ینک شومارف وتچب
ور یا هچب هنوتب مدآ هی هک منک یمن ادیپ هدننک عناق

ور هدوب شقشع لصاح و تشوگ و تسوپ زا هک
هدنوم ریسا شاک ... یدوب ریقف شاک ... داوخن

... یدوب هدرم شاک یتح ... یدوب

ورف مدوخ یاه فرح تُهب رد راب نیا و مدش تکاس
و هدز مغ هاگن . دش سبح ما هنیس رد سفن و متفر

زاب ناهد " یوزرآ یانعم ، مدید هک ار وا خلت دنخبل
هب و مدرک سح متشوگ و تسوپ اب ار " نیمز ندرک

: مداتفا هتپ هتت

... شتسار ... ار ... ار ... نم -م..

ار ما هدز ناجیه و دنلب سفن ، دوخیب الی قت زا هتسخ
: مدرک دازآ

... مفساتم -DONYAIE
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ناتشگنا کون و مدش ریز هب رس هرابود هلصاف بال و
اه نآ اب یزاب مرگرس و مدناسر مه هب ار ما هدرک خی

. مدش

ونم گرم یوزرآ یراد قح وت ... مفساتم نم ؟ ارچ وت -

... یشاب هتشاد

: مدرک دنلب رس برض هب

ینآ مشخ هی طقف نوا ... مرادن وتگرم یوزرآ نم -

... ینعی هک دوب نیا مروظنم ... مروظنم ... دوب

: تفرگ ار متسد رگید راب و دمآ رت کیدزن یمک

هی هنوتیم مدآ هی گرم طقف هک دوب نیا تروظنم -

... هشاب شچب ربارب رد شیهاتوک یارب هجوم لیلد

. داد ماجنا دش یم هک دوب یراک نیرتهب ندش تکاس
عمج ار هتخیر بآ دش یمن رگید ، مدرک یم یراک ره

و عمج و مدوب هدش شبکترم هک دوب یهابتشا . منک
... دمآ یم رظن هب نکممان شندرک روج

وتگرم یوزرآ هک دوبن نیا مروظنم اعقاو ... دیشخبب -
DONYAIE
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... مراد

متخانش نم هک ییایتوت ... ملد زیزع منود یم -

هک نم هب هسرب هچ ... هرادن مشنمشد گرم یوزرآ
... هداد مهب شدوخ ومرابود یگدنز

یگدنز مامت رد ؛ تفگ یم وا هک دوب روط نامه اقیقد
. مدوب هدرکن گرم یوزرآ مه منمشد یارب یتح ما

... متخانش یم هک ییاه ناسنا نیرتدیلپ یارب یتح
رد یدیماان مدش ثعاب روطچ هک مدید یم حاال اما

نیرتابیز رگا یتح . دنک نهپ ار شطاسب وا یاه مشچ
نم هک درک یم ار شیعس مامت و دز یم ار اه فرح
هک دوب نیا تیعقاو ، موشن هدروخرس مدوخ تسد زا

. مدوب هتسکش ار شلد

روظنم یب ال ماک فرح هی ، ینک رواب هک منک راک یچ -

؟ دوب مدوخ رایتخا زا جراخ و

مشچ ... رت یعقاو و رتگرزب . درک رارکت ار DONYAIEشدنخبل
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ریسفت لا ح رد زونه هک یلا ح رد و دندز قرب شیاه
... متفر ورف ششوغآ رد ، مدوب شدنخبل و هاگن

***

ود ، تدم همه نیا دعب هک هنیا نوترظن هک منود یم
امک زا هزات هک مییامدا هیبش اعقاو اما ... همک تسپ ات

یتسرد ساوح و شوه زونه و ندموا نوریب
... نرادن

ور ریز مایپ مدوبن ارچ نینودب نیراد تسود رگا
... دینوخب
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دوب یا یپ رد یپ یاه کوش رس زا ، ما یتکرح یب
. میدوب هدرک دراو نم هب وا و مدوخ هک

هقلح شرود هب ار میاه تسد هن و شمدنار هن
ششوغآ رد درس و ناج یب یا یش نوچ . مدرک

ششوغآ یامرگ و ، شتسد راشف مدرک یعس و مدنام
. منک هسیاقم متشاد دای هب دیعس زا هک هچنآ اب ار

منک دعاقتم ار مدوخ هکنیا ؛ دوب یا هناحوبذم تالش
ادخ هب . دنرادن یریفوت یرگید نآ و شوغآ نیا

و یسانشن کمن ساسحا مدوجو رد ییاج ... DONYAIEتشاد
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؛ درک یم مشنزرس و هتفرگ ار ما هقی یدوجو یب
مشچ یب یاه یگناردپ اه لا س هب مدرک یم سح

نم تسد اما ، ما هدرک تشپ دیعس هناقداص و تشاد
یم هبرجت هک یدب یاه سح مامت مغر عال ؛ دوبن
هبرگ . تشاد یرگید یوب و گنر شوغآ نیا ، مدرک

رد یبیرغ زیچ اما ، هچ مناد یمن ... اما مدوبن ههایس
شا هبرجت یگدنز یاج چیه هک دوب وا هنیس نایم

. مدوب هدرکن

عنام مدوجو رد یزیچ . مدیشک بقع ار مدوخ
مدوب نارگن . دش یم اورپ یب و دنت یاه تکرح

زا رود هب و مارآ متاکرح نیمه یارب . منک شتحاران
. دنک میاهر دش روبجم . دندوب مشخ

: دیوگب ات دیشک لوط یمک

نم هک یت ال کشم اما ، تشذگ ردقچ منود یمن -DONYAIE
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یحور لا ح و نادجو باذع و ، مدوب هدش نوشثعاب
و نم نیب اتعیبط و مُربب ایند همه زا دش ثعاب دب
نم هلحرم نوا وت . تخادنا یرود یدح ات متردام

یهابتشا زا یشخب ندرک ناربج یارب ور متمه همه
یراک ره . مدوب هدش بکترم اوهس هک مدوب هتشاذگ

هلا ژ ات مداد ماجنا ور دمویمن رب و دمویم رب متسد زا
یبات یب و اه هیرگ یادص هک راب ره . هرب هار هرابود
مدوخ هب درد زا منم ، دیچیپ یم هنوخ وت دایص یاه
دوب مز ال یراک ره شندرک مورآ یارب و مدیچیپ یم

ومرمع زا لا س ود ، مدموا هک مدوخ هب . مدرک یم
ژ نیب نیا . مدوب هدرک هلا ژ و دایص فقو لا مک و مامت
... بخ و دوب هدش نم هتسباو یا یطارفا زرط هب هلا

مشچ زا مرظتنم یاه مشچ ات درک توکس رگید راب
حاال . دنهدب تهج رییغت شیاه بل تمس هب شیاه

شمرش ثعاب هک ییاه هلمج هک متسناد یم رگید
ات دنام یم رظتنم و دروآ یمن نابز رب ار دندش DONYAIEیم

M
AM

NOE



یلبق تاع ال طا زا ار مز ال تشادرب دوخ عمتسم
: مدرک مامت نم ار شا هلمج ؛ دشاب هتشاد

نداد تسد زا هی اب هگید راب هی رگا دوب یدرمان -و
... یدرک یم شور هب ور هگید

.

متردام اب رگا یتح . دوبن یوق تردام هزادنا هب هلا -ژ
یوق میلومعم نز هی دح رد ، مدرک یمن شسیاقم
ومدوخ نم اما ، دوب مک یلیخ مشنس هک دنامب . دوبن

و یگلا س هدفه وت . متسنود یم میهس فعض نوا وت
هداد تسد زا وشیتم سال زا یگرزب شخب و شنیدلا
یدایز تمحز و یتخس شندروآ تسد هب یارب و دوب
منوتب هک مدوبن یطیارش وت نم . دوب هدرک لمحت ور

. منک رکف مدوخ هب طقف

ار مدوخ ، دوب هتساوخ هک روط نامه مدرک یعس
یتح . دوبن هدنهد رازآ شتوکس رگید . مراذگب وا DONYAIEیاج
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رتشیب ار ندمآ فرح هب راب نیا مداد یم حیجرت
. دهدب لوط

ات منک کرد ار وا متساوخ یم نم ؛ متساوخ یم
یم باذع . دوش رت مک یمک ما ینورد جنر دیاش

اپ هب مبلق و نهذ رد هک ییادص یب گنج زا مدیشک
لقا ال اما ، تشادن هدنرب یگنج چیه هک تسرد . دوب
رتشیب گنج نیا . دشاب هتشاد سب شتآ تسناوت یم
زا مبلق و ندیپت زا منهذ ، دیشک یم لوط نیا زا
نم دوب نکمم شدعب و دندنام یم زاب ندیشیدنا

. منک بارخ ار زیچ همه

هک هتسرد . دوبن یتحار میمصت اعقاو ... دوبن تحار -

زونه نم اما منیبب وتردام مدرک یم تقو رتمک
یچ ماوخ یم هک متفگ شهب یتقو . متشاد شتسود

. درکن تفلا خم مه هظحل کی یتح ، منک راک

دوب هتخادنا هار هب نم قلخ رد یزیخ و تفا بجع
: مدیرغ . درم نیا

؟ هنک تسامتلا یدوب رظتنم -
DONYAIE
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هک ییابیز و هوکش . دوب هدرک یوق رورغ ار نیتم
هراشا نآ هب اهراب و اهراب مه درم نیا دوخ یتح

ییابیز رورغ لصاح ، داتفا یمن شنابز زا و دوب هدرک
. دوب هعیدو هب نیتم دوجو رد هک دوب

لدود رگا یتح . یدوب هتفرگ هک دوب یمیمصت نیا -

ره ... یدوب هدرک رکف شهب هک دوب یزیچ مزاب ، یدوب
، تشاد رورغ یا هرذ و دوب نیتم یاج میا هگید نز
زا و درک یم یتخبشوخ یوزرآ تارب طقف و طقف

... تفر یم تیگدنز
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: داد ناکت ار شرس

نم زا تردام هک یتخانش نوا وت ایتوت اما ... هتسرد -

نوا . تشادن رورغ هب یطبر هیضق . یرادن ور تشاد
رگا یتح ههرب نوا وت نم . درک کرد ونم بوخ یلیخ

شاهاب متسنوت یمن مدرک یم مجاودزا تردام اب
و هتشذگ هیاس . مشاب هتشاد یلماک و قفوم یگدنز
و هلا ژ هب تبسن هک ییاتیلوئسم هتبلا و نم نادجو
ما هلا ژ . دنوم یم میگدنز ور هشیمه ات ، متشاد دایص

رانک تردام هب نم هق عال ندید اب هک دوبن یمدآ
میدش یم تیذا یلیخ شاب نئمطم ... هشکب

. DONYAIEنوممه
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اب قح ، متشاذگ یم رانک ار مرَِپس و یزابجل رگا بخ
یم هشیمه ات هیضق نیا یاپ کی لا ح ره هب . دوب وا

روطنیا . دوب هدیگنل لا ح هب ات هک روط نامه . دیگنل
شتآ ، هدنرب رب هو عال نم گنج ؛ دوب دنلب شیوب هک

. تشادن مه سب

یاه شفک کون هب کیدزن یا هطقن هب هریخ و رکفتم
: مداد ناکت ار مرس ، وا

شماجنا و یتفرگ هک دوب یمیمصت نیا لا ح ره هب -

هب نم ارچ ؟ یتشگرب مردام هب هرابود ارچ یلو . یداد
نیا منوا ؟ یدرک شکرت هرابود ارچ و . مدموا دوجو

... هچب هی دوجو اب راب

ربخ وت دوجو زا نم شیپ لا س دنچ ات هک ینودیم -

... متشادن

ربخ هک نوا زا . تشاد دوجو هک نوا ؟ یچ مردام -

. DONYAIEیتشاد
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... هن -

: مدرک عمج ار مناهدو ینیب رو کی

؟ یچ -

... تسدنز تردام متسنود یمن نم -

تسد زا یا هظحل یارب . درم نیا درک یم مجیگ
تعرس نآ اب شیپ اه لا س هک مدش ینابصع مدوخ
ات مدوب هدرک دوعسم ریسا ار مدوخ روآ ماسرس
تسد زا ار تیعقاو ندیمهف و ندرک رکف تصرف

. مهدب

هچب هدرم مدآ زا ؟ یدوب هدرک جاودزا هدرم مدآ اب -
؟ یدوب هدش راد

روط متشاد تسود هک مدوب ینابصع و جیگ ردق نآ
و دوب مردپ وا اما . منک حرطم ار ممود لا وس یرگید

. مدوبن تحار اردص هزادنا هب وا اب

... هن -DONYAIE
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: درک رت بل

هک حاال و منک شومارف وت ردام مدرک یعس یلیخ -

نوا زج یزیچ ، منک جاودزا هلا ژ اب مدوب هدرک لوبق
مدرک شومارف ور نیتم منود یمن . هشابن مهم مارب

. دوبن مهم مارب هلا ژ زج یزیچ هگید اعقاو اما ، هن ای
دایص و هلا ژ زج یزیچ هک دوب تقو یلیخ عقاو رد
یکی هلا ژ اب نومتایحور اعقاو اما . مدید یمن ور

. دوبن

مک مک . مدیشک متروص هب ار متسد ود فک هف کال
متحا هک دوب تقو نآ و . متفر یم رد هروک زا متشاد

. دنکشن هک دوبن وا لد هب مساوح اال

؟ دعب یارب هنومب یاوخ یم ؟ مدرک تتسخ -

یدیمهف اه لا س زا دعب یگب مسرت یم یلو ... هن -

هک دوبن ینز هلا ژ و ینک شومارف ور نیتم یتسنوتن
رد هروک زا نم تقو نوا ، ینک یگدنز شاهاب DONYAIEینوتب
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منک رکف راذن ... وگب ونیا زج یزیچ هی افطل ... مرب
هچیزاب انز هک ییادرم تسد نوا زا مأوت

... ننوشتساسحا

: دیدنخ

. میدش راد هچب هلصاف بال نومجاودزا زا دعب ام ... هن -

. مدش هاگشناد و سرد لوغشم هرابود یفرط زا
هگید و هگید رهش هی هب تفرگ یلا قتنا متردام

... شمدیدن

ینعی دوبن یکی هلا ژ اب نومتایحور نیا ؟ یچ سپ -

هب هن و یراکادف وت تدنت شیتآ نوا هب هن ؟ یچ
... اتوافت زا تندش هدزلد

هوکش و عونت لها نم . مدشن هدزلد هلا ژ زا نم -

دعب اه لا س هک دوب یزیچ نیا . مشب هدزلد هک مدوبن
. مدوبن نایب لها زگره نم . تفگ مهب شدوخ هلا ژ

و دارهب هک یتقو منوا . دش هتسخ نم زا هک دوب نوا
هتبلا . دوب شمکش وت شونهب و ندوب نومرانک DONYAIEدوبهب
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درم نم شرظن زا . دوب هدش هتسخ . تشاد مقح
و ینومهم قشاع نوا . مدوب یا هدومخ و روآ تلا سک

ومدوخ هک دوب نیا محیجرت نم و دوب ترفاسم
نم هک دوب نیا تیعقاو . منک صصخت و راک مرگرس
رانک متسنوت یمن ، مدرک یم هک یش تال مامت مغر عال
هدرک هدرسفا مه ور نوا و مشاب یداش درم ، نوا

یگدنز هی هب نم . متشادن میضارتعا اما . مدوب
توافت زا راک مک مک . مدوب یضار نیتور و یلومعم

اه هچب . دش ادیپ یرتگرزب یارظن الف تخا و تشذگ
زا . رتشیب ام تاف ال تخا هنماد و ندش یم رتگرزب

و . نوشقیوشت و هبنت و تیبرت ات ریگب مسا باختنا
اعقاو هلا ژ هکنیا ات ... اه هچب زج یا هگید زیچ ره
. میشب ادج مه زا هک تساوخ و دش هتسخ

: مداد ناکت رس

؟ یتحار نیمه هب ؟ نیتفرگ -طالق

یم لا یخ وت هک تحار ردق نوا هن اما ؟ میتفرگ -

. DONYAIEینک
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؛ دوب هدش هتخود میاه بل هب شرظتنم یاه مشچ
نک لش ربارب رد می باال دنلب هضیرع رظتنم اعطق
نایصع و ارم وا . دوب یگدنز رد ناشیاه نک تفس
شرظتنم یلیخ مه نم . دوب هتخانش بوخ ار میاه

: متشاذگن

؟ نیتشگرب مه هب هرابود ارچ سپ -

... مشاب وت رانک دشن هک یلیلد نومه هب -

****

زونه یلو . مسیونب رتشیب هک هنوتقح و ماوخ یم
. متفگ نوتارب هک میت ال کشم یاه هزرل سپ ریگرد

.. دیزیزع یلیخ هرن نوتدای اما
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زا ، مصصخت نتفرگ یارب نم ، میتفرگ هک -طالق
یم ملد ، دوب هناهب صصخت هتبلا . مدش جراخ روشک

شمارآ شوت هک یطیحم زا تدم هی یارب تساوخ
شاتتامش و گرزباقآ دنت یاراتفر . مشاب رود ، متشادن
تسود ناونع چیه هب نم بخ و تشادن ینایاپ

اه هچب رطاخ هب . هشاب یشنت نومنیب متشادن
لا ح رد مادم مردام و . هرب هنوخ زا هلا ژ دوب هتشاذن

زا و . هدب یتشآ ور ام هک دوب ندز اپ و تسد
جاودزا نیا فلا خم هک مدوب نم راک لوا هک ییاجنوا
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یمن و ندیدیم نم مشچ زا ور زیچ همه ، مدوب
نم هب داوخ یمن هک تس هلا ژ نیا هک نتسنود
متساوخ یم هک یزیچ هب نم لا ح ره هب . هدرگرب

ره مدوب رضاح اه هچب رطاخ هب و مدوب هدیسرن
ور هلا ژ هنوتب هک مدوبن یسک نم اما . منکب یراک
ابیرقت و مدوب راشف تحت دایز یلیخ . هنک لا حشوخ

ود ال ود هک میراوس یرتش . مدش یم یش ال تم متشاد
مدیمهف دوز یلیخ اما . متفر و متشاذگ . دش یمن ال

اب . هدوبن نم لکشم لح هار روشک زا مجورخ هک
لبق زا رت هدرسفا بیرغ روشک وت ماه هچب ندیدن
یارب . تشذگ یم تخس یلیخ مراگزور . مدوب هدش

وصصخت دیق متفرگ میمصت ، دش گنج یتقو نیمه
گنج لوا لا س زا . مدش ناریا یهار هرابود و منزب
نوچ . دوب هدش رتهب ملا ح مگ یمن . مدوب ههبج وت
بوخ ور یسک لا ح یزیرنوخ و نوخ و گرم ندید
یم اجنوا هک یگرزب یاتشذگ و ادرد اما . هنک یمن

هی . درک یم گنرمک ومادرد . دوب هدرک مرت مورآ ، مدید
اه لا س زا دعب ، میدوب راشف تحت یباسح هک DONYAIEزور
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هک یراکادف و ییابیز نومه هب . مدید وتردام هرابود
راوه و دوب تالش رد دوجو مامت اب . مدوب هدید ال بق

مشرخآ هک دوب ضیرم هی یایحا لا ح رد و دزیم
. هنودرگ شرب تسنوت

: متفگ عیرس شهاتوک ثکم نایم

. درک ناتسودنه دای تلیف مأوت -

مفرح رس ناکت اب ، ندیدنخ لا ح رد و داتفا هدنخ هب
یمیمص و نیتم و هنادرم شیاه هدنخ . درک در ار

هدنخ دوز یلیخ . دندروآ یم مدآ بل هب دنخبل . دندوب
: تفگ دنخبل اب و درک عمج ار شا

. هدوب هدرکن شومارف زگره وناتسودنه ملیف ارهاظ -

هدرک لوبق هش یمن مرواب ... ونیتم ممهف یمن ال صا -

. هدرگرب تهب هرابود هشاب

: دش نابرهم شدنخبل

. یدشن قشاع زگره همولعم -DONYAIE
M
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اب یزیچ منک یمن مرکف . ممهف یمن وقشع کال نم -

هی زیچ همه . هشاب هتشاد دوجو هرخسم تیهام نیا
هک نییازیچ لا بند امدآ . تسداس یاتراهچ ات ود ود
سنج هب شیارگ . هنک نیمات ونوشبوخ لا ح و هافر

رد هنوتب یسک ره بخ هک هیعیبط هزیرغ هی مفلا خم
هب ، هنک مهارف وصخش یاتساوخ و عفانم دروم نیا

نتشاذگ وتلا ح نیا مسا و نشیم هدیشک شتمس
مه تاساسحا و اهزاین نیمات رد یسک یتقو ... قشع

نیرت یعیبط ، میدوب مه رازآ ثعاب ای ، میدش زجاع
یمدآ هب هرابود مدآ هی هکنیا ... مرظن هب هییادج زیچ

شهب یلیخ هش یمن هدرک تباث ال بق هک هدرگرب
. ممهف یمن ور ، درک هیکت و دامتعا

اب تبلق و هن هگ یم تلقع هک اج نومه اقیقد بخ -

یزیچ قشع . قشع نتشاذگ وشمسا ، هئود یم رس
هک تسین یزیچ و یسرب شهب لقع اب هک تسین
تبلق وت و راب کی . هتفیب قافتا تیگدنز وت راب DONYAIEرازه
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هتبلق نیا و هنک یم رابتعا یب وتلقع . هتفیم قافتا
. شیمهفن هک هیعیبط سپ . هنک یم تیاده ور وت هک

یم هتفیب یتقو هداتفین قافتا نیا زونه وت یارب
. یمهف

یم نم هک ییازیچ نیا اب . هتفین زگره مراودیما -

. تسین تلذ زج یزیچ قشع مونش یم و منیب

: داد ناکت رس

هک یتشادرب نیا اب میقشع نویدم همه ام منک رکف -

. یراد شزا وت

. دیمدوخ نویدم نوا زا رتشیب -

: داد ناکت رس هرابود

دلوت هظحل زا و مایب ایند هب هگید راب هی رگا نم -

مراد وت هب هک ینید سپ زا مزاب ، منکب وروت تمدخ
ارجام ندینش زا دعب ینوتب مراودیما اما . مایمن رب

. ینک کرد ونم

؟ هنک جاودزا تاهاب یدرک شیضار روطچ -
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نارابمب وت وشداوناخ همه ابیرقت شمدید یتقو -

یگرزب یلیخ هداوناخ . دوب هداد تسد زا نوشرهش
، درک باسح نوشور هشب هک مه یناکیدزن زا . ندوبن

شدوخ . دوب هدنوم شارب همع رسپ و همع هی طقف
دعب . دوب هدرب رد هب نوج رهش زا ندوب رود رطاخ هب

شمع رسپ و همع رابرس هکنیا یارب نیتم نوا زا
متشاد ربخ . دوب هدموا رد شترا مادختسا هب ، هشابن
هدوب نیتم رظتنم و هتسخلد اه لا س شمع رسپ هک
نت هب روبجم ییاهنت رس زا هک هتساوخن نیتم و

. هشب یتحلصم جاودزا هی هب نداد

رد اه هصق دوب دیعس نامه همع رسپ زا شروظنم
هک متسناد یم . مدوب هدینش مردام هب وا قشع دروم

هب نیتم ِدر ِباوج زا دعب مه ار شلوا رسمه
ْنیتم شقشع نایسن دیما هب و شلوا ِیراگتساوخ

. دزاسب یقفوم یگدنز هتسناوتن اما ، هدرک رایتخا
، هدرک رفس گنهآ گنج عورش اب رایناز و روهام ردام
مه زا و هدوبن ردام و راید کرت راتساوخ دیعس اما

. دنا هدش ادج
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

83_ تراپ #

زا رتدوز قشع یب یگدنز . دوبن نم لثم نیتم -

. تشک یم ونیتم گنج یتح و یگنشت و یگنسرگ
هک یا هداوناخ اهنت زا دوب هتفرگ میمصت نیمه یارب
دوبن لبق یگدنز هب شحور . هشاب رود هدنوم شارب
یروش و رش نوا زا . دوب گنج یامخز زا رپ شبلق و
و رت نوبرهم ، رت یوق یلیخ یلیخ اما ، دوب هداتفا

لیاوا . دوب هدش لبق زا رت گرزب و رتروعشاب DONYAIEهتبلا
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مک مک اما . مشب کیدزن شهب یتح ، دش یمن مور
ای . تسین شلد وت نم زا یشجنر چیه نوا هک مدید

نم زا دعب هک ییاه جنر ربارب رد هکنیا لقادح
. نتشادن ییوب و گنر هگید نم تارطاخ ، دوب هدیشک

: دیشک هآ

طقف و ، میدوب هدشن ادج دب مه زا ام هک دنچ ره -

ریغ ییاسک هب صاخ طیارش وت میدوب هدش روبجم
اه لا س زا دعب هرخ باال اما . مینک رکف نومدوخ زا
تسدب ور مینکب یراک نومدوخ یارب هکنیا تعاجش
و الع طا نودب هک دوب گنج رخآ ساالی . میدروآ
زور لثم نوچ . میدرک جاودزا یسک زا نتفرگ هزاجا

گرزباقآ هرذگب رگا مه لا س دص هک دوب نشور مارب
. درک دهاوخن تقفاوم نیتم و نم جاودزا اب

هب هریخ هک تفگ یم یلا ح رد ار رخآ یاه هلمج
. دوب هدش نییاپ و مب شیادص و دوب رود یا هطقن

یتقو و دش تکاس ین ال وط هیناث دنچ یارب مه زاب
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. دش ترپ نوریب هب شا هنیسزا یهآ ، درک دنلب رس

: تفگ و درک مهاگن

تمسق . ندوبن ریسم هی وت ام ریدقت و بلق راگنا اما -

. میشاب مه رانک نومبلق یاپمه مینوتب هک دوبن نیا
تشپ هب یتایلمع میت اب یهارمه یارب هک زور هی

و ندروایم حورجم رگ و رگ و مدوب هدش مازعا طخ
هک مدینش ، دوب هتخیر مه هب یباسح عاضوا

شوت تردام هک یناتسرامیب . ندز وشترا ناتسرامیب
هک دوب تایلمع نومه وت ممدوخ . درک یم تمدخ
همه زا هتبلا و تردام زا مود راب یارب . مدش ریسا
ردقچ هک هنود یم ادخ طقف و . مداتفا رود مداوناخ

یم لا ح ره هب . تردام نارگن و مدوب بات یب
دهاوخن اهنت ور اه هچب و هلا ژ مردپ هک متسنود

زا ونم مدعب و شلوا هداوناخ تردام اما ، تشاذگ
اما . مشاب شنارگن هک متشاد قح و دوب هداد تسد

وت ندروآ ور یتسود متراسا زا دعب تقو DONYAIEدنچ
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تردام و نم هک یناتسرامیب نومه وت هک هاگودرا
دروآ ور یربخ مارب و دوب رایهب ، میدرک یم راک شوت
هک هدید شدوخ هک تفگ . مدش ریس ایند همه زا هک

نتشاد زا هشیمه یارب نم و ... هدش دیهش تردام
. مدش مورحم تردام

یم ، تفگ یم هک ار ییاهزیچ زا یا همش طقف نم
تایئزج اب و شدوخ نابز زا شندینش . متسناد

. داتفا یم قافتا دیاب هک دوب یزیچ

؟ تفگ وغورد نیا یچ یارب -

و کیدزن ناتسود زا درم نوا . دوب هتفگن غورد -

یم لا یخ اعقاو ارهاظ و دوب نم دامتعا لباق رایسب
ازور نوا دروم رد دشن تقو چیه . هدرم تردام درک
نوا زا روطچ منود یمن و ، منک تبحص تردام اب

ردق نوا تسود نوا اما ، هدرک ادیپ تاجن تیعضو
وت مرخآ . منک رواب وشفرح هک مارب دوب دامتعا لباق

هدرگرب هک دشن تقو چیه و دش دیهش نارود DONYAIEنومه
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لکشم هب ما هیلک اب نارود نوا وت منم . شداوناخ هب
مدع لصاح یدید و ینیب یم هک یطیارش و مدروخ
و ماه هیلک زا یکی داسف ثعاب هک هبسانم یگدیسر
، ناریا متشگرب هک دعب اه لا س . دش یرگید صقن

ردارب و هدوب یثوروم ارهاظ لکشم نیا مدیمهف
ال عا دح ات مدوخ . مداد تسد زا شرطاخ هب ممگرزب
هی اب و مدوب هدیشاپ مه زا یمسج و یحور ظاحل زا
. مدش ور هب ور مدوخزا رت هدیشاپ مه زا هداوناخ
گنج وت ابیرقت ونوشیکی ، رسپ اتود زا هک یا هداوناخ
یرگید و ندوب شهار هب مشچ و ندوب هداد تسد زا
. دوب هداد تسد زا وشنوج هیلک لکشم رطاخ هب
هدرسفا نووجون رتخد هی و دوب ضیرم شبلق مردام
. دوب جنرغب یلیخ یلیخ شطیارش هک متشاد

نم تمس هب و باال هب ور ار شا یلا خ یاه تسد
: تخادنا هناش و تفرگ

هب هک دادن تصرف نم هب تقو چیه ایند ؟ ینیب یم -

راب ره . منک رکف حابص دنچ زا رتشیب تردام و DONYAIEمدوخ
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راب منک یعس مدش روبجم دوز یلیخ هک درک یراک
هداوناخ رسپ اهنت متشگرب یتقو . منک مک وت ال کشم

و ، نوا تراسا رطاخ هب شرتخد هک یردپ و مدش
ردپ و درم راتفر رطاخ هب گرزب اقآ هک ییاراشف هتبلا
. تشاد دیدش یگدرسفا ، دوب هدروآ شهب شنار ساال
. مدرک مداوناخ فرص ومتقو همه نم هکنیا هص خال

قیقحت مردام دروم رد دیسرن ترکف هب تقو چیه -

؟ ینک

بیجع دیاش تسدنز تردام مینود یم هک -االن
هنکمم هک دیسرن منهذ هب یتح ازور نوا یلو ، هشاب
وشزانج اال متحا هک متسنود یم . هشاب هدش هابتشا

نومه ینعی ، هدنوم شارب هک یا هداوناخ اهنت لیوحت
رهش شنفد لحم اال متحا و نداد شمع رسپ و همع

منوتب مدوخ ات دیشک لوط یلا س دنچ . هنوشدوخ
صوصخب ، مداوناخ طیارش و مدوخ مسج و حور

زا شونهب نیب نیا هتبلا . مدب نوماس و رس وشونهب
غیرد شردام و نم ددجم جاودزا یارب یش تال DONYAIEچیه
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. اذغ باصتعا و رهق ات ریگب ندروخ صرق زا . درکن
نومروبجم هکنیا ات . دش یرتسب ناتسرامیب وت اهراب

ونیتم هک منم . مینک لمع داوخ یم هک یزیچ هب درک
ات بوخ نم اب ریدقت لا ح ره هب . مدوب هداد تسد زا

نیمه زج هدنوم مارب ایند وت یچ و دوب هدرکن
اه هدنز یارب لقادح هک متساوخ ؟ نوغاد هداوناخ

. منک یراک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۸۴_ تراپ #
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: دش اج هب اج یمک

باال و میداد شونهب هتساوخ هب نت یتقو تسرد -

یور یگدنز و ، مینک جاودزا مه اب میدش یضار هرخ
زیچ همه ارهاظ و دوب هداتفا شنیتور و یداع لا ور

. داد نوشن وشدوخ تردام ، دوب مورآ

: دیشک یقیمع سفن فقس هب ور و تسب مشچ

کرد نیا و مدرک یمن شکرد هک دوب یراب نیلوا -

ارچ مدیمهفن زگره . هدیشک لوط زورما هب ات ندرکن
ریز منوتن زگره نم هک هشکب اجنوا هب راک داد هزاجا

. منزب مداد شونهب هب هک یلوق

: مداد باوج راکبلط اما ، مارآ ینحل اب

اه لا س رطاخ هب ؟ هشاب یگتسکشلد رطاخ هب هنکمم -

یتشاد راظتنا . یتشگن شلا بند یتح وت ؟ راظتنا
؟ سامتلا و زع یارب دایب و هنکشن شلد

. تسدنز تردام متسنود یمن نم -
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. تسنود یم تردپ اما -

نم هک دوب اهارجام نوا زا دعب . تفگن مهب زگره -

مردپ و هدرک یفرعم مردپ هب وشدوخ تردام مدیمهف
زا یا هرذ زگره . هدرکن لوبق وشمکش وت هچب و نوا

تردام هب گرزب اقآ هک ییافرح رطاخ هب میگدنمرش
. دش دهاوخن مک ، هدز

یمن مشکک ، هشاب هدنمرش دیاب هک ینوا ارهاظ اما -

. هزگ

: داد ناکت رس فساتم

هب مزونه . هنود یم قحم وشدوخ گرزباقآ . هتسرد -

. هدرکن رواب ونیتم یافرح هک هدیم قح شدوخ

اقآ . عوضوم نیا کرد دوبن تخس . مداد ناکت رس
یناسنا ، مدوب هتخانش هاتوک تدم نیا رد هک یگرزب

و دوب شدوخ یدعب کت دیاقع و راکفا رد سوبحم
. تشاد یدایز راظتنا وا زا دش DONYAIEیمن
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هن و دز یفرح شدوخ هن ، دموا یتقو نیتم -

طقف . تشاذگ شمیمصت یوت یریثات نم یاحیضوت
مزاب دشن رضاح الم. سلا و تساوخ طالق طقف و
رس راب نیا . دوبن لبق ِنیتم . هدب تصرف نومهب

رد و داتسیا شدوخ میمصت و فرح رس هناتخس
. میتفرگ طالق ام تیاهن

اب وت تقو نوا ؛ داد یم هرابود تصرف هک مریگ -

ردپ و هدرسفا رتخد اب ؟ یدرک یم هچ تیلبق یگدنز
ردارب گرم زا دعب اال متحا هک یردام اب ؟ تتخس رس

ِشِِشک هگید ، وت تدم ین ال وط یریسا و تنووج
لا یخ یب یتسنوت یم ؟ هتشادن ور یا هگید شکمشک

راب نیا رگا ؟ نیتم هب یبسچب و یشب انیا همه
تردام بلق رگا ؟ دش یم قفوم شونهب یشکدوخ
نیمه وت هک یا هیحور نیا اب ، داد یم شتسد راک

یتسنوت یم زگره ، یدرک شفیرعت مارب تعاس هی
هتشاد نیتم اب لا مرن یگدنز هی و یشخبب وتدوخ

نومه هک یتشاد وراک نیا ییاناوت وت هگا د ؟ یشاب
تلا خ رهوش و هلا خ گرم رصقم وتدوخ یراک DONYAIEلوا
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یم تلد هک یدرکیم ور یراک و یتسنودیمن
. تساوخ

دیاش . درک یم میاشامت هریخ یهاگن اب و توکس رد
هب شهاگن . درک ار راک نیا ین ال وط هقیقد دنچ یارب
. تسین نم هب شساوح هک مدیمهف یم اما ، دوب نم

. درک یم رکف میاه فرح هب اال متحا

شزا و یدرک مهتم ونیتم ساال نیا همه اال متحا -

هب نم اما . هنک تکرد هدشن رضاح هک یدوب ریگلد
بوخ ونیتم هک یسک ناونع هب و نز هی ناونع

شدوخ زا نیتم مراب نیا ، مگیم تهب مراد ، هتخانش
. یشاب هتشاد یمورآ یگدنز ینوتب وت ات هتشذگ

هک یموکحم وت هک هدیمهف بوخ یلیخ منوا اال متحا
ونیا ثحب . یشاب هتشاد ونارگید یاوه تدوخ زا لبق
اما ، هدوب تدوخ یاباختنا بقاوع منیمه هک منک یمن
وت یلبق یاباختنا رس هقدص زا هک هدوب یطیارش نیا

DONYAIE
M

AM
NOE



تیگدنز وت هرود هی طقف رگا و هدوب هدموا دوجو هب
، ینک رکف تدوخ هب طقف یتشادن قح هک ، هدوب
هک ییادنگ یدوب روبجم هگید وت . هدوب هرود نیمه

. ینک روج و عمج ور یدز ال بق

یمن رکف اما . دنامن رود مهاگن زا شهاگن ندش هریت
وا . مشاب هتفگ هن ال داعان ای ، مشب هدرک هابتشا منک
یرگید زیچ ره ای ییافو یب هب ار نیتم تشادن قح

و تسد هب ریدقت و شدوخ هک ییاهدنب . دنک مهتم
زیچ ره ای قشع گنهآ شیپ ، دندوب هتسب وا یاپ

. دندوب هدنار هیشاح هب ار قشع و دندوب یرگید
رد قشع هک دوب اه مدآ زا هتسد نآ زا هبزور ارهاظ

. درادن یهاگیاج ناشیگدنز

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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۸۵_ تراپ #

... هتسرد -

یک مدوب هدیمهفن . دیشک منوریب تورپه زا شیادص
زیت و دنت یاه فرح رد و راکفا رد مه نم ِدوخ

هب یکی َلَثم هک ییاه فرح . ما هدش قرغ مدوخ
. دوب ، ندز لعن هب یکی و خیم

. مدرک هلگ نیتم زا مدوخ راکفا وت اه لا س نم -

اوه یب روط نیا لیلد لا بند اه لا س و . مدش DONYAIEتحاران
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کوش وت ردق نوا ینعی . متشگ نیتم ندش افو یب
رکف هبنج نیا هب زگره هک مدوب نیتم دیعب ِراتفر نیا
یا هروطسا قشع نوا متفگ مدوخ اب هشیمه . مدرکن

یارب طقف و هراب کی روطچ اه لا س زا دعب
؟ دش شوماخ ، دوب هداتفا قافتا هک یمهافتوس

مه دیاش و یراچان رس زا شمه هک ینیب یم حاال -و
مه یتسنوت یمن لا ح ره هب وت . هدوب قشع نومه

... ور امرخ مه یشاب هتشاد ور ادخ

.... یرادن لوبق وقشع یتفگ هک وت -

... ممهف یمن متفگ ... مرادن لوبق متفگن -

: متفگ هک مدوب نم مه زاب . تفگن یزیچ مباوج رد

مغر عال وت لثم یدرم هک هبیجع نیا نم یارب اما -

هی منوا . هنک رکف یا هگید نز هب یگدنز و نز نتشاد
... لهاتم DONYAIEنز
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. هدرک جاودزا نیتم متسنود یمن رخاوا نیا ات نم -

... شمع رسپ اب منوا

قشع نیشن تلزع شرمع رخآ ات یتشاد راظتنا دب -ال
... هشاب وت

: داد ناکت رس مه رد یا هرهچ اب و تسب مشچ

یا هگید زیچ ره و راظتنا عوضوم ... وگن ونیا -

هدشن مومت هک یا هصق جیگ . مدوب جیگ نم . تسین
یم راک ره هک دوب زاب نایاپ اب ملیف هی لثم و دوب
روصت لا ح رد مادم وت و هریمن نوریب تنهذ زا ینک

. شارب ینایاپ هی رظتنم ای و

. دش یم عورش دیابن زگره مدیاش -

. درک مهاگن هدز کوش و دروآ باال برض هب ار شرس
نیا رخآ ات لوا زا اما ، دوب یا هنامحر یب فرح دیاش
ار ماغیپ نیا امامت شیاه بیشن و بیش و هصق

... نم یارب لقا ال ؛ درک یم DONYAIEرداص
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؟ ینک یم هاگن هدز کوش و نیگمغ روط نیا یچ هب -

لک هک یا هاروآ نم زج هتشاد یچ هصق نیا
یارچ ات دنچ اب شینووجون و یردپ یب اب شیگچب

چیه ییادج و درد زج منوتدوخ یارب ؟ هتشذگ هدنگ
رتهب ... ممهف یمن وقشع مگیم هک تساجنیا . هتشادن

؟ نشاب نون رکف هزبرخ یاج هب امدآ تسین

ال وط اتبسن توکس کی دراو راب کی هقیقد دنچ ره
فرح کرد یارب راگنا . میدش یم هاتوک یهاگ و ین

زاین نامدوخ اب تولخ و تکارتنک هب مه یاه
یارب ندز فرح روط نیا ، یزیچ ره یاوس . میتشاد
یارب تاملک یپ رد مادم هکنیا . دوب مارتحا لباق نم

ام . مینک رکف مه یاه فرح هب و میشابن نداد باوج
کی میتشاد ام . میدوبن مه ندیبوک بات و بت رد

مه نیمه یارب . میدرک یم هبرجت ار یعقاو هملا کم
. داد یمن مرازآ ین ال وط یاه DONYAIEتوکس
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میلهاج قشع دروم رد ام همه تسادیپ هک روط نیا -

ام یراد وشهب فارتعا تعاجش وت هک توافت نیا اب ،
یمن وقشع هک منیبیم منک یم رکف یچره منم ... هن
زا یتذل نومدوخ هن ام . نتسرد تافرح . ممهف
یبوخ یگدنز وت یارب میتسنوت هن و میدرب یگدنز

زا . متسین نومیشپ ، منک یم رکف یچ ره اما ، میزاسب
جاودزا شاهاب هکنیا زا ، مدش تردام قشاع هکنیا

هن و متحاران هن وت دوجو زا رتشیب همه زا و ، مدرک
. نومیشپ

... هسرن هلا ژ شوگ هب زگره افرح نیا هرتهب مرظن هب -

میضار میگدنز زا ، وت زا یریگلد مغر عال نم نمض رد
. متشاد یبوخ یگدنز و

ادیپ ومهاب ندموا رانک هار ام . شابن نوا نارگن -

هک یطیارش نیمه کرد زا دعب وگب مهب وت . میدرک
وتدوخ باوج و یدرک شفصو نم زا رتهب تدوخ

و یرهم یب رس زا هن هکنیا ؟ ینک یم مکرد ونم ، DONYAIEیداد
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یریگرد و کوش رس زا تدم هی هکلب ، یتیلوئسم یب
زگره هک یا هچب اب دروخرب سرت رس زا متدم هی و
؟ مدرک یفطل مک تهب تبسن شمدوب هدیدن

و دشاب هدوبن عمج ردق نیا شساوح مدوب راودیما
هدرک اما . دنکب ار هدافتسا نیا میاه فرح زا دهاوخن

. دوب

هکنیا ؟ دیشک لوط یدایز تسرت ینک یمن رکف -

زا یکی منم . تسین یتسرد هیجوت مه ، یدوب ریگرد
... یشاب هجوتم رگا مدوب ایریگرد نومه

لغب هرابود یگدامآ ال عف نم و دمآ کیدزن مه زاب
نامدوخ عوضوم هب میدوب هتشگرب . متشادن ار ندش
مینابصع مدیسر یم نآ هب هک راب ره عوضوم نیا و

. درک یم

. هدیشک لوط یدایز مایریگرد دوخ هشیمه نم -

نیمه یارب و متشاد یتیصخش فعض هک مراد DONYAIEلوبق
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ور وت اب ندش ور هبور تعاجش منوتب ات دیشک لوط
، یزیچ مگیم شزا هک یا یریگرد اما . منک ادیپ

و نم هرابود جاودزا زا دعب . مگیم هک هییازیچ یاوس
هک دش یناهنپ یفطاع هطبار هی ریگرد شونهب ، هلا ژ
همه و دیشک لوط اه تدم . تشاد یگرزب بقاوع
ات میتشاذگ ونومدوخ مات ژی رنا ابیرقت هداوناخ
نوا . هشب در دایش نوا زا و هلحرم نوا زا شونهب

و دوب یا هگید تقو ره زا رت ینارحب عاضوا هرود
لا یخ شمارآ وت اب ییور هبور یارب متشاد زاین نم
و گرزب عوضوم اعقاو نوچ . مشاب هتشاد یفاک

اب ندش ور هب ور اال متحا متسنود یم و . یدوب یمهم
مدرک یم رکف هک روط نومه . دوب دهاوخ تخس وت
هک . ینک لوبق ونم وت ات دیشک لوط یدایز تدم
مارب تلد هکلب یدرکن ملوبق دش تباث ادعب منوا

. هتخوس
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. رد یولج نامفقوت اب دش نراقم ، نامیاه هدنخ مامتا
فقوت ام یور هب ور مه یرگید نیشام ، ام اب نامزمه
تیوه متسناوتن شی باال رون رطاخ هب ادتبا هک درک
نداتفا نییاپ ضحم هب اما . مهد صیخشت ار هدننار
دنخبل اب هک مدید ار دوعسم ؛ دیباوخ مداب ، نیشام رون

. درک یم نامیاشامت تشاد بل هشوگ هک یبسچن

عقوم هب ار دوش دنلب مداهن زا ات تفر یم هک یهآ
تال چیه وا اما . دسرن دایص شوگ هب ات مدرک لر DONYAIEتنک
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شیاه بل نایم زا هک "ی فوپ " لر تنک یارب یشا
باال، دنلب " فوپ " نآ زا دعب اهنت . درکن ، دمآ یم نوریب

نآ زا هک یا هلمج ندرک ادا ماگنه ار شیادص نت
. درک لر تنک ، مدینش ار " هکیترم " هملک طقف

تیاهن رد ، رادیارس طسوت رد ندش زاب زا دعب
هب هک انعم رپ دنخبل نامه ظفح اب و یسولپاچ
لوا ات درک هراشا تسد اب ، دمآ یمن شوخ مقاذم
هفاضا شنکاو چیه نودب مه دایص . دوش دراو دایص

. تفگ کیبل ار شفراعت یا

؟ یایم نم اب -

... مایب دعب یرو نوا مرب رس هی لوا هن -

... هتهارمه هک توداک -

دلوت زورما هک مدوب هدش راد ربخ لبق هتفه کی زا
تبسانم نیا هب یگداوناخ ینامهم کی و ، تسا هبزور
رد تسرد ، میاهراک رتشیب لثم . تشاد DONYAIEدنهاوخ
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ملد هب هک ییوداک مدوب هدش قفوم دون هقیقد
اهر هراشا زا دعب هک ییوداک . منک مهارف ار دنیشنب

هب یدایز ساوسو شباختنا یارب مدوب هدش هجوتم
. ما هداد جرخ

... هبترمان معضو و رس مکی -

میاه سابل و تروص و رس هب یلا مجا یهاگن
هب مه دعب . داد ناکت رس طقف ؛ تفگن یزیچ . تخادنا
و دش هدایپ نیشام زا نامک هلچ زا هتفر رد ریت ناس
نیا ال ومعم . تفرگ شیپ رد ار یلصا نامتخاس ریسم
، میدیسر یم اوه یکیرات زا دعب هک عقاوم روط
ما هناخ مد هب ندیسر ات ارم هک درک یم فراعت

یباسح دوعسم روضح راگنا اما . دنک یهارمه
ار یشنم اقآ و بدا هک دوب هدرک ردکم ار شرطاخ

. دوب هدرک شومارف

هدازرهاوخ اب یبوخ هطبار ، مدوب هدیمهف هک روط نآ
روما همه رد و دندوب غایا مه اب یباسح . تشاد شا

هک مدیمهف یمن اما . مه تروشم فرط و تبحص DONYAIEمه
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زا ردق نیا رگا . دنک یمن یتلا خد دروم نیا رد ارچ
کی قی ال یتح ار وا و دوب رفنتم ششنم و درم نیا
نیا عنام ارچ تسناد یمن مه هاتوک شب و شوخ

هک دوب لا وس یاج میارب یفرط زا . دش یمن تلصو
هیقب و مدید یم ار دوعسم دیلپ یور نآ نم طقف ایآ
نیا دش یم مه دیاش ، مناد یمن ؟ دندوب لفاغ نآ زا
ار مدرک یم تفایرد وا زا هک یفنم یوق سح

هن املسم هک وا یاورپ یب یاه هاگن یاپ هب مراذگب
تمسق هن و دوش هناخ یاهدرم تمسق تسناوت یم

... شرسمه گرزبردام و نزردام

مه نم هک دمآ مدای ، تفر مناگدید لباقم زا هک دایص
ار رد مدرکن تصرف یتح شدعب اما . موش هدایپ دیاب
. دش راوآ مرس یور قلعم لجع نوچ دوعسم ؛ مدنبب

؟ امش لا وحا ! ناج نز رهاوخ هب هب -DONYAIE
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.. نونمم -سالم...

نودیم هلا چ وت راگنا هک دایص ... وت تفرعم هب زاب -

زا یزیچ هن و هدرب بدا زا ییوب هن ... هدش گرزب
... هنود یم یزاون نومهم مسر

هاتوک هیاپ یاه پم ال رون ددم هب شهاگن یگدنرب
فرش رد هک ار یلا ش . دوب ادیپ یبوخ هب نامفارطا
ولج میناشیپ یور ات ابیرقت ، ار دوب مرس زا نداتفا

: مدیشک

... مش هدامآ مرب منم هزاجا اب ... مکی تشاد هلجع -

یدایز ورای نیا نت هب ایوگ مأوت نت ... راگنا هن -

... یشیم شهیبش یراد ... هدروخ

تشپ هک روط نامه و مدش فقوتم مود مدق زا دعب
مدرک سح . مدرک مه رد ار میاه مخا ، متشاد وا هب

ت نم هچ ره . هدرک یفخم شا هلمج رد یتشز DONYAIEهنعط
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اما ، هاتوک نامیاه هملا کم و اهرادید مدرک یم الش
ال وط قشاع وا ، دشاب سوملم شنت و دروخرب دقاف
مه دروخرب داجیا زا ارهاظ و دوب اه ثحب ندش ین

. دمآ یمن شدب

؟ دیشخبب -

مسرتب یزیچ زا تسا رارق دنک رکف متشادن تسود
هک روط ره مراذگب ، اج یب و بذک یایح رطاخ هب ای
یمن طقف نم . دنزب فرح ای دنک راتفر دراد تسود

. دننکشب نم رس رب ار اه هزوک و اه هساک متساوخ
داح یگدرسفا هنیمز شونهب هک حاال متشادن تسود
هدرمش اه یگدرسفا نیا هرابود زورب لماع نم ، دراد

دوز ای رید درم نیا یعقاو تیهام لا ح ره هب . موش
. دش یم صخشم

فعض و شغ و نارگید تواضق زا سرت زگره اما
مدوخ هب هک دوش ثعاب تسناوت یمن شونهب یاه

رابکی نامه . مزادنیب هصمخم رد ار مدوخ و منک ملظ
. دوب مسب یراک DONYAIEمنادن
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و یدیدنخ یم شغ شغ شارب یتشاد هک مدید -

... یدمویم هزمغ

هنشاپ یور . دندش رت کیدزن مه هب میاهوربا
دایص نیشام یولج هب ار شهاگ نمیشن ... مدیخرچ

شیاه مشچ هب ار مهاگن خزرب . دوب هداد هیکت
: متخود

هت و رس وتنهد تسب و تفچ و امشچ دایم رظن هب -

مدموین هزمغ یسک ارب نم ... یشاب هدرک هدافتسا
هگید ... تمحز یب نودب وتدوخ دودح و دح مامش

... تمنیبن مدوخ رب و رود ما

تولخ و یکیرات نیا رد ، ندش ور ردور نیا زا رتشیب
رد ار ما هناخ هار ات مدرک تشپ هرابود . دوبن زیاج

هب نداد هلصیف دصق وا راگنا اما . مریگب شیپ
. تشادن ار شفیجارا
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هتشاذگ راک هت و رس ومامشچ نم مدیاش منود یمن -

بانج هک تسادیپ بوخ مدهاوش هیقب زا اما . مشاب
... هدش تدنب اپ یروجدب حتاف

، مه یور میاه نادند نداد راشف لا ح رد و متشگنرب
. مدش شیاه فرح همادا رظتنم

ینب چیه هب یتمدخشوخ مدآ دایص ننودیم همه -

شوخ هچ منوا ... تسین انز صوصخلا ، یرشب
زور ره ... زور ود هن ... زور هی هن ... یا DONYAIEیتمدخ
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رس روز هب وراب ود یکی یا هتفه ال بق دایص ... هتفه
ره مناخ راکرس رس هقدص زا االن اما ... اجنیا دز یم

... هنکیم نهپ وشرتچ اجنیا زور

: متشگ رب

هک یسک اهنت هک یتحاران ... نزب لوا وت رخآ فرح -

ره هدنب یم وترپ و لا ب و ینسح هراک هچ هنودیم
؟ تساجنیا زور

اما . دش یرارف یا هظحل یارب شهاگن و دیرپ شگنر
. دهدب شتسد راک میتسد کی هک دوب نآ زا رت گنرز

شیاه یمخا دب تلع و دایص لکشم هک دادن ول
: تسیچ

.. هدرکن گنت هک ونم یاج ... متسین هن هک تحاران -

هچ ور ایتمدخ شوخ نیا ... هنیا مرخآ فرح اهتنم
مزونه هام دنچ دعب هک دینک یم باسح مه اب DONYAIEیروج
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تتمدخ رد مینوتب رتهب ام دیاش وگب ؟ تس هیاپ
. میشاب

یب و هداس یتح یاه هاگن زا دش یم ار یخاتسگ
ار هجرد نیا ات تحاقو اما ، دناوخ مه شروظنم
یب هیناث دنچ یارب مه نیمه یارب . متشادن راظتنا

شفرح . منزب مژه متسناوتن یتح . مدنام تکرح
گنه یتدم یارب مزغم و دوب هدش مامت نارگ میارب

. دوب

سکع اه هد و هملک اهدص ، مدمآ رد کوش زا هک یمک
هک دندروآ موجه مزغم تمس هب نامزمه لمعلا

هلمج متسناوتن ، مدرک رکف هچ ره اما . مهد ناشزورب
یمن انئمطم متفگ یم هچ ره . منک ادیپ روخ رد یا
نآ املسم . دشاب ری هب ری وا یروعشیب اب تسناوت
زا ، دش یم هتخاون شتروص هب دیاب هک مه یلیس

شومارف هک دوبن مدوخ تسد اما . دوب دایز DONYAIEشرس
M

AM
NOE



؛ تسا کانرطخ مه زونه تولخ و یکیرات نیا مدرک
یور تسرد ار شمامت و مدرک عمج ار مناهد بآ همه

. مدرک ترپ شحیقو یاه مشچ

مدوب هکوش ، مدوب هدرک هک یراک زا وا لثم مه مدوخ
: مدرواین مدوخ یور هب اما ،

ترپ وت ساوح و هئوت نز لا بند مدآ و ملا ع مشچ -

؟ هخآ دیشاب فیثک دینوت یم اهامش ردقچ ... یگزره
؟ هراد یگنشق و ور و رب مک تدزمان

هب یتح و درک کاپ ار شتروص ضحم شمارآ رد
نیمه و . دروخن ناکت شیاج زا یرتمیلیم هزادنا

نیا هدید بآ ردقچ منادب ات دوب سب شا یدرسنوخ
. تسا زیت و دنت یاهدروخرب تسد

یم باتفآ هجنپ هب هللا اشام رازه هک شور و رب -
ملا س رازه منک یم سح ارچ منود یمن اهتنم ... DONYAIEهنوم
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ینود یم تدوخ ... هش یمن وت تیباذج هب هنومب
وسح نیا نم هک هشاب هدش ثعاب هنوت یم یچ

هیرگ یشحو همه نیا شلیلد ترظن هب ؟ مشاب هتشاد
...؟! ای

. داد ناکت ار شرس و تفگن ار شا هلمج همادا

: دش عمج راجزنا و درد زا متروص همه

هی قی ال یتح وت هک همهفب زور هی مشرخ دوخ شاک -

... فیح یلو ... یتسین میماذج هزوجع

یایم مشچ هب وت همه نیا هکنیا لیلد مدیاش -

؟ موه ... هشاب ترهاوخ یافعض و ندوب نوزیوآ

نآ و مزادنیب تسد تساوخ یم ملد ! گرزب یادخ
. منک هکت هکت ار شبل جنک هتسشن دنخبل

شلیوحت شدوخ دنخبل هیبش یدنخبل شیاج هب اما
: مدرب رت کیدزن ار متروص و DONYAIEمداد
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هتشاد هنوت یم لیلد هی طقف انیا همه نم رظن زا -
... هیگمقل مورح و یگدازمورح طقف منوا ؛ هشاب

! همقل مورح هداز مورح

شتباب ار مدوخ ادعب اعطق ، متفگ یمن ار نیا رگا
شلیوحت یرادادص گرزب دنخزوپ . مدرک یم شنزرس
نیا اعقاو راب نیا ات متشادرب بقع یمدق و مداد

اب ثحب دوب ندیبوک نواه رد بآ . منک مامت ار هملا کم
. تشادن رثا شیور ینیهوت و ازسان چیه هک یمدآ

مشچ تفج کی ، موش رود ات مدناخرچ رس یتقو اما
. دوب هدز لز ام هب هک مدید ار مه رد یوربا و قارب

دنخبل زونه میور شیپ سیلبا هک یلا ح رد مه نآ
هتشادرب مبل یور زا ار دنخزوپ نآ هزات نم و تشاد

. مدوب

... دایم تابل هب یلیخ هدنخ -

من ریز هک ینازرل کرتخد زا یا هظحل یارب DONYAIEمساوح
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یمن . دش وا ترپ هرابود ، درک یم نامیاشامت فرب من
نآ . هدید ار نامدروخرب زا ردقچ و هدمآ یک متسناد
یمن ششوگ هب نامیادص اعطق هک یا هلصاف زا مه

. دیسر

یارب ندنام کش یب . دمآ یمن رظن هب بوخ عاضوا
هب هک یراک اهنت . تشادن یا هدیاف مه ندرک هیجوت
یم لوا نامه زا هک یراک ؛ دوب ندش رود دیسر منهذ

. مدوب هدادن اما ، مهد شماجنا دیاب متسناد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؛ تشذگ تخس یلیخ میارب هدنیآ تعاس دنچ

هناخ رد ندش هدامآ هناهب هب هک ار یتعاس کی مامت
مساوح . مدیزرل دوخ هب ترفن زا و مشخ زا ، مدنارذگ
ندرک ادیپ یارب . مدوب هدرک مگ ار مزکرمت و دوب ترپ

راچد دندوب ناشتباث یاج رد هشیمه هک ملیاسو
ادیپ نتشگ اهراب زا دعب ار مادک ره مدوب هدش لکشم
تقو زا رتشیب مندش هدامآ مه نیمه یارب . مدرک یم
هدافتسا یشیارآ مزاول زا ال ومعم . دیشک لوط لومعم

باختنا دح رد مندش هدامآ هسورپ و ، مدرک یمن
لوط ناشندیشوپ و سابل تسد کی ساوسو نودب
کی هب متسناوت تخس یلیخ بش نآ اما . دیشک یم

. مسرب شخب تیاضر میمصت

نیریش هلصوح یتح هک مدوب هتخیر مه هب ردق نآ
وا دنلب دایرف کی اب و ؛ متشادن مه ار یهام یاه یزاب

میاپ و تسد ریز ردق نیا ات مدرک رود مدوخ زا ار
ییاهزیچ مامت هب یا هبرض مه دعب . دنکن ویم DONYAIEویم
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. متخیر ناشنییاپ و مدز دوب شیارآ زیم یور هک
نآ اب هناوید نآ هب یروخ رد باوج مدرک یم سح

ینابصع مدوخ زا و ما هدادن هدز توهش یاه مشچ
. مدوب

؛ دنداتفا یمن رود مناهد زا یا هظحل یارب اهازسان
ات مدرک یم ور و ریز ار میاه سابل هک نامز نآ هچ

بسانم مز ال هزادنا هب مه هک منک ادیپ یزیچ مناوتب
هگن رود دوعسم زره یاه هاگن زا ارم مه و دشاب

، ما هناخزپشآ هرجنپ یولج هک نامز نآ هچ و . دراد
یمک دیاش ات مدیشون یم ما هفاکسن زا هعرج هعرج
کچوک ینامهم دراو یخزرب هفایق نآ اب و موش مارآ
ار وا و مدوخ یباسح . موشن مدیدج هداوناخ

. مدرک ضیفتسم

مامت ندرب راک هب زا دعب و تعاس کیزا دعب اتیاهن اما
هک ، مدیسر هجیتن نیا هب ، مدوب دلب هک ییاهدنفرت
نهذ و جنشتم اتبسن باصعا نامه اب دیاب ار بشما

. منک رس DONYAIEریگرد
M

AM
NOE



ینامهم دراو لغب هب یهام هک مدوب یرفن نیرخآ
هک ییاه گس سرت زا اهزور ار هراچیب ناویح . مدش

رخاوا نیا . مدرک یم سبح ، دندوب اهر غاب هناخ رد
یمن تقو شیارب یلیخ و دوب مرگ تدش هب مرس مه
مامت شقح رد ار ینابرهمان هک مه بشما . متشاذگ

ات شمدوب هدروآ مهارمه مه نیمه یارب . مدوب هدرک
. مشاب هدرک یراک مک ناربج یمک

ار منشپاک و مدرک تسد نآ هب تسد نیا زا ار یهام
مشچ اب هک مداد تعلط تسد هب و هدروآ رد نت ز ا

نهاریپ هکنیا زا . درک یم هاگن وا هب هدز قو یاه
یور بوخ شدق و تسا بترم ما هناخ راهچ هنادرم
زا زونه هک یلا ح رد . مدش نئمطم هدناشوپ ار منساب

تمس هب مهاگن مدرک یم یعس و مدیزرل یم نورد
و مدش رت کیدزن ناشداش عمج هب ، دتفین اه رت ناوج

. مدرک رارکت یرس رس راب دنچ ار "سالم"

و دندش دنلب ناشیاج زا مندید اب هبزور رهاوخ ود DONYAIEره
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هبزور دوخ زونه . دندوشگ میور هب شوغآ دنخبل اب
یب اما ، منک مضه لماک روط هب مدوب هتسناوتن ار

هن و دوب مشنم رد هن تبحم همه نیا هب ندرک یلحم
ناشتمس هب و متشاذگ نیمز یور ار یهام . مناوت رد

دعب . مدش ناششوغآ یامرگ یاریذپ تبون هب متفر
دنلب شیاج زا میارب مه وا . متفر هبزور تمس هب مه

نسح و قشع تابثا یارب وا هک متسناد یم . دش
خالف رب درک دهاوخن یعس زگره ، هدش مه شتین

رد ار مدراگ زونه نم هک ییاجنآ زا و دنکب یراک ملیم
شوغآ رد و یسوب هدید ، مدوب هدرکن زاب وا ربارب

مه نیمه یارب . دوب االت حم زا وا رظن رد نتفرگ
ره ؛ مدش مدق شیپ شنتفرگ شوغآ رد یارب مدوخ

... درس یمک و هاتوک دنچ

: متفرگ شتمس هب ار ییاوقم گب

... کرابم تدلوت -

میاه مشچ هب شرگید مشچ و متسد هب شمشچ کی
: دز یقیمع دنخبل . DONYAIEدوب
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... مرتخد نونمم -

هک دوب وا راب نیا ، دشاب هدرک ادیپ تأرج هک راگنا و
، دوب نازیوآ شتسد زا شدلوت هیده گب هک یتسد اب
ین ال وط و مکحم نم الف خرب ؛ دیشک شوغآ رد ارم

. مدرکن یضارتعا مه نم . درک ار راک نیا

تارب رتدوز یراد تسود وداک ردق نیا متسنود یم -

... مدیرخ یم

: درشف شدوخ هب رتشیب ارم و دیدنخ

... مراد تسود وداک زا رتشیب یلیخ ور وت -

هدرک عورش مه اب هک یا یصوصخ طخ کالس
ردق نآ ؛ دوب هدرک بآ ار نامنایم خی زا یمک ، میدوب
همین هفصن هطبار ینشاچ یخوش یمک میناوتب هک

. مینک نام

قانجاب و اه همع رسمه اب مه یهاتوک شب و شوخ
ود و همع رتخد کی و همع رسپ ود مه دعب و هبزور
هک شدزمان و دوعسم مداد حیجرت و مدرک DONYAIEمردارب
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. مریگب هدیدان ار دنتشاد مه شوگ رد رس

مه ات متسشن ناشنیب و مدرب هانپ میاه همع هب
هب مه و موشن اه رت ناوج اب ینیشنمه هب روبجم
یگرزب تیامح زا هک مهد ناشن دایص و هلا ژ رهاوخ
تکرح هک دنچره ؛ متسه دنم هرهب هناخ نیا رد
یمک هک دوبن دب اما . مدوب هدیدن وا زا یصاخ

. منک راتفر هناطاتحم

و دوب هدناسر نم هب ار شدوخ هرابود هک ار یهام
لا وحا هب و متفرگ لغب دروخ یم لوو میاهاپ نیب
یاه باوج ، اه همع یاه شب و شوخ و اه یسرپ
هب ناشیاه ثحب هیقب رد و مداد لوقعم اما هاتوک

. مدرک تکرش عمتسم ناونع

ماجنا ار ، مهدب ماجنا دش یم هک یدیفم راک اهنت و
.... مبل جنک هناقمحا دنخبل نآ ظفح ؛ مداد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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قحلم عمج هب مه شرسمه و گرزب اقآ دعب یمک
طقف لغب هب یهام راب نیا و مدش دنلب اج زا . دندش

هک گرزب اقآ . مدرک لدب و در مگرزبردام اب هسوب کی
ام تمس هب ، دش غراف اهدرم هب ییوگدمآ شوخ زا
هب ور شیاه نامهم نتفرگ لیوحت زا دعب و تشگرب

: تفگ نم

؟ هیچ هگید نوا -

. دوب یهام هب شا DONYAIEهراشا
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! هبرگ -

یهام هلا وح دورو ودب نامه هک یزیت و دنت هاگن زا
باوج نیا و دراد لکشم شروضح اب مدیمهف ، درک

هب هک دوب یرس هچ مناد یمن . مداد ادمع ار هرخسم
هب مدوجو یاه ضرم مامت ، وا یور ندید ضحم
مارآ یارب یش تال چیه مه نم . دنداتفا یم وپاکت

ار عوضوم نیا مه وا ارهاظ . مدرک یمن ناشندرک
هب رس درک یم یعس تاقوا رتشیب و دوب هدیمهف

. تفرگ یم هرانک و دراذگن مرس

؟ اجنیا شیدروآ یچ یارب ... منیب یم مراد مدوخ -

؟ اجک شمربب سپ -

ضرم اعطق . دناسرت ارم یا هظحل یارب شهاگن قرب
ار میاهیلد قد یمک متشاد تسود نانچمه هک متشاد

. منک یلا خ شرس یور

هسبح هنوخ وت شمه غاب یوت یاگس سرت زا -
هک من اال ... مایم رید مابش ... هراچیب DONYAIEنوویح
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یگدنز ریگرد همه نیا تسین فاصنا ... ماجنیا
... هشاب نم هلغشمرپ

نوبایب وت ربب هزوس یم شارب تلد ردق نیا هگا -

... شراک یپ هرب نک شاهر

راب یگنوخ ... هنم تسد وت یگچبزا نوویح نیا -

فاصنا ... هنک رس هنوت یمن نوبایب وت ... هدموا
... تسین

ملوا زور نومه نم ! یچره : داد ناکت اوه رد یتسد
هگن هنوخ وت نوویح مرادن شوخ متفگ تهب

شرب االن لقا ال ... یدادن شوگ هک عقوم نوا ... یراد
... مینوخ یم زامن هنوخ نیا وت ام ... ربب اجنیا زا راد

... هنوخ وت هزیر یم شاهوم

زگره ار دز یم فرح نآ زا هک یروتسد . مدرک بجعت
یاه کیمیم رد تقد یمک اب اما . مدوب هدینشن

رارق هچ زا هیضق دیمهف دش یم گرزبردام تروص
میارب شرسمه هطساو هب ار شمایپ درم نیا ؛ تسا

هدرک یهاتوک مایپ ندناسر رد وا و دوب هدرک هرباخم
DONYAIE
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. دوب

ردق نآ . منک عیاض عمج نیا یولج ار نز دماین ملد
هریخ مدوخ مداد حیجرت هک درک یم ینابرهم نم هب

یضعب رد هک دنچره . میایب رظن هب خاتسگ و رس
رد یلیخ و مدش یم خاتسگ و رس هریخ اعقاو دراوم

. دش یمن فاحجا مقح

گرزب اقآ هریت یاه کمدرم هب هک یلا ح رد و ریخات اب
... هزاجا اب سپ : متخادنا هناش ، مدوب هریخ

یبوخ بش ... کرابم تدلوت مزاب : مدرک هبزور هبور
... دیشاب هتشاد

؟ اجک -

... دیسرپ تریح اب هبزور ار نیا

... هنک تحاران ور یسک نم هبرگ روضح ماوخ یمن -

، منک شاهر نوبایب وت مرادن دصق هک مییاجنوا زا
... میرب ام هک هرتهب

شوشم نورد زا زونه . دوب هدمآ متسد یبوخ DONYAIEهناهب
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دروخرب و ... ینامهم کرت راتساوخ اعقاو و مدوب
اب مه نیمه یارب . دوب هدمآ مراک هب یباسح گرزباقآ
ات مدرک یم دروخرب مز ال دح زا رتدنت یمک یسنجدب
، تسا مز ال ینامهم کرت یارب هک ار شنت زا هجرد نآ

. مروایب تسد هب

: نتفگ اب درک بآ رب شقن ار میاه هشقن هبزور اما

یم نم هک مییاج ات ... یرب ییاج تسین یزاین ... هن -

یوم نوچ ، مدرک عوجر مدیلقت عجرم هب و ، منود
نوویح نیا یوم اتود یکی دوجو ، هرادن حور هبرگ

... هنکیمن داجیا زامن وت یلا کشا

... اباب هراد ررض اما نوتدوخ یتم سال یارب -

... تفگ شا هدنشک هدیشک نحل نآ اب شونهب ار نیا

هنیاعم و انسکاو ... هیهام هب شساوح یلیخ یتوت -

نیا رطاخ هب دوب رارق .. هتقو رس و تسرد شاه
هک یتدم نیا وت ، هتفیب نم یارب یقافتا نوویح

... داتفا یم مایم و مریم یتوت DONYAIEهنوخ
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روضح هک متسناد یم . مدوب هتفگ وا هب مدوخ ار نیا
ماجنا هک یدنویپ لمع رطاخ هب دناوت یم یهام

رتشیب مه نیمه یارب . دوش زاس لکشم شیارب ، هداد
. مدرک یم شتبقارم لبق زا

ار یهام ات درک زارد ار شتسد و دمآ رت کیدزن هبزور
اب تشاد شراک نیا اب وا . متشاذگن . دریگب متسد زا

نم هب ار شلوق هک یتیامح نامه ینابز یب نابز
یم گرزب اقآ صوصخب ، نایفارطا ناشن دوب هداد
یهام هب دح نیا ات متشاذگ یمن مه نم اما . داد

میاق نآ رد یهام هک منت ندیشک رانک اب . دوش کیدزن
مه اونیب ناویح راگنا . مدش شعنام ، دوب هدش

. تسوا رس رب ثحب هک دوب هدیمهف

و دوب هتسشن شیاج رس . مدرک گرزب اقآ هب یهاگن
تسد ، تشاد هک یتین هب هبزور . درک یمن هاگن ار ام
هدرک غالف ار شریشمش ، دیاب هک وا و دوب هتفای
زا و دوب هدروآ رب رس مه نم نورد ناطیش . دوب
هدیود گرزب اقآ تسوپ ریز هک یمی مال یخرس DONYAIEندید
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. داد یم رس ههقهق ، دوب

هبزور هب و متشگرب میلبق یاج هب هتشارفارب یرس اب
: متفگ

... شمرایم مدوخ تسین یزاین -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هملک ره اب و دیزگ یم ار ما هدش کشخ تسوپ DONYAIEامرس
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متروص تسوپ مه و مبل تسوپ مه ، متفگ یم هک یا
یولج ار سیسوس زا یرگید هکت . دش یم هدیشک

: متشاذگ یهام

ینک مولظم وتاشچ مردقچره ... هشیرخآ هگید نیا -

مچول رگا یتح ... همدوخ لا م شیقب و هرادن هدیاف
... امناخ مناخ هسر یمن تهب یزیچ هگید یشب

سح یهاگ . دش رود یمک و تشادرب ار شسیسوس
نیا . دمهف یم ار میاه فرح همه اعقاو مدرک یم

متفگ یم شیارب متشاد لد رد یفرح ره عقاوم روط
یم کبس مدوخ لقا ال . شندوب هجیتن یب زا غراف ؛
میاه فرح و روضح هب تبسن نانچ یهاگ اما . مدش
هب ار مرس تساوخ یم ملد هک دش یم توافت یب
یم ار شیاذغ علو اب هک حاال لثم . مبوکب راوید
میاپ رانک و دمآ یم دعب یا هقیقد کش یب و دیعلب

یا هظحل یارب ... تفرگ یم رس زا ار شیاهویم ویم
ممکش مدرد نیرتگرزب ؛ مشاب وا یاج تساوخ DONYAIEملد
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هناخ شرف یور هکنیا متیلوئسم نیرتگرزب و دشاب
مدآ ِناوت دح زا شیب ندوب مدآ یهاگ . منکن راردا

. دش یم تخس

راک هب تسد و مدیشک منازوس یاه مشچ هب یتسد
هناحبص یگنسرگ تدش زا ندرم زا لبق ات مدش

یور زا ار یروق و یرتک . منک اپ و تسد مه ار مدوخ
تسرد رجآ و گنس هکت دنچ اب و هنایشان هک یقاجا
نغور یمک اب ار اه سیسوس . متشادرب ، مدوب هدرک
خرس یمک ات مدنام رظتنم و متشاذگ اه لا غز یور

. دنوش

؟ یچ نم -

. متشگرب بقع هب و مدیرپ اج زا یحضاو زرط هب
و هریخ هاگن . ناویا نوتس هب هداد هیکت ؛ دوب دایص
شا هق عال دروم تس ژ زا لد هک درک شباجم DONYAIEمتوکس
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بیج رد تسد و یزیچ هب یرو کی هیکت انامه هک
: دیایب کیدزن یمک و دَنکب دوب ندرک

یمن مهب رشحم هناحبص نیا زا یمک وگن افطل -

... هسر

ادابم ات مداد هدش هایس هباتیهام هب ار مساوح
. دنزوسب میاه سیسوس

... تمدنوسرت هک رطاخ نیا هب طقف منوا -

مه دعب یا هیناث . دوب هدش رت کیدزن شیادص
: دوب مرانک شدوخ

... ریخب حبص -سالم...

... مناخ راکرس ریخب مامش حبص -

... نم هدب وبر تمحز یب -

مکح نم ، دشاب ژی رنا رپ درک یم یعس وا ردقچ DONYAIEره
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. متشاد ار رامرهز جرب

زا ار بر فرظ یتقو اما . درک تباجا ار ما هتساوخ
اما مدرک شهاگن . درکن اهر ار نآ ، متفرگ شتسد

. موشن هریخ شیاه مشچ هب مدرک یعس

... هتشذگن بوخ تبش -

: مدیشک ار بر یطوق

... مدیباوخن بوخ -

: مدرک هفاضا زلو و زلج لا ح رد نغور هب بر یقشاق

... هدب مه ور اغرم مخت -

دوب نیگنس متروص یور هک ار شهاگن ریخات اب
... دیخرچ و تفرگ

زا وا هب ندرک هاگن نودب ار اه غرم مخت هتسب
: متفرگ شتسد

ود ره ات مینزب رتشیب غرم مخت ات ود یکی میروبجم -

... هنک ریس DONYAIEونوم
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اب مه وا . مدش اه غرم مخت نتسکش لوغشم
. درک میاشامت توکس رد و هلصوح

؟ یتحاران مزا -

دنچ نتفرگ . دنوش تفس اه غرم مخت ات مدوب رظتنم
هدننز بیسآ یلیخ رگید هباتیهام زا مهاگن یا هیناث

هب ار میاهوربا و متخود شمشچ هب ار مهاگن . دوبن
. مداد ناکت رس و مدرک کیدزن مه

... نا هعجاف تامشچ -

فرح و تفرگ یم هاگن ریخات اب . دوب یرکف مه وا
. دز یم

یور زا ار هباتیهام ، قشاق و هریگتسد کت کمک اب
هتفر شک هنیموش زا هک یا هدش خرس یاه مزیه

. مدش دنلب متشادرب ، DONYAIEمدوب
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... ایب ، قاجا ور راذب ور یرتک -

لصاح هک ار شیامرس و متسشن یبوچ یلدنص یور
هشوگ . مدیرخ ناج هب ، دوب ناویا یامرس رد ندنام

: مدروآ نوریب نان یا هکت . مدرک زاب ار مکچوک هرفس

... هنز یم خی االن ... هدشن درس ات ایب -

یا هکت . تسشن نم یور هب ور یلدنص یور و دمآ
. مداد وا تسد هب مه نان

منک یم بجعت هک یا هلصوح یب و هتسخ ردقنوا -

... یزادنب هار وطاسب نیا یدرک تمه روطچ

یلا خ فرب زا ار ناویا فارطا رتم ود یکی هزادنا هب
کی کین کیپ کی و . زادنا کاخ اب مه نآ ؛ مدوب هدرک

هار هب ما هناخ یور هبور تسرد یناتسمز هرفن
. مدوب هتخادنا

: مداد ورف و مدیوج هلصوح اب ار مناهد DONYAIEهمقل
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ضوع ومدوخ یاوه و لا ح مدرک یم یعس متشاد -

... منک

یزاب لوغشم زونه وا هک متفرگ یلا ح رد ار مود همقل
. تشاد تسد رد هک دوب ینان اب

زا مشاب ما هدرم هگا نم نوچ ... ینک عورش هرتهب -

غرم مخت و سیسوس منوا ... مرذگ یمن ممکش ریخ
... یشیتآ

... یتشذگ بشید اما : تفگ یتفو

فقوتم نتفرگ همقل راک زا یا هظحل یارب میاه تسد
مامت بشید مامت اال متحا هک مدرک رکف نیا هب . دندش

یم یعس مه زونه اما . تسا هداد نم هب ار شساوح
یم رتدنت و رتدب ، مدب ساسحا . منکن شهاگن مدرک

یولج دیاب . منک یراک دیاب مدرک یم سح . دش
کی هداوناخ نیا یارب دوعسم . مریگب ار هعجاف

اب مدوخ هک ، یرارکت یا هعجاف ؛ دوب رگید هعجاف
هدیشچ ار شمعط مناوختسا و تشوگ و تسوپ

یمن راب نیا ، مدرک یم یهاتوک نم رگا دیاش . مدوب
DONYAIE
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ردق ره . داد ناماس و رس ار شدب لا ح و شونهب دش
و هیضق نیا لا یخ یب متسناوت یمن مدرک یم تالش

. موش شونهب هدنیآ

هب رهاظت . تفرگ یمن متروص زا ار شا هریخ هاگن
. دوب هدش تخس یتوافت یب

؟ ینک یم هاگن یروج نیا ارچ -

: داد ار مباوج ثکم نودب راب نیا

ارچ تامشچ ؟ هدش یچ ؟ هدب ردق نیا ارچ تلا -ح
... ننوغاد ردق نیا

مدرک اهر زیم یور ، مناهد یاج هب ار همقل

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... مدیباوخن بش ، هک متفگ -

نیا تقو چیه . مدید باوخیب ور وت منلبق نم -

... یدوبن یلکش

هب اما . مدرک یم هیرگ یهاگ مه نم اه مدآ همه لثم
مشچ هک دش یم ادیپ ایند رد یسک رتمک منامگ

ات کشا هرطق دنچ اب نم یاه مشچ هزادنا هب شیاه
دوعسم لثم تسرد . دریگب رارق ریثات تحت دح نیا

مه هیرگ ، دوب هعجاف کی رارکت هداوناخ نیا یارب هک
. درک یم یزاب ار شقن نیا نم یاه مشچ یارب

نم . دوب هارمه دردرس یمک اب میباوخ یب راب نیا -DONYAIE
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وشاپ یروخ یمن رگا . مروخب اذغ ماوخ یم ، همنسرگ
. ور اذغ یتخادنا نهد زا . ورب

ار زیم یور ناویل و درک اهر زیم یور ار شنان
یمک و تخیر یاچ یناویل . دش دنلب اج زا و تشادرب
رس و تشگرب . درک اج هب اج ار یرتک ریز یاه مزیه
، شا هتسد زا هن ار یا هشیش ناویل . تسشن شیاج
و دوب هتشاد هگن ینیب یولج و دوب هتفرگ هندب زا هک
. دیشک یم سفن ار شدود اال متحا و جنران راهب یوب

یتکرح . مدرک زارد شتمس هب و متفرگ یگرزب همقل
زا ار مهاگن . دیماجنا لوط هب شیتکرح یب . درکن

و مخا یب تاقوا رثکا لثم . مداد وا هب و متفرگ همقل
دش یمن شتروص زا . درک یم میاشامت دنخبل یب
وا . مدرک یم سح ار شدب لا ح اما . دناوخ یزیچ

. دوب هدش دنلب تساران هدند زا نم لثم مه

ار متسد ، درادن ار همقل نتفرگ دصق مدید DONYAIEیتقو
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شلباقم زا یتناس دنچ متسد زونه اما . مدیشک سپ
ار متسد چم و دروآ ولج ار شتسد هک دوب هدشن رود

هکنیا نودب و تشاذگ زیم یور ار شناویل . تفرگ
نایم زا ار همقل رگید تسد اب ، دنک اهر ار متسد چم
درب ناهد هب ار همقل . دیشک نوریب متوهبم ناتشگنا

. دیوج ار همقل و درک تشم ناهد یولج ار شتسد و
چم ای و دریگب متروص زا ار شهاگن هکنیا نودب

... اهر ار متسد

هدرک هقلح مچم رود لماک روط هب ار شناتشگنا
شناتشگنا ریز مه مدعاس زا یگرزب حطس یتح . دوب

و گرزب هداعلا قوف یاه تسد موش هجوتم ات دوب
، درک دراو مناوختسا هب هک یراشف اب . دراد یمرگ
. مداد شتروص هب و متفرگ شناتشگنا زا ار مهاگن

؟ یتحاران مزا مدیسرپ تزا -

. دوب هدیسرپ ار نیا مه لبق هقیقد دنچ دمآ مدای
متسناوت یمن هک دوب وهایه رپ ردق نآ نم نهذ اهتنم

. منک زکرمت یدحاو عوضوم DONYAIEیور
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: مداد ناکت رس و متسب مشچ یا هظحل یارب

؟ یسرپ یم ارچ -

متشاذگ تاهنت و متفر هلجع اب بشید هکنیا زا -
؟ یدش تحاران

هب مدوب هدرکن تقو رگید لوا هقیقد نامه زج نم
چم زونه . مدرک زاب مشچ . منک رکف شتکرح نیا
هداتفا ناهد زا مه اذغ . دوب شناتشگنا نایم متسد

شنتفر تسد زا تباب نم هک دوب بیجع و دوب
مه بشید هکنیا دوجو اب یتح . مدوبن نارگن یلیخ

. مدوب هدروخن یباسح و تسرد ماش

: مدرک بجعت رس زا یمخا

... هن -

ولج هدوبن یصاخ زیچ هکنیا روظنم هب ار میاه بل و
؟ دوب هدرک ریگرد ار شنهذ یزیچ نینچ ارچ ... مداد

حاال... لثم ... یدرکن مهاگن مراب هی یتح بش مامت -

. یدزن مفرح DONYAIEماهاب
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. دنتفر باال بجعت زا راب نیا میاهوربا

... یدوب هدرک رهق ماهاب -

کیدزن زا زیهرپ مدوب هدرک بشید نم هک یراک اهنت
هک دوب ییاه ناوج عمج هب ندرک هاگن و ندش
ناشنایم رد مه وا . دوب هتسشن ناشنایم رد دوعسم
تشادرب شدوخ زا رهق هلزنم هب ار متکرح و دوب

. دوب هدرک

هلصوح یب و هتسخ یمک طقف ... تسین روط نیا -

. مدوب

تشاد اما ، هن ای دوب هجوتم شدوخ مناد یمن
میلا یخ یب زا رت بیجع و . درک یم شزاون ار مدعاس

مندرکن ضارتعا ، ما هناحبص نتفر تسد زا ربارب رد
سپ ار متسد دیاب لقادح و ال وصا . دوب راک نیا هب

. دنک میاهر ات مدیشک یم

؟ ارچ -

نیا هکنیا ولو . دوب شناتشگنا تکرح ترپ DONYAIEمساوح
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سوملم یلیخ نم و دشاب نشپاک یور زا تکرح
. منکن شسح

؟ دیتشاد تاکتنک مزاب ؟ دوب هتفگ تهب یزیچ شونهب -

وا ناتگشنا عقاو رد و مدوخ دعاس یور زا ار مهاگن
دش یم ار شیاه مشچ و دوب هدش مخ . متفرگ

. دید رتیکدزن

... هن -

لا بقتسا دمویم تشاد هک مدید ، وت متفر یم یتقو -

؟ داتفا قافتا نوتنیب یدروخرب ... شدزمان

شفرح نیا اب . دوش ترپ هک تفر مه زاب مساوح
هدرک ادیپ نامز هبساحم یارب یبیجع لیم مزغم

زا ردقچ شونهب بشید منادب متشاد تسود . دوب
هنعطردقنا هک یشونهب . هدید ار بشید هنحص

درک یم مروبجم مه یهاگ و درک یم نم راب کلتمو
تکاس ات مهدب وا هب نکش نادند و دنت یاه باوج
تسناد یم مه ظفاح هجاوخ رگید ابیرقت هک ، DONYAIEدوش
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. دور یمن یوج کی ردوا و نم بآ هک

تحاران شونهب یافرح زا یک نم ... هن هک متفگ -

... هشاب ممود راب نیا هک مدش

: داد راشف رتمکحم ار مدعاس

تحاران شونهب زا ... یتسین ریگلد نم زا ؟ یچ سپ -

بیجع ردق نیا حاال ات بشید زا ارچ سپ ... یتسین
؟ یدش تکاس و

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تسد هکنیا زا لبق ار مدعاس تعرس اب و یبصع
، دنزب ششتآ نشپاک نامه یور زا شا هدز امرس یاه

بقع ار یلدنص . مدیشک نوریب شیاه تگشنا ریز زا
هناخ دراو دنلب ییاه مدق اب و مدش دنلب و مداد

. مدش

. تشادن یا هدیاف . مدز مدق یمک هناخزپشآ لخاد
ار اه تسد و مداتسیا ییوشفرظ کنیس یور هبور

سفن مرس نتفرگ باال اب و مدرک نوتس نآ یور رب
نم و دیپت یم اباهم یب مبلق . مدیشک قیمع یاه
همهاو رد هکنیا ؛ لیلد مادک هب اقیقد متسناد یمن

لیلد دتفیب دوب رارق شونهب یارب هک مدوب یقافتا
ارهاظ هک یقافتا سرت ای ، دوب ناما یب شپت نیا
متشادن ربخ مه مدوخ و دوب هداتفا مدوخ یارب

راچد تبیصم نیا هب لیلد مادک هب و اجک ، یک DONYAIEاقیقد
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. ما هدش

نم هک تشاد اهدرم یقاب اب یقرف هچ دایص رگم
زا . مدرک یم راتفر توافتم و مرن شربارب ردق نیا

یتینابصع . مدوب ینابصع شتسد زا تدش هب یفرط
و تسین شیارب یلیلد هک تسناد یم بوخ مزغم هک
ار اه هانگ شدوخ هئربت یارب هک تساوخ یم مبلق

. دزادنیب وا ندرگ امامت

زا یربخ ، متفر نوریب هرابود تسد هب ناویل یتقو
رگید یلو دوب رپ زونه شیاچ ناویل . دوبن دایص

هکت و نم هناحبص فرظ . دش یمن دنلب نآ زا یراخب
یارب . دندوب زیم یور نان یامرس زا هدش کشخ یاه
ندید زا ار مبلق یاپ و تسد ندش نازیوآ یا DONYAIEهظحل
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ثکم مه میاهاپ یتح . مدرک سح وا یلا خ یاج
خ یلدنص یور مه میاه مشچ . دندرک یهجوت لباق

. دندنام هریخ شا یلا

اه یریگ هناهب هک دوب مردام وا رگم ؟ مدوب هچ رظتنم
مه شککو درخب ناج هب ار ما هناگچب یاه یقلقدب و
اه یدرسو شاخرپ نآ هجیتن هک دوب مولعم ؟ دزگن

. دوب دهاوخ یلا خ یاج نیا

هب ور مقاجا شتآ . متخادنا هناش و مداد ناکت رس
متشاذگ شنورد مزیه یا هکت . دوب هتفر یشوماخ

ات اال متحا . دریگب ناج ات متخیر شیور ژل یمکو
نامگ . متشاد زاین شتآ نیا هب یدامتم یاه تعاس

شتآ یولج نتسشن زج مناوتب ار هعمج نآ مدرک یمن
لز و هقطنم نیا توافتم یامرس ندیرخ ناج هب و
. منکب یراک فرب زا هدیشوپ یاه تخرد هب ندز
و رتدرس . دوب رت ناتسمز ، ناتسمز راگنا اجنیا

دود اهراورخ عاعشلا تحت . رت یعقاو ... رت DONYAIEهدنزوس
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لصا اردص لوق هب و تشادن رارق اوه یگنوراو و
یم مدآ هب رتشیب ، یگدنزگ مغر عال و دوب سنج

. دیبسچ

یارب ترسح و یگنتلد رس زا یهآ اردص یروآدای اب
مدای . مدیشک نامیاهادصو رس و هرفن راهچ هورگ

و رس هب و هتسشن مه رود یک راب نیرخآ دمآ یمن
یرتک هتشگرب رد یور هک ار یروق . میا هدز مه لوک
ار یروق . مدرک رپ همین ات ار مناویل و متشادرب دوب
تسد میاچ گنر ندرک لداعتم یارب و متشاذگ رانک
هدشن رپ لماک مناویل زونه اما . مدش یرتک نماد هب

. دیزرل متسد " نک ضوع منم یاچ " ندینش اب هک دوب
. دزیرب متسد یور یرتک بآ ات دوب سب مه نیمه

ار یرتک هن و ناویل هن مدرک یعس و متفگ "ی خآ "

نیمز یور ار ود ره . دوشن رتگرزب هعجاف ات منکن اهر
اج زا و متفرگ مرگید تسد نایم ار متسد و متشاذگ

ار "ش گرزب یادخ " مه دایص نامزمه . مدش دنلب
. دناسر نم هب ار شدوخ و درک DONYAIEادص
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؟ وت یدش یچ -

هدرک میاق ممکش نایم هک ار میاه تسد درک یعس
هک دوب دایز ردق نآ متسد شزوس اما . دریگب مدوب

نآ و اپ نیا و مدوب هدیبسچ تخس و تفس ار متسد
. مدرک یم اپ

یدروآ تدوخ رس یی بال هچ منیبب راذب نک شلو -

... یتوت

هلصاف یمک . دیبرچن مدرد سح هب شیادص مکحت
. مدیخرچ مدوخ رود ، رود کی و متفرگ

! ایتوت -

هتخوس متسد هک دوب بوخ . مدرکن یهجوت مه زاب
رب هو عال رخآ . یرارق یب یارب متشاد یا هناهب . دوب
تقو . متسد زا رتشیب ؛ دوب هتخوس مه مغامد متسد
لباق دز مبلق هک یتسج ، شیادص هرابود ندینش
هجیتن هب ندیسر هب رتشیب هظحل ره . دوبن ضامغا
. مدش یم رت کیدزن ، متشادن تسود هک DONYAIEیا
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وت اب : درک مفقوتم شدوخ لباقم و تفرگ ار میوزاب
... هدش یچ منیبب اسیاو ؟ نم هگم متسین

... تسین یزیچ -

تسد رود زا ار مملا س تسد ناتشگنا یراشف اب
رپ تامشچ یروج نیا نیمه ارب : درک زاب ممودصم

؟ ندش کشا

رس یی بال هچ منیبب مه مدوخ ات مدش ریز هب رس
و متشون یم نآ اب هک یتسد مه نآ . ما هدروآ متسد
دوبن شتقو ال صا ، هاگشیامن نامز هب ندش کیدزن اب

. دیایب شرس هب یی بال هک

؟ هزوس یم یلیخ -

رس ؛ دمآ یم مشچ هب رتشیب مغامد و لد شزوس
. مداد ناکت

: تخود میاه مشچ هب یمک ار شا هدولآ مخا هاگن

یزیچ یلا ش هی ودب ؟ یدرک ضغب یچ هساو سپ -

... هاگنومرد میرب ترس ور DONYAIEزادنب
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. مشکب سپ ار متسد مدرک یعس

... دایص تسین یزیچ -

... درد تدش زا ینک یم هیرگ یراد ابیرقت ایتوت -

یور شیپ میاه کشا مدوب هتشاذگن . درک یم قارغا
. دنزیرب ما هنوگ یور هب وا

و یگتفشآرب زا نازیم نیا مه مدوخ . مداد ناکت رس
کال و اه یگنتلد دیاش . مدیمهف یمن ار یریگ هناهب
هک دوب هدش تلع رب دیزم یلبق هدش رابنلت یاه یگف

. مدوب هدش کزان لد روآ تفگش لکش نیا هب

. مدش هکوش مکی طقف ... تسین یزیچ نک رواب -

... هش یم مک هراد ششزوس

لوات االن شوگ مفرح هب ایتوت هتخوس یروجدب اما -

... میرب شوپب ... هنکیم تتیذا ادعب و هنزیم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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93_ تراپ #

اعقاو اما . دوب راکنا لباق ریغ متسد یخرس
اما .. مشاب مز ال هاگنامرد هک دوبن یدح هب ششزوس
وت نیا اب نم هک دنک رواب مهوا هک دوب نیا مهم

. مریم یمن اه یریمب

... مایم االن نک ربص -

هب هرابود . موش در ات تفر رانک مهار رس زا
یمک . متخیر متسد یور درآ یمک و متفر هناخزپشآ

؛ دوش لبق زا رتمک مه زاب ششزوس ات مدنام رظتنم
. دیشک لوط DONYAIEیمک
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ترپو ترخ نایم زا ار یذغاک بسچ و لیرتسا زاگ
نودب و مدیشک نوریب هیلوا یاه کمک هبعج یاه
ضحم هب . متفر نوریب ، مدنبب متسد یور هکنیا

مه رد یتروص و مخا اب هک دایص ، رد زا مجورخ
. دش دنلبو دنادرگ رس ، دوب هتسشن یلدنص یور

: تخادنا میاهوم هب یهاگن

... هک زونه یدیشوپن -

: مدروآ باال ار مشوپ دیفس تسد

... هنزن لوات هک شهب مدز درآ مکی ... مبوخ هک متفگ -

... نیبب االن... مرتهب

متسد تشپ زا یکچوک تمسق درآ تشگنا کون اب و
مه دعب . هدش رتمک شباهتلا هک دنیبب ات مدز رانک ار
اب ات مدنبب ار متسد مدرک یعس و مدرک زاب ار زاگ
اجنآ یتعاس و دنزیرن شتشپ زا اه درآ متسد ناکت

متسد راک اه لوات ادعب موش نئمطم هک DONYAIEدننامب
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. تفرگ متسد زا ار زاگ و دمآ رتولج . داد دنهاوخن

یور تسرد مهاگن و مدروآ باال ار مرس شراک نیا اب
اب اتعیبط و . تسشن شمکحم و مرف شوخ هناچ

هب شتسوپ هک مدید ار شیاه بل شندروآ باال یمک
تروص و دوب هدش هکت هکت و کشخ امرس رطاخ

هکنیا زا لبق . دوب هدرک رت ینتساوخ ار شا هنادرم
تسوپ نامه یور و دوش دوخیب دوخ زا مدازآ تسد

هب ار مهاگن ، دوش ششزاون لوغشم و ، دنیشنب کشخ
هک مدید یمن و مداد یمن شاک هک مداد شیاه مشچ

. هدز لز نم یاه بل هب مه وا

یارب و متخادنا ریز ار مهاگن هنایشان و هچاپ تسد
ار میاهوم هشیمه هکنیا زا مرمع مامت رد راب نیلوا
دنلب یوم رگا . مدش نامیشپ متشاد یم هگن هاتوک
میوربآ و دزیرب متروص یولج هک دوب یزیچ ، متشاد

هتفر هاگشیارآ هب شیپ هتفه تسرد اقافتا . درخب ار
هاتوک مدوب هتسناوت ات ار میوم پچ تمس و مدوب
یبوخ هب متروص یلا متحا باهتلا حاال و مدوب DONYAIEهدرک
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. دوب شمشچ یولج

؟ هزوس یم مزونه -

یگنادرم اما ، دشاب هدشن ملا ح هجوتم تشادن ناکما
هتشاذگ شنتخوس باسح هب ار متسد شزرل و هدرک

. دوب

... مک یلیخ -

... منارگن زونه نم ... ید یمن شوگ فرح -

ار زاگ هدنام یقاب و بسچ . دوب هدش مامت شراک
زا یمرن هب ار متسد تشپ و تشاذگ شبیج لخاد

. درک شزاون نامسناپ یور

قفوم و داوخب ادخ هگا اال متحا و ... مبوخ نک رواب -

... مش یم مرتهب مروخب یاچ هی زورما هرخ باال مشب

. دوب شیاه تسد نایم متسد زونه

... یسرتب مزاب مدرک یمن رکف -DONYAIE
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: ما هدیسرت مه زاب دنک رکف متشاذگ

... یتفر مدرک رکف -

مدق یک مدیمهفن ممدوخ ... دز گنز الم کوم زا یکی -

... نومتخاس تشپ متفر نانز

بقع هب یمدق و مداد ناکت رس ندیمهف یانعم هب
تشونرس هب هک میاچ ناویل هب ار مهاگن . متشادرب

: مداد دوب هدش راچد وا یاچ

یمن یاچ ریخ زا ارمع ... تفر تسد زا هک نومتلما -

... مرذگ

مدنادرگرب شیور ار یرتک هرابود و متفر قاجا غارس
کیدزن اب و تخوس یم زونه متسد . دوش مرگ ات

. دش یم رتدب شزوس نیا شتآ یامرگ هب شندش
رس مه ار یروق و مراد شهگن رود مدرک یعس
میاچ ناویل ندرک یلا خ لا ح رد . منادرگرب DONYAIEشیاج
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هک دوب دایص . دمآ یرتک رانک مه هباتیهام هک مدوب
یارب ییاج یرتک هب ندز هبرض نودب درک یم یعس

. دنک زاب هباتیهام

. تخادنا باال ییوربا مهاگن ندید اب

یم از ناطرس هشب مرگ هرابود هگا غرم مخت : متفگ
... هش

هدروخ اما هشب هتخپ هگا سیسوس میراد تیاور -

... هنک یم هفخ ومدآ هش یم قانح ، هشن

یکاروخ نیرتریظن یب مرظن هب : مدیدنخ ادص اب
هگید سیسوس نیا منکن رکف یلو ... تسایند

... اه هشب سیسوس

باوج و تفر میاه بل هب مه زاب شساوح هک مدید
. متخادنا نییاپ ار مرس . دادن ار مفرح و هدنخ

... نگنشق تامشچ هزادنا هب متاه هدنخ -

یم ار متروص تقد اب تشاد . مدرک دنلب ار مرس
هب یزیرگ هلصوح و تقو رس دیاب دیاش . دیواک
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یزیچ هجوتم دیاش . مدز یم دوعسم خلت یاه فرح
نوریب زا رگا دیاش . مدوبن شهجوتم نم هک دوب هدش

. داتفا یم تشاد یقافتا مدرک یم هاگن

دنلب . مداد ورف یا هتسهآ هفرس کت اب ار ار مناهد بآ
نان هرفس هک یدبس و اه یلدنص زا یکی و دش

. تشاذگ شتآ رانک و دروآ ار دوب شلخاد

اج نیمه هرتهب هدش مطایتحا ارب مرظن هب -

هدش تچ بشید یگب مهب وت مشدعب ... شمیروخب
... دوب

ناکت رس . مدرک شهاگن هدش داشگ ییاه مشچ اب
: داد

مدای هش یم ثعاب اه هگنش ملا نیا همه یدرک رکف -

؟ یدش رکپ ردقچ ییوهی بشید هرب

... دوبن هدشن هدروخ و هدش هتخپ سیسوس قانح
تشاذگن و درب بشید هب ارم هرابود هک دوب وا DONYAIEفرح
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. دورب نییاپ میولگ زا تایب تلما یتح

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۹۴_ تراپ #

نداد ورف روز هب زا ات دوب یبوخ هناهب یهام ندمآ
خال رب . متفرگ شوغآ رد ار وا . مرادرب تسد اه همقل

مارآ مشوغآ رد و درک لا بقتسا ، تاقوا رثکا ف
تشپ ات ار مشزاون و مدرک شزاون ار شرس . تفرگ

و چیپ متسد نایم و دمآ ششوخ . مداد همادا شرمک
. مدز شمرن یاهوم یور یا هسوب . دروخ DONYAIEبات
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یور ار ما هدرک خی هنوگ دش ثعاب شیاهوم یامرگ
. مدنبب مشچ و مراذگب شنت

طیارش نیا رد روهام بیجع رفس زا زور کی طقف
در ار شداهنشیپ هکنیا زا گس لثم نم و تشذگ یم
اب رادید ندرک هزات امتح . مدوب نامشیپ ، مدوب هدرک

بخ اما . دروایب اج ار ملا ح تسناوت یم نیتم
شیهارمه و موش زیچ همه لا یخ یب مدوب هتسناوتن

. منک

؟ یگب یزیچ یاوخ یمن -

دوب هتشادرب ندروخ زا تسد مه وا . مدرک زاب مشچ
زا ار یاچ ناویل . درک یم میاشامت تسد هب ناویل و

. متفرگ شا هدش زارد تسد

: مدز دنخبل

مینوتب ور یکی نیا هشب تمسق مراودیما -

... DONYAIEمیروخب
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؟ دنق -

هب نامکچوک شتآ زارف زا ار یمیدق لیتسا نادنق
ندروخ یخلت لها . متساوخ یم . دوب هتفرگ متمس

یهام ریگرد یکی . مدرک میاه تسد هب یهاگن . مدوبن
و وربا ملیم خالف رب ؛ دوب ییاچ ناویل دنب یرگید و

. متخادنا هناش

... نونمم هن -

. تفرگ مناهد یولج و تشادرب نادنق لخاد زا یدنق
تحار مه نم زا یتح وا اما . مدوبن یبذعم مدآ نم
ین ال وط یلیخ مبجعت و ثکم مدرک یعس . دوب رت

دنق وا و مدرک زاب ناهد . منک دروخرب یداع و دوشن
یتح هکنیا نودب ؛ تشاذگ میاه بل نایم تقد اب ار

. دتفیب قافتا نم بل وا تسد تسوپ سامت یا هرذ

. مدیشون یاچ یا هعرج و مداد شتآ هب ار مهاگن
هتسد زا یاچ ناویل ود نآ یارب لد رد و متسب مشچ

. مدروخ ترسح DONYAIEهتفر
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... یربب تذل کیچوک یازیچ زا یدلب هک هبوخ -

... تشاد دنخبل

یکیچوک زیچ ادبا جنران راهب معط اب یشیتآ یاچ -

... تسین

: دش رت قیمع شدنخبل

... هتسرد -

هعرج هعرج و هدوسآ یلا یخ اب ار میاچ داد هزاجا
نانیمطا ناویل ندوب یلا خ زا هک دعب و مشونب

: تشگرب شا یلبق ثحب رس هرابود ، درک لصاح

؟ هربخ هچ اجنیا یگب یاوخ یمن ؟ بخ -

: مدادوا هب و متفرگ شتآ زا هاگن هرخ باال
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؟ دایص هشاب دیاب یربخ هچ -

... یدوب بوخ منک تکرت هک یا هظحل ات وت یتوت -

تلا وحا ندش ور و ریز لوغشم مرکف هدب قح
... هشاب

رظتنم وا . تخیگنا یم رب ار مَکَش تشاد شرارصا
. دوب یزیچ ندینش

ات منوتب ات منک یم راک دایز هتدم هی ... مدوب هتسخ -

یقمر هگید ابش رخآ اعقاو ... مشب هدامآ هاگشیامن
... هنوم یمن مارب

هدیباوخ تخت دیاب بش مامت فاصوا نیا اب -
وت راد بت و هتخادگ یوگ اتود طقف نم اما ... یشاب

... منیب یم تتروص

ال صا بش یگتسخ همه نوا خالف رب شتسار -

... مدیباوخن

... تسه یزیچ سپ -
DONYAIE
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الت کشم ... هنک نارگن ور وت داوخب هک یزیچ هن -

.. هدرک مریگرد مکی منایفارطا

میاه بل هب رظتنم شیاه مشچ اما . تفگن یزیچ
. دندوب هدش هتخود

مه هب یلیخ اهر ... نرادن یبوخ عاضوا اردص و اهر -

... هتخیر

؟ هیلا م الت کشم طقف عوضوم -

هک هیزیواتسد نیرتگرزب ال عف یلو ... منود یمن -

گنس نوشاپ ولج شاهاب اهر ردپ و ردام هشیم
... نزادنب

؟ ننک یم وراک نیا نراد یکلا یگیم وت ینعی -

: متخادنا هناش

و اهر منک یم رکف ممدوخ یهاگ ... اعقاو منود یمن -

هب هشیمن اعقاو اما ... نتسین مه بسانم یلیخ اردص
... درک کش DONYAIEنوشقشع
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، مدید الم کوم رتشیب دروم رد نم هک یزیچ یلو -

ال ماک زیچ هی ییوشانز و هزیچ هی قشع هک هنیا
... اوس

؟ ینک یم لوبق مق طال هدنورپ وت هگم -

یلبق ثحب رس رب هک مدرک یم ار مش تال همه متشاد
نآ زا دعب هک دسرپن نم زا هرابود وا و ؛ میدرگنرب

. متخیر ورف هراب کی هب هک دش هچ اه هدنخ

هنک هعجارم مهب شقح نتفرگ یارب هک یسکره نم -

... مریگ یم وملوپ و منک یم لوبق ور

، مدوب هدرک ادیپ وا زا تدم نیا رد هک یتخانش اب
هب شدوخ زا ینامرآ دوخ کی و دیایب متشادن راظتنا
هک ییاج . دوب یعقاو یایند اجنیا . دراذگب شیامن
لوپ ندروآ تسد هب یارب یدایز یاهراک نام همه

زا رتدب بتارم هب ییاهراک . میهد ماجنا دوب نکمم
هتفرگ ملا ح یمک لا ح نیا اب طالق... هدنورپ DONYAIEلوبق
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دح زا رتشیب هک مدوب نم نیا ارهاظ . دوب هدش
. مدوب هدرک هشیپ ییارگنامرآ لومعم

؟ یدش تحاران -

. ما هدنام شتروص هب هریخ هک مدش هجوتم

؟ ینک یم عرش خالف هگم ... هن -

... یدش تحاران وت مدرک سح یلو هن -

زاین هگید سپ یراد داقتعا تراک یتسرد هب هگا -

... یشاب هیقب یتحاران نارگن تسین

و اه هدیا یهاگ ... وت بخ اما ... متسین هن -

لثم یسک یارب دیاش متفگ ... نبلا ج مارب تتاداقتعا
دیاش ... یعامتجا یاتیلا عف نیا اب منودیم هچ ... وت

... ینودب تیناسنا خالف وراک نیا

یتقو ات هن لقا ال ... مرادن یلکشم شاهاب نم ... هن -

ینز یدرکن کمک تکلمم نیا یانوناق یاپ هب اپ DONYAIEهک
M
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... هشب هل یدرم یاپ ریز

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۹۵_ تراپ #

: داد ناکت رس

هدنورپ متفگ ... منک یم عیاض ور یقح متفگن نم -

نوشقح هب ناوخیم هک منک یم لوبق ور ییاسک
فرح ات هنز یم روز هراد فرط منیبب رگا ... نسرب
میقرف ... منک یم شدر هنوشنب یسرک هب وشروز

نوناق هکنیا رد ... درم ای هشاب نز هنک یمن
هش یم مومت امناخ ررض هب اهاج یلیخ DONYAIEنومروشک

M
AM
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یارب هک مدید مه ور یدایز یانز اما ، تسین یکش
هتسرد ... ننز یم دنفرت نارازه ادرم ندرک هسیک رس

ارجام دراو مدرک یعس دراوم رتشیب رد نم هک
و هدز لوگ منم دوخ همناخ یتح هک هدوب اما ... مشن

مدش هجوتم شقوقح و قح مامت نتفرگ زا دعب نم
هک یا هقفن و هیرهم زا یساپاپ کی یتح قی ال هک

یدرم چیه زونه نک رواب یلو ... هدوبن ، هتفرگ
و کر ال ومعم ادرم ... هنکب وراک نیا ماهاب هتسنوتن

و ننز یم فرح نوشاه هشقن درومرد نایم میقتسم
.. ینک نوشدر ای لوبق هک یراد مات رایتخا وت

: مدز دنخزوپ

؟ ندش عقاو مولظم ادرم یگیم ینعی -

: داد ناکت رس

عقاو رد ... ندشن عقاو مولظم انز هن و ادرم هن -

هرتهب مرظن هب ... هدش عقاو مولظم هک هتیناسنا
دوجو یدایز یادرم ... مینکن شنونز و هنودرم وثحب
یانز نک رواب یلو ... ننک یم ملظ انز هب هک نراد

DONYAIE
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هایس کاخ هب ور ادرم هک نراد دوجو میدایز
... ندنوشن

هب هک یسک ؛ تخادنا یم یسک دای ارم شیاه فرح
شهارمه هک هبزور یاه باکچ زا یکی رد یگزات

. مدوب هدش انشآ وا اب ، مدوب

هب شا هصق هک شتروص یور گرزب یمخز اب ینز
ییابا هک ینز . دوب هداد رارق ریثات تحت ارم تدش

رس . تشذگ یم شنورد رد هک هچنآ نایب زا تشادن
هدروآ یدایز یاهدرم رس هک یی بال زا دوبن هتسکش
تسد اب هک ییاهدرم مامت تشاد داقتعا وا اما . دوب
هدوب نامه قی ال ، دنا هتسشن هایس کاخ هب شدوخ
هدوب مه ییاهدرم هنرگو ؛ هدمآ ناشرس رب هک دنا

. دنا هتخیرگ شا هلت زا ینماد کاپ رس زا هک دنا

وا هب اهر و اردص رب هو عال ، میراد هدنز بش نایم رد
مه تسود اب شا هدینت مهرد و بیجع هصق هب و

بیشن و زارف و نیتم هب *. مدوب هدیشیدنا DONYAIEشمان
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رس زا هک هچنآ و مدوخ هب و شا یگدنز یاه
و اه نز مامت هب تیاهن رد و ... مدوب هدنارذگ

. مدوب هدیشیدنا مه ناشمتخانش یم هک ییاهرتخد
لیلد یب و تسرد و هتشاذگ ار ادیرف ملیف مه رخآ

... شیاهتنا ات ، مدوب هتسیرگ ملیف عورش هظحل زا
دوب راب نیلوا اما ، مدوب هدرک اشامت ار ملیف نیا اهراب

تیصخش نآ اب ادیرف یتح . مدرک یم سح هک
هچ حاال ... تسا مولظم مه یوق و درف هب رصحنم
دنوش ادیپ نز مه ییاتدنچ طسو نیا درک یم یقرف
زیچ ره ای و دننک هسیک رس ار اهدرم دنهاوخب هک

... یرگید

؟ دایم رب نم تسد زا تاتسود یارب یراک -

: مداد ناکت رس

رکف هگید هدروآ رد اردص هک یا یزاب هنووید زا دعب -

دیاب هک ادخ رگم ... دایب رب یراک یسک تسد زا منکن
... هتفیب قافتا هزجعم هی و هزوسب شلد

DONYAIE
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؟ هدرکراک یچ هگم -

هک هتخادنا هار ادص و رس اهر یاباب سنا آژ رد هتفر -

جاودزا ترتخد اب یراذ یمن هک همرج یلوپ یب هگم
یاه هشیش هدز اردص و هتفرگ باال ثحب مدعب ... منک
اه هدننار زا ییات دنچ ... هدروآ نییاپ ور سنا آژ

... هدنوکش ونوشیکی غامد هدز منیا و ندرک تلا خد
من اال ... هدرب هتشاد شرو سیلپ ندز گنز مانوا

آژ هدننار ارهاظ ... هتشادزاب وت عازن مرج هب اردص
رضاح تساهر یاباب ههبج وت املسم بخ هک مسنا

... هدب تیاضر تسین

رسدرد وت اردص اال متحا هک هشاب روط نیا هگا -

شمرج ، رانک هب فرط هید و تیاضر ... هداتفا یگرزب
و بعر داجیا بجوم هگا و هراد یمومع هبنج

هس هنکمم یضاق رظن هب هتسب ؛ نشاب هدش تشحو
... هروخب نوشهب نادنز لا س کی ات هام

: مداد ناکت رس

یتح ... نهاگداد یاهایب ورب وت ال عف ... منود یم -
DONYAIE
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یگیم هک یمرج نیمه هب اال متحا مفرط نوا دوخ
... هتشادزاب

... درک یراک شارب دش یم دیاش ؟ یتفگن رتدوز ارچ -

لیکو هی اب شدوخ اردص رهاوخ ... منود یمن -

یم مومت یروج هی هرخ باال منیا ... هدرک تبحص
... هزادنیم هار دایز اهادص و رس نیا زا رادص ... هش

دیاب دیاش ... هشب بدا مکی همز ال مرظن هب ال صا
هن ال قاع شراک ... هروخب کنخ بآ مکی میراذب

حاال ات ... هنیا زا دعب نوشتشونرس عوضوم ... هدوبن
هگید ، درک یضار دشیم ور اهر یاباب دصرد هی رگا
زور هی اردص رگا یتح ... هش یمن قافتا نیا دعب
نیا هدنناوخ نیرت فورعم و درم نیرتدنمتورث

... هشب تکلمم

، هراد اردص هک یدنت هیحور نیا اب و ، طیارش نیا اب -
یتسرد راک هنوت یم نوشجاودزا ال صا ترظن هب

؟ DONYAIEهشاب
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نیمه زا رگید ینامر یاه تیصخش هب هراشا *

( ندنوخن ور دبعم نامر هک یناتسود یارب ) هدنسیون

-

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۹۶_ تراپ #

لثم ماهر ... هنکیمن راک مزغم هگید ... منود یمن -

ایدنت و ایزاب هنوید نیمه قشاع هگید رتخد DONYAIEنارازه
M

AM
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هق عال رس زا اراک نیا همه هنک یم رکف ... راگنا هدش
... تسه ... تسین اهر قشاع اردص مگ یمن ... تس

نیمه ... هکانسرت الت کشم لح وت ششنم طقف
اب و شوخ نوبز اب هشب لح هشاب رارق رگا لکشم

... هدش رتدب عاضوا حاال اما ... هنکمم طقف شمارآ
لح شور نیمه هب وشت ال کشم رمع همه اردص

یاه هتساوخ هب داد یب و داد اب و روز هب ... هدرک
اهر هن منوت یمن ال صا ... هدیسر شلوقعمان و لوقعم

تساردص قشاع یردق هب اهر ؛ ممهفب ور اردص هن و
مدوب رگا نم ... هنوخ هشوگ هداتفا و هدش ضیرم هک
... مدوب هدش ضیرم تینابصع روز زا االن اال متحا

شاهاب داوخیم ملد و مروخلد اردص تسد زا یلیخ
دوخ هیحور ارهاظ هدیم نوشن نیا هک ... منک اوعد

... هرادن اردص زا یمک تسد منم

یلیخ یاهب هب ازیچ یضعب ندیمهف ییاتقو هی -

... نشیم مومت DONYAIEیفازگ
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مناریح هاگن . مدرک شهاگن هدیسرت و مدرک دنلب رس
: درشف بل دید هک ار

درم نیا زا اهر همز ال دیاش اما ... ایتوت مفساتم -

... نگیم یچ هیقب همهفب ات هروخب هبرض اعقاو

: مدیسرپ دمآ یم نوریب هاچ هت زا هک ییادص اب

؟ یچ ینعی -

مز ال دیاش ، هشب بدا مکی اردص همز ال هک روط نومه -

هنیبب ات هنکب ور داوخ یم هک یراک اهر نیراذب هشاب
یفاک یگدنز هی عورش یارب روک و رک قشع افرص هک
یارب هک هسرب هجیتن نیا هب شدوخ دیاب ... تسین

نم هبرجت ... دیسر جاودزا غولب هب دیاب امتح جاودزا
تسکش هب اردص اب شجاودزا وت ات اال متحا هگ یم

... هیچ امش روظنم هک دش دهاوخن هجوتم هسرن

تافرح ؟ یراد هبرجت ردقچ و هتلا س دنچ وت هگم -

هی تسکش دروم رد تحار ردقچ ... نکانسرت ردقچ
... ینز یم فرح DONYAIEیگدنز
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... میریگب سرد نومدوخ هبرجت زا طقف تسین رارق -

یارب ؛ هکنیا و ... مراد یدایز یاداتسا و اراکمه نم
اما ... هکاندرد شتسکش و یگدنز هی ندش مومت منم
امتح امدآ یضعب ... هدب رییغت وتیعقاو هنوت یمن نیا

... هروخب گنس هب نوشرس دیاب

رب هتخادگ نهآ سنج زا یکتپ نوچ شیاه فرح
نارگن بش مامت نم . دندوب هدمآ دورف مرس

یم یزور اعقاو رگا اما . مدوب قشع نیا تشونرس
دنتسناوت یمن دعب و دننک جاودزا مه اب اه نآ هک دش
؟ هچ دنزاسب ، دوب ناشرظن دم هک ار یگدنز نآ

دنوش رفنتم مه زا اهر و اردص هک یزور روصت
. تشادن ناکما یزیچ نینچ ال صا ینعی . دوب کاندرد
دبا ات ؛ دنتشاد ولبات کی طقف نم نهذ رد اردص و اهر

یاه تمواقم و اه فرح همه ... قوشعم و قشاع
نیا اب متساوخ یم نم . دوب داقتنا رس زا نم یلبق
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یگدنز زا هلحرم نیا دراو مک نس نیا رد و هلجع
و یدرف یاهراتفر و اه تراهم متساوخ یم . دنوشن
اج نیمه زا ال صا ای . دنشخبب دوبهب ار دوخ یعامتجا

دننک لوبق و دندرگرب ، تسا کیدزن تشگرب هار ات ،
هک دش یم مه دیاش . دنا هدشن هتخاس مه یارب هک
کی دنبیاپ ار اردص شروبص و مارآ هیحور نآ اب اهر
و شمدوب هدیدن هک یمنرت لثم . دنک لا مرن یگدنز
و وخدنت درم وا ؛ مدوب هدینش ار شا هصق طقف

. دوب هدرک شمارآ و شنرک هب روبجم ار شرگشاخرپ
هار رس رب مه ار اردص یگدنز یاه نییاپ باال دیاش
لباق و فطعنم درم نآ نوچ اردص رگا اما . دروآ یم

؟ هچ دوبن رییغت

؛ مدوب هدرکن ار تفگ یم دایص هک یزیچ روصت زگره
... مه زا ناشترفن ... اردص و اهر ندیسر طخ رخآ هب

... دوب کانتشحو قافتا نیا

... نکن هیرگ -DONYAIE
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هدمآ باال ممشچ شیپ ات هک یتسد و شفرح نیا اب
یور زا زونه هک یکشا هرطق . دش عمج مساوح ، دوب

: تفرگ ار دوب هداتفین نییاپ ما مژه

... همحر یب ردق نیمه یگدنز یهاگ -

الی ؛ مدوب هدیشچ ار یگدنز یاه یمحر یب معط نم
دح هچ ات یگدنز متسناد یم . مدوب هدشن گرزبوق رپ
وا اما . دراد ار یمدآ اب نتشاذگ رس هب رس هلصوح
ار اهر و اردص تشونرس زا متینهذ و هنیمز شیپ
شیپ تشاد ار یرگید لا متحا و دوب هدرک نوگرگد

. تشاذگ یم میور

. مدیشک ممشچ هب یتسد . مدیشک بقع ار مرس
یارب ... هیقب مشچ شیپ ندرک هیرگ زا مدوب رفنتم

: مدرک یدنت مه DONYAIEنیمه
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... نم منک یمن هیرگ -

ارهاظ و دوب راد هیرگ یروآ هیرگ زرط هب تیعقاو اما
. دوب هدروآرد مه ارم کشا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

97_ تراپ #

هب شالق و هنابلط تصرف ناتسمز مدرک زاب هک ار رد
هنهرب همین ابیرقت ِنم رظتنم نوریب نآ تسد

باتش اب . دروایب دورف منت رب ار نآ ات دوب هداتسیا
DONYAIE
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مدوب نوریب مه لبق تعاس مین زا رتمک . متفر نوریب
رغرغ امرس زا ممرن و مرگ نشپاک نایم رد هدیشوپ و

تفج کی و نهاریپ ال کی اب حاال اما . مدرک یم
یم هار هدز خی یاه فرب یور یتشگنا ال ییاپمد
رُس نارگن هن و متشاد تیاکش امرس زا هن ؛ متفر

. مدوبن اه فرب یور ندروخ

زا شیب اه نیشن خاک ِخاک ات ما هناخ ین ال وط ریسم
ناشرد مد هب ندیسر ات و دوب هدمآ شک هشیمه

یب و متشاذگ گنز یور تسد . دروخ ار منوخ نوخ
هب دگل اب و تسد اب . درکن هقافا ؛ شمدرشف هفقو
تعلط هک ییوگ ، دوب یرگید زور ره . مداتفا رد ناج

ار رد گنز نیلوا اب ، دشاب هتسشن نم رظتنم رد تشپ
. دمآ یم شک مه نامز یتح حاال اما . درک یم زاب

رس . مدش ترپ هناخ لخاد هب باتش اب و دش زاب رد
رب . مدز رد تشپ صخش هب مه یا هتساوخان هنت هار
اب . مدوب هدیدن هک دوب اهزور ار وا . دوب دایص . DONYAIEمتشگ
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یاه مشچ اال متحا . درک یم هاگن ار میاپ ات رس بجعت
مه دیاش . دوب بجعت نیا ثعاب مسیخ و هدز قو

کراولش نآ و امن خن داشگ و لگ پات ال کی نامه
. دوب هاگن نیا ثعاب منت هار هار زود نامام

؟ تساجک -

نیا زا دوب یرگید زور ره . دیزرل یم ضغب زا میادص
تشاد مبلق هک حاال هن اما . مدش یم هدنمرش قافتا

نوریب ار شدوخ ات دیرد یم ار ما هنیس سفق
. دزادنیب

شکشخ هریگتسد یور وا تسد و دوب هدنام زاب رد
و دوب بلط تصرف مه زونه ناتسمز . دوب هدز
هام دنفسا هیبش چیه . دیشک یم خر هب ار شزوس

. دوبن

؟ یک -

؟ تساجک درم ریپ نوا -DONYAIE
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... یچ ایتوت -

: مدز دایرف

؟ تساجک درمریپ نوا متفگ -

ندش رت گنررپ ثعاب ، میادص نتفر باال نیمه و
. دز ممشچ هب یشین مه کشا . دش مضغب

... اجنیا هربخ هچ -

هدینت مه رد ییاهوربا اب و شسورع رانک . متشگ رب
. دوب هداد شیاصع هب هیکت

؟ هدش یچ ؟ هیعضو و رس هچ نیا -

. دوب ییاهنت لا م هیرگ ؛ دزرلن ما هناچ مدرک یعس
. متفر رتولج

؟ یدرک وراک نیا ارچ ؟ هیعضو هچ نیا وگب وت -

ضغب و هناچ شزرل زا یربخ . مدز یمن دایرف رگید
. دوبن DONYAIEمه
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؟ وت یگیم یچ -

یارب نتساوخ حیضوت قح ای مگیم یچ ینود یمن -

وراک نیا یقح هچ هب وگب ؟ یتسین لئاف تنایفارطا
؟ یدرک

رکف ؟ یسرت یم نم زا ردق نیا اعقاو ای : مدز دنخزوپ
راک یاپ ینوتب یتسپ دح نیا ات هک حاال مدرک یم
... ینک عافد شزا یدنلبرس اب و یسیاو تدوخ

و دندوب هدش داشگ شیاهمشچ و ینیب یاه هرپ
. درشف یم مه یور نادند

یزیچ ؟ یگیم یراد یچ منیبب نزب فرح تسرد -

؟ هتشاد ترب مهوت یروط نیا یدز

هدنام میارب هک یتیفرظ هچمین نامه شفرح نیا اب
تسد و مدرب شروی شتمس هب . دش لیمکت مه دوب

وگب وت ؟ مشاب هدز دیاب یچ نم : متخادنا شا هقی DONYAIEهب
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نوبز نوا ؟ ینکب وراک نوا دز ترس هب هک دش یچ
؟ یدرک شراکان یدز هک تشاد وت هب راک یچ هتسب

ار متسود ره چم . درک اهر ار اصع و هدش ینابصع
رود زا میاه هجنپ ات درشف دوجو مامت اب و تفرگ
هیکت نآ هب هک ییاصع . دنوش زاب شنهاریپ هقی

همه نیا مدرک مین ار شرکف . دوب هدز ملوگ ، دادیم
ار متسد ات دش قفوم یتحار هب . دشاب هتشاد روز

. دنک ادج شا هقی رودزا

هریخ هرتخد نودب وتدوخ دودح و دح : دز دایرف
؟ یبش هفصن هتگرم هچ ... رس

ما هناوید شندرک اشاح و مدش رت یرج شدایرف اب
: مدرب شروی شتمس هب هرابود . درک

نوا اب یتشاد لکشم نم اب ؟ شیتشک ارچ وگب طقف -

؟ یتشاد راک یچ

. مدرک سح میوزاب یور ار دایص تسد ندش کشخ
یم یعس و درک یم میادص مادم شیپ یا هیناث DONYAIEات
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.... دنک ممارآ درک

درک تالش و درک عمج ار شدوخ دوز یلیخ اما
کیدزن درمریپ هب و مروخب ناکت میاج زا دراذگن

. موش

یچ مینیبب شاب مورآ مکی ؟ یتوت یگیم یراد یچ -

هک هیتحار نیمه هب نتشک مدآ هگم ؟ هدرم یک ؟ یگیم
؟ ینز یم گرزباقآ هب یماهتا نیچمه یراد وت

. هدرک فپ یاه مشچ و هدیلو ژ یاهوم اب ، دوب دارهب
هیقب یارب هدمآ شیپ االت وس عفر یادوس رد نم اما

روطچ و ارچ منادب متشاد تسود طقف . مدوبن
. دنکب راک نآ میورغرغ و رازآ یب یهام اب هتسناوت

دریگب ندرگ ار شدوخ هانگ تشادن میمصت ارهاظ هک
تروص یور تهب زا یا هرخسم باقن نانچمه نوچ ؛

. درک یم میاشامت و DONYAIEتشاد
M

AM
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... نک ملو : مدرک دایص هب ور

هدیعب تزا ... هدشیچ مینیبب شاب مورآ مکی ایتوت -

اب ینک یم راتفر یراد دب یلیخ اعقاو ... اتکرح نیا
... تدوخ زا رتگرزب

... هتشز اعقاو هرآ : مدز دنخزوپ

... مرب راذب نک ملو : مداد مدوخ هب یناکت

نوا ، هدش هک یچ ره ؟ هشاب نک راتفر تسرد -

... رتگرزب وتزا و هتگرزبردپ

. درک میاهر وا و مداد ناکت رس

هتبلا و تلوهک . مداتسیا شربارب رد و متفر ولج
ات دوب هدش ثعاب شرمک سوسحم ان یگدیمخ

هب ندز لز یارب مدوبن روبجم و میشاب دق مه ابیرقت
؛ دوب بوخ نیا و منک دنلب ار مرس شیاه مشچ

دح نیا ات وا رگا یتح . دش یم رتشیب متردق ساسحا
میاونیب هبرگ زا ارم ماقتنا دناوب هک دشاب محر یب

. DONYAIEدریگب
M

AM
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

98_ تراپ #

سیئر یدب منوشن و یریگب وملا ح یتساوخ ال ثم -

؟ یتخادنا هار تردق شیامن ؟ ییوت اجنیا

هگن زیون یب و فاص یارب ار مش تال و مداد ناکت رس
: مداد همادا میادص نتشاد

تخبدب یا هگید تفو ره زا حاال نم رظن زا اقافتا -DONYAIE
M

AM
NOE



... یرت ریقح و رت

مشوگ رد یا هدیشک مفرح نیا اب مدوب رظتنم
اهنت . دز یفرح هن و درک یتکرح هن اما . دناباوخب

. درک هاگن میاه مشچ هب کشخ و درس

زا و مدرک عمج ار متروص و متشاذگ بقع هب یمدق
... وسرت ... مرفنتم تزا : شمتفگ ناج قمع

. دناوخ ار ممان باتع هب هک مدینش ار دارهب یادص
. مدرکن یهجوت

مه دایص رگشنزرس هاگن هب و مدیخرچ مه دعب
یاه مشچ یولج زا هلجع نودب . مدرکن یهجوت

و مدرک رذگ ناشمدوب هدیدن ندمآ عقوم هک یناریح
دراو ار امرس زوس و دوب هدنام زاب زونه هک یرد زا

. متفر نوریب درک یم هناخ

DONYAIE
M
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یرادقم و مدرب ورف سیخ کاخ رد ار ینابغاب هچلیب
ار مراک هرابود . متخیر رانک و متشادرب ار نآ زا
هچلیب نیا ... هرابود و هرابود و هرابود . مدرک رارکت

هدید یقافتا . مدوب مدیرخ هچ رازاب زا شیپ هتفه ار
دای و ینابغاب دای مه شندید ضحم هب ؛ شمدوب

هدش شبحاص یگزات هب مدوخ لا یخ هب هک یا هچغاب
و تسا هار رد راهب هکنیا لا یخ اب . مدوب هداتفا مدوب
ار ما هق عال دروم یاه یزبس و اه لگ مناوت یم نم
ما هناخ زا یهاتوک هلصاف رد هک یکچوک هچغاب رد
حاال یلو . مدوب هدیرخ ار نآ ، مراکب تشاد رارق
ات مدنک یم هچغاب نامه رد یلا دوگ نآ اب متشاد

. منک نفد نآ رد ار یهام

کاخ ناج هب تسد اب و مدرک ترپ یرانک ار هچلیب
متشاد هک مدوب نم نیا اما ؛ دش یمن مرواب . مداتفا

مدوخ یاه تسد اب بش همین و ناتسمز یامرس رد
کی ؛ بش کی اهنت . مدرپس یم کاخ هب ار ما DONYAIEیهام

M
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رد نوچ اهزور نیا . مدوب هدماین هناخ هب بش
یعس هناخ زا جورخ عقوم ، مدوب هاگشیامن یوپاکت

شتسد مد ار زور ود یکی یاذغ و بآ مدرک یم
هناخ هب ار مدوخ متسناوتن بش رگا هک مراذگب
تیذا وا ، مدنام اردص ای روهام هناخ رد و مناسرب

، متفر یم هناخ زا هک یتقو مه زور نآ حبص . دوشن
رد اذغ و بآ یفاک رادقم اب و هدنگ و رُم و رُس ار وا

. متفر و هتشاذگ اهنت هناخ

لوط میاهراک بش رخآ ات میاه ینیب شیپ قبط
یرلا گ رد دوز حبص دیاب هرابود هک ییاجنآ زا و دیشک
اردص رهاوخ قاتا رد ار بش مداد حیجرت ، مدوب یم

. منک حبص وا رانک و

یاه یگدنود زا هتسخ هک دوب بش رخآ تاعاس
هک شیادص . مدیسر هناخ هب هاگشیامن یارب یگدامآ
و درکن درخ مه هرت میارب تاقوا رثکا لثم مدرک

نیگنس یاه سابل رش زا ار مدوخ . دادن ار DONYAIEمباوج
M
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هدش گنت میارب شرمک هک ینیج راولش و یناتسمز
، ما هدرک هفاضا نزو اریخا داد یم ناشن و دوب
متفر هناخزپشآ هب نایوگ شیپ شیپ و مدرک تحار
اما . منک ادیپ ار یهام و ، ندروخ یارب یزیچ ات

دوبن یزیچ مدش هجاوم نآ اب هناخزپشآ رد هک یزیچ
نییاپ هک دوب یهام . مدوب هدرک ار شدصق هک

یتکرح و دوب هداتفا زارد هب زارد ییوشفرظ تنیباک
. درک یمن

نانچمه وا و دادن یرمث مه میاه تالش و اه سامتلا
یب ؛ مدوبن هچب . دیزرو رارصا شا یتکرح یب هب

ادیپ مه شتیعضو زا . دوب هدرم یهام ... مه هبرجت
نامه زا دیاش ؛ هتشذگ شگرم زا اه تعاس هک دوب

ضحم هب یتح ؛ مدوب هدماین هناخ هک بشید
... دوب هداتفا شیارب قافتا نیا هناخ زا مجورخ

. دوب هدرک ار شدوخ راک DONYAIEدرمریپ
M
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هن و تسد هن و دهدب میرادلد هک تشاد نابز هن وا
و رامیت هب شزاین اما . دشاب مهانپ هک مرگ شوغآ
زا دعب تخس یاهزور نم دوب هدش ثعاب ، تبقارم
وا . منارذگب رس زا رت تحار ار اشاس مان هب ینارحب

شیلا ح یدایز تمحز اب . مدوب هدرک گرزب نم ار
ماجنا شرف یور ار شیاه یبارخ راک هک مدوب هدرک
شراک شصوصخم فرظ ای هچغاب یوت دورب و دهدن

رکف هب و مداد یم نم ار وا بآ . دهدب ماجنا ار
و متشاد یم هگن زیمت ار شباوخ یاج . مدوب شیاذغ

یم شنارگن دش یم لا ح یب ای کرحت مک تقو ره
یگتسباو و جایتحا رتشیب وا هب نم املسم اما . مدش

هام ، دیعس و نیتم نتفر زا دعب ... نم هب وا ات متشاد
یلیخ ار میاوه اهر اهدعب و روهام و اردص لوا یاه
یم تداع ندنام اهنت هب دیاب تیاهن رد اما . دنتشاد
تبحم و هدنز دوجوم اهنت وا تاظحل نیا رد و مدرک
قلطم ییاهنت سح و متشاد مرانک رد هک دوب یریذپ

وا هب . درک یم ترپ ار مساوح . درک یم رود نم زا ار
زا یگنررپ شخب هک دوب اه لا س و مدوب هتفرگ DONYAIEوخ
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تداع شندوبن هب دیاب روطچ حاال . دوب نم یگدنز
؟ مدرک یم

. مدوب هدیسرت ما هبرگ گرم زا نم اما ؛ دوب هرخسم
یروک و توس و ییاهنت هب نآ زادعب متسناد یمن
روطچ شندوبن اب متسناد یمن . منک هچ دیاب هناخ

. میایب رانک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

99_ تراپ #
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ییادص و دنیشنب میاهوزاب یور یتسد هک یتقو ات
لا دوگ . متشادنرب کاخ ندنک زا تسد دنک میادص
هدش رت گرزب متشاد مز ال هک یزیچ زا میور شیپ
و محر شعن دوشب هک یا هزادنا هب هن هتبلا ؛ دوب

. درک نفد نآ رد ار تورم

وت ینک یم یراد راک یچ ؟ ترس هب هدز ؟ هدش یچ -

یم خی یراد ؟ هیعضو و رس هچ نیا ؟ امرس نیا
... ینز

شت اال وس راو هلسلس وا و مدرک یم شهاگن رب و رب
. درک یم فیدر ار

؟ اجنیا یدموا یچ یارب -

ما هناش یور شتسد . دوب هدز وناز مرانک . دوب دارهب
احضاو دش یم مه ناج همین یکیرات نیا رد و . دوب
یلیخ امتح . دید شیاه مشچ رد ار باوخ DONYAIEراثآ
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اب حاال و . دوب هدیباوخ یدوز نیا هب هک دوب هتسخ
یاه لگ یور نم رانک هدز باوخ یاه مشچ نامه

. دیسرپ یم ار میاهراک لیلد و دوب هدز وناز هچغاب

یم خرچ هنابات یب میاه مشچ یور شراب تقر هاگن
نت هب هک ار ینشپاک و درک اهر ار ما هناش . دروخ
. تخادنا ما هناش رود ار نآ و دروآ رد تشاد

ات ود یدموا ؟ دوب یعضو هچ نوا ... مدش تنارگن -

یحیضوت چیه نودب و یدرک درمریپ نوا راب راچیل
سناش ... تیعضو نوا اب منوا . یتفر یتشاذگ

اعطق دوب رادیب رگا ، نروآ باوخ اباب یاهوراد میدروآ
... طیارش نوا وت تندید اب دز یم هتکس هی

اهزور نیا . دوب رادن لا ح هک دوب یزور دنچ ! هبزور
لصافم درد . درک یم قرع دایز و دش یم هتسخ دوز
اال متحا دنتفگ یم اهرتکد . دندرک یم شتیذا DONYAIEمه
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تس یگدروخامرس هیبش نآ مئ عال هک سوریو یعون
نآ نیمز هرک یور نکاس تیعمج مراهچ هس دودح و

یدنویپ هیلک قیرط زا ، دنراد ناش دوخ ندب رد ار
سوریو دض یاهوراد عطق زا دعب و هدش شندب دراو

. دهد یم شرازآ

و درک یم هراوف شهاگن زا یرارق یب . تشادن زکرمت
و لا عف شیب یکدوک نوچ ، شمارآ ان و نارگن هاگن
هنوگ یور صوصخب ، متروص هشوگ هب هشوگ یبصع

ناشیور کشا در اال متحا ؛ درک یم ور و ریز ار میاه
هیاپ یاه پم ال ناج مک رون نیمه رس هقدص زا

ال مرب نم یارب ار وا نامشچ یگدز باوخ هک یهاتوک
. دوب صخشم ، دندرک یم

: تخادنا مدوب هدنک هک یلا دوگ هب یهاگن

؟ هیچ یارب نیا ؟ یتوت یدرک یمراک یچ یتشاد -DONYAIE
M
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مدرک سح . مدرک هاگن ار تخرد ریز و مدنادرگرب رس
هدرک لیمحت ما هناش یور ار نزو ولیک اهدص شتسد

ریز هب هراشا یارب متسد ندرک دنلب تقو هک ،
دم هک ار یتهج . مداد شناکت تخس ردق نآ ، تخرد

فارطا یکیرات اال متحا اما . درک هاگن دوب مرظن
هک دش نآ زا عنام یهام ندوب چیپ وتپ و تخرد

. دوشب شریگتسد یزیچ

؟ هیچ نوا -

. مدرک شهاگن طقف تکاس و توهبم

؟! ایتوت -

. دشکب رانک ار شتسد ات مداد ناکت ار ما هناش

تخرد ریز هک یا هدوت هب ار شدوخ و دش دنلب راچان
ار شلمعلا سکع ات مدرکن ربص . دناسر دید یم

رس میاه هناش یور زا وا نشپاک و مدیخرچ . DONYAIEمنیبب
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ندرک رتگرزب لوغشم . داتفا اه لگ یور و دروخ
؛ مدش دنتخوس یم هک ییاه تشگنا نامه اب لا دوگ

ادبا نیا و . مدز یم راز و متسشن یم دیاب هنرگو
مشچ ولج ندرک هیرگ ؛ مهاوخب نم هک دوبن یزیچ

... یرگید یاه

هب ار شدوخ هرابود اما ، دیشک لوط ردقچ متسنادن
تکرح زا عنام متسار یوزاب نتفرگ اب و دناسر نم

. دش مدنت یاه

؟ هداتفا شارب یقافتا هچ -

روخ زیچ زج یقافتا چیه املسم . مدادن ار شباوج
نایم زا ار ما هناش . دوب هداتفین شیارب ندش

. مدش ندنک لوغشم هرابود و مدیشک نوریب شلا گنچ

: دیرغ یبصع یمک

... هسب -

هک دوب یزیچ نآ زا رتگرزب تیناسنا اعطق . دوبن DONYAIEسب
M
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شنفد تسا هبرگ کی بسانم هک یلا دوگ رد دوشب
. درک

... رانک ایب ... ایتوت هسب : دز دایرف

. مدینش یم هک دوب راب نیلوا ار شدنلب یادص
شا ینیب یاه هرپ و هدش تفس شکف ؛ دوب ینابصع

. دندش یم هتسب و زاب دنت دنت

... وشیقب مدب ماجنا نم راذب -

ناشکلسم . مداد شیاه مشچ هب ، شکف زا ار مزکرمت
زا دندوب رپ . درک یم قرف شتروص ینییاپ همین اب

یمن ار سک چیه یزوسلد . یتحاران و یزوسلد
هداوناخ و هناخ نیا رابت زا یسک صوصخب . متساوخ

... ار

... منوت یم مدوخ ... هن -

... ایتوت -

... مد یم شماجنا مدوخ ... مشاب اهنت راذب ورب -DONYAIE
M
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... یتفیم سپ یراد ... مزیزع ینوت یمن -

؟ منوتن ارچ -

قیمع سفن اتدنچ و متفرگ هلصاف . مدش دنلب
. مدیشک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

100_ تراپ #

هگم ؟ مدنوم نیمز ور نیدوبن اهامش هک حاال ات هگم -

؟ نوریب هدیشک بآ زا مدوخ زج یسک DONYAIEوممیلگ
M
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رد رت بوخ و مدیزرل یم بوخ اما . مدز یمن دایرف
. مدوب مدوخ یاه نادند نتسکش لا ح

یهاگن اب . داتسیا میور هب ور تسرد و دمآ رتولج
و هدروخن هناش یاهوم . درک مهاگن دیماان و مومغم
و یگتسخ سیدنت هب لیدبت ار وا شمهرب و مه رد

. دندوب هدرک تیباذج هتبلا دص

؟ یتسه ینابصع ردقنیا ارچ -

. دوب هتسخ ندیسرن و ندیود همه نیا زا اال متحا
و یکیدزن یارب ار تالش نیرتشیب وا هبزور زا دعب

... اما . درک یم نم طسوت ندش هتفریذپ

یاه غارچ هک اجنآ ، غاب هت یکیرات . مدز رمک هب تسد
بش زا رتزیگنا مهو ، دندوب شوماخ شهاتوک هیاپ

مراذگب دوب رتهب دیاش . دندمآ یم رظن هب رگید یاه
. دنامب مرانک وا DONYAIEبشما
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هبزونه مهاگن هک یلا ح رد و مدز رمک هب تسد
: متفگ ، دوب یکیرات

یاوخ یمن وت و مشاب اهنت ماوخ یم طقف ... متسین -

... هتفیب قافتا نیا هک یراذب

تسد نانچمه . تفرگن مه ار شهاگن . تفگن یزیچ
یم . دورب متساوخ یم . مدرک شهاگن رمک هب

منک نفد ار ما هبرگ متساوخ یم . مشاب اهنت متساوخ
یوهایه نیا زا ارم هک یباوخ . مباوخب شدعب و

. دناهرب منهذ لخاد

رد دوب هدش کشخ نآ رد هک یتلا ح نآ زا هراب کی
رد و دناسر نم هب ار شدوخ دنلب مدق کی اب و دمآ

شوغآ هب ارم متشاد رمک هب تسد زونه هک یلا ح
میاه تسد یتح . مدنام تکرح یب و هکوش . دیشک
و تسرد دناوتب لقا ال مدرکن ادج مرمک زا مه ار

. دنک ملغب DONYAIEیباسح
M
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یم لوق ... مرایم رد وشوت و هت : تفگ مشوگ رد
... تسین گرزباقآ راک منئمطم اما ... مد

. مدش هلصاف راتساوخ .؛ مداد مدوخ هب یناکت هرخ باال
رب مکاح تدورب نازیم نیا . درک میاهر هلصاف بال

هچ درک یم دمجنم مه ار منهج دوخ اعطق مراتفر
رد ار شزور مامت هک یا هتسخ دارهب هب دسر

. دوب هدنارذگ هبزور رانک و ناتسرامیب

. مدش یم دیماان مدوخ زا متشاد مه مدوخ رگید
متشاد مک مک . متفرگ مگنچ نایم ار مداشگ کراولش

. مدزیم خی مراتفر لثم

شنفد ... مبوخ نک رواب ... دارهب مشاب اهنت ماوخ یم -

راذب و ورب ... شابن نم نارگن ... وت مر یم و منک یم
رس زا وشرت تخس انیا زا نم ... مدب شماجنا مدوخ

. DONYAIEمدنورذگ
M
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نآ رد یزیچ هچ منادب هک مدید یمن ار مدوخ تروص
. درک شعناق هک دوب

ناکت رس میاه مشچ ندرک اشامت یمک زا دعب وا اما
یمدق دریگب ار شهاگن ای ددرگرب هکنیا نودب . داد

. تشادرب بقع هب

یزیچ ملد هت مدق نیمه ندش هتشادرب ضحم هب
زا دیاش ؛ مدیسرت اال متحا . تخیر ورف و تسکش
دیاش . مدیسرت شتروص رد یدیماان ناگناشن ندید

ار مدوخ اهدعب اعطق . مدوب رتشیب رارصا رظتنم مه
تال زا رگا ؛ راتفر نیا تب اب مدرک یم شنزرس یلیخ

محور بیصن وا تمس زا هک ییاه شزاون و اه ش
ریز شیاه یگناردارب ؛ مدنام یم مورحم ، دش یم

. دندوب هدرک هزم بوخ منادند

مخ . مدرک لوه . دورب ات درک تشپ مدق دنچ زا DONYAIEدعب
M
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. متشادرب نیمز یور زا ار یلگ نشپاک و مدش
. مدرک شیادص

. میوگب دیاب هچ متسناد یمن ؛ متفگن یزیچ . داتسیا
طقف اما ..." ورن " میوگب متشاد تسود . تشگرب

. مدرک زارد شتمس هب ار نشپاک

متسد لد . تفرگ متسد زا ار شپاک و درک زارد تسد
. دنک اهر ار نشپاک دمآ یمن

... ماوخ یم ترذعم : دیزرل میادص

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یور زا رس و مدیرپ اج زا ، یشوگ یادص ندش دنلب اب
ات درب نامز و دوب هدش کشخ مندرگ . متشادرب وناز
رد هرجنپ هچقاط یور ... مهد صیخشت ار متیعقوم
و هدنک مدوخ تسد اب هک یکچوک رازم یاشامت لا ح

تشادن ناکما نم ؛ دوب هدرب مباوخ ، مدوب هدرک شرپ
. مباوخب تحاران یاج رد مناوتب

یعس و . متشادرب میاهوناز رود زا ار مناتسد هرگ
ار ناشیتخرک میاه تشگنا ندرک هتسب و زاب اب مدرک

مناج مامت هب میاه نخان زا یدرد نانچ اما . منک مک
یاهراوید شوگ ما هدولآ ضغب " یاو " هک درک تیارس

. درک شزاون ار هناخ درس

هک یا هرامش . دروخ گنز راب نیمود یارب یشوگ
. دوب هدشن هریخذ مه زونه ، دوب یشوگ نیرکسا یور

DONYAIE
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سح نم و تشذگ یم بش همین زا تعاس ود طقف
. ما هدیدن ار دیشروخ گنر هک تساهزور مدرک یم

دقاف نیمز یور ار میاهاپ و مدیلا م ار میاه مشچ
ار مناوختسا زغم ات امرس ات متشاذگ ششوپ
متسیس ندرک نشور یارب متسد یتح . دنازوسب
هکنیا . تفر یم جیگ مرس . دوب هتفرن یشیامرگ

یردان قافتا ، دنامب یلا خ تعاس دنچ زا رتشیب ممکش
یم شلا م ممکش و متشاد فعض مه نیمه یارب ؛ دوب

. تفر

اب . درک ندروخ گنز هب عورش موس راب یارب یشوگ
و هتسکش یاه نخان درد رگید راب شنتشادرب

اب ار سامت . درک هنخر مناج رد ما یمخز ناتگشنارس
ار یشوگ و مدرک رارقرب کاندرد ناتشگنارس نامه

. متفگن یزیچ اما . متشاذگ مشوگ یور

مرادن دصق نم دش نئمطم هک لمات یمک زا DONYAIEدعب
M
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راو چپ چپ و هتسهآ ییادص اب وا میوگب یزیچ
: دیسرپ

؟ یرتهب -

. هداتفا یقافتا هچ هک دوب هدینش دارهب زا اعطق

... مبوخ -

؟ فرط نوا مایب -

نیگنس رس نم اب یمک رخاوا نیا هک دوبن شدای
و لیلد چیه نودب و هراب کی هک نیا زا ؛ هدش

روخلد ، نتفرگ هلصاف هب مدوب هدرک عورش یحیضوت
. دوب

... هن -

؟ ارچ -

... هک ینود یم تدوخ -

مه هب ور ایند یامشچ نیرت لکشوخ االن ! منود یم -DONYAIE
M
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... تمنیبب نم یراذب یاوخ یمن و یدز

تداع اه هلمج کبس نیا ندینش هب ... متفگن یزیچ
یم رتهب مه یسک ره زا ... نحل نیا اب هن اما متشاد
یم یلکش هچ نافوط زا دعب میاه مشچ متسناد

. دنوش

... تشیپ مایب ماوخ یم -

... هبوخ ملا ح هک متفگ هن -

... تمنیبب دیاب ... تسین بوخ نم لا -ح

؟ هدش یزیچ -

؟ وت نوزرل و هتفرگ یادص نیا زا رتدب یچ -

... مبوخ هک متفگ -

زاین نم ... متسین نم : تفر باال یمک طقف شیادص
یامشچ نوا اب وت روصت ... مش مورآ ات تمنیب مراد

هراذ یمن هدیبسچ مه هب یاه مژه و DONYAIEسیخ
M
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هراذ یمن یشک یم االن هک یدرد روصت ... مباوخب
ات یتفرگ نوشزاگ ردقنوا هک تابل روصت ... منک راک
؟ یدیمهف ... مش مورآ هراذ یمن یریگب وتاکشا ولج

اما . دنرگن یلک اهدرم مدوب هدینش . متسب مشچ
رطاخ هب تایئزج همه اب ارم شیپ تعاس دنچ ارهاظ

. دوب هدرپس

... ایتوت متسین بوخ نم -

... چیه هب یزاین نم ینود یم تدوخ -

... تشیپ مایب مراد زاین نم --

هناخ رد یولج یناتسمز کین کیپ نآ زا دعب ام بخ
اهنت هن وا ارهاظ اما . میتشادن ینادنچ دروخرب ما
شیاه فرح زا یرتدنت یوب هک دوب هدیشکن بقع

و تسیچ متسناد یمن اقیقد نم هک ییوب . دمآ یم
. درک یم یبصع و جیگ ارم مه DONYAIEنیمه
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... نک زاب ورد -

یولج و مداد هلصاف متروص زا ار یشوگ بجعت اب
هیناث دنچ . دوب هدش عطق سامت . متفرگ ممشچ

. مونشب ار رد گنز یادص ات دیشکن لوط رتشیب

بال نمو دروآ یم رد ادص هب ار رد گنز یپ رد یپ وا
متسناد یمن و مدوب هداتسیا ما هناخ طسو فیلکت

. منک هچ دیاب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ور یمک شا هنت باال . مدرک زاب ار رد هف کال و یبصع
هب شرس کیدزن ار شتسد کی و دوب لیامتم ولج هب
هدز رمک هب ار شرگید تسد و هداد هیکت بوچ راهچ
مه وا . متشادن رب هریگتسد یورزا ار متسد . دوب
شیاه مشچ . تشادنرب مندرک اشامت لز لز زا تسد
مدوجو باالی هب نییاپ زاو نییاپ هب باال زا رود دنچ
هک منزب سدح متسناوت یم ؛ دندرک تحایس ار
مهزا و هدروخ تسکش رکشل کی هزادنا هب تسرد
هیرگ اه تعاس مغر عال . میآ یم رظن هب هدیشاپ

لا ح نیع رد و متشاد هیرگ هب لیم ادیدش مه زونه
یمن باال مسفن و دوب نیگنس ما هنیس دایز هیرگ زا

. دمآ

نامه هک دمآ مدای میاهاپ هب امرس دروخرب اب
لگ رطاخ هب مه ار زود نامام همینو هفصن کراولش
مه امرس و ما هدروآرد دوب هدیبسچ نآ هب هک یی ال DONYAIEو
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ار منت هک تفر یم نوریب داب زا و مدرس هناخ فک زا
. دنک کشخ بوچ لثم

: مدرک شمیاق یرگید تشپ و مدرب بقع ار میاپ کی
... این هک متفگ

. دش متکرح بلج شهجوت

؟ ماین یتفگ یم دوبن تاپ راولش نوچ -

ردقچ زورید نیمه ات هک دروآ یمن شدوخ یور هب
. دوب روخلد و لا وس زا رپ نم هب شهاگن

... یاین متفگ مباوخب متفر یم متشاد نوچ ... هن -

. دوب هریگتسد یور نانچمه متسد . دمآ رتکیدزن
کی . دیشک مزمرق اعطق مشچ ریز ار شتسش تگشنا
هب یهاگن دعب و دنارذگ رظن زا ار متروص رگید راب

. تخادنا هناخ رب هدز هربمچ DONYAIEیکیرات
M
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راک نیا سپ زا بشما وت منک یمن رکف هک نم -

... یایبرب

هن لقادح : تسشن میولهپ یور راب نیا شتسد
... ییاهنت

و مدوب تسس نینچ نم ارچ و ؟ درک یم تشاد هچ
؟ مدرک یم شیاشامت و مدوب هداتسیا

هک نامه ؛ تسشن متسد یور مارآ شرگید تسد
.. دوب هدیبسچ رد هریگتسد هب تخس و تفس

... یزرل یم یراد -

تاساسحا ناروف ولج مدرک یم تالش هک راب ره
یور مرس یتح . دوب نیمه عضو ، مریگب ار مدیدش
نم حاال و . مدیزرل یم و دنام یمن تباث مندرگ
شمشچ شیپ هک مدرک یم ار مش تال مامت متشاد

مینیب و خرس هیرگ زا میاه مشچ رگا یتح . منکشن
ار یراشف هچ تسناد یم ادخ طقف . دوب یم DONYAIEمروتم
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. مدرک یم لمحت

نایم و درک ادج هریگتسد زا ار متسد مارآ یراشف اب
: تشاد هگن شتسد

مز ال هنیس هی و وزاب ات ود بشما دیاش مدرک رکف -

... یشاب هتشاد

نم هک تفگ یم تسار اما ، دوب بیجع ششهج
. مراد وزاب ود نآ هب زاین

هک روخب درد هب و گرزب لغب هی دروم رد ترظن -

؟ هیچ هراد هگن شدوخ وت ور وت حبص ات هنوتب

درک یم یعس هک یدرم ره اب و وا اب ، زورید ات
اما . متشاد گنج رس مدوجو یامرس اب ، دوش مکیدزن
یمن رظن هب یدب داهنشیپ ، مدوب ششوغآ رد هک حاال

یمن هک بشما یارب ، بش کی یارب لقادح . دمآ
هچ ما هناخ رد گرزب یلا خ یاج نیا اب دیاب DONYAIEمتسناد
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ار مفلا خم زاس هرابود متسناوت یم ادرف زا . منک
. مریگب رس زا ار ما هلصاف متسناوت یم . منزب

یولهپ دنب و دروآ باال ، دوب شتسد رد هک ار متسد
مه دعب و وزاب و دعاس و تسد چم . درک شدوخ
هطاحا رد ار میاه هناش و ، درک شزاون ار ما هناش

: تفرگ

... یباوخب مکی ینوتب اعقاو و یزرلن هگید دیاش -

؟ موه

. مداد ناکت رس . دش گنچ متسد نایم رد شنهاریپ
وا بشما راد ناکس متشاذگ یم دیاب دیاش

دیاب ار بشما متسناد یمن چیه هک مدوخ . دشاب
. منک رس روطچ

... نم -

یا همادا هک دنچ ره . مهدب همادا تشاذگن DONYAIEضغب
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نیا و دمآ باال مرگید تسد . متشادن " نم " نآ یارب
ننیاپ ار شرس . مدز گنچ هنیس یور ار شنهاریپ راب
ار متروص تقد اب یکیرات رد دناوتب ات دوب هدروآ

دیاب منود یمن : مدنابسچ شا هنیس هب یناشیپ . دنیبب
... منک راک یچ

. مدرک سح شیاه تسد نایم ار منت ندش هدرشف
: تفگو دش شودخم شیادص

یراذب و یرادرب تمواقم نیا زا تسد دیاب دیاش -

... منیبب ور یعقاو یایتوت نوا نم بشما

ار مرگید یولهپ و هدش در میولهپ کی زا شتسد کی
چم مارآ و طایتحا اب شرگید تسد و تشاد رب رد ار
ار ما هناش ات درک یم زگ ار میوزاب و دعاس و تسد

: دریگب رب رد

... یدرس ردقچ -

ظفح یارب مدش روبجم ، تشادرب هک ار یدعب مدق
درد . مریگب مدازآ تسد اب ار شتسد چم ، DONYAIEلداعت
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رایتخا یب و دروآ ناغف هب ار مناتشگنا رس هرابود
. متفگ " خآ " کی

اضف . مورب شتمس هب یمدق درک مروبجم شنت راشف
دنار بقع هب ار رد جنرآ اب ، دش مک یفاک هزادنا هب هک

اهتسد راشف اب هک بقع هبور مدق دنچ اب مه دعب و
رد هب وا . تسب ار رد درک یم یهارمه نآ رد مه ارم

. میداد هیکت وا هب نم و

؟ هنک یم درد تاجک ؟ هدش یچ -

یم مدوب هتفگ هک "ی خآ " تیهام دروم رد ریخات اب
. دیسرپ
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یا هریخ هاگن ، مدید هک یزیچ نیلوا و مدرک زاب مشچ
هب ، تناس دنچ زا رتمک دیاش ؛ کیدزن هلصاف زا هک دوب

نیا رگا ات ، مدز کلپ راب دنچ . دوب هدش هتخود نم
دمآ یمن مدای هک دوب یباوخ همادا ای مهوت اه مشچ
مه زونه مدرک زاب مشچ هرابود یتقو اما . دوش عفر
سح ار شیوزاب متسناوت یتح راب نیا . دوب اجنآ وا
و یلدنص یور دوب هتسشن . دوب متسد ریز هک منک
زارد مدوخ تخت یور هک دوب ینم رس ریز شیوزاب

. مدوب هدیشک

یاهاپ ندید اب . متفر نوریب تخت زاو مدیرپ اجزا
هایس پات . دنامن مزغم ندش راخب ات یزیچ ما هنهرب

مدوخ هب قلعتم اما گرزب ، متشاد نت هب هک DONYAIEیگنر
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رد هک مدرک وا هب هاگن کی و میاهاپ هب هاگن کی . دوب
؟ دوب هداتفا یقافتا هچ . درک یم میاشامت توکس
مدای یزیچ اما ، مدرک تالش و متسب مشچ هیناث دنچ
هب تسد تیاهن رد . دش رتشیب مدرد رس طقف . دماین

؟ هدش یچ : مدش شدوخ نماد

ار شیوزاب و تسد مه رد یا هرهچ اب و دروخ یناکت
... دوبن بوخ تلا ح مکی بشید : داد ژ اسام و ناکت

ندروآ رطاخ هب یارب مش تال نامه یاتسار رد ممخا
مرطاخ رد بشید هعجاف . داد رمث مش تال راب نیا . دوب

مشچ ات دوب یفاک نامه و . شا همه هن اما ؛ دش هدنز
و مدش مخ راچان . مروخب ولت ولت میاج رد و مدنبب

مدوخ دعب و مدناسر تخت هبل هب ار متسد ادتبا
. متسشن شیور
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. مدرک زاب مشچ میوزاب یور شتسد یامرگ سح اب
. درک یم مهاگن کیدزن هلصاف زا

... ینومب تتخت وت هگید مکی هرتهب مرظن هب -

وحم نم دعب و دنک زاب ناهد نیمز تساوخ یم ملد
یمن مدای رد ندش زاب زا دعب زا یدایز زیچ . موش

یمغ گرزب مجح نآ و دوب مدای ار شلبق طقف . دمآ
بشید و دوب هتشگرب مغارس هب مه زاب حاال هک

هک یمغ نامه . مربب هانپ وا شوغآ هب دوب هدش ثعاب
هدش ما هناچ ندش تفس و ولگ درد ثعاب مه زاب
شلا بقتسا هب زاب شوغآ اب هک وا شوغآ و ... دوب

... مدوب هتفرگ هانپ نآ رد و هتفر

... دش یچ بشید دایمن مدای یلیخ نم -

... یدوبن تدوخ لا ح وت یلیخ ... هیعیبط -DONYAIE
M
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NOE



هچ تسا رارق رگید هقیقد دنچ ات تسناد یم ادخ
. مروایب رطاخ هب ای و مونشب یکانتشحو یاهزیچ

یشومارف راچد دحاو نآ رد ودره شاک مدرک وزرآ
یم دیاب نم مه و دوب لا حم میوزرآ مه اما . میوش

.. ما هدز یدنگ هچ مدیمهف

؟ مدوب حاضتفا یلیخ -

... یدوب هدیسرت مکی طقف ... هن -

: مدرک شهاگن نارگن

؟ متفگ ایچ -

: درک مهاگن کوکشم

؟ یتسه یچ نارگن -

. مشاب هتفگ دوب نکمم هک مدوب ییاهزیچ نارگن

... نکن متیذا -

زور هی ، دوب هچب یلیخ یتقو ور یهام یتفگ -DONYAIE
M
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سیخ ... یدرک شادیپ تخرد هی ریز درس و ینوراب
رب و رود یلیخ نوچ هکنیا و ... هدیسرت و اهنت و
یم یدوب هدیرخ دیع هساو هک یا یلگ یهام گُنت

... یهام یتشاذگ وشمسا ، دیخرچ

یزیچ رگید مدش نئمطم یتقو و درک توکس
: مدیسرپ ، تفگ دهاوخن

؟ نیمه -

: داد ناکت رس

... درب تباوخ هک یدرک هیرگ ردقنوا مشدعب -

؟ اجنیا ات مدموا یروج هچ -

: درک هراشا شرس تشپ هب تسش تگشنا اب

اج نومه مشدعب و یدرک هیرگ یتسنوت ات رد یولج -

. دوب درس یلیخ تنوخ ... تمدروآ نم ... یدیباوخ
لیدنق نومودره حبص ات ... مینومب اجنوا دش یمن

... میتسب DONYAIEیم
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. مدش ناهنپ شتشپ و متشاذگ متروص یور تسد
ناس هب نم " هنک یم درد تاجک " دیسرپ هکنیا زا دعب

دوخ یب دوخ زا ، هدیسر رثوک رهن هب هک یا هنشت
، مدوب هتفگ هک ییاهزیچ . تفگ یم غورد . مدوب هدش

تلع و یهام و نم ییانشآ هصق زا رتشیب یلیخ
. دوب مهایس هبرگ مسا ندوب یهام

... یشکب تلا جخ تسین یزاین -

. مدرک سح متسد تشپ ار شناتشگنا رس شزاون

منک شهاوخ هش یم : مدیلا ن مهاگهانپ نامه تشپ زا
؟ افطل یرب

... هاگن ونم : دز رانک متروص یورزا ار متسد

... مدرک شهاگن

؟ هشاب نکن شتخس ... هداتفین یروآ تلا جخ قافتا -

: مداد ناکت DONYAIEرس
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... مشاب اهنت مراد جایتحا اعقاو االن یلو ... هشاب -

: درک مهاگن ددرم

؟ یراد درد زونه ... اتسین تور هب گنر -

مهد صیخشت متسناوت یمن هک دوب دایز ردق نآ ! درد
. دنک یم درد میاجک

: مداد ناکت رس مه زاب

... مبوخ ... مبوخ -

... مدب تهب نکسم هی روخب ریش ناویل هی وشاپ -

... یایمن رظن هب بوخ اعقاو

هب مه ار بشید تایئزج ابیرقت نام هملا کم لوط رد
و در یساسحا راب متسناوت یمن . مدوب هدروآ رطاخ
: مشاب مارآ مدرک یعس . مریگب هدیدان ار هدش لدب

... مبوخ هک متفگ -

؟ ینئمطم -

... مداد DONYAIEناکترس
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... دش دنلب

هیفاک یتشاد یلکشم هگا ... مر یمن ییاج زورما -

... مشاب اجنیا هک یاوخب طقف

... یرایب مدای وبشید مرادن تسود یلیخ نم -

میاهوم یور یا هسوب هزاجا نودب و داد ناکت رس
... دناشن

تدای مفرح اشهاوخ یلو ... یاوخب وت یچ ره -

... هنومب

نم ... زجاع مرس ندیشک رانک زا یتح و مدوب توهبم
دح نیا ات مدوب هداد هزاجا و ، مدوب مغ تسم بشید

نیا دیمهف یمن ارچ وا حاال . دوش کیدزن نم هب
هک تسین یزیچ ، دشاب میاهوم یور رب دنچره ، هسوب

؟ مهاوخب نم

ارچ ؟ درک یم شزاون ار میاهوم نتفر زا لبق ارچ
ییاناوت دیمهف یمن ارچ ؟ دوب مرن ردق نیا شیادص

؟ مرادن ار رگید یساسحا تسکش و یتشک DONYAIEکی
M
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؛ منامب متخت رد مه زاب متشاد زاین ؛ دوب وا اب قح
... یدامتم و یلا وتم یاهزور دیاش

هک ییاه فرح هب یهام رانک رد و منامب متخت رد
هب و . منک رکف مدوب هدرک هک ییاهراک هب و هدز

ناشریبعت روطچ متسناد یمن هک دایص یاهراک
... DONYAIEمنک
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اجک زا هراب کی هب تیمیمص نیا متسناد یمن
نیا فرط کی زا . تسیچ شلیلد و هدش شیادیپ
رگید فرط زا و متساوخ یم ار اه تبحم و رهم
هتفگ دوعسم . متشادن اه نآ هب یتبثم ال ماک سح

نداد ناشن زبس غارچ و هدوارم لها درم نیا هک دوب
هک ینز اهنت تساوخ یم ملد . تسین ینز چیه هب

یم اما ، مشاب نم دش یم شبیصن تبهوم نیا
زیچ و دشاب نم تشادرب اهنت اه تبحم نیا مدیسرت

شنکاو و شنک نآ و اهراتفر نیا سپ رد یصاخ
راتفر ندید اب طقف دایص و ، دشابن یفطاع یاه

ار تشادرب نیا اردص و روهام اب ما یمیمص و تحار
کیدزن مه هب دح نیا ات میناوت یم هک دشاب هدرک

. میشاب

یور هک ار نآ ؟ تفگ یم هچ هسوب نآ طسو نیا اما
زا هناتسود یاهراتفر هب دیاب مه دوب هتسشن میاهوم

اب ؟ مدرک یم ریبعت روهام و اردص یاهراتفر عون
؟ مدرک یم هچ شا یلبق یاه هاگن و اهراتفر
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نم اشاس زا دعب . دوب مدوخ زا هک ، دایص زا هن مسرت
رهم ندید اب هک متشادن غارس مدوخ رد ار هقباس نیا

. موش هدز ناجیه نینچ نیا ، یدرم تمس زا هجوت و
یم رارکت تشاد هعقاو . متشادن فراعت هک مدوخ اب
یم مگ ار میاپ و تسد درم نیا ندید اب نم . دش

ار مزکرمت و راکفا . مدرک یم مگ مه ار مبلق . مدرک
... مه

نم عمج هک یساوح و اه تبقارم نیا همه مه دیاش
هبزور یاه تبحم زا یسانشردق رس زا طقف ، دوب
سپ مه کال ، دوب یم روط نیا رگا هک ؛ سب و دوب
هلداعم تروص نیا رد مه زاب هتبلا و ... دوب هکرعم
یم مب یهاگ هک ییادص نآ و سح رپ هاگن نآ

. دنام یم لوهجم ، شمدینش
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باال و ندیشیدنا یارب متشاد مز ال نامز اه تعاس
االن اما ، دوب عوقو لا ح رد هک ییارجام ندرک نییاپ

مدوخ گرم یتح هن و یهام گرم هن . دوبن شتقو
. دنامب مامت همین مراک ات دش یم ثعاب دیابن

زا ییات دنچ یارب مدوخ رب هو عال هاگشیامن نیا
قراخ یاهراک زا اتدنچ . دوب مهم مه میاهوجرنه

و ییامنور هیحاتتفا رد دوب رارق ار اهراک هزات هداعلا
رد تخس هک ار ییاهزور دوب مدای زونه ؛ منک یفرعم
هک راب ره و مدوب هصرع نیا رد نداتفا اج یوپاکت
هک مدرک رذن ، دنتفرگ ار متسد شناتسود و دیعس

ینادنمرنه . مریگب ار ناوج و مانمگ نادنمرنه تسد
هب دیاش اما ، دندوب نم دوخ زا رتدمآرس اعطق هک

یارب نم زا رتشیب و دندوبن نم یسناش شوخ
یم تالش و دنتشاد ناجیه هاگشیامن نیا حاتتفا

. دندرک

یناویل وا هیصوت قبط و مدش دنلب اج زا دب یلا ح DONYAIEاب
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. مدروخ نکسم کی اب و مدرک مرگ مدوخ یارب ریش
هاگن نودب و مدیسوپ سابل . متشگنرب متخت هب اما

زا ، دوب هدیباوخ نآ رد یهام هک یا هچغاب هب ندرک
. مدز نوریب هناخ

هب ار مدوخ مدیمهف یمن ار شلیلد هک یسرتسا اب
و مدناسر دوب هدیسر شیپ هقیقد جنپ هک یا یسکات

دصقم نتفگ زا دعب و متخادنا شلخاد ار مدوخ
هب ار مرس و مدیشک نییاپ تناس دنچ طقف ار هشیش

. متسب مشچ و مداد هیکت نآ

اب هک دش یم و متشاد یرلا گ هب ندیسر ات یدایز هار
یم هک ؛ مزادرپب منهذ یاه شیوشت هب تحار لا یخ
مزار ندش ال مرب هجیتن نآ زا یگرزب شخب متسناد

هک یتارطاخ ندش هدنز هتبلا دص و تسا دایص دزن
، دندوب هداتفا قافتا رتخد و نز نارازه یارب دیاش
متخیر یم مه هب نانچ ناش یروآدای رابره اب نم اما
. ما هدرک ناش هبرجت راب نیلوا یارب ییوگ DONYAIEهک
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ریس نامسآ رد . متفر یمن هار نیمز یور اهزور نآ
تارکفت هتبلا و دیعس و نیتم یاهدروخرب . مدرک یم

هب زگره هک دوب هداد ار تشادرب نیا نم هب مدوخ
مدرک یم رکف . تشاذگ مهاوخن اپ اطخ نیمزرس
و تسا تسرد مهد یم ماجنا نم هک یراکره

مدرک یم رکف . شدنریذپب دیاب درگرب ورب یب نارگید
زگره ملقع و ساسحا و مراید نیا نز نیرت شوهاب
مه نیمه یارب . تخادنا دنهاوخن هابتشا هب ارم
مدوخ زا لا س هدزناپ اقیقد هک ییاشاس اب یتقو

. مدادن هار ملد هب سرت زگره ، مدش انشآ ، دوب رتگرزب
مدیمهفن زگره هک مدرک هدوارم وا اب راوتسا نانچ و

وا قشع ماد رد رایناز رکذ و رکف زا رارف یارب یک
. ما هدش راتفرگ وا قشع مهو رد ، منک ضرع هچ هک
مدوخ لقتسم و مکحم یدایز و زاورپ دنلب تیصخش
و دوب هتخاس رورغم و نیب رتربدوخ یرتخد نم زا

. داد متسد راک دایز سفن هب دامتعا DONYAIEنیمه
M

AM
NOE



لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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-سالم...

هب هک ؛ مه هب ندیسر ات میتشاد هلصاف یمدق زونه
اب ار لگ هتسد . دشرپ وا دنلب مدق و اهاپ فطل

. درک زارد متمس هب تسد ود اب و مارتحا

... منونمم -سالم...

: داد ولج ار شیاه DONYAIEبل
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... هرادن وتلباق ... مووا -

: مدیشک اه بکوک کزان یاه گربلگ یور یتسد

... نگنشق یلیخ -

مومت وماراک ات ... مایب رتدوز متسنوتن هک دیشخبب -

نیا دش منوسرب ومدوخ کیفارت نیا وت و منک
... عقوم

... اعقاو یدرک فطل ... هرادن لا کشا -

دوبن دیعب چیه . مدیدن ار اهر اما ، متشگ مشچ اب
اپ ار رخآ زور دنچ نیا . دشاب هتفر لا ح زا یا هشوگ
حاال ات حبص عولط زا مه زورما و دوب هدمآ میاپ هب
هدنام هاگشیامن یراک زور نایاپ ات تعاس کی اهنت هک
هب زیچ همه ات دوب هدرک تالش نم زا رتشیب ، دوب

. دوش رازگرب وحن نیرتهب
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هدش مادختسا هیحاتتفا زور یارب هک یتمدخشیپ
ابو هتشاذگ رمک تشپ تسد کی ، قر و قش ، دوب
نایم و دوب هتفرگ ار یندیشون ینیس رگید تسد

مناد یمن . دروخ یم خرچ ناگدننک دیدزاب و نیوعدم
تخس ردق نیا هک دوب هچ طیحم نیا زا شتشادرب

اهر دیایب مدای مدرک یعس . دوب هتفر ورف ششقن رد
. هتشاذگ متسد یور جرخ ردقچ شمادختسا یارب
دوب یرت هنیزه مک و رت هنامیمص ییاریذپ نم حیجرت

. تسشن یسرک هب اهر فرح تیاهن رد اما ،

.... دیایب کیدزن ناوج درم ات مدرک هراشا

زا ار ییانعن وتیهوم یاه ماج رایناز هک یلا ح رد
درم هب ار لگ هتسد نم ، تشاد یم رب ینیس لخاد

: مدرپس

... اهر هب نیدب ونیا افطل -

DONYAIE
M

AM
NOE



داب ار یلبق رایناز . داد متسد هب ار اه ماج زا یکی
. دندوب ینتشاد تسود شتاکرح رایناز نیا . دوب هدرب
نم زا ، دوب نم نامهم هک یلا ح رد ؛ مارتحا زا راشرس

و دوب لسک و هتسخ مدنخبل . درک یم ییاریذپ
یارب هک مدرک شدتعاقتم اما . دمآ یم شباوخ

قیفر و دنامب مهارمه مه هدنیآ تعاس کی لقادح
رگا دمآ یم مشچ هب شا یلا خ یاج . دشابن هار همین

. داد یم یلا خاج

ار رگید تمدخ شیپ ات مدرک فارطا هب رگید یهاگن
و دوب هتفرن لا ح زا زونه اهر ارهاظ ؛ دوبن . منک ادیپ
یم داریا وا هب تشاد زور کی رد راب نیمدنچ یارب

. تسین دلب راک و هربخ شراکمه لثم ارچ هک تفرگ

مگب منوت یم ... یراد لیم رگا تسه مدوف رگنیف -

... نرایب DONYAIEتارب
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... متسین هنسرگ هن -

کاروخ و دروخ یور تدش هب هک مدوب هدیمهف
. دهد یم جرخ هب تقد و تیساسح شدوخ

: درک فارطا هب یهاگن

اال ، متسین فقاو یناریا هدوارم لوصا هب یلیخ نم -

؟ هکرابم مگب دیاب ن

دوب هداد ناشن تدم نیا رد . مدیدنخ ادص اب
لبق رایناز اعقاو . دنتسین لوصا و ادا شیاهراتفر

یور ار شدوخ ؛ دوبن یربخ بذاک رورغ نآ زا و ، دوبن
مه زونه . دید یمن شرف یور ار نارگید و شرع

اما ، دندرک یم ردکم ار ترطاخ شیاه فرح یضعب
یندوب کر و تقادص باسح هب شتشاذگ دش یم

رگا حاال . دوب کر یاه مدآ اب هدوارم ناغمرا دیاش هک
؛ تسین دلب هک مدرک یم رواب ، تسین دلب تفگ یم

... قارغا یمک اب هتبلا
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نووجون هی یتفر یم یتقو هک هشاب تساوح -

... یدوب

... هتشذگ یدایز نامز نک لوبق یلو ... هتسرد -

: مداد ناکت رس

زا هچ ره ... یگب ینوت یم یراد تسود یچ ره -

... تسوکین دسر تسود

... سپ -

هب یهاتوک هاگن و دیشک ناهد لخاد ار شنیریز بل
: تخادنا اهولبات

قفوم نیا زا رتشیب و هشیمه مراودیما ... هکرابم
... یشاب

ردقچ مناد یمن . دوب مدنخبل هب شهاگن . مدرک رکشت
اما ، دوب هتسشن مبل یور دولآ باوخ و هلوک و جک

دح زا رتشیب لا بقتسا ؛ مدوب لا حشوخ اعقاو زورما
دقتعم روهام هک دوب یتروص رد نیا و دوب مراظتنا

مکش درد عالج رد شمدرم هک یا هعماج زا نم DONYAIEدوب
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لا حشوخ . متسه عقوترپ یدایز ، دنشک یم یتخس
یعامتجا و یداصتقا یاهراشف ریز زونه مدرم ؛ مدوب
منادرگاش یاهراک زا ات ود رتمهم نآ زا . دندوب هدنز

. دوب هدش هتخورف

گرزب یاه هاگشیامن وت وتاهولبات زور هی مراودیما -

... ینیبب ایند

و دمآ مشوخ . دوب ینتشاد تسود شرود یوزرآ
: متخادنا وربا

... منونمم -

-و...

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ناکت رس . درادرب مدنخبل زا ار شهاگن تشادن دصق
. دیوگب ار "و" نآ همادا ات مداد

لوبق تتسود ناونع هب ونم یتسنوت هک ملا حشوخ -

... ینک

یارب ، دز هک یفرح یارب هن ؛ مدرک عمج ار مدنخبل
مه یمک و دنکب نم زا ار شهاگن دناوتب دیاش هکنیا
میدوب هداتسیا شرانک هک ار یکی نآ لقادح ، اهولبات

رس زا ِح ال طصا کی افرص میدوب هدز هک یفرح . دنیبب
رکف روط نیا وا رگا تشادن یبیع یلو ؛ دوب DONYAIEتداع

M
AM

NOE



... درک یم

... یرادن گنج رس هگید -

و اردص و روهام اب هک یتیمیمص مه زونه ؛ متشادن
وا اب ار متشاد ما هدش فشک هزات یاهردارب یتح

شیاه یزاب شیرس اب اردص لوق هب اما ، متشادن
دنچره ؛ دنک اج نامعمج نایم ار شدوخ دوب هتسناوت

... دشابن قباس عمج رگید عمج نآ

هب و منزب دنخبل رت تحار متسناوت یم شرانک حاال
یاهزور هب یلیخ رگید . مدوبن بذعم لبق تدش

یتح ؛ مدرک یمن رکف اه یگدروخرس نآ و یناوجون
اشاس تمس هب نم ششک ثعاب یگدروخرس نآ رگا
ندرگ ار مدوخ روصق ریصقت دش یمن . دنشاب هدش

مدآ مریذپب هک مدوب هدش گرزب ردق نآ . مزادنیب وا
یمن نم و ؛ دنراتخم مه تساسحا لوبق رد اه
مدوخ ساسحا ندز سپ تباب ار وا متسناوت

و تشاد تابث هن هک یساسحا مه نآ . منک DONYAIEشنزرس
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لا س هک دوب رذگ دوز ردق نآ هک یسح ... هشیر هن
نارود زا یا هرطاخ ناونع هب یتح ریخا یاه

. دش یمن گنت شیارب ملد و مدرک یمن شدای یکدوک
راختفا نآ هب هن و مدوب نامیشپ شتباب هن هک یسح

. مدرک یم

زا دعب لوا یاهزور دنت یاهراتفر هب شا هراشا
ار مهاگن مداد حیجرت و دش ممرش ثعاب شتشگزاب

. مزادنیب ریز

؟ هروطچ عاضوا -

نآ یاه یقلخ جک هب شا هناکریز هراشا هک دیمهف
نآ زا ات درک یم تالش تشاد و هتفرگ ار ملا ح اهزور

اجنیا لبق رایناز رگا منئمطم . میریگب هلصاف تلا ح
یتح عوضوم نیا تباب ، دوب هداتسیا میور هب ور

ار تالش نیا مینویلیم رد کی و دیزگ یمن مه DONYAIEشکک
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. داد یمن جرخ هب

هلفاق زا هک ییاه هدننک دیدزاب کوت و کت هب یهاگن
دیاش ناش یلیخ ... مدرک دندوب هدنام بقع نامز
نیا شوگ هس رد هک ینم هک دنتسناد یمن یتح

، نازرا و هداس یاه سابل و پیت نیا اب ، هفصن ِراوید
یولبات نیا یور هبور و ، شوپ شوخ درم نیا رانک

گ ضرع مک راوید کت نیا یور ، جنک نیا رد هک ، اهنت
قلا خ ، ما هداتسیا تسد هب ماج ، هدرک شوخ اج یرلا

اهداتسا و نایانشآ . متسه تمیق نارگ یاهولبات نیا
، دندوب هک اه نآ و دندوب هتفر ارثکا مناراکمه و
یمدرم ؛ دندوب یلومعم مدرم سنج زا یناتسودرنه

... دنتخانش یمن ارم هک

متسناوت یمنو دندوب اهولبات هبور ارثکا اه هرهچ
سح اما . مهد صیخشت ار تاساسحا اه کیمیمزا

: مشاب یضار دیاب مدوخ مدرک یم

... بوخ -DONYAIE
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و دز رانک ار شتخود شوخ و گنر یکشم تک هبل
یکشم گنر رطاخ هب هک شراولش بیج رد تسد

اب . درک داد یم ناشن هشیمه زا رت دنلب ار شیاهاپ
رظن هب . دیشون ار شا یندیشون زا یا هعرج هنینامط

هتشاد یدایز تیباذج شیارب رنه نیا دمآ یمن
. دوب هدمآ نم یاشامت یارب رتشیب ارهاظ . دشاب

اما ، مرایمن رد رس رنه کال و رنه نیا زا یلیخ نم -

رت لبق یمک ... هبوخ اعقاو رظن هب تیعضو مگب دیاب
... دوب لا حشوخ و یضار تزا یلیخ ، دوب مشیپ اباب

ندینش یتح هک دوب اه مدآ تسد نآزا ... دیعس
. درک یم بوخ ار ملا ح شمسا

... نم هب دیعس هراد فطل -

... هصخشم ال ماک نیا ... هنک یم راختفا تهب یلیخ -

یم قرب شامشچ ، هنز یم فرح تدروم رد DONYAIEیتقو
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راگنا ... هر یم باال یبلج زرط هب شادص و هنز
ور وت و نونشب وشافرح ایند همه هراد تسود

... نسانشب

هک دنکب یراک دناوتب رایناز مدرک یم ار شرکف یک
اج زا و دوش نتفر باوخ لا یخ یب ما هتسخ دنخبل

؟ دزادرپب یبوکیاپ هب و دوش دنلب

رد ارم نتفر زا لبق ، شیپ یتعاس دیعس هکنیا
تهب " دوب هدرک اوجن مشوگ ریز و هدرشف ششوغآ

ار شنایفارطا هکنیا و دوبزیچ کی " منک یم راختفا
شسح نیا هجوتم شیاهراتفر و اه یلا حشوخ اب

درک یم راختفا نم هب اعقاو وا ... رگید زیچ ، درک یم
نیا زا رت شخب تذل میارب هفرح نیا رد زیچ چیه و
وا نوچ یا هدش هتخانش و صخاش دنمرنه هک دوبن

. دلا بب مدوجو هب

: مدرک فارتعا مبق میمص زا

شمه مراد هک یزیچ ره و متسه هک یچ ره نم -

... مراد ونوا هک متخبشوخ یلیخ ... هدیعس هیاس DONYAIEریز
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... یایم رظن هب هتسخ اما -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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زا رود ییاضف رد ندش گرزب یاه نسح زا مه نیا
نودب ... اه هملا کم ندش هاتوک ؛ دوب تافراعت یاضف
مدوب هدز شردپ دروم رد هک یفرح تباب هکنیا
. دوب هدرک ضوع ار شا هیواز ، DONYAIEدنکرکشت
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... مبوخ اما ... دوب یغولشزور ... هن -

منک یم سح ازور نیا ... دوبن یگتسخ نوا مروظنم -

... تستسخ یلیخ تحور

یور و دمآ شدوخ لیم اب ما هتسخ دنخبل مه زاب
ار میعقاو یگتسخ وا نوچ دیاش . تسشن مبل

... دوب هداد صیخشت

فراعت و هدوارم یرود رطاخ هب ینک یم اعدا -

رعش ابیرقت یراد حاال و یدرک شومارف ور یناریا
... یگیم

: دیدنخ

نوشحور و نراد حور و سح امدآ ایند یاج همه -

... هش یم هتسخ

اعقاو : مدرک ما یخوش یطاق بجعت یمک و مدیدنخ
DONYAIE؟
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: تفرگن ار ما یخوش هلا بند

؟ یتحاران تبرگ یارب زونه -

زور نآ زا . دوب هتشذگ یهام گرم زا زور دنچ طقف
، مدوب هدش رادیب باوخ زا دایص شوغآ رد ابیرقت هک

مدوب هتشگنرب گرزب غاب نآ رد مهاگتماقا هب دعب هب
نآ هب مرج مادک هب یهام متسناد یمن زونه و

هب یلیلد چیه مدوب نئمطم اما . دش راچد تشونرس
. تسین گرزب ، هنایشحو راتفر نیا هزادنا

لا ح نابز اب هن و لمع رد هن ال ومعم . مداد ناکت رس
هک دوبن یندرک راکنا بخ اما . مدز یمن راج ار مبارخ

. هدش مامت نارگ یلیخ میارب یهام گرم

... ینک تیذا وتدوخ همه نیا دیابن -

: مداد ناکترس مه DONYAIEزاب
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... منک یم یعس مراد یلیخ -

... ید یمن شماجنا یلو -

و لهس دح نیا ات هکنیا اما ، دنک مکرد متشادن راظتا
لمحت لباق مه درک یم هاگن ارجام نیا هب هداس

. دوبن

هدارا هک تسین ایتحار نیا هب شنداد ماجنا نوچ -

نیا هب نوریب زا هک یسک یارب ... هتفیب قافتا و ینک
هی گرم طقف عوضوم دیاش ، هنک یم هاگن ارجام
هک یقافتا نم یارب اما ... هشاب هداتفا قافتا هبرگ

... تسافرح نیا زا رتگرزب یلیخ هداتفا

رد " تسود " هملک زا هک یا یتحار و تیمیمص قرب
زا ، متفگ هک یتاملک اب ، دوب هتسشن شتروص

. درک ینیشن بقع شنامشچ

... دوبن نیا مروظنم -
DONYAIE
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هکنیا اب تشادن یتافانم ، مدوب هتفریذپ ار وا هک نیا
نیا و روهام و اهر تسد زا نم . موش ینابصع وا زا

یتح و رادص زا ایند رد یسکره زا رتشیب رخاوا
. مدش یم ینابصع مه مدوخ

. مدمآ نوریب مدوخ ملا ع زا ، تفرگ هک ار متسد
یم ار نیا مدوخ و دوب هدمآ نییاپ ملمحت هناتسآ
اضاقت هک یکرتخد هب نانچ ورتم رد زورید . متسناد
دنیشنب مرانک مه وا ات منیشنب رت عمج یمک دوب هدرک

ناهد هب تشگنا بجعت زا مه مدوخ هک مدیرپ
. مدنام

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یمسج یاه یگتسخ رخاوا نیا ؛ تفگ یم تسار وا
دورو سرتسا زا . مدرک یم لمحت ار یدایز یناور و
هدش شودخم هطبار ات هتفرگ مدیدج هداوناخ هب

رتدب همه زا و ، یهام گرم مه رخآ نیا و اردص و اهر
دوب هدش ثعاب ، مدوخ گنگ لا ح و دایص یاهراتفر
گرزب تیقفوم کی مکح میارب هک هاگشیامن نیا یتح
ار میا هفرح و یرنه همانراک رد ناشخرد هرمن و
یارب هکلب ، دشاب هتشادن تذل اهنت هن میارب ، تشاد

هتفه کی اتقیقح ملد . منک یرامش هظحل شندش مامت
هریزج رد ؛ تساوخ یم هغدغد یب و هفقو یب باوخ

زیچ ره و ژی ولونکت و هنکس زا یلا خ و رود یا
... یرگید
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: درشف ار متسد

هب تسرد ... هشزرا اب تادوجوم همه یگدنز و گرم -

زا هک دوب نیا مروظنم طقف ... ناسنا تایح هزادنا
تردق راظتنا متخانش تدم نیا وت هک ییایتوت

هک دوبن نیا مروظنم ... نیمه ... مراد یرتشیب
... یتخاب وتدوخ یروجدب وت یلو ... نکن یرادازع

طبر یهام هب ار میاهزور نیا بارخ لا وحا همه وا
: مدنادرگرب ار مهاگن . داد یم

یچ چیه وت ... یسانش یمن ونم وت ... هن -

... ینودیمن

؟ منودب ات یگیمن ارچ -

نآ هک یلومعم تاملک ، دوب شیادص رد هک DONYAIEیشزاون
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هنارت کی لثم ابیرقت هک دندوب هدش نایب سح اب ردق
هب و هدمآ باال هک شتسد و ، دندرک یم یزاون شوگ
سمل ار ما هناچ سوسحمان یسامت اب و مامت یمرن

، دنادرگرب شدوخ تمس هب ار متروص ات ، درک یم
. مدرک یمن هابتشا نم ... هلب . منک شهاگن دش ثعاب
یم خرچ متروص رد هنابات یب و لوجع هک شهاگن

... زا دوب رپ ، دروخ

! ایتوت -

. دوبن باوج رظتنم وا . مدادن ار شباوج

نم زا یلو ، تمسانشب رتشیب ماوخ یم اعقاو نم -

... ینک یم رارف

هب ناشینادرگزمر اب نم و دوب هداتسرف ییاهدک ال بق
نیرتهب نتشادن دروخرب هک مدوب هدیسر هجیتن نیا

رد وا حاال و ... تس یلا متحا ره زا یریگولج DONYAIEهار
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هتخادنا مریگ نکمم ناکم و تلا ح نیرت هناریگلفاغ
متسنادن ، مدوبن یزیچ نینچ رظتنم هک نم و . دوب

اهنت هک دوب هدرک مریگلفاغ نانچ . میوگب هچ دیاب
. دوب ندز کلپ ، مهد ناشن متسناوت هک یللمعلا سکع

-سالم...

رس ار هملا کم نیا یسک هک مدش یم لا حشوخ دیاب
؟ مدشن ارچ اما ؛ هداد تاجن ارم ضوع رد و هدیرب
داتفا وال و لوه هب ملد و دش لش میاپ و تسد ارچ
نآ رد هک یتلا ح نیازا وا تشادرب نارگن ارچ ؟

؟ مدش میدوب

تیعضو نیا زا و منک ادیپ ار مدوخ نم هکنیا زا لبق
نوریب ، مدوب هدش شراچد هک یحیضوت لباق ریغ

و دیشک رانک ما هناچ ریز زا ار شتسد رایناز ، DONYAIEمشکب
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. داد خساپ ار شم سال و داد شندب هب یخرچ مین
با مه نم یتقو و درب شیپ ار شتسد نامه مه دعب

مدرک سح ، مهدب مدوخ هب یناکت متسناوت هرخ ال
ار مه تسد ، دیاب هک یزیچ زا رت هنادرم و رت تخس

. دنراشف یم

زا دوب رپ ، تشاد تسد رد هک یکیس ال لک لگ هتسد
ناکما دح ات ِیتروص گنر هک یناموت دص یاه لگ

نم لقادح و تسشن یم لد هب یباسح ناشنشور
. درک یم توعد شمارآ هب ار یکی

... یدموا شوخ یلیخ -سالم...

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هب شراک رتفد رد شیپ زورود ار شا همان توعد
دناوتب هک مدوبن راودیما و مدوب هدناسر شتسد

و دارهب هک حبص ؛ دسرب و ددنبب تسرد ار شنامز
هک مدش نئمطم دندمآ وا نودب نوج مناخ و دوبهب
دوب هدنام تعاس کی زا رتمک هک حاال و دمآ دهاوخن

ینامز تسرد ، نامراک یپ میورب و مینک عمج ات
و دوب نم هناچ ریز رایناز تسد هک دوب هدش شیادیپ

. درک یم هراوف هراتس و بلق شهاگن زا

ار شتسد ود ره ، متفرگ شتسد زا هک ار لگ هتسد
شا هنیس و درک شهایس اقافتا ِراولش یاه بیج رد
نم نظ زا و رت هتشارفا شندرگ و داد رتولج DONYAIEار
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مه و نامیاه دق هصاف مه ؛ دش رتشیب نام هلصاف
هب هیبش چیه شا هریخ هاگن . نامیاه بلق هلصاف
ادیپ نآ رد شمرن زا یرثا نیرتکچوک و دوبن لبق

. دش یمن

. مدرک ار میعس ینعی ؛ متخابن ار مدوخ

... منونمم -

. داد شرس هب یکچوک ناکت مهاگن رد هریخ

یچ منیبب ... منز یم اجنیا یتشگ هی نم تزاجا اب -
... تسین دنب شاهاپ یور اباب هک یدرک راک

و مریگب ار شتسد هرابود هک مدرکن ادیپ ار مدنخبل
ندمآ شک نآ املسم و . میاهبل یور شمناشنب روز هب

ار مرس شهارمه . دیمان دنخبل دش یمن ار میاه بل
هتسب و زاب دییات هناشن هب ار ممشچ و مداد ناکت

. DONYAIEمدرک
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هویش نامه هب و داد ناکت دایص یارب مه یرس
دش یم هک ییاج ات . تفر و تفرگ یهاتوک باوج
یتقو متسناد یمن نوچ ؛ مدرک لا بند ار شیاه مدق

دمآ و تفر مغر عال . میوگب دیاب هچ مدرگرب دایص هب
زور دنچ هزادنا هب طقف ریخا هام دنچ رد هزور ره
. هرابود منک یبیرغ ساسحا ات دوب مز ال هفقو

نیا مه ناملوا دروخرب رد شا هیاس نزو هک یگبیرغ
نیا راب ره اه یگزات . دوب هداتفین نامیور تخس ردق

. مدش یم لبق زا رت جیگ مدید یم ار درم

یبوخ تکارتنآ دلبراک تمدخ شیپ هرابود ندمآ
. دوب نیگنس یاوه و لا ح نآ زا نتفرگ هلصاف یارب

ینیس لخاد ار میوتیهوم هدروخن تسد ماج
لگ هتسد هب تمدخ شیپ هاگن هک مدید و مدنادرگرب
لثم مه ار نآ ات دوب هدامآ ؛ تسا میاه تسد نایم

ار یکی نیا مداد حیجرت اما . مراپسب شتسد هب DONYAIEهیقب
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ار شکچوک یدح ات هزادنا مه ؛ مراد هگن مدوخ دزن
ملد شزاب همین یاه یناموتدص مه و متشاد تسود

. دندوب هدرب ار

؟ بآ یوت مراذب ونوت گال دییاوخ یم -

اپرس تعاس هدزاود یگتسخ درک یم رکف دیاش
دیاب هک ما هدرک شومارف و هدرک لیاز ار ملقع ندوب

ندنام باوج یب زا دعب هک مراپسب وا هب ار اه لگ
حرطم نابز اب هرابود ار نآ ، شیاه مشچ تساوخرد

. درک

: مداد ناکت رس

... نوشمرا ذیم مدوخ منونمم هن -

نآ نم اما ، دنک لر تنک ار شهاگن درک یعس یلیخ
مشچ رد یا هظحل زا رتمک یارب هک ار بجعت قرب

. مدید دش رادیدپ شیاه

: تفگ دایص تفر هک وا

... مگیم کیربت -DONYAIE
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متشادرب تمدخ شیپ قارب یاه شفک رس زا تسد
تروص هب هدش لفق نانچمه ار وا هریخ هاگن و

. مدید مدوخ

... منونمم -

وا ! دشکب هت نام هملا کم تعرس نیمه اب هک دش یمن
یا هیناث دنچ یثکم زا دعب ... دوب هدمآ نم رطاخ هب

: متفگ هک مدوب نم

... یدموا هک یسرم -

؟ هگم ماین دوب رارق -

گربلگ ندرک سمل زا تسد ثعاب شثکم یب باوج
مناتشگنا کون اب اه یناموتدص گنر شوخ یاه

. مرادرب

اج نامه و دماین نییاپ شا هتفر باال یوربا هگنل
. دوب هتسب ور زا ار شریشمش . دنام
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همه ... هلا س رخآ یازور ... دوبن نیا مروظنم ... هن -

و ندب نوماس و رس ونوشاراک ننک یم یعس نراد
... هغولش نوشرس

ات هگید تقو هی یارب یزادنب وهاگشیامن دش یم -

لقادح ای ... یشن روجنر و هتسخ ردق نیا متدوخ
هک ینک شخپ وتاه همان توعد رتدوز زور دنچ

... یشاب هتشادن ور یزیچ نیچمه سرتسا

یزیچ ، میدوب هتسشن شراک رتفد رد هک شیپ زور ود
یدوهشم زرط هب حاال و درواین میور هب دروم نیا رد

. درک یم یقلخ جک

. مدش اه لگ مرگرس هرابود

... ماوخ یم رذع ... مدرک یهاتوک ... هتسرد -

. مدرک بجعت شمرن همه نیا و مدوخ زا مه مدوخ
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؟ مایب منوتن یکی نم لقادح یداد یم حیجرت یلو -

مارآ شیادص نت و نحل . مدرک دنلب برض هب ار مرس
و تفس ردق نیا شکف و هاگن و تاملک ارچ اما دوب

؟ دنتسکش یم لد و دندوب هدش تخس

: مدرک همزمز شهاگن رد هریخ و مارآ و درس

... تسین روط نیا -

ناکما دح ات مدوب هتساوخ و مدوب راسمرش طقف
متساوخ یم . مزادنیب قیوعت هب ار نام هرابود رادید

و میوش رود بشش نآ زا ات مهدب نامز نامود ره هب
هتفگ هک ییاه زیچ ندرک شومارف هب رشیب یمک

... میوش کیدزن مدوب هدرک هک ییاهراک و مدوب
... ار مششوپ دقاف و هنهرب یاهاپ نآ صوصخب

ناهد بآ اب ار مکشخ یولگ و مدیشک بل یور نابز
: مدرک DONYAIEهزات

M
AM

NOE



تسد ابیرقت ... یراد وتشادرب نیا ارچ منود یمن -

... درک یمن مکمک یسک اهر زا ریغ و مدوب اهنت
یارب ... مدب مدوخ ونوتاه همانتوعد متشاد تسود

... دش رید ردق نیا نیمه

اما ، مدرک سح ار شهاگن یا هجرد دنچ ندش رت مرن
... راگنا دوب هدش تخس مدوخ بلق نازیم نامه هب

... ممهف یم -

یب و درس روط نیا دوب روط نیا رگا هک دیمهف یمن
متساوخ یمن و مدوب نابزیم . درک یمن هلمح محر
ضوع ار ثحب ریسم مداد حیجرت ؛ مشاب بدا یب

: منک

... شندید مرب دشن ؟ یدید ور هبزور زورما وت -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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110_ تراپ #

رد شکشزپ زیوجت هب هبزور هک دوب یزور دنچ
یارب ار وا هک یزور تسرد و . دوب یرتسب ناتسرامیب
شندید یارب نم و دندوب هدرب ناتسرامیب هب یرتسب
طسو هک مدید ار منرت ، ما هزات تسود ، مدوب هتفر

هدش هریخ هطقن کی هب و هتسشن نیمز یور ورهار
تسد زا ار شردپ مدیمهف و متفر شغارس . دوب

هدید وا زا هک یلبق یاه یلا یخ یب اب شلا وحا . هداد
. دوبن وسمه شبیجع و هنادیق ال یاه فرح و ، مدوب
زا ِمنرت رانک شندمآ ات و مدز گنز منرت شتسود DONYAIEهب
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تدم مامت و دسرب وا ات مدنام هتساوخرب باوخ
زا مدرک یم رکف هک مدش ییوا یاه فرح مدمه
دنکن هک داتفا ممادنا رب هزرل و تسا رفنتم شردپ
... مشاب نامیشپ همه نیا هبزور زا دعب مه نم

یم نوماس و رس وماراک متشاد ... متسنوتن منم هن -

... اجنیا مایب منوتب هک مداد

... دوب هتشاذگ ماکان ار ثحب ندرک ضوع رد مش تال

... یداتفا رسدرد وت هک دیشخبب -

رید رگا یتح ... مایب هک متشاد تسود ... دوبن رسدرد -

... مشاب هدش توعد

ار ما همانتوعد رید هک دوب هدروخرب وا هب یلیخ ای
؛ دز یم کحم ار میرابدرب تشاد ای ما هدرک شمیدقت
رد همه نیا دشاب هتشاد تسناوت یمن یرگید لیلد

... عوضوم کی یور ندز DONYAIEاج
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: متفگ صرح یمک اب و مدنکن شهاگن زا ار مهاگن

و تمحز وت هگا ماوخیم ترذعم مزاب ... منونمم -

... یداتفا رسدرد

رکشت هب یزاین اما ... هلوبق تیهاوخ ترذعم -

دوب مهم مارب ... مدموا مدوخ رطاخ هب ... تسین
و حرطم ردق نیا نس نیا وت هک یدرک راک یچ منیبب

... یبوبحم

دیاب هچ متسنادن نوچ ؛ متشاد هگن هتسب ار مناهد
و فطل زا یطولخم شیاه فرح نوچ . میوگب
وا نوچ . دندوب شدرس گنج نآ همادا و دیجمت

... دوب یرآرد صرح هداعلا قوف دوجوم

یم وشروصت هک هیزیچ زا رتهب یلیخ مگب دیاب -و
... مدرک
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یشاقن طخ و اه طخ یشاقن و اه راوید هب شهاگن
. دوب اه

زور ره دیاب هریاد هاگشیامن هک ور یتدم منک رکف -

... منورذگب اجنیا ور یمیات هی و مایب

دندروخ بجعت رس زا یکچوک و هاتوک هرگ میاهوربا
: داد حیضوت و دید وا اما . دندش زاب و

یولج اه تعاس مراد تسود ... هزیگنا تفگش تراک -

هتشون هراب دنچ ندنوخ رب هو عال و متسیاب مودک ره
... منک هاگن طوطخ نوا کت کت و اه یراک هزیر هب اه

ردق نیا نوشندرک هاگن رگا منک روصت منوت یمن
هچ نوشقلخ یارب وت ، هشخب تذل و تخس و ربنامز

... یداد جرخ هب یا هلصوح

و دوب هتشگرب اه فرح نیا همه نتفگ لا ح رد
ناج یا " ررکم و هدینت مه رد فورح هب DONYAIEشهاگن
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عورش هحفص ینییاپ هشوگ زا هک دوب " نم ناج ناج
هب شرگید هشوگ یاهتنا هب هدیسرن ات و هدش
یکشم هنیمز یور یی طال گنر اب و بروم تروص

. مدوب هدرک یشاقن گنر

و نیرترخاف و نیرتدرف هب رصحنم زا یکی ولبات نیا
هب یصاخ هق عال مه مدوخ هک دوب میاهراک نیرتگرزب

هفصن راوید نیا ییاهنت هب مه نیمه یارب ؛ متشاد نآ
زج مدوب هدادن هزاجا و دوب هدرک لا غشا ار

. دتفیب شفارطا رد یرگید قافتا یزادرپرون

هزادنا هب یشخبمارآ یوراد چیه منک یمن رکف -

کشم و ایند نیا زا و ننک مورآ ونم ننوتب انیا نتشون
... ننک ادج شت ال

ار شرس دوب هداتسیا ولبات هب ور هک روط نامه
تخادنا متروص هب یقیمع و ین ال وط هاگن و دناخرچ

: تفگ و

نیا زج ... یراک نیا قشاع ردقچ هک تسادیپ ال ماک -
DONYAIE

M
AM

NOE



یتفگش همه نیا لماع هنوت یمن یا هگید زیچ چیه
... هشاب

هدایپ نم هک ار نآ همادا و عرصم دنلب یادص اب
بل ریز ار " ان ال وم " مان مه دعب و دناوخ ، مدوب هدرکن
تفگش ، دیشک لوط ولبات هب هک شهاگن . درک همزمز
ریثات تحت و تسا بدا و رعش لها هکنیا زا هدز

هب ار اه لگ شا هدننک قیوشت تاکرح و اه فرح
و ینیب ناشیوب مداد هزاجا و مدرک کیدزن متروص

شزاون ار مبل تسوپ ناشرپ و فیطل یاه گربلگ
. دننک

لگ مرگرس نم و عرصم نآ مرگرس وا ین ال وط قیاقد
دنلب رس شیادص ندینش اب تیاهن رد . میدنام اه

: مدرک

رود نم زا ینک یم یعس یراد هک هنوا رطاخ هب -DONYAIE
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؟ یشاب

نیا زا هقیقد دنچ مناد یمن و دوب هتشگرب نم هب ور
ارم هتشارفارب تماق نآ اب و بیج رد تسد ار نامز

. دوب هدرک اشامت

؟ یچ -

؟ تسه نوتنیب یزیچ ؟ هرایناز رطاخ هب -

؟ یگیم یراد یچ -

اب ار مشوخان لا ح . دوب مدآ ندرک لا ح هب لا ح داتسا
دز یم هرگ زیمآ تبحم هلمج ات دنچ هب مامت یداتسا
ار مشوخ لا ح دعب یا هقیقد و تسب یم ار مناهد و

. درک یم شوخان

هب گنر و تلا جخ هب یزاین ! ایتوت میتسین هچب ام -

دیاب نم یراد شهب یسح رگا ... تسین مندش گنر
وت هک منک راتفر روطچ نیا زا دعب هک ممهفب ات منودب
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هک منودب دیاب مزاب هک هن مه هگا ... هنکن تحاران ور
... مدب همادا مش تال هب منوتب

و تینابصع و تریح رس زا مندش گنر هب گنر
... تلا جخ زج دوب یرگید زیچ ره و نایصع

؟ هیچ تروظنم -

هیناث دنچ هنازاون دنمرنه و رنه راتفر زا هچره
مدوب هدرب تذل اه لگ یوب و باعل و گنر و ششیپ

... دوب هدیرپ

تدوخ بذج ونم یبیجع روط هی هک هنیا مروظم -

... هتلوغشم منهذ و ینکیم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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نیا ِنامهم ات مدیشک رانک ار منت و مدرک زاب ار رد
توکس رد . دوش هناخ دراو نم زا لبق منیگمغ اهزور

هب یهاگن . دش دراو فراعت یب و داد ملیوحت یدنخبل
و یزیچ یتقو و مدرک اه هدرن فرط نآ یکیرات

. مدش دراو مه مدوخ ، مدیدن ار یسک

و نوکس نیا ؛ دمآ یمن هناخ لخاد زا ییادص چیه
هک دوب شیاهرسپ و دیعس صاخ تیصاخ توکس
ناشندش عمج مهرود ، یگدنکارپ اه لا س زا دعب یتح

. دنزادنیب هار یدایز یادص و رس هک دش یمن ثعاب
. دوب مارآ اتاذ هک مه نیتم

و قاس یاه توب رش زا هک اهر زا دعب و متسب ار DONYAIEرد
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زاب لوغشم مه نم ، دوب هدش تحار شدنلب هنشاپ
مه و مدش مهایس و گرزب یاه یناتک دنب ندرک

زا هک یمرگ و بوخ یاهوب قیمع سفن کی اب ، نامز
ناغف ات مدیشک ینیب لخاد ار دوب دنلب هناخزپشآ

. دوش رتدنلب ممکش یاه

روطچ وت ممهف یمن ، منک یم رکف یچ ره نم -واال
زا زونه و ینوم یم اپرس اه هنشاپ نیا اب وزور لک

... یدرمن درد رمک

... تسین تخس مارب ال صا ... مدرک تداع -

هیبش ناونع چیه هب مأوت منک یم رکف یچ ره منم -

... یتسین ادنمرنه

ریگرد مشفک دنب هدش روک هرگ اب هک لا ح نامه رد
مرس باال تسد هب وتلا پ ، روهام ؛ مدرک دنلب رس ، مدوب

. داد شم سال و دیخرچ اهر . دوب DONYAIEهداسیا
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لخاد زا ار میاهاپ ، مدش تحار هک هرگ یروک رش زا
داد تسد مهب یبوخ سح ردق نآ و مدروآ رد شفک
یم هزات . دیهج نوریب مناهد زا دنلب " شیخآ " کی هک
. دنا هتسخ مندب یاه لولس کت کت ردقچ مدیمهف

یادا و ادر و رف و دنلب یوم ادنمرنه مراب هی -حاال
رب داوخ یم ایند یاجک هب ... نشاب هتشادن یدنمرنه

؟ هروخب

دوبن تحار هگا هک هنیا مروظنم ... نشاب هتشادن -

اسابل و پیت نیا اب وت هک روطنومه ... دیشوپ یمن
... هتحار اه هنشاپ نیمه اب منوا یتحار

: متفگ و مدروآ رد ار منشپاک

هرضاح ماش ؟ اجک ... لبیت ِا ما یآ سی ... هوا -

... ارهاظ

... مرخب هباشون یرپوس مریم مراد -

... هرید یلیخ ؟ نیدروخن ماش زونه -
DONYAIE
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مناخ یتوت ات تفگ دیعس اقآ ... میدوب امش رظتنم -

... دیروخب بآ ناویل هی یتح مراذ یمن هسرن

... سپ ایب دوز هنومنسرگ ... ناهآ : متخادنا وربا

؟ نییاوخ یمن یزیچ امش ... مشچ ... مناخ راکرس هلب -

: درک اهر هبور . مداد ناکت رس ییوررپ اب

؟ یرادن مز ال یزیچ ؟ یچ وت -

... نونمم هن : دز یلوجخ و هتسخ دنخبل اهر

... یا هتسخ وت ورب ... اجنیا تسیان سپ -

شریبعت یگتسخ هب و دید یم وا هرهچ رد هک یزیچ
و مغ سنج زا گرزب هوک کی هب رتشیب ، درک یم
اهراورخ ریز زا یتح هک دوب هیبش یگف کال و ترسح

. دوب صخشم مه ردوپ مرک

و دش یم شخپ متسیس زا ینتم نودب می مال گنهآ
تمسق هیقب ، نآ زا یدودحم عاعش و هناخزپشآ DONYAIEزج
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ورف یشخب شمارآ و می مال یکیرات رد هناخ یاه
نیتم زا هک ییاه لگ زا یگرزب هتسد . دوب هتفر

نیئزت و هیلوا لکش زا ، دروایب هناخ هب مدوب هتساوخ
یگرزب نادلگ لخاد مه رانک و هدش جراخ ناش هدش

رد و هناخزپشآ یولج ِیروخ راهن زیم طسو تسرد
اه فرظ . دنتشاد رارق دنلب هیاپ نادعمش ود هطاحا
ندمآ رد ازع زا یارب زیچ همه ؛ دندوب هدش هدیچ مه
شوخلد هناحبص همقل دنچ هب طقف زورما هک یمکش

. دمآ یم رظن هب هدامآ دوب هدرک

راپسهر نم و دش اهر نویزیوت یولج لبم یور اهر
... هناخزپشآ

... مایم االن نیشب ای نک کبس وتاسابل وشاپ ای -

، تسوا گنتلد یباسح تفگ یم هک نیتم شرافس هب
ار بشما هک میدوب هتفرگ هزاجا شردپ زا یتخس هب

کیدزن یرلا گ هب هک اجنیا زا دوز حبص و دنامب اجنیا
. میدرگرب نامراکرس ، دوب DONYAIEرت
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

112_ تراپ #

؛ مدرک هاگن ار شلخاد هناخزشآ نپوا راوید باالی زا
دراک اب و دوب هتسشن اه یلدنص زا یکی یور اکیچ

هک ار یرایخ دایز ساوسو اب ، یدُنک اال متحا و کچوک
هب ، دوب هدنام شیور تسوپ ییاه تمسق رد زونه

. درک یم میسقت یا هلوک و جک و نوزومان یاه هکت
فرظ و دوب هداتسیا اپ رس زیم رانک مه DONYAIEرایناز
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و تشاد شیور شیپ وهاک زا رپ یدرگ لا تسیرک
یاه هجوگ و قلبا یاهرایخ نامه اب ار نآ یور

یم نیئزت شا هنادرم هقیلس و اهرایخ زا رت لکشدب
. درک

اکیچ شمارآ ندید ... امادوبن نیتم و دیعس زا یربخ
یزیرگ عمج و اوزنا زا شا یبصن نتفرگ هلصاف و

. درک یم ملا حشوخ

-سالم...

مم سال بل هب دنخبل و درک مهاگن تسد هب دراک اکیچ
. تفگ خساپ ار

؟ ونابدک ینک یم یراد راک یچ -

... منک یم تسرد ساالد مراد -

؟ تقو نوا هنکیم راک یچ رایناز -

: DONYAIEدیدنخ
M
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... نم کمک -

ساوسو اب ار تشاد تسد رد هک یا هجوگرایناز
: درک مهاگنو تشاذگ اهوهاک یور

... یشابن هتسخ -سالم

تمس هب و مدش هناخزپشآ دراو و مداد ناکت رس
: متفر اکیچ یلدنص

؟ ناجک هیقب ... مه وت -

و طایح هب ور هک درک هناخزپشآ زاب همین رد هب هراشا
هاگتسدو مد و اباب : دش یم زاب هناخ تشپ هچغاب
تحارتسا مک هی تفر متنامام ... ننوریب شبابک

... هنک

تشپ زا و مدش مخ . مداد ناکت رس ندیمهف هناشن هب
رانکو متفرگ شوغآ رد ار اکیچ کچوک یاه هناش ،

: متفگ ششوگ

؟ هیک نم کسورع -DONYAIE
M

AM
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جک یندرگ اب و دمآ شکلقلق میاه سفن مره زا
: دیدنخ

... نم -

؟ هیک نم یولوچوک یجبآ -

نامه اب و دیخرچ . دوب هدرک اهر ار رایخ و دراک
: تفرگ راصح رد ار مندرگ سیخ یاه تسد

... نم -

یجبآ نیا روضح میوگب متسناوت یم قارغا یب
لا ح نیرت بوخ زا یکی شبوخ لا ح ندید و کچوک
، دوب مندرگ رود شتسد هک روط نامه . دوب ایند یاه

نیگنس . مدرک شدنلب و متخادنا شرمک رود تسد
و رترپ شمدوب هدید هک یلوا یاهزور هب تبسن . دوب

شتروص . دوب هدش رت یلگ پل و رت گنر و بآ شوخ
: متفگ و مدیسوب مکحم ار

... متقشاع -

و دمآ مدرد هک ییاج ات . درشف ار مندرگ تفس مه DONYAIEوا
M
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... مدرب تذل

... متقشاع منم -

. درک نایب دیدشت اب ار متقشاع "ش" مدوخ لثم

؟ اجنیا هریمن رس هک تلصوح -

رهش زج ییاج هک دوب شراب نیلوا شدوخ هتفگ هب
. دید یم ار شدوخ

یم وت لثم مشب گرزب ... مراد تسود ور اجنیا ... هن -

... منک یگدنز نارهت مایب ماوخ

: متخادنا وربا

؟ اجنیا زا هدموا تشوخ ردق نیا -

: درک هفاضا و داد ناکت رس

... مشب وت لثم ماوخ یم -

... هدموا تشوخ منم زا سپ .. واو -

: داد ناکت رس مه DONYAIEزاب
M
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یراک ره ... یراد یدایز یاتسود ... یدنمرنه یلیخ -

لثم هموزرآ ... ید یم ماجنا یشاب هتشاد سود هک
... ینم نامرهق وت ... مشب وت

نیا یزور هک دمآ یمن شدای یتح دعب اه لا س دیاش
شیاهرایعم دیاش . هدرک شیاتس ارم هناقاتشم روط
میگدنز کبس و نم هک دندش یم ضوع ردق نآ

مه هعفاد یتح و میتشادن یا هبذاج چیه شیارب
. میدش یم باسح

یور . تشادن ار شنزو لمحت نا زا رتشیب مرمک
: شمتشاذگ نیمز

زا رتدنمرنه و رتهب ... یشب تدوخ لثم هرارق وت -

... نم

مرمک رود لوغشم و غراف مندرگ رود زا شیاه تسد
: دندز قرب شیاه مشچ . دندش

؟ اعقاو -

. مداد ناکت DONYAIEرس
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؟ ینود یم اجک زا -

یمهف یم یشب گرزب یتقو مأوت ... هگید منود یم -

یمن منوشدوخ هک ندنمتردق ردق نوا امدآ هک
نامرهق نیرتهب نش یم ، هسرب شتقو یتقو ... ننود

... نوشدوخ یگدنز

قرب اما دیمهف یمن بوخ ار میاه فرح ینعم دیاش
ار میاه مشچ یلوفا نیرتمک نودب شیاه مشچ

. دنتشاد هگن ناشدوخ هریخ

هک میروخب ماش ایب روشب وتاتسد ورب ودب -حاالم
... هداتفا هار نم مکشوت اه هدور گنج

اهنت رس باالی نم و تفر نوریب هناخزپشآ زا وا
و متشادرب ار جنرب رد ... زاگ قاجا یور هملباق

. دیایب نوریب شریظن یب یوب و ظیلغ راخب متشاذگ
و مدرک مک ناکما دح ات ار شریز . دوب هتخپ ابیرقت

. متشاذگ ار شرد DONYAIEهرابود
M

AM
NOE



اکیچ و نم شیپ هظحل دنچ ات هک مدرک رایناز هب ور
: درک یم اشامت ار

؟ مدب ماجنا نم تسه یراک -

ار شرد و دش غراف لا چخی رد ساالد نتشاذگ زا
... تخود متروص هب ار شهاگن و تسب

... ننز یم دایرف نراد یگتسخ زا تتروص یاضعا -

رابغ مه شیپ تعاس هس ود نامه یگتسخ نیا
نآ ینعی . دوب هدنکارپ اضعا نیا یور ار شدوخ

مرت هتسخ ، مدوب هک یزیچ زا ات دشن شهجوتم عقوم
؟ دنکن

، نم زا شرتشیب نتسناد هب شا هق عال زاربا یروآدای
: مدزدب ار مهاگن دشن ثعاب

تسه یراک هگا ... مراد تداع ... تسین یلکشم -

... مد یم ماجنا

منوا یارب هک ندروخ هدنوم طقف ... تسین یراک هن -

... میشب اباب یابابک رظتنم DONYAIEدیاب
M
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شیپ لخاد زا ار ساالد زا هدنام هفاضا رایخ هکت
: متشاذگ ناهد لخاد و مشادرب یتسد

... منزب رس شهب مر یم -

... یش یم ضیرم ... روشب وتاتسد متدوخ -

. مدش طایح دراو و متفگ لد رد ار " رتکد لا یخ یب "

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یا هیناث ضرع هب ، دروخ متروص هب هک طایح یاوه
یتح و اه بابک نآ همه ندیعلب یگدامآ مدرک سح
رد هک یبابک یوب ؛ مراد ار دیعس زپ بابک هاگتسد

. دوبن چیه طایح اب هسیاقم رد ، دوب هدیچیپ هناخ

تدش زا مه میاهاپ هک ، متروص یاضعا اهنت هن
و مدنام اج نامه اما ، دندز یم دایرف یگتسخ

و هجوگ یاه خیس لوغشم تخس ؛ مدرک شیاشامت
یمخا اب زکرمت یب . دوب شا هجوج و هدیبوک بابک

" ناگراتس یاغوغ " گنهآ ، اه خیس یور تقد زا یشان
. درک یم همزمز ار

: دش تقاط یب تشذگ هک یمک

... هدرک هچ دیعس اقآ نیبب ایب ؟ یداسیاو اجنوا ارچ -

: متفر رتولج

تبابک یوب ؟ هربخ هچ ... دیعس اقآ یدرک ییاولب هچ -

... درک شدوخ هنووید ومدآ و ملا DONYAIEع
M
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راذب ... مرادن رتشیب هک رتخد هنود هی ... هرادن بیع -

... مقشع تسم نم هک ننودب همه

شطبر یب هنارت ندناوخ و دز نکشب نکشب راب نیا و
هک ییاه خیس زا ، مدیسر هک شکیدزن . داد همادا ار
دنک تشوگ یا هکت ، دوب ناشبابک ندرک ادج لا ح رد

: تفرگ مناهد یوج و

... هراد یملا ع هچ یگنووید ینیبب ات روخب -

ار مناهد . دنازوس ار منابز تشوگ و مدرک زاب ناهد
. مدز شداب تسد اب و متشاذگ زاب

... یلا ع ... مووا -

: تشاذگ شتآ یور ار اه خیس یدعب یرس

... یرت یلا ع وت -

... یتخادنا هار ییاغوغ هچ ... مسرب ارمع هک وت هب -

اغوغ ... امناخ مناخ دییامرف یم یسفن هتسکش -

... مدید یرلا گ وت زورما نم هک دوب DONYAIEینوا
M
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هاگشیامن رد هداتفا قافتا یاه نایرج زا تسم زونه
شیاه مشچ رد هدش نیشن هت قشع نآ دنخبل اب . دوب

... مدرک هاگن ار

؟ متفگ تهب -

؟ ویچ -

؟ منک یم راختفا تهب هک -

؟ متفگ تهب نم ... یتفگ -

؟ ویچ -

؟ هزوس یم االن تابابک هک -

... یتاولص ردپ -

اما . تسب یم مشیر هب ار ظفل نیا یگچب نامه زا
رکف مدوخ اب ، تفگ یم ار نیا هک راب ره اهزور نیا
هک یردپ ؟ دیوگ یم ار مردپ مادک هک مدرک یم

همه دراد هک یردپ ای ، هدرک مامت مقح رد ار DONYAIEیگناردپ
M

AM
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ار شیاه یراک مک زا یمک هک دنک یم ار شش تال
... دنک ناربج

؟ هروطچ نیتم -

زارد مک هی تفر دوب هدش مومت شراک ... هبوخ -

... هشکب

... نیدرگرب هرتهب مرظن هب -

... تسین یضاز -

... نک شیضار -

یمن ... تسین یکی نم راک ... هشیمن هک ینود یم -

اهنت مهم یازور نیا وت وترتخد مگب شهب منوت
... هنکش یم شلد ... راذب

هچب ... مینز یم فرح نیتم دروم رد میراد ! دیعس -

... ینز یم وفرح نیا یچ یارب همهفن هک تسین

هب ... تسین هچب نیتم ... هنیمه منم رظن ... هتسرد -DONYAIE
M

AM
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مزا شدوخ ، هنتشگرب تقو هنک سح تقو ره مرظن
... منودرگ شرب هک داوخ یم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مه اجنیا پم ال . مدرک زاب مارآ ار ناشباوخ قاتا رد
هدش ثعاب شطایح هب ور هرجنپ یلو دوب شوماخ
یمک تروص دوشب هام رون ییانشور هیاس ریز ، دوب

ار شتسد و دوب هدیباوخ ولهپ هب . دید ار شگنر DONYAIEیب
M

AM
NOE



، دوب یندنک ناج ره هب باتهم . دوب هتشاذگ هنوگ ریز
زا یمین یور ار شطاسب و هتشذگ هدرپ ریرح زا

. دوب هدرک نهپ وا تروص

یم سفن مارآ و دوب هدز رانک شناهد زا ار کسام
ژ یسکا لمح لباق و کچوک لوسپک هب یهاگن . دیشک

یور یوم هکت نادجو باذع و درد اب و مدرک ن
هراشا تشگنا تشپ اب . مدز رانک ار شا یناشیپ

یور و هدرک ات ولهپ تمسق زا هک ار یتسد تشپ
بوخ شندب یامد . مدرک شزاون ، دوب هتشاذگ کشت

. دوب

شیاهوشک غارس و مدش دنلب و مدرک شیاشامت یمک
ات دنچ و ریز سابل تسد دنچ زا دوب رپ یلوا . متفر
ار یگنر دیفس ترش یت یمود زا . یرسور و لا ش

میاه مشچ یولج و مدرک شزاب . مدیشک نوریب
شیور یگنر یگنر کنکداب هتسد کی سکع . متفرگ

DONYAIE
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. دوب نازیوآ نآ زا هتسب یاه مشچ اب یکرتخد و دوب
زا دش یم . مدرک شکیدزن ما ینیب هب و مدز دنخبل

ار وا نت می مال یوب ، هدننک مرن و هدنیوش یوب نایم
. دیشک نوریب مه

زا ار مدوخ تفاب و مدرک اهر زیم یور ار ترش یت
یم نت زا هک ار مششوپ زا هکت ره . مدیشک نوریب نت

ردقچ یمهف یم حاال : دز یم دایرف مندب ، مدنک
؟ ما هتسخ

یور ، وا یادص اب هک مشوپب ات متشادرب ار ترش یت
: متشگرب و متشاد شهگن ممکش

هب ور هنوخ یاوه دیعس ... شوپب وشرت تفلک یکی -

امرس هنکمم ... هراد یم هگن کنخ مکی نم رطاخ
... یروخب

ور وت هک نیمه ... هبوخ هن سالم... : مدش شکیدزن
... مش یم ظفح اه بال همه زا مشکب DONYAIEسفن
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... تهام یور هب -سالم

؟ یبوخ -

... منینزان مبوخ -

دش یم ار شیاه سفن یگتسخ ندز فرح عقوم
. مدرک سمل ار شتروص و متسشن شرانک . درک سح
: دیسوب و درک کیدزن شیاه بل هب و تفرگ ار متسد

... یتوت ملا حشوخ تارب یلیخ -

: متشاذگ شناهد یور ار کسام

... یدرگ یمرب ادرف -

یور هدمآ هرابود یوم نامه . دندیرپ باال شیاهوربا
: مدز رانک هرابود ار شا یناشیپ

مفرح هب یشکب یتحاران زا ونم یاوخ یمن هگا -

... نیتم نک شوگ

؟ یریگب مزا ومیگدنز یازور نیرتهب یاوخ یم ارچ -
DONYAIE
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... منیبب ومولوچوک لا هن یگدنلا ب و مایب ماوخ یم
بوخ یازور نیا وت تامشچ مغ ندید هک دنامب

... هدرک مریگرد ردقچ

یلو ... یدرگرب هگا مش یم مرت بوخ ... مبوخ نم -

نیگمغ نیا زا رتشیب ومامشچ ینومب رگا مد یم لوق
هفاضا مادرد هب ینوت یم منادجو باذع ... ینیبب

... ینک

... مشاب ترانک ماوخ یم -

مدیشک زارد شرانک ، منک نت ار ترش یت هکنیا نودب
یاه مشچ هب و متشاذگ شتروص لباقم ار متروص و

: مدش هریخ شبوخ

زور نیا هب ؟ یشابن مرانک هک هدوب یزور هگم -

خلت مماک هب ور یگدنز یانیریش همه تنداتفا
یاراک همه ... ییاجنیا هزور هس ... درگرب ... هنکیم

... یدید ملا بقتسا و هاگشیامن ... یدرک تدوخ DONYAIEورخآ
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درگرب ... هُشکیم ور وت نارهت ... هتاررکم رارکت شیقب
شدعب ... مسرب هاگشیامن هب تحار لا یخ اب منم راذب
منوم یم وت ال یطعت لک ... ما هتسخ ... تشیپ مایم

... تشیپ

: درک کاپ ار شکشا

نوشمنیبب ماوخ یم ... نتیگدنز یازور نیرتهب انیا -

... نم ِیتوت

... مدیشک شا هدش سیخ یاه مژه هب یتسد

درگرب ای ... منیبب وتندیشک باذع دیاب منم تقو نوا -

... درب مهاوخن یتذل ازور نیا زا منم ای

... مرفنتم فعض همه نیا زا -

؟! نیتم -

؟ مشاب یلماک ردام متسنوت تقو چیه -

رفنتم گنج زا وا لثم مه نم . مداد ورف ار مضغب
شا هنیس نایم ار مرس و متفر رت کیدزن . DONYAIEمدوب
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: مدرک ناهنپ

؟ هش یم هگم لماک زا رت لماک -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ار نارهت هک دوب هتفگن زونه ، میتسشن یم هک زیم رس
شوگ مفرح هب هک متسناد یم اما ، درک دهاوخ کرت

. دهد یم
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درس اه تکراپ ؛ مدیشک رگید یاپ یور ار اپ کی فک
ما هراچیب یاهاپ هرابود متشادن لیم ادبا یلو دندوب

روبجم هک حبص ادرف ات هن لقادح ؛ مشکب رصح هب ار
قرف دروم رد یمسر یاه سابل رد هدیشوپ مدوب

. منزب فرح یشاقن طخ و طخ یشاقن

شرسمه زا دعب ات مدرپس دیعس تسد هب ار مباقشب
ندیشک بقع نیح . دشکب جنرب مه نم یارب اهر و
نتفرگ رارق ات ار نآ هک مدید ار رایناز هاگن ، متسد
نیرتگرزب نورد ار ملا گنچ . درک یهارمه ، زیم یور

کی ار شا همه و مدرکورف یبرع یاه هجوج زا هکت
شمارآ و تذل اب ار غرم . متشاذگ ناهد رد اج

هچ دیسرپ یم هک مداد ار دیعس باوج و مدیوج
: مراد هاگشیامن یاه یدیاع یارب یا هشقن

ندیرخ منکیم هک یراک نیلوا اال متحا ... منود یمن -

... هشاب نیشام DONYAIEهی
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دیعس تسد یتح . دش رارقرب توکس یا هظحل یارب
، درک یم ورس جنرب روهام یارب تشاد حاال هک مه

. دش کشخ شناتشگنا نایم ریگفک نامهاب

راب کی اهنت ، همانیهاوگ نتفرگ زا دعب شیپ اه لا س
نتفرگ زا دعب زور کی ؛ منک یگدننار مدرک تصرف

دیعس نیشام اب ، هدایپ رباع هب ندزن یارب همانیهاوگ
و مداتفا ریگ بآ گرزب بوج کی یاه لودج نایم

زا و دایب ات منزب گنز شدوخ هب مدش روبجم
یوت یباسح هک زور نآ زا دعب . دهد متاجن هصمخم
. متسشنن نامرف تشپ زگره رگید ، دروخ مقوذ

اب متفرگ میمصت ؟ نینک یم هاگن یروج نیا ارچ -

... مشب ور هب ور ماسرت

زا ، دش یم هک ییاج ات مدوب هتفرگ میمصت لصا رد
رضاح مه راک نیا یارب . مزیهرپب دایص اب DONYAIEدروخرب
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رد ... نامرف تشپ نتسشن یتح ؛ منکب یراک ره مدوب
ینتشاد تسود یکوکشم زرط هب زیچ همهوا دروم

. دمآ یم رظن هب

یارب هنوخ هی یاوخب دیاش مدوب هدرک رکف نم -

وت یراد ور یدایز میات زور ره ... ینک هراجا تدوخ
... ید یم تسد زا تشگرب و تفر ریسم

دنلب تلع ، مدرک سح میاه هناش یور هک ار ینیگنس
نود تسوپ وا ؛ مدیمهف زیم رس زا ار رایناز ندش
هجیتن نیا هب و دوب هدرک بیقعت ار متسد هدش نود

و تفاب تسد لا ش هب نم تسا نکمم هک دوب هدیسر
هجوت هب یدنخبل . مشاب هتشاد زاین نیتم شوگ هس
زیر تکرح و مدرک رکشت و مدز شا هنانملتنج

. متفرگ هدیدان ار اهر یاهوربا

DONYAIE
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: مداد روط نیا ار روهام باوج

هاگشیامن دمارد سین مولعم مزونه اال... متحا متفگ -

یمیمصت زونه شدروم رد ... هسرب هجرد نوا هب
... متفرگن

... نوریب یایب هنوخ نوا زا هرتهب نم رظن هب -

: مدرک فقوتم ار ندروخ

زا اب داوخ یم درم ریپ نوا هک هیزیچ نوا نیا هگا -

... منک یمن وراک نیا ، هسرب شهب یهام ندرب نیب

درم ریپ هی اب یزابجل فقو وتدوخ یگدنز یاوخ یم -

هچ عوضوم نیا ور ندرک زکرمت اب ینود یم ؟ ینک
؟ یدب تسد زا هنکمم ور ییازیچ

؟ مدب تسد زا هنکمم ور ایچ منودب وگب -

رس تی ژ رنا نتشاذگ اب هنکمم یلو ... منود یمن مم -

... ینک دشر یباسح و تسرد ینوتن عوضوم نیا

یارب مراذب ومی ژ رنا و یگدنز مامت تسین رارق نم -DONYAIE
M

AM
NOE



خ اج اینوسآ هب تسین مرارق یلو ... نوا لا ح نتفرگ
یگدنز اجنوا هک یهام دنچ نیا وت هگم ... مدب یلا

ژی رنا شارب ای مدش ور هب ور نوا اب ردقچ ، مدرک
؟ مراب نیا زا دعب هک متشاذگ

زا نامز تعاس راهچ هب کیدزن یزور هک نیمه -

؟ تسین یفاک ید یم تسد

کیفارت یوت هک تسین ینومه نامز نیا هگم -

کی شن اال نیمه ؟ مید یم سد زا میراد اجنیمه
طقف ... هنوخ میسرب ات دیشک لوط مین و تعاس
جرک هب نتفر یارب هک ینوا زا رتمک هقیقد دنچ

تشپ اجنیا هک هنیا نوشقرف اهنت ... منک یم فرص
نتفر یارب و متفا یم ریگ تکرح نودب کیفارت هی

... منک یگدننار نابوتا وت دیاب جرک هب

و یتفرگ وتمیمصت وت ارهاظ یلو ، یگیم یزیچ هی -

... ینومب هنوخ نوا وت و یرخب نیشام هی هرارق

یم یلو ... مدیسرن ییاهن میمصت هبزونه هک متفگ -

درم ریپ نوا هیاس ریز هرابود مرادن تسود هک DONYAIEمنود
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... مشاب هتشادن ور همقح هک ییازیچ

نوا راک یهام گرم هک یتسین نئمطم زونه وت -

... هشاب

وا . درک اج ام هملا کم نایم ار شدوخ هک دوب دیعس
: داتفا کش هب مه شدوخ هک مدرک هاگن یروط ار

؟ هگم ینئمطم -

زا نوا زج یسک ؟ هشاب هدرک وراک نیا هنوت یم یک -

... دوبن رفنتم یهام

؟ هن هگم ... هیا هناگ هچب لیلد -

وا ، شا یمسج طیارش هک متخود نیتم هب ار مهاگن
. دوب هدرک هشیمه زا رت فرح مک و رت مارآ ار

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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116_ تراپ #

عوضوم ردق نآ اما . رت هتسخ منهذ و دوب هتسخ منت
دوخ هب دوخ یگتسخ هک تشاد دوجو درک رکف یارب

... دوب هدش رد هب نادیم زا

ات مدش ولهپ هب ولهپ و مدروخ تلغ میاج رد ردق نآ
هدمآ اذغ قشاق دنچ ندروخ زا دعب هلصاف بال هک اهر
هدش نهپ ما یرفن مین و کی تخت یور تیم لثم و

: درک زاب ار شیاه مشچ و دروخ یناکت ، DONYAIEدوب
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؟ هدش یچ -

هک دوب باوخ تسم و هتسخ ردق نآ اما ، دیسرپ
شیاه کلپ هرابود و دنامب مباوج رظتنم تسناوتن
یمارآ هب . مدیدنخ و تخوس ملد . دنداتفا مه یور

... مدمآ نوریب فاحل ریز زا

و هتشذگ یلا ع نوش هیحاتتفا زور هک ییاسک هیبش -

نتخورف لوا زور نومه وت ونوشاهولبات فصن ابیرقت
... یتسین

... درک یم قارغا

رد . متفرگن ندز هناوج لا ح رد هچغاب زا ار DONYAIEمهاگن
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گرزب ناویل ات ود متسناوت و دمآ ولج وا ضوع
... منیبب شیاه تسد نایم ییاچ

؟ هتچ -

طقف هک دوب غاد ردق نآ میاچ .... متخادنا هناش
. منک لمحت ار نآ زا هرطق دنچ متسناوت

هناخ رد یتوکس نانچ مدمآ یم نوریب قاتا زا یتقو
نیا رادیب دوجوم اهنت نم متشادن کش هک دوب مکاح

الب ضاف هاچ یلا متحا یاه کسوس یتح و ما هناخ
. دنا هدیباوخ مه هناخ یمیدق

؟ دیباوخ اهر -

... ابیرقت هشوهیب ، منک ضرع هچ هک باوخ -

... هبوخ -

... هبوخ هرآ -

مامت . دوب تمینغ شیارب مه یربخ یب تعاس DONYAIEدنچ
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هب درک یم یرپس یرادیب رد ارهاظ هک ار ییاه تقو
اب ال مع و تشادن ار شزغم زا یمین یحضاو زرط
مین نآ . دوب لوغشم روما قتف و قتر هب نآ فصن

. دوب تورپه رد مادم رگید

؟ هشچ رایناز -

: مدرکن شهاگن

... هئوت ردارب -

... هئوت شیپ شساوح همه هیتقو دنچ یلو هرآ -

... متخادنا هناش مه زاب

اه لا س هک هشاب هدش یسک قشاع هنکمم ترظن هب -

؟ درکن مشهاگن یتح شیپ

... تفگ یم ییازیچ هی هاگشیامن وت زورما -DONYAIE
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هب " تنعل " کی ملد رد . دیشک رس ار ییاچ زا موس کی
شیاه بل و تخادنا وربا وا و . مداتسرف شراک نیا

. تفگ یراد شک " موه " و داد ولج ار

و هریخ هاگن هب مساوح اما ، مدرک یم هاگن ار نوریب
. متفگن یزیچ ین ال وط قیاقد . دوب مه وا یرو کی
یب اب بیکرت رد یگتسخ نیا و مدوب هتسخ اعقاو

. دوب هدمآ رد بآ زا یحاضتفا زیچ یباوخ

: دمآ هوتس هب متوکس زا

؟ بخ -

... هسانشب رتشیب ونم داوخ یم -

. تفگ ریخات اب و لبق تلا ح نامه اب مه زاب ار " موه "

... موه تفوک -

... هشاج رس شکف زونه هک هبیجع -DONYAIE
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کی مناوتب هک دوب هدیسر ییامد هب هرخ باال میاچ
. مشونب ار شا هعرج

هدایپ ور وت لا م منوت یم یشاب هتشاد تسود هگا -

... منک

؟ یتفگ یچ شهب -

... یچ چیه -

؟ یچ چیه -

: مدرک شهاگن

... یچ چیه -

... موه -

متشاد اال متحا . تفرگ ما هدنخ و مدش ینابصع
هدنخ هب میاه سح همه هک مدش یم ییادیش راچد
ندینش زا دعب یتح . دروخ یم هرگ هنادیماان DONYAIEیاه
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یدنلب هدنخ کت متسناوت طقف مه دایص فارتعا
. دش وا یاهوربا نتفر باال ثعاب هک منکب

. داد باال ار شیوربا هگنل ما هدنخ ندید اب مه روهام

: مدرک شیوزاب هلا وح یتشم

... کاف -

؟ هدید وتیشحو و بدا یب یور نیا -

... مداد شنوشن لوا بش نومه -

تسیب - هد ناوخشیپ یور ار مناویل وا زا دیلقت هب
. متشاذگ هرجنپ یولج یتناس

... هریم ولج هراد زاب مشچ اب سپ ... هبوخ -

... دیسر هار زا دایص هک دوب منوچ ریز شتسد -

... هک هدوب یدنه ملیف ... واو -DONYAIE
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... دوب ینابصع -

؟ دوب تنوچ ریز رایناز تسد هکنیا زا -

ندنوسر رید شنوهب یلو ... دیاش ... منود یمن -

هب یبیجع لکش هب مدیمهف یلو ... دوب شمانتوعد
... هراد هق عال رعش و رنه

هرگ ییابیز و رنه اب دازیمدآ تشرس ؟ بیجع ارچ -

... هدروخ

تخمز رهاظ نوا اب متشادن وشراظنتا ... منود یمن -

... هنک هجوت ازیچ روج نیا هب هدیشک وتا و

... موه -

زا ینابصع شناهد زا هملک نیا ندمآ رد ضحم هب
ات مدز یخرچ ، دنک یخوش کرت دهاوخ یمن هکنیا
یگدول رد هب مه راب کی لا سدص یتح روهام . مورب
مین هلصاف هب هک یزور تسرد اضق زا و دز یمن

نم هب ندش کیدزن یارب ار ناشلیامت رفن ود DONYAIEتعاس
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. دوب هدز شرس هب ندوب هدول یاوه ، دندوب هدرک زاربا

ار میوزاب شناتشگنا هک مدوب هتشادرب مدق کی اهنت
اب مه دعب و دندرک ادیپ هناخ ناج همین یکیرات رد

. مدیبسچ شا هنیس هب یتمی مال نیرتمک

... هدب ردق نیا تلا ح ارچ وگب -

؟ ارچ وگب وت -

؟ هنیبب تلا ح نوا وت ورایناز و وت یتساوخ یمن -

ح ارچ مگ یم ... متساوخ یمن هن منک رکف هک ونوا -

... هدب تدوخ لا

... دیبسچ میاهوم هب شا هناچ

... مش یم بوخ -

وا ... دوب یلا خ وت هدعو کی رتشیب ش " مشیم بوخ "

دیاب شدوخ . درک ندز فرح هب راداو دش یمن ار
. دنزب ات دمآ یم DONYAIEشفرح
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و مدرک مدوخ بذج ونوا یبیجع روط هب تفگ مهب -

... هملوغشم شرکف

... موه -

تسد ندرک تفس اب . مدروخ شیاهوزاب نایم یناکت
یم . مریگب هلصاف یا هرذ یتح تشاذگن شیاه

مرس یور ار شتروص یاه هلضع ندمآ شک متسناوت
. منک سح

... یتشاد یزور بجع -

هنیس یور نم رس و دوب کیرات هناخ هک رکش ار ادخ
هک یکشا هرطق نآ یارب یهیجوت چیه هنرگو ؛ شا

. متشادن تفر ما هناچ ات دروخ رس

... متشادن ربخ و مدوب هدش یبطق ود مه دیاش

... شنتفگ عقوم دیزرل تادص ارچ وگب مهب -DONYAIE
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117_ تراپ #

هک ار قازب زا گرزب مجح نآ طقف و متفگن یزیچ
ثعاب اما . مداد تروق دوب هدرک رپ ار میولگ و ناهد

. دوشن راد هلا بند کشا هرطق نآ هک دشن

طسو نیا یزیچ هی ینود یم هکنیا دوجو اب یتح -DONYAIE
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نوا قشاع کسیر یاوخ یم مزاب ، تسین تسرد
؟ یرخب نوج هب وندوب

... مدوخ هب یتح ؛ متشادن نتفگ یارب یزیچ مه زونه

یایوگ میاه هناش رود هب وا یاهوزاب ندش رت تفس
ار هچنآ ره و تسین ندز فرح هب زاین هک دوب نیا

. دناد یم ، دراد زاین هک

رد ، دندش رت مک شیاهوزاب راشف هک دعب هقیقد دنچ
: متفگ و مدرک فاص ار میادص ، نتفرگ هلصاف لا ح

رادیب دوز دیاب نم ... میباوخب میرب .. هگید هسب -

... مشب

زا ار مهاگن مدش روبجم نم و دماین رد DONYAIEشیادص
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مشچ هب مه دعب و تروص هب شترش یت نییاپ
و دندوب میاه هناش یور شیاه تسد . مهدب شیاه

... میاه مشچ رد هریخ شهاگن

سناش شوخ نوا هزادنا هب مردارب هک هفیح -

... تسین

باال اب و دنک ما هناش زا ار شیاه تسد زا یکی
. درک کاپ ار مسیخ یاه مژه شندروآ

شباختنا وت هک تسین یزیچ قشع ... دزدن وتهاگن -

... ینک

و درک یم کرد لا مک و مامت ار ملا ح هک دوب بوخ
... دوبن رتشیب حیضوت هب یزاین

! ایوت -

... هلب -

... مگب تهب یزیچ هی ماوخ یم هیتقو دنچ -DONYAIE
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؟ یچ -

رظتنم یچ ره ... یلو ، تسین شتقو من اال اال متحا -

رشیب یچ ره ... دایمن شیپ شتسرد نامز مش یم
یم ... هش یم رت هدیچیپ یچ همه منک یم ربص

هب قرقشق وت و ، دیاب هک یزور نوا هب میسرب مسرت
... مدرک دیدرت شنتفگ یارب هک یزور ره تباب ینک اپ

: مدیسرپ ینارگن اب

؟ روهام هدش یچ -

: دادن شلوط

... مر یم مراد -

نورد ، شفرح ینعم لا بند یکیرات رد مجیگ هاگن
درب نامز ین ال وط هیناث دنچ و تشگ ار شیاه مشچ

هچ ممهفب و منک مه رس ون زا و مفاکشب ار شفرح ات
نداتفا مهوا اعطق ، هیناث دنچ نآ زا دعب .و دیوگ یم

. دیمهف شناتسد ریز ار میاه DONYAIEهناش
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زا رت نیگنس راب نیا و هرابود ، هتفرن ما ینتعل ضغب
. دناسر میولگ هب ار شدوخ رون تعرس هب و لبق
هرپ میاه هیر هب ژن یسکا رتشیب ندرک دراو یارب
مکف ندزن دایرف یارب و مدرک داشگ ار ما ینیب یاه
فرح اب دوشب هک دوبن یسک روهام ؛ مدرشف مه هب ار

. تشاذگ ریثات شیاه یریگ میمصت یور یتکرح ای و

... نکن یروط نیا -

... ینک یم رارف یراد -

رکف شهب یلیخ یلو ... هیچ منود یمن شمسا -

... مشب رود همز ال ... مدرک

؟ هنود یم دیعس -

فرح شاهاب دروم نیا رد هک نوشنوخ مدوب هتفر -

... منزب

... هیدج تمیمصت سپ -DONYAIE
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. درک مهاگن توکس رد

؟ یریم هشیمه یارب -

عاضوا منیبب ات متسه تدم هی ال عف ... منود یمن -

هشیمه یارب هک مریگ یم میمصت شدعب ... هروطچ
... هن ای هشاب

؟ یچ نم سپ -

! ایتوت -

... یلو ... منودیم هرا -

... مرادن یا هگید هراچ ... نکن شتخس ... هرادن یلو -

... مش یم هنووید منومب هگا

؟ یگب شدوخ هب دیاب هک یتسین دقتعم مزونه -

... ایتوت هنودب یزیچ تسین رارق نوا -

... دوب رادشه کی رشتیب شا DONYAIEهلمج
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؟ هنودب تسین شقح -

... تسین هن -

؟ ارچ --

... لیلد رازه هب -

مورآ ات وگب مهب ولیلد ات رازه نوا زا یکی روهام -

... مش

منوا ... هنم قیفر اردص هکنیا شنیرت یتسد مد -

... مکب یراک نیچمه منوت یمن ... همقیفر

یکی اب هراد ... هدش مومت اردص نوا یارب ! تنعل -

... هنکیم جاودزا هگید

زونه منوا یارب ... هدشن مومت زونه اردص یارب یلو -

... هراد شتسود لوا زور لثم زونه ... هدشن مومت
... هنک یم جل هراد ... هدروا مک ... هدیرب هگید طقف

مدآ هی اب هراد نوا لا ح ره هب ... یچ ره هشاب -

... هنک یم جاودزا DONYAIEهابتشا
M

AM
NOE



... هرادن نم هب یطبر نیا -

... هنکن وراک نیا هگید وت یافرح ندینش اب دیاش -

هق عال زا نوا تسین رارق زگره ... یتوت وگن ترچ -

... هشب رادربخ شدوخ هب نم

هار وت دیاش ؟ ینک یم نوتودره اب وراک نیا ارچ -

ات ود امش ادخ دیاش ... یشاب طیارش نیا زا نوا زیرگ
... هشاب هتشون مه یارب ور

هار ماوخ یمن نم ؟ ینک یم نیهوت یک هب یراد -

... مشاب رارف

... هنک باختنا زاب مشچ اب راذب ... وگب شهب ... شابن -

اب جاودزا هب نت شردام و ردپ اب یزابجل یارب راذن
هب هک ، هرادن شتسود اهنت هن منود یم هک هدب یمدآ
ردپ یاراک رطاخ هب و شاسح هب ییانتعا یب رطاخ
یم رفنتم شزا هراد رتشیب زور ره شدوخ ردام و
نوا تشپ هک تسه ما هگید یکی هنودب راذب ... هش

... DONYAIEهشاب
M

AM
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هدرشف یکاندرد زرط هب شیاه تسد ریز میاه هناش
... دندش

ره ات و داوخب نوا روط ره هک متفگ مشدوخ هب نم -

نیا هن یلو ... متسه شتشپ هشاب مز ال هک اج
هانپ نم هب یگراچیب رس زا ماوخ یمن نم ... یروط

و هربخ هچ مبلق وت مگیم شهب یتقو طقف ... هرایب
اهر ادنب و دیق نیا همه زا منودب هک شماوخ یم

... شدوخ و هشدوخ و هدش

: دوزفا یهاتوک ثکم زا دعب و

... هسر یمن زگره زور نوا منئمطم هک -

... روهام مسرت یم -

؟ یچ زا -

هک ییازور نیا یارب وت و دایب هک یزور زا ... وت زا -
... ینک تنعل وتدوخ ، یدرک DONYAIEتوکس
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یازور یارب ندروخ ترسح لها هک ینود یم -

.... متسین هتشذگ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

118_ تراپ #

فرص تقد و ژی رنا ، نامز هربخ هدننار کی زا رتشیب
هب ندز بیسآ نودب نیشام کراپ هب قفوم ات مدرک
هب یهاگنو مدش هدایپ . مدش دارهب یدرایلیم نیشام
هب و دوب بوخ ؛ مدرک نیشام فارطا یاه DONYAIEهلصاف
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ما یگدز قوذ اما . مدوب تفرشیپ لا ح رد مرظن
هراچیب نیشام رورغ مدرک سح ؛ درواین ماود یلیخ

هیبش رتشیب نشخ و قارب یاه سکول نیا رانک هک ما
راد هشدخ ، ینتسکف خرچ اتراهچ اب ، دوب یبلح کی
تسرد مه نآ ، دایص هداس یایشرپ هتبلا ... دوش یم

تسناوت یم ، راگزور یاه نیرتهب زا ات ود طسو
رانک اه لا س وا روطچ ؛ دشاب وا یارب یبوخ یوگلا
شسفن هب دامتعا زونه و دوب هدش کراپ اه ال ویه نیا

؟ تشاد ار

مدوبن نامیشپ هبزور داهنشیپ در زا زگره لا ح ره هب
هک دوب ینتسکف خرچ راهچ یبلح نیمه محیجرت و
زا یکی هن ، مدوب هدیرخ مدوخ جنر تسد و تالش اب

... سکول و نارگ قوفام یاه سکول نآ

هدش عورش شیپ تعاس دنچ زا هک یراهب دنت ناراب
زونه اوه . دوب هدمآ دنب هک دش یم یا هقیقد ، DONYAIEدوب
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زرل ثعاب و ؛ تشاد ار ناتسمز زوس ابیرقت و دوب درس
هدنک هناتسمز هماج ، راهب ندیسر قوذ زا هک یسک

نآ مهم ، دوبن مهم متشاد هک یزرل اما . دش یم ، دوب
گرب و خاش یور ، متفر یم یتقو هک دوب یتوارط
تیاهن یب و بیرغ و بیجع یاه لگ هتوب و ناتخرد

. دوبن ، متسناد یمن مه ار ناشمسا یتح هک ییابیز
ار غاب همه هک یتیاهن یب و ناوج ِزبس گنر ندید

و درک قیرزت مبلق هب ار یگدنز حور ، دوب هدش هریچ
طیحم نیا زا نتشذگ یارب یا هلجع مداد حیجرت

. مشاب هتشادن

ار گرزباقآ هک مدوب هدش رود گنیکراپ زا یمک طقف
دوب هتسشن یلا سنهک و دنمونت نونجم دیب ریز . مدید
یهاگ و هناش یور یهاگ زا ره ناراب تارطق همتت و
نیرتمک شیاهاپ ورمک . داتفا یم شیوپاش کاله یور
هشیمه تداع هب ار شیاه تسد و تشادن ییانحنا

هب . دوب هدرک هرگ مه یور شرخاف یاصع سوق DONYAIEیور
M
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اب نانچ . دروخ یمن ناکت و دوب هریخ تسد رود
دای رایتخا یب هک دوب غراف ایند نیا زا تراهم

هرابرد هک ییاهزیچ و " یناسنا یاه همسجم " ترابع
یتماق تسار همه نیا ... مداتفا ، مدوب هدناوخ ناش

. دش یمن ادیپ یمدآ ره دزن ، نس نیا رد

یم روبع وا رانک زا دیاب نامتخاس هب ندیسر یارب
زا ار مهار هک دش یم ؛ مدوبن مه ریزگان اما . مدرک

اب و منک هاتوک هدروخ ناراب و سیخ یاه نمچ نایم
ییاه مدق اب مداد حیجرت یلو . موشن ور هبور وا

"سالم" روبع لا ح رد و مرذگب شرانک زا هتسهآ
هب هجوت اب هک مهدب وا هب مه یدرس و هتسهآ

؛ دنام دهاوخ باوج یب متسناد یم نامرخآ دروخرب
تسرد هک ناتسرامیب زا هبزور صیخرت ضحم هب

ار اجنیا ، دوب هداتفا قافتا ون لا س زا لبق زور کی
هداعلا قوف ِزور تسیب زا دعب حاال و مدوب هدرک کرت
هدنارذگ روهام و اکیچ و دیعس و نیتم رانک هک DONYAIEیا
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... مدوب اجنیا ، مدوب

... تمنیبب اَرو نیا هگید مدرک یمن رکف -

میارب . مدش فقوتم . مدوب هتفر رترود مدق ود اهنت
نیا یدوجوم چیه ربارب رد لا ح هب ات . دوب بیجع
یمن رگید ، مدید یم هک ار وا . مدوبن بات یب ردق
جوجل یدوجوم هب لیدبت و مشاب راد دوخ متسناوت

هخسن نیرت بدا یب و نیرت خاتسگ و مدش یم
. متشاذگ یم شیامن هب ار مدوخزا

... متشگرب

و دوب هدرکن یرییغت نیرکچوک شنتسشن تلا ح
: درک یمن مهاگن

؟ هن هتفیب قافتا نیا نیتشاد سود یلیخ -

و مارآ ار شرس دعب و دنام لا ح نامه هب رگید یمک
: مهاگن هب دش هریخو دناخرچ DONYAIEهنراوبص
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... یحیقو و بدا یب یلیخ -

هرپ سوسحمان ندش داشگ و اه مشچ ندش کیراب
یبوخ طلست هشیمه نم . مدرک سح ار ما ینیب یاه
مدوخ تسد هکنیا یب حاال یلو متشاد مدوخ یور

بجعت . مدش یم لا جنج کی هدامآ متشاد ، دشاب
مدرکیم سحو مدوبن بذعم قافتا نیا زا هکنیا رتروآ
ار درم نیا هک مهاوخ یم مدوجو یاه هت هت نآ

. مهد رازآ یباسح

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

119_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



... متسه -

یرکف هچ مدروم رد وا هک تشادن تیمها یا هرذ
سح ملد رد وا هب تبسن یرهم نیرتکچوک . دنک یم

میاه مشچ و ندرگ و رس هب یتکرح . مدرک یمن
شهاگن هب هشیمه زا رتشیب یا یخاتسگ اب و مدادن

زا ییاه هگر مدرک سح مک مک یتح و مداد خساپ
... مدید شیاه مشچ رد ار یناریح و مغ

یدرگرب هک دش یمن تور زگره هنرگو ... یتسه -

و دح هرتهب یلو ... ینک هاگن نم یامشچ وت و اجنیا
... ینودب وتدوخ دودح

؟ نیشک یم ومدوخ راب نیا هنرگو -

... هدوبن نم راک نوویح نوا گرم -

رتهب دیاش ... مدرک یم شنفد بش نومه دیابن دیاش -

نوا دیاب مدیاش ... نریگب شزا شیامزآ ات دنچ DONYAIEدوب
M
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مداد یم نوتلا وح و مدرک یم رادیب ور هبزور بش
نیراد هک میتسنود یم نوممه االن اعطق ... نوا هب

... هن ای نیگ یم تسار

زا هتبلا و میتشاد ربخ هبزور هق ال عزا بوخ نام همه
... ملد رد بآ ندروخن ناکت یارب شش تال

یمن مشرت هدنگ وت زا یلهس هک وت ! نوج هچب نیبب -

ونم یتأرج هچ هب ... مگب غورد نم هشب ثعاب هنوت
؟ ینک یم دیدهت هبزور اب

ردق نومه هک مدروآ نوتدای ... دوبن دیدهت هی نیا -

هق عال نم هب هبزور نیراد هق عال هبزور هب امش هک
... مدوب هبرگ نوا قشاع نم و هراد

؟ لا وس ریز یربب وتگرزبردپ مارتحا هک یا هزادنا هب -

زا ار شدازون هون هک یسک میوگب دادن هزاجا مرورغ
یی بال هچ تسین مهم شیارب و دنار یم شا هناخ DONYAIEرد
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گرزبردپ ار شدوخ درادن قح ، دمآ دهاوخ وا رس
تسود . دشاب یمارتحا نیرتمک رظتنم و دنادب

رد ارم هک یلا ح رد مردام ندنار اب دنک سح متشادن
. دنزب هبرض نم هب هتسناوت ، هتشاد شوغآ

ات روط نوا ادخ نوویح اب هنوت یم هک یگرزبردپ -

... هنک

: دیرغ

... متشکن نم ونوویح نوا متفگ -

و مدرک جک ندرگ و متخادنا هناش شمارآ اب
: مدرب باال ار میاهوربا

... مدرکن رواب نم یلو -

: تفگ ریخات ابو دییاس مه هب نادند

... ینک یم یهاوخرذع مزا زورما تباب زور هی -

، بقع هبور یمدق نتشادرب لا حرد و مدز DONYAIEدنخزوپ
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: مداد ار شباوج

نوا و دینک یهاوخ ترذعم یهام زا امش هک یزور -

، هروخب لوو نم یاپو تسد ریز هرابود و هش دنلب
... منک یم وراک نیا اعطق

رتمارآ ی " دییامرفب " ، مدز رد هب هک یمارآ هقت باوج
ِنآ متشادن کش هک ییادص اب مه نآ ؛ دوب رود و
ملماک دورو زا لبق و مدرک زاب ار رد . تسین هبزور
سردآ تعلط ادابم ات مدیشک هناخباتک لخاد یکرس

. دشابن اجنیا هبزور و دشاب هداد یهابتشا

هتسشن ناش تحار یاه یلدنص یور دایص و هبزور
یبوچ درگ زیم تمس هب لیام ناشیاه ندب و دندوب

ات دنچ و هگربزا دوب رپ شیور هک دوب یهاتوک DONYAIEهیاپ
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ییاه ندب اب و دنتشاد مشچ هب کنیعود ره . لیاف
یسک هچ دنیبب ات دندوب هتفرگ باال ار ناشرس هدیمخ

. هدش ناش هسلج لخم

ییاه مشچ و گرزب یدنخبلا ب هبزور . مداد سالم
شهاگن دوز یلیخ دایص یلو داد ار مخساپ ناشخرد

سال نیرت مارآ و نیرت هاتوک و تخود اه هگرب هب ار
. داد ملیوحت ، دش یم هک ار یم

؟ ممحازم -

هاگن نآ زونه هک هبزور و دنداسیا اپ رسود ره
: داد ار مخساپ ، تشاد شیاه مشچ رد ار ناشخرد

... وت ایب ... یرمع -

و هقباس یب یقوذ اب هک دوب میاهاپ هب مساوح
و ... دنتفر یم شیوس هب هشیمه زا رتشیب یباتش

گنتلد هشیمه زا رتشیب و ددرم رتمک هک یبلق
همه زا لبق هک ییاه تسد و .... دوب لا DONYAIEحشوخو
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ار ششوغآ و دندناسر وا هب ار ناشدوخ مندب
. دنتفریذپ

یمکحم هسوب و مدرک لغب تخس و تفس ار شندرگ
هب مه وا هک مدیمهف یم . متشاذگ شا هنوگ یور
هشیمه زا رت تفس و تسا لوجع و بات یب تدش

. دراشف یم دوخ هب ارم

یا هزادنا هب اهنت ار هلصاف ، دش هک یگنتلد عفر
نم متسدو دشاب رود مه زا نامیاهرس هک متخادنا

مشچ . دنامب نم رمک درگ وا تسدووا ندرگ رود
بال کشا هرطق نآ و دندوب هدرک یناغارچ ار شیاه

یندید ، درک یم یگراوآ شمشچ نایم هک یفیلکت
. دوب

... یایم رظن هب رتهب -

یموا زور ره و مدز یم فرح وا اب ینفلت زور ره
اما . تسا بوخ شلا ح هک مدرک یم سح نم و تفگ

شیاه بل یعقاو دنخبل و شهاگن قرب ندید
DONYAIE
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شیاه هنوگ هب و دوب یراج شتسوپ ریز هک یگدنزو
یم قیرزت ملد هب ار یرتشیب طاشن فدوب هداد گنر

. درک

... دوب هدش گنت تارب ملد -

هدرک اهر ار مرمک شیاه تسد زا یکی یک مدیمهفن
، هلمج نیا نتفگ زا دعب هک دوب هتسشن متروص یورو

هناقشاع و مرن یتکرح هب عورش شتسش تشگنا
متسب ار میاه مشچ نم و . درک ما هنوگ تسوپ یور
لقتنم مدوجو مه هب شیاه هناردپ مامت متشاذگ و

. دوش

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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120_ تراپ #

؟ نم هزادنا هب -

ین ال وط یاه هیناث یارب ار مهاگن و مدرک زاب مشچ
کشا هرطق نآ هرخ باال و متشاد هگن شیاه مشچ رد
ار شباوج هناقداص . داتفا نوریب و درک زرد ناشزا

: مداد

... هن همولعم هک روط نیا -

ار نآ و تشاذگ مندرگ تشپ ار شتسد و دیدنخ
وا و موش شنابرهم شوغآ نامهم هرابود ات درشف

. دنک ییاریذپ رت تفس و رتشیب ارم راب نیا

: درک دایص هب ور ، میدش ادج مه زا هک راب DONYAIEنیا
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؟ یداسیاو اپ رس ارچ وت -

... مایم ادعب مریم ... مراذب نوتاهنت دیاب منک رکف -

... هرب راک هب تلد و تسد وت هگید حاال منکن نومگ

: داد متشپ هب یشزاون و درک نم هب یهاگن هبزور

؟ یرب یاوخ یم اجک اما ... هش یمن هگید بشما هرآ -

و ردپ امش طقف ... ماج نیمه ... مر یمن ییاج -

عقوم ... دینک تولخ مکی هک مراذ یم اهنت ورتخد
... نوتمنیب یم ماش

هب هن ار شهاگن . دیوگب یرگید زیچ هبزور تشاذگن و
یور ، میاه مشچ یلا وح ییاج هب ، میاه مشچ

: تخود میناشیپ

... ایتوت هشاب هتشذگ شوخ تهب مراودیما -

بوخ مه وت مراودیما ... دوب یلا ع ... نونمم -

... یشاب

یهاتوک شب و شوخ زا دعب و داد هاتوک ار DONYAIEمباوج
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جراخ هناخباتک زا و تشادرب ار شپاتپل و لیابوم
زیهرپ میاه مشچ هب ندرک هاگن زا تدم مامت . دش
یادص و نحل نامه مه شنحل و ادص یتح و درک
یرسرس هلمج ات دنچ طقف باتش اب . دوبن هشیمه
ملیوحت هضیرع ندوبن یلا خ و یسرپلا وحا یارب ار

و رهم متسناوت یم حاال هک یردپ اب ارم و تفر و داد
اهنت ، منک ادیپ مبلق رد لبق زا رتشیب ار شتبحم
تصرف اوه یکیرات تقو ات رگید نم و تشاذگ

مناد یمن هک یزیچ هب و شراتفر و دایص هب مدرکن
نآ و ، دوب هدرک هن ال شهاگن رد و دوب یلو دوب هچ

. منک رکف نامنتشاذگ اهنت یارب شباتش

یارب هک میتشاد هبزور اب یندینش و ینتفگ ردق نآ
هکنآ ره دورب لد زا دوب رارق . دوب بیجع مه مدوخ
نم یارب ین ال وط ابیرقت رفس نیا اما ؛ تفرب هدید زا
رد یقایتشا نانچ و دوب هداد سکع هجیتن وا و
شلا ثم هک مدرک یم سح وا رانک ندوب یارب مدوخ
دییات دیعس و نیتم دروم رد متسناوت یم طقف ار
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... سب و منک

. دوب نم زا رتشیب یلیخ اما وا ناجیه و قایتشا
اه تسد اب نم شیاتس زا تسد یا هیناث یارب یتح

مناهد زا هک ار یتاملک مامت . تشادنرب شهاگن و
بل کرت دصق هک یدنخبل نامه اب ، دش یم جراخ

. دیعلب تشادن ار شیاه

نآ ، دش هدیشک ریخا یاه قافتا هب ثحب یتقو اما
. داد شهاگن مغ و اهوربا هرگ هب ار شیاج دنخبل

تدش هب ، دوب هداتفا یهام یارب هک یقافتا تباب
شیارب نوج مناخ ار نایرج ارهاظ . دوب تحاران

هک درک یگلگ نم زا یباسح وا و دوب هدرک فیرعت
یارب شتسد حاال وا و ما هتفگن وا هب ار نایرج نیا

. تسا هتسب یهام گرم لیلد ندرک ادیپ

نیا زا هناهب نیمه هب مهاوخب هک دوب نارگن یلیخ
دروم نیا رد یعطق میمصت زونه متفگ . مورب هناخ
یایحا فرص ار مرفس ما هداد حیجرت و ما DONYAIEهتفرگن
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مدوخ رد اما ، منک ما هتفر تسد زا طاشن و ورین
. مهدب یلا خاج ییاه هبرض نینچ اب هک منیب یمن

گنج الم عا یسک رگا . دوب نیمه هشیمه ما هیحور
ندید زا دعب یلو ؛ مدیسرت یمن نآ زا ، درک یم

یم مدوخ رد هزات هک یساسحا فشک و وا هرابود
ملمتحم ندنام یارب ملیلد اهنت مدرک یمن رکف ، مدید
. دشاب هدنگنج هیحور نیمه طقف هناخ نیا رد

شا یشوگ زا ناذا " ربکا "هللا یادص یتقو هرخ باال
هک متفگ و متشاذگ اهنت زامن یارب ار وا ، دش دنلب
و شود زا دعب و منز یم مدوخ هناخ هب یرس

ماش یارب و هدرک تباجا ار شتوعد هاتوک یتحارتسا
. مدرگیم رب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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غاب هزات یاوه و لا ح اما دوب هتفر یکیرات هب ور اوه
لا وحا . دنامب رتتسم یکیرات ریز هک دوبن یزیچ

یم غاب همه لا ح لماش هک دوب نامه مه نم ورملق
اب حاال و مدوب هدرک کرت هدز ناتسمز ار اجنیا . دش
مه نیمه یارب . مدوب ور هبور زبس گرب و هناوج یلک

فارطا رد دندز یمود ود رایتخا یب میاه مشچ
خالف رب . دندوب هتسهآ میاه مدق و نامتخاس

زا یهوبنا ، دوب هدیبسچ ار اوه خیب زونه هک ییامرس
ییاه فلع . دوب هتفرگ ار هناخ فارطا و رود DONYAIEفلع
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اب اما ، متشاذگ یم زره ار ناشمان دیاب دیاش هک
هب یبوخ یرصب ییابیز نم رظن زا یزره نامه

. دندوب هداد طیحم

ح نامه رد و متفر یم نامتخاس تمس هب نانز مدق
لخاد لیاسو نایم زا ار میاهدیلک مدرک یم یعس لا
متسد زونه و مدیسر یدورو رد هب . منک ادیپ مفیک
باال اب و مدرک رغرغ . مدوب هدرکن ادیپ ار اهدیلک
متخاس فیک یارب یهاگ هیکت مپچ یاپ یوناز ندروآ

ملیابوم هوق غارچ ندرک نشور اب مدرک یعس و
ات هک دوب مدای . منک شاکنک بوخ ار فیک لخاد
نیشام چیئوس هک مدیلک هتسد هناخباتک هب ندیسر
شدعب اما . متشاد تسد رد ار ، دوب لصو نآ هب مه
هناخباتک رد ار اهدیلک هکنیا روصت . دمآ یمن مدای ار

هتفر هتفر اضف نوچ . دوب کاندرد مشاب هتشاذگ اج
هدوبن نم هک یتدم رد ارهاظ و دوب هدش رت کیرات

هک هدش یمن نشور غاب زا تمسق نیا یاه پم ال ، DONYAIEما
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هرخ باال . دوبن اجنیا رد نشور پم ال کی یتح زا یرثا
هب اما . مدرک شیادیپ رغرغ و تمحز یلک زا دعب
یور هک یا هیاس ندید اب ، مرس ندرک دنلب ضحم

تشگنا . مدش فقوتم دوب هتسشن ناویا یلدنص
لخاد لیابوم و نیمز یور دیلک و دندش لش میاه

. داتفا مفیک

و دوب هزات مه نامسآ یکیرات . دوبن دایز نام هلصاف
ناویا فقس اما . تشاذگ تاملظ ار شمسا دش یمن

نیرتکچوک هک دوب یروط اه یلدنص و زیم هیواز و
یلدنص یور هتسشن صخش تروص هب یفارشا

هیاس . متشادرب بقع هب یمدق رایتخا یب . متشادن
رتمک ضرع رد . داتفا وپاکت هب منهذ . دروخن ناکت اما
هکنیا هب هجوت اب و دیچ مه رانک ار هلدا هیناث کی زا
هجیتن هب ، هتشذگ تاقافتا هب هجوت اب و دوب هعمج

اب مهاوخب مه زاب هکنیا روصت زا . دیسرن یبوخ
. دیزرل و دش درس منت مامت ، موش ور هبور DONYAIEدوعسم
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هک مدوبن قمحا ردق نآ . دوبن ندرک خی تقو االن اما
یادا و مشاب اهنت اجنیا وا نوچ یفرش یب اب مهاوخب
هک دوب شتقو دیاش . مروایب رد ار اهاپ و تسد یب

گرم رگا . مراذگب نایم رد هبزور اب ار هیضق نیا
لیلد تسناوت یم دوعسم روضح اعطق ، هن یهام

. دشاب هناخ نیا زا منتفر

هیاس متشادرب بقع هب ور هک ار موس و مود مدق
باتش ار مشش و مجنپ یاه مدق نم و . دروخ ناکت

مدیسرت یم هک یلا ح رد مه نآ ؛ متشادرب رت هدز
رد متسد زا عاضوا لر تنک و منکب هیاس هب تشپ

" منم سرتن " ندینش اب نامزمه ما یدعب مدق . دورب
و یساوح یب . ندیسرتن یارب دوب هدش رید اما . دوب

یادص مه ؛ دوش دنک مرعاشم دوب هدش ثعاب سرت
صیخشت ، مسرتن وا زا تشاد راظتنا هک ار یسک
شرفگنس حطس نیب عافترا الف تخا مه و DONYAIEمدادن
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مغر عال و مدرک شومارف ار غاب یکاخ حطس و ناویا
... مدروخ یردنکس عافترا نیا ندوب هاتوک

کوش و سرت ثعاب میاپ ریز هراب کی ندش یلا خ
هتکسزرم هب دیاب هک یزیچ زا رتشیب و دش مرتشیب
نیمز یور تشپ زا یدنت برض اب . مدش کیدزن

زا منت مامت . مدینش ار مدوخ مان نامزمه و مداتفا
، مدرک سح هک یدرد نیرتشیب اما . دش رپ درد
یتفس هب مندب هیقب زا رت مکحم هک دوب مرسدرد

رد هیناث دنچ یارب دش ثعاب و درک دروخرب نیمز
ار میاهمشچ مناوت یتح و مورب ورف خال و یکیرات

. منک زاب

و مدرک سح دمآ دورف مرانک باتش اب هک ار ینت
درک یم ادص ار ممسا هنابات یب هک ار ینارگن یادص

: DONYAIEمدینش
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... رتخد وتامشچ نک زاب ؟ یدش یچ ! ایتوت -

یا هیناث و تسشن متروص یور شیاه تسد زا یکی
ار رون متسناوت مه هتسب یاه کلپ نامه تشپ زا دعب

متروص یور مه شرگید تسد دعب . منک سح
. تسشن

! اتیوت ! ایتوت --

: مدرک ادص ار شمان هتسب مشچ نامه اب

! دایص -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ات دیشک لوط . درکن یتکرح و تفگن چیه یا هظحل
رد ار یلا حشوخ و دنک دراو میاه هنوگ هب یراشف

: مهد صیخشت شیادص

... منیبب وتامشچ نک زاب ؟ یشوه هب ؟! مناج -

... دایص تهب تنعل -

... وتامشچ نک زاب ... تنعل -

تساوخ یمن ملد ال صا هک دوب دایز ردق نآ مرس درد
راپاچ بسا هب مبلق تعرس زونه و . منکب ار راکنیا

. متشاد فعض و دز یم DONYAIEهنعط
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... منوت یمن -

؟! ارچ -

رانک متروص زا وا تسد اما مدرک یرو کی ار مرس
: دش رتشیب مرسدرد طقف . تفرن

... خآ -

... منک یم شهاوخ ایتوت -

... مریم یم درد رس زا مراد -

... وتامشچ نک زاب ... بوخ رتخد ونم نوسرتن -

... دنازوس ار ملد شیادص زجع

... هدب تصرف مهب مکی طقف ... هشاب -

؟ هشاب هدن شلوط یلیخ طقف -

هجوت دوب هدیچیپ مرس رد هک یدرد هب مدرک یعس
یزیچ نیلوا میاه مشچ ندرک زاب ضحم هب و . منکن
و تقد اب هک دوب شیاه مشچ هریت گنر ، مدید هک
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مشچ نیب و دوب هدش هتخود نم هاگن هب ینارگن
. دش یم یراک ساپ میاه

؟ یبوخ -

مرس رانک زا هک یفیعض رون . مدنادرگ ار مرس یمک
هب شروز یلو دوب وا لیابوم هب قلعتم دیبات یم
هتفر هتفر و دوب نامفارطارد هک یعیسو یکیرات
نیمز و نامسآ رب رتشیب و رتشیب ار شا هرطیس

مه کدنا رون نیمه اب اما . دیبرچ یمن ، دوب هدرتسگ
. متسه شنت لماک هطاحا رد ابیرقت هک مدید یم

... مدرک هتکس ابیرقت ؟ یدوب هتسشن اجنوا ارچ -

ار شرس و درک باترپ نوریب هب ار شسوبحم سفن
هچ یارب منیبب ات مدش رظتنم سرت اب . دروآ رت نییاپ

دنابسچ میناشیپ هب یناشیپ . دنکیم ار راک نیا DONYAIEیفده
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: تسب مشچ و

... منم -

ار مبل باالی و دروخ یم مناهد هب شسفن مرگ مره
لثم شا یگشیمه رطع بوخ یوب . داد یم کلقلق
رودو دمآ باال متسد . دوب هدش متوخر ثعاب هشیمه

مه متشاد زونه هک یفعض . تسشن شگرزب یاه چم
مه یور هرابود مه نم یاه کلپ و دش تلع رب دیزم

. داتفا

و دهد تیاضر ات دیشک لوط ردقچ مناد یمن
نآ زا نم و درادرب میناشیپ یور زا ار شیناشیپ
یم ملد مهزونه هک یا هسلخ . میایب نوریب هسلخ

... شتساوخ

؟ ایتوت یبوخ -

هظحل دنچ یاوه و لا ح رد زونه . مدرکزاب DONYAIEمشچ
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: مدز بل تخس و مدوب شیپ

نیمز نیا ورزا مشدنلب نک مکمک طقف ... مبوخ -

... منز یم خی مراد ... سیخ

: دیشک رانک ار شتسد و نت عیرس

؟ یش دنلب ینوت یم -

... تشاد یدیدش درد زونه مرس

... منوتب منک رکف -

ریز ار شرگید تسدو دناسر مجنرآ هب ار شتسد کی
هتسهآ وا و مدیشک باال شکمک اب ار مدوخ . درب مفتک
: دیسرپ هرابود مداتسیا هک اپ یور . درک مدنلب

؟ یبوخ -

... مبوخ -
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مه نیمه . منک ادیپ ار مفیک ات متخادنا نییاپ ار مرس
و متسب مشچ . دش مرس رتشیب یجیگ و درد ثعاب
زا زونه مرگید تسد . مدناسر مرس هب ار مدازآ تسد

. دوب وا ناتشگنا نایم رد جنرآ

... مفیک -

... نک ربص -

مدوب جیگ مه زونه نم اما . درادرب ار فیک ات دش مخ
. مدش یم رت قلعم هظحل ره و

! دایص -

تسین مز ال هک میوگب و دهدب ار مباوج مدوب رطتنم
اپ رس مناوت یمن نم و دشاب فیک رکف هب ال عف

ار میادص ارهاظ اما . مراد زاین شکمک هب و متسیاب
عمج لوعشم نانچمه وا هک مدوب هدینش مدوخ طقف
. دوب یلگ نیمز یور زا می پال و شخپ لیاسو DONYAIEندرک

M
AM

NOE



ار شراک موش نیمز شقن هک نآ زا لبق هناتخبشوخ
اب مدرک یعس راب نیا . داتسیا اپ رس و درک مامت
راب نیا مناد یمن . منک شیادص یرتدنلب یادص
هب ور هکنیا ضحم هب اما ، هن ای دینش ار میادص

دندش مخ میاهوناز . مداد تسد زا ناوت داتسیا میور
قرب تعرس هب . دش لیامتم ششوغآ تمس هب منت و
یور ار یرگید و مرمک رود ار شیاه تسد زا یکی

ات درک ظفح شیاه تسد نایم ارم و تشاذگ مرس
فیک هرابود ندش اهر ینعی نیا و ؛ متفین نیمز یور

الی... و لگ یور ما هراچیب

ار شیادص میاه مشچ لماک ندش هتسب زا لبق
. دناوخ یم ار ممسا هک مدینش

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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متسناوت یم ؛ مدوبن مه شوه یب اما ، مدوبن رایشوه
میاه هنوگ یور هک ار یمارآ نادنچ هن یاه هبرض

دوب هداد هیکت شا هنیس هب ار مرس . منک سح دز یم
و هناش کمک اب هداتسیا تلا ح نامه رد و اج نامه و

ندز اب و دوب هتشاد هگن ار منت ینیگنس شتسد کی
لکیه هب . دنک مرادیب درک یم یعس متروص هب هبرض
زا اال متحا اما ، دمآ یمن شا یرشب قوف ام و گرزب

ار ناش هلبق هثداح عقوم هک دوب ییاه مدآ تسد نآ
DONYAIE
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... دندرکیم مگ مه

یعس یلو . دیسر یم رظن هب گنگ و رود شیادص
ندرک دوبک زا تسد ات منک زاب ار میاه کلپ الی مدرک
ورف همزا یا هلا ه نایم زیچ همه . درادرب متروص

... دوب هتفر

... مرادیب ... نزن -

کیو دش مخ . مدینش ار "ش رکشورادخ " همزمز
مه نیمه . درک مدنلبو درب میوناز ریز ار شتسد

؛ دیایب مغارس هب یکانتشحو عوهت تلا ح ات دوب یفاک
مدیمهفن راب نیا . مدرک هلا ن و مدز گنچ ار شنهاریپ

ار مندب رود هب شناتسد ندش مکحم اما ، تفگ هچ
. مدرک سح

؟ وک تادیلک -

تکرح . میدوب رد یولج . مدرک زاب ار مکلپ الی هرابود
: مداد متسد هب یفده DONYAIEیب
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... نیمز داتفا -

ار مندب هیکت و تشاذگ منیمز یور هرابود طایتحا اب
: داد شدوخ هب

منوتب ات ینیشب دیاب مکی ... هکیرات یلیخ اجنیا -

. منک شادیپ

هب هک نانچمه و مداد شلیوحت یناج ال " هشاب "

یور درک مکمک . متفر راوید رانک ات ، متشاد هیکتوا
میعس همه . مهدب راوید هب ار ما هیکت و منیشنب نیمز

ندنام تکرح یب و ممشچ نتشاد هگن هتسب رد
یور زا شمرگ یاه سفن مره یتقو اما . دوب مرس
کلپ هب یکچوک هلصاف مرج ال ، تفرن رانک متروص
یکیرات رد شا هریت هاگن قرب . مداد منییاپ و باال یاه

، تشاذگ تاملظ ار شمسا دش یم رگید حاال هک یا
هک حاال صوصخب ، شیاه مشچ نرود یگتفیش نآ و
هک دوبن یزیچ ، درذگ یم شرس رد هچ متسناد یم
ییاج ات میاه مشچ و مرذگب شریخ زا مناوتب تحار

. دندرک تمواقم ندش هتسب یولج دش یم DONYAIEهک
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شتسد ، دوب نتسکش لا ح رد متمواقم یتقو اتیاهن
: دیشک نوریب راوید و نم فتک نیب زا ار

؟ هشاب ... مزیزع مدرگیم رب -االن

وا و مدادن ار شباوج و مدرک ریگ شمزیزع یور
لوط یلیخ شتشگرب مدرک اعد نم و تفر وا . تفر
مداد یمن تیمها شهب هک ییامرس نآ مک مک . دشکن
زا میاه سابل ؛ دیشک یم خر هب ار شتردق تشاد
... دندوب هدیبشچ منت هب و دندوب سیخ تشپ

هدرک ندیزرل هب عورش ، دمآ مغارس هب هرابود یتقو
، نیمز یور زا مندرک دنلب یارب هک ار شتسد . مدوب

: متفرگ ، دوب هتشاذگ مفتک تشپ

! دایص -

؟ مناج -DONYAIE
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اب و " مناج " یور ندرکن ریگ هرابود دوب تخس یلیخ
... ندروخن یردنکس ششوغآ رد رس

... مریگیم عوهت تلا ح ینک یم مدنلب ... مایم مدوخ -

... مشکب دنگ هب وتاسابل ماوخ یمن

ندروخ رد هک یور هدایز و مرپ هدعم هب هجوت اب
دوبن دیعب چیه ، مدوب هدرک هبزور رانک رد هنارصع

هب رس تلا جخ زا دیاب تقو نآ . قافتا نیا نداتفا
. متشاذگ یم نابایب

دوب هدرب میوناز ریز هک ار یتسد . درک ادص ار ادخ
: دیشک رانک

... مهب هدب وتیکت ... هشاب -

یمن زگره راک نیا نودب اعطق . دوبن دیکات هب یزاین
و مدش دنلب شکمک اب . مرادرب مدق کی یتح متسناوت
پم ال . میدش دراو ، دوب هتشاذگ زاب لبق زا هک یرد زا

هار رد لا س دص هک دمآ مرظن هب . دوب نشور مه
کیدزن هک یا هرفن هس لبم هب ندیسر ات DONYAIEمیدوب

M
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... دوب هنیموش

ن آ هب ات درک مکمک و درک بترم متشپ ار اه نسوک
لبم یور ار میاهاپ و دش مخ مه دعب . مهد هیکت اه
مکرت " مدرگ یمرب "االن نتفگ اب رگید راب و . تشاذگ

. درک

زاب مشچ مرس تشپ یدیدش یامرس سح اب راب نیا
مه زونه یلو ، دوب رون قرغ اضف هکنیا اب . مدرک
وا نهپ یاه هناش و تروص دح رد مدید نادیم

رانک شپچ تسد و دوب هدز وناز مرانک . دوب دودحم
رخآ ؛ دوب دنک رود یور متاکرح همه بشما . دوب مرس

ار سح همه نیا وا یاه مشچ مه هک دش یمن
یگشیمه طلست مناوتب نم مه و دنک مبلق ریزارس

. مشاب هتشاد ار مدوخ

ار خی هسیک هک وا تسد یور و مدرک دنلب ار DONYAIEمتسد
M
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. متشاذگ درشف یم مرس تشپ کاندرد یمک

... رتکد میرب دایب اج تلا ح ... هدرک داب ... هشاب راذب -

، دوب هدش رت گنرمک مه فعض و متشاد یرتهب سح
دوب خی هسیک و میاه سابل یامرس و راشف حاال اما

. داد یم مرازآ هک

... مش یم بوخ هگید مکی ... تسین مز -ال

هش مومت هنیاعم نودب مراذب هرادن ناکما هعفد نیا -

ترس هب هک یا هبرض زا دعب تعوهت تلا ح ... ایتوت
... مرذگب شرانک زا تحار هک تسین یزیچ هدروخ

! دایص -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... هرادن هدیاف ... نکن هتسخ وتدوخ و وگن یچ چیه -

یمنرب ترس زا تسد یبوخ هدن نانیمطا رتکد ات
... دایب ترس یی بال ییاهنت وت ماوخ یمن ... مراد

نیا منم ... تسین میخو عاضوا ماردق نیا نک رواب -

... مدوب هدیسرت مکی طقف ... متسین یجران کزانردق
... تسین رتکد هب یزاین

... متفگ ال بق هک ییانومه -

... رادرب اج نیا زا ونیا لقا ال بخ هلیخ -

خی هسیک یور وا تسد و وا تسد یور زونه DONYAIEمتسد
M
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... دوب مرس رازآ و ندرک دمجنم لا ح رد خی هسیک و

... هشاب راذب ... هن -

؛ دوب هدرک ما هف کال ... دوب خسار اما نابرهم شنحل
یامرگ اب مه و شدایز رارصا و تیساسح اب مه

. دوب میاه سابل یامرس ضیقن هک شنت

یم عوهت تلا ح متفگ یمن و مدش یم الل شاک -

... مریگ

بشما یتفگ یمن منوا ... درک یمن یقرف لا ح ره هب -

... رتکد میتفر یم مه اب اعطق

: مدز راز و مدرک دراو شتسد هب یا هرابود راشف

... هنک یم درد -

... ینک لمحت دیاب یلو ... مزیزع منود یم -

لا ح صوصخم شیاه " مناج " و " مزیزع " مناد یمن
هدش ثعاب مترفاسم زا لبق شفارتعا ای ، دوب مبارخ

دنمتواخس ردق نیا تاملک زا هدافتسا رد هک DONYAIEدوب
M
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رارف نآ اب رهم همه نیا هک نیا اب ، لا ح ره هب ؛ دشاب
چیه ششیپ تعاس دنچ بیرغ و بیجع یدرس و
هتفرگ یزاب هب ار نم بلق بوخ ، تشادن یتیخنس

. دوب

هک دوبن یزیچ چیه زا یربخ شیاه مشچ نایم اما
ریز زا مناوتب ندش سول یمک اب دنک مراودیما دناوتب
هک متشاذگ و متسب مشچ راچان ؛ میایب نوریب شتسد
زا رتشیب ؛ دهد ماجنا دهاوخ یم شلد هک راک ره وا

مشچ رگا و متشادن ار شغاد یاه هاگن بات نیا
تباب ادعب دوبن دیعب چیه متسب یمن ار میاه

. منک گرم یوزرآ یگدنمرش زا میلا متحا یاهراتفر

شتسد تکرح هک دوب ندش نیگنس لا ح رد ممشچ
: مدرک سح میوزاب یور ار

؟ ایتوت یدیباوخ -

... دایم مباوخ یلو ... هن -DONYAIE
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مرس یور زا خی هسیک هدنهد رازآ یامرس هرخ باال
... تفر رانک

نیمه وش دنلب مرظن هب ال صا ... یباوخب دیابن ... هن -

... رتکد میرب حاال

: مدرک زاب مشچ . منیشنب ات دیشک ار منت روز هب و

نک رواب ؟ یدیسرت ردق نیا ارچ وت ممهف یمن نم -

زور تسیب زا دعب ... ما هتسخ مکی طقف ... مبوخ
یگدننار اجنیا ات تعاسود ... دوب میراک زور نیلوا

... مدیسرت گرم دح رس ات هک مرخآ نیا ... مدرک
بآ ناویل هی اب شاب نئمطم ... طقف هداتفا مراشف

... هلح یچ همه نکسم هی و دنق

ح ره هب یلو ... مد یم تهب یاوخ یم دنق بآ هگا -

... رتکد میریم یروخب دنق بآ مچراپ هی لا

... مرتهب ادخ هب -

... نریگب سکع ترس زا دیاب -

... همرظتنم ماش ارب هبزور -
DONYAIE
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یم میر یم ... درک شلح هشن هک تسین یزیچ -

شهب وشتسار مینک شنارگن هکنیا نودب و تتنیب
... میر یم و میگ یم

یارب ار متسد و مدرک یا هف کال و ناج مک هدنخ
منیتسآ ندید اب یلو . مدروآ باال میاهوم ندیشک

هک ییامرس همه نآ مغر عال . دش دنلب ما هلک زا راخب
هک دوبن مدای ، دش یم لقتنم مندب هب اه سابل زا
دوب هدش تسرد ناویا نییاپ هک یلگ ضوح لخاد

... ما هدرک طوقس

... ییاو -

متروص رانک هک ار متسد و تسشن فاص تعرس هب
: تفرگ دوب هدنام تباث

؟ هنک یم درد متتسد ؟ دش تچ -

... رانک ورب ... هن -

؟ یچ سپ -

... مدیشک دنگ هب ولبم همه -DONYAIE
M
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میاشامت شیاهوم هب هدیبسچ یاهوربا اب و جیگ
تشادرب و تفر یرگید یاج شرکف اال متحا . درک

زا وا ارهاظ . درک یم مهاگن روط نآ هک درک یهابتشا
مه و دوب هتفرگ ما هدنخ مه ... دوب رت جیگ مه نم
هب ور عیرس راب کی شهاگن هک صوصخب . ما هیرگ

متروص تمس هب دوز یلیخ و درک طوقس نییاپ
. تشگرب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: دنیبب ار منیتسآ ات مدرب ولج ار متسد

... دوب یلگ ماسابل همه -

متسد . دنتشگرب ناشدوخ یاجرس شتروص یاضعا
: تفرگ ار

؟ ینیا نارگن ... هدش یچ مدرک رکف -

هدرک روطخ شنهذ هب دوب نکمم هک یزیچ روصت زا
ار مدوخ یاهوم هناد هناد تساوخ یم ملد ، دشاب

اعقاو راگنا هک رطاخ نیا هب ، نآ زا رتشیب . منکب
نآ و یکیدزن و یت اال بم یب همه نیا اب دوبن شساوح

. دروآ یم مرس یی بال هچ فارتعا

نام هلصاف مه ات متشاذگ شفتک یور ار متسد
زونه ؛ موش دنلب اجزا شکمک اب مه و دوش رتشیب
: مدرک یم سح مدوخ رد ار فعض نآ زا DONYAIEیمک
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... منک ضوع سابل مر یم -

: دش دنلب نم اب نامزمه

؟ همهم تارب ردقنیا لبم ندش فیثک االن اعقاو -

... همدرس ناجاباب -

: تفرگ ار میوزاب هک دش میجیگ هجوتم اال متحا

شوپب یزیچ هی یلو ... منک تکمک راذب بخ هلیخ -

... رتکد میرب مینوتب هک

و مریگ یم شود هی مر یم ... مایمن اج چیه ... هن -

مأوت ... مروخ یم ومماش هبزور اب مر یم دعب
... یشب قحلم نومهب ینوت یم یتساوخ

؟ ینک یم جل یک اب یراد ایتوت -

... مرادن رتکد هب یزاین اعقاو ... منک یمن جل -

و تفرگ ار میوزاب وا اما ، مدوب هدنادرگ ار ما هنت مین
هب متشاد ار شنتشادرب دصق هک یمدق تشاذگن

: دسرب DONYAIEماجنارس
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... یشاب هدید بیسآ هنکمم ! ایتوت -

، منتفر زا یریگولج یارب وا تکرح و مدوخ شخرچ
لا ح نیا اب . دوب هدش هجیگرس تشگرب ثعاب

زا لبق هن لقادح ؛ متفر یمن رتکد . مدادن شزورب
لها هیقب هک دهاوخن ملد دش یم ثعاب یزیچ . ماش
هدمآ مغارس هب تعاس نیا رد دایص هک دننادب هناخ

ال بق هک دنچ ره ... ناغاد لا ح نیا هدش شا هجیتن و
. دشاب هدمآ اجنیا تارک هب مه

... طرش هی هب یلو ... بخ هلیخ -

متشاد مک مک و مورب تشاذگ یمن . داد ناکت رس
.. مدرک یم ندروخ ولتولت هب عورش

... میرب ماش زا دعب -

: مدادن هزاجا . دنک تفلا خم اعطق ات درک زاب ار DONYAIEشناهد
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متقفاوم یارب نیا زج یهار نیا زا ریغ ممریمب -

... تسین

تمزادنب ماوخب هگا هسرب مهب تروز ینک یم رکف -

؟ تمربب و ملوک ور

... لیکو یاقآ اتسین یکرت ملیف -

یروط نیا هک هبزور ؟ یتفر یک هب یزابجل وت -

... تسین

... متفگ هک نیمه -

ساسحا نآ هک مدوب هتشادنرب مدق زا مدق زونه اما
رگا مناد یمن و ... تشگرب ینآ هب هجیگرس و فعض
زا ار شتسد و ، دوبن رایشوه یفاک هزادنا هب دایص
تمس هب مطوقس اب ، درک یمن هقلح ممکش رود تشپ
نیا تشاد رارق میاپ رانک هک یگرزب یا هشیش زیم

... دمآ یم مرس یی بال هچ راب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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تسرد ار شا یبصع یادص . مدیبسچ شا هنیس هب
هب هک مدرک سح ار شبل تسوپ و مدینش مشوگ رانک

: دروخ یم مشوگ

هیضق ات امک وت یرب و دایب ترس یی بال هی دیاب امتح -

؟ هن یریگب یدج ور

DONYAIE
M

AM
NOE



یمن ملد نم بخ اما . دوب هتفر مه زاب هجیگ رس
شا هنیس یتفس یور زا ار مرس هیکت تساوخ

. منک زاب ار ممشچ تساوخ یمن ملد یتح . مرادرب
یلو . منک یم مراد یطلغ هچ متسناد یمن مه مدوخ

زا و وا زا ندش رود ، هار نیرتهب هک متسناد یم
سح وا هب کیدزن یاضف نیا رد هک دوب یا هبذاج

. مدرک یم

یعس . متسشن لبم یور هرابود شناتسد راشف اب
: منک روج وا زا ندش رود یارب یا هناهب مدرک

... منک ضوع وماسابل مرب راذب ... دایص همدرس -

... تسین مز -ال

شیاشامت توکس رد ، تفر ملا ش تمس هب هک شتسد
. تشاذگ رانک و درک زاب مندرگ رود زا ار لا ش . مدرک

اب . دندوب میوتنام یاه همکد شتسد یدعب فده
: مدیسرپ DONYAIEتریح
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؟ ینک یم راک یچ -

هک ، منک یم تتحار تسیخ یاسابل رش زا مراد -

... یدن نتشک هب وتدوخ

امامت شهاگن هک داد همادا شراک هب یلا ح رد
هاگن ار یرگید یاج ، اج نآ زج و دوب مهاگن فوطعم
قراخ و بیجع سیطانغم اب هک یهاگن . درک یمن

ار یرگید یاج داد یمن هزاجا مه نم هب شا هداعلا
دازآ ار ما هنیس رد هدش سبح سفن یتح و منک هاگن

.... منک

تاجن ار مدوخ و سفن و هاگن متسناوت یتقو اهنت
وتنام تساوخ و تفرگ ممشچ زا ار شهاگن هک مهد

و مدش راک هب تسدوا زا رتدوز . دروایب رد منت زا ار
یمن شاک هک ؛ مدشک نوریب منت زا ار وتنام مدوخ

متشاد نت هب هک یلتناد پات ندید زا دعب . DONYAIEمدرک
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هب هک یفیطل هچراپ . ما هدرک ییاطخ هچ مدیمهف
گنر ، مامت تواخس اب شتشرد یروبنز تفاب رطاخ
ضرعم رد ار مگنر یتروص ریز سابل و منت تسوپ

. دوب هداد رارق دید

وا هاگن یتقو داتفا منت هب یحضاو زرل مرش تدش زا
هک ، هن شهاگن ... هن . مدید میاه مشچ هب هرابود ار

ثعاب هک دوب شیاهشوگ و ندرگ ، تروص یخرس
و روط اقآ زرط هب هک دوب صخشم ال ماک . دش مزرل
نییاپ متروص زا شهاگن هک دنک یم ناج یا هنابدوم
هاوگ یبوخ هب زمرق دنت گنر نآ بخ یلو ؛ دتفین
. هدید ، دیابن هک ار هچنآ ره هک دوب عوضوم نیا

... مرایب وتپ هی تارب قاتا وت زا مریم تزاجا اب -

رس . دمآ یم رظن هب ضیرم و تشاد بت شیادص
یم لوبق ار شداهنشیپ دوب رتهب دیاش ... مداد DONYAIEناکت
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رپ ییاهنت نیا رد ار نامود ره رگید تقو نآ ؛ مدرک
. مدرک یمن راتفرگ کانرطخ و هبذاج

جالد شهاگن نانچمه اما . دیشک لوط یمک شندمآ
... دوب هریخ و

نودب . تخادنا ما هناش رود ار یا هل ژ وتپ و دز وناز
ار شا هبل ود مهاگن زا شا هریخ هاگن نتشادرب

یاه هبل و مدرب تسد . دناسر مه هب ما هنیس یولج
مندرک هناوید یارب ار شا هناهب دیاش ات متفرگ ار وتپ
عضو ؛ لطاب لا یخ یهز اما . منک عطق غاد هاگن نآ اب

و درک زاب ار شناتشگنا . دش رتدب دوب هک مه ینآ زا
. تفرگ اه نآ هرطیس رد یوتپ یطاق مه ار متسد
مه و شتسد یامرگ مه حاال ؛ دش یمن نیا زا رتدب
دندوب هدرب باال نانچ ار مبلق یامد شهاگن ترارح
میاه هنوگ یور دش یم ار نآ راثآ متشادن کش هک

. DONYAIEدید
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و دمآ باال شرگید تسد هک دش رتدب ینامز عضو
همین هاگشمارآ ابیرقت و تسشن ما هنوگ یور نآ فک
نیا زا رتدب اه نیا مادک چیه اما . دش متروص پچ
هن و متروص ترارح هن و مبلق یاه ال قت هن هک دوبن

... دندشن مضارتعا ثعاب وا مرگ یاه سفن یکیدزن
و مدوب هتسشن خسم و تکرح یب نانچ ؛ سکع رب

متشادن یکش هک مدوب شیدعب تاکرح رظتنم
تلا ح نیا زا ، مداتسیا یم هنیآ یولج هک دعب یتعاس
و مدش یم هدنمرش یباسح مدوخ هتفراو و لعفنم

. مدرک یم شنزرس ار مدوخ

تسد ندیشک رانک نودب و دیشک باال ار شدوخ
تشگنا اب . تسشن میوناز هب وناز ، مرانک ، شیاه

ین ال وط ار شهاگن و داد ما هنوگ هب یشزاون تسش
: دناخرچ متروص رد رگشزاون و

ثعاب هتساوخان هک هیراب نیمود نیا ... ونم شخبب -

نیا مدرک یمن رکف اعقاو یلو .. ینیبب بیسآ مش DONYAIEیم
M

AM
NOE



.. یسرتب ردقنیا و هشب یروط

هک مهوت ... نوریب نتفر مه اب ارسپ دوب هتفگ تعلط -

رکف یتشاذگ رارف هب اپ نانچ هنوخباتک مدموا یتقو
نوچ ... تمنیبب مدوخ ربورود زگره هگید مدرک
یکیرات نیا وت هنوت یمیک منزب سدح متسنوتن

... مدنوسرت ، هشاب هتسشن

و داد یم راشف و دوب هتفرگ نادند هب ار شنیریز بل
متسناد یمن مه مدوخ هک دوب یتاملک هب شتقد همه

. مدرک یم ناشنایب هتسهآ یادص نآ اب ارچ

هن و درک اهر ار شبل هن وا اما ، دش مامت نم یگلگ
و هناچ نایم ییاج حاال شتسد . تشادرب ار شهاگن
مامت هک دوب شوخ مه نم رس یاج ارهاظ دوب مندرگ

سامت و دوب هدرک لیمحت وا یاه تسد هب ار شزو
. تساوخ یم رتشیب و رتشیب ار شمرگ تسوپ

... ینک یم مشنزرس -DONYAIE
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. مدمآ نوریب شیاه مشچ نازوس و غاد رهش زا

... مدرک رارف هک دوب مسرت زا یلو -

شرومخم یادص . مدرک شیاشامت جاو و جاه
یم زیچ هچ هک ؛ مروایب نابز هب ار ملا وس تشاذگن

. دشاب کانسرت شیارب ردقنیا دناوت

: داد باوج هنوگ نیا ار ما هدیسرپن لا وس

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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زا وملر تنک شدعب و منومب رتشیب هیناث هی مدیسرت -

مراد هگن وهبزور مارتحا منوتن مدیسرت ... مدب تسد
... منک لغب وشرتخد و مرپب شدوخ یامشچ یولج و

ماجنا یارب هن و نتفگ یارب هن ؛ متفاین چیه ... چیه
همادا ما هناقمحا ندرک هاگن هب اه قمحا لثم . نداد

: تفگ وا و مداد

... نتشگیم تلا بند مادم مامشچ زور تسیب نیا وت -

... مشاب هدش گنتلد روط نیا یسک یارب دایمن مدای

رد شا هنابآمردلق و تخمز فارتعا نآ ایوگ
رارق و دوب هدرک بآ لا مک و مامت ار شخی ، هاگشیامن
مونشب بیرغ و بیجع تاملک و اه هلمج ر هب ر دوب

. شناهد زا

؟ یدرک یگنتلد ساسحا یا هرذ ال صا ؟ یچ وت -

مه نآ ؟ مشاب هدرکن شساسحا دش یم ؟ یگنت DONYAIEلد
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یغولش نایم و دوب هدمآ هاگشیامن هب زور ره یتقو
هب ار ین ال وط یاه تعاس ، ون لا س لمتحم یاه

هکنیا نودب ؟ دوب هدنراذگ میاهولبات و مدوخ یاشامت
؟ دنزب تشذگ یم شبلق رد هچنآ زا یفرح رگید

شناهد ارچ ؟ دوب هدمآ کیدزن ردق نیا شتروص یک
و مرگ هزادنا نیا ات شنلکدا و وب شوخ ردق نیا

و ین ال وط ناراب نآ زا دعب هک دوب ریظن یب و نیریش
مرسزا شوه ، ناتسمز هب دز یم هنعط هک ییامرس

و گرزب ردق نیا ششوغآ و هنیس ارچ ال صا ؟ دُرب یم
دنلب هک دیاین متسد ِلد هک دمآ یم رظن هب بوخ

له بقع هب ار وا و دنیشنب شا هنیس یور و دوش
هب ار نامیاه بل هلصاف وا یتقو ضوع رد و دهدب
هنیس نایم رارق یب هدنپت مجح نآ دناسر یم رفص
شا هبرجت راذگب ، هن هک دتفیب میاپ و تسد هب نم

و لکیه یوق درم نیا یاه هسوب منیبب راذگب ،. منک
؟ دشاب هتشاد دناوت یم یمعط هچ هدیشک وتا

هچیهام یور ار یا هنادرمناوجان یزاب شیاه بل
مامت اب دنتشاد و دندوب هتخادنا هار مبل نازرل DONYAIEیاه

M
AM

NOE



همه ، دنداد یم جرخ هب هک یا هظح مال و شمرن
یم امغی هب هرذ هرذ ار متشاد ندب رد هک یناج

و نتفر بقع . دوبن ضارتعا زا یرثا چیه اما . دندرب
. دوبن راک رد مه یرارف

دیاش هزادنا هب اهنت و دش فقوتم یا هظحل یارب
ِراکاطخ یاه هچیهام نا نایم هلصاف رتمیلیم دنچ

اال متحا و دز لز میاه مشچ هب . درک داجیا نامنازوس
راک . تشگ ضارتعا و یتحاران و مشخ زا یرثا لا بند
یمن دوب هتفگ هک ییاه هلمج نآ زا دعب ؛ دوب یدوخیب

. دنک ادیپ دوب شنارگن هک ار هچ نآ تسناوت

ناجیه اب و لبق زا رت لد کی راب نیا مه نیمه یارب
یب یاه هچیهام نیا . تفر میاه بل غارس هب رت
و دنتفرگ هلصاف مه زا هک دندوب نم بل مرش
. دندش یرتزیگنا ناجیه یاه هبرجت راتساوخ

نم و دوب هتفرگ میاهاپ زا قمر ابیرقت هک یناجیه
همه هنرگو ؛ ما هتسشن هک مدرک یم رکش ار ادخ DONYAIEدیاب
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میاهوناز ندش ات زا دعب و دش یم داب همعط متیثیح
یاه مشچ اب ، مدرک یم شساسحا هک ار هچنآ همه وا

. دید یم دوخ

زا و تشادرب ، دوب هتشاذگ متسد یور هک ار یتسد
نتفرگ شوغآ رد اب ال مع و درک در ما هناش یارو

نم ؛ درک سبح شدوخ رد ار ام میاه هناش و ندرگ
یه یه هب هک ار مراتخمدوخ و رارق یب یاه بل و
نتخوس هدنز هدنز راگنا . درک یمن یهجوت ملقع یاه
و دوب هدرک باختنا ار وا یاه بل شتآ نایم رد

ریوصت یاه تتامش اب ، نآ زا دعب دوبن مهم شیارب
. تساوخ یم ار حاال وا . دنکب دیاب هچ هنیآ لخاد

... ار دنمتردق و مرن هسوب نیا و نونکا

شا هناش یور و درک اهر ار وتپ ما هدش دازآ تسد
، ما هدش هتفرگ نهر یاه بل ِضوع رد و دش گنچ
هدش ناشریگناگورگ هدرپسرس هک یغای یاه بل DONYAIEنآ
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تمینغ هب ار شمیخض ترشیت زا یتشم ، دندوب
و . داتفا میاه هناش زا هدش دازآ یوتپ . تفرگ
یارب هک داد یم رادشه ، مدرک شسح هک ییامرس

زا هک دش یم رگم اما . منکب یراک مدوخ ندناشوپ
هسوب راد و ریگرد ردق نآ . دمآ نوریب قایتشا شتآ
شتسد یک متسنادن هک مدوب هزات تاساسحا و اه
یور و دز رانک ار دنم تواخس لتناد نآ و دمآ
شتسد ... داد شراشف و تسشن میولهپ تسوپ

. تفرگ یم ولا تشاد

اب ار هسوب ، تشاد یسرتن رس و دوب و خاتسگ مبل
هصق شیارب . تسناد یمن یکی ترارش و تو * هش

هب هیبش ییاه هصق . درک یم مه رس هناقشاع یاه
ای . دوب هدینش ولبات نآ رانک و هاگشیامن رد هک نآ
هدرک شا هبرجت شیپ یقیاقد هچنآ زارت مه یا هصق

... دوب

.... دیزرل هک دوب وسرت . دوب وسرت ... هن اما DONYAIEمنت
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وا روطق چم یور و درک اهر ار شتمینغ متسد
ناتشگنا اما . دوش شرتشیب یورشیپ عنام ات تسشن
یم ییوجارجام نانچمه و دندوب یوق وا غاد

باال یگتسجرب و دندز رانک هک ار مریز سابل . دندرک
.... دندش مه رتاورپ یب ، دندرک حتف هک ار ما هنت

دوب تشحو رس زا معطقنم و دنت یاه سفن ، اما نم
ما یغای و سرتن یاه بل یتح رگید حاال ... سب و
. دننیشنب بقع دنتساوخ یم و دندوب هدیسرت مه

، دیاب هک روط نآ هصق رخآ . دنک رارف دننتساوخ یم
. دندوب یمن رایشوه رگا ، دش یمن متخ نیریش

�👇👇�همادا

همادا
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یرج و صیرح . تفرن . شمنارب بقع مدرک یعس
. مدوب هدرک شا یرج و صیرح نم ... هن . دوب هدش

راشف . دسرب اجنیا هب راک مدوب هداد هزاجا نم
ره دش یم ثعاب ، درک یم دراو منت هب هک یکاندرد

. مشاب هدیسرت و نامیشپ لبق زا رتشیب هظحل

نورد ار شمان و مدز و شا هنیس هب یمکحم هبرض
یلیس و . دیایب شدوخ هب ات مدناوخ دایرف اب شناهد

نیرخآ ، متخاون شا هنوگ یور ناوت مامت اب هک یا
هک ؛ دوب لا ح نیا زا وا ندروآ نوریب یارب مدنفرت

. دش شنتفر بقع ثعاب و دوب رثوم هناتخبشوخ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هدمآ رید . مداتسیا و متفر زیم یکیدزن ات ادص یب
و مدوب هدرک رس هب ناج ار هبزور ندمآ یارب . مدوب
رد همه . مدوب هدمآ هک دوب هدرک مرس هب ناج هبزور

یسک . دندوب ناشماش ندروخ لوغشم توکس
ات مدنادرگ زیم رود ار مهاگن . دوبن نم هب شساوح

فعض زونه . منک ادیپ ار نتسشن یارب اج نیرتهب
... مه سرت و متشاد

ملد ؛ منیشنب هبزور رانک تساوخ یم ملد بیجع
و هلا ژ ار شفرط کی اما . تساوخ یم یمرگلد
هدیمهف . دندوب هدرک لا غشا شونهب ار شرگید فرط
ادیپ اه فرط نیا نم هلک و رس تقو ره هک DONYAIEمدوب
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میارب وا فارطا رد ییاج دندرک یم یعس ، دش یم
. دنراذگن یقاب

. درک ترپ دارهب باالی دنلب توس ار مساوح

... هتشگرب یک نیبب -

یم ار شا هظح مال یب و تحار یاهراتفر نیا
یهاگ اما . ددنسپ یمن گرزباقآ هک میتسناد

یم هک ییاج ات مه گرزب اقآ . دش یم ناشبکترم
رد هک یراتفر . دمآ یم هاتوک شربارب رد تسناوت
نماد زا نوچ ، نم یارب . داد یم ناشن مه نم ربارب
یارب و درک یم ار راک نیا دوب هتخادنا مرود ردپ

قشع هب ندیسر زا هبزور نوچ مه ار وا نوچ ، دارهب
روتاتکید کی درمریپ ... دوب هدرک مورحم شیناوج

هک ییاج ات دوب هدروخ مسق و دوب محر یب و یعقاو
لثم دارهب اما . دزادنیب رود مهزا ار قاشع دناوت یم
یرگید زیچ ره ای ، دوب درمریپ هیبنت یارب . دوبن هبزور
هشیمه یارب ار جاودزا یادوس هک دوب هدرک الم عا ،
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شفرح رس مه نس نیا هب ات و هتخادنا رس زا
زا رتشیب ار شیاه ژن دارهب اال متحا . دوب هداتسیا
. نامردپ زا ات دوب هدرب ثرا هب ناممورحم یومع

نآ هب رگید و مشاب مارآ مدرک یعس . مدز دنخبل
یولج ار هتشذگ تعاس کی مامت هک ییاه هنحص

دارهب تروص زج ییاج . منکن رکف دندوب میاه مشچ
یروخ اذغ زیم تشپ زا هک وا هب . مدرک یمن هاگن ار

: مدش کیدزن ، دش یم دنلب

-سالم...

زا و مورب دیاب هک دنتفگ یم شا هدش زاب یاه تسد
یعقوت نینچ هک دوبن راب نیلوا . موش نازیوآ شندرگ

شیاهوزاب نایم و متشاذگن شرظتنم . تشاد نم زا
هدرک ار راک نیمه مه یظفاحادخ عقوم . متفرگ اج

. دوب هتفگ کیربت شیپاشیپ ار دیع و DONYAIEدوب
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و نت یمک دیاش ات ، مدنام شیاه تسد نایم یمک
ژی رنا و ششمارآ و تقادص رس هقدص زا محور

. دریگب مارآ ، متفرگ یم وا زا هشیمه هک یبوخ یاه

ینما یاج لا بند ملد ؛ مدرک داجیا هارکا اب ار هلصاف
تعاس رکف دوش ثعاب هک یمرگ یاج ؛ تشگ یم

شدوخ هب ارم و دنک میاهر ، مدوب هدنارذگ هک ییاه
. دنک لوغشم

: تسشن ما هناچ ریز دارهب تسد

؟ یبوخ -

یشان مرظن هب هک مخا نآ ات ، مدرک رارکت ار مدنخبل
: درادرب شتروص زا ار ، دوب ما هرهچ رد تقد زا

؟ یبوخ وت ... نونمم -

؟ ینئمطم -

هبزور هک رابره . مدوبن بوخ . دوب هدش رتشیب شمخا
هناهب مدوب هداد هک یلوق مغر عال ، دوب هتفرگ سامت
دوب هتفگن شسامت نیموس رد رگا و مدوب هدروآ DONYAIEیا
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ملا بند و دنک یم دنلب زیم رس زا ار اهرسپ زا یکی هک
. مدوبن اجنیا حاال اال متحا ، دتسرف یم

... متسب مشچ و مداد شک رتشیب ار مدنخبل

... اه هنز یم دنت یلیخ تبلق یلو -

هداس ندرک لغب کی اب وا هک دوب مارآ ان ردق نآ مبلق
... دوب هدش شهجوتم

ندشرود لا ح رد ؛ مایب رظن هب شاشب مدرک یعس
: متفرگ شتمس هب هراشا تشگنا

... هئوت رادید ناجیه زا -

نیا یا هظحل یارب یتح لا ح هب ات هظحل نآ زا
. دندوب هتفرگن مارآ ناما یب یاه شپت

؟ میکشک ام ینعی -

هدرک هدوهیب یعس ردق نآ . متشگرب دوبهب تمس هب
مراد هگن دودحم ار میاهکمدرم شدرگ عاعش DONYAIEمدوب
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هجوتم طقف و هدش میساوح یب رب دیزم هک
. مدوب هدشنوا

هظحل ره دش یم ثعاب هک میساوح یب و مدوخ هب
زا ییابا هک ییوا یاه مشچ شیپ مبارخ لا ح رتشیب

، دوش نایع ، تشادن متروص هب ندرک هاگن هریخ
یاه هاگن ، وا زا رتشیب مه زونه اما . مداتسرف تنعل
بشما بخ اما . داد یم مرازآ هک دوب دوعسم خاتسگ

اب ار زیمآ نیهوت یاه هاگن نیا هک مدوبن یلا ح رد
. منادرگرب هریخ و تسد هب ریشمش ییاه هاگن

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

129_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



هتسشن دایص یرانک یلدنص یور هک دوبهب تمس هب
: مدیزگ بل و متفر ، دوب

... امش یرس جات ... نوجزا رود -

زا رتشیب . دندوب متسود ، ردارب زا رتشیب دارهب و وا
تبسن رطاخ هب ات میدوب قایا مه اب هبنج نیا

... ینوخ

لثم وا رخآ . مداد تسد وا اب و مدرب ولج تسد
. دوب هدشن دنلب شیاج زا و دوبن روش و ادص رپ دارهب

؟ تشذگ شوخ -DONYAIE
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... یلا خ امش یاج -

اپ رس اجنآ متساوخ یمن . درک یمن اهر ار متسد
تروص تقد اب روط نآ نییاپ نآ زا دایص و متسیاب

. دنک دصر ار ملا وحا و

... ام یاج هب ناتسود -

یور شردارب لثم مه دوبهب اما مدیشک ار متسد
اب . دوب هتفرگ شیخوش و هداتفا تسار هدند

. مدرک شهاگن تهب اب . داد باال ار شیوربا تنطیش
یمن . دنتشاد نم اب یراگزاسان رس بشما ایند همه
. موش رود دایص هریخ یاه هاگن ریز زا تشاذگ

ار متسد مه زونه . مدرک شیاشامت جیگ . دش دنلب
یلو ، تخادنا مندرگ رود ار شتسد . دوب هدرکن اهر

شدوخ هب ارم یتقو . درکن اهر ار متسد مه زاب
. منکب یتکرح دیاب مه نم هک دمآ مدای هزات ، دنابسچ

ار شتفاب و متشاذگ شیولهپ یور ار مدازآ تسد
و مدرشف شا هنیس یور رس . متفرگ مناتشگنا نایم

هاگن تباب ینارگن ، میاه مشچ نتسب اب مدرک یعس
DONYAIE
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هب طقف و . مریگب هدیدان ، دوب میور هک ار یا هریخ
اما . منک رکف دش یم مبیصن هک ییاه هناردارب معط

یولج ییاه هنحص متسب یم مشچ ات . دش یمن
منک سح دش یم ثعاب هک تفرگ یم ناج ممشچ

. دوش یم رو هلعش دراد مزغم

... هدرس تاتسد ردقچ -

و مدیشک میاه تشگنا یور ات ار مدنلب یدوه نیتسآ
... منیشنب هطقن نیرترود رد ات متشاذگ بقع یمدق

... همدرس مکی -

اال متحا ... یدموا رید ... روخب وتاذغ نیشب ایب --

... یدرک فعض یا هنسرگ

رانک یلدنص دارهب . دش دنلب مداهن زا هآ و متشگرب
نیب ام هک نامه . دوب هدیشک نوریب ار شتسد
هتسشن شونهب رانک هک دوعسم و شدوخ یلدنص
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یلدنص یور هبور تسرد هک نامه . تشاد رارق ، دوب
. تشاد رارق دایص

و مدوب هدرک تاق مال ال بق ار نوج اقآ و نوج مناخ
. مداد شونهب و هلا ژ یور هب یم سال نتسشن زا لبق

شونهب . دنداد ار مباوج هک دوب یراچان رس زا اعطق
کزان میارب مه مشچ تشپ مم سال باوج دنب تشپ
یم نآ هب امتح متشاد یتسرد لا ح رگا هک درک

: تفگ شرس ناکت لا ح رد هلا ژ و . مدیدنخ

... ملد زیزع نیشب ... ناج ایتوت یدموا شوخ -

ار شیادص نورد شغ و لغ تسناوت یم یقمحا ره
. دهد صیخشت

: دش دراو یگزمشوخ رد زا مه دوعسم

؟ نزرهاوخ یروطچ -

یادص هنیک هلا ژ یادص شغ و لغ هزادنا هب اال متحا
: متفگ یتقو دوب ادیوه مه نم

... امش فطل هب مبوخ -DONYAIE
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هتسهآ یادص هک مدرک یم ور و ریز ار میاذغ
: مدینش مشوگ کیدزن ار دوعسم

... نک رکف مکی مگ یم -

مهاگن . مدرک شهاگن بجعت اب . مدرک دنلب ار مرس
مه یمکو . مدیسرت مه یمک شتسار . درک یمن

؟ درک یم ار راک نیا یتأرج هچ اب ... هتبلا بجعت
هاگن یلو ، دوب هدرک زارد بآ چراپ هناهب هب ار شتسد

. دوب نم تروص هب شا هریخ

هناهب هب و درک رپ ار شناویل بل هب دنخشین
شک نم تمس هب ار شندب هرابود چراپ ندنادرگرب

: داد

شپت تسین هگید سک رادید ناجیه زا ینئمطم -

؟ تبلق

. درک هراشا شدوخ هب نییاپ هب ور هاگن DONYAIEابو
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شا یتفع یب و تحاقو . دوبن نم بش بشما اعطق
ار منهذ دوش قفوم هک ردق نآ . دزیم مه هب ار ملا ح

هتشذگن یا هقیقد زونه . دنک رود شراک و دایص زا
: دش مخ نادکمن نتشادرب یارب راب نیا هک دوب

نوا اب شیپ تعاس هی هک هینوا رطاخ هب مدیاش -

؟ موه ، نوریب دز تنوخ زا بارخ لا ح و هلجع

یمن نییاپ میولگ زا یزیچ و دوب هتسب هک مناهد
و دوش جلف مه متسد یتح دش ثعاب وا اما . تفر
اب و دراد هگن ساالد باقشب نورد ار ملا گنچ دناوتن

. دتفیب باقشب لخاد یدب یادص

هدید ار ما هناخ زا دایص نتفر نوریب هک دوب اجک وا
متفگ یا هتسهآ " دیشخبب " . مدرکن دنلب ار مرس ؟ دوب
مه ار قشاق لا گنچ زج هب راب نیا مدرک یعس و
هقلح دوعسم یولگ رود هب ار نآ ات مریگب DONYAIEتسد
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... منکن

دنت تبلق زونه هک هشاب هدوب دیاب ینیریش هسوب -

... هنز یم

. دنادرگ یم رب شیاج رس ار نادکمن تشاد

... مزیزع تسه نودکمن اجنیا -

. دوب شونهب یادص

یترارح تسناوت یم دیاش ، درک یم تقد یسک رگا
رگید دوعسم . دنیبب ار دزیم نوریب میاه شوگزا هک
نوریب وا ؟ مدوب هدش شراتفرگ هک دوب یتبیصم هچ

هدرک اشامت ار نامیاه هظحل هظحل ، هن ار دایص نتفر
... دوب

و . مسرب هجیتن هب . منک رکف . منک زکرمت مدرک یعس
رون قشاع هک مدرک تنعل ار مدوخ هیحور تیاهن رد
مادک چیه مدوب هتشاذگن ... اه هدرپ فلا خم و مدوب

. دنشاب هتشاد هدرپ لا ه یدق یاه هرجنپ DONYAIEزا
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دنلب ار مرس . مراد هگن ریز ار مهاگن متسناوتن راب نیا
یمن مه وا . درک یم مهاگن هریخ دایص . مدرک
شیاه هاگن هب تبسن یسک دیسرت یمن ؟ دیسرت

؟ دوش ساسح

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یم رتشیب رگا . منک لمحت نآ زا رتشیب متسناوتن
تساسحا و راکفا موجه زا مدرک یم شغ ای DONYAIEمدنام
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دایرف ای ، مدرک یم لمحت متشاد هک یراشف و یفنم
. مدرک یم اوسر ار درم ود نیا و مدوخ و مدز یم

: متشاذگ مباقشب لخاد ار لا گنچ و قشاق

! ناج هبزور -

یم کال هک داتفا یم قافتا رتمک ال ومعم زیم نیا رس
نیب رد یگرزب شنت ای شلا چ رگم . دوش لدب و در
توکس و شمارآ رد اذغ تاقوا رتشیب ... دوب یم

رد مه رود همه نآ زا دعب یتعاس و دش یم فرص
زا مه بشما . دندز یم پگ و دنتسشن یم ییاریذپ
ار هبزور یتقو مه نیمه یارب . دوب اه بش نامه
مشچ و دندرک دنلب ار ناشرس همه ابیرقت ، مدرک ادص

. دنتخود نم یاه بل هب ار ناش

؟ مرب دوز نم رگا یش یمن تحاران -

: دیسرپ بجعت و ینارگن DONYAIEاب
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؟ ارچ -

... مباوخب هرتهب مرظن هب ... ما هتسخ -

... هک یدروخن یزیچ -

... مدروخ دایز هنارصع ... هک یدید -

... دیایب رظن هب سمتلم و هتسخ مهاگن مدرک یعس
: دیسرپ میاه مشچ هب ین ال وط یهاگن زا دعب

امرس ... یدوب بوخ هک بورغ ؟ یبوخ ینئمطم -

... یشوپ یم مک سابل ؟ یشاب هدروخن

زور نیلوا باوخب و روخب هام هی دعب ... مبوخ هن -

... مکی مدش هتسخ ... دوب میراک

: تفگ یا هرابود قیمع هاگن زا دعب

هک شخبب ... یتحار هک روط ره ... مزیزع هشاب -

... یدش تیذا ... مدرک رارصا

بوخ ملوق هب . متفر شتمس هب . مدش دنلب اج زا
... مدوب هدرکن DONYAIEلمع
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و متخادنا شندرگ رود ار متسد ، مدیسر هک شرانک
: متفگ و متشاک شا هنوگ یور یا هسوب . مدش مخ

... مدش لوقدب هک دیشخبب -

شونهب ای هلا ژ متشاذگ یمن ، مدوب رگا مه هدرم
وا و نم نیب یا هلصاف دنناوت یم دننک لا یخ

یم نم هک داتفا یم ینامز اهنت هلصاف . دنزادنیب
... شمتساوخ

. تخادنا دوب شا هناش یور هک مدعاس رود تسد
: درک یف تال ار ما هسوب . دنادرگرب ار شرس

... باوخب ورب ... ینم رمع وت -

: متفگ عمج هب ور و مدرک فاص ار مرمک

رتشیب منوت یمن دیشخبب ... ریخب یگمه بش -

... منیشب
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ار دایص یادص نم نایم نآ و تفگ یزیچ یسک ره
: مداد صیخشت همه زا رتشیب

... تمنوسر یم -

؟ دناسرب ارم هک ایند رس نآ مورب متساوخ یم رگم
نیرخا ناونع هب یتح . مهاوخب هک دوبن یزیچ نیا

... زیچ

. متشگ لح هار لا بند نکمم تلا ح نیرت عیرس اب
لخاد هک داتفا دوبهب قشاق و لا گنچ هب مهاگن

رانک ار هباشون ناویل شدوخ و دوب اهر یلا خ باقشب
. داد یم ارم ریخب بش باوج و دوب هتشاد هگن شبل

نوا اب ... هدش مومت دوبهب یاذغ ... تسین یزاین -

... روخب وتاذغ امش ... مریم

، مراد هارمه هب یزاین هچ متسناد یمن مه مدوخ
اهنت ار ریسم نیمه شیپ تعاس مین زا رتمک DONYAIEیتقو
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. دیسر منهذ هب هک دوب یهار اهنت اما . ما هدمآ

رد و داد یم ناکت ار شرس مفرح دییات یارب دوبهب
هک دیشک یم رس ار شا هباشون ندش دنلب لا ح

: تفگ دایص

... تاهاب مرادراک ... منم یاذغ هدش مومت -

: مدیسرپ . دوب هدرک ریگ شرپ همین باقشب هب مهاگن

... ادرف یارب هنومب ؟ یراک هچ -

یاه ینیمز بیس زا ار مهاگن دش مامت هک ما هلمج
مهاگن ممصم ... مداد شتروص هب و مدنک شا همیق
شیپ یتعاس تشحو و تهب نآ زا یربخ . درک یم

... دوبن شتروص رد مه

... همنرت تتسود یاراک درومرد -

منرت هب اروا هکنیا زا مدش نامیشپ هظحل نامه
هیثرا و شدوخ یقوقح یاهراک ات مدوب هدرک یفرعم

ار ، تشاد ار شسیسات دصق هک یزکرم هتبلا و شا
... دراپسب وا DONYAIEهب
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؟ ادرف هنومب -

رارف سناش ، مدش یم رادیب دوز حبص ادرف رگا اعطق
. دوب باال مندرک

رکف نارگن رگید ، مورب رگا ادرف مداد لوق مدوخ هب
متشاذگ یم ... مشابن یرگید سک چیه و گرزب اقآ

. دنا هداد یرارف ارم دننک رکف

... منک یمن تتیذا ... ههاتوک یلیخ و بجاو -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... رارق یب ... ضغب رپ ... ریگلد ... ینابصع ... نیگمغ
یرارق قبط اما ، مدوب و... ... نامیشپ ... هتسکشلد

نابز رب یا هملک چیه ین ال وط هقیقد دنچ ات هتشونان
. دماین ناممادک چیه

فارطا یاه غارچ رگید حاال . متشاذگ ناویا یور اپ
رگا . متسب مشچ راجزنا اب . دوب نشور مه نم هناخ

روط نیا ییانشور نیا مه لبق یتاعاس
تمسق نیا رس رب ار شا هیاس هنادنمتواخس

ندید زا نم ؛ داتفا یمن قافتا نآ دیاش ، دوب هدنارتسگ
یمن نیمز یور تشپ زا و مدیسرت یمن یکیرات رد وا

سابل و مدرک یمن فعض درد زاو سرت زا . DONYAIEمداتفا
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دیاش و درب یمن هناخ ات ارم وا . دش یمن یلگ میاه
رگا . تفر یم و دز یم ار شفرح رد یولج اج نامه
منت زا ار نم وتنام دوبن زاین ، دمآ یم هناخ لخاد مه
نآ . دید یمن ار مسابل حاضتفا تیعضو و دروآ رد

رود شنتخادنا یارب هک متشادن مه وتپ هب زاین تقو
اج نامه مه دعب و دنزب وناز مرانک ، نم یاه هناش
رطع نآ ریسا مه نم تقو نآ . دنامبو دوش ریگاپ

تفرگ یمن لکش هسوب نآ مه دعب . مدش یمن یشحو
تمس هب هک یتمرح یب تسد دش یمن شدمایپ و

. درک هراپ هراپ ار مبلق و دش زارد میگنارتخد و حور

مرش زا یلا خ هاگن نآ بشما ، رت مهم اه نیا همه زا و
نیا ... مدید یمن دوعسم تروص رد ار فرح زا رپ و
قافتا تمسق نیرت کاندرد و نیرت تخس رخآ تمسق

متسناد یمن ؛ دوب هداتفا هسوب کی اب هک دوب ییاه
دوعسم رس رد هک یرکفت اب و هاگن نآ اب نیا زا دعب

. منکب دیاب هچ دوب هتفرگ لکش
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درک فقوتم ارم میوزاب نتفرگ اب و دمآ یتسد یتقو
. مدرک شا همیمض مه یدنب مین غیج . مدیرپ اج زا

: درک مهاگن داشگ ییاه مشچ اب

؟! ایتوت -

دهاوخب ملد دش یم ثعاب شیاه مشچ نورد مغ
اال متحا . مروایب ناشرد هقدح زا و مزادنیب تسد
روط نآ هک دید یمن سرت نآ قحتسم ار شدوخ

دوب هدرک ادص ار ممسا تهب اب نانچ . درک یم مهاگن
نیا یارب دیاب مدرک رکف مه مدوخ یا هظحل یارب هک

یشومارف شلیلد اهنت هک یسرت . مشاب هدنمرش سرت
. دوب اجنیا رد مدوخ زا ریغ یسک روضح

؟ هیچ -

هز دایرف مه نیمه یارب ... هرخرخ ات ؛ مدوب رپ
... DONYAIEمدوب
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؟ ینک یم یروج نیا ارچ -

نایم روک هرگ کی هب لیدبت شیاه مشچ یخارف
... دوب هدش شیاهوربا

زا یاوخ یم یچ ؟ ملا بند یدموا یدشاپ یچ یارب -

؟ منوج

منرت یقوقح یاهراک هک میتسناد یم بوخ ود ره
مسا هب یزیچ رشب شیپ لا س یلیخ . تسا هناهب

و تشاد ار منرت هرامش وا و دوب هدرک عارتخا نفلت
. دوبن ناشنیب نم یربماغیپ هب یزاین

... مدموا -

عطق ار شفرح وا اما ، مدوب هدیرپن شفرح نایم نم
میاه مشچ هب یرگ وج و تسج و رکف رپ هاگن . درک

تسد شیاه مشچ هب ندرک هاگن زا مه نم . درک
. DONYAIEمتشادنرب
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هگا مگب متساوخ یم ... یهاوخ ترذعم مدوب هدموا -

اما ... ماوخ یم رذع مدرک تتیذا هگا ، تمدنوسرت
ور هسوب نوا مه وت هک مدرک سح نم ایتوت

یمن ... شیتساوخ مأوت هک منئمطم ینعی ... یاوخیم
... یتسه ینابصع متسد زا ردقنیا ارچ ممهف

ار هسوب نآ هک نم هب تنعل ... مدوب هتساوخ
نیا اب . دتفیب قافتا مدوب هتشاذگ و مدوب هتساوخ

. داتسرف اوه هبو درک دود ار متینابصع همه شفرح
. درک رپ گرزب یدیما ان کی اب مه ار نآ یاج

ولج هک مندرگ یتح ، میاه مشچ ، مدنت یاهسفن
هب ، موش قارب شتروص رد بوخ ات مدوب هدیشک

تلا ح نآ زا مه میاه تشگنا . دنتسشن بقع یا هیناث
ناشعضوم زا ینآ هب ؛ دندمآ رد هدرشف و درک هرگ

وا کف یور تساوخ یمن ناشلد رگید و دندمآ هاتوک
یارب یرگید یاج لا بند دیاب اال متحا . دنیایب دورف
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هک یریوصت کف یور دیاش . دنتشگ یم ندمآ دورف
تلا ح نآ زا مندب همه . تسشن یم هنییآ لخاد

. دشن هن ، سکلیر اما ، دش لش و دمآ رد ضبقنم
اب و هفافل رد ار تقیقح . متشادرب بقع یمدق

هداد هزاجا نم ؛ دوب هدیبوک متروص هب مامت تراهم
. دتفیب قافتا نآ مدوب

: مداد شیاه شفک هب ار منامیشپ هاگن

... شمتساوخ ... هتسرد -

یاپ نم . دوب هدنامن نتفگ یارب یرگید فرح
یمن زگره ، ناشرارکت اما ؛ مداتسیا یم میاهاطخ
هیضق هک مه یزور ، مدوب هک رت نس مک ... مدرک

اب ، تفر ول اقآ دمحا یلا قب زا نامکچوک یاه یدزد
و مدرک فارتعا مهابتشا هب نیتم یولج ، نحل نیمه

دناب رکفتم زغم اردص لوق هب هک مدرک لوبق
اما . مدیرخ ناج هب ار شبقاوع و ما هدوب نامکچوک

... مدرکن شرارکت زگره
DONYAIE

M
AM

NOE



ار ما هناخ هار و مدیخرچ و مدرکن شهاگن رگید
هام کی ات تفگ نیتم یتقو مه زور نآ . متفرگ شیپ
رد و ، اه هچب اب و مورب نوریب هناخ زا مرادن قح
هتشاذگ توکس رد ، منک یزاب هلحم یاهرسپ اب لصا

. مدوب هتفر و

لا بند زونه . دندوب هدشن مارآ زونه میاه تشگنا
هب ار مدوخ رتدوز دیاب . دنتشگ یم دورف یارب ییاج
مشخ نیا متسناوت یم مه دیاش . مدناسر یم هنییآ
طخ دنچ هب لیدبت لر تنک و شی پاال یمک اب ار منورد

هدنهد رازآ یاه سح نیا زا موش اهر و منک رعش

... ایتوت -

... مداتسیان

... مأوت اب ایتوت -DONYAIE
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هرابود . مداتسیا هرابود . دش هدیشک متسد هرابود
... تفرگ رارق میور هبوروا

ناکت تدش اب ار متسد عیرس قوف شنکاو کی اب
: دشکب رانک ار شیاه تشگنا ات مداد

... یتنعل نزن تسد نم هب -

: دوب نم دایرف زا رتدنلب شدایرف

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ماهاب فرشیب سوهلا وب هی لثم ... ایتوت وش تکاس -

ح نکن یعس ... متسین لا غشآ و زره نم ... نکن راتفر
... ینزب مه هب مدوخ زا ونم لا

مه هب رتشیب ارم لا ح تفگ یموا هک یا هلمج ره اما
هب هراشا تفگ یم هک یا هلمج ره . مدوخ زا ؛ دز یم

... تشاد مدوخ یتسس

یزیچ رگید مه وا ... مدرک شیاشامت فرح یب
. تفگن

نیرتکچوک ، میاه مشچ یاشامت یارب شیروبص نیا
فقوتم و ندروآ ریگ یارب شا هلجع اب یا یراگزاس

هاگن زج یراک مدش نئمطم یتقو . تشادن نم ندرک
: متفگ ، درادن میاه مشچ هب ندرک

... ریخب بش ... دایص ما هتسخ اعقاو نم -
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هناش تمس هب راب نیا . دروآ شیپ ار شتسد هرابود
. مدیشک بقع ار ما هناش ، بقع هب مدق کی اب ... ما
شیاه مشچ هب هریخ شیاه مشچ و اوه رد شتسد
هاگن رد ار یدیما ان متسناوت یم حاال . دندش کشخ

: درک میادص زجع اب و دوب هدش هف کال . منیبب مه وا

... منک یم شهاوخ ! ایتوت -

یرتشیب یاه هلمج متساوخ یمن . متفگن یزیچ
مدب مدوخ زا رتشیب و رتشیب دوش ثعاب هک مونشب

. دیایب

مرس . متشادن مه ار شیاه مشچ هب ندرک هاگن بات
تسد ندش تشم مه هلصف بال . متخادنا نییاپ ار

. مدید ار شیاه

متساوخ یمن ... منک تتیذا متساوخ یمن -
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... ماوخ یم ترذعم ... تمنوسرتب

، هدمآ شنتفگ یارب تفگ یم هک ار یفرح هرخ باال
... تشاد یم رب مرس زا تسد دیاش . تفگ

... منود یم -

یم رت هدرشف و رتدیفس هظحل ره شیاه تشگنا
. دندش

متساوخ یمن ... نکن دب وملا ح ... نکن یروط نیا -

... نک لوبق ومیهاوخرذع ... منک نیهوت تهب

ناشدوخ راشف ریز شیاه تشگنا مدیسرت یم
. مدرک دنلب درس . دننکشب

مدوخ ریصقت ... ریگن نادجو باذع ... منود یم -

... دوب

... یه -DONYAIE
M

AM
NOE



... شباطخ عون نیا دوب بجعت رس زا

... نم -

تشم یور مهاگن مهزاب نم و درواین ار " نم " همادا
روط نیا ار وا هک دوب راب نیلوا . دندروخ رس شیاه
و نئمطم هشیمه . مدید یم فیلکت بال و لصاتسم

... شمدوب هدید شوهاب

. مدش راتفرگ مهزاب و . داتفا قافتا تلفغ کی مهزاب
مرگ مرح نایم رد هن و اه مشچ نایم هن راب نیا

مرود هب کاندرد هک ششوغآ نایم رد ... شیاه سفن
... دش هدیچیپ

ونم ... منک نیهوت تهب متساوخ یمن ادخ هب -

... شخبب ونم ... ایتوت منک یم شهاوخ ... شخبب

و شوهدم صاخ رطع نآ متشاذگن اما راب نیا
راشف و متشاذگ شیولهپ یور تسد . دنک ما هراچیب
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: مداد

... نک ملو -

یمن تلو یدیشخب ونم یگن هک یتقو ات ... منک یمن -

... منک

مه ات رازه رازه . دشاب فارطا نیا دوعسم دوب یفاک
رد هک ییاه یلا قاب متسناوت یمن مدروآ یم رخ هک

ار مدوب هتشادرب و هتشاد و هتشاک هیناث دنچ ضرع
رد شرکفت متسناوت یمن هروج چیه رگید . منک راب
ناهد نآ متسناوت یمن رگید منک عمج ار مدوخ دروم

. مریگب لگ ار شزره

: مدز دایرف نازرل و راچان

... نک ملو ... تمدیشخب هشاب -

... لد هت زا ... هن یروط نیا -

یرکف هچ هنیبب یکی ... دایص نک ملو ؟ یدش هناوید -DONYAIE
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مک وت مشیروج نیمه ... نک ملو ؟ هنک یم شدوخ اب
... نم مداتفین یرسدرد

شا هنیس یور هک ار میاه تشم و درک اهر ار منت
: دوب هدرک مخا . تفرگ ار دندمآ یم دورف

؟ یچ ینعی -

. دوب هجیتن یب هک ؛ منک دازآ مه ار متشم مدرک یعس

نوا مداد هزاجا مدرک هابتشا راب هی ؟ یچ ینعی یچ -

ارچ ... هنک یم هابتشا مدآ یلو ... تسرد ، هتفیب قافتا
نم ... هشاب ؟ ینکب وراک نیا یراد هزاجا ینک یم رکف
ور هسوب نوا طقف یلو ... متساوخ ور هسوب نوا
هن ... وندش یلا متسد هن ... وشرتشیب هن ... متساوخ
وت تافرح ماخ ... وندش راتفر ماهاب هزره هی لثم
ریگرد ترکف مدرک یم رکف ... مدوب هدش هاگشیامن
اب هرارق مدرک رکف ... تنت نییاپ هن هدش DONYAIEنم
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ملو ... تمسج اب هن یسوبب ونم تحور اب ، تساسحا
... متسین هزره نم ... نک

تسرد ... تنهد وت مدزن اتوش هفخ ... ایتوت وش هفخ -

... نزب فرح

یم هدرشف مه هب هک مدرکن شیاه نادند هب یهجوت
. دندش

... نک ملو -

نآ زا هک یراک امتح ، داد یم همادا رتشیب یمک
شیپ نتخیر کشا ؛ مداد یم ماجنا ار مدوب رفنتم

... یسک

؟ یداتفین یرسدرد مک وت مشیروج نیمه یچ ینعی -

مدرک یمن ال قت رگید . مدوب هدش هتسخ و لصاتسم
نوریب شیاه تشگنا نایم زا ار میاه DONYAIEتشم
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: مدش دراو سامتلا رد زا شیاج هب ... مروایب

یم ... نک ملو منک یم شهاوخ ... تفرگ درد متسد -

... مرب ماوخ

لوا هلمج نامه زا دعب هلصاف بال شیاه تشگنا راشف
. دیزراین یزیشپ میاه فرح مود شخب اما . دندش مک

ینعی یگب ات ، مراد یم تهگن اجنیا حبص ات هدش -

... تفرح نوا یچ

! دایص -

! ایتوت -

... نک ملو -

... وگب -

... میوگب هک تساوخ یم مکحم و نابرهم و مرن
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لبق دیاب دیاش . دوب نیمه مه راک نیرت تسرد دیاش
نیازا رتراتفرگ زا لبق و لئاسم رتشیب ندروخ هرگ زا

هک یهانگ یب موکحم هب ندش لیدبت زا لبق و ندش
ار زیچ همه ، دنک تباث ار شیاه فرح تسناوت یمن
شا هدازرهاوخ دزمان و نم نیب هک یتاقافتا دروم رد
فرح دروم رد ار زیچ همه . متفگ یم وا هب داتفا یم
یم متشاذگ یم شرانک زا راب ره هک یکیکر یاه

هب شنتفگ زا هک شلا یما دروم رد ار زیچ همه . تفگ
هک شرظن دروم رد ار زیچ همه . تشادن ییابا نم
وا قح رد یفاصنا یب کی مندش ادیپ رید تفگ یم

... هدوب
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... دوعسم -

. دندش مه رد شیاهوربا و کیراب شیاه مشچ
یا هلا ن ؛ دندش تفس مچم رود هرابود شیاه تشگنا

شهجوتم هک دوبن یلا ح رد وا یلو مدرک درد رس زا
... دوش

؟ یچ دوعسم -

مغ زا نم هناچ . دیزرل یم نامود ره یاه هناچ
هراورآ یگدرشف تدش زا وا هناچ و ینارگن و سرتو
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هک یدرم . دوعسم مسا ندروآ زا مدش نامیشپ مد رد
و مسا کی نیمه اب طقف ، مدید یم ملباقم رد نم

ار دوعسم نتشک لیسناتپ ارجام هیقب ندینش زا لبق
رازه ار متخادنا یم هاچ رد هک یگنس رگا . تشاد

؟ هچ دنروایب رد دنتسناوت یمن دنر

؟ ایتوت یچ دوعسم -

... هنک یم متیذا -

رخآ ات متسناوت یمن . مدیلا م منت هب را زیچ همه یپ
لمحت ار دوعسم زاغ کی نم دص یاه فرح رمع

. منک

نوریب شتآ شینیب یاه خاروس زا ؛ دیشک یمن سفن
: داتسرف یم

؟ هنک یم راک یچ -

، مدوب هدینش دوعسم زا هک ییاه فرح یروآدای زا
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. دمآ یم رد تشاد مکشا

... مسرت یم -

؟ ایتوت یچزا -

... ینکن مرواب -

... وگب ... شابن قمحا -

... مدرک شهاگن ددرم

... درک مهاگن هنوگ رادشه

... هنز یمن مهب یبوخ یافرح -

؟ هگ یم یچ -

: متفرگ روتکاف دوعسم کیکر الت مج زا

... مراد یرس و رس وت اب هنک یم رکف -

هدب نیا یاجک ... درجم نم درجموت ... هنک رکف بخ -DONYAIE
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؟ ایتوت هتفگ تهب یچ ؟

نیع رد ال کو نیرت مان شوخ زا یکی دوب هتفر مدای
اج نیا هب دوخ یب دوب هتفر مدای . تس یناوج

... هدیسرن

هنوت یم هنک یم رکف متسه یمیمصوت اب نوچ -

... هنک باسح مور داوخ یم شلد هک روطره

؟ هتفگ تهب یچ -

... متسد دایص -

و هتفرگ شبات یب ناتگشنا نایم ار مچم تدم مامت
هگن شا هناش کیدزن ییاج ، شدوخ هنیس یور
نازیوآ وا زا ابیرقت درد تدش زا نم و . دوب هتشاد

... مدوب

: درک یجه دایرف اب ار DONYAIEممسا
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؟ ای .. یت ... وت -

نئمطم رگید حاال ... مدیسرت یم شدوخ زا حاال
نم و دنکشب شناتگشنا ریز مچم ناوختسا رگا مدوب
تس ییاه فرح طقف مهم شیارب مه مریمب درد زا

... ما هدینش دوعسم زا هک

... مگب منوت یمن -

؟ هتفگ یچ تهب هگم -

دیاش هک ار ییاه فرح مدروآ یم نابز هب روطچ
نآ رتمک ناشباوختخر رد مه یسنج یاهرنتراپ یتح
نتفگ یارب متشگ یهار لا بند . دندروآ یم نابز هب ار

... مداتفا منفلت دای ؛ ناشمیقتسم ریغ

... هدروآ اجک زا ونم هرامش منود یمن -

؛ میدرک یم یگدنز هداوناخ و هناخ کی رد ابیرقت
... نم هرامش ندروآ ریگ دوبن تخس DONYAIEاملسم
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؟ تساجک تیشوگ -

... مدرک کاپ وشامایپ رتشیب -

ییاهزور یادرف تسرد ، اه هبنش ارثکا هک ییاه مایپ
یم ، مدش یم رادیب حبص یتقو ، مدید یم ار وا هک
هدش هداتسرف میارب بش همین هک ییاه مایپ . مدید

هداتسرف نامز و اوتحم هک ییاه مایپ . دندوب
یاوه و لا ح رد دوعسم دنداد یم ناشن ناشندش

. درب یم رس هب یکانسرت

: تفرگ مربارب رد ار شتسد و درک اهر ار متسد

... تیشوگ -

ورف مهزا مدعاس یاه ناوختسا مدرک سح
یم فعض و درد تدش زا متسد ود ره . دندیشاپ
. مدوب هدرکن هیرگ هک دوب نیا مهم اما . DONYAIEدندیزرل
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دش ثعاب ، دوب هتسشن شیاه مشچ رد هک یا هدارا
ما یدوه بیج لخاد ار متسد هناچ و کچ یب
هدرواین شنوریب مبیج لخاد زا لماک زونه ... مربب
شنوریب متسد زا و تخادنا گنچ بیکشان هک مدوب

هب شتراتسا همکد ندز زا دعب هلصاف بال یلو . دیشک
: شتفرگ متمس

... نزب وشزمر -

زا شندش هدیشک نوریب هرابود زا لبق و مدز ار زمر
مداد صیخشت ار سحن هرامش نآ میاه تشگنا نایم

هدزای ددع ، مایپ نوکیآ رانک و دوب هحفص یور هک
. دوب هدش کح

مسابل یاه نیتسآ و مدرک اهر شدوخ لا ح هب ار وا
متسد چم یور درد همه نآ لیلد ات مدز باال یمک ار
هب و دوب هدش زمرق یکانتشحو زرط هب . منیبب ار
یدیفس یور ار وا یاه تشگنا یاج دش یم یتحار
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یم متسوپ دب تیصاخ هب هجوت اب . دید متسوپ
؛ مشاب نارگید یارب یا هناهب رکف هب دیاب هک متسناد
نآ یاج هدنیآ رد هک یکانتشحو یدوبک هیجوت یارب
یاه ناوختسا هک دوب بیجع . تفرگ یم ار یزمرق

... دنا هدشن درخ زونه مچم کیراب

... ورامایپ نیا هتقو دنچ -

یتح ، نم چم هزادنا هب شتروص . مدرک دنلب رس
یور هک دوب شناریح هاگن یلو . دوب زمرق نآ زا رتشیب
رد هک یلیابوم زا شهجوت و هدرک ریگ متسد چم

. دوب هدش بلس دوب شیاه تسد

! ایتوت -

شیارب ار لیابوم زمر و متشادرب بقع هب یمدق
: متفگ هک دیایب ولج تساوخ ... مدرک رارکت

... راذب ماهنت -DONYAIE
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صیخشت ار ناجیه شیادص رد ندش هتسب زا لبق
: مداد

... منک یم شتسرد -
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سیخ میاه سابل همه ابیرقت ، مدش دراو یتقو اما ،
زا یتح و دوب هدش میلست رگید مه دیشروخ . دندوب

. دوبن یربخ مه شرخآ ناج مک یاه هعشا

باتک هفاک نیا هب دورو ضحم هب هک یزیچ نیلوا
یاه فیط اب هک دوب یا هتشون راوید ، یدید یم

و زیم همه . دوب هدش هتشون اه گنر زا یفلتخم
. دندوب یلا خ یکی زج اه یلدنص

زا یعیسو فیط اب ؛ مداتسیا هتشون راوید یور هب ور
ادیپ همادا اه یبآ هداوناخ اب ، هدش عورش شفنب گنر
هب ، یجنران و درز و زبس فیط زا رذگ اب و دوب هدرک

. دوب هدش متخ زمرق گنر

شرورم رگید راب دوجو نیا اب . دوب مدوخ یاهراک زا
؛ مدرک

رگا دش یم رتابیز رایسب ایند : تفگ یم ولماش
... دندوب دقتعم تیناسنا هب نید یاج هب اه DONYAIEناسنا
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تیناسنا ... نایدا همه یارو تس یزیچ تیناسنا
تیناسنا ... درادن اعد و هزورو زامن ، تس ینابرهم

هیده ینیگمغ کدوک هب هک تسا دنخبل کی یهاگ
... دینک یم

-سالم...

: مدز دنخبل . متشگرب

-سالم..

... یدش سیخ -

ملا ش یاه هشوگ زا هک ناراب یاه هرطق هب یهاگن
: متخادنا ، درک یم هکچ

... یلیخ هن -

. دمآ ولج یمدق . دیدنخن

... یش یم سیخ -

. تخادنا مرمک رود ار شیاه تسد . درکن DONYAIEیهجوت
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شیاه هناش رود ار میاه تسد تخس و تفس
یدوبک . شمدوب هدیدن هاگشیامن زا دعب زا . مدیچیپ
دایرف و اه کشا . دندوبن اجنآ رگید شتروص یاه

. مدرک هفخ وا هناش هب مناهد ندرشف اب ار میاه

میاه مشچ هب ار شرامخ و شوهاب هاگن . میدش ادج
... درک ناشیور وریز تقد اب و تخود

... منک نوزیوآ رایبرد وتوتنام -

شتسد هب ار وتنام ... شیاه ندیسرپن و دوب اغوغ
. مشکب رت نییاپ ار مکزان پگ مدرک یعس و مدرپس

مرگ مرایم وسرپسا هی االن ژ... افوش رانک نیشب -

... یشب

هرجنپ یولج هک یا یلدنصو زیم هب هراشا تشگنا اب
... اجنوا منیش یم : مدرک تشاد رارق رد راوج رد و ،DONYAIE
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: تفرگ ریخات اب ار شهاگن

... هشاب -

هک ار سیخ لا ش . متسشن و مدیشک بقع ار یلدنص
دوب فرع تیاعر یارب طقف ، دوب هدیبسچ میاهوم هب
میاه هناش یور متشاذگ و متشادن شرب مرس زا هک

ناشعاضوا یمک ات مدیشک میاهوم الی یتسد . دنامب
. دوش رتهب

یتشپ هلوک بیج زا ار یمیدق رفص ود ایکون لیابوم
دوب یلیابوم نیلوا . مدرک هاگن ار شتعاس و مدروآ رد
سال زا ، منک یم رید یتقو ات دیرخ میارب نیتم هک

مین اال متحا روهام یامیپاوه . دوش نئمطم میتم
یارب یسک دوب هتشاذگن . دوب هدیرپ شیپ تعاس
نآ ، شنتفر روصت اب . دورب هاگدورف ات شا هقردب
مهاگن . دیزرل ما هناچ شنتفر نیگمغ و بیرغ روط

هب و متفرگ ، یناوجون یاه لا س راگدای لیابوم زا ار
... مداد نابایخ
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M

AM
NOE



هلا چ بآ ندیشاپ اب ینیشام . دیراب یم زونه ناراب
هنحص . . درک رت سیخ دوب هک ینآ زا ار یرباع یگرزب
هاگن ... اه هدایپ زا اهراوس یربخ یب دوبن یبلا ج
بلا ج یاهزیچ باتک هفاک نیا لخاد اعطق . متفرگ

. تشاد دوجو ندرکن رکف و ندید یارب یرت

زیم رانک هک داتفا یدیدج موب و هیاپ هس هب مهاگن
دنخبل . تشاد رارق رگید هیاپ هس ود و هدنشورف

هدش هتخورف هاگشیامن رد هک دوب ینامه هیبش . مدز
و همشرک تنوف اب " تسین مرس هب ینامسآ " . دوب

روصت اب اما . دوب هدش هتشون رعش هیقب زا رتگرزب
، جاهتبا گنشوه داتسا رعش زا عرصم نیا هکنیا

. دیرپ مدنخبل ، هتشون ار نآ هک تس ییوا لد فرح

رارق میور شیپ کیک باقشب و هوهق کچوک DONYAIEناجنف
M
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. تفرگ

؟ هروطچ -

هداتسیا میور هب ور اغوغ . متفرگ موب زا ار مهاگن
. دوب

... منیب یم تولخ ردق نیا ور اجنیا هراب نیلوا -

... تسین قشاع هک یرهش نیا نکاس اهنت وت اال متحا -

... نوراب ریز ندز مدق یارب نتفر همه هیقب

: مدرک هراشا ، مرس تشپ هب هراشا رس اب

... شمرخب تزا مرضاح -

... هیسک لا م ... راد لوپ اباب -

... متخود شتشرد و هدیشک یاه مشچ ار هب مهاگن
و دوب هدیشک ناشلخاد تراهم اب هک یا همُرس هب و
هک ییاج اهنت اعطق هک دناسر یم نیقی هب ار DONYAIEهدنیبب
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هب و ... تسوا یاه مشچ ، دوش یم ادا همرس قح
زبس یرسور ریز زا هک شدعجم هکلب ، رف هن یاهوم
اهر هنیس یور شا هشوگ ود هک یدنلب گنر شوخ

هرذ هک ، شمسا اهنت هن . دندوب هدرک نایصع ، دوب هدش
... دوب اغوغ شدوجو هرذ

و هدمآ رد لکش یبلق تلا ح نآ زا هوهق یور یامِرِک
ار ناجنف تایوتحم زا یا هعرج . دوب هدش هدنکارپ

.. . مدیشون

... هسانشیم ور اه هزم بوخ یلیخ تاتسیراب -

... ور اه هوهق -و

؟ دنچ شتمیق -

: تخادنا باال وربا

؟ ماتسیراب -

: مدناخرچ DONYAIEهاگن
M
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... تولبات -
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... متدرگاش نم هتفر تدای منک رکف -

ونم یاتسد االن هنرگو ، یتساوخن ... یدوب یزور هی -

یم الن وج یتشاد تدوخ و یدوب هتسب تشپ DONYAIEزا
M
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... یداد

... مراد تسود رتشیب ور اباتک -

یضار وتیرتشم ... میدج لا ح ره هب ... یراد قح -

... مدب تهب یرتشیب لوپ مرضاح ینک

یارب یک نم ... یسک یارب متفگ ، یرتشم یارب متفگن -

ینوت یم تدوخ ... ممهف یمن ؟ مدرکراک یرتشم
... یسیونب وشرتهب

همه ، متشاد ار وت یاباب رگا مه نم میوگب متساوخ
رس فت مفرح دمآ مدای هک ، مدرک یم یلد ار میاهراک

رادلوپ وا یاباب زا رتمک مه نم یاباب و تس باال
... تسین

نیا املسم ... یمهف یم بوخ میلیخ مرظن هب -

... دایمن نوریب ابیز ردق نیا نم تسد ریززا عرصم
کرد تتشوگ و تسوپ اب ، تلد هتزا ور عرصم نیا وت

... یتشون و DONYAIEیدرک
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لوپ یاوخ یم هک هتسشن تلد هب ردق نیا یتقو -

زا رتهب یلیخ سپ ، یرخب وتدوخ تسد رنه و یدب
... شیسیونب ینوت یم انیا

... اغوغ شماوخ یم ونیمه -

... وت لا -م

؟ سک نوا -

... شرارکت یارب مراد تقو -

... نونمم -

زا رتشیب یلیخ و ... مأوت راکهدب وطخ نیا نم -

... انیا

اب دوبراگزاس . مدیشون ار هوهق زا رگید یا هعرج
یتح ملد هک دوب راب نیلوا اما . میاهزور نیا راگزور

. تساوخ یمن ار یت ال کش کیک کی هب ندز DONYAIEکنخان
M

AM
NOE



تساوخ یم ... اجنیا دوب هدز گنز اردص حبص -

... هن ای هدش تادیپ ارو نیا هنودب

. درک شمغ نابنا هرابود و دنازرل ار ملد اردص مسا
دادعت اما . دوب دایص شیپ ملیابوم هک دوب یزور هس

رد متسد زا ، دوب هدیسرپن ار ملا ح اردص هک ییاهزور
... دیسرپ یمن ار سک چیه لا ح . دوب هتفر

یلا ح هچ روهام نتفر زا دعب تسناد یم بوخ اعطق
حا ات زورید زا تدم همه نیا زا دعب هک منک یم ادیپ
ار هلمج نیا ، مدید یم یکرتشم یانشآ هک اجک ره ال

. مدینش یم وا زا

... تفر روهام -

؟ اجک -

... شردام شیپ -

؟ هشیمه یارب -

. مدرک شهاگن ... دوب مغ و تریح زا یبیکرت DONYAIEشیادص
M
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... تسین مولعم -

. تفگن یزیچ اما . تسشن شیاه مشچ نورد مغ
ینیچ یکبلعن رانک هک ار متسد و درک زارد ار شتسد

شهاگن اب یمک . درشف و تفرگ دوب هوهق ناجنف
.... داد میرادلد

یا هعرج و مدیشک نوریب شتسد نایم زا ار متسد
لبق هقیقد دنچ هب تبسن حاال هک ار یا هوهق زا رگید

نابایخ هب و متفرگ ار مهاگن . مدیشون دوب رت خلت
تسشن مرانک توکس رد یا هقیقد دنچ . مداد کیرات

. دش ناراب یاشامت لوغشم و

... منک شربخ دش تادیپ ارو نیا هگا هتفگ -

. دمآ یمن مفرح ؛ متفگن یزیچ . دوب ندش دنلب لا ح رد

DONYAIE
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ادص ، گنیریج رد باالی زیوآ دعب تعاس مین زا رتمک
. دش دراو اردص و داد

مهرب و مه رد یاه شیر زا یهوبنا نایم شتروص
شسیخ یدوه داشگ و لگ کاله و دوب هدش هدیشوپ

. دوب هدیشک نییاپ شیاه مشچ یور ات ار

اوه نیا رد هک داد یم ناشن شندز سفن سفن
یا هقیقد تسیب - تعاس مین هلصاف ندیود

روک کیفارت رد نداتفا ریگ هب ار اجنیا و هاگشزومآ
. هداد حیجرت

؛ دندوب هدش لا غشا اه یلدنص وزیم زا ییاتدنچ حاال
یاج ؛ دنک میادیپ ات دوبن وج و تسج هب زاین اما

... مدوب هتسشن میگشیمه

شرس تشپ و تشادرب شرس زا ار یدوه کاله
. DONYAIEتخادنا
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و دیوگب یزیچ هکنیا یب ... تسشن میور هب ور و دمآ
. درادرب متروص زا ار شا هریخ DONYAIEهاگن
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دیاب رگا یسک . دوب نم هاگن زارت هدزمغ شهاگن
یم یرادلد دیاب رگا یسک . دوبن وا داد یم یرادلد

و مدوب یرادلد یاوه رد نم هن اما ... مدوبن نم دینش
تسار یرادلد یمک اب دوشب هک دوب یزیچ وا لا ح هن

. درک شتسیر و

نتفگن هب و تخود هشیش تشپ ناراب هب ار شهاگن
رد و مداد هشیش تشپ ناراب هب ار مهاگن . داد همادا

. مدرک شیهارمه نتفگن

اال متحا هک وسرپسا یناجنف توکس رد و دمآ اغوغ
نیا یارب یندیشون نیرت هدنزارب دوب هدش هجوتم
شیپ هک نامه زا کیک یا هکت و ، تسام یاه هظحل

شیولج دوب هدنام یقاب هدروخن تسد نم یور
... تفر و تشادرب ارم یلا خ ناجنف ، DONYAIEتشاذگ

M
AM

NOE



ناجنف و درک اشامت ار اغوغ نتفر توکس رد اردص
هک اقح . درک ندیشون هب عورش و تشادرب ار هوهق

ندیشک همرس قح ندرک ادا رد اغوغ هک ردق نامه
ار یروخوسرپسا قح دوب دلب مه وا ، تشاد تراهم

هرذ هن ، دیشون یم هراب کی ار شا همه و دنک ادا
... هرذ

باوج وتیشوگ دایص تهب مدز گنز شیپ زور ود -

... هشوماخ تیشوگ شمه منوا زا دعب زا ... داد

... دوب هتسکش ار نامین ال وط توکس هک مدرک شهاگن

یم رب ال عف ونیا ... شتسد هدنوم اج میشوگ هرآ -

... مراد

شناشن و هلصاف زیم زا یمک ار گنر یسوط یشوگ
. DONYAIEمداد
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... درک یم هاگن ار میاه مشچ وا اما

؟ ارچ -

... تارب مگیم ... هلصفم شیضق -

رس هتفر باال یاه وربا اب . متفگ یمن هک دوب ملسم
. درک همزمز بل ریز ار " موهوا " و داد ناکت

؟ هنومه -

. دوب هدرک یمیدق یشوگ هب هراشا وربا اب

... هرآ -

هدیرخ یشوگ نیا زا یکی ناممادک ره اهزور نآ
، مداد یم همادا ندرکن هیرگ هب رگید یمک ... میدوب

... دمآ یم مرس یی بال اعطق

ندناخرچ لا ح رد هک ار متسد و دمآ شیپ شتسد
دیشک شدوخ تمس هب و تفرگ ، دوب لیابوم یشوگ

یدوبک هب تریح اب و داد باال ار منیتسآ یمک DONYAIEو
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: درک هاگن مچم رود گنردب

؟ هیچ هگید نیا -

... تسین یزیچ -

... درکن شیاهر هک مریگب سپ ار متسد متساوخ

؟ هیچ نیا یتوت -

نییاپ ار منیتسآ و مدروآ شیپ ار مرگید تسد
: مدیشک

... متفگ تسین یزیچ اردص لا یخ یب -

: تفرگ مه ار متسد یکی نیا

؟ هدرک تتیذا یک ... یراد میکی نیا ور ؟ یچ ینعی -

گنر یدح ات شیاه مشچ نورد مغ و دوب هدش قارب
... دوب هداد مشخ شتآ هب ار دوخ یاج و DONYAIEهتخاب
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؟ هلصفم هیضق نومه هب طوبرم -

: مدرشف بل هارکا اب و لیم یب

... یدودح ات ... یا -

؟ هنک یم تتیذا هراد یک مگ یم ؟ یچ ینعی -

مایبرب شسپ زا منوتن مدوخ هک تسین یزیچ -

... هگید لا یخ یب ... دوب یقافتا ... اردص

.... دوب هدیزرل و هتفر لا ب میادص

دمآ مغ نآ هرابود ، دش ریزارس هک مکشا هرطق نیلوا
هک ار یا یلدنص . دش دنلب . تسشن شدوخ یاجرسو

ما یلدنص تفچ و دیشک رت کیدزن دوب مرانک
ما هناش رود تسد . تسشن شیور . تشاذگ

ام و میدش یم هدنکارپ میتشاد یکی یکی . تخادنا
رس . میشاب ینابصع دیاب یسک هچ زا متسناد DONYAIEیمن
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... متشاذگ شا هناش یور

یاهراک . دوب اهر نانکدقع دعب هتفه . دوب هتفر روهام
و لا ح هب هجوت اب و دوب مامتا هب ور اردص موبلآ
رد و اهرعش دش یم ثعاب هک شیاهزور نیا یاوه
زیچ ، دناوخب دوجو مامت اب ار شیاه ضارتعا لصا
لقادح . دوب هدمآ رد بآ زا یدنسپ ناوج و رشحم
هتفرگ یهاگ هک ییاه وی ال یاه یچاشامت دادعت

نیا هک ، تشاد ار وا یاه گنهآ رزیت مکح و میدوب
. تفگ یم روط

یارب هک ییوم رپ و مه رب و مه رد هفایق نیا املسم
و هنادرم هرهچ اب بیکرت رد ، دوب هتخاس شدوخ
لیدبت یدوز هب ات دمآ یم شکمک هب مه شا هدنزارب
. دوش اهزور نیا حرطم یاه یتیربلس زا یکی هب
هب ار شا هدعو هک یزور ندیسر دوبن رید ارهاظ

زا دعب دوب رارق هک یزور . دوب هداد اهر هب و ام همه
مک مک هک یزور . دتفیب کتلغ یور زیچ همه DONYAIEنآ
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ار شا یراگتساوخ اهر ردپ و دوش رادلوپ و فورعم
رد ییاهر هن رگید هک یتقو تسرد مه نآ ؛ دنک لوبق

ثعاب اه نیا همه ... یا یراگتساوخ هن و دوب راک
. دنامن نتفگ یارب یدیما و یزیچ دوب هدش
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دیاش . دندوب هدش ریخات یعون راچد اه لصف راگنا
و دندمآ یم رید ... جرم و جره و یگتفشآ یعون مه

یم ناشلد تقو ره هکنیا رتهب . دنتفر یم DONYAIEرید
M
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، تساوخ یم ناشلد تقو ره و دندمآ یم ، تساوخ
و هتخادنا اج ار ناتسمز ، زییاپ راگنا ... دنتفر یم

شدوخ لا م ار وا و دوب هدناسر راهب هب ار شدوخ
زا یبیکرت اوه . دمآ یمن دنب شناراب هک دوب هدرک

هتفرشیپ کالس یاه هچب لوق هب و دوب زییاپ و راهب
یم هبرجت ار یدیدج لصف میتشاد ، طخ یشاقن
زا ام زا یلیخ نوچ مه اه لصف مه دیاش . میدرک
دندوب هتفرگ میمصت و دندوبن یضار ، ناشتشونرس

هک یزیچ هب لیدبت و دنریگب هدیدان ار دوخ تیهام
. دنوشب دندوبن

و راخ هظحل کی رد ، دیزو یم حبص زا هک یداب
، دش یم هک ییاج ات . دروآ رد صقر هب ار کاشاخ
دوب هدش دنلب هک یکاخ و درگ ات مدرک کیراب مشچ
کلپ نایم کیراب طخ نامه نایم زا اما . دنکن مروک

داب ؛ منیبب ار نزریپ رس یاه ناکت متسناوت مه میاه
دیزو یم رس تشپ زا وا یارب و ور هب ور زا نم DONYAIEیارب
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هک ییوشبلب نیا رد هک دوب تحار مه نیمه یارب ،
ار شدیرخ خرچ مه و ار شرداچ مه ، دوب هدش اپ هب
هب هک یلا ش هب هریخ . دنک تیریدم ار شراکفا مه و

ناگنل ناگنل و ، دوب هدافا میاه هناش یور داب ددم
. داد یم ناکت رس و دیشک یم ار شدیرخ زا رپ خرچ

. مدرک روبع شرانکزا و مداد شلیوحت یدنخبل

رد شکراپ یاج و ، دوب هتفر روهام هک دوب زور ود
نیشام رد . دوب هدش نم لا م هاگشزومآ یتشپ هچوک
لبق ، دوب هدیباوخ کاخ و درگ هک حاال . مدرک زاب ار
زونه . متفرگ نامسآ هب ور ار متروص ، ندش راوس زا
رد گنت دوب هتفرگ ار شنامسآ اما ، دیراب یمن ناراب

.* شکانمن درس نیتسوپ نآ اب ربا ، شوغآ

و دنخبل ثعاب هک ؛ داتفا ما مژه یور یکچوک هرطق
میاه مشچ متشاذگ . دش ممشچ یزیرغ ندش هتسب

متروص یور مه یدعب یاه هرطق و دننامب DONYAIEهتسب
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نیا هک یدنخبل . دنک رتگرزب ار مدنخبل و دنتفیب
ره و . دیگنل یم و درک یم درد شا هشوگ کی اهزور

ندید هب تداع . دش یم مضغب ثعاب ، دمآ یم تقو
هزور ود یرود نیا اما ، متشادن روهام هزور ره

ار ندوب روهام نودب نم . دیوج یم ار محور تشاد
دلب چیه هک ار ندوب بوخ روهام نودب ؛ مدوبن دلب
یم هفاضا هک ار روهام زا ندش اهنم نیا . مدوبن

اه هاگن ، اردص یاه یقلخ جک و اه ندوب مک هب مدرک
دیرخ یارب زورما هک ییاهر هدز مغ یاهدنخبل و

یم رد بآ زا هدنشک یله هال ، دوب هتفر یسورع هقلح
... دمآ

اما ، متشادن تداع ناشمادک چیه هزور ره ندید هب
ملعم یاهرادشه و روهام منادب هک مدوب هدرک تداع
قرب ، رخاوا نیا و اردص یاه یزاب سخت ، شا هنابآم

حو ... دننایرج رد رهش نیا تسوپ ریز ییاج ، اهر هاگن
... دندوبن فارطا نیا ، اه نیا مادک چیه اال

اب . دوب هدرک مریگلفاغ و هتشگرب دوز هچ یگدنز DONYAIEقرو
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و مدیشک یهآ میگدنز یاهزور نیا یاهدوبمک روصت
... مدرکزاب مشچ

کی . دوبن مناگدید ربارب رد یربا نامسآ راب نیا اما
ندز کلپ یب هک مدید ار گنر یا هوهق هاگن تفج

.... درک یم مهاگن

هچنآ همه مغر عال هکنیا ندیمهف ؛ دوب هدننک دیما ان
.... مدوب شگنتلد ، دوب هداتفا قافتا هک

هتفر هک یناراب زا سیخ یاه مژه اب و توکس رد
مدوب هدید رتمک ؛ مدرک شهاگن ، دش یم دنت هتفر

؛ متسناد یمن ار شراکنیا لیلد و دشوپب ترپسا
رت کیدزن و رت یمیمص و رت باذج ، روط نیا یتقو
ار شتسد کی . دیسر یم رظن هب یرگید تقو ره زا
زاب همین هک دوب هتشاذگ یرد باالی و هدرک ات جنرآ زا

قبط . دوب شا هریگتسد یور مه نم تسد و دوب
میاشامت و دوب هدز رمک هب ار شرگید تسد لومعم
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. درک یم

شتروص زا ار مهاگن ، دنک شرمک زا هک ار شتسد
: دروآ باال ار شتسد . مداد شتسد هب و متفرگ

؟ ینک یم هیرگ ارچ -

تشاذگ یا هرطق یور تسرد ار شتسش تشگنا و
لا یخ دهد مناشن ات ؛ دوبن ربا یاه هیرگ لصاح هک

درک هیرگ ناراب نایم دوش یم هکنیا روصت هدوب ماخ
. دشن اوسر و

؟ ینک یم راکیچ اجنیا -

مشچ هب هرابود و تفرگ کشا هرطق زا ار شهاگن
: داد میاه

؟ یروهام گنتلد -

... متخادنا هناش هدرک DONYAIEمخا
M
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یروخیم امرس هک ینومیم نوراب ریز یروط نیمه -

... هگید

و من من . دوبن دنت مه یلیخ ناراب ، حبص الف خرب
، درک بلج ار مهجوت هک یزیچ اما . دیراب یم بسچلد

. دوب میگدروخ امرس هب تبسن شیهاگآ

مه هب مه تفگ یم ... دوب تنارگن هبزور بشید -

... یدروخ امرس مه و یا هلصوح یب و هتخیر

؟ ییاجنیا االن نیمه یارب هک یگب یاوخ یمن -

... هن -

نوریب یتقو و دربش تکروا بیج لخاد ار شتسد
: دوب شیاه تشگنا نایم نم لیابوم دروآ

نودب زور راهچ منیب یم هک یتسه یرتخد نیلوا -

... هنومب هدنز هتسنوت DONYAIEلیابوم
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با ار شتسد هک مریگب ار یشوگ ات مدرب باال ار متسد
اب شبیج لخاد لیابوم ندنادرگرب زا دعب و درب رت ال

. تفرگ ار مدعاس شرگید تسد

؟ ینکیم راکیچ -

ث ناوخا یدهم زا نم غاب رعش زا یتیب هب هراشا *

: هنیا تیب لصا ... ثلا

نا اب ربا شوغآ رد گنت هتفرگ ار شنامسآ
شکانمن درس نیتسوپ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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زا هک روط نامه ار مدعاس ضوع رد و تفگن یزیچ
هک یمدق زا دعب و دیشک ، دوب هدش ات باال هبور جنرآ
مه دعب . تسب ار نیشام رد ، مرادرب درک مروبجم

هب ار مدق کی نامه درک مروبجم و دمآ ولج یمدق
میور هب ور . منک هیکت نیشام هندب هب و مورب بقع

: نتفگ اب ار شا هریخ هاگن و داتسیا

... دوب هدز گنز اردص بشید -

... درک لیمکت

تسد کی اب ار ود ره و تفرگ مه ار مرگید تسد
همادا مشوپور نیتسآ نداد باال حاال رد و تشاد DONYAIEهگن
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: داد

اعد مرب تفگ ... درک مراب دموا رد شنهد زا یچ ره -

... هنک مادیپ هنوت یم اجک یتفگن هک وت نوج هب منک
ای هشاب یرفک تاتسد یدوبک تباب تسنود یمن

... تمدیسوب نوچ

... اردص تسد زا مدیشک ناما

؟ تمدیسوب نم هک یدرک فیرعت شارب یتفر -

میدوب هتسشن اغوغ باتک هفاک رد هک زورید
هک ار لصفم هیضق نآ همه دوب هدرک مروبجم
فیرعت شیارب ، مدوبک یاه تسد هب دوب هدش یهتنم
رد وا و مدوب هدرک فیرعت هتسب رس مه نم . منک
هداد شوگ رخآ ات یدنت شنکاو چیه نودب شمارآ

ار شا هناخ ای رتفد سردآ دوب هتفگ مه دعب و دوب
وا زا هک یتخانش اب هک دنزب فرح وا اب دورب ات مهدب

. مدوب هدرکن ار راک نیا ، DONYAIEمتشاد
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... هتشاد قح -

یور و دوب شیاه تسد زا یکی نایم متسد ره حاال
و نییاپ هبور مه شهاگن . درک یم شزاون ار اهیدوبک

. دوب میاه متسد یور

... نایم رظن هب دب یلیخ انیا -

: مشکب ار متسد مدرک یعس

... هش یم دوبک یا هبرض نیرتمک اب و هدب متسوپ -

شیاه شزاون زا تسد هن و درک اهر ار متسد هن
... تشادنرب ندز لد زا تسد مه نم لد . تشادرب

ره هب یراشف اوه یب هک دوب متروص هب شهاگن
یظیلغ و دنت " خآ " و مدیرپ اج زا . درک دراو متسود

ار شناتشگنا راشف دوز یلیخ . دیرپ نوریب مناهد زا
. درک هرابود شزاون هب DONYAIEلیدبت
M
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... تسداس هیدوبک هی زا رتشیب هک ارهاظ -

سفن راس رسدرد رطع مه زاب و دوب هدمآ رت کیدزن
هب رشیب ار متشپ .... درک یم رپ ار مماشم شنت و اه
زاب .. . دوب چیه مش تال لصاح و مدرشف نیشام هندب

: مشکب بقع ار متسد مدرک یعس مه

... ینک یم شگرزب یراد ... دایص لا یخ یب -

تمس نآ هب ار مهاگن . دمآ یرد ندش زاب کیت یادص
: مدینش و مدنادرگ

ینوتن زور دنچ نیا وت هدش ثعاب هک یزیچ -

گرزب هب یزاین هک تسه گرزب یا هزادنا هب یسیونب
.. هشابن نم ییامن

هک تس یزور دنچ هک دناد یم اجک زا هکنیا درومرد
ناراب رد متسناد یمن و متشادن یرکف ، ما هتشونن

وضع صقن ای درد اپ هک ار یکی تسناوت یم زیچ DONYAIEهچ
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نز نامه اما ، دشکب نوریب هناخ زا اهراب و اهراب ، دراد
تسرد مه نآ ؛ دمآ نوریب هدش زاب رد نایم زا یرداچ
مرن و یتبون ندیسوب لا ح رد وا یاه بل هک یتقو

... دوب نم یاه تسد چم

ناکت نآ تسناوت یم مرس زا هدروخ رُس لا ش یتقو
اه هسوب نیا اال متحا ، دشاب هتشاد هارمه ار رس یاه
هاگن . دندرک یم یهلا یاهباذع نیرتدب بجوتسم ارم
و مهدب متسد هب یناکت دش ثعاب نز هدز قو

. دیسر نز هب و درک لا بند ار مهاگن . منک شیادص
حیرفت اب . منیبب ار وا شنکاو ات متفرگ نز زا ار مهاگن
هللا رفغتسا هک ینز یارب ار شیوربا هگنل دنخبل و
هب هرابود و درب باال ، دش یم در نامرانک زا نایوگ

، درک هکوش مه ارم ، درک هک یراک . تشگرب نم تمس
... ار هدیدن هانگ و هدرکن هانگ یاونیب نز دسرب هچ

تسد و تفرگ تسد کی رد ار متسد ودره هرابود
و دش مخ متروص یور و درک ما هناچ دنب ار DONYAIEشدازآ
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، دشن نئمطم یتقو ات و ... تشاک مبل یور یا هسوب
تشاد هک یقافتا اما . درکن شمامت ، هدش رود نز هک

... دوب نیا یارو ، داتفا یم

و مدرک یم هبرجت منورد رد هک یزیچ نآ زا هدیسرت
و ندب هب یناکت ، متشادن نآ یور یرایتخا و لر تنک

تمواقم یب ... دنک میاهر ات مداد میاه تسد و رس
: دناسر ما هتساوخ هب ارم

... شک بآ زامناج و لوضف یامدآ زا مرفنتم -

نآ زا یبیصن هک دوبن یسک هیبش چیه شتروص
ینک مک ور و شیامن ضحم اهنت و دشاب هدربن هسوب
ینم لا ح زا تشادن ربخ . دشاب هدرک ار راک نآ هداس
شقن حاال ات اال متحا ، دوبن نیشام هب ما هیکت رگا هک
نارازه زا مدوب هدش رپ هک ینم . مدوب هدش نیمز

... ضیقن و دض سح
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ات مدرب باال تسد ، وا و مدوخ تسد زا ینابصع
رایشوه راب نیا هک ، وا شوگ رد شمناباوخب هرابود
لر تنک اوه رد ، دصقم هب هدیسرن ار متسد و دوب

عیرس هک تشاد ار شنکاو نیا راظتنا اال متحا ... درک
... درک لمع نم زا رت

یارب ، دوب هدرب باال نز یارب هک نامه لثم ار شیوربا
: دوب هدرب باال مه نم

... اه هدموا تشوخ نم ندز زا -

زیخ ، شیاه مشچ نایم یشوخرس هب هجوت یب
زا و متفرگ مدازآ تسد نایم ار شا هقی و متشادرب

: مدیرغ هدرشف یاه نادند نایم

هناهب چیه هب و تقو چیه هگید ... دایص تقو چیه -

... ینک رارکت وراک نیا نکن یعس یا

: دوب شوخ رس زونه

؟ منکب هگا -DONYAIE
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نآ هک مهدب هدنبوک ار شباوج ات مدرکزاب ار مناهد
: مداتفین ات و کت زا ... مدرکن ادیپ ار هدنبوک باوج

... نک ملو -

؟ منکن هگا -

!!! دایص -

!!! مناج -

... دوب هدیشک مدوخ نحل لثم شنحل

... نک ملو ... مینابصع ... منز یم فرح یدج مراد -

: دش یدج

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؟ یرب یاوخ یم اجک -

؟ هچ وت هب -

و نوزرل هاگن و بت نیا اب ایتوت یرب یاوخ یم اجک -

؟ بات یب

: مداد شله

... هرادن یطبر وت هب متفگ -

یور تسد و تفرگ ار میوزاب . تشادنرب مدق زا مدق
... دورن باال نآ زا رتشیب میادص ات تشاذگ مناهد

ملیف اجنیا و مییاجک تسین مهم مارب ... ونم نیبب -

مورآ ... نییاپ رایب وتادص ... هن ای تسه یکرت
مینیشب هشوگ هی میرب ... نزب ونیشام ریگدزد ... DONYAIEشاب
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رس هب هجوت یب هنرگو ... مینزب فرح مدآ ات ود لثم
زا ینارگن یب و یزادنب هار هنکمم هک ییادص و
یم مدوخ اب و منوش ور تمزادنیم ، مراک بقاوع

... تمرب

... مدرک شهاگن مشخ اب

... نکن ماگن میروج نیا -

ار شرس ... مداد همادا مندرک هاگن " یروج نآ " هب
: دنابسچ میاه شوگ هب ار شیاه بلو دروآ نییاپ

مهم یلیخ زیچ هی شیپ زور دنچ نم ؟ ینود یم -

اهراب ، تسایند ایند ات مراد تسود هکنیا ... مدیمهف
منک اعدا منوت یمن نم شتسار ... تمسوبب اهراب و
هی وت یابل بخ اما ... متشادن تنطیش میگدنز وت

... نا هزمشوخ هگید DONYAIEروج
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میاهمشچ هب ار شهاگن و تفرگ هلصاف یمک
... تخود

یندروخ یرت کانتشحو روج هی متدوخ هک دنامب -

... یتسه

... داد یمن ناشن متینابصع هب یهجوت

ینیبب اج همه ونم ینک تداع دیاب مک مک هکنیا -

ثحب شدروم رد ال عف هک تس هگید عوضوم هی مه
...... مینک یمن

یکیدزن ات تسرد ... دروآ کیدزن ار شرس هرابود
: مشوگ

... تمسوب یمن هگید یاوخن وت یتقو ات ... مشچ اما -

شوگ مفرح هب و یشاب یبوخ رتخد هدب لوق اما
... ینک

DONYAIE
M

AM
NOE



: داد مهاگن هب ار شهاگن هرابود و تفر بقع

؟ هشاب -

... مدرک شهاگن تکرح یب

؟ ایتوت هشاب -

... متفگن یزیچ

نوا ای هک میسیاو اجنیا ردق نیا یاوخ یمن هک وت -

... اه هیاسمه هیقب ای ، هنک ربخ وسیلپ و هدرگرب نز

مدرک رکف ... نتفر شفرح راب ریز تشاد روز میارب
دناوت یم هچ شکمشک نیا ندش راد همادا بقاوع

. دشاب

: درک میادص باتیب

! ایتوت -

ار شدعب یاه گنف و گند و یرتن کال هلصوح اال متحا
زا دعب وا و ، مداد ناکت رس راچان . DONYAIEمتشادن
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اب ار شتسد ود ره ،" بوخ رتخد نیرفآ " همزمز
هک منکب یتکرح ات دوب هدامآ ... دیشک رانک طایتحا
یزاب کلوگنج دصق نم هن اما . دنک عافد شدوخ زا
دنلب مبیج زا هک ایکون صوصخم گنز هن و متشاد
نم هب ار راک نیا تصرف تشاد دصق ، دوب هدش

. دهدب

، مدید یشوگ هدروخ کرت هحفص یور هک ار اهر مان
ح اهزور نیا متسناد یم . تفر هیشاح هب زیچ همه
وا هب ار میرابتعا تقوم هرامش و تسا روطچ شلا

سامت تشاد زاین نم هب تقو ره ات مدوب هداد
یور ار یشوگ و مدرشف ار گنر زبس همکد . دریگب

: متشاذگ مشوگ

؟ اهر ولا -

اهر یادص دیچیپ مشوگ رد هک یا هیرگ یادص اما
... DONYAIEدوبن
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اب و ، دوب ندش هدنک اج زا فرش رد هک یبلق اب
: مدیسرپ نازرل ییادص

؟ ییوت ؟ افو -

مد هک یزیواتسد اهنت و مدرب باال ار منازرل تسد
و تقد اب هک دایص تک هقی ؛ متفرگ ار دوب متسد

... درک یم مهاگن نارگن

و دنلب یاه هیرگ نایم زا روز هب ار اهر مسا
هک مدیمهفن چیه شدعب و مداد صیخشت شراجنهان

... تفگ یم هچ

... منک یم هتکس االن نم شاب مورآ ادخور وت افو -

... یگ یم یچ ممهف یمن

هرابود هک دعب و مدینشن ییادص چیه یا هظحل یارب
زا ناوت ، مداد صیخشت ار افو هدش فاص یادص

DONYAIE
M

AM
NOE



رانک تشاذگن هک دوب دایص تسد و تفر میاهوناز
... موش نهپ سیخ تلا فسآ یور نیشام

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مدوب هتسشن یزلف تکمین نآ یور ردقچ مناد یمن
یم ار نیا اهنت . دوب هتشذگ ملقع و نم رب اه هچ و
ردق نآ ، دز وناز میور هب ور دایص یتقو هک متسناد
هک ، مدوب هدز لز هشوگ کی هب و هدنام تکرح DONYAIEیب
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کشخ هدیمخ تلا ح نامه رد میاه ناوختسا همه
یمن رگید مه ار متشگنا دنب یتح و دندوب هدش

. مهد ناکت متسناوت

! ایتوت -

بش مامت هک ار سیخ تلا فسآ هکت نآ هب مدید یولج
رارصا زونه نم اما ، دوب هتفرگ ، مدوب هدز لز نآ هب
اب حاال هک هطقن نامه هب ندنام هریخ هب متشاد

... دوب هدش نیزگیاج شراولش هایس هچراپ

... نک هاگن ونم -

ود هک تشاذگ میاه تسد چم یور ار شیاه تسد
هداد هیکت وناز هب جنرآ زاو هتشاذگ مندرگ فرط

... مدوب

... نک هاگن ونم مگیم -

... نابرهم مه و دوب مکحم مه شنحل
DONYAIE
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ایند نیا رگم ؟ مدرک یم هاگن دیاب ار زیچ هچ اما
یم مه مشچ دیاب ؟ تشاد ندید یارب یزیچ رگید
نیا زا زیچ چیه و مدرک یمن شزاب دبا ات و متشاذگ
هیرک ردق نیا تسناوت یم یتقو ؛ مدید یمن ار ایند

... دشاب رازآ لد و

روط نامه و درک " چن " بل ریز دید هک ار میتکرح یب
شیاه تسد راب نیا . دمآ رت کیدزن یمدق هدز هربمچ

: دندروخ رُس میاه هنوگ یور

تتسود ؟ تساراک نیا تقو االن ؟ متسین وت اب هگم -

؟ یتخاب وتدوخ یروط نیا ارچ ... هراد جایتحا تهب
؟ هدرم شنوج زا رود هگم

یمن . متشادن دوب هداتفا هک یقافتا زا یتشادرب چیه
هک ینیا ای دشاب رتدب تسناوت یم گرم متسناد

نم هک یساسح یاهر اعطق اما ... دوب هداتفا قافتا
نئمطم ار نیا ؛ دریمب داد یم حیجرت متخانش یم

... DONYAIEمدوب
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، تخس دنچ ره درک مروبجم شیاه تسد راشف اب
ساوح یب و منکب یگریخ نآ زا لد هرخ باال اما

... منک شهاگن

... مدز فرح شداوناخ اب متفر -

هلصف بال اهر ردپ ؛ منکب ار راک نیا مدوب هتسناوتن نم
هک ، دوب هدرک اپ هب یا هگنش ملا نانچ مندید زا دعب

روبجم ، دننکن نامنوریب ناتسرامیب زا هکنیا یارب
یور ناویا فقس ریز و میایب طایح هب مدوب هدش
یتخبدب نیا رصقم ارم . منیشنب یزلف و درس تمکین
ار مدوخ مه مدوخ ؟ ارچ غورد . تسناد یم اه
همانرب یزور هک ییانشآ نآ تباب مدرک یم نیرفن

... متخیر ار شا

... تسین یکوا شعاضوا ... مگب غورد ماوخ یمن -

یم وت روصت وت هک یتماخو نوا هب نک رواب DONYAIEاما
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... تسین هرذگ

هچ رد اهر یمسج تیعضو هکنیا درک یم یقرف
رگید زگره دیاش و دوب هدرم شحور کش یب ؟ دشاب
یتین مهم ... درک یمن قرف هن . درک شیایحا دش یمن

دوب یش تال ، هجیتن زا غراف و دوب هتفرگ لکش هک دوب
... دوب هدش تین نآ ندیسر رمث هب یارب هک

؟ دایص -

یادص نوچ میادص ، توکس اه تعاس زا دعب
مدوخ ... دوب انشآ ان و رود ، بیرغ و یمخز یرذگهر

. متخانشن ار رذگهر نآ مه

: داد ار مباوج تبحم اب وا اما

! مناج -

دوخ ات میاپ هب اپ . دندوب نوخ هکرب شیاه مشچ
وا . دوب هدنام ناتسرامیب رد DONYAIEحبص
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... هش یمن بوخ تقو چیه هگید اهر لا -ح

ما هدز خی یاه هنوگ هب یراشف شمرگ یاه تسد اب
مرس هارمه مه ار مندرگ مدش روبجم هک درک دراو
نم و تفر اوه هب میاه ناوختسا ناغف . مهد ناکت
. مدرک هفخ بل یور نادند ندرشف اب ار ناشیادص

االن اهر ... زابن وتدوخ یروط نیا ... وگن ونیا هگید -

... هراد جایتحا مکحم قیفر هی هب یلیخ

... مش یمن بوخ هگید منم -

و هدروخ ُرس متسد زا قیفر ات ود ... دوبن هک یخوش
؟ هرابود ندش بوخ دوب نکمم رگم . دوب هتفر

ار شدوخ ، دنک ادج متروص زا ار شتسد هکنیا نودب
شتسد نایم هک ار مرس و . تسشن مرانک و دیشک باال

ار شیاه تسد زا یکی و داد هیکت شا هنیس هب ، دوب
... تخادنا مفتک و هناش رود

هشن هنهک هک تسین یمخز ... مزیزع دیش یم بوخ -
DONYAIE
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شهب دازیمدآ هک تسین یمخز ... هتفین شزوس زا و
... هنکن تداع

شنهپ هنیس یور ما هتسخرس متشاذگ . متسب مشچ
مندرک رکف . دمآ یمن مفرح . دمآ یمن ما هیرگ . دنامب

و مراذگب مه یور مشچ تساوخ یم ملد . دمآ یمن
... مریمب

؟ تشاذگ یم وا رگم اما

نیا اما ... مگب ور انیا ماوخب نم هک ینوا زا رت لقاع -

دوبان ور اهر هنوت یم امش سرت و یدیما ان همه
نک رواب ... هبارخ وت هزادنا هب مشداوناخ عضو ... هنک

شناور و باصعا یدوبان یارب شردپ هنود هی
دییات رهم هی هک دینک دروخرب یروط دیابن ... هیفاک
رواب نیا هب ونوا و دینزب شیلا متحا تارکفت هب

وبآ دیاب هک ... هدیسر رخآ هب یگدنز هک دینوسرب
یارب و هشکب نییاپ ور یگدنز هرکرک و هنک وراج

رکف دیابن ... هنک زک هشوگ هی و هرب و هراذب هشیمه
DONYAIE
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... هدیسر رخآ هب ایند هنک

زا تسد اهر میتشاذگ یم دیابن . تفگ یم تسار
رخآ هب ایند درک یم رکف دیابن . دیوشب یگدنز

هب مدوخ روطچ هک تفگ یم لوا شاک اما . هدیسر
. مشاب لصتم شهب و منامب راودیما و لصتم یگدنز

نودب مناوتب مدوخ هک داد یم ناشن یهار دیاب لوا
و منامب اپ رس بوانتم و یلا وتم یاه ندروخ نیمز

متسناوت یم املسم شدعب . مهد همادا ما یگدنز هب
هتسب هنیپ یاه تسد هب و مریگب مه ار اهر تسد

. مناسرب یگدنز

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

141_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



و مریگب هلصاف درک مروبجم شیاه تسد راشف اب
هرابود . مرادرب وا هب منت نزو ندرک لیمحت زا تسد
باال ار مرس و دندش متروص باق شیاه تسد
ار شتروص همه یگتسخ و یباوخ یب . دندروآ

... هلصوح اب و دوب نابرهم اما . دوب هدرک هطاحا

... ازور نیا نرذگ یم ... شاب یوق -

؛ میوگب هک متشاد هلمج نرازه شفرح نیا باوج رد
تلا فسآ هکت نآ یور زونه ما هلصوح یب رکف اما
لا ح هب تساوخ یم ملد و دوب هدرک ریگ سیخ
هطقن نآ هب مه رگید تعاس دنچ و موش اهر مدوخ
سک یتقو ای ، دوش مامت ایند ای هک ردق نآ ؛ منزب DONYAIEلز
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و دهد مناکت ، دنز یم وناز میور ولج هرابود یرگید
نیا یور و امرس نیا رد ارچ وش رادیب دیوگب

؟ هتفر تباوخ درس یلدنص

**********

. دنامب اج کی مراشف ات مدوب هدروخ هویمبآ تکاپ کی
هطاحا ار ما همه هشعر و دوب اولب منورد رد زونه اما

. دوب هدرک

ار مبلق و حور و اه تسد و اهوناز شزرل مدرک یعس
. مدرک شزاب رد ندز نودب . مراذگب اج رد تشپ
بقع هب مدق ود و دنتفر یم ولج هب مدق کی میاهاپ
هک یزیچ دنتساوخ یمن میاه مشچ ... دنتشگ یم رب

لصوتم میاه تسد و ... دننیبب ار ندوب رد نیا تشپ
... دندرکیمن شیاهر و دندوب هدش رد بوچراهچ DONYAIEهب
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ور زج یا هراچ هک دنتسناد یم یگمه تیاهن رد اما
. دنرادن ناشیاه سرت اب ندش ور هب

رد هدیشوپ و ، تکرح یب یمسج مدید هک یزیچ و
... دوب دیفس هفحلم نایم

شیپ متسد ، موش تخت کیدزن ال ماک هکنیا زا لبق
مطوقس عنام ات تفرگ ار تخت نییاپ هلیم و تفر
صیخشت هک دش یم مه هفحلم نامه ریز زا . دوش

. هتشاذگ رس یور تسد و دراد نم هب تشپ مهد
یاه سفن زا یشان هفحلم تخاونکی و زیر یاه ناکت
. دینش یم ار ناشیادص میاه شوگ هک دوب یقیمع
و دندوب راد شک نم یاه سفن نوچ هک ییاه سفن

... نازرل

نیا نم لا ح یتقو هک منک روصت متسناوت یمن چیه
. درگ یم شبلق رد هچ و نهذ رد هچ ، DONYAIEتسا
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مدوب هتسخ . میوگب هچ و منکب هچ دیاب متسناد یمن
س دص مک ِمک نم اما ، متسناد یمن ار وا ... روابان و

هداتفا هک یقافتا مضه یارب متشاد زاین نامز لا
... دوب

تخت هبل ار اه تسد و متسشنوا هب تشپ و ، شرانک
. مدرک هاگن ما هدنام نازیوآ یاهاپ هب و مدرک هیکت

ناراب راثآ هک مراولش یاه هچاپ هب و میاه شفک هب
دوخ یور ار هتشذگ تعاس راهچو تسیب ابیرقت یاه

مه هب یاه سابل اب بیکرت رد اال متحا و دنتشاد
هفایق و مرس فک هب هدیبسچ یاهوم و هتخیر

هتخاس رد هب ردو هتسخ یلوک کی نم زا ما هتسخ
. دندوب

کی هب هریخ و موش مسلط هرابود هکنیا زا لبق
یتلا ح نیرتمارآ اب . مدیخرچ هناطاتحم ، منامب هطقن

شیولهپ یور تسد و مدش شکیدزن ، دش یم DONYAIEهک
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یم ، مدوب هتفرگ افو زا هک یتاع ال طا اب . متشاذگ
و هدش یدرمان روجنر شندب یاجک هک متسناد
اجنیا . منزن اه تمسق نآ هب تسد هک دوب مساوح
شنیدلا و تبیغ زا هک مدوب افو نویدم مه ار مندوب

یاج هب یتعاس دنچ دوب هداد هزاجا و هدرک هدافتسا
. منامب شرهاوخ رانک وا

تشاذگ یمن هک یضغب زا رثاتم و هتسهآ ییادص اب
: متفگ ، منک ادا تسرد ار تاملک

... اهر ینک ماگن شاک -

سک چیه هب ار شتروص تسین رضاح دوب هتفگ افو
راتسرپ و رتکد ربارب رد یتح دوب هتفگ . دهد ناشن
نم و . تسا مشخ زا رپ و هنامصخ شراتفر مه

یمک رگا . مشاب شیاه شاخرپ همه جامآ مدوب رضاح
هک مدوب نئمطم و متشاد هک ار یگفخ سح نیا DONYAIEزا

M
AM

NOE



انمئمطم و هظحل نا رد ... درک یم مک ، دراد مه وا
ره مدوب رضاح قافتا نیا تافلت ندش رت مک یارب

... منکب یراک

؟ اهر -

... دیزرل یم متسد ریز شنت

؟ ید یمن ومباوج -

. منک شلغب متسناوت یمن یتح هک دوب کاندرد

؟ ینود یم رصقم ونم مأوت -

... دش یم حضاوهتفر هتفر شنیف نیف یادص

ار هفحلم شناتشگنا هک اجنآ ، شرس باالی متسد مارآ
هب متسناد یمن و مدیسرت یم . مدرب ، دندوب هتفرگ
مه وا انئمطم . دش مهاوخ ور هب ور یا هنحص هچ

. درک یم سمل ارم نت یاه DONYAIEشزرل
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: متفرگ ار هفحلم

... نک ماگن منک یم شهاوخ -

رد . مدیشک نوریب شناتشگنا نایمزا ار هفحلم مارآ
هک تشاذگ و درکن تفس ار شناتشگنا میروابان لا مک

رظتنم هک اجنآ زا . دیایب نوریب ناشنیب زا هفحلم
یا هظحل یارب هکوش و هدیسرت ، مدوب شتمواقم
یعس . دش سبح ما هنیس رد سفن و مدرک ثکم

اب ارادم هار وا هک حاال و مهدن شلوط یلیخ مدرک
انئمطم . منکن شرود مدوخ زا ، هتفرگ شیپ رد ارم
یرگید تقو ره زا رت ساسح و رت هدننکش شحور

... دوب

و دیفس تسوپ ندید اب و مدیشک نییاپ ار هفحلم
روطچ . تسشن مضغب یور هک دوب هآ شتسد فاص
همعط فاص و گنرشوخ تسوپ نیا مدرک یم رواب

درم الح طصا هب کی یبلطراصحنا و اه یهاوخدوخ
. مدرک رکش ار ادخ . دوب فاص شا یناشیپ ؟ هدش

یاه مژه نآ و تشاد مه ار شتشپ رپ DONYAIEیاهوربا
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لا حشوخ ناشیسیخ تباب یتح هک ، ار شهایس
ار شا یکشا یراجم هک مدرک رکش ار ادخ . مدش

. دراد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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.... دندوب

، شیاه مشچ زا رت نییاپ تناس ود ای کی تسرد
و اه بل شزرل ثعاب هک دوب گنر یا هوهق ژ ادناب

یاج مه شا یملق ینیب یگتسجرب . دش مبلق
ره ات مشچ ریز زا هک ژ ادناب نآ اما ، تشاد یلا حشوخ

ردق نآ ، تشاد همادا مدیشک یم ار هفحلم هک اج
زیچ چیه تباب رگید هک دوب کاندرد و تشز

. مشابن لا حشوخ

روصت و دوب ژ ادناب نآ ریز شتروص رتشیب مین ابیرقت
دشاب هداد تسد زا ار شا ییابیز زا همه نیا هکنیا
تعاس ، هدش هک ییاهر مه نا . تشک یم ارم تشاد

شمشچ ود ره طخ ات درک یم فرص نامز اه
... دیایب رد بآ زا نراقتم

مشچ زا درک یمن مهاگن و دوب هتسب مشچ هنارصم
میاه کشا متشاذگ و مدرک هدافتسا شا هتسب یاه

هب یاه مژه نایم زا رگناریو یلیس نوچ هک ار DONYAIEیمغ
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و بلق و زغم دنتشاد و دندوب ناور شا هدیبسچ مه
یمن مرواب . دننک یهارمه دندرک یم تاالن ار محور

اب و دورب شیپ دح نیا ات دشاب هتسناوت اردص دش
. دشاب هدرک ار راک نیا ابیز و هتثج زیر دوجوم نیا

قداص افو فرح راب نیا . مدیشک رت نییاپ ار هفحلم
و گنردب ژ ادناب نآ روتسم مه شندرگ . دش عقاو

. هنهرب و دوب ملا س شا هناش پچ تمس . دوب هیرک
ینییاپ همین و ندرگ راگنس مه شرگید تمس اما
هتسب شیور هک ژی ادناب ریز و ، دوب هدش شتروص
منیبب ار شتسد یگتسجرب متسناوت یم ، دوب هدش
یمن ار شلیلد و دوب هدیبسچ شا هنیس هب هک

. مدیمهف

. دنا هدش رادادص میاه هیرگ یک زا اقیقد ، مدیمهفن
دوبن مهم . مدوبن یسک محرتو تواضق نارگن رگید

ار میادص رگا . درک دهاوخ داب دح هچ ات ما ینیب DONYAIEهک
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متشاذگ سپ ؛ مداد یم ناج اج نامه ، مدرک یمن اهر
هک مدوبن یلا ح رد . دنک رپ ار قاتا میاه هلا ن یادص

. دنشاب متیولوا دایص یاه هیصوت

یارب لماک یرادازع کی زا دعب دیاش ، ادرف زا دیاش
شحور هک یکرتخد یارب و یگنادرم و تیناسنا

اپ رس ، دوب هدش بآ و هتخوس دیسا یرطب کی نایم
متفرگ یم ار اهر یاه تسد هنارصم و مداتسیا یم

.... میدرک یم یجک نهد ایند یاه یخلت هب مه اب و
دوب رارق هدز قو یاه مشچ اب هک ییاه مدآ هب و

هنییآ هبو ... دننکشب ار شلد و دنوش وا تروص هریخ
... اه

و منزب هیرگ ریز یاه یاه هک متشاد زاین االن اما
ناج هب هک یشزوس و فسات قمع متسود مراذگب
زا هجرد نیرت باال وا اعطق . دنیبب ار دوب هداتفا ملد
یمن و دوبن رارق نم یاه هیرگ اب و تشاد ار یدیماان
یور رس ... دوشب تسه هک ینیا زا رتدیماان هک DONYAIEدش
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نامدرد مادک یارب متسنادن و متشاذگ شیاهاپ
. مداد رس ار مرمع یاه هیرگ نیرتدنلب

. مدرک مرش مراک زا ، تسشن مرس یور هک اهر تسد
مدوبن یلا ح رد اما . داد یم میرادلد تشاد هک دوب وا
یمن . مشاب هتشاد ملا معا یور یطلست مناوتب هک

هب یزیچ هظحل ره . منک هیرگ درد مادک یارب متسناد
مغ یاه تروص ریواصت نیب منهذ و دیسر یم منهذ
دمآ و تفر رد اهر دیدج هرهچ و اهر و اردص هتفرگ

. دوب

یتقو و مدناشک قاتا لخاد ار راتسرپ هرخ باال
تفرگ ار میوزاب ریز و دمآ ، داتفین رثوم شیاهرادشه
هرهچ . مرادرب اهر یاهاپ یورزا رس درک مروبجم و

و هایس هعنقم اب ینز هیاس اهنت و مدید یمن ار شا
هب یناکت . مداد یم صیخشت ار دیفس شوپور

: تفگ و داد DONYAIEمیوزاب
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... تسین بوخ تلا ح منود یم ... مرتخد ونم نیبب -

... منک تنوریب قاتا زا ینک یم مروبجم یراد اما
؟ یاوخیم ونیا

متسناوت و مدرک کاپ ار میاه مشچ کشا دعاس اب
... هن : منیبب ار شلا سنایم هرهچ

وتتسود هظح مال ممکی ... شاب مورا سپ بخ هلیخ -

، دوب فارطا نیا شخب لوئسم هگا نک رواب ... نکب
نم نکن یراک سپ ... درک یم تنوریب درگرب ورب یب
... یشب مورحم ندوب اجنیا زا دوخ و مشب خیبوت

ب دوب هدش ثعاب ، طلغ ای تسرد ، دوب هک هچ ره مراک
ار مهاگن ، تفر هک راتسرپ . دنک زاب مشچ اهر هرخ اال
زا ارم و ، دندش دیدپان رد تشپ هک وا یاه مدق زا
وا یاه مشچ هب ندرکن هاگن یارب یا هناهب نتشاد

شتفل دش یمن نآ زا رتشیب . متفرگ ، دندرک مورحم
مداد یم ناج رگید راب و مدرک یم هاگن دیاب . مهد
و خرس و هتسخ یاه مشچ نایم هک یمغ یارب
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، مروخب مسق متسناوت یم . دندوب هتسشن وا مروتم
. ما هدیدن ار یمغ نینچ میگدنز یاجک چیه

یرتن کال رد ارم یتقو ، نیتم یاه مشچ مغ یتح
ردق نا هک یمغ ... دوبن مغ نیا هزادنا مه دید

نورد کچوک دوجوم نیتم دش ثعاب هک دوب نیگنس
ار مدوخ نم زورما هب ات و دهدب تسد زا ار شمکش

. منادب هانگ یب یدوجوم لتاق

یارب ، مدرکن ادیپ ملا ح نایب یارب یا هملک چیه
هک ادخ هب ... فسات زاربا یارب و مسح نداد ناشن
دوجو ، دشاب مغ نآ و هظحل نا بسانتم هک یا هملک
یفاک مه هیثرم باتک کی هظحل نآ یتح . تشادن

. دوبن

یراج منابز رب متسناوت هک دوب یا هملک اهنت شمسا
. DONYAIEمنک
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هگن یارای رگید میاهاپ ، مداتسیا رد تشپ یتقو
... رتشیب هقیقد کی یارب یتح ؛ دنتشادن ار منتشاد
یسک راب نیا مدرک وزرآ و متشاذگ گنز یور تسد

اب . دنک زاب میور هب ار رد و دهدب ار مباوج هک دشاب
دنلب مداهن زا هآ ، مدوب هدرک هک یهابتشا یروآ دای

؛ مدیشک ممشچ هشوگ ار متسد عقوم هب یلو ، DONYAIEدش
M
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، ندماین باوج و ، روهام هناخ گنز ندز اهراب زا دعب
میتشپ هلوک . تسین راکرد یروهام دوب هداتفا مدای
دیلک اب رد ندرک زاب یارب مدوب هدرک ور و ریز ار

هتسد دوب هداتفا مدای شندشن ادیپ زا دعب هک مدوخ
... هدنام اج دایص تسد میاهدیلک

ار ممان شبجعتم و دولآ باوخ یادص هک مه حاال
رحس هلک . ما هدرک شرادیب باوخ زا مدیمهف . دناوخ

هتشذگ بش یراد هدنز بش زا دعب امتح اما ، دوبن
تحارتسا هب زاین ، ناتسرامیب رد نم رانک رد شا

. هتشاد یدایز

-سالم...

ماغدا مه رد شنداد سالم و رد ندش زاب یادص
... دش

باال... ایب -DONYAIE
M
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محازم هک حاال . مدش دراو و مداد له ار رد
متسناوت یم هک یراک نیرتمک ، مدوب هدش شحارتسا
دیلک . دوب نییاپ نیا ات شندناشکن ، مهد ماجنا

هقبط . مدش شندمآ نییاپ رظتنم و مدز ار روسناسآ
، ندش نیباک لخاد یاج هب اما . دیسر دوز و دوب مود
اب متفرگ میمصت و مدرک جک اه هلپ هار تمس ار مهار

راهچ ، مدرک یم سح میاهاپ رد هک یدرد دوجو
. مورب باال ار هقبط

اما . مدز یم سفن سفن ، مدیسر هک شدحاو یولج
قفوم ، موب هدناسر ممسج هب هک یرازآ مه زونه

غراف یا هظحل یارب یتح ار مزغم و حور دوب هدشن
یمن رکف زیچ چیه هب . دنک موادم تیلوغشم زا

هب اما . متشادن ندرک رکف ییاناوت رگید ینعی . مدرک
هدش هطاحا یفنم یا ژی رنا طسوت یبیجع لکش

یم مرس هب ناج راب رازه هیناث ره ژی رنا نیا و مدوب
. DONYAIEدرک
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ولج . دوب هداتسیان شبوچراهچ رد دایص و دوب زاب رد
مدز رد هب هاتوک هبرض دنچ مناتشگنا هرگ اب و متفر

؛ دمآ ... مداد رد هب ار ما هیکت ، ندرک طوقس زا لبق و
هنیس یور زا ار یگنر هایس ترش یت هک یلا ح رد
کپ سکیس و هدیزرو مادنا . دیشک یم نییاپ شا

و خرس شندید اب و مشاب هدیدن ال بق هک دوبن یزیچ
هک دوب راب نیلوا اما . موش ریز هب رس و موش دیفس

رد شندید و مدید یم یتحار سابل رد هدیشوپ ار وا
. تشاد یگزات میارب لا ح نیا

: درک مخا مندید اب

؟ وت یایمن ارچ -

. مداتفا ناتسرامیب رد شیلدمه و یهارمه دای
ششبوک هب لیم و دش رت نیگنس مبلق ارچ DONYAIEمدیمهفن

M
AM

NOE



میاوه ودوب هدرک مسول بش نآ مامت نوچ دیاش ؛ مک
... دوب هتشاد هگن ار

و دوب هدناشوپ ار شبل رود و هناچ یگنرمک شیر هت
شکشخ دوب هدرکن تقو زونه و دوب سیخ شتروص
تسد ، شتروص و تسد نتسش عقوم اعطق . دنک

دوب هدیشک شیاهوم نایم مه یراب دنچ ار شسیخ
هتخیر شیناشیپ یور هتفشآ و بوطرم روط نآ هک
ندناشوپ یارب اال متحا ار شرس یولج یاهوم . دندوب

هک تشاد یم هگن دنلب ، رس یولج رد اه نآ یکنت
... دندوب هدمآ شیاهوربا یور ات ابیرقت

... مریگب تزا ومادیلک مدموا ... مریم مراد ... هن -

، داد ار سحن ربخ نآ و دز گنز افو هک شیپ زور ود
مه یرگید یاهراک ، مطوقس زا یریگولج زا ریغ هب وا
. دیشک نوریب میاه تشگنا نایم زا ار مدیلک ... DONYAIEدرک

M
AM

NOE



. درب شنیشام رانک ات ناشک ناشک ارم . درک لفق ار رد
زا دعب یتح . تسب ار نآ متسشن زا دعب . درک زاب ار رد
زا دعب . تسب مه ار مدنبرمک و دش مخ ، ندش راوس
و درک زاب ار رد و دمآ ناتسرامیب رد هب ندیسر
... ارم هرابود . موش هدایپ ات تفرگ ار میوزاب

؟ ییاجک ... مأوت اب ایتوت -

یگتسخ ... داد یم ناکت متروص یولج ار شتسد
باوخ تعاس دنچ اعطق . دوب ادیپ شتانجو همهزا

یمن ار وا لثم یا هلغشم و راکرپ مدآ یگتسخ فافک
. داد

... دیشخبب ... مدش تمحازم عقوم دب منود یم -

: تفر هرغ مشچ

... وت ایب -DONYAIE
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... مرب هدب ومادیلک ... ما هتسخ هن -

: دیشک هناخ لخاد ارم و تخادنا میوزاب رود تسد

نیا اب مراذب نکن مشرکف ... ینوغاد ... یتسین هتسخ -

... یرب ییاج تلا ح

... دایص مبوخ -

ح نیا اب یهتنم ... یبوخ میلیخ ... یتسه هک بوخ -

وت مییایب دیاب ام شدعب ، نومرف تشپ ینیشب تلا
... وت لا بند اناتسرامیب

دیاب بش ... مباوخب مکی روهام هنوخ مرب ماوخ یم -

... اهر شیپ ناتسرامیب مدرگرب

... یاوخب تبقارم اهر زا رتشیب االن وت هک مرظن هب -

؟ رفنود امش زج تسین یسک

: تفرگ لبم تمس هب ار شتسد

ای هوهق ای یروخیم یاچ ... هسیخ وتوتنام رایب رد -

؟ DONYAIEیچ
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... درک جک هناخزپشآ تمس هب ار شهار

هزاجا یسک هب ، افو و نم ینعی ، رفن ود ام زج اهر
اه بش افو هلا س هس رسپ . دشاب شکیدزن داد یمن

ارابجا اهر هداوناخ هجیتن رد . درک یم یبات یب
. منامب ششیپ نم اه بش هک دندوب هتفریذپ

؟ زونه ییاپ رس ارچ -

وا هک اج نامه هک مدش هجوتم ، دز هک یفرح اب
زا یرتمیتناس و ما هدنام ، هتفر و هدرک اهر ار میوزاب
زاب و مدوب هدیسر وا هب زاب . ما هدروخن ناکت میاج
یمن صیخشت و دنک مکرت مروعش مدوب هداد هزاجا

... منکب دیاب هچ هک مداد
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یولج هک یدایص ات ود ات مدرک هتسب وزاب مشچ
همه . دنوش یکی و دنتفیب مه یور ، دندوب ممشچ
باوخ زونه . دوب میاه مشچ هب شساوح گناد شش

هب مه ، شیاه مشچ هب مه یگدولآ باوخ و دوب دولآ
. دمآ یم شیاهوم هب مه و شتروص

... مرب ماوخیم -DONYAIE
M
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و تفس هک یلا ش ندرک زاب لوغشم و دروآ باال تسد
. دش مدوب هدناچیپ مندرگ رود تخس

؟ یدوب اجک -

زا و دوب یتلود ، دوب یرسب نآ رد اهر هک یناسرامیب
هدرک نوریب ار اهرامیب هارمه هک حبص شش تعاس

اه نابایخ رد ، تفاظن و تفیش لیوحت یارب دندوب
نودب ، مدوب هتفر هار اه تعاس ؛ مدوب هدز هسرپ
یور مشاب هتسناوت هقیقد کی یارب یتح هکنیا

هدرک سح یتقو . منک رکفت و زکرمت یدحاو عوضوم
هب ار مهار ، مندش شوهیب لا ح رد یگتسخ زا مدوب
ار اجنیا ات مه اجنآ زا و هدرک جک روهام هناخ مس

تعاس یاه هبرقع هب هجو اب . مدوب هدرک زگ هدایپ
... ما هدوب اه نابایخ رد هب رد یتعاس شش

: متشاذگ دوب وا تسد رد هک ملا ش رپ یور تسد

... مرب ماوخ یم ... نکن -DONYAIE
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زاب هناهب هب هک شیوزاب یامرگ ریثات تحت و متفگ
شا هناچ هب ار ما یناشیپ ، دوب مرود ملا ش ندرک

... متسب مشچ و مداد هیکت

... ینک یگدننار مراذیمن متفگ -

یسکات روهام هنوخ ات ... تسین اجنیا هک منیشام -

... مریگ یم

یلبق یاج رس ما هناچ متشاذگ و متفگ مه ار نیا
شراک وا تسد ات مدرک اهر ار ملا ش رپ و . دنامب شا

... دزادنیب لبم یور ار ملا ش و دهدب همادا ار

یزیچ مدیسرت ... گنیکراپ وت ... تساجنیا تنیشام -

... شمدروآ متفر نربب ننک زاب

زا ، تفر میوتنام یاه همکد تمس هب شتسد یتقو
شتسد یور تسد . متفرگ هلصاف و مدیرپ اج

زا رت هدیسرت و رتدنلب ، متفگ هک یا " هن " و متشاذگ
... دیاب هک دوب DONYAIEیزیچ
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! ایتوت -

؟ درک یم تریح ردق نیا ارچ

دوب هک هچ ره و . ما هدیشوپ هچ وتنام ریز دوبن مدای
یم هک متسناد یم ، مدوب هتخانش ار وا هک روط نآ ،

تکرح نیا اما . منک دامتعا هداد هک یلوق هب مناوت
قافتا مدوخ تساوخ و رایتخا تحت هک دوبن یزیچ

. دشاب هداتفا

هی ... دش دوب یهابتشا هی ... ایتوت مداد لوق تهب -

و ینک ششومارف متساوخ تزا اما ... مدرک یطلغ
... ینزن مه هب مدوخ زا وملا ح یه

مرش ، میدز یم فرح شدروم رد میتشاد هک یزیچ
وا . دش یم متروص نتفرگ رگ ثعاب و دوب روآ

نیا و دوب هدرک سمل ار مندب تمسق نیرت یصوصخ
رتهب لیلد نیمه هب اقیقد بخ اما . دوبن یمک DONYAIEزیچ
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مه وا هک موشن ثعاب مادم و منک ششومارف دوب
. دنتفیب هظحل نآ دای

... دش یم ولج بقع ممشچ شیپ شیاه مخا ریوصت
. مدیشک رانک تسد

... هنک یم درد مرس -

ار میوزاب هرابود و تشاذگ لا ش رانک مه ار وتنام
: تفرگ

... نیشب -

. دوب هدش دنلب هک دوب تقو یلیخ یرتک توس یادص
یورزا شلیابوم نتشادرب زا دعب وا و متسشن نم

تروص ریوصت اب ارم و تفر هناخزپشآ تمس هب زیم
... تشاذگ اهنت اهر هدش یچیپدناب
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اه هنحص یضعب نداتفا قافتا اب وا هکنیا روصت
و . دوب کاندرد درپب اج زا و دسرتب دوب رارق ردقچ
اهر هب اهنت هن اردص ... دوب هتسکش هک یدامتعا روصت
، شدوخ رشق هب اهنت یتح هن و شدوخ اهنت هن و
یتح دیاش و ، اهر ... دوب هدرک ملظ مه قشع هب هکلب

اهدرم و ... میدرک یمن رواب ار قشع رگید مه نم
... ار

هیناث یتح متسناوت یمن . مدرک یمن کرد ار اردص
روطچ االن شلا ح منک روصت و من کزکرمت یا

همه و مسانش یم بوخ ار وا مدرک یم رکف . تسا
هن و مدرک یم شکرد هن االن اما . مناد یم ار شزیچ

نیا رد هک دشاب هتفر تسا نکمم اجک متسناد یم
. دندوب هدرکن شیادیپ تعاس دنچ و یس

هاگن ار ، داتفا متسد تشپ یور هک یکشا هرطق
ضغب یتح ، نازوس و اباهم یب هیرگ نآ زا دعب . مدرک
... ینابصع یلیخ . مدوب ینابصع . مدوب هدرکن DONYAIEمه
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حاال اما . یتح مدوب هدرکن مه مضغب نیمه یارب
... دوب هتشگرب مغ هرابود

متسد تشپ زا هک هرطق نآ راثآ یور ادتبا ار متسد
مه دعب و مدیشک دوب هداتفا نیمز یور و هدروخ زیل
هنیس زا ادص رپ زا ار ما هتسخ سفن . متروص یور
تروص ریوصت دیاش ات مدناخرچ رس و مدرک نوریب

ح رد ندب زا یلا ئر روس هسمجم نیزگیاج هک اردص
شیپ زا ، دوب هدش ، زیم یور ، نز کی یشاپورف لا
کیدزن هک دایص هرهچ ندید اب و . دورب رانک ممشچ

... مدیرپ اج زا دوب متروص

تقد اب و توکس رد و دوب هتسشن مرانک تسرد
:. درک یم مهاگن

... مورآ ... ششش -

نامه . درک یم ور و ریز ار مهاگن هناواکجنک شهاگن
دوب دازآ هک ار یتسد ، دوب میاه مشچ هریخ هک DONYAIEروط
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؛ متسب مشچ ... تشاذگ مندرگ تشپ و دروآ شیپ ار
هدش روطق گر و هچیهام یور شناتشگنا راشف

... داد یم یبوخ سح مندرگ تشپ

ناویل . منک زاب مشچ دش ثعاب دمآ هک یا هقت یادص
هتشاذگ زیم یور نم کیدزن ار دوب شتسد هک یگرزب
گر نآ نداد زرو لوغشم یرتشیب طلست ابو . دوب

رد زغم و دربب ار شتسد دش یم شاک . دش کاندرد
هیبش مسح . دهدب ژ اسام یمک مه ار میشاپ ورف لا ح

مدوب هتسناوتن و مدوب هدید ار اهر هک دوب یتقو
نیا یلو متشاد هیرگ مه زاب . مریگب ار ما هیرگ یولج

... دتفین قافتا مدرک یم تالش راب

... دوشن هک دشن مدرک راک ره اما
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یور جنرآ و مدوب هدش مخ ولج هب ور هک روط نامه
ح یب و نازیوآ هنادیماان میاه تسد و متشاد وناز
، دروخ رس ما هنوگ یور زا لوا کشا هرطق دندوب لا

زا هک یدعب یاه هلوگ ندرک لر تنک ال مع نآ زا دعب
مدوخ تسد . دوب نکمم ریغ ، داتفا یم ورف ممشچ
جیگ ... مدوب نارگن ... مدوب هدیسرت یلیخ ... دوبن

ب هچ . دش دهاوخ هچ نیا زا دعب متسناد یمن ... مدوب
... دمآ دهاوخ نم یتح و روهام ، اردص ، اهر رس یی ال

رفن راهچ ام زا مادک چیه نیا زا دعب متسناد یمن
هب لا مرن ناسنا کی لثم و لبق لثم تسناوت دهاوخ

... هن ای دهد همادا DONYAIEیگدنز
M
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!؟ ایتوت -

ندش هفاضا ثعاب شا هنایوجلد ندرک ادص نیمه
. دش اه هرطق نآ هب میغامد وت و هتفرگ یادص
تلا جخ . مدرشف ار لبم هبل . مدش مخ ولج هب رتشیب
راب نیمود نیا هتشذگ زور ود یط رد ؛ مدیشک یم

. مدرک یم هیرگ ریغ یاه مشچ یولج هک دوب

و عمج ار مدوخ دوز یلیخ مدرک یعس راب نیا اما
لر تنک ار ما هیرگ ، مبل مکحم نتفرگ زاگ اب . منک روج
رب متسد زا ما هناچ شزرل یارب یراک یلو ... مدرک

... دمآ یمن

ار میاهاپ کون زج ییاج ای ، موش فاص هکنیا یب
یور زونه هک ار وا تسد و مدرب باال تسد ، منک هاگن

لبم یور و مدروآ نییاپ و متفرگ دوب مندرگ
ممارآ درک یم یعس و درک یم مسمل یتقو . DONYAIEمتشاذگ
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یم رت باال مندرک هیرگ و ندش رت سول لا متحا ، دنک
کون و مشکب بقع ار متسد تشاذگن وا اما ... تفر

هگن لبم یور و تفرگ شیاه هجنپ نایم ار مناتشگنا
. تشاد

: متفرگن مزیرگ هطقن نا زا مشچ

؟ هش یم یچ -حاال

ار مهاگن . تفرگ متمس هب و تشادرب هرابود ار ناویل
. مداد ناکت رس ریخات اب و مداد ناویل هب

یارب هرپب تباوخ متساوخ یمن ... ایتوت شریگب -

... مدرکن تسرد هوهق نیمه

، دوب هداد متسد شدوخ یا هناهب نیمه هب ار متسد
سول لا متحا مه زونه ؛ مدیشک نوریب شتسد ریز زا

... تشاد دوجو DONYAIEمندش
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ار شیومیل هب رطع و مدرب مینیب کیدزن ار ناویل
... مدیشک سفن

... یش مورآ مکی هنک تکمک دیاش ... روخب -

: مدرک رارکت ار ملا وس

؟ هش یم یچ -حاال

و یروخ یمن ویاچ نوا ارچ ؟ ایتوت هش یم یچ یچ -

... هدایز افرح نیا یارب تقو ؟ یباوخ یمن مکی

: متفرگ یاچ ناویل زا هاگن هرخ باال

... همولعم شعضو هک اهر ... منوتیمن ... ماوخ یمن -

؟ دایم اردص رس یی بال هچ وگب

زا دعب و داد نوریب هتسب مشچ اب ار شا هف کال سفن
: تفگ ین ال وط یهاگن

... هراد یگتسب -

؟ یچ هب -

هیلع ینجم هب هک یبیسآ هجرد هب ... ازیچ یلیخ هب -DONYAIE
M
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هحلا صم هب رضاح هیلع ینجم هکنیا هب ... هدیسر
... هن ای هشاب

... مسرت یم نم ... ممهفب نزب فرح یروج هی -

... شزاون زا رپ . دش رت مرن ، دوب مرن شهاگن

: درک فوپ

؟ وت ینک یم یراد راک یچ -

... دایص منک یم شهاوخ --

... ینک یم تیذا وتدوخ -

... هکرت یم نتسنودن روز زا هراد مزغم

لا س جنپ ات ود نیب اال متحا بخ ؟ مگب یروج هچ -

تساوخرد و مرج یمومع هبنج یارب هراد نادنز
و شرا ای و هشیم رداص هید شارب ... مومعلا یعدم

... صاصق ، یضاق صیخشت هب هتسب

؟ صاصق -

اب دیاب ، هنکن رظن فرص صاصق زا اهر رگا ... هلب -
DONYAIE
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و تروص زا تمسق نومه اقیقد ، کشزپ هی روضح
هب و هجرد نومه هب ، هدید بیسآ هک اهر یاضعا

عوضوم نیا بخ هک ... هشب صاصق نازیم نومه
هحلا صم مد یایلوا ای هدید هزب هکنیا رگم و هساسح
ان صاصق هک هسرب هجیتن نیا هب یضاق ای و ننک

... هنکمم

: مدز دنخزوپ

... هرذگ یمن بساتشگ ، هرذگب رگا اهر املسم --

نتشذگن و نتشذگ هب زاین ، تسه اهر دوخ یتقو -

نس اهر و تساهر ندب نیا ... تسین بساتشگ
... هراد ینوناق

... تسه زاین هک شدوخ ندب یارب -

... وظنم -

... دادن همادا

: مداد ناکت DONYAIEرس
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طال یولج هک نتشگ یم رب هقلح دیرخ زا نتشاد -

بساتشگ هتبلا ... هتخیر نوشود ره ور یشورف
طقف ... هدوب اهر زا رترود نوچ ، هدیدن بیسآ یلیخ

... هتخوس شتسد ممکی و شندرگ زا یمک و هنوچ
و دعاس یلخاد تمسق و شتروص فرط هی اهر اما

تسد زا وش هنت باال پچ تمس زا یگرزب شخب
... هداد

یم مهاگن توکس رد و هتشاذگ ناهد یولج تسد
... درک

ما هظحل هی یتح ؟ هنکب وراک نیا هتسنوت روطچ -

نیا هک هتشذگ شزغم وت یچ منک روصت منوت یمن
... هدرک وراک

: مدیدنخ درد اب

یعس مراد زونه ... مدیسرن هلحرم نیا هب زونه نم -

زونه ... هداتفا قافتا نیا هک منک رواب منک یم
مرادیب سوباک نیا زا و هدب منوکت دایب یکی مرظتنم

... هنک
DONYAIE
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هناخ گنز یادص هک دوب ندمآ شیپ لا ح رد شتسد
... دش دنلب شا

؟ یدوب یسک رظتنم -

: درک کاپ ار دوب متروص یور هک یکشا هرطق

... هرآ -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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درخ باصعا یلو فیعض ؛ دمآ یم رود زا نفلت یادص
... نک

سک ره اعطق . دش عطق هک مدرک تسد تسد ردق نآ
رد و دوب میادص گنت لد یباسح ، دوب طخ تشپ

هرابود هک دیشکن هیناث هب هک ، ممصم شندینش
. دیچیپ اضف رد رات هس یادص

ار میاه مشچ یاه هشوگ هبابس و تسش تگشنا اب
یمن مباوخ رگید . متشاد ناشهگن هتسب و مدرشف

ندش رادیب زا لبق هک تخس ِبشید لثم تسرد . دمآ
هتشاذگ اهر یاپ رانک ار مرس ؛ دوب هدش لا عف مزغم ،
مباوخ یک مدوب هدیمهفن هتسشن تلا ح نامه رد و
زا دعب هلصاف بال ، تعاس ود یکی زا دعبو . هدرب

ندش دول و اه مشچ ندش زاب زا لبق یتح و ، یرادیب
میاه مشچ یولج هک دوب اهر ریوصت ، مزغم لماک

مه حاال . داد مر لا مک و مامت ار باوخ و تفرگ ناج
کلپ تشپ یکیرات رد شا یچیپدناب تروص ریوصت

. دوب هتسب شقن DONYAIEمیاه
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هفاضا لیابوم یادص هب مه رد گنز یادص راب نیا
یهجوت یب ردق نآ مناوتب هک دوب ماخ لا یخ . دش

، دوب نفلن تشپ هکنآ لقادح ... دنوش عطق هک منک
. دوب هدرک ار مباصعا ناج دصق یباسح

. مدرک تریح تعاس یاه هبرقع ندید زا و مدش دنلب
مین اتیاهن مدرک یم سح و مدوب هتسخ زونه

زیچ اه هبرقع اما ، ما هدیباوخ عبر هس – تعاس
... دنتفگ یم یرگید

ملیابوم هک متفر نویزیولت زیم رانک ات ، ادص لا بند
هس . دوب هدش لصو ژر راش میس هب و دوب شیور

نودب . دوش لوف شیرتاب ات دوب هدنام دصرد
: مداد ار دایص خساپ ژ راش زا شندیشک

... ولا -

؟ ینابصع هچ DONYAIE-سالم...
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هب هک متسشن نویزیولت زیم گنر هایس بوچ هبل
یاه همسجم و باتک ییات دنچ نویزیولت یاج

راوید یور نویزیولت و دندوب هدرک شنیازید یعازتنا
. دوب هدش بصن

... هلصوح یب و تخرک میگب ایب -

؟ یدیباوخن بوخ منیبب -

. مدیلا م ار میاه مشچ و متشاذگ وناز هب جنرآ
دمهفب ات مدیشک ششوگ یوت مه یی باال دنلب هزایمخ

... هن ای ما هدیباوخ بوخ

... مدینش ار شا هدنخ یادص

مه یمحازم یاهادص شا هدنخ شوخ یادص زج
وگدنلب یور ار یشوگ داد یم ناشن هک مدینش یم

تفگ یم شدوخ یادص ندش نییاپ باال و هتشاذگ
... تسیراک ماجنا لا ح رد هک

... یدز ملوگ هریمن مدای -

؟ روطچ -DONYAIE
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، یدرک یمن مرادیب ... ششخبمارآ هتی ال یدوب هتفگ -

... هک مدنوم یم لبم نیمه ور حبص ادرف ات اال متحا

یم هک یزیچ نیرت تی ال مدوب هتفگ متسود هب -واال
شدوخ مقیفر دنامن هتفگان ... هرایب هریگب مارب ، هنوت

، دایم رتکد مسا ات وت هک ییاج نوا زا اهتنم ... هرتکد
وراد هب تندب تفگ هشیم ، یزادن یم هار لا ق و داد
تی ال ... امتح هدوب دایز مکی ششنکاو هرادن تداع

رتخد یدش یمن رادیب لیابوم یادص اب هک دوبن
... تغارس مدمویم کنات و پوت اب دیاب ... بوخ

... هشن رادیب هنوت یم هدرم هی طقف ادص همه نیا اب -
یسک ؟ منک راک یچ هنز یم گنز هراد هرد تشپ یکی

؟ یتفر اجک وت ال صا ؟ دایب دوب رارق

دش یمن هک مهم رارق ات دنچ و متشاد راک دیشخبب -

مدرک یم وراک نیا امتح هنرگو نوشتخادنا قیوعت هب
تارب کیپ نک زاب ورد وشاپ ... مدنوم یم ترانک و

... هرابود منز یم گنز ... هدروآ اذغ

... مدرکن ادیپ یزیچ نتفگ تلهم
DONYAIE
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و متفر نوفیآ تمس هب ، هدنام باال ییاهوربا اب
شروتینام رد ار رس هب کاله و ناوج کیپ ریوصت

... مدید

... افطل باال نیرایب -

هک دروآ رد یا هزماب یادا . مدید ار درم ندیرپ اج زا
هشوگ ، اه هدیسر ایند رخآ هب ِلا ح و سح نیمه اب

... دیرپ باال هب مبل

نیا ، روسناسآ یاج هب دوبن رارق نم لثم وا املسم
متشگرب و مداد مدوخ هب یناکت . دیایب باال ار هلپ همه
یتسد و مدروآ نوریب ملوپ فیک لخاد زا ار متراک و
باال اب مه دعب . مدیشک مگنر دیفس ترش یت هب
منت رد مین و زور ود هک ینیج راولش رمک ندیشک

دوب هتخادنا اج و هتسشن متسوپ یور یباسح و دوب
... مدروآ رد ار مدوخ خآ یادص ،

DONYAIE
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هچمین ناوج درم سالم باوج رد و مدرک زاب ار رد
وا ار اذغ هسیک . مداد شلیوحت یا هلصوح یب دنخبل
هک متفرگ وا تمس هب ار تراک نم و ، نم تمس هب

: داد خساپ ار مدنخبل هنابدوم

... مناخ هدش باسح -

اذغ سرپ ود . مدرک رکشت و متخادنا باال وربا هرابود
. دوب هسیک لخاد

رکشت فطل همه نیا تباب ات متفر ملیابوم تمس هب
، هدش لوف یرتاب ندید اب . دروخ گنز شدوخ هک منک

. متسشن لبم یور و شمدیشک قرب زا

... اذغ تباب نونمم -

... نوج شون -

: درک هفاضا یهاتوک ثکم زا دعب

... یروخب رگا هتبلا -DONYAIE
M
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یمن ممکش یاهادص و رس نیا مروخن ات هک ارهاظ -

... هباوخ

چیه ندیباوخن و ندروخن اب ... بوخ رتخد نیرفآ -

و تدوخ هشیم ثعاب طقف ... هشیمن تسرد یچ
وتاذغ ... نییاپ دایب تنامدنار و دیشب فیعض تزغم
و نک تسرد ما هوهق ای ییاچ هی یتح ... DONYAIEروخب
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هوهق و یاچ ینوت یم هک یتنیباک یور ... روخب
وت مومح ... متشاذگ تشاددای ، ینک ادیپ شوتور

هتخادنا وتلا ش و وتنام ... ریگب شود هی ... همقاتا
کشخ جیکپ فطل هب حاال ات اال متحا هک نیشام مدوب
تلا وت زیم ور شمتشاذگ هک متشاد ون هلوح ... ندش

سابل ممک هی تسود هی هطساو هب مدرک یعس ،
هگا ، هشاب تزادنا مراودیما ، منک روج و تفج تارب

... مینک نوشضوع مینوتب ادعب هک نکن وشاتکیتا دوبن
تمنوسر یم و مدیسر منم یشب هدامآ ات

... ناتسرامیب

ارهاظ ... هن ، نم بجعت اما ، دوب هدش مامت شفرح
... دوب هدش دلوتم ریدم ، ردامزا

؟ ییاجنوا ؟ ایتوت -

: مداد ناکت رس

وتراک تسین یزاین یلو ... منونمم ... متسه ... هرآ DONYAIE-آ...
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تمحز هب یفاک هزادنا هب زورما و زورید ... ینک لو
؟ هگنیکراپ وت منیشام یتفگن هگم ... یداتفا

راهن مدرکن تقو اال... چخی وت یراذن ونم یاذغ -

... مروخب

هدرمشو مارآ ییادص اب . دز یمن فرح راو هلسلس
ماجنا دیوگ یم هک ار هچ ره ، درک یم مبیغرت هدرمش

: زج ، دز دش یمن یرگید فرح . مهد

... هشاب -

! ایتوت -

؟ موه -

هب ات یسک هک یروط ؟ درک یم ادص یروط نیا ارچ
... دوب هدرکن ادص لا ح

هب ات هک یروج کی ؟ تفگ یم ایتوت یروط نیا ارچ
... دوب هتفگن یسک لا ح

. منک لر تنک ار مضغب ات مدیشک ناهد لخاد ار اه DONYAIEبل
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یم سول ، هنارتخد هک یحور و نمو دوب وا زاب
... دش

؟ یبوخ -

: مدیشک ییادص رپ سفن

... منود یمن -

... نکن یروط نیا تدوخ اب -

... دایص مجیگ یلیخ نم -

رت تحار ، دید یمن ار اه کشا هک حاال ، دوبن هک حاال
. منزب فرح متسناوت یم

... دوب نم زا رتهب اهر لا ح متفگ یم رگا دوبن قارغا
ار یکانسرت سح نینچ یگلا س هدجه رد ، راب نیرخآ

مدوب هدرک ییاهراک یجیگ رد و . مدوب هدرک هبرجت
... سب و دوب ینامیشپ شا هجیتن هک

؟ هشاب مایم مراد -

... سرب تاراک هب ... تسین یزاین -DONYAIE
M
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... روخب وتاذغ -

... هشاب -

هرگ مه رد ار میاه تشم و مدرک ترپ مرانک ار نفلت
رکف متساوخ یم ردق ره . متشاذگ هناچ ریز و مدرک
منک مضه ار هداتفا قافتا متساوخ یم ردق ره و منک

یمن و درک یم راکنا هنارصم مزغم . دش یمن
شکمک متشاد تسود نم و دنک رواب هک تساوخ

، دوب هداتفا هک یقافتا . میایب رانک شاهاب و منک
. تفریذپ دوشب تحار و دوز ردق نیا هک دوبن یزیچ

هدمآ اهر رس هک یی بال و دوب هدرک اردص هک یراک
ردقنآ ، دوب ناربج لباق ریغ و نیگنس ردق نآ ، دوب
شندوب غورد طقف هک ، رواب زا رود ردق نآ و دوب خلت

. متساوخ یم ار

رظتنم طقف هلا س تفه و تسیب یا هچبرتخد نوچ
راتفر یاه هناشن زا نم و ددرگرب بقع هب نامز مدوب
ار مدوخ مادم ... دراد رس رد هچ هک ممهفب DONYAIEاردص
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هدیمهفن هک مدوب یتسود روطچ ؛ مدرک یم شنزرس
رد یسک ره زا رتشیب روهام و اردص و نم . مدوب
هدیمهفن نم و میدوب هدنارذگ نامز مه اب نامیگدنز

لا یخ هب و مدوب هدید ار اردص یاه زلو و زلج . مدوب
لا مک رد یتح . مدوب هتشذگ ، دمآ دهاوخ رانک هکنیا
یم . تسا رتهب روط نیا ، مدوب هدرک رکف یسنجدب
نب زج یماجنارس بساتشگ اب اهر جاودزا متسناد
، رانک بساتشگ هب اهر یگق عال یب . درادن تسب

. درک یم قرف مه ناشتایحور

قرش اهر . دوبن نکمم مه اردص و اهر ندوب مه اب اما
و مارآ و کنخ میسن نوچ اهر . برغ اردص و دوب
ناجیه و هدنزوس شتآ نوچ اردصو دوب شخب حور

یا هجیتن ، دنام یم ناشمادک ره اب اهر املسم ... روآ
اال متحا هک دوب نیا شقرف اما ، درک یمن بسک

ار اهر و تفر یم راب ریز اردص زا رتدوز بساتشگ
جاودزا اردص اب رگا اهر . درک یم اهر دوخ لا ح هب

، دش یم مه منهج ناشیگدنز رگا یتح ، درک یم
وا یتمیق ره هب و درک یمن شدازآ منهج نآ زا اردص
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... سفق تمیق هب یتح ؛ شاد یم هگن دوخ رانک ار

مدیمهف یم ، دوب هدرک اردص هک یراک نیا اب حاال و
اهر یتمیق چیه هب اردص . مدوب هدرک رکف تسرد هک
دایز یدایز ، دوب هدرک هک یراک اما . درک یمن لو ار
بلقلا یصق یارب یتح . دوب دایز یلیخ ادخ هب . دوب
یاعدا هک وا هب دسرب هچ . دوب دایز مه اه مدآ نیرت

؟ دوب هدرکن ار شدعب رکف روطچ . درک یم یقشاع

. متشاذگ شیور تسد ما هدعم ندیچیپ مه رد اب
میور هب ور مکب و مص هک دوب اهاذغ هسیک هب مهاگن

. دندوب ندش هدروخ رظتنم و دندوب هتسشن

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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و ات ار دوب هدش هدیشک میور هک ییوتپ و مدش دنلب
یور هک یرد ود تمس هب . مدرک بترم ار اهنسوک

رد ات ود زا یکی . متفر ، مدید یم تسار تمس راوید
یاه هسفق ، دوب راک زیم ، مدید هک یزیچ . مدرک زاب ار
رگید رد و شمتسب . روج و عمج هناخباتک ِباتک رپ

و هرفن ود یتخت اب و گرزب اتبسن یقاتا . مدرک زاب ار
یگرزب هسیک و گنر دیفس یا هلوح هک یتلا وت زیم

. دوب هتفرگ رارق شیور

بتارم هب ، تشاد رارق اجنیا هک یشخپ متسیس
و تشاد رارق هناخ لا ه رد هک دوب ینآ زا رت DONYAIEگرزب
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نیرخآ ات تشاد تداع نم لثم مه وا ینعی نیا
زا ، دنداتفا یم مه یور شاه مشچ هک یا هظحل

. دنک هاگن ملیف و دشکب راک شزغم

. مدرک زاب ار ناشات و متشادرب یکی یکی ار اه سابل
؛ مدروآ باال ماه مشچ ولج ار گنر یتروص ترش یت
و هنارتخد یدایز اما . دشاب ما هزادنا دمآ یم رظن هب

نم هقیلس فیدر مه دش یمن یلیخ و دوب سولم
هدجه هدفه یا هچب رتخد بسانم رتشیب . شتسناد
نیب هک گنر یتروص ریز سابل تکیتا . دوب هلا س

اما ، دوب گرزب زیاس کی . مدرک هاگن ار دوب اه سابل
مقرع زا هدش ربز سابل رش زا ارم تسناوت یم اعطق

. دهد تاجن

، دیسر هار زا ییاج ره هکنیا هب مدوبن هدرک تداع
مه ردق نآ اعطق اما ، مهد ماجنا ار میصخش یاهراک

رود نابایب رد ار شفک هگنل هک مدوبن DONYAIEهناوید
M
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... مزادنیب

زا هک ییاهادص و مدوب هتفرگ یا ین ال وط شود
زا تشاد تعرس هب هک ینامز و ، دمآ یم هناخزپشآ
یب و عیرس ار اه سابل دش ثعاب ، تفر یم متسد
هک یلا ح رد سیخ ییاهوم اب و منک نت ساوسو
هتشاذگ گنر یخی راولش یتشپ یاه بیج رد تسد

... مورب هناخزپشآ تمس هب ، مدوب

و تفر یم رو نآ و رو نیا دنت و دنت دایص
هب شکیس کال پیت . تشاذگ یم زیم یور ییاهزیچ

هایس راولش ؛ دوب شا هدنزارب و تسشن یم لد
نهاریپ و داد یم ناشن رتدنلب ار شا هنت نییاپ
نیتسآ ... رت هدیزرو ار شا هدیزرو هنت باال ، دیفس

هب بوخ یلیخ ار شا یوق دعاس ، هدروخ ات یاه
یتشپ یور زونه شهایس تک و . دوب هتشاذگ شیامن

... دوب یلدنص زا یکی

هتسجرب یاه گر و باال و دق ، مدرک یم فارتعا DONYAIEدیاب
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کی هدنزارب رتشیب شدعاس گنر یبآ روطق و
ات تسا هنزو و هاگتسد و مد یلک اب یشزرو هاگشاب
یاج دمآ یم رظن هب هک کچوک اتبسن هناخزپشآ نیا

. دشاب هتشادن دوخ رد وا یارب یفاک

رد ور هراچیب هدعم نوا ردپ یفاک هزادنا هب ایآ -

؟ یدرواین

؛ مداد شناشن دنخبل هیبش یزیچ هدرشف ییاه بل اب
شدوخ راک مرگرس و درک یمن مهاگن وا هک دنچ ره

. دوب

مهاگن هرخ باال و تشاذگ زیم یور مه ار هباشون
و مدروآ نوریب بیج زا ار اه تسد زا یکی . درک

: متفرگ باال ار نآ فک

-سالم...

... هشاب تیفاع -سالم...

... نونمم -DONYAIE
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؟ ندوب تزادنا -

رد و هدرک زادنارو ار میاپ ات رس یراب دنچ شهاگن
. دوب هدش تباث ، متشاد نت هب هک یترشیت یور اتیاهن

... دمآ مشوخ شمدید هنیآ رد یتقو مه مدوخ

... نبوخ یلیخ ... تفطل زا نونمم -

متفگ ... مرب مدوخ دوبن تقو ... نتسین نم هقیلس -

مناخ هی یارب ، هراد کیتوب هک اقفر زا یکی هدنشورف
طقف نم ، هنک هدامآ سابل کیش و باال و دق شوخ

... نوشمدروآ متفر

: متفرگ هدینشان ار شمیقتسم ریغ فیرعت

... منک شومارف وتتمحز یا هرذ هش یمن ثعاب -

... یدرکن کشخ وتاهوم -

راوشس هب زاین هک هنیمه هاتوک یوم یایبوخ زا -
... یرادن

مسرت یم ... هیربا مزاب اوه ... نوریب یرب یاوخ یم -DONYAIE
M
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... یروخب امرس

... هش یم کشخ کشخ شدوخ هگید عبر هی ات -

اذغ یاه فرظ . متسشن نم و دیشک رانک ار یلدنص
: دروآ رد رفورکیام زا ار

مداد شرافس عون ود ... یراد تسود ومودک نیبب -

لا م یکی نوا ... یروخب تسشن تلد هب مودک ره هک
لیم مودک چیه هب وت ارهاظ دنچ ره ... نم

... یتشادن

. مدرک یم هاگن ار اه لیوف لخاد و مدوب هدش مخ
: تفگ هرابود هک

... میش نوشکیرش مینوت یم میاوخب ما هگا -

ریخات هب تباب یلک دیایب یتقو مدرک یم رکف
هرابود مه دعب . دنک مشنزرس میاذغ ندروخ نتخادنا
مامت اما . دهد میراودیما دنک یعس و دنک متحیصن
میدوب اذغ لوغشم و هتسشن مه رانک هک یتعاس مین
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فرح هبزور زا . تشذگ یداع یاه فرح نیمه هب ،
یم هک یا هسسوم و منرت زا ... شینارگن و میدز

اج ره زاو ... دزاسب شردپ دح یب تورث اب تساوخ
... دش یم هک

و درک هدایپ ناتسرامیب رد مد ارم تیاهن رد و
مریگب سامت وا اب متشاد یراک تقو ره هک تساوخ

... منک نوریب مرس زا ار تمحازم و فراعت رکف و
سپ ار میاهدیلک هتسد یتقو بجعت لا مک رد یتح

هب ادابم زور یارب ار شا هناخ دیلک هک تفگ ، داد یم
... هدرک هفاضا نآ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تلا فسآ نداد لگ ات دوب هدرک دصق نامسآ منامگ هب
یمن رب شرس زا تسد هک ، درابب رهش نیا یاه

چیه . دوب مه یلا ع هک ، دوبن دب اهنت هن نیا و . تشاد
هک متشادن دای ار ما هلا س تفه و تسیب رمع یاجک
رد دشاب هدوب دنمتواخس هزادنا نیا ات شنیدرورف

نایم هک یمدرم یگدنز هب حور یمک ندیشخب
. دندوب هدش نفد مد و دود و ناشدوخ یوهایه

طایح زا ، دنتفرگ یم تقبس مه زا هک ییاه مدق اب
یارب هن ؛ متشذگ ناتسرامیب هدش یراک تخرد

و نداتسیا هب یگق عال یب رس زا هن و ، ندشن سیخ
ندیشک وب و ناتخرد سیخ یاه گرب ندرک DONYAIEاشامت
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دوب هدش رید یباسح هکنیا یارب . ناراب و کاخ یوب
یارب .. . دسرب شا هچب هب هک تفر یم دیاب افو و

و منیشنب دوب هتساوخ ملد . مدوب هدرکن هلجع ندمآ
رنا و مربب تذل مدوخ یور دایص هاگن یاه شزاون زا

... هار نآ هب منزب ار مدوخ و مریگب ژی

رگا مدوب نمطم و مدوب هدیباوخن یفاک هزادنا هب
شیور رس و مدرک یم ادیپ تشلا ب کی حاال نیمه

رگید تعاس دنچ هزادنا هب متسناوت یم ، متشاذگ یم
دوب مبلق نکاس زونه مغ . دوب رتهب ملا ح اما ، مباوخب
و مدوب رتمارآ اما . مدوب مه ینابصع زونه یتح و
هن لا ح نیا . مراذگب رانک ار فراعت هک متساوخ یم
. دوب دایص روضح هجیتن اعطق ، رتهب یلو ، بوخ

و دش زاب یا هشیش کیتاموتا رد هکنیا ضحم هب اما
. دیبسچ نیمز هب میاهاپ ، منک روبع نآ زا متسناوت
رتولج یمک هک دوب افو ، هاگنامرد شریذپ هجاب رانک
نز تمس هب ار شتسد و دوب هداتسیا شردام DONYAIEزا
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مارآ هک تساوخ یم و دوب هتفرگ یدنلب دق ور هزبس
. تشادن ندش مارآ تین هن و ناوت هن نز اما . دشاب

یب میاهاپ . دشن اما مرذگب تیمها یب متساوخ
هار تمس نآ هب دنشاب هتفرگ مزغم زا یروتسد هکنیا
نیا ورب و راذگب ، تفگ یم مادم ملد کی . درک جک
لد یلو . راذگب اهنت ناشدوخ شامق اب ار اه مدآ

. دوبن اه مدآ نیا شامق زا افو . تشاذگ یمن مرگید

یطلغ هچ نوترتخد تسین مولعم ؟ مگیم غورد هگم -

... تفرگ ونم هراچیب رسپ نماد ششیتآ هک دوب هدرک
و یلکشوخ یک ؟ هدب سپ باوج دایب دیاب یک حاال
نیا باوج یک ؟ هنودرگ یم رب شهب ونم هچب تروص
؟ هدنخرف وت ترتخد ؟ هدب داوخ یم ور یتخبدب

؟ دوب اهر زا رت لکشوخ امش رسپ -

زا رتدنلب میادص مدوب هدرک یعس اما ، مدوب هدزن DONYAIEداد
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مشچ . دسرب ششوگ هب میادص ات دشاب نز یادص
نم و تخود نم هب ار شراکبلط و سیخ یاه

: مدینش ار افو یادص

؟! ایتوت -

... هاگن هن دوب سامتلا . مدرک شهاگن

؟ هگید یتسه یک وت -

ک رد ارم یتقو مه نیتم . دوب ردام . مدرک یم شکرد
قح مه نز نیا . دوب هدش نوگرگد ، دوب هدید یرتن ال
یکی یهاوخدوخ رطاخ هب شدنزرف ییابیز ... تشاد
عناق لیلد ندوب ردام رگم اما . دوب هتفر نیب زا رگید

یا هرذ نتشادن یارب ؟ دش یم ینادان یارب یا هدننک
. دوبن یا هدننک عناق لیلد مه روعش

یچ ره ... لوضف ... شتفم ... اهر لیکو دینک رکف -

... منومه دینود یم صالح امش هک
DONYAIE
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وا هکنیا . مدوب ینابصع اهر ردام تهب و توکس زا
هناشن ، تشادن نز نیا هب هئارا یارب یا هیعافد چیه
نز نیا هدنمرش یباسح ار شدوخ وا . دوبن یبوخ

. تسناد یم

هک یتسین ینومه هگم امش منودب ماوخ یم یلو -

ور اهر یدرک یعس شور و هار کی و رازه هب
اهر لد یتسنود یمن هگم ؟ ینک تدوخ سورع
تسار لوا نومه زا اهر هگم ؟ تس هگید یکی شیپ

یم ور هگید یکی هک دوب هتفگن نوترسپ هب ینیسح
و ردپ سپزا هک حاال تساوخن شزا هگم ؟ داوخ

؟ بقع هشکب نوا دایمنرب شردام

یرکف هچ شدوخ اب بساتشگ یاقآ نیا مناد یمن
ار اهر روز هب اه هصق لثم هکنیا ... دوب هدرک

دای دوش یم روبجم تیاهن رد وا و دنک یم بحاصت
؟ دوش وا هدرپس رس و دنک نوریب رس زا ار لوا قشع
هدش تیبثت شیگلا س راهچ ای هس رد بساتشگ دیاش

. تسناد یمن ار تیعقاو و هصق قرف هک DONYAIEدوب
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ینابصع . درک یم هاگن مدنت نحل هب هدز تهب نز
مدوخ زا . مدوب ینابصع اهر نایفارطا همه زا . مدوب

ار تینابصع نیا متشادن دصق و ... اهر زا و همه زا و
.... مروخب ورف

اهر لد رطاخ یارب یا هرذ ؟ درکراک یچ امش رسپ -

تسد فک هراذب تفرن شادرف نومه ؟ درک یراک
یاباب ؟ تس هگید یکی قشاع ترتخد هک اهر یاباب
همه نتسنود مغر عال ؟ تخادنن شنوج هب ور اهر

؟ هنک شدوخ لا م ور اهر هک درکن رارصا مزاب انیا
شمشچ زا اراک نیا اب هک درکن رکف هیناث یارب یتح

هب رتهب هنوتب ندموا رانک و یرادزار اب دیاش و هتفیم
یاکشا ناوات نیدوب رظتنم ارچ ... هشب کیدزن اهر

؟ هشاب نیا زا رتهب اهر

مادم نز ناهد ... هنامصخ منحل و دوب دنلب میادص
یمن رد نآ زا ییادص اما دش یم هتسب و DONYAIEزاب
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، متفگ یم هک یا هلمج ره ، دوبن مدوخ تسد . دمآ
ینادرگاو منهذ رد یرتشیب تاع ال طا دش یم ثعاب

... منزب ناشدایرف دنلب دنلب متشاد تسود هک دوش

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یشاب هدشن شنماد هب تسد هک دنوم یچ امش دوخ -

یوم لا بند ؟ یتفرن غلا ب هچبرسپ باشیپ لا بند ؟
جرخ لوپ رورک رورک ؟ یتشگن مشچ هی هایس DONYAIEهبرگ
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اعد ردام نیمه تسد اب ؟ یدرکن سیوناعد و لا مر
وشلد هک یدادن تخبدب یاهر دروخ هب لبمج و

؟ ینک مرن ترسپ هب تبسن

دح ات درک یم فیرعت میارب ار اه نیا اهر هک راب ره
رد متشاد ار همه حاال و مدش یم ینابصع راجفنا

... مدرک یم یق نز تروص

یرصقم ییامش ... هن ؟ هرصقم اهر حاال؟ دش یچ -

... ینوسرب شتساوخ هب وتچب یتساوخ روز هب هک
تسین دب و تسین شلا س شش هگید هکنیا زا لفاغ
تسین رارق داوخ یم یزیچ ره هب مدآ هریگب دای

، مرادن راک گندلا نوا طلغ و تسرد هب نم ... هسرب
ردقچ ات ود نیا تسنود یمن بساتشگ هگم یلو
اردص تسنود یمن هگم ؟ ناوخ یم ور هگیدمه
دوب هتفرن اردص هگم ؟ تساهر هنووید روطچ

زا نوریب شکب وتاپ نک یگنودرم و ایب هک DONYAIEشغارس
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یراک کتک ، هدیمن باوج دید یتقو هگم ؟ ارجام نیا
دوب رارق هک امش رسپ ؟ درکن دیدهت هگم ؟ شاهاب درکن

یلکشوخ طقف هک نوا ، هنزب اج ینوسآ نیمه هب
نیا وت لکشوخ رتخد مک هگم ، تساوخ یمور اهر

؟ نشکب وشلوپ وشدوخ تنم هک دوب هتخیر تکلمم
ال بق هک ییاهر ور تشاذگ وشتسد لدع و دموا ارچ

؟ دوب هتفر دوب هداد وشلد

هیرگ دنلب یادص اب حاال . مدرک اهر ردام تمس هب ور
دیاش . درک یم مرت ینابصع مه نیمه و درک یم
ار سح نیا یزوسلد یاج هب هک مدوب لدگنس

... متشاد

راتفر اراک هانگ لثم ارچ ؟ ینک یم هیرگ ارچ امش -

راب دایم رد شنهد زا یچ ره یراذ یم و ینک یم
نیا ربارب رد هن اما ... یراکهانگ هک هتبلا ؟ هنک اهر

... نز نیا رسپ ربارب رد هن ... DONYAIEامدآ
M

AM
NOE



تساوخ یم هنارصم هک مدوب هداتفا ییاهزور دای
تسد راک نیا ماجنا یارب و دنک رود اردص زا ار اهر
یم وا شتآ هب مزیه و دوب هدش شرسمه نماد هب

... دوزفا

شارب هک دیرصقم تدوخ هچب ربارب رد طقف امش -

لد و تفرگ ونوتامشچ تلیماف لوپ ... دیدرکن یردام
... داتفا شزرا زا نوتچب

هدش خرس متروص اال متحا هظحل نآ رد متسناد یم
هک ییادص یارب و نیمه یارب ... داشگ میاه مشچ و
ار مباوج یسک هک دوب ، تفر یم رت باال هتفر هتفر
رکف میاه فرح هب یا هظحل یارب شاک اما . داد یمن
نیا یکی دیاب اما . متسناد یم دیعب هک دندرک یم
نیا ندرک رادیب رد ار شیعس و دز یم ار اه فرح

... تسب یم راک هب اه مدآ

هب تنعل ... دوب هابتشا هک هرآ ؟ دوب هابتشا شقشع -

راک هرارق متسنود یم هچ . مدرک نوشانشآ هک DONYAIEینم
M
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اردص متفگ اهر هب راب رازه منم یلو ؟ هشکب اجنیا هب
یتقو ات ... ههابتشا یروط نیا لقادح ... ههابتشا

متفگ ، هریمن راب ریز مدید یتقو اما ... ههابتشا هنیا
هرب راذب ... هدرک شروک و رک قشع ... هرادن بیع
و تفر یم ... هدرگرب و هروخب گنس هب شرس
هب تشگ یمرب نانک طلغ و دش یم نومیشپ
شدنیآ و یگدنز همه هک حاال ای ، دوب رتهب نوتنماد

هب لد مکی درکن نوتسامتلا اهراب هگم ؟ هدش هابت
زا امش مرذگ یم اردص زا نم تفگن هگم ؟ دیدب شلد

یکی ادخ دیتفگن هگم ؟ دیشوپب مشچ بساتشگ
نم ... شجیتن منیا دییامرفب بخ ؟ یکی منم لیماف

اتود نیا دیابن نم ... مرصقم نم هرآ ؟ مرصقم
اهر هرآ ؟ هرصقم اهر ... مدرکیم انش آ مهابور

، داد رارف داهنشیپ اردص هک یزور نوا دیاب ... هرصقم
یمن امش شتیولوا امش لد و وربآ و درک یم لوبق

... دوبن امش تیولوا نوا لد هک روط نومه ... نیدوب
یم وگنلف و تشاد یم رب وشبلق و شنودمچ دیاب
دیرب ... نینک لوبق نیدوب روبجم عقوم نوا ... DONYAIEتسب

M
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دینیشب ... دینک یضاق ونوتدوخ کاله هقید ود هی
زا رتشیب یک دینیبب ... اهر ای مرصقم نم دینیبب

... هدرک دب اهر هب اردص

، دیسر نامهب شتسد لخاد مسیب اب نابهگن یتقو
. دیآ یم تمس نیا هب هک مدوب هدید . مدرک توکس

یتسدشیپ دنک زاب تتامش هب ناهد هکنیا زا لبق
: مدرک

باال... دوب هتفر نومادص منود یم دیشخبب -

شخب هب یطبر چیه ، میدوب هداتسیا هک ییاجنیا
یرامیب ، ینامز تیعقوم رطاخ هب و تشادن یرتسب

مه اه لدج و ثحب نیا یاج اما . دوبن نآ رد مه
... دوبن

هک ندرک یم همکاحم نتشاد ورفن هی اجنیا یلو -

... ندش قشاع شمرج اهنت و دوب ینابرق DONYAIEشدوخ
M

AM
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هدش بکترم هک یتیانج اهنت اهر اما ، هابتشا دنچ ره
هدینشن ار شدایرف اه مدآ نیا ... دوب نیمه ، دوب

نیا ؟ دشاب تسناوت یم هچ نیا زا رت مرج . دندوب
ار شدوخ بلق تشونرس وا دندوب هتشاذگن اه مدآ

. دنک باختنا

مدرک تشپ . درک میاشامت حور یب یتروص اب نابهگن
هجیتن هک متسه ینامه نم دننک رکف متشاذگ و

، شناتسود و مدآ نیا اب اهر تساخرب و تسشن
. هدروآ راب ار یا هجیتن نینچ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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DONYAIE
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یادص هجوتم هن هک دوب قرغ شدوخ راکفا رد نانچ
. شندش هتسب یادص هجوتم هن و دش رد ندش زاب
شا هریخ هگن وا و و دوب هدش هداد باال تخت تشپ
راوید هب ار ما هیکت . دوب هتخود نوریب هرجنپ زا ار
رکف نیا هب و متشاذگ مندب تشپ ار متسد و مداد
هچ دیاب کرحتم هدرم نیا اب نیا زا دعب هک مدرک

. درک

و میدرک هاگن وا هب نم و نراب هب وا ین ال وط قیاقد
مهرم یارب یلح هار ندرک ادیپ نودب رخآ رد

هب . مدش هدنک راوید زا ، نامیاه لد یور نتشاذگ
درک سح ار مروضح ، مدش هک کیدزن . متفر شتمس

ا متحا ار ژش ادناب زا هدنام نوریب یاه بل . تشگرب و
درد نارازه نم و داد شک دنخبل تین هب ال

. مدرک DONYAIEشتشادرب
M
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وضع نیرت ایوگ و نیرت مهم مرظن هب ... اه مشچ
کیراب هچ رگا . دننکن هیرگ هچرگا . دندوب اه تروص

... دنشاب چوپ هچرگا . دنوشن

هلصیف دنخبل کی اب ار شیا همشچ هب مین ال وط هاگن
. مداد

؟ زونه یدروخن ماش -

و دوب زیم یور زونه شیاذغ فرصم راب کی فرظ
... هدروخن تسد شناویل و لا گنچ و قشاق

... متشادن لیم -

ندماین شک رطاخ هب ایدوب دناب رطاخ هب مناد یمن
یعس اما ، ود ره رطاخ هب ای ، شا هتخوس تسوپ
وزاب یلیخ ار شیاه بل ندز فرح عقوم درکیم
گنگ یمک شتاملک و هتسهآ شیادص . دنکن هتسب

... دندوب

؟ یروخب مرایب -DONYAIE
M

AM
NOE



... مرادن لیم -

میمصت دعب و مداد همادا مندرک هاگن هب رگید یمک
هب افو ، زور مامت اال متحا ... مراذگب شتحار متفرگ
هب و دنک یزاب شقن دوب هدرک یعس یفاک هزادنا

، هدش هک مه روز هب و دراد شهگن راودیما یگدنز
. دناپچب شیولگ رد یزیچ

تخت رانک هک یکچوک کیتس پال دمک لخاد ار فیک
دنخبل . متسشن تخت یور شرانک و متشاذگ دوب
تشپ ناراب هب و مدرشف مه هب ار میاه بل . مدزن
رتشیب یگتفرگ هب دنز یم نماد . مدرک هاگن هشیش

... ناماه بلق

ملد . متشگرب . مدشن هجوتم هک تفگ یزیچ اهر
راب کی و ما هدشن هجوتم ار شفرح میوگب دماین
هچ متسنادیمن یتقو یفرط زا . دنک شرارکت رگید
ار ملا ح . مهدب دیاب یباوج هچ متسناد یمن هتفگ

. دز دنخزوپ . دیمهف
DONYAIE
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... یایم رظن هب هتسخ یلیخ متفگ -

مدوبن بوخ بساتشگ ردام و وا ردام ندید زا لبق ات
. مدوب نیا زا رتهب اما ،

... مبوخ -

ردق نآ ود ره . مدیمهف ار شروظنم . تفر رانک یمک
ار اه شفک . میوش اج تخت کی یور هک میدوب رغ ال

شرانک یروط مدرک یعس . متفر شرانک و مدنک اپ زا
نم و دشاب نم هب مه وا هیکت هک مهدب تخت هب هیکت

توعد یب . منک یزاب ار شوغآ کی شقن مناوتب
ناراب هب نانچمه و تشاذگ ما هنیس یور ار شرس

. دنام هریخ

و . تیاکش هن و درک یم هیرگ هن . دوب بیجع شلا ح
. دمآ یم رظن هب کانسرت یلیخ نیا

... دوب اجنیا بساتشگ ردام -
DONYAIE
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... دوبن تخس شیاه فرح هیقب سدح

... دش مومت یچ همه -

... رتهب -

... رتهب هرآ -

... دوب کاندرد یلیخ شفرح رپ دنخزوپ

... منک تداع اشنکاو نیا هب مک مک دیاب هگید -

؟ ننک یم رکف یچ هیقب هنک یم یقرف هچ -

: دوب سح یب

... هنک یمن یقرف هگید ... هرآ -

و دوب شیاهوم شزاون منکب متسناوت هک یراک اهنت
یرادلد یارب یفرح چیه ... شرس هب ما هنوگ ندرشف

ار میگدنز یاه هظحل نیرت هنازجاع . مدرک یمن ادیپ
. مدرک یم DONYAIEهبرجت
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؟ اهر -

؟ موه -

دنچ نایم ... دوب هدرم اهر اما ... درم اهر تفگ یمن
نیاو دوب هدش هلا غزج و هتخوس دیسا یس یس

... دیمان اهر دش یمن ار حبش

؟ یشکب یگدنز زا تسد یرادن دصق هک وت -

وت ما هدیشک مه حاال نیمه ینعی نیا . دادن ار مباوج
؟ یرادن ربخ

؟ اهر -

... دادن ار مباوج مه زاب

... شخبب ونم -

: داد ار مباوج توکس یمک زا دعب

... تسین ریبعت هدرک دوخ -

... مدرک نوتانشآ نم -DONYAIE
M
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... یداد رادشه -

... متخانش یم ور اردص نم -

... مدوب هتسب ومامشچ نم -

؟ دش یم لصاح یا هجیتن اه یروخدوخ نیا زا

نیا یتفگ وت ... هرادن دوجو یقشع یتفگ مهب وت -

... مدرکن رواب نم ... تساه هصق لا م افرح

؟ میشخبب ونومدوخ یایم -

... متشاد شتسود اعقاو نم یلو -

یکش تنتشاد تسود وت تقو چیه ... منود یم -

... تسنود یم ونیا مشدوخ ... دوبن

؟ درک وراک نیا ارچ سپ -

مدوخ زا ولا وس نیا هک ردقنیا مش یم لخ مراد -

... DONYAIEمدیسرپ
M
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؟ ایتوت -

؟ موه -

نافوط نایم رد ات تفر یم هک ییادص اب و دیدنخ
: تفگ دنیشنب لگ هب شیاه مشچ

؟ مگب یزیچ هی -

یارب تساوخ یم ار ما هنیس وا . مدرکن شهاگن
... ندیراب

... یاوخ یم یچ ره -

... یشک یم ونم شدعب منئمطم -

. متسب مشچ . دمآ مدرد

.... مراد شتسود مزونه -

مدید یم اهر زا هک یریوصت نیا . مدرشف نادند
روط نیمه ار لا س ود نیا همه اهر . دوبن بیجع

... دوب قشاع راو DONYAIEهناوید
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... یدوب هنووید ملوا زا -

یم ... متفرگ سرد ... مدش لقاع هگید یلو ... هرآ -

... منک شوگ تفرح هب ماوخ

... مدیزگ بل

... مرادن تیاکش شزا متفگ اباب هب -

؟ اهر -

تروص هن و نامز هن ... هنک یمن یقرف لا ح ره هب -

... هدرگ یمن رب لبق تلا ح هب نم بلق هن و نم

هک دینش یمن ار دوب هتسشن میادص رد هک یدرد
؟ داد یم همادا شیاه فرح هب راو افج

... اهر -

... مگب راذب -

... وگب -DONYAIE
M

AM
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یم ... منوم یم رهق شاهاب دبا ات حاال نیمه زا -
یلیخ منود یم ... شمنیب یمن تقو چیه هگید منود
نوا لثم هک نم ... متسه هک منیمه یلو ... مقمحا

هنود ات منک یمن تیاکش ... دوبن غورد مقشع یاعدا
یتقو ات منک یمن تیاکش ... نزوسب شانوختسا DONYAIEهنود
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هنودب ات منک یمن تیاکش ... هنک زلو و زلج هراد رمع
... هدوب یب قال و چوپ ردقچ اهاعدا نوا همه

؟ یراد هک هیمیمصت نیا -

وت یفاک هزادنا هب بساتشگ تیاکش اب املسم -

هی هب ونوممه مشن اال نیمه اما ... هتف یم رسدرد
... هدنوزوس هزادنا

؟ تفگ یچ تاباب -

... نودن نم رتخد وتدوخ هنیا تمیمصت هگا تفگ -

؟ هن ای منک تیاکش هنک یم یقرف هگم یلو

... ینک تیاکش هک هشاب مهم دیاش اما ... هن وتلا ح هب -

اب یشب ثعاب دیاش ... نریگب سرد نارگید دیاش
رکف تیانج نیا هب و نسرتب هیقب اردص تازاجم

... ننکن

؟ ندوب هدشن تازاجم هیقب هگم ؟ دیسرت اردص هگم -

... نتسین مه لثم هک همه -DONYAIE
M
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نم هب یسک هگم ... مشاب هیقب لثم ماوخ یمن منم -

ور طقف همه هگم ؟ درک کمک یسک هگم ؟ درک رکف
زا هچ نم هب ؟ ندرکن یراشفاپ نوشدوخ هتساوخ

؟ همه

؟ یاوخ یم وت هک هیزیچ نیا -حاال

... هرآ -

؟ ینک یم هچ تاباب اب -

یم یقرف هچ ... متسین نوا رتخد مشن اال نیمه نم -

؟ شبجو دص و بجو هی هنک

... هتفگ یزیچ هی هدوب ینابصع -

... مشاب انوا رتخد ماوخ یمن هگید نم ... هن -

هک ییوت منوا ... هنک یمن رهق شاباب نامام اب هک مدآ -

... ینزب ونوشدیق یتمیق چیه هب یدشن رضاح

... منزب ماوخ یم هگید -حاال

قح ین ال وط یاه تدم یارب لقادح ... مداد یم DONYAIEقح
M
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و ریگلد مدا و ملا ع و نامز و نیمز زا هک مداد یم
... دشاب ینابصع

؟ ینک راکیچ یاوخ یم -

... منود یمن -

، دوب هدیسر مرکف هب هن و دوب هدش شفرح هن ال بق
باوج و نتفرگ هجیتن و ندرک رکف هظحل نآ رد اما

: دیشکن لوط مه هیناث کی یتح منداد

؟ ینک یگدنز نم اب یایب یاوخ یم -

... یا هدنوخان نومهم تدوخ وت -

نوا زا نتفر یارب هنوهب هی داوخ یم ملد شتسار -

... مشاب هتشاد هنوخ

تخاس ارب یدوب هداد وتیامرس همه ؟ هتفر تدای
... شموبلآ

یم تیذا منیشام ... یراد مأوت ... رادقم هی مراد -

نتسشن نومرف تشپ مدا نم شتسار ... DONYAIEهنک
M
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... شمیشورف یم ... مریم رد هروک زا دوز ... متسین
حاال... ات یگچبزا مراد طال مرادقم هی

؟ تیگدنز و راز هب ینز یم جارح بوچ -

هبزور زا هک مارب تسین تخس ، دموا مک مزاب هگا -

... ماوخب لوپ

باب هک ینکب یراک نم رطاخ هب یاوخ یم -

؟ تسین تتیصخش

هاگن ... اهر مراد مردپ زا ابلط یلیخ وت لثم منم -

... اهر میکاش زونه ... مدش تکاس نکن

... مگرزبردام شیپ مر یم -

... ینک یم دوخیب وت -

! ایتوت -

؟ ناه -

... هزوسن مارب تلد -

شیارب ملد تساوخ یم و دوب هدش مولظم روط DONYAIEنیا
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؟ دش یم ... دزوسن

... هشاب -

: مدیسوب ار شیاهوم

... یرب ییاج یراذب ونم ینک یم دوخیب مزاب اما -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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دنچ اال متحا ؛ تیافک یب و دندوب هتسهآ میاه DONYAIEمدق
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مدصقم هب ارم ات دوب مز ال نامز مه تعاس دص
فقوتم مه روخن درد هب یاه مدق نیمه اما . دنناسرب

... مدید هک یزیچ اب دندش

یم ار یدرم ، ناتسرامیب طایح یاه هدرن تشپ زا
ناتسرامیب هاتوک راوید رانک یوکس یور هک مدید

ا متحا و دوب هدش مخ . تشاد نم هب تشپ و هتسشن
زور دنچ یباوخ مک . دوب هتشاذگ وناز رس رب تسد ال
ات مغ و مدرک یم لمح میاه مشچ یور ار یلا وتم
و دوب هدرب امغی هب ار مدرخ ، دوب هتسناوت هک ییاج

. تس باال مندرک هابتشا لا متحا هک متسناد یم ار نیا
ترچ لا ح رد رگا ات مدرک هتسب و زاب ار میاه مشچ

و دوب اجنآ مه زونه وا اما . موش رادیب ، متسه ندز
، دز یم مسق و هیآ روز هب شیپ یا هنیاث ات هک یبلق

ناوت یسک هک تردق رپ ینایرن نوچ هراب کی هب
و دنک مر تفرگ میمصت ، درادن ار شندرک لر تنک
هب مه داب هک دنک ندیود هب عورش لعن راهچ نانچ

. دسرن DONYAIEشدرگ
M

AM
NOE



مدآ مراذگب و منامب اج نامه . منک هچ متسناد یمن
دننزب هنت نم هب دنرذگ یم مرانک زا هلجع اب هک ییاه

، دننک مراب میگظح مال یب تباب راچیل ییات دنچ و ،
ور هبور وا اب زگره و مراذگب رارف هب اپ هکنیا ای

یم شیور هب ور و متفر یم دیاب مه دیاش . موشن
یم لز شیاه مشچ رد دوب ایند ایند ات و مداتسیا

. متفگ یمن چیه و مدز

هقیقد دنچ هزادنا هب اهنت دیاش . مدز رود ار اه هدرن
یکی ، اجنیا و تشذگ یم دیشروخ عولط زا

یارب هک یمدرم زا دوب رپ ، ایند یاهاج نیرت کاندردزا
یورزا دندوب رضاح ، شیاه هشیگ زا یکی هب ندیسر

ینارذگهر ات متفرگ هلصاف رد زا یمک . دنوش در مه
زا دنتشاد یعس هاگنامرد تبون نتفرگ ای راک یارب هک
. دننکن هل ناشیاپ و تسد ریز ارم ، دنریگب یشیپ DONYAIEمه
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الح صا یتروص اب . دوب شدوخ . مدرک یمن هابتشا
هب هریخ هتفشآ ییاهوم و مه رد ییاهوربا و هدشن
ار تسد کی تشم . لفاغ شفارطا زا و دوب نیمز

تحایس اجکان رد و دوب هتشاذگ رگید تسد نایم
ینتشاد تسود خر مین یکشم ترش یت . درک یم

متشاد دای هب هک یرگید تقو ره زا رت هتسخ ار شا
ار ، تشاد اپ هب هک ینیج راولش و داد یم ناشن

ار وا . هدرکن ضوع هک تساهزور هک مدوب نئمطم
بترمان و هدروخ تسکش دح نیا ات زگره ، زگره

. مدوب هدیدن

نیا تشپ هک یهودنا لا یرس زگره دمآ یمن رظن هب
میاه شفک ، متفر هک رتولج . دوش فقوتم ، دوب ارجام
لبق هک مروخ یم مسق نم و درک دنلب رس ، دید هک ار
دنلب یاهوم نایم ار دیفس یاه رات متسناوت ، نآ زا

. منیبب شبترمان

... دندوب نوخ هساک شیاه مشچ

اه هناسفا هدنزارب ، دوب اه هصق لا م ، دوب لا DONYAIEحم
M
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هتشگرب ریپ و هتفر ناوج هک مدید نم اما ... دوب
... دوب

... ام -

هکت تشاد مبلق . درک یمن میرای و دمآ یمن رد مسفن
. مدوب هدیسرت ردق نآ ارچ مناد یمن . دش یم هکت
... مدیشک یقیمع سفن . مدیشک یم مه تلا جخ

... روهام -

نامه راگنا ... چوپ چوپ ... داد همادا شهاگن هب طقف
ادص و رس همه نآ ، دینش ار ربخ یتقو هک دوبن یمدآ
ع و اردص و نم و شدوخ راب تشرد همه نآ و درک

. درک مدآ و ملا

اما . مدیشک یم تلا جخ زونه . مدیسرت یم مه زونه
یم مرج کیرش ار مدوخ . متسشن شرانک و متفر

بوخ شا یتناما زا مدوب هتسناوتن . متسناد
. دوب هدرپس نم هب ار اهر نتفر زا لبق ؛ منک DONYAIEتبظاوم
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شدوخ و دنامب تسا شنارگن رگا مدوب هتفگ
ناشود ره ررض هب شندنام دوب هتفگ . دشاب شبقارم
ررض هب یتحو ... ناشرفن هس ره ررض هب .... تسا

... نامتقافر و ام همه

هب ود ره و میدوب هتسشن هعجاف نیا طسو حاال و
... میدرک یم هاگن اه مدآ دمآ و تفر

رد و میدش هریخ نارباع شفک هب ردقچ مناد یمن
: مدینش ار ششودخم یادص هک میدنام نامراکفا

... شمنیبب ماوخ یم -

یم ار وا هک یتقو . دوب نیمه ارجام تخس تمسق
... دید

هدرک تسار رمک . مدرک شهاگن و مدناخرچ ار مرس
ار مهاگن . درک یم هاگن میاه بل هب رظتنم و دوب

مهاب یاه تشگنا هب و متخادنا ریز دوز DONYAIEیلیخ
M
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هب ، شیاه مشچ هب ندرک هاگن بات . متخود مریگرد
هک یمشخ هب ، اه نآ رد هدرک هناخ هودنا و مغ
دنچ طقف رگا . متشادن ، درک یم وهایه ناشنورد
شتآ اعطق ، ار یصاع هاگن نآ مدرک یم هاگن هیناث

. متفرگ یم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... تسین تاق مال تقو ... نراذ یمن -

سردآ باال... مریم یروج هی تسین هک منهج هب -DONYAIE
M
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... وگب وشقاتا

تقو ره هک تسین انورتهب ام زا ناتسرامیب اجنیا -

... یایب و یرب ینوتب تساوخ تلد

تلود ... نتفر باال هشاب رت تحار اجنیا منک رکف -

نیمه یارب ... هراد هگن هنسرگ وشادنمراک هدلب بوخ
و تسد ننیب یم وروارت هی هشوگ ات نوشایلیخ

... هش یم لش نوشاپ

یرگید هیجوت ینابت و تنار همه نیا ... دوب وا اب قح
هاتوک سفن و عامط تاذ رس زا هک همه ... تشادن

... دندرک یمن ار راک نیا

... متشگ یرگید هناهب لا بند

وت هرب یسک شرهاوخو نم زج هدیمن هزاجا -

... شقاتا

... دنیبب ار وا تساوخ یمن DONYAIEملد
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ود کی ناتسرامیب نیا طایح رد هک لوا بش نامه
رید ردق نآ ار ربخ نیا هک داتفین مدای ، متفر یم

رس تشپ ار یحارج ات ود یکی اهر لقادح هک مهدب
... دشاب هتشاذگ

... مریم هزاجا نودب -

... نر یم و نرب ننوت یم همه هزاجا نودب -

تقو چیه هک نییامدآ انیا ... شنامام ... شاباب
هشیمه ... هدوبن نوا یاه هتساوخ هب نوشساوح

... نداد ماجنا ور هح صال ندرک یمرکف هک ور یراک
ای دایم شدرد اهر هشاب مهم نوشارب هکنیا نودب

... وشن انوا هیبش یکی وت ... هن

تتلا جخ نآ زونه . دوب مناتشگنا رس هب زونه مهاگن
ار شهاگن ینیگنس اما . دندوب مریگ نماد سرت نآ و

تشگنا هب مهاگن نانچمه متشاذگ . مدرک یم DONYAIEسح
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... دهد همادا شا هریخ هاگن هب وا و دننامب میاه

هتساوخ هب ... میراذب مارتحا شهب وت و نم ایب -

... شاه

مفرح . تفگن یزیچ رگید یلو . درک مهاگن یمک
. دیسر منهذ هب هک دوب یزیچ اهنت و دوبن غورد

یتح . دنکشب ار اهر بلق دش یمن یضار زگره روهام
شدوخ لد یور تشاذگ اپ ، نتسکشن نآ تمیق رگا

. دشاب

یمن ... مریگب متام ناشمادک یارب متسناد یمن
تخس ردقچ ... مراد هگن ازع ناممادک یارب متسناد
هزادنا هب . متشاد هنیس رد هک یزار نزو لمحت دوب

... رب ژی رنا و دوب نیگنس ایند یاه تیلوسم همه
ار مناج نتفرگ ییاناوت دیشک یم وا هک یدرد روصت

دورب تخس و نیگنس مسفن دش یم ثعاب و تشاد
. دیایب DONYAIEو
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مه ناج هب هک ییاه تشگنا یورو دمآ شتسد
شهاگن هک تساوخ یم دیاش . تسشن دندوب هداتفا
یمن . مشک یم تلا جخ هک دوب هدیمهف دیاش . منک
هدش هدارا یب و بلقلا قیقر ردق نیا یک زا مناد
دنامهف مهب ، دیکچ وا تسد یور هک یکشا اما ؛ مدوب
مهم هک دنراد شزرا ینامز ات اهنت اهزیچ یلیخ هک

هب یدرد یتقو ال ثم ... یا هدرکن هبرجت ار اه نآ زا رت
، تسشن یم تلد نت یور و دمآ یم ینیگنس نیا

هتفه نیمه ات یتح ، اهرت لبق هک دوبن مهم رگید
مرحم یتح ، مشچ کی شیپ ندرک هیرگ زا شیپ
رفنتم ندرک هیرگ و نتسکش زا ، ایند مشچ نیرت

اهنت هن وت هک داتفا یم یقافتا ، ینامز ، ییاج ... یدوب
یتسشن یم هکلب ، یدرک یم هیرگ دایص مشچ شیپ

اهر ار تیاه کشا و رهش تمسق نیرت یمومع رد
دوبن مهم تیارب رگید و ناشدوخ لا ح هب یدرک یم
اب هاگ و یزوسلد اب هاگ و بجعت اب هاگ تعامج هک
رارق هک دوبن مهم تیارب رگید . دننک تهاگن DONYAIEیواکجنک
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مشچ و هدرک مرو یغامد اب رگید هقیقد دنچ تسا
. یورب هار تعامج نیا نایم خرس ییاه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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وا فلا خم تمس هب ، دندش لیس هک کشا یاه هلوگ
ار میاه کشا مدوب یضار هظحل نآ رد . مدناخرچ رس
اما دنیبب ایند باوخ مک و ینابصع یاهرذگهر همه

هکنیا یارب دیاش . متسناد یمن ار شیارچ ... هن DONYAIEوا
M
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نیگنس یفاک هزادنا هب وا بلق مدرک یم سح
شیاه مشچ متشادن تسود هکنیا یارب دیاش . تسا

. دنوش خرس نیا زا رتشیب

بل و ریز یرس اب . درک مدنلب اج زا و دیشک ار متسد
و مدرک تعاطا ار شیادص یب روتسد ، تکاس ییاه

یور نانچمه ار مهاگن یلو . مداتسیا شیور هب ور
مظن و دوب هدش مخ ام زا رترود یمک هک یتخرد نآ
سدح نم . متشاد هگن ، دوب هدز مه هب ار ور هدایپ

، دنک ما هناوید هتفر هتفر اهر یاه مشچ مغ مدز یم
رد و منک هاگن وا یاه مشچ هب مدیسرت یم حاال یلو

. مهد تسد زا ار ملقع مد

هب ار متروص و دریگب ار ما هناچ دش روبجم مه رخآ
مغ نآ هک دنک مروبجم و دناخرچب شدوخ تمس
هدیدن ینز چیه و درم چیه هاگن رد هک ار نآ ، گرزب
هت هک دوب میرابدرب تیاهن رد و . منک اشامت DONYAIEمدوب
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شوغآ هب شوپ هایس یاه مشچ نآ زا و دیشک
یت هب ادص یب ار میاه کشا و مدرب هانپ شدوخ

. مداد هیده شگنر و حرط یب ترش

اردص لثم وا . درک ادج شدوخ زا ارم دوز یلیخ
دریگب شوغآ رد ار وت ، دهاوخب شلد اج ره هک دوبن
زا ییابا چیه و دوش تیاه کشا یارب یشوغآ و
رد و دوب روهام وا . دشاب هتشادن نایفارطا هاگن

وا . دوب روبص شیاهراتفر و اه سح مامت نداد ناشن
یراک هب هن و درک یم نیهوت هن و دز یم داد هن

همه یلو . دیشاپ یم دیسا هن و درک یم تروبجم
کی نایم مناوت یم منک رکف هک دش یمن لیلد اه نیا

شوغآ رد مشچ نویلیم ود یولج و مدآ نویلیم
یروط وا ... دوب روهاموا . منزب هیرگ ریز و شمریگب
وا ... ینکن مه ار شروصت یتح هک دش یم قشاع
ار قوشعم اما ، دزیم ترجه هب تسد شقشع DONYAIEیارب
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ثعاب دیاش هک دونشب ار ییاهزیچ درک یمن روبجم
یتسود تمرح ظفح یارب وا . دوش شرطاخ ردکت

یم ار شنادمچ و تشاذگ یم شلد یور اپ شا
قح رد ار تقافر اردص هک اجنآ تسرد و . تسب

زیچ همه یاپ ات تشگ یم رب ، درک یم لماک نام همه
ار یرگید شتاساسحا داد یمن هزاجا زگره وا . دنامب

. دنک هدرزآ

مه وا انئمطم . میداتفا هار مه رانک و تفرگ ار متسد
یاه تشگنا . میور یم اجک هک تسناد یمن نم لثم
متسناد یم . متفرگ تخس و تفس ار شتخس و درس
مه شتسد سمل سحزا یتح ، درذگب هک یمک
هعقاو عالج مه نیمه یارب . درک دهاوخ ممورحم
نایم ، دوبن دیعب چیه رخآ ؛ مدرک عوقو زا لبق

، دش یم هدوزفا رهش نت رب هتفر هتفر هک یا یغولش
مگ ار رگیدمه نامدوخ یوهایه رپ نهذ نایم رد و

... میتفیب رود و DONYAIEمینک
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هب ار میاه مشچ و مدز رهش هب نت اما مدوب هتسخ
... متخود نامتسس یاه مدق

یم راک یاج کی مدیمهف اجک و یک ؟ روطچ یتسار
یزوسناج هآ هن و مدوب هدید یا هریخ هاگن هن ؟ دگنل
شراتفر لر تنک رد . دوب روهام وا ... مدوب هدینش

یتقو ات هن لقادح . دز یمن هک مه فرح . دوب داتسا
... دنک یم زاب یراک زا هرگ شندز فرح دنک رکف هک

گنهآ . دوب شیپ هام دنچ نیمه ... دمآ مدای ... هاه
هدش شضوع ییاهروج کی ، تخاون یم هک ییاه
هدش هفاضا ناشهب دیدج رصنع کی راگنا . دندوب

. دنتسشن یم لد هب یرگید تقو ره زا رتشیب . دوب
و ، تخاون یم زان ههلا ، یگنهآ ره زا رتشیب

تکاس یرگید تقو ره زا رتشیب ... رتابیز DONYAIEیگنهآرهزا
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هک راب کی . دیدنخ یم یرگید تقو ره زا رتمک . دوب
، یدج ینحل اب ، دوبن میاه فرح هب شساوح مه زاب

اج یدج . هدش قشاع متفگ یخوش دصق هب اما
شیولگ هب ، دوب شندروخ لا ح رد هک ییاچ و دروخ

رب اهنت و . مروخب اج دش ثعاب شندروخ اج . دیرپ
... هدش قشاع روهام مدیمهف هک دوب قافتا بسح

شنابز ریززا هک دوب هتفه ود اهنت تفر یم یتقو
... تساهر قشاع مدوب هدیمهف و هدیشک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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زج هب ، مدیدن چیه . مدرک هاگن ییوش ور هنییآ هب
نآ یور یریوصت . دوب یلا خ یلو راگنز یب ... یکیرات

یظیلغ راخب نایم زا بآ یاه هرطق . تشادن دوجو
هب ندیسر ات و دروخ یم زیل ، دوب هتسشن شیور هک
نآ فک و مدرب باال تسد . تفرگ یم هار دیفس باق
رانک اه هرطق و راخب . مدیشک هنییآ حطس یور ار

. دوب نم ریوصت زا یلا خ هنییآ مه زونه اما . دنتفر
. ممهفب ار شلیلد ات مدرک شهاگن . تخوس یم متسد

رطاخ هب میاه تشگنا و . دوب هدش عمج شتسوپ
. دندش یمن زاب لماک ، هدش عمج تسوپ

نم راب نیا . مدرک هاگن ار هنییآ هرابود هدز تشحو
زا قرع . مدرک یم هاگن مدوخ هب و مدوب DONYAIEشنورد
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هساک میاه مشچ . دوب هتفرگ هار میاه هقیقش یور
، متشاد گنر یب و هدروخ کرت ییاه بل . دندوب نوخ

مواقم یکیتس پال نوچ شتسوپ هک هتسخ یتروص و
و هدش عمج دوخ رد ، شدنشاب هتفرگ شتآ یور هک ،

. دوب هدروخ بات و چیپ

هاگن ریوصت نیا هب دهاوخب اهر هک یزور تشحو زا
و مدرک سح مه رد ار ما هدور و لد ندیچیپ ، دنک

.... مدش مخ

. دنیبب نآ رد ار شدوخ هک تساوخ یم هنییآ زورید
. تشادن ندید مه یلیخ هیرک یا هوهق یاهدناب نآ
اما . دمآ یمن رظن هب کانتشحو مه یلیخ دیاش یتح

یمن هنییآ مفیک رد تقو چیه نم لا ح ره هب
یور مرک و درک یم قرع دایز متروص و رس . متشاذگ
یارب نم حیجرت و . دیسام یم متروص برچ تسوپ
رود هدش شخپ مشچ طخ و لمیر رش زا ییاهر
نم ، ابیز ای تشز . دوب ندرکن شیارآ ، میاه DONYAIEمشچ
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، تساوخ یمن روط نیا ارم هک سک ره و مدوب نیمه
... نم هن دوب وا لکشم نیا . دنکن مهاگن تسناوت یم

دیسر یم کش یب و درک یمن رکف نم لثم اهر اما
هکنیا نودب . دسرب یا هنییآ هب شتسد هک یزور
قافتا نیا دوز یلیخ ... دشاب شتروص یور یدناب

. داتفا یم

هدعم زا یزیچ اما ، دندش یم ضبقنم ممکش الت ضع
رمک هک راب نیا و . متسش ار متروص . دماین باال ما
هنوگ هک مدید هنییآ باق رد ار ینز ، مدرک تسار
لا س تفه و تسیب اهنت . دوب هتخادنا لگ شیاه
بلق یاج هب . دوب متس اه نرق هتسخ یلو . تشاد
نیتم یاج هب و دوب هدش هلا غزج و هتخوس هک اهر

و دوب هدرک گرزب و هدییاز اهنت و کت ار شا هچب هک
و دوب شرهوش یتسدیهت هتسخ هک هدنخرف یاج هب
رهوش رادلوپ نادرم هب ار شیاهرتخد رگا درکیم رکف

هتسخ ایتوت یاج هب و ، هدرک ناشتخبشوخ ، DONYAIEدهدب
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NOE



. دوب

بش رد ار یلیس نیلوا هک یلیل # هزادنا هب یتح
هزادنا هب و تخاون _سالم نبا # شوگ رد فافز

همه و دوب شرس یور رزوم قادنق مخز هک اشون #

دنتفگ یضعب و تسا هدرم ماذج زا دندرک لا یخ
تسیب تیاهن رد و ، هدروخ ار شاپ و هتشاد قوشعم
هراوآ شحور نانچمه اولب لا س زا دعب لا س ود و
یبیرغ ساسحا ، دوب هدنام یرفولین گنهرس هناخ
هک دوب هتسخ مه ادیرف # هزادنا هب . درک یم

هزادنا هب و . دید دوخ رهاوخ هباوخ مه ار شرهوش
تخبشوخ یتح ... دوب هتسخ خیرات نانز همه

... ناشنیرت

ترارح تسناوت یمن ، دز یم شتروص هب بآ هچ ره
هک یکمن و بآ یتح . دروایب نییاپ یمک ار شتروص
مک یارب مه تفرگ یم همشچرس شیاه مشچ زا

. درک یمن هقافا ترارح نیا DONYAIEندرک
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هرخ باال و مدیشاپ متروص یور بآ یرگید یتشم
روهام باوج ، مدینش ار رد یادص منا راب یارب یتقو

: مداد ار

... شابن نارگن ... روهام مایم االن -

ییاه مدق اب و مداد نییاپ ار هریگتسد یتقو اما
رد تسد هک مدید ار دایص ، مدش جراخ نآ زا تسس
. درک یم مهاگن و دوب هتشاذگ شراولش یاه بیج

، دوبن هناخ نیا رد وا ، مدش یم ییوشور لخاد یتقو
یم هاگن ار اج ره ابیرقت اهزور نیا . مدرکن بجعت اما
، دوبن رگا مه شدوخ . منیبب ار وا متسناوت یم مدرک

یشوگ زا راب کی تعاس دنچ ره هک دوب شیادص
... مونشب

نونجم و یلیل هصق : یلیل #DONYAIE
M
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وا دقع هب ردپ رابجا هب هک یلیل رهوش _سالم: نبا #

دمآ رد

سابع زا اولب لا س نامر نز تصخش : اشون #

یفورعم

رصاعم رنه حرطم نانز زا و یکیزکم شاقن : ادیرف #

... ادیرف ملیف یلصا تیصخش و

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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راب نیاو دندوبن باال شیاهوربا ، هشیمه سکع رب
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. دندوب هدینت مه رد تخس

بوخ تلا ح وت تفگ ، مسرپب وروهام لا ح مدز گنز -

... هنک راک یچ تارب دیاب هنود یمن و تسین

وا یاوه ، نم هزادنا هب ، دوب هتشگرب روهام یتقو زا
روهام نیرت تیافک یب ام و . دوب هتشاد هگن مه ار

... اهزور نیا میدید یم ار ایند

-سالم...

؟ هشعضو هچ نیا -

یمن مه مدوخ ار شموهفم هک مداد ناکت رس
. متسناد

؟ یداتفا زور نیا هب یچ هساو -

. تشادن نتفگ

میاهاپ اما ، مریگب راوید زا ار ما هیکت متساوخ یم
... دندرک یمن یراکمه

مکمک . تفرگ ار میوزاب و دروآ شیپ تسد . DONYAIEدیمهف
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. متسیاب فاص ات درک

ملا یاوخ یم ، رتکد تمربب شوپب مگب االن منئمطم -

... ینک اپ هب هگنش

... مایمن -

... یریمیم یراد ابیرقت -

... بوخ -

... هشاب دب شلا ح ردق نیا اهر دوخ منک یمن رکف -

زرط هب . تسا دب شلا ح ردقچ اهر دوخ متسناد یمن
هک هچنآ هب یهار تشاذگ یمن و دوب تکاس یبیرغ
اه بش اما . منک ادیپ درذگ یم شنهذ رد و بلق رد

هرواشم هتبلا و نکسم و شخب مارآ کمک اب وا هک
ندش هدید ات نم ، دیباوخ یم یعامتجا راکددم یاه

دصق هک ییاهربا یاه هراپ نایم زا حبص هدیپس
هرجنپ تشپ ، دنرادرب رهش نیا رس زا تسد دنتشادن

رکف نامدوخ همه هب و خیرات همه هب و متسشن یم
مدوب هدیپس نیمه ندید رظتنم راگنا و . مدرک DONYAIEیم
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یادص اب دوز یلیخ یلو . درب یم مباوخ شدعب هک
یم اهرامیب هارمه زا هک ناتسرامیب همدخ دنلب

. مدش یم رادیب دنوش جراخ شخب زا هک دنتساوخ

ردق نیا و روط نیا ور وت ... ایتوت ینکیم مجیگ ادج -

یم راتفر یروج هی ارچ ... مدرک یمن روصت فیعض
رارق و هدرم اهر راگنا ؟ هدش مومت ایند راگنا هک ینک

... هنک یگدنزنیا زا دعب تسین

. تشادن هدرم اب یدایز قرف ، دوب هدیدن وا هک ییاهر
دناوتب ات دشک یم لوط ردقچ متسناد یمن نم و

رانک هتفر تسد زا ییابیز ابو دریگب وناز هب تسد
و اهر اهنت نم ... دوبن اهر اهنت نم درد اما . دیایب
نم . مدوب هدادن تسد زا ار شا یریطاسا ییابیز

یکدوک یزابمه . مدوب هداد تسد زا مه ار اردص
یلا قب زا نامکچوک یاه یدزد رد متسد مه . میاه

... ار اقآ دمحا

رد هک کیراب یوروهار ، متشگ روهام لا بند مشچ اب
DONYAIE
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. تشاد هناخ لا ه هب یمک فارشا ، میدوب هداتسیا نآ
یاه تسد هک منیبب ار روهام خرمین متسناوت یلو
لثم و دوب هتشاذگ شا هناچ ریز ار شا هدروخ هرگ
قرغ شدوخ راکفا رد تخس هتشذگ زور هس مامت

. دوب

: مدرک ، دوب هتسشن وا هک اجنآ هب یا هراشا رس اب

؟ تسدنز زونه منوا ؟ یچ نوا -

شندید هب یتقو زا . دوب هدرم اهر زا رتشیب . دوبن هن
هشیمه لثم و دوب رکف رد ، دوب هتشگرب و هتفر

نایم رد وا متسناد یم نم اما . دز یمن فرح شرمع
. دشکیم یا هجنکش هچ اه توکس نیمه

رد ناش یگشیمه لکش هب دایص یاهوربا رگید حاال
یم مهاگن بجعت اب و دندوب هتفر باال . دندوب هدمآ
متشادن هلصوح یتح هک مدوب هداد یگرزب فاگ . DONYAIEدرک
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. منک شعمج

یم نم هب هاگن کی و لا ه تمس هب هاگن کی دایص
هفافل رد فاگ درک یم یعس تشاد اال متحا و درک

یا هجیتن هب نآ زا و دنک یج حال ار ما هدش بکترم
: دیسرپ کش و طایتحا اب تیاهن رد . دسرب

؟ هراد شتسود -

. دوب گرزب شبجعت و هتسهآ شیادص

زا ارمیوزاب ، مشاب هتشاد نداد باوج دصق هکنیا یب
. متشذگ شرانک زا و مدیشک نوریب شتسد نایم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مکاندرد رس و متسشن روهام زا لبم نیرترود یور
، دوب هتشگرب وا یتقو زا . متفرگ میاه تسد نایم ار
هدش ربارب رازه رازه ؛ دندوب هدشن ربارب ود میاهدرد
. درک یم گرم قد ارم تشاد شتوکس اب . دندوب

یاه هراپ نهآ نایم زا ندما نوریب ، دوب تخس ردقچ
زا هکنیا ندید .و دوب هداد خر هک یکانتشحو فداصت
ح رد مه نآ . یا هدمآ نوریب هدنز وت اهنت فداصت نآ

رگید و یراد ار تدوخ زا یرتمک ای مین اهنت هک یلا
.... چیه

... هشیمن یروط نیا -DONYAIE
M
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، دندوب ما هقیقش نداد ژ اسام لا ح رد هک ییاه تسد
هب تسد هک دوب دایص ، مدنادرگرب رس . دندش فقوتم

کت لبم رانک ، روهام و نم نایم ییاج و هدز رمک
هحفص ندرک نییاپ باال لا ح رد و دوب هداتسیا هرفن

یواکجنک اب نم لثم مه روهام . دوب شا یشوگ
. درک یم شهاگن

رسزا یهاگن و تشاذگ ششوگ رانک ار لیابوم دایص
وا مه دعب . دش لدبو در روهام و نم نیب ماهفتسا
اب یرصتخم و مرگ یسرپ لا وحا و سالم هک دوب
هک دیسرپ وا زا مه دعب . درک نفلت تشپ صخش

وا یارب ار شتقو زا یمک دناوت یم ایآ و تساجک
. درک رکشت هک دینش هچ متسنادن . هن ای دراذگب رانک

: تفگ هک دوب اجنآ شا هملا کم هجوت لباق تمسق اما

هب هک تسه یکی ... ماوخ یم کمک مک هی اجنیا نم -

هک هدیرپ یروج هی شگنر ... ینک شنیاعم دیاب مرظن
تسوپ ریز نوخ هرطق هی یتح مراد کش نم

هساک شامشچ و هزرل یم شاتسد ... هشاب DONYAIEشتروص
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و هدیباوخ تسرد هن هک تسه میزور دنچ ... هنوخ
... هدروخ یتسرد یاذغ هن

: داد باوج دعب

ات هک هدموا شیپ یا هلئسم هی اریخا ... هنومه هرآ -

... هتشاذگ ریثات شیحور و باصعا یور یدایز دح

رکشت اب و تفگ مه رس تشپ " هرآ " ات دنچ مه دعب
. درک عطق ار نفلت یهاتوک

؟ مدوبن هک نم تروظنم -

ندز فلا خم زاس روج کی ... لا وس ات دوب راکنا رتشیب
یا هوهق تشرد و هریخ هاگن نآ رگا یتح هنرگو
هکنیا ندیمهف مه ، دوب هدشن موز نم یور شگنر

. دوبن تخس ، تسا نم هب شروظنم

... درک توکس یمک

... یدوب وت مروظنم ارچ -

نکسم هی ... ماوخ یمن ور یرتکد چیه کمک نم -DONYAIE
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... مشیم بوخ مباوخب مکی و مروخب

هب وتدوخ هب ور هدعو نیمه شمه یراد هزور دنچ -

یرییغت هشاب رارق منکیمن رکف ... یدیم یکی نم
ال و شآ قیفر هی هب یزاین چیه اهر ... هتفیب قافتا
و تردق هب یا هگید تقو رهزا رتشیب ... هرادن ش

... هراد زاین اهامش هیحور

هب متسناد ی ملد هت مه نم و دوب تسر دشفرح
ار مرصتخم تفلا خم مه نیمهیارب . مرادزاین کمک

. مدرک مامت متشاد راظتنا مدوخ هکنآ زا رتدوز یلیخ
مدوخ رد و مدیشکزارد ، مدوب هتسشن هک اجنامهو

: مداد شوگ وا هب و مدش عمج

منود یمن ال صا نم هک نیتخاب ونوتدوخ یروج هی -

هی ندینش رظتنم امش ارهاظ یلو ... مگب یچ دیاب
دیاش منود یمن ... نیتسه یا هشیلک یافرح یرس

هک نوتشوگوت منزب هنود هی یکی املیف وت لثم دیاب
نیشکب یتمحز هی یلو ... نییایب نوریب کوش زا
رانک عوضوم نیا اب و نینک مومت DONYAIEونوتایرادازع
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صخرم ناتسرامیب زا یتقو رتخد نوا ... نیایب
ییاه هجیتن یرس هی هب نوتندید اب هرارق هشیم

... هسرب

روهام و نم تسناوت هک ییاج ات و شتسود ندما ات
نامدوخ هب هک تساوخو داد رارق تتامش دروم ار

و میرادرب سای و توخر همه نیا زا تسد و مییایب
هب ، هتفرگ یدیدج و صاخ یاه میمصت اهر هک حاال

. مینک کمک وا هبو نامدوخ

هک داد دای وا هب ، تفر یم شتسود هک دعب یتعاس
نم تسد زا نآ مامتا زا دعب ار مرس نزوس روطچ
نیا رد ، مدرک یم رکف نیا هب نم و . دشکب نوریب
ربشقطنم هک ، وا لثم یکی هب ، مناتسود و نم اهزور
مغ ندرک تیریدم رد دناوتب و دبرچبشساسحا

. میراد زاین دنک نامکمک نامیاه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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زا یکی دیون هک یراتیگ گنهآ یادص ندیچیپ اب
، دنخبل ، داد یم ار ما هق عال دروم یاه گنهآ نیرتهب
. تخادنا مبل یور هیناث دنچ یارب ار شیارذگ هیاس

و متشاذگ نیشام نورد مه ار باقشب نیرخآ
لخاد ینیریش یمک و یاچ ات ود . مدرک شنشور

نامز مه مندش جراخ هناخزپشآ زا و متشاذگ ینیس
نیمسای زیگنا مغ یاه هلا ن یادص ندش قحلم اب دش

... گنهآ هب DONYAIEیول
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همعط دوب نکمم هک ییاهراوید هب هجوت یب ادص
دوخ زا ار ادص و ، دشاب هدش زاس هوبنا نادنر تسد

. دوب هتفر باال اهتنا ات ، دنهد روبع

لک هک دوب یول نیمسای یاسر و ریظن یب یادص
: درک رپ ار هناخ

Yo bebo y bebo y bebo para olvidarte-

منک تشومارف دیاش ات مشون یم و مشون یم

Yo duermo y duermo y duermo para no

pensar

منکن رکف تهب ات مباوخ یم و مباوخ یم

Maldito mundo

یتنعل یایند

Vivir para pagar por el pecado de amarteDONYAIE
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یرپس وت قشع ناوات نداد سپ اب شمه میگدنز
هشیم

Maldita tú

تهب تنعل

Suéltame

نوریب ورب میگدنز زا

♪♪♪

نیا یارب رت بسانم و رت بوخ گنهآ نیا زا اال متحا
ندینش متسناد یم . درک ادیپ دش یمن وا یاهزور
بوخ هدزمغ تیعضو نیا رارمتسا و گنهآ نیا

وا یارب مه ؛ متشاذگ رارکت یور ار گنهآ اما ، تسین
زور ندیسر ات متسناوت یم نم ... مدوخ یارب مه و
هب دبا ات مگرم زور و منک شوگ گنهآ نیا هب مگرم
یروئت و اهراکهار همه ، وا دروم رد و . دتفیب DONYAIEقیوعت
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نم زا رتهب سک چیه اما ، رانک هب سانشناور یاه
اهتنا هب ار شیاه یرادازع رگا هک ، درک یمن کرد

، هدش سبح یاه هصغ نایم ییاج دبا ات ، دناسرن
. دنام دهاوخ قلعم

Te digo que vida no tengo

مرادن یگدنز هگید هک ینودب ماوخ یم

Y es por tu culpa

هئوت ریصقت شمه و

Las noches igual que los días

نشیم یرپس یلکش هی مزور و بش

De soledad

ییاهنت زا ندش رپ

Oh, Dios mío

ایادخ DONYAIEهآ
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♪♪♪

ترش یت یاه نیتسآ . مدرک شیادیپ سارت یور
و هدیشک نییاپ شیاه تگشنا یور ات ار شا هراهب

ناکت هب ار شدوخ و هتفرگ شوغآ رد ار شیاهوزاب
هدز بش نامسآ و دوب هدرپس کار یلدنص زیر یاه
یکچوک زیم یور ار ینیس ادص یب . درک یم اشامت ار

و یتروص کچوک یاه لگ اب نادلگ اه هد نایم هک
یریظن یب سارت . متشاذگ ، دوب هدش هطاحا زمرق

... دوب شوخ ترطاخ رگا ، ندرب تذل یارب دوب

Ayúdame para matar este amor

مش خالص قشع نیا رش زا نک مکمک

Que está en mi corazón

هدرک هنخر مبلق وت هک یقشع
DONYAIE
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Bendito Dios, sálvame

هدب منوما ایادخ

♪♪♪

هناش یلدنص تشپ زا و مورب تساوخ یم ملد
هاگن هک یا هطقن هب اه تعاس و منک لغب ار شیاه
بلق میمص زا هکنیا دوجو اب اما . منک هاگن درک یم

، متساوخ یم ار شدوجو یامرگ ندرک سح و سمل
شلد رد هچ مسرپب تساوخ یم ملد . مدادن شماجنا
ندز فرح هب روبجم ار وا زگره نم اما . درذگ یم

رد ندیشک کرس هک دوب نیا مداقتعا و مدوب هدرکن
، تسا دنسپان هزادنا کی هب نارگید یگدنز رد و بلق
ما هدروآ اجنیا هب ار وا دنک رکف متساوخ یمن حاال و
یم ملد . مشاب شا هل هل و مریگب ار شا ییاهنت هک
هکنیا یب ، دز یم فرح هشیمه ؛ دنزب فرح تساوخ
هتفرگ میمصت حاال وا و مراذگب شراشف تحت نم
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. دنک رایتخا توکس دوب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

160_ تراپ #

نداتسیا و نتفر ، دمآ یم رب متسد زا هک یراک اهنت
و ، نادلگ زا دوب رپ شیور هک یدنب مین راوید رانک

.... دوب منت ندرک هلی و نآ هبل هب اه تسد نداد هیکت
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Solo caminando en el camino de este

mundo

مراد یم رب مدق یگدنز ریسم وت مراد اهنت یاهنت

Y no tengo más fuerza para luchar

مگنجب ماوخب هک هدنومن یقاب مارب یناوت هگید و

Pensaba que amarte fue el remedio del

dolor

مدرد نامرد هشب ندش وت قشاع مدرک یم رکف

Pero el dolor se hizo grande más y más

هش رتشیب و رتشیب مدرد هک یدش ثعاب یلو

Te dejo para siempre, vida mía, no te

olvides

مزیزع یلو ، منک یم تکرت هشیمه یارب مراد
نکن DONYAIEشومارف
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Que soy hombre que existe para ti

سا هدنز وت رطاخب هک متسه ینوا نم هک

Y el cante de mi vida te regalo para

siempre

منکیم وت میلست ور میگدنز ی هنارت

Hasta que llegue el día del morir

شفنب یاه لگ یور یتسد . دش یلپ هرابود گنهآ
مداد هزاجا ، یدنلب سفن اب و مدیشک سودخوطسا

. دوش ما ینیب دراو شبلا غ و زیت یوب

. دوب نم هب شهاگن اما ، نامسآ هب ور شرس . متشگرب
شیاه مشچ زج ییاج مهاگن هک مدرک ار میعس همه

و اهراب ، میدوب هدمآ هناخ نیا هب یتقو زا . دنیبن ار
. مدوب هدرک هاگن باوخ رد ار شا هرهچ اهراب و اهراب
هک یزیچ نایب یارب مدرک یمن ادیپ یا هملک چیه و
یتح هک دوب بارخ ملا ح ردق نآ . مدرک یم DONYAIEشسح
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مارآ هشیمه یاه فرح و نیتم نتشگرب و ندمآ
. دندوب هداتفین رگراک لبق هزادنا هب مه ششخب

مشچ ، مدش یمور هب ور وا اب هک راب ره نیمه یارب
هک ار اهزور نیا زیگنا مغ قافتا نیرتابیز ، ار شیاه

هاگن ، مدرک یم رکش ار ادخ شتباب راب رازه یزور
، شا هدش هلا چم تروص ندید اب ات ، مدرک یم

؛ دنکشن ار شلد ، دز یم گنچ ملد هب هک یمغ ساکعنا
هدش عمجو هتخوس تشوگ یور یتسوپ چیه ال مع
رگید تمس هکنیا دوجو اب و تشادن دوجو شتروص

س شا ینیب ابیرقت و اه مشچ و اه بل و ، شتروص
وزارت رت نیگنس هنزو ندمآ مشچ هب رد ، دندوب ملا

و ندرگ تیعضو . دروآ یم درد هب ار مدآ لد و دوب
یامرس رطاخ هب هک یدایز سابل ؛ دوب رتهب شا هنیس

هب دیسا دایز خوسر زا عنام ، هدوب شنت هام نیدرورف
عمج تسوپ لا ح ره هب اما . دوب هدش اه تمسق نآ

. تشاد قرف نامسآ ات نیمز لبق رولب نآ اب ناش هدش

نیرفن ار اردص راب نارازه ، شمدید یم هک راب ره
. دش یم مط ال تم نوخ زا ییایرد ملد رد و مدرک یم
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، دوب نیمه ، مدوب هتساوخ وا زا هک یزیچ اهنت اما
هدنبور چیه میتسه اهنت هناخ رد مه اب یتقو هک نیا

نم زا ار شتروص دنکن مه یعس و دشاب هتشادن یا
ندید هب هن ؛ منک تداع متساوخ یم . دنک ناهنپ

وا اب یدردمه هب متساوخ یم ، دشک یم وا هک یرجز
ما هدز مغ نامشچ مراذگن هک مریگب دای و منک تداع
، نیا زا دعب دوب رارق لا ح ره هب . دنوش شقد هنییآ
متفرگ یم دای دیاب . مینارذگب مه اب ار نامز نیرتشیب

. مرواین ناشیور هب ینابز یب اب ار نارگید یاهدرد هک

و متسشن کار یلدنص یکی نآ یور شرانک و متفر
یم وسوس هوک هنماد رد هک ییاه غارچ هب ار مهاگن

ناشگنر مه کچوک زیم و ار اه نیا . متخود ، دندرک
. دوب هدیرخ نامیارب ینشور مشچ ناونع هب روهام ار

دایص راک یگمه کچوک و گرزب نادلگ همه نیا یلو
هقیلس اب و هتفر دیوگب یسک هب هکنیا نودب ؛ دندوب

، دوب هدمآ ششوخ نادلگ و لگ هچ ره زا ، DONYAIEشدوخ
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یزیچ و سارت یور دوب هدرک عمج و هدروآ و هدیرخ
تسرد نامیارب شدوخ هناخ یافص اب سارت هیبش

. دوب هدرک

: مدینش ار شیادص یول نیمسای دنلب یادص سپزا

... مراد یدب سح -

یرگید سک چیه اب هن و نم اب هن هک دوب تقو یلیخ
درک یمن لدب و در هرمزور یاهوگو تفگ زج یا هملک
عال هلمج نیا ...و یفارگلت و یا هملک کت یاه هلمج ؛

ملا حشوخ اما ، دوبن یبوخ مایپ لماح هکنیا مغر
مهاگن و مدنام یگشیمه یایتوت نامه دلج رد . درک
رواشم هب . متشاد هگن ، دوب هک یا هطقن نامه رد ار

درف نیرت کیدزن و هناخمه ناونع هب مدوب هداد لوق
ات منک شکمک و منک راتفر هدیجنس ، شیاهزور نیا

. دوش یگدنز نیتور و لا یس نایرج دراو هرابود
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هب تسین رارق متفگ یتقو هریمن مدای ماباب هاگن -

... مدرگرب هنوخ نوا

نیا و ، تشذگ یم نامناکم لقن زا هام کی زا رتشیب
اهنت . تسا لبق یاهر نامه مه زونه وا ینعی فرح

زا هک یبلق و دوب شتروص ، دوب هدرک رییغت هک یزیچ
نیمه ارهاظ هک دنچ ره . دوب هتسکش مدآ و ملا ع
یم مدآو ملا ع نامه یارب مه زونه ، هتسکش بلق

... دیپت

؟ ینومیشپ -

... منود یمن -

و مارآ بش هب رگید یمک و مدرک هچنغ ار میاه بل
و منک دنلب تسد مدش هسوسو ؛ مدرک هاگن هراتسرپ

نانچمه یول نیمسای . منیچب اج کی ار ربکا بد همه
. دیرفآ یم هزجعم فافش یادص نا اب

؟ یدرگرب یاوخ یم -DONYAIE
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یاج هب شتسار ؛ مدیسرت . داد لوط ار نداد باوج
ار سک چیه مدوب هتسناوتن زونه هک مدوب نم ، وا
رظن فرص اردص زا تیاکش زا هک ییاهر . مشخبب

زیچ همه یدوز نیمه هب هک دوبن دیعب چیه ، درک یم
. دنک شومارف ار

... هن -

: هتسخ و دوب دنلب شسفن

... مسرت یم یلیخ یلو -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یم وا هب و مدید یم ار یول نیمسای زور کی شاک
... مراد تسود ار شیادص ردقچ هک متفگ

؟ یچ زا -

... یچ همه زا ... منود یمن -

نیا رد هک دوب سمل لباق و گرزب ردق نآ شسرت
شیاه مشچ ، دندوب هدرک توکس شیاه بل هک یتدم
رگا یتح ؛ دندز یم شدایرف نکمم تلا ح نیرتاسر اب
... متفرگ یم روتکاف ، دید یم هک ییاه سووباک زا

ربکا بد ندیچ یادوس رد نم لثم مه وا مرظن هب
* رهاوخ تفه نآ لا بند شمشچ مه دیاش ... دوب

... دوب ناشخرد و رونرپ

هدنز زا ... ننوریب نوا هک ییامدآ زا ... ایند زا -DONYAIE
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باال زور هی هکنیا زا ... مداوناخ زا یرود زا ... ندوب
زا ... نوریب مرب هنوخ نیا زا مش یم روبجم هرخ
مزاب هکنیا زا ... مشب ور هب ور اردص اب زور نوا هکنیا

... مراد شتسود زونه هکنیا زا ... هنک یراک هی داوخب
... مدوخ زا ... مرفنتم شزا هکنیا زا

... مدرک یم کرد ار شیاه سرت ردقچ

: دناخرچ رس

؟ مدوبن لقتسم تقو چیه نم ارچ -

... تسین یتخس راک ... یریگ یم شدای -

: دز دنخزوپ

... یدمآ رد چیه نودب -

: مدرک شهاگن روخلد

؟ یراد یروعشیب هب رارصا ردق نیا ارچ -

وت ماوخ یمن هک هیروعشیب نیا یاجک یگب هشیم -
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؟ مشاب وت رابرس ماوخ یمن ؟ یدب ومجرخ

رابرس هملک زا نومیتسود یایند وت هک نیمه -

هیروعش یب جوا ییاهنت هب شدوخ ینک یم هدافتسا
... لا یخ یب وشیقب

ردق نوا ینک یم رکف ... مأوت رابرس مشن اال نیمه -

نم رطاخ هب رگا ، مدوبن نم رگا منودب هک متخانشن
ور هنوخ نیا تاباب هک یدرک یمن لوبق زگره دوبن

... هرخب تارب

منشناوت ... مدب وتجرخ تسین رارق نم ... لوا -

لغش هی وت هتفر تدای منک رکف ... مرادن
ال... بق یتشاد

شیاهاپ نتشاذگ ابو تفرگ یلدنص زا ار شا هیکت
: درک فقوتم ار یلدنص یاه ناکت ، نیمز یور

... مدوبن یلکش نیا هک دوب یتقو لا م نوا -

نم ... دوب هدرک شندرگ و تروص هب هراشا تسد اب
اپ اب ار ما یلدنص یاه ناکت و متسشن فاص DONYAIEمه
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و رس تسد اب و مدرک رارکت ار شراک . مدرک لر تنک
: مداد ناشن ار شندرگ

یلکش نیا حاال هک یدوبن رگیزاب هی ای نکنام هی وت -

... یدب تسد زا و تلغش هشب ثعاب تندوب

هگا ... هیدوخ روهام هک هنیا یارب نیا ... بخ هرآ -

ال صا ... منیبب ؟ دوب ظوفحم ملغش مزاب ، دوب هبیرغ
وت ننک یم تبغر نیا زادعب رفن دنچ ینکیم رکف

و اه هفرعت یاج هب نوشساوح و ننک هاگن نم یور
رگا هزات ؟ هشن لیامش و لکش نیا ترپ اس کال دنور
دنچ ترظن هب ... نراذن رارف هب اپ لوا رادید نومه

شلیم مغر عال هشب روبجم روهام ات همز ال تقو
؟ داوخب ومرذع

تافرح یاج هب نوشساوح رفن دنچ منود یمن -

یم هنوشدوخ لیم اما ... اهر هشاب تفایق هب هرارق
هشاب ام زا رتهب هک یهاگشزومآ نرب و ننک رارف ننوت
هنوت یم مروهام ... هشاب هتشادن هتخوس یشنم هی و
هک منود یم ونیا یلو ... داوخب وترذع االن DONYAIEنیمه
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هب دامتعا ، هنک ترپ ومدرم ساوح هرارق هک یزیچ
رد اما و ... هتدوخ ینورد ژی رنا و ساسحا وسفن

انیا زا رتشیب یلیخ نم ... میشوت هک یا هنوخ دروم
تقو یلیخ ... رتشیب یلیخ ... هبزور زا مراد بلط
یم رارف هساو یهار هی لا بند متشاد هک دوب

دیاب ... دوبن نما نم یارب هگید هنوخ نوا ... متشگ
... مدرک وراک نیا مدوخ یارب ... نوریب مدمویم شزا

رگا هک یتسنود یم ، یدوب هتخانش بوخ ونم هگا
مشاب هتشادن یراک ماجنا هب لیامت ال قع و ابلق

هب یتح ... وت رطاخ هب یتح ... مد یمن شماجنا
... مدوخ رطاخ هب یتح ... نادجو باذع رطاخ

هرابود . دنادرگرب ور رهق تلا ح هب و درک مهاگن یمک
و دروخب ناکت تشاذگ و داد یلدنص هب ار شا هیکت

نیورپ هشوخ ای ربکا بد هب ار شهاگن هرابود
، نتشگرب یلبق الک هب و ندش مارآ رد نم اما . تخود

تمس هب هرابود و مدش دنلب . متشادن ار وا DONYAIEتعرس
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. متفر لگ رپ راوید

لا قتنا تشگرب یارب نامز ردقچ دیمهف یم راگنا
زا دعب هیناث دنچ هک تسا مز ال میبصع یاه هدنهد

: تفگ ، مگرزب مغ نآ ندرک شکورف

ماوخ یم مگب هگا یشب تحاران دیابن باسح نیا اب -
... مگرزبردام شیپ مرب

و ندرگ یگتخوس نآ . مداتسیا شیور هب ور
یمن ممشچ هب لبق یقیاقد هزادنا هب شتروص

لبق هزادنا هب مه یول نیمسای یادص یتح ... دندمآ
. تسشن یمن ملد هب

... هک لوا هنوخ رس میتشگرب مرازه راب یارب زاب -

... دوب مارآ منحل

... مراد یدب سح هی ؟ منک راک یچ ... متسین تحار -DONYAIE
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: مدیشک ندرگ هدش خارف ییاه مشچ اب و هدز تریح

؟ نم اب ؟ یتسین تحار اجنیا -

نایب ومسح یروطچ منود یمن ... هن ... ایتوت هن -

سح میفرط زا ... مرادور یلیفط هی ساسحا ... منک
مداوناخ ، مگرزبردام شیپ متفر یم هگا منک یم

... ندمویم رانک رت تحار ... ندش یم تحاران رتمک

میاق یارب اجنوا نوچ ، اجنوا یرب یاوخ یم مدیاش -

؟ موه ... هیرتهب یاج ندش

، میاه مشچ هبو . درک هاگن ما هتفر باال یوربا کت هب
رظن ریز ار شتروص یاه کیمیم و تاکرح مامت هک

. تشاد

****
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نیورپ هشوخ یمیدق مسا : رهاوخ تفه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؟ یچ -

ود ود یاه مشچ ؛ لا خ طسو مدوب هدز منامگ هب
هک شا هدیشک هت و هدمآ نییاپ یادص نآ و ، شنز

نانیمطا اب دش ثعاب سح نیمه . تفگ یم ار DONYAIEنیا
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: میوگب یرتشیب

نوا یوت یرب یاوخ یم منود یمن ینک یم رکف -

؟ یشب میاق همه مشچزا اتسور

دییات رهم شیاه مشچ ندز ود ود همادا و ، شتوکس
... میاه فرح یاپ دندش یرگید

عضوم زا ، هتشارفارب یندرگ اب و مدز لغب ریز تسد
: مدرک شهاگن تردق

... مزیزع یدنوخ روک یلو -

... مدینشن ییادص اما . درک هتسب و زاب ار شناهد

و هنوخ نوا وت وتدوخ هدنز هدنز و یرب مراذ یمن -

ات ود یور مد یمن هزاجا ... ینک نفد اتسور نوا وت
همهزا و یشکب سفن ، ینزب فرح ، یرب هار تاهاپ
هدرم هی لثم و یشاب دلب نتشاد تسود رتمهم

نیا یتقو ات هکنیا رتمهم انیا همه زا مزاب و ... یریمب
ینیشب یرب هدنز هدنز یرادن قح ، نتقشاع مدآ همه

... یدرک تسرد تدوخ رود تدوخ هک یروگ DONYAIEوت
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هدش مامت میاه فرح نم اما . دوب راد همادا شتوکس
یم رگید حاال . مدوب هدرک تجح مامتا و دوب

نیا هب دناوت یمن و تسور نم شیپ شتسد تسناد
الل قتسا و ییادج نیا زا شا هداوناخ هک هناهب
یاتسور نآ رد ار شدوخ و دورب ، دنوش یم ریگلد

. دنک میاق اه مشچزا کورتم همین

اال متحا و ... یریگب ومولج ینوت یمن مرب ماوخب هگا -

... مر یم

... ینک یم دوخیب -

هکوش مندز فرح هظح مال یب و مکحم روط نیازا
نییعت یسک یارب هک مدوبن یمدآ نم . دوب هدش

خن رس یکی دوب مز ال دایص لوق هب اما . منک فیلکت
. دنک شزاب و دشکب و دریگب ار عاضوا نیا

... ینک فیلکت نییعت نم یارب یرادن قح وت ... وت -

یم فیلکت نییعت وت یارب مراد االن نم یلو ؟ اعقاو -DONYAIE
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... منک

؟ یقح هچ هب -

؟ یتسود قح زا رتشیب قح -

: تفگ هناجوجل هرابود و درک مهاگن تام هظحل دنچ

... مر یم نم یلو -

ات وراک نیا ... یرب ینوت یمن هک نم رظن هب یلو -

وت باسح ور نم هک ینکب یتسنوت یم یتقو
... هنوخ نیا وت مدوب هدموین

... هدوبن نم رطاخ هب یتفگ یم یتشاد االن نیمه -

: مدرکدیکات

ور متفگ ... وت رطاخ هب متفگن من اال ... مگیم مزونه -

ارمع هنرگو ... مدرک باسح وت ور نم ... وت باسح
هنوخ نیا وت اهنت و کت نم دش یم یضار هبزور

... منک یگدنز ییاهنت تشدنرد

... یدرک یم یگدنز اهنت منلبق وت -DONYAIE
M

AM
NOE



راک رد یهبزور هک هیعقوم لا م نیا یلو ... هرآ -

نارگن هک مدوب هدادن نودیم ردقنوا شهب نم ... دوبن
تسد هب یوپاکت وت زونه نوا و هشاب میگدنز طیارش
نمض رد ... ندوبن مهم ازیچ هیقب و دوب ملد ندروآ
یگدنز شوت اه لا س هک دوب ییاج نم یلبق هنوخ

و میتخانش یم ور اه هیاسمه رثکا و میدوب هدرک
جایتحا کمک هب یبش هفصن یبش هگا متسنود یم

هرامش ... منزب ونوش یکی رد منوت یم ، مشاب هتشاد
... نتشاد ور انیا هرامش انوا ... نتشاد ودیعس و نیتم

نیا وت هک ییانیا منود یمن ال صا نم ؟ یچ اجنیا
ال صا ... نا هراک هچ نیک نایم نریم نومتخاس

.. نکاس ای ننومهم

جنپ طقف دایص ؟ ینز یم لوگ هچب یراد ایتوت -

... تسام زا رت نییاپ هقبط

... رتدب هگید -

نامتخاس نیا نکاس دایص هک رطاخ نیا هب هبزور
شتسار و دوب هتشاذگ دحاو نیا یور تشگنا ، DONYAIEدوب
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هک ییاه سیک نیب لیلد نیمه هب مه نم دوخ
هدرک باختنا ار اجنیا ، تنوکس یارب دندوب دیدناک

... مدوب

؟ یچ -

****
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. متخادنا هناش شلا وس باوجرد

! ایتوت -

: مداد ناکت رس

؟ ناه -

: تخادنا هناش

؟ هار نوا هب ینز یم وتدوخ ارچ ؟ یچ ینعی نیا -

؟ یدز وفرح نوا ارچ

هب ور مدق ود اهنت هک دوب روج عمج ردق نآ نامسارت
رتشیب . شراوید هب نداد هیکت یارب متشاد مز ال بقع

هدش لا غشا اه نادلگ طسوت مه کچوک یاضف نیمه
یاج هب ار اجنیا هک ، دوبن دب اهنت هن نیا یلو . دوب

زا یکی هک ردق نآ ؛ دوب هدرک لیدبت یرتزیگنا DONYAIEناجیه
M

AM
NOE



و هدش عمج نآ زا یا هشوگ مه نم یاه هیاپ هس
تسرد ، حبص زورره و دوب هداد راوید هب ار شا هیکت

یم غراف دیشروخ عولط یاشامت زا نم هکنیا زا دعب
نم هتبلا و . دش یم میاه موبزا یکی نابزیم ، مدش
ناوج ویدار ، زور زا تعاس نآ رد متشاد تسود هک

... منک شوگ

یارب هگید هبزور هنوخ مگیم یچ یارب یدرک رکف -

؟ دوبن نما نم

؟ دایص رطاخ هب -

... موهوا -

ار امعم درک یم یعس . دندش کیراب شیاه مشچ
یب و راد شک ، لا ح نامه رد . دنک لح شنهذ

: دیسرپزکرمت

؟ یچ ... هساو -

: دیرپ اج زا هک دوب هتفگن لماک ار " یچ " زونه DONYAIEاما
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؟ هتشک دایص ور یهام وگن -

... دوب هدز دایرف ابیرقت

: متفرگ راوید زا ار ما هیکت

تسین مولعم مزونه ... هناوید هن ؟ هربخ هچ ... سیه -

... هدوب یک راک

تخادنا یلدنص یور ار شدوخ لش ییاپ و تسد اب
. دش شندروخ ناکت ناکت ثعاب و

؟ یچ سپ -

یاج هب و . متشگرب ما یلبق نشیزوپ هب مه نم
: مدیسرپ نداد باوج

؟ هنکبوراک نوا هنوتب دایص ینک یم رکف اعقاو ینعی -

؟ هشکب دیاب یچ هساو ور هتسب نوبز نوویح هی

هب هن یا هدنزگ دنخبل . درک مهاگن ین ال وط و DONYAIEقیمع
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مناوخب شیاهمشچ زا متسناوت یم هک یراکفا هب ، نم
: داد باوج تیاهن رد و ... دز

... مراد کش ایند یامدآ همه هب هک هشیم یتقو دنچ -

یراک ره ، ایند نیاوت یمدآ رهزا مرظن هب هگید حاال
... دایم رب ، ینکب یوت یمن مشرکف هک

مه نم دوخ ؛ دیوگ یم هاریب هک مدرکن رکف ادبع
اه مد آزا . متشاد کش زیچ همه و سک همه هب رگید

همه هص خال و اه کشجنگ و تخرد و راد ات ریگب
هب و ، میاه تخانش هب رگید ... مدوخ لقع و تانئاک
ورف نامرس رد نوناق و هدعاق ناونع هب هک هچنآ ره

. متشاد کش مه دندوب هدرک

؟ دیخرچ یم قشع رادم رب ناهج هکنیا هن رگم رخآ
دندوب هتفگ نامهب نامز همه و اج همه هکنیا هن رگم

هک هچنآ میلست و دنک یم قوشعم یادف ناج قشاع
یم اردص هک یراک اب بخ ؟ دوش یم دهاوخ یم وا

... تخیریم مه هب ایند یاه نوناق همه ، DONYAIEدرک
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: مدرک رکف

اعقاو یهام نتشک تسین دیعب چیه باسح نیا اب -
.. دشابن گرزب اقآ راک

و هراب کی هک یهودنا هیاسزا ندمآ نوریب یارب اما
: متفگ ، دوب هدرتسگ نامرس رب ار شرتچ زاب

... دوبن نیا نم روظنم هن -

هک دوب یدایز نامز . دیچیپ میاهوم الی کنخ داب
یباسح و مشکب ناشهب یتسد مدوب هدرکن تقو

ییاج ات ، شرتدنلب تمسق نآ و دندوب هدش همرفد
. دوب هدیسر مندرگ کیدزن

؟ یچ سپ -

یردلق هطساو هب هک ینماد . مدرک یم امرس ساسحا
هداس پات و مدوب هدیشوپ ار مدوب هتفرگ نیتم DONYAIEزا
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ندرک مرگ یارب ؛ یا هقلح یاه نیتسآ اب یگنر دیفس
. مدیشک ناشیور ار میاهتسد فک ، ما هنهرب یاهوزاب

داب رطاخ هب ، مدرک سح هک ییامرس نیا متسنادن
: مدز هک یفرح رطاخ هب ای ، دوب

... مش یم کانسرت یلیخ همرب و رود یتقو -

: درک مخا

؟ یچ ینعی -

مه زان لگ دنلب همین ناوسیگ الی و دوب راد ناج داب
هب ار مهاگن . داد یم یزاب ار شاه گرب و . دیچیپ یم
: متخود متخود ، تشادنایرج مرانک هک یفیطل یزاب

یا هگید یایتوت هب لیدبت همرانک یتقو ... منود یمن -

هک ییایتوت ... شمسانش یمن هک ییایتوت ... مش یم
... مدوبن تقو چیه

: متخادنا هناش DONYAIEو
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، دعب هب یگلا س هدجیه زا لقادح هک ییایتوت -

... شمدوب هدیدن ، دعب هب اشاس یارجامزا

ین ال وط یاه بشزا یکی رد ار اشاس یارجام
... ارچ تسین مدای ؛ مدوب هتفگ شیارب ناتسرامیب
هب ناج ار مدآ و تشذگ یمن نامز هکنیا یارب دیاش
هک ، شدرد ندرک قیقر یارب مه دیاش . درک یم رس

ایند نیا نز اهن توتو شابن نارگن میوگب ال ثم
مدآ نیرت قشاع درک یم رکف هک یسک زا هک یتسین

... هدروخ هبرض ، تسایند
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یم مهاگن تکاس ییاه بلو هتفر باال ییاه وربا اب
. درک

ردق نآ اعطق . دوبن یدعب یاه هلمج هب یزاین رگید
دوب هتخانش ارم ردق نآ و ، دوب هبرجت اب و شوهاب

هک متشاد زاین نم اما . دنزب سدح ار هصق هیقب هک
ار ، میگدنز یاهزور نیا هغدغد هک . موش کبس یمک

همه رانک هک یا هغدغد . مراذگب نایم رد یسک اب
موادم یاهراوخشن و اه یلوغشم لد و اه تبیصم

رظن هب کانرطخ یلیخ نیاو دوب هدشن گنرمک ینهذ
. دمآ یم

هگید یایتوت هب لیدبت ردق نوا ، مشیم ضوع ردقنوا -
DONYAIE
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... هسوبب ونم مد یم هزاجا هک مشیم یا

زا دعب وا یاهوربا و مدیزرل نم . دیزو یرگید داب
. دنتفر رت باال مشزرل هب راذگ یهاگن

ماهاب اشاس متساوخن تقو چیه یتح هک یراک -

... هنکب

؟ هسوبب -

: مداد ناکت رس

... موهوا -

: درک هراشا متمس هب تشگنا اب و دیهج اج زا هرابود

؟ وروت -

: مداد ناکترس

نما مارب هگید هبزور هنوخ مگ یم نیمه یارب ... هرآ -

... دوبن

؟ هسوبب ور وت یتشاذگ وت -DONYAIE
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حیجرت . دوب راد هدنخ شتروص ملا س ی همین تلا ح
مهد هزاجا و دیاین ممشچ هب رگید همین نآ مداد

: دیایب میاه بل یور هدنخ

... هرآ -

؟ دش یچ شدعب -

خلت هصق مغر عال وا هک خآ ... دوب هدش هدز ناجیه
مدوخ هب نم ... نم و . دوب قشع قشاع زونه ، شدوخ

تخمز یتح ، اه نز همه هک ، مدوب هدرک تباث
رتمک هک اهنآ دیاش یتح ... دنقشع قشاع ، ناشنیرت
قشاع همه زا رتشیب ، دنهد یمزورب ار ناشتاساسحا

... دنشاب قشع

... دیشک دروخ و دز هب نومراک -

: دندمآ رد نکمم تلا ح نیرتزاب هب شیاه DONYAIEمشچ
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؟ دز ور وت ؟ یچ هساو ؟ یچ -

... مدز ونوا نم ... هن -

؟ ارچ -

... تفر زره شتسد -

... دندش جیگ شیاه مشچ

شتسد ، مگ یمن یزیچ دید ، تشذگ هک هیناث دنچ -

مزا ات شمدز یروبجم منم ... منهریپ ریز دروخ رس
... هریگب هلصاف

و دش ولو یلدنص یور رگید راب و دش دیماان
. دروآ رد ار شیادص

؟ تفگن تهب یچ چیه -

هکوش نانچ شدوخ راک زا مشدوخ ؟ هگب یچ هن -

زواجت نوا میرح هب هک مدوب نم راگنا هک دوب هدش
... DONYAIEمدرک
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؟ دش یچ شدعب -

هرفس رس دعب تعاس دنچ ... رارف هب تشاذگ اپ -
یاراک هناهب هب نوا شدعب و میدید ور هگیدمه هبزور

داتفا ، هنک سیسات داوخ یم منرت هک یا هسسوم
... یهاوخرذع هب درک عورش و ملا بند

؟ یدرک لوبق -

: مدیسرپ جیگ

؟ ویچ -

... بش نآ یاوهو لا ح هب مدوب هتفر

... هگید وشیهاوخرذع بخ ... وشیراگتساوخ ؟ ویچ -

: مریگب بش نآ زا ار مزکرمت مدرک یعس

یلو ... دش یچ مدیمهفن مشرخآ ... منود یمن ... ناهآ -

... ینعی ... تشاد تیعقاو مرظن هب شفرح DONYAIEبخ
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... تشاد تیعقاو اعقاو بخ ینعی

؟ هگم تفگ یچ -

رکف ... متساوخ منم ور هسوب نوا هدرک رکف تفگ -

... شمتساوخ یم یلیخ شتسار ... شمتساوخ منک
یچ ال صا منود یمن ... ارچ منود یمن اما

... مش یم جیگ متفا یم شدای مزونه ... دش

؟ یتشاد یسح هچ -

؟ یچ -

؟ یدرک تچ ؟ یتشاد یسح هچ مگ یم -

... مدوب هدرک تچ اعقاو بخ
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یم هک دوب مراب نیلوا ... بخ ... منودیمن -

نیا مدوخ لیم اب مداد یم هزاجا و شمتساوخ
و مدید ملیف ات درایلیم هی نم شتسار ... هتفیب قافتا

چیه بخ اما ... مدنوخ دنسپ هماع نامر مییات دنچ
هک ییازیچ هیبش ال صا ... ندروخن مدردهب نوشمودک

یجیگ هیبش رتشیب ... دوبن ، مدوب هدید و هدنوخ
... منود یمن ... DONYAIEدوب
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: مدیچرب بل و متخادنا هناش

زاب ومنهد شدعب و مدوب تکرح یب هیناث دنچ -

یزیچ اهنت و ... هنکب وشراک نوا مداد هزاجا و مدرک
رگو ندوب قلعم روج هی ، همدای شزا االن هک

هچ هک نیا نتسنودن و یجیگ هملا ع هی ... هیگتفرگ
... هتفیم هراد یقافتا

هناقشاع هسوب نیلوا ... ایربون ظاحل همه زا -کال
ینکب یتسنوت هک یراک اهنت و یدرک هبرجت وترمع

؟ دوب ندش جیگ

... بخ -

یم دیاب هچ ... نتفگ یارب متشادن چیه رگید و
یاه قافتا و هسوب نآ تباب مه زونه نم ... متفگ

... مدوب جیگ شدعب

رتشیب ... هشاب هدوب هناقشاع مراد کش بخ یلو -

... ایوگ هدوب توهش هب DONYAIEهدولآ
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؟ هدرک تدیماان -

تسد و هدش رس یاه یاچ زا ار ما هریخ هاگن
یور و متفر . مدش هدنک راوید زا . متفرگ نام هدروخن
دعب و . مدرک توکس و رکف یمک . متسشن ما یلدنص
، دوب متروص هریخ هک شهاگن هب ور و مدیخرچ

: متفگ

زیچ یلیخ ، لوا دروخرب وت لا ح ره هب ... منود یمن -

هتساوخ ور هسوب نوا نم هگا یتح ... دوبن یبلا ج
دش ثعاب ... دوبن بوخ شراک مزاب ، متساوخ هک ، مشاب
زا یگدنمرش هیبش یزیچ هی ... منک ادیپ یدب سح
... اه هیام نیمه وت یزیچ هی منود یمن ای ... مدوخ

... تسکش سح مدیاش -

؟ تسکش

نآ یلصا هضراع راگنا اما ... مدز یلا وتم کلپ ات دنچ
مدآ مه شنوماریپ ندز فرح اب هک دوب یجیگ ، DONYAIEهسوب
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... دش یم قلعم روطنیا

؟ یچ یارب تسکش -

یمهفب دش ثعاب اال... متحا هناقشاع تسکش -

هناقشاع هسوب نوا و هدوب هابتشا تتابساحم
وت ... یغمد و دیما ان ردقنیا منیمه یارب ... هدوبن

؟ هن هگم یدروخ یقشع تسکش

هب و متفرگ شتروص زا ار مهاگن و مدرک توکس
... مدرک رکف شیاه فرح هب ... متخود نامسآ

ادرم سکعرب انز ام ... ایتو تشاب تسارور تدوخ اب -
هک هریگب لکش هسوب هی میدیم هزاجا ینامز طقف
هک یدرم نوا قشاع وت ... میشاب هدش قشاع اعقاو
باسح همه نوا یلو ... هتفیب قافتا نوا یداد هزاجا

هدب ردقنیا تلا ح منیمه یارب ... مه هب تخیر وتاباتک
اما ... ینک رارف تردپ هنوخ زا دیاب یدرک رکف DONYAIEو
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نوچ ... یتفرگ هنوخ شیاس ریز و یدموا تسرد
... یشقشاع مزونه

: منک راکنا ار قشع مدرک یعس

قشع یب ندیم هزاجا هک نتسه یدایز یانز یلو -

... نشب هدیسوب

وت هب ... میراد راک وت هب ... ام میرادن راک اهانثتسا هب -

ات فرط یتشاذیمن یدوب هدشن قشاع رگا ارمع هک
... هشب کیدزن تیخسرف تسیب

زیم یور زا ار ینیس نآ و مزیخرب تساوخ یم ملد
رود اه ییاچ ندرک ضوع هناهب هب و مرادرب
شدوخ هب ار متخس و تفس یلدنص اما ... موش

یم شلد شدوخ ار هچنآ منهذ و . دوب هدنابسچ
نآ هراب مینویلیم ندرک هرود ؛ دادیم ماجنا تساوخ

... تاساسحا و تارطاخ دیدجت و DONYAIEهسوب
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چیهو میدروخ هطوغ نامتوکسرد یدایز تدم
یمادقا چیه اه ییاچ نآ ندرک ضوع یارب ناممادک

رترود ییاج زاو هتسهآ ار وا یادص دعب . درکن
: مدینش

هرایب متساوخ یم ادخ زا هک دوب ییازور هی همدای -

یافرح یاپ مزاب مینیبب و یشب قشاع وت هک ور یزور
ماوخ یم ادخ زا حاال اما ... هن ای یسیم یاو تیلبق

... هنکن یدرم چیه راتفرگ ور ینز چیه

رد هدش هرگ ییاه تسد ابو دوب هداتسیا راوید رانک
هاگن ار نییاپ نآ و دوب هدش لیامتمولج هبور ، هنیس

تشاد ییوزرآ دش یم مه نیا زا رت خلت . درک یم
؟ تیرشب یارب

... دندمآ یم رظن هب یعقاو ریغ و رود ردقچ اهزورنآ
اوق مامت اب و متشادن قشع هب یداقتعا هک ییاهزور
یاه فرح ضیقن اب متشاد حاال و مدرک یم شراکنا

. مدرک یم مرن هجنپو تسد مدوخ

: متشادرب تسد مراکفازا شیادص ندینش اب رگید DONYAIEراب
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هنوتیم یسح هچ اجنیا زا ندرک ندیرپ ترظن هب -

؟ هشاب هتشاد

؟ یچ -

مهدزای هقبط رد . مشاب هدینش هابتشا متشاد تسود
هوک یاپ یکیدزنرد ابیرقتو هقبط تسیب جرب کی زا

. میتشاد رارق

؟ وهی یگیم ترپ و ترچ ارچ -

: تشگربو دیدنخ

هچ زاورپ منودب مراد تسود طقف ؟ ینکیم پک ارچ -

اج چیه هب ... ندوب دازآ ... ندوب هدنرپ ... هراد یسح
... نیمه ... ندوبن قلعتم سک چیهو

ینیس هک متشاد شیاه فرح ندیمهف رد یعس زونه
: تشادرب ار

... مایب منک نوشضوع -

... دناشک هناخ لخاد هب ار نامیود ره هاگن رد DONYAIEیادص
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هقیقد دنچ یاه فرح زا یشان هک یلا ح زا رثاتم
زا هک یدایص یارب ار رد و مدرب تسد ، دوب شیپ
تشپ هک یزیچ اما . مدرک زاب مدوب هدید رد یمشچ

. دوب هبزور نابرهم یاه مشچ ، مدید نآ

نادنخ هبزور نیب ار مجیگ هاگن هاتوک یا هیناث یارب
DONYAIE
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زا رتشیب یدق اب و هداتسیا وا رس تشپ هک یدایص و
هار راوید هب ار شجنرآ هیکت ، رتدنلب ندرگ و رس کی

متفرگ میمصت تیاهن رد و مدناخرچ ، دوب هداد هلپ
: منزب غیج ناکم و نامز هب هجوت یب

... هبزور _

شندرگ زا و مناسرب وا هب ار مدوخ دنلب مدق کی اب و
موش نازیوآ

: تخادنا مرمک رود تسد و دیدنخ

... ید یمن سالم تقو چیه _

: مدرشف ار شندرگ و مدش شنازیوآ رتشیب

... هریم مدای ممسا ینک یم ریگلفاغ یروط نیا _

؟ نیریگب هولق نیدب لد وت میرب هشیمن انایحا _DONYAIE
M
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هداتسیا هبزور تشپ هک متفر دایص هب یا هرغ مشچ
فرح بطاخم و میاه مشچ شیاه مشچ بطاخم و
هلپ هار طسو نماد و پات اب هک مدوب مدوخ شیاه

... مدرک یم غیج غیج

یزیچ هی لقا ال ینکیم زاب ورد ... اباب هگیم تسار _

... تاه هنوش ور زادنب

هک دوب هدرک هراشا می مال و هاتوک یلیخ راب دنچ
نم هن اما . منک تقد مششوپ هب رتشیب تسا لیام
یسک وا هن و مدوب میگدنز کبس ندرک ضوع لها
ار شدیاقع هدیسرن هار درگ زا دهاوخب هک دوب

، میگدنز لیاتسا ای و دیاقع رطاخ هب ای ، دنک لیمحت
. دنک زاب تتامش هب DONYAIEنابز
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لخاد ات شمدیشک مدوخ لا بند و متفرگ ار شتسد
: دیایب

زا مدعب ... هنز یمن رپ هدنرپ اه هقبط نیا وت _

... هدایص مدید یمشچ

یور و مدروآ رد شنت زا ار شتک و مدرب تسد
دایص یاه مشچ هب ار مهاگن . متخادنا مجنرآ

: متخود

... نراذب ریثات تراتفر ور اه هجوم هجوج نیا راذن _

... مراد تسود رتشیب وتیعقاو دوخ نم

زا رت ینتشاد تسود هبزور یعقاو دوخ اعقاو
تبیغ اب لماک داضت رد و ... دوب ینتشاد تسود

... نم یگدنز رد شا هلا س دنچ و تسیب

ود هب کیدزن لوغ هکنیا زا . دیدنخ دنلب یادص اب
ششوخ ، مدوب هدناوخ هجوج ار شتسد رانک یرتم

: دوب DONYAIEهدمآ
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رتشیب مکی مراد تسود هک ینود یم اما ... مشچ _

... هشاب تدوخ یایگنشق هب تساوح

تارب لصفم ثحب هی ات نیشب یراد تسود هگا _

ادرم امش یطارفا یابصعت و مدوخ دیاقع هب عجار
هتبلا ... یشیم هتسخ یروط نیا ... مرادنب هار تارب

... یشاب هدموا راک نیا یارب مراد کش

: درب باال میلست تلا ح هب ار شیاه تسد

یچ ره هک وت ... منیبب وتدوخوندموا ... نونمم هن _

دوب یلا ع اوه ... یرو نوا یدموین ، مدرک رارصا
... زورما

رد ار شدوخ اهر حاال متسناد یم هکنیا مغر عال
تشپ مه ار رد و هدرک میاق شقاتا خاروس نیرترود

: مدروآ نییاپ ار میادص ، هتسب شرس

بخ یلو ... مدوب تگنتلد ممدوخ ... دیشخبب _

... هک DONYAIEینودیم
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: مهد همادا تشاذگن

... منک یم یخوش ... اباب منود یم _

یدوب یک خوش : مدیشک ار شا هنوگ و مدرب تسد
؟ وت

: تفرگ ار متسد چم

؟ ینک ین هرخسم ونم یتاولصردپ _

... هخآ نفیطل و مرن تدوخ لثم متایخوش _

زونه متسد چم . متشاک شا هنوگ یور یا هسوب
یور یا هسوب و دیشک مرت کیدزن . دوب شتسد نایم

. تشاک میناشیپ

رضاح هک ییاه زور دندمآ یم رظن هب رود ردقچ
... مونشب ار شمسا یتح مدوبن

هب هجوت یب هک مدوب نونمم دایص زا ردقچ و
نایم رد نم اب ار وا یرامیب هیضق ، هبزور DONYAIEهتساوخ
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و . مورب شندید هب دوب هدرک مروبجم و دوب هتشاذگ
و وا زا ار تصرف نیا هکنیا زا مدوبن نامیشپ ردقچ

. ما هتفرگن مدوخ زا

یاه ضقانت و اه ضراعت منک اعدا متسناوت زمن زگره
ح ره هب . دنا هدش لح هشیمه یارب و لماک مدوجو

یمک بیسآ وا هلا س دنچ و تسیب تبیغ زا نم لا
رد هک دوب ییاشاس مه ناشنیرتگرزب . مدوب هدیدن
ثعاب هاوخان هاوخ و دوب هدش تبث میگدنز همانراک
نیا همه دوجو اب اما . دش یم مدوخ زا متلا جخ

رد وا ندوب هک مدوب هدیسر هجیتن نیا هب ، اه ضراعت
. تسا شندوبن زا رتهب ، میگدنز

مه ار ندوب مدمه و یهارمه . دوب یگرزب یماح وا
دراوم نیا رد یکی نم یارب لقادح . دوب دلب DONYAIEبوخ
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عال هک رخاوا نیا صوصخب . دوب هتشاذگ مامت گنس
هب طقف و ، اهر زا یتخانش نیرتکچوک نتشادن مغر

، نم یاه یبات یب ندید و وا یارجام ندینش ضحم
. دنک مکمک یا هبنج ره زا هک دوب هدرک یگدامآ الم عا

ملا ح لماش امامت شا یونعم و یدام یاه تیامح
زا مجورخ یارب شدایز یتحاران مغر عال و . دوب هدش

مامت اب و دوب هتخادنین میاپ یولج گنس ، شا هناخ
یارب اهنت ، دوب هدمآ مکمک هب ، تشاد هتنچ رد هچنآ
تساوخ یم هکنیا یارب اهنت ... نم ندرک لا حشوخ

هتفگ یتح . دنک یم رتهب ار نم لا ح هک دنکب ار یراک
هب ار اهر یاه یحارج و اه نامرد رخآ لا یر ات دوب

هکنیا یاوس ، نم یارب نیا و . تفرگ دهاوخ ندرگ
رت شزرا اب ، دوب هدش شعنام اهر یگدندکی و رورغ

. درک یم روصت هبزور دوخ هک دوب یزیچ زا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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زا رتهب میگدنز رد شندوب متفگ یم یتقو اما
هکلب ؛ دوبن اه نیا زا مادک چیه یارب ، تسا شندوبن

زا لبق هک دوب یا یمارآ ان و ینماان سح رطاخ هب
شخب وا . مدوب شراچد ، میگدنز رد شنتفریذپ

یم هک نیا و دوب نم یدوجو تیعقاو زا یگرزب
درادن روضح نم یگدنز رد یلو ، تسا هدنز متسناد
و کیرات مادم ار مبلق زا یا هشوگ . داد یم مرازآ
ار مزغم زا یگرزب شخب و تشاد یم هگن نیگنس

. دوب هدرک شدوخ لوغشم

هدیدان یدایز تدم هک دوب یا هلئسم تروص هبزور
دورب مدای هک دش یمن لیلد نیا اما . مدوب هتفرگ DONYAIEشا
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مچرپ منهذ زا یا هشوگ رد شدوخ یارب . دراد دوجو
هدرک شلح هک حاال و . درک یم روضح الم عا و هدز
دنشاب هدش لح میگدنز الت کشم همه هکنیا هن ، مدوب
رد مامتان راک کی حاال هک متسناد یم لقا ال اما ،
نتفرگ هدیدان فرص هک یا ژی رنا نا و مرادن میگدنز
ندرک هنسح و ندمآ رانک فرص حاال ، مدرک یم وا

... دش یم نامیرتخد و ردپ طباور

یاه نامهم دزن نتشگرب زا لبق و مدرک نازیوآ ار تک
... مدز ار اهر قاتا رد ما هدناوخان

... تفر یم رو شا یشوگ اب و هتسشن تخت یور

... ندایص و هبزور _

: دز دنخبل

یمن ارچ سپ ... نشور تمشچ ... ونوشادص مدینش _

... نوششیپ یر

ن.. وت _DONYAIE
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... ورب وت ... مزیزع هن _

_و...

یروط نیا هک ینود یم ... ایتوت منک یم شهاوخ _

... مرت تحار

زاب اما . دینش مهاوخ ار اه باوج نیا متسناد یم
: متفگ رکپ و دندش یرو کی میاه بل مه

یم ورد ارچ حاال ... یتحار یروط نیا هگا ... هشاب _

؟ یدنب

: تخادنا هناش . درک رد هب یهاگن

... تداع رس زا ... یروط نیمه _

؟ نومشیپ یایب مشاب راودیما _

... مایم امتح ماوخب هگا یلو ... مزیزع هن _
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یاه نامهم هب ندش قحلم یاج هب مه زاب اما
با ار میادص و متفر هناخزپشآ تمس هب ما هدناوخان

: مدرب ال

... دینوم یم اهنت هظحل هی هک دیشخبب ... مایم االن _

... مرتخد شاب تحار _

اما ... ما هناخ رد هبزور روضح زا مدوب لا حشوخ
یک ات . دوب هدرک لوغشم ار مرکف اهر راتفر رتشیب

. دنک میاق ار شدوخ دوب رارق

شراک رس دیاب دوز یلیخ دوب هتفگن روهام رگم ؟
رارق دنکن ؟ دنکب تساوخ یم هچ عقوم نآ ؟ ددرگرب

و دوش نفد شدوخ رد هدنز هدنز مه اج نیمه دوب
؟ دورن نوریب هناخ زا

زا لبق و . مدشک نوریب لا چخی زا ار هویم دبس
هیکت مه زاب هک مدید ار دایص ، زیم یور شنتشاذگ

دوب هداد هناخزپشآ رد بوچراهچ هب ار شنت رو DONYAIEکی
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یاج ات میدوب نآ رد هک یا هناخ . درک یم مهاگن و
هناخ رتشیب خالف رب اما ، دوب زهجم و نردم نکمم

ال ماک شیاضف و تشادن نپوا راوید ، یزورما یاه
مه نیمه یارب . دوب ییاریذپ و لا ه یاضف زا ادج

. مدوب هدشن شندمآ هجوتم

. مدادن شناشن ار مبجعت

؟ یراد مز ال یزیچ _

؟ یراد مز ال کمک منیبب مدموا _

متفرگ شیاورپ یب و هریخ هاگن زا ار مراد شک هاگن
هویم کچوک و گنر یبآ یلا فس فرظ . مدیخرچ و

: مدیشک نوریب تنیباک لخاد زا ار یروخ

... ینیچب ور انیا ینوتیم _

DONYAIE
M

AM
NOE



هناهب نیا هب هک حاال . دوب راوید هب شا هیکت زونه
شا هناهب هب یمک دوبن دب ، دوب هدناچیپ ار هبزور

... میوش کیدزن

یلو . تفرگ راوید زا ار شا هیکت یرو کی یدنخبل اب
هک روط نامه وا و . مدروخن ناکت میاج زا نم

هب ور و دما ، تشاد یمن رب میاه مشچ زا ار شهاگن
اب دناوتب مهاگن ات متفرگ باال ار مرس . داتسیا میور

. دنک لثم هب هلباقم ششاشب یاه مشچ

هتفر هتفر هک هتبلا و . درک مهاگن ین ال وط یاه هیناث
باال شتسد . داد تیدج هب ار شیاج شهاگن حیرفت
درک سمل مرن نانچ ار ما هنوگ شتشگنا کون و دمآ
یم هن ؛ دشاب هداتسیا زرم یور تسرد ییوگ هک
شزاون ما هنوگ تسوپ میوگب نانیمطا اب متسناوت

... هدشن شزاون هک منک نیقی هن و دش

هداس اب یدلب و ییابیز تیاهن یب ردق نیا یتقو _

یادرم هب دیاب ، یشب رتابیز ربارب دنچ اسابل نیرت
DONYAIE
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و نشاب هتشاد بصعت تور هک یدب هزاجا تیگدنز
.. نشاب تبظاوم هک ناوخب

طقف ... نشاب مبقارم میگدنز یادرم ماوخ یمن نم _

... ننزن بیسآ مهب هیفاک

اردص ... ایتوت نشاب مه لثم تسین رارق امدآ همه _

... ینوزوسب مهاب وکشخ و رت دیابن ، درک یطلغ هی

... منوزوس یمن مه اب وکشخ و رت نم _

بشما هک یا یفنم ژی رنا نیا ، تدب لا ح نیا سپ _

نیا هک هرن نومدای هتبلا و ؟ هیچ یارب مریگیم تزا
... یتسه یرارف کال رخاوا

... میاه هابتشا رارکت زا و . مدوخ زا . مدوب یرارف

یارب هک ار یا هویم فرظ . متشادرب بقع هب یمدق
: مدیشک کیدزن مدوب هدروآ نوریب تنیباک زا وا DONYAIEهیبنت
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... تسین یزیچ _

ور زا وتریشمش یچ یارب سپ ؟ تسین یزیچ _

... یتسب

خرس بیس هک یتسد تفگ هک یا هلمج ندینش اب
ددرم اوه رد یا هظحل یارب ، تشاد دوخ رد ار گنر

. دنام

مدراگ طقف . مدوب هتسبن ور زا ار مریشمش نم بخ
هک متسناد یم بوخ مدوخ . مدوب هدرک رت تفس ار
رب ملد سپ زا هک یتقو تسرد مه نا ، مراک نیا

یمک ، مدوب هدش شا هیاسمه و هدمآ و هدماین
هک دوب یراک لقادح بخ اما ، دیآ یم رظن هب هرخسم

... منکب مدوخ زا تظفاحم یارب متسناوت یم

هل ال هب مرفس تاغوس هک یروخ هویم لخاد ار بیس
: متشاذگ ، دوب نادمه DONYAIEنیج
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... یگلصوح یب و یگتسخ باسح هب راذب _

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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لوغشم و متفر دوب هدمآ شوج هک یرتک غارس هب
اه هویم هیقب وا متشگرب یتقو . مدش ییاچ ندرک مد

. دیچ یم فرظ لخاد ار

زا زونه ، میدوب هدش اجنیا نکاس هزات هک ییاجنآ زا
مشچ یارب ناتسود هک ییاه الت کش و ینیریش

اه الت کش زا یا هتسب . میتشاد دندوب هدروآ DONYAIEینشور
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ور انیا وت : مدرک زارد شتمس هب و مدیشک نوریب ار
. مایم مزیر یم یاچ االن منم ربب

زا ار الت کش هتسب تسد کی اب . دمآ کیدزن یمدق
نودب ... ار متسد رگید تسد اب و تفرگ متسد

شهاگن ندناخرچ

هرابود شتسد و . تشاذگ زیم یور ار الت کش هتسب
: تسشن ما هناچ ریز مرن و

؟ ایتوت یبوخ _

و مراذگب شا هنیس یور رس درک یم مبیغرت شهاگن
یادص اب مه دعب و مهد شلیوحت باال دنلب " هن " کی

. منزب هیرگ ریز دنلب

: دنک اهر ار ما هناچ ات مدیشک بقع ار DONYAIEمرس
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... مبوخ منک رکف _

: درک مادقا ما هناچ نتفرگ یارب هرابود هنارصم

.. مراد کش نم اما _

.. هشاب وت اب قح مدیاش _

لوغشم مرن و داد شتشگنا هب یکچوک تکرح
ما هناچ تسوپ زا یکچوک یلیخ تحاسم شزاون

. دش

؟ هدش یچ _

. دوب هدش اه زیچ یلیخ

: مدرک رت نابز اب ار مبل _

... منود یمن _

تمس هب منامشچ زا یا هظحل یارب شهاگن هک مدید
رس و درک شلر تنک هلصاف بال یلو . دیخرچ میاه بل

یمکحم زاگ ار شنیریز بل . دنادرگ شرب یلبق یاج
زا رت ین ال وط یمک دز هک یکلپ مدرک سح و . DONYAIEتفرگ
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. دش شیاه ندز کلپ هیقب

... دیاب _

هب . دندرک طوقس میاه بل یور شهاگن هرابود اما
متسنادن و . دنزب ار شفرح هیقب درک شومارف منامگ

لر تنک ار شهاگن هک تسناوتن ای تساوخن راب نیا
تروص کیدزن هلصاف و دنام اج نامه شهاگن . دنک

. دناسرت ارم نامیاه

تسد ادتبا هتسب مشچ نامه اب و تسب مشچ هرابود
. تشادرب بقع هب یمدق دعب و درک اهر ار ما هناچ و

تسد کی اب ار هویم فرظ و دیخرچ . درک زاب مشچ
: تشادرب رگید تسد اب ار الت کش هتسب و

... ایب دوز وتییاچ زیرب _
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هکنیا نودب و مدز رد هب مناتشگنا کون اب یا هقت
. مدش دراو ، منامب رظتنم

ود ره . دندوب هتسشن مه یور هب ور رایناز و روهام
هیکت وناز رس رب جنرآ ود ره و دندوب مخ ولج هب ور
هاگن زا . دندرک یم مهاگن لا ح نامه رد و دندوب هداد
نایم دمآ یم رظن هب روطنیا ناش هریت و یدج DONYAIEیاه
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... هنهرب اپ مه نآ ؛ مشاب هدیرپ ایند ثحب نیرت یدج

؟ تسه هزاجا _

: دش دنلب رایناز

... مناخ رادید قاتشم ... دییامرفب _

رد ار یلا حشوخ و یگنتلد زا ییاه هگر متسناوت یم
اهزور نیا یانشآ هاگن روهام هاگن اما . منیبب شهاگن

... رود و هتسخ و درس ؛ دوب

زا وا دای مک و شمدید یم مک ردق نآ رخاوا نیا
هب ور وا اب هک ییاه نامز اهنت هک تشذگ یم منهذ
یور وا تیهام اب یسک هک دمآ یم مدای مدشیم ور
یتح اه تقو رگید . دنک یم یگدنز یکاخ هرک DONYAIEنیا
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ییامشآ هب شا هق عال زاربا نآ و وا دای زا یا هیاس
. درک یمن روبع منهذ زا نم اب شرتشیب

هاگشزومآ یاه قاتا نیرتکچوک زا یکی روهام قاتا
املسم هک دوب

هداد یاج شدوخ رد ار نکمم ناملبم نیرتکچوک
وط و رتمرگ وا و متشاذگ رایناز تسد رد تسد . دوب
ما یلا ه ات درشف ار متسد یرگید تقو ره زا رت ین ال

مرادید قاتشم و دراد تحص شفدح دح هچ ات دنک
یناکت نیرتکچوک تمحز روهام هک ییاجنآ زا . هدوب

وا و دوب راک لحم اجنیا و دوب هدادن شدوخ هب ار
نتسشن نیب ، ایند یاهراک بحاص نیرت یدج زا یکی
رانک نتسشن و ، شراک زیم تشپ وا یلدنص یور

. مدرک باختنا ار نیمود ، رایناز

و رایناز یاه شب و شوخ هب نداد باوج لوغشم
ار روهام یادص هک مدوب شگنتلد هاگن زا ییاریذپ
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: مدینش

؟ هن دموین مزاب _

بجعت مه رایناز یتح ..." یک " مسرپب مدوبن یزاین
ام یودره یاهزور نیا همانرب نیرت ال وا ابیرقت . درکن
اب ندمآ رانک و یداع یگدنز کی هب اهر ندرک قاجنس

هجاوخ دادجا یتح ، همه ابیرقت و . دوب دیدج طیارش
. دنتسناد یم ار عوضوم نیا مه ظفاح

مامت همین ، دوب شنتفگ لا ح رد هک ار یا هلمج رایناز
هب ردارب بادج مناوتب نم ات ، دش تکاس و تشاذگ
هک یردارب . مهدب ار شیاهزور نیا یبصع تدش

هب . تشاذگ یم اهر هب شموتامیتلوا زا یا هتفهود
شراکرس هتفه کی یط رگا هک دوب هداد رادشه اهر

کی حاال و . داد دهاوخ تسد زا ار نآ ، دوشن رضاح
زور ره روهام و دوب هتشذگ هتفه کی نآ زا هتفه
. درک یم لوکوم دعب زور هب ار وا جارخا تشاد

: متفگ شرظتنم و یبصع هاگن هب DONYAIEهریخ
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نیا هک مینود یم بوخ ... میشاب روبص دوب رارق _

رد هروک زا هساو هدوز یلیخ ... هراد زارد رس هصق
... نتفر

: دیسرپ ما هظعوم هب هجوت یب و هلصوح یب

... دروآ یا هناهب هچ راب نیا _

ات مداد لبم یتشپ هب ار ما هیکت و متخادنا هن اش
سح ما ینیب کیدزن ییاج زا ار رایناز نلکدا یوب

... منک

روهام هب تفگ هدنک تسوپ و کر ... یا هناهب چیه _

هگید نم ، هشاب شروخ یارب یشنم هی رکف وگب
... مایمن راکرس

یتشپ یور و هدرک در نم تشپ زا ار شتسد رایناز
شنلکدا هشیش یاوتحم همه منامگ هب و دوب هتشاذگ

نآ نم ینیب هک دوب هدرک یلا خ شتسد ضنب یور ار
. داد یم ناشن تیساسح روط

؟ یچ ینعی _DONYAIE
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لا ح نیع رد و بیرع و انشآان هاگن نایم یا هظحل
. مدرک هاگن شیاهزور نیا نیگمغ تدش هب

یفاک هزادنا هب شفرح ینعم منک رکف ... منود یمن _

روطچ منود یمن نیا زا یرت حضاو ... هشاب صخشم
... مدب حیضوت تهب دیاب

؟ هشاب یتفگ ماوت مر یمن راکرس تفگ نوا _

هزیگنا مدوخ هن مدید ، مهدب اال برس باوج متساوخ
تسا نکمم و ، ار ششیاجنگ روهام هن و مراد ار شا

متخ گرزب یخلت کی هب میخوش و زنط نیرتمک
.. دوش

باال اقآ هن ... شمدمه ... شتسود .. مش هنوخمه نم _

مشاب شرانک هرارق طیارش نیا وت ... ششتفم و رس
... مه هب هزیر یم وشناور هک یسک هن

کیلک دنچ زا دعب و تفر شزیم تشپ . دش دنلب اج زا
زا ار شا هراهب تک روا و تسب ار نآ ، شپاتپل یور
... دورب ات داتفا هار و تشادرب شا یلدنص DONYAIEتشپ
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؟ اجک _

: تفگ ثکم اب و رکفتم و داتسیا

یم شدوخ لا ح هب منک شلو ... هشیمن یروج نیا _

گرم رظتنم و شدوخ وت هنک زک هشوگ هی هرب داوخ
.. هنیشب

؟ ام هنوخ یریم یراد االن ینعی _

... درک مهاگن توکس رد ؛ ملا وس تشاد یملسم باوج

؟ یشکب نوریب شدوخ تولخ زا روز هب ور اهر هک _

... دوب توکس مباوج مه زاب

متسین نم یتقو اهر ینک رکف هشیم ثعاب یچ _

؟ هنکیم زاب تور هب ورد

هبذج و مخا ینشاچ اب راب نیا ... توکس مه زاب و
... کانسرت یا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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اه لا س هک ارم تسناوت یم یتح هک یا هبذج
درخ شیاه مخا نیا یارب هرت و مدوب شنیشنمه

. دناسرتب ، مدرک یمن

شرس تشپ هک یرد هب هریخ و مدرک هاگن ار شنتفر
؛ دنک راومه ار شهار متساوخ ادخ زا ، دوب هدش هتسب
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هب شندنادرگرب هار مه و اهر لد ندرک مرن هار مه
... مدوب هدنام گنل نآ رد مدوخ هک یراک ؛ یگدنز

... هراد شیپ رد یتخس یازور _

رد و یتحار نیمه هب هک مدیخرچ رایماز تمس هب
... مدوب هدرک شومارف ار شروضح هیناث دنچ ضرع

مه ظفاح هجاوخ دادجا یتح رگی د حاال اال متحا
و همه هتبلا . درذگ یم هچ روهام لد رد دنتسناد یم

... اهر دوخ زج هب ظفاح هجاوخ دادجا

کش روهام یاه هجوت و اهراتفر هب املسم هک ییاهر
و بیجع نتفر هراب کی لیلد دروم رد و دوب هدرک
دیسرپ یم لا وس روهام رت بیجع نتشگرب هراب کی

یگتسخ زرط هب اما . تفرگ یم باال رس باوج و
. درک یم تالش روهام ندیمهفن و ندیدن رد DONYAIEیریذپان
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... تخس یلیخ _

یانعم ال ماک هک یسک لثم تسرد . درک مهاگن قیمع
ناوختسا و تسوپ و تشوگ اب ار " تخس یلیخ " نآ

. دشاب هدرک کرد

نم ثحب عوضوم تفرگ میمصت هراب کی هب راگنا اما
... شردارب هار رس یاه یتخس ات مشاب

؟ یروطچ وت _

ردقچ و ... دندمآ یم رظن هب رود اه هرطاخ ردقچ
ود نیا نایم نم و . دوب هدش کانسرت و مهبم هدنیآ

... مدوب مگردرس و فیلکت بال و قلعم

: مداد ار باوج نیرت فلکت یب

... منود یمن _

اه تدم ... مدرک یم سح هک دوب یزیچ مامت نیا
... مدیمهف یمن ار مدوخ لا ح هک دوب
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... یدش رغ _ال

رد مه مدوخ هک ار ییاه هنوگ لوا روط نآ یتقو
و ، مدوب هدید ار شیاه ناوختسا ندز نوریب هنیآ

شفرح یانعم ، درک یم هاگن ار منامشچ رود یدوگ
... دشاب " یدش تشز ردقچ " تسناوت یم اهنت

... هرادن تیمها هک هیزیچ اهنت _

... تسین یشزرا یب زیچ وت مسج و حور یتم _سال
دیاب یتنایفارطا نارگن هک ردق نومه مرظن هب

... یشاب متدوخ بقارم

. دوب تین و ماغیپ دقاف و هناهلبا متفگ هک "ی مووا "

و منک هاتوک ار هملا کم نکمم یاج ات متساوخ یم
نوریب قاتا و موش دنلب هک مدوب یتصرف لا بند

. مورب

هطقن ندرک ور و ریز لوغشم نانچمه وا هاگن اما
. دوب نم تروص DONYAIEهطقن
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مدوب شلا بند هک یا هناهب ، یشوگ ناسر مایپ یادص
زا ار یشوگ ... داد متسد هب ، وا هاگن زا نتخیرگ یارب
ار روهام مایپ و مدیشک نوریب یتشپ هلوک لخاد
و مریگب سامت اهر اب دوب هتساوخ هک مدناوخ
روهام هک ما هدرک شومارف هناخ رد یزیچ میوگب

دوب یبوخ تصرف . دروایب میارب و دورب تسا رارق
. منک یف تال ار ششیپ هقیقد دنچ مخت و مخا هک
دیاب اال متحا . دوبن یف تال یارب یبوخ مدآ روهام اما
هب رس رد وا تسد مه نیا زا دعب هک مدرک یم لوبق
یا " هشاب " شباوج رد ... دوب مهاوخ اهر ندرک هار

منیبب مزادنیب راک هب ار مزغم مدرک یعس و متشون
ای لسنک نایم رد طخ کی ار میاه کالس هک ینم

ک اتدنچ زور زا تعاس دنچ اهنت و مدوب هدرک راذگاو
ار مزور هیقب ابیرقت و متشاد یا هفرح هدر رد الس
ار زیچ هچ ، مدوب یطاطخ و یشاقن لوغشم هناخ رد

... مشاب هتساذگ اج هناخ رد مناوت DONYAIEیم
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یارب مه متساوخ یم هک ار یزیچ نآ فصن زونه
مراکفا هتشر رایناز یادص هک مدوب هدرکن پیات اهر
ششهاوخ و ساسحارپ نحل نآ اب یتح . درک هراپ ار

مه مبلق طوقس و ندیزرل ثعاب ، درک میادص یتقو
. دش

تفج کی ، مدید هک یزیچ و مدرک دنلب یشوگ زا رس
زا هک ییاه مشچ و هاگن نیرتابیز ؛ دوب قارب هاگن
میاه مشچ هب هناسمتلم نانچ ، متساد غارس رایناز
هک ارم تسناوت یم یتح هک ، دندوب هدش هتخود
هچاپ تسد ، مدوب هتفرگ ار شلا ح روط نآ لوا بش
اجنآ زا تعرس مامت اب موش دنلب دهاوخب ملد و دنک
ناشیارب یباوج هک ار ییاه فرح مونشن و موش رود

. متشادن

راک هاگن نیا اما ، مشاب هتشادن یباوج هکنیا هن
هک یهاگن . درک یم بآ مه ار اه مدآ نیرت DONYAIEلدگنس
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هدرکن باختنا ندش یلکش نیا یارب ار یبسانم تقو
... دوب

... تسین یبسانم تقو ال صا منود یم _

رس رب یتسد ود ملد رد ات دوب یفاک همدقم نیمه و
. مبوکب مدوخ

، دوب هدنام فیلکت بال ناشنایم لیابوم هک ار مناتسد
... درشف مرن و تفرگ تسد ود ره اب

هک منک یم یعس مراد یلیخ بخ ... شتسار ... نم _

هشب رت مورآ زیچ همه هک مشب رظتنم و منکن تتیذا
... بخ یلو ... رت مک مکی وت الت کشم و

تسد هارمه نم هاگن و درک اهر ار مپچ تسد
: تسشن هنیس پچ تمس یور و تفر باال DONYAIEشتسار
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... دایب هار اونیب نم اب داوخ یمن هک هبصم ال نیا اما _

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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طیارش نیرتدب رد وا . دوبن نکمم رارف رگید راگنا
لد رد هک ار هچنآ هک دوب هدرک مزج ار شمزع DONYAIEنکمم
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. دزیرب نوریب دراد

: مداد تروق ار مناهد قازب

االن... نم رایناز _

: دیرپ مفرح نایم و تفرگ هرابود ار متسد

و تسین لا مرن تطیارش االن منود یم هک متفگ _

وت هک مرادن عقوت منم ... هیدایز لئاسم ریگرد تنهذ
طقف نم ... یراذب تقو نم یارب و یایب طیارش نیا

منود یم ... مگب تهب مسح دروم رد هک مبات یب
زا تنهذ هشیم ثعاب اال متحا و تس هناهاوخدوخ
نم اما ... هشب رت غولش و رتریگرد تسه هک مینیا
مه یتساوخرد ... ماوخ یمن باوج تزا یتح

... طقف نم ... مرادن

اب و ساسحا اب ار میاه مشچ . درک ثکم یا هظحل
: تفگ متسد ندرشف زا دعب و دنارذگ رظن زا تقد

... مراد تتسود ینودب ماوخ یم طقف _
DONYAIE
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. درادن مه یتساوخ رد . دهاوخ یمن باوج دوب هتفگ
میوگب ال ثم . میوگب دیاب یزیچ مدرک یم سح نم اما
" ای " نکن فلت ار تتقو " ای " افطل شاب هتشادن "

..." نکن رده نم یارب ار تبلق هیامرس

... ینک یم ییارکف هچ تدوخ اب االن هک منود یم _

روطچ میشاب هدید ومه یلیخ هکنیا نودب هکنیا
نیا وت ای ... مراد تتسود مگب نانیمطا نیا اب هنکمم
یم شساسحا هک هیزیچ اعقاو نیا اما ... مک نامز
تسود ... هیلا ع ملا ح ، مترانک یتقو نم بخ ... منک
تسود ... منک تاشامت طقف و منکن یراک چیه مراد

و رو نیا و ینزب فرح مادم وت و هرذگن نامز مراد
شاج زا هراد مبلق هک لا ح نیع رد نم و یرب رو نوا

... مشب شمارآ قرغ ، دایمرد
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روج و عمج روز و برض هب ار ما هدنام زاب ناهد
، میوگب متسناوت هک یزیچ اهنت تیاهن رد و . مدرک

... دوب وا مسا

اه سح نیا همه وت ... بخ اما ... هبیجع منود یم _

... ید یم مهب ور

یچ منود یمن نم ... بخ ... شتسار ... نم ... رایناز _

... مگب دیاب

طقف نم ... یگب یزیچ تسین مز ال ... هک متفگ _

روهام لثم ماوخ یمن شتسار ... ینودب هک متساوخ
ماوخ یمن ... هدش رید منیبب و مایب مدوخ هب زور هی
یکی ، هشب لبیتسا وت طیارش هک مرظتنم نم یتقو
... هنومب کاله یب نم رس و هدزدب وتپاق و دایب

... شتسار

ندروآرد زا دعب و داد ولج و درشف مه هب ار شیاهبل
: تفگ موهفمان DONYAIEیتوص
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، هجیتن زا غراف نم ... منک یمن رکف روهام لثم نم _

یمن ... مراد تتسود هک ینودب وت هک مراد تسود
ومدوخ هلمج نیا عقوم هب نتفگن تباب زور هی ماوخ

متسنوتن نیا زا رتشیب منیمه یارب ... منک شنزرس
مهرب و مه رد عاضوا نیا وت و منک ربص

هی ماوخ یمن ... منک یم ریگلفاغ ور وت هناهاوخدوخ
هئوت قح نیا ... هدش رید منیبب و مایب مدوخ هب زور
... مراد تتسود نم ینودب هک هنم بلق قح و

تسرد ... هن اما . میوگب یزیچ تسین زاین تفگ یم
زا ارم هک هتساوخ طقف شدوخ معز هب وا هک
تسناوت یم من اال توکس اما ، دنک راد ربخ شسح

. دراد هگن راودیما ار وا تسناوت یم . دهد ینعم رازه
و . دوش وا رمع و بلق تفررده ثعاب تسناوت یم

یم شنزرس توکس نیا تباب ارم اهدعب املسم
... DONYAIEدرک
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شگرزب و مرگ یاه تسد نایم زا ار میاه تسد
: مدیشک نوریب

... رایناز نکن _

: درک مهاگن بجعت اب

؟ منکن راک یچ _

: متفرگ هلصاف و مدش دنلب

... شاب هتشادن متسود _

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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، مدرک مامت تبیصم رازه اب ار مس کال ود هکنیا زا دعب
اهر و روهام رادید هجیتن ندیمهف و ندید یارب

هاگشزومآ رد روهام ینعی نیا و دوب لفق رد . متفر
. دوبن

دوب هتسشن یشنم زیم تشپ نیما . متشگرب نلا س هب
ییوجرنه اب یندشن مامت یا هلصوح و شمارآ اب و

. درک یم تبحص شمتخانش یمن هک

فرح مدش رظتنم و مدرک اهر یلدنص یور ار مدوخ
یوجرنه یندشن مامت یاه هوشع واه لا وس و اه

دوب هتسب راک هب ار شیعس یباسح . دوش مامت ناوج
تسود . دربب نیما زا لد شیاه هزمغ و هدنخ اب هک

زا رت مهم نآ زا و لا س و نس زا رگا منادب DONYAIEمتشاد
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نیا تسا رضاح مهزاب ، دوش رادربخ نیما هتشذگ
... هن ای دنک یربلد شزا روط

شناتشگنا نایم هناباتیب راکدوخ . مدرک هاگن نیما هب
شبدا و ربص مه زونه ... شدوخ اما . دیخرچ یم

لوبقم تدش هب یرهاظ . دمآ یم رظن هب یندشن مامت
ناوج یلیخ ، دایتعا دایز یاه لا س مغر عال و تشاد
شوخ . دمآ یم رظن هب شا یعقاو لا س و نس زا رت
مشچ اب بدوم نیتم . دوب مه هرهچ شوخ و شوپ
هاگن ار ناوج نز هظح مال اب و کلسم شیورد ییاه

ار ثحب هاتوک یاه باوج اب درک یم یعس و درک یم
. ددنبب

یم یزاب ار هاگشزومآ هسنارف راچآ شقن اهزور نیا
رس رب ار شا هیاس یمظن یب هک رخاوا نیا و درک

یم اج همه ابیرقت هک دوب وا ، دوب هتخادنا هاگشزومآ
تیریدم ار اجنآ رب مکاح یناماس هب ان هک شا DONYAIEیدید
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ناماس و رس لوغشم و یتشپ طایح رد ؛ درک یم
... یشنم هاگیاج رد ... اجنآ کچوک هفاک هب نداد
یتح و تفرگ یم میمصت روهام یاج هب یهاگ دیاش

یم ، دوب هدرک طخ قشم یمک ال بق رگا منئمطم
. دنک طبر و طبض مدوبن رد مه ارم یاهس کال تسناوت

و شدوخ نتخوسو یدوبان لا ح رد یزور هک وا
یاضعا نیرت صخاش زا یکی حاال و دوب شا یگدنز

، یگلا س جنپ و لهچ رد ؛ دوب مانمگ ناداتعم نمجنا
یگلا س تفه دلوت زا دعب و دایتعا لا س هدزناپ زا دعب
یلصا یاضعا زا هک دوب هدرک تفرشیپ اجنآ ات ، شا
کمک شناراگنسمه هب و دوب (NA) یا نا تاسلج
. دننک ادیپ ار هار و دنیایب رد هاچ زا ات درک یم

نیما " ار وا هک دوب شا یکاپ لا س تفه نیمه یارب
یاه ینیشن مه رد . میدناوخ یم " ناوج

س تفه - شش نیمه اهنت هک مدوب هدینش نامیهاگهاگ
یزیچ نآ هیقب زا و هدرک یگدنز ار یگدنز ، یکاپ DONYAIEلا
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ریسا اما ، هدوب کاپ زونه هک نامز نآ هچ ... هدیمهفن
باال هک ینیگنس یاه تیلوئسم و هدوب داتعم یردپ
هب و دندوب هدروآ شرد اپ زا یگلا س هدجه رد هرخ
نآ مامت هچ و . دندوب هداد شقوس دایتعا تمس
هتشذگ یرامخ هب یهاگو یگئشن هب هک یلا س هدزناپ

. دوب

عاعش زا شندش جراخ ات ود ره ، تفر هک وجرنه
. تخود نم هب ار شهاگن . میدرک شبیقعت نامدید
؛ میدیدنخ نامزمه ، شوماخ هاگن هیناث دنچ زا دعب

... مارآو هاتوک

: مدیسرپ مبل یور هدنخ یاه هدنام یقاب نامه اب

... تسین روهام -

... تسین شزا یربخ هتفر هک حبص زا -

: مداتسرف شوگ تشپ ار هدش دنلب یاهوم

هتخت ور اجنیا رد حاال ات اال متحا ، یدوبن وت هگا -DONYAIE
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... میدوب هدرک

... مروهام نویدم ومراد االن هک یزیچ ره نم -

و دوب هدش انشآ یا نا تاسلج زا یکی رد روهام اب
ندنام کاپ و تمواقم لا س همه نیا هک درک یم اعدا
هک ؛ تسا روهام یاهدامتعا و اه تیامح نویدم ار

فرح هیبش هک دوش یم ادیپ ایند رد یسک رتمک
یسک هب رییغت تصرف اعقاو و دشاب شدوخ یاه

. دوب هدرک ار کسیر نیا روهام و دهدب ار وا لثم

و توکس نآ و ، شتروص یاه مخا هک یروهام
رواب دنتشاذگ یمن ، شراتفر و رهاظ رب مکاح یامرس
نیا االن عف و تاسلج نیا یلصا یاه هیاپ زا ینک

ربخ یزییاپ زور کی یتقو مه نم دوخ . تسا هورگ
ار هاگشزومآ هدافتسا بال طایح دراد میمصت هک داد
فرص ار شا یدیاع و دنکب جند هفاک کی هب لیدبت
تخس ، دنکب دایتعا الق تاب رد راتفرگ دارفا هب کمک

... ار شفرح مدرکرواب

و دوب هفاک کی طایح ، نآ زا دعب هتفه ود تسرد DONYAIEاما
M

AM
NOE



... اجنآ لوئسم نیما

یم راک هب ار شش تال مامت هک دوب نیما نیا حاال و
ناوج رتخد . دنیشنن لگ هب روهام یتشک هک تسب

، دوب نمجنا یاضعا زا مه وا اال متحا هک ار یفرح مک
روما شدوخ و دشاب شتسد کمک هک دوب هدروآ

. درکیم تیریدم ار رگید

؟ هروطچ اهر -

... ینودب نم زا رتهب منک رکف تدوخ -

... مد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هب . دنام شتسد نایم راکدوخ هب هریخ شهاگن
دنچ هب دیاش . دوبن اجنیا . داد ناکترس ندیهف یانعم

. دوب هدرکرفس حاال زا رت لبق لا س

مضه نیراذب ... دایب رانک نیراذب ... نیدب نامز شهب -

... هراچ لا بند هتفیم شدوخ ، هنک هک رواب ... هنک

لوط دبا ات قافتا نیا ندرک مضه مسرت یم -

... هشکب

زیم یور ار راکدوخو داد یلدنص هب ار شا هیکت
هرجنپ نوریب ناتخرد یزبس هب ار شهاگن . تخادنا

: تخود

نب هب یراکره ، هتفین قافتا یتقو ات اما ... دیاش -

... هروخ یم تسب

رک هاگن ، درک یم هاگن وا هک ییاج هب یا هیناث DONYAIEدنچ
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یرانک یلدنص زا ار یتشپ هلوک . مدوب اهر نارگن
زا سامت کی یتح . مدرک کچ ار ملیابوم . متشادرب
زا ... دوب بیجع میارب نیا و . متشادن هتفر تسد
هچ اهر هب متسناد یمن . مدوب ربخ یب مه روهام
نیا بات یبو یبصع روهام ، تفگ یم مسح . هتفگ
. تسا گرزب دنگ کی ندروآ راب هب دعتسم ، اهزور

اب ، ما هدشن نئمطم طیارش زا یتقو ات مداد حیجرت
هک یلا ح رد مه نآ . مریگن سامت ناشمادک چیه

... متشادن یبوخ زکرمت یلیخ مه مدوخ

اب نیما قیمع و رکفتم هاگن ، ما هراب کی ندش دنلب اب
. دش مهجوتم یریگلفاغ و بجعت

؟ دش یچ -

... مکی ماهر نارگن ... مرب دیاب ... یچ چیه -

... DONYAIEظفاحادخ
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شیپ رد ار جورخ ریسم و مدیخرچ هلصاف بال
... متفرگ

! ایتوت -

... متشگرب

... رادرب تسد -

؟ متشاد یم رب تسد دیابزیچ هچزا ؛ مدش جیگ

... مدرک مخا

ندیبسچ زا ... رادرب تسد ندوب اهر نارگن مادم زا -
نوا بقارم مادمو تیگدنز ندرک لتخم زا ... شهب
هی ... رابرس هی سح ... یدیم شهب یدب سح ... رادرب
یارب هشب زاب هار راذب ... راذب شاهنت شدوخ اب هدرخ

... یگدنز هب شنتشگرب

دوب هدیخرچ وا تمس هب هک یرس و ، رد هب ور ینت اب
. تخود نم هب ار شفرح رپ هاگن . مدنام میاج رس ،
هک هچنآ دییات یارب یرس و دندنام تکاس شیاه بل

نیگنس یرس اب ارم و . داد ناکت تشذگ یم منهذ DONYAIEرد
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. درک یهار ، لبق زا رت

نیا رد زا هک دوبن مزورما ریدقت رد ایوگ اما
رد زا ار میاپ هک نیمه ؛ مورب نوریب هاگشزومآ
منیشام غارس ات متشاذگ نوریب یتشپ طایح یمیدق

ار رایناز ، مورب یگشیمه کیراب و تولخ هچوک رد
رد تسد . دوب هداتسیا راوید هب هیکت رد رانک ؛ مدید

راوید هب و هدرک دنلب ار شیاپ کی و تشاد بیج
اب هک درک یم هاگن ار شیاپ یولج و دوب هداد هیکت

رپ هاگن نآ و درک دنلب ار شرس ، ردزا نم جورخ
هب هرابود نم هراچیب بلق ات ؛ تخود نم هب ار فرح

. دزادنیب منک هچ منک هچ

؟ مینزب فرح -

مندب رانک ، دوب رد تباث هگنل دنب زونه هک ار متسد
لثم و دشابن هناگ هچب مراتفر مدرک یعس . مدروآ

ای و ؛ مراذگن رارف هب اپ هنایشان شیپ تعاس دنچ
DONYAIE
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هن . منکب هفافل رد یمک ار راک نیا راب نیا لقادح
، مامت تعرس اب و " شاب هتشادن متسود " میوگب هکنیا

. موش رود اجنآ زا یرگید فرح چیه نودب

... منک یم شهاوخ -

؛ دوب تب صال رپ لا ح نیع رد و هنابدوم ششهاوخ
شندرک در یارب یا هناهب لا بند مناوتن هک روط نآ

ناکت رس تقفاوم هناشن هب یرس ضوع رد . مدرگب
و . دنک هراشا نابایخ تمس هب تسد اب وا و . مهدب
زا هک مزادنیب نامدوخ طایح نرود هب یهاگن نم
یارب دوب نما و جند هفاک کی هیبش یلیخ نم رظن

: دیوگب و دناوخب ار مهاگن روظنم وا و . ندز فرح

هک ییاج ... مینزب دق مکی مینوتب هک ییاج میرب -

... هشابن نومرب و رود ییانشآ هاگن چیه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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اوه اما . مسرب اهر هب رتدوز هچ ره متساوخ یم
. مدرک گنیکراپ دراو ار نیشام هک دوب هدش کیرات

و لا عف ار نیشام ریگدزد ضحم یساوح یب اب
مدرک یعس و . مدرک یتشپ هلوک یهار ار تومیر

لخاد زا ، دروخ یم گنز مود راب یارب هک ار یشوگ
. مشکب نوریب نآ

نوکیآ سمل رد ردق نآ متشگنا اما . دوب رایناز
سامت هک ، درک تسد تسد سامت یرارقرب DONYAIEگنرزبس
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... دش عطق

هک اه یتحار نیا هب نم نتشادن تسود دوب هتفگ
متسود میوگب کالم کی هک ، تسین منک یم رکف

دیاب دوب هتفگ . دهدب شماجنا وا و شاب هتشادن
هک ؛ نتشادن تسود نیا یارب مهدب وا هب یگرزب لیلد

رایسب تس وا بلق رد هک ینتشاد تسود مجح
هب یلیلد دیاب شندوبن یارب و تسا گرزب رایسب

. مراذگب نآ یولج شدوخ یگرزب

ملد زا امامت ار لبق یاه لا س دوب هدرک یعس
هک میوگب مرازه راب یارب دوب هدرک مروبجم . دروایبرد
ع در لیلد و مرادن لد هب یناوجون یاهزور زا یزیچ

... تسین هلئسم نیا ، مدوخ هب شا هق ال

، مرن نادنچ هن و تخس نادنچ هن یعنام اب مدروخرب
ملداعت مدوخ و . دش متسد زا یشوگ ندش اهر DONYAIEثعاب
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. مداد تسد زا ار

... ارم یوزاب مه و تفرگ ار یشوگ مه

... دیشخبب -

با هبور شبل هشوگ . راب تنطیش یهاگن اب ؛ دوب دایص
رد رس اب دوب هدش ثعاب ادمع اال متحا ؛ دوب ال

هب شنکاو و یعمج ساوح . مورب ورف ششوغآ
. تفگ یم ار نیا هک شعقوم

هب ار شیاج شهاگن تنطیش ، ما هرهچ ندید اب اما
: داد ینارگنو مخا

؟ یبوخ -

رایناز اب هک ار ینامز نآ رتشیب یتح و فصن دیاش
هملک ره . دوب هداد الن وج مرس رد وا ، مدوب هدنارذگ
هتفگ شقشع لیثمت یارب رایناز هک یا هلمج ره و

زا رایناز .؛ دوب هتفرگ ناج ممشچ یولج وا هرهچ ، دوب
نم راتفر ییاریگ زا و ، هدش نم هاگن ریگرد هک DONYAIEیبلق
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هجوتم و هدمآ مدوخ هب یا هظحل نم و دوب هتفگ
نتشاد تسود زا و قشع زا وا تدم مامت مدوب هدش
نهذ رد شمان اه هلمج نیا اب هک یصخش و هتفگ

... تسا دایص ، هتسب شقن نم

مغر عال دش ثعاب هک دوب عوضوم نیمه اقیقد و
، رایناز اب ما هملا کم زا تعاس ود زا رتشیب تشذگ

. موش ناما یب یبلق شپت راچد

... مبوخ ... وخ -

... دش رتشیب مندز فرح ساوح یب اب شمخا

؟ ینئمطم -

همه دیاش ؛، مریگب شتروص زا ار مهاگن مدرک یعس
هب ندرک رکف هب یکانسرت زرط هب هک ییاه هظحل نآ

. دنوش رود ممشچ ولج زا هتشذگ وا

یبوخ هناهب . دوب باال هک مدید ار شنیشام توپاک
: مدیسرپ ؛ دوب

؟ هدش یچ -DONYAIE
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... منک ضوع ار منهذ ریسم مه و فرح ریسم مه ات

: درک هاگن شرس تشپ هب و تشگرب . دز رمک هب تسد

یعس متشاد هک دوب یکیچوک لکشم هی ... یچ چیه -

... منک شعفر مدرک یم

: مداد باال وربا

؟ تدوخ -

... درک یم مک بآ روتایدار ... دوبن یا هدیچیپ زیچ -

... دوب هدش هراپ ... هشگنلیشزا لکشم مدش هجوتم
... مدرک یم ضوع ونوا متشاد

؟ ینوت یم -

ینوتب دیاش مأوت دوخ ... تسین یتخس راک -

... یدب DONYAIEشماجنا
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: تفرگ ما هدنخ

... نم -

: دیایب مبل یور هدنخ متشاذگ

وت نوهنپ هچ امش زا تسین نوهنپ ادخ زا -واال
... مدنوم مشیبای ریسم و هداس یگدننار نیمه

ار متیعقاو هب کیدزن یخوش باوج وا هک دشن تقو
رد یزیچ . دروخ گنز شتسد نایم میشوگ ؛ دهدب
شا هحفص یور رایناز مان مه زاب هک تفگ منورد

... هتسب شقن

نم یشوگ هحفص هب وا هاگن و وا تروص هب نم هاگن
شچم مرج باکترا لا ح رد هک یا هچب لثم . دوب
ییایتوت نامه لثم . مدوب هدیسرت ، دشاب هدش هتفرگ
هدرب نیتم شیپ و هتفرگ ار شتسد اقآ دمحا هک

... دوب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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بال . داد متروص هب و تفرگ یشوگ زا ار شهاگن
. دندروخ یزیر نیچ شیاهوربا و یناشیپ هلصاف
مشچ تیاهن رد و تشگ متروص یاضعا همه نایم

ناشریگرد ین ال وطو قیقد و درک باختنا ار میاه
یم نماد مرتشیب سرت هب هک تخس یتروص اب . دش

. دز

: داد ناکت متروص یولج ار شتسد

؟ یدب باوج یاوخ یمن -DONYAIE
M
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چیه هن و یشوگ نآ هب نداد باوج هن هظحل نآ رد
یم طقف . مهد ماجنا متساوخ یمن ار یرگید راک
یدایص زا ... سک همه و زیچ همه زا . مزیرگب متساوخ
هک یکانتشحو ینارگن زا و مدوب هدش شراتفرگ هک

شراچید گنیکراپ رد نوریب انشآ هرهچ نآ مهوت اب
... مدوب هدش

یاه کیمیم هدوهیب ینادرگدک زا تسد تخس
زا لبق . دوب هدروآ باال ار لیابوم . متشاد رب شتروص
. منیبب هحفص یور ار اهر مسا متسناوت شنتفرگ

یور ار مزکرمت یب تسش . متفرگ هلصاف یمدق
یب ؛ متشاذگ مشوگ یور ار یشوگ و مدیشک هحفص

نینچ رد هک ار یا هملک نآ . میوگب یزیچ هکنیا
... مدرک یمن ادیپ ، متفگ یم دیاب یعقاوم

اب و کش هب ود هک دوب اهر توکس یا هیناث زا دعب
: دیسرپ هتسهآ DONYAIEییادص
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؟ یتوت -

؟ اهر هلب -

: تفگ لبق زا رت هتسهآ

؟ ییاجک -سالم...

-سالم...

: تفگ اهر دعب و دش توکس یمک مه زاب

؟ ییاجک ؟ یبوخ -

مه رب لبق زا رتشیب ار مزکرمت شیاه لا وس هلسلس
: مدیشک یدنلب سفن . متسب مشچ . دز یم

باال... مایم مراد ... مگنیکراپ وت ... اهر مبوخ -

... سپ هشاب ... ناهآ -

مدیهفن ... درک عطق ار نفلت یرگید فرح نودب و
زا رت بیجع ناممادک مدیمهفن ... هدزگنز هچ یارب

. دوب هدرک راتفر DONYAIEیرگید
M
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مدوب هداتسیا هک اج نامه زا لبق زا رتریگرد ینهذ اب
: مدرک دایص هب ور

... ریخب بش ... مریم نم -

هس - ود ندرک رپ اب ، منک مامت ار ما هلمج نم ات وا اما
هتفرگ اهر اب هملا کم نیح رد نم هک یا هلصاف مدق

: تفرگ ار میوزاب و دناسر ار شدوخ ، مدوب

؟ اجک ... تمنیبب اسیاو -

... هنوخ -

... هنوخ منود یم -

هچ ؛ مداد ناکت رس و مداد باال هناش و مدیچرب بل
؟ دندرک یم راتفر بیجع همه هک دوب هدش

میاه مشچ و دیخرچ یم متروص رد قیقد شهاگن
: درک یم شاکنک ار

؟ هبوخ تلا DONYAIE-ح
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... مبوخ -

... یدرک هیرگ -

... مدوب رفنتم ندرک هیرگ تمسق نیمه زا

... تسین یزیچ -

ار شیاه تشگنا هک ، درکن اهر . مداد میوزاب هب یناکت
: درک رت مکحم

... ایتوت -

... یگف کال و تشاد رادشه

؟ هداتفا یقافتا ؟ هدش یچ وگب -

... هن ؟ قافتا -

ار ما هدش راتفرگ مدوب هدیمهف هک نیا رگا هتبلا
یقشع ... قشع ... قشع راتفرگ ... میتفرگ یم DONYAIEروتکاف
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هک دنک یراک ... دنک مفیعض رگید راب دوب رارق هک
هک یقطنم یب یایتوت ... قطنم یب یایتوت کی موشب
ار اردص هک یقشع ... قشع ... دوب هدرک رارف هناخ زا

روک و رک ار اهر هک یقشع ... دوب هدیشک نونج هب
هک یقشع ... دوب هدنازوس ار شبلق و تروص و هدرک

... دوب هتشاذگ ماکان ار دارهب و اهنت ار هبزور

؟ یرب رد یاوخ یم شمه ارچ تمنیبب اسیاو -

هدرک شا یبصع ندش رود یارب ما هرابود تالش
.. دوب

؟ ایتوت هیلا ح هچ نیا ؟ هتچ -

... تسین میزیچ -

: دیرغ

انیا ... هدیرپ تگنر ... یدرک هیرگ ... یجیگ ... ایتوت -

یسک ... هدش یچ وگب ... تسین ندوب بوخ هنوشن
؟ هدرک تتیذا
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... تدوخ -

دعب یمک . دندش داشگ شیاه مشچ لوا . دروخ اج
و تفچ یب ناهد تباب ار مدوخ نم و . درک مخا

تنعل دوب هدز دایرف ابیرقت ار " تدوخ " هک یتسب
یب و یبصع ردق نیا یک زا دوبن مساوح ال صا . مدرک

... ما هدش تسس و تقاط

اب میوگن و منک عمج ار ما هدز هک یدنگ مدرک یعس
هدروآ رد مراگزور زا رامد مندرک قشاع هزاجا یب

... یا

... دایص ینوکش یم ومتسد یراد -

یدیدج زیچ مه یجنردوز زا مجح نیا و ضغب نیا
نامه باسح هب شمراذگب دیاب متسناد یمن هک دوب
لصاح کوش ای ، دوب هداتفا مبلق یارب هک ییون قافتا

قافتا هریجنز رطاخ هب مه دیاش . نآ ندیمهف زا
... داتفا یم رخاوا نیا هک دوب DONYAIEییاه
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تیعقاو زا رود مه یلیخ هک ما هلمج ندش مامت اب
. درک نم یوزاب و شدوخ تسد هب یهاگن ، دوبن
و تریح اب و دیشک سپ ار شتسد دوز یلیخ

: تفگ یتحاران

... دوبن مساوح ... دیشخبب ... ها -

: متشاذگ نآ یور تسد

... ریخب بش ... هرادن یبیع -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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شتصرف وا اما . موش رود رتدوز هچ ره متساوخ یم
کلپ کی هلصاف رد و ، ندیخرچ ضحم هب ؛ داد یمن ار

. متفر ورف ششوغآ رد رگید راب ندز

؟ یتحاران متسد زا ؟ مدرک یراک نم ؟ ایتوت هدش یچ -

ار میوزاب ود ره لبق زا رت مرن راب نیا شیاه تسد
مساوح ، مشوخان لا وحا همه نایم رد و . دوب هتفرگ

رد ییوجلد و شزاون لا ح رد متسار یوزاب هک دوب
بجعت لا مک رد هک یزیچ . دنتسه شناتشگنا ریز

یم مرت یبصع مه هلئسم نیمه ؛ دوب مبلق دنیاشوخ
هتشاذگ یتح ال بق . دوب هداتفا قافتا نیا مه ال بق . درک
ردق نیا ار هعجاف قمع ال بق اما . دسوبب ارم مدوب

. مدوب هدرکن کرد DONYAIEبوخ
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: متاملک نایم مدادن هار ار ضغب و مدنک ناج

... هن -

؟ هخآ یریم رد یراد ارچ سپ -

... دایص تسین یزیچ متفگ -

هک دمآ یمن رظن هب لا ح نیا اب ، دوب هتفر باال میادص
مادک مناد یمن نم . دشاب هتشاد ندمآ هاتوک دصق وا
نامب ینعی ، ورب دنیوگ یم یتقو اهنز دوب هتفگ یهلبا

... درک یم لمع فرح نیا هب تشاد اقیقد دایص هک
یم ندش اهنت و نتفر طقف هظحل نآ رد نم

... متساوخ

شناربج . شمراذگب اج ات متشادرب ولهپ هب یمدق
... دش مهار دس هرابود و درک

ربخ مدوخ ، هدش یزیچ هگا مدرک یراک هگا نک رواب -DONYAIE
M
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؟ هن ای تسه یچ منودب ات یگب دیاب ... مرادن

مرب نک ملو ؟ متحاران وت زا نم هخآ هتفگ یک -

.. دایص

یا هیرگ ... تضغب ... تقارب و ریگلد هاگن ... تراتفر -

ه ؟ هنکیم تتیذا یروط نیا هراد یچ ... یدرک هک

... هرادن وت هب یطبر -

؟ هیروج نیا تلا ح ارچ ؟ هدرک تتیذا یک ؟ یک سپ -

... منکشب وشندرگ مرب راذب وگب

: مدرک رارکت دنلب ییادص اب

وت اجنیا مدموین نم ... دایص هرادن یطبر وت هب -

ور یسک ندرگ مرادن مزاین ... یشب مدراگیداب
اال ... منک تبقارم مدوخ زا مدلب مدوخ نم ... ینکشب
یم متیذا یراد تندرک هلیپ نیا اب هک ییوت طقف ن

؟ هخآ ینک یمن ملو ارچ ... ینک

اب . ددنبب ار شتریح زا هدنام زاب ناهد مدادن تصرف
روسناسآ هب ار مدوخ و مدرک درگ بقع تعرس
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نآ زا یناوج نزو درم هک شکقاتا لخاد و مدناسر
مداد هراوید هب ار ما هیکت . متخادنا دندش یم جراخ
ات . متشاد هگن هوک کی یتخس هب ار ما هلوک و
مشفک زا ار مهاگن مه نامدوخ هقبط هب ندیسر

بادآ یدابم یایتوت رگ شنزرس هاگن اب ات ، متفرگن
. موشن ور هب ور ، دوب اه هراوید هنییآ لخاد

یاه پم ال ندوب شوماخ دوجو اب ، مدرک زاب هک ار رد
مرازه کی طقف دیاش هک یرکف دوجو اب و ، رد یولج

ب و درک یم زکرمت یعوضوم یور رتمک یتح و هیناث
دود هجوتم ، دوب یدعب عوضوم تبون هلصاف ال
هتفرگ ار هناخ طیحم همه هم نوچمه هک یظیلغ

. مدش ، دوب

، اج نامه ار یتشپ هلوک نامزمه و مدرک ادص ار اهر
رگا . مدینشن وا زا ییادص اما . مدرک اهر رد یولج
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امتح ، مدوب هدینشن ار شیادص رت لبق هقیقد دنچ
. تفرگ یم لکش مرس رد یکانتشحو یاه هیضرف
ندش ینارگن یارب لیلد یفاک هزادنا هب مه حاال اما
هب هک شندز فرح نحل و ادص صوصخب . متشاد

. دوب هدمآ رظن هب یعیبط ریغ یمک مرظن

، مدرگب شلا بند داد روتسد ملقع هک ییاج نیلوا
ییاه مشچ اب . دوب هتسشن زیم تشپ ؛ دوب هناخزپشآ

اهر شفارطا هک ییاهوم و . دولآ کشا زونه و مروتم
هک تخادنا یم تلد هب کش ناشتیعضو و دندوب

. دشاب هدیشک ار اهنآ اه تعاس اهر دوخ ال ثم ، یسک

: مدز وناز و مدناسر شرانک ار مدوخ باتش اب

؟ اهر هدش یچ -

و دیشک نوریب شیاه نادند نایمزا ار شتسش نخان
: دیخرچ متمس DONYAIEهب
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... ایتوت -

ابو متشاذگ شا هدش عمج هنوگ یور ار متسار تسد
شتروص یسیخ هب هک ار یا هتفشآ یاهوم یرگید

. مدز رانک دوب هدیبسچ

... مزیزع ناج -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هیرگ ات دوب یفاک مناهد زا هملک ود نیمه ندمآ رد
و دنلب یاه یاه کی هب لیدبت شیادص یب و مارآ
ات درک لیامتم متمس هب ار شدوخ . دوش زوس ناج
نآ هب و تساوخ یم هک یزیچ . دزادنیب مشوغآ رد

ار شرس . مداد وا هب ، ندش دنلب اب ار تشاد جایتحا
مدرک یعس میاه تسد اب نم .و دنابسچ ما هنیس هب
مشچ زا ... ایند مشچ زا ؛ منک شناهنپ مشوغآ نایم

رد هک مغ و درد هچنآ ره مشچ زا ... اه مخز مشچ
... دوب هدرک ار وا ناج دصق و تشاد دوجو ایند نیا

هک دوب مه یکی حاال نیمه شاک مدرکوزرآ نامزمه و
زا و ناهنپ شدوخ رد ارم ؛ دنکب ار راک نیا نم یارب
دوبن یسک هک حاال هتبلا و ... دنک رود یدیلپ زا و ایند

مه یا هرطق دنچ ، دسرپب ار میاه هیرگ هناهب
. مدرک DONYAIEشیهارمه
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هک دیپت یم دنت نانچ مبلق اما ، دوب مارآ مراتفر رهاظ
و درذگب لا ون نیمه هب رگید هیناث دنچ مدیسرت یم
منهذ نامزمه . مراد شَرب اهر یاپ ریز زا موش روبجم

... نم نتخادنا اپ زا یارب دوب هدش مبلق تسدمه مه
هکنیا رج دمآ یمن رب متسد زا یراک لا ح ره هب اما
ات منک ربص و تسا شوماخ قاجا موش منئمطم

اه یدوز نیا هب رظن هب هک ؛ دنوش مامت شیاه هیرگ
. دندمآ یمن یندش مامت

یمک هک دندرک یم مسامتلا دنتشاد رگید میاهاپ
شیادص هتفر هتفر هک منک مک ار ناشراب و منیشنب
شیاه قه قه هلصاف و دش رت هتسهآ و هتسهآ

... رتشیب و رتشیب

: مسرپب ناوت یم مدرکسح هرخ باال

... امد یم نوج ینارگن زا مراد ابیرقت نم ... اهر -DONYAIE
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: تفرگ باال و دنک ما هنیس زا ار شرس

... ماوخ یم ترذعم -

شمشچ هشوگ زا ینیگمغ کشا هرطق هلصاف بال و
... تفرگ هار ششوگ رانک زاو دش جراخ

هیی بال هچ نیا ؟ هدش یچ وگب طقف ... هاوخن ترذعم -

؟ یدروآ هنوخ و تدوخ رس

یمن . تخادنا فارطا هب یهاگن و دیخرچ مفرح اب
، هدروآرد دوخ الی یتسا هب ار هناخ هک یدود تفگ دش

... هتسشن بقع یا هرذ یتح

... مرس ریخ مدوب هتشاذگ نوجنسف تارب -

: دز هیرگ ریزو دیکرت شضغب هرابود و

ور هنوخ لک و هدش هلا غزج یروج نیا یک مدیمهفن -

... هدیشک دنگ هب

، هدنام رهظزا یازتیپ ندروخ عقوم بشید دمآ DONYAIEمدای
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ال ثم . دهاوخ یم یعقاو یاذغ کی ملد مدوب هتفگ
اه تعاس هک ار نیتم سلم یاه ناجنسف نآ زا یکی

. دنک یم لق لق قاجا یور

! اهر -

؟ هلب -

شیر شیر یذغاک لا متسد هب ، هن نم هب شساوح
مغ نآ شیادص مه زونه و . دوب شتسد نایم هدش

... تشاد شدوخ رد ار گرزب

! اهر -

. درک مهاگن و تشگرب راب نیا

... یدز یم راز روط نیا نوجنسف یارب وگن -

دون لا متحا هب تسه هک هچ ره عوضوم متسناد یم
اجنیا هب روهام ندمآ هب رتشیب یتح و ، دصرد هن و

. تسا DONYAIEطوبر
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... هن -

؟ یچ سپ -

یلدنص یور ات درک متیاده . دیشک و تفرگ ار متسد
... منیشنب شتسد رانک

یلا ح رد و تخود مهاگن هب ار شهاگن نیرتروخلد
دازآ ار شکشا تشرد یاه هرطق نآ زا رگید یکی هک

: تفگ ، درک یم

؟ یتفگن مهب ارچ -

: دوب نتسنادن و بجعت رس زا ممخا

؟ ور یچ -

... یتفگ یم مهب دیاب -

یمن مدوخ مراد ناطرس هنکن ؟ اهر ور یچ مگیم -

... منود

... یدرمان یلیخ -

... دیوگب ناج زا رود کی درکن هلصوح DONYAIEیتح
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*
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یاه عارتخا نیرتروخب درد هب زا اه هرجنپ اال متحا
یم تبیصن ار بش کبس داب هک اهنآ ؛ دنشاب ناسنا

هناخ یراویدراهچ نیگنس یاوهرد دنراذگ یمن و دننک
... یوش یش ال تم اه مغ راشف ریز و
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حاال یتح ؛ مدرک اهر باوخ رد قرغ هرهچ هب یهاگن
و دندوب مه رد شیاه مخا و هدرشف شا هرهچ مه

یبات یب ردق نآ ؛ دز یم قه کی یهاگ زا ره زونه
و منزب گنز دایص هب مدوب هدش روبجم هک دوب هدرک

زا هک ار شخبمارآ نامه زونه رگا مهاوخب وا زا
هناخ میارب ، دراد ، دوب هتفرگ نم یارب شتسود

نامزمه ار شیات ود کانرطخ غوبن کی یطو . دروایب
، درک یمن یقرف لا ح ره هب . مدوب هداد اهر دروخ هب

زا ای ، درم یم صرق ات ود نآ ندروخ رطخ زا ای
... هیرگ و یبات یب تدش

دوخ ات املسم . متشادن شیاهارچ یارب یباوج چیه
وا هب ارچ هک مدروآ یم لیلد شیارب هک مه حبص
دراد نیمه یارب و تسوا قشاع روهام هک ما هتفگن
شتک رد میاه لیلد زا یکی یتح ، دنک یم نطو کرت

زا یرثا چیه ، تشاد هک یناشیرپ لا ح اب . تفر یمن
نآ ، شمنامهفب هک دوب هدنامن شدوجو رد قطنم
و وا نایم نازوس و غاد ناُنچ یقشع هک اهزور
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دوب تسرد هن عوضوم نیا نایب ، تشاد دوجو اردص
. دمآ یمن رب یسک تسد زا یراک و ... هراچ هار هن و
زا هک یراک اهنت و دنادب تنایخ ار مراک متشاذگ راچان

لد هب و دوب شطیارش کرد ، دمآ یم رب متسد
"حاال باوج رد هک هتبلا و ... شیاه فرح نتفرگن
مه شیاه " منک راک یچ دیاب نم "حاال و " تفگ ارچ

. متشادن یباوج

و لقع مادک اب روهام هک ، ناریح مدوب هدنام طقف
ار یتقامح نینچ طیارش و نامز نیا رد قطنم

... هدش بکترم

. موش هناخزپشآ یهار دش ثعاب ممکش یادصورس
. دوب اج رب اپ یا هظح مال لباق زرط هب دود راثآ زونه

هدافتسا لباق رگید رظن هب ؛ متشادرب ار هملباق رد
رد . دوبن یکی نم راک شندرک زیمت لقادح . دمآ یمن

باختنا لا چخی . مدنادرگرب شیاج رس ار هملباق
یمک مناوتب مدوب راودیما ؛ دمآ یم رظن هب DONYAIEیرتهب
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... منک ادیپ هفاکسن ردوپ و ریش و تیوکسیب

دوب هدیسرن ریش گنر یتروص تکاپ هب متسد زونه
رد باتش اب دش ثعاب یشوگ ندروخ گنز هک

اهر ندش رادیب زا لبق منک یعس و مدنبب ار لا چخی
. دوب روهام ؛ منک عطق ار شیادص و ادیپ ار لیابوم

یمن شدب هیبنت مه یمک . متشادن ار شا هلصوح
ار " قمحا کدرم " بل ریز و مداد سامت در . دش
متشاذگ و . متشگرب ریش تکاپ غارس و مدرک همزمز

. دنزب اپ و تسد شلمتحم یاه ینارگن نایم رد وا

گنز رگید هک تشادن ندیشک زان هلصوح مه وا راگنا
... دزن

تسرد ار ما هفاکسن نکمم تلا ح نیرتادص یب اب
شراچد یگزات هب هک یکنیع نتشادرب زا دعب و مدرک

لا "س و لیابوم و یناتسبات یوتپ کی و مدوب هدش
لگ رد قرغ نکلا ب یهار " یفورعم سابع " ی " اولب
ییاه نز و مدوخ یاهزور نیا یاوه و لا ح . مدش
دهاوخب ملد ، دوب هدش ثعاب ، مدید یم مفارطا DONYAIEهک
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منرت و اهر رانک و منک هرود ار باتک نیا رگید راب کی
، ملا ع یاه نز همه رانک و ، مدوخ و نیتم و منرت و
کی مه نیا اال متحا ؛ مروخب هصغ مه " اشون " یارب

... دوب یرازآدوخ روج

نکلا ب هاتوک هراوید یور ار گام و باتک و لیابوم
و متخادنا ما هنهرب یاه هناش یور ار وتپ و متشاذگ

یلدنص یور نکمم تلا ح نیرت تحار رد مدرک یعس
یلدنص نداد ناکت زا لبق هک یراک نیلوا .. منیشنب

هک دوب ییوا هب ندز گنز و یشوگ نتشادرب ، مدرک
هتفرگ سامت شاهاب مشاخرپ زا دعب هقیقد دنچ اهنت

. مدوب هدرک بلط ار شدادما و

و متشادرب هراوید یورزا مدازآ تسد اب ار گام
نآ زا یا هعرج ندیشون و ندرک وب اب مدرک یعس
ار ما هدش کیرحت یدایز باصعا و هدعم ساوح

. منک ترپ DONYAIEیمک
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... ولا -

شکورف اه ناجیه هک حاال و مدینش هک ار شیادص
دنت راتفر هدنمرش دیاب دوب هداتفا مدای ، دندوب هدرک

دش رهز هب لیدبت میولگ یوت هفاکسن ... مشاب مزیت و
ضرع هب ؛ دش خلت روط نآ مدوجو همه هک ، راگنا

مال تاظحل همه و شیپ تعاس دنچ مامت یا هیناث
. دنتشذگ منامشچ لباقم زا رایناز اب متاق

؟ یبوخ ؟ ایتوت ولا -

و . درک یم مرت هدنمرش نیا و دوب نارگن شیادص
؛ دب ای دوب بوخ ، دوبن دلب ندرک رهق هکنیا مناد یمن

راتفرو یگتخاسدوخ هناشن تسناوت یم نیا بخ
چیه داد یم ناشن مه دیاش اما . دشاب شا هنادرم

ار ندرک رهق هک هدوبن شکزان زا ربخ شرمع یاجک
. هتفرگن دای

روط نیا ملد ارچ و هدش مگرم هچ متسناد DONYAIEیمن
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یکشا هرطق . دریگب ات ددرگ یم هناهب لا بند هنارصم
تشگنا راهچ کون اب ار دروخ رس ما هنوگ یور هک

: متفگ و متفرگ

... مبوخ -

ردق نیا یک زا هک ؛ متسناد یمن مه ار یکی نیا
. ما هدش کزان لد و سول

؟ ینک یم هیرگ ارچ سپ -

رس غورد دوشن هک دوب دوهشم ردق نآ میادص شزرل
شیپ رد ار ثحب ندرک ضوع هار راچان . درک مه

. متفرگ

نارگن مگب و ... صرق تباب منک رکشت مدز گنز -

تمحز وت ور وت دیشخبب ... هدیباوخ اهر ... یشابن
بوخ شلا ح ... مراذب شاهنت دشیمن اما ... تمتخادنا

... دوبن

مه نم دعب . دنکب یفراعت . دیوگب یزیچ مدش رظتنم
کی اب دعب ، منکب یرگید فراعت شباوج DONYAIEرد
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، مدرک ربص هچ ره اما . میهد شا هلصیف یظفاحادخ
تفگ یم هک دوب شیاه سفن یادص اهنت . دشن یربخ

... تساجنآزونه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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رد و متسب مشچ ؛ مداد مدوخ لد و وا لد هب لد
متشاذگ و مداد شوگ شیاه سفن یادص هب توکس

درس هظحل ره میاه تشگنا نایم شتایوتحم و DONYAIEگام
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... دوش رتدرس و

هب ، وا یاه سفن یادص هب نداد شوگ نیا ردق نآ
گنز هچ یارب دش مشومارف کال هک دمآ نیشنلد مرظن
لبق هک یا یظفاحادخ تفارص زا مه مزغم . ما هدز
، مهد شماجنا دوز یلیخ متشاد میمصت ، سامت زا
هرخ باال هک دماین ممشچ هب اه هظحل ردقنآ و . داتفا

: دمآ هوتس هب ، دوب توکس نیا هدننک عورش هک ییوا

؟ یچ وت -

: مدرک زاب مشچ یتخرک اب

؟ یچ -

تسناوت یم ، درک یم یروبص رگید یمک رگا اال متحا
اب اهنت و ، شدوخ ییادها یاه نادلگ نایم اجنیمه

. دنک مباوخ شیاهسفن یادص کمک

... درب تباوخ مدرک رکف -

متروص هب یتسد و مدنادرگرب هراوید یور ار گام
: DONYAIEمدیشک
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یچ مدشن هجوتم دیشخبب ... دوب هدنومن میزیچ -

... یتفگ

؟ یچ وت متفگ -

هجوتم مزونه ... مرادن ربخ هدرب مباوخ منک رکف -

... یگیم یچ مش یمن

شبقارم و نارگن هک هراد ور وت لثم یکی اهر -

شخبمارآ ... هنک شوگ شادایرف و افرح هب ... هشاب
هک هنیشب شرس باال ردق نوا و هدب شدروخ هب

؟ یچ وت ... هربب شباوخ

شیاه اال وس یارب یباوج هک دوب نم تبون حاال
. مشاب هتشادن

رد یهارمه یاج هب . درکن ار مدرک نم هک یراک وا اما
: داد همادا ، توکس

نکلا ب نوا ور ... ییاهنت هک حاال ... هباوخ اهر هک -حاال
ور ایچ هصغ هرارق ؟ هرب اهاجک ات هرارق ترکف
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تیعس همه و ینک هیرگ ییاهنت ردقچ هرارق ؟ یروخب
؟ هشن تاکشا هجوتم یسک هک هشاب نیا

... میاه کشا هب شزیرگ زا دماین مشوخ

؟ منکلا ب ور یدیمهف اجک زا -

لومعم قبط ای ، هتنت ینومرد تسرد زیچ ... دایم داب -

... وت ورب هروط نیا هگا ؟ هتنت پات هچمین هی

... مبوخ نم -

؟ منک یم سح وشف خال نم ارچ سپ -

نیا اما ... دش نام هملا کم ریگ نماد توکس رگید راب
: درک شهاتوک وا ؛ رت هاتوک راب

... تادص -

... دادن همادا اما

... نک شلو ... یچ چیه -

: ضوع ار ثحب و مدرک DONYAIEشلو
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... منکلا ب ور یدیمهف اجک زا یتفگن -

... نوتنکلا ب نشور غارچ زا -

دوب هدروآ نییاپ ار مزغم نامدنار یگتسخ اال متحا
... ممهفب ار شیاه فرح ات دیشک لوط یمک هک

؟ یدید اجک زا ونومنکلا ب غارچ -

... ما هطوحم وت -

: متخادنا باال وربا

... ناهآ -

؟ یدروخ یزیچ -

... دوب هدرک هلا غزج ونومنوجنسف دوب هدز اهر -

نوجنسف حاال ... هرفص تنوخ دنق همولعم گنشق -

شرافس چیودناس ات ود مینوتب منک رکف اما ، هن
هتشاد یروخ اوه مکی هلصوح و لا ح هگا ، میدب

.. یشاب

؟ یدروخن یزیچ مأوت -DONYAIE
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یرورض عقاوم یارب کدی هدعم هی نم اهتنم ... ارچ -

تمدخ هدامآ زور هنابش زا تعاس ره وت هک مراد
... هیناسر

یم ساپاز هدعم ات هد ات ندب نآ یوت ، دوب لهس یکی
ساپاز یاضعا یارب اج مه زاب و تشاذگ اج دش

.... دشاب یقاب رگید

و ملیف لا م نوا ... یلیخ ... همنسرگ ادج ... دنخن -

اذغ زا ، هشیم ش هصغ هرذ هی ات ورای هک هباتک
مشب یبصع نم ... نویلق ین هشیمو هتفیم ندروخ

... موجب یزیچ هی دیاب مادم

یدایز وت مگب دیاب تراوق هب هجوت اب سپ ... موا -

... شاب تیتم سال بقارم ... یشیم یبصع

یایب یدلج دیاب االن ینم یتم سال نارگن هگا -

عورش مدعم نیا هگید هقیقد ود ات هنرگو ... نییاپ
... مدوخ ندروخ هب هنک یم

ح درک یم یعس ... مدوب شنحل ندش ضوع DONYAIEهجوتم
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... دنک ضوع ار میاوه و لا

... مروخب یزیچ منوتب منکن رکف نم یلو -

ات ود شاک ینک وزرآ مد یم لوق نم ... ایب وت -

یم اج هی ... یدوب هداد شرافس تدوخ ارب چیودناس
متوس هس ... هرادن تسدور شایکاروخ مسانش

... هرایم ونوماشرافس

: متفگ نم نم یتخل زا دعب و مدرک عمج ار مبل

اهنت ور اهر منوتیمن ... هشیمن اما ... متشاد تسود -

... هش رادیب مسرت یم ... مراذب

ور وشناحتما هصرق نیا ... شاب نئمطم ... هشیمن -

... هداد سپ تدوخ

هدنک باوخ زا لد تخس ردقچ زور نآ هک دمآ مدای
... مدوب هداد ار منفلت باوج و

... هخآ -

یور هب ور تکمینور تسرد ... هرادن هخآ و اما -DONYAIE
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... مدیم شرافس یایب ات ... منوت هرجنپ

... مراد تسود یچ نم ینود یمن وت -

... نم هدهع هب یراذب اج هی نیا وت وباختنا دیاب -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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، مداتسیا شیور هبور نییاپ نآ هک دعب هقیقد دنچ
اپ و هدرک زارد یلدنص یتشپ یاتسار رد ار DONYAIEشتسد
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و تشگنا ود نایم ار شلیابوم و دوب هتخادنا اپ یور
فصن زا رتشیب ابیرقت . دناخرچ یم شیوناز یور

ار دوب هدش هیبعت رفن هس یارب لقادح هک یتکمین
. دوب هدرک لا غشا

مندرک هاگن هب ، شتس ژ رد یرییغت چیه نودب
باال و دز میاهمشچ نایم یا ین ال وط تشگ . تخادرپ

: تفگ هرخ

؟ ینیش یمن ارچ -

مروایب رد ما هقیلج بیج زا ار میاهتسد هکنیا نودب
: متخادنا هناش

... یتشاذن یقاب نتسشن یارب ییاج -

: نم هب مه دعب و تخادنا شرانک هب یهاگن -

فصن وت هک هنیا هجیتن مزاب ، منک یم هاگن یچ ره -

... یشیم اج منیا

: متفر DONYAIEرتکیدزن
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عمتجم نابهگن هب دیاب شدعب اال متحا یلو ... هرآ -

تقلح وت هک متنسح هراک هچ هک یدب سپ باوج
... متسشن

: درک شرانک هب هراشا وربا اب

... تسین مایروط نیا ... نیشب -

: متخادنا هناش هرابود

... مراودیما -

زونه ، متسشن یم شرانک هک نامز نآ و تدم مامت
. دورب ور زا ات مدرک شهاگن . دوب متروص هب شهاگن
ات مه شتسد سکعرب . دوبن راک رد ینتفر ور زا اما

ممشچ ود طسو شتشگنا یتقو و ، دمآ باال متروص
هتفر مدای هک دمآ مدای ، دیشک باال ار کنیع میرف

... مرادرب متروص یور زا ار کنیع

... تمدوب هدیدن کنیع اب حاال ات -

... تس هزات -DONYAIE
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... دایم تهب یلیخ اما ... تسین یدنیاشوخ هلیسو -

رب . دنزب کنیع راک عقوم هک مدوب هدید مه ار شدوخ
، مدید کنیع اب ار وا هک یراب نیلوا نم ، وا سکع

هب ... دیآ یمن کنیع ایند رد یکلا ه چیه هب مدرک رکف
هدنورپ و تفرگ یم تسد رد هک یملق نآ یتح وا

. دمآ یم تخس مه تشاذگ یم شیولج هک یا
دروخ و دز یاه گنیر و لبمد و رتلا ه وا هب اعطق
نیا اب ار وا تقو چیه نم یلو . دمآ یم رتشیب

. مدوب هدیدن اهزیچ

متروص زا و دیشک و تفرگ طسو زا ار میرف راب نیا
: تشادرب

تاشچ دوخ ، دایب تهب هک مردقچ ره یلو -

... نرتگنشق

راگنا بخ اما ، مدوبن هلا س هدجه هدفه و DONYAIEناوجون
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مه نامیگلا س دص ات دوب رارق اهرتخد ام یایند
. دنامب یتروص

هک مدوب منامشچ هب شا هریخ هاگن نآ قرغ زونه
: تفگ

... نگنشق یلیخ تامشچ هک متفگ تهب ال بق منک رکف -

: دیسرپ ، متفگن هک یزیچ

؟ موه -

: تفگ وا و مداد ناکت رس

یامشچ نیرت گنشق متفگ یم دیاب ... مدرک هابتشا -

... یراد ور ایند یا هوهق

: دش بلج شهجوت و مدز مژه

رکف یگنشق و یهایس نیا هب یاه مژه اعقاو یلو -

... هشاب هقباس یب رشب دعب و لبق لکوت منک

یم ملد بخ یلو . متسناد یم ؛ درک یم DONYAIEقارغا
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ار ملد مراذگب و موش شیاه قارغا قرغ تساوخ
شاهاب یدروخرب هچ بورغ هک دوب مدای زونه . دربب
حبص ادرف متسناد یم و ... لیلد هچ هب و ، ما هدرک

ای ، دعب یتعاس یتح ای و ، موش رادیب باوخ زا هک
رد ندروخ هطوغ زا هک دعب هقیقد دنچ نیمه ، هن

دای هرابود هک نامز نآ و ، موش غراف شهاگن
تتامش داب هب ار مدوخ ، متفیب یقشاع یاه یتخبدب
زا رت یوق زیچ چیه هظحل نآ اما ، تفرگ مهاوخ
ردقنآ زیچ چیه . دوبن نامنایم هبذاج وا یاه مشچ
زا و موش دنلب دوش ثعاب دناوتب هک دوبن یوق

. موش رود شرانک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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نیا هب ، متروص لباقم رد شتسد یاه ناکت ناکت اب
مدرک یعس . متشگرب ، میدوب هتسشن هک اجنآ و ، ایند

نیا و ؛ دوشن ما یترپ یساوح هجوتم و ملا ح هجوتم
نکمم باوج نیرت هناهلبا و نیرت یتسد مد اب ار راک

: مدرک

... نونمم -م...

، داد یم جرخ هب مهاگن ندیواک یارب هک یتقد
ار منهذ تایوتحم مامت مدرک یم سح ؛ دوب کانسرت

ناشهجوتم و دیشک دهاوخ نوریب میاه مشچ زا
و مراد یسح هچ هک دیمهف دهاوخ . دش دهاوخ
یمیظع لیس نیا یولج مناوت یمن راو هناوید DONYAIEروطچ
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. متسیاب ، هدرک نایرج هب عورش منورد رد هک

ار مهاگن شهجوت همه نآ زا رارف یارب مدش روبجم
اما ... مهدب دوب شرس تشپ هک یا یتنیز لخن هب
شنیگنس هاگن ینیگنس و ، دیشک ازارد هب هک شتوکس
دندوب فرح رپ . منک شهاگن رگید راب دش ثعاب

... شیاه مشچ

تسود ار ، درک یم سمل ار ما هنوگ هک روطنیا
اب فیرظ گربلگ کی هزادنا هب تسرد ... متشاد
. ما هنوگ اب درک یم راتفر نابرهم و طایتحا

فرح یاتسار رد هک شهاگن و اه تسد خالف رب اما
هار شنابز ، شزاون زا رپ و دندوب شا یلبق یاه

: تفرگ شیپ رد ار یرگید

رتخد شاب نارگن رتمک مکی ... شاب تحار مکی -

؟ هخآ هتچ ... بوخ

... ما هتسخ مکی ... تسین یزیچ ینعی ... ینعی ... هن -DONYAIE
M

AM
NOE



وت متفر یم ، ندموا اجنیا یاج هب دوب رتهب منک رکف
... مدیباوخ یم حبص دوخ ات و متخت

دنچ زا دعب و تخادنا میاه مشچ هب یقیمع هاگن
: تفگ هیناث

تایگتسخ همه دوجو اب مدیاش ... دیاش ... منود یمن -

حبص و یدش یم ولهپ نوا ولهپ نیا حبص دوخ ات ،
... یدمویم نوریب تتخت وت زا رت هتسخ

یم هاگن میاه مشچ هب میقتسم ندز فرح عقوم
یم تقد رگا . درکیم ادا ظیلغ یمک ار "خ" . درک
سوسحمان یلیخ ار "د" فرح هک یدیمهف یم ، یدرک

ادا ینابز کون یا ینتشاد تسودو کیش لکش هبو
هن ، دیشک یم ار شیاه بل هک مه تقو ره . دنک یم
طقف زا رترود تناس ود یکی طقف هکلب ، هنوگ یور

. داتفا یم لا چ ، شتسار دنخبل طخ
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! ایتوت -

... مدش اج هب اج میاج رد یمک

... مبوخ -

یم ور اصرق نوا زا یکی متدوخ دوب رتهب مرظن هب -

... یدروخ

... هشاب اهر هب شساوح دیاب یکی -

شلا ح ... شابن نارگن ردق نیا ... تسین هک هچب -

... هش یم بوخ

نئمطم یلیخ نم تباب نیا زا ارچ منود یمن -

دح نیا ات هک مرادن غارس ومرمع یاج چیه ... متسین
بوخ تقو چیه مسرت یم ... مشاب هدوب زجاع

... هشن

... هراد ور ییابیز یاحارج نیرتهب ناریا -

شتروص زگره اتیاهن ، دوجو نیا اب هک مینود یم -

مروظنم هک دنچ ره ... دش دهاوخن لبق تروص DONYAIEنوا
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... تسین نیا اهنت مه عوضوم هتبلا ... دوبن نیا
لوبق وت اهر دانع ای ، ام یلوپ یب یتح عوضوم

یتح هک هنیا عوضوم ... تسین مه هیقب کمک ندرکن
، دنودرگرب لوا تلا ح هب هشب وشتروص زور هی رگا

نامرد تقو چیه هگید هک تساهر بلق نیا
نارگن ونم هک نانوا ... شرواب و دامتعا و ... هشیمن

... ندرک

رد شهاگن نتشاد هگن یارب تشاد یدایز رارصا
هک رگ شزاون زونه هاگن کی مه نآ ... میاه مشچ

... تشادن نامیاه تبحص تیهام اب یتیخنس چیه

نامز یلیخ دیاش ... هش یم تسرد منوا منئمطم -

زا هتشذگ یلو ... هروط نیا انئمطم ینعی ... هربب
ور وت نوا ، هیا هتخپ و مکحم رتخد شدوخ هکنیا
و ... یوق و زوسلد قیفر هی ... هراد شدوخ رانک
ادیپ ور اه هرابود ندرک قشاع هار اعطق ، هک روهام

... درک DONYAIEدهاوخ
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اب هنک یم قرف یلیخ اهر تیعضو ... منود یمن -

، هداتفا هک ییاقافتا ... میدینش حاال ات هک ییاه هصق
اهر هتخوس تروص ... هدرک هدیچیپ مکی ور عوضوم

ردق نوا ... درک دهاوخ تخس یلیخ وراک املسم
یتخس هی ... هنک شلمحت هنوتن یسک ره هک تخس

دیاب شدعب و هنک دیما ان مه ور روهام هک یشیاسرف
ان نیا درک دهاوخ رکف هک میشاب اهر نارگن هرابود

نیا و ... هشفایق رطاخ هب ینیشن بقع و یدیما
هی مه روهام دوخ یفرط زا ... هگید تسکش هی ینعی

... تس هگید تخس هصق

... ور اردص هن ، یتخانش بوخ وقشع هن همولعم -

: دیواک یصاخ تنطیش و فده اب ار مهاگن منئمطم

... هنک شنامرد هنوتن قشع هک تسین یدرد -

شباوج رد " قشع " تفگ یم یسک رگا نیا زا شیپ
یاه هبرجت زا دعب حاال، اما ..." هناوید " متفگ DONYAIEیم
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قشع دوشب هک مدوبن نئمطم یلیخ رگید ... هن مریخا
اردص زا قشع یارب طقف هک ییاهر ... درک راکنا ار

و ... مدید یم اهزور نیا هک یروهام ... تشذگ یم
... مدرک یم هبرجت اهور نیا هک ینم

... دیاش -

هک روطنیا ، شندز فرح روطنیا و مدوب وا ریگرد
، منامب قلعم نتساوخ و سرت نایم دش یم ثعاب

... موش لبق زا رتریگرد دشیم ثعاب

، میهاوخ ناجیه همه نیا و متشاد وا هب هک یششک
نآ ؛ دوب رواب لباق ریغ میارب ، مدیسر یم وا هب یتقو
لبق . مدوب هدرکن هبرجت مه یگلا س هدجه رد یتح ار

... زین نآ زا دعب ... مه یگلا س هدجه زا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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181_ تراپ #

یولج هک ردق نآ ... دیدش و دایز ؛ شمتساوخ یم
مامت ار کانرطخ یزاب نیا ات مدرک یمن ملع دق مدوخ
ردق نآ . مدز یم رطخ لد هب متشاد هک ردق نآ . دنک
نم راب نیا و دنزب رس نم زا ییاطخ مدیسرت یم هک
دنچ ره ؛ دوش یم یرگید میرح دراو هک ییوا مشاب

تسناوت یمن مه یلیخ هلمج نیا وا دروم رد هک
مدیسرت یم ؛ هک دوب نیا شرت تسرد و ، دشاب قداص

، ششوغآ هب ار مدوخ و مراذگب ولج مدق نم راب نیا
یم یوق یلیخ مرظن هب هک یگرزب یاه تسد هب و

. مراپسب ، دندمآ

رد ندنام هریخ نیا هکنیا زا لبق مدرک یعس ؛ سپ
لیدبت ینیب شیپ لباق ریغ دنور کی هب ، اه مشچ

دوب رتهب هتبلا ؛ منک ترپ ار نامود ره ساوح ، دوش
DONYAIE
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چیه . منکب میدوب نآ رد هک ییاج عمج ار نامساوح
لباقم رد ، ندش هدیسوب هرطاخ متشادن تسود
... منک هبرجت هرابود ار هبیرغ ییاه مشچ

؟ یدوب هتسشن یچ یارب اجنیا -

دهاوخ یترپ ساوح نیا هب نت وا دوب هتفگ یسک هچ
؟ داد

و هریخ تلا ح نآ زا یا هرذ اما ، داد ار مباوج
: درکن مک شهجوتم

... مدوب تنارگن -

زا یمک هک دوب نیا میعس . دوب یا هزماب تسکش بخ
سح منورد رد هک یا ییاروام لا ح و ناجیه نیا

و مدیسرپ هک یلا وس اما ، مریگب هلصاف ، مدرک یم
تسد یگلمج ، شنحل و ادص هتبلا و ، داد هک یباوج
هتبلا و ، رتشیب ششک داجیا یارب دنداد تسد هب

... شیپ یقیاقد یاوه و لا ح هب تشگرب
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و نارگن نم هک ار یتعاس دنچ نیا مامت هکنیا روصت
، هدوب نم نارگن و ریگرد مه وا ، ما هدوب اهر ریگرد
... رکشین هعرزم کی هزادنا هب تسرد ؛ دوب نیریش

هک ییاه هلا چ هایس نآ زا ات ، متخادنا نییاپ ار مرس
... درک میادص ؛ دشن اما . میایب نوریب دندوبن هایس

مشچ هب ندرک هاگن نودب مدرک یعس ادتبا هک هتبلا
و مدوخ تسد نآ هب نتفر هک اج نامه ، شیاه

ح رد و ، دوب نیبتاکلا مارک تسد نآ زا ندمآ نوریب
، متسه سیخ و هزات یاه نمچ هب هریخ هک یلا

هک یتسد نتفرگ اب هک دوب وا اما ، مونشب ار شفرح
ار مهجوت همه هک تساوخ ، مدوب هتشاذگ وناز یور

. مهدب وا هب

تقو ره زا شهاگن ؛ مدرک شهاگن ، درشف هک ار متسد
؛ دوب رت ینتساوخ و رتابیز ، متشاد دای هب هک یرگید
، ینز ره بلق هک نامه ؛ ینابرهم زا رپ و شزاون زا رپ
یا هشوگ و هدش هتخاس گنس زا هک نآ یتح اال DONYAIEمتحا
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تنیز ار یرگید ناکم ره ای ، ینادیم ای ، یا هناخ زا
... دنک یم قشاع و مرن ، هداد

؟ یتحاران و ینابصع نم تسد زا زونه -

زا مدوب زجاع اما . مدوب ینابصع مدوخ تسد زا نم
... دوب هداتفا هک یقافتا حیضوت

وت هک ینز نیرت یوق دیاش ... یتسه یوق منود یم -

... هتبلا ... مدید مرمع

مشچ و اه بل نیب مهاگن ، تشاذگ هک مرظتنم
... داتفا شدرگ هب ، دندوب ما هریخ هک شیاه

... تردام زا دعب منک رکف -

اب ردقنآ و دناسر ما هنوگ هب ار شدازآ تسد هرابود
و ندرک سمل نیب یزیچ نم هک درک شسمل طایتحا

. مدرک هبرجت ار ندرکن

منوا ، هنک تیبرت ور وت لثم یکی هتسنوت هک ینز -

یلیخ ... هشاب یریظن مک نز دیاب مرظن هب ، اهنت و کت
... مشب انشآ شاهاب رتشیب مراد DONYAIEتسود
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: دیشک سپ ار شتسد هراب کی هب

تارب و مرب نم یرادن زاین هک منود یم ، لا ح ره هب -

راک ره و یا هگید سک ره ای ... منکشب ور یسک ندرگ
... ایتوت اما ... یا هگید

اه نآ هب راشف یمک اب و تفرگ مه ار مرگید تسد
: مخرچب وا هبور رتشیب درک مروبجم

ور یسک ندرگ داوخ یم ملد هک تسین مدوخ تسد -

ینود یمن وت ! ایتوت ... منوکشب هنک یم تنیگمغ هک
ره ینود یمن ... یدش نم هلغشم هب لیدبت دح هچ ات
ریثات مراگزور و لا ح و سح ور روطچ تلا ح و سح

یدنخ یمن یتقو هنود یم ادخ طقف ... هراذ یم
و ، تمغ ندید نک روصت ... هش یم خلت متاقوا ردقچ

هنوت یم راک یچ تنوگ ور کشا در نوا زا رتدب
یگدنز زا هظحل ره وت وت قارغا نودب ... هنکب DONYAIEماهاب
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هنخر مدوجو لولس هب لولس وت منک رکف یتح ، نم
، یتلا ح ره وت ، متسه اجره ، منک یم یراک ره ... یدرک

هی مدوجو وت ... هتلوغشم منهذ زا هشوگ هی
هی ... رتخد یتخادنا هار گرزب یروطارپما

... هدرک حتف ونم مامت هک یروطارپما

هک دوبن یضار نامنتفرگ رارق تیعضو زا زونه راگنا
ضوع ار شیاج ، متسد ندرک اهر نودب ، زیخ کی اب
یراک اهنت و . تسشن شیاهاپ رس ، میاپ یولج و درک

ندناخرچ ، دمآ یم رب نم تسد زا هظحل نآ رد هک
هب ندرک هاگن جیگ و هریخ و ، دوب مندب و رس

نآ زا یتاملک هک ییاه بل هب عقاو رد و ، شتروص
هدینش مرمع رد اهرابو اهراب نم هک ، دش یم جراخ

... مدیمهف یمن اهنآ زا یزیچ رضاح لا ح رد اما ، مدوب

... مدوجو مامت ... هن مبلق طقف ... ایتوت ونم مامت -

و تسرد باختنا هی شرظن هب ؛ داوخ یم ور وت ملقع
یارب ؛ داوخ یم ور وت مبلق ... یتسه یقطنم و DONYAIEیوق
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، ماتسد ، منت ... لا ح هب ات هدزن یروط نیا سک چیه
... داوخ یم ور وت مدوجو الی ولس کت کت ، مابل

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

182_ ترا #

مدیمهف یم ؛ مه یجیگ هب ... مداد همادا متوکس هب
یتخس راک شیاه فرح ندیمهف . دیوگ یم هچ

. دتفا یم دراد یقافتا هچ مدیمهف یمن اما . DONYAIEدوبن
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و گرزب ، اج هبان دنخزوپ ، دشاب مدوخ تسد هکنیا یب
هب ار وا یاه مخا هک ؛ تسب شقن مبل یور یحضاو

رتدب و . دوب هدزن یراد هدنخ فرح . تشاد لا بند
نم ، دوب هتفگ شساسحا زا هک مه لبق راب هکنیا
هیام هت و مخا اب تشاد قح حاال ... مدوب هدیدنخ

. دنک مهاگن یروخلد زا ییاه

؟ متفگ یراد هدنخزیچ -

هک یزور هب ندرک رکف اب ؛ مدیدنخ یمن وا هب نم
و راگزور یشوخ رس هب ندرک رکف و ، مدوب هدنارذگ

فطع هطقن رد تسرد ، نم اب هک یا یخوش رس
یمن دنخزوپ نیا ، دوب هدرک زاب مبارخ لا وحا

. دشاب یبیجع زیچ یلیخ تسناوت

، دندوب میاه مشچ کیدزن یلیخ حاال هک شیاهمشچ
رظتنم و مدرک هاگن کت کت ار شتکرح یب یاه بلو
مه هب ار ملا ح هک حاال راگنا اما ؛ دهد همادا مدش
یزیچ رگید هک دوب هدش تحار شلا یخ ، دوب DONYAIEهتخیر
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. تفگ یمن

زور کی رد همه مفارطا یاهدرم ارچ مدیمهف یمن
ارچ . دنشاب هاوخدوخ و عاجش دندوب هتفرگ میمصت

نز زور و لا ح هب ناشساوح ناشمادک چیه
و . دندرک یمن رکف نامز هب ارچ ؟ دوبن ناشلباقم
رایناز هک دوب یراب نیمود نیا هکنیا همه زا رتمهم
نینچ دایص زا شدنب تشپ و درک یم هق عال زاربا

. مدینش یم یدنت و میقتسم هق عال زاربا

فداصت همه نیا دوب راد هدنخ هک ادخ هب ؛ مدیدنخ
رد ... رت ین ال وط و دش رت حضاو ما هدنخ . هرخسم
ندیدنخ هب ، مدرک یم هاگن وا یاه مشچ هب هک یلا ح

... رایتخا یبو ادص اب ؛ مداد همادا

یارب و مدوب هدمآ هوتس هب یگرخسم همه نیا زا
هک ییاه هدنخ اب ار میاهدرد مرمع رد راب نیلوا
یم نوریب ، دندوبن لر تنک لباق و مدوخ تسد

و دش یم رتدیدش هتفر هتفر هک یا هدنخ . DONYAIEمتخیر
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کی رد ارم و درک یم کیرحت ار مباصعا رتشیب
. دوب هتخادنا ریگ لطاب هخرچ

مه رد رتشیب و رتشیب ار دایص یاهمخا هک هتبلا و
یروخلد ناشن رگید مه اه نآ هک ییاه مخا . درک یم

. ناشتسناد بجعت رس زا دش یم رتشیب و دندوبن

هب ، مدوب هتخادنا هار هب هک یکیرتسیه رکرک نایم
زونه هک ار میاه تسد و متفگ " دیشخبب " کی روز
مناهد یورو مدیشک نوریب دوب نوا یاه تسد نایم

، مدوب تسرد هک یا هرظنم یتشز زا یمک ات متشاذگ
. منک مک

هناش و تفرگ یم تدش هک یا هدنخ اب متسناد یمن
، دوبن مدوخ تسد . منک هچ ، داد یم ناکت ار میاه

مرظن هب هرخسم یدایز ، ریخا تقو دنچ تاقافتا
تدم نیا مامت رد مدوب هدرک یعس نم . دمآ یم

هچ مناد یمن زورما اما . مزیرن ورف و ، مشاب مکحم
، هناقشاع هلمج ات دنچ ندینش اب هک ، دوب هدش مگرم

، مدوب هدینش ار اهنآ هب هیبش یزیچ مه ال بق DONYAIEهک
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. متخیر یم ممه هب روطنیا

؟! ایتوت -

... یلیخ -

: مداد تروق روز هب ار میدعب هدنخ

... یلیخ -

متسناوت یمن رگید هک ییاه هدنخ لر تنک لا ح رد
: مداد همادا ناشمهدب ورف

... تس هرخسم ... هرخسم -

یروطنیا ارچ ؟ نم متفگ یچ هگم ؟ رتخد هدش تچ -

؟ زورما وهی یزیر یم مه هب

. دنتسین هدنخ میاه هدنخ هک ، دوب هدش هجوتم

راگزور یاه یزاب هب متسناوت یمن مدرک یم راک ره
یم و دوب هدش جراخ متسد زا عاضوا لر تنک . مدنخن
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نآ راگنا . دش دهاوخ رتدب هتفر هتفر ملا ح هک مدیمهف
مشوغآ رد اهر یتقو بشرس هک یکشا هرطق اتدنچ

دوز یلیخ ، اهر رس ندش دنلب اب و مدوب هتخیر ، دوب
دندوب هتسناوتن و هدادن فافک ، دندوب هدش عطق

هار اهر هک یلا ق و لیق مه شدعب . دننک ما هیلخت
... ما هدروخ اجک زا ممهفب ال صا تشاذگن ، تخادنا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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رود و ندش دنلب ، دنام یم میارب هک یا هراچ اهنت
ات ، مدیشک تسار تمس هب ار منت یمک ؛ دوب ندش

و مشکب نوریب وا نت و یزلف تکمین نیب زا ار مدوخ
هب ار مناور دنتشاد هک ییاه هدنخ هک ییاج مورب
ییاه هدنخ . دنربب ار میوربآ رتمک ، دنتفرگ یم یزاب
یلیخ و . دش دنهاوخن ریخ هب متخ متسناد یم هک
. دش دنهاوخ گرزب یزیروربآ کی هب لیدبت دوز

رانک اهنت هن ، دوب تکمین هبل یور هک ار شتسد وا اما
ار منتفر هار و تفرگ لبق زا رتمکحم هک ، دیشکن

. تسب

... مرب -

نایم زا هدش کزان ییادص اب هک دوب یا هملک اهنت نیا
دنتسشن یم ضغب هب دنتشاد مک مک هک ییاه هدنخ

. میوگب DONYAIEمتسناوت
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؟ یرب اجک -

... ادخ ور وت -

... داتفا یم تشاد هک یقافتا زا مدیسرت یم

یمن ارچ ؟ ایتوت هدش یچ ؟ ینک یم یروج نیا ارچ -

؟ هنک یم تتیذا هراد یچ یگ

رتشیب مضغب ... دنازرل ار ملد شنابرهم و مرن نحل
... رتمک ما هدنخ و دش

درک یعس میاه چم نتفرگ اب و دروآ باال ار شتسد
یمن نم اما . دشکب رانک مناهد یورزا ار اه نآ

ار منازرل یاه بل وا و دتفیب قافتا نیا متشاذگ
. دینبب

: دز یمرن رشت

... یش یم هفخ یراد وتتسد شکب -

مه ینیب یور ار میاه تشگنا کون ، مناهد اب نامزمه
نایرج ندرک عطق اب مناوتب دیاشات ، مداد یم راشف
عاضوا و ، منک ترپ ار مزغم ساوح ، میاه هیر رد اوه
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... مشخبب دوبهب یمک ار

باال ، دش زاب هک اوه هار و دش قفوم وا ، مدوخ لیم اب
یکشا هرطق . داتفا ، داتفا یم دیابن هک یقافتا هرخ

هنوگ یور ، مدرک یم تالش شراهم یارب متشاد هک
ما هناچ ات مامت تقد اب وا یاه مشچ و دروخ رس ما
مدوخ هک دنتشگرب مبل یور مه دعب . دندرک شبیبقعت

یسوسحم شزرل راچد عقاوم روج نیا متشاد ربخ
و دیشک لوط هیناث دنچ هزادنا هب شهاگن . دنوش یم

نادند اب ار نکدرخ باصعا شزرل نآ درک مروبجم
نآ ؟ مدرک یم هچ میاه کشا اب اما . منک لر تنک میاه

. تفرگ زاگ دش یمن هک ار اه

. درک میادص تریح اب

نایم ار متروص و مدش مخ میاهوناز تمس هب راچان
هدید زا هک دوبن مدوخ تسد . مدرک میاق میاه تسد
نیا یگچب زا . مدیشک یم تلا جخ میاهکشا ندش
هیرگ لها یلیخ هک ییاجنآ زا و متشاد ار DONYAIEتلصخ
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حا اما ، دوبن یا هدنهد رازآ تلصخ نیا ، مدوبن ندرک
. مدرک یم هبرجت ار یتخس تاظحل متشاد ال

ار میاهوم . مدرک سح ، مرس یور ار شتسد ینیگنس
شزاون ، دوب ما هقیلج کاله زا نوریب ناشرتشیب هک

. درک یم

ناشدناشن و تفرگ میاهوم زا ار ششزاون ، دعب یمک
یم ار ناشنامرف اه تسد اب هک یراک . میاهوزاب یور

ین ال وط یسفن و متسشن فاص ؛ مداد ماجنا ، داد
: مدرک کاپ ار ممشچ ریز و مدیشک

... هتشذگ تخس یلیخ زورما دیشخبب -

هتشگرب شا یلبق یاج رس و دوبن میاپ یولج رگید
. دوب

؟ هن هگید مشوگ وت ینزب یاوخ یم منک تلغب -االن

و مزیرب کشا توکس رد مداد حیجرت و متفگن یزیچ
تلا جخ ، دز یم زیرگ نآ هب هک یا هرطاخ یروآدای DONYAIEزا
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رد هک یتلا ح هک ، دز یم یلا ح رد ار فرح نیا . مشکب
نام هلصاف ؛ دوبن ندرک لغب زا مک ، میتشاد رارق نآ
یتشپ یور شتسار تسد و دوبن رتشیب تناس دنچ
... تشاد رب رد ارم سمل نودب و ، دوب تکمین

ار شمیمصت هرخ باال اما . درک مهاگن ین ال وط و قیقد
: تفرگ

ات اجنیا ایب ال عف ... هشون منوا ... هرادن بیع یلو -

... یرایب مرس هرارق یی بال هچ ادعب مینیبب

و موش دنلب ، مدوبن شا هطاحا رد هک حاال هک دش یم
هب و شفرح هب اما . موش رود اجنآ زا مناوت یم ات

یم شا هنیس تمس هب ار ما هناش هک شتسد نامرف
شدوخ شوغآ رد مداد حیجرت و مداد شوگ دیشک

. منک ناهنپ شمشچ زا ار میاه کشا

ندرک نییاپ باال هب و داد متلهم یا هقیقد DONYAIEدنچ
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... درک هدنسب میوزاب یور شتسد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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شندش عطق زا دعب هک دینش یم امتح ار منیف نیف
: DONYAIEتفگ
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افرح نیا نتفگ یارب ور یبسانم تقو ... یراد قح -

... بخ اما ... مدرکن باختنا

ریگ نتفگن و نتفگ نیب مدرک سح نم و درک توکس
. هدرک

ناکت نیفرط هب ار مرس و مدمآ نوریب ششوغآ زا
... دنک باختنا ار نتفگ منک شروبجم ات مداد

درک یم زاب تارب وشنیشام رد رایناز مدید هک زورما -

تهب شهاگن زا ... مدیسرت هظحل هی ، ینیشب ات
یتقو منیبب مایب مدوخ هب ماوخ یمن ... مدیسرت

نم و هدیدزد وتپاق نوا ، مدوب بسانم نامز رظتنم
... مضوح و مدنوم

تقو نیا لیلد حاال . مدرک شهاگن جاو و جاه
دش یمن مه یلیخ سپ . مدیمهف یم ار شا یسانشن

... تشاذگ فداصت ار ینامزمه نیا مسا

گید وت متفر رس اب ملوه زا منک رکف شتسار -

... DONYAIEمیلح
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و رس زا یگف .کال دیشک شندرگ تشپ ار شتسد
... دیراب یم شیور

یمن ... هلا س هدجه - هدفه یاه هچب لثم مدش -

... منک تتیذا متساوخ

. متشادن ندز یارب یفرح چیه

هی هک متفگ نوچ ، نک شومارف ومافرح مگیمن -

یراد یتقو نیا زا دعب و یراد نوشهگن تنهذ هشوگ
... یریگ یم یمیمصت

: دیسر هاتوک یتوکسزا دعب و درک ثکم هراب کی هب

بسچن هرس نوا هب هک تبورغ بارخ لا ح منیبب -

؟ تشادن یطبر

: مداد ناکت رس

... هن -

؟ هگید یدمویم نوا شیپ زا -

ملا ح هتدم هی کال نم ... دوبن نوا ریصقت یلو ... هرآ -DONYAIE
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یم ملا ح منیب یم هک مراوید کرت ... تسین شوخ
هنزیم نارگید هق عال زاربا اب یک هنرگو ... مه هب هزیر

؟ منزب نم هک هیرگ ریز

... دوب تسرد مسدح سپ -

... مدرک شهاگن جیگ

نوا اب ... یدوب هدرک هیرگ یدمویم هک منوا شیپ زا -
هگا ، شدنوخ یخسرف تسیب زا دش یم هک یهاگن

... دوب بیجع درک یمن هق عال زاربا

: تفگ هک ار یزیچ مدینش اما دنادرگرب ار شیور

... بلط تصرف بسچن هرسپ -

ح رد زونه نم اما . دوب هدش اه هچبرسپ هیبش اعقاو
ال وط هدنخ نآ زا دعب و مدوب لبق یقیاقد یاوه و لا

طقف ملد و متشادن ندیدنخ هب یتبغر چیه حاال ین
هک ار مهاگن . تساوخ یم ار وا هب ندز لز و توکس

هجوتم راگنا دعب و درک ثکم یمک ، دید شدوخ هب
ار یدنلب دنخکت و تفرگ باال ار شرس ، دش DONYAIEشراتفر

M
AM

NOE



. داتسرف نامسآ هبور

هرارق نیا زا دعب تسین مولعم ... هسرب مداد هب ادخ -

... هرایب مرس یی بال هچ

: مدیسرپ هداسو فاص

؟ یک -

و دیزو هک یداب رطاخ هب ، مریگب باوج هکنیا زا لبق
شزرل ، مدوب هدنارذگ هک یراشفرپ یاه هظحل اال متحا

. داتفا منت هب یکچوک

: تفگ دوب مندیزرل هب شساوح هک یلا ح رد وا و

... تامشچ -

: تفگ لا صفنا نودب و

... تمنیبب اجنیا ایب -

و تخادنا ما هناش رود ار شتسد هرابود نامزمه و
نوریب یارب تالش زا . دنابسچ شا هنیسش هب ارم
تکرح طقف ، شا هنیس و تسد نایم زا DONYAIEندمآ
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: تفگ هک ، مدرک یکچوک

هک تهب شمدب و مرایب رد ور انملتنج ادا مرادن تک -

، نکب مهب یفطل هی اشهاوخ اما ... متفیب ولج بیقرزا
زا رت هنوید ات ، نومب اجنیا و شاب یبوخ رتخد وت

... هروخ یمن رب ییاج هب بشما هی ... ونم یدرکن نیا
یب نم هب مأوت هکنیا باسح هب مراذن مدیم لوق

... یتسین لیم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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سرت ساسحا اهزور نیا هک ینم یاربوا شوغآ
ار ما هقی هرابود و هدش هدنز ما ینماان و ییاهنتو

ره زا تسناوت یم هک ، دوب یا یوق ردخم ، دوب هتفرگ
تسناوت یم لا ح نیع رد اما . دنک مرود دب سح هچ

. دناشکب ههاریب هب ار مراک رخآ

. مدیرخ ناج هب ار شا هریخ هاگنو متفرگ هلصاف
یتقو . دوب نم یور شهاگن ین ال وط یاه هیناث یارب

مهاگن رس زا تسد دنرادن دصق شیاهمشچ مدید
: متفگ ، دنرادرب

؟ ینک یم هاگن یروط نیا ارچ ؟ هیچ -

داد تکمین هب ار شا هیکت ، شهاگن نتشادرب نودب
رس مه دعب و . درک در متشپزا هرابود ار شتسدو
هریخ هاگن اما . داد ناکت رس ملا وس باوج رد DONYAIEتصرف
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ناکت اب هک " یچ چیه " نآ اب تشاد تافانم شزونه
. دوب هداد مناشن رس

ولو تلغب وت ، هق عال زاربا هی اب یرادن راظتنا هک وت -

؟ مشب

و متروص ندش غاد ثعاب تشاد رگید شهاگن
. دش یم نآ یاه گریوم هب نوخ موجه

... هن -

: دمآ فرح هب هرابود و درک مهاگن و توکس یمک

... یدوبن ایتوت هک یدش یم ولو هگا -

ای ، میاه یقلخدب هب دوب هنعط مدیمهفن ار شفرح
مقاذم هب ، دوب هک هچ ره اما ، متانجو زا فیرعت

. مدرک ظفح شیاه مشچ یور ار مهاگن و دمآ شوخ
راب نیا هک درک یراک یدعب هلمجو تکرح اب وا و

ار شرس ؛ دوش ققحم متروص هب نوخ ندیود اعقاو
دریگب رارق ما ینیب اب سامم شا ینیب هک ییاج DONYAIEات
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شرت مرگ تاملک شمرگ سفن اب هارمه و دروآ نییاپ
: داد میاه شوگ و تروص هب ار

... مدش یمن تقشاع زگره نم یدوبن ایتوت هگا -و

دایز مرمع رد هک دوبن یزیچ ، منتخادنا ریز هب رس
زا هک یهاگن نآ ندروآ بات اما ، مشاب هداد شماجنا

یاضعا کت کت یور اورپ یب و مرگ ، هلصاف نآ
، میاه بل یور یهاتوک ثکم زا دعب و تشگ متروص

تساوخ یم ریش لد ، دش فقوتم میاه مشچ یور
ساسحا نانع ، نآ ره مدیسرت یم ؛ شمتشادن نم هک

. دوشب دیابن هک هچنآ دوشب و دورب رد متسد زا

باال ار متروص و تسشن ما هناچ ریز شناتگشنا کون
شیپ هظحل دنچ زا رترود یمک طقف شتروص . دروآ

: دوب

... تماوخ یم -

نامه هب ؛ ار ما هناچ درک شزاون شتسش DONYAIEتشگنا
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ندش سمل نیب ار ناسنا هک شدوخ یگشیمه شور
سح دش یم ثعاب و تشاذگ یم قلعم ندشنو

یم رد زاورپ هب تلد یوت یگنر هناورپ نارازه ینک
... دنیآ

... تماوخ یم هروج همه -

دورف میاه بل یور یا هظحل یارب شهاگن مه زاب
: تفرگ جوا میاه مشچ ات هرابودو دمآو

... تماوخ یم مزاب مشوگ وت ینزب هگا یتح -

هلصاف هلصاف بال ؛ منک شزادرپ ار شفرح ات دشن
هب نم هکنیا زا لبق و دیسر رفص هب ناماه تروص
؛ دوب هتفرگ مبل زا ار شا هسوب وا ، مسرب هجیتن

اب توافتم ال ماک یزیچ و درف هب رصحنم یا هسوب
... یلبق یاه هسوب

و متسب شوگ و مشچ ، دشن داجیا یا هلصاف یتقو
ال ناج همه . متفرگ هدینشان و هدیدان ار ملقع DONYAIEبیهن
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چیه وا حاال اما ... وا رظتنم و مدوب هدش هسما
یب و هدنابسچ مبل هب ار شبل ؛ درک یمن یتکرح

. دوب هدنام تکرح

. مدید هتسب مه ار وا یاه مشچ و ، مدرک زاب مشچ
مبلق سمل ... دوب شزاون ؛ دوبن هسوب یکی نیا ارهاظ

سمل نامه ، یاه شزاون نامه هیبش یزیچ ... دوب
نیب و دش یم مبیصن هک دوب ، شدرف هب رصحنم یاه

یم مقلعم اما ، هن فیلکت بال ندشن و ندش سمل
یم دیاب هک دوب یقافتا نامه ، اال متحا و . تشاذگ
رس زا هن شیاه فرح ، دهد مناشن هک نامه ؛ داتفا
درک یم مکمک هک یزیچ ... ایر رس زا هن و دنا سوه
، داد ما یرارف اجنآ زا هک ار هبزور هناخ قافتا نآ ات

. منک شومارف

ارهاظ و ، درکیم للعت شداجیا رد وا هک یا هلصاف
هب نم ، دهدن شماجنا مه ایند رخآ ات تشاد DONYAIEدصق
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زا لبق و ، مرس نتخادنا ریز زا لبق و مدروآ دوجو
شهاگن هک مدید ، دوش جراخ مهاگن باق زا هکنیا

مشچ ندش زاب هک دنچره ، دوب تسم و رومخم ردقچ
. داتفا قافتا ریخات اب یمک شیاه

ور نم هب هک دوب یسناش تلکیس روتوم دنلب یادص
ساسحا وا هاگن ریز هک ینزو نت اهرازه رش زاو دروآ
دوجو ینیمضت چیه هنرگو ؛ داد متاجن ، مدرک یم

اپ ، هدیدن باتهم و باتفآ ناکرتخد َلَثم هک تشادن
. مراذگن رارف هب

سفن دنچ اب مدرک یعس نم و تفر کیپ غارس وا
اجک یداع تلا ح اما . مدرگرب یداع تلا ح هب قیمع

نآ اب هک یروهام . دوبن ، مدوب نم هک اجنآ املسم ؟ دوب
هناشن تسناوت یمن دمآ یم متمس هب یخزرب هفایق

. دشاب یداع تلا ح کی
DONYAIE
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، دز یم هل هل شیارب ما هدعم هک یچیودناس ریخزا
ینابصع وا رگا ؛ متفر یم دیاب ... مدش دنلب و متشذگ

، هفرطود تینابصع نیا و . مدوب رت ینابصع نم ، دوب
یسیاوردور مدع هب هک نامدح زا شیب تمیمص و

وا فرط زا مه هک یلمحت هناتسآو ، دش یم متخ
یم ، دوب هدیسر نکمم لقادح هب نم فرط زا مهو
هتسکشن زگره وا و نم نیب هک یتمرح یارب تسناوت

. دشاب کانرطخ ، دوب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؟ اجک -

یتسردرب دوب یدییات رهم شنابرهمان و دنت نحل
... ممیمصت

تکمین یمدق دنچ رد میوزاب ندش ریسا اما
... منک یلمع ار متسرد میمصت تشاذگن

؟ هگم متسین وت اب -

شزاب قیمع سفن کی زا دعب یتقو و متسب مشچ
دوب یزیچ نیلوا شا هتسشن نوخ هب یاهمشچ ، مدرک

یمن ار نازوس و ینابصع روهام نیا . مدید هک
. متخانش

؟ یتفین سپ یتفرگ وشیپ تسد -DONYAIE
M
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و راددوخ روهام متشاد زاین و مدوب هتسخ نم
شیاه مشچزا هک ینیا هن ، دیایب مندید هب ، طلسم

... دیهج یم نوریب منهج زا ییاه هزادگ

تقو هب هک دوب هداد مناشن هبرجت ؛ مدادن ار شباوج
متینابصع هیلخت یارب ار مدق نیلوا یتقو تینابصع
و رت تحار یدعب یاهم دق نتشادرب ، مرادرب

. دش دنهاوخ رت ینتساوخ

اب هک یدایص یپ تفر مساوح و مدنادرگ رس هف کال
یم تبحص ناروتسر کیپ اب همینو فصن یساوح
ناکت . دوب ام هب شساوح رگید همین و شمشچ و درک
زا مشچ دش ثعاب میوزاب هب روهام هظح مال یب

... مریگب دایص

؟ یدیمن ومباوج ارچ ؟ نم متسینوت اب -

نوریب شلا گنچ زا ار میوزاب مدرک یعس ناکت کی DONYAIEاب
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... متسناوتن ؛ مروایب

هک منوا زا رت رپ ... روهام بشماوش نم لا یخیب و ایب -

... ینک زاب باسح نم یروبص ور ینوتب

هب ، دوب شرگید تسد رد هک ار یتکروا و دیدنخ
پال اب دروخربزا دعب هک ، تفر هناشن تمکین تمس

تکمین یور دایص هک ییاه چیودناس کیتس
، دمآ یم ام تمس هب شدوخ و دوب هدرک ناشیاهر

... داتفا نیمز یورو دروخ رس

؟ هن یتفرگوشیپ تسد یدج یدج وت ؟ اباب هن -

-سالم...

هرهچ خزرب هب شهاگن . مدرک هاگن دایص هرهچ هب
یاضف نآ زا اوه یب نانچ اما نم . دوب روهام

دولآ گنج هنحص نیا نایم ینتساوخو کیتنامر
ار مرکف متسناوت یم تخس هک مدوب هدش باترپ
کچوک کب یلپ کی هب لیم مادم هک منک روجو عمج

... تشاد ار لبق هقیقد دنچ DONYAIEهب
M
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، دوب هتخادنا دایص هب هک یهاگن زا رت ارذگ روهام
: داد ار شباوج

-سالم...

میوزاب هب هک یراشف اب و نم غارس تشگرب هرابود و
مدیمهف یمن ال صا . دروآ رد ار مخآ زیر یادص ، داد

... دش یم هچ ار مفارطا یاهدرمزورما

؟ دایم مدب ینودیمن ؟ یدیم سامت در ارچ وگب طقف -

؟ منارگن ینودیمن

ییوزاب نامه ، میوزاب ییاهر یارب هک یلا ح رد دایص
تسد ، دوب ریسا وا دوخ یاه هجنپ نایم بش رس هک

: تفگ ، دروآ یم شیپ

باال میرب دییایب ... وشتسد نک لو ... شادادرتمورآ -

... دینزب فرح هنوخ DONYAIEوت
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رپزور زا هتسخ و ، روهام یاه یدنت زا هتسخ نم اما
یتسد نامه اب ، مدوب هتشاذگ رس تشپ هک ییارجام
هنیس یور تسد ، دوب هدش اهر دایص ددم هب هک

نیا زا رتشیب ات ، مداد شله بقع هب و متشاذگروهام
. درواین متروص کیدزن ار شتروص

: مدرک ناهنپ مدنلب یادص تشپ ار مضغب

یک ... ینارگن هک کرد هب ... دایم تدب هک منهج هب -

وت لا حو سح بقارم هرارق ایند یامدآ همه هتفگ
هیقب لا ح و سح وت دوخ یارب ال صا هگم ؟ نشاب

؟ نصقرب وت زاس اب مادم هیقب یرظتنم هک همهم

دناوت یمن ، مدوب هتفگ یتقو ، دوب هدرکن رواب اال متحا
روط نیا حاال هک ، دنک باسح میروبص یور بشما
یم هاگن ارم هدز قو یاهمشچ نآ اب تشاد DONYAIEناریح
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... درک

! ایتوت -

یچ ؟ هتچ ... ایتوت گرم ... ایتوت درد ... ایتوت ضرم -

هب یدز گ*ه ؟ اتود ام نوج زا اهامش نییاوخیم
ترس یتفرگ وتادص یدموا حاال نومه گ* یازور

... اباب نیشب ؟ متفرگ وشیپ تسد نم یگیم

درم ود هب هنت کی اب ، رتشیب یراک بارخ زا لبق
تمس هب و مدرکزاب ار مهار ییور هبور هدز تریح

. متفر نامتخاس

یم ار ممسا هک مدینش ار دایص یادص دوز یلیخ
: دز داد وا و مدرکن یهجوت . دناوخ

... اچیودناس -

یعقاو زجع اما . دوب شوخان یروجانزرط هب ملا ح
شچ ندش رپ و ملا ح ندش رت بارخ ثعاب شیادص

؟ زیچ هچ نارگن وا و مدوب لا ح هچ رد نم ؛ دش میاه

مناوتن دش ثعاب مه میاه مشچ ندوبرپ DONYAIEنیمه
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هک یلودج هب میاپ ندرک ریگ ابو منیببار میاپ یولج
ار مهار ، شلخاد یاه نمچزا رذگ اب متشاد دصق
سیخ یاه نمچ یور و مروخب یردنکس ، منک هاتوک

... مشاب هتشاد یا هناناج دورف

؟ یدش یچ -

هب روهام ناهد زا هلمج نیا ندینش و ، منداتفا
... داتفا قافتا هیناث کی زا رتمک دیاش هلصاف

. دشکب رانک ار شتسد ات ، مداد ناکت ار ما هناش

؟ دش تیزیچ -

... نک ملو -

... درک یم هاگن ار شفک و هتفرگ ار متسد

؟ ینک یم هیرگ ارچ ؟ هیچ _

نایم ار مچم و متفرگ سپ شتسد زا ار DONYAIEمتسد
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: مدرشف ناتشگنا

... هرادن یطبروت هب -

! ایتوت -

اج زا دصق و متفرگن یدج ار شیادصرادشه
. مدرک ندشدنلب

مه ار وا تسد . دمآ شیپ کمک یارب دایص تسد
باترپ شتمس هب ار ممشخ یاهشکرت و مدز سپ

: مدرک

؟ هیخوش تقو -االن

: تفرگ باال ار شیاه تسد

واال... هن -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: مدرک غیج غیج

... دایص تسین راد هدنخ نم تیعضو -

متشادن تسود طقف ... هلکشوخ مدرکن یخوش -

بشماوت یا یبصع ردق نیا ارچ ... نیمه یرب هنسرگ
... تتسد دش یچ منیبب هدب ؟ هخآ

یسراو و تفرگ ار متسد شدوخ و دشن نم رظتنم
: درکدراو مچم هب یراشف . DONYAIEدرک
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؟ هنک یم درد -

: مدرک کاپ ار مکشا

... هن -

؟ ینکیم هیرگ یچ هساو سپ -

: مداد نیگمغ حاال ِروهام هب ار مهاگن

؟ یلوضف -

و هدنک نم چم زا شهاگنو دش فقوتم دایص تسد
ار شنیگمغ هاگن هک یروهام . دش روهام تروص خیم

. دَنک یمن نم تروصزا

... هنوغاد یلیخ ... هتشادن یبوخزور ... ریگن لد هب -

یاه تینابصع لبیس دمآ یم ششوخ ارچ منادیمن
: دشاب نم

؟ وت ینم لیکو -

: تفگ متسد یسراو لا ح رد و یدج DONYAIEیلیخ
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یا هگید تبسن مدیم حیجرت اهتنم ... متسه هک لیکو -

... مشاب هتشاد تاهاب

... دایص -

؟ مناج -

... تسین نم بارخ لا ح اب یخوش تقو ادخ هب -

هدب نوکت وتتسد ... مدرکن یخوش نم -

؟ ینوتیم منیبب

یدج نانچ . درک یم ما هناوید تشاد ششمارآ
هنحص نیرت نیتور زا یکی اب راگنا هک ، درکیم یخوش

... تسور هبور شرمع یاه

... هنوخ مرب ماوخیم نک ملو ... ماوخیمن -

! ایتوت -

: مدش DONYAIEقارب
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؟ هیچ -

: داد رس یتیدج هب ار شیاجو دیرپ ششمارآ ینآ هب

... نییاپ رایبوت ادص -

هب هریخ ار هلمج نیا تهبا رپ نانچ اما ، مارآ
ار میوجگنج هاگن هتساوخان هک تفگ میاهمشچ

... مدیشک بقع

... هدب نوکتوتتسد حاال ... نیرفآ -

... مداد ماجنا تساوخ هک ار هچنآ

؟ ینداد نوکت هنکیم درد -

: متفگ نییاپ ییادص اب

... مک -

... شور یراذب خی دیاب -

شدوخ لا بند و تفرگ ار مکاندرد چم زا رت باال یمک
: درب باال ار شیادصو دیشک

DONYAIE
M

AM
NOE



نییاپ باال دوخ یبروط نیا یاج هب مامش ناخروهام -

اب یراد یفرحو ینارگن هگا نم هنوخ ایب اندیرپ
وتدوخ ... تمحز یب رایب مراچیودناس نوا ... تقیفر

... تس هنسرگ هچب نیا اما منودیمن

هکت اب ار خی هسیک دایص هک یلا ح رد دعب تعاس مین
هناخ طسو ، دوب هدرک تفس نم چم رود ، هچراپ یا
ندز قس لا ح رد و مدوب هتسشن نیمز یور شا
مارآ ار ما هدعم ات مدوب هداتفا ناهد زا چیودناس

نیا ، دیسرپ ار ملا ح هک ار روهام لا وس باوج و . منک
: مدادروط

؟ هچوت هب -

ات مداد دایص یاه مشچ هب ار مهاگن مه هلصاف بال
یور یا هیناث دنچ ار شهاگن . منیبب ار شلمعلا سکع
شتهبا ، دید یتقو تیاهن ردو تشاد هگن میاه مشچ

سپ ار شهاگن ، هداد باوج تعاس مین دح رد طقف
ار شبل هشوگ ندیرپ ، نآ زا لبق نم یلو . DONYAIEدیشک
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. مدید

مرگ ار شرس و تشادرب زیم یور زا ار هباشون یرطب
یم اال متحا ؛ درک ناویل لخاد هباشون نتخیر

یاه ناکت اب اما ، دنک میاق ار شیاه هدنخ تساوخ
. دنکب یدایز راک تسناوتیمن املسم شا هناش زیر

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؟ مایب تاهاب یاوخ یمن ینئمطم -
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ور یسک کانتشحو یاوه نیاوت ماوخ یمن منئمطم -

... منک یگشیمه کیفارت راتفرگ

مرگ یا هدننک ریگلفاغ زرط هب اوه هک دوب یزور دنچ
. دوب هدش یجرش هتبلا و

... یروخب درد هب رتشیب اجنیا منک رکف نمض رد -

راهچ نامتخاس هب ار مهاگن نم و تخادنا باال وربا
* دیشروخ نارتخد هناخ گنر هایس و کیش هقبط
قوف و تولخ هلحم رد مه یتشگ میاه مشچ . مداد
رخ راوس دوب هداد حیجرت منرت . دز نارگ هداعلا

شا هداوناخ اب یزور هک ، هناخ نیا و دنامب ناطیش
نارتخد هناخ هسسوم هب ار هدرک یم یگدنز نآ رد

وا اب ما هراب دنچ رادید رد . دهد صاصتخا دیشروخ
شنیگمغ و راب ترسح هاگن چم اهراب ، ناکم نیا رد

هب یبیجع لیم کرتخد ارهاظ اما . مدوب هتفرگ ار
کی دیاش ، شا هتشذگ هب هجوت اب . تشاد یرازآدوخ

... هنادماع هیبنت روج
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: مداد حیضوت و مدرک عمج یرو کی ار مبل

هگید هصق اتود یکی ندینش اب دیاش ... نومب ... موا -

مردقچ ره هک ینک رواب مه وت ، انز نیا تشذگرس زا
منوا هک هشاب هتفر باال زاب هردود و گنرز یانز رامآ
یم رب مزاب اتیاهن هک هراد وشدوخ صاخ الی یلد
شوت درم هی یاپ در امتح هک یا هتشذگ هب هدرگ

... نتسه انز بایسآ نیریز گنس مزونه اما ، تسادیپ
... نینابرق رتشیب انوا مزونه

دوب رارق هک یا هناخ ؛ دوب هناخ نیا هیحاتتفا زورما
بخ یلو . دشاب هدید بیسآ نارتخد و نانز نمأم

رپ الت، کشم راب ریز هدش هل ِنانز زا رتشیب شلوا زور
نامدوخ ار ناشرتشیب هک یریخ نادنمتورث زا دوب

یور دنتسناوت یمن یتح دیاش یلو میدوب هدرک ربخ
مدآ نیا اما . دنسیونب ار جنر تسرد لکش ذغاک یگرب

قنور و ندرک اپرس یارب هک دندوب ییاه نامه DONYAIEاه
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هچ حاال ؛ میتشاد زاین ناشکمک هب هناخ نیا هب نداد
، دشاب یشورف رخف ناشتین هت هت نآ درک یم یقرف

مهم ؟ صولخ ای ، یعامتجا هجو یمک ندیرخ ای
لسن کی ... نز کی ... دوب رفن کی یتح نداد تاجن

... دیاش یگدنز

؛ دیشک شروطق ندرگ یور ار شتسد فک دایص
و هنادرم مادنا تهبا تاوارک ندزن اب دوب دلب بوخ

: دش مخ یمک . دشکب خر هب ار شتشرد

... رتکیراب وم زا نم ندرگ نیا -

: مدز هنیس هب تسد و متخادنا باال ییوربا کت

... هلکشوخ یچ ره رکون نم ال صا -

مه ار ما یرو کی یاه بل ، ما هدنام باال یوربا هب
: مدیسرپ دییات رس ناکت اب ار شفرح و مدرک هفاضا
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؟ هرآ -

... ادخ هب -واال

صا هک شا یکنز هلا خ ندز فرح زرط زا ار ما هدنخ
و مدروخ ورف ، دوبن تماق و دق نآ اب بسانتم ال

: متفگ

یمن مه درد هب امش و نم همولعم هک روط نیا -

... تم سال هبور ام و ریخ هبور امش ... میروخ

یارب ... نم هبود ره ؛ میهدب تصرف دوب هدش رارق
شمارآ رد یارب ... مساسحا و مدوخ ندرک ادیپ

... ندیشیدنا

هب مرب منم ات نکب ور ال کشوخ همه یرکون ورب امش -

... هتشاذن اج ونم ات مسرب مسوبوتا

تسد نیتم رادید تصرف هرخ باال اه تدم زا DONYAIEدعب
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دیشروخ عولط تسا رارق هکنیا قوش زا و دوب هداد
ناشلا قترپ گرزب نادنچ هن غاب نایم زا و ، وا رانک ار

. مدوبن دنب اپ یور ، منک اشامت

ام زا هلحم تولخ و ضیرع نابایخ طسو تسرد
: دیشک گنچ هب ار مجنرآ نارتهب

؟ اجک اجک مناخ یه -

ابو دنادرگ مرب و داد مناشن تفط مال اب ار شروز
: تفرگ مه ار رگید جنرآ رگید تسد

؟ هراد دوجو ایند نیا وت میلکشوخ هگم امشزج -

: تشگ ار فارطا

؟ مدیدن منوشیکی یتح حاال ات نم ارچ ؟ تساجک وک

؟ اهامش نیدرک یم هچ نیتشادن ونوبز نیا -

؟ جنردوز الی کشوخ امش تسد زا ام مینک هچ -DONYAIE
M
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میریمن ... زاب نوبز دیگ یم میر یم هقدص نوبرق
... ساسحا یب دیگ یم

: متفرگ هلصاف راکبلط

؟ هگم هغورد -

: تفگ و درک هجوت ما یدج نحل هب

... تسامش اب هشیمه قح ال صا واال... هن -

: متفگ حضاو یشمرن اب

یصخرم هزاجا حاال ... یدش هجوتم تسرد ال ماک -

... هش یم مرید ؟ دییامرف یم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هراشا تشگنا و تسب ار شمشچ کی و درک مهاگن
... تفرگ باال راکاطخ یزومآ شناد نوچ ار شا

... مداد ناکت رس ؛ مدیمهفن ار شروظنم

... یکی طقف -

متساوخ لبق شور هب مه زاب و . مدیمهفن مه زاب
: دنک نایب ار شروظنم رت حضاو

... طقف ولوچوک سوب هی -

: تفرگ تأرج وا و مدرک شهاگن توکس رد

... مد یم لوق ... تپل ور زا -
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و یعرش هلصاف یوناث الع طا ات دوب هدش رارق
ممیرح هب اپ هزاجا یب و دنک ظفح ار شا ینوناق

رود هب مریگ یم یمیمصت رگا متساوخ یم . دراذگن
نآ . دشاب سوه دنت شتآ و رذگ دوز ناجیه هچ رهزا
مدوب تسار ور مدوخ ابو متخانش یم ار مدوخ ردق
دیاب هک هچنآ ؛ هدش درم نیا ریگرد مبلق منک لوبق هک
هب و . دوب مقطنم و لقع قیدصت ، مدیسر یم نآ هب
نیا هب یزور رگا مهاوخب هک مداد یم قح مدوخ

رود هب ای نکمم ریغ نامندوب مه اب هک مدیسر هجیتن
هک دشاب هتفرگن لکش یا هرطاخ ، تسا لقع زا
کمن و نان مکح هک یقافتا . منک ششومارف مناوتن

. متساوخ یمن ار دنک مریگ کمن و هتشاد ار

ابو هتسب مشچ کی اب زونه وا و مدرک توکس مه زاب
. دوب مباوج رظتنم هدنام باال هراشا تشگنا

... لقا ال یلا خ و کشخ لغب هی سپ -DONYAIE
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هنادیماان اتیاهن وا و دوب توکس باوج مه زونه
: دروآ نییاپ ار شتسد و درک زاب ار شمشچ

... یبلقلا یصق قوشعم بجع -

... متخادنا هناش

صاخ شور نامه هب و دروآ باال ار شتسد
: درک شزاون ار ما هنوگ ، یگشیمه

... درگرب دوز -

ناکت نانچ نم بلق ات تفگ ار نیا سح زا رپ و مارآ
اهونازرد مناوتب ار شیاه هزرل سپ هک دروخب یتخس
لوق مدوخ هب اما . منک سح مه متسد ناتشگناو

و بلق هب طوبرم هک هیضق فصن هک حاال مدوب هداد
فصن ندش صخشم ات ، هدش لح ، تسا مساسحا

. دنک هدیچیپ ار نام هدنیآ هک منکن یراک ارجام ِرگید
تگنت ملد االن زا نم ییاجک " نتفگ یاج هب سپ

: متفگ " هدش

... متسه الت یطعت رخآ ات -DONYAIE
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کی اب ار هبنش هس و هبنشود یلیطعت زور ود
هدرک لصو هعمج هب روهام زا هزور ود یصخرم

یگنتلد عفر و تحارتسا ار یزور دنچ مناوتب ات مدوب
... ار نیتم ربارب رد میراک مک هتبلا و . منک

دعب و درک مهاگن هدش ریگلفاغ و تام یا هظحل
ار شا هدنخ یادص و تفرگ نامسآ هبور ار شتروص

ریوصت و هاگن مبلق و نت مامت اب . داد هیده نامسآ هب
هب یمک شنت دوب هدش ثعاب هک ار شا هدنخ بوخ
رد راب نیلوا یارب و . مدرک تبث ، دوش لیامتم بقع

نیگمغ ینتساوخ و زیزع رفس نیا یارب ما یگدنز
دوجو یرود و رفس شاک هک تشذگ ملد زا و مدش

. تشادن

یم وا و نم یارب رفس نیا هجیتن اال متحا بخ اما
تروشم نیتم اب هک متفر یم . دشاب مهم تسناوت

. موش مارآ وا اب و منک

قیمع هاگن یتخلزا دعب ، درک عمج هک ار شا DONYAIEهدنخ
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: درک ماغدا ار شلد فرح و هنعط

... مزیزع مراد تتسود یلیخ منم -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ین ال وط هیناث دنچ یارب اما . دوش مرید مدیسرت یم
ژ اتناوآ مدوخ هب ار شیاه مشچ هب ندرک هاگن DONYAIEرگید

M
AM

NOE



تسد زا ات هک مدیسر هجیتن نیا هب یتقو و ... مداد
درادن یا هدیاف متسیاب اجنیا هک مه مسوبوتا نتفر
نیا چیپ زا نتشذگ زا دعب هلصاف بال تیاهن رد و

: متفگ ، دش مهاوخ شگنتلد نیشن نایعا هچوک

... ظفاحادخ -

تفرگ هلصاف شنت زا و دندروخ یناکت شیاه تسد
؛و ناشدرب بقع و درک ناشتشم وا اما . دنیایب باال ات
مدید ، دنک میاق ار اه نآ شیاه بیج لخاد یتقو ات

تباب ار مدوخ یا هظحل یارب . ناشدرشف یم هک
: مدینش و مدرک نعل متخس و تفس نیناوق

... شاب تدوخ بظاوم -

بقع هب ور یمدق نتشگرب نودب . مداد ناکت رس
: متفگ و متشادرب

هی طقف نیا ... دش کیتنامر یدایز هگید منک رکف -
DONYAIE
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لغب زا رترود یمک ییاج هب هزور دنچ رفس
... ایند رس نوا هن ... هنومشوگ

: دیشخب مهاگن هب ار شنابرهم دنخبل

لغب زا رترود یمک هب هزوردنچ رفس هی ... هرآ -

... نومشوگ

: درک نابایخ رس هب یهاگن

... هتفرگ شیزاب روط نیا نم بلق ارچ مدنوم طقف -

یارب درک مروبجم و تفرگ یزاب هب ار مبلق و تفگ
تمس هب مدرگرب ششوغآ رد مدوخ ندرکن ترپ

. منک زاورپ منیشام

ندش راوس زا لبق و مدز ار تومیر نیگمغو لوجع
: مدینش ار شیادص

... ایتوت -

و مدرشف مناتشگنا نایم ار زاب همین رد DONYAIEهریگتسد
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: متفگ " مناج " یاج هب و متشگرب

؟ هلب -

تسه دایز تقو ... نکن هلجع ... شاب بظاوم -

... زونه

یدنخبل اه تدم زا دعب هک یبل اب و مداد ناکت رس
تبسن هک یبلق و تشاد دوخ یور یعقاو اما نیگمغ
رد ، مدرک یم شساسحا رتکبس ریخا یاه هام هب

اما . مراذگب اج شتشپ ار امرگ ات ، مدرک زاب ار نیشام
کراپ رد ما یترپ ساوح هک ، لطاب لا یخ یهز

. دوب هدرک شتآ هروک هب لیدبت ار شنورد ، نیشام
ار رلوک ندرک نشور و مدرک نشور ار نیشام

و مداد نییاپ ار هشیش . رتهب یتصرف یارب متشاذگ
ح رد هک مدینش ار دایص یادص نتفرگ رود لا ح رد

یشان هدننار یارب نادیم ندرک زابو نتفر بقع لا
: تفگ نم نوچ DONYAIEیا
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... وتدنبرمک دنبب -

ار رخآ یظفاحادخ ندش رود زا لبق و مداد ناکت رس
: مدرک

... ظفاحادخ -

... داد ناکت تسد

ات لغب هنیآ زا ، متسناوت یم هک ییاج ات و مدش رود
ار شریوصت دوب رارق هک نابایخ چیپ کیدزن ییاج

نم زا ، درک یم هاگن ار منتفر بیج هب تسد هک
. مدرک شهاگن ، دریگب

عقوم ات ، مداد نابایخ هب ار مساوح چیپ کیدزن
. منزن لودج و راوید و رد و تخرد و راد هب ندیچیپ

ندرک نشور نآ زا دعب راک نیلوا و مدرک در ار چیپ
. دوب رلوک

یتقو یارب مراذگب ار ما یبات یب هیقب متفرگ میمصت
رید نارگن هک یتقو و مدش سوبوتا راوس هک

اب هک مدوب هتسبن ار مدنبرمک زونه اما . مشابن DONYAIEندیسر
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زا هک یسک و هنیآ ریوصت ندید و یزیچ تکرح سح
نایم رد نامرف ، دمآ یم باال بقع یاه یلدنص ریز
... دش مسرت هیلخت مرها هب لیدبت میاه تشم

شیارب یمیمصت هکنیا نودب و مدیشک یدنلب غیج
و مدناخرچ پچ تمس هب ار نامرف ، مشاب هتشاد
زا هک ما هقیقش رد ار گرزب یدرد دعب هظحل دنچ
مه نامرف هب دروخرب زا لبق ، کوش و سرت تدش

. مدرک سح ، دوب هتفرگ ضبن
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راخب مزغم اعطق ، یدرک یم شلطعم هگید مکی هگا -

... دش یم زپ

مدروخرب و دنبرمک نتسبن لصاح هک یکانتشحو درد
تسد زا امامت ار شدوخ تیمها ، دوب هرجنپ باق اب
متخود وا هب و زاب یتخس هب ار مکاندرد مشچ . داد

. درک یم تحار ار شیاج ، متسد رانک تشاد حاال هک
وا هک ، مدوخ ندرک ادیپ دوب هدیشک لوط ردقچ رگم

؟ دشکب اجنیا ات ار شدوخ دوب هدرک تقو

یلیخ هک دوب نیا تیعقاو . مدرک شهاگن جاو و جاه
نیا اما ، مدوب رادید نیا رظتنم اه نیا زا رتدوز

؛ دوب هدشن ما یریگلفاغ ندش مک ثعاب ادبا DONYAIEعوضوم
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دروآ باال ار شتسد یتقو هک مدوب هدش جیگ ردق نآ
، دیشک مکاندرد یناشیپ یور مکحم ار شناتشگنا و
و دیلپ یاه تسد نآ ندرک رود یارب یشنکاو چیه

. مدادن ناشن اراخ

هاگن نم نوخ زا شا هدش خرس یاه تشگنارس هب
: درک

و ینک تقد هک تفگ لیکو بانج ... خآ خآ خآ -

... ینکن هلجع

اب ... هاگن نامه و دنخبل نامه ؛ دوب نامه مه زونه
یا هرذ دوب هتسناوتن مه زونه نامز رذگ هک یتروص

حاال تفگ دش یم یتح . دراذگب ریثات شتیباذج یور
هتسب رس قرف زا رت نییاپ یمک هک دنلب یاهوم نآ اب

هدیشارت ناشیوم هک ییاه هقیقش نآ و دوب هدش
باذج ناطیش زا یسیدنت هزادنا هب تسرد ، دوب DONYAIEهدش
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. تسا هدنِشک و

نآ لد تسناوت یم دیاش اه نیا همه ، بخ اما
. دربب ار یگدش درت سح زا رپ و هلا س هدجه کرتخد

یگلا س تفه و تسیب یاه هام نیرخآ هک ایتوت نیا
یم یسک ره زا رتهب ، درک یم یرپس تشاد ار شا
مشچ نیا تشپ یلا خ و طخ شوخ رام هچ تسناد

تیباذج همه نیا تشپ و بروم و هدیشک یاه
. هدیباوخ

؟ یتفاتش یقاب راید هب ای ؟ ییاجنیا ... ولا ؟ یدش یچ -

یلخاد هشوگ زا ، نوخ هک دوب یروط میناشیپ مخز
تسرد دش یم ثعاب و دوب هتفرگ هار مپچ مشچ

متروص هب مود راب یارب شتسد یتقو اما . شمنیبن
شتسد ریز ، تسد تشپ اب و مدیرپ اج زا ، دروخ

: مدز

... نزن نم هب تسد -DONYAIE
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هجیتن . دوبن دایز فعض زا و سرت زا میادص شزرل
هب متروص سمل ؛ دوب رود و هنهک یا هنیک ندش هزات
ار شبلط تصرف و فیثک یاه سمل هرطاخ هراب کی

. دوب هدرک یعادت منهذ رد

... یا هدنز زونه ... رکش ور ادخ بخ -

راب هناجوجل . مدرک هاگن شیاه یگدول هب راجزنا اب
: دروآ شیپ ار شتسد رگید

هدرم زا رتشیب ت هدنز ... هلکشوخ شاب هدنز هشیمه -

... هروخ یم درد هب ت

ار مرس ، ما هنوگ تسوپ هب شناتشگنا ندیسر زا لبق
: مدز شتسد ریز رگید راب و مدرب بقع

؟ اجنیا ینیک یم یطلغ هچ -

ار شا هیکت . درک یرو کی ار شنت . تخادنا باال وربا
نازیوآ شا یلدنص یتشپ زا ار شتسد و داد رد هب

زا یا هظحل یارب ار شهاگن مه تدم م امت رد . درک
رس ؛ درک مهاگن ین ال وط مه نآ زا دعب . درکن ادج DONYAIEنم
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و هدنرد یهاگن و یرو کی یدنخبل اب ... اپ ات
... خاتسگ

.. هرتیس * کس یشحو ... یشحو -و

: داد شک ار شدنخبل

و باذج مزونه وت ، درک یفاصنا یب دیابن هتبلا -

... یتسه یس * کس

: دروآ متروص کیدزن ار شرس

... لبق زا رتشیب یلیخ مگب منوت یم -

... وش هفخ -

دایم رظن هب ... رت هدیسر و رت گنشق و هداتفا اج -

... هشاب هدش تندیچ تقو
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تشگنا تشپ ما یلبق یاه لمعلا سکع هب هجوت یب
. دشکب ما هنوگ یور ات دروآ کیدزن ار شا هراشا

: مدیرغو دیشک رانک ار متروص

... نم هب نزن وتتیصاخ یب تسد نوا متفگ تهب -

ار شتشگنا جنپ ینک درخ باصعا و هرخسم زرط هب
و تشپ و تفرگ شمشچ شیپ و درک زاب مه زا

: درک هاگن ار شیور

ینود یمن هک وت ؟ ینزب وفرح نیا ینوت یم روطچ -

نوشزا ییاراک هچ و نراد ییاتیصاخ هچ نم یاتسد
... دایم رب

نم مشچ هب و تفرگ شدوخ تسد زا ار شهاگن
: داد

تنوشن ور اتسد نیا یارنه زا هنومن هی یاوخ یم -

؟ هنومن هی طقف ؟ DONYAIEمدب
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زا رت مکحم . تفرگ ما هنت باال تمس هب ار شتسد
: مدز سپ ار شتسد یلبق یاهراب

... نییاپ ورب -
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: درکن مفرح هب یهجوت

تراهم نم یاتسد نک رواب ؟ ینک یم یرو جنیا ارچ -

و هدیسر یاه هویم ندیچ وت یا هداعلا قوف
یسک ره زا رتهب دیاب هگید هک وت ... نراد هزمشوخ

... ینودب ونیا

؟ سیلپ هب منزب گنز ای نییاپ یریم -

ال صا راگنا . دناخرچ ممادنا یور ار شهاگن رگید راب
: دینش یمن ار میاه فرح

... یشحو و یس * کس یاه هویم -

و مرادرب ار مفیک بقع یلدنص یورزا ات مدش مخ
مدعاس ؛ دشن اما ... مشکب نوریب شیبج زا ار DONYAIEلیابوم
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. دش ریساوا تسد نایم

ار شدوخ یعقاو و هیرک هرهچ نآ ناطیش ، ینآ هب و
هب یتقو اما ، مدوب هدیسرت مه نیا زا لبق . درک ور
و دنتسشن میولگ یور شناتشگنا و داد مله بقع
یارب یش تال هک دش یمن رگید ، دندرشف ار ما هرجنح
هک یغیج ؛ منکب شندادن ناشن و سرت نآ لر تنک

... دوبن مدوخ تسد مدیشک

بوخ ننوت یم هک ردق نومه اتسد نیا ؟ ینود یم -

... نشاب نشخ ننوت یم مردق نومه ، نشاب نوبرهم و
ومهوتم تشادرب هدامآ و هدیسر یاه هویم ال ثم

ماهاپ ریز نزادنب شدعب و ننک یلا م تسد و ننیچب
یمن رگا نک عمج وتساوح سپ ... منک نوشهل ات

... دایب ترس یی بال نیچمه یاوخ

لا ح رد مشی آال یب و هداس ِنیشام ِ یتسد رب باال
و ثبع یدیما رد زین نم اما ، دوب مرمک ندرک خاروس

رد هب ار مدوخ دوجو مامت اب اشاس اب یراکمه DONYAIEرد
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رتمیلیم دنچ طقف مناوتب دیاش ات ، مداد یم راشف
. منک داجیا هلصاف وا یاه سفن و مدوخ تروص نیب

... نک ملو -

، منت یور شنت هیاس و ینیگنس نوچ ؛ مدرک سامتلا
. تفرگ یم ار مناج تشاد

: دش لیدبت دنخبل هب شمخا و زاب شا ه رهچ

... ایلکشوخ هگید روج هی یسرت یم میتقو -

یناور لداعت مدآ نیا مدوب هدیمهف رید یلیخ هک هآ
. درادن

: مدش دراو یراگزاس رد زاراچان

؟ نم زا یاوخ یم یچ -

اما . دنتشاد رب رد ار ما هرجنح شناتشگنا زونه
DONYAIE
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تفس دح هچ ات ار شتسد راشف تسناد یم بوخ
دریگب تسد رد ارم لر تنک دناوتب مه هک دراد هگن

. ددنبن ار مییاوه هار مهو

باال ار شا هداتفا طخ یوربا هگنل ، دینش هک ار مفرح
: داد شک نکمم یاج ات ار شدنخبل و داتسرف

... دش -حاال

رد هب هرابود . تسشن بقع و دیشک سپ ار شتسد
، نآ زا شدصق اال متحا هک یدمع یثکم اب . داد هیکت

هب یهاگن ، دوب رونت ندش رت غاد و نم رازآ طقف
یور ار شتسش تشگنا کون . تخادنا تولخ نابایخ
درک مهاگن هرخ باال و دیشک شبل و هناچ نیب یدوگ

: دمآ فرح هبو

یم یچ ... نم هق عال دروم ثحب هب میدیسر -

... ماوخ

ناوت هن و لیم هن و متشاد هیکت رد هب زونه مه نم
هدش مشچ ناج همه . متشادن ار نآ زا ندش DONYAIEادج
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ات وا یاه بل هب مدوب هدش هتخود و رظتنم و . مدوب
رس یب و یهاگزا ره یاهمایپ اب راگزآ هام دنچ ممهفب

... هدرک هدامآ زیچ هچ یارب ارم شهت و

... ور وت -

... متشاد همهاو شندینش زا هک دوب یزیچ نامه نیا
لا س دنچ یاه هگنش ملا و دیایب رگید راب دهاوخب هک

. دنک اپ هب ار لبق

... مقشع ماوخ یم وروت -

بل نیب نم گرم هب ور و قمر یب هاگنو تفگ یم وا
. دوب دمآو تفر ردوا یاه مشچ و اه

هفاضا اه هملج نیا هب مه یرگید زیچ مدوب رظتنم
ندرب تذل و توکس ، مدید یم هک یزیچ اهنت اما . دنک
هدرک هن ال شیاهمشچ نورد هک دوب توکس نیازا

. DONYAIEدوب
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ثعاب ، دوب هدروخ مرس هب هک یا هبرض مناد یمن
اب هک یسرت و بارطضا همه نآ ای ، دوب میجیگ
یم . مدرک یم سح شرخآ یاه هلمج ندینش

طقف درم نیا . دیآ یمن رب شتسد زا یراک متسناد
هک دوب نآ زا رت هضرع یب ... لمع درم هن دوب نهد بل
و تسد ارچ مناد یمن اما ، دروایب مرس یی بال دناوتب

. دوب هداتفا هزرل هب روطنیا ملد

یب یاه بل هب توکس رد ردقنآ ، دوب هک هچ ره
شا هقهق یادص هراب کی هب هک مدرک هاگن شتکرح

. دنارپ اج زا ارم و درک رپ ار نیشام کقاتا
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193_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



هیکت ، دیشک هت هک شیاه هدنخ و دیدنخ هک بوخ
نوگشین و دش مخ . تفرگ نیشام رد زا ار شا

هک متشادن ان یتح نم .و تفرگ ما هنوگ زا یمکحم
... متسیاب شراک نیا یولج

ونیا یتشاد تسود یلیخ ... هزماب یولوچوک رتخد -

؟ هن یونشب

رد " چن " هب هیبش ییادصو تخادنا ورباو دش یدج
: دروآ

یرادن مارب وقباس تیباذج نوا هگید وت ... هن یلو -

... منک تلطعم ومدوخ ماوخب DONYAIEهک
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هبور هب ار شهاگن هک یلا ح رد و درک یهاتوک ثکم
: تفگ ، داد یم ، ور

وتیباذج نیا میا هگید سک چیه یارب راگنا هتبلا -

... ییاهنت زونه لا س هد زا دعب هک یتشادن

: درک کیراب ار شیاه مشچ

سول تارب هراد یدایز هک لیکو بانج نوا زج هتبلا -

و... ... هشیم

: تشگرب متمس هب و داد شک ار "و"

؟ هن هتینتان ردارب ... گنرف تاغوس نوا -و

.... مدادن ار شباوج

هک ییاج ات ؟ دوب هدروآ اجک زا ار تاع ال طا همه نیا
نازیم نآ بحاص هن دوب تفلک ندرگ هن متشاد ربخ

. درخب ار شزاین دروم تاع ال طا دناوتب هک تورث DONYAIEزا
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: دیبوک شیوناز رس رب ادص رپ و مکحم تسد فک اب

ممشچ زا ردق نوا ... هنک یمن میقرف لا ح ره هب -

باوخ * ریز هرارق تسین مهم مارب هگید هک یداتفا
... ینام ... لوپ ... هلوپ االن مهم نم یارب ... یشاب یک

؟ یمهف یم الت... کشم حالل

ار شتروص و داد ناکت ممشچ یولج ار شتسد
: دز هرعن متروص یوت دنلب یادص اب و دروآ کیدزن

؟ یه امک وت یریم ارچ ؟ ییاجک ؟ نم میک اب ... ولا -

تسد هب یارب ، مدوب هریخ نآ هب هک یا هطقن زا
: مداد وا هب ار مهاگن و مدنک لد ، زکرمت یمک ندروآ

؟ متفگ یچ یدیمهف -

؟ لوپ -

: دیشک ار ما هنوگ هرابود و دز دنخبل

ال... کیراب ... یشوهاب رتخد هچ -DONYAIE
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هفاضا مشوخان لا وحا هب هتفر هتفر مه هجیگ رس
بقع ار مرس متشادن قمر رگید یتح و دوب هدش

. مشکب

... هک مرادن یلوپ نم -

: دروآ رد ندرک هیرگ یادا و درک نازیوآ ار شیاه بل

... یریقف مولظم رتخد هچ ؟ یرادن لوپ -

تلا ح نیرت عیرس اب راب نیا و راب نیمدنچ یارب
هب هک درک هلمح متروص تمس هب شتروص اب نکمم
یش ال تم ما ینیب امتح ، مدیشک یمن بقع رگا منامگ

. دش یم

متروص یرتم یتناس دنچ رد تسرد هدرشف یکف اب
: تفگ

... هراد هک تنوج یدد -DONYAIE
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نآ رد اما ، دوبن شتقو ... مدرک هاگن شیاه مشچ هب
ثعاب هک ار یزیچ نآ و مدرگب تساوخ ملد هظحل

و گرزب رسدرد نینچ هب ار مدوخ شیپ لا س هد دش
ره اما . منک ادیپ ، مزادنیب یشزرا یب لا ح نیع رد

هن و تروص رد هن . مدرک یمن شیادیپ متشگ یم هچ
راشف همه نیا شزرا هک دوبن یزیچ شیاه مشچ رد

... دشاب هتشاد ار سرتسا و

؟ دوب هدش مگرم هچ نم شیپ لا س هد

؟ یدیمهف -

. مدیرپ اج زا شدایرف اب

هبزور هب ... دایز یلیخ ... دایز منوا ... ماوخ یم لوپ -

یدید یچ ره هنرگو ... هنک شدامآ وگب تنوج
هایس وتراگزور ... مناخ یتوت یدید تدوخ DONYAIEمشچزا
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، تفگ یم هک ییامک زا شدایرف اب راگنا ... منک یم
ات رس رد هک یفعض مامت دوجو اب . دوب هدروآ منوریب

شباوج مدرک یم سح مرس یاهوم یتح ، ندب رس
: مداد ار

... نداد تهب هابتشا سردآ ... بانج یتفرگ هابتشا -

بابک یوب هدنوشک اجنیا ات و هدز تلوگ هک ینیا
؟ یمهف یم االغ... ... هغ اال ندرک غاد یوب ... تسین

... رخ

... مدرک هراشا وا تماقو دق هب تسد ابو

ه یاملیف نوا زا یکی هن هتره رهش هن اجنیا -

یاپ هزیرب هرادن تفمای لوپ اجنیا یسک ... یدوویلا
منم هدش ادیپ هزات نوج یدد ... وت لثم ییوبای
جرخ وشرادنوراد ایدنه ملیف لثم تسین هرارق

... هنک شرتخد

: DONYAIEدیدنخ
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کوش تدش زا مدرک یم رکف مک مک متشاد ... اباب هن -

رکش ور ادخ بخ یلو ... یداد تسدزا وتملکت تردق
و دق یدنلب هب نوبز نومه اب ... ییایتوت نومه زونه

... هد یم تروق ور امدآ هک شراوق
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و دنابسچ مه هب ار شا هراشا و تسش تشگنا
هز زا ار شا هراشا تشگنا . تفرگ میناشیپ کیدزن
یمخز یناشیپ هب یمکحم هبرض و درک اهر شتسش

: دز ما

هن ییوت هنک یم هابتشا هک ینوا ... امناخ مناخ یلو -

... نک ناحتما ، هن یگیم ... نم

مدآ وروت شندرک ناحتما راب هی راگنا هرآ بخ -

هنوتب ندروخ کنخ بآ هگید لا س دنچ دیاش ... هدرکن
هب دیابن یمهفب و هنک ترادیب تیشوگرخ باوخ زا

سرد تارب لوا راب ارهاظ ... یچیپب نم یاپ و رپ
هرابود هک ندیباوخ سبح وت لا س دنچ هدشن تربع

... نم غارس یدموا

عدصم ، لا س دنچ نومه ارب ... لا خ وت یدز اقیقد -

تمارغ دیاب یکی ... ترضح ایلوا مدش DONYAIEتاقوا
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ور هتشذگ نادنز درس و کیرات هشوگ هک ونم ینووج
وت رطاخ هب ... تدوخ زج تسین یسک نوا و ... هدب
، مدنورذگ نادنز وت ومرمع ساالی نیرتهب هک دوب

... تفر متسد زا ممتسین و تسه ... چیه

رواب ؟ یرکف هتوک و قمحا دح نیا ات منک رواب ینعی -

اقافتا نیا همه رصقم هک یدیمهفن زونه هک منک
یاه هناهب ... یدوب رت شوهاب ال بق ؟ یدوب تدوخ
... یدرک یم روج هیقب ندرک هکلت یارب یرتهب

: دیدنخ

یم وت ... یبوخ وت االت... مک اب ... میهف .. اباب هرآ -

تسه هک هنیمه لا ح ره هب ... یمهف یم وت ... ینود
ملوپ نوا ... هرابود عورش هی یارب ماوخ یم لوپ نم
زا هنک یمن یقرف ممارب ... ینک یم روج مارب وت
ورای نوا زا ... مناخ یمام زا ... تنوج یدد زا ... اجک
یلیخ نم لا ح ره هب ... نداد ک* اب مدیاش ... DONYAIEهلیکو
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... ماوخ یم ولوپ نوا و مدرگ یمرب دوز

... ینیبب باوخ وت -

: دز ار شدوخ فرح و دنام درسنوخ

منک ومارکف مرب منم ... سرب ترفس هب ورب امش ال عف -

زا ینووج تمارغ هنوت یم اقیقد لو ردقچ منیبب
... هشاب نم هتفر تسد

یلیخ تراب نیا هابتشا ناوات مد یم لوق تهب -

... هشاب لبق زا رت نیگنس

... منک یم مایپ تارب وغلبم ادعب -

: درب هریگتسد تمس هب ار شتسد

... نوسرب مدیعس اقآ هبونم سالم ... هرذگب شوخ -

نیمه مزاب مدیم لوق و ... منوسر یم شاب نئمطم -

... هرایب اج وتلا ح هرابود DONYAIEدیعس
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زاب هشیش زا و دش مخ . تسب ار ردو دش هدایپ
: درک مهاگن رگید راب ، هدنام

هگید نم ... تسین یگنر یهایس زا رت باال هشاب تدای -

و لغش هن ، مشاب شنارگن هک مراد یا هچب و نز هن
وت یلو ... هتشذگ مرس زا بآ لا ح ره هب ... یا هدنیآ
هجو ... یشاب نوشنارگن یاوخب هک یراد ازیچ یلیخ
هدنب شنوج هب تنوج هک تنوج اکیچ ... تیعامتجا

یتاغوس شارب ونارهت لک لا مش یریم راب ره و
یاوه و یناور راشف دیابن هک تنوج نیتم ... یربیم

هتشذگ و تدیدج هداوناخ ... هنک هبرجت ور هدولآ
، ندیشک هنوش و خاش زا لبق مرظن هب ... تفیثک

... نمض رد ... ینک رکف رتشیب مکی هرتهب

: درک رو نآو رو نیا هب یهاگن

یم هگا ینزب گنز وردوخ دادما هب همز ال منک رکف -DONYAIE
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... تسوبوتا هب یسرب عقوم هب یاوخ

و تشاذگ هقیقش رانک ار شا طسوو هراشا تشگنا
: داد هلصاف

... دایز تزع ال عف -
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یم تخمز و دنلب ییادص اب ار ملیماف و مان یسک
یب راکفا ندرک اهر ییاناوت اما . مدینش یم . دناوخ

و امرس تدش زا مندب مه دیاش . متشادن ار مهت و رس
. متشادن ربخ و دوب هدز خی یتکرح یب

: داد مناکت یسک . مدینش ار ممسا راب نیمود یارب

... اه هئوت اب ... وه -

هداد میوزاب هب یگتشک ردپ رس زا راگنا هک یناکت
درک زاب مناوناز رود زا ار ، میاه تسد هرگ ، دوب هدش
نامه ددم هب ار شماجسنا همه هک راگنا مه منت و

. دش هلی ، هتشاد هرگ

دوب نامه ؛ مداد یم صیخشت شیادص زا ار کرتخد
نم هکنیا یب ار شدوخ ؛ دوب هدنامن مدای شمسا هک

، رگید رفن ود نآ ندمآ ات و . دوب هدرک یفرعم DONYAIEمهاوخب
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اما . دوب هدرک شدوخ لا م یباسح ار میاه شوگ
دوب نآ زا رت شوشغم نم نهذ اهتنم ... هن ار مساوح
. دشاب هتشاد دوخ رد ییاج مسا کی یارب یتح هک

زونه هک شیپ تعاس دنچ زا ار شنیکمن هرهچ اما
و دوب هایس هن ؛ متشاد دای هب ، دوب هدشن کیرات اوه
و هایس نایم رد یکی مه شیاه نادند . تشز هن

مهو دوب ابیز مه ؛ سکعرب . دندوبن رظنملا هیرک
رد ار یگرزب سمادآ اه ملیف لثم تسرد اما . فیرظ
یم ترپ تمس نآ هب تمس نیا زا و هتخادنا ناهد
یم ار نآ نکمم تلا ح نیرت نکدرخ باصعا اب و درک

، یشاب هلصوح رس رگا هک ردق نآ ؛ دوب نس مک . دیوج
ششیپ تعاس دنچ یاه فرح تباب تلد هک دش یم

. دوش بابک یباسح

: تفگ دید هک ار ما یشنکاو یب و هریخ هاگن

؟ زونه یباوخ -

... مدوبن باوخ
DONYAIE
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؟ تسین نازخ ایتوت تمسا هگم -

... مشاب هتفگ وا هب ار ممسا دوبن مدای

ار نآ هیاس طقف زیچ ره زا . مدید یمن قیقد
هراشا . ار شگنر و تایئزج هن و مداد یم صیخشت

هک یزلف رد یور کچوک هنزور نآ تمس هب شتسد
ار ، دوب مدوخ تسد فک زا رتگرزب یمک طقف دیاش

... مدرک لا بند

ام مسا ... میتسین ایتوت رفن هس ام زا مودک چیه -

صیقلب و زانهش نومه دح رد اه هراچیب تخبدب
زا ، ننکب ناوخب راکهاش یلیخ نوماباب هنن ... هشاب
رظن فرص رسبلگ و نوجمداب و مغلش مسا نتشاذگ

... ییایباسح دآ هیبش وت طقف اجنیا ... ننک

متسیس ارچ مناد یمن .... مه درس ... دوب کیرات اضف
. دندوب هدرک زاب هجرد نیرخآ ات ار هدننک کنخ

ربخ هچ هنزور نآ تشپ منیبن دش یم ثعاب DONYAIEیکیرات
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... تسا

و یبصع ؛ درک میادصرگید راب نز ، مبنجب مدوخ هب ات
... دنت

... منم -

اب کرتخد ضوع رد . مدینش روز هب مدوخ ار میادص
: تفگ نز یادص زا رت دنلب ییادص

... تساجنیا -

ایب وشاپ ؟ یدرُم ؟ یدیمن باوج ارچ ؟ هل ال شدوخ -

... نوریب

و زیت نحل زا هک دح نآ رد یتح ؛ دوب هدنامن یقمر
. موش ریگلد نز هنابدا یب تاملک

نامه مندش زیخ مین اما . موش دنلب اج زا مدرک تالش
منت همه هکلب ، هن میاهاپ ... نامه منت ندرک رگنل و
. تشادن ارم زا تعاطا رس و دوب هتفر باوخ

... درک مکمک و تفرگ ار میوزاب DONYAIEکرتخد
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... اینک یم راک یچ اجنیا یتفگن شرخآ -

ممشچ . مدروخ ولت ولت میاج رد یمک مداتسیا یتقو
مه زونه اما ، درک یم تداع یکیرات هب تشاد

شلا وس و مدرک رکشت . مدید یمن بوخ ار شتروص
مدرک یعس نز هرابود رشت اب . متشاذگ باوج یب ار
رد زا . رگید یتصرف یارب مراذگب ار فعض و شغ
مدش یدنمونت رومام هنیس هب هنیس و متفر نوریب

. دوب مرظتنم هدامآ یدنبتسد اب هک

بولج ار متسد و متشاذگ باوج یب ار شیاهرغرغ
یگرزب شخب راگنا هک یتنوشخ اب ار دنبتسد ات مدر
ولهپ دعب و دنک تفچ مچم رود ، دوب شتیصخش زا
تمس هب میوزاب نتفرگ اب و دریگب رارق میولهپ هب
. دنک متیاده دوب نامیور شیپ هک یریسم اهنت

، میدرک در ار کیراب و گنت یورهار ات دنچ مناد DONYAIEیمن
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، میدش فقوتم گنر دیفس هنهک رد تشپ هرخ باال ات
یورهار کی طقف ، مدش یم روبجم رگا اال متحا اما

دعب هک یروام تسد یور ، مراذگب رس تشپ ار رگید
هدزن فرح رگید هملک کی یتح ، مهاتوک هذخاوم زا

. مدنام یم ، دوب

هب و درک زاب ، نآ تشپ زا دورو نذا ندمآ زا دعب ار رد
تسد نامه اب شدوخ و داد ملوه قاتا لخاد

. دمآ ملا بند نم یوزاب هب هدیبسچ

. دوب هبزور خارف نامشچ ، مدید هک یزیچ نیلوا
هرگ ندب تشپ ار اه تسد . دوب هداتسیا قاتا طسو
کی . درک یم مهاگن نارگن و ریذپان یریس و هدرک
میوزاب دنب هک شتسدو رومام نیب ار شهاگن مه رود

. دنادرگ مچم رود دنبتسد و دوب

شدای راگنا ، درک مهاگن یروابانو تهب اب هک بوخ
هب ار شا هدز باتش و دنت یاهمدق دیاب هک دمآ
باترپ ملکیه تمس هب ار ششوغآ . درادرب متمس
بقع هب یلداعتم ان مدق شا هبرض تدش زا . DONYAIEدرک
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هدش هرگ یاه تسد و شدوخ شوغآ رگا و متشادرب
نآ زا رگید یات دنچ مناد یمن ، دندوبن منت رود هب شا

رگا هتبلا ؛ متشاد یم رب بقع هب دیاب ار اه مدق
یم روتکاف میوزاب هب روما هدش هلصو تسدزا

زا ار نآ ، دش یم هک دوب یا هقیقد دنچ هک ، متفرگ
. دروآ شباسح هب نم ندب یاضعا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تفج کی نایم مهاگن ، داد هلصاف ار شنت هک هبزور
یرگید تقو ره زا رت هریت شیاه یا هوهق هک هاگن

میاه هناش یور هبزور تسد . درک ریگ ، اناوخان و دوب
نارازه باوج رظتنم ؛ مناهد هب شمشچ و دوب

نآ رد و مدوب هراوآ میاه سح نایم . دوب شلا وس
ملا ح مداد یمن صیخشت . ناشیات دنچ ریگرد دحاو
هیقب باوج . مهدب ار هبزور باوج ات تسا روطچ

و ارچ متسناد یمن . متسناد یمن مه ار شیاه لا وس
هک متسناد یم اهنت . مدیسر اجنیا هب هک ، دش روطچ
نیا لمحت یا هظحل یارب ، رانک هب هبزور ، هظحل نآ رد

. متشادن مه ار مدوخ و ایند

هبزور تشپ ار شتسد و دش دنلب اج زا یتقو
دراذگب ار شیاه لا وس هک تساوخ وا زا و تشاذگ
شهاگن مه زونه ، اجنآ زا نتفر نوریب زا دعب DONYAIEیارب
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. تشاد ار لبق بیرغ یوب و گنر نامه

مه هملک کی یتح ، مدوب هدش دراو رد زا یتقو زا
هدز اهاضما هک مه یتقو ات . دوب هدماین منابز یور
نایم زا هقیثو دیق هب ات ، ارجا اه هتیلا مرف و دنوش
یفرح مه ، میایب نوریب ریگناج خرس یاهرجآ نآ

. مدزن

یاه نیشام هب ات دوب مز ال دق دنچ طقف ، رد زا نوریب
و یگنسرگ ددم هب هک ییاه مدق . میسرب هدش کراپ
و هتسهآ و نازرل ، منارگن و یش ال تم حور و یگنشت

. دندوب هاتوک

متسناوت ، دندش یط مدق دنچ نآ هک ینامز ، اهنت
هجوتم مه وا . . مهد صیخشت ار دادهب تماق

هدننار کمک رد هب ار شا هیکت . دوب هدشن ام روضح
بیج رد تسد . دوب هتخادنا اپ یور اپ و دوب هداد
هناد نایم رد مولعمان یا هطقن هب هریخ و تشاد

. دوب رکف قرغ تلا فسآ تشرد DONYAIEیاه
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زا دادهب یولج یتقو ؛ تفر یم هار ام زا رتولج دایص
؟" دش یچ " . دمآ نوریب رکف زا وا ، داتسیا تکرح

ندینش رظتنم . ام ندید اب دش نامزمه شنتفگ
و تشاذگ اج ار وا و دیهج اج زا ، دنامن دایص باوج
رت هدش لر تنک . دناسر ام هب ار شدوخ دنلب مدق ود اب

شهاگن بجعت تسناوتن اما . درک یم راتفر هبزور زا
دیاش . دنک ناهنپ مرازن لا ح و هرهچ ندید زا دعب ار
دوبن مولعم زونه هک یقافتا یارب تشادن راظتنا

نم اما . مشاب هتخاب روطنیا ار مدوخ ، هن ای دتفیب
نیا زا رتشیب هب یزاین ، مدوخ همه نتخاب یارب

مز ال . دوب یفاک مه شدح نیمه نم یارب . متشادن
ح هب ات ، دوش یهتنم یزغم گرم کی هب ، امک نیا دوبن

. متفیب گرم لا

؟ تدوخ اب یدرک راک یچ -

. جلف متروص الت ضع و ، دندوب کشخ میاه بل
مک ات مهد شیاه نارگن لیوحت یدنخبل متسناوتن
باق هک متشاذگ شیاه تسد چم یور تسد . DONYAIEدوش
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. دندوب هدش متروص

: متفگ یتقو

! مبوخ -

و رت شودخم مه شیپ یتعاس زا یتح میادص
میاه مشچ هب هیناث دنچ . دمآ یم رظن هب رت کشخ

درک زاب متروص درگ زا ار شیاه تسد دعب و درک هاگن
نایم دنمتردق و مکحم . دناسر مرمک تشپ هب و

. درشف شا هنیس هب ارم و تشاد مهگن شناوزاب
: مدینش ار شیادص ، مدوب ششوغآ رد هک روط نامه

... هشیم تسردزیچ همه ... ایسرتن -

و تفگ یم ندیسرتن زا طقف هک دوب بوخ ردقچ
. تخیر یمن مناج هب ار شیاه ارچ و اه ینارگن

اه هلیم نیا تشپ مراذب مشاب هدرم نم هگم -

یاه یگدنود تباب متعاس لهچ - یس نیا ... ینومب
... دوب الت کشم نیا و DONYAIEیرادا
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راهچ هس لقادح مدرک یم سح ... تعاس لهچ - یس
نآ یور و رومن و درس همخد نآ رد ار مرمع زا یلا س
. مشاب هدنارذگ وبدب و فیثک هتفر رد راوهز تکوم

ار مرمع زا لا س لهچ - یس مک ِمک هک یزیچ اما
هن و دوب همخد نآ یامرس و یرومن هن ، دوب هتساک

، دمع رس زا راگنا هک تکوم نآ ییوبدب هن و یکیرات
، داتفا یم قافتا اه یتشادزاب نتشاد هگن تکاس یارب
هب اردص لا ح زا یربخ یب و ینارگن ارم ناج . دوبن

. دوب هدناسر مبل

هب مه یدایز جایتحا . هدنراد هگن و دوب مرگ ششوغآ
اه لودج رانک اج نامه تساوخ یم ملد . متشاد نآ
نداد ناکت ، مدرک هک یراک اما . مباوخب شناوزاب نایم
و تیامح اما ، تفرگ هلصاف . دنک میاهر ات ، دوب منت

. دندنام میاهوزاب یور شا هنادرم یاه تسد یامرگ

رسپ و رد چیه ، هبزور و دادهب زج ایند رد مناد یمن
، ناش هرهچ زا هتشذگ هک دندش یم ادیپ DONYAIEیرگید
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اما ، هن ای دشاب مه هیبش دح نیا ات مه ناشراتفر
شا هرهچ زا ، دوب هبزور هیبش یدایز دادهب زیچ همه

یاه تیامح و شندرک تبحم هناردپ ات ریگب
. شا هناردارب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: درک زاب میارب ار بقع

تحارتسا مکی روخب یزیچ هی هنوخ میرب نیشب -

... نک

یا یتایح لمع ره زا شیب و اه نیا یود رهزا شیب
هن طیحم . متشاد ین ال وط شود کی هب زاین ایند رد
رد اما . دوب هدرک دب ار ملا ح هاگتشادزاب زیمت نادنچ
یم قافتا مرمک تشپ زا هک دادهب تسد تیاده ربارب

. مدرک تمواقم ، داتفا

... اردص ندید مرب ماوخیم نم ... دیرب امش -

باذع همه زا رتدب و . مدوب شگنتلد . مدوب شنارگن
مدرک یمن نامگ . درک یم ما یش ال تم تشاد نادجو
مارآ یرگید یاج مناوتب ، درک یم زاب مشچ یتقو ات

. مریگب

! ایتوت -
DONYAIE

M
AM

NOE



راک نیا هب ایند وت یزیچ ره زا رتشیب االن نک رواب -

... مراد زاین

متس هب یمدق و دش نیشام هدنام زابِرد لا یخ یب
: دمآ

... ایتوت یر یم لا ح زا یراد -

ور اردص ات ... نک رواب ... هینارگن رطاخ هب شمه -

... مباوخب منوت یم هن مروخب منوت یم هن منیبن

: دش نییاپ باال مرمک یور دادهب تسد

هتشادن رارق و مورآ ما هظحل هی زورید زا اباب ! ایتوت -

... هتفر رو نوا رو نیا دایص و نم هارمه مادم و
شندب زونه ... تیعضو نیا تسین بوخ شارب

منوا راذب هنوخ ایب ... هبیسآ ضرعم رد و فیعض
... هنک تحارتسا مکی هنوتب

هب مهاگن ، تفگ یم ار اه نیا دادهب هک یتدم مامت
مهاگن رظتنم و ینارگن اب حاال نیمه هک دوب یهبزور
شا هدز هکشخ یاه بل و درز یور و گنر . درک DONYAIEیم
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هب یاه مشچ . درک یم دییات ار دادهب یاه فرح
یب و تخس بش زا یکاح مه شا هتسشن نوخ

. دوب هدنارذگ هک دندوب یرارق

رپ نم ار نامنیب هدنام یقاب هلصاف مدق کی نآ
: مدرک هقلح شندرگ رود ار متسد و مدرک

... متخادنا رسدرد وت ونوت همه ... ونم دیشخبب -

: دنتسشن میاه فتک یور شیاه تسد

شاک ... ینم رمع وت ؟ هیچ رسدرد ... نزن وفرح نیا -

اما ، داتفا یمن قافتا تارب رسدرد نیا تقو چیه
... هشابن تهجوتم یلکشم ات مدب ممنوج مرضاح

ناوختسا یور ار شیاه تسد رتمکحم یمک شاک
هک یگتفوک نآ زا یمک دیاش ؛ داد یم راشف مفتک
هشوگ کی رد نتسشن زور هنابش کی زا رتشیب لصاح

ح نامه رد مه ار هاتوک باوخ نآ یتح ... دوش ، DONYAIEدوب
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. مدوب هدرک ، هدش هلا چم و هتسشن تلا

مشچ هب ار مهاگن نیرت نادردق و متفرگ هلصاف
: متخود شیاه

رضاح هک منودیم ... منونمم یلیخ یلیخ ... منونمم -

هنوخ ورب نم یارب حاالم افطل ... ینکب مارب یراکره
... نک تحارتسا مکی و

تمس هب درک متیاده شتسد اب و داد ناکت رس
: نیشام

... مایم تهارمه ... میرب ... سپ هشاب -

: مداد ناکت رس و مداتسیا میاج رس مکحم

هنوخ یریم وت ... مریمن اج چیه وت اب ... هن -

وت ات مایم تاهاب هنرگو ... ینکیم تحارتسا
ور اردص ات مدوخ ینودب دیاب یلو ... ینک تحارتسا

... مریگ یمن مورآ DONYAIEمنیبن
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مدرس ... ناتسرامیب وت متشاد انشآ ! ناج ایتوت -

... ننک نومربخ ، دش داجیا شتیعضو وت یرییغت
یرفن نیلوا یقافتا ره نداتفا ضحم هب ... شابننارگن

... همهفیم هک یتسه

: مدرک دادهب هب ور

عوضوم ... تسین یا هگید زیچ ره ای نیا عوشوم -

... شمنیبب دیاب ... نومیتسود و نم و تساردص دوخ

... تسین یزابجل تقو ! ایتوت -

: مدیرپ هبزور فرح نایم

... هنوخ ورب و نکن یزابجل سپ -

و ارهاوخ ... اجنوا یرب تمتسرفب اهنت منوت یمن -

نروخب تتسپ هب هگا ... نینابصع یلیخ شردام
... ننک تتیذا هنکمم

ثحب نیا رتدوز تساوخ یم ملد . مدوبن دنب اپ DONYAIEیور
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... دوش مامت

یتسود امدآ نیا اب رمع هی نم ... شابن نم نارگن -

متیذا ، نشاب تحاران مردقچ ره شاب نئمطم ... مدرک
... ننک یمن

ردام متسناد یم هک مدز یم یلا ح رد ار فرح نیا
کت یشوخان هظحل کی یارب تسا رضاح اردص

. دنزب لتق هب تسد و دنک نوکیف نک ار ایند شرسپ
و اه یهاوخ هدایز یلصا لیلد دیاش ال صا

دوب شردام راتفر نیمه مه اردص یاه یهاوخدوخ
، دزودب مه هب ار نامز و نیمز وا یارب دوب رضاح هک

. دناسرب شا هتساوخ هب ار اردص اما

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: دیشک یراب ترسح هآ هبزور

امدآ ، هشاب نویم رد مدآ نازیزع و عفانم یاپ یتقو -

حاال ات لصا یچ ره و ندیم تیهام رییغت مد رد
ینوا زا رت نس مک ... مرتخد نراذ یم اپ ریز ونتشاد

... یشاب هدرک هبرجت ونیا هک

... مراد لوبق -

نتشاذگ اپ ریز نیمه زا یزراب هنومن اردص دوخ
. دوب شدوخ لوصا

یلیخ نم ... یایب مهارمه وت هک ماوخ یمن مزاب یلو -

مشکب بآ زا وممیلگ ییاهنت متفرگ دای هک هلا س
... مدوخ مایمرب شسپ زا ... DONYAIEنوریب
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ترانک مترمع هیقب یراذب یاوخ یمن نیمه یارب -

؟ مشاب

هچنآ زا رگید یروط مفرح تفگ یم شا هدزمغ هاگن
دراو ییوجلد رد زا . هدش ریبعت ، هدوب مرظن دم هک

: مدش

هزاجا هک دوبن منیا مروظنم ... متشادن یدب روظنم -

یدوبن وت هگا هک هنیا زج هگم ، یشاب مرانک مد یمن
؟ دیشک یم لوط انیا زا رتشیب مندموا نوریب دیاش
ردپ طقف وت ... یتفیب اپ زا منک لوبق منوت یمن طقف

... نیبب ونیا نارگن یامشچ ... یتسین نم

ب ار شیوربا هگنل دش ثعاب هک دوب دادهب هب ما هراشا
... دزادنیب اال

هیلک نوا ... تنارگن هداوناخ و ردام و ردپ زا میرذگب -

ینادردق و تبقارم شزرا مرظن هب ، هتنت وت هک یا
شنوج زا وت یارب ترهاوخ ... هراد ور DONYAIEیرتشیب
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ره ای ، نم رطاخ هب هک تسین شقح نیا ... هتشذگ
نیا ات شارب هک یا هجیتن هب یا هگید زیچ ره و سک

تیولوا دیاب تیتم سال ... هسرن هدرک یراکادف دح
... هشاب تلوا

... یتابجاو بجوا وت االن ... وت هزادنا هب هن -

؟ نینک ثحب بش ات اجنیا نیسیاو هرارق -

نآ ات هک تفر یدایص تمس هب نام هس ره هاگن
هک ، دوب هداتسیا تماص و هدرک توکس ردق نآ هظحل
. مدوب هدرک شومارف ار شروضح لک هب یکی نم
یمن ، ییاج هب نداد هیکت نودب راگنا هک هشیمه لثم
یساش نیشام هنت هب ار شتسد کی ، دتسیاب تسناوت

و دوب هدرک شنت نوتس ار نآو دوب هداد دادهب دنلب
. دوب هتشاذگ شراولش بیج لخاد ار شرگید تسد

مرب یم ور یتوت منم ، هنوخ ربب وتاباب وت دادهب -

... هنیبب ور DONYAIEاردص
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****************

... دشن اج اج کی یلبق تسپ وت هک یتسپ هچمین

؟ ایآ نیتسه نوتدوخ بقارم یلیخ ؟ نیبوخ سالم...
... افطل نیشاب

؟ مینزب فرح

نیا زا راک ... یهاوخ ترذعم مدموین مبوخ ناتسود
و ... نوتیروبص زا منک رکشت مدموا ... هتشذگ افرح

ان روط نیمه کال نیا زا دعب هنکمم شتسار مگب
یگدنز زا یا هلحرم وت هنافساتم ... مرب ولج DONYAIEبترم
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نیا زا رتشیب منوت یمن یلیخ اعقاو هک ، مراد رارق
مروظنم اموزل هتبلا ... مراذگب تقو نتشون یارب

اعقاو یاه تیلوئسم یرس کی ... تسین الت کشم
منک یم یعس مراد ور اه لوحت و اه تالش و ریطخ

. منوسرب ماجنا هب

ربخ ، مدرک یم عورش ونامر یتقو هگا شتسار
شعورش ، دروخ مهاوخ رب ازور نیا هب هک متشاد

ندرکن اهر همین یارب ملیلد اهنت مه االن ... مدرک یمن
الم... سلا و نییامش طقف و طقف و طقف ناتساد نیا
یارب یمیمصت یتح هن و مراد یدیاع هن لا ناک نیا زا

راتساوخ هک یرشان هس ره هب نم ) نامر و لا ناک
میمصت زونه " باوج ، ندوب نامر نیا داد رارق

زا یکی اقیقد االن لا ناک نیا ...( مداد " متفرگن
شیدیاع اهنت و ... هماهسرتسا و اهینارگن و اه هغدغد

...( تسین مه یزیچ مک هک هتبلا ) تساهامش یتسود

یارب یزکرمت هک مریگرد و غولش ردقنوا اهزور DONYAIEنیا
M
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دهاوخ نیا میعس همه هک هتبلا ... هنوم یمن نتشون
منکب نتشون یارب ومش تال ور هتفه رد زور ود هک دوب

میگدنز زا هلحرم نیاوت هک هداد نوشن هبرجت اما ،
و ترچ نتشون زا ... هدیمن رمث ماه تالش مه شمه
هک هص خال ... دایمن مشوخ مه اوتحم یب یاه ترپ
دهاش مه دعب هب نیا زا هنکمم ، متفگ هک روط نومه

شهاوخ لوا هلهو وت ... دیشاب نم یاه یمظن یب
رای و نوبرهم و روبص هشیمه لثم هک منکیم

هدرخو رازه 17 نیا هک هنیا مداقتعا هک هتبلا ) دیشاب
دوجو اب مه زونه هک نتسه یعقاو یاهارمه رفن یا
مود هلهو رد ...( ندنوم مرانک یمظن یب همه نیا

مدوخ هفیظو ، دااااااایز یگدنمرش زاربا نمض
نوا یمظن یب لمحت رگا ات ، منک نوتربخ هک متسنود

نیرتمک هب درک مهاوخ یعس ) هتخس نوتارب ردق
، نیرب لا ناک زا نییاوخب هک ( هشاب نکمم نازیم
نوتربخ تیاهن رد و ... نیریگب ونوتمیمصت نینوتب

یدعب نامر ، منکن در ومیگدنز زا هلحرم نیا ات هک منک
مهاوخن عورش مراد شتسود یلیخ هک دنچ ره DONYAIEور
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هب دیشک دهاوخ لوط ردقچ منودیمن و ...... درک
... نم طیارش ندیسر تابث

متسود مزونه هک نیهام ییییلیخ ، هکنیا رخآ رد
یمن هک تسین لیلد یب ... نیسریم وملا ح و نیراد

... مشب نوتلا یخ یب منوت

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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، هدز مقر شدوخ یارب یا هنیشیپ هچ متسناد یمن
، دوب هک هچ ره . دوب تجح همه یارب شفرح هک
دوب یفاک . تسشن یم شتآ یور ، بآ نوچ شفرح
هک یزیچ هب ات ، دنک لدبو در هاتوک هلمج دنچ طقف

زا نئمطم ییاه مشچ اب هبزور و ، دسرب تساوخ یم
. دنامب مرانک وا لقا ال مهد هزاجا دهاوخب نم

و مدوب هتسخ . مدیمهف یمن ار ینارگن همه نیا لیلد
. دوش مامت ناشیاه فرح مدرواین تقاط ؛ رارقیب
یمن مهاگن مه زونه هک ییوا نیشام هب ار مدوخ

. مدش راوآ هدننار کمک یلدنص یور و مدناسر ، درک
لد یوت ار شتخر ناتسمز راگنا اما ، دوب مرگ اوه

ار میاه تسد . دوب هدرک نهپ میاه تشگنا رس و نم
مدش عمج مدوخ رد ، دش یم هک ییاج ات و مدرک لغب
نم هک حاال هک ییوا هب ... متخود مشچ اه نآ هب DONYAIEو
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و دمآ یم رظن هب رت گنرمک شمخا ، مدوبن اجنآ
. دوب هدش زاب شقطن

هکرعم نیا طسو هک دوب هچ تبیصم نیا مناد یمن
هاگن نارگن تقو االن اعقاو ؛ دوب هتفرگ ار منابیرگ

؟ دوب ندوب وا هدروخ هرگ یاهوربا و درس

مغر عال و درشف ار شتسد و درک زارد تسد ، دادهب
رب یا هسوب هرابود ، ناملبق هقیقد دنچ یظفاحادخ
تشپ و درک ممیدقت رود زا و تشاک شناتشگنا رس
تسود یاه تیمیمص زا هاگن یتقو . تسشن لور
تسد هبزور ، متفرگ دادهب هدننک مرگلد و ینتشاد
رگید تسد اب و هتشاد هگن شتسد نایم ار دایص

یبو هاگ یاه هاگن زا . دوب هتفرگ ار وا جنرآ هنامیمص
شرافس دراد هک دوب حضاو رپ ، تمس نیا هب شهاگ

. دنک یم ارم

ناکت تسد زا دعب و داد تیاضر مه هبزور هرخ باال
یب هظحل ره . تسشن دادهب رانک نم یارب DONYAIEینداد
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هدیشک لوط هاتوک هقیقد دنچ طقف . مدش یم رترارق
یارب اما ، دنوشب نیشام راوس دادهب و هبزور ات دوب

هاگتشادزاب رد هک ییاه تعاس همه هزادنا هب نم
یتقو هک ردق نآ . دوب هتشذگ تخس ، مدوب هدنارذگ

، ناشنتفر اهنت هن و هداتسیا بیج رد تسد دایص
متقاط رگید ، درک یم اشامت مه ار ناشندش رود هکلب

... دش رس

هاتوک یلیخ . مدناسر قوب هب ار متسد و مدش مخ
یریسم رس زا تسد وا ات دوب یفاک نیمه و مدز قوب
نامه . درادرب دوب هدش وحم نآ رد دادهب نیشام هک
دنچ یارب و دیخرچ ، تشاد بیج رد تسد هک روط
شیاه مدق ، داتفا هار یتقو . درک مهاگن هاتوک هیناث
تسد . دندوب باتش یا هرذ یتح دقاف و هنینامط اب

و دننک ظفح ار ناشعضوم دنداد حیجرت مه شیاه
. دنیاین نوریب ناشهاگیاج DONYAIEزا
M

AM
NOE



هک یتیعقوم نیرتدب رد مه نآ ؛ درک یم یزاب تشاد
اشامت توکس رد ار شندش راوس . دروآ ریگ دش یم

وا زا ار مهاگن ، مورب رد هروک زا هکنیا زا لبق . مدرک
یاه هناوج هب ؛ مداد ور هدایپ شرفگنس هب و متفرگ
ور هدایپ فک یاه کییازوم زرد الی زا هک یکچوک

. دندوب هدروآرب رس

و ور هدایپ شرفگنس زرد نیب نم شاکنک اما
یلو دش مامت هزات و مرن یاه هناوج نآ یتخسرس

... هن وا توکس یزاب

هک متسناد یم مدوخ قح و تشاذگ یمن مرورغ
ال صا . مسرپب ار شا هرخسم راتفر لیلد مهاوخن

... تشادن دوجو یلیلد

هریگتسد ... وا زا هار ندرک ادج ؛ دنام یم هار کی اهنت
ندش زاب کیت یادص ارهاظ و . مدرشف و متفرگ ار رد
وا توکس هزور نتسکش یارب مز ال مرها نامه رد

. DONYAIEدوب
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؟! اجک -

هس - ود یهجوت یب هب دوب یشنکاو ، میهجوت یب
زا نوریب میاپ کی ؛ دوب هدرک ملیمحت هک یا هتعاس

، مندش هدایپ عنام و تفرگ ار میوزاب هک ، دوب نیشام
. دش

و وا تسد هب یزیت و دنت هاگن و مدناخرچ ندرگ
زا رت شکرس شهاگن . متخادنا شتروص هب سپس

. دوب نم هاگن

... افطل نک لو ومتسد -

. دوب هدربن مهاگن یوب و گنر زا ییوب چیه منحل
. یگتسخ ایند کی و ... مشخ ات تشاد سامتلا رتشیب

؟ یرب یاوخ یم اجک -

؛ درب یم رس هب یلبق عضوم نامه رد زونه وا اما
... یبصع تدش هب و درس

: مدیدنخ ... دوب هتفرگ ما DONYAIEهیرگ
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مریم یدینش لبق هقیقد دنچ اال متحا هک روط نومه -

... مدرک شراکان مدز هک ینوج همین مدآ ندید

. درک مهاگن توکس رد

! دایص -

اهنت میاه مشچ هب هریخ هاگن و توکس مه زاب
یگنتلد شهاگن زا . تشاد میارب هک دوب یباوج

یزیچ ؛ دوب نیب نیا یزیچ اما . درک یم شووارت
... یگنتلد زا رتگرزب

ینابصع ردقنیا یچ زا . هیچ اراک نیا منود یمن -

یا یزاب نیا هلصوح هن و تقو هن نم یلو . یتسه
. مرادن ور یتخادنا هار هک

... وت ... یزاب -

فیلکت بال نوریب نآ متسار یاپ متشاذگ و مدیخرچ
: متشاذگ شگرزب چم یور تسد . DONYAIEدنامب
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... یزاب نیا اهنت هن -

و دوب یزاب نم رظن زا . مدرک دیکات " یزاب " یور
... سب

ملا ح ... مرادن مه ور یا هگید زیچ چیه هلصوح -

هلصوح ... مرادن ممدوخ هلصوح یتح هک هدب ردقنوا
... ما هدنز زونه و مشک یم سفن مراد زونه هکنیا
یلو ... مرادن ال صا هک ور وت یامخت و مخا هلصوح

... هرتدب منم زا وت لا ح ارهاظ

: مدرک دراو شچم هب یراشف
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... سپ -

. مدرک یهاتوک ثکم

رت هن ال قاع نومندش ادج مه زا اج نیمه مرظن هب -

. هشاب

لقادح ؛ تسین اجنیا شساوح هک دوب حضاو رپ
نانچمه میوزاب اما . تشادن ار نآ زا یگرزب شخب

. دوب شممصم یاه تشگنا نایم

! دایص -

... دورب رد متسدزا هک تفر یم تشاد نم لر تنک و

هبرض ، دوب ریسا شدوخ تسد رد هک یتسد نامه اب
: مدز شا هنیس هب یا

مگ یم مراد ؟ ومادص یونش یم ! هکیترم مأوت اب -DONYAIE
M

AM
NOE



... یدرک باختنا یزاب یارب ور یدب تقو

شا ینیب یاه خاروس ندش خارف . تسب مشچ
هب یتسد . دوب شدوخ لر تنک یارب شش تال زا یناشن

اب ، لا ح نامه رد یمک و دیشک شگنررپ شیر هت
، دوب هدنام تباث شبل یور هک یتسد و هتسب مشچ

. دنام

هلصاف یلبق لا ح زا حوضو هب ، درک زاب هک مشچ
. دوب هتفرگ

یم رس هب مدوخ یلبق یاوه و لا ح رد زونه نم اما
: مداد رادشه . مدرب

... نک لو ومتسد -

... ایتوت میر یم مه اب -

: مدز لز شیاهمشچ هب ممصم

... مایمن اج چیه وت اب نم ... میر یمن ... هن -DONYAIE
M
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تبقارم مداد لوق هبزور هب نم ... ایتوت یایم -

... مشاب

؟ منیبب دیاب ویک یشاب مبقارم وت ماوخن نم -

مدب تلیوحت میرب ... یاوخ یم وت روط ره ... هشاب -

... تم سال هب ور ام و ریخ هب ور وت شدعب هبزور هب

ارچ ... متسین مه یتسپ هتسب ... متسین هچب نم -

و تسیب نم ؟ نیمهفب نییاوخ یمن نوتمودک چیه
مرس میی بال چیه و مدوب امش نودب لا س تفه

... دموین

میوزاب هب یکچوک راشف و درک هاگن میاه مشچ هب
: دروآ

یدوب اهنت لا س تفه و تسیب مدیهف ... بخ هلیخ -

... ورد نوا دنبب حاال

... نزن داد نم رس -

... ورد دنبب ... ایتوت مدزن داد ترس نم -DONYAIE
M
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... هدن روتسد مهب -

هتسهآ ییادص و ، درشف یم مه هب هک ییاه نادند اب
: دیرغ

! ایتوت -

متشاد غارس مدوخ رد هک ار ییادص نیرتدنلب
: مداد شناشن

؟ هیچ -

: تشاد هگن نییاپ نانچمه ار شیادص

؟ بخ ... مینکن یزاب مه ناور اب ایب -

. منزب راز متساوخیم یگراچیب زا

وط یدعب دنخزوپ ... رگید یدنخزوپ و ... مدز دنخزوپ
لیدبت اهدنخزوپ نآ روطچ مدیمهفن و ... دشرت ین ال

. دندش ین ال وط یا هدنخ هب

: درک میادص

! ایتوت -DONYAIE
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رد ار یتخس یلیخ ِزور ود . مداد همادا مندیدنخ هب
. مدوب هدنارذگ هاگتشادزاب

: درک میادص رتدنلب

! ایتوت -

ار مبل ندروخ کرت و مداد شک رتشیب ار میاه بل
هبل ارادص . منک هیرگ تساوخ یم ملد . مدرک سح
. دوب نم ریصقت نیا و ؛ دوب هداتسیا گرم هاگترپ

: دز دایرف

... دنخن -

مکشخ یاه بل . متسب ار مناهد هک دز دایرف یروط
... مدندناجنر

، دوب هتخیرورف ممشچ هشوگ زا هک ار یکشا هرطق
. مدرک کاپ یتنعل گرزب ضغب نآ DONYAIEهارمه
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تقو االن ... کدرم مگیم ونیمه راد منم هتعاس هد -

... نکن یزاب نم ناور اب ... تسین یزاب

تقو کشا هرطق تمس هب ؛ دروآ شیپ ار شتسد
... دوب هداتفا ورف مرگید مشچ زا هک یربوربآ سانشن

.. مدز شتسد ریز

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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راب . دمآ رتولج مه زاب شتسد . درکن شوگ ار مفرح
. مدز نآ ریز رگید

... نزن تسد نم هب متفگ -

دن بزونه هک ار یتسد ، هریخ یهاگن اب و توکس رد
ار متسد چم راب نیا و درک زاب تشاد نم یوزاب
متروص یور زا ار کشا هرطق نآ هرخ باال و تفرگ

رگید کشا نآ متشادن تسود . مدیشک تلا جخ . دودز
، موش شعنام تسناوتن مهاوخن متسناد یم هک ار

نز . مدنادرگ ور هدایپ تمس هب ار متروص ؛ دنیبب
. درک یم نامهاگن روبع لا ح رد یناوج

زا تسد ، دندش شمرگ ناتشگنا راتفرگ هک ما هناچ
ناج نز یاهشفک ریز زا راب نیا هک ییاه هناوج رس

. متشادرب دندوب هدرب رد هب ملا س

ات دوبیفاک میارب ، دوب هداد نم هب هک یهاتوک DONYAIEنامز
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هب ار میاه هیرگ و منک روج و عمج ار مدوخ مناوتب
تحار لا یخ اب سپ ؛ مزادنیب ییاهنت تقو هب ، قیوعت

هاگن هک روطس نامه . مدرک لمحت ار شا هریخ هاگن
: تفگ ، دوب هتشاد هگن میاه مشچ یور ار شا هریخ

... ماوخ یم ترذعم -

. مدیشکن سپ ار مهاگن

... هزوسب نم هساو تلد هدرکن مز -ال

کمدرم ندرک خاروس دصق نانچمه شیاه مشچ
: تفگ یتقو دنتشاد ار میاه

... هزوس یمن ما هرذ هی یتح -

هتسب تخب شهاگن زا هرابکی هب هک یمشخ نآ سپ
؟ دوب هتفر هچ یارب دوب

؟ ینک یم یهاوخ ترذعم تتاوما ریخ سپ -

: داد ناکت رس و درک مهاگن هریخ روط نامه

داوخ یم ملد ردقچ االن ینک روصت ینوت یمن -DONYAIE
M
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... تمنزب

مه ، دوب هدز همیخ شهاگن رد هرابکی هب هک یرهم نیا
دروآ یمرب رس شدوجو زا هک یمسیداس نآ هجیتن

؟ دوب

یم یچ ینیبب ات راذب تلد الالی هب یل یل مکی -

... هش

: تخادنا باال ار شیوربا هگنل

؟ هشیم یچ -

ور ینز چیه ور ندرک دنلب تسد سوه ، یراد رمع ات -
... ینک من

نز هیور ندرک دنلب تسد سوه منکب طلغ نم -

... منکب

و مدیشک نوریب شفلا خ تسد نایم زا ار متسد چم
: متفگ

طلغ هنکیم سوه نیا هک یدرم ره ... اقیقد -DONYAIE
M
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... هنکیم

ما یناشیپ تمس هب شتسد راب نیا . داد ناکت رس
تسد نآ . مدرک بیقعت ار شتسد مشچ اب . تفر

یرتچ ؛ دور یم اجک و دنک یم هچ تسناد یم بوخ
هب ات دز رانک ار ما هدش برچ و هتخلش و دنلب یاه
مخز دای هزات مه مدوخ . دیسر تساوخیم هک یزیچ

ار مخز یور شتشگنا . مداتفا مرس یور گرزب ابیرقت
. درک سمل

دنلب تسد سوه هک یدرم ره هنکیم طلغ ... هرآ -

... هنک یم نز هی ور ندرک

، دوب مخز هب شتشگنا دروخرب لصاح هک یدرد
. مشکب بقع ار مرس دش ثعاب

؟ هنک یم درد -

یگرزب شخب دیاش هک مدوب هداتفا رکف نیا هب هزات
ریصقت ، ما هدرک لمحت تدم نیا رد هک یدردرس DONYAIEزا
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. دشاب هدوب مخز نیا

: متفگ

... هن -

ود ره اب حاال و دز رانک ار میاهوم یمک طایتحا اب
: درک یسراو ار مرس شناتشگنا رس و تسد

... هدوب مز ال هیخب -

منادب و منک شا یسراو مدوب هدرکن تقو یتح
... هن ای دراد مز ال هیخب

... تسین یزیچ -

؟ ینئمطم -

... موهوا -

ترس دیاش ... هنکب یهاگن هی رتکد تمربب لوا راذب -

... هشابهدروخ هبرض

. دز هیخب هشب زونه DONYAIEدیاش
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... تسین یزاین --

یم و مداد یم هبزور نوشن ومخز نیا دیاب مدیاش --

... نوا تسد تمدرپس

... نکن دیدهت ونم -

؟ دوب دیدهت نیا یاجک -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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سک چیه ینود یم بوخ ... راذن متنم ، هتنم هگا -

چیه هن و هبزور هن ... هنک مراداو یراک هب هنوت یمن
... هگید سک

: درک مخ رس

... تنعل شرکنم رب -

: مدرک ظفح شمشچ هب ار مهاگن

... داب شیب -

تسناوتن اما ؛ درک تمواقم ... مدوب هدرکن یخوش
ی هریخ هاگن نآ هرخ باال ، دمآ شک هک شبل . ددنخن
هب یهاگن ولج هشیش زا . دنک مهاگن زا ار شنیگنس

تیعضو هب و نم هب ار شهاگن هرابود و درک نابایخ
. داد ما هرخسم و هدننک هتسخ

... دنبب ورد وت ایب -

بال و قلعم یاپ . متخادنا نوریب هب یهاگن DONYAIEددرم
M

AM
NOE



. متسبن ار رد اما . مدیشک نیشام لخاد ار مفیلکتا
و . مداد ژ اسام ار منار هلا شک هدمآ شک یاه هچیهام

: متفگ ندرک رکف یتخل زا دعب

و اوعد و مخت و مخا نودب ینوت یم یگیم ینعی -

ندید یربب ونم هگید زیچ کی رازه و دیدهت و تنم
؟ اردص

و نامرف یور شتسد کی ، مدنادرگرب ار مرس یتقو
نداد تکرح هدامآ و دوب هدند یور شرگید تسد

. نیشام

ناکت رس بناج هب قح و هنراکبلط ، شهاگن باوج رد
. درک هراشا رد هب وربا اب و تفگن یزیچ . مداد

: مداد همادا

... مش هدایپ هک وگب االن نیمه ، هن هگا -

: درک هراشا رد هب DONYAIEهرابود
M

AM
NOE



تکرح لا ح رد نیشام زا مد یمن لوق تهب هنرگو -

... مشن هدایپ

: دمآ رد شیادص هرخ باال

ورد دنبب ... یا هناوید ردق نیمه اقیقد منود یم -

... وگب تدوخ لیاضف زا رتمک

. متسب ار رد

... نزن داد نم رس متفگ -

: تفگ کراپ زا جورخ لا ح رد

؟ یدش سول ردقنیا یک وت ... مدزن داد -

... هدن مروتسد -

: داد روتسد

... وتدنب رمک دنبب -

. منک ادیپ ما هناش یارو زا ار دنبرمک ات مدیخرچ DONYAIEیمک
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و تفس نیمز یور ین ال وط نتسشن زا مندب ی همه
. درک یم درد رومن

حیضوت تزورما هناگ هچب راتفر دروم رد دیاب -

... هتفر مدای نکن رکف ... یدب

شناهد زا ، دنزب تساوخ یم هک یفرح متشاذگن
.... دوش جراخ

زاب وشامشچ اردص یتقو ... متشاد هلصوح یتقو -

... دش بوخ همه لا ح یتقو ... درک

. دش تکاس

هب ار مهاگن . مداد هیکت یلدنص یتشپ هب ار مرس
. مداد نابایخ فک طوطخ

شاک . درک یم زاب ار شیاه مشچ رتدوز اردص شاک
روهام شاک . دش یم تسرد رتدوز اهر تروص

یم بوخ نام همه لا ح شاک . دش یمن اهر قشاع
چیه هک اج نامه هب ؛ ددرگرب بقع هب نامز شاک . دش
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نامه رد همه و . دشاب هداتفین اه قافتا نیا زا مادک
نامکچوک یاه یداش و اه مغ اب هک لا ح نامه ، لا ح
نآ زا یکی رد شاک یتح . مینامب ، میدوب مرگرس
هیناث یتح رگید و دنکب تسیا روآ تلا سک یاهزور
رگید ، دش یم تسرد زیچ همه رگا . دیاین ولج یا
... مدرک یمن هلگ یروآ تلا سک زور چیه تباب

مینزب فرح مکی دیاب یلو ... یتیذا منود یم -

... ایتوت

یم هک دوب ییاهراک نیرت تخس زا یکی راک نیا و
. مهد شماجنا دیاب متسناد

... داوخ یم ومنامام ملد -

سح ار شهاگن ندیخرچ اما . دوب ور هبور هب مهاگن
هک روط نامه ار مرس ، دش ین ال وط هک شهاگن . مدرک

شتمس هب ، تشاد یلدنص کتشلا ب هب DONYAIEهیکت
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: مدنادرگرب

؟ هیچ -

: داد ناکت رس -

... نیتم یگ یمن تردام هب منیبیم هک هراب نیلوا -

مهاگن . دوب نادرگربرود هب شساوح و دوب هتشگ رب
. مدنکن شتروص زا ار

... ماوخ یم ومنامام نم ... ماوخ یمن ونیتم نوچ -

. درک مهاگن . دوب هدش غراف ندز رودزا

... مشب میاق شلغب مرب ماوخیم -

یور زا ار مدرس و لا ح یب تسدو دمآ شیپ شتسد
. تشادرب میوناز

... مسرت یم -

ییاهتنا یاهدنب یور یا هسوب . درب باال ار متسد
؛ متشادن ار شلا ح . مدرکن تفلا خم . دز مناتشگنا

، دتفیب نیا زا دعب دوب نکمم هک ییاه قافتا هب DONYAIEیتقو
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تخل ناج یب تشوگ هکت کی لثم ، مدرک یم رکف
شیاه مشچ ارادص هک یزور زا مدیسرت یم . مدشیم

... مه شدعب یاه قافتا زا . دنکن زاب ار

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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اجکان رد شساوح و دوب رکف یوت . شمدید رود زا
و ریپ ؛ شمدید یم بوخ نم اما . دید یمن ارم . دابآ

. متشاد دای هب هک ینامز ره زا رت DONYAIEرتروجنر
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مه دایص . مداتسیا ، مبلق خلسم هب هدنام مدق دنچ
یم مهاگن هناش یارو زا . مدناخرچ رس . داتسیا مرانک
هتسخ و هدیکت نز دروخرب زا هن . مدوب هدیسرت . درک
زا هن و . دوب هتسشن راوید رانک یلدنص یور هک یا
رارق هک یدروخرب ای . مونشب دوب رارق هک یزیچ ره
متحا و وس مک یاه مشچ هب ندرک هاگن زا . منیبب دوب

... مدیسرت یم َشَرت اال

رگا اال متحا ؛ شیاه مشچ هب ندرک هاگن ، دوب تخس
اما . مدرم یم یگدنمرش روز زا ، مدرک یم ار راک نیا

: متفگ دایص هب ور

؟ یاین هش یم -

کال متسد زا . درک هاگن ارم فلا خم تهج . دنادرگرس
لبق تفلا خم . داتسیا میور هب ور و دیخرچ . دوب هف

. دوب هدش یراج شیاه مشچ یور ، شنابز زا

: مدرک DONYAIEسامتلا
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... منک یم شهاوخ -

شباجم . تخود میاه مشچ هب ار شددرم هاگن
: مدرک

داوخب رگا یتح ... هراد مندرگ هب یردام قح نز نیا -

... هنزب بیسآ مهب هنوت یمن ،

هراشا شتمس هب تسد اب . دزرلن میادص مدرک یعس
: مدرک

هک هییامدآ هیبش نزریپ نوا ؛ وگب وت ... نک شاگن -

؟ ننزب بیسآ یسک هب ننوتب

وا هک اجنآ ، شرس تشپ هب و داد شنت هب یخرچ مین
نودب و درک شیاشامت یمک . درک هاگن دوب هتسشن
. داد ناکت رس ، دریگب وا زا ار شهاگن هکنیا

: تشگرب

... هشاب -

: درک هراشا مرس تشپ ییاج DONYAIEهب
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... مترظتنم هفوب وت -

... نونمم -

. دوب هدرکن کرت ار شیاه مشچ مه زونه دیدرت اما

... مد یم لوق ... ایتوت هش یم تسرد زیچ همه -

ار ینز متسناوت یمن ، دوب هداتسیا میور هبور هک حاال
، دوب هتسشن هایس کاخ هب نم یاه تسد اب هک

. منیبب

... هنک ادخ -

یم ملد هک ، دندوب نئمطم ردق نآ شیاه مشچ
یم یسک ره زا رت بوخ اما . منک رواب تساوخ

هک اهراک هچ ، دریگب شا یزاب یتقو راگزور متسناد
. دنک یمن مدآ اب

؛ دیشک ممشچ ریز ار شتسش و دروآ باال ار DONYAIEشتسد
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دنب کی هزادنا هب اال متحا حاال متسناد یم هک اجنآ
. هتفر دوگ تشگنا

لا ح زا هکنیا زا لبق و یشابن هدند هی ردقنیا شاک -

... یروخب یزیچ هی ، یرب

شش تال مه ریسم لوط مامت رد . متخادنا نییاپ رس
مه حاال . مروخب یزیچ ات دنک میضار هک دوب هدرک ار
دوب هدنامن یزیچ . تخادنا یم ار رخآ گنس تشاد
هاگن ار اج ره هک یمادام اما . دنک میاپ هلک یگنسرگ
تشپ زا هک ینوخ و اردص تروص ریوصت ، مدرک یم
متسناوت یمن ، دوب اجنآ ، تخیر یم نیمز یور شرس
هک یتقو ات هن لقادح . مهد ورف همقل کی یتح

. مدید یمن مدوخ مشچ اب ار شندیشک سفن و اردص

... منوت یمن -االن

مدق کی اب ، دنلب سفن کی زا دعب و درک مهاگن یمک
. تفر رانک مهار رس زا ، تسار DONYAIEهب
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رانک یزلف یاه یلدنص تمس هب ار منازرل یاهاپ
. دوب رکف یوت زونه . مداتسیا شیولج . مدیشک راوید

رگید تسد اب . دنادرگ یم حیبست تسد کی اب
تلا ح نیا رد یتح راگنا . دوب هتفرگ ار شیاصع

هاگ هیکت کی هب زاین ندروآ ماود یارب ، مه هتسشن
. تشاد

هک یلیدب یب یولبات نیا ِمرش زا هکنیا زا لبق
تسد و مدش مخ ، موش نیمز شقن ، مدوب هتخاس

مهاگن . دمآ نوریب تورپه زا . متشاذگ وا یوناز یور
دنبرس نیا یارب یتح ملد . دز کلپ راب دنچ . درک

زونه هک ییاه سیگ یارب و . دوب هدش گنت یلحم
شیاه هناش یور فرط ود زا و دنتشاد ار ناشتلا صا
شا یناشیپ یور یبوکلا خ نیا یارب . دندوب اهر

... مه

. متسه مدوخ دوخ هک دش نئمطم . درک کیراب مشچ
DONYAIE
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زا یکشا هرطق و . درک مهاگن . درک مهاگن . درک مهاگن
شکورچ هنوگ یور و دش ناور شمشچ هشوگ

. تخیر

... نایگ یدمآ -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... دوب مرظتنم ؛ دیسرپن

؟ نم اب نیدرک هچ متاوآ و وت -

یمان نامه نیا ؛ درک یم ادص " تاوآ " ار اردص زونه
. دوب هتشاذگ شیور اردص یردپ گرزبردپ هک دوب
هداد شرییغت و دوب رفنتم نآ زا اردص هک یمان نامه

... دوب

رد ردق نآ . درک یم هلگ ؛ دز یم فرح یلحم نابز هب
ندیمهف یارب حاال هک مدوب هدرک یکدوک شناماد

رطع ما یکدوک . مشاب هتشادن یلکشم شیاه فرح
. داد یم ار ، تخپ یم وا هک ییاه کاک معط و

. شیوناز یور رس ، متشاذگ نیمز یور وناز . متسشن
. دوبن نم راک شا هدش گنر یب هاگن ندروآ بات

؟ دوب هدرک مریپ مک راگزور رگم -
DONYAIE
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... تساوخ گرم ملد

س تسیب رد و دوب هدش سورع یگلا س هدفه رد
ِتنس مسر هب . شوغآ رد یا هچب رتخد اب ؛ هویب یگلا
وا ات دوب هتسشن غلا بان رهوش ردارب یاپ هب شُک نز

... وا درم ؛ دوش درم . دوش غلا ب ، دوش گرزب

هلا س هدجه رهوش ردارب دقع هب یگلا س هس و یس رد
ال تخا لا س هدزون طقف شردپ اب تاوآ . دوب هدمآ رد
یاه تنس زا هک ناوج یدایز رهوش . تشاد ینس ف

هتسکشلد لدروک موق زا و هتسخ ریگ اپ و تسد
و هتشادرب ار شردارب هچب و دنزرف و نز ، دوب هدش

. دوب هدش نارهت یهار

تشه . دندش ام هیاسمه هک تشاد لا س شش تاوآ
. تسشن ملد هب شرامخ یاه مشچ رهم هک دوب ملا س

رد ؛ میدش ناتسلگ و هبامرگ قیفر اهزور نامه DONYAIEزا
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یم ار مدوخ نآ رد نم هک یا هنیآ دش تاوآ لصا
... دوب وا زا تبقارم ممغ و مه و همه و مدید

دیاش ؛ دوب هداس تقافر کی یارو یزیچ ام ناتساد
... یدنزرف و ردام ناتساد هب هیبش یزیچ

. دش ات ود شردپ نیلا ب هک تشاد لا س هدزاود تاوآ
هلا س هدزاود تاوآ تریغ و مغ رس زا یاه کشا زونه
هب ؛ ار شا هنوگ گرزب یدوبک نآ و . متشاد دای هب ار
کتک و دوب هدش راوآ ردپ رس رب ردام زا یهاوخداد

.... دوب هدروخ یلصفم

ب هب رس رگید . دماین شردپ زگره رگید ، دعب لا س هس
س راهچ و یس درم مادک رخآ . تشاذگن نز نیا نیلا
و ، هلا س هن و لهچ ینز نیلا ب مه دراد تسود یا هلا

؟ دوش افج لا س اهدص ی هتسخ

ریپ ار نز نیا مک راگزور رگم ؛ دیسرپ یم تسار
کاخ هب نمو دیشاپ دیسا اردص هک دوب هدرک

؟ مدناشن DONYAIEشهایس
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رگا ، دسرب ییاج هب یزور رگا تفگ یم هشیمه اردص
، دسرب دهاوخ یم هک اجنآ هب رگا ، دوش فورعم

ار وا و دیسوب دهاوخ و تفرگ دهاوخ ار ناوآ تسد
هب ؛ درک دهاوخ یفرعم شردام و ردپ ناونع هب

ِکت کت هب تفگ یم ... راگزور درم نیرتدرم ناونع
راختفا شتسد و تروص هنیپ و کورچ نارازه نیا

. درک دهاوخ

... دش هچ و میدوب هتساوخ هچ

؟! ناوآ -

... نارگن نم و دش تکاس ناوآ

قلخ . دوبن تاوآ هک روط نامه ؛ دوبن ناوآ لثم نارآ
هتفرن شدوخ هب ناوآ دنزرف ود زا مادک چیه یوخ و
نارآ ؛ دندرک یم یشکرس و دندوب یصاع ود ره . دوب

... تاوآ زا رتشیب DONYAIEیتح
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ات دوب رظتنم راگنا . دوب نم هب شهاگن . مدرک دنلب رس
ندید ضحم هب . هن ای تسا تسرد شسدح دنیبب
زیخ . دنازوس ار ملد شیاه مشچ شتآ ، متروص

اهنت . متشادن رارف هشیدنا و ناوت و تصرف . تشادرب
مه نآ هک ؛ دوب نتسشن بقع ، دمآرب متسد زا هک یراک

یاه تشم نایم ما هقی . دمآ یم رظن هب هدیاف یب
تسناوت ؛ دوب یدنمونت نز . دش راتفرگ شا ینابصع

رد دایرف هچ ره و دشکب باال شتروص یولج ات ارم
... دنک یلا خ مرس رب ار ، دوب هدش هتشابنا شدوجو

ندیهف اما . دز یم فرح شردام نابز هب مه وا
فرح دنلب یادص اب و دنت ؛ دوبن نم راک وا یاه فرح
یم ار ما هقی هک شتردق رپ یاه تسد و دز یم
یمن میارب یزکرمت ، داد یم یگفخ سح و درشف

... دیوگ یم هچ ممهفب هک تشاذگ

تکرح نینچ بولغم هک مدوبن ینز یداع تلا ح رد
DONYAIE
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اشامت هب مدرک یم سح هظحل نآ رد اما ، موش ییاه
نیا یارب مناوت یم هک تسا یراک نیرتمک ، نداتسیا
و دنیایب ییاه تسد هک ینامز ات . مهد ماجنا نز
نیمز یور اج نامه ، دننک رود نم زا ار وا یاه تسد
دایرف مرس رب ار شا هنیک و ضغب متشاذگ و متسشن

. دنزب
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و مدید ار اهر تروص هدش عمج تسوپ هک یتقو زا
تساردص ، هدرک ار راک نیا هک یوید نآ هک مدرک رواب
شیارب اهراب و اهراب ، میاهازسان و اهدایرف نایم ،

حاال اما ... رگید نیرفن نارازه و . مدرک گرم یوزرآ
عافد یب و رازآ یب هاگتسد و مد نآ ریز مدید یم هک

مدیمهف یم ، هدیباوخ گرم راوید هب راوید و ،
ال صا . دنک کنخ ار ملد هک تسین یزیچ نآ شگرم
کنخ ارم لد دناوتب یزیچ نیا زا دعب متشاد کش

باذع رد و هافر رد ، درم نیا هدرم و هدنز . دنک
. دهدب مرازآ دوب رارق لکش کی هب مادک ره شندوب

مد ات ار یسک یزور مدرک یم ار شرکف یک نم
گرم مدرک یم رکف اه مدآ همه لثم ؟ متسرفب گرم
نآ هب یناشیپ هک مد نامه اما . تسا هیاسمه لا م
میاه تسد هک دشن و مدنابسچ درس یاه هشیش

رواب ، دننک سمل ار هتشذگ تارطاخ قیفر نت DONYAIEیامرگ
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مدیمهف . تسین باتک و ملیف لا م طقف هثداح مدرک
نم ... هتسشن نیمک هب ، اه یکیدزن نیمه رد گرم

هب ات و دوب هدروخ نیمز وا ، مدوب هداد لوه ار اردص
نیمه هب ؛ دوب هدرکن زاب ار شیاه مشچ زورما

... یتحار

متسناد یم رگا ، مدوب هدرک وب ار متسد فک رگا
ردقچ ، دش مهاوخ تیعضو نیا لماع نم یزور

و ، ممشخ لر تنک رد ردقچ . مدرک یم راتفر رت طاتحم
چیه هظحل نآ رد . مدوب یم رتاشوک میاه تسد

بقع هب نامز تشگرب زا رت لا حم و رتگرزب ییوزرآ
... اما . متشادن

زا ادخ هک دشاب یا هعیدو یشومارف و تلفغ دیاش
مه دیاش . تسا هتشاذگ یمدآ دوجو رد فطل رس

هک هچ ره . دشاب رشب هاگآدوخان ی هناهاگآ باختنا
نامز ات ندوب شوخ یارب تسیگرزب کمک ، تسه
... هدنیآ لمتحم تاقافتا زا ندیسارهن و DONYAIEگرم
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: مدرک شیادص ملد هت زا و ، ملد هت

... اردص -

. دماین یباوج

و ... اردص ؛ مدرک شیادص هرابود و هرابود و هرابود
قیفران نیا هب نتفگ یارب هک دوب یزیچ نآ مامت نیا

. متشاد

هک ار ینوخ یاه هرطق متسناوت یم اما ؛ دوبن یکشا
نابز یور یفرح . منک سح ، درک یم هکچ مبلق زا

مدز یم شرس رب دیاب هک ییاهدایرف یادص اما ، دوبن
. دوب مدوخ ندرک رک لا ح رد ،

تسد . دش یم نییاپ و باال مظنم و مارآ شا هنیس
لصو یمرس مادک ره هب و زادناور زا نوریب شیاه

ار شتسد مدرک یم سح هک اجنآ هب ار متسد . دوب
نابرهمان و دوب درس هشیش ؛ مدناسر ، درک سمل ناوتب
یامرگ و نم یاه تسد نایم تخادنا یم هلصاف DONYAIE؛
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... شیاه تسد

یاه مشچ اب هلا س شش تاوآ نآ ، متسب هک مشچ
راوید رانک ... تسب شقن ممشچ شیپ شرامخ

گنر خرس یاهرجآ هب . تکرح یب ؛ دوب هداتسیا
نازیوآ شندب رانک شیاه تسد . دوب هداد هیکت راوید
ار شا هزبس تروص شتشپرپ هایس یاهوم . دوب
مه زا یمک شا یتشوگ یاه بل و دوب هتفرگ باق

. دنتشاد هلصاف

اج زا . دروخ شتروص هب ، درک توش رایناز هک یپوت
تشپ زا . دایز رایناز یاپ برض و دوب کچوک . مدیرپ

ار شتسد . مدناسر وا هب ار مدوخ . داتفا نیمز یور
ینیب نوخ زا دوب رپ شتشم . مدز رانک شتروص زا

عورش نوخ رپ تشم نامه و . شمرف شوخ
و تیلوئسم سح نامه دش تاوآ . دش DONYAIEنامتقافر
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هن زاغآ رد هک یتاوآ . لحم رد روهام و نم یرگ یتول
یزیچ ششیوگ زا ام هن و دیمهف یم ار ام نابز وا

ششوخ یادص ، لا ح نیا اب . میدروآ یم رد رس
یم یلحم نابز هب هک ییاه هنارت دش یم ثعاب

. دنیشنب ناملد هب ، دناوخ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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نیب یراوید ، دشاب هدرک یعس دیعس هک مه ردق DONYAIEره
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هداوناخ و شدوخ ییاهنت نم اما ، دشکب ییاهنت و ام
. مدوب هدرک سمل ناوختسا و تسوپ اب ار شکچوک
هناخ رد مدوخ درد ندید زا ، ییاهنت همه نآ رارکت زا

لا س ود اهنت دوجو اب نیمه یارب . دمآ یم مدرد رگید
رپ و لا ب ریز مدرک یم یعس مادم ، ینس الف تخا

. شمریگب مدوخ

هداعلا قوف و امیس شوخ ، هدند کی ، رورغم ، سخت
نآ اب ات متشاد زاین هک دندوب یتاملک اهنت ؛ ادص شوخ

. منک فیرعت ار اه یکدوک تاوآ اه

یطارفا زرط هب . شدیما مشچ ؛ دوب ناوآ هدید رون
کدوک . دش یم اولح اولح نارآ و ناوآ رس یور یا
رادیرخ یدرم ره زا رتشیب شفرح هناخ رد اما ، دوب
رکفت و ، ناش هناخ رد درم و ردپ دوجو مدع . تشاد
. دش تاوآ یاه یزات هکی لیلد ، ناوآ هنار اال DONYAIEسدرم
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ود و ناوآ دوز یلیخ . میتشاد یمرگ و کچوک هلحم
مه تاوآ یادص . دندش ریگاج لحم رد شدنزرف
تشاد لا س هد اهنت و . دش هرهش لحم رد دوز یلیخ

. دش اه هیاسمه زا یکی رتسکرا کچوک هورگ دراو هک

مه ملپید نتفرگ ات یتح ؛ دوبن ندناوخ سرد لها
زاوآ . داد یم حیجرت ار ندرکراک . درواین ماود

و ساسح هیحور اما . ندرک راک زا رتشیب ار ندناوخ
دنچ زا رتشیب دناوتن دش یم ثعاب شدنت جازم
ار یا هفرح ره ابیرقت . دروایب ماود ییاج حابص

ات هتفرگ تکرام رپوس ییوداپ زا ؛ دوب هدرک ناحتما
رانک رد و ... رگید راک کی و رازه و نامتخاس یرگراک
ار ششکرس حور هک دوب ندناوخ طقف ، اه نیا همه
هک دوب یا هناهب نامه مک نس اما . درک یم عانقا

شبوخ یادص َلِبق زا یبوخ لوپ دش یم ثعاب
. دوشن DONYAIEشبیصن
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؛ میدیرخ روهام و نم ار شا یقیسوم تلآ نیلوا
و سابل و مکش زا . دلوت یوداک ناونع هب راتیگ کی
ار راتیگ نآ میتسناوت ات ، میدز نامدوخ جاتحیام

و تفرگ ار شدادعتسا یِپ مه اج نامه زا . میرخب
یم . دوبن قفاوم ناوآ . دش یقیسوم کالس یهار

و دز یرگید مخز هب ار اه کالس لوپ دوش یم تفگ
اب مه نیمه یارب . تفرگ ار یگدنز زا هشوگ کی

، تشاد کدنا دنچ ره یدمآرد تاوآ دوخ هکنیا دوجو
روج ، اردص و نم یناوجون هغدغد نیرتگرزب اما
یدرگاش اهزور هک دوب یتاوآ یاه کالس لوپ ندرک

و هداس سلا جم هب باعل و گنر اه بش و درک یم
اهنت زا ار نامقیفر یلوپ یب ادابم ات . داد یم یمیمص
، میداد شتشپ هب تشپ ردقنآ . دزادنیب رود شیوزرآ

. دزاسب ار تساوخ یم هک یموبلآ تسناوت هرخ باال ات

رذگ اه جنرزا میدرک یم رکف هک ینامز تسرد حاال و
دوب نیا ، میکیدزن هیس بش نایاپ هب و میا DONYAIEهدرک
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؛ ام راگزور

تسد . مدرک زاب مشچ ، متسد یور یتسد نتسشن اب
زونه نم تسد و دوب متسد یور یا هنانز و فیرظ

... اردص تسد یور هشیش یارو زا

... هشاب هقیقد جنپ طقف یداد لوق -

با متروص لباق هک شا هتفرگ هلصاف تشگنا جنپ هب
هتشذگ ردقچ متسناد یمن . مدرک هاگن دوب هدروآ ال

و هجیگرس اما ، ما هدرک رورم ار نامدنلب و تسپ
یم نز نیا ضارتعا و دیرب یم ناما هک یدردرس
نامز نیا هب دوشب هک ما هدوب اجنیا یردق نآ تفگ

..." یلیخ " تفگ

... مزیزع هراد تیلوئس نم یارب -

... دیشخبب -

: مداتسیا فاص
DONYAIE
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... دش ترپ مساوح -

نماد هب تسد نداتفین یارب ، ممشچ ندیشک ریت اب
. تسشن میوزاب ریز راتسرپ تسد . مدش یا هشیش رد
و مدز وناز . درکن هقافا مندنام اپرس یارب شکمک اما

و داد هشیش هب ار ما هیکت . متسشن نیمز یور
یمن ؛ تفگ یم ییاهزیچ . دز وناز میور هب ور شدوخ

. مدوب هتسخ . دش یم رترود و رود شیادص . مدیمهف
ایند کی . یدبا باوخ کی . تساوخ یم باوخ ملد
تروص . دشابن ییاشاس نآ رد هک ییایند ... یربخ یب

و . دشاب هداتفین تخت یور ییاردص . دزوسن ییاهر
... هک یروهام

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مدرک یم سح . دوب ما ینیب ریز یزیر و فیطل یوب
یقلطم توکس یادص . دیآ یم مه اذغ یوب اهرود زا

. مدینش یم ، دوب مکاح مفارطا یاضف رب هک مه ار
؛ دوب گرزب شمارآ و تینما سح کی یایهم زیچ همه

... بوخ حبص کی عورش یارب

نلکدا درس و خلت یوب نآ ، مدرک یم تقد رگا یتح
فیطل هحیار نایم زا درک یم یعس هک یا هنادرم

هک تفگ یم ، دنک دوجو زاربا ، اه هفحلم هدننک مرن
... اما . درک عورش ار هناقشاع حبص کی دوش یم
هب یرادیب زا لبق و اه نیا همه زا لبق اه ینارگن

. دندوب هدمآ DONYAIEمغارس
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اب ای ... ندیسرنو ندیود هفقو یب اه لا س دیاش
هدایپ یاپ اب مه دیاش ... دیاش نوتسیب ندنک نخان
لیلد تسناوت یم ندرک زگ ار ایندرود ، رود کی

زا لبق هک یگتسخ همه نیا یارب دشاب یهجوم
هکنیا و ... دوب هدروآ موجه متمس عب یرادیب

، ممسج ای تسا رت هتسخ محور ، مداد یمن صیخشت
.. درک یم نادنچ ود ار ملا ح یدب

؟ دایم تباوخ زونه -

ممشچ ندرک زاب هب هن ، لیم اما . دمآ یمن مباوخ ! هن
... یگدنز نتفرگ رس زا هن و متشاد

... هن -

یکشخ و ادص یگتفرگ تدش زا ، متفگ هک یا " هن "

کی فرط زا موهفمان توص کی هیبش رتشیب ، DONYAIEولگ
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. دوب غلا بان سورخ

رد و مدرک زاب مشچ ... هدمآ یک مدوب هدیمهفن
با ، تسد رد ریش یناویل اب ، نکمم لکش نیرت هتسارآ

. شمدید مرس الی

... ریخب حبص -

یعس ؛ مدرک یم سح ولگ رد ار یگنهک و تنوفع
هک تسا زور دنچ ، منک باسح متسناوتن اما ، مدرک
ار شریخب حبص باوج مدیسرت . ما هدزن کاوسم
سانرخ ای هغابروق روق روق یادص راب نیا و مهدب

. مروایب رد مدوخ زا سرخ

قح بوخ یلیخ ، یکشم راولش و ناتک دیفس نهاریپ
اج نیمه زا . دوب هدرک ادا ار شدنلب و هدیزرو مادنا

و هدرک الح صا تروص تسوپ یمرن متسناوت یم مه
یزیمت و یگتسارآ رد . منک سح ار شا DONYAIEیلقیص
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یم نم هک یا هرظنم . دوب نم لباقم هطقن تسرد
الت جم تاحفص زا یکی تسناوت یم کش یب ؛ مدید
یم بوخ هک یلا ح رد ، دهد صاصتخا دوخ هب ار دم

هدننکدیماان زا یکی یاشامت لا ح رد وا هک متسناد
یتح دوجو نیا اب . تسا شرمع یاه هرظنم نیرت

ار مدوخ و ، موش هدنک باوخ تخر زا متشادن لیم
وا هب تشپ و مدز یتلغ ضوع رد . مناسرب مامح هب

. منیبن ار داضت نیا ات ، مدرک

هک یریرح هدرپ تشپ زا هک ، دوب دیشروخ راب نیا و
دنخبل ، دیصقر یم شوخ ، قاتا زاب هرجنپ فطل هب
... دیشاپ یم میور هب ار شا ینتشادن تسود

س رب هو عال ، رتهب تیعقوم و رتشیب ژ ارتم رطاخ هب
هک لوا زور . تشاد سارت مه شباوخ قاتا یوت ، نلا
وا هب ، ذراذ ار یگ ژ یو نیا شا هناخ مدوب هدیمهف

... گنشق و رود ناذنچ هن یزور ، دوب هدش DONYAIEمیدوسح
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... ینومب تخت وت هک یراد جایتحا زونه منود یم -

... یش دنلب دیاب یلو

یتخس یاهزور و زور روصت زا و ، شفرح خالف رب
تسد و متسب مشچ ، دشاب مراظتنا رد دوب نکمم هک
مجح زا یمک دیاش ات متفرگ یناشیپ هب ار متخرک

... دنک مک ار شتایوتحم

: درک میادص

... ایتوت -

دنادب ات مداد ناکت رس ما هقیقش ندرشف لا ح رد
. دنک رارکت ار شفرح هرابود تسین روبجم

؟ یتحاران متسد زا -

: مدرک فاص ار میادص

... مایم االن ، ورب -DONYAIE
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یباوج هن و ، مدرک سح شنتفر زا یا هناشن هن
هک متسد دعاس یور ، دعب یتخل ، ضوع رد ... متفرگ
، درشف یم ار نآ و هدنام دومع ما هقیقش یور زونه

... مدرک سح ار شتسد یامرگ

... یدوبن ندرک رهق لها -

هدرک اوعد اردص اب هک دوب یتقو لا م مرهق نیرخآ
و رس یوت هک اهزور نآ زا دمآ یم رظن هب . میدوب

. دشاب هتشذگ لا س اه دص ، میدز یم مه لوک

. مهدب ار شباوج ات دیشک لوط یمک

... مزونه -

، دوب ما ینیب ریز هک یشوخ یوب زا مدنک لد تخس
تمس زا ار میاهاپ ، وا هب تشپ و مدز رانک ار هفحلم
رود هب هن نیمز ارهاظ . مدرک نازیوآ تخت رگید

و مدش مخ ... دیخرچ یم نم رسرود هک ، DONYAIEدیشروخ
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هتشذگ ... متفرگ متسد فک ار میاه مشچ و یناشیپ
شسح مدوخ رد هک یگدنز هب لیمو هجیگ رس زا

، دوب مرظتنم نوریب نآ هک یتشحو و ، مدرک یمن
مدرگرب هرابود درک یم ما هسوسو مه مندب یگتفوک

. مزخب وبشوخ یاه هفحلم نآ ریز و

دنلب ار مرس هک دوب ، میوزاب تسوپ کلقلق سح اب
هب ار میوزاب یطسو و هراشا تشگنا تشپ اب ؛ مدرک
ار مهاگن . درک یم شزاون شدوخ یگشیمه هویش
متمس هب و درک تسد هب تسد ار ریش ناویل ، دید هک

. تفرگ

... درکن اهر ار ناویل . مدرک زارد تسد

... هرایب تلا حرس دیاش مدرک رکف -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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هک متشگ یا هظحل لا بند منهذ رد و مدرک تسار رمک
ول ار یندیشون نیا هب مدایتعا ، هن هک هق عال نآ رد

یتبغر چیه مه نآ هب حاال هک دنچ ره . مشاب هداد
... متشادن

تمس هب متسد و متشاد هگن شتروص یور ار مهاگن
و راج زج ؛ دمآ یمن مدای یزیچ . دش زارد ناویل

یاهوشبلب طسو هک دوب بلا ج ... نامبشید لا DONYAIEجنج
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تباب ، شزورید یاه یقلخ جک و اه تکرح ، منهذ
. دوب گنررپ دح نیا ات میاه یقلخ یجک

: متفگ ناویل نتفرگ زا لبق

یارب هشاب زوجم هی هنوت یمن منک یمن رهق هکنیا -

... یربب یراد تسود اجره تلغب ریز ینزب ونم هکنیا

دعب و ، متشاد هگن شهاگن یور ار ما هریخ هاگن
: مدرک هفاضا ین ال وط اتبسن یثکم

... ینک لفق نم ور ورد -و

شیاه مشچ رد متسناوتن مه ار مرش هیاس یتح
و اورپ یب ردق نیمه هراومه ار شهاگن . منیبب

هک ییاه فرح زا دعب حاال اما ، مدوب هدید راوتسا
یم یخاتسگ دش یم ار تراسج نیا ، مدوب هدز
مشچ زا ار مهاگن هک دوب تینابصع زا . متسناد

یاه تشگنا نایم فیلکت بال ناویل هب و متفرگ DONYAIEشیاه
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. مداد نامودره

ار شندرک اهر دصق نم ات ، درکن اهر ار ناویل ردق نآ
دنارس ار شتسش تشگنا ، دوز و دیمهف اما . مدرک
تساوخ یم هک یزیچ و مدش میلست . مناتشگنا یور

... ار مهاگن ؛ مداد وا هب ار

: تفگ میاه تشگنا شزاون لا ح رد

... یدرک مروبجم تدوخ -

مدیشک نوریب ناتشگنا نایم زا ، تخس یمک ار ناویل
اهنت مگرزب ِدنخزوپ . متسشن فاص و. مدنادرگرب ور ،
ناویل کنخ هرادج . دمآ یمرب متسد زا هک دوب یراک
ار شیاوتحم زا یگرزب هعرج ات درک مکیرحت

درک یم مراودیما و ، دوب بسچلد شیاکنخ . مشونب
، ریش هعرج نیا نوچ مه زور هیقب اب ندشور هبور

... دورب شیپ اراوگ و بوخ

مدرگرب هکنیا نودب ... موش مارآ ات دنتشذگ اه DONYAIEهیناث
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: متفگ

... نزن داد مرس تقو چیه هگید -

نیا ... میدوب هدرک دایرف و داد یباسح ود ره بشید
وا دایرف اما ، دوبن ردان مه یلیخ نم بناج زا قافتا

. دوب هدمآ ممشچ هب یلیخ ، درک یم ارادم هشیمه هک

... ماوخ یم ترذعم -

ریگرد و ... زیچ نارازه ریگرد ؛ دوب ریگرد زونه منهذ
ینشاچ چیه نودب و کنخ مه نآ ، ریش ناویل نیا
؟ مدوب هتفگ وا هب یک . دمآ یمن مدای ... یا

تشپ ، دیسر یم مندرگ ات ناشیدنلب حاال هک ییاهوم
شزاون شناتشگنا نایم مشوگ هل ال و دنتفر مندرگ
لوغشم تشگنا ود نامه مه دعب . دندش یکچوک

. دندش مندرگ ضبن شزاون

عاضوا ... مشاب تبقارم مدوب هداد لوق هبزور هب -

لکشم هب دوعسم اب ... هتخیر مهب مکی مزاب DONYAIEشونهب
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تشپ یرابدنچ ... دوب نوا ریگرد بشید و هدروخ
... مدوب تنارگن ... مدوب هتفگ غورد شهب نفلت
هنوخ نوا وت متسوت یمن ... یدرک یم یقلقدب

یزیچ هی دیاب ... مراذب تاهنت هتخیر مه هب و نوغاد
غارس ور ییاج هن بش عقوم نوا ... یدروخ یم
تارب یا هگید زیچ ای پوس مکی منوتب هک متشاد
... تفر دش یم تدوخ هنوخ هن ، مرایب ریگ

واکجنک مناوتن هک متشاد لکشم یردق نآ مدوخ
یلو . موش شونهب لثم ینابرهم رهاوخ الت کشم
یم یلکشم هب نم راب ره هک تشاد یتمکح امتح
یم رتشیب هشیمه زا هبزور هب شونهب زاین ، مدروخ

. دش

زا هاگن و ناویل یاه هبل اب ندرک یزاب زا تسد
زا تسد ات مدرک جک ندرگ و متفرگ نآ لخاد یدیفس

شرگشزاون تشگنا ود نآ هطساو هب مناور اب DONYAIEیزاب
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نیا و مشاب تحاران زونه تساوخ یم ملد . درادرب
شهیبنت مهاوخ یم هک درب یم مدای تشاد شراک

. منک

ار اوه یور شیاه تشگنا یا هظحل دنچ قیلعت
. منتفرگ هلصاف زا شا یتیاضران باسح هب متشاذگ

: مدینش و متشاذگ لوسنک یور ار رپ همین ناویل

... ایتوت شروخب -

هک یراولش هب هجوت یب و مدز رانک ار ناصقر هدرپ
ب زا رتابیز یلیخ شنکلا ب . مدش نکلا ب دراو ، دوبن میاپ

یرتشیب یاه نادلگ مه و دوب رتگرزب مه ؛ دوب ام نکلا
هدرن اب مه راوید یاج هب . دوب هداد اج دوخ رد ار
لگ ، اهزان . دش یم تظفاحم یقفا لیتسا یاه

لثم . دندوب هدیسرت باتفآ زا . دندوب هتسب ار ناشیاه
... مدیسرت یم یگدنز زا نیا زا دعب هک نم

منت ینیگنس و مدرک اه هدرن لیتسا مرها ار اه DONYAIEتسد
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ودب لا ح رد میاپ ریز هک یرهش . متخادنا ناشیور ار
رظن هب ینیمزرس هیبش چیه باال، نیا زا ، دوب ودب

هک یرهش ؛ دشاب هتشاد یدرد یسک نآ رد هک دمآ یمن
، نک دود دنپسا اب هارراهچ رس رب یکدوک نآ رد
هک یرهش . دشاب هداتسیا غارچ ندش زمرق رظتنم
هدز شا یگنانز هب جارح بوچ زاغردنچ یارب ، ینز
شا یلا خ هرفس و اه تسد هدنمرش یدرم و دشاب
یردام نآ رد هک دوبن مه یرهش نآ هیبش یتح . دشاب
مشچ ندش زاب رظتنم شیاه ناتسرامیب یورهار رد

یقشاع هک یرهش ای . دشاب هتسشن شدنزرف یاه
. دشاب هدیشاپ دیسا قوشعم تروص یور

نهد هک یا یگدنزو ، راکافج و زود رپرهش نیا اب دیاب
یارب دش یم شاک ؟ مدرک یم هچ ، درک یم یجک

. دشاب مبقارم یسک و منامب اه هفحلم ریز هشیمه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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؟ یتسیان اجنیا عضو نیا اب منک شهاوخ منوت یم _

مهاگن و متفرگ میاپ ریز هتخلش و لوجع رهش زا لد
ییور هب ور نامتخاس سارت رد هک مداد یدرم هب ار

لا ح رد و دشاب ناوج دمآ یم رظن هب ؛ دوب هداتسیا
ییوا هب مداد و متفرگ درم زا هاگن . راگیس ندرک دود
یمک . دوب هداد اه هدرن هب ار شرمک یرو کی هیکت هک
ار شتسد فک مه دعب . درک هاگن ار ما هریخ هاگن

: تفگ و تشاذگ شتروص یور

... مشوگ رد ینوباوخ یمن هگا هتبلا -DONYAIE
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دعب هک دوب نم بناج زا یباوج هچ رظتنم مناد یمن
میاشامت و هدرک جک ندرگ شا هلمج ندش مامت زا

هدز وا هب بشید هک یا یلیس نآ تباب نم اما . درک
. مدوبن نامیشپ ادبع ، مدوب

هدرن هبل یور هک ییاه تسد یور زا ار مندب ینیگنس
و َلگ ترش یت . متفرگ ، مدوب هدرک مرها نکلا ب یاه
ا متحا ، دز یم راز نم نت هب و دوب وا لا م هک یداشگ
هب کیدزن ییاج ات هک دوب گرزب مه وا دوخ یارب ال
نیا زا و اال متحا عافترا نیا رد و ، دوب هتفر میوناز

یور ارم تسناوت یمن یحلسم ریغ مشچ چیه هیواز
مه ، درک یم رگا یتح اما . دنک راکش لگ رپ نکلا ب نیا
. دشاب مهم میارب عوضوم نیا هک مدوبن یطیارش رد

هلصاف سرت و یگدولآ مخ نیا زا هک دوب شتقو اما
. منزب یرس یگشیمه یایتوت هب و DONYAIEمریگب
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رت کیدزن ، منک کرت ار شیابیز نکلا ب هکنیا زا لبق
: متفگ و متفر

... ماوخ یم ترذعم _

مرس ؛ مداتسیا شلباقم . مدش شکیدزن یرگید مدق
یاکنخ و وب مناوتب هکردق نآ . متفرگ باال ار

مخ رس . منک سح شمدزاب نایم زا ار سوتپیلا کا
و دوب هدمآ ششوخ یزاب نیا زا ... هناقاتشم ؛ درک

شمخا هک دوب هدرک شومارف ار درم روضح ارهاظ
. دوب هدش رت گنرمک

شوخ و دنلب یاهوربا نتفر باال ثعاب ، مندرک ثکم
ندینش رظتنم . دش شندرگ ندش جک و ، شتلا ح

، نم ندرک هدنمرش اب تشاد یعس . دوب ما هلمج هیقب
دهاوخ یم متسناد یم هک هتبلا و . دنک حیرفت یمک

. دنک رود ینتشادن تسود یاوه و لا ح نیا زا ارم
؛ دوبن زیاج شندرک هتسخ و یساپس ان نیا زا رتشیب

: مداد همادا
DONYAIE
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یهاوخ ترذعم یلیس نوا تباب منوت یمن هک _

... منک

ملا ح یمک طقف تسناوت یم هظحل نآ رد یزیچ رگا
نتفر رت باال و ، شندرگ ندش فاص ، دنک رتهب ار

. دوب شیاهوم هاگنتسر هب کیدزت ییاج ات شیاهوربا

شدنخبل ندادن ناشن و تمواقم رد یعس ادتبا رد
و مدیخرچ و متشاذگ بقع یمدق یتقو اما . تشاد

تقح مرظن هب " متفگ نکلا ب زا نتفر نوریب لا ح رد
هب ور ار شا هدنخ دنلب یادص هک ، دنخبل هن " دوب

. درک اهر نامسآ

: مدینش هک مدوب هدشن جراخ رد بوچراچ زا زونه

... رتخد مدش تقشاع هک بوخ ردقچ -

DONYAIE
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. مدید مرس باالی ار وا ، مدرک زاب مشچ یتقو ، بشید
لصو مرس نآ هب هک ار یتسد و هتسشن میاپ رانک

یب اما ، دوب متروص هب شهاگن . درک یم شزاون دوب
. تسین یداو نیا رد هک داد یم ناشن شا یشنکاو
، داد یم هزاجا فعض هک ییاج ات ار مدازآ تسد چم

ناکت شیارب ار میاه تشگنا . مدرب باال شلا ب یور زا
هب هک یدنخبل . مدنادرگ شرب ایند نیا هب و مداد

ظیلغ مخا اب دوب یگنشق ضیقن ، دیشاپ میور
رواب دیاب ار مادک متسنادن هظحل نآ رد ؛ شیاهوربا

. منک

ارم تساوخ یم مامت تیدج اب هک دعب یتعاس اما
راکنا اب ار میاهرارصا همه و دربب شدوخ هناخ هب

. هدوب رت یعقاو شمخا هک متسناد ، درک یم هبنپ

وا هک دمآ شک ردقنآ نامیاهراکنا و رارصا مه ًاتیاهن
زا تسد هک تساوخ یدنلب دایرف DONYAIEاب
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یلیس لا صیتسا جوا رد نم و . مرادرب یگدندکی
هب ار مز ال هناهب نآ و متخاون شتروص هب یفیعض
مدنلب و دزادنیب مرمک رود ار شتسد هک ، مداد شتسد

. دنک

هک ییاه تشم هب هجوت یب و دز لغب ریز ارم امسر
هب هک ییاهراچیل و مدز یم شفلا خم یولهپ هب

تخت یور و درب شقاتا و ، هناخ ات متسب یم ششیر
. درک مترپ

اما . مدرک هلمح شتمس هب و مدش دنلب دوز یلیخ
: دز دایرف متروص یوت و تفرگ ار میاه تسد چم

همه نیا هراد یموزل هچ ؟ ترس هب هدز ؟ هتگرم هچ _

وتدوخ ... هرابود ینک یم شغ یراد ؟ یگدند هی
هک هنوخ نوا وت یرب مراذ یمن ، ینک مرپرپ اجنیا
گرم قد وتدوخ ، هشنلا س طسو اردص نوخ زونه

... ینک

... دیمهف ؛ دوب هتخود مه هب ار میاهبل شدنلب یادص
: تفگ رت مارآ ار شیدعب یاه DONYAIEهلمج
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اردص رس هب هبرض ... ونم هن نک تیذا وتدوخ هن -

نیا بشما ارچ ؟ یداد تسد زا وتلقع وت هدروخ
و مورآ یایتوت نوا تساجک ؟ وت ینک یم یروط

؟ یقطنم

یم . مدوب شدنلب یادص تهب رد مه زوه نم یلو
ردلق زا و دنزب دایرف مرس مرادن تسود هک تسناد

ین ال وط قیاقد اما . مرفنتم ، ندوب درم مکح هب ، ندوب
هدز دایرف مرس رب مه حاال و درک یم یردلق هک دوب

. دوب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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زا ، منک روج و عمج ار مدوخ مناوتب هکنیا زا لبق
و تشادرب یزیچ تخت رانک لوسنک یوشک لخاد
رد هب و مدرک ادیپ ار مدوخ یتقو . تفر نوریب
زا ار رد ، میایبرد شتلا جخ زا یباسح ات مدناسر

لیمکت راک نیا اب ار تیودب و لفق نوریب
... دوب هدرک

ناشن طخ شیارب رد تشپ زا یا هقیقد هس _ ود
منادب هک دوب سب میارب ندینیشن باوج و ، ندیشک

رد نامه رانک و دوش درخ میارب یا هرت تسین رارق
شناج هب دگل و تشم اب ، مفعض مامت دوجو اب DONYAIEهک

M
AM

NOE



. موش راوآ ، مدوب هداتفا

نیا هب وا ات دوب یفاک مه نم توکس هقیقد دنچ
و ، ما هدمآ هاتوک و هتسشن بقع هک ، دسرب هجیتن

: دیوگب رد تشپ زا و ، دناخرچب لفق رد دیلک و دیایب

سابل و هلوح ، تخت نییاپ تسار تمس یوشک یوت -

تیم یچ منیبب منم ات ریگب شود هی رادرب ، تسه ون
مینک مومت نوممکش وت میزیرب منک اپ و تسد منو

... ور یندشن مومت بش نیا

تشادن ناکما . دوب رت نییاپ هقبط دنچ طقف ما هناخ
و هلوح زا و منک مامح وا لیاسو اب و وا هناخ رد

... منک هدافتسا شسابل

زا ، داد یم ار شسردآ هک ییوشک رس نتفر یاج هب
هار رس . مدرب موجه رد تمس هب و متفر نوریب قاتا
لباقم رد شندنام تکرح یب تباب هک تفرن مدای DONYAIEمه
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. منک بجعت متکرح نیا

شروی ، رمک هب تسد و دوب هداتسیا هناخزپشآ طسو
یرد اب یتقو . درک یم اشامت ار رد تمس هب نم ندرب

فرطرب مبجعت مدش ور هبور ، دوب لفق میور هب هک
روطخ شهب هک دوب هداتفا راک زا مزغم اال متحا . دش

و ادصورس و رسدرد همه نآ اب درادن ناکما هک درکن
یب دعب و دربب قاتا نآ ات ارم ناشک ناشک و شحوت
دنچ هطساو هب طقف و ، دشاب هدیشیدنا یریبدت هکنیا

. دنک زاب میور هب ار رد توکس هقیقد

هب ور ، متشگرب رد هب تشم ات هس _ ود زا دعب یتقو
خزود گنر هب ییاه مشچ اب و دوب هداتسیا میور

. درک یم میاشامت رمک هب تسد

یراد . ایتوت نباوخ نم یاه هیاسمه و هبش هفصن -

سیلپ هب هنزب گنز یکی هک هن اال . ینکیم تسرد رش
... وت یاهادص و رس همه نیا اب
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میاه مشچ هب هک یهاگن اما ... تفگن یزیچ رگید
رظتنم راگنا . دوب هیانک زا رپ باتک کی ، دوب هتخود

مدوخ زا ات مدوب شیاه مشچ یوت یاه هیانک نیمه
... مشکب تلا جخ

یمن ال صا . هدش مگرم هچ متسناد یمن مه مدوخ
رکف . هدروآربرس اجک زا یشحو یایتوت نیا متسناد
هدرک شنفد یرتن کال یوت ، شیپ اه لا س مدرک یم

یمک ملد هک متسناد یم ار نیا طقف هظحل نآ رد . ما
یزیچ ندرک بارخ و نتسکش و ندز و دادیب و داد

ینتسکش نیرت سرتسد رد وا و تساوخ یم ار
تسد اب هک دوبن یسک اهنت اردص راگنا . دوب نکمم

یایتوت ، اردص زا لبق . دوب هتفر امک هب نم یاه
امک هب هکلب ، مشاب هتشک هکنیا هن ار منورد یشحو

رد یپ یاه کوش ریثات تحت حاال و ، مدوب هداتسرف
... دوب هدش رادیب ، ریخا یاهزور ِیپ

رگید هک دید متروص رد ار بجعت و مرش نآ اال DONYAIEمتحا
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نم ات . درک مکرت و تفگن یزیچ مه شیاه مشپچ اب
هک یتدم یارب مینادیم هلا چ راتفر زا هدزمرش مه
نیمز یور رد تشپ اج نامه ، دوب ردقچ مناد یمن

. منک رکف چیه هب و منیشنب

یقمر هن رگید ، داتسیا مرس باالی و دمآ یتقو اما
ماجنا ار تساوخ هچ ره . تفلا خم تین هن و متشاد

... مداد یم

ار رگیدکی یتدم یارب نیمز رعق زا نم و باال زا وا
ندز هیانک زا تسد هک دوب وا هرخ باال و میدرک اشامت
ار متسد چم و دش مخ ؛ تشادرب شیاه مشچ اب
زرط هب . موش دنلب نیمز یور زا ات دیشک و تفرگ

امتح وا و . مدرم یمن و مدوب گرم هب ور یا هرخسم
. مگرم هب ور هک تسناد ، دید ار متفلا خم مدع یتقو
یلا ش متشاذگ . متشگرب قاتا هب شمی مال تیاده اب
زاب مندرگ رود زا ، دوب مندرک هفخ لا ح رد هک DONYAIEار

M
AM

NOE



. دنک

: تفر ، مدوب هتفرن شغارس نم هک ییوشک نآ غارس

... ایتوت نکن نومتیذا منک یم شهاوخ -

یشزو گنر یسوط ترش یت ندیشک نوریب لا ح رد
: داد همادا ،

مکی روخب مرایب یزیچ هی نک ضوع وتاسابل -

... باوخب

: داتسیا میور هب ور

... متسد ور یتفیم هرابود -

دیاش . مدرک هاگن ار شا هتسخ یاه مشچ توکس رد
مشچ نیا ، کیرات یاهزور نآ رد ، نیتم مشچ زا دعب
نیرت هتسخ ؛ دندوب ایند یاه مشچ نیرت هتسخ ، اه

. مدوب نم ناشلیلد هک ییاه DONYAIEمشچ
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. مشاب وا نارگن دیاب داتفا مدای ، نیتم یروآدای اب
یتبیصم هچ هک دوب هدش رادربخ لا ح هب ات اال متحا

اما . تشاد ینارگن یاج ، شندوبن . ما هدش راتفرگ ار
... منزب گنز دش یمن بش تقو نیا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... یم وتاسابل -

دز یخرچ مین هنشاپ یور ، میادص ندینش ضحم هب
یلیابوم ندید ضحم هب نم و . تشگرب متمس هب و
. مدش تکاس ، دوب هتشاد هگن ششوگ رانک هک

: تفگ شبطاخم هب دعب و داد شوگ یمک

.. ال عف ... منز یم گنز تهب نم -

یم فرح نفلت اب یراد مدشن هجوتم دیشخبب -

... ینز

رد شنتشاذگ زا ار وا و دش دنلب ناسر مایپ یادص
. درک فرصنم شراولش بیج

: تفگ هحفص ندرک کچ لا ح رد

... دوب هدش مومت ... تسین یلکشم -

نیح رد هک دنامن رود نم مشچ زا زیر هرگ نآ DONYAIEاما
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. تسشن شاهوربا نایم مایپ ندناوخ

؟ هدش یزیچ -

یترپ ساوح و هاتوک هاگن و درک دنلب یشوگ زا رس
: تخادنا متمس هب

هن -

زا ؛ تشون یزیچ . تشگرب شا یشوگ غارس هرابود
تچ هک دوب نیا متشادرب شتروص یاه کیمیم

... دنک یمن هبرجت ار یدنیاشوخ

ب و نییاپ ات باال زا یراب دنچ ، متمس هب ندمآ لا ح رد
هفاضا هب ار وا ترشیت زونه هک ، درک مهاگن سکعلا

ترش یت و وتنام و متشاد نت هب مدوخ نیج راولش
نازیوآ ما هدش هرگ مه رد یاه تسد یور ملا ش و

. دندوب

هدننک جیگ هاگن نآ مه زاب ، داتسیا میور شیپ یتقو
DONYAIE
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دوبن مدای هک یهاگن . دوب هتخود میاه مشچ هب ار
مک هک ، دش یم ما یترپ ساوح ثعاب یک زا تسرد

یایتوت هک ، درک یم ما یتیصخش ود تشاد مک
دش یم ثعاب هک ، ؛ درک یم یفرعم نم هب ار یدیدج

تلا جخ یتح و ، ندش میلست و ندمآ هاتوک دوز ،
. منک هبرجت ار ندیشک

شدوخ رد یزیچ هاگن نیا ... حاال ... زورما اما
هک یزیچ ... شمدوب هدیدن لا ح هب ات هک تشاد

هک یزیچ ... دوبن بوخ هک یزیچ ... درک یم منارگن
، لگ زا هتشابنا و ابیز سارت نآ رد ، شیپ یتعاس

... تشادن دوجو

اب داضت رد هک درک ما هنهرب یاهاپ هب یا هرابود هاگن
: درک ، دمآ یم مشچ هب یباسح اه تکراپ هریت گنر

؟ یرب یاوخ یم لکش و رس نیا اب -

با ار ار منازیوآ و هدمآ شک نکمم دح ات یاه DONYAIEتسد
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: مداد شناشن ار میاه سابل و مدروآ ال

منوت یمن ما هیناث هی یتح ... مرادن یا هگید هراچ -

... منک لمحت ور انیا

ردق نآ ؛ درک سمل ار ما هنوگ و دروآ باال ار شتسد
رت نشخ یمک طقف ، یمک دیسرت یم راگنا هک ، مرن

... دوش هدنک یلگ گربلگ و ، دنکب ار راک نیا

: تفگ و درک جک ندرگ

؟ دوبن سب یدرب ور ام لد -

... هن شساوح و... دوب منامشچ قمع هب شهاگن

لد لد یزیچ نتفگ یارب . دوب یزیچ ترپ شساوح
یم شنتفگن یارب یهار لا بند مه دیاش ؛ درک یم

. تشگ

... هدش یزیچ هی -

هرابود و دمآ ناسر مایپ گنید یادص DONYAIEهرابود
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. دش رت ترپ ینعی ، ترپ ار شساوح

؟ هشب هرارق یچ هن -

هک دوب زور هس زا رتشیب نم ؟ دوشب دوب رارق هچ
دعب ریسم هک یربخ . مدوب ایند ربخ نیرت مهم رظتنم

. درک یم صخشم ار ما یگدنز نیا زا

اعطق . منیبب ار شا یشوگ هحفص ات مدیشک ندرگ
ره هک یزیچ . دوب نم هب طوبرم ، دوب وت نآ هک یزیچ
ار شا یراد نتشیوخ و رت گنررپ ار شمخا هظحل

... درک یم رتمک

. دوش مریگ تسد یزیچ دراذگب هک دوب نآ زا رتزیت
لخاد ار یشوگ ، شلا سرا زا دعب و تشون یزیچ

... دنارُس شبیج
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: دیشک شیاهوم نایم یتسد

... نیبب -

... نیمه

... منادب ات دوب یفاک شیوشت رپ و ددرم هملک نیمه

یمدآ . مدوب هتشک مدآ نم ... مدوب لتاق کی نم حاال
قیفر ... دوب ما هناکدوک یاه تنطیش قیفر یزور هک

تینابصع و ردان یاه هیرگ و یگچب یاه یدزد هلد
... مکوپ و کیج قیفر . متیاهن یب یاه

دیعس . متشادن یدایز راک و سک ما یگدنز رد نم
، شمارآ هشیمه راتفر و دوب ایند ردپ نیرت نابرهم

شدوخ لثم هک درک یم تتوعد دوخ هب دوخ
رپ یناوجون نم اما ، یشاب مارآ و مرتحم هشیمه

. مدوبن مرتحم مه یلیخ و متشاد ییارجام

ردام نیرت قیفر ال صا و نیرت کریز و نیرتابیز نیتم
یم مه ما هدنیآ و تیبرت بقارم دیاب یلو ، دوب DONYAIEایند
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هک دوب یعیبط ، دنک مهیبنت هک دوب مز ال یهاگ و دوب
دش یم مهیبنت هب یهتنمذهک ، اهزیچ یضعب مهاوخن

. میوگب وا هب ار

هب شتشاذگ وا و مدرک هق عال زاربا رایناز هب زور کی
. تفر و یرگید زیچ ره ای ، یگچب ای یخوش باسح

هب لیدبت شردپ لثم مه روهام دعب هب ییاج کی زا
هیکت و ردارب ؛ دش ایند یاه مدآ نیرت لقاع زا یکی

نایمرد وا اب ار یزیچ ره دش یمن اما ، دنام هاگ
. تشاذگ

مدوخ هزادنا هب تسرد هک دوب اردص اهنت نایم نیا
و تسد اه هابتشا اب شا یگدنز رد و دوب هناوید

یب ِدرد ؛ دوب مدوخ سنج زا . درک یم مرن هجنپ
ار میاهوگم وا اب هک دش یم نیمه یارب ... اهتنا
شدوخ هکنیا هن رگم . مونشب ار شیاهوگم و میوگب

؟ دوب کلهم یاه هابتشا یادخ مه

: دمآ ولج ار ما هتفر بقع مدق
DONYAIE
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: دمآ ولج ار ما هتفر بقع مدق

... یه یه -

: مداد ناکت رس

... مدش تخبدب -DONYAIE
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... شاب مورآ _

... متفر یم دیاب

... مدش تخبدب ... مدش تخبدب _

تخبدب ارچ ؟ تدوخ هساو یگیم یچ ، منیبب اسیاو -

؟ یش تخبدب وت مراذب مدرم نم هگم ؟ یشب

یم مکرد هک مه ردق ره ، یرگید سک چیه هن و وا هن
... هدمآ مرس هب یی بال هچ دیمهف یمن ، درک

راد هبوچ یاپ نتفر زا هن و مدیسرت یم نادنز زا هن
هچ ره ال صا ؛ مداد یم دیاب هک یرگید صاقت ره هن و
زا یمک دیاش ... متفریذپ یم لد و ناج اب ار دوب هک
مادک چیه یلو . دش یم مک مدیشک یم هک یباذع راب
. ددرگرب ایند نیا هب اردص دش یمن ثعاب اه نیا
کی نم ، دوب هدرک هچ و دوب هچ وا هک نیا زا غراف

روگ ال صا . ناسنا کی ... مدوب هدناسر لتق هب ار سفن
... یتسود و تقافر DONYAIEیاباب
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... مشخبب متسناوت یمن زگره ار مدوخ

: مداد ناکت رس

... مشخبب یمن ومدوخ -

نایم میاه تسد دعاس و تشادرب یرگید دنلب مدق
اجک و یک ار اه سابل ؛ دندش ریسا شگرزب یاه هجنپ

؟ مدوب هدرک اهر

تخبدب دایص یاو ... یاو ... مرب دیاب ... نک ملو -

... مشخب یمن ومدوخ ... دایص مدش تخبدب ... مدش
هک دوب هدموا ... هدب حیضوت هک دوب هدموا طقف نوا
نم ... نم ... هنک تیاکش شزا منک یضار ور اهر نم

ال صا ادخ هب ... هب ... مدش هناوید هشیمه لثم
هی طقف ... طقف ... متساوخ یمن ... دش یچ مدیمهفن
هک روط نومه ... هنزب فرح هک دوب هدموا ... هظحل
دایص ... متفگ یم الش یلد و ماهابتشا زا شارب DONYAIEنم

M
AM

NOE



... نم

اما ... درک یم میادص میاباهم یب یاه هلمج نایم
تکاس متسناوت یمن . دوب هدیرب ار مناما درد و سرت

... دنزب ار شفرح وا ات موش

نایم زونه هک ار میاهدعاس و درب باال ار شیادص
؛ داد میاه تسد هب یمکحم ناکت دوب شناتسد
سمل ار ناکت نآ مندب یاضعا کت کت هک یروط

: دندرک

... ایتوت -

... تفر مدای زا ندز فرح

ح اردص ؟ هناوید تفر اجک ترکف ؟ ارچ یگیم رعش -

... هبوخ شلا

... دش کشخ اوه یور ، ما هتفر بقع همین DONYAIEمدق
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؟ دوش بوخ وا دوب نکمم ؟ دوب بوخ اردص

؟ هبوخ -

شدوخ تمس هب ار مفیلکت بال مدق و دیشک ار متسد
: درک تیاده

وت یرییغت ... دوب ال بق هک هیروط نومه ینعی -

اب شیپ تعاس هی ... هدشن داجیا شتیعضو
... مدز فرح ناتسرامیب

رد کانتشحو ضابقنا نآ زا مندب ات دیشک لوط یمک
دبا ات هیناث دنچ نآ سرت و کوش منئمطم اما ... دیایب

. دنام یم مبلق ِرطاخ رد

، دیشک ار میاه تسد ، دید هک ار ما یجیگ و ، ار ملا ح
... دنک مناهنپ شا هنیس نایم ات

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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زا دعب یاه لا س نآ مامت مسر هب و تداع مسر هب
هب راشف کی اب هک تفر متسد یا هظحل یارب ، اشاس

ملد بخ ... ملد اما . دنک داجیا هلصاف ، شا هنیس
زا ندماین نوریب و ندرکن تمواقم ... تساوخ ندنام
، ندرک رد یگتسخ ، ندوب نز ملد ... فرگش تینما نآ
. تساوخ ندرک هیرگ یتح ، ندرک هیکت ، ندوب فیعض

نآ مامت ، تینما ، دش هدینت مرود هب هک شیاه DONYAIEتسد
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دوب هلصاف اه گنسرف . دش مبیصن هک دوب یزیچ
طقف شیپ اه لا س هک یشوغآ و شوغآ نیا نایم

... مدوب هدرک شا هبرجت راب کی

. دریگب مارآ ملد یمک متشاذگ و مدنام

ار یدیماان و سرت نانچ هاتوک هیناث دنچ تدم هب
یب ملد ؛ دوب هداتفا زرل هب منت هک مدوب هدرک هبرجت
نایم دوش هناش شتسد متشاذگ . دیزرل یم رتناما

: دنوش مشوگ هیاسمه شیاه بل و میاهوم

... مزیزع زرلن -

و نابرهم نحل نآ و تفگ هک "ی مزیزع " یلو
. دش مرتشیب زرل ثعاب شنیگمغ

... رت جاتحم نم نت و دندش رت کچیپ شیاه تسد
رتشیب ما هنوگ و دندز گنچ ار شنهاریپ میاه تسد
و ربتس هنیس یتفس دندرک سمل میاه تسد زا

ار شا هحیار ناوت مامت اب ما ینیب و ... ار DONYAIEشمکحم
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یعس یرادیب تقو هب هک ییانشآ هحیار نامه .. دیعلب
مماشم هب اه هدنیوش یوب نیب زا ار شدوخ درک یم

... شنت و رطع دنت یوب زا یقیفلت ؛ دناسرب

... مناج -

؛ تفگ میاهوم یور رب یا هسوب زا دعب ، مرن و مارآ
دوب رت جاتحم نم لد اما ... شدوخ لد یارب اال متحا
مشچ و درک راکش ار " مناج " نآ زیت ، مشوگ هک راگنا
دعب راب نیلوا یارب ناشدس هرخ باال و دنداد او میاه
... تسکش ، مدوب هدروآ اردص رس هب هک یی بال زا

نم تسد رگناریو لیس نیا زیچ چیه رگید دعب و
... دوبن

هضیرع ندوبن یلا خ ضحم تفگ هک ی " سیه "

شا هنیس نایم لبق زا رت تفس هک هنرگو ... دوب
ینیگنس و درشف یمن ار ما هناش و تشاد یمن DONYAIEمهگن
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هزاجا منک رکف ات مدرک یمن سح مرس یور ار شرس
... میرگب ، ما هدیرابن نونک ات هک ردقچ ره ، مراد

متشم ، مدمآ رد شدیفس نهاریپ تلا جخ زا هک بوخ
رت مارآ . مدرک اهر ار شسابل یاونیب هچراپ و زاب ار
زاب منت رود زا شیاه تسد ، درک سح هک ار مندش
متمس هب هک یبیجع یامرس سح زا نم لد و دندش

... سویام ، دروآ موجه

: دنتفرگ باق ار متروص شاه تسد

... تمنیبب -

. شمنیبب مدیشک یم تلا جخ نم اما

مدیسرت یم نم و دوب هتفرگ باال هب ور وا ار متروص
ار یزیچ شیاه مشچ رد و منک زاب ار میاه مشچ
هک یزیچ ای شنزرس ؛ متشادن تسود هک منیبب

. دشاب هتشاد نم ندوب فیعض زا DONYAIEیناشن
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: متفگ هتسب مشچ نامه اب

... ماوخ یم ترذعم -

... وتامشچ نک زاب -

ره ای ، شنزرسو منک زاب مشچ رگا مدوب نئمطم
رد ار دش یم مرورغ ندش شودخم ثعاب هک یزیچ

در وا زا ارذگ یداب ناس هب ، منیبب شیاه مشچ
ار یداو نیا رد نم ندیزو وا رگید و دش مهاوخ

... دید دهاوخن

... نم -

... درک میادص

مدوخ تسد هن . دوب متروص یور کشا یسیخ زونه
تسد هن و تشاد ار من نآ نتفرگ و نتفر باال ناوت

... دوب یا هدنهد رازآ طیارش . دمآ یم مکمک هب وا

... دوبن مدوخ تسد -DONYAIE
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: دوب دولآ رهم شباتع

... متفگ وتامشچ نک زاب ... ایتوت -

... متفرگ نادند هب بل

؟ ینک منووید یاوخ یم ؟ ینک یم یراد راک یچ -

... وتامشچ نک زاب مگ یم

ما هیرگ تشاد هرابود و مدوب هدزمرش مندرک هیرگ زا
... تفرگ یم

مکحم . مریگب هلصاف هتسب مشچ نامه اب مدرک یعس
هگن شگرزب یاه تسد نایم ار متروص لبق زا رت

... تشاد

... وتامشچ نک زاب .... ماوت اب -

... مرب راذب -

؟ هن ینکیمن زاب -

... منک شسامتلا ، هرابود هیرگ زا لبق مدرک DONYAIEیعس
M

AM
NOE



یم تلا جخ ... مرب راذب ... منک یم شهاوخ دایص -

... مشک

نیرخآ ات میاه مشچ دش ثعاب ، متفرگ هک یباوج
... شیاه بل یامرگ ؛ دنوش زاب نکمم دح

. دوب یهاتوک هسوب
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هب ار شنادنخ یاه مشچ ، دید هک ار مزاب یاه مشچ
باال حیرفت اب ار شیوربا هگنل و تخود مهاگن

نآ زا ار تخمز یایتوت نآ ، شدوخ لا یخ هب . تخادنا
... دوب هدروآ رد روآ مرش و نیگمغ یاوه و لا ح

. دوب هدش ضوع میاوه و لا ح لک هب ؛ دوبن یفرح
مرو کشا هرطق ود اب هک یغامد و هیرگ و تلا جخ
مدای مه دوب ایند نیا رد هچنآ ره ال صا و درک یم

ندروخ ناکت ناوت هن ... اما نم ... اما . دوب هتفر
مکشخ هسوب کی اب راگنا ... رکفت هوق هن و متشاد

یب ِناوت میاه مژه ، هن هک هیناث شش ... دوب هدرک
یرت کانلوه خزرب رد . دنتشاد ار دبا ات ندنام تکرح
یمن ار شروصت ال صا هک یزیچ ؛ مدوب هداتفا ریگ

و هاتوک هسوب کی طقف . مدیمهف یمن ار مدوخ . مدرک
... دوب DONYAIEهداس
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هراوآ شیاه مشچ نایم ناریح و هدز تهب ردق نا
: تسب تخر شیاه مشچ زا حیرفت ات مدنام

؟ یدش یچ -

... متشادن یباوج

... ایتوت -

اما نم ... درک میادص راد شخ و مارآ ییادص اب
. مهدب وا هب هک مکتشادن یباوج مه زونه

یرگید زیچ . درک یم هاگن هریخ ار ما هریخ هاگن
متسنادن هک دوب هتسشن حیرفت نآ یاج و هدمآ

؛ متشاد شتسود ، دوب هک هچ ره اما . تسیچ
... نابرهم و فیطل ... دوب دنیاشوخ

و نابرهم و هتشاذگ میاهولهپ فرط ود ار اه تسد
یلیم چیه راگنا نم و . درک یم مهاگن دنخبل DONYAIEیب
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. متشادن شهاگن زا مهاگن ندنک یارب

رارصا شیاه مشچ نایم مهاگن ظفح رد ردق نآ
بل تمس هب ؛ دیشک سپ مدق a هاگن هرخ باال هک ، مدرک
میاه بل یور میاه مشچ یور زا هک شهاگن ... میاه
نایم رد کدصاق کی ناس هب مه نم لد ، درک طوقس

. دش اهر نافوط یوهایه

شهاگن . دش تشم شنهاریپ یور رگید راب متسد
. تسشن میاه تسد یور میاه بل یور زا راب نیا
فرط ود هرابود و ادج میاهولهپ زا ار شیاه تسد
فرش رد یقافتا هچ مدیمهف یم . تشاذگ متروص

هک دوب نیا متسناد یمن هک یزیچ اما ، تسا عوقو
شتروص رگید راب هک دوب وا و . مریگ یمن هلصاف ارچ

... و ... دروآ رت کیدزن ار

شوغآ نآ هیبش ال صا مدرک هبرجت هک یزیچ و
... سوه ... دوبن مه ینماان ... دوبن تینما ... دوبن

... هن مه دیاش ... دوب کانسرت ... دوب مه دیاش ... دوبن
DONYAIE
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... دوب یبیجع زیچ

همادا مناور و اه بل یور ار شیاه بل یزاب ردق نآ
و جراخ کانسرت ضابقنا نآ زا مه نم نت هک داد
لقتنم مدوجو هب هک ییامرگ ... دندش زاب میاه تشم

و درک یم بآ ار مدوجو همه تشاد مک مک ، دش یم
. دنتفر یم ناوت زا دنتشاد میاهاپ

شمامت دیاب ، متشاذگ شیاه تسد چم یور تسد
... مورب لا ح زا شا هنیس نایم هکنیا زا لبق ؛ درک یم

شناهد رد ار ش "ص" متسناوت طقف " دایص " زا اما
شیاه سفن دنلب و دنت یادص منئطم هک . منک ادا

زا رتروش رپ ضوع رد . دونشب مه ار نامه تشاذگن
. دیشک ناهد نایم ار میاه بل ، لبق

بخ اما ، دیسر یم یکانسرت لحارم هب تشاد یزاب
اب طقف هک شیپ اه لا س خالف رب ؛ دوب هدیسرتن DONYAIEنم
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هن رخآ . مدیشکن مه بقع . دوب هدرک مر سامت کی
ره یلو . ندنام ناوت هن و متشاد ندیشک بقع لیم

، مدوب هدروآ مک سفن . موش نیمز شقن دوب نکمم نآ
. دوبن راک رد ینتفر رانک مهزاب اما

هک دیمهف مدنت و عطقنم یاه سفن زا ار ملا ح رخآ
یلو . تفرگ هرانک لیم یب ، رگید ی هیناث دنچ زا دعب
راب نیا ات ، داد هیکت میناشیپ هب یناشیپ . درکن میاهر
. دنازوسب ار متروص تسوپ شدنت یاه سفن یغاد

گنچ یاه تسد نامه اب ، اج نامه و متسب مشچ
هلصاف مدیسرت یم ؛ مدنام شتسد چم یور هدش

میاهاپ یلو ، دوب روآ مرش . مروسج هاگ هیکت زا مریگب
یمن . دندوب هتفر قمر زا هملک یعقاو یانعم هب

ای ، مشاب هدز ناجیه مرمع هسوب نیلوا تباب متسناد
... هدزمرش ، یتسس نیا تباب
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زا ندرکن رارف و ندنام یارب متشگ هناهب لا بند
... ششوغآ

ییادص اب طقف . مدرکن زاب مه مشچ . مدرکن دنلب رس
دز یم دایرف ار ملا ح و مدینش یم روز هب مدوخ هک

: متفگ

... یدرک یم وراک نیا دیابن -

... دوب تدوخ ریصقت -

... یدز تلوق ریز -

... شیدوب هتفرگ روز هب -

اب نم فیلکت یتقو ات هک متساوخ لوق هک یزور
اطخ اپ زا تسد ، هدشن صخشم ملد و وا و مدوخ

، تسناوت یم هک ییاج ات ، دنک ظفح ار هلصاف و دنکن
نم طرش اما . درک تمواقم ، لوق نیا نداد یولج

... سب و دوب نیمه نامدوخ هب نداد تصرف یارب
. لا مک و مامت ؛ مریگب میمصت ملقع اب متساوخ DONYAIEیم
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. دورب شیاه یربلد یارب ملد و تسد متساوخ یمن
و ، دزادنیب مهابتشا هب یسنج ششک متساوخ یمن
نم . مریگب هابتشا قشع اب ار اه نومروه ییاج هباج
مبلق لوگ زگره رگید مدوب هدروخ مسق اشاس زا دعب

دییات مکح هب مرادیمرب هک یمدق ره و مروخن ار
مهم ات اهراک نیرت هداتفا اپ شیپ ؛ دشاب ملقع
... یدنوم یم شرس دیاب مزاب -... ار ناشنیرت

و داد تسد زا ار شهاگ هیکت میناشیپ . تفرگ هلصاف
یب سرت نآ ره هک ، داتفا مناج هب یئ خال نانچ

دوب یفرخزم سح هچ رگید نیا . متشاد ندش شوه

باتهم باتفآ هن و مدوب هتسب شوگ و مشچ هن نم
یاه ملیف دندوبن مک میاه ملیف هسفق رد . هدیدن
اه نآ رد یا هظحل چیه ندید زا . هدشن روسناس

هک ییاه مدآ اب متشادن هدوارم مک و متشادن یئابا
. دنتشادن همهاو عمج رد یزاب قشع DONYAIEزا
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شغ هب ور هسوب کی یناور راشف و مرش زا حاال و
... مدوب ندرک

. درک لصو ما هناچ هب وادج متروص زا ار شتسد کی
هناچ . مدرک شنهاریپ دنب رگید راب ار مفیلکت بال تسد

رگید راب شیاه سفن مرگ مره ات دیشک باال ار ما
و منک زاب مشچ مدیسرت یم . دنازوسب ار میاه هنوگ
ما هناچ ردقنآ اما ، مهدب داب تسد هب ار میوربآ همتت
هک دنام مرظتنم توکس رد هناروبص و درک شزاون ار

، مه نآ زا دعب یتح . منک زاب مشچ مدش روبجم
، تیاهن رد و داد همادا شتوکس هب ین ال وط یاه هیناث
دوب شهاگن یغاد زا نتفرگ رگ لا ح رد مهاگن یتقو

: تفگ ،

سولم و لگشوخ رتخد هی و یدوب درم هی تقو ره -

و هدنگ یامشچ اب و دز گنچ وتنهریپ ، تلغب وت
شتاکرح مامت اب هص خال و درک تهاگن جیگ ، شقارب

، وت و ، سوبن ونم ، ینوتیم و یدرم هگا هک دز دایرف
شهب و یرایب دای هب وتلوق یتسنوت هظحل نوا DONYAIEوت
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... ریگب وملوق یاوعد نم اب ایب ، ینومب دنباپ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

215_ تراپ #

زا رپ ... بناج هب قح ... درک یم هاگن ار میاه مشچ
و ... راب دنچ ... کت هب کت .. کانسرت یمک و DONYAIEنتساوخ
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. دشاب شیاه مشچ رد ینامیشپ زا یگنر هکنیا نودب

و ... ار میاه بل رخآ رد و ... ینیب ... یناشیپ ، مه دعب
... درک هاگن ار میاه مشچ هرابود

... تاه مشچ -

رظتنم هچ ره . دوب ین ال وط میاه مشچ یور شثکم
... دشن شا هلمج یقاب زا یربخ ، مدنام

یگریخ ... درک طوقس میاه بل یور هرابود شهاگن
غاد ثعاب ، شیاه مشچ لخاد صرح ، یدنت و شا

. دش منیریز بل نتفر نادند ریز و ، میاه هنوگ ندش

دمآ و تفر هب مهاگن نایم هک شهاگن هرابود و
: دش لوغشم

... وت -

. درک یم مهاگن یبیجع DONYAIEروج
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... راگنا ... دوبن نتساوخ اهنت ... روطچ مدیمهف یمن
، دیاش ... هف کال ... هتشگرس ... دوب جیگ ... یرآ

... قاتشم لا ح نیع رد و ... نیگمغ

یارب هک دندوب ییاهزیچ اهنت ، هملک ود نامه ارهاظ
مشچ نایم هک شهاگن ... شهاگن اما ... تشاد نتفگ

... درک یم مجیگ ... دوب هدش رد هب رد میاه بل و اه

، میاه نادند نایم ریسا یاه بل هب ندرک هاگن عقوم
مزغم ... مدش یم شهاگن طخ ندش کیراب هجوتم

. داد یم ناشن یدوخ تشاد هزات

لا ح نیع رد رترایشوه تشذگ یم هک یا هیناث ره
... مدش یم لبق زا رت جیگ

هدروخ یبکر بجع ؟ مدوبن ؟ مدوب ... مدوب ینابصع
... وا زا ... مدوخ زا ... مدوب

هزم . داد تاجن منادند ریز زا ار مبل . دروآ ولج DONYAIEتسد
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و زیگنا هسوسو هزم . دوب هدنام مبل یور شیاه بل
... دوب یکانسرت

یوت لگشوخ و سولم یرتخد هن و مدوب درم هن نم
یاه مشچ اب هن و . دوب هدز گنچ ار منهاریپ ملغب
دایرف شتاکرح همه اب و هدرک مهاگن شقارب هدنگ

اما ... سوبن ونم ینوت یم و یدرم رگا هک دوب هدزن
زا مساسحا لر تنک هک متشاد ار نآ سرت هظحل ره
یارب هک یسک نآ مشاب نم راب نیا و دورب رد متسد
مدق شیپ لبق هقیقد دنچ یاه سح هرابود هبرجت

. دوش یم

یمدق دیاب ضوع رد . دوبن نتفرگ هدرخ یاج سپ
. متفرگ یم هلصاف ششوغآ زا و متشاذگ یم بقع

راب نیا و هرابود هکنآ زا لبق مدش یم رود دیاب
. منک ضقن ار مدوخ نیناوق مدوخ

منایم ، مدوخ یلا خ یاج ، متشاذگ بقع هک یمدق اب
مدوخ قوذ یوت ، شیاوه رد هدنام قلعم یاه DONYAIEتسد
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و مدیشک متروص رد هتخیر یاهوم هب یتسد . دز
زا مجاهم ِرون هب ار مهاگن . مداتسرف شوگ تشپ

: مداد اه هرجنپ

... مرب نم -

لخاد ار شا یلا خ یاه تسد ، هاتوک یثکم زا دعب
داد باال ار شتسار یوربا هگنل . داتسرف شیاه بیج

. درک مهاگن قیمع و

... منزب گنز نیتم هب دیاب -

مه ردقچ ره ... شهاگن مه و توکس مه ؛ دوب قیمع
صاخ گنر ریز ندنام ، مدروآ یمن مدوخ یور هب هک
هدننک هریخ قرب ، هسوب نآ زا دعب . دوب تخس شهاگن

تشاذگ یمن و دش یم عطاس شیاه مشچ زا یا
هدنُشک و هدنِشک یاه هیناث نآ رکف زا یا هظحل یتح

. میایب DONYAIEنوریب
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... هگنشق متندرک رارف -

نیا ، نم هلمج زا دعب و شا ین ال وط ثکم زا دعب
لبق قیاقد یاوه و لا ح رد زونه مه وا ینعی فرح

. دوب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هسوب نآ رارکت مه و شدوخ مه ... شمتساوخ یم
... ار ترارح رپ

نامه اب و ، بیج هب تسد . متشاذگ بقع یرگید مدق
ممشچ هرابود مه دعب ، هتفر بقع مدق تذل رپ هاگن

: درک هاگن ار

... تامشچ هزادنا هب دیاش -

یرگید دنلب مدق . دوبن نم یاج اجنیا رگید ادج ... هن
و مغ نآ ریگرد ادیدش هک یلا ح رد . متشادرب بقع هب

. مدوب شهاگن یگف کال

مشچ نورد مغ یتقو دنک حیرفت تسناوت یم روطچ
هک تشاد هچ هسوب نآ ال صا ؟ درک یم دادیب شیاه

؟ درک نیگمغ ار وا ردقنیا هرابکی

اب و متشگرب ، مهدب تسد زا رایتخا هکنیا زا لبق
تشادن اجنآ کرت هب یلیم هک ار ییاهاپ روز و برض

. مدناسر رد هب ار مدوخ و مداد DONYAIEناکت
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هریگتسد یور متسد ... گرزب یادخ ... زونه دوب لفق
. مداد هیکت رد هب یناشیپ . متسب مشچ . دش کشخ
لا بند ارم سک چیه و دوبن رصم زیزع خاک اجنیا

ادیدش مدوخ تسد زا ییاهر یارب نم اما . دوب هدرکن
. متشاد زاین هرجعم کی هب

نیا و مدرگرب مدیسرت یم ... مدوخ زا ؛ مدوب هدیسرت
زا مجورخ و دوش نادیم زوریپ مساسحا و بلق راب
مدوب هدش کانسرت ردقچ ... هناسفا هب لیدبت رد نیا
هابتشا ردقچ ... متخانش یمن ار مدوخ ردقچ ... نم

و ما هتفرگ قشع یایبوف مدرکیم رکف هک مدرک یم
... دش مهاوخن قشاع زگره رگید

و دوب قشع زا لا ماالم مبلق هظحل نیا رد ردقچ
... دنامب هتسب رد نیا تساوخ یم ملد ردقچ ... مغ

... متشاد زاین رد نیا ندش زاب هب ردقچ
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وت دبا ات وت و درکن زاب دبا ات ورد نیا دش یم شاک -

... ینومب نم لا م هنوخ نیمه

. مدرکن زاب مشچ و متشادنرب رد یور زا رس

میاهوم دنلب تمسق نایم شناتشگنا و دمآ شتسد
ناشرانک و تفر ورف ، دوب هتخیر متروص یور هک

. مدرکن زاب مشچ مه زاب . دیشک

؟ یشکیم تلا جخ یچ زا -

؟!!! تلا جخ

، مدرک یم هبرجت هک یسح اهنت هظحل نیا رد
یاه سح هک متساوخیم ردق نآ ... دوب نتساوخ

هدش مک مه مییاونش و ییانیب و هسم ال یتح ، مرگید
یم ار وا ... متساوخ یم ندنام نم ... دوب

... DONYAIEمتساوخ
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یمن زاب مشچ . مدوب هتسب مشچ هک دوبن تلا جخ زا
مهاگن و منک زاب مشچ رگا مدوب نئمطم نوچ مدرک

نیا ، دنک ریگ شیپ هقیقد دنچ هف کال و غاد هاگن هب
و گنگ ساسحا و بلق تسدمه مه ملقع یتح راب

. دش دهاوخ منامرفان یاهاپ

میاهوم نایم اج نامه . دندوب هتفرن رانک شناتشگنا
ییاوعد ، دنتشاد ار مناج دصق و دندوب هدرک هن ال

... اهتنا یب ، دوب هداتفا هار مقطنم و نم مامت نایم

ما هریگتسد یور ی هدنام تسد یور شرگید تسد
شقیمع سفن ... ما هقیقش یور شیناشیپ و . تسشن
... مدرشف کلپ . درک رت تسس ار متسس یاهاپ

چیه وت و منکن زاب تقو چیه ورد نیا دشیم شاک -

... یرن نوریب شزا DONYAIEتقو
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*******

تلا جخ و هدزمرش یلیخ یلیخ یلیخ یکی اجنیا
.. تس هدز

؟ دیریذپ یم ور شم سال ایآ

... تسین حیضوت لباق مطیارش ... تسین یحیضوت

هب ) مراذگیم تسپ صخشم مظن هی اب نیا زا دعب
ماجنارس هب ور نامر ات ( تایح طرش هب و ادخ دیما

دیاش ... تسپ کی یزور دیاش منود یمن ... منوسرب
( هن لیطعت یاهزور ) تسپ دنچ و زور هس ود یا هتفه

مومت ور مدوخ ندرک هدنمرش هک مدموا اما ...

... منک

... اه تراپ دنا هدشن تیدا ن: DONYAIEپ
M

AM
NOE
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شاک ... مدرک سبح هنیس نایم عقوم هب ار مگرزب هآ
هچنآ ره زا و مورن نوریب رد نیا زا دبا ات دش یم
نیمه زا دش یم شاک ... منامب رود دوب نآ DONYAIEتشپ

M
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... شاک ... منامب وا لا م دبا ات هظحل

ینومب نم لا م دبا ات هظحل نیمه زا دش یم شاک -

... ایتوت

هگن رد یور رس هتسب یاه مشچ اب ردقچ متسنادن
لوط ردق نآ یلو . دنام نم رس یور وا رس و متشاد
گنر هتفر هتفر مبلق ناما یب یاه شپت هک دیشک
و دریگب هلصاف کلهم یامد نآ زا مندب و شمارآ

رد ینامسآ یبآ گنر هب زمرق دنت گنر نآ زا مساسحا
. دیایب

هک یتسد یور شیاه تشگنا شزاون هک ینامز
اتبسن راشف کی هب لیدبت ، دوب هریگتسد هب زونه

: مدینش ار شیادص و ، دش مکحم

... ایتوت مگب تهب یزیچ هی دیاب -

هب رتشیب حاال هک یسح ... مدش رود بان سح نآ زا
... دوب هیبش هسلخ DONYAIEکی
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: درک شهاوخ

... نک زاب وتامشچ -

باال ار مهاگن ددرم و مدرک زاب مشچ ثکم اب
... مدیشک

سح و نافوط نآ زا یربخ رگید مه وا یاه مشچ رد
. درک یم دادیب مغ ضوع رد ... دوبن نتساوخ دنت

... مسرپب ار شلیلد دیخرچن مناهد رد نابز

... مزیزع ماوخیم ترذعم -

ییوگ هک درک یهاوخ ترذعم ناج قمع زا نانچ
نانچ .و تسا هدرک مقح رد ار ملا ع ملظ نیرتگرزب
کش هک درک مباطخ " مزیزع " ناج قمع زا و ظیلغ
مدوب نیمز یور درف نیرتزیزع هظحل نآ رد متشادن

... شیارب

نیرتمک ییاناوت هک دوب هدش جلف منابز منامگ هب
؛ مداد ناکت ار مرس ، نآ یاج هب . تشادن ار یتکرح
نیا و مغ همه نیا لیلد و دمهفب ار مروظنم DONYAIEدیاش
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. دهد حیضوت ار یهاوخ ترذعم

اهنت باوج یاج هب دعب و . درک مهاگن هریخ یمک
شرس دیدش و هراب دنچ ناکت ، دش مبیصن هک یزیچ

و دنک نوریب نآ زا ار یرکف تساوخ یم راگنا . دوب
هب ارم و درک ملغب . دنادرگرب شیلبق یاج رس ار زکرمت

رتشیب یمک رگا هک مکحم ردق نآ . درشف شا هنیس
ناوختسا نتسکش یادص اال متحا ، داد یم همادا

... دینش یم ار میاه

رتگرزب ، گرزب مغ نآ ، داد ما هلصاف شدوخ زا یتقو
درک اهر . دیشک ناهد لخاد ار شیاهبل . دوب هدش مه

ار هقیقد دنچ نیا دایص هک راگنا و درشف مه یور و
... درب داب

... هترظتم هنوخ وت نییاپ دیعس -

هک ییایند گنر کال هک شدوخ یاوه و لا ح اهنت هن
راب نیا . درک ضوع مه ار مدرب یم رس هب نآ رد DONYAIEنم
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میعس همه اما ... متفگن یزیچ هک دوب کوش تدش زا
هک دهد حیضوت و دمهفب میاه مشچ زا هک مدرک ار

؟ دیعس طقف ارچ

ش " نم هب تنعل " اهنت ... مدینشن نم و درک یا همزمز
... مداد صیخشت ار

شدوخ تمس هب لماک ارم و تفرگ ار میاه هناش
... مماک زا نابز ندنک دوب تخس . دناخرچ

؟ هدش یچ ... یچ -

رانک نابز یور زا مسلط راگنا و دیشک یقیمع سفن
زا دعب هیناث کی زا رتمک ممود لا وس ، هشاب هتفر

: دیهج نوریب مناهد زا یلوا

؟ یراد سرتسا ردق نیا ارچ -

: درک دراو میاه هناش ناوختسا هب یراشف

؟ بخ شاب مورآ -DONYAIE
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؟ مدوب یم مارآ دیاب هچ یارب

تسد . دیشک باال ار شا هراچیب هاگن . مداد ناکت رس
ار متروص راب نیا و دندرک اهر ار میاه هناش شیاه

: دنتفرگ ناشدوخ شنایم

؟ هشاب -

نامزمه هک یرکف نارازه اب متشاد دوجو مامت اب
تمواقم دندروآ یم موجه مزغم تمس هب دنتشاد
تمواقم دس زا هناکریز ناشیضعب اما ... مدرک یم

نییاپ نآ دیعس ارچ " هکنیا ال ثم . دندش یم در نم
بسح رب ای تشاد یلیلد " ؟"، هن نیتم و دوب مرظتنم
ایند " ،" درواین دیعس مسا رانک ار نیتم مسا هص خال

؟ دشاب هتشاد نم اب ینمشد رس تسناوت یم اجک ات
شوغآ هب مدوب نیرت جاتحم یتقو تسرد هک اجنآ ات

" ... ار وا دناوتب ، نیتم

... مداد ناکت تدش هب ار مرس هک مدوب نم راب نیا
وا یاه تسد نایم زا یا هظحل یارب طقف هک یرس

... دش DONYAIEاهر
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... تفرگ شگرزب یاه تسد نایم ار مرس هرابود
: متفگ وا زا رتدوز نم یلو . درک زاب ناهد

... ونم ینوسرت یم یراد -

... مزیزع یسرتب تسین یزاین -

... لبق زا رتشیب یلیخ ... مدیسرت رتشیب

هظحل یارب ، لبق یسح یب و یتکرح یب خالف رب
موجه مبلق تمس هب ینارگن زا یمجح نانچ یا

کی هب ایند رد دوجوم ژی رنا مامت مدرک سح هک دروآ
... هدشل قتنم نم هب هراب

متروص فارطا زا ار شیاه تسد . مدرب باال تسد
شا هقی نتفرگ میاه تسد یدعب دصق . مدرب سپ

ار شنهاریپ هچراپ ، ضحم یزکرمت یب رد اما ، دوب
میاه تشم نایم رد شا هنیس تشوگ اب هارمه

. متفرگ

؟ دایص تساجک نیتم -

و بات نم . دوبن یرگید یرایبدب چیه تقو DONYAIEاالن
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... متشادن ار شناوت

؟ هدش یچ -

ملق کی نیا تقو یرگید تقو چیه هن و االن، هن
یمن ادیپ ار یکی نیا ناوت زگره نم . دوبن یرایبدب

... مدرک

نایم ار یدیماان و تشحو زا هجرد نیرت باال اال متحا
: تفگ هملک کی اهنت هک دید میاه مشچ

... تسدنز -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تسناوت یم هظحل نآ رد هک دوب یا هملک اهنت نیا و
. دهد تاجن ندش ضبق زا ار محور

ندش مک و مت ال ضع ندش لش هب یکمک چیه اما
ندش هدنک زا هتبلا دص ... درکن و میاه بل یور شنت

مه نم یاه تشگنا نایم شا هنیس تشوگ
.. درکن یریگولج

؟ ینک یم یروج نیا ارچ ؟ یچ سپ -

مه مندب هب میاه بل هشعر هک متفگ یلا ح رد ار نیا
... دوب هدرک تیارس

: تف رگ رب رد ار میاه هناش DONYAIEهرابود
M
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یروجنیا ارچ تدوخ وت ... مزیزع تسین یزیچ -

... طقف هتشاد ولوچوک فداصت هی ؟ ینکیم

ات مدینش یم دیاب هک دوب یا هلمج نامه اقیقد نیا و
دوش لدب قلطم یهایس کی هب منامشچ یولج یاضف

... هدش یلا خ میاهاپ ریز منک سح و

هک ، ربخ نیا ندینش زا دعب هن ، هک نم زا رتدنت یلیخ
داد ناشن شنکاو ، مدوب هتخاب ار مدوخ نآ اب نامزمه

میاهولهپ دنب شیاه تسد و درک اهر میاه هناش ؛
: دش

؟ دش تچ ... تسین یزیچ مگیم مراد ... مورآ ... یه -

!؟ ایتوت

؟ یگیم غورد -

: مداد ناکت رس ؛ مدرک دییات ار مدوخ مدوخ

شلا ح هنیتم تشادن ناکما ... یگیم غورد هرآ .. هرآ -

... هشابن نم رانک ، اجنیا االن و هشاب DONYAIEبوخ
M
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تسد و درک ادج میولهپ زا ار شیاه تسد زا یکی
رب رد ار مرمک ، لبق زا رت مکحم و ال ماک شرگید
تخس و تفس و دمآ ، هدش دازآ تسد نآ و . تفرگ

مکیرتسیه تاکرح عنام ات ، تشاد هگن ار ما هناچ
لز اردص لوق هب و دشاب هتشاد ار مهاگن ات ... دوش

... میاه مشچ مخت یوت دنزب

: دیوگب و

، هیرتسب ناتسرامیب وت ... هبوخ شلا ح مگیم مراد -

مکی و یگتسکش هی طقف ... هبوخ شیمومع لا ح اما
دوز میلیخ و تسدنز یلو ... هیگدیشارخ و یگتفوک

... هشیم بوخ

... مدرک رواب . دوب یتکرح یب ، ملمعلا سکع

ار تقادص شیاه مشچ مخت یوت . تفگ یم تسار
رگا . دوب هدشن مک هعجاف قمع زونه اما . مدید یم
منت زا یا ینآ و هرابود زرل ؟ داتفا یم یرتدب DONYAIEقافتا
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یاه تسد طلست تحت هطساو هب املسم هک درک رذگ
... درک سح ار نآ اعطق ، ندوب وا

؟ ایتوت متفگ یچ یدیمهف -

یاه تشگنا نایم ما هناچ هک روط نامه ار مرس
هدنز نیتم ؛ ما هدیمهف . منک یم نییاپ باال تسوا

اما ، دراد یگدیشارخ و یگتفوک و یگتسکش . تسا
... تسایند قافتا نیرتهب نیا و ... تسا هدنز

و یگتفوک و یگتسکش . هدرک فداصت نیتم
نیرتدب نیا و ... دریمب تسناوت یم ، دراد یگدیشارخ

... تسایند قافتا

و نهاریپ و دنا هدش لش میاه هجنپ یک تسین مدای
هنیس یور رس راب نیا ... ما هدرک اهر ار شا هنیس

... منکیم اهر ششوغآ نایم ار مدوخ و مراذگیم شا
ریغ مهدب تسد زا مه ار نیتم هکنیا روصت یتح

... تسا لمحت DONYAIEلباق
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نامه ، دوب مرمک رود هکنآ ، مدرک سح ار شیاه تسد
و رس یرگید و دنام لبق زا رت رتخس و تفس اج
شگرزب و دنمونت نت هب ارم و تفرگ رب رد ار ما هناش

: درشف

... مزیزع شاب مورآ -

شسح هک یا یکیرات یلو دندوب هتسب میاه مشچ
مدع هب طوبرم هک دوب یزیچ زا رت هایس مدرک یم

خال کی رد دیاش . دشاب میاه کدرم هب رون نندیسر
نیرت کیرات ای ... گرزب چیه کی ... یندشن فصو

... مدوب هداتفا ریگ منهج هطقن

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هفقو یب و بیکشان . متشاذگ گنز یور تسد
. مداد شراشف

... رتخد هدب نوما ... ایتوت رت مورآ -

یراک ییابیکش هیناث کی یتح ... دوبن مدوخ تسد
. میایب رب شسپ زا مناوتب هک دوبن

شلوه ، دوش زاب لماک روط هب رد هکنیا زا لبق
یب . متخادنا هناخ لخاد ار مدوخ باتش اب . مداد

ندرک در زا دعب ، شضارتعا و روهام هب DONYAIEهجوت
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ار نکتخر و هناخ نلا س هک یکچوک و کیراب یورهار
نکمم دح ات ار منامشچ و مداتسیا ، دوب هدرک ادج

... متشاد هگن رایشوه

طسو تسد رد یا هلوح اب ؛ مدرک شیادیپ هرخ باال و
قلعم یاپ کی و سیخ یتروص اب ، دوب هداتسیا نلا س

هب هک ییاهوربا و داشگ تیاغ هب ینامشچ اب . اوه رد
. دندوب هدیبسچ شیاهوم هاگنتسر

در هک ارم هدز تشحو و همیسارس یاه تکرح کوش
دیخرچ . تخادنا لبم نیرت کیدزن یور ار هلوح ، درک

... درک زاب میارب ار شیاه تسد و

، مشیپ قیاقد تاکرح الف خرب ار یدعب یاه مدق
هداد تسد زا قمر میاهاپ راگنا . متشادرب تخس

مدق دنچ ... یبات یب و هلجع همه نآ زا دعب ، دندوب
. مدش فقوتم شیور شیپ راب نیا و متفر ولج رگید

متساوخ . دندرک یم بلط ارم نانچمه شیاه DONYAIEتسد
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ار مسفن و ادص هار سرت و ضغب اما . منک شیادص
"س" هب هیبش هک یموهفم ان توص زج ؛ دوب هدیرب

. دشن جراخ مناهد زا ، دوب

. منک شیادص مهاوخ یم هک دیمهف وا . دیمهف وا اما

ار مضغب و دوب ناج قمع زا ، تفگ هک ی " مناج "

. درک رت هدننکش

لوجع مه راب نیا . متخادنا ششوغآ نایم ار مدوخ
. دوب مرظتنم . دوب رب زا . تخانش یم ارم . باتش رپ و
نآ یتقو و دشن ریگلفاغ . مراد یلا ح هچ تسناد یم

یتح ، مدیبوک ششوغآ هب ار مدوخ مکحم ردق
اب ، شیاهوناز یور ؛ دروخن ناکت شیاج زا یمدق

. مدوب هدش گرزب شیاه شزاون نایم ، شیاهدنخبل
... داتسیا یم مکحم صرق هک هتبلا . دوب دیعس وا

... مکرتخد -

راشف شرگتیامح و مرگ یاه تسد نایم ار DONYAIEمرمک
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ات مدیشک باال ار مدوخ اپ هجنپ یور یمک . داد
. منک یفخم شندرگ و هناش نایم ار متروص مناوتب
دیمهف یم وا رگا ، دتسناد یم وا رگا . دید یم وا رگا

هنابیرغ وا . تشادن یلا کشا چیه ، مراد یلا ح هچ
هتسشن اشامت هب ارم یاه بش نیرت کانسرت و نیرت

... دوب

مدرک یلا خ ار میادص یب ضغب ، ین ال وط ییاه هیناث
ریز و . درک نییاپ و باال مرمک یور ار شتسد وا و

: درک اوجن مادم مشوگ

... مزان رتخد سرتن ... ملد زیزع هبوخ شلا -ح

ار متروص و رت مکحم شیاه هناش درگ ار میاه تسد
تفگ یم وا یتقو . مدرک ناهنپ ششوغآ رد رتشیب

، زگره ار دیعس . دوب بوخ امتح ، تسا بوخ شلا ح
نتفگ زا دیعس . متشادن رطاخ رد غورد کی هب یتح
یمن ، مدوب هدیسرت و هدننکش یتقو یتح ، تیعقاو
حیجرت ایند رد یزیچ ره هب ار مدامتعا دیعس . دیسرت

DONYAIE
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... دوب هداد

... تمنیبب -

میاه تسد هک ردق نآ هن ؛ درک مرود شدوخ زا یمک
زا شیاه تسد یامرگ ای ، دنوش ادج شیاه هناش زا

... متروص رود

، میاه کشا ندرک کاپ زا دعب و تفرگ باق ار مرس
... تاعفد هب ؛ درک زادنارب ار میاه مشچ ، بوخ

: دیسرپ

؟ یبوخ -

شلیوحت یراد شخ و مارآ " هن " و مداد ناکت رس
. مداد

یاهوزاب هرابود . دیشک کیدزن ار شدوخ هرابود
ریز زا ار میاه تسد . دندش منمام شنما و DONYAIEهناردپ
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نایم ار شمکحم یاه هناش و مدرک در شیاهوزاب
و متشاذگ شا هنیس یور بل . مدرشف میاه هجنپ
هفخ ، تشادن رس هب ار مندرک اهر یادوس هک یضغب

: دیسوب ار مشوگ ... مدرک

... نم رتخد ایسرتن ... مزیزع هشیم تسرد زیچ همه -

زیچ همه مدوبن نئمطم مه یلیخ . متسب مشچ
اب ردق نآ ، مدوب هدش گرزب ردق نآ . دوش تسرد
دیاب یهاگ ، منادب هک ، خلت یاه هبرجت ، مدوب هبرجت

هک . مشاب راگزور بیرغ و بیجع یاه یزاب رظتنم
دیاب یهاگ . دوش یمن تسرد زیچ چیه یهاگ منادب
ار شف خال دیعس رگا یتح . مشاب نافوط رظتنم
بارخ زیچ همه یهاگ تسا نکمم مه زاب ، دیوگب

ار اه نیا همه ، رود نادنچ هن یراگزور نم . دوش
یمن مه یلیخ نیمه یارب . مدوب هدرک هبرجت

. دوش تسرد زیچ همه مشاب نئمطم متسناوت

و . دنک زاب ار شیاه مشچ اردص مدوبن نئمطم
DONYAIE
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قباس یتسود نآ نامیتسود زگره رگید مدوب نئمطم
یب تروص نآ اهر تروص مدوب نئمطم . دش دهاوخن

نیا مدوب نئمطم . دش دهاوخن لبق یابیز و صقن
... دش دهاوخن رپ زگ ره رگید کاندرد و قیمع فاکش

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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و ، نافوط تدم مامت رد . مدوب نئمطم زیچ کی زا اما
شنهپ یاه هناش و گرزب بلق و درم نیا ، نآ زا دعب
میارب سفن نیرخآ ات متسناد یم هک یدرم . مراد ار
دشاب مز ال رگا . درک دهاوخ ال قت و دنام دهاوخ ردپ
دایرف مرس رب دشاب مز ال . درک دهاوخ ما هذخاوم

مسیلپ لیوحت شدوخ یاه تسد اب یتح . دز دهاوخ
و دنام دهاوخ مرانک تیاهن رد اما . داد دهاوخ

دهاوخ اضر ماما سوباپ هب میارب . دوب دهاوخ مبقارم
هدعو و تساوخ دهاوخ ارم شبوخ یوا زا . تفر

هب مه ارم نافوط ندیباوخ زا دعب هک داد دهاوخ
. دربب شسوباپ

شا هناش ناوختسا هب میاه بل ندرشف زا تسد
درگ وا یاه تسد مه زاب هلصاف بال و متشادرب

. دنتسشن متروص

... مدش راتفرگ ... مدرک رید هک شخبب -
DONYAIE
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؟ دش یچ -

. درک مهاگن تکاس وا و . ماداد رف ار مضغب

دوب تقو یلیخ نیتم ؟ درک فداصت یچ هساو -

... تسشن یمن لر تشپ

فتک یامرگ زونه ... داد ناکت رس و تسب مشچ
؟ تشاد بت . مدرک یم سح متسد فک ار شیاه

؟ هبوخ تلا -ح

: دیدنخ . درک زاب مشچ

... هرآ منیشکن ینارگن زا و نیراذب تردام و وت هگا -

رد مه نآ ؛ دوب یوق و طلسم ردق نیا هک بوخ هچ
رد . دندوب راد بت شنت و خرس شیاه مشچ هک یلا ح

دادیب شیاه مشچ رد ینارگن و بارطضا هک یلا ح
. دندرک یم

کیرات یاهزور نآ هیبش ملد لا ح ردقچ . مدیزگ ار DONYAIEمبل
M
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... هدننکش و خلت . دوب هدش

؟ هن هگم هبوخ شلا -ح

نیا یور هیناث ره و اهراب و اهراب یسک متشاد زاین
... دنک دیکات عوضوم

... هش یم بوخ -

... دوش بوخ دوب رارق . دوبن بوخ مه یلیخ سپ

؟ منزب گنز شهب منوت یمن ارچ سپ -

: درشف بل

... فداصت وت هدش روگ و مگ شیشوگ -

... یتفگن -

: درک تسار و پچ راب کی ار شرس

یارب . مدوبن هنوخ نم ، هدز گنز شهب اهر یتقو -

هب مدوب هتفر مادرگاش زا یکی هاگشیامن وت DONYAIEتکرش
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و دوب تنلیاس منم یشوگ . فارطا یارهش زا یکی
و هنک ربص هنوت یمن ... مدوب هدشن شهجوتم
زکرمت یردقنوا بخ یلو ... هداج هب هنزیم شدوخ

تشه تفه زا رتشیب یتح هنوتب هک هتشادن
هی اب ریسم الی وا نومه و هش جراخ رهش زا رتمولیک
یم فداصت ، هتفرگ یم تسار زا تقبس هک ناسین

... هنک

یبآ الی ویه نآ روصت و ، یراب نیشام مسا ندینش زا
یتقو زا ، طایتحا یب ارثکا یاه هدننار اب گنر

مال یب یاه نداد رونام هاگهگ ، ما هدیرخ نیشام
. دنیشن یم منت رب یدنت زرل ، ما هدیشچ ار ناش هظح

وت حاال ... نک رواب ... هدش عفر رطخ ... مزیزع سرتن -

اه هچب امش یارب یقافتا هچ ... هدش یچ وگب مهب
؟ هداتفا

اج شیاه مشچ رد هلمج نیا نتفگ نیح هعک یمغ
... اما ، موشن شهجوتم هک تسین یزیچ ، هدرک شوخ

... شمنیبب ماوخ یم -DONYAIE
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هب ؛ مداد ناکت رس . تفگن یزیچ اما . داد ناکت بل
راب نیا و درک مهاگن ددرم ؟ هدش هچ هکنیا یانعم

. دادن ناکت مه ار شبل یتح

... یشب جراخ رهش زا ینوت یمن -

نافوط نامه زا یشخب زا ، دنت ینایرج ییوگ
بقع هب یمدق هدز کوش . دش در منت زا نیگمهس

دایص . متشگرب . درکن اهر ار متسد دیعس . متشادرب
نم هب ار شا هدزمرش هاگن و دوب هداتسیا روهام رانک
. دوب هتفگ مارآ یادص اب و طایتحا اب وا . دوب هتخود
یا هظحل یارب هک دوب کانلوه یردق هب شا هلمج اما

... درک نم یارب ملا ع دصاق نیرتربخدب هب لیدبت ار وا

؟ یچ ینعی -

نوریب دیعس یاه تسد نایم زا ار متسد متساوخ
هک متفگ . درکن میاهر وا اما . مورب شتمس هب و DONYAIEمشکب
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... تخانش یم شدوخ تسد فک زا رتشیب ارم وا ؛
و شاخرپ کی عورش یارب ار مدق نیا تسناد یم وا

... مراد یم رب یرگنایصع
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نیمز هب ار شهاگن و درک رت بل و بیج رد تسد
: تخود

زا یرادن هزاجا ، هشن صخشم اردص فیلکت یتقو ات -
... یرب نوریب رهش

؛ دوب هدرک ندیزرل هب عورش منت . مدرک شهاگن گنگ
... سرت زا ... مشخ زا

... هگم ... هگم -

متساوخ یم هچ تفر مدای ؛ دنام مناهد رد فرح
. میوگب

؟ یچ ینعی ؟ یچ یارب -

: دمآ مدای

مرب اجک و مراذب لا ح نیا وت ومقیفر نم هرارق هگم -

؟

درد اب ار شیاه مشچ هک مدید اما . دوب نییاپ شرس
مهاگن و دنلب رس دعب و . داد راشف مکحم و DONYAIEتسب
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: درک

تقیفر اردص مینود یم ام ... مینود یم ام ونیا -

و تقافر هک نوناق ... هنود یمن هک نوناق ... هدوب
... هشیمن شیلا ح یردارب

نیا . دیرپ نوریب میاخ بل نایم زا یدنلب دنخزوپ
؟ دوب یا یزاب هرخسم هچ رگید

... ار شیانامت میاه مشچ اب و ، مدرک هاگن ار روهام
. درک یم مهاگن توکس رد هدرشف یکف اب طقف وا اما

مکمک ارچ ؟ دمآ یمن ولج ارچ ؟ تفگ یمن یزیچ ارچ
؟ درک یمن

: مدش دیعس نماد هب تسد هرابود و متشگرب

... دیعس -

: مداد دایص هب ار مهاگن DONYAIEهرابود
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؟ هگیم یچ نیا

... مورآ -

: متفگ دیعس هب ور راب نیا و متشگرب

ور نیتم ؟ مشب جراخ رهش زا منوت یمن یچ ینعی -

... هناتسرامیب تخت

متروص فرط کی و درک اهر ار متسد کی ادتبا
شرگید تسد یاه هجنپ ... ار یرگید دعب و . تشاذگ

. داتسیا ملباقم رد ال ماک و درک ورف میاهوم نایم ار
: تخود میاه مشچ هب ار شنابرهم و مارآ هاگن

... شاب مورآ مکی ... تسین نوا ریصقت -

دیاش ؟ هیعضو هچ نیا ... شمنیبب دیاب نم یلو -

؟ دایب شوه هب داوخن حاال حاال اردص

اب هزات و متفگ . دش شیر مرگج و متفگ ... DONYAIEمتفگ
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. مراد یکانسرت عاضوا هچ مدیمهف هک دوب شنتفگ
لمحت دمآ یمن شوه هب اه حاال حاال اردص رگا اعقاو
هتسب هایس یاه مشچ ؟ دوب رت یگنس میارب درد مادک
؟ مورب شندید هب متسناوت یمن هک ینیتم ای ، شا

دیعس یاه تسد نایم زا ار مدوخ تکرح کی اب
دوب سب دنت و هاتوک مدق دنچ طقف . مدیشک نوریبب
یترش یت هچراپ نایصع هب راب نیا . مسرب وا هب ات

؛ متفرگ تسد رد ، دوب هدرک ضوع یلبق نهاریپ اب هک
زاین هک مدوب هدن چال ردق نا نم ار یلبق نهاریپ

. دنزب ییوشوتا هب رس کی تشاد

؟ نیفرط یا هریجنز لتاق هی اب هگم ؟ یگیم یچ -

: تفرگ یمرن هب ار متسد ود ره چم

دب تلا ح زاب ... ینک یم تیذا وتدوخ یراد ... سیه -

... اه هشیم

صرح لبق زا رتشیب و مدیشک رتشیب ار شا DONYAIEهقی
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: مدز

مرب دیاب ؟ ینک یمن یراک هی ارچ ؟ سیه ؟ یچ ینعی -

؟ یمهف یم ... منیبب ونیتم

: درک شزاون ار متسد تشپ تسش تشگنا اب

... اما ... ممهف یم -

و دش در نامنایم زا یتسد ؛ دنام مامت همین شا هلمج
ار مرگید یوزاب رگید یتسد و . تسشن ما هناش یور
نم نایم شدوخ و . دیشک مبقع راشف یمک اب . تفرگ

شهاگن . داتسیا میور هب ور و دش لئاح دایص و
بوطرم شهاگن هک مروخ یم مسق . دوب بوطرم

نم هک دوبن یا یوق و درس هشیمه روهام نیا . دوب
مشچ هب دمآ غمد و هتسخ ردق نیا ارچ . متخانش یم

؟ میاه

... اجنیا ایب -

نادند تدم مامت هک متفر ورف ییوا شوغآ رد نم و
DONYAIE
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. دوب هتشاذگ رگج یور
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... مرب تنوبرق -سالم

شتروص ... دوب اج نیمه ات طقف نم یراددوخ و
نآ اما ... تشادن نیتم تروص هب یتهابش چیه
، درک قاط ار متقاط و دیرب ار مسفن هک یزیچ

... دوب شندز فرح زرط ... دوبن شتروص

عطق زا دعب و مدیشک رانک متروص یولج زا ار نفلت
مناوتب ات ، متفرگ سارت هراوید هب تسد ، سامت ندرک
یعس هچ ره و مدش مخ . مراد هگن اپ رس ار مدوخ
... منک هفخ ار مدنلب هیرگ یادص هک دشن ، مدرک

منارگن نیتم دندوب هتفگ . مشاب یوق دندوب هتفگ
هزادنا هب و تسا هاتوک شتسد دندوب هتفگ . تسا

و منکب ار شا هضح مال دندوب هتفگ . بات یب مدوخ
.. . مشاب راددوخ

؟ یدوبک همه نآ ندید زا دعب دش یم رگم DONYAIEاما
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شاهاب هتفشآ عضو و رس نآ اب دوب هتشاذگن دیعس
رس و مورب مامح هب لوا دوب هدرک طرش . منزب فرح

رد ار شنفلت ات مهدب مکلش و رس هب یناماس و
یومع هون هرامش اب مناوتب نم و دهد رارق مرایتخا
نیتم اب ، دوب ناتسرامیب همدخ و لنسرپ زا هک وا

. منک تبحص

ار میاپ کون ات رس غرف زا درس بآ هک مامح یوت
همه نآ یارب مدش دیعس نونمم ، درک کنخ

نآ زا یا هرذ طقف ، یمک مدرک سح ... شیراشفاپ
یم سفن رت تحار و هدش مک ما هنیس ینیگنس

اب یرتهب هیحور اب مناوت یم شدعب مدرک رکف . مشک
شیاه هیر عضو اریخا هک ییوا اب . موش ور هب ور وا
یباسح دوب هدرک شرافس رتکد و دوبن بوخ یلیخ

... میشاب شبقارم

هچب روصت کی طقف شا همه مدیمهف یم حاال و
... هدوب DONYAIEهناگ
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هحفص . درک ندیزرل هب عورش میاه تسد نایم نفلت
زا ؛ مدید ار یریوصت سامت کیت و مدرک هاگن ار

... دیعس یومع هون نامه فرط

سفن دنچ ندیشک اب و متفرگ نامسآ هب ور ار مرس
متروص ... مروخب ورف ار ما هیرگ ؛ مدرک یعس قیمع
نوکیآ ، دوش عطق سامت هکنیا زا لبق و مدرک کاپ ار

شا هدش هلا چم تروص هرابود و مدرک سمل ار زبس
... دش رهاظ ممشچ شیپ

... نامام -

. مدرک یم شیادص نیتم ، دمآ یم مدای یتقو زا
رتمک ، ندرک زاب نابز زا دعب ، دوب هتفگ میارب شدوخ
دیلقت هب دعب . ما هدرک شیادص " نامام " لا س کی زا

. دوب هدش منابز درو شمسا ، نایفارطا و اهرتگرزب زا
ندرک ادا زرط یگزماب و ینابز نیریش تفگ یم

ات هدش ثعاب هلا س ود _ یکی کدوک کی طسوت شمسا
هب ، مرس زا تداع نیا نتخادنا یادوس اه DONYAIEتدم
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رتخد رگید هک هدمآ شدوخ هب یتقو و . دنزن شرس
ندرک ضوع راب ریز زگره شجوجل و قترس هچب

شدوخ هک دوب هدرک مه فارتعا هتبلا . هتفرن شتداع
... هدرکن دروم نیا رد یش تال یلیخ مه

... نامام ناج -

... رید یلیخ یلیخ . دوب رید یلیخ رگید حاال و
نآ زا دعب ... ما یگلا س هدجه زا دعب زا صوصخب

... نافوط

... نیتم -

یفاک نیتم ندرک ادص یارب " نامام " مدرک یم سح
... تسین

نیرت تسود مدرک یم سح نتفگ نیتم رابره اب
مه ... ار میاه مخز مهرم ... منک یم ادص ار مرای
نیرتاونش ... ار مرارسا مرحم ... ار میاه یکدوک یزاب
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شوغآ نیرت مرگ ... ار نابز نیرت رُهم ... ار ایند شوگ
... ار هاگن نیرت قشاع ... ار دنخبل نیرتابیز ... ار

نیرت هرمزور و نیرت یداع رد یتح مروخ یم مسق
یسح ، مدرک یم شیادص هک راب ره ، مه اه هملا کم

یم هک راب ره ؛ تفرگ یم نایرج میپ و گر رد قیمع
زگره هک یناج ... متفرگ یم هرابود ناج ، نیتم متفگ

... متفرگ یمن ، وا هب نتفگ نامام اب

... نیتم ناج -

یمن نتفگ نامام هب منابز رگید ... دوب رید رگید حاال
طقف نیتم ... دوب نیتم ... دوب نیتم ، نیتم . دیخرچ
نم ، نیتم ... دوب ، مرادن و راد نیتم ... دوبن ردام

... نم ِنیتم ... دوب

... نیتم -

، منک یم شیادص نیتم راب ره هک دوب هتفگ وا DONYAIEو
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. منک یم ریزارس شلد هب ار ملا ع قشع همه ییوگ
یمن سح ار مندرک ادص نامام یلا خ یاج دوب هتفگ

هب یزاین و دنامب نیتم هک دهاوخ یم دوب هتفگ . دنک
نم یارب نیتم تسناد یم شدوخ . درادن ندوب ردام

نم یارب نیتم ... تسا ردام کی زا رتارف یزیچ
... دوب یگدنز بان یانعم

... ملد زیزع مناج -

..." کچوک فداصت کی " دندوب هتفگ

هعجاف کی هیبش رتشیب مدید یم نم هک یزیچ اما
و نوگ باتهم تروص نآ زا یرثا چیه ابیرقت ؛ دوب
و دوب یدوبک همه . دوب هدنامن شا هتشذگ یابیز

تسناوت یمن هک دوب هتسکش شکف املسم . مرو
جک و موهفم ان ردق نیا ار تاملک و دنک زاب ار شناهد

. درک یم ادا هلوک DONYAIEو
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رارف اب مدرک یعس و مدیشک نادند ریز ار منیریز بل
طلسم مدوخرب ، شا هرهچ هب هاگن زا یا هیناث دنچ
یربا چیه هک اجنآ ، اه تسد رود هب ار مهاگن . موش

... متخود دوبن اه هوک رس باالی نامسآ رد

مه منت یور ار ملد شزرل و مدرک یم فعض ساسحا
. مدرک یم سح
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شریوصت ددجم ندید ضحم هب و مدنادرگ هاگن
راب ؛ دش هبنپ مدوب هتشر هچ ره ، یشوگ هحفص یور

. دیکرت ضغب رگید

، مناهد یور ، متسد تشپ نتشاذگ اب مدرک یعس
یم هیرگ مه نیتم . منک هفخ ار میاه هیرگ یادص

. درک

... تنعل -

شبطاخم و متفگ هدرشف یاه نادند اب و نابز ریز
... دوب اهزور نیا زیچ چیه و زیچ همه

... مدرگب ترود نکن هیرگ -

: مداد ناکت DONYAIEرس
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... منک یمن هیرگ -

... متساوخ یم ار نیتم نم . مدرک یم هیرگ

؟ یبوخ -

" هن " شیانعم منادب هکنیا یب ؛ مدرک نییاپ باال ار مرس
..." هرآ " ای تسا

نم داتفیم تارب یقافتا هگا ؟ دش یروج نیا ارچ -

تدوخ بظاوم ارچ ؟ نیتم مدرک یم دیاب یطلغ هچ
؟ یتسین

ادیوه شنایم رد درد . دوبن یگشیمه دنخبل شدنخبل
عاضوا هضح مال دراد مه وا هک دوب حضاو رپ و دوب
و یلا متحا یاه یاه مه وا . دنک یم ارم بارخ

یارب و هتخادنا شوگ تشپ ار شگرزب اعطق یاهدرد
بل یور یبیرغ دنخبل روز هب ، نم لد ندرک مرگ

... دوب هدناشن DONYAIEشیاه
M
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یم ارچ هیرگ ... منیرتزیزع هتشذگ ریخ هب هک -حاال
؟؟ هخآ ینک

نایم زا موهفمان یردق هب تاملک . تشادن ندیسرپ
هجوتم یتخس هب هک دندمآ یم نوریب شیاه بل

. دیوگ یم هچ مدش یم

دوخ هب وپماش و بآ گنر زور دنچ زا دعب میاهوم
یاه تسد نایم و هدش کبس یباسح و دندوب هدید
دص و . دندرک یم یصقر شوخ ، رهظ مد مرگ ِداب
رگید و مدرک ناشراهم و دنلب تسد ... ما هف کال هتبلا

ان ندیشک اب متساوخ یم . مدرواین شنییاپ
و مراذگب راشف تحت ار مدوخ یمک ، اهوم سوسحم
ار یلبق یایتوت ، ریخا یاهدرد و الت کشم الی هب ال زا

. مشکب نوریب

یقافتا صوصخب ، ریخا ثداوح . دوبن مدوخ DONYAIEتسد
M
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ما هتسخ و کزان لد یباسح ، دوب هداتفا اهر یارب هک
اهزور نیا یگرمزور و الت کشم مامت نایم . دوب هدرک
گنررپ ، شا هدش روگ هب هدنز ِلا مآ و ییابیز و اهر ،

، هظحل ره و ، لا ح همه رد هک دندوب ییاهرکف نیرت
رد یتح و دنداد یم الن وج منهذ زا هشوگ کی

... دنتشاد یم هگن رادیب ار تمسق نامه مه باوخ

اردص رس رب نم هک یی بال حاال و و روهام ، اردص
ات دندوب هداد مه تسد هب تسد یگمه مدوب هدروآ
سح . مشاب رارق یب و مسرتب . منک مگ ار مدوخ نم
نآ ره و هدرک راک هفقو یب اه لا س مزغم مدرک یم

. دوش یش ال تم تسا نکمم

، دوب هداتفا نیتم یارب هک یقافتا ... یرخآ نیا و
و ربص فرظ هک نامه . تشاد ار رخآ هرطق نآ مکح
خ میاپ ریز نیمز راگنا ... درک یم زیررس ار تلمحت
زیچ چیه یرارقرب و تابث هب رگید و دوب هتفر یلا

. متشادن DONYAIEنانیمطا
M
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... اه منامام هریگیم ملد ینکیم هیرگ -

: مدز بل ، منک هاگن ار لیابوم هحفص هکنیا یب

... دیشخبب -

نآ یریگلد تباب ... دوب زیچ همه تباب دیشخبب نیا
یارب و شرمع یاه یریگلد همه یارب و شا هظحل

... دوب هدرک لمحت نم رس هقدص زا هک ییاهدرد مامت

همه نوا ارچ تاشچ ریز ... نکن هیرگ مدرگب ترود -

؟ هبارخ نوشلا ح ردق نیا ارچ تامشچ ؟ هتفر دوگ

فرح ات دیسرپ یم ... تسناد یم هک دوب ملسم
.... ار مدوخ منک یلا خ ات دیسرپ یم . منزب

... مسرت یم یلیخ ... نیتم مسرت یم -

شهاگن ... دش ین ال وط شتوکس ... دماین یباوج
تافانم ، تفرگ هار شمشچ هشوگ زا هک یکشا . DONYAIEمدرک
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و نم ندرکن هیرگ رب ینبم شتساوخرد اب تشاد
: شیدعب هلمج

... مسرت یم منم ... مگنشق یراد قح -

اب و دروآ باال ار دوب شیور مرس یب وی ژ نآ هک یتسد
یعس ینعی ؛ دز دنخبل . تفرگ ار شکشا تشگنا کون

: دنزب دنخبل هک درک

... اه تسافرح نیا زا رت یوق نم رتخد یلو -

در ار شفرح و مداد ناکت رس . مدز ولهپ هب تسد
... مدرک

... تسین ... هن -

تشاد مک مک . مورب لا ح زا نآ ره مدیسرت یم
دیاش . منت و اهوناز شزرل لمحت ، دش یم تخس

مرگ مغر عال دش یم ثعاب ، مدوب هتفر هک یمامح
. منک امرس ساسحا ، دیزو یم هک یداب ندوب

DONYAIE
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

223_ تراپ #

: درک مخا

تگرزب نم ... تسه وگب مه وت تسه مگیم نم -

یدیب وت ... تمسانشیم تدوخ زا رتهب ... مدرک
مه رانک ... مدرمن هک نم ... یزرلب اداب نیا اب یتسین

... ازور نیا زا میشیم DONYAIEدر
M
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اپ و تسد یمانوس کی نایم امسر ؟ داب مادک ... داب
... مدز یم

... منزب نماد شمغ هب نیا زا رتشیب دوبن اور اما

... نیتم تداوخیم ملد ... داوخیم وتلغب ملد -

... مگنشق منم -

... مدرک هیرگ و مدیدنخ درد اب

. درک یمن مکمک مه نکلا ب هراوید نتفرگ یتح رگید
دیعس یاهرارصا هب نت شاک . متشاد یدایز فعض
زیچ ، درس ریش ناویل فصن نآ زج و مدوب هداد

. مدوب هدروخ مه یرگید

ندش راوآ زا لبق . دوبن سارت یاه یلدنص زا یربخ
رد ات میدوب هدرب هناخ لخاد ار اه نآ ، تبیصم نیا

. دیاسرفن ار ناشبوچ ، باتفآ یغاد ، میدوبن هک DONYAIEیتدم
M
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مورب لا ح زا وا یاه مشچ شیپ هکنیا زا لبق ، راچان
و متسشن سارت فک ، منک مامت شقح رد ار یدرمان و

... مداد هیکت شرد دق مامت هشیش هب ار متشپ

؟ نامام یدش یچ -

: متشاذگ مبل یور یجک دنخبل

... مبوخ -

... درک مهاگن قیمع

؟ یتوت -

؟ درک یم میادص طاتحم و هنایوجلد ردق نیا ارچ
ارچ ؟ دز یمن دایرف مرس رب راب کی یارب یتح ارچ
هدرک مهیبنت هک یراب نیرخآ ال صا ؟ درک یمن متتامش
باذع رتمک ات درک یمن رهق نم اب ارچ ؟ دوب یک دوب
یاهزور هب میتشگ یمنرب ارچ ؟ مشاب هتشاد نادذجو
هابتشا تباب ، نم زا تبقارم یارب وا و یکدوک بوخ

DONYAIE
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؟ درک یمن مهیبنت مگرزب یاه

و نیا زا دعب یاهزور روصت دوب کانسرت هچ هک یاو
... شیاهاما و رگا

یم تداع مزیر کشا ِدیدج یوخ نیا هب دیاب دیاش
... مدرک

میاه کشا عنام مناوتب هک دوبن ردق نآ مدرد مجح
و مدوب هدرک لر تنک ار مدوخ هک دوب اهزور . موش
مشچ دس ، دایص شوغآ رد اه هیرگ نآ زا دعب راگنا
یور نم رایتخا یب اه کشا هک دوب هتخیر ورف میاه

ییوجلد نیا اب صوصخب . دندروخ یم رس ما هنوگ
... نیتم ندرک ادص زرط و اه

راب زا چیه مدرک یم هیرگ هچ ره یبیجع زرط هب اما
مک میولگ رد هتسشن ضغب و ملد ینارگن و هودنا

... دش یمن هک دش یمن

DONYAIE
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: مدرک شهاگن و متفرگ اه تسد رود زا هاگن ، هیرگ اب

هتسخ طقف نم ... مدیمهفن ... نیتم مدیمهفن ممدوخ -

تشیپ ین ال وط تدم هی و مایب متساوخیم .. مدوب
، دیشروخ نارتخد هناخ هیحاتتفا زا دعب ... مشاب

هک هداج هب منزب و مرادرب ومنودمچ هنوخ زا مدموا
یولج تخادنا وشدوخ ... شمدید عمتجم نوریب

... دوب هدش نیشام راوس مایب مدوخ هب ات ... نیشام

اردص هتفر دوگ یاه مشچ و ، رغ ال و هدیکت هرهچ
هتخانشن لوا هاگن رد . درک ملع دق ممشچ شیپ

و دوب هدناشوپ وم زا یهوبنا ار شتروص ... شمدوب
اال متحا و دندوب هدیسر شیاه هناش ات شرس یاهوم

ناشدوخ هب هناش گنر ، دعب هب سحن زور نآ زا
هب یشحو و هدینت مه رد روط نآ هک دندوب هدیدن

هملک یعقاو یانعم هب شا هرهچ . دندمآ یم رظن
روگ زا هک دوب یا هدرم ناس هب و دوب هدش کانسرت

. دشاب DONYAIEهتساوخرب
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... تفرن هرب متفگ یچ ره . هنزب فرح درک رارصا -

یارب یشوگ و نتفگ یارب یفرح متفگ یچ ره
متفگ یچ ره .. . دوبن راکهدب ششوگ ، مرادن ندینش
ور اهر هدموا تفگ ... دزن ، هنزب وشفرح اجنومه

اهر هنود یم تفگ ... هوخ دایب داوخیم تفگ ... هنیبب
شاپ هب داوخیم تفگ ... هنک یم یگدنز نم اب

... هتفیب

... دوب درد هظحل هظحل ندرک هرود اه فرح نآ نتفگ
اما . مدوب هدرک ناش هرود سیلپ یارب مه راب دنچ
ره راگنا و دش یمن یداع ناشنتفگ ارچ مناد یمن

... مدرک یم یگدنز هرابود و هرابود ار ناش هظحل

کاپ زا دعب و متشاذگ متروص یور ار متسد کی
رگید راب و مدرک حسم ار ما یناشیپ میاه کشا ندرک

یور هرابود هلصف بال . مداتسرف بقع ار میاهوم
. دنتخیر میناشیپ و تروص

DONYAIE
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... نیتم -

... هشیم تسرد یروط نیا نکن ... منامام ناج -

: مداد ناکت رس

؟ یچ هشن رادیب هگا ... مسرت یم ... هشیمن -

... هشیم -

... دش یم شاک

... نیتم ... دوب شتسد یرطب هی -

یدنلب سفن ... متشاذگ مبل یور ار میاه تشگنا کون
ورف مه ار ما هیرگ مدرک یعس ، نآ اب هارمه و مدشک

... مروخب

هظحل نآ کت کت یروآدای تشاد درد . متسب مشچ
... اردص بیرغ لا ح نآ و ... اه

... دوب دیسا -DONYAIE
M
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*

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

224_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



یم مدرک یم رکف هک مدوب هدیزگرام ... مدوب هدیسرت
هچ ره ، نآ کی . دزیرب دیسا مه نم یور دهاوخ

هچ ره . دروآ موجه متمس هب دوب ییایلوخیلا م راکفا
هدید ، هدید بیسآ و شیرپناور یاه مدآ زا ملیف

زیتس نز مدرک رکف . تسب فص ممشچ شیپ ، مدوب
رارق و هدش هناوید مدرک رکف ... زیتس ییابیز ... هدش
یاه نز همه ، نآ رد و دزادنیب هار لا یرس کی تسا
... دنک دوبان ار ناشییابیز و دنازوسب ار رهش نیا

... اما ... دوب هدش هناوید

لوک و رس یوت هشیمه اردص و نم . مدیدنخ ضغب اب
هنعط نیرت تخس . میدز یم نابز مخز . میدز یم مه

تقو چیه اردص اما . میدرک یم مه هناور ار اه
اج همه . دنزب بیسآ نم هب دوب هدرکن یعس

ینابز هشیمه شتنوشخ . دوب مبظاوم و نابیتشیپ
نآ زا دعب هیناث دنچ تسرد ، دوز یلیخ و ارثکا . دوب

زا ، درک یم نهپ و تسش یم ار مدآ یباسح هک
ییوجلد و دش یم نامیشپ دز یم هک ییاه DONYAIEفرح
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. درک یم

یتح هک یی بال ، دوب هدروآ اهر رس رب هک یی بال اب اما
، مداد یم قح مدوخ هب ، دیسر یمن مه نج لقع هب

راک نآ زا دعب ... مرس زا اهرکف نآ ندش در یارب
یمن مه ار مدوخ یتح رگید مدرک یم سح ، اردص

... متشاد کش مه مدوخ هب . مسانش

هرب داوخ یم تفگ ... دوبن نم یارب دیسا نیتم -

شصاصق اهر هک هتفرگ و دیسا تفگ ... اهر ندید
... هنک

وت ییادص اب ... ضغب اب مه زاب ؛ مدیدنخ مه زاب
... هیرگ روز زا هتفرگ و یغامد

هک تساوخ یم صاصق رگا اهر ؟ دوبن راد هدنخ
رگا یتح ، لا حم ضرف . تفرگ یمن سپ ار شتیاکش
زا یا هرذ ، اردص ندنازوس اب ، تساوخ یم صاصق
اهر ؟ تشگ یم رب ییابیز و وزرآ و دامتعا همه DONYAIEنآ
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و دیباوخ یم و دروخ یم هک ییاهر ؟ دش یم هدنز
... دوبن هدنز

اهر هنک یم یراک هی هدش یروجره تفگ -

یم ... هشب اهر هیبش داوخیم تفگ ... شتشخبب
... هنک شلوبق اهر هنک یراک هی تساوخ

: مداد ناکترس

تدم وت ات شگرزبردام هنوخ هتفر اهر متفگ یچ ره -

ات نومراکنا و رارصا ... درکن رواب ، هشابن اهنت نم رفس
تفگ و درک زاب ور یرطب رد هک درک ادیپ همادا اجنوا
هزیر یم ودیسا مامشچ ولج اهر شیپ شمربن هگا
نادجو باذع اب مراد رمع ات و شدوخ تروص ور

... هنک یم مریگرد

، سحن یاهزور نآ زا دعب ، مدرک یم رکف هشیمه
مدرک یم رکف . ما هدمآ زرو و هدش هدیدبآ یباسح

اشاس یولهپ رد هک ییوقاچ زا دعب ، هبرجت نآ زا DONYAIEدعب
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مدوخ مشچ اب ار گرم ، سرت تدش زا و مدرک ورف
هجرد نآ دناوتب هک تسین ایند رد یزیچ رگید ، مدید
دنچ نآ رد هک یتشحو اما . دهد مناشن ار سرت زا
همین یاضف نآ رد ، کچوک کقاتا نآ یوت و هقیقد

را رت کانتشحو بتارم هب ، مدرک هبرجت ، بورغ کیرات
.... دوب بش نآ

رو ات شتسد تشپ تخیر ودیسا زا رادقم هی یتح -

... هنکیم وراک نیا هک منک

هدش بآ مدوخ یاه مشچ اب ... دوبن یندرک رواب
هب هک یدرد ... مدید ار شتسد تشوگ و تسوپ

. مدز هجز . مدیشک غیج . تخیر نم و شدوخ ناج
دوبک مغر عال . درد زا دوب هدش عابشا راگنا وا اما

. تفگن خآ کی یتح ، شندرگ و تروص گنر ندش
. درواین وربا هب مخ
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یم متروص یانهپ هب حاال هک یکشا و مداد ناکت رس
: مدرک کاپ ، تخیر

مزیرب منک ادیپ بآ یرطب هی یتح مش هدایپ تشاذن -

... مدیسرت ... دوب اهر شنوبز درو ... شتسد ور
... دمویمرب شتسد زا یراک ره مدید یم هک ییاردص

... تسین نم شیپ اهر هنیبب هک شمدروآ

یخرس هن رگید ، نیشام رد شیرازآدوخ نآ زا دعب
تسد یوت یرطب زا هن و مدیسرت یم شیاه مشچ

و نیرت هناوید رگا وا ، مدوب نئمطم رگید حاال . شیاه
نم هب ، دوب هک ، دشاب مه ملا ع یاردص نیرت هدیرب

. دز دهاوخن یبیسآ

... اهر ندرک ادص هب درک عورش ، دورو ضحم هب
زاب ار هناخ یاهرد همه یکی یکی ، دماین هک باوج
زا دعب هک مدید . تشگ اهر لا بند اه آا تشپ و درک

هناش ، تفاین ار اهر شسپ رد هک ، یرد ره نتسب
... تفر لیلحت شیادص و دش رت هداتفا DONYAIEشیاه
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زگره . دوب سیخ شتروص ، تسب هک ار رد نیرخآ
ع یاردص نیرتدیماان ... مدوب هدیدن ار شندرک هیرگ

. دوب هداتسیا میور شیپ ملا

هدش یبصع ... تشادنرب تسد یلو ... درکن شیادیپ -

هی هک شمدییاپیم طقف ... مدوب هدیسرت ... مدوب
شتسد زا ... مریگب شتسد زا ور یرطب نوا یروج

یمن درد هک دوب هدرم راگنا نوا اما ... دمویم نوخ
هب متسد تشاذن و دش هجوتم ... دشن ... دیمهف

دوبن شدوخ یامشچ اب هک حاال متفگ ... هسرب یرطب
... ندرک ثحب هب میدرک عورش ... هرب هدید ور اهر

باذع ... مدرک شتتامش ... مدز داد ... میدرک اوعد
هب رام لثم هک مدید یم مشچ هب . دیشک یم
شباذع رتشیب میاه فرح اب اما ، دچیپ یم شدوخ

، دنک مه بوذ ار شدوخ دیسا اب رگا متفگ ... مداد
و ، نم هن ، اهر هن ... دیشخب دهاوخن ار وا زگره اهر

میهاوخن ار وا یکاخ هرک نیا یور ینز چیه DONYAIEهن
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و تشگ دهاوخن زاب وا هب زگره اهر متفگ . دیشخب
زاب ار یرطب رد تساوخ ... دش هناوید ... شمدنازوس
زا ار یرطب هک مدرک هلمح شتمس هب مدیسرت ... دنک

... مریگب شتسد

مدیمهفن ال صا ... طقف هظحل هی ... نیتم هظحل هی -

شلکیه و دق نم ربارب ود . دوب یوق اردص . دش یچ
دنلب هگید و هتفیب نم نداد لوه هی اب دوبن رارق . دوب

... هشن
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شنکاو همه ، مدوب هدید ار اردص هک یا هظحل زا
ح و ... دوب یراددوخ و تینابصع و سرت لماش میاه

نوریب ار شنت همه نآ ات مدوب هدرک ادیپ تقو لا
شمارآ عبنم نآ نیتم ؛ دوب نیمه هشیمه . مزیرب

. منک هیلخت ار مدوخ درک یم مکمک هک دوب یشخب
تفگ یمن . دنک ممارآ درک یمن یعس رگید هک ینیتم

ما هقدص نابرق و درک یم هیرگ میاپ هب اپ . نکن هیرگ
... تفر یم

. دوب هدشن بوخ ملا ح ، میدرک یم هک یظفاحادخ
لقادح یلو . موش یم بوخ یک مه متسناد یمن
فاطعنا یب و تخمز یاه سیلپ نآ زج ، یسک DONYAIEیارب
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هتبلا و .. دوب هدرک مکرد هک یسک . مدوب هدز فرح
. مرواب

میاه وناز . متشاذگ نیمز یور مرانک ار دیعس لیابوم
متشاذگ ناشیور ار میاه تسد جنرآ و مدرک عمج ار
نازیوآ مفیلکت بال و یلا خ یاه تسد مداد هزاجا و

هاگن اما . دیراب یم ناراب هن و دوب بورغ هن . دشاب
مه ربا زا یلا خ و فاص و یبآ نامسآ هب ندرک
ثعاب ، ضغبرپ یجنران نامسآ کی هزادنا هب تسرد

. دش یم میریگلد

نآ زا دعب ... مه یدیما . متشادن ار یراک چیه هزیگنا
هن کبس . مدوب یلا خ یلا خ حاال نیتم یارب هیرگ همه
زا یلا خ ... یلا ح و سح ره زا یلا خ ... یلا خ طقف ؛
زا یلا خ یتح و ... یدیما ره زا یلا خ ... یا هدیا ره

... ربص زا یلا خ و ... یا ینارگن ره

یمن . دتفیب یقافتا هچ تسا رارق متسناد یمن
رتدوز هچ ره متساوخ یم طقف . منادب مه متساوخ
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هچ ره متساوخ یم ، دوب هک هچ ره ریدقت . دوش مامت
رظتنم دیاب منادب هک اجنآ هب . مسرب شرخآ هب رتدوز
ندوب رظتنم و یفیلکت بال مدآ نم . مشاب یزیچ هچ

. مدوبن

لا ح یتح ، دش هدیشک هک سارت ییوشک رد
هک دوب شتقو رگید . متشادن مه ار مرس ندنادرگرب
اپ زا لا ح رد زور دنچ نیا ییاذغ یب ، منک فارتعا

. تسا مندروآ رد

. دوب اهزور نیا روهام صتخم ، ییوب یب نیا اما
زا لبق هیناث دنچ شرطع یوب ، اه رت لبق هک یروهام

. درک یم روضح الم عا شدوخ

فقوتم نم هب کیدزن ییاج شدنلب و هدیشک یاهاپ
مه دعب .... مدینش ار شمارآ " فوه " یادص . دندش

راگیس یوب هلصف بال و ار کدنف قت قت یادص
تردن هب . تسشن ما هماش رد هک دوب شا یگشیمه
بوخ شلا ح یلیخ یتقو دیاش ، دیشک یم راگیس
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یاه عمج رد مه یهاگ ... بارخ یلیخ ای ، دوب
دوب اه تدم اما . دش یم تعامج گنر مه هناتسود
همین یراگیس هکنیا یب ، شا ینیبب ، دش یم رتمک هک

... دشابن شناتشگنا ای اه بل نایم هتخوس

ح رد و درک ندب نوتس تسد . تفر نکلا ب هراوید ات
... درک دود ار شراگیس ، هچ مناد یمن یاشامت لا

راب نیرخآ دوبن مدای هک ار وا . مدرک اشامت ار وا نم و
و ما هدیشک سفن ار شبوبحم رطع یوب یک ،

... ما هدید یا هماخ لدم و هدز نغور ار شیاهوم

یلبق رتلیف . درک نشور یلوا شتآ اب ار یدعب راگیس
ات ار وا نونک ات ایآ مدرک رکف نم و تخادنا نییاپ ار

یدابم زا یکی روهام ؟ ما هدید هظح مال یب دح نیا
مرمع هب هک دوب ییاهدرم نیرت هجوتم و نیرت بادآ
نییاپ نکلا ب زا ار شراگیس رتلیف حاال و . مدوب هدید
ای شدوخ ژ یتسرپ نارگن هکنیا یب تخادنا یم
یارب ، شلغش هطساو هب دوب رارق هک یسک DONYAIEیگتسخ
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. دشاب ، دوش تسار ال ود ، راگیس رتلیف کی نتشادرب

و درک عمج وناز مدوخ لثم . تسشن نم گنت و دمآ
شراگیس دود تشاذگ و ، تشاذگ اهوناز یور جنرآ

. دروایب نم یارب مرگ داب ار

هریخ نامراکفا هب و . میتسشن توکس رد یمک
یور رس و مدرک لیامتم شتمس هب ار مدوخ . میدش
ناممادک چیه هک دوب دب ردق هچ . متشاذگ شا هناش
یرگید هاگ هیکت میناوتب هک میدوبن یطیارش رد

. میشاب

؟ یراد ربخ اهر زا -

. دروخ ناکت شا هناش یور نم رس و دز دنخزوپ
شتمس هب ، دوب شا هناش یور هک روط نامه ار مرس
مدیاع یدایز زیچ . منیبب ار شتروص ات مدرک لیامتم
شخر مین ندید , دوب یچ چیه زا هب یچاک اما ، DONYAIEدشن
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... دوب یتمعن مه

هشیش هب ار شرس دهدب ار ملا وس باوج هکنیا یب
شیاه بل نایم ار راگیس ، داد هیکت نامرس تشپ

. تسب مشچ مه دعب و تفرگ یقیمع ماک و تشاذگ

؟ مشکب منم -

هشیش زا ار شرس هیکت و درک زاب مشچ هلصاف بال
خ ار شا هناش مدش روبجم مه نم عبط هب . تشادرب

.. درک مهاگن هریخ . منک یلا

: مدز لز شیاه مشچ یوت

مورآ تیصاخ اعقاو هرذ هی و دصرد هی هگا یتح -

... مشجاتحم یچ لثم االن ، هشاب هتشاد ندرک

ینم یارب هن اما ، دوب کانسرت ، تفر هک یا هرغ مشچ
رگا و متخادنا هناش . مدوب رب زا ار شمب و ریز هک
مه " روخب ونم ایب " کی ، متشاد لا ح و سح یمک
لبق تلا ح هب طقف حاال اما . مدرک یم شا هلا DONYAIEوح
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شروبجم و متشاذگ شا هناش یور رس و متشگرب
. ددرگرب لبق تلا ح هب مه وا ات مدرک

، راد هلا بند هملا کم کی یارب هک توکس یمک زا دعب
: تفگ ، دمآ یم رظن هب ین ال وط

مگرم یتح ، یسر یم ییاج هی هب ییاتقو هی -

... هنکیمن تمورآ

... تشاد شدوخ نایم ناتساد همانهاش کی شفرح
... لد و درد باتک کی

یا هظحل یارب ، دمآ رب نم تسد زا هک یراک اهنت و
وا یارب ندروخ لد نوخ و مدوخ ندرک شومارف

اهزور نیا ی هناش هب ما هنوگ ندیباس و ... دوب
... شا هتسخ و هداتفا
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اه تسدرود یاشامت هب و توکس هب ین ال وط تاظحل
هب ان و اهتنا یب راکفا نایم ندش قرغ هب ؛ تشذگ
مامت یاه ینارگن نایم ندروخ هطوغ هب ... ناماس

، لا ح ره هب متسناد یم هک ییاه درد و ... یندشن
دهاوخ ناش هنهک ، دنک ناشنامرد دناوتن رگا نامز

نم و دوب هدیشک هت ادتبا نیمه زا هک یقمر و . درک
یک نم و دهد یم تسد یک نامز نیا متسناد DONYAIEیمن
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. دید مهاوخ ار شمارآ یور

نامرد یاهدرد نایم زا ار اهر دیاب نیب نیا هک هتبلا
یم نامرد هن اهر . متفرگ یم روتکاف یندش هنهک ای
یراک شتروص یارب دش یم دیاش ... هنهک هن و دش

دبا ات هبرجت نیا مخز یاج اعطق اما ... دیاش ... درک
رارق مه اردص ... اردص و ... دنام یم یتروص و هزات

؟ دنامب هزات دبا ات و لحنی ال لکشم کی نم یارب دوب

: مدیسرپ

؟ یراد ربخ اهر زا -

: گرزب یدنخرهز زا دعب ؛ داد باوج ریخات اب

... هشقاتا وت -

هناخ رد شقاتا شروظنم ، دنخرهز نآ زا دعب اعطق
... دوبن شگرزبردام
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اب میدردمه و باوج اهنت ین ال وط و قیمع یهآ
شیگدنز یاهزور نیرت تخس تشاد هک دوب یروهام
یم هتسب رد هب ، درک یم هچ زه ... دنارذگ یم ار
تسب نب کی اب اتیاهن ، تفر یم یهار ره زا و دروخ

. دش یم ور هب ور گرزب

ار درم نیا فطاوع باوج هن . دوب هتسب ورف بل اهر
هب یخنرس لقا ال هک دز یم یفرح هن و داد یم
دیاش ات دهدب هراچیب درم نیا هراچیب یاه تسد

هق عال زاربا و فرح ره ربارب رد . شهار غارچ دوشب
یم یعس و درک یم شاخرپ طقف یا یراودیما و

. دنک دیماان و رود شدوخ زا ار وا یق ال خادب اب درک

؟ ینک راک یچ یاوخ یم -

یاهوشبلب نایم زا تخس . دوب شراکفا رد قرغ
تسود هظحل نآ رد اال متحا و . دمآ یم نوریب شنهذ
میوربا ود طسو ریت کی ، مندرکن توکس تباب تشاد
ییاهنت ات نکلا ب یور دوب هدمآ شدوخ اما . دنک DONYAIEکیلش
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وا شور متسناد یم هک دنچ ره . دوش کیرش ار ما
رد دوب هدمآ وا . توکس و تسا توکس ، یلدمه رد
دیاب ، ندشن هناوید یارب نم و مینک توکس مه رانک
لصو یکانسرت ماهوا هب ارم توکس . مدز یم فرح

... درک یم

؟ ویچ -

... ویچ همه -

... ویچ همه -

ار شرس راب دنچ ... داد ناکت ار شرس و درک ارکت
نایم گرزب " مناد یمن " کی ... درک رارکت و داد ناکت

یدیماان و یفیلکت بال کی ... دز یم جوم شتاکرح
... دوب هدرک شا هتسخ هک اهتنا یب

مربص هک درک رارکت ار " زیچ همه " نآ جیگردق نآ
میاپ کی و متشادرب شا هناش یور زا رس ؛ دش زیربل
بوخ ار شتروص ات مدیخرچ و مدرک عمج منت ریز DONYAIEار
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نکلا ب یور هزور دنچ لخ و کاخ اب یباسح ... منیبب
... میدوب هدش یکی

ات ؟ روهام ینکب یاوخ یم راک یچ ... ویچ همه هرآ -

؟ ینومب اپ هگنل هی یاوخ یم دبا

کی هک دیزرا یم مرظن هب اما دشاب تخس دیاش گرم
بآ هرذ هرذ زا رتهب ... دوش مامت و ینک نویش راب

. دوب ندش شکرجز و ندش

: درک همزمز میاه مشچ رد هریخ

... اهر -

. متفرگ سپ ار مفرح مد رد ... شنتفگ " اهر " نیا
ندرم هرذ هرذ هزادنا هب مه هراب کی نویش و گرم

... دوب کانفوخ

... تسین یا هراچ -

... دوب نم هدیسرت یاه مشچ هب ششوماخ DONYAIEهاگن
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اهر ندنک لد ... هشیمن ینک یم راکره اتقو یضعب -

نیرت لا حم ، یتنعل نم هب شنتسب لد و اردص زا
... ایتوت تسایند قافتا
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هک دوب یا هنحص نیرتزیگنا مغ هنحص نیا دیاش
هک یدرم ؛ دوش تبث منهذ یوت روهام زا دوب رارق
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هتسشن باتفآ لز ریز ، کاخ و درگ زا رپ ینکلا ب یور
و دوب کاخ زا رپ شگنر هایس راولش یاج همه و دوب
زا یتقو تخیر یم مناج هب درد شهاگن ... شهاگن

... تفگ یم ایند قافتا نیرت لا حم

راو نونجم ... تشادن ضغب ... دیزرل یمن شیادص
یارب ... دز یمن گنچ ار شیاهوم ... تخیر یمن کشا

راوید و رد هب ار شدوخ ، قوشعم ندروآ تسد هب
هام دنچ اما ... درک یمن داد یب و داد ... دیبوک یمن
هصغ و ندرک یهارمه توکس رد و اه یروبص راگزآ

اه مشچ یگتسخ ... مدوب هدید ار اهر یارب شندروخ
یارب زور ره ... مدوب هدید ار شیاه بل یور دنخبل و

... ار شندمآ اهر ندید

... اهر هآ ... اهر هآ

شدوجو همه ؛ دوب هدشن قشاع اهر . دوب نیمه اهر
هک یا هناوید و قشاع یاهر ... دوب هتخاب اردص هب ار
زا اهنت ... قشاع قمحا نز . دوب نیمه متخانش یم
اردص قشاع هک دمآ یم رب قمحا هناوید قشاع DONYAIEیوا
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دعب و دریگب رارق یشاپدیسا دروم وا طسوت و دوش
رود ، شنتفر امک هب ربخ ندینش زا دعب هلصاف بال مه

... درواین بات ار ندنام

یم ملد ... ار تالش همه نآ ندنام رمث یب مدوب هدید
اما ، هجیتن یب یاه ندز سفن سفن نیا یارب تخوس
یم مفیح . دش لا یخ یب یتحار نیمه هب دش یمن
یم ار ناشود ره هدنخ و یتخب شوخ ملد . دمآ

... تساوخ

رد شیپ هقیقد دنچ هک هچنآ تهج خالف یریسم
... متفرگ شیپ رد ، متشاد شیپ

؟ اهر زا ؟ یرذگب تلد زا یاوخ یم یتحار نیمه هب -

یب و مارآ یقشع ؛ روهام قشع دوب یگنشق قشع
و درک هیکت نآ هب دش یم هک یقشع ... قیمع و DONYAIEشنت
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ابیز تشهب هزادنا هب تسرد ار ایند زا تسد فک کی
. تسیز نآ رد و درک

روهام . دیمهف یمن ار هصق نیا یاجک اهر مناد یمن
هب اهر تروص هتخوس همین هک دوب قشاع ردقنآ

ار اهر دناوتب هک دوب قشاع ردق نآ . دیاین شمشچ
زاین نز کی هک ار هچنآ ره روهام . دنک شدوخ قشاع
... یگنادرم ... مارتحا ؛ تشاد دوخ دوجو رد ، تشاد
نیا همه ... تیناسنا ... روعش و کرد ... ایح ... فرش

اه نیا رگا ؟ دوبن یفاک ندش درم کی قشاع یارب اه
مز ال یزیچ هچ سپ ، دوبن ، ندش درم کی قشاع همز ال

یم نافوط ناس هب دیاب اه قشع همه رگم ؟ دوب
ات دندرب یم امغی هب ار یمدآ رادن و راد و دندمآ

ایر یب و هداس قشع کی ؟ دوب شوخلد نآ هب ناوتب
یگناوید کی رظتنم ام همه هک دوب شا هچ مارآ و

هدیدن ار راو هناوید قشع لصاح اهر رگم ؟ میدوب
و مارآ یگدنز کی تشادن تسود ارچ سپ ؟ دوب
نیا هب و شدوخ هب ارچ ؟ دنک مناحتما ار کیمتیر

؟ داد یمن تصرف DONYAIEدرم
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هب هک اه نآ همه زا و مدآ درایلیم تشه زا رفن دنچ
ار یزیچ نینچ هبرجت سناش ، دنا هتسویپ خیرات
یاه قشع نآ زا یکی میراد رارصا ام هک دنتشاد

ایند مدرم زا رفن دنچ ال صا ؟ مینک هبرجت ار ینافوط
هک دنتشاد ار یلومعم قشع کی یتح هبرجت سناش

؟ میدیدنسپ یمن ار مارآ یاه قشع ام

هگم ... منک مدوخ قشاع ونوا منوت یمن هک روز هب -

؟ هشاب شدوخ تسد نوا هک هدوب مدوخ تسد نم
مشب ینز قشاع ماوخب هک مدوب یمدا نم ، دوب هگا
شدوخ تسد منوا ؟ هشنووید مقیفر متسنود یم هک

هک هنرگو ... تسین شیلا ح قطنم لد ... یتوت تسین
... دمویمن نوممودک چیه رس تبیصم همه نیا

متسناد یمن . هدش مگرم هچ متسناد یمن مه مدوخ
. لعن هب یکی و مدز یم خیم هب یکی . مهاوخیم هچ
هب روهام متشادن راظتنا اما مدوب هتخادنا ار DONYAIEشفرح
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: دنزب ندرک اهر زا فرح یتحار نیا هب و یدوز نیا

نم ... روهام هبیجع مه وت ندز اج یدوز نیا هب اما -

وت ... مسانش یم ور وت نم ... منیب یم تامشچ وت
نوا هنووید ینعی یاوخ یم ور ینز یگیم یتقو

و دیق رد و ریگیپ مدیدن تقو چیه هک ییوت ... ینز
... روهام دیابن ... تسین شقح حاال ... یشاب ینز دنب
نوا ... هدوز یلیخ ... یشکب رانک تحار ردق نیا دیابن
اه هرطاخ ... هنک مضه ور هتشذگ هتسنوتن زونه
هی و هراک هی ... ور وت قشع ... ور یدرمان نیا ... ور

هک یریطاسا قشع نوا هدید هدموا شدوخ هب هعفد
تیانج هی هب هدش لیدبت ، هقرغ شوت درک یم رکف

روصت وت و ، شیابیز همه هظحل هی وت ... شدوخ هیلع
ییاروج هی ... هداد تسد زا وشزیچ همه شدوخ

وشباختنا نوچ ، ندرک یلا خ وشتشپ شداوناخ
شهب یدموا وشبلب نیا وت لدع و ... نتشادن تسود

هنک نوا هک هنک رواب هنوت یم یک ... یشقشاع یتفگ
یم یک ال صا ؟ هنک رواب یدوز نیا هب هنوت یم یک DONYAIE؟
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نوا هک ، هنک رکف تسرد یطیارش نیچمه وت هنوت
هب مکی وت مینک یم رارصا رتشیب یچ ره ام ؟ هنوتب
راتفر رت هناگ هچب و رت لوجع وت ، یدب نامز نوتدوخ

... منود یمن حاال ... ینکیم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: مداد ناکت تسد و رس . مدوب جیگ

منود یمن ... یدرک ور شارب وتدوخ تسد هک -حاال
تنداد یلا خ اج دوز ردق نیا ... منود یمن ... روهام

یمن رتدیماان ور اهر ؟ هشاب هگید هبرض هی هنوت یمن
؟ هنک یمن رت بارخ وشارواب ؟ هنک

، دهدب ارم باوج و دنک زاب ناهد روهام هکنیا زا لبق
نداتفا ، منک مامت ار ما هلمج نم هکنیا زا لبق یتح و
رد تمس هب ار نامود ره رس ، نکلا ب یور یا هیاس

... دوب اهر ؛ دنادرگرب

رد بوچراچ هب شتروص کیدزن ییاج ار شتسد کی
دوخ رد ار شلا ش هشوگ شرگید تسد و دوب هتفرگ
یاه مشچ زج ، درک یم هاگن ار ییاج ره . درشف یم

... ام

و کزان یدایز اهزور نیا یاهر ؛ مدیسرت نآ DONYAIEکی
M
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یور دنک رکف تساوخ یمن ملد چیه . دوب هدننکش
مراد و ما هتسشن هتفرگ کاخ و مرگ سارت نیا

... منک یم ییادگ شیارب

... نم -

تقو نیا هک ییاهزان هب ندرک هاگن زا لد هرخ باال
؛ دنک دندوب شدوخ هیبش ، یلیخ زا رتشیب یلیخ زور
رد و هدرک عمج ار ناشیتروص یاه لگ هک ییاهزان

. دندوب هتفر ورف دوخ

شتسد و تشاذگ نوریب هاگرد زا ار شیاپ دیدرت اب
لا ش رگید تمس و دروخ رُس بوچراچ یور زا مارآ

. تفرگ ار

... مگب مدوب هدموا -

ریگ گرزب مجح نآ . دنک مامت ار شا هلمج تسناوتن
ناکت هک مدرک سح ، هدیدن ار شیولگ یوت هدرک
راتفرگ هک دوب هام نیدنچ مه نم یولگ ... DONYAIEدروخ
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. دوب هدش یدیدش سامآ

... تنعل ... اردص وت هب تنعل

نتخوس لا ح رد هک یرهش هب ار شهاگن و درک ثکم
، شهاگن تشگرب یتقو و . داد ، دوب دیشروخ تسد هب
... دوب کورتم و شوماخ هتخوس رهش کی هزادنا هب
زج یسک یتقو هک دوب اه تدم ؛ شمشچ کی هاگن
ناهنپ رطاخ هب ، شرگید هاگن ، دوب شفارطا رد نم

یم غیرد نامزا ، لا ش ریز شتروص فرط کی ندش
و رود زا مه شگنر هایس زاب یاهوم حاال و ... دش
وا یاج هب نم و دوب هتخیر نوریب لا ش فارطا

امرگ تدش زا تسا نکمم نآ ره مدرک یم ساسحا
میارب ییانشآ یادتبا نامه زا ... مریمب یگفخ و
یور ار وم همه نیا اهنت هن هک دوب بلا ج یلیخ

مه ناشندرک راهم یارب یتح هکلب ، هتشاد هگن شرس
. دنک یمن یش تال DONYAIEچیه
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هب لوا ار شکیرات و هکورتم مشچ کی هاگن نامه
... تخود روهام یاه مشچ هب دعب و نم یاه مشچ

قاتشم و جیگ یاه مشچ نایم ، اج نامه ار شهاگن
یاتسار رد نامزمه شیاه تسد . تشاد هگن روهام

یب نم بلق ارچ مدیمهفن و دنتفر باال لا ش یاه هبل
... درک ال قت هب عورش لیلد

دندرک یثکم هقیقش رانک شیاه تسد یا هظحل یارب
رتدوز مبلق . داد نم یاه مشچ هب ار شهاگن هرابود و
. دتفیب یقافتا هچ تسا رارق دوب هدیمهف مدوخ زا

شیتخس و داتفا یم دیاب اما ، دوب تخس هک یقافتا
؛ مناوخب ار اهر هاگن متسناوتن . دیزرا یم شنداتفا هب
هک دوب هدش رات ردق نآ شهاگن هک دوب تقو یلیخ

ناشیاهنت دیاب مدرک سح اما . دش یمن هدناوخ
. دننکب او ار ناشیاه گنس هک دش یم شاک . مراذگب

دیمهف یم روهام لقادح ای . دمآ یم رانک اهر شاک
... وا هب راشف همه نیا یارب تسا دوز یلیخ هک

ات مدرک هاگ هیکت نیمز یور تسد . متشاد DONYAIEفعض
M

AM
NOE



. متسیاب اپ رس مناوتب

... نومب -

وا و مدرک شهاگن ... دوب رات و شوماخ مه شیادص
: تفگ

... یشاب دیاب وت -

یعس و . تساوخ یم هچنآ دییات یارب مداد ناکت رس
... منکن رکف ، درذگ یم شرس رد هچنآ هب مدرک

ار شلا ش یمک نازرل یتسد اب وا و مدنام میاج رس
تسد دیدرت و زرل منیبن ات متسب مشچ . درب بقع

هب ار مشوگ تشاد مبلق یاه شپت یادص ... ار شیاه
. داد یم انف

یور و هداتفا شرس یور زا لا ش ، مدرک زاب هک مشچ
ریسا زونه اما ، دوب هدرک شوخ اج شیاه هناش
شیاه گرب و اه لگ هک دوب یزان ِنازرل ناتشگنا

... دندوب رامیب و هدرسفا

ضغب متسناوت یم مه ، مدوب هتسشن هک اج نامه DONYAIEزا
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شبلق یاهدایرف یادص و منک سح ار شیولگ نایم
هنیس راوید و رد هب ار شدوخ روطچ هک مونشب ار
مدوخ ؛ دنک ادیپ ییاهر یارب یهار ات دیبوک یم شا

. متشادن وا زا مک مه

نیلوا ، داتفا نیمز یور مرانک هک گنر یکشم لا ش
نیا نم یارب ؛ دش ریزارس میاه مشچ زا کشا هرطق
نیلوا یارب ؟ تشذگ یم هچ وا هب ، دوب تخس همه

هدرم یاهوزرآ ، ار شا هرهچ تشاد تدم نیا رد راب
نآ ... تشذگ یم کارتشا هب نم زج یسک اب ار شا

... یسک هچ اب مه

شیاه بل گنر هک یروهام ... روهام زا میوگن و
نیا ات ار وا لا ح هب ات متشادن دای نم و دوب هدیرپ

یور شیاه مشچ ... مشاب هدید هراچیب و توهبم دح
تسرد و دندز یم ود ود اهر تروص هطقن هب هطقن

زا ییاهر یادوس اونیب یاهر بلق هزادنا هب
. دنتشاد ار DONYAIEناشسبحم
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شیاه بل گنر هک یروهام ... روهام زا میوگن و
نیا ات ار وا لا ح هب ات متشادن دای نم و دوب هدیرپ
نیا روهام ردقچ ... مشاب هدید هراچیب و توهبم DONYAIEدح
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رگید راب متشاد راگنا . دوب بیرغ و هزات میارب اهزور
... ار رگید یروهام دیاش ای و . متخانش یم ار وا

ود ود اهر تروص هطقن هب هطقن یور شیاه مشچ
یادوس اونیب یاهر بلق هزادنا هب تسرد و دندز یم

. دنتشاد ار ناشسبحم زا ییاهر

مشچ اب ار اهر یاهاپ ندنک ناج ، مدوخ مشچ هب
ار هلصاف مدق هس - ود نآ تساوخ یم یتقو مدید
هکلب ، تسشنن ، روهام یور هب ور تسرد ... دنک یط

تسس و نازرل خیم . تخیر ورف و داتفا اپ زا
و . دیبوک روهام یاه مشچ یوت تسرد ار شهاگن

سفن متیر مناوتب ات مدیشک نادند ریز ار مبل نم
... منزن هیرگ ریز یاه یاه و منک لر تنک ار میاه

؛ تشذگ لا س دنچ و هقیقد دنچ ، هیناث دنچ مناد یمن
هریخ و توکس نیا زا هتسکش یاهر اما ... توکس DONYAIEرد
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شدوخ هک دنچره . تشاد فده روهام هاگن رد ندش
یم بآ و تفرگ یم وَلا تشاد توکس نیا نایم

... دش

نامشچ زا هیناث نآ رد هک دوب یزیچ اهنت ... درد و
، کشا هرطق کی تیاهن رد . درک یم هرش روهام
شا ینیب رانک زا تسرد و فده ار شا هنادرم رورغ
نآ زا نم و ... تفر شا هناچ ریز ات و تفرگ هار
تشپ هناریو اهنت هک ادابم ؛ مدیسرت کشا هرطق

و کدنا یاهرواب و دشاب هدوبن روهام رورغ ، شرس
... دشاب هدرک راوآ مه ار اهر هتفرگ لکش هزات کچوک

ات ، کشا هرطق نآ هارمه نم لثم تسرد مه اهر هاگن
نامه ... تشگنرب و تفر روهام مرف شوخ هناچ ریز
... درکن هاگن روهام یاه مشچ هب رگید و دنام اج

: دیدنخ رهز زا DONYAIEرترهز
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شقشاع هک یزیچ مامت ... یدیمهف تسرد ... هتسرد -

... هدنومن شزا یچ چیه ... هتفر نیب زا یدوب هدش

یاهرات زا رتدوز اهر تسد اما . درک زاب ناهد روهام
شتکاس تسد تکرح اب . دش لمع دراو وا یتوص

: داد روهام نازرل هاگن هب ار شهاگن هرخ باال و درک

الن عا و یدموا یعقوم دب وت ... هگیم تسرد یتوت -

هک یرتشیر رازه هلزلز هی دعب تسرد ... یدرک قشع
یتفگ و یدموا ، دوب هتشاذن مارب میگدنز زا یچیه

... دوب عقوم دب یلیخ ... یمقشاع

: منیب یم ار روهام ناهد ندش زاب

... نم -

: شا هناش یور ار اهر رس ندش مخ و

هگید یتح نم هک اجنوا تسرد ... منزب ومفرح راذب -

ندرک اهر مردام و ردپ ، ونم ... متشاد کش ممدوخ هب
هطساو هب هرارق ندرک یم رکف هک ییابیز هگید نوچ
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جوا وت تسرد وت ... متشادن ور هشاب دنلب متخب نوا
یگب هک ... یدن تسد زا وتصرف هک یدموا مایتخبدب
هاگ هیکت ازور نیرتدب وت هک یدموا وت ... یتسه
وتندزن اج هک ... یدب نوشن وتیگنودرم هک ... یشاب
شلو و یبسچب تفس وتصرف هک ... یدب نوشن

س رازه ... هنکیم هابتشا یتوت ... روهام هن اما ... ینکن
... دوب نیمه ناتساد مزاب ، یدرک یم ربص ملا

« درک هراشا شدوخ تروص اب تسد اب

... هنم ناتساد رخآ اجنیا -

رس تشپ ار شدنلب تخل یاهوم و تخادنا تسد
نامه و درب رس باالی و درک ناشعمج دعب و تخادنا
شندرگ یور هدش عمج تسوپ ات تشاد ناشهگن اج

... دیایب مشچ هب بوخ مه

هک ینوا زا یزیچ هک نیبب و نک هاگن بوخ اما -

هدش ییاهر قشاع وت ... روهام هدنومن یدش شقشاع
نوچ ، دوبن شتسوپ ور کل هی یتح هک یدوب

تبقارم شزا بوخ یلیخ و تشاد تسود وشییابیز
DONYAIE
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فطع هطقن تامشچ هگیم یتوت ... دوب هدرک
زوه نم ... هگیم تسار ... یراد ور انوا وت و نتییابیز

رکش ور ادخ شتباب دیاب دیاش و مراد ومامشچ
هگید نوچ ؟ ارچ ینود یم ... منک یمن اما ... منک

یب ونم داوخب یک ره تقو ره حاال ... هنکیمن یقرف
هک یزیچ نیرتشیب و نیلوا ، هنیبب هدنب ور یب و باقن

نیا ... روهام هلکشدب و زمرق تسوپ نیا هنیب یم
چیه هگید هک هنک یم هجوت بلج ردق نوا یگتخوس
نم یامشچ لا بند هنک یمن تصرف شدعب یهاگن
هک هسرب هچ ... هن ای نتسه ال صا هنیبب و هدرگب

غورد مگ یمن هک نم ... نشب شییابیز هجوتم ناوخب
متسین ییاهر نوا هگید مگ یم طقف ... هن ... یگیم

رس هب یچ هکنیا زا میرذگب ... یدوب شقشاع وت هک
رازه ور انیا ... مدوخ رس هب ... هدموا محور و بلق

هچ اهر نیا هک نیبب بوخ وت یلو ... میدرک هرود راب
نیا ... یدوب هدش هگید یاهر هی قشاع وت ... هیلکش
زا هک دعب و نیبب بوخ ... نک هاگن بوخ ور یکی
ینوت یم تقو دنچ نیبب نک رکف بوخ ، یتفر DONYAIEاجنیا
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تقو دنچ ... ینومب قشاع و ینک هاگن تروص نیا هب
هتشادن تدوخ رانک اینومهم و اعمج وت ونم ینوت یم
رتخد ایند هی ... یتسه یعامتجا مدآ وت ... یشاب
نیا تقو دنچ ... هترب و رود باعل و گنر شوخ

یداع تاوه و لا ح نیا هک دعب ؟ هنومیم هزات تقشع
ندرک هسیاقم هب ینک یمن عورش ، مدش یداع ، دش

؟ ینیبیم تفارطا وت هک ییانز هیقب اب نم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ورف شمشچ زا یکشا هرطق و ... نیگمغ ؛ دیدنخ
... داتفا

: تفرگ شناتشگنا کون اب ار کشا هرطق

االن نیمه ، مدب تهب ندز فرح تصرف ، منود یم -

مگب تهب راذب اما ... متروص وت یبوک یم هدنگ هن هی
نیا نم هکنیا زا لبق ، هدشن یچ چیه زونه وت هک

نومه زا وت ... یدز اج مدب تنوشن ور هتخوس توص
هدیدن هک یتروص نیا زا یدیسرت لوا زور

االن نیمه زا وت ... یدیسرت ... یدش هتسخ ... شیدوب
ین ال وط مدایز تقشع نیا رمع هک یدیم نوشن یراد
ره اقیقد ، ینیب یم ونم هک راب ره وت ... دوب دهاوخن
، هشاب ردقچره الم مع هنیزه هک یگیم مهب ... راب

مکمک یرضاح یتشاد مشچ چیه یب و یمرانک
، مگب هلب تهب تسین رارق هگا یتح یگیم ... ینک
ینکیم رکف و یگیم ... ینکب وراک نیا یرضاح مزاب
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متشپ وحن نیرتهب هب ینکیم رکف ... یدرم یلیخ
رارصا ... مسرتب یزیچ زا دیابن هگید نم و یداسیاو
؟ ارچ ینودیم ... منک لمع نم بال و اال هک یراد

دیاش نم و . داد ندرک رکف تصرف ؛ ثکم یا هظحل
لا وس نیا باوج لا بند روهام دوخ زا رت بات یب

... متشگ

... روهام یاوخ یمن نوچ ... یسرت یم نوچ -

راب ... هلمج نیا نتفگ ماگنه هب دندیزرل شیاه بل
هنوگ یور زا ار هتشاذگ نایصع هب رس کشا رگید

... دودز شا

یمن وت ... منومب یلکش نیا نم هک یسرت یم وت -

هک یسرت یم وت ... منومب یلکش نیا نم یاوخ
وت ... منومب یلکش نیا نم دبا ات یرایب موود ینوتن
نم یاوخ یم وت ... مشب بوخ نم هک یاوخ یم

... قباس یاهر DONYAIEمشب
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... ین ال وط و کاندرد و هکت هکت ؛ دیدنخ مهزاب

... یدوب اهر نوا قشاع وت -

: داد روهام ناشن ار شتروص

... نیا هن -

... تقیقح رهز زا رترهز یخلت زا ناما ... ناما و

. دوب هدرک یفاکش دبلا ک ار هصق نیا هنافاکشوم هچ
درد ندید ؛ روهام توکس ندینش تشاد درد ردق هچ

دییات رهم و هتسشن شیاه مشچ نایم هک یتهب و
لبق هقیقد دنچ لثم رگید ؛ اه فرح نیا یاپ دز یم
و یروابان اب . دوبن ندز فرح یارب یتصرف لا بند

... اهر سیخ یاه مشچ نایم دوب هدنام هریخ باذع

روهام یاه مشچ رد ار یزیچ نتسکش مه اهر اعطق
: تفگ هک DONYAIEدید
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... تمنومهفب ینوبز یب نوبز اب مدرک یعس یه -

مدز ومدوخ ... دشن ... یرب هک مدرک یلحم یب ... دشن
نیا زا یدشن هتسخ وت ... دشن ... یرب هک یگنووید هب

بوخ یارب ... مندرک یحارج یارب ترارصا همه
... نم اب یدرک راک یچ ینود یم هچ اما ... مندرک
هک یتخادنا مدای هظحل ره و یدرک یقشاع یاعدا
مه هدنوم مفارطا وت هک یمدآ نیرت قشاع یتح

... هنک لوبق هتخوس تروص هی اب ونم تسین رضاح
... روهام هصخشم هصق نیا رخآ

نوریب ادص رپ ار شسفن و دیشک یدنلب هآ
... تخادنا

منک لوبق ور وت منوت یمن ، منک ملمع رگا یتح نم -

یسک ره زا رتهب هگید حاال نوچ منوت یمن ... روهام
ام هک یزیچ نیا و تساه هصق لا م قشع منود یم

همهوت هی طقف ، مینک یم شبرجت یعقاو یایند وت
میگب هک مردقچ ره ... هرهاوظ دنب شمه منوا DONYAIEهک
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هک ینوا شهت هک مینود یم ، همدا نورد و تاذ مهم
رظتنم ... ورب ... روهام ورب ... هرهاظ نومه ، هرت مهم
رظتنم ... منک یمن لمع تقو چیه نم ... نومن نم
تقو چیه هگید نم نوچ ... شابن نم ندش بوخ

... مشیمن بوخ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تمواقم تلع ندیمهف یارب مدوب هدنک ناج ردقچ
شدوخ درادن تسود ارچ منادب متشاد تسود . اهر

. دراپسب حارج کی تسد هب ار

زا نانچمه و . دش ین ال وط روهام توکس و تهب
هکنیا نودب اهر و . دناوخ یزیچ دش یمن شتروص
نامکرت ات دش دنلب اج زا ، دنامب یهیجوت چیه رظتنم

. دنک

و دیعس دوجو اب هک مدرک یم هاگن ار شنتفر متشاد
سپ نم زا ار شلا ش دوب هتساوخن ، هناخ رد دایص
اب ؟ دوب اج نیمه ات شسرت همه ینعی . دریگب

یاه مدق نتشادرب هک دش یم لوا مدق نتشادرب
اهر نیا زا دعب هک دش یم ؟ دنک رت تحار ار یدعب

دنک رواب هک دش یم ؟ دنکن ناهنپ یسک زا ار شتروص
شرهاظ دروم رد نارگید هک تسین مهم مه یلیخ

ار شدوخ هک دش یم ؟ دننک یم رکف و نیوگ یم DONYAIEهچ
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؟ دهد ناشن نارگید هب و دهاوخب یلکش نیمه

، دوب هتشاذگن لخاد بوچراچ زا ار شیاپ زونه یلو
اب اهر مه دعب و روهام ندیهج اج زا اب ، نم ادتبا هک

هکوش ، روهام یاه هجنپ نایم شیوزاب ندش ریسا
... میدش

رگم ؟ دوب هدش دوبک و تخس دح نیا ات شتروص یک
؟ مدوب هدش لفاغ وا زا هظحل دنچ

شدوخ تمس هب ار ناریح یاهر ، هدرشف یکف اب
هک ردق نامه ار وا ات دیشک ار شیوزاب و دنادرگرب
. دنک رود رد هاگرد زا ، داد یم هزاجا سارت یاضف

؟ یتفر هک ورب ِد و یدز وتافرح -

هب یپ تشاذگ یمن هک دوب اهر تروص راب نیا حاال
... یربب شبلق تانونکم

؟ یتفگ -
DONYAIE
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هدیدن ینادیم هلا چ همه نیا ار روهام لا ح هب ات
اضق زا هک نز کی ... نز کی ربارب رد مه نآ ؛ مدوب

... دوب اهر شمسا

ناکت ار شرس سرت یب ... شخت ردق نیا ار اهر و
... دریگب شهاگن زا هاگن هکنیا یب ؛ داد

؟ دش مومت -

هدش شیادیپ اجک زا مناد یمن هک یقترس یاهر زاب و
هب رس اجک ار یگشیمه یایح هب ذوخأم یاهر و دوب
ار شرس روهام یاه مشچ رد هریخ ، دوب هدرک تسین

. داد ناکت

رد یتح نیا زا شیپ ات هک ییاهر ... دیدن اهر دیاش
هیاس نآ نم اما ... دوب هدشن قیقد روهام تروص

زا یلکش و داتفا شبل یور هک مدید ار ارذگ و وحم
اهر یور نیا ندید زا موه روهام . داد نآ هب دنخبل

... دوب هدمآ DONYAIEششوخ
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و یسیاو تسین نیا شتسرد ؟ یر یم رد ارچ سپ -

؟ یونشب وتافرح باوج

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یثبع تالش . دهد تاجن ار شیوزاب درک یعس اهر
شفیحن یوزاب رود زا روهام گرزب یاه هجنپ ؛ دوبن

یا هک درک وزرآ اهر هک مرادن کش یلو . دندش زاب
شخرچ کی اب طقف راب نیا نوچ . دش یمن زاب شاک
نایم هک دوب اهر دوخ ، رت کچوک مدق کی و DONYAIEکچوک

M
AM

NOE



. دش ریسا سارت هاتوک راوید و روهام نت

اهر ال مع و تشاذگ راوید یور ار شتسد ود روهام
شوغآ رد یتناس تسیب هد دیاش یا هلصاف اب ار

... تفرگ

... یزاب نیا یاشامت زا دمآ یم مشوخ تشاد مک مک
زا ... اهر یبات یب ندید زا ... روهام هزبرج ندید زا و
. میدنارذگ یم ار یخلت راگزور ... اه هنحص نیا ندید
رگا یتح . دش یم مامت یخلت نیا دیاب ییاج کی اما
مه رفن کی تاجن هرخ باال ، هن نام همه رگا ، هن لماک
هب ار خلت هصق نیا هت هک دش یم دیاش . دوب تمینغ

... دز هرگ شوخ همین ینایاپ

لا صیتسا جوا رد ؛ تساوخ یم یراودیما ملد ردقچ
... یدیماان و

؟ هیچ ینودیم -

نیا رد مدش یم ندز هقهق هدامآ دیاب مک مک رگید
تدش زا هراچیب یاهر ؛ خلت و راد ضغب DONYAIEطیارش

M
AM

NOE



هن دیوگب و دهدب ناکت رس تسناوت یمن یتح تریح
... مناد یمن

: تفر رت نییاپ روهام رس

... همه -

و دوش مخ اهر تروص یور رگید یمک مدیسرت
ار شدوخ تشپ زا بارطضا و سرت زا کرتخد
روهام یوزاب یور تسد . متفر ولج . دزادنیب نییاپ

. درک مهاگن . دهدب نم هب ار شهجوت یمک ات متشاذگ
دوب نکمم ، درک یمن مه طوقس رگا اهر یروط نیا

... ددنبب لبق زا رتشیب ار شدراگ

زاب بل زا بل هکنیا نودب و درک مهاگن یمک . تشگرب
: هک تفگ شیاه کلپ نتشاذگ مه یور اب طقف ، دنک

... شابن نارگن ... مشبظاوم ... تسه شهب مساوح -DONYAIE
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دوب نیا تیعقاو اما . متشاذگ بقع یمدق فرحیب
یاشامت ملد مه یمک ؛ مراذگب ناشیاهنت مدیسرت هک

... تساوخ یم ار یزاب نیا رخآ

... تفرگ ار شفرح همادا و نم زا هاگن روهام

هدیقع ... ننک یم مشنزرس نراد همه ِءانثتسا نودب -

هک هنیا ، هنومنیب یچ ننود یم هک ییامدآ کت کت
قشع الن عا وت لوق هب یتبرض و دوز یدایز نم

... مدرک

یا هطقن نیرترود رد حاال هک داد ناشن ارم تسد اب
هداتسیا ، داد یم هزاجا سارت دودحم یاضف هک

.. مدوب

دیاب نگیم همه ... مردارب ... مردپ ... نتیم ... یتوت -

یم رظتنم دیاب ... هشب درس تغاد مدش یم رظتنم
... مداد یم نامز تهب مکی دیاب ... یش مورآ DONYAIEمدنوم
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مخ تشپ هب ار شرمک تسناوت یم هک ییاج ات اهر
هچیزاب مرگ داب تسد هب شتخل یاهوم و دوب هدرک

ح نامه رد و ، باذج یتکرح رد روهام و . دوب هدش
، دناسرت یم ارم هک ، دوب هدش مخ اهر نت یور هک لا
یور زا و دوش مخ تشپ هب رگید یمک هراچیب رتخد

لکش هب ار شیاپ کی ، دوش ترپ نییاپ هب DONYAIEسارت
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نت یور رگید یمک و تشاذگ یرگید رانک ردبرض
زا درک یم حیرفت تشاد یباسح ؛ دش مخ اونیب رتخد

... ششوغآ رد اهر نتشاد

یم یشوهاب ساسحا یلیخ متدوخ االن منئمطم -

غاد نیا ینک یم رکف تدوخ شیپ االن ... ینک
و نم گنشق ردق نیا هک تدنوزوس یتح و تتتخپ

... یدرک لیلحت هیزجت وماتاکرح

اب . درب باال و تشادرب راوید هبل زا ار شتسد کی
نامزمه و شا هقیقش هب می مال هبرض دنچ تشگنا

: تفگ

یوت هک یت ال بعزخ نوا همه ور طخ هی نم راذب یلو -

مناخ مشکب یدرک مه رس تولوچوک هلک نوا
... ولوچوک

هنحص ... دوب کچوک وا ربارب رد اهر مه اعقاو DONYAIEبخ
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روهام شوغآ رد کچوک یاهر ؛ دوب یزیگنا ناجیه
... ومخا و یدج هشیمه

هقیقش نامه زا ، نداد هلصاف نودب ار شتشگنا
: دیشک شا هنوگ هدش عمج تسوپ یور ات و دیشک

نیچمه سرت زا ، یزور نیچمه ارب تسرد نم -

مدموا یتبرض روط نوا هک دوب یفرخضم یارکف
زا لبق متساو خیم نوچ ، مدرک هلجع نم ... تغارس

... متقشاع هک ینودب ، ینک لمع وتتروص هکنیا

تشپ یتقو هک مدید نم و درک توکس هظحل دنچ
هنوگ یور ، مرن ار شگرزب و هنادرم تشگنا راهچ ره
زا نتساوخ زج زیچ چیه ، دیشک یم اهر هتخوس

... دشن عطاس شیاه مشچ

هصق تدوخ یارب و یتسشن یم تاییاهنت وت یتقو -

هک یدرکن رکف نیا هب مدص رد هی یتح ، یتفاب یم
اب منومهفب تهب هک دوب نیا ارب ، مدرک هلجع هگا نم

یم هتسکش لد نیمه اب و هتخوس تروص نیمه
DONYAIE
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مدنوم رظتنم ، ینک رکف متساوخ یمن ؟ هن تماوخ
... تغارس مایب دعب ، هشیم یچ تلمع هجیتن منیبب

یتح یدروآ یم رد یزاب سانشناور تدوخ ارب یتقو
روهام رارصا همه نیا هک دیسرن تنهذ هب مراب هی

هن هشاب مدوخ رطاخ هب طقف هنکمم ، ندرک لمع یارب
؟

متشاد نم هک دوب هدش مخ ولج هب ور ردقنآ رگید
درک طوقس اهر اعقاو رگا ات مدرک یم هدامآ ار مدوخ

تسد روهام اما ... مهد ناشن یلمعلا سکع مناوتب
نتشک هب ار شدوخ اهر هکنیا زا لبق و تخادنا

: دیشک رصح هب ار شرمک ، دهدب

، ترهاظ ور ردقچ هک مدوب هدید اهراب و اهراب نم -

... یساسح ترهاظ و پیت و سابل ور ، تشیارآ ور
یارب ینک لمع و یرب هک دوب میرارصا تدم نیا هگا

یلکش هچ دوب مهم تارب هک ییوت یارب .. دوب وت
... قمحا هرتخد نم یارب هن ... DONYAIEیشاب
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زرم زا لصا رد و سارت هراوید زا ار وا تکرح کی اب
اهر ار شرمک . تشاد شهگن فاص و دنک طوقس

وا هناچ دنب هک ار شرگید تسد فک ضوع رد . درکن
نآ یور هرابود ، دروآ باال ار شتروص ات دوب هدش

... تسب مشچ و تشاذگ تخب هایس و حورجم هنوگ

و یفیلکت بال نآ . متشاد تسود ار اهر تروص تهب
دز یم جوم شیاه مشچ نایم دیدرت ... مه ار یگنگ

ندرک در و تیعطاق زا هلپ کی . دوب بوخ نیا و
یبوخ تفر شیپ مرظن هب و دوب هدمآ رت باال روهام

ال صا نیا و دنار یمن ار روهام قباس لثم رگید . دوب
... دوب یلا ع

هقدح زا نم یاه مشچ ، درک زاب مشچ هک روهام
هب و تشادرب هن و تشاذگ هن کدرم ؛ دندیهج نوریب

نیزگیاج ار شیاه بل ، شیاه مشچ ندرک زاب ضحم
هدش عمج تسوپ شیاه بل اب راب نیا و درک شتسد

. درک شیاتس DONYAIEار
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هک ینم . مدش تام و شیک نم اما ، مناد یمن ار اهر
هک دوب یزیچ زا رت هدیچیپ میارب قشع تیهام
هک دوب نیا تیعقاو ... منک شکرد و رواب مناوتب
تمسق نامه اما ، دوب هتخوسن اهر تروص همه دیاش

نم و دوب هدش لکشدب یراب هعجاف لکش هب مه مک
فیطل و نیرتابیز دراد هک راگنا روهام هک مدید یم
چیه ... دنک یم شیاتس ار نیمز یور ِیتسه نیرت
و اهراب ؛ دیسوب ار هتخوس تمسق نآ طقف ... اج

... اهراب

اهر یاه بل ندیزرل ، تفرگ هلصاف هک اهر تروص زا
مه روهام هاگن . دید ناوتن هک دوب یزیچ زا رتراکشآ
رد اهر ناهد و مشچ نایم و دیزرل یم ... دیزرل یم

... دوب دمآ و تفر

نا رگید راب . درب ولج ار شتروص رگید راب و
تکرح کمرن مرن هک شیاه بل . دیسوب ار یگتخوس

DONYAIE
M

AM
NOE



یا همسجم مرف شوخ یاه بل یکیدزن ات و دندرک
و بیرغ یلا ح اب و مدیزگ بل ، دنتفر اهر مسا هب
و متفرگ ور ناشزا نارگن و هدیسرت و داش یدنخبل

هناخزپشآ هب یرس ، ندرک شغ زا لبق متفرگ میمصت
. منزب

ریگ مجح نیا ، اذغ همقل دنچ هارمه هک دش یم دیاش
هک منکن رکف نیا هب و مربب ورف ار میولگ نایم هدرک
اب یراک اردص هکنیا هب ... میا هدیسر اجک هب اجک زا

هتشاد وا هب دیاب یسح هچ مینادن هک درک شدوخ
و دشاب تخت نآ یور شدوخ هک درک یراک . میشاب

ندروآ تسد هب یوپاکت رد شتسود نیرتهب ، اجنیا
راک نیا سک چیه رظن زا و دشاب شبوبحم نز

... دوشن بوسحم تیانج

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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رظن وت اه تراپ ندنوخ زا دعب افطل مبوخ ناتسود
... دینک تکرش یجنس

و ... دوب ییاشامت هشیش یور ناراب یاه هرطق DONYAIEموجه
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یارو و میاپ ریز تسرد ، خرس لگ یاه هتوب صقر
. رت ییاشامت ، راظتنا نلا س دق مامت هشیش

فصن هک یگرزب لکش لیطتسم تعاس ات ار مهاگن
؛ مدیشک ، دوب هدرک لا غشا ار یشنم رس تشپ راوید
. دیشک یم خر هب ار کینیلک مرآ ، اه هبرقع زا رتشیب

قاتا دراو اردص هک دوب تعاس مین زا رتمک
هک دوب تعاس هدزناش زا رتشیب و هدش یپارتویزیف
من من یهاگ و اسآ لیس و دنت یهاگ ؛ دیراب یم ناراب

رس ندیبوک اب بش همین هک یناراب . زاون حور و
و دوب هدرک مرادیب هشیش هب شرگنایصع ناتشگنا

. رت گنتلد ... گنتلد

یشوگ نتفر هربیو هک دوب مارآ ردقنآ کینیلک یاضف
مگ ار میاپ و تسد دش ثعاب ، مراولش بیج لخاد

ندیشک باال هاگن و مدرب مبیج تمس هب تسد . منک
کچوک و راولش یگنت مغر عال دش ثعاب ، یشنم

. مشکب نوریب ار یشوگ تعرس هب ، شبیج DONYAIEندوب
M
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: متفگ . منک شدر مناوتب هک دوبن یسامت

... یشوگ هظحل هی -

رگ هذخاوم یلو نابرهم دنخبل هب ار مهاوخرذع هاگن
. مدش جراخ نلا س زا و مداد یشنم

هاگن ناراب لوجع یاه هرطق هب و متفرگ باال ار مرس
قرغ شدوخ ییاهنت نایم هک یتکمین تمس هب . مدرک

یب و متفر دوب هتسشن اشامت هب ار ناراب و هدش
. متسشن نآ یور شدرس زلف یسیخ هب هجوت

-سالم...

... دماین طخ تمس نآ زا ییادص

... ولا -

... توکس مه زاب

ریز مدرک یعس و متفرگ متروص یولج ار یشوگ
. دوبرارقرب سامت ، منیبب ار شا هحفص ، متسد DONYAIEنابیاس
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... شمتشاذگ مشوگ یور هرابود

؟ دایص -

... ار شقیمع سفن یادص ؛ مدینش هرخ باال

... منوج -

هدش نیریش یناهد اب ... تفگ لد هت زا و راد شک
: مدیسرپ

؟ یبوخ -

... هرآ -االن

: دمآ مبل هب دنخبل

؟ شلبق -

... یلیخ ... مدوب هتسخ -

؟ دشن مومت -

... منومب هک مروبجم هگید زور ود یکی منک رکف -

روج کی مه نیا دیاش ... دمآ رب ملد زا هآ کی DONYAIEاهنت
M
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زا ، مدوب زجاع مساسحا زاربا زا هک دوب تیلولعم
هکنیا ... مهاوخ یمن ار یرود همه نیا میوگب هکنیا

... درگرب میوگب و منک سول ار مدوخ متسناوت یمن

؟ کسورع یدش یچ -

دیاش . دوبن هدیچیپ مه یلیخ ندش قشاع دیاش و
دوخ دوخ نامه ، مدرک یم شسح هک یزیچ نیمه

ندیشک لوط زا نیگمغ ، ناراب ریز ؛ دوب قشع
... قشع دوب یگداس نیمه هب اعقاو دیاش ... شراک

... ماجنیا -

؟ هدرک ضغب اجنیا یکی ... یآ یآ -

بل هک منزب سدح متسناوت یم ، شیادص نت زا
... هنادرم و یرو کی ؛ دنا هدمآ شک شیاه

زا ار ناراب یاه هرطق ات مدیشک ممشچ ریز DONYAIEیتسد
M
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: منک کاپ متروص یور

... هن -

هلا چم رتشیب ملد . دچیپ مشوگ رد شا هقهق یادص
تکمین یور مندب رانک ار متسد هک یدح ات .؛ دش

یم ملد . مدش مخ ولج هب ور مه مدوخ و متشاذگ
هتسجرب و ، شرس نتفر بقع و مدوب اجنآ تساوخ

یتح . منیبب ار ندیدنخ عقوم ار شمدآ بیس ندش
بیس نامه زا یا هفحت تساوخ یم ملد منامگ هب

... مرادرب

؟ ایتوت -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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235_ تراپ #

؟ هلب -

یم تادص یتقو راب هی ... ایتوت ادخ یاضر ضحم -

زا اج نیمه تقو هی هگا هک ، وگب مناج هی منک
... مشاب هدرمن ماکان ، مداد نوج تیرود

هک یضغب تیاکح اما ... دوب یثول و نیتور یخوش
... مدیمهفن ار دش رت نیگنس

... هنووید تنوج زا رود -

شخساپ . ددرک میادص رگید راب وا و متفگ ملد هت زا
... مدادن DONYAIEار
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؟ ینک یم هیرگ یراد -

کاپ متروص یور زا ار ناراب یاه هرطق رگید راب
نامسآ یاه هیرگ اهنت اه نیا دمهفن وا ات مدرک

. دنتسین

... هن -

؟ مرب تنوبرق هدش یچ -

هک ییاه مناد یمن و ریخا یبصع یاهراشف اال متحا
. دوب هدرک مفیعض ردق نیا ، مدوب ریگرد ناشاهاب
یارب ندرک هیرگ یگنتلد تدش زا و اجک نم هنرگو

؟ اجک ، یرود زور هد اهنت

... یچ چیه -

یاجک اه ندیچرب بل نیا ؛ مدیمهف یمن ار مدوخ
متشادن ربخ نآ زا مه مدوخ هک دوب ناهنپ متیصخش

؟
DONYAIE
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یم هک نم ینوزرل یم ادص یروط نیا ... خآ خآ _

؟ هدش یچ ... هک تارب مریم

. مداد حیجرت ار توکس هک م دوب فرح زا رپ ردق نآ

؟ هبوخ اردص -

... یپارتویزیف هسلج یارب شمدروآ -

؟ نبوخ روهام و اهر -

روهام و وا ردق نآ اهزور نیا و . دندوب بوخ
ربخ ناشلا ح زا نم زا رتهب اعطق هک دندوب یمیمص

. تشاد

؟ نرب ناوخ یم یتسنود یم وت -

، هفاک نشور و کیرات نایم هک دوب شیپ بش ود
دنهاوخ یم هک تفگ و تفرگ ار اهر تسد DONYAIEروهام
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یارب ... اهر تروص و حور نامرد یارب اهنت هن ؛ دنورب
... هشیمه

.... بلق هت زا . مدیدنخ

هی ینادنز نایم اهر حور زا یشخب زونه متسناد یم
مسا دش یمن هک یسبح . تسا سبح اردص مسا

مه رفنت ... مه نتشاد تسود . تشاگ شیور قشع
ربارب رد تمواقم . یروابان هیبش یزیچ دیاش . دوبن

دبا ات اه هصق همه لثم تشاد تسود اهر . تیعقاو
. دوب هتشاگن اردص و دنامب قشاع

نامه ؛ درک یم ملا حشوخ یگدنز هب اهر نتشگرب اما
... منیگمغ رادص ییاهنت هک ردق

؟ تفگ تهب هرخ -باال

... یتسنود یم وت -

. دوب زیچ همه یایوگ DONYAIEشتوکس
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؟ یتفگن مهب ارچ -

. دوب نوشدوخ نتفگ شتسرد نوچ -

هتشادن راظتنا درم نیا زا و . منادن هک دوبن یزیچ
. تخانش یم بوخ ار اه میرح وا . مشاب

؟ ینک یم هیرگ هک تساهر نتفر یارب سپ -

... مدرکن هیرگ نم -

مدش روبجم هرخ باال هک داد شک ار شتوکس ردق نآ
: میوگب

... هدش گنت تارب ملد -

نامه ار یگنتلد هک دشن اما . مدیشک نادند ریز بل
دعب راگنا ... یگنتلد . منک سبح ملد یور ، دوب هک اج
شنزو لبق زا رتشیب ، میاه بل یور شندش یراج زا

وا و مدوب هدرک شدازآ . مدرک یم سح مبلق یور DONYAIEار
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. درک یم تساوخ یم هچ ره . دوبن نم هدنب رگید
میاه هنوگ یور ال ثم ؛ تفر یم تساوخیم اج ره

. تخادنا یم هار یزاب هرسرس

... ملد -

... دنلب ... دیدنخ و تفگ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؟ مونش یم یچ -

ار مساسحا هک دوب راب نیلوا . تشاد یگزات شیارب
... مدروآ یم نابز هب

. مشک یم تلا جخ یروط نیا نکن -

... یه -

ردقنآ تفرگ هار ما ینیب هغیت رانک زا هک یکشا هرطق
. دوشن مگ ناراب من من نایم رگید هک دوب گنررپ

؟ ایتوت هدش یزیچ ؟ ملد زیزع -

؟ مدوب گنت لد هک نیا زا رتدب زیچ هچ

تسد نیا زا رتشیب ات مدرک باختنا ار توکس زاب و
هطساو هب هک نامه . دوب دایص وا اما . دوشن ور ملد
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لیلد دیمهف . دیشک یم تسام زا ار وم شلغش
... ار متوکس

روطچ تخبدب نم ینک یم یرارق یب روط نیا -

؟ مدب نوماسورس وماراک دیاب اجنیا

؟ یایم یک -

... تسین فاصنا نیا -

؟ یچ -

یولوچوک نوبز نوا لفق یتقو راب نیلوا هکنیا -

ردق نوا ات یتسین مرانک هک ینکیم زاب وتلگشوخ
شریز هشیمه یارب ساسحا زاربا هزم هک شمسوبب

. هنک راک ، راک نیا یارب هشیمه ات هشب قیوشت و هنومب

راکنا رگید و داتفا بات و چیپ هب ممکش نایم یزیچ
مه نم ار تفگ یم هک ییاه هسوب نآ هک دوبن یندش

... وا دوخ زا رتشیب دیاش ؛ متساوخ یم
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... مراد تتسود -

یور شطوقس زا ات تفر مبلق یور هاگآدوخ ان متسد
یریگولج ، هدز زییاپ ی هدروخ ناراب سیخ یاه نمچ

. دنک

یم ار درم نیا مامت ، ار اه هسوب نآ اهنت هن نم
و دوب هدرک یروبص مرانک ، اه هام هک یدرم . متساوخ
هک یدرم . متساوخ یم ار ، موش دیماان دوب هتشاذگن

یم ار ، دوبن لبق یتخس هب اه جنر زا رذگ شرانک
" ،" هدش گنت " ملد ربارب رد هک یدرم نم . متساوخ

. متساوخ یم ار داد یم ملیوحت " مراد تتسود
حاال هک یدرم ... ار درم یم میاه بت یارب هک یدرم
دوبن لبق یتخس هب شیاه مشچ ربارب رد ندرک هیرگ

. متساوخ یم ار ،

... متسناوتن ؛ مدروخن ورف ار مضغب

... منم -DONYAIE
M
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... ار متشاد شتسود هک یدرم

؟ ایتوت یچ مأوت -

: مدز ایرد هب لد

.. مراد تتسود -

شتقو دیاش . مدرک عطق ار یشوگ هلصاف بال و متفگ
ندش در زا دعب یارب شمتشاذگ یم دیاب دیاش . دوبن
متفگ ... شمتفگ اما . دوب نامیور شیپ هک یشلا چ زا

. مدش اه " مراد تتسود " نیا زا دعب نارگن و

عضو . مدش یمن اج نآ رد . دوب هدش گنت ایند
و دوب هدش رتدب فداصت نآ زا دعب نیتم یمسج

. متسناد یم رصقم ار مدوخ

هداد تسد زا ار شا یتم سال زا یگرزب شخب اردص
. مدوب نم مه یکی نیا رصقم هک ، DONYAIEدوب
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. دنورب هشیمه یارب دنتساوخ یم روهام و اهر

یکانسرت هلیسو میارب ار لیابوم هک ییاه مایپ و
هدرک ناشیفخم همه زا اه هام نم و ، دندوب هدرک

یم سح هک ردقنآ . دندناسرت یم ارم دنتشاد ، مدوب
میارب دناوت یم اه نآ هب یهجوت یب رگید مدرک

. مراذگب ناشنایمرد یکی اب دیاب و دشاب نیرفآرطخ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یلو . متشادن غارس دایص زا رتدمتعم دروم نیا رد
متسناد یمن ، طسو دمآ یم نام هطبار یاپ یتقو

اه لا س کلهم هابتشا متسناد یمن . منک هچ دیاب
هقباسءوس زا دیاب روطچ . منک نایب روطچ ار مشیپ

هشدخ هک منک زاب ار قافتا نآ دیاب روطچ . میوگب ما
. دروخن تشاد نم زا دایص هک یروصت هب یا

تلا ح رد . مدوب یم لا یخیب دیاب ، یداع تلا ح رد
یم یرکف هچ مدروم رد نارگید هکنیا زا دیابن یداع
نم متفگیم دیاب یداع تلا ح رد . مدیسرت یم ، دننک

، دهاوخ یمن روط نیا ارم سکره و متسه هک منیمه
... تسا زاب شیارب هار

ما هرابرد وا هک دوب مهم و متساوخ یم ار وا نم DONYAIEاما
M
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لبق هکنیا زا ادابم هک مدوب نارگن . دنک یم یرکف هچ
یمهم نیا هب یزیچ شساسحا و بلق ندرک ریگرد زا

. دوش ریگلد ، ما هتشاذگن نایم رد وا اب ار

زا زا نم . مدیسرت یم نم . دوب نیمه مه شتسرد
یتح هکنیا بیجع و مدیسرت یم دایص نداد تسد
اج منورد رد دح نیا ات یک سرت نیا متسناد یمن
و ، مدوب هدش الت کشم ریگرد ردق نآ . هدرک شوخ

هدمآ میاپ هب اپ دایص ناش همجه نایم رد ردق نآ
هب هدش لیدبت یک وا ، مدوب هدیمهفن هک دوب

... ما یگدنز سرت نیرتگرزب

یم نم . دوب میاهزور نیا قافتا نیرت نگیمغ نیا و
فیعض ار مدآ قشع متسناد یم مه لوا زا ؛ متسناد

و دییایب مدوب هداد هزاجا و . دنک یم ریذپ تسکش و
هتشاد سپ هار هن هک ، دنک خسم و هطاحا یروط ارم

... شیپ هار هن و DONYAIEمشاب
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لا ح نیا زا نم . مدوبن یضاران هکنیا بیجع و
یم و مدوب هف کال . مدوب یضار ریذپلد ِشوخان
یم ار زیگنا تفگش یخلت نیا نم . شمتساوخ

... نآ هب ندش راتفرگ زا مدوبن نامیشپ و متساوخ

یاه نمچ زا ار مهاگن و مدرک سح ار یسک روضح
... متفرگ باداش یلو هنهک

یور و دوب مخ جنرآ زا هک تسد کی اب . دوب اردص
هتفرگ لغب ریز هک ییاصع و دوب هتشاد شهگن مکش

. دهد یرای ار شا هدش سمل یاپ ات دوب

مه یهاگ . دوب ندنام امک رد هام ود زا رتشیب هضراع
هچ تسناد یم هک یلا ح رد ؛ درک یمن ادیپ ار تاملک

هرجنح متشاد تسود یزور هک یدرم . دهاوخ یم
زیچ دورس یم هک ییاه هنارت اما ، مسوبب ار شا

حا . مدرک یم حبذ ار مبلق ، اه نآ یارب . دندوب یرگید
... دوب ور هب ور لکشم اب تاملک نتفای رد DONYAIEال
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رانک ار شیاصع . تسشن مرانک و دمآ ناشک اپ
ییاهزر هب ار شهاگن و داد هیکت تکمین هب شدوخ

یدایز شخب ، شخب یگدنز ِناراب یمحر یب زا هک داد
مه دیاش و ؛ دندوب هداد تسد زا ار ناشیاه گربلگ زا

و یگدیچیپ هب ... دوب یگدیچیپ نیمه هب قشع
دنت ناراب زا سپ ِنایرع همین یاهزر نیمه ییابیز

... یزییاپ

... یدش قشاع -

... تشادن دوجو یباوج ؛ مدادن ار شباوج

ره مناد یمن و ... میدرک توکس ین ال وط قیاقد
مه رانک دایز اهزور نیا ... میدیشیدنا هچ هب نامود

. میدرک یم توکس

... اکرابم -
DONYAIE

M
AM

NOE



شا هتسخ خر مین هب و متفرگ اه لگ زا ار مهاگن
هتسخ همه نیا رگید وا هک یزور نآ دیسر یم . مداد

؟ دشابن

رد ار شخر هس و تفرگ اه لگ زا هاگن ریخات اب
لوط هتفه هس اقیقد . داد رارق منامشچ رایتخا

... دروایب دای هب ارم ات دوب هدیشک

هاگن و میدرک هاگن مه یاه مشچ هب توکس رد
دمآ کشا هرطق کی هک اجنآ ات ... میدرک هاگن و میدرک

نم مشچ و دز مه رب ار نامیاه مشچ لا صتا و
... شا هناچ ریز ات دندرک شلا بند

؟ هریم هراد یک -

. مدوب هتفگن روهام و اهر زا چیه وا هب . مدوب هتفگن

؟ اهر -

: دیدنخ خلت و درک ادیپ متوکس نایم ار DONYAIEشباوج
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؟ روهام اب -

شا هیرگ و هدنخ ، دیود میاه مشچ نایم هک مغ
... دش یطاق

؟ ینود یم اجک زا -

... دوب شقشاع لوا نومه زا -

... درک شوخ اج میاه وربا نایم مخا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تسد هگا متسنود یم ... مدرک هلجع نیمه یارب -

هگا متسنود یم ... متخاب مراذن شیپ اپ و منک تسد
ینز چیه ... مرادن یسناش هگید نم ، هبنجب روهام
... هنک باختنا ونم هراذ یمن وروهام لثم یدرم

ار شهاگن . دوب هدرک تکمین مئاق ار شملا س تسد
تروص یور یاه هرطق هک مدید نم و داد نامسآ هب
کی نآ همادا ؛ دنتسین ناراب من من لصاح مه وا

... دندوب کشا هرطق

... نوا هب شمداد مدوخ یاتسد اب شرخآ -

اشامت توکس رد زج دمآ یمن رب متسد زا یراک
... شندرک

باال هب ور شرس هک روطنامه ار شتروص هراب کی هب
: دیدنخ و درک مهاگن . دنادرگرب DONYAIEدوب
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؟ ینک یم هیرگ ارچ وت -حاال

. مدرک یم کرد ال ماک ار شلا ح حاال، نوچ دیاش

: متفگ هناقداص و مدیشک ممشچ ریز یتسد

... منود یمن -

... یتوت شمنیبب دیاب -

: متفگ و مدروخ ورف ار میولگ نایم هدشن کبس مجح

... اردص داوخ یمن نوا -

... دیاب ... یتوت دیاب -

؟ اردص یمهفب یاوخ یمن ارچ -

... منوت یمن -

؟ یمهفیمن ارچ ... هنوت یمن منوا -

: تشاذگ شا هنیس یور و درب ار شملا س تسد

... همهف یمن بصم ال نیا -DONYAIE
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... دیاش دوب شرمع باوج نیرت هناقداص

زونه هک ، شتسد یور ار ما یناشیپ و مدرب ولج رس
یور ار متسد و متشاذگ تشاد رارق شبلق یور

اردص هک یلا ح رد ، دیبوک یم اباهم یب هک یا هنیس
دنچ تسد فک اب . مدید یم شتلا ح نیرتمارآ رد ار

... مدرک بابلا قد ؛ مدز شا هنیس هب هبرض

: متفگ و مدرب شبلق ِشوگ رانک ار مبل

و رد هب وتدوخ ... نکن ال قت ردق نیا ... نک سب ...-

... نکن یرارق یب ردق نیا ... ریگب مورآ ... نزن راوید
... نک سب ... تس هتسخ اردص

و شدوخ هنیس نیب زا ار شتسد ، دیکچ هک مکشا
شبلق یاباهم یب و دنت نابرض ات دیشک نم یناشیپ

. دوش میناشیپ دنت ضبن هیاسمه

شا هنیس هب و تشاذگ مرس تشپ ار شتسد
... DONYAIEدرشف
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منود یم . مداد شتسد زا هشیمه یارب منود یم -

ونم منود یم . هدرگیمن رب نم هب تقو چیه هگید
طقف ... شارب مدش مومت نم هنود یم . هشخب یمن
دایب وگب ... شمنیبب راب نیرخآ یارب دایب وگب شهب
یافرح راذن ، نک شیضار ... یتوت مینک مومت ونومصق

... ننک ینیگنس ملد یور مراد رمع ات نم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تال یسک و ، دوب هتفر ورف روآ مهو یتوکس رد ایند
. درک یمن مهو نیا نتسکش یارب DONYAIEیش
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هب رس و هتخاب گنر یاه گرب نایم داب ینوفمس
اب بیکرت رد و دیچیپ یم ناتخرد هدییاس نامسآ

هک هچنآ زا ار اضف یریگلد ، زییاپ خرس بورغ توخر
. درک یم رتشیب ، دیاب

هب و دوب هتسشن تکرح یب و ریز هب رس ... اهر
یزلف ی هتفر ور گنر هحفص یور ، شکیراب ناتشگنا
هلصاف نامه زا و سمل نودب . درک یم هاگن جنرطش

سح ار شناتشگنا تدورب متسناوت یم مه یرتم مین
... دوبن اه نآ زا رتهب مدوخ ناتشگنارس لا ح هک ؛ منک

هن هک ، دوب قرغ شدوخ توکس رد یروط ... اردص
دوب هدرک رس هب ناج ارم اه هتفه هک دوب وا راگنا

... تاق مال نیا یارب

رظتنم نیشام یوت رت فرط نآ رتم هد دنچ ... DONYAIEروهام
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. دوب هتسشن ام

دراد حاال متسناد یم ، متشاد وا زا هک یتخانش اب
. دروخ یم ار شنوخ نوخ

یم مناج هب هروشلد ، مداتفا یم وا دای هک راب ره
زا جراخ یقافتا هک متشاد ار نآ میب نآ ره و داتفا

... رت هدنمرش ؛ دنک هدنمرش ارم و دتفیب لر تنک

یم بات ناشاتود نایم فیلکت بال و لطاع هک ینم
میاه هناش یور شوماخ ِتاق مال نیا نزو و مدروخ

. درک یم ینیگنس

... دوب هدز راوید و رد هب ار شدوخ روهام ردقچ
تاق مال نیا دوب دقتعم . دوب رادید نیا فلا خم ردقچ
زا . دوش اهتنا یب ینامیشپ کی هب لیدبت دناوت یم
زا یارب چیه هک دوب یا هتخاب کاپ اردص شرظن

ینآ نونج اب هک ییوش زا دعب و . تشادن نداد DONYAIEتسد
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نکمم یراک ره هک دوب دقتعم ، دوب هتخادنا هار شا
. دیایبرب شتسد زا تسا

... تفرگ یم ار رخآ میمصت هک دوب اهر نیا اما

نایم ، جنرطش یزلف زیم رود ؛ میدوب اجنیا ام حاال
تولخ نیرت ییاهتنا رد . هدز زییاپ رصع کی یتولخ
رهش طسو هت و رس یب و گرزب کراپ هشوگ نیرت

کالغ هاگ هِگ راقراق هب شوگ و میدوب هتسشن
میتسناوت یم یهاگ هک میداد یم یمادنا تشرد یاه

ناتخرد هدش گرب مک یاه هخاش الی مه ار ناشدوخ
کی اجنیا دندوب هدیمهف مه اه نآ دیاش . مینیبب

دندرب ورف ناشاه لا ب رد رس هک تسین تسرد یزیچ
میدینش یم ار ناشیکی یادص ، یهاگ زا ره طقف و

ورف نابیرگ رد رس هرابود و دیوگ یم " راق " کی هک
... دنک یم

و دیرپ هک یغ کال زا ار مهاگن و مدیشک یدنلب سفن
DONYAIE
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، دوبن ناممادک چیه دبلا ک رد رگید هک یحور هب ، تفر
.... متخود

یمن هاگن ار رگیدمه و دندوب هتسشن مه یور هب ور
، ود نیا تفگ یم و دمآ یم یسک رگا یزور ؛ دندرک
رگید یاج مه زج ناشهاگن یا هظحل طقف ، یا هظحل

ح اما . مدیدنخ یم ششیر هب یباسح ، دید دهاوخ ار
دیاش ، مه یور هب ور هک دوب تعاس مین زا رتشیب اال
رابکی یتح و دندوب هتسشن رتم مین اهنت هلصاف هب

یقاب یاه هناریو ات دوب هدرکن دنلب ار شرس اهر مه
. دنیبب ار اردص مان هب یدرم زا هدنام

فرح یرگید تقو ره زا رتمک هک اهزور نیا یاهر
هدش مرحمان شیارب رگید مه نم یتح و دز یم

. مدوب

یاه فرح یاپ هک هدرک لوبق ارچ متسناد یمن
هک تشاد همهاو ردق نآ هک یلا ح رد . دنیشنب اردص
تاق مال ییاردص اب تولخ رد دوب هدشن رضاح DONYAIEیتح
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. تفر یم رد شیارب شناج یزور هک دنک

رپ ردقنآ ناماه لد و ناماس هبان ردقنآ نامعاضوا
و مینیشنب اجنیا دبا ات میتسناوت یم هک فرح زا دوب

... مینک توکس

شیور اصع هک نامه ، اردص دعاس یور و مدرب تسد
مهاگن و دنلب ار شرس . متشاذگ دوب هتخادنا رگنل

یاپ ، دندوب یمرجم یاه مشچ شیاه مشچ . درک
... نامیشپ ردق نامه و راک اطخ ردق نامه ؛ راد هبوچ

... هدیسرت ردق نامه

رد شا یسابل مک نارگن و مدروآ مناتشگنا هب یراشف
. مدش اوه نیا

یسح چیه راگنا هک دوب تقو یلیخ اردص اما
ناسنا کی کلا م هک یسح چیه اقلطم . تشادن

یامرس رادشه هک یا هسم ال یتح ... دشاب DONYAIEیلومعم
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زا رتشیب سابل ال کی دنک شروبجم هک زییاپ هدنزگ
. دنک نت هتفر ور و گنر یکشم ترش یت نآ

هاگن . دوش مارآ یمک ات مدرک زاب و متسب کلپ
مشچ ... نم هب هرابود و . داد اهر هب ار شنارگن

... نم هراچ یب نامشچ دزن دنتسج یم هراچ شیاه

: مدز بل

... شاب مورآ -

زا یتح ار شا هنیس پچ تمس ندیرپ متسناوت یم
شیاه بل و هدیرپ شگنر . منیبب ترش یت یور

زا هک درک یم نیقی ، شدید یم سکره و . دوب کشخ
... هدیسرت اهر

و دنلب رس هک ییاهر ... اهر نیرتریسا و نیرت DONYAIEمولظم
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دوب هتسب ار درم نیا یاه تسد و درک یمن شهاگن
. درک یم رتشیب ار شسرت و

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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شنت هب یناکت وا هرخ باال و مداد ناکت دییات هب رس
. داد

تسد دعاس و دش مخ ولج هب ور یمک اهر هب هریخ
. تشاذگ جنرطش کچوک زیم یور ار شیاه

. درک مهاگن رگید راب و درک هتسب و زاب ار شناتشگنا
درک یعس ار شا هریخ هاگن وا و . متسب کلپ رگید DONYAIEراب
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هچب رسپ ناس هب . دزودب ریز هب رس یاهر تروص هب
رظتنم شتکرح ره یارب ، هبرجت یب و هلا س شش یا
راگنا هک ییاهر ربارب رد مه نآ ؛ دوب شردام دییات

. شدوب هتخانشن زگره

ات یلو . مدرک رطخ ساسحا ، درب شیپ هک ار شتسد
یم دراد یقافتا هچ ممهفب و مبنجب مدوخ هب نم
. دناسر اهر ناتشگنا هب ار شناتشگنا کون ، دتفا

دیشک بقع ار شتسد و دیرپ اج زا نانچ اونیب رتخد
. دندوب هتخادنا شتسوپ یور هتخادگ لا غذ راگنا هک
، مدوبن لمعلا سکع نیا رظتنم اهر لثم هک مه نم
شا یلا خ یاه تسد هب اردص هاگن . مدوب هدش هکوش
وا یاه مشچ نایم یدیماان و سامتلا هب نم هاگن و

. دوب

نایب هب . دوب هداتفا قافتا هک ار هچنآ درک یمن DONYAIEرواب
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هشیمه یارب اهر هک دنک رواب تساوخ یمن ، رتهب
؛ دوب هتفر هشیمه یارب اردص مه دیاش ... تسا هتفر

... اهر حور زا و بلق زا و نهذ زا

و دوب هتشگنرب هتفر طسو نیا یکی ، دوب هک هچ ره
ناکت . تشادن شرواب رب ینبم یمیمصت اردص

اب هک دوب یزیگنا مغ ناتساد شیولگ کبیس ندروخ
هک یناتساد . دوب هدروخ مغر شدوخ یاه تسد
ییوگب ای ، ینک هیرگ شخلت نایاپ یارب یتسناد یمن

... دوب شقح

شدوخ الک رد رس هرابود اهر ، مدنادرگرب هک رس
هداد هیکت یلدنص هاگ هیکت هب راب نیا یلو ؛ دوب هدرب

. دوب هتسشن لبق زا رترود و

... اهر -DONYAIE
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... درک شیر ار ملد شا هتفرگ و یمخز یادص

رگید راب . دماین باال اهر رس و تشذگ اه هیناث
... لبق زا رت سمتلم و رت یمخز ؛ درک شیادص

هدنام نیب نیا نم و . دوب نییاپ نانچمه اهر رس
یسک هچ زا و منازوسب لد یسک هچ یارب مدوب

ود ره یارب و مدوب ینابصع ود ره زا . مشاب ینابصع
... بابک

. مدرک یم دنلب ار مرس ، مدوب اهر یاج نم رگا دیاش

نوریب عقوم ادخ هشیمه هک مه ار هایس کسام نآ
یم باال شیاه کلپ ریز ات تسرد ، هناخ زا نتفر

لز و مدز یم رانک ار هایس مه زاب ِلا ش نآ و ، دیشک
لصاح دنیبب ات شیاه مشچ یوت مدز یم

... ار شیاه یهاوخدوخ

و مارآ هیحور نیا متسناوتن زگره مه لوا نامه زا
دیاش ، مدوب رگا نم ... منک کرد ار اهر راکادف و DONYAIEروبص
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نانچ ، اردص یادص رد هدرک بوسر زجع همه نیا
تسد و مدش یم دنلب هک درک یم ما هناوید و بوشآ
یم راشف ردق نآ و مدیچیپ یم شیولگ رود ار میاه
زا اال متحا ، مدوب رگا نم ... دوش عطق شسفن هک مداد

اهر یاج رگا نم ... متشذگ یمن صاصق نآ ریخ
یتحار نیا هب زیچ چیه مه دیاش مناد یمن ... مدوب

نیرت هدیچیپ ، ماقتنا دیاش ؛ مدرک یم رکف هک دوبن اه
... دوب ایند هدعاق یب ی هدعاق

دشاب هتشاد دصق اهر دمآ یمن رظن هب لا ح ره هب
رد . دهد ماجنا ارم رظن دم یاهراک زا مادک چیه
رگا بخ ... درک یم ما هف کال تشاد بوخ ضوع

تولخ رد ناممادک ره هک دوب توکس رب رارق
یمن ندمآ اجنیا ، میدرکیم توکس نامدوخ

و نتسشن مه رانک دیاش ... هن مه دیاش ... تساوخ
یلک مه ندرک لمحت ار جنر و فرح رپ توکس نیا

... شدوخ نایم تشاد هتفگن لد و DONYAIEدرد
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نیگنس وج رب هک ار یا هرابود توکس اردص یادص
« تسکش ، دوب هتخادنا هیاس نامنایم

... ینک یمن مهاگن -

فقاو شهب نامدوخ هک داد یزیچ زا ربخ ... دیسرپن
متسناوتن هکنیا هظحل نآ رد مناد یمن ... میدوب

رثکا هک ، دوب مدوخ صقن هب طوبرم ، منک شکرد
دوب اردص نیا ای ، مدوب زجاع نارگید کرد زا تاقوا
... تشادن ، دوب هتخاس هک یتیعضو زا یکرد هک

هناقشاع هاگن نآ رظتنم ؟ اعقاو تشاد یراظتنا هچ
؟ دوب رت لبق هام دنچ

لر تنک ار دنخزوپ نآ متسناوتن هک دوبن مدوخ تسد
... دنیشنن میاه بل یور و دیاین هک DONYAIEمنک
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... یراد قح -

رگید یمک رگا . مریگیم رگ مراد مدرک یم سح
دنلب ، مشاب اهر یاج هکنیا یب اال متحا ، داد یم همادا
یم تفچ شیولگ رود ار میاه تسد و مدش یم

. مدرک

میظع سکوداراپ کی نایم هک دوب هدرک یراک اردص
ملد مه و تخوس یم شیارب ملد مه . موش راتفرگ

یعقاو یانعم هب ... تساوخ یم ار شنتشک
هک یاهدرد زا و شا هتشذگ زا رگا دیاش ... شنتشک
راک نیا راب رازه لا ح هب ات ، متشادن ربخ ، دوب هدیشک

... مدوب هدرک ار

... اهر مدرک طلغ -DONYAIE
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اهر یاپ رانک رون تعرس اب و دیهج اج زا هلصاف بال و
. دز وناز

... داتسیا و دیشک بقع ار شدوخ هدیسرت اهر

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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نوریب قلطم یدیماان نآ زا اردص ات دیشک لوط یمک
هک یدح رد طقف ... لا مک و مامت هن مه نآ ؛ دیایب
شدوخ و دهدب شا هدش فیعض نت هب یناکت دناوتب
هدید بیسآ یاپ و دنیشنب اهر یاج و دشکب باال DONYAIEار
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... دنک زارد ار شا

؟! اهر -

شیادص هدروخ تسکش و بجعتم و تهب اب نانچ
بکترم ار تیانج نیا وا یدرکیم کش هک ، درک یم

... دشاب هدش

: تفگ یم یتقو اما

... اهر شخبب -

عقوت اما ، هدرک هچ هک دراد ربخ هک یدرک یم نیقی
... دراد مه ششخب

نایم ار شکچوک فیک و دوب هداتسیا تکرح یب اهر
DONYAIE
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مجح نآ مدرکیم رکف نم و . درشف یم شیاه تسد
اردص یاه مشچ نایم هتسشن شهاوخ و سامتلا زا
دیاب وا ؛ تسا ضحم یروعشیب و یفاصنا یب کی

یتح ... درادن یقح چیه رگید هک دیمهف یم شدوخ
... یهاوخ ترذعم قح

زا دعب هرخ باال هک دوب هدیقع مه نم اب مه اهر دیاش
یاه مشچ هب اناوخان و قیمع و ین ال وط هاگن نآ
نییاپ ار ییاذک کسام نآ و درب باال تسد ، اردص

یاه تسد اب هک ار یراکهاش دید وا هرخ باال و دیشک
هدرک قلخ شا یگدنز تروص نیرتابیز یور شدوخ

. دوب

هرهچ هب دوب هدش هریخ تهب اب ... قیمع و ین ال وط
هراظن دوب هتخاس هک ار هچ نآ ، هظحل هظحل و اهر

... درک یم

مشچ ، هتفر هتفر روطچ هک مدید دوخ مشچ هب
DONYAIE
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و دوبک شندرگ و تروص و رت خرس و خرس شیاه
ای هاگن یسک هک ییاه تقو هیبش تسرد ؛ دش رتدوبک

. درک یم اهر هلا وح صاخ یم کال

، میتفرگ یمن ار شیولج رگا هک اه تقو نامه هیبش
، هاگن نیا حاال و . درک یم هکت هکت ار لباقم فرط
؟ دوب هدرک سامآ ردقنیا یسک هچ ربارب رد ، گر نیا
هچ ؟ دریگب دگل و تشم ریز تساوخ یم ار یسک هچ
ردام و رهاوخ و دنک نازیوآ اپ زا تساوخیم ار یسک

؟ دناشنب دوب رارق یسک هچ یازع هب

هک یرس دش هدرک مرو تریغ و تهب همه نآ هجیتن
توکس هک یا هیرگ دنلب یادص و داتفا نییاپ

ار نامفارطا یاه کالغ هک تسکش نانچ ار نامفارطا
... داد رپ

هک ییاه هناش زا هاگن متساوخ یمن ، متسناوت یمن
ینامیشپ ، شا هیرگ ندید دیاش . مرادرب دیزرل DONYAIEیم
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دشیم ثعاب دیاش . درک یم رتهب ار یکی نم لا ح شا
هرخ باال و منک صخشم مدوخ اب ار مفیلکت مناوتب

نآ دیاش . دوش رت نیگنس مدوجو یوزارت زا هفک کی
شروز ، دنازوس یم لد شیارب هک مدوجو زا همین

نآ زا متسناوت یم مه نم و دش یم رتشیب یمک
اهر ، مدوب هدش شراچد هک یا هنادرمناوجان یگناگود

... موش

و نم مه ، تشادرب بقع هب مدق کی اهر هک یتقو
کشخ تروص هب ود ره . میدمآ نامدوخ هب اردص مه
شمسا رگید راب وا و میدرک هاگن اهر کشا زا یراع و

و دوب شرس یاه ناکت اهنت اهر باوج و درک ادص ار
... هملک کی

... تمشخب یمن -
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... دوب نیمه ، مدرک یمن شکرد هک زیچ نآ دیاش

هتشذگ صاصق زا دیاش دیوگب هک دوب هدمآ اهر
... دیشخب دهاوخن زگره اما ، دشاب

؟! اهر -

قح " ندیشخبن " نیا رگم ؟ دوب یبیجع زیچ رگم
تهب نآ سپ ؟ دوبن ایند قافتا نیرت یهیدب و شملسم

؟ دوب هچ رگید اردص نحل نایم گرزب

دنلب اج زا نکمم تلا ح نیرت ضرف اب درک یعس
... دوش

... نم اهر -DONYAIE
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. تفر بقع اهر ار دوب هتفر ولج اردص هک یمدق
و تروص زا لماک و درب شلا ش تمس هب تسد

مدوب هدرک رکف شهب هک یزیچ نامه ؛ دز رانک شندرگ
اهر اهزور نیا مدرک یم سح ... متساوخ یم و
شیابیز تروص نداد ناشن یارب یرتشیب تعاجش

اب ینیشنمه لصاح تعاجش نیا رگا . دهد یم ناشن
نتفرگ اپ یارب مدرک یم یراک ره نم ، دوب روهام

... ناش هطبار

نارازه زا رپ شیادص یلو ، کشخ شتروص دنچره
: تفگ یتقو دوب ، هدش هدیشک رصح هب هیرگ

... هتخوس تروص نیا یارب هن -

: داد ناکت ار شرس

... تسین هگید هک یقشع یارب هن -DONYAIE
M

AM
NOE



: درک یهاتوک ثکم

... مرادن هگید هک یا هداوناخ یارب هن -

یم رد مارآ و همزمز تلا ح نآ زا هتفر هتفر شیادص
: دش یم رت شعترم و تفر یم رت باال و دمآ

یارب هن ... دش دود هک یسفن هب دامتعا یارب هن -

همه نیا یارب هن ... منیب یم بش ره هک ییاسوباک
هک ییاهوزرآ یارب هن ... هنک یم مفخ هراد هک ییاهنت
یراب رازه یارب هن ... مدرک نوشلا چ مدوخ یاتسد اب

یاصرق یارب هن ... هدز مرس هب یشکدوخ رکف هک
... مروخ یم هک یباصعا

هک ییاهدایرف ، دش روبجم و دروآ مک سفن هرخ باال
سفن کی . دنک فقوتم ار دوب هدش دنلب هتفر هتفر

... دشکب DONYAIEقیمع
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

242_ تراپ #

: تخیر ورف ، مدوب شرظتنم هک یکشا نآ هرخ باال و

هگید هک یرواب و دامتعا یارب ... تمشخب یمن -

تفگیم تسار یتوت مدیمهف هک یقشع یارب ... مرادن
... هرادن دوجو هک
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... نم اما

قشع مدوب هتفگ اهراب و اهراب ؛ تفگ یم تسار
و هتشارفا یندرگ اب ، خسار یداقتعا اب . درادن دوجو
یلو ... مدوب هتفگ ار نیا اهراب و اهراب ، اسر ییادص

اهر هک یتقو تسرد ، میگدنز یاهزور نیا نایم حاال،
نم ، داد یم ناج شیاه هناقشاع خزرب رد تشاد
... متشادن داقتعا مقبسا یاه هتفگ رب مه یلیخ

هگن مدوخ یارب ار میاهزت مریگب دای دوب رتهب دیاش
نارگید یارب ار مدوخ یگدنز یاه هخسن و مراد

ار نیا نیمز یور یاه ناسنا همه دیاب دیاش . مچیپن
... دنتفرگیم دای

: دنتفرگ یم یشیپ مه زا کشا یاه هرطق رگید حاال

سک چیه هب منوت یمن تقو چیه هگید هکنیا یارب -DONYAIE
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یارب وت ... تمشخب یمن منک دامتعا یقشع چیه هب و
کت کت زا هگید نوچ ، یدرک هاگ هیکت یب ونم هشیمه

همه نوا اب وت یتقو ... مسرت یم ایند نیا یامدآ
... هیقب لا ح هب یاو هک یدموا رد بآ زا درز وت اعدا

اه کشا و دیشک شتروص هتخوس تمسق هب یتسد
: داد ناکت رس . دودز ار

و هنوم یم هجیتن یب هک روهام یاش تال همه یارب -

یارب ... تمشخب یمن منک نوشرواب منوت یمن نم
... طقف نم و هزیر یم ماپ هب هک یقشع همه نوا

؟! اهر -

و اه هیرگ نایم هک دوب اردص شرغ دنلب DONYAIEیادص
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هک ییاردص . دنارپ اج زا ارم و دیود شیاه فرح
هک اج نیمه زا و دوب خرس شندرگ و تروص زونه

و هقیقش هدنپت ضبن متسناوت یم مه ، مدوب هتسشن
اب حاال و تسناد یم هک ییاردص ... منیبب ار شندرگ

هدیسر نونج هب " شیوا " ناهد زا روهام مسا ندینش
... دوب

دوب هدرکن یرگید میدقت یتسد ود ار وا شدوخ رگم
؟

ار رگ هظح مال مارآ و نابرهم و مرگ و قشاع یاهر اما
ار ساسحا یب هدز خی یاهر کی شیاج هب و هدرب

یمن مه اردص یاهدایرف یتح هک دندوب هدروآ
شیور یا هرذ یتح هن و دنک شفقوتم هن تسناوت

: دراذگب ریثات
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بلق و حور هب تسد هگا دیاش ، یدوبن وت هگا دیاش -

نوا رانک نم ، ننومب هرکاب یتشاذ یم و یدز یمن نم
... مدش یم ایند نز نیرت تخبشوخ

هب ار اردص یاهرتسکاخ تشاد ... دنازوس یم تشاد
... داد یم داب

ات داد ورف ار دش یمن کبس و دیراب یم هک یضغب
و دوب اردص هب شهاگن . دوش قازب زا یلا خ شناهد

... هن هک اعطق شساوح و شوه

... راگنا دز یم فرح شدوخ یارب

اترازه ... هنز یم راوید و رد هب وشدوخ اه تعاس -

ایند نیا هب ونم ات ... هنک ملا حشوخ ات هنک یم راک
درمان وت لثم همه هک هنومهفب مهب ات ... هنودرگرب

... هشیمن اما ... نتسین
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کراپ نیا هب دابآ اجکان زا ؛ تشگ رب و داد ناکت رس
... ام دزن ، درس و رومخم

... مش یم لا حشوخ مشلوا ... اماوخیم ممدوخ -

... مشیم رود نوغاد یاو و لا ح نوا زا همشیپ یتقو
ونم هنکیم یعس یتقو ... شرانک هشیم رتهب ملا ح
یلکش هچ هک تسین مهم هگیم یتقو ... هنودنخب

یمن درسلد ، منک یم یقلق دب یچ ره یتقو ... مدش
مدوخ اب هظحل هی ، هنز یمن مسپ ، هراذیمن ماهنت ، هش

... دیاش مگیم

ریز یاه تلا فسآ هب شا هریخ هاگن ... دنک یم ثکم
... وا تروص و هاگن هب هن ، هدیبسچ اردص یاپ

تشومارف داوخ یم ملد ... منک رواب داوخ یم ملد -
DONYAIE

M
AM

NOE



ملد ... هدوب ییاردص هرب مدای داوخ یم ملد ... منک
، مرپسب شهب ومدوخ و مدب شلد هب لد داوخ یم
یم روطچ ، منک یم بوخ وتلا ح هگیم یتقو منیبب

... هنکب وراک نیا داوخ

خارف مشچ ود و نوگلگ تروص هلا وح یدنخزوپ
هدمآ رب گر و خرس تروص . دنک یم شیور شیپ
یئرمان و ریثات یب شدایرف نوچ مه اردص ندرگ

چیه یب و یرهاظ شمارآ نامه اب هک ؛ ایوگ هدش
: دهد یم همادا نآ هب یهجوت

و یایم وت ... یایم وت ، مشیم هک اهنت ، هریم یتقو اما -

ملا ح ... نزیر یم مارواب ... هش یم بارخ مایند مزاب
رازه متسد ... مش یم اهنت ... مسرت یم ... هش یم دب

... مگرهاش ور شمشکب هک غیت تمس هریم راب رازه
اما ... نییاپ مرپب شزا هک نکلا ب هرجنپ تمس هریم
یروط نیا هک هراد یچ گ*ه یگدنز نیا منود یمن
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... منک شمومت منوت یمن و مدیبسچ شهب ولا ز لثم
هک یقشع ماوخیم ... منک رواب وروهام ماوخ یم نم

یراذیمن وت ... منک رواب ور هنک یم هرش شامشچ زا
هک هنیا یارب ... مرادن رواب وسک چیه هگید ... یتنعل

... تمشخب یمن

زا ار شنت هیکت اردص ، دوش یم ین ال وط هک شثکم
. دریگ یم جنرطش یزلف زیم

. دوش یم دنلب ، زیم هب شتسد هیکت و اصع کمک اب
. دراد دیدرت نتفر ولج یارب یلو

فداصم ، شنتفر ولج هب ور مدق کی دیاش دناد یم
هک اج نامه زا . اهر ندش دیدپان اب دش دهاوخ

: دنک یم شهاگن هداتسیا

... اما شخبن ... اهر هشاب -
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یاه گرب زا لد هرابود شیادص ندینش اب هک اهر
یم شفرح نایم ، درک یم شهاگن و هدنک نیمز یور

: دود

... تمدوب هدیدن تقو چیه شاک -

هک ار شنامشچ قرب منیب یم نم و دهد یم ناکت رس
ترفن زج یزیچ حاال و دش یم عطاس هناقشاع یزور

... تسین اه نآ رد

... تمتخانش یمن تقو چیه شاک -

، دوش یم هتسب و زاب هک منیب یم مه ار اردص ناهد
... دیآ یمن نوریب نآ زا یتوص DONYAIEاما

M
AM

NOE



هنارت و رعش زا رپ هک ، اردص لثم یمدآ یارب بخ
جنر و بیسآ زا رپ یا هتشذگ دوجو اب دنچ ره ، تسا
... دشاب هتشاد دناوت یم ینعم ایند ایند فرح نیا ،

... ینامیشپ و ترفن زا رتارف ییانعم

رتولج . دنکب ار شش تال هک دهاوخ یم نانچمه اما
باال اهر تسد اما ، دیوگب یزیچ دهاوخ یم . دور یم
یوا و دبوک یم اردص هنیس هب ناوت مامت اب و دیآ یم
دورب بقع مدق دنچ وا ات دهد یم له ار هدش لیلع

... دراد هگن ار شدوخ اصع روز هب و

... درمان مدوب هدشن تقشاع تقو چیه شاک -

ریز هک ار ییازسان و هلمج نارازه منکیم سح نم و
... ار دنا هدرک هن ال " درمان " DONYAIEنآ
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تشپ ، دنادرگ یم رب ار شراجزنا زا هدش عمج هرهچ
ندیشک باال و شلا ش ندرک تسرد لوغشم و دنک یم

. دوش یم شکسام

وا یاج هک ار مدوخ ... هدشن یلا خ مناد یم
ال نتسکش و دایرف لا س رازه منکیم سح ، مراذگیم

ارهاظ اما ، وا لثم ینز ندش یلا خ یارب تسا مز
ندرک ناهنپ لوغشم هک ، هدش مامت اردص اب شراک

... دورب ات دوش یم شتروص هتخوس همین

یادص هک دوب هتشادنرب ار شلوا مدق زونه اما
: مونش یم ار اردص تهب و مشخ زا هتشابنا

... یتنعل یدش یم هگید یکی نز یتشاد -

نیا هب اهر هک تسا یشنکاو اهنت ، ثکم یا هظحل
... دهد یم ناشن DONYAIEهلمج
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شیاهوم ات دوب هدرب لا ش ریز هک یتسد ، دوز یلیخ
هار همادا دصق و دروآ یم نوریب ار ، دنک بترم ار
شدوخ ناگنل و لوجع و هتفشآ اردص هک ، دنک یم

. دناسر یم وا هب ار

تماص و تکاس هب هک منیب یمن زیاج و مسرت یم
نآ هب یتقو و موش یم دنلب اج زا . مهد همادا مندوب
زا دازآ ِتسد ناتشگنا نایم ، اهر یوزاب ، مسر یم ود

. تسا راتفرگ اردص یاصع

... دوب شوماخ تنفلت ... مدش یم هنووید متشاد -

... دوبن دنب ییاج هب متسد

ریفن نایم میادص و مراذگ یم شچم یور تسد
یم ادص ار شمسا یتقو دوش یم مگ شیادص مشخ

... DONYAIEمنک
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ینابصع دناوت یم مه زونه هک دوش یمن مرواب
یعون راچد امتح وا لثم یمدآ مدرک یم رکف . دوش

هب شتآ هک یمشخ . دوش یم مشخ زا همهاو و سرت
... دوب هدیشک شیگدنز نمرخ

: مرب یم باال ادص

هداد مهب هک هیلوق نوا نیا ... اردص ایب تدوخ هب -

؟ یدوب

... تس ییاهر یارب تالش رد اهر

: دنک یم نم هب ور اردص

... هرب هدینشن ومافرح داوخ یم ، هدز وشافرح -DONYAIE
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هنیس یور دوش یم یمکحم تشم اهر دازآ تسد
نتشاد هگن اب منکیم یعس هک منم راب نیا و اردص
هگن ار شلداعت ، تسا متسد نایم هک یچم نامه

. مراد

اب وتافرح همه وت هگم ؟ نوویح هگم هدنوم یفرح -

؟ یدزن دیسا یرطب هی

هتخوس همین تروص هب هلمج نیا نتفگ نیح رد
همه نیا . دیآ یم مدرد . دنک یم هراشا شیابیز

؟ تشاد شقوشعم یارب قشاع کی هک دوب یفرح

... مرس هب دوب هدز ... یتنعل مدوب هدش هنووید -

هک دیسر منهذ هب هک دوب یهار اهنت ... مدوب هراچیب
* وید نوا نز یرن هک ، مراد تهگن مدوخ هساو منوتب

هی یتح هکنیا نودب ؟ یمهف یم ... یشب رادلوپ DONYAIEث
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یب فرشیب نوا تسد وت تسد ، یگب نم هب هملک
وتیسورع یاراک یتشاد یدوب هتشاذگ زیچ همه

تسار ؟ مدرک یم راک یچ ... یدرک یم تسیر و تسار
؟ زیچ همه یب نوا هلجح وت یرب ، مداسیم یاو تسار

... متفر یمن ... متفر یمن -

یم اردص هنیس یور شیپایپ یاه تشم و غیج
... دنیشن

، ادیرخ نوا ... فرشیب نوا هلجح وت مرب دوبن رارق -

یهار اهنت تاس و روس نوا ، یسورع تامدقم نوا
لا غشآ هکیت هی لثم ونم دشیم یضار ماباب هک دوب
هک ، مدنکیم نوج متشاد ... وت یاپ یولج هزادنب
ونم هشب یضار مکلب مزادنب ماباب مشچ زا ومدوخ

... وت هب DONYAIEهدب
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زا ار شنت هیکت اردص ، دوش یم ین ال وط هک شثکم
. دریگ یم جنرطش یزلف زیم

. دوش یم دنلب ، زیم هب شتسد هیکت و اصع کمک اب
. دراد دیدرت نتفر ولج یارب یلو

فداصم ، شنتفر ولج هب ور مدق کی دیاش دناد یم
هک اج نامه زا . اهر ندش دیدپان اب دش دهاوخ

: دنک یم شهاگن هداتسیا

... اما شخبن ... اهر هشاب -

یاه گرب زا لد هرابود شیادص ندینش اب هک اهر
یم شفرح نایم ، درک یم شهاگن و هدنک نیمز یور

: DONYAIEدود
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... تمدوب هدیدن تقو چیه شاک -

هک ار شنامشچ قرب منیب یم نم و دهد یم ناکت رس
ترفن زج یزیچ حاال و دش یم عطاس هناقشاع یزور

... تسین اه نآ رد

... تمتخانش یمن تقو چیه شاک -

، دوش یم هتسب و زاب هک منیب یم مه ار اردص ناهد
... دیآ یمن نوریب نآ زا یتوص اما

هنارت و رعش زا رپ هک ، اردص لثم یمدآ یارب بخ
جنر و بیسآ زا رپ یا هتشذگ دوجو اب دنچ ره ، تسا
... دشاب هتشاد دناوت یم ینعم ایند ایند فرح نیا ،DONYAIE

M
AM

NOE



... ینامیشپ و ترفن زا رتارف ییانعم

رتولج . دنکب ار شش تال هک دهاوخ یم نانچمه اما
باال اهر تسد اما ، دیوگب یزیچ دهاوخ یم . دور یم
یوا و دبوک یم اردص هنیس هب ناوت مامت اب و دیآ یم
دورب بقع مدق دنچ وا ات دهد یم له ار هدش لیلع

... دراد هگن ار شدوخ اصع روز هب و

... درمان مدوب هدشن تقشاع تقو چیه شاک -

ریز هک ار ییازسان و هلمج نارازه منکیم سح نم و
... ار دنا هدرک هن ال " درمان " نآ

تشپ ، دنادرگ یم رب ار شراجزنا زا هدش عمج هرهچ
ندیشک باال و شلا ش ندرک تسرد لوغشم و دنک یم

. دوش یم DONYAIEشکسام
M
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وا یاج هک ار مدوخ ... هدشن یلا خ مناد یم
ال نتسکش و دایرف لا س رازه منکیم سح ، مراذگیم

ارهاظ اما ، وا لثم ینز ندش یلا خ یارب تسا مز
ندرک ناهنپ لوغشم هک ، هدش مامت اردص اب شراک

... دورب ات دوش یم شتروص هتخوس همین

یادص هک دوب هتشادنرب ار شلوا مدق زونه اما
: مونش یم ار اردص تهب و مشخ زا هتشابنا

... یتنعل یدش یم هگید یکی نز یتشاد -

نیا هب اهر هک تسا یشنکاو اهنت ، ثکم یا هظحل
... دهد یم ناشن هلمج

شیاهوم ات دوب هدرب لا ش ریز هک یتسد ، دوز یلیخ
هار همادا دصق و دروآ یم نوریب ار ، دنک بترم ار
شدوخ ناگنل و لوجع و هتفشآ اردص هک ، دنک DONYAIEیم

M
AM

NOE



. دناسر یم وا هب ار

تماص و تکاس هب هک منیب یمن زیاج و مسرت یم
نآ هب یتقو و موش یم دنلب اج زا . مهد همادا مندوب
زا دازآ ِتسد ناتشگنا نایم ، اهر یوزاب ، مسر یم ود

. تسا راتفرگ اردص یاصع

... دوب شوماخ تنفلت ... مدش یم هنووید متشاد -

... دوبن دنب ییاج هب متسد

ریفن نایم میادص و مراذگ یم شچم یور تسد
یم ادص ار شمسا یتقو دوش یم مگ شیادص مشخ

... منک

ینابصع دناوت یم مه زونه هک دوش یمن مرواب
یعون راچد امتح وا لثم یمدآ مدرک یم رکف . دوش

هب شتآ هک یمشخ . دوش یم مشخ زا همهاو و سرت
... دوب هدیشک شیگدنز DONYAIEنمرخ
M

AM
NOE



: مرب یم باال ادص

هداد مهب هک هیلوق نوا نیا ... اردص ایب تدوخ هب -

؟ یدوب

... تس ییاهر یارب تالش رد اهر

: دنک یم نم هب ور اردص

... هرب هدینشن ومافرح داوخ یم ، هدز وشافرح -

هنیس یور دوش یم یمکحم تشم اهر دازآ تسد
نتشاد هگن اب منکیم یعس هک منم راب نیا و اردص
هگن ار شلداعت ، تسا متسد نایم هک یچم نامه

. DONYAIEمراد
M
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اب وتافرح همه وت هگم ؟ نوویح هگم هدنوم یفرح -

؟ یدزن دیسا یرطب هی

هتخوس همین تروص هب هلمج نیا نتفگ نیح رد
همه نیا . دیآ یم مدرد . دنک یم هراشا شیابیز

؟ تشاد شقوشعم یارب قشاع کی هک دوب یفرح

... مرس هب دوب هدز ... یتنعل مدوب هدش هنووید -

هک دیسر منهذ هب هک دوب یهار اهنت ... مدوب هراچیب
* وید نوا نز یرن هک ، مراد تهگن مدوخ هساو منوتب

هی یتح هکنیا نودب ؟ یمهف یم ... یشب رادلوپ ث
یب فرشیب نوا تسد وت تسد ، یگب نم هب هملک

وتیسورع یاراک یتشاد یدوب هتشاذگ زیچ همه
تسار ؟ مدرک یم راک یچ ... یدرک یم تسیر و تسار

؟ زیچ همه یب نوا هلجح وت یرب ، مداسیم یاو DONYAIEتسار
M

AM
NOE



... متفر یمن ... متفر یمن -

یم اردص هنیس یور شیپایپ یاه تشم و غیج
... دنیشن

، ادیرخ نوا ... فرشیب نوا هلجح وت مرب دوبن رارق -

یهار اهنت تاس و روس نوا ، یسورع تامدقم نوا
لا غشآ هکیت هی لثم ونم دشیم یضار ماباب هک دوب
هک ، مدنکیم نوج متشاد ... وت یاپ یولج هزادنب
ونم هشب یضار مکلب مزادنب ماباب مشچ زا ومدوخ

... وت هب هدب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... اما شخبن ... اهر -

... تمدوب هدیدن تقو چیه شاک -

ار شنامشچ قرب منیب یم نم و دهد یم ناکت رس
زج یزیچ حاال و دش یم عطاس هناقشاع یزور هک

... تسین اه نآ رد ترفن

... تمتخانش یمن تقو چیه شاک -

و زاب ، ایرد زا هداتفا رود یهام نوچ اردص ناهد
نوریب نآ زا ییادص هکنیا یب ، دوش یم هتسب

DONYAIE
M
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... دیایب

هنیس هب ناوت مامت اب و دیآ یم باال هک ار اهر تسد و
ات دهد یم له ار هدش لیلع یوا و دبوک یم اردص
هگن ار شدوخ اصع روز هب و دورب بقع مدق دنچ وا

: دراد

... درمان مدوب هدشن تقشاع تقو چیه شاک -

ار ییازسان و هلمج نارازه نآ منک سح مناوت یم
دنا هدرک هن ال ، هدش ادا هک یناج ال " درمان " نآ ریز هک

... ار

تشپ ، دنادرگ یم رب ار شراجزنا زا هدش عمج هرهچ
یم . دوش یم شلا ش ندرک تسرد لوغشم و دنک یم
، مراذگ یم وا یاج هک ار مدوخ ... هدشن یلا خ مناد
و رواب و دامتعا هک مراد ار یسک مه مدوخ هک حاال
دایرف لا س رازه منک یم سح ، هدرک هدننکش ار DONYAIEمبلق

M
AM
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، وا لثم ینز ندش یلا خ یارب تسا مز ال نتسکش و
لوغشم هک ، هدش مامت اردص اب شراک ارهاظ اما

... دورب ات هدش شتروص هتخوس همین ندرک ناهنپ

یادص هک دوب هتشادنرب ار شلوا مدق زونه اما
: مونش یم ار اردص تهب و مشخ زا هتشابنا

... یتنعل یدش یم هگید یکی نز یتشاد -

نیا هب اهر هک دوب یشنکاو اهنت ، ثکم یا هظحل
لا ش ریز هک یتسد ، دوز یلیخ یلو داد ناشن هلمج
هک ، درک هار همادا دصق و دروآ نوریب ار دوب هدرب
وا هب ار شدوخ ناگنل و لوجع و هتفشآ اردص
و تکاس هب هک مدیدن زیاج و ، مدیسرت . دناسر

هب یتقو و مدش دنلب اج زا . مهد همادا مندوب تماص
دازآ ِتسد ناتشگنا نایم ، اهر یوزاب ، مدیسر ود نآ

. دوب هدش راتفرگ اردص یاصع DONYAIEزا
M
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... دوب شوماخ تنفلت ... مدش یم هنووید متشاد -

... دوبن دنب ییاج هب متسد

ریفن نایم میادص و متشاذگ شچم یور تسد
... مدرک ادص ار شمسا یتقو دش مگ شیادص مشخ

. دوش ینابصع دناوت یم مه زونه هک دش یمن مرواب
و سرت یعون راچد امتح وا لثم یمدآ مدرک یم رکف

نمرخ هب شتآ هک یمشخ . دوش یم مشخ زا همهاو
... دوب هدیشک شیگدنز

: مرب یم باال ادص

هداد مهب هک هیلوق نوا نیا ... اردص ایب تدوخ هب -

؟ یدوب

... دوب ییاهر یارب تالش رد اهر

: درک نم هب ور DONYAIEاردص
M
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... هرب هدینشن ومافرح داوخ یم -

و اردص هنیس یور دش یمکحم تشم اهر دازآ تسد
نامه نتشاد هگن اب مدرک یعس هک مدوب نم راب نیا
. مراد هگن ار شلداعت ، دوب متسد نایم هک یچم

وتافرح همه وت هگم ؟ نوویح هگم هدنوم یفرح -

؟ یدزن

هتخوس همین تروص هب هلمج نیا نتفگ نیح رد
همه نیا ... دیسا . دمآ مدرد . ددرک هراشا شیابیز

؟ تشاد شقوشعم یارب قشاع کی هک دوب یفرح

... مرس هب دوب هدز ... یتنعل مدوب هدش هنووید -

هک دیسر منهذ هب هک وب یهار اهنت ... مدوب هراچیب
* وید نوا نز یرن هک ، مراد تهگن مدوخ هساو منوتب

هی یتح هکنیا نودب ؟ یمهف یم ... یشب رادلوپ ث
یب فرشیب نوا تسد وت تسد ، یگب نم هب DONYAIEهملک
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وتیسورع یاراک یتشاد یدوب هتشاذگ زیچ همه
؟ مدرک یم راک یچ ... یدرک یم تسیر و تسار
یب نوا هلجح وت یرب ، مداسیم یاو تسار تسار

؟ زیچ همه

... متفر یمن ... متفر یمن -

... دنتسشن یم اردص هنیس یور شیپایپ یاه تشم

، ادیرخ نوا ... فرشیب نوا هلجح وت مرب دوبن رارق -

یهار اهنت تاس و روس نوا ، یسورع تامدقم نوا
لا غشآ هکیت هی لثم ونم دش یم یضار ماباب هک دوب
هک ، مدنک یم نوج متشاد ... وت یاپ یولج هزادنب
ونم هشب یضار مکلب مزادنب ماباب مشچ زا ومدوخ

... وت هب هدب

: دیدنخ هیرگ نایم

... مدز یم شیتآ ومدوخ متشاد وگن -

: دیشک تروص هب تسد

... ینعی ... دشن مدب ؟ ینود یم اما -DONYAIE
M
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: دیشک یقیمع سفن

هی لقا ال ... دوبن دب مشمه هتخوس تروص نیا ینعی -

یور ، هرذگب راک زا راک هکنیا زا لبق ، تشاد یبوخ
... داد نوشن مهب ور وت یعقاو

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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دوب هدینش هک یلا وس هب یطبر چیه اهر DONYAIEباوج
M
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: تشادن

وت شکشیپ ونم دش یم یضار ماباب ینامز طقف -

نوا ... انوبز رس میداتفا یم شوربآ و مدخو هک ، هنک
، میراگتساوخ دمویم مکراپ وت باوخ نتراک هگا تقو

یرفن نیلوا هب داد یم ونم ... درک یم لوبق ماباب
متشاد غارس هک میهار اهنت ... دز یم ور هنوخ رد هک

و روس مراذب هک دوب نیا ، انوبز رس مزادنب وموربآ ات
یادص یباسح مراذب ... هریگب رس یسورع تاس
شدعب ... نش رادربخ شزا همه و هچیپب نومتلصو

... هتفیب موب ور زا مییاوسر تشت مراذب

: داد ناکت رس و دیدنخ

ره ... دیمهفن مرادن تتسود متفگ یچ ره هک نوا -

تفگ ... درکن لوبق ما هگید یکی قشاع متفگ یچ
هک تداع ... ینکیم تداع مهب تفگ ... هریم تدای
مدوب هتشاذگ منم ... یش یم مقشاع هتفر هتفر ، DONYAIEینک
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دوب رارق ... مریگب وشلا ح یباسح یسورع بش
ننوخب ور هبطخ هکنیا زا لبق ، دقع هرفس رس تسرد

یم ... متسین رتخد مگب هک ، مدوب وت اب هک مگب شهب ،
نوشدوخ شامق لوق هب مه درم یم ... شمتخانش

رارق ... درک یمن دقع ور هگید یکی هدروخ تسد
یم ... هروخب مه هب دقع یروط نیا دوب

... نوشمتخانش

: دندمآ شک کانرهز شیاه بل

هب شردام ... تسام لیماف رخف نیرتگرزب وربآ -

یارب ... هرب نوشدوخ یوربآ تشاذیمن یتمیق چیه
مدقع ندروخ مه هب هیجوت یارب ... نوشوربآ ظفح

هتخاس هک یناتساد هب هگید ات هس ود ، هدش هک
ییابا ، مدوب نئمطم یتح ... درک یم هفاضا ، مدوب

و هدوب هلماح شرسپ تسود زا هرتخد هگب هک هرادن
نوشدوخ هچب بلا ق ور هگید یکی هچب هتساوخ یم

... هنک

زا رگید یمدق و تشاد رب بقع هب مهز اب DONYAIEیمدق
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اعطق و دوب اردص هب شهاگن . دش رود اردص
... اجنیا زا رترود ییاج شروضح

: داد ناکت رس

نیرت شزرا اب هب متساوخ یم قمحا نم ... ینیب یم -

منزب جارح بوچ متفع وربآ هب ، مدوخ ییاراد
وت لا م ، هدش یتمیق ره هب متساوخ یم ... تارب
یم وت دوخ ، هک وت اب هن ور یتخبشوخ ... مشب

... مدید

: تشادرب بقع هب یا هرابود مدق

حاال ... یچ ینعی نتخوس یمهفب ینوت یم -حاال
ح رد ... مزوس یم مراد منم ... تفرشیب درمان زوسب

تنز روطچ هک مدیشک یم هشقن متشاد نم هک یلا
ونم روطچ هک یدیشک یم هشقن یتشاد وت ، مشب

روک و منکن زاب وممشچ ارچ ... همقح منم ... ینوزوسب
هدنگ و اج یب بصعت همه نیا منوتن هک مشب تقشع
... هنومقح ... نم مه ، زوسب وت مه ... هرآ ؟ منیبب ور

... درم هنومودره قح
DONYAIE
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... ازسان نارازه هب دز یم هنعط ، تفگ هک "ی درم "

... مدوخ هب تندب هک ، مدرک وراک نیا ، اهر ادخ هب -

ارچ ؟ هلک وت یچ متسنود یم اجک زا فاصنا یب هخآ
؟ یتفگن نم هب هملک هی

هک هچنآ مضه یارب متشاد مز ال تقو اهزور نامگ یب
... مدوب هدینش تعاس مین نیا رد

لکشوخ ردقنیا هگید هک منک یراک هی هگا متفگ -

روبجم تاباب تقونوا ... هشیمن تیپاپ یسک ، یشابن
... مدوخ هب تدب هشیم

تسد تساوخیم ملد . دوب ربون رگید یکی نیا
شراشف مراد ناوت ردقچ ره و شیولگ رود مزادنیب

زا هرهب یب هلا س شش کدوک کی نهذ یتح ... مهدب
رکف ییادتبا و ماخ ردق نیا تسناوت یمن مه DONYAIEشوه
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... دنک

مجح نیا هک درک یم تالش تشاد نم نهذ یتقو
لیدبت هتفر هتفر اهر دنخزوپ ، دنک رواب ار تقامح زا
هدنخ نایم زا و . دش یپ رد یپ و دنلب یاه هدنخ هب

: دیلا ن هعطق هعطق ، شکیرتسیه

هزادنا هب ... یداتفا ممشچ زا یفاک هزادنا هب ادخ هب -

تال نیا زا رتشیب تسین مز ال ، مدش رفنتم تزا یفاک
... ینک ش

دنک رواب دناوتن هک مداد یم قح نم و . دیدنخ زاب و
زا هک دوب هدنازوس ار وا ... ار یهاوخدوخ همه نیا

؟ دوش شدوخ لا م و دتفیب نارگید مشچ

یمک و دش مخ هک دوب اردص ، اهر یاه هدنخ نایم
شتمس هب و تشادرب نیمز یور زا ار اصع ، تخس

: DONYAIEتفر
M
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... متسه مدرک هک یراک یاپ نم ... اهر هدشن رید -

... اهر وش منز

... دوب هدش هناوید نامگ یب

رد هک دوب یا یدرمان تبوقع یگناوید نیا نامگ یب
... دوب هدرک اهر قح

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... اهر دز DONYAIEدنخزوپ
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... درمنووج ردقچ -

: درکن شا هنعط هب یهجوت اردص اما

نامرد مدوخ وتامخز راذب ... منک ناربج راذب وش منز -

... منک

لیم منامشچ . دش عمج شندز فرح زرط زا ما هرهچ
ریز نداتفا و ، متروص زا ندش هدنک هب یبیجع

. دنتشاد ار میاهاپ

. دروایب نابز رب ار یا هلمج نینچ تسناوت یم روطچ
قمحا دناوت یم دح نیا ات ، نز کی درک یم رکف روطچ

؟ دشاب راکشومارف یتح ای و ،

... تشاد قشع زا یی باال راظتنا DONYAIEهچ
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... نشیمن نامرد نم یامخز -

: درک شهایس هزییاپ وتنام یاه بیج نورد تسد

ندش بوخ هب یدیما تقو چیه هک یدزن یروج هی -

... ناخ اردص مشاب هتشاد

... وش منز ... منکیم وتیرکون ... اهر منکیم تبوخ -

... دیدنخ اهر

... دز یم مه هب ار ملا ح تشاد شیاه " وش منز "

زا ، ینادیم هلا چ و بآم لهاج یدرم حور اعقاو دیاش
. دوب هدرک لولح وا رد لهچ و یس یاه DONYAIEههد
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؟ یتسه یزیچ یا هناوید -

هلصاف روآدرد و هناقمحا یانحنا نآ زا شیاه بل
: دنتفرگ

مهار رس تقو چیه ... تقو چیه ... تقو چیه هگید -

ترس هب ومرکف ... راین تنوبز هب وممسا ... وشن زبس
... هدن هار

یاه مشچ بلق طسو تسرد ار شهاگن دولآرهز ریت
: دز اردص هایس

.. وشن در ممیخسرف رازه زا اردص ؟ اردص یونش یم -

هب راذب ، شاب رود میگدنز و نم زا دح نیمه ات
... مریمب مدوخ تقامح
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، اهر یوزاب نتفرگ و اردص هرابود نتشادرب زیخ
وا کچوک یاه تسد زا دیعب ِیلیس اب ، دش فداصم

: شدنلب یادص و دنارپ یکی نم رس زا قرب هک

ومتسد وت ، وشن در میخسرف رازه زا مگیم نم -

اهر ... دش مومت ؟ مگیم یچ یمهف یمن ؟ یریگیم
... شیتشک ... درم ... دش مومت

، چیه رادص هک دوب هدز اوه داب هب ار یلیس نآ راگنا
هن و یلیس نآ هب هن ؛ دادن ناشن یشنکاو چیه اقلطم

... اه هلمج نآ هب

... درب اهر یوزاب تمس هب تسد هرابود

... اهر مینوت یم ادخ هب ... مینزب فرح راذب اهر -

لمحت منوت یمن ... اهر منوت یمن ... منک یمن تلو
م تامشچ مراذ یمن ... یشب هگید یکی لا م یرب DONYAIEمنک
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ـ... ادخ هب ... هشاب نم زا ریغ یسک لا

نآ ، دروخ شا هناچ هب هک یمکحم تشم رابنیا و
ناشن نآ هب یشنکاو دناوتن هک ، دوب یراک یردق

... دهدن

هک راگنا روهام ؛ داتفا قافتا ندز مه هب مشچ کی رد
تشم و هتفرگ ار شا هقی ، دشاب هدش لزان نامسآ زا

دنچ زا دعب اهر و دوب هدرک شا هناچ هلا وح یمکحم
رارف هب اپ و هتشگرب ، تام و بقع هب ور مدق

. تشاذگ

ای اما . مدرک شیادص و مدیود اهر لا بند یمدق دنچ
. دونشب هک تساوخن ای ... دینشن

هاگن ار مرس تشپ . مداتسیا . دندش لش میاه مدق
و دش یم هدرشف روهام تشم نایم اردص هقی . مدرک

.. . دوب یرگید مشچ خیم ناشودره هاگن

نآ زا اهر هک یهار هب یرگید هاگن یهاتوک ِنآ DONYAIEیارب
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دوب اردص یناشیپ ، متشگرب یتقو و . مدرک دوب هتفر
و ندنام نایم . دمآ دورف روهام ینیب یور هک

قیفر لا بند هب نتفر و مقیفر ود نیب ندرک تطاسو
. مدرک باختنا ار ندنام ، مرگید

روهام ، مسرب ناشهب ات اما ، مدرک دنت اپ ناشتمس هب
. داد رگید یتشم اب ار دوب هدروخ هک یا هلک باوج
نت رب ، امک زا ندش رادیب زا دعب هک یرامیب و فعض

و . دش شندروخ نیمز ثعاب ، دوب هدش هریچ اردص
نارازه زا هتشابنا راگنا ، نیتم و مارآ هشیمه روهام

و تسشن شا هنیس یور هک ، دوب مشخ و هنیک لا س
رس یور یپایپ اهازسان هب هتشغآ ار یدعب یاه تشم

. دز شتروص و

متخادنا فارطا هب یهاگن ، ناشتمس هب ندیود نیح
اما . دیایب مکمک هب و دشاب یلا وح نآ یسک دیاش ات
زا دایز زوس و امرس نایم ، کراپ دح یب DONYAIEیتولخ
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شیپ هقیقد دنچ ات هک ردق نامه ، زییاپ رخآ هزادنا
هدننک نارگن و هدنهدرازآ حاال ، دوب بوخ و هاوخلد

. دوب

.. مریگب ار روهام یوزاب مدرک یعس

: مدرک شیادص

... ادخ ور وت روهام -

شوج هطقن نآ هب روهام ارهاظ و تشادن یا هدیاف
یمن هک دوب هدیسر مارآ و روبص یاه مدآ ِفورعم

و درب یمن ییاج هب هار میاه ال قت . درک شلر تنک دش
و دروخ ما هناچ هب هک و دوب یجنرآ شا هجیتن اهنت
. دوش هایس ممشچ شیپ ایند هظحل یارب دش ثعاب

DONYAIE
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. منک ادیپ ار مدوخ ات دیشک لوط یمک

تلا جخ زا یباسح روهام ، منک ادیپ ار مدوخ نم ات و
یکاندرد و بیجع زرط هب و . دوب هدمآ رد اردص

زا عافد یتح و نم هب کمک یارب یش تال چیه اردص
. درک یمن شدوخ

قیفر هب ار شا هریخ هاگن ، نیگآرهز یدنخزوپ اب اهنت
هب شتروص راب ره و دوب هتخود شناتسلگ و هبامرگ

یتکرح یب زا رت کاندرد و . دش یم ترپ DONYAIEیتمس
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یلیم ارهاظ هک دوب مارآ هشیمه ِروهام مشخ ، اردص
... تشادن ندرک شکورف هب

یارب ، یا هرابود هاگن . مدش دنلب ناشرانک زا راچان
لبق زا رتدیماان و . مدناخرچ فارطا نآ یسک نتفای

. متشگرب

زا ار میاه تسد و متشاذگ اردص فرط ود ار میاهاپ
لکش هب ار میاه جنرآ و مدرک در روهام لغب ریز

مامت اب و مدرک هقلح شگرزب یاه هناش رود ، یدومع
تمس هب شنت ندیشک اب ات مدرک تالش یناوتان

... منک شجراخ رگشاخرپ و هریچ تلا ح نآ زا ، مدوخ

مارآ هک ، شهاوخ و مدرک یم شیادص نامزمه
... دشاب

رب ار شلداعت مدش قفوم دایز الی قت زا دعب هرخ باال
و شک ؛ مدوخ نداتفا تمیق هب هتبلا . منزب DONYAIEمه
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یاهاپ نایم دش ثعاب ، دوب وا و نم نیب هک یشکاو
اب روهام اتعیبط و متفیب نیمز یور تشپ زا ، اردص

... دتفیب نم یور مه شگرزب و دنموت لکیه نا

و عمج و دیشک رانک ار شدوخ هلصاف بال هک دنچ ره
تلا فسآ اب نم رس هک دشن ثعاب نیا اما ، درک روج

... دنکن دروخرب

تسد و درک میادص یتقو هک دوب هدمآ مدرد ردق نآ
شتسد ریز ، تسد تشپ اب ، دروآ ما هناش تمس هب هب

: مدیرغ و مدز

... هدرکن مز -ال

... ناج یتوت -

یرتگرزب تاعارم مهاوخب هک مدوب نآ زا رت ینابصع
... متفر شفرح نایم ؛ منکب ار مدوخ بدا و وا
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... ینوبایب لوغ ... رامرهز -

ار ما هناش تشپ و درکن مفرح و تکرح هب یهجوت
هب راب نیا ار شتسد . منیشنب ات درک کمک و تفرگ

: دروآ مرس تمس

... دش یچ منیبب راذب -

: مدز سپ ار شتسد مهزاب

... ریمب ورب -

. دوب هدمآ مدرد یلیخ

... یتوت راین رد یزاب هچب -
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کی اب هک یلا ح رد و متفرگ ار شتسد چم راب نیا
یزیرنوخ مرس تشپ ممهفب مدرک یم یعس تسد

: متفگ و مدز لز شیاه مشچ یوت ، هن ای مراد

... تفر اجک نیبب اهر لا بند ورب -

... منیبب راذب ... مریم بخ هلیخ -

: دوش مامت شا هلمج متشاذگن

... روهام دوبن بوخ شلا -ح

... درک یم رکف هک رتشیب ... دش یم هک اهنت اعطق
اه فرح و اه تقامح و اه هرطاخ ؛ درک یم هک هرود

... دش یم مه رتدب شلا ح اعطق ... ار

ندرک هاگن و یا هیناث دنچ یا یلدود و ثکم زا دعب
: دیسرپ ، میاه مشچ DONYAIEهب
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؟ وت یبوخ -

ادیوه منحل و ادص رد شراثآ و مدوب نیگمشخ زونه
رخآ و لوا نابز و لح هار هک اهدرم نیا زا خآ ... دوب

... دوب تشم ناش همه

... مبوخ -

هظحل نآ ات هک یتکروا تمس هب دش و دنلب لیم یب
و . تشاد شرب نیمز یور زا و تفر ، شمدوب هدیدن
و دش مخ یناهگان ، دنک رذگ نامرانک زا هکنیا زا لبق
هب هریخ و نیمز یور هدنام راوآ زونه یاردص هقی

. تفرگ ار شرس باالی نامسآ

، هزات یا هثداح یب و بال یب ، دش یم مامت رگا DONYAIEزورما
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.... مدروآ یم اج هب رکش هدجس دیاب اعطق

هک مورب ناشتمس هب هرابود مدمآ و مدرک شیادص
، دوب هتفرگ نآ اب ار تکروا هک یتسد هراشا تشگنا

: تفر هناشن شتمس هب

هنوت یمن یچ چیه ، تمنیبب شربورو هگید راب هی -

یدج ومفرح نیا ... اردص مزیرب وتنوخ هک هشب عنام
... ریگب

ندرک دنلب نودب ، شیاه شنادند ندرشف نودب
یقیاقد لا ح اب داضت رد ال ماک یلا ح اب و ، شیادص

نیح و تفر و درک اهر ار شا هقی و تفگ ششیپ
یشوگ و درب شبیج تمس هب ار شتسد نتفر

... دروآ نوریب ار شلیابوم
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، ادمع ار نیداتب هب هتشغآ هبنپ . دوب نیگنس شهاگن
و مداد راشف شبل هشوگ مخز یور تخس یمک
هن و تفگ خآ هن . مدرک همزمز بل ریز ار " قمحا "

همادا مراک هب . تشاد رب متروص یور زا ار شهاگن
هچنآ مه و مدرک ینوفعدض ار شیاه مخز مه ؛ مداد
: مدرک راوخشن شیارب بل ریز مراد لد رد هک ار

... هتقح -

رغرغ هرابود و مداد همادا مراک هب توکس رد DONYAIEیمک
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: مدرک

رپ نهپ شلک نوا وت ، زغم یاج هب تسین مولعم -

هدنیآ و قشع همه هک ینز هب هتشگرب ... یچ ای ندرک
ور امدآ همه هب شدامتعا و تشاد شهب هک ینامیا و

... وش منز ایب هگیم ، هدنوزوس

تروص هب ، شا یناشیپ زا رت باال یمک ار مخز بسچ
رغ هب و مدنابسچ نیرز یمخز بسچ یور ، یردبرض
یاه بل نایم زا " خآ " کی راب نیا ؛ مداد همادا ندز
نآ هب ات رصع زا لفق و دیهج نوریب شا هدناماو

. دش زاب شنابز ی هظحل

و دروآ باال تسد دایص هک مدید یم مشچ هشوگ زا
متساوخ یمن . مدرکن شهاگن . دناراخ ار شبل هشوگ
راجفنا زرم یور ؛ منیبب شتروص رد ار هدنخ راثآ

راوآ وا رس رب مدوبن لیام ال صا و مدوب هداتسیا
... DONYAIEموش
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مدز شا هناش یور یمکحم تشم ، دش مامت هک مراک
": دش یکاش دایص هرخ باال . مدینش رگید " خآ " کی و

... ناج ایتوت رتمورآ -

زار هجوتم اردص هک مدوب هتفگ وا هب یتقو زا
... دوب هدش رتزاب شلا ب و تسد ، هدش نامنایم

: منز یم بل اردص یاه مشچ هب هریخ

... هشمک -

یاه بل اب نم بل و دمآ شک اردص یاه بل هشوگ
دنخبل . دندرک یرادنپ تاذمه شکشخ و هدیرپ گنر
ود کون اب . تخیر مه هب ار مباصعا شعقوم یب

: متفگ و مداد لوه بقع هب ار شا یناشیپ تشگنا

... رامرهز -DONYAIE
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ات مخرچب و مشکب بقع ار متسد هکنیا زا لبق
نایم متسد چم ، منک عمج ار زیم یور لیاسو

ِرس . مدرک هاگن شیاه مشچ هب . دش ریسا شتسد
هتشاد نامز لا س رازه هک راگنا ، هلصوح و ربص

و دناود ممشچ ود نایم ار شهاگن یرابدنچ ، دشاب
: تفگ کانرهز یدنخبل اب رخآ رد

یم هیرگ یراد ارچ وت ، متخاب کاپ ور یچ همه نم -

؟ ینک

ار نامهاگن لا صتا ... نوخ ملد و دوب کشخ متروص
؟ یرت کیدزن نت هب نت زا میوگب دوب مز ال . مدَنکن

درد زا تسناد یمن ؟ تسناد یمن ؟ یکیدزن اما یدرد
. دوب راجنهان . دوب هناوید ؟ مشک یم درد شندیشک
گرم شقح ... دوب نت اما ... دوب یراجنهان دوخ ال صا
. متخوس یم شیارب متشاد اما ... دوب شتآ . DONYAIEدوب
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مه اب اه مشچ اب ردقچ ، تشذگ ردقچ مناد یمن
دایص لیابوم مر آال یادص ندینش اب هک ، میدز فرح
زا ار شا یشوگ هک دایص . تشگ رب نامود ره رس
یلیلد یب یهاوخرذع زا دعب و تشاد رب زیم یور

ال و شآ تروص هب یا هرابود هاگن ، تاشذگ نامیاهنت
. مدنادرگرب ور رهق تلا ح هب و متخادنا شش

یمن مه منداد شحف یتح و مندز رغ رگید یتح
یور لیاسو هلصوح اب ، لبق یقیاقد خالف رب . دمآ

. مدرب هناخزپشآ هب و مدرک عمج ار زیم

نوریب یارب منک روج هناهب کی و رازه مدرک یعس و
.... اجنآ زا نتفرن

هد یاضف نیا یا منیف نیف یادص ات مدرک زاب ار بآ
ار ییاه فرظ کوت و کت . دورن نوریب یرتم هدزاود

یهاوگ و دندوب هدنکارپ هناخزپشآ روآ و رو نیا هک
مدرک عمج ادص و رس اب ، مریخا یاه یگلصوح یب رب
رانک ییوشفرظ نیشام هب هجوت یب هک یتدم مامت DONYAIEو
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متشاذگ زاب ار بآ ، مدوب ناشندز فک لوغشم متسد
راتتسا شرشرش یادص نایم میاه هیرگ یادص و
یرگید تقو ره زا رتهب ار زاگ قاجا هحفص . درک

هتسب کت کت خیرات و مدز لا چخی هب یرس . مدیباس
ار دوب ینتخادنا رود هک ار هچ ره و مدرک کچ ار اه
هب و مدرک بترم ار شلخاد . مدرک هلا بز لطس یهار ،
همه . دوب هتفر ناشبآ هک متشگ رب ییاه فرظ غارس

. مداد یمن شماجنا ال ومعم هک یراک ؛ مدرک کشخ ار
رد یور و متشاذگ ناشیاجرس بترم ار اه فرظ
یراک ره و... . مدرک کاپ و مدز یرپسا ار اه تنیباک
هکلب ات مدرک هناهب ار مدوب رفنتم نآ زا هشیمه هک

... دوش کبس ملد یمک

، دوب هداتفا قرب هناخزپشآ ، دندش مامت هک میاه هناهب
نوریب اب راچان . دوب هدشن کبس ملد مه زونه اما

... متفر

هنیس یور تسد کی و هدیشک زارد لبم یور DONYAIEاردص
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رس باالی زا شرس باالی زا شرگید تسد و هتشاذگ
راکفا قرغ فقس زا هطقن کی هب هریخ و هدرک در

. دوب شدوخ

. مدرکن شیادیپ . متشگ دایص لا بند مشچ اب

... نوریب تفر -

: درک مهاگن و دناخرچ رس مه وا . مدرک شهاگن

هدش یخزرب اما ، دینش یچ نفلت تشپ منود یمن -

دز و نییاپ هرب دیاب رس هی تفگ دموا ... دوب
... نوریب

... مداد ناکت رس ، میهفت هناشن هب
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هب ، یدرک شباختنا هک یدرم ... شابن نارگن اما -

یظفاحادخ هک تسه لقاع و ملا س یا هزادنا
... تشگ دهاوخرب هک هشاب نیا هنوشن ، شندرکن

... لعن هب یکی و دز یم خیم هب یکی ، هفافل رد

مُنِا راب یارب زورما هک دز یم هنعط ینم هب مه
هداد رادشه اهر هب شدروم رد اهراب هک دوب هدیمهف

مه و ما هدرک شرذحرب ملا سان هطبار نیا زا و
. دنک یم شنزرس شیاه یگناوید تباب ار DONYAIEشدوخ

M
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: منزیم پچ یلع هچوک هب

؟ یروخیم یاچ -

؟ یراد -

... هن یانعم هب ؛ مهد یم ناکت رس

... یدوز مراذ یم -

ِگنررپ -

: مور یم شفرح نایم

... زوس بل -

ار زاس یاچ . متشادن یاچ . مدش هناخزپشآ یهار
شندمآ شوج رظتنم زیم تشپ و مدرک نشور
بیج زا ار یشوگ . منتسشن زیم تشپ . DONYAIEمدنام
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اجک " مسیون یم دایص یارب و مدیشک نوریب مراولش
؟" یتفر

هرود لوغشم ، باوج راظتنا رد ین ال وط یقیاقد و
میدوب هدنارذگ رس زا هک هچنآ و ریخا یاهزور ندرک

. مدش

لخاد ریش یمک . دماین مدوب شرظتنم هک یباوج
باال جایتحا . متشاذگ زاگ یور و متخیر شوجریش

ندروخ اب متشادن تسود و متشاد باوخ هب یی
. شمنارپب یاچ

ار یکی و مدیشک نوریب تنیباک لخاد زا گام ات ود
ریش زا رپ ار یکی و گنررپ تیاهن یب ییاچ زا رپ

... مدرک غاد

و دوب هتسب اردص یاه مشچ ، متفر نوریب یتقو اما
. مظنم و قیمع شیاه DONYAIEسفن
M

AM
NOE



هک ییاچ و مدوب هتشاذگ شرظتنم هکنیا زا فساتم
و متشاذگ زیم یور ار اه گام ، دوب هدیسرن دصقم هب

نوریب ، ار مدرک ادیپ هک ییوتپ نیرت کبس قاتا زا
نیا هدش کبس باوخ شنزو ادابم ات مدیشک

... دنارپب ار شیاهزور

یاه هقت یادص هک مدوب هدرکن تسار رمک زونه
.... مدینش ار دروخ یم رد هب هک یمارآ

شزاب و مدناسر رد هب ار مدوخ عیرس و نیچرواپ
قبط و هداد هیکت رد هگنل هب ار شتسد دایص . مدرک
ارم ... دوب هتشاذگ شبیج لخاد شتسد کی لومعم

. دروخن ناکت ، دید هک

: مراذگ یم ولج یمدق نم

؟ یتفر اجک -DONYAIE
M

AM
NOE



... متشاد یکیچوک راک هی نییاپ

... تسین لا حرس مدرک سح

... یتفر تینابصع اب تنفلت زا دعب تفگ اردص -

... دوب یراک سامت -

... متخادنا هناخ لخاد هب یهاگن و مداد ناکت رس
رد مهاوخب هک مدوب نآ زا رت قمر یب و رتریگرد

یا یرادلد ای ، منک یواکجنک شا یراک الت کشم دروم
... مهد

شباوخ اردص هشب هدامآ ات اما ... متشاذگ یاچ -

... درب

؟ امرخ -DONYAIE
M

AM
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: مداد ناکت رس

... تسه زونه یدیرخ تدوخ هک ینوا -

شلها یلیخ نم و دروخ یم امرخ اب ار یاچ
... شندروخ اب دش یم کاچ منابز کون ... مدوبن

رد یور زا هک ار شتسد و شتسد زا هک ار شا هیکت
. متشگرب هناخ لخاد ، تشادرب

. متفر هناخزپشآ هب و متشادرب ار اردص گام هار رس
گنرمک یاچ

راب نیا و مدرک رپ امرخ زا یفرظ و متخیر یرت
تنیباک لخاد زا مه یکچوک ینیس مدش روبجم

. مشکب نوریب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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اشامت ار بش و دوب هداتسیا سارت یدق هرجنپ رانک
متشادرب زیم یور زا مه ار مدوخ ریش گام . درک یم

. مدش قحلم شهب و

. متشاذگ هرجنپ رانک لوسنک یور ار ینیس

هرجنپ رگید فرط هب ار ما هیکت . دوب رکف رد قیمع
. مدرک شهاگن . تشگرب متمس هب وا هاگن و مداد

ما هنوگ سمل یارب هک دوبن ردق نآ هرجنپ تعسو
یرگید تکرح دنمزاین شتسد ندرک زارد زا رتشیب

... DONYAIEدشاب
M

AM
NOE



ار ما هنوگ ... هتسب نم مشچ و دش ین ال وط ششزاون
. مدرک مخ شتسد تمس هب

اه لا س ... منامگ هب ؛ تساوخ یم ار ششوغآ ملد
هجیتن نیرتمک ، ندیچیپ راصح دوخ رود و ییاهنت

اه یگنتلد و اه سح ربارب رد هک دوب یا یدلبان شا
... مدوب هدرک ادیپ

شزاون کی اب محور هک مدوب نآ زا رت هتسخ یلو
ناوختسا ندش هدرشف هب زاین . دوش باریس مرن

... ایوگ متشاد شدنمناوت یاهوزاب نایم میاه

، دنک ممورحم شتسد یامرگ سمل زا هکنی سرت زا
دناخرچ ار شتسد . متشاذگ شتسد چم یور تسد
سفن . داد اج نآ رد لماک ار متروص تمس کی و

یم عطاس شتسد چم زا هک یرطع یوب زا DONYAIEیقیمع
M

AM
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مارآ بشما دوبن رارق ارهاظ یلو . متفرگ ، دش
... مریگب

ار مهاگن شرکفتم و قیمع هاگن ، مدرک زاب هک مشچ
ما هنوگ یور ، اج نامه شتسد . درک شدوخ ریگرد

... تشاد یزیر تکرح شتسش تشگنا و دوب

... یا هتسخ -

: مدرشف شتسد فک هب لبق زا رتشیب ار ما هنوگ

... یلیخ -

... میرب مه اب رفس هی -

. مدرک شهاگن DONYAIEیمک
M

AM
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نومرد تسرد تحارتسا هی هتقو یلیخ منم -

... متشادن

... اما ، متساوخ یم ؛ رفس کی

... هشیمن -

؟ ارچ -

و مایب تاهاب هک هینوا زا رت هتخیر مه هب عاضوا -

ع هی ... هشاب تدوخ و مدوخ شیپ مرکذ و رکف همه
، یا هناهب چیه هب منوت یمن هک تسه ینارگن هملا

وت اب ییاهنت و وت یگرزب هب یا هناهب یتح
... مشب نوشلا یخیب

... درک مزادنارب رکفتم ، یا DONYAIEهقیقد
M
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؟ هن ینک هیکت یاوخ یمن -

نم هیکت همه ازور نیا ... تسین نیا عوضوم -

، ینیب یم یراد تدوخ یلو ... ملداعت هنزو ... ییوت
هی و لدودرد هی اب هک هینوا زا رت هدیچیپ عوضوم
اتود نیا ناتساد وت ومدوخ نم ... هشب لح هاگ هیکت
یمن مورآ نشن مورآ ات ، دایص منود یم رصقم یلیخ

... مش

ما هنوگ یور زا راو شزاون شتسد . داد ناکت رس
میوزاب هب و دیدرونرد ار ما هناش و ندرگ . دمآ نییاپ

. دیشک شدوخ تمس هب ارم ، میوزاب نتفرگ اب . دیسر
ار منزو لیم لا مک اب . دیبسچ شا هنیس هب ما هناش

درگ و دمآ شتسد . مدرک لیمحت شدنمونت نت هب
ار ما هقیقش . درشف شدوخ هب ارم . تسشن میوزاب
سفن یادص . درکن ادج ما هقیقش زا ار شبل . DONYAIEدیسوب

M
AM

NOE



نایم ار شا ینیب مرن تکرح و . مدینش ار شقیمع
.... مدرک سح میاهوم

یور شناتشگنا مرن تکرح متشاذگ . مدرک توکس
هقیقش رانک ییاج شقیمع یاه سفن یادص ، میوزاب

ار ملا ح یمک میاهوم نایم شا ینیب مرن تکرح و ما
یب یکیرات یاشامت هب شرانک ار یقیاقد . دنک بوخ
یاچ وا و مدروخ ریش و مدنارذگ هرجنپ تشپ یاهتنا

... دیشون

... منزب فرح تاباب اب ماوخیم -

. مدنکن هرجنپ باق تشپ زا یهایس ار مهاگن
شزادرپ رد مزغم اهتنم . مدوب هدیمهف ار شروظنم
درکرید یمک مز ال یجورخ نداد و تاع ال طا ندرک

. DONYAIEتشاد
M

AM
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: تفگ هک متشگیم تسرد شنکاو یپ زونه نم

... یروط نیا مرادن یبوخ ساسحا -
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ما هیکت نتفرگ نودب . دوب میوزاب رود زونه شتسد
ار مهاگن . مدرک شهاگن و مدناخرچ رس شا هنیس DONYAIEزا

M
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: داد ار شباوج و درک سح

... منوکشیم نودکمن مراد منکیم سح -

هدیشک مبل یور مه وا هاگن . مدیشک بل یور نابز
... دش

؟ ینکیم راک یچ یراد هگم ؟ ارچ -

هنوگ . داد میاه مشچ هب و دنک مبل یور زا ار شهاگن
و میاه بل هرابود درک هاگن ار ما هناچ و ینیب و اه

... ار میاه مشچ هرابود

رانک لوسنک یور ار شتسد یوت ناویل . دیخرچ یمک
. تشاذگ ، دوب مگرزب نیماجنب یاریذپ هک شتسد
و تفرگ نم تسد زا مه ار ریش یلا خ همین DONYAIEناویل

M
AM
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ور لماک و دناخرچ ارم . تشاذگ شدوخ ناویل رانک
رب رد ارم مامت شتسد ود ره . داد رارق شیور هب

. دنتفرگ

شمرگ و گرزب هنیس یور ار متسد ود ره فک
... مدرک شهاگن هریخ . دش مهاگن هب هریخ . متشاذگ

... منکیم ور ایند راک نیرتهب و نیرت گنشق مراد -

یتخس راک ، دهد یم شرازآ یزیچ هکنیا ندیمهف
... دوبن

... یشاب هتشاد یدب سح دیابن سپ -

. دوب دمآ تفر رد منامشچ و بل نایم DONYAIEشهاگن
M
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... مرادن یدب سح مراد تسود ور وت هکنیا زا -

... یتح

هریخ . تشادن زکرمت ؛ دیرب ار شدوخ کالم شدوخ
شدوجو زا یمین مدرک یم سح . درک یم مهاگن

. تسین اجنیا

تساوتن مه هرخ باال . دش راد شک مبل یور شهاگن
؛ تشاک مبل یور یا هسوب و دش مخ ؛ دروایب تقاط

عون ره زا رود هب انئمطم و ... قیمع و و مرن
. دیشکن رانک ... یسوه

بل . تشاد هگن مزاب همین یاه بل یور ار شیاه بل
یاه سفن راب نیا و داد هلصاف مه زا یمک ار شیاه
هسوب کی نیا اعطق ؛ تفرگ میاه مدزاب زا ار شقیمع

... دوبن

و نارگن یا هناقشاع ؛ دایص سنج زا دوب یا DONYAIEهناقشاع
M

AM
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... بات یب

میناشیپ هب یناشیپ . دیشک یدنلب سفن و تفر رانک
: مدینش و متسب مشچ . دنابسچ

نیرت نیربیش وت هک مگب نانیمطا اب منوت یم یتح -

. مدرک هبرجت لا ح هب ات هک یتسه یسح نیرتهب و

تمس هب و درک اهر ار مرمک شیاه تسد زا یکی
رتشیب ، دوب مرمک یور زونه هک یتسد . تفر میاهوم
میاهوم الی هک یتسد و دنابسچ شنت هب ارم لبق زا
ات داد بقع ار مرس تمی مال اب و دش گنچ ، دوب

: دنکن ادج ار ناماه هاگن نامیدق هلصاف

هشاب هتشاد ربخ مه هبزور دوخ مراد تسود طقف -DONYAIE
M
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ملد ... هداد داب هب ومنومیا و نید شرتخد هک
هنک سح ، دیمهف هک اهدعب ای ، منک سح داوخیمن
شدامتعا زا هنک رکف ماوخیمن ... مدرک تنایخ شهب

... مدرک هدافتسا ِءوس

: تفگ ، دش ین ال وط هک متوکس و هاگن

؟ بخ -

: مداد ناکت رس

؟ بخ -

؟ یگب یزیچ یاوخ یمن -

؟ مگب یچ -

نیا ، منک حرطم تاباب اب ور عوضوم نیا یتقو -

دیدج زاف هی دراو کال... زیچ همه ، نومطبار ، عوضوم
... هشیم یرت یدج DONYAIEو
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... دایص منود یم -
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، مرس ندوب باال هطساو هب هک ییولگ و درک مخ رس
... دیسوب ار دوب شسرتسد رد ال ماک

... شاهاب یقفاوم سپ -

؟ مقفاوم -DONYAIE
M

AM
NOE



؟ یفلا خم -

: مداد ناکت رس

... مکی مجیگ -

، نتخادنا وربا عقوم شدوخ تیباذج زا هک امتح
کی ملد ات تخادنا باال ار شیوربا کت هک تشاد ربخ

... دنک هبرجت ار هنابش دازآ طوقس

نم هب ار شرظتنم هاگن ، یا هملک ره نتفگ یاج هب
... تخود

میاه بل ندیسوب دصق هب ار شرس هک رگید راب
: مدنارپ اج زا اردص یادص ، دروآ نییاپ

... مرادیب نم -

یور رس . دش هتسب نم مشچ و تفر بقع دایص DONYAIEرس
M

AM
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مه اردص دوخ هک ییادص اب و متشاذگ شا هنیس
: متفگ دونشب دناوتب

... رشب هنک تتنعل ادخ -

؟ مدرک رهز ونوتشیع ؟ ارچ -

، درک یم یخوش . تشاد رهز شنحل . مدنادرگرب رس
... دنازوس یم اما

... میدنوسرت نوچ ... هن -

دوب شدوخ زا رترود یمک هک ییاصع ات دوب ال قت رد
دعب هک مدرک رکف و مدرک هاگن ار شش تال . درادرب ار
هب ار وا ناهج یاجک ره رد ، یا هسوب ره نیا زا

. درک دهاوخ یخلت نیمه

و دیسر سوحنم یاصع نآ هب شتسد هرخ DONYAIEباال
M
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... دتسیاب اپ رس تسناوت

. دش در اه لبم نایم زا

... مریم مراد نم -

... اج نیمه باوخب -

: تفگ هاتوک

... هن -

... هنکیم هتکس هنیبب وتتروص و رس نارآ -

گرم ... هدش راتفرگ نم تسد زا ما هراچیب نوا -

... متخاس شارب هک یا یگدنز هب هراد فرش

... تمنوسرب مایب اسیاو -

صا ینکب لد تزارد گنلا باب لغب زا ینوتیم نیبب وت -

... نزب فرح دعب ال؟

DONYAIE
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شا هلمج همادا بطاخم و تشگرب ، دوب رد کیدزن
: دش دایص

... هکیترم سوبن شامشچ ولج ور یک چیه رهاوخ -

یارب یتح ار مرش یا هرذ زا یرثا ؛ دیدنخ دایص
... مدیدن شتروص رد یا هظحل

ریغ منکیمن مرکف ... مدیسوب هک هینز اهنت وت رهاوخ -

هک هللا دمح هب ... مسوبب ور هگید سک ماوخب منوا زا
ال... عف یلیلع مه وت

... درک زاب ار رد

نوتسراهچ مه رکشورادخ هک هراد ور هگید یکی -

لثم ... هراد یا یکوا تسش برض مه ، هملا س DONYAIEشندب
M

AM
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و رود یانز یاوه ... تسین روعشیب و رجحتم منم
... هراد دایز وشرب

... دز یم لعن هب و خیم هب مادم

... تمنوسرب مایب نومب -

... منزب مدق ماوخیم -

: دیخرچ رخآ راب یارب جورخ زا لبق

... دیشاب شوخ امش -

نشور ار شهاگن مناوتب رگید زگره مدرک یمن نامگ
. منیبب رون رپ و

نم هریخ هاگن اما . تسب شرس تشپ مه ار رد . DONYAIEتفر
M

AM
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. دشن هدنک رد زا
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... ایتوت هدب نامز مکی -

... متفرگن ، دوب هتفر هک یهار زا ار مهاگن

... هشیمن بوخ شلا ح تقو چیه -DONYAIE
M

AM
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هب ار متروص و تشاذگ ما هنوگ یور ار شتسد فک
... دناخرچ شدوخ فرط

، هشابن مت ال کشم همه ...حالل نامز ... ایتوت نامز -

... هنک یم نوشنهک

؟ مینک تداع درد نیا هب دیاب یگیم ینعی -

ونامز لا ح ره هب ... نمِزیزع تسین میا هگید هراچ -

ناربج اهابتشا یرس هی ... بقع دنودرگرب هشیمن
رانک ، درک نوشاهاب هشیم هک یراک اهنت ... نریذپان

... هنتفرگ سرد و ندرک تداع و ندموا

... مدوب هدش بکترم نم هک یهابتشا لثم تسرد

هیزیچ زا رترود یلیخ تیعقاو اتقو یلیخ ، هن یهاگ -

تقاط دیاب ... هنکیم نومیضار و مییاوخیم ام DONYAIEهک
M
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... یشاب هتشاد وراگزور یایخلت

یروبص و نتخاس زج یهار یهاگ ... تفگ یم تسار
... دوبن

حال هن دیاش ، نامز تسناد یم نم زا رتهب یسک هچ
... تساه مخز هدننک هنهک هک الت، کشم ل

نایرج رد ار وا هک دیاب ؛ هن دیاش ... دوب شتقو دیاش
هچنآ ره هب لماک فارشا اب متشاذگ یم و متشاذگیم
ردقنآ هک حاال ... دریگب میمصت ، دوب هداتفا قافتا هک
هبزور اب ار هیضق تساوخیم هک دوب هدش نم ریگرد
یب رد نیا زا رتشیب دوبن شقح ، دراذگب کارتشا هب

... دنامب یربخ

: متفگ شهاگن هب هریخ

... مگب تهب یزیچ هی دیاب نم -DONYAIE
M
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... مهد همادا ات داد ناکت رس

... اشاس ، قافتا نآ .؛ دوب هدرک قرع میاه تسد فک
رازه یتح ، دوب مه لبق لا س رازه هب قلعتم رگا یتح

فک . مریگب هروشلد دشیم ثعاب ، نیا زا دعب لا س
باال مبلق شپت و دنیشنب قرع هب مبل تشپ و اه تسد

... دورب

؟! ایتوت -

... مدز کلپ

؟ یتفر اجک -

... ماجنیا -DONYAIE
M
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؟ ینارگن ردقنیا یچ زا ؟ یگب یاوخیم یچ -

اما ، میدوب هتفرگ رارق تیعقوم نیا رد همدقم یب
شلح ار هیضق نیا هشیمه یارب راب کی دوب رتهب

... منک

... تسه یکی -

نایم ات تفر یم تشاد هک یا هرگ درک یعس
هار همین ات نم اما . دنک لر تنک ار دتفیب شیاهوربا

... مدید ار شنتفر

؟ تسه یکی -

ود ره شنتفگ عقوم و تفگ دیکات اب ار " تسه "DONYAIE
M
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. دندیرپ باال شوربا

... ینعی ... دوب ینعی -

متسب مشچ یا هظحل و مدرک باترپ نوریب ار مسفن
... مه هرهلد ... تشادن سرت ... منک ادیپ ار مدوخ ات

یگدنز زا یشخب ، نم زا یشخب قافتا نآ لا ح ره هب
... دوب هتخپ ارم هک دوب یشتآ نامه ... دوب نم

ماوخیم هتقو یلیخ ... تس هدیچیپ عوضوم مکی -

یم تیذا مراد مکی ... منزب فرح تاهاب شدروم رد
و... هدش یتاپ یطاق یچ همه ردقنیا اما ... مش

، هراچیب و لصاتسم ار میاه تسد و هرشف بل
: مداد ناکت شا هنیس یور یرابدنچ

دشن ، دشن هک دموا شیپ ارجام تشپ ارجام ردقنیا -DONYAIE
M

AM
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شک همه نیا دوبن رارق اعقاو ... مگب تهب متسنوتن و
... هنک ادیپ

. دوب هدش شتوکس همیمض یگنرمک مخا رگید حاال
نامیشپ ندز فرح زا ارم دراد یعس هک مدید یم

ندش گنرمک دوب هدش شش تال همه لصاح اما ، دنکن
ظیلغ و رت روک دیاش ، دش یمن لر تنک رگا هک یمخا

هاوگ شرارق یب و هریت هاگن . دوب اه فرح نیا زا رت
... دوب تیاکح نیا

ال وجع یریگ میمصت هی ... هماینوجون لا م عوضوم -

مدوخ هب اما ، دوب صرح یور زا هک هابتشا و هن
... دز بیسآ

فرح هن اهزور نآ دروم رد متشادن تسود اعقاو
هک دوبن یزیچ یفرط زا ... منک رکف یتح هن و DONYAIEمنزب
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رت گنررپ روضح اب صوصخب ؛ منک شناهنپ مهاوخب
یعس لبق زا رت اورپ یب و رتشیب هک اشاس ی هدش
هدیا چیه ادبا نم و دهد مناشن ار شدوخ درک یم

. متشادن شیاهراک لیلد دروم رد یا

دنتشاد رارق شا هنیس یور هک میاه تسد یور رس
... متشاذگ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... ایتوت -

... مدرک دنلب ریخات اب ار مرس

؟ هدش یچ -

نایم هک یا ینارگن تباب نیگمغ اما ، شوخلد
... متخادنا ریز هب رس و مدیزگ بل هدیوید شهاگن

... یشب نارگن تسین مز ال -

فرح مامت شیاه مشچ هب هاگن یب دش یم شاک
تیساسح زا یکی متسناد یم اما ؛ منزب ار میاه

، تسا میاه هلمج بطاخم یتقو هک تسا نیا شیاه
ار مهاگن ؛ دشاب میاه مشچ بطاخم مه شیاه مشچ

: مداد شهاگن هب

شدروم رد ندز فرح هک هینوجون هابتشا هی طقف -

... هدیم مرازآ

، شش تال همه مغر عال شیاهوربا نایم هدیود مخا
ابیز یمخا چیه اعطق . دوب سوسحم اما ، زیردنچره
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تیساسح و اه ینارگن درک یم تالش هکنیا اما ؛ دوبن
زا یکی اعطق ، دوشن نم رازآ و سرت ثعاب شیاه

... دوب اه نیرتابیز

... هتتخس هگا -

متسنوت هشیمن مرواب ... همتخس یلیخ ... همتخس -

، دیسر یمن مداد هب ادخ هگا ... منکب ور هابتشا نوا
رکف شهب یتقو ... دایب مرس دوب نکمم یی بال ره

... منکیم

یرییغت نیرتکچوک اب اعقاو ... مهد همادا متسناوتن
؛ مشاب ییاج ره نم بشما هک دش یم بش نآ رد

... ناتسربق هنیس دیاش یتجح

... ینکیم منارگن یراد ... ایتوت -

... شابن هک متفگ -

نارگن هشیم ، یراد هک یلا ح نیا اب ... وگب تدوخ -

؟ دشن

... هتفر هدش مومت ... شابن -
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اب دش یمن دروم نیا رد مه یلیخ هک دنچ ره
... دز فرح نانیمطا

چیه هک هییاهابتشا نوا زا یکی طقف هک متفگ -

... هنک هیجوت شارب وشدوخ هنوت یمن مدآ هروج
قافتا هراذن و بقع هب هدرگرب هراد تسود شمه

... هنکیم متیذا یلیخ مدش شبکترم هکنیا ... هتفیب
طقف ... تسدننک هنووید شدروم رد ندز فرح

... نیمه

کی و هدرک اهر ار میاهوم شیپ هقیقد یلیخ شتسد
تسش تشگنا و دوب هتفرگ رب رد ار متروص فرط
لیم هب نم رس و ، دوب ما هناچ ریز شتسد نامه

باق نیا میاه مشچ ات دوب هدش لیام بقع هب مدوخ
کیدزن ردقنیا مه نآ ار شتروص زا ینتشاد تسود
مبلق و نهذ زا هشوگ کی شتسار . مشاب هتشاد

یم اعقاو ار بات و بت و ینارگن نیا اعقاو
... DONYAIEتساوخ
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... وگن ، هدیم ترازآ هگا -

: مداد ناکت رس

... ینودب دیاب ... هشیمن -

: داد ناکت رس

زورما ... یدوب رتمورآ هک یتقو یارب راذب سپ -

... یدش تیذا یلیخ

مدوب بسانم تصرف رظتنم یچ ره .... مسرت یم -

... دوب سب

: متخود شهاگن هب ، یتقو ره زا رت یدج ار مهاگن

... یدب مهب یلوق هی دیاب شنتفگ زا لبق یلو -

. داد ناکت رس نئمطم و دیکات اب رابدنچ

هب دیدرت یا هرذ هگا یتح ، مافرح زا دعب هدب لوق -

... یگب مهب ، داتفا DONYAIEتنوج
M

AM
NOE



؟ دیدرت -

: مدرک دییات ار شفرح رس اب

یاطخ نیا ، یدش هجوتم حاال ات هک روطنومه -

زا رت لیقث مکی یراک منودن منودیم هچ ای ، ینووجون
... هدوب یداع یاهاطخ هیقب

... ایتوت -

: مداد همادا شندرکادص هب هجوت یب و هفقو یب -

هک ینودب هک یتخانش ونم ردقنوا حاال ات اال متحا -

یمحرت اال متحا یتح و یلدود و دیدرت و کش زا نم
فراعت لها ... دایم مدب ، هتفیب تنوج هب هنکمم هک

ود رت مهم همه زا و همهم مارب مرورغ نودب ... متسین
هجنکش دوخ دوخ مارب هطبار هی وت ندوب کش هب

نم هتشذگ هظحل هی طقف ، هظحل هی هگا سپ ... تس
نومطبار هدنیآ ور هنکمم هک یدرک رکف و درک تتیذا
نویم رد ماه اب هار لوا نیمه افطل ، هراذب ریثات

... DONYAIEشراذب
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... بخ هلیخ -

... رت جک شقلخ و دوب هدش رت ظیلغ شمخا

ناکت شمشچ شیپ هراشا تشگنا و مدرب باال وربا
: مداد

... یداد لوق -

... مداد لوق -

... دوب بیرغ شیاه مشچ نایم نانیمطا

؟ بخ -

... ایزورما لوق هب متشاد شارک رایناز ور ... بخ -
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هظحل یارب و . مدوب هدرک کیلش اوه یب ار لوا ریت
سح ار شسفن ندش سبح یا هظحل طقف ، یا

... مدرک

رتزیت مدرک یم سح هک یشوگ ود اب و تفگن یزیچ
اناوخان ییاه مشچ و تسا ینامز ره زا رت لوجع و

... دنام مرظتنم

و رپ یاهوربا و یناشیپ ، شیاه مشچ یاج هب
، شهاگن یلا متحا ندش هریت ات مدرک هاگن ار شنامیپ
زا ، منزب دوب رارق نیا زا دعب هک یا هلمج ره زا دعب

... ارم دزادناین نتفگ تفارص

یلو ... روطچ ... ارچ ... یک زا تسین مدای قیقد -
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هک نومایگچب یزابمه بلج یباسح مهجوت
... دوب هدش ، تشگ یم رود نومزا دوب یتقودنچ

لوغشم روهام یتح و اردص و نم هک یتدم مامت
یم باال فاص راوید زا و میدوب ینووجون یاتنطیش
یم سبح قاتا وت وشدوخ تاقوا رتشیب نوا ، میتفر
تقو هگا ، یهاگ زا ره طقف ... ندنوخ سرد هب درک
دمویم ، تشادن هچ و هچ و نابز کالس و تشاد دازآ
نیمز شراتفر کالس معقوم نومه زاب هک ، نومغارس
یتقو دنچ هی هص خال ... تشاد قرف ام اب نومسآ ات
همه ... یلوق هب دوب هدش نیگنس شا هیاس هک دوب
دیاش شنتشگ رود نیمه ... هریگیم وشدوخ نتفگیم
زا ... منود یمن ... هشب شبلج مهجوت دش ثعاب

... تشاد ما یهجوت لباق هفایق یفرط

: متخادنا هناش

باسح تبثم نئوپ هی اعقاو ، ندوب روب ازور نوا -

لا ح نیع رد و دوب نوخ سرد ... دش یم
... مدش شریگرد همه نوا یک مدیمهفن ... DONYAIEپیتشوخ

M
AM

NOE



نوا هب مراد زور و بش ، مدید مدموا مدوخ هب زور هی
... منک بلج وشهجوت منک یم یعس و منک یم رکف

؛ دش یم رت تخس نتفگ ، دعب هب اجنیا زا . مدرشف بل
لصتم مه هب راو هریجنز هک ییاه تقامح زا نتفگ

... دندوب هدش

-

دایز بیرغ بیجع یاراک ینوجون وت منئمطم -

فرح دنت بت و یلومعم هق عال هی زا منم ... یدرک
دح ات و مدوب هدیرپ ارسپ اب اه لا س ... منز یمن
یاج زاب ... مدرک یم راتفر و رکف انوا لثم یدایز

هن مشب رسپ هی قشاع مدوب هتسنوت هک تشاد رکش
یعقاو یردقنوا مه ما هق عال ... مدوخ سنج زا یکی

رس نودند و یروبص لا س هس ود دعب هرخ باال هک دوب
باوج و ندز ور اتکرح عاونا و نتشاذگ رگیج

هب وت تسکش و میقتسم ریغ هق عال زاربا زا نتفرگن
، ارسپ نومه لثم بش هی ، شهجوت ندروآ تسد
هک متفگ شهب و ولج متفر عاجش و کیش DONYAIEیلیخ
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... مشقشاع

هتبلا و هق عال زا مجح نآ صتخم دوب یهابتشا
... داد یم مرازآ مه زونه اما ، یگتخپان

؟ بخ -

مروصت سکعرب ... ار شیاه مشچ ؛ مدرک شهاگن
شهاگن رد مشخ و باتع زا یگنر چیه زا یربخ

یمک ، مدرک یم تقد یمک رگا دیاش یتح ... دوبن
... مدید یم ناشنایم مه حیرفت

نم ... دش یچ ینک روصت ینوت یم ... هگید بخ -

دیعس ... مدرک وطلغ نوا هک دوب ملا س هدزنوش طقف
... ندوب هدرک جاودزا هک دوب یلا س ود یکی نیتم و
زا رپ هفایق هب دنخبل هی مدوخ زا رت کیش یلیخ منوا

سفن هب دامتعا و ، مداب رپ و هدنگ غامد هی اب شوج
ردارب و رهاوخ ام هک تفگ و دز ، مدز کلف هب رس

... افرح نیا زا و میشیم باسح

یمن دای زا تقو چیه شدوخ وشلمج نیا شاک -DONYAIE
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... درب

. مدرک شهاگن بجعتم و مدش تکاس

: تفگ و دیدنخ

... یتفگ یم یتشاد -

و درد ایند هی نم یارب اما ... هکوج هی وت یارب -

و تیعقوم ره وت مدآ ینود یم ... دوب تبیصم
شهب هظحل نوا وت هک یتبیصم و درد ، ینامز

نم یارب ... هملا ع تبیصم و درد نیرتگرزب هراتفرگ
نارود نوا وت هک ییامنگرزب نوا اب ، ممک نس نوا وت
یتخس یازور اعقاو ، هراد یقافتا و سح ره زا مدآ
شیپ ، مدوخ زار زا هدرپ هک مییاجنوا زا ... دوب

هدش لیدبت امسر هگید ، مدوب هتشادرب زار بحاص
یارب یرورغ چیه هک ییاورپ یب خاتسگ هی هب مدوب

زبس شهار رس تسار و پچ ... دوب هتشاذن شدوخ
... مدرک یم هق عال زاربا تسار و پچ ... مدش یم
مدرک یم رکف ... هد یم لد هرخ باال مدرک یم رکف

... هدیما رون هی شدوخ ، هرپ یمن یسک اب هک نیمه
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نوا وت کال رایناز ... دوبن دیما رون نوا بخ یلو
ییاروج هی ... دید یمن شدوخ قی ال ور یسک هرود

هیبش یلیخ هک دمویم مدای مدرک یم رکف هک اهدعب
همانرب ... شرکفت مه و شفایق مه ... دوب شردام

وت مادم شرس ... تشاد شدنیآ یارب یگرزب یاه
نم تسد زا مدیمهفن مشرخآ ... دوب باتک و سرد

همانتوعد هک دوب لیصحت یارب اعقاو ای ، درک رارف
... شنتفر یارب دش هناهب شردام

متفر هپاناک نیرت کیدزن غارس و متفرگ هلصاف یمک
و مدنابسچ مه هب ار متسد ود فک و متسشن شیور

... متفرگ ناهد یولج

... مداد همادا ، ددش ریگاج مرانک هک دایص
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ات مدنک نوج ... دوب تخس یلیخ ... دوب تخس -

هدش گرزب لحم هی وت ... مایب رانک شدوبن اب متسنوت
ره میدوب هدرک تداع ین ال وط یاه لا س ... میدوب
باال مه لوک و رس زا و منینیبب ور هگیدمه زور
هنوخ مه ، دوبن ممک هک تدم هی هک مدعب ... میرب

هدش مشقشاع هک نیا رانک راذب ور انیا همه ... میدوب
نم ات دیشک لوط لا س ود زا رتشیب دیاش ... مدوب

شدعب یگدرسفا و هعجاف نوا قمع زا متسنوت
ناتسرامیت یهار ینک رکف هکنیا هن ... مایب نوریب

ای ... مدرک تیذا ومرب و رود منودیم هچ ای ... DONYAIEمدش
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... مدیشک درد ییاهنت وت ... مدوخ وت متفر ... یچ ره
مه ناتسلگ هبامرگ قیفر هک روهام و اردص هب یتح

ثعاب منیمه ... متفگن یزیچ مه میدش یم باسح
متسنوت یمن یسک اب ... مشب تیذا رتشیب دش یم

یسک یتح ... داد یمن میرادلد یسک ... منزب فرح
هک یمدآ یارب ندروخ هصغ تباب ونم هک دوبن
یسک ... هنک شنزرس ، متشادن شزرا شارب یزیشپ
مهب ، یا هشیلک و راو یطوط ، هدش هگا یتح دوبن

هی یتح یتخبدب ... هتشادن ونم تقایل نوا هک هگب
کرد ونم نیا مگب مدوخ اب هک متشادن مرتخد تسود
ادخ هشیمه هک مه ارسپ ... شغارس مرب و هنکیم

... غراف ادرف و ندوب قشاع زورما

... تینابصع زا ... هصغ زا هن ؛ مدیشک یی باال دنلب هآ

و تسکش ساسحا یراب هعجاف زرط هب هک هص -خال
هی قی ال یتح ونم ... مدرک یم یگدروخ رس
هسردم زا بورغ زور هی ... تسنودن میظفاحادخ

... یظفاحادخ یب ... دوب هتفر ... تسین مدید DONYAIEمدموا
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املیف وت لثم هنک یعس یتح هکنیا یب ... حیضوت یب
اب نم ... تفر ، هنک مک ومدب سح هک هگب یزیچ هی
هدیمهفن یتح یلو ، مدرک یم یگدنز هنوخ هی وت نوا

هی املسم یگرزب نیا هب رفس ... هرب هراد میمصت مدوب
یمن هچوک رس کراپ ... تساوخ یم تامدقم ایند
اعطق ... درک یم ترجاهم تشاد ... هک هرب تساوخ

... هدرک یم وشاراک هتشاد هک هدوب اه هتفه و اهزور

... مدیبوک وناز رس رب تسد

نم ... شضوح و دنوم یلع ... هگید یچ چیه -

و مدنوم نم ... مندوب ینتساوخن سح و مدنوم
یم هک مقاتا راوید و رد ... متوکس و ییاهنت

یراب هعجاف زرط هب مسرد ... هروخب ونم تساوخ
ومدوخ ملپید ات روز هب هک ییاج ات ... تفر سپ

رانک متشاد هزات هزات هک عقوم نوا ، اه دعب ... مدیشک
و شدوخ هب نم سح دروم رد هک مدیمهف ، مدمویم

املسم و ... هدوب هدز فرح نیتم اب ماراتفر و اراک
نیع ومرس ... هدوب هتشاذگ شنویمرد دیعس اب DONYAIEمنیتم
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نیا نتشاد همه وگن وت ... فرب ریز مدوب هدرک کبک
... نتشاد ربخ ملا وحا زا و ننک یم دصر ونم یاراتفر

هتفگ نوشارب شمانرب زا رایناز هک ییاجنوا زا یلو
هک نتسنود یم ... تشادن راک مراک هب یسک ، هدوب
هب ... هشیم لح یدوز هب و دوخ هب دوخ لکشم نیا
و نوبایخ هچوک وت زا ونم قافتا نومه ال صا مرظن
یم مه انوا مدیمهف نوچ ... نوریب دیشک ارسپ عمج
... ندوب هتفگن نم هب و هریم هراد رایناز نتسنود
نم و ... ندوب هتساوخ نوشزا دیعس و نیتم ینعی
یم رکف ... ندرک تنایخ مهب همه مدرک یم رکف
یم امتح ، مدش یم رادربخ عقوم هب هگا مدرک
یتخبدب ... مریگب وشنتفر یولج یروج هی متسنوت

... دوب هدش عورش دیدج یتخبدب ، هدشن مومت یلبق
هیلع نایصع ، هدموین رانک غارف مغ اب زونه

یارب ... دش عورش منئاخ مدوخ روصت هب ِنایفارطا
مروهام و اردص زا مک مک یا هرود هی وت منیمه

... متفرگ DONYAIEهلصاف
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... میوگب متساوخ یم هک یا هلمج هب مدیدنخ

لا بتوف یلم میت وضع االن منک رکف هک هنرگو -

... مدوب نادرم

... دیدنخ

و مدز رانک مبل رانک زا ار اه تسد و مدرک شهاگن
: مدرک شهاگن و مدناخرچ رس

ح و سح نوا دایم یداع و راد هدنخ رظن هب -االن
... دوب یتخس یازور اعقاو یلو ... ملا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یراب دنچ تشگنا اب و متخادنا میاهوم نایم گنچ
یم لا متحا هک یگتفشآ نآ زا ات ، مدرک ناش هناش
نامز مه دیاش ؛ دریگب هلصاف ، دشاب راچد نآ هب مداد

شکورف میولگ نایم هدرک ریگ ضغب ات مدیرخ یم
... دنک

نوا دروم رد تحار ردقنیا هک هبیجع یلیخ مارب -

رود مرظن هب ردقنیا ازور نوا و منزیم فرح ازور
هت زا تقو چیه هگید مدرکیم رکف ازور نوا ... نایم

یتخبشوخ ساسحا تقو چیه و مدنخ یمن لد
ریز یایبات یب و دوب دب ملا ح ردقنوا ... مغارس دایمن
دوخ زور هی هک درک ادیپ همادا مایرازآدوخ و یتسوپ
هک هسرپب مزا و هنک زاب وفرح رس دش روبجم DONYAIEنیتم
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... هن ای مرارق یب ردق نیا هک مدش یسک ریگرد ایآ
... متفگن شهب مزار دروم رد یزیچ مزاب نم یلو
هچ ملد وت هنود یم هک هگب مهب دش روبجم منوا
رس دوب هتساوخ شدوخ لا یخ هب کلفط ... هربخ
اقیقد یلو ... رواشم شیپ هربب ونم و هنک زاب وفرح
راب هی ایند ... تخیر مه هب یچ همه اج نومه زا
هخآ ... شراوآ ریز مدنوم نم و ، دش بارخ رگید

نوا و تسنود یم نوا ؟ تسنود یم هک یچ ینعی
یراکمه رایناز اب هزات ؟ دوب هدرک توکس تدم همه
مدیسرپ ؟ مربن شترجاهم زا ییوب نم هک دوب هدرک

هی وت روهام اب ام ... هرآ تفگ ، تسنود یم مدیعس
ای هنودیم منوا مدیسرپ ... میدرک یم یگدنز هنوخ

یلو ... تفگیم غورد دیاب دیاش ... درکن راکنا ، هن
اب نم دیدج ناتساد عورش دش منیمه و تفگن
ییاروج هی ... مغارس دموا یرتگرزب مغ ... مدوخ

یقشاع تفارص زا هگید نم دش ثعاب ارجام نومه
... دش مرتدب هک دشن رتهب زیچ چیه یلو ... متفیب

یشحو یایتوت هی هب لیدبت هدروخرس یایتوت DONYAIEنوا
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ومیگدنز یامدآ همه ، هن ور رایناز اهنت ... دش هدروخرس
همه انیا همه زا رتدب و ... مدوب هداد تسد زا

هب ... مدوب هدش دیماان مدوخ زا و همه زا ... ومدیما
نیا و مدوب هدش هدروخرس هملک یعقاو یانعم

تال هیقب رس نکمم یاشور نیرتدب هب ور یگدروخرس
رنن هچب هی هب مدوب هدش لیدبت ال مع ... مدرکیم یف
و اه یبدا یب هزادنا ... خاتسگ هداعلا قوف قلقدب

هگید هک مگب تارب دح نیا رد ور مندرک نایصع
... مداد یمن مم سال دیعس و نیتم هب یتح

مومت ملوپ هک ییاتقو طقف ... مدرک یمن یظفاحادخ
نیرت حاضتفا اب و نیتم غارس متفر یم ، دش یم

... متساوخ یم لوپ شزا یراکبلط اب و نکمم نحل
هک یتقو ات ، تم سال هب ور ام و ریخ هب ور وت مشدعب
و ربخ یب یتح و هزاجا یب ... هشب مومت ملوپ هرابود

تقو ره و متفر یم تساوخ یم ملد هک تقو ره
لیدبت هک هص خال ... متشگ یمرب تساوخ یم ملد هک

هن شاه یرگ یغای هک یعقاو یغای هی هب مدوب هدش
هکلب ... دوب یوهس هن و یماخ و یگبرجت یب رس DONYAIEزا
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مدرک یم یرگ یغای تین ِءوس رس زا و یدمع ال ماک
نایغط زا رت هدنهدرازآ منایغط دش یم ثعاب نیا و

... هشاب ساالم و نس مه هیقب

یروط ... مدرک اشامت ار شقیمع توکس و ، ثکم
متوکس هب ثکم یمک اب هک دوب نم یاه فرح قرغ
نامزمه و دیوگب یزیچ تساوخ ؛ داد ناشن شنکاو

ار شفرح . داد میاه مشچ هب و دَنک مبل زا ار شهاگن
منامگ هب . دش ین ال وط میاه مشچ هب شهاگن و دروخ
یم سح ملد رد هک یتیاهن یب رجز نآ و مغ باتزاب
دیشک ولج ار شدوخ هک دید میاه مشچ رد ار مدرک

... درب شیاهوزاب رصح هب ارم میاهوزاب نتفرگ اب و

... ازور نوا ندش مومت -

: مداد ناکت رس ، مدوب ششوغآ نایم هک روط نامه

زا مجح نوا هب ندرک رکف راب ره اب هنرگو ... ندشن -

ونم و هنک زاب نهد نیمز تساوخ یمن ملد ، DONYAIEطلغ
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... هعلبب

زا ، اهابتشا نیا زا ، ازور نیا زا نومیگدنز وت ام همه -

... ایتوت میتشاد ایگدنمرش نیا

باال ار مرس ، شا هنیس زا مرس ندرک ادج نودب
: دوب مهاگن سرریت رد شا هناچ ؛ متفرگ

هب لقاع و گرزب ردق نیمه وت منکیم رکف یهاگ -

هک یهابتشا زا یلا خ و هتخپ ردقنوا ... یدموا ایند
هدوب نووجون هی یزور هی منک روصت منوت یمن

... هابتشا و یناجیه رکفت ایند هی غاد هلک هی اب یشاب

: دیدنخ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مدرک هک ییاه هابتشا زا منم زور هی زادنب مدای -

ِنم تلیخت وت ینوتب رت تحار ات ، مگب تارب
تدوخ ینووجون زا رتمک و ینک روصت ونووجون

... یشکب تلا جخ

یلو ... منودب مراد تسود ... وگب مارب امتح .. هشاب -

زگره متتاهابتشا نیرت هایس وت یتح منود یم
بیسآ تداوناخ و تدوخ هب نم هزادنا یتسنوتن

و یروبص همه نوا منوت یمن تقو چیه نم ... ینزب
ناربج ودیعس صوصخب و نیتم یگتشذگدوخ زا

... منک

نوا ... لوبق ... بخ هلیخ ؟ ایتوت یچ ینعی ناربج -DONYAIE
M

AM
NOE



یروط نیا ارچ االن ، دوب غاد تلک و یدوب هچب عقوم
هک منود یم ما هدیسر هار زا هزات ِنم ؟ ینکیم رکف
یا هرخسم لا یخ نیچمه تردام دروم رد دیابن زگره

تیذا وتدوخ افرح نیا اب ارچ ... یدب هار تنهذ هب
؟ ینک یم

: مدز ینیگمغ دنخبل شباتع هب

رد دیابن هک یدیمهف روطچ هدیسر هار زا هزات یوت -

هار منهذ هب یا هرخسم لا یخ نیچمه نیتم دروم
؟ مدب

مدرک رکف هک ین ال وط ردق نآ ؛ درک یا ین ال وط ثکم
تسرد اما ... درادن ار مفرح هب نداد باوج دصق

و مهدب منت هب یناکت متفرگ میمصت هک هظحل نامه
ار شی باال دنلب هآ یادص ، میایب نوریب ششوغآ زا

دش ثعاب راب نیلوا یارب هک یفرح مه دعب و ، مدینش
... منیبب هتسکش لد و ریذپ بیسآ ار وا

زا موحم ریوصت هی یتح ... دایمن مدای ومردام نم -
DONYAIE
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نیا و مرادن شامشچ یتح ای ، شدنخبل و هدنز هرهچ
تسین فاصنا اما ... هنم یگدنز ترسح نیرتگرزب

مرهاوخ یتقو ، مدیشچن وش هزم و متشادن ردام مگب
فاصنا یتح ... هدرک یردام مارب شاه هچب زا رتشیب
گرزب ردپ یب هک منک رکف هظحل هی یتح تسین
ممقیفر ... نم یارب دوب یبوخ ردپ هبزور ... مدش

منم ... متشاد تخس یازور منم ... مردارب ... دوب
نومه زا مودک چیه وت و ... مدوب سخت و نووجون
تقو چیه مرهاوخ هن و هبزور هن ، متخس یازور

تسد ... ندیشکن سپ اپ تقو چیه ... ندشن هتسخ
و نید ساسحا تقو چیه مگیمن ... ندیشکن نم زا

... مدیشکن باذع تباب نیا زا و مدرکن تنم
... دوب مدوخ یارکف لصاح مباذع نیا یلو ... مدیشک

ترانک هک االن ... نم یاتشادرب ... انوا یاراک هن
مهب هک یتبحم لا س یس زا رتشیب زا دعب ، متسشن
کش مدوخ هب نم دایب شیپ یلکشم هگا ، ندرک

ملقع هب و تشادرب هب ، ملد هب ... هن انوا هب اما ، منکیم
انوا هب منکیم کش مدوخ زیچ همه هب ... ممشچ هب ،DONYAIE
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تسرد و ... متسین نوشچب نم هک هیلا ح رد نیا ... هن
رگا هک ملد وت هنیشیم دایم گرزب مغ هی اج نیمه

، هیلا ع و گرزب ردقنیا مرهاوخرهوش و رهاوخ تبحم
تسنوت یم یچ مدوخ ردام و ردپ قشع و تبحم

مدوخ هب زگره میگدنز زا هطقن نیا وت نم ... هشاب
هظحل رفن ود نوا هک منک رکف نیا هب مد یمن هزاجا

نوشتبحم نرظتنم ای نشیم هتسخ نم تسد زا یا
اب نیمه یارب ... منک ناربج ومدوخ یاهابتشا ای
قیوشت رظتنم یردام و ردپ چیه هک مگیم نانیمطا

، وت ردام لثم ینز صوصخب ... ایتوت تسین ناربج و
یا هداعلا قوف نز دیاب شدوخ مدقتعم فراعت یب هک

... هنک تیبرت ور وت لثم یرتخد هنوتب هک هشاب

ییاهزیچ و متشاد لوبق امامت ار شیاه فزح
ثعاب نیا اما ؛ مشاب هدرکن رکف اه نآ هب هک دندوبن

باذع ، باذع همه نآ نداد زا نم هک دش یمن
لا ح نیرت نگیمغ زا یکی هک ، لا ح نامه رد ... DONYAIEمشکن
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ات مدرک تشاددای منهذ زا یا هشوگ ، متشاد ار میاه
هصغ و منیشنب شیاه فرح یاپ زور کی ، دنامب مدای
درد زا نیگنس مه وا بلق اعطق ... مونشب ار شیاه
هدوب شبقارم شا یگدنز رد یناسک رگا یتح ، دوب

... دنشاب

سح ای متفگن تقو چیه منم ... منود یم ... هرآ -

زا هک منم نیا اما ... نناربج رظتنم انوا هک مدرکن
... دیعس هدنمرش صوصخب ... ما هدنمرش مدوخ

... دیشخب هگا ، دید بیسآ هگا ، درک یروبص هگا نیتم
و تشوگ و تسوپ زا ... دوب ردام ، دنوم ماپ هب هگا

... دیعس یلو ... مدوب شنوخ

یراب هعجاف یاهربخ رتیت زا یراطق ... متسب مشچ
کلپ تشپ یکیرات نایم زا ، مدوب هدینش اهراب هک
بات یب کشا هرطق نآ مداد هزاجا ؛ دش در میاه

... دزیرب نوریب
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یم کانتشحو ربخ هی زور ره هک یراگزور وت -

یب ینابرق ارتخد و انز روطچ هک منیب یم و میونش
، نشیم ایردپان و اردپ یضعب یگداز مورح و یمحر

داوخب ملد نم هشیم ثعاب دیعس یراکادف همه نیا
داوخب ملد فعش زا مه و فعش و قوش زا مه

همه ... همقیفر نیرتهب ... هریظن یب نیت ... مریمب
یارب تسانیا همه یارو دیعس ... دیعس اما ... همزیچ
هی اعطق ، هداد دنویپ نم هب ونوا هک یزیچ ... نم

... تسین ینیمز قلخ و سح

نوریب ششوغآ زا دش ثعاب تاساسحا موجه
... میایب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #،
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: مدرک هاگن ار شیاه مشچ

هک دوبن مریگیپ و درکن روبجم ونم تقو چیه نیتم -

..." نامام مگب شهب نم

: متخادنا هناش

... یا هگید زیچ ره ای -

هک یزیچ ؛ مدز اه هتشذگ هب یزیرگ رد و مدرک مخا
... کچوک باتع کی یتح ... متفاین ار متساوخ یم

، دایم مدای یتقو زا ... روط نیمه مدیعس دروم رد -

رد یسک و مدرک ادص مسا هب نامام زا دیلقت هب ونوا
منیبیم و منودیم یلو ... تفرگن هدرخ مهب دروم نیا
ندرک ادص زا تسد داوخیم شلد ردقچ هبزور DONYAIEهک
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یسح زا میرذگب ... منک شادص " اباب " و مرادرب شمسا
هک ینم یارب ، راک نیا یتخس و تسه ملد وت هک

هتساوخ لا س یدنا و تسیب ، تسردان ای تسرد
راجنلک مدوخ اب و ، منکیم رکف شهب هک یهاگ ، مدشن

... هشیمن منکیم یراکره ، هبزور هب مدب قح ات مر یم
دیعس قح رد ، مگب " اباب " هبزور هب رگا منکیم سح

... مدرک فاحجا

یخوش رد هب ملا ح نیرتزیربل و نیرت نگیمغ نایم
؛ منک نایب ار معضاوم نیرت یدج زا یکی ات مدز

: مداد ناکت شمشچ شیپ هراشا تشگنا

هگا منیمه یارب هک مگب تسه شفرح ات ماج نیمه -

و نیتم یارب ومنوج نم ، هشاب مز ال هک دایب یزور
و زیچ چیه ... منکیم یراک ره نوشارب ... مدیم دیعس

... هشب معنام هنوت یمن مسک چیه
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و دندمآ شک یدنیآ شوخ زرط هب شیاه بل
هب هریخ ... تفرگ شتشم نایم ار ما هراشا تشگنا

شیور یمرن هسوب و دیشک ار متسد ، میاه مشچ
: تشاذگ

هک مدیلا م منت هب وشیپ نم ... مزیزع تسادیپ هتفگن -

... مشاب هتشاد تردام و دیعس لثم ردق یووه ات ود

... مدرب هانپ شا هنیس هب هرابود و مدز یگرزب دنخبل
و نیتم هب مناوتب ات ، دوب یم یرتهب نامز مدرک وزرآ
ملد ، ناشقشع و راثیا زا ندز فرح ، منزب گنز دیعس

... دوب هدرک گنت ار

شا هنیس یور متگشنا رس یزاب تفرگ هک ار متسد
اب میاه هرطاخ ندرک هرود و لا یخ زا و . دش فقوتم

شتروص هب ار مساوح و متشادرب تسد ، ود نآ
شیاه مشچ لا ح و خرس شندرگ و تروص ؛ DONYAIEمداد
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شنیدلا و یلا خ یاج مدوب هدش ثعاب ... دوب بیرغ
... دیایب شمشچ هب

... نم هب تنعل

... ماوخ یم ترذعم -

... دیسوب ار میناشیپ مه دعب و ار متسد هرابود

تهب نوچ ... شاب بظاوم یلو ... هاوخن ترذعم -

... مشاب راد دوخ همه نیا هشیمه مد یمن لوق

ار نیا مهاگن تلا ح زا وا و مدشن شفرح هجوتم
: دیمهف

دعب منوا ، کیرات همین یاضف هی وت ، بش هفصن مدآ -

و هتخادنا قرب وشامشچ هک یکشا نتخیر زا
هی ساسحا اب یروج نیا ، هدرک شینتساوخ یروجدب
، تسه شناهاوخ و هتفیش میروجدب اضق زا هک DONYAIEدرم
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... هنک یمن یزاب

هراشا تشگنا و درک هراشا شدوخ هنیس هب رس اب و
.... داد مناشن و دروآ باال و تفرگ ارم

شا هنیس یتخل و ، شنهاریپ زاب همکد هب هک مهاگن
موجه ، مد رد و مدش عوضوم هجوتم هزات ، داتفا

" خآ " کی هاگآدوخان و مدرک سح ار متروص هب نوخ
ار متسد متساوخ . دمآ نوریب میاه بل نایم زا زیر
هک ، منک ناهنپ متسد ود نایم ار متروص و مشکب
یولج ار متسد کی راچان نم و درکن اهر ار متسد

. متفرگ متروص

زا مه ار متسد کی نامه روز و برض هب وا اما
. دیشک بقع متروص یولج

هتفیش درم هی تاساسحا اب یبش هفصن مگیم نم -

هتقح ؟ ینک یم تایربلد همیمض مخآ هی وت نکن یزاب
هک هش ترواب ات یکاخ هداج هب منزب االن نیمه

نیا اعقاو ، منکیمن محر تهب هگید هعفد مگیم یتقو
... منکیم DONYAIEوراک
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... متشادن ار نیمز رد نتفر ورف و ندش بآ ناکما
کی ... املسم درک یمن زاب ناهد مه نیمز اعطق
اهنت ؛ دوب وا تردقرپ ناتشگنا ریسا هک مه متسد

مندرگ رتشیب ندرب ورف ، دمآ یم رب متسد زا هک یراک
... دوب میاه هناش نایم

تشاد هگن تسد کی اب یکی نآ رانک ار مرگید تسد
... درک دنلب تخس یمک ار ار ما هداتفا ریز رس و

... تسشن ما ینیب یور شمرن هسوب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... نیبب ونم -

قاتشم هاگن ؛ مدرک زاب مشچ و مدیشک یقیمع سفن
.... دوب ممشچ شیپ شقارب و

؟ ینعی یشکیم متلا جخ وت -

... دیاش ... زگره دیاش ؟ یداع طباور رد

حاال... اما

زا ، نینچ نیا یلئاسم رد نم ، مدرکیم رکف هک بوخ
زگره دیاش ... مدوب تخس یمک ساسح لوا نامه
یب ار مدوخ مدرک یم یعس و مداد یمن شزورب

نیا تیعقاو اما ... مهد ناشن خاتسگ یتح و توافت
هبرجت ار سرت یمک یتح و مرش نورد رد هک دوب

... ینز ره لثم ؛ مدرک DONYAIEیم
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یلیخ یروط نیا ... ایتوت مدیم رادشه مراد -

یب و هنورتخد زغم هک یشیم یزیچ زا رت ینتساوخ
هکنیا زا لبق سپ ... هنک روصت هنوتب تبرجت

هاگن یروج نیا زا تسد ، مدب تسد زا ومتمواقم
؟ بخ رادرب ندرک

باذج شیر هت نآ اب هنوگ یور ار شتسد کی
: تشاذگ

لَوَه هب و مروخب تزا ور یلیس نیمود ماوخ یمن -

... مش مهتم یگلد و

... متفگن یزیچ

یم ملد . متشادنرب مه وا هب ندرک هاگن زا تسد یلو
ینتساوخ هاگن نیا یاشامت هب دبا ات تساوخ

یم و دندوب هدز یخوش رد هب شیاه بل . منیشنب
زج هب زج و مشچ ود نایم شهاگن اما ، دندیدنخ

... دز یم ود ود DONYAIEمتروص
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ین ال وط یتوکس رد ... درک تکاس مه ار وا متوکس
هرود ار شیاه مشچ لا وحا و ار شتروص یازجا

... مدرک

شهاگن هک یلا ح رد ؛ دوشگ بل هک دوب وا اتیاهن
و دز یم نوخیبش میاه مشچ هب لبق زا رت هتفیش

: درب یم جارات هب ار مرادن و راد

ـ... سود یلیخ رتخد -

: متشاذگ شناهد یور تسد باتش رپ و لوجع

... هن -

هب عورش هک دوب شگنگ هاگن راب نیا ... درک توکس
... درک میاه مشچ نایم شاکنک

فرح یتقو ات هن ... ار فارتعا نیا متساوخ یمن
نیلوا یارب مه نآ ؛ دوب هدینشن لا مک و مامت ار میاه

... راب

رپ و زیزع ردق نآ نم یارب هملک نیا ، هلمج نیا
زا دعب متسناد یم مدوخ قح هک دوب هدش DONYAIEتمیق
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ره مسا نم ... موشن هدز سپ رگید زگره ، شندینش
دیاب ... متشاذگ یمن نتشاد تسود ار ییارذگ سح
یدنلب باال و اه یماخ ... دینش یم ار میاه فرح همه
یم اهنت شدوخ اب ... ار ما یگدنز و تیصخش یاه
اب ار شیاه گنس ... درک یم ار شیاه رکف ... دش
عوجر شدوخ هب هرابود ... دنکیم او شبلق و لقع

هتشذگ سح نآ زونه رگا تقو نآ ... درک یم
نآ ... لبق توق نامه هب مه نآ ؛ دوب شدوخ یاجرس
مبلق و یگدنز هلمج نیا اب تشاد قح هک دوب تقو

... دنک ور و ریز ار

یم سپ ار شفارتعا اه دعب و درک یم فارتعا رگا
ای ... یدرس اب ... هاگن اب ؛ یوحن ره هب حاال ، تفرگ

زا یزیچ رگید تقو نآ ... هملک ای هلمج کی هب طقف
مندش ایحا هک ینم ... دنام یمن نم رد رواب و دامتعا

هکنیا دیاش و دوب هدیشک لوط لا س هد هب بیرق
هار لا س رازه ، مهد هار مبلق هب ار یرگید سک

... DONYAIEتشاد
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... دش یمن رارکت زگره رگید قافتا نیا مه دیاش

... وگن -

... داد ناکت رس

: مداد باوج ار شیاه مشچ لا وس

و ... رت شزرا اب و رت سدقم نم یارب نتشاد تسود -

نوبز ور ایتحار نیا هب هک هینوا زا رت تخس یتح
... دایب

یور زا ار نا ، متسد چم نتفرگ اب و دروآ باال تسد
رس رب مرن یا هسوب زا دعب ؛ دز رانک شغاد یاه بل

... مدرس ناتشگنا

کبس و ییاجره هلمج هی ، هلمج نیا منم یارب -

هراب نیلوا ... ایتوت هراد شزرا ، هراد ردق ... تسین
شسح هراب نیلوا ... مرایب شنوبز هب ماوخیم

زا ریغ یسک یارب .. قیمع ردقنیا منوا ... منکیم
... ما DONYAIEهداونوخ
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... ینود یمن ور هلمج نیا شزرا متفگن ... منودیم -

هگا ... دایص مرادن نتسکش یارب ییاج هگید نم اما
نم ، یشکب سپ اپ مافرح ندینش زا دعب و شیگب
چیه ، مدیسر اجنیا ات ینکیم رکف ... مشیم مومت

؟ یناهاوخ چیه ؟ متشادن یا هبرجت

... صرح رپ ؛ دیدنخ

نیمز ور لا ح هب ات ییابیز همه نیا هک هبیجع اعطق -

؟ بخ وگن تاناهاوخ زا نم یارب اما ... هدنوم

لد هت زا ... شندروخ صرح هب ؛ مدیدنخ ادص اب
و دنت نینچ نیا یندش هتساوخ فعش زا ؛ مدیدنخ

... باذج
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اب ار متنطیش و منک لر تنک ار ما هدنخ ات مدیزگ بل
... مهد همادا تاملک

... ندوب منوشاصرق اپ و رپ ... ندوب -

سرت و اه ییاهنت لیلد ؛ مهد همادا متنطیش هب دشن
... دمآ مدای میاه

ومبلق رد منوتب هک مدوب ینوا زا رت هدیسرت نم اما -

... منک او یسک یور هب

: متخادنا DONYAIEهناش
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یارب هن هک دوب وت رظتنم مبلق مدیاش ... منود یمن -

سرت نیا زا تسد هن و شنابرض دش دنت یسک
... تمتساوخ هک حاال ، دایص یلو ... تشادرب هرخسم

تساسحا دروم رد ، بلق نیا هب مداد تهار هک حاال
نم یاهابتشا یاپ ینوت یم یدشن نئمطم یتقو ات

... وگن مهب یزیچ ینومب

: متخادنا ریز هب رس

، ینیشب بقع یاوخب هگا مشن اال نیمه دنچره -

یم ال صا ... منک لمحت هرارق روطچ متسین نئمطم
یچ منود یمن یرب هگا ... هن ای مرایب موود منوت
تیلا خ یاج اب و منکیم راک یچ منود یمن ... هشیم
هی هب لیدبت مبلق وت تاج اعطق ... منکیم راک یچ

... هشیم یدبا هلا چ هایس

مشچ هب ار مهاگن نیرت نئمطم و مدرک دنلب رس
: متخود DONYAIEشیاه
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هب ود مدآ ... متسین ندوب همین هفصن مدآ نم اما -

هک ومافرح ... دروم نیا وت صوصخب ... ندوب کش
یتسنوت هگا ... ایب رانک ... نکب وتارکف ... ورب ، یدینش

لزلزت یا هرذ نودب و لا مک مامت و ، روط نیمه ور نم
... هنرگو ... درگرب ینک لوبق

یم هک یا هلمج ؛ مدیشک ینازرل و قیمع سفن
یم مخز ار مدوخ بلق هدشن چیه ، میوگب متساوخ

: دز

یب و همدقم یب ... حیضوت یب ... وگب ظفاحادخ هی -

؟ هشاب ... ورب و وگب ظفاحادخ هی ... هیشاح

: تشگ میاه مشچ نایم شناریح هاگن

زا دعب یدرک رکف ؟ تدوخ هساو ایتوت یگیم یچ -

، منکب وت زا ، رانک هب وت ؟ تزا ندنک لد هنم راک نیا
... مرب اجک ؟ منک راک یچ مدوخ

فاص سفن کی اب ار میولگ نایم ضغب و مدرشف بل
: DONYAIEمدرک
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نوا صوصخب ، ندش ادج مه زا هک ییامدآ همه -

قشاع زور هی اعطق ... رتگرزب و رت کانرد ییایادج
یا یرود ره مسا هنرگو ... ندوب نیمز یور یانیرت

دب نیب هروبجم مدآ یهاگ ... نراذ یمن ییادج هک ور
... هنک باختنا ور یکی رتدب و

ردقچ ینووجون یاطخ هی هگم ممهف یمن نم -

درت زا یدیسرت روط نیا وت هک هشاب گرزب هنوتیم
... ندش

ندش تسس زا ... دایص مدیسرتن ندش درت زا نم -

... ینک مدرت ینوتیم وت ... مدیسرت وت بلق وت ماج
تسین رارق نم اما ... هنکب وراک نیا هنوتیم یسک ره
یتح نیا زا دعب و ، وت یتح ، یسک زا ندش درت اب

اما ... مریم یمن مدیم لوق ... مریمب نیتم و دیعس
مات ور یزیچ ره ... مهاوخ هدایز نم هک هنیا عوضوم
هیزیچ اهنت دیاش و یکی وت بلق و ... ماوخیم لماک و
منوا ... شماوخیم مدوخ یارب طقف ایند نیا وت هک

هی زا نم ... ینک روصت هک یزیچ زا رت لماک و رت DONYAIEمامت
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... مسانشیم ومدوخ ... مدیسرت تلد ندیزرل هظحل
هتفیب تلد هب کش یا هظحل هگا هک منود یم نم

... تسین نم راک ندنوم ترانک هگید و شممهف یم
تس عقوم نوا نیمه یارب ... مریم نم هک هیروجنیا

گرم هب منتفر منودب رگا یتح ... مر یم نم هک
... هشیم یهتنم

نایم زا یدنلب " فوه " و تفرگ باال هب ور ار شرس
ار شیاه مشچ . درک باترپ نوریب هب شیاه بل

شگرزب یاه تسد نایم ارم یاه تسد و تسبق
... درشف

یلا ح رد منوا ... ینک یم منووید االن ... بخ هلیخ -

یوگب ... ینزیم فرح یراد یچ دروم رد منودیمن هک
... نک متحار و هدش یچ

... مدوب هدناسرت ار وا

هرارق هک تسین نیا مروظنم ... نکن ماگن یروج نیا -DONYAIE
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هک هنیا یارب ، نک متحار مگیم یتقو ... هزرلب ماپ
تسین رارق هشاب هداتفا میقافتا ره هشب تباث تهب
... هشب شلا چ راچد یا هرذ مبلق وت تهاگیاج

نحل نآ و ، شتاملک کت کت ، تفگ یم هک ییاه هلمج
اما . داد یم دیما و تأرج ملد هب شخسار و عطاق
یم شیاه مشچ نایم میاه مشچ اب هک یزیچ هب

... دوب هدیسرت وا ؛ منک کش متسناوت یمن مه مدید

هدرک نم اب راگزور و مدوخ هک ییاه یزاب زا دعب و
زا دعب ِنارگن یمک مداد یم قح مدوخ هب ، میدوب

... مشاب نیا
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چم و مدرک هدافتسا شناتشگنا هرگ ندش لش زا
هک اج نامه . مدیشک نوریب ناشنیب زا ار متسد

... مدیشک یقیمع سفن و مدیخرچ ، مدوب هتسشن

... مدرک جاودزا -

... متشادن رب ور هب ور زا هاگن

هزاجا و نذا یب ... میگلا س هدجه دلوت یادرف تسرد -

... ما هداوناخ

ی هدش نک هولق هطقن نآ نانچمه و مدرک توکس
هاگن نآ هب هک دوب یا هطقن اهنت هرجنپ رانک لوسنک

و ، مهدب ناکت ار مرس ای ، منت مدیسرت یم ؛ مدرک DONYAIEیم
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و منیبب ار وا تروص زا یئزج ، یا هظحل یارب طقف
ار شتروص نایم تهب رگا . دوش راوآ مرس یور ایند

یمن ، شیاه مشچ نایم ار شنزرس ای ، مدید یم
ار میاه سح و مدوخ و نآ زا دعب مناوت یم متسناد

... هن ای منک روج و عمج

... تسرد ، تشذگ یم اه لا س نآ زا اه لا س هکنیا
اب نم نامه ؛ مدوب نم نامه ، نم نیا اتیاهن یلو
یم ار مدوخ ... یمخز و شودخم یهاگآدوخان

هبرض کی اب اعطق اما ، رگنلت کی اب هن دیاش ، متخانش
یم رب مغارس هب ندوب ینتساوخن سح نآ ، رگید

هن اعطق ، مدوب هتفگ دایص هب هک روط نامه ... تشگ
وا رگید انئمطم اما . مدیشاپ یم ورف هن و مدرم یم
دیاب متسناد یمن تروص نیا رد و متفریذپ یمن ار

ریگتخس و تخس دح نیا ات اقیقد ؛ منک هچ وا یب
... منایفارطا ساسحا نتفریذپ رد DONYAIEمدوب
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و ، ششنکاو ندید سوه ادابم ات متخادنا ریز هب رس
متسد زا ار ملر تنک یا هظحل یارب شتروص تلا ح

... دریگب

ف زور هی انتفر دوز و اندموا رید نومه زا یکی وت -

... ندب ماراک متسنود یم ... مداسیاو شوگ لا
یم بل هب نوج ور یمدآ ره متسنود یم ... نهابتشا
وت یفرخزم سح هی ... متساوخیم ونیمه منم ... ننک
ور هیقب و نیتم ندش تیذا هک تساوخ یم مدوجو
مدوب رظتنم ... هش مومت شربص مدوب رظتنم ... منیبب
یم ... دایبرد شادص متساوخ یم ... ننک مدرت
نیتم متشاد زاین نم ... دایبرد شادص متساوخ
تیذا و دمویمنرد شادص نوا اما ... هشب تیذا

و رس یب مورآ هک بش هی ... داد یمن منوشن وشندش
هجوتم یسک مدش هجوتم هنوخ وت مدموا ادص

رد یفرح منیبب ات مداتسیا شوگلا ف ، هدشن مروضح
رظن منودب متشاد تسود ... هن ای ننز یم نم DONYAIEدروم
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یب متسنودیم ... هیچ مدروم رد نوشیعقاو سح و
هیصوت و یرهاظ طقف ، ماراک هب نوشیهجوت

... هسانشناور

: مدرک هزات سفن

... دز منیمز لبق زا رتشیب مدینش هک یزیچ اما -

... دوب هعجاف

زا ات مدرب میاهاپ نایم و مدرک هرگ مه رد تسد
... منک مک ناشیدرس

یم وشاج نیتم و دوب هدنز ... دوب هدنز مردپ -

شهب ات هدوب هتفر شغارس ، شیپ اه تدم ... هتسنود
هدرکن لوبق ونم نوا و ... مراد دوجو نم هک هگب

... دوب

: متسب مشچ و مدرک توکس یا DONYAIEهظحل
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هکنیا یکی ... دموا دوجو هب مارب هزات هلئسم ات ود -

یارب راب کی یتح ... دوب هتساوخن ور نم درم نوا
قافتا نیا ینک روصت ینوت یمن ... دوب هدموین مندید

ارچ نیتم هکنیا هگید و ... درک هچ نم حور و بلق اب
تخس شارب نم زا تبقارم ایآ ... شغارس دوب هتفر
هکنیا ؟ دمویمن رب نم زا یراد هگن سپ زا و دوب هدش
نومه لا م عوضوم ؟ تساوخ یمن ونم هگید منوا
دوب هتفر دیعس اب شجاودزا زا لبق ... دوبن ازور

... شغارس

ینعم ازور نوا هنووید و قمحا ِنم یارب نیا و
هنکاو شرس زا ونم هتساوخ یم هکنیا زج تشادن
... هسرب ششون و شیع هب هنوتب رت تحار ات

؛ مداد ناکت رس . دوب درد میارب رورم نیا هظحل هظحل
یب و ماکان قشع کی ... تقامح زا مجح نآ یارب

الی ویه هچ هب لیدبت ارم رایناز ِنتفر رد مندنام ربخ
... دوب هدرک DONYAIEیکانتشهد
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اب ییاهنت ... مداد شهب ور تساوخ یم هک یزیچ -

... شقشع

: مدز میاهزور نآ دوخ هب یدنخزوپ

... مقشع اب متفر منم -

شنتفگ زا مدوخ . مدرک سح ار دروخ هک یزیر ناکت
یارب یزیچ نینچ هکنیا روصت ... دوب هدمآ مدرد

زا رپ و غاد هلک نآ اب ، نم تیعقوم هب یناوجون
ما هناوید دشاب کانرطخ تسناوت یم ردقچ شیوشت

ناوات مغر عال ، مدرک یم هک ار شرکف . درک یم
دش یم ، مدوب هتخادرپ متقامح نآ تباب هک یتخس
یرتدب بالی هک هدوب رای نم اب سناش اعقاو هک تفگ

... دوب هدماین مرس
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رتگرزب یلیخ ... دوبن شوت یا هگید تین ال صا شلوا -

نس نم یازور نوا ربارب ود ابیرقت ... دوب نم زا
زونه ، مایزاب هنووید و ایرگشاخرپ مغر عال ... تشاد

یم ممورآ نتشون رعش ... متشاد تسود ور یطاطخ
تیاهن و رعش ای نتم هی ور مدرک یم زکرمت ... درک

هب هک شمسیونب گنشق ردقنومه هک مدرکیم ومیعس
اب ... دوب خهدز نم لد زا فرح دوب هتسشن ملد
و نیرت نیگمغ ، نایصع و مشخ همه نوا دوجو

، متشون یم هک ییاتقو و ... مدوب ایند مدآ نیرتاهنت
و هنیک زا یلا خ و مورآ منهذ هک دوب یتقو DONYAIEاهنت

M
AM

NOE



نیا وت تفرشیپ همه نیا لیلد مدیاش ... دوب ینمشد
لا ح ره هب ... دوب نیمه یطاطخ هنیمز وت ، نس
روضح یارب دش هنیمز ما هق عال و دادعتسا نیمه
اینومهم زا یکی وت شاهاب ... نم یاه هظحل وت اشاس
، منکیم یطاطخ دیمهف یتقو ... مدوب هدش انشآ
بخ و درک میدنمرنه زا دیجمت و فیرعت هب عورش
سدح ینوتیم نم زا رتهب تدوخ اال متحا ... هگید
ینومهم نوا نوریب هب شیزاب نوبز اب نومطبار ینزب

هک ، میدز فرح رنه دروم رد شلوا ... درک ادیپ میمعت
تساوخ ... هراد هق عال شهب یلیخ درک یم اعدا

هک وماراک ... دش لدب و در اه هرامش ... هنیبب ومراک
هی شدعب ... مسیونب ونتم هی شارب هک تساوخ ، دید

باق طختسد هک شاتسود زا یکی یارب هگید راک
، یمک ، قافتا نیا اب هک یرورغ و ... دوب هدید ونم هدش
و تمس هب افرح مک مک ... درک ادیپ مایتلا یمک طقف

عورش دال درد ... دش هدیشک رنه زا ریغ ییاهوس
مک مک ... نم یاونش شوگ دش نوا شدعب ... دش
نم هب نوا ... ندرک لد و درد هب درک عورش منوا
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یم لد نوا تخس یگدنز یارب نم و داد یم یرادلد
شوگلا ف نومه نایرج و دز هکنیا ات ... مدنوزوس

... دموا شیپ هنداسیاو

تیعقوم و ناکم نیرت نما رد هظحل نآ رد دیاش
دنت رود یور نانچ مبلق اما ، متشاد رارق نکمم

میاه گر نورد ِنوخ مدرکیم سح هک ، دوب هداتفا
هار همین رد و دسرب ممادنا هب دنک یمن تصرف

و تسد ناتشگنا ؛ ددرگیم رب مبلق تمس هب هرابود
... دندوب هدش سح یب یدرس تدش زا منیاپ

ینزب سدح ینوتیم هک یتقامح جوا جوا --

؟ هیچ منکب ازور نوا وت مشاب هتسنوت

مدیسرت یم ؛ مدادن وا هب ندرک رکف تصرف یلیخ
هک یتیعضو نآ اب متفیب نتفگ تفارص زا مدوخ

... دوب هدش راچد نآ هب DONYAIEمندب
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... هابتشا رارکت -

تسد یمک دیاش ات مدرشف مه هب رتشیب ار میاهاپ
... دنریگب هلصاف کانسرت ریرهمز نآ زا میاه

هچ ... ندوب ینتشادن تسود ... یگدش درط سح -

... ترفن ... هنیک ... یسناشدب و یتخبدب منودیم
هرود نوا وت اشاس و ... ییاهنت ... ییاهنت ... ییاهنت
یب ... داد یمن وراسح نیا مهب هک دوب یسک اهنت
هنوت یم هک تفگ یم و داد یم شوگ مهب تواضق

... هنک مکرد

: متخادنا هناش

و بآ زا رتشیب مدید مدموا مدوخ هب زور هی اتعیبط -

... مدش هتسباو اشاس دوجو هب اذغ و اوه
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لیم راب نیا ات مدرک رت هدرشف ار میاه نار مه زاب
، میاهوم هناد هناد ندنک و نتفر یارب ار میاه تسد

... منک لر تنک هشیر زا

لباق ریغ مارب یزاب هنووید همه نیا مزاب اما -

ور ممهف یمن ال صا منکیم رکف یچ ره ... هحیجوت
سح نوا ناربج یارب ییاتودود مودک باسح

هک متفگ اشاس هب و متفر ودب ودب ، ندشن هتساوخ
... مراد هق عال شهب

هک یتخس ناکت متسناوت مه ندرک هاگن یب یتح
فرخزم الق خا نیا متسناد یمن . منک سح ار دروخ

یولج ندرک هیرگ و دوب هداتفا مرس هب یک و اجک زا
دنچ نتخیر اب دیاش ... متسناد یم راع ار ریغ مشچ
مرس زا تسد کانتشحو یگفخ سح نآ کشا هرطق
هک مدوب هدرک لر تنک ار مدوخ ردق نآ . تشاد یم رب
؛ هدرک سامآ یشحاف زرط هب میولگ مدرک یم سح

، هتسشن هک اج نامه زا دناوتب مه وا یتح هک ردق DONYAIEنآ
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... دنیبب ار شمرو

... ریگ سفن لا ح نیع رد و دوب بوخ شتوکس

ابیرقت هک یمدآ هب متفر راب نیا ... یدینش تسرد -

... مدرک هق عال زاربا ، دوب رتگرزب مدوخ زا لا س هدزنوپ

... ایتوت -

ندید و ندرک هاگن تقو مه زونه ؛ متسب مشچ
... دوبن شهاگن گنر و ششنکاو

... ینک متواضق یرادن قح -

... نم ... هن -

... نکن ممشنزرس -

: تفگ جیگ و تریح اب

... هخا ... ینعی ... هن -

مزونه ... راب اه نویلیم ... مدرک وراک نیا مدوخ نم -DONYAIE
M

AM
NOE



... نکن وت ... منکیم
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... ار راک نیرت تسرد ؛ درک توکس

، درک یمن شتکاس ما هراچیب و کانزوس نحل نآ رگا
تفگ یم هک یزیچ ره اعطق ، زیچ ره . دوب بیجع

یم یرادلد رگا ؛ درک یم رت بارخ ار ملد لا ح طقف
یم ، درک یم شنزرس رگا و مدرک یمن شرواب ، داد
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... متسکش یم رتشیب ... متسکش

مدوب هتخیر شناج هب ار یگرزب یرارق یب ارهاظ اما
دنک ظفح ار شا یراددوخ ، نآ زا رتشیب تسناوتن هک

تس ژ نیرترارکترپ زا یکی و دیهج اج زا اتیاهن و
ره ؛ تفرگ دوخ هب ار مدوب هدید وا زا هک ار ییاه

هب تسد ، درک یم شرس هب ناج یگ هف کال هک تقو
شسفن مه دعب ... نامسآ هب رس و تفرگ یم اهولهپ

... داد یم نوریب " فوپ " کی اب ین ال وط و ادص رپ ار

لوط یرگید تقو ره زا رتشیب راب نیا مرظن هب
ار ملا ح شراک نیا و . دریگب فقس زا هاگن ات دیشک

. دوبن وا ریصقت ندوب دب نیا هک هتبلا ؛ درک یم رتدب
یتح هک متشاد ار نیا لیسناتپ هظحل نآ رد نم
هب مه ار ناناسزاب بآ یعمج هتسد یشکدوخ

لغب مغ یوناز شتباب و مهد طبر مدوخ تاهابتشا
... DONYAIEمریگب
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ار مرس و دش اهر مسفن ، درک هک ندز مدق هب عورش
یتح ، یفداصت یتح ات متخادنا نییاپ لبق زا رتشیب
عقوم نوچ ؛ منیبن ار شیاه نشکا یر زا یا هشوگ
... تشذگ یم مه نم مشچ یولج زا ، ندز مدق

همه نیا هرادن یهیجوت هک ، منک هیجوت ماوخ یمن -

هار رس نکمم نامز نیرتدب وت اشاس اما ... تقامح
رگا ... دوب یا هگید تقو رگا دیاش ... تفرگ رارق نم

شنکاو هی یتح هدش و ... تفر یمن ربخ یب رایناز
یب نوا هن ، داد یم نوشن ما هق عال زاربا هب یفنم
یمن یکی هب تسد همه رگا ... ور هرخسم یتوافت

هک مدیمهف یمن رگا ... مندرک رس هب تسد یارب ندرک
یروط نیا ، هتفرگن نم زا یغارس و تسدنز مردپ

نارگن نم و دوبن هلماح نیتم رگا دیاش ای ... دش یمن
و نیتم لد وت مهاگیاج هرذ هی نوا نتفر تسد زا

یلیخ نم ... دش یمن یروط نیا دوبن دیعس رتشیب
داوخن ونم دیعس ، دایب هک نوشاتود هچب مدوب DONYAIEنارگن
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لیلد اترازه ... منود یمن ... هشابن لبق دیعس نوا و
ونم مدوخ ردپ رگا ... سرت نوا یارب ازور نوا متشاد
زا دیعس نتساوخ هک دوب ینیمضت هچ ، دوب هتساوخن

ندموا اب ای ، هشابن نیتم یسیاوردور و رابجا رس
ما هناریگ ههبج هاگن ... هرن نیب زا نوشدیدج هچب

ود ما عقوم نومه دیعس هک منیبب تشاذن تقو چیه
تبسن نم ، یلیلدره هب و قارغا یب هک تشاد هچب ات

... متشاد تیحجرا نوشهب

نتفرگ ههبج نیا و مدوب هتفرگ ههبج ردقچ اعقاو
مدوب هدیدن ردقچ . دوب هتفرگ ار مدید یولج ردقچ

نآ زا مدوب هتشذگ تحار ردقچ و ار تبحم همه نآ
و نیتم جاودزا زا لبق یتح هک یکرتشم هتشذگ

ریبعت دب ردقچ . متشاد مناتسود اب و وا اب دیعس
و زع و ار نیتم هاگن نایم ینارگن همه نآ مدوب هدرک

نآ زا دعب هنامحر یب ردقچ ... ار شیاه ندرک زج
و ندیرب و ، شندنام العالج و ، ندز اپ و تسد DONYAIEهمه
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ار مکانرطخ یاهراتفر و اهراک تباب شیاه شاخرپ
یاپ مدوب هتشاذگ و مدوب هدرک تواضق هن ال داعان
یارب شیاه سرت و اه ینارگن هن شیاه یگتسخ

... مدوخ

هدیمهف ... دشن مومت هق عال زاربا هی اب راک راب نیا -

مدوب نئمطم ... هراد ششک نم هب منوا هک مدوب
تیاعر هگا ... میشب رت کیدزن مه هب هک دمویمن شدب
یرس هی زا ندش در هزاجا شدوخ هب هگا ، درک یم
ات ِینس الف تخا نومه هساو ، داد یمن ور ازرم

رتگرزب ممشچ وت دش یم ثعاب منیمه ... دوب نومادخ
یچ همه مدوخ رظن زا ِدوخ شیپ ... هشب رتزیزع و
خیرات هشیمه هرارق هگم هک مدرک یم رکف مه منود

دش یمن لیلد ، دوب هدز مسپ رایناز هکنیا ؟ هشب رارکت
وت نم هک ، مدب نومودره هب وتصرف نیا ماوخن نم

یارب ... مدوب هدید وگرزب نتساوخ نوا شامشچ
... مدرکن شمومت هق عال زاربا هی اب وراب نیا DONYAIEمنیمه
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رگا ، اهدرد یضعب ... اه هابتشا یضعب هک ادخ هب
هب مه زاب ، هرود هرابرازه و دنوش هلا س رازه یتح

... دنلوا هعفد و زور نامه یخلت

ندش هدز سپ ِینابصع دیاش ... ارچ منود یمن -

زا رت هلبا ، هن هک رت عاجش و متفر یلو ... مدوب یلبق
متساوخ شزا ، یا هگید فرح ره یاج هب ، لبق هعفد

... هنک جاودزا نم اب هک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

264_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



... اه هظحل نآ هب ، مدیسر هک اجنیا هب

مامت نانچ یگفخ سح و مداد تسد زا رارق هرخ باال
یارب هملک یعقاو یانعم هب هک تفرگ رب رد ار مدوجو
رد هک یراب نیرخآ زا . مدرک سح ار گرم یا هظحل
یم اه لا س ، مدوب هدز فرح یسک اب اهزور نآ دروم

مامت ار یپارتوکیاس یاه هسلج یتقو زا ؛ تشذگ
رورم ار اه هظحل نآ مه مدوخ اب یتح ، مدوب هدرک
نآ زا هظحل ره دندوب گرم سمل ؛ مدوب هدرکن

... اه تقامح

هتفر تسد زا ِقمر هک یتعرس مامت اب و مدیرپ اج زا
سارت رد هب ار مدوخ ، دنداد یم هزاجا منازرل DONYAIEیاهاپ
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هب اوه یمک و منک زاب ار رد مدرک یعس . مناسر یم
نامه ییاوه یب زا هکنآ زا لبق ؛ مناسرب میاه شش

میارب ردق نآ هک یسک اهنت یاه مشچ یولج اج
، میوگب شیارب میاه نیرت خلت زا هک تشاد شزرا

... مهد ناج

برد هب مدمجنم ناتشگنا روز ، مدرک یم راک ره اما
... دیسر یمن ییوشک

لکش هب راک نیا و مدوب رد ندرک زاب یارب تالش رد
کی هب هک ، دمآ یم رظن هب یندشن یا هدننک دیماان

شماجنا یناسآ هب یراو هزجعم زرط زرط هب و هراب
لوط یا هظحل هک دوب بارخ ملا ح ردق نآ . مداد

در ما هناش یارو زا هک موش یتسد هجوتم ات دیشک
رارق رد هریگتسد یور ، متسد زا رت باال و هدش
یامرگ حاال و هدمآ مکمک هب هکنیا دیاش ... تشاد

هناشن ، مدرک یم سح میاه هناش تشپ ار شدوجو
و مدرگرب مدرکن تارج مه زاب اما ، دوب DONYAIEیبوخ
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... منزب یفرح ای . منک شهاگن

نوریب رد زا ار مدوخ ، یا هیناث دنچ یدیدرت زا دعب
و نیرت قیمع ندیشک اب مدرک یعس و متخادنا
کانزوس و درس یاوه همه ، مرمع یاه سفن نیرتدنت
یاه کشا یولج و مشکب میاه هیر لخاد ار رهش

. مریگب ار ما هدش بل هب ناج

... راگنا دوبن یندش میظنت مبلق شپت اما

تسد و متشاذگ سارت هراوید یور ار متسد کی
یمن . دریگب مارآ یمک دیاش ات ، مبلق یور ار مرگید

... متشاد ابا نآ زا نوچ طقف هن ؛ منک هیرگ متساوخ
قح . مدید یم هجنکش نیا قحتسم ار مدوخ

هب ... تسین ریبدت ار هدرک دوخ . منک هیرگ متشادن
یسک " تفگیم هشیمه هک ، دیعس زرمایبادخردام لوق
قح مه نم ،" هنکیمن هیرگ نیمز هدروخ شدوخ DONYAIEهک
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... منک هیرگ متشادن

ِتسد نآ زا دعب و مرمک رود هک یراشف و امرگ
یبسن ندش ترپ ثعاب ، تسشن مبلق یور هتسشن

... دش اهزور نآ زا مساوح

... ثکم اب ؛ مدرک زاب مشچ

هتفرگ شوغآ رد هنیس یور ار متسد شتسد کی
، ممکش یور زا ندش در اب شرگید تسد و دوب

... ار مدوخ

... یکیدزن نیا ... شروضح

... یروجنیا نکن -

و دوب منداد یرادلد یاتسار رد هن شفرح هکنیا و
. دوب بوخ ، تشاد ار مباذع ندرک رتشیب دصق هن
؟ ار مبارخ لا ح اما . درک یم مک ار ما ینارگن

DONYAIE
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هدش مومت هک یهابتشا تباب همه نیا تسین مز -ال
... ینک تحاران وتدوخ هتفر

یم نوریب مشوگ هب هدیبسچ ناهد زا هک ییامرگ
مرن شیادص . تخادنا یم وپاکت هب ار ما هسم ال ، دمآ

. درک یم رتگرزب ار مضغب و دوب

، دوب هدشن رامیب زونه هک منهذ زا ییاج مه مدوخ
ال دیاش ... دیاش ، بارخ لا ح همه نیا هک متسناد یم

... اما ... دشابن مز

رس ، دوب هدمآ منابز یور ات هک "ی دوش یمن " یاج هب
هب رس ضغب و منک زاب ناهد مدیسرت یم ؛ مداد ناکت

... دنک ادیپ رارف تصرف هتشاذگ نایصع

... ینک یم تیذا وتدوخ یراد -

لیمحت ینز هب یزور هک یدرد ربارب رد مه دیاش
... دوب مقح نآ زا رتشیب یتح و درد نیا ، ما DONYAIEهدرک
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. متفرگن میور شیپ راوید زا هاگن . مدرکن دنلب رس

و منک یمن تسار رمک دید یتقو اما . داد منامز یمک
و شتشم نایم ار متسد ، موش یمن جراخ لا ح نآ زا

... داد ناکت و درشف شدعاس اب ار ممکش

... ایتوت -

و صخشم ان هطقن کی زا ندش هدنک هب لیم مهاگن
... لبق لا س هد یرود هب یا هطقن ... تشادن ار رود

... نک ماگن ... مأوت اب -

... تفگ یم تب صال و ثکم اب ار شت ال مج

یم دراو مندب هب شیاه تسد هک یراشف ربارب رد
لا م ار مهاگن اال متحا و دناخرچب ار منت ات درک

نیا درکیم رکف دیاش ... مدرک تمواقم ، دنک شدوخ
مز ال ریغ قارغا کی ای شیامن کی باذع همه

... تسا

... DONYAIEدیاش
M
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یم ناطرس تشاد هرابود نم نهذ مه دیاش
... تفرگ
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... متسناوتن ... متفرگن رود هطقن نا زا ار مهاگن
... دوب هداتفا ریگ نز کی نایرگ تروص نایم DONYAIEییاج
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... تشاد نز -

یمن هلمج نآ هجوتم ، مدوبن ملکتم مدوخ رگا اعطق
. دندینشن ار مدوخ یادص مدوخ یاه شوگ ؛ مدش

الی قت ندش فقوتم ار نیا . دوب هدینش وا اما
ییاه تسد . تفگ یم منت ندنادرگرب یارب شکچوک
یم قمر زا دنتشاد هک مدوخ یاهوناز لثم راگنا هک
زاب ممکش و تسد رود زا و دنداتفا قمر زا ، دنتفر

... دندش

راک شیاه تسد نداتفا قمر زا نیمه اقیقد و
نآ زا رتشیب ار منزو تسناوتن . درک مامت ار میاهوناز

منداتفا عنام ات دندمآ هرابود شیاه تسد . دنک لمحت
.... دوب هدش رید اما . دنوش

... مدوب هدرک طوقس شیپ اه لا س نم

... دنک مدنلب تساوخ و تخادنا تسد DONYAIEهرابود
M
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NOE



دوب هدش هقلح مرود هک شتسد چم یور تسد
: متشاذگ

... منیشب ماوخ یم -

متشاد زاین بش یاوه یدازآ و زوس هب مه زونه
... ندنام هدنز یارب

هیکت راوید هب رمک و مخرچب هکنآ زا لبق و متسشن
متساوخ یمن رگا راب نیا ... متسب مشچ ، مهد

... مدوب هدش ریگلد هک دوب نیا یارب ، منک شهاگن

... وت میرب وشاپ ... اجنیا هدرس -

هدش هجوتم ار دوب هتسشن منت هب هک یزیر زرل اعطق
لصاح اهنت زرل نیا اما ... تفگ یم ار نیا هک دوب
شدرس مه ملد ، ممسج رب هو عال ؛ دوبن اوه یامرس

... دوب هداتفا ان زا ال ماک و دوب هدش

و مداد ناکت یتخرک اب ار مراوید یور هتسشن ِرس
... معلبب ار مضغب مدرک DONYAIEیعس
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... تشاد نز -

زا ار وا میاه تقامح اعطق اما ... هن دیاش مجاود زا
... دنتفرگ یم نم

وت میرب وشاپ ال عف ... یتفگ یچ مدینش ... بخ هلیخ -

... مینزیم فرح شدروم رد ادعب

؛ دوب ما هتشذگ زا رت ال وا شیارب ملا ح هکنیا دوب بوخ
... درک یم مراودیما

... مشکب سفن منوت یمن وت نوا -

رد یاهوناز یور هک میاه تسد طقف . تفگن یزیچ
هظحل . درشف و تفرگ ار دندوب هدش تشم ، مشوغآ

ار مناج ناشندش لش اب ، اه تسد نیمه ، شیپ یا
یم ار میاه تسد نانچ حاال... و دندوب هتفرگ
همه رگا یتح هک یدرک یم نامگ هک دندرشف

، دتفیب قافتا حاال نیمه و اج کی نامزلا رخآ یوهایه
تیامح و امرگ ... درک دهاوخن اهر ار اه تسد نیا DONYAIEوا

M
AM

NOE



یم لقتنم میاه تسد هب شیاه تسد زا یبولطم
نآ هب و متساوخ یم ار تیامح نیا ردق نآ ... دش
هیقب نتفگ تفارص زا مدیسرت یم هک متشاد زاین

... متفیب ما هصق

... مرایب بآ تارب مریم -

هب " نتفگ یارب دخرچب مناهد رد منابز هکنیا زا لبق
و درک اهر ار متسد ، " مراد زاین بآ زا رتشیب تدوجو

شا یلا خ یاج متسناوت مه هتسب مشچ نامه اب نم
. منک سح ، دش رپ امرس زا یمیظع مجح اب هک ار

یامرس شیپ تخادنا یم گنول اعطق هک ییامرس
یگلا س هدزون هب کیدزن یزور هک ینز یاه مشچ

هب هاگداد کانرهز و خلت یاهورهار نایم رد ، میاه
نیرت یوق دیاش ؛ تفگن چیه و دز لز میاه مشچ

... مدوب هدید مرمع مامت رد هک دوب ینز

DONYAIE
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... نک زاب وتنهد -

یم رهز معط هک یبآ هعرج کی نآ و مدرک زاب ناهد
کی نیا رگید منامگ هب . مداد تروق روز هب ار داد

... دوب هتفرگ میولگ اعقاو و دوبن مهوت

ملد ، دنابسچ میاه بل هب ار ناویل هک هرابود
مداد ناکت رس . منک هبرجت ار درد نآ هرابود تساوخن

... منک زاب مشچ هکنیا یب ؛

هک مدرک سح ار وتپ یمرن و ینیگنس دعب یا هظحل
ار مدوخ یمک ... دزادنیب میاه هناش یور تشاد یعس

دچیپب منت رود ار وتپ دناوتب ات مداد هلصاف راوید زا
... متشاد زاین شدوجو هب یباسح هک

؟ ینکیمن ماگن ارچ -

، مدرک یم سح ما هناچ ریز ار شیاه تسد یامرگ
... دندوبن ما هناچ ناشفده اما

... دندرشفیم دوخ نایم ار DONYAIEوتپ
M
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... ایتوت -
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رگید سک چیه هن وا هن . مدادن ار شباوج مه زاب
... دمهفب ار مسرت تسناوت DONYAIEیمن
M
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... مدوب هدش عابشا ندشن هتساوخ ِدرد زا دیاش
رگید ، اه جنر زا رذگ و دایز یاه نیرمت زا دعب دیاش
لیلد نیا اما . متشادن یندش هتساوخ چیه هب یزاین

مشوخ و مسرتن ندشن هتساوخ زا هک دش یمن
ژه یوب ... مهاوخن ار ندش هتساوخ ای ... دیایب

... دشاب وا عوضوم

... نک ماگن ؟ ینکیم یروجنیا ارچ -

... دنازرل یم ار ملد شیادص هنادرم سامتلا

ات داد ناکت و درشف ار دوب شتشم نایم هک ییوتپ
: دروایب مدوخ هب ار نم

... ایتوت نک ماگن -

: مدیلا ن

... مسرت یم -

نآ رد و مونشب ار شیادص ات دشک لوط یا DONYAIEهظحل
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سح ار ما هناش رود وتپ ندش لش متسناوت هظحل
نانیمطا مه ؛ تشگرب لبق تلا ح هب دوز اما ... منک

... وتپ ِبوخ یاگنت مه و شیادص

؟ یسرت یم نم زا -

هابتشا ... تهب ایند ایند و تشاد راکنا مه شلا وس
... ارم دوب هدیمهف

سمل ؛ دندوبن ینتفگ اه فرح یضعب ... مداد ناکت رس
... دندوب یندش

؟ ایتوت تشیپ متسس و رابتعا یب ردقنیا -

... مداد ناکت رس مه زاب

مسرت یم مدوخ زا هک مدنامهف یم وا هب دیاب روطچ
هتسناوتن زونه هک یدب یاه الق خا زا ... وا زا هن

زونه هک مدنامهف یم روطچ . منک ناشح ال صا مدوب
یب و نییاپ سفن هب دامتعا نآ زا ییاه همتت

یم الن وج مدوجو رد زونه هدنهد رازآ یدامتعا
. DONYAIEدهد
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یچ همه مدآ هی منودیم هچ ای ؟ ما هچب نم هگم -

لماک مهوت مشاب هتشاد راظتنا هک روصق یب و مومت
یلا خ اج وت یاهابتشا ندینش اب هشاب رارق و یشاب

؟ مدب

میاه تسد یور نانچمه هک شیاه تسد یور رس
... متشاذگ دوب

... تسین نیا عوضوم -

... نزب فرح و نک دنلب وترس -

: مدرک دنلب رس

ال خا یرس هی و نم عوضوم ... یتسین وت عوضوم -

... مدنگ یاق

یچ ممهف یمن یروج نیا ... نک زاب متامشچ -

مارب تابل زا رتشیب تامشچ مدرک تداع نم ... یگیم
... DONYAIEنگب
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... نم یارب دوب یهاک ناج رارصا هچ

: درک شزاون ار میاه تشگنا

یم یچ زا منود یمن ... نم زیزع نک زاب وتامشچ -

... اما ، یسرت

سفن یادص و مره نم و درک ثکم یا هظحل
... مدرک سح ار شقیمع

وت زا رتروسج و رت عاجش ینز مرمع وت نم -

یراک لوا نیمه ، یسرت یم هک یچ ره زا ... مدیدن
وت و نم نیب یزیچ هرارق هگا ... وش ور هب ور شاهاب

یشب ور هب ور شاهاب راک لوا نیمه ، هزادنب یدرس
ح ره هب ، هشاب هتشاد دوجو یزیچ هگا نوچ ... هرتهب
وت فرط زا هچ ... هدیم نوشن وشدوخ دوز ای رید لا

... نم فرط زا هچ ،

... ور وت نم ... مدب تسد زا ور وت ماوخ یمن نم -

... مدیزگ بل

سفن بوخ یامرگ و دنابسچ میناشیپ هب یناشیپ
DONYAIE
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: دیشخب میاه بل هب ار شیاه

... وتلمج نک شمومت ؟ مزیزع یچ وت -

هب ار " مراد تتسود " مدوب هتفگ وا هب شیپ یتعاس
و هداس یا هلمج هلمج نیا هک ، درواین نابز هب یتحار
... دروآ یم شدوخ اب بقاوع یرازه و تسین کبس

بشما یشکب ونم یاوخیم ؟ ینکیم ضغب یه ارچ -

؟ وت

... مدوب هتخیرن یکشا .. مدوب هدزن یفرح هک نم
دوجو هب یپ روطچ ... مدوب هدادن ورف ار مضغب یتح

؟ دوب هدرب یتنعل ضغب نآ

... دش رت گرزب مضغب

... دوب یمحر یب مدآ حور ندرک شزاون روط نیا
یقافتا یلا صو نآ سپ رد دوب رارق رگا ؛ دوب DONYAIEهانگ

M
AM

NOE



... دتفین
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؟ ما هدرک جاودزا ال بق هکنیا ؟ دوبن مهم شیارب اعقاو
یم ، ضامغا لا س دنچ اب هک لهاتم درم کی اب مه نآ
کچوک لا س هس ود اتیاهن ای نس مه یرتخد تسناوت

؟ دشاب هتشاد نم زا رت
DONYAIE
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هب هتشغآ ار شیادص راب نیا ، دش راد همادا هک مسرت
: مدینش نیریش یمشخ و مغ

وت هک هدز رس نم زا یتکرح هچ ؟ مدرک راک یچ نم -

هتفگ یک ؟ ناه یدب تسد زا ونم هرارق ینکیم رکف
؟ هتفیب قافتا نیا هرارق

... نم -

: داد منت هب یمرن ناکت

زا رتشیب ... نم اب نزب فرح تسرد نک زاب وتامشچ -

ماشچ وت ... هنکیم ملخ هراد تاتکرح نیا تافرح
؟ وت ینارگن یچ زا ... نزب وتفرح و نک هاگن

... مدرک زاب مشچ و مدیشک یقیمع سفن

نایم یزیچ یگف کال و هدنزوس ِینارگن رورک زج
... دوبن شیاه مشچ

هک دوب نیا لثم تسرد ، منزب متساوخ یم هک یفرح
شتآ ار تییاراد نیرت شزرااب و نیرتزیزع یهاوخب

... DONYAIEینزب
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لثم یمدآ اب تقو چیه دیاش ، مدوب وت یاج هگا نم -

... مدنوم یمن مدوخ

مشچ هب ندرک هاگن هریخ و توکس یتخل زا دعب
یور ار نآ و درک اهر ار میاه تسد زا یکی ، میاه
... تشاذگ تخوس یم امرس زا هک یا هنوگ

اب و ریگن میمصت نم یاج هب افطل ... یتسین یلو -

تدوخ هک یتواضق اب و یتفرگ تدوخ هک یمیمصت
هک یتمسق ... نکن هیبنت وتدوخ ، نم یاج هب یدرک
ای بوخ ... مدوخ هدهع هب راذب ور هنم هب طوبرم

... هراد وشدوخ بلق و هاگن یسک ره ... وشمه ... دب

یزیچ نیرتابیز و نیرت مرگ نامگ یب ... شیاه مشچ
... دندیشخرد یم بش زا هظحل نیا رد هک دندوب
و دوب ندمتم یمشخ زا یشان ناشیامرگ رگا یتح
زا اال متحا هک ییاه گر یخرس لصاح ناش DONYAIEییابیز
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... دندوب شریخا یاه ندرکراک دایز و یباوخ مک رس

؟ مدرک جاودزا ال بق تسین مهم تارب یگیم یراد -

: داد ناکت رس

جاودزا ... همهم میلیخ ... همهم ... تسین مهم مگیمن -

یازور نوا نس وت منوا ... تسین یا هداس هلوقم
وت نم زج یسک منک وشرکف منوت یمن ... همهم ... وت
هشاب هدش ینوا شلا ح و هشاب هدرک هاگن امشچ نیا

... هشیم نوشهب ندرک هاگن اب نم لا ح هک

شزاون اب و تسشن ما هنوگ یور شتسش تشگنا
منک لمحت منوت یمن : تفر میاه بل ات نشخ یمک
مشچ هب ... هشاب هدرک بلط ور ییابیز همه نیا سک
ما هنیس یور وتپ یور زا شتسد و درک هاگن میاه

: تسشن

دنت نم زج یسک هساو بلق نیا منک لوبق هتخس -

... هشاب DONYAIEهدز
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هشب ثعاب هک تسین مهم یردقنوا ال وا ! ایتوت اما -

یتقو ، امود ... هنک رظن فرص تقشع زا مبلق یا هرذ
اب دانع رطاخ هب تدوخ لوق هب و ، هدوب نس نوا وت
شزا رذگدوز هابتشا هی ناونع هب هشیم ثعاب ، هیقب
منود یم لقادح ... درکن رکف شهب و دیشوپ مشچ
... تسین راک رد یبیقر و راد هشیر قشع هی هک

مبلق هتشذگ زا یشخب دروم رد دز یم هک یفرح
اما ... یوحن ره هب ؛ دوب هدش لح هک درک یم قدص
سفن ... دوب رضاح و یح هتشذگ نآ زا یرگید شخب

مشچ نایم مینادن هک میدوبن هچب و دیشک یم
... دنز یم ودود یا هتساوخ هچ و یفده هچ شیاه

؟ رایناز -

... دز میاه مشچ نایم یتشگ

... رایناز -

هاگن ار نامسآ نامرس باالی زا و دیشک یدنلب سفن
... DONYAIEدرک
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یچ همه و پیت شوخ یدایز ... دایمن مشوخ شزا -

... دایم رظن هب مومت

: داد میاه مشچ هب ار شهاگن هرابود

هتفیش یدایز ... دایمن مشوخ مأوت هب شهاگن زا -
... تس

ما هنوگ دنب و درک اهر ار متسد مه شرگید تسد
: دش

هک منودیم ... دوب رایناز ، نم تمس یدموا یتقو اما -

مسانشیم یردقنوا مه ور وت ... دوب مش هتفیش هاگن
ینودیم هک منودب و ینودب هک یتسه زیت یردقنوا و

االن وت انیا همه دوجو اب یلو ... هتنودرگرس ردقچ
هدوب شقشاع یزور هی هگا یتح ... نوا هن ینم رانک

، قشع هن و قشع مهوت مراذیم وشمسا نم هک یشاب
، یدرک مه هق عال زاربا شهب یزور هکنیا دوجو اب و

هن و هشیم باسح بیقر هن نم یارب رایناز مزاب
... DONYAIEدیدهت

M
AM

NOE



ریز دنچ ره ، ردام و ردپ هیاس یب یدرم ؟ دش یم
دشاب هدش گرزب شنایفارطا تبحم زا ییایند هیاس

... دنک رکف گرزب ؟ دشاب گرزب ردق نیا و

ییاج رگا نم رظن زا ... مگب تهب ور یزیچ هی راذب -

اجنوا ، تشاد دوجو یبیقر ای دیدهت قشع هی یارب
کال اجنوا مرظن هب ال صا ... تسین شاج رس یزیچ هی
کی طقف قشع ... هطلغ قشع هملک زا ندرک هدافتسا
و سرت ای یلدود رگا ... هتفیم قافتا رفن کی اب ، راب

یارب نم رظن زا هیضق نوا ، هراد دوجو یدیدهت
نیا تهب حاال و ... هشب هتسب شدنورپ دیاب هشیمه
عوضوم نیا نارگن تسین مز ال هک مدیم ور نانیمطا

لح بیقر عوضوم نم یارب هک هتقو یلیخ ... یشاب
تتمس زگره ، مدرکیم سح یبیقر رگا هک ... تسدش

... مدمویمن

و تشگ میاه مشچ نایم شیاه فرح ریثات لا بند
: تخادنا باال ار شیوربا کت DONYAIEدعب
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و مدوخ زا منم اما ... هباذج یدایز رایناز هتسرد -

... ملد زیزع منئمطم مهاگیاج

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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زرط ... مدیدنخ شا هدش ماغدا یدج و یخوش DONYAIEهب
M
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... دید یم ابیز ار قشع ؛ دوب ینتشاد تسود شرکف
و قشع هرابرد هک دشن تصرف زگره نم یارب اما
مدیبنج مدوخ هب ات ؛ منک رکف تسرد نتشاد تسود

مه زا ار تسار و پچ تسد مناوتب هکنیا زا لبق و
شمسا هک مدش راتفرگ یتبیصم یوت ، مهد صیخشت

زا دعب ... قشع زج یزیچ ره شتیهام و دوب قشع
شتاقتشم و تاقلعتم و هملک نیا زا نانچ مه نآ

متساوخن مدوخ هک مدوب هدیسرت و یرارف
رظن هب راک نیرت تسرد شندرک نامتک ؛ شمسانشب

... دمآ یم

... دش رپ رپ هتفکشن ما هدنخ ، دمآ مدای هک یزیچ اب
زیچ تیناسنا و تیصخش و دوب زیچ کی قشع

هک یمدآ هب متسناوت یمن زگره نم دوخ ... یرگید
نیریاس یارب شدوخ رد ینابرهم و تفوطع یمک

... منک هیکت ، DONYAIEتشادن
M
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یزیچ هی مزونه اما ... تسرد شمه یتفگ هک انیا -

... ینود یمن هک تسه

... تخاب گنر مه وا هدنخ

نم اهنت هراتس یب نامسآ نیا فقس ریز بشما اعطق
... میتشاد یم هگن هدنز ار بشما هک میدوبن اردص و

نامتاهابتشا هب اردص و نم ... دنام یم رادیب مه وا
رد یپ نم هک ییاه هبرض هب ... وا و میدرکیم رکف
... مدوب هدرک دراو شیاهرواب هب هفقو یب و یپ

تشاد دوجو رگا یزیچ ؛ تفگ یم تسار وا مه دیاش
سرت اب دیاب ... داد یم ناشن ار شدوخ دوز ای رید ،

هکنآ زا لبق ... مدش یم ور هب ور رتدوز هچ ره میاه
... دننک مامت و دنروخب ار محور

: مدز لز شیاه مشچ هب نتفگ عقوم راب نیا سپ

هک متسنودیم ، مدرک یم جاودزا شاهاب یتقو -

... DONYAIEهلهاتم
M
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ار شا یراددوخ تسناوتن هک ردق نآ ؛ دش هکوش
... دنک ظفح

لش شیاه تسد و دندیزرل هقدح رد شیاه مشچ
.و دندروخ رس نم یوناز و اه تسد یور زا و دندش

ناس هب هک دوب ما هتشذگ زا هطقن نامه نیا اقیقد
نوچ ارم و دوب هدنام میولگ رود لش یراد بانط
یم هن ؛ دوب هتشاد هگن قلعم اوه یور گنوآ کی

... درک یم میاهر هن و تشک

ار شدوخ دناوتب هک دوب نآ زا رت یراک هبرض راب نیا
... دنک روج و عمج

شقح رب ِندش هکوش هب و وا هب ، مدز هک یدنخزوپ
هدش راودیما یا هظحل یارب هک دوب مدوخ هب . دوبن

تاروصت خالف رب یزیچ تسا رارق هک مدوب
. منیبب ار مکانسرت

یوت هک یا هرفح نآ یاشامت زا دش یم یلا خ ملد
و مداد مدوخ هب یناکت . دوب هدش ادیپ شیاه مشچ

DONYAIE
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دوب هدینش هک یا هلمج ریگرد ردق نا وا و . مدش دنلب
... دنک یراک تسناوتن مه دیاش ، تساوخن هک دوب ،

یاهاپ یولج ما هناش یور زا هک ییوتپ هب هجوت یب
ات و دندیرل یم هک ییاه هناش هب هجوت یب و داتفا وا

هرابود و متشگرب ، دندش یم کیدزن مه هب نکمم دح
بش یاهتنا یب و گرزب یکیرات نامهم ار میاه مشچ

. مدرک

... دوب هدش یلا خ هراب کی هب یبیجع لکش هب ناهج
رس یب مدوب هتفگ ... یدیماان زا مدوب هدش رپ نم و
هک دوب نیا تیعقاو اما ... دورب فرح یب و ادص و

... و دشاب هاتوک ردق نیا نام هصق متشادن تسود
... خلت

نیا یارب ار مدوخ رگم ؟ متشاد یراظتنا هچ بخ
وا یاج اهراب ار مدوخ رگم ؟ مدوب هدرکن هدامآ هظحل

شیپ ار نیا زا رتدب یاه لمعلا سکع و هتشاذگن
یدیماان و تهب کی طقف هک نیا ؟ مدوب هدرکن ینیب

نکمم هک یلمعلا سکع زا رتمک ربارب نارازه و DONYAIEدوب
M
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نم ... مهد ناشن مدوخ لثم یمدآ هب نم دوخ دوب
، مدوب هدشن بکترم ار هابتشا نیا مدوخ رگا اعطق

یم هنعط و تتامش داب ریز ار مدوخ لثم ینز
... دگل و تشم دیاش یتح ... مدرب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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، رنک یم مگ هار راگنا ، مدرب یم ورف هک یمد ره
DONYAIE
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نآ یروآدای . دمآ یم رد تخس مسفن . تشگرب عقوم
هرود مدوخ اب ار اه نآ راب رازه رگا یتح ، اهزور

... دوب درد یعقاو یانعم میارب مشاب هدرک

نیتم شنکاو سدح تسین تخس تارب اعطق بخ -

قطنم ... ندروآ لیلد ... ندز فرح ... دیعس هتبلا و
خلت یاه هبرجت هصق ود ره ... ندرک اوعد ... ندروآ
یب رطاخ هب روطچ هک ندرک فیرعت مارب ونوشدوخ
، زاب اب زاب ، رتوبک اب رتوبک ناتساد نوا هب یهجوت
نتفگ ... تسین مجاودزا نس نتفگ ... ندروخ تسکش

هگن تسد تدم هی لقادح و مینابصع
هسرب هچ ، متشادن شوگ ازور نوا نم ... اما ... مراد
ِروبص نیتم نوا یتح ... روعش و لقع و مهف هب

دنلب مور تسد هک مدنوسر ییاج هب ور مورآ هشیمه
... درک

: مدرک یخلت هدنخ
DONYAIE
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یم ات ... امشوگ رد دز هدیشک هی ینک رکف هک هن -

درک مسبح قاتا وت زور دنچ ات مدعب ... ونم دز مدروخ
یا هلمح ره روطچ مدوب دلب نم اما ... مش مدآ هکلب

ردقنوا قاتا نوا وت ... منک لیدبت هلمحدض هی هب ور
ور دروایم مارب هک ییاهاذغ ردق نوا و مدنوم
نوشن نوشهب و مدش ناتسرامیب یهار ات مدروخن
هداوناخ ... منوم یم اشاس یاپ نوج یاپ ات هک مداد
نوشرسپ جاودزا قفاوم مانوا ... ندوبن یضار منوا

زا و هرتکچوک شدوخ زا لا س هدزنوش هک یسک اب
وت هک تسه باحاص و رس یب مه یردقنوا اضق
مدعب و هشب انشآ شاباب نس مه یکی اب ینومهم

دموا ییاهنت ... ندوبن ، هنک یراگتساوخ شزا
همقر چیه تفگ ... هدش قشاع تفگ ... یراگتساوخ
و درک یم رارصا نوا یچ ره ... هنز یمن ومدیق
یم مناشوخ شوخ رتشیب نم ، راکنا نم هداوناخ
راب ره اب دوب هدنوکش رایناز هک یرورغ ... دش
رتشیب شندینش در باوج و نومنوخ هب شندموا
ینتشادن تسود سح نوا راگنا ... دش یم DONYAIEمیمرت
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میمرت رتشیب شرارصا و تمواقم همه نوا اب ، مندوب
... تشذگ یراگتساوخ و ندز فرح زا راک ... دش یم
وت ... یزاب تیاکش و تیاکش ... طسو دموا روز یاپ

هک دوب دیعس و نیتم یاندز اپ و تسد نیمه
هناوید هملک یعقاو یانعم هب ... هلهاتم ندیمهف
هتسشن اشاس دالی و درد یاپ هک نم اما ... ندش

نوا اب هراد ور یخلت یگدنز هچ متسنود یم ، مدوب
جاودزا شاهاب شاباب روز هب هک هنورذگیم رتخد
هقبط رطاخ هب هک یا هرز الد وف ردام ... هدرک

ور ارس باال اقآ یادا رتشیب شداوناخ رت باال یعامتجا
شلوا زا مدوخ نم ... یگدنز نز هی ات دروآ یم رد
اشاس زا هک مدوب نم نیا و هلهاتم متسنود یم
یم ... هگن یزیچ ما هداوناخ هب مدوب هتساوخ

شق طال دوب رارق ... هرادن تسود ونز نوا متسنود
نم هکنیا زا لبق ... تشادن نم هب یطبر نیا و هدب
ونیا دالش و درد نویم ، مدب جاودزا داهنشیپ شهب
یمن هگید و هشب ادج شزا هراد تسود هک دوب هتفگ
نوا هب مدرم فرح رطاخ هب و شاباب روز هب DONYAIEداوخ
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یتح ... دوبن نز نوا اب شلد ... هدب همادا یگدنز
... ییادج یارب دوب هدرک ممادقا

: متخادنا هناش

یمن هک ، دوب ینارحب ردقنوا معاضوا نم اما -

دوب یزیچ نومه نوا . منک ربص عقوم نوا ات متسنوت
زا ههرب نوا وت نم و درک یم رپ ور نم یاه ِء خال هک

تعاس راهچ و تسیب هک متشاد یدیدش زاین نامز
... هنک تیامح مزا و مهب هبسچب ور زور هنابش

مناهد زا هک یقیقر راخب و متفرگ نامسآ هب رس
: مدرک لا بند ار دش یم جراخ

یاپ تفگ ... مرب منم تفگ ... شنز ندید تفر نیتم -

یارب یبوخ یافرح تفگ ... منیشب منوا یافرح
... هراد ندینش

: مداد ناکت DONYAIEرس
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مرخ و مدوبن میقتسم یطارس چیه هب نم ... هن اما -

مدآ نیرت سدقم اشاس ... دوب چالق اپ اتراهچ ره زا
... تشاد تسود ونم هک یسک اهنت ... دوب نیمز یور
زا هک یسک اهنت ، همه زا رت مهم و ... متشاد شتسود

راکهانگ همه ... مدوب هدید تقادص شزا شلوا لوا
و مدوب هدروخ هبرض مردام زا هک ییایند وت ... ندوب

یمن ، دوب هتساوخن ونم مردپ و مدوب هدینش غورد
وت گرزب عفنیذ هی هک منک دامتعا ینز هب متسنوت
سک چیه ، سک چیه ... دوب اشاس و نم یارجام

هریگب ندرگ ور هانگ شودخم یاه هطبار وت دمویمن
... ندرک بارخ وزیچ همه هک مدوب نم نیا هگب و
یارب نم و یرگید ندرگ نتخادن یم ور ریصقت همه
نوا یافرح ندینش هب یزاین عوضوم نیا ندیمهف
هزادنا هب نم ... متشادن اشاس دوخ هداوناخ ای نز

هب طقف امدآ منودب هک مدوب هدرک بسک هبرجت یفاک
... ننز یم فرح نوشدوخ عفن
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رارق یب ِدوخ هب یدنخزوپ و مدرک یا هیناثدنچ ثکم
: مدز میاهزور نآ مهفن نابز و یصاع و

ع ینعی ... متخادنا ملق زا وزیچ هی طسو نیا طقف -

نم هب هک یا هق عال و اشاس تمس هب مششک و هق ال
مدوب هدید لوا زا هک یتقادص هتبلا و داد یم نوشن
مه اشاس هک منکن رکف نیا هب زگره دش ثعاب ، شزا
و تسین انثتسم هدئاق نیا زا و هیقب لثم هناسنا هی
ور ییازیچ هی شیگدنز ندرک فیرعت وت هنکمم منوا

قارغا ییازیچ هی درومرد ای هشاب هتخادنا ملق زا
و لهات یارجام ندرک فیرعت اب نوا ... هشاب هدرک
نم یارب ، هشاب ام نیب یا هطبار هکنیا یب ، شیگدنز

... تقادص سیدنت هب دوب هدش لیدبت

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: منک یم هزات سفن

هی شنتشگرب و شندشن سویام راب ره اب یفرط زا -

وشاپ اج و دوب هدز ، دوب هدیبوک هک یخیم هب شکچ
کتک هک یسک اهنت ... دوب هدرک رت تفس نم شیپ

کتک دیعس زا ... دروخ منوا ... مدوبن نم دوب هدروخ
هنک دنلب دیعس ور تسد هکنیا یب مدید نم و دروخ
غامد و نهد اب مرخآ و دروخ کتک یباسح و داسیاو
... هدرگیم رب هک تفگ و دز نم هب دنخبل هی ینوخ
یم تالش رتشیب هیقب یچ ره ات دوب یفاک انیمه

، مش یم بکترم مراد هک یهابتشا هجوتم ونم ندرک
... ندوب نوا اب یارب مشب رترصم نم ، DONYAIEننکب
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یدایص یارب اهزور نآ زا ندز فرح مدرک یم رکف
زا مدرک یم سح ، مدرک یم شهاگن تقو ره هک

و اقو اب و نیگنس ردق نیمه شندمآ ایند هب لوا زور
تخس ... مدرک یم هابتشا ؛ دشاب تخس ، هدوب مهف اب
نا ندرک هرود دوب ندنک ناج یعقاو یانعم ... دوبن

... وا دزن اهزور

هک ییاهراک روصت زا و متفرگ نامسآ هب رس هرابود
... مدرک نامسآ هب ور یلصاتسم هدنخ مدوب هدرک

: میوگن دش یم شاک

باال ، مینک رارف هگا تفگ ... مدرک رارف شاهاب مشرخآ -

و مگ تدم هی تفگ ... ندب نت نشیم روبجم هرخ
یم ور هگیدمه اعقاو نمهفیم مانوا ... میشیم روگ
نیدلا و مه و نوا نز مه ... نایم هاتوک و مییاوخ

و اشاس رس زا تسد نز نوا مه یروط نیا ... نم
یم رب فرخزم یگدنز نوا نتشاد هگن یارب ال قت
یم لوبق وجاودزا نیا نم نیدلا و مه و تشاد
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وا یم هاتوک ، هدش هک منوشوربآ سرت زا ... ندرک
یرج دح هچ ات هک ینزب سدح ینوت یم ... ندم
شزا متشاد هک یزیچ هب ندیسر یارب مدوب هدش

؟ مدش یم عنم

یم رس هب یلا ح هچ رد منیبن ات مدناخرچ یمن رس
رد روطچ دنیبب میاه مشچ ین ین رد ادابم ات ... درب
... ما هدش ناشبکترم هک ییاهراک زا منکشیم مدوخ

هدرک ما هتسخ ، ندز فرح سفن کی و ولگ یکشخ
تفر یم رتولج ردقچ ره هک یا هتفشآ نهذ و .. دوب

... اهتنا هب ؛ دیسر یم رتمک ، درک یم هرود رتشیب و
درد همه نآ یارب ینایاپ راگنا .... اهدرد نایاپ طخ هب
هک ، مبلق اب اهنت هن حاال هملک یعقاو یانعم هب . دوبن
ره زا یراع ال ماک یدرد . مدیشک یم درد مه مزغم
ندش یش ال تم هب ور محور . ینامسج تیهام هنوگ

. تفر یم
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مدرکیم رکف ... ار مدوخ ؛ ما هدیشخب مدرک یم رکف
هظحل نآ رد هک یدرد اما . ما هدرک رذگ اهزور نآ زا
هدرک شومارف طقف ، ممهفب دش ثعاب مدیشک یم

کیرات و نیرت سرتسد لباق ریغ هب ار اهزور نآ ... ما
هنرگو ... شمنیبن ات ما هداتسرف منهذ هشوگ نیرت

زا مدرک یم سح هک ، مدیشک یم هک یدرد همه نیا
یم شلمحت مراد رت تخس اهزور نامه دوخ هبرجت

... تشادن یرگید هیجوت ، منک

دقع نآ و رارف نآ زا دعب یایتوت دای یتقو صوصخب
هب هرابکی هب بش نآ روطچ هک . مدیسر یم ییاذک
حاال بخ " دوب هدیسرپ شدوخ زا و هدمآ شدوخ

... مدوب هدش رادیب رید ردقچ ؟"... یچ

نم یارب ... اتسور هی فارطا وت ال، یو هی یوت میتفر -

هدیسر ما هتساوخ هب ... دوب هدش مومت زیچ همه
هب ... مدوب هدنوزوس شنودلا خاهیف ات ونیتم ... مدوب
یاپ ات هک مراد ور یسک منم هک مدوب هدرک تباث همه

هدنوشن یسرک هب ومفرح ... هسیاو ماپ هب DONYAIEنوج
M
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... اما ... دوب هدش مومت ... مدوب

حاال بخ " نآ یارب هک اه تقو نامه لثم تسرد
خ تاملک زا هراب کی هب ، مدوب هتفاین یباوج ؟" یچ

... ما هدش یلا
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: متخود رهش هطقن نیرترود و نیرت کیرات هب مشچ

مرواب ممدوخ منک یم هاگن هتشذگ هب هک یهاگ -

همه اما ... مشاب هدرک نم وراراک نوا همه هک هشیمن
ور هلب هک یا هظحل وت تسرد و ... مدرک ور اراک نوا
وت نم ... مدرک راک یچ هک مدیمهف هزات راگنا ، متفگ
هبطخ نوا تشاد هک دقاع ... مدوب هداتفا مدوخ هلت
یم ور مدیمهف یمن شزا یچ چیه هک ور ین ال وط
هاگن هنوخ رتفد نوا هداس هنییآ وت ومدوخ ، دنوخ

حاال یتفرگ متماقتنا بخ متفگ مدوخ هب و مدرک
نومه وت تسرد اما ... هشیمن ترواب اال متحا ... ؟ یچ
تسرد ... مدش گرزب لا س رازه هزادنا هب راگنا هظحل
هرارق حاال بخ " متفگ م هنییآ یوت ِدوخ هب هک یتقو
؟"... هیچ نیا زا دعب یارب تمانرب ؟ ینک راک یچ
ات طقف نم ؟ منک راک یچ شدعب دوب رارق اعقاو
هدرکن رکف یتح شدعب هب ... مدوب دلب وشاجنیمه

اب منیا زا دعب هدنیآ دروم رد یا هدیا چیه ... DONYAIEمدوب
M

AM
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ندنوزچ طقف جاودزا زا مفده ... متشادن اشاس
نوا هب ندیسر یارب طقف نم ... ارهاظ دوب مداونوخ

شدعب یارب ... مدوب هدرک نایغط همه نوا هطقن
اال متحا هک یتقو یارب ... متشادن یا همانرب چیه

متساوخ یم هک یزیچ هب ... نوا و مدوب نم طقف
هدرک ور متساوخ یم هک یراک ... مدوب هدیسر

هب .. مدوب هدئوزوس شنودلا خ اهیف ات ونیتم ... مدوب
ایند نیا وت میکی هک دوب هدرک تباث شامدآ و ایند

هب هرضاح و هسیم یاو نم یاپ شرخآ ات هک تسه
اما ... هنک بارخ وشرس تشپ پالی همه مرطاخ

و رترارق یب یتح ... مدوبن مورآ ... مدوبن لا حشوخ
اشاس ... اما نم سکعرب ... مدوب لبق زا رت هدیسرت

دز یم فرح دنلب یادص اب ... تخانش یمن اپ زا رس
شتسود ... دوب شوخرس ... دیدنخ یم لد هت زا و
تسرد یزیچ هی ... دوب مک یزیچ هی ... اما متشاد

زا ... مدرک یم شسح اما ، یچ متسنودیمن ... دوبن
لوغشم ردقنوا منهذ اهتنم ... امدرک یم شسح ملوا

هب هکیت هی نیا ال صا هک دوب هگید یاهاتراهچ اتودود
DONYAIE
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هی وت میتفر و تفرگ ومتسد اشاس ... دمویمن مشچ
اجنوا تدم هی تفگ یم ... اتسور هی فارطا وت ال یو
هتفه کی طقف و ... هتفیب بایسآ زا ابآ ات مینومیم

و ملق هساو ملد ... هرب رس نم هلصوح ات دوب یفاک
هک یدرگاش ات ود هساو ملد نم ... هشب گنت مبکرم

ات مدوب هتفرگ کیچوک یرنه هسسوم هی یوت اریخا
گنت رتشیب ایند همه زا ، مدب نوشدای یسیونشوخ

، یراویدراهچ هی وت ندش سبح مدآ نم ... دوب هدش
... مدوبن گنشق و سکول ردقچ ره و گرزب دنچ ره

یانوبایخ وت متساوخ یم ... متساوخ یم یدازآ نم
الی هب ال زا ور یگدنز یوب و منزب مدق رهش نییاپ

... منک سح هعماج فک مدرم یاهودب ودب

تسرد و مدوب هدرک اطخ نم یرآ . مدرک توکس
هدیمهف ، دوب هتسشن قرع هب مدنت بت هک یا هظحل
مدوب هتشاذگن زگره هک ینم ... ما هدرک هچ مدوب

یاهاوعد نایم هن و اه یخوش نایم هن ، DONYAIEاردص
M
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مدوب هتشاذگن ... دیوگب روز نم هب نامروآ ماسرس
هتشاذگن هک ینم ... دنک داب ندرگ گر میارب روهام

ارم ، مندوب رتخد فرص هب هچوک یاهرسپ مدوب
نازیوآ درم کی زا ... دنهدن هار ناشلا بتوف میت نایم

مدوب هدرک هابتشا ... منک تباث ار مدوخ ات مدوب هدش
... اما

یمن هک یهاگن اب و دوب هداتسیا اپ رس ... متشگرب
... متساوخ یمن ... درک یم مهاگن شمناوخب مسناوت

... مناوهب ار شهاگن متساوخ یمن رگید

نم هک دوب هتخادنا مدای میاهزور نآ لا وحا یروآدای
نیرتهب نم ... مراد زاین مدوخ هب ، یسکره زا رتشیب

... مدوب مدوخ یگدنز مدآ

... مدز لز شیاه مشچ هب

هدرک جاودزا لهاتم درم هی اب ... مدوب هدرک هابتشا -DONYAIE
M
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یمن وراک نیا ... شریز منزب دوبن رارق ... مدوب
... شوم خاروس هی وت ندش میاق اب هن اما ... مدرک
مدرک یم هاگن ایند همه مشچ وت فاص و متفر یم
راک هک حاال متفگ ... مدرک راک یچ هک متفگ یم و

تسد زا یراک هگید ... میدرگرب میدرک ونومدوخ
میتسنوت بوخ مشاج نیمه ات متفگ ... دایمنرب یسک

... میدنبب ودیعس و نیتم یاتسد

: مهد یم سارت ظفاحم راوید هب ار ما هیکت

الی یو نومه وت ... دوبن ملا وع نیا وت نوا اما -

مشچ زا لا وما زا مدیمهف اهدعب هک یرتم دصدنچ
شارب و دوب شوخ ، هشنزردپ هدش شومارف و هداتفا

... شرمع رخآ ات یتح ... هنومب اجنوا ردقچ دوبن مهم
تساوخیم و ... دوب یفاک شارب تشاد ونم هک نیمه

وت ... هنک یقشاع و هنومب اج نومه ، تسایند ایند ات
هنوهب شدوخ لوق هب ای ، نم یافرح همه باوج

و زیر ملق ات دنچ اب و تفر زور هی منم DONYAIEیایپاریگ
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ات هک یمدآ ... تشگرب هگرب و بکرم عاونا و تشرد
ونم منت الی ولس زا رتهب یتح مدرک یم سح زورید

یب ات تشگرب بکرم و ملق اب و تفر ، همهفیم
... هنک نومرد ومایرارق
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لد لد هکلب ... مایب هار شاهاب و مریگب مورآ هکلب -

... زا هکلب ... منیبب مدوخ یارب وشاندرک

نیا نتفگ عقوم دوبن اور ؛ مدیشک ریز هب ار مهاگن
منک هاگن شیاه مشچ هب ، اه تمسق

... مدب شلد هب لد و مرن رد شتسد ریز زا -

: مدرک دنلب رس هرابود و مداد نامز مدوخ هب یمک

جاودزا نم ... مدوب هدرکن جاودزا نیا یارب نم اما -

... مشاب مدوخ تسود نیرتهب شیپ هک مدوب هدرک
ملد ... دیمهف یم ونم و تشاد متسود هک یسک شیپ

هدرک یراک نوماهنت یاتود ره یارب دوب هتساوخ
اهر نومایگدنز تبکن نوا زا نومودره و مشاب

نم و دوب یا هگید یداو وت مادم نوا اما ... میشب
ای ، دوب هدش یروط نیا عقوم نوا هزات منود یمن
یلو ... وشاراتفر نیا مدوب هدیدن هک مدوب نم نیا

... DONYAIEبخ
M
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: متخادنا هناش

، متشاد جاودزا نیا زا نم هک یفده و راظتنا دنچره -

هتساوخ نیا هک منک لوبق مدرک یعس اما ، دوبن نیا
شلوبق مدوخ هک هیجاودزا زا یشخب و لوقعم شا

اما ، مدوب هدرکن رکف شاجنیا هب هک دنچ ره ... مدرک
نیا یگدامآ اعقاو نم ... بخ اما ... دوب تیعقاو نیا

و دنت رهاظ ... متشادن ور ییوشانز یگدنز زا تمسق
یم ... دیرب یم بوخ منوبز ... متشاد یزیت

هزیاج اکل کل زا ور اه هچب ارهوش و انز ممتسنود
نم . متشادن وشیگدامآ چیه ، چیه اهتنم ... نریگ یمن

پال پوت هک مدوب هلا س هدجه هدفه هچب رسپ هی ال مع
هی اب دوب دموا و دوب هدرک لو نوبایخ وت وشیکیتس
نم . دوب هدرک جاودزا هلا س یا هدرخ و یس و درم

لثم مرمع وت راب هی ، ادخ یاضر ضحم یتح
ال هک مدوب هدرکن یزاب هلا خ نوماه هیاسمه یارتخد

بیکرت هی نم . مرایب رد ور نز هی یادا منوتب DONYAIEلقا
M
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مدوب نز هی یانومروه و اتیساسح و ندب زا هراوقدب
نامز شزا ... هچب رسپ هی هشیدنا و حور هفاضا هب

ییاتساوخرد هک مدیم قح شهب متفگ . متساوخ
یگدامآ نامز زا ههرب نوا وت متفگ اما . هشاب هتشاد

. درک لوبق ینوبز . مرادن ور یا هگید هزات قافتا چیه
... اما ... دموا هار ملد اب میزور ود یکی

... متسب مشچ

لا یخ هب یلک زا دعب هک دوب زور نیمهد تسرد -

هب و نم زا شبش ات حبص زا یاندیشک زان شدوخ
هگید . داد تسد زا وشتقاط هرخ باال ، ندیسرن هجیتن
ینعی نیا و ... دمویم باال شور نوا مک مک تشاد

هگا ، مدش یم دیدهت ییاج هگا نم ... نم فعض هطقن
هرارق مدر کیم رکف هگا ، درک یم یدنت ماهاب یسک

مدرک یم عورش اج نومه اقیقد ، مشب راداو یراک هب
مدوبن یا هچب نم . ندرک انش بآ تهج خالف رب هب

... مسرتب و مایب هاتوک ، مدید یرطخ ور عاضوا ات DONYAIEهک
M
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یم نوا . دوب بش نوا عورش اقیقد نیمه و
یم نم و هسرب شا هتساوخ هب روز هب تساوخ

... متشاذ یمن مه مدرم

. دوبن ششیپ یقیاقد لا وحا زا یربخ . مدروآ باال رس
رد شیاهوربا . دندوب رایشوه و کیراب شیاه مشچ

یدایز راشف شیاه بل و مه هب تلا ح نیرت کیدزن
. دننک یم دراو مه هب

فوطعم ار مهاگن مدرک یعس و متفرگ رت باال رس
ناشمه هب و هدرک ناشرد هجنپ داب هک منک شیاهوم

یم ترپ ار مساوح شیاه مشچ ؛ تخیر یم
... دندرک

هب تساوخ یم ، هدش روجره ... شرس هب دوب هدز -

متشاذ یمن ، مدرم یم رگا نم و ... هسرب شتساوخ
ریگرد ... هتفیب مارب شماوخ یمن هک یقافتا

... دز مکتک ... DONYAIEمیدش
M

AM
NOE



.. دوب هدمآ مدرد ؛ مدرک ثکم یا هظحل

ور هلا س هدجه سورع هزات هی دش یم هک ییاج ات -
... شتخادنا سفن زا و دز

لیام ما هناش تمس هب ار مرس و مدز دنخزوپ
... مدرک

هک مدروخ کتک یردقنوا هک دش نئمطم یتقو -

... لوا هنوخ رس تشگرب هرابود ، مایب هار شاهاب
... درک یم رکف هک مدوب یزیچ زا رت قترس نم یلو
ههام شرطاخ هب هک مینومه نم هک دوب هتفر شدای
و اشکمشک وت ... متخادنا سفن زا ور یتعامج ا

هنوخزپشآ طسو ومدوخ ، نومازیرگ و بیقعت
وشمب و ریز زور هد وت هک یا هنوخزپشآ ... مدید

شوقاچ نیرتگرزب هک متسنود یم و ... مدوب هتخانش
... هتنیباک یوشک مودک وت ،

: مداد شیاه مشچ هب هاگن هرابود

هگید زیچ چیه هن ... سرت رس زا هن ... دوب هابتشا هن -DONYAIE
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متساوخ و متفرگ میمصت لقع تحص لا مک رد ... یا
یارب و مداد یم نوج شارب زورید ات هک یمدآ
ومدوب هدرک هل ماپ ریز ور ایند همه ، شهب ندیسر

... مشکب

ات فدنز یم مرس هب هک یهاگ هک تسناد یم دیاب
... موش یم کانرطخ و هناوید دح هچ

... مدنارذگ رظن زا ار شتخس تروص

ات ... وقاچ اب ... شمدز ... مدرک شارب ممش تال همه -

وت ... درمن اما ... یراک و تردق رپ هشیم هک ییاجنوا
لا ح زا یتح هن و درم هن اما دش قرغ شدوخ نوخ
نوا ... منزب شهب هگید هبرض هی منوتب نم هک تفر
یمن رگا منود یمن ... رت هنووید نم ... دوب هنووید

گرزب یوقاچ نوا ربارب رد شدوخ زا تسنوت
هک همدای بوخ اما ... دش یم یچ ، هنک تبقارم

هی هک ردق نومه ... شمشکب هک متساوخ یم اعقاو
بش نوا ، مدوب هدرک تالش شهب ندیسر یارب زور

DONYAIE
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تین نوچ ... مدرک تالش شنتشک یارب ردق نومه
نم هکنیا یب ، هراذب اپ نم میرح هب هک دوب هدرک

... مشاب یضار
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رس تشپ ار یراک رپ زور . مدرک اهر ار مقیمع سفن
ار یگتسخ نیا ، محور یقمر یب و مدوب هتشاذگ
هتشذگ اب هک یقیاقد اما . دروآ یم ممشچ هب DONYAIEرتشیب
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محور و نت سر اعقاو ، مدوب هدرک مرن هجنپ و تسد
... دندوب هدیشک ار

لا ح ره هب ، مدوب یم یصاع و یوق مردقچ ره نم -

نیمه مسناش مدیاش .. نم زا رت یوق و دوب درم نوا
هب مشاب هدش مادعا دیاب االن اال متحا هنرگو ... دوب

... مرهوش لتق مرج

یتیخنس چیه هک مدز یا هملک نآ هب یرگید دنخزوپ
... تشادن نم اب

زا متسنوت روز هب مزاب ، دوب یمخز هکنیا دوجو اب -
نومه اب و متشادرب وشنیشام ... مرب رد شتسد

اب ماتنطیش ددم هب هک یا همین و هفصن تراهم
و هداج هب مدز ، مدوب هدروآ تسد هب اردص و روهام
مدرک یفرعم ومدوخ یسرزاب تسیا نیلوا وت تسرد

... ننک ربخ ونیتم هک متفگ و
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M

AM
NOE



.. ممدرک زاب هناش یاتسار رد ار اه تسد

هک ییوت یارب منوا ... تسین تخس مشرخآ سدح -

زا نم رس یاهوم هزادنا هب تلغش یاضتقا هب اال متحا
ومقی هک ینوناق یایریگرد ... یدینش اناتساد نیا

مینوشیپ یور شرهم هک یا هقباِسئوس و تفرگ
مه ور دروآ مرس مدآ نوا هک ییاتبیصم ... دروخ
مدیمهف ادعب هک ییاغورد زا ممیرذگب ... رانک میراذب

مبش نوا و هدوب داتعم اشاس هکنیا زا و ... مدینش هک
نوا یف تال هکنیا زا میرذگب ... هدوب داوم ریثات تحت

دوب هدموا رد نم تشپ هک یدیعس رس وندروخ وقاچ
... تشگرب و تفر گرم یاپ ات دیعس و دروآرد ،
نیتم ههام جنپ هچب ، نم رس هقدص هکنیا زا میرذگب
راد هچب تسنوتن تقو چیه هگید و درم شمکش وت

... مشخب یمن ومدوخ مرمع رخآ ات نم و هشب

اعطق ؛ مزادنا یم نوریب مناهد زا دنلب " فوه " کی
یمن ما هتسخ ردقنیا مه ندیود هفقو یب اه تعاس

... DONYAIEدرک
M
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اب ینودب ات نک زاب وتامشچ بخ یلو ، رذگب انیا زا -
هن زا رتشیب هک میا هنووید نومه نم ... یفرط یک

لهاتم درم هی اب و دز راوید و رد هب وشدوخ هام
همهفب ات دوب یفاک شارب زور هد طقف و هدرک جاودزا
شا هتسخلد قوشعم نومه دعب ... هدروخ یرکش هچ
ور یا هنوخ دش روبجم نیتم هک درک راکان یروج ور
و هشورفب ور دوب هدیرخ تافاکم و روج رازه اب هک
هرود هی نودب منیا ... هریگب وشق طال و هید باالی هدب
و مدوب دیدش یگدرسفا ریگرد ما ین ال وط اتبسن

... مدموا نوریب اوه و لا ح نوا زا ات درب یدایز نامز

هاگن ار شممصم یاه مشچ توکس رد یا هظحل
... مدرشف بل و مدرک

نیمه هب نم و یدینش هک یا هلمج ات دنچ نیا -

نم یگدنز زا لا س هس ابیرقت ، مدروآ نوبز هب یتحار
یتخرک و تمادن و یگدرسفا هب شلا س ود هک دوب

... DONYAIEتشذگ
M
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.. مدیشک نابز یور بل

، یا یکاش اردص زا ردقنیا هگا یدیسرپ زور هی هتدای -

وتلا وس نوا باوج منک رکف االن ؟ یشرانک زونه ارچ
... ینود یم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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نامرد یارب ، دش صخرم ناتسرامیب زا هک اردص
نآ ندرک تسرد نم مغ و مه همه . درک یمن یراکمه
؛ دوب هدنام اج شمسج یور هک دوب یا یبارخ DONYAIEهمه

M
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یارب دمآ یمن مدای ال صا هک لوه کی ددم هب طقف
دایص . مشاب هدرک جرخ یدایز یورین ، شماجنا

دوب هدش هف کال و یکاش ات ود ام یاهراتفر زا یباسح
نیا متفگ یم هک ، نم تسد زا رتشیب هک هتبلا ؛

مروز همه رگید فرط زا و تسا مک شیارب تیعضو
. دنک مادقا نامرد یارب منک شروبجم ات مدز یم ار

، مدوب بقارم هک ردق ره ، مه نآ زا دعب یاهزور
نامه ، دورب عقوم هب ار شا یپارتویزیف یاه هسلج

بال رطاخ هب وا زا مدوب باذع رد و هدرسفا مه ردق
... دوب هدروآ اهر رس هک یی

شکم شک اه و ثحب اب یباسح هک زور کی هرخ باال
. دوب هدیسرپ ار نیا ، میدوب هدرک شا هف کال نامیاه

یمن شیاهنت اقفر هیقب لثم ارچ هک دوب هدیسرپ
داقتعا شراک ندوب طلغ هب ردق نیا رگا ؛ مراذگ

... DONYAIEمراد
M
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نارازه هزادنا هب ؛ مدوب غمد ؛ مدادن ار شباوج زور نآ
همه هزادنا هب و دوب هدز رس مدوخ زا هک یهابتشا

و هدش دود هک اهر ییابیز زا یکدنا و دامتعا و رواب
متسناد یم هک یمغ هزادنا هب و ... دوب هتفر اوه هب

شک رجز دصق و دشک یم نخان اردص لد یور حاال
.... دراد ار شا هراچیب و نادرگرس لد ندرک

زا منود یم ... هراد یلا ح هچ نوا االن منود یم نم -

اطخ هتدوجو وت هک ییاه ییاهنت و اه نتشادن رس
یم یهاگ مدآ هک منود یم نم ... یچ ینعی ندرک
اما ، هنیرت طلغ ... هطلغ هنک یم هراد هک یراک هنود
... هریگب مورآ دیاش ات ، هنکب وطلغ نوا داوخ یم
بوخ تلا ح ینود یم طقف ، هتچ یمهف یمن یهاگ
هکنیا یارب ... یشیم هفخ یراد ... یرارق یب ... تسین
ینزیم وتدوخ ... ینکیم راک همه ، ینک بوخ وتدوخ

دب یامدآ لثم تسرد ... یشب مورآ هک راوید و رد هب
تسم و نتسم دب ننودیم نوشدوخ هک DONYAIEیتسم
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یم اما ، هتافاکم و اطخ ایند هی اب ربارب ، نوشندش
یهاگ ... نریگب مورآ هظحل هی طقف هکلب ات ، نشون

ات هنک یم ور هطلغ هنود یم هک طلغ اترازه مدآ
سح نوا رش زا هنوتب دیاش ات ... هشب مورآ طقف

... هشب خالص هریگ یم ولا شدوجو وت هک یشکرس
هاگن وشدوخ ، هنک یم هاگن ور هیقب مدآ ییاتقو هی

یچ نم هگم ؟ نم ارچ هسرپ یم شدوخ زا ، هنک یم
... هشیم هنووید ، هنک یمن ادیپ هک باوج ؟... مدرک راک

هتسخ ندرک یلا یخ یب و یروبص زا یهاگ مدآ
داوخ یم ، هدروخ هک ییامخز همه یف تال هب و هشیم
ح هچ نمهفب ات ، هنک یمخز وشربورود یامدآ همه
یمن ادیپ شادرد یارب ینومرد مدآ یهاگ ... هراد یلا

، هشدوجو وت هک یتراقح همه نوا هساو هراچ ... هنک
، هنک ریقحت ونارگید هگا هنک یم رکف و هنک یمن ادیپ

منیا ... هش یم مورآ ، هدب درد نوشهب و هنک تیذا
زا رتشیب هک هشدوخ مزاب شهت هت مدآ هک منود یم

... شامخز ور دایم هگید مخز هی ... هشیم تیذا همه
و بوخ همه نیا دیعس و نیتم رگا منود یمن DONYAIEنم
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... ندز یم اج هار طسو هگا ... ندوبن هاگآ و روبص
یم ماهنت و نتفریذپ یمن وماهاطخ ونم هگا

هیبنت ونم ، مندیشک شوغآ رد یاج هب هگا ... نتشاذ
یعس و نتشاذ یم ماهنت مدوخ اب ونم و ندرک یم
نم زا ور هانگ و تراقح ساسحا نوا ندرک یمن
مرس یی بال هچ ... مدوب اجک االن نم ، ننک رود

متسه هک یچ ره االن نم منود یم اما ... دوب هدموا
هک ییاه بال راب هی یتح ... منیتم و دیعس نویدم ور
یتم سال ... ندرواین مور هب ور مدوب هدروآ نوشرس

هب ونوشلا وما زا یدایز رادقم ... نوشچب ، نوشود ره
مسا ... ندوب ریگلد مزا ... نداد تسد زا نم رطاخ
اهنت انوا اما ... متخادنا انوبز رس ور انوا و مدوخ

نم یچ ره ... دوب منتشاذگ اهنت ، ندرکن مارب هک یراک
مهب رتشیب انوا ، متفرگ هلصاف انوا زا تلا جخ روز زا
مدش رت یشحو نم یچ ره ... ندرکن ملو و ندیبسچ

هدرخ انوا ، متسکش یچ ره ... ندش رتروبص انوا ،
و نتخادنا رود ور اینتخادنارود و ندرک عمج وشاه

یمن هک هنیا یارب ... ندرک ریمعت وشاروخب درد DONYAIEهب
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دیاش منود یم نوچ ... مشکب اردص زا تسد منوت
هب و ایند نیا هب نوا لا صتا هطقن نیرخآ نومه نم
هب یزیچ ره زا رتشیب االن منود یم ... مشاب یگدنز

ونوا شاهاطخ همه مغر عال هک هراد جایتحا یکی
اما ... هنوزوس یم ونم هراد اهر تیعضو ... هنکن اهر

ینوا زا رتمک ، هدش ینابرق هک ینوا یهاگ نک رواب
رگنلت هی طقف و هنیب یم بیسآ هدرک ینابرق هک

چیه هشن هک هزغلب یروط فرط نوا ات هیفاک هگید
... درک شعمج یا هگید تقو

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هب . دوب اه تسدرود هب شهاگن . درک یمن هاگن ارم
میلست ار شدوخ ات تفر یم تشاد هک بش یکیرات

... دنک حبص هدیپس

یزور نیلوا زا هک یراب نامه هزادنا ه تسردب نم و
ینیگنس میاه هناش یور ، دسوبب ارم مداد هزاجا هک

ما هنیس نایم ییاج هک دنچ ره . مدوب کبس ، درک یم
یباسح ما هناش لا یخ اما ؛ دوب دوب هوک ینیگنس هب

... تسین یراب رگید هک دوب هدش تحار

رد متسناوت یمن هک یزیچ زا و وا زا ار مهاگن
.... متفرگ ، درک یم ما هناوید و مناوخب شتروص

یاه تسد نایم هدرپ ِریرح . دوب هدنام زاب سارت ِرد
. دوب هداتفا نوریب نآ زا یتمسق و دیصقر یم داب
یب یاهاپ و متفرگ سارت هراوید هبل زا ار ما هیکت

. دنتخوس یم میاه مشچ . مدیشک شتمس هب ار ملیم
رس . تشاد سامآ میولگ . دندوب رارق یب میاه بل

.... دندرک یم قوذ قوذ DONYAIEمناتشگنا
M
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... ناشمدیشک یم هب سال هب نم اما

، هناخ ناج مک و کچوک رون اهنت و ؛ دوب کیرات هناخ
مقاتا رد ات مدرب تسد ... دمآ یم هناخزپشآ تمس زا
باوخ کی ؛ متشاد باوخ هب یرفاو زاین ؛ منک زاب ار

... یدمع و ین ال وط

، یدنمونت تسد ؛ دنام ماک ان هریگتسد سمل زا متسد
، دوخ لباقم و دناخرچ ار منت . تفرگ ار میوزاب و دمآ

دیاش ... مدوب جیگ . درک مفقوتم راوید هب هدیبسچ
... دیماان یمک

یاه مشچ ؛ دندش یمن هدناوخ زونه وا یاه مشچ و
... یا هوهق یوگ ود نآ نایم دندوب هراوآ ، اما نم

هلمج غدیآ یم نم هب هاتوک یوم ، دوب هتفگ زور کی
حاال ات " ... دنتشاد کاو پژ مشوگ رد زونه شیاه

... هنک هاتوک وشاهوم دیابن ینز چیه متشاد DONYAIEداقتعا
M
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هتشاد دنمک یوم دیاب امتح نز هی مدرک یم رکف
" یلو ... هشاب

ار ملد رتدعب و ؛ دوب هدرک یهاتوک ثکم مه دعب
: هک دوب هد هداد کلقلق

روصت نیا زا ریغ یلدم اب ور وت مرادن تسود ال صا "

هیفاصنا یب مرظن هب هک دایم تهب ردق نوا ... منک
" منکب وراک نیا ماوخب

ی وب نکلا ردق نا منابز هظحل نآ رد شاک مدرک وزرآ
مشچ نیمه هک متفگ یم شهب مه نم ات ، دوبن قمر

هک . دنیآ یم وا هب ردقچ ، گنر یا هوهق هداس یاه
و ینتساوخ شا هنادرم و هداس هفایق نیمه اب ردقچ

ینتشاد تسود قرب ردقچ هک . تسا ریظن یب
زا سرت و مهاوخ یم یکیرات نیا نایم ار شهاگن

... مراد ار شنداد تسد

هن اما ؛ درک یم مهاگن فرح یب ، مدوخ نوچ مه DONYAIEوا
M
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... فیلکت بال نم لثم

هجوتم بوخ هکنیا زا ؛ مدیسرت دمآ ولج هک شرس
فرح بوخ نم هکنیا زا ... دشاب هدشن میاه فرح
بت تسا رارق هکنیا زا رتشیب ... هن ای ... مشاب هدزن
قرع هب دعب یهام دیاش و یزور و یتعاس شدنت

... تسا دوز زونه و دنیشنب

قیمع زا ؛ مدرک ادص ار شمسا . مدیشک بقع ار مرس
ثکم . دوب هدروآ رب رس مدوجو زا هک یهاچ نیرت

ار مپچ مشچ مه دعب و تسار مشچ . درک یهاتوک
بقع رس هرابود نم . دیشک ولج رس هرابود . درک هاگن
... متشاذگ شیاه بل یور تسد راب نیا . مدیشک

... ومافرح -

ار متسد چم میاه تگشنا یور یا هسوب زا دعب
: هک دیود مفرح نایم . دیشک نییاپ و تفرگ

... مدینش وتافرح -DONYAIE
M

AM
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مناوتب هک کیدزن ردق نا ؛ دروآ رت کیدزن ار شتروص
... منک سمل ار شبل تسوپ

منود یم نم ... ایتوت ماوخیم یچ منود یم نم -

مدیمهف بوخ میلیخ ... یتسه یچ ... یتسه DONYAIEیک
M
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... یدنورذگ رس زا یچ و یدرک راک یچ

: مدیود شفرح نایم

؟ یسرت یمن -

رت ینتشاد تسود شیاه مشچ ؛ دوب کیدزن شتروص
... یتقو ره زا

؟ یچ زا -

یشتآ زا تفرگ یم رگ مبل تسوپ ندز فرح عقوم
: دوب نشور شیاه بل یور هک

... نم زا -

هدیبسچ و تشادرب مرمک تشپ زا ار شتسار تسد
. تشاذگ راوید یور متروص هب

: تخادنا باال ییوربا هگنل

؟ مسرتب دیاب تیچ زا -

... دوب کانسرت یکیرات نیا نایم شیاه مشچ ییاریگ

رفنتم ، مش یم قشاع هک یتدش نومه هب هکنیا زا -
DONYAIE
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... منز یم رخآ میس هب و مش یم هنووید ... مش یم

مبل تسوپ اب ، مدیدن دمآ یم شک هک ار شدنخبل
... مدرک سمل

؟ تمشکب ماوخب زور هی یسرت یمن -

یگنس باهش ناس هب هک یگنرمک در نآ دوب هچ
ای نم مهوت ؟ تشذگ شیاه مشچ نایم زا یشحو

؟ هرهلد کی زا یا هیاس

... هن -

نحل و باوج ... تفر باال هک دوب نم یوربا راب نیا
نامه ملا وس باوج منک رکف دش ثعاب شمکحم

... هدوب لوا هنیزگ

... مسرت یم مدوخ زا نم اما -

... تقد اب ؛ درک یم مهاگن

، هشک یم هنوبز مدوجو وت ترفن هک ییاتقو نم -

... دایص مشیم یکانتشحو و بیجع دوجوم DONYAIEیلیخ
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یم هناوید و روک و رک ... مش یم لر تنک لباق ریغ
... مش

یتدم نیا مامت زا رت کیدزن . دوب هدمآ رت کیدزن شنت
... دوب هتشاد هگن ار ممیرح هک

یمن ادیپ ونم زا ندش رفنتم تصرف تقو چیه -

... وت ینک

و تو حال زا ار میاه بل ؛ درک زاب ناهد و تفگ
... دیشک ناهد لخاد ار ، دندوب هدنام زاب نتساوخ

بلق یارب اما ... نیشتآ ؛ دندوب مرگ شیاه هسوب
هک دنتشاد ار یکنخ بآ نآ مکح ، منارگن و هدیسرت
و یشک یم رس اج کی ، ین ال وط یشطع زا دعب

. دنک یم کنخ ار ترگج

لا ح زا یمک زونه ... هدیسرت ؛ مدوب کش هب ود زونه
منهذ یاه هچوک سپ هچوک نایم ، هتشذگ یاوه DONYAIEو
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و نداد تسد زا یارب هک یسرت و ... داد یم الن وج
... اما ... مدوب هدرک هبرجت هرابود یتسکش

ح نآ رد یلیخ تشاذگن هک دوب وا ینعی ... متسناوتن
ایند ایند شمرگ یاه بل اب و نابز اب . منامب اوه و لا
. درک قیرزت مناج هب هک ، میاه بل هب هن نانیمطا

جرخ هب مندیسوب عقوم هک هک یروبص و شمارآ اب
هظحل نیا و اه سح نیا ، درک یم منئمطم ، داد یم
. دنتسین سوه زا هدش لیاز یلقع هدییاز ، اه

، درک یم لقتنم هک ینتساوخ سح و ، شا یروبص
مناوتب مه نم ات مدرک مخ رس . تسکش ار متمواقم

ت ... مشاب هتشاد ار وا زا یمک

راوید یور هک یتسد ، دش نایع شیارب هک ملیام
ار منت لبق زا رتشیب و درب مندرگ ریز ار تشاد رارق

ییاه هکت مرمک تشپ شیاه تشگنا . تفرگ رب رد
بیجع یشزوس و درد ؛ دندوب هدش ، کاندرد و نازوس

... ینتساوخ هک امتح و ... فصو لباق ریغ DONYAIEو
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مدیمهف هک بوخ ... وا تقاط و ؛ تفر هک نم سفن
تسد ، دنک هریت ار ما هدنیآ ، هتشذگ هیاس تسین رارق

یارب اه هام زا دعب هک متشاذگ شتسد چم یور
و دزخب مترش یت ریز ات دوب هدرک تأرج راب نیلوا

آژ هک هتبلا دص و ؛ دنزب شتآ ار مرمک ,و ولهپ تسوپ
... َدروآ رد ادص هب ار یور هدایز و رطخ یاهری

... دایص -DONYAIE
M
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یم . متخوس یم شنتشاد بت رد ، وا نوچ مه نم
یاه سرت و بشما ؛ موش لح شدوجو رد متساوخ

ربخ ناشدوجو زا زورید ات هک یا هدروآ رب رس
ناج یاپ ات هک دوب هدرک ما یلا ح بوخ ،« تشادن

کی یاهزرم نیرت ییاهتنا ات ؛ شمهاوخ یم
... ناسنا

رد هک یبوچراچ نآ زا زیچ چیه متشادن تسود اما
ار مدوخ نیناوق نم . دوش جراخ ، متشاد منهذ

... متشاد تسود

رب هچ ار میادص نایم شهاوخ و زرل مناد یمن
هب رتدنت و هدنزوس بتارم هب یشتآ اب هک درک تشاد
و ولگ ریز ات شیاه هسوب هنماد . داد همادا شراک
رانک نآ یور زا تنوشخ اب ار سابل هقی هک یا هناش
یعون هب شیاه هسوب و دوب هدش هدرتسگ ، دوب هدز

... دندوب هدش هتشغآ یگتفشآ و DONYAIEباتش
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... دایص -

مدرک یعس راب نیا و متشاذگ شتروص یور تسد
هک دشاب حضاو یردق نآ شرادشه و دزرلن میادص

ار شدوخ ثکم اب و ، تخس ... دنک ادیپ ار شدوخ وا
ار میاهوم . دنباسچ میناشیپ هب یناشیپ . دیشک بقع
ار شرارق یب و دنت یاه سفن و تفرگ شتشم نایم

... درک اهر متروص تسوپ یور

... نم ایتوت -

. دنک مامت ار شفرح ات دنداد یمن ناما شیاه سفن
زونه هک یلا ح رد ؛ دش اپ نآ و اپ نیا و دروخ یناکت

تسد و دوب هدیبسچ ما یناشیپ هب شا یناشیپ
هدمآ نییاپ ما هنوگ یور ات میاهوم نایم زا شگرزب

. دوب

... درک اهر ار شا DONYAIEهدنخ
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... رتخد تماوخ یم -

تتسود نآ نیزگیاج هک هداس هلمج نیمه ! نیمه
همه منامگ هب هک دوب یراک یردق نآ ، دوب هدش " مراد

... تفر مداد ار ملد

... تشاد همادا شا هدنخ

... رتخد تماوخ یم یلیخ -

. دنتفرگ باق ار متروص شیاه تسد ؛ تفرگ هلصاف
: تخود منامشچ هب ار شهاگن

... ایتوت تماوخ یم یلیخ -

ما هناش یو ار شیاه تسد و دیسوب ار ما یناشیپ
... دنتفرگ رب رد مه ار مندرگ و تشاذگ

... تتشذگ همه اب ... تایگناوید همه اب -DONYAIE
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زا هک یسک لثم تسرد ؛ دز یم سفن سفن زونه
... دشاب هتشگرب شرمع تنمونرت نیرت لصفم

... تادب و بوخ همه اب ... یتسه هک یروج نیمه -

جک ندرگ . درک مخ رمک . تشاذگ بقع ار شیاپ کی
ربارب رد تسرد ار شتروص و دش نم دق مه . درک

و نیرت قارب ... ار شیاه مشچ ؛ تشاد هگن متروص
یمک ... تخود میاه مشچ هب ار شهاگن نیرت قیمع

... ار مرظتنم یاه مشچ ؛ درک هاگن

... ایتوت مراد تتسود -

: داد همادا ششوخ لا ح نامه اب و داد ناکت رس

... ایتوت یشاب رفنتم مزا هگا یتح -

شفارتعا ره اب ارچ متسناد یمن نم و تفگ یم DONYAIEوا
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درب یم جوا ات ار مدآ هک یفورعم طوقس نآ رانک ملد
... دنک یم هبرجت ار هروشلد و سرت یعون ،

... یشکب ونم زور هی هگا یتح -

: درک بوطرم ار شبل

... یشاب هتشادن تسود ونم هگا یتح -

ییاه هیناث زا هک یکشا هرطق متشاذگ . متسب مشچ
میاه کلپ الی زا دوب هدرک عورش ار یرارق یب لبق
اریذپ لد ناج اب ار شیادص مشوگ و دیایب نوریب

... دوش

... رتخد مراد تتسود -

یم قشع غیرد یب روط نیا هک ییاه بل دش یم
؟ دیسوبن ار ، دنداد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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نتفرگ ییاناوت ، دوب هدیچیپ مندرگ رد هک یدرد
متشاد کش مه حاال نیمه هک هتبلا ؛ تشاد ار مناج

متسناوت یمن هک نیا ؛ دشاب هدرکن مجلف لقادح
، دوب نیگنس هوک کی هزادنا هب منت و مروخب ناکت

. دشاب هتشاد تسناوت یمن یرگید هیجوت

زا و دش یم عورش مندرگ زا رت نییاپ ییاج زا درد
مدای . درک یم هطاحا ار ما هقیقش ات ندرگ تشپ

روز زا و موش یم رادیب هک تس یراب نیمدنچ دوبن
نایم ردق نآ راب ره ؛ منک زاب مشچ مناوت یمن درد
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دراو هرابود هک ، مدز یم اپ و تسد یربخ یب و درد
. مدش یم یربخ یب یایند

هناش و تسد و دوب درد مه منت ، لبق تاعفد لثم
، دننک ادج منت زا و دنیایب هک متشاد تسود ار متسار

... مندرگ هزادنا هب دیاش ؛ درک یم درد هک ردق نآ
... رتشیب دیاش

ره هک یا هسلخ هب رتشیب یمک مدرک یعس راب نیا
رگید نیا ؛ منک هبلغ ، دوب هدش بلا غ مدوجو رب راب

اجک نم ؟ دوب هدش شیادیپ اجک زا ؟ دوب یتفوک هچ
یمن نم هک دوب هدنام اج اجک نامز ... نامز ؟ مدوب
تعاس دنچ . تسا زور ای بش زا یعطقم هچ مدیمهف

و یگفخ تیعقوم نیا رد هک دوب زور دتچ یتح و ،
؟ مدوب راتفرگ یریسا

هگید یلو ... ملسع دایم تباوخ زونه منود یم -

... یش رادیب DONYAIEشتقو
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؟ ناکم ... داد تسد زا ار شتیمها هراب کی هب ؟ نامز
اب یزیچ لزا زا مدرک کش ؟ درد ... تشادن یتیهام

... مشاب هدرک هبرجت ار ناونع نیا

ییادص رد دش هص خال زیچ همه و ناکم ، نامز ، درد
، رون تعرس هب ، منت مامت نوخ دش ثعاب و مدینش هک
هن و دوب تشهد مه دیاش ؛ دربب موجه مبلق تمس هب

شهاپس مامت اب مبلق دش ثعاب هک یزیچ نآ ؛ نوخ
... دزاتب

... تساجنیا تلجا ... ملسع یدینش تسرد -

... دمآ یم مشوگ کیدزن ییاج زا راب نیا ادص

تسرد ؛ تفگ ییاج هب و تسرد هلمج منامگ هب و
هب و متشاد شتسود هک یکش ... ار هلمج نیرت

؛ مدوب هدینش تسرد ؛ دش عفر ، مدوب هدرب میاه شوگ
... دوب اجنیا ملجا ؛ دوب DONYAIEشدوخ
M
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: دیزخ میاهوم نایم یتسد

... هنک مومت وشمومتان راک هدموا -

و دروخ یم ناکت ما هنوگ تسوپ یور تسرد شبل
هب رتشیب و رتشیب ار درد ات تفر یم تشاد شتسد

ریز دنتشاد هک دزیرب یهانپ یب یاه هقاس ناج
... دنداد یم ناج شیاه شزاون

و هدش بلق منت همه منامگ هب ؛ دوب هتفرگ برض منت
... تخات یم

؟ وتگنشق یاشچ نوا ینکیمن زاب -

یاطع و مدنبب مشچ دبا ات هک دش یم ؛ دش یم شاک
ییابیز متساوخ یمن . مشخبب شیاقل هب ار ایند نیا

هیرک ندید شطرش رگا منیبب ار ایند نیا زا دعب یاه
... دوب یرگید نامز ره و هظحل نیا رد وا رهچ ی

هک دوب هدیمهف وا هک تسرد . مدرکن زاب مشچ
و دوب هتفرگ مبلق هک یبرض اعطق ؛ رایشوه و DONYAIEمرادیب
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مشچ اب امتح ، دوب ما هنیس زا ندیرپ نوریب شتین
هاگن ار ما هنیس یلا وح ییاج رگا ؛ دوب تیور لباق

، میتشذگیم مه مبلق تردق رپ و دنت متیر زا . درک یم
یقرع تسد رد تسد ما هداتفا هرامش هب یاه سفن
یارب دندوب هاوگ نیرتهب ، دوب هتسشن مبل تشپ هک

... ما یرایشوه

یم دیاب ... منییب متساوخ یمن ؛ مدرکن زاب مشچ
هچ اجنیا و هدش هچ دمآ یم مدای دیاب . مدیشیدنا

ای و تعاس دنچ اهنت هک یتروص رد ، مدرک یم یطلغ
نز نیرت تخبشوخ مدرکیم سح شیپ زور دنچ

... منیمز یور

**************
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؛ متشادن کش . دنیبب ار متلذ ات دوب هدمآ درم نیا
... دوب هداد اه لا س نامه ار شا هدعو

. درک یم ادص و رس . هناخ رد دوب هدمآ مه زور نآ
س کچوک نز . دیعس و نیتم زا تساوخ یم ار شنز

خیرات همه یگرزب هب یگنس هک ییاورپ یب قمحا لا
یم تالش یتعامج و دوب هتخادنا تقامح هاچ رد
... دش یمن هک دش یمن ؛ دنروایب شنوریب دندرک

نیتم هب ور مه نتفر زا لبق ؛ دوب هتفر نوریب DONYAIEدیعس
M
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: هک دوب هداد ناکت دیدهت تشگنا و دوب هدرک

... نییایمن نوریب ... ایتوت شیپ نومب وت -

منامگ هب ؛ دوب هدز رشت مه نکمم نحل نیرت یدج اب
... راب نیلوا یارب

یم شنت رپ هک ییاه سفن و هدیرپ یگنر اب نیتم
و هتسجرب مکش یور ار شتسد کی ، دمآ یم و تفر

هتسشن ِنم رگید تسد اب و دوب هتشاذگ شیابیز
ات ... مسرتن ات ، دوب هدنابسچ شدوخ هب ار تخت یور
رد تسرد هملک یعقاو یانعم هب نم ایادخ ... مسرتن

هدیشک ار نوفیس ناش یگدنز هطقن نیرت طسو
... مسرتن ادابم هک دندوب نارگن اه نآ و مدوب

هدرک هبرجت ار سرت تیاغ نم ؛ مدیسرت یمن نم اما
میاه تقامح و مدوخ مامت اب یتقو ؛ بش نآ ... مدوب
هشیپ هام ود نآ رد هک یتوکس ... مدوب هدش ور هب ور

و تسکش رس زا هن و دوب کوش رس زا هن ، مدوب DONYAIEهدرک
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... یرگید رامرهز چیه هن

هک منورد یایح و سرت و روعش دقاف الی ویه زا نم
باوخ هب مدوجو زا ییاج مدوب هدیمهف رید یلیخ

ایند سرت نیرت کانسرت نیا ؛و مدوب هدیسرت ، هتفر
... دوب

نینج و ارم و دیایب مقاتا هب هکنیا زا لبق نیتم
هب ، دریگب دوخ هانپ رد هزادنا کی هب ار شمکش لخاد

هتسشن مه رانک ود ره حاال و ؛ دوب هدز گنز سیلپ
رد نوریب نآ هک یکیکر یاه شحف ندینش هب میدوب

تشاد اشاس مان هب یدرم هک ییاعدا هب . دوب نایرج
یم دیعس مان هب یدرم شیر هب هک یماهتا هب و
تفگ یم . دنا هدرک لا فغا ار شنز تفگ یم ؛ تسب

ات دیهدب ار منز تفگ یم . دنا هتفرگ وا زا ار شنز
... مورب

وا نم دوب نکمم روطچ ؛ مدیمهف یمن و مدینش یم
DONYAIE
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ار تیربرب و شحوت یعقاو مسجت ؛ مشاب هتساوخ ار
؟

باال اهادص هک دش هچ و تشذگ ردقچ مناد یمن
همطاف و نایوگ ادخ ای هک دینش هچ نیتم . تفرگ
هتسجرب مکش نآ اب و درک اهر ارم نانز ادص ار ارهز

نآ اهادص ، دوب دایز ردق نآ شسرت . داتفا ندیود هب
دشخبب توق مه نم یاهاپ هب دناوتب هک ، بیجع ردق
هچوک رد زا ار مدوخ نیتم رس تشپ و موش دنلب ات ؛

... مزادنیب نوریب

نوخ رد قرغ ار دیعس و مزادنیب نوریب هچوک رد زا
... منیبب شدوخ

ِگرم یتح هک دوبن حاال لثم . دندوب رکشل اه مدآ
یاهدرم . دنازگ یمن ار یعونمه چیه ِکک مه ، عونمه

زا دعب دنتشاذگ یمن و دندوب هتفرگ ار اشاس DONYAIEهیاسمه
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... رید دنچ ره ؛ دورب رد ، ندز

... منامگ هب دوب رید اما ؛ دوب هدمآ یک مناد یمن سیلپ
هتشاذگ شا هناش یور ار دیعس رس نیتم هک دوب رید

هب ممشچ نم و دز یم هجز وا . دز یم هجز و دوب
هب و داد یم نوخ یوب شیاه تسد هک دوب یدرم
چیه هک یدرم . شمدوب هدیدن خیرات یاج چیه منامگ
هدش شا هتخابلد یزور هک دوبن یدرم هیبش چیه و ،
یم ال قت رومام ود یاه تسد نایم هک یدرم . مدوب

یمن سفن زا و نم هب ندیسر و ییاهر یارب درک
نیشام لخاد اهرومام هکنیا زا لبق هک یدرم . داتفا
میاه مشچ هب ار ایند هاگن نیرت زوت هنیک شدنشکب

: دز دایرف و تخود

منکیم تنومیشپ ... مدرگ یم رب ... یتوت مدرگ یمرب -

لیلذ ونم وت هک روط نومه ... منکیم تلیلذ ... یتوت
... یتوت DONYAIEیدرک
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و دوب هدش راهم یدرم طسوت تشپ زا شیاه تسد
زاب رد زا ار وا ات درک یم تالش تشاد یرگید درم
نوناق دنمونت تسد ود ریسا ؛ دزادنیب لخاد نیشام

هک ینانیمطا و رواب زا دیزرل زور نآ نم نت و دوب
نوریب شا هرجنه قمع زا هک ییاهاجه کت کت نایم
همه یاه هناخ همه یرجآ یاهراوید همه و دز یم

... دنازرل یم ار ملا ع یاه رهش

ار دوب هداد هک یا هدعو هک دوب هدمآ زورما انئمطم
... دنک یلمع

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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دیرپ مرس زا قرب ، تسشن ما هنوگ یور هک شا یلیس
یبجو کی رد تسرد ، یتعاس بمب کی مدرک سح ؛
گنم ین ال وط هظحل دنچ یارب . هدش رجفنم متروص

... مدوب

بش ؛ بش نآ ... مدوب هدرک هبرجت ار شتسش برض
... رخآ

گرزب نادنچ هکنیا اب شیاه تسد متسناد یم
ار گنک گنیک کی یاه تسد یورین اما ، دنتسین
هب هک یزیچ ؛ دوب یرگید زیچ یکی نیا اما ؛ دنراد

میاه مشچ ، دوب هدنارپ مرس زا قرب هک یتعرس نامه
... تشاد اج هک ییاج ات ؛ درک زاب ار

ناشف شتآ شیاه مشچ . تفرگ ما هناچ هب تسد
هب ار یگدنرد و ترفن و جنر زا ییاه هزادگ ؛ DONYAIEدندوب
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... دندرک یم باترپ میاه مشچ تمس

؟ ناه نک زاب وت امشچ مگ یمن هگم -

یقیاقد نحل اب راب نویلیم شنحل اما ؛ دز یمن داد
زا یسک رگا ، شیپ هقیقد کی . دوب هدرک قرف ششیپ
ایند درم نیرت قشاع درک یم رکف ، دمآ یم وت رد نآ

ضرع رد اما ... تسا شا هنادزان نداد زان لا ح رد
... ایند تشحو نیرت َدد هب دوب هدش لیدبت یا هیناث

و دندوب ابیز ردقنآ یزور روطچ ... شیاه مشچ
؟ کانسرت و بیجع ردق نامه حاال یلو ، ینتساوخ

؟ هش یم هزجعم ، باوخ هب ینزب وتدوخ یدرک رکف -

رظن زا ترفن هب هتشغآ یدنخبل اب ار متروص یازجا
... دنارذگ

؟ هزوس یم تارب ملد یدرک رکف -DONYAIE
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یارب هن و متساوخ یم ار یزیچ نینچ هن زگره
... مدرک یم تالش شنتشاد

نومسآ زا تا هتسخلد قشاع هدازهاش نوا ال ثم ای -
؟ هتفخ یابیز ؟ هرب یم شدوخ اب ور وت و هشیم لزان

؟ هدازهاش

؟ هتفخ یابیز

و نس مه لثم و ، میاه سنج مه لثم زگره ... زگره
یاه ناتساد نوچ یفیجارا اب متسناوتن ، میاه لا س
رانک هچ و هچ و دنمک وسیگ و رال دنیس و یفرب دیفس

شوگ ِرد مادم هک دوب یتایدنرچ هچ اه نیا . میایب
کی ، رتخد کی ارچ رخآ ؟ دش یم همزمز ناکرتخد

دیاب ، دوب تقلخ یارب ادخ مرها شدوخ هک ، نز
شا هسوب کی اب و دیایب ات دنام یم درم کی رظتنم

؟ دنادرگرب یگدنز نیا هب ار وا

رتشیب ؛ یزیچ کی ، یتفگ یم ار ربلد و وید هصق حاال
یدرم شا هسوب اب و دیایب نز کی هک دوب رواب لباق
نآ ؛ شی باال دنلب حور اب ... دهد تاجن یکیرات زا DONYAIEار
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و دایب دیاب یسک اموزل مینک واب دوب رارق رگا مه
دوخ نیا میدرک یم شومارف و دهد تاجن ار یسک

ار شدوخ تسد دناوت یم تیاهن رد هک تسا ناسنا
... دربب نوریب یناسنا یاه هکلهم نایم زا و دریگب

... مدرک راهم ار دنخزوپ ندز هب ملیم

... منوج هن -

هک نامه ، متسد و مدوب هداتفا یزلف تخت یور
هب ، دننک شیادج ما هناش زا و دنیایب متشاد تسود

... دوب ریجنز ژه روفرف جات

یمن مادخ دوخ ور اجنیا ... اجنیا تسین اربخ نیا زا -
... هدب تتاجن دایب هک هنک ادیپ هنوت

دنت یوب هک ردقنآ ؛ دروآ رت کیدزن هب ار شرس
شیپ ارچ ؛ دوش معوهت ثعاب دناوتب رتشیب شراگیس
ال ثم ؟ دوبن هدنهد رازآ ردق نیا راگیس یوب نیا DONYAIEزا
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اب ... دوب هتشغآ نآ هب دایص سفن هک ییاه تقو
ار شدود یخوش و یشوخ رس زا هک ییاه تقو

؟ درک یم توف متروص یوت

... ملسع مراد تارب بوخ ربخ هی -

هن و مونشب نم طقف هک ردقنآ ؛ دمآ رت کیدزن مهزاب
... نامفارطا هتسب هربک یاهراوید

... تخادنا ین برع هک هییاج نومه اجنیا -

نیرترود و نیرت کانسرت اعطق " تخادنا ین برع "

شفرح نیا اب نم اما ... ایند یاهتنا ؛ دوب ایند یاج
تسرد ... دیسرت هک دش یمن نآ زا رتشیب ؛ مدیسرتن
هداد صیخشت ار شیادص ِسحن هک یا هظحل زا

؛ تسا " تخادنا ین برع " اجنیا متسناد یم ، مدوب
نارهت هطقن نیرت طسو رد تسرد ییاج رگا یتح
. نیتم ای مدوخ هناخ یگیاسمه رد ... دوب DONYAIEیم
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... مییاهنت شوت وت و نم -و

تسد ریز ... نیا زا دعب ار متشونرس ؛ متسناد یم
... انئمطم ؛ مدرم یم وا یاه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هک یباتفآ زا رت نشور ؛ دوب نشور میارب زیچ کی اما
ار شیاهوترپ مراذگب و منیشنب شریز متشاد تسود

تسوپ ندش کل زا مسرتن نم و دشخبب متروص هب
DONYAIE
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مناوتب رگید راب مدوبن نئمطم هک یزیچ ، متروص
هک یزیچ هب وا متشاذگ یمن هکنیا ؛ منک شا هبرجت
ار مسرت و تلذ متشاذگ یمن . دسرب دهاوخ یم
یم مه وا اما ... متسناد یم ؛ مدرم یم نم . دنیبب

منهج هب شدوخ اب ارم هاگن ِسرت ندید یوزرآ و درم
. درب یم

مدوخ یاه تسد اب نم هک دوب یمنهج نامه نیا
نیا اعطق اما ؛ مدش یم لصاو کرد هب . مدوب هتخاس

... مدرب یم مدوخ اب مه ار وا راب

و منیزگرب تلزع جنک مامت لا س ود دوبن رارق راب نیا
؛ منک میاه سوباک و اه یگدرسفا راتفرگ ار یتلم
، نم نتفر تسد زا والی و لوه زا نیتم هک ردقنآ

یرادازع شا هتفکشن هچنغ گرم یارب دناوتن یتح
گرم زا ِدیعس زا ، دیاش و دیاب هک روطنوا ای ، دنک
نانچ هناوید ِنم ... دنک یراتسرپ شا هتشگرب

هتخیر مه هب ار زیچ همه و هدش لمع دراو DONYAIEیتبرض
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یاه مدآ لثم یتح نیتم هن و دیعس هن هک مدوب
... دنتفیب باوخ تخر هب دنتساوتن یداع

نایم و دنیایب رد هشیر زا میاهوم هک دوب بیرقنع
یمن هن ؟ نم یوربا هب مخ اما . دننامب شیاه تشگنا

. دمآ

نم ، تشاد ترفن نم زا درم نیا هک ردق نامه
هب ار یزور چیه . مدوب رفنتم وا زا رتشیب راب نارازه

تباب ار مدوخ ، منهذ یاه هت هت هک متشادن دای
دیاش ... اما ، منکن شنزرس ، وا تهارک هب یباختنا
لقادح ای ، ییور رد هار ، یغافرا متسناوت یم یهاگ
مدوخ یارب ، یلا خوت و چوپ دنچره ، یشوخلد کی
تخس نایم و ، ینادان جوا رد نم ال ثم هک مراذگب

، دوب هدرک لئاز ار ملقع هک ما یگدنز یاهزور نیرت
... متفرگ ار میمصت نآ

شا یگدنز لهچ ههد هب کیدزن هک وا ؟ هچ وا اما
نآ زا و دوش هتخپ هک تفر یم یترابع هب و DONYAIEدوب
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یب هب لد ارچ ، دیایب رد یناوج فورعم ِیماخ
یب نیا شرورپ رد یتح ؟ دوب هداد نم یاه ییاورپ
ورف یش تال چیه زا نم ندرک رت یرج و ، اه ییاورپ
یم . دریگب هلصاف تسناوت یم وا . دوب هدرکن راذگ
اما ؛ دنکن یزاب نیا دراو ار شدوخ و ارم تسناوت
نم طیارش و اه یگناوید همه زا وا ... دوب هدرک

... دوب هتسج دوس و هدرک لا بقتسا

... مه اب مینورذگب شوخ مکی میدموا -

ار میاه مشچ دناوتب هک یدح رد ؛ دوب هتفرگ هلصاف
؛ تشگ یم میاه مشچ نایم شا هدشمگ لا بند . دنیبب

... سرت

لسع مینک مومت ونومومت همین یاراک اجنیا میدموا -

... نوج

مماک مه زونه و ، درک یم ادص " لسع " ارم اهزور نآ
یم ، یتشگنا رس باسح کی اب . درک یم خلت نآ اب DONYAIEار
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هتشاد ار لا س راهچ و لهچ دیاب حاال دیمهف دش
هب لبق زا رت ماخ ، نداتفا اج یاج هب ارچ سپ ؛ دشاب

؟ رت لوگنش و رت لهاج ؟ دمآ یم رظن

مه نم . مراد ترفن یزیچ هچ زا نم تسناد یم وا
دوب هدمآ وا . هدمآ یزیچ هچ لا بند هب وا متسناد یم
نم . دنک قیرزت مناج هب ار ایند سرت نیرت ییاهتنا

هب ار درک یم شمارآ هک یزیچ مه مدرم یم رگا اما
؛ دیایب مرس یی بال هچ دوبن مهم میارب ... مداد یمن وا
زور لثم رگید هک ینیا زا دعب ... نیا زا دعب صوصخب
. دش مهاوخن گرزب زگره نم هک دوب نشور میارب
هک حاال . تفرگ مهاوخن سرد میاه هابتشا زا زگره
سپ ار ملقع و هداتفا مقمحا بلق هلت یوت رگید راب
راب نیا هک یبیسآ ؛ مدوب هدز بیسآ مدوخ هب و هدز
زا رتشیب ملبق هعفد هابتشا ؛ دوبن لبق هعفد هیبش
مامت مامت اب نم راب نیا و دوب یشکرس و دانع یور

یارب دایص ِینارگ هب یهابتشا و مدوب هتفر ولج DONYAIEمبلق
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متسناوت یم رگید هک منامگ هن . مدوب هتخودنا مدوخ
دنویپ مه هب و منک عمج رگید راب ار ما هتسکش ِدوخ
یوق یاه ناسنا هیبش ار مدوخ رهاظ لقادح و منزب

... منک یلومعم یاه ناسنا هیبش ، چیه هک

داد هب شیاه تشگنا نایم نانچمه میاهوم متشاذگ
کیراب یا هظحل هن ار مهاگن یلو دنزادرپب ناغف و
شا هدقع رپ و رورش یاه مشچ زا هن و مدرک

... متشادرب

. دهد یم شرازآ توکس متسناد یم

... یسخت مزونه -

مندرگ نایم یقیمع سفن و دش کیدزن هرابود
... دیشک

... وب شوخ و سخت ... مووا -

: دیشک بقع ار شرس

و... وبشوخ و سخت -
DONYAIE
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... دندوب هدیدرد شیاه مشچ و هدیشک شنحل

... یسکس -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مریگلفاغ و مشاب هدوبن شرظتنم هک دوبن یزیچ نیا
رد ، تفگ یم هک یمامت همین راک نامه اعطق . دنک

هک مدوخ هب ، بخ اما ؛ دوب شت اال وحا نیمه یاتسار
بوذ محور و مسج ِتشوگ ؛ مویگب غورد دش یمن

... نآ هب ندرک رکف زا دش DONYAIEیم
M
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مامت مغر عال ، ما هنت باال یور دش زره هک شتسد
مدوجو همه ، مراد مدرک یم رکف هک یتعاجش

... یلا خ ملد و دش ضبقنم

یحیضوت هکنیا زا . مدیسرت یمن ندوبن هرکاب زا ؛ هن
، مشاب هتشادن هعماج یارب ، ندوبن هرکاب نیا یارب
هب زگره نآ زا دعب مدوب نئمطم . مدیسرت یمن مه
دراو یا هظحل یتح داد مهاوخن هزاجا یدرم چیه
قافتا نیا مه رگا لا حم ضرف رب اما ، دوش نم یایند
رابجا یور زا هچ حاال ، قافتا نیا یارب نم ، داتفا یم

هزاجا یدحا چیه هب ، مدوخ تساوخ رس زا هچ و
دوبن رارق اعطق . دهاوخب حیضوت نم زا مداد یمن

، دیسر یم هار زا هک یسک ره اب و ، یا هناهب ره هب
یم یزور رگا اما ، منزب مقر یا هبرجت و هصق

عوضوم نیا ، مشاب هتشاد ار هبرجت نیا هک متساوخ
یتقو ات نم رظن زا ... یرآ ؛ دوب طوبرم مدوخ هب

طوبرم هلئسم نیا ، تسکش یمن یبوچراچ و یتمرح
نیا تساوخ یم حاال ؛ سب و ، دوب صخش دوخ هب
رد هک دنچ ره ... درم کی ای ، دشاب نز کی DONYAIEصخش
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و زرم و دح هک یتروص رد و ، تروص نیا ریغ
یم تواضق ار یسک هن مه تسکش یم یبوچراچ

یگدنز ار مدوخ زج سک چیه هبرجت نم هک ، مدرک
مدوخ دروم رد اه تواضق هب هن و ، مدوب هدرکن

دمهفب تسناوت یمن سک چیه هک ، مداد یم تیمها
. مراد یل ال دتسا هچ میاهراک یارب نم

و ، تراکب هدرپ مسا هب یزیچ هک مدوبن یمدآ نم
هب نم و دنک طقاس یگدنز زا ارم دهاوخب شنادقف
کرت ار یگدنز لقادح ای ، ایند مشاب رضاح شرطاخ

... منک

یاهزیچ ؛ تشک یم ارم هک دوب یرگید یاهزیچ
... گرزب اما کچوک

یم بارخ ملا ح ، میاهرواب مامت مغر عال اعطق اما
نیا یتسد رگا ، مدیشک یم یدایز باذع امتح ... دش
مشچ ؛ تفرگ یم هار منت یور نم ی هزاجا یب روط

دش یم شتآ شتسد ... دنادرگ یم تسد ، ممشچ DONYAIEرد
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. دنازوس یم و

اما ... سامتلا دیاش ال... قت یمک رظتنم ... دوب رظتنم
هن و مدرک یم ال قت هن ِءاشغ هکت کی نآ یارب نم
... راک نیا یارب دوب هدمآ وا لا ح ره هب ... سامتلا

... هن هچ ، مدرک یم سامتلا نم هچ ؛ درک یم ار شراک
هک یتشحو و سرت و سامتلا نیا رگا دیاش طقف
اجنیا ات ار وا هک یتراقح و تلذ نامه ؛ دوب شرظتنم
یمک مدش یم قفوم ، مداد یمن وا هب ار ، دوب هدناشک

... مزادنیب ریخات هب ار قافتا نیا

همه اه نیا ممهفب ات دوب یفاک هقیقد دنچ طقف اما
؛ تسین مهم میارب هکنیا ، مسرت یمن هکنیا ؛ دنراعش
ناریو نم و دننکشب ار ممیرح شیاه تسد هک دشن
مهم و نشور قافتا نیرخآ یوت رگا یتح ؛ موشن

، دشکن ارم درد نیا رگا هک مدوب هدرک رکف ، ما یگدنز
دشن مه زاب ، تشک دهاوخن ارم زیچ چیه نیا زا دعب

... مریمن نم و دنزب شتآ ار منت وا تسد DONYAIEهک
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میاه کلپ تشپ ار تشحو لقا ال ات ، متسب مشچ
ن هن ات ، مدیشچ ار نوخ معط و مدیزگ بل . منک ناهنپ

یتح هن و شهاوخ هن و منزب داد هن و منک هلا
... شاخرپ

و ؛ منک یراک متسناوت یمن مت ال ضع ضابقنا یارب اما
یتح هک یتخس ضابقنا مغر عال هک یشزرل یارب
دوجو ، دندوب هدوب هدش شراچد منت یاه گریوم

... تشاد

یور بل و متخوس اه لا س دیاش و متسب مشچ
مسابل زا یا هکت مدوب رظتنم نآ ره ؛ متشاذگ نادند

وا نم هک ردق نامه ... اما . دریگب ار مناج و دردب ار
یم ؛ تخانش یم ارم مه وا ، مدوب هتخانش بوخ ار

هگن تسد ... دنک رتدایز ار مباذع روطچ تسناد
... درک یم شک رجز ارم وا ؛ DONYAIEتشاد
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. مدرک زاب مشچ ، دش دنلب هک شا هدنخ هقهق یادص
تسد ... منت یور ندیشک تسد زا دوب هدیشک تسد
ییادص اب ، نامسآ هب ور یرس اب و دوب هتفرگ ولهپ هب

... دیدنخ یم دنلب

... رتخد متقشاع -

... داد همادا شا هدنخ هب و تفگ هدیرب سفن

؛ تخادنا یم یسک دای ارم ، دوب هتفرگ هک یتس ژ اب
... نم زا رود لا س رازه دیاش یسک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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باال ار منت مدرک یعس ، شدنلب یاه هدنخ نایم رد
... ندنک ناج رازه هب ؛ منیشنب و مشکب

، هاکناج درد نآ رب هو عال مدنب رد ِتسد حاال و
اب هک ، درک یم هبرجت چم یور مه ار یگرزب شزوس

... دوب هدش هتسب یکیتس پال دنب

هراب کی هب یروج شهاگن ، دش مامت هک شا هدنخ
رد مشخ و مصخ زا یمجح نانچ و ، داد گنر رییغت
حور هیناث کیب ضرع رد مدرک نیقی هک ، تسشن نآ

لولح ناطیش شیاج هبو هتسب تخر شنت زا
... هدرک

... ینومه مزونه -

... دش رت هدننز نآ قرب و رت کیراب شهاگن
DONYAIE
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... سرتن ردق نومه -

: دمآ رتولج

... هزره ردق نومه -

یب یتروص اب و توکس رد . تسشن تخت یور مرانک
زا ار متروص یازجا ایند هاگن نیرت کیرات اب و ، تلا ح

هب چیه هک یا هلصوح و ربص رس ؛ دنارذگ رظن
... دمآ یمن ناملا وحا

شیادص نت و نحل ، درک ندز فرح هب عورش یتقو
هب ؛ تشاد هلصاف گنسرف نارازه ، شیپ یقیاقد اب

لا وحا تعرس اب نانچ ؛ دوب هدش هناوید درم نیا ادخ
... شکرد زا مدنام یم اج نم هک درک یم ضوع

ساال نوا زا رت لکشوخ یلیخ منک یم فارتعا یلو -

... DONYAIEیی
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ار شا یطسو و هراشا تشگنا تشپ ؛ دروآ باال تسد
یور تکرح یب ار اه نآ . تشاذگ ما هنوگ یور
بل یور دنخبل . تسب مشچ . تشاد هگن متروص

... یعقاو دنخبل کی ؛ دیود شیاه

ملد رد یزیچ ؛ دندرک تکرح هب عورش شتشگنا ود
نیمه نایم ار مناج ..." دش عورش هرابود " تفگ یم

... اعطق تفرگ یم شیاه یزاب هبرگ و شوم

... هگید تسین شوج همه نوا زا یربخ -

... دش رت قیمع شدنخبل

هدز ناجیه ور یدرم ره ینوتب هگید االن منک رکف -

یمن هنیس هب در تسد یسانلا دحا چیه هگید ... ینک
... هنز

راب نارازه ار وا اب میاه ندرک لد و درد بوچ
تمس زا مندش هدز سپ هب شا هراشا ، مدوب DONYAIEهدروخ
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... شیور مه ، رایناز

رت نییاپ و ... مندرگ یور ات ، دیدرگ شهاگن رگید راب
... رت نییاپ و

... هنزب هک هنوت یمن ، مداوخب هگا ینعی ... موووا -

قحلم یلبق تشگنا ود هب مه شرگید یاه تشگنا
و فرط کی شتشگنا راهچ ؛ تشگرب شتسد . دندش
هنوگ . تفرگ رارق متروص فرط کی شتسش تشگنا

شزاون هدنام اهنت تشگنا نامه اب مه ار مرگید
... درک

؟ هتدای -

وا و دوب شوج زا رپ متروص زا تمسق نیا ؛ دوب مدای
یم اهراب و اهراب ، یراکنا و هارکا نیرتکچوک DONYAIEنودب

M
AM

NOE



ینتساوخ مارب یلا ح ره یوت وت " تفگ یم ... دیسوب
... نم تروص و ؛ دندش عمج شناتشگنا ..." یتسه

هنوگ هب بل . دروآ ولج تروص . دشدرد و دمآ ولج مبل
یور ار شدوبک یاه بل طقف ؛ دیسوبن . دنابسچ ما

... داد رس ما هنوگ

یابل نیا طقف ، تشادن شوج هک تتروص یاج اهنت -

... ندوب تلکشوخ یولوچوک

یدیسا و شرت تایوتحم ، دیشک مبل یور هک نابز
شرب روز و برض هب ؛ دمآ باال مقلح تشپات ، ما هدعم

... مدنادرگ

اود لا بند ردقچ ... یدوب یکاش اشوج نوا زا ردقچ -

... یدوب نومرد

... دز یدنخ کت

ردقنیا ... اه تس هدنبای هدنیوج نگیم تسار -

یتسنوت هرخ باال ات ، یدز راوید و رد هب وتدوخ
DONYAIE

M
AM
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... ینک نوشنومرد

؛ مدوب هدرک اهر . مدوب هدش هتسخ . دوب هدشن نامرد
زا ار شدوخ تیمها مدوجو مامت ، اهزور نآ زا دعب
و هدرک اهر ار یگدنز ردقنآ ... میارب ، دوب هداد تسد

یب مفارطا و مدوخ دروم رد یزیچ ره هب تبسن
نآ اجک و یک مدیمهفن یتح هک ، مدوب هدش تیمها

... متشاذگ اج ار غولب راثآ و شوج همه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

284_ تراپ #

DONYAIE
M
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NOE



وت ، ینکیم هدارا ویک ره ینوتب منک رکف هگید -االن
... یریگب تتشم

متروص یور یرگ یغای لا ح رد شناتشگنا مزونه
... دندوب

هکنیا نودب منک رکف هگید االن ؟ هیچ هدارا ... اباب هن -

ورکشل هی ینوت یم ، ینزب یتکرح نیرتکچوک یتح
... ینوخرچب تتشگنا ور

... مدینش یم هلصاف نیرت کیدزن زا ار شیادص

: درک چپ چپ

؟ گس هدام هن هگم -

: داد شک ار شبل . درک مخ و درب بقع ار شرس

... ملسع یدش لکشوخ یلیخ هخآ -

: دیشک ما هنوگ یور مرن ار شا ینیب کون

... موووا ... هدش لمخم لثم تتسوپ -DONYAIE
M

AM
NOE



یکچوک فیثک شوم نم ؛ دش یم رامخ شیادص
... ناطیش یاه تسد نایم مدوب

... دوش هچ ... نک رکف -

... دیشک یم ار تاملک هرابود

تشز و نود نود تسوپ نومه اب عقوم نوا نم -

... مدز یم هل هل تارب و مدوب تقشاع

... متسوپ یور دیشک یم نابز ؛ دش سیخ متروص
... متسب مشچ و مدرک عمج تروص

تمتسرپب منوت یم ، یفیطل لگ گرب لثم هک -حاال
... میزیزع

سیخ ما هناچ راب نیا ؛ داتفا راک هب شنابز هرابود
... DONYAIEدش

M
AM

NOE



... تمسوبب حبص دوخ ات منوت یم -

... دیسوب ار ما هنوگ ، مرن شبل

... یتح -

... رگید مرن هسوب کی

... نم لسع تمروخب هتسرد منوت یم -

ما هنوگ یور هک دندوب شیاه نادند راب نیا و
لیمحت مندب یاه لولس کت کت هب ار درد و دنتسشن

... دندرک

ار راک نیا ما هنوگ تشوگ ندنک تین اب ، متشادن کش
هب هک یراشف همه نآ و ، درد همه نآ هنرگو ؛ درک
یرگید حیجوت چیه ، درک یم دراو شیاه نادند

... تشادن

نانچمه هک مدرک یعس هناحوبذم ، لوا یاه DONYAIEهظحل
M

AM
NOE



رضاح مه شتفع تمیق هب هک منامب ییایتوت نامه
متسناوت هاتوک هیناث دنچ اهنت اما ... دهدب جاب دوبن

و گر رد نانچ درد شدعب ؛ منامب مدوخ عضوم رس
نآ و هلا ن یولج متسناوتن هک درک هنخر مدوجو یپ
میاهبل نایم زا موهفمان یلکش اب هک مریگب ار دنلب خآ

... تفر نوریب

نادند راشف هک دشن ثعاب ما هلا ن هن و " خآ " هن یلو
ب هک ، داد همادا ردق نآ ؛ دنک مک متروص یور ار شیاه

رظتنم نآ ره ؛ دروایبرد ار مکشا تسناوت هرخ اال
اج شیاه نادند ریز ، ما هنوگ زا یا هکت اعقاو ، مدوب

... دنکب شندیوج هب عورش وا و دنامب

یمن رکف " تمروخب هتسرد منوت یم " تفگ یتقو
، دشاب هملک یعقاو یانعم هب ، ندروخ شروظنم مدرک
حاال شاک یلو ؛ درک یم ار راک نیمه اقیقد تشاد اما

رد ، دنکب ار متروص تشوگ اعقاو تشاد میمصت هک
وا اما . تفرگ یم ار مناج و درک یم ار شراک DONYAIEاج

M
AM

NOE



شیاه نادند نایم هک یتشوگ هکت نامه اب تشاد
یزاب یزاب ما یروبص و ناور و حور اب ، درشف یم

... درک یم

مچرپ دوز ردقچ . مدوبن میاهراعش هیبش ردقچ
ما هیرگ و هلا ن دوز ردقچ و . متفرگ باال ار ممیلست
ار ادخ ناج قمع زا و دش میاه سامتلا هب هتشغآ

... مدرک ادص

باال ، تفرگ هار متروص تسوپ یور هک جزل یامرگ نآ
متسوپ و تشوگ رس زا تسد هک داد تیاضر هرخ

ار متروص نوخ یخرس نم و تفرگ هلصاف ؛ درادرب
ربارب رد دوب مک یخرس نیا . مدید شیاه بل یور
شناهد ات دوب رت قی ال هک ؛ مدوب هدرک لمحت هک یدرد

اج شناهد نایم هک ار متروص زا یا هکت و دنک زاب ار
... دهد مناشن ، دوب هدنام

DONYAIE
M

AM
NOE



... مووه -

زا یتمسق و دیشک شبل یور ار شطسو تشگنا
مشچ یولج ار شتگشنا . تفرگ ار شیور نوخ

... درک شهاگن تقد اب و دروآ باال شیاه

.. یا هزمشوخ اعقاو -

و دیشک شبل یور نابز مه دعب ؛ دیسیل ار شتشگنا
هک یلا حرد ؛ دیشک شناهد لخاد ار نوخ یقاب
زونه یاه مشچ یور و نم هنوگ یور شهاگن

ار نوخ هزم هدنام هت ... دوب دمآ و تفر رد مسیخ
... داد ورف شقازب یادص رپ ندیعلب اب مه

یوب و گنر تسناد یم ؛ دنک ما هناوید تساوخ یم
درکیم دب ار ملا ح نوخ

یا هدنخ هب شبل مک مک ، دش مامت هک ششیامن
... دش نیزم تبحم هب DONYAIEهتشغآ
M

AM
NOE



لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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اهنت شبل یور و شهاگن نایم هک مروخ یم مسق
هن ... یزوسلد هن ... سب و دوب تبحم مدید هک یزیچ
... یرگید فرخزم سح چیه هن و هنیک هن ... تذل

... تبحم ... دوب تبحم

... ما هنوگ تین هب ؛ دمآ باال شتسد

؟ دموا تدرد ؟ مناج -DONYAIE
M

AM
NOE



هار هب روش شهاگن رد هک یتبحم همه نآ هجیتن
هب هک رفنت زا یرگید لت زج دوبن یزیچ ، دوب هتخادنا

. دش هدوزفا نم ترفن هوک

مخز هب شناتشگنا کون ات مدیشک بقع ار متروص
... دسرن ما هنوگ یور کانزوس

دعب و درک مهاگن . دنام اوه رد یا هظحل یارب شتسد
یاه تشگنا . رهز ینشاچ اب راب نیا ؛ دز یرگید دنخبل
... تشاذگ شنار یور تسد و درک عمج ار شلطعم
رس زیر ییاه هدنخ اب هارمه و تخادنا ریز هب رس

... داد ناکت

... متسنود یم -

شت حاال رییغت ؛ دوب هدش هناوید درم نیا هک ادخ هب
نیرت یدج اب حاال و ... دوب دنب هظحل کی هب طقف
هاگن و دوب هدرک ادا ار " متسنود یم " نکمم DONYAIEنحل

M
AM

NOE



... دوب هتخود میاه مشچ هب ار شزیت

... یدوبن ایتوت هگید وت هک دوب نیا ریغ هگا -

دنلب اج زا و دیبوک شیاه نار یور ار شیاه تسد
هب ور تسرد هک تفر یکچوک هرجنپ تمس هب . دش

، نامز رذگ رس زا هک یراوید طسو تسرد و ، نم یور
هدش نیزگیاج راگزور هربک و یدرز اب شدیفس گنر

... دش بش یاشامت لوغشم ؛ تفر ، دوب

ات تسا رظتنم و هتسشن اجنیا یکی دوبن مهم شیارب
شیاهر و دنریگب ار شناج و دنربب ار شمکح رتدوز

؛ دوب نوریب یکیرات ریگرد ، هدوسآ یلا یخ اب ... دننک
نیا رد شتیلوئسم نیرتریطخ و نیرتگرزب هک راگنا

نوریب نآ یکیرات نایم واک و دنک نیمه ؛ یگدنز
ندیچیپ شخ شخ یادص هب ندرپس شوگ و تسا
داب رس هقدص زا ، مه نایم ، ناتخرد گرب و خاش

یم خر راب کی تعاس دنچ ، دوب یزور دنچ هک یدنت
DONYAIE
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... تسشن یم ورف هرابود و دومن

رمع زا اما ، دوب ردقچ مناد یمن ، تشذگ هک یقیاقد
وا نم سیخ مشچ و ار نوریب وا ؛ تساک اه لا س نم
زا ارم هک دوب شیادص نیا اتیاهن و ... درک اشامت ار
، مدز یم اپ و تسد نآ رد هک یراظتنا و تشو

... دیشک نوریب

هی ... مدوب هدش تایردلق و ایزاب سخت نیمه قشاع -

یمن رطخ ... یتشاد هک یسرتن رس ... تاه یگدند
اهنت ... تدنوسرت یمن ندش درط ... تدنوسرت
یمن یچ چیه ور وت ... نداد تسد زا ... ندش

تسد هب ور یزیچ یدرک یم سوه یتقو ، دنوسرت
ات ... داب اداب هچ ره و ارجام لد وت یدز یم ... یرایب
قت زا تسد ، یدیسر یمن ، یتساوخ یم هک یزیچ هب

.. مدیدن وتندوب میلست تقو چیه ... یتشاد یمن رب ال
ح نیرت نیگمغ وت ، طیارش نیرتدب وت ... تقو چیه

... هظحل نیرخآ ات ... یدوب هزرابم لا ح رد DONYAIEتلا
M

AM
NOE



هب ار شرس ، دوب هداتسیا هرجنپ هب ور هک روط نامه
... ین ال وط ... دنخبل یب ؛ درک مهاگن ... دناخرچ متمس

... ایتوت دوبن مک وت زا رت لکشوخ رتخد هنرگو -

؛ تفرگ فده ار شیور هب ور ، یا هظحل یارب شهاگن
: تفگ هک مدینش ار شیاوجن

... هنووید مدوب تندوب هنووید نیمه قشاع -

... دیخرچ

... تسرتن رس و کوپ هلک نوا قشاع -

ار شیادص یتخس هب هک ، دوب مارآ ردق نآ شنحل
... مدیدنش یم

ییاه مدق اب ؛ ار وا دز نج هک راگنا هراب کی هب ... اما
ییاهوم نایم ار شتسد و دمآ متمس هب هدز باتش

و درب ورف درک یم قوز قوز شیاه هشیر زونه DONYAIEهک
M
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مشچ نایم ار شهاگن غاد خیس ات تفرگ باال ار مرس
: دنزب دایرف مکاندرد تروص نایم و دنک ورف میاه

... مدوب تقشاع نم -

هرطق ، مدید هک یزیچ نیرت بیجع تیاهن رد و
؛ دمآ نوریب شیاه کلپ نایم زا هک دوب یگرزب کشا

نوخ هنوگ یور ، وا تروص یاج هب هک یکشا هرطق
... دمآ دورف نم دولآ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... یدعب یاه هرطق و ... یدعب هرطق DONYAIEو
M
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NOE



ندرک یفخم یارب تشادن یتین و تالش چیه ؛ تریح
هاگن و دیشخب یم متروص هب ار اه نآ ... شیاه کشا

... دوب میاه مشچ هب شنیگمغ

کشا ... ترفن زا و ... مغ زا دیزرل یم شا هناچ
زا دعب یتقو و تخیر یم متروص یور شیاه
شیادص ، درک ندز فرح هب عورش ین ال وط یثکم

... دیزرل یم مه

... ایتوت مدوب تقشاع ... مدوب تقشاع نم -

و شیاه مشچ مغ نایم بسانت و خسنت یا هرذ
و رتشیب ار میاهوم ؛ دوبن شیاه تشگنا شحوت
ار شدعاس ... تفرگ رت باال ار مرس و دیشک رتشیب

ناور شتروص یور هک یبیجع یاه هرطق یور
... دیشک دندوب

هظحل هی ارچ ؟ دش یچ ؟ یدرک وراک نوا نم اب ارچ -DONYAIE
M

AM
NOE



زور دنچ هزادنا طقف تاعدا همه نوا ؟ ترس هب دز
نوج هب ور ایتخس تاپ هب اپ همه نوا ؟ تشاد موود
مک تارب اجک ؟ اجنیا هب میسرب شرخآ هک مدیرخ

وت زا نم هگم ؟ ایتوت مدشن تهاگ هیکت اجک ؟ متشاذگ
نوا ارچ ؟ مدرک راک یچ نم هگم ؟ متساوخ یچ

؟ یچ همه هزوک هساک ریز یدز یروج

یمن زونه شدوخ وا رگا ؛ دوبن نتفگ یارب یزیچ
هدوب ، مدرک هک یراک قحتسم هک هدرک هچ تسناد

هب ار مرس یتقو منک توکس دشن ؛ دشن اما ... دشاب
: دز دایرف و داد ناکت میاهوم رات هطساو

مدیمهفن زونه هلا س هد ... مش یم یناور مراد ... وگب -

؟ یدرک وراک نوا نم اب ارچ

هدیسرپ اهراب و اهراب ، مه عقوم نامه ار لا وس نیا
. متشادن ار شیحضوت هزیگنا هن و دصق هن نم و دوب
زونه لا س هد زا دعب وا و دوب اج رب اپ زونه هکنیا اما

ار شدوخ مناد یمن ... دوب بیجع ، ارچ دوب DONYAIEهدیمهفن
M

AM
NOE



رتارف یزیچ مه پچیلع زا هک دوب هدز هچوک مادک هب
... دیسر یم رظن هب

هدافتسا مرها ناونع هب میاهوم زا هک مود راب یارب
هزادنا هب ار میادص ، دروایب مدوخ هب ارم ات درک

: مدرب باال شیادص

... یضوع ، یدرک یم زواجت نم هب یتشاد وت -

دینشن مرظن هب ؛ دش ماغدا مه اب ناماهدایرف یادص
: دیسرپ هک

؟ یچ -

... دیسرپ تهب تدش زا مه دیاش ؛ مناد یمن

اب ؛ مدرک رارکت شیارب لبق زا رت هدرمش راب نیا
... دوبن لبق راب هیبش ال صا هک ییادص

یتسنوت یمن ... یدرک یم زواجت نم هب یتشاد وت -DONYAIE
M

AM
NOE



یدوب وت ... منک تاگن و منیشب یشاب هتشاد راظتنا
همه هک یدوب وت ... اه هزوک هساک ریز یدز یدز هک

... یدرک بارخ ور یچ

مک میاهوم هشیر یور درد و راشف ؛ دوب هدز تهب
متفر یم نوریب هدنز هناریو نیا زا رگا اما . دوب هدش
یم اج اهراوید نیمه نایم میاهوم فصن اعطق ،
... دتفیب قافتا هکنیا هب متشاد کش نم و ؛ دنام

... تریح رس زا و خلت ؛ دیدنخ

هب نم شلبق ... یدوب نم نز وت ؟ هکینز زواجت مودک -

وتتسد تزاجا نودب ؟ مدوب هتفگ رتکزان لگ زا وت
هدرک یا یمارتحا یب نیرتکچوک تهب ؟ مدوب هتفرگ
نز وت ؟ بارخ ینز یم فرح زواجت مودک زا ؟ مدوب

... منز ... یدوب DONYAIEنم
M

AM
NOE



، دوب هدش دایز میاهوم نایم شناتشگنا راشف مه زاب
... مراد هگن مناهد رد ار منابز ، دش یمن ثعاب نیا اما

و لیم نودب دش یم لیلد ، مدوب تنز هکنیا --

نز ؟ ینکب یاوخ یم ماهاب یراک ره مدوخ تساوخ
رظن زا ... هرادن مرحمان و مرحم ... هرادن نز ریغ و

یم روز هب یتقو ، نم لیم و هزاجا نودب یتقو نم
کیدزن نم میرح هب نم حور هب نم نت هب یاوخ

تتبسن هنک یمن یقرف ... اشاس هزواجت شمسا یشب
... هشاب یچ نم اب

مدیشک وتزان مک ... نکن یناور ونم ؟ ایتوت روز مودک -

یم فرح یراد یچ زا ؟ مدیصقر تزاس هب مک ؟
... ینز

... سب و دوب باوختخت ترکذ و رکف همه هکنیا زا -
یارب ؟ یچ یارب ؟ یدیصقر مزاس هب ؟ یدیشک زان

هکنیا یارب ؟ ملد زا مغ ندرک رود یارب ؟ مندرک مورآ
؟ ینک رپ ومداوناخ یلا خ DONYAIEیاج
M

AM
NOE
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دیاب ؛ دنک مضه بوخ ار ملا وس ات مدرک ثکم یمک
... دش یم مهف ریش

زان یتنعل باوخ تخت نوا هب ندیسر یارب ... هن -

طقف هکنیا زا میرذگب ... یدیصقر مزاس هب و یدیشک
و یشکب زان و یرایب موود یتسنوت زور هد

یضوع یشحو هی هب یدش لیدبت شدعب ... یصقرب
تیمها شارب یزیچ ، شنییاپ هب فان زج یچیه هک

هک ، یدوب تدوخ ملا وع وت ردق نوا وت ... DONYAIEتشادن
M

AM
NOE



... ینک ربص رتشیب زور دنچ یدوبن رضاح یتح
تاعارم ... ینکب وملا س و نس تاعارم یدوبن رضاح

طقف وت ... میدوب هدنورذگ هک یتخس یازور
یلا ح رد نیا و یسرب ت هتساوخ هب یتساوخیم
دوب هتشذگ نومجاودزا زا زور هد طقف هک دوب

جنپ ... دعب لا س هی ، دعب هام هی هکنیا روصت ... اشاس
هچ هب لیدبت ، مدش یم یداع تارب هک دعب لا س

... دوب کانسرت ، یشیم یرونوج

میاه فرح بوخ ات مداد شهب یرگید هاتوک تصرف
... دمهفب ار

دوب هدنیآ لا س کی وت تندرک روصت زا دعب تسرد -

ممشچ زا ... دش یمن ... اشاس یداتفا ممشچ زا هک
یمن ... منومب تاهاب متسنوت یمن ... یدوب هداتفا
زکرم اهنت هک منک یگدنز یمدآ اب رمع هی متسنوت

یم یراک ره شارب و دوب شدوخ هتساوخ شهجوت
... DONYAIEدرک

M
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: متفگ هدرمش هدرمش و

هن ... اه هزوک هساک همه ریز یدز هک یدوب وت نیا -

... نم

مامت اب و تفرگ یم گنر هتفر هتفر شتروص و هاگن
ار درد و درک تفس ار شتشم هرابود ، ما هلمج ندش

... تخیر مناج هب

... مداتفا تمشچ زا هک -

یارب یرگید فرح ... مدرک شهاگن تماص و تکاس
... دوبن نتفگ

... مدوخ یعیبط قح یارب -

نتفگ اه نیا هنرگو ؛ تشادن ار شمیمصت ؛ دیمهف یمن
... تشادن

: دز DONYAIEدایرف
M

AM
NOE



مداتفا تمشچ زا مدوخ یعیبط قح یارب ؟ ایتوت هرآ -

؟

رت تفس شکف هک متخیر شناج هب درد ؛ مدز دنخزوپ
دوبن لمحت لباق رگید مرس درد . دیشک سانرخ و دش

هدرک ریگرد ار متروص و رس لیم هب لیم درد ؛
... دوب

: دنک میاهر هکلب ؛ مدز دایرف

... هرآ -

دوب یا هلعش نامه مدز شدایرف هک یا " هرآ " نیمه و
مناج هب ار هناوید کدرم ؛ داتفا توراب رابنا نایم هک

... تخادنا

... روط نیا هک -

... درک اهر ار میاهوم

: تفگ میاه مشچ هب هریخ و داتسیا فاص

تامشچ زا متساوخ ومیعیبط قح نوچ هک -DONYAIE
M

AM
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... مداتفا

دایز مه یلیخ ؛ مدیسرتن میوگب رگا تسا غورد
... دوبن راک رد یا ییاهر نیا زا دعب اعطق ... مدیسرت

اب نانچ شنتخاون متروص هب ار شمود یلیس
قافتا زا یکرد لوا هظحل هک داتفا قافتا تعرس

هک دوب یدعب یاه یلیس و یلیس و ... متشادن هداتفا
... دش متروص هناور

ینعی زواجت مد یم تنوشن ... ایتوت مد یم تنوشن -

... یچ ینعی نداتفا مشچ زا مد یم تنوشن ... یچ
منکیم تنومیشپ ... ایتوت منک یم هایس وتراگزور

... ینوبایخ هزره

ره ؛ درک یم هراپ و دیرد یم ... دیدرد یم و تفگ یم
تسوپ و شیاه تسد نایم یعنام هک یسابل زا هکت

... دوب DONYAIEمنت
M
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یمیمصت و اعدا همه نآ مغر عال هک مدوب نم نیا و
... سامتلا مه و مدرک یم هیرگ مه ، مدوب هتفرگ هک

شلیلذ ؛ مداد یم ار تساوخ یم هک هچآ وا هب نم
دوب یراک همه نیا ؛ مدرک یم ار شسامتلا و مدش یم

تاجن یارب هک ، ممسج تراکب تاجن یارب هن هک
... دمآ یم رب متسد زا محور

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... اعطق دنام یم یدبا مدرد و باذع ؛ دش یمن مامت

هتسب متسد ... تخوس یم مبل ... تخوس یم منت
درد محور ... ما هناش زا ندش هدنک لا ح رد و دوب

، ایند زا یا هشوگ مادک ره ، مبلق یاه هکت ... درک یم
هراپ هک مسابل یاه هکت لثم ؛ دندوب هداتفا رود مه زا

... دندش یم

مدوخ زا هک ییادص نیرتدنلب اب ؛ مدرک یم هیرگ
رع اردص لوق هب ؛ دوبن ندرک هیرگ ... متشاد غارس
هب مه و وا هب مه ؛ مدرک یم مه سامتلا ... مدز یم

... ادخ

دمآ یم وت شزا یجان کی و دش یم زاب رد نآ هن اما
کی یاهاپ ریز متمرح ... نییاپ شنامسآ زا ادخ هن ،

... دش یم لا م دگل DONYAIEناویح
M
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وا ؛ دوب سیخ نامتروص . ودره ؛ میدز یم سفن سفن
یکشا و قرع ماغدا زا نم و تخیر یم هک یقرع زا

و جنر زا نم ؛ میدرک یم هلا ن ود ره . دوب لیس هک
... جنر زا مه وا ... وا

؛ متسب مشچ ، تفر شدنبرمک تمس هب هک شتسد
یم هک یبوخ لا ح همه اب ؛ تساوخ عادو ملد

راک ... منک یمن شا هبرجت رگید نیا زا دعب متسناد
یور تسد نیتم ... دوب یعقاو یایند اجنیا ؛ دوب مامت

و دوب هتسشن مکلپ تشپ هتشاذگ شا هدمآ رب مکش
رس نیا زا دیعس ... درک یم مهاگن نایرگ یمشچ اب
مه هبزور حاال امتح ... تفر یم رس نآ هب هناخ

هب رتمک . مدوب هتفرگ وخ وا اب اهزور نیا ؛ دوب ریگرد
اب رتمک متفرگ یم دای متشاد . مدرک یم رکف هتشذگ
. دوب هدمآ قشع . مشاب هقی هب تسد اه قافتا ییارچ

تساوخ یم ملد . منامب داش متساوخ یم . مدوب داش
... ار هظحل ؛ منک یگدنز رتشیب . مریگب تخس DONYAIEرتمک
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یم . مدنخب متساوخ یم ؛ دیدنخ یم یگدنز
... مشخبب رت تحار . مشاب رتریگ لهس یمک متساوخ

ار شلوصحم متشاد ؛ مدوب هتشاک داب یزور ؛ دشن
زیچ همه تشاد ... دوب هدش نافوط ؛ مدرک یم ورد

... ار محور ... ار اه هدنخ . درک یم ناریو . درب یم ار
... ار ممسج ... ار مبلق

... وتامشچ نک زاب -

یوت ، دیرد یم ار متمرح یتقو متساوخ یمن ... هن
توهش متشاذگ یم دیابن ؛ منک هاگن شیاه مشچ

یم رب نم . دوش مزور و بش سوباک شهاگن یوت
یاه هلپ . مدرک یم یگدنز . مدنام یم هدنز . متشگ

قح ... دوبن نیا نیتم قح ؛ متفر یم باال ار تیقفوم
نم یور شدوجو مامت اب دیعس ... رتشیب دیعس
هناردپ و حور و بلق وا ؛ دوب هدرک یراذگ DONYAIEهیامرس
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هک ییاهزور نیا رد هک دوب هدرکن نم جرخ ار شیاه
سوباک و دنیشنب ، درک یم هزم هزم ار شمارآ دیاب

. دنک اشامت ارم یاه

: دز دایرف رگید راب

... وتامشچ نک زاب مگیم -

... مدرکن

... ار شراد ردام ردپ یاه یلیس نآ زا یکی ؛ دز یلیس
دز ردقنآ ... ار یمراهچ و یموس و ... دز مه ار یمود

نوچ متروص ... مدینش یمن ار شیادص رگید هک
... توخوس یم و دوب غاد هروک

... درادرب ندز زا تسد ات ؛ مدرک زاب مشچ

... مدرکن رواب ار مدید هک یزیچ و مدرک زاب مشچ

شیاهوناز یور مرانک وا و مدوب هداتفا تخت DONYAIEیور
M
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ار مهاگن تراکب و تشادن نت هب سابل ؛ دوب هداتسیا
... درک یم کته
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دیقم مدآ هک متشادن دای هب ار ما یگدنز یاجک چیه
یب ... اما ؛ مشاب ریگ اپ و تسد لوصا هب DONYAIEندنام
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چیه ال ثم ... مدنارذگ یمن دح زا مه ار ییاورپ
، مدرک یمن در ار هناقشاع یاه ملیف زا یا هنحص

... منکشب ار مهاگن تمرح هک دوبن روط نیا اما

مساوح یلیخ تشاذگ یمن ؛ مدید یم هک یزیچ اما
یردق نآ نس نیا رد اعطق ؛ دشاب مهاگن تمرح هب

، منیب یم هک یا هنحص نیا ممهفب هک ، متسناد یم
... دیاب هک دوبن یزیچ نیا ... دنز یم گنل شیاج کی

... نک هاگن بوخ هرآ -

... مدوخ هب و ؛ مدمآ نوریب تهب زا ، شیادص اب

؟ مدرک یم متشاد راک هچ

و هدرک زاب دح نیرخآ ات ار میاه مشچ هناحیقو
یم هاگن شصقان هتبلا و ، هنهرب نت هب متشاد

... DONYAIEمدرک
M

AM
NOE



رگ تروص یور و ، شیاه مشچ یور هک مهاگن
میاهوم تمس هب ار شتسد هرابود ، دنام شا هتفرگ

رد و ؛ دیشک شدوخ هنهرب نت تمس هب ار مرس و درب
باال مناج ات ؛ تشاد هگن نکمم هلصاف نیرت کیدزن

... هن ؟ رد اما ؛ دیایب

... متسناد یمن و مدوخ یارب مدوب یناج گس

... نک اشامت وتراکهاش بوخ -

یم نوگرگد ار ملا ح شتسوپ یامرگ ؛ متسب مشچ
ره یارب اعقاو ، دوب منامشچ شیپ هک یزیچ و درک
یاه مشچ و نم هب دسر هچ ... دایز یمشچ هدیرد

... ما هراچیب

یم لمحت مراد ار یجنر هچ تسناد یم ادخ طقف
... منک

نیا لیلد لا بند هب هناحوبذم و هنارصم ، نایم DONYAIEنیا
M
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لا بند هب هتبلا و متشگ یم مدید یم هک یزیچ
... داد یم تبسن نم هب ار نآ هک یلیلد

لمحت وتراکهاش ینوت یمن ؟ هن ینک هاگن ینوت یمن -

تساه لا س نم هک ور یزیچ ینیبب ینوت یمن ... ینک
... منکیم یگدنز شاهاب مراد

... داتفا تخت یور مرس ... درک میاهر

نم هب یطبر هچ ، مدید یم نم هک یزیچ نیا رخآ
فده یب ؛ مدوب هدز شیولهپ هب ار وقاچ نم ؟ تشاد
هتفر ورف شیولهپ رد وقاچ و مدوب هدز اوه یور و

... دوب

هک مدوبن رهام یشک وقاچ رد ردق نآ ؛ هن مه رگا
شندب وضع و مشکب نییاپ ار درم کی راولش و میایب
زا اما ، دریمن هک منک صقان هنارهام روط نیا ار

... دتفیب DONYAIEیگنادرم
M
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... یگلا س هدجه رد مه نآ

یمن رواب ؟ اه ؟ ینکیم هاگن یروج نیا ارچ ؟ هیچ -

؟ هن هشاب وت راک ینک

مشچ هب ار ما هدش داشگ تشحو زا یاه مشچ
... مداد ناکت رس و متخود شیاه

و دش مخ . درکن شسابل مرفان مرف یارب یراک چیه
... تخادنا منت یور ار شا همیخ اپ و تسد راهچ

... نک رواب ... مزیزع نک رواب -

بل . دوب نم بل شبل دصقم ؛ دروآ نییاپ ار شرس
یب . مدناخرچ رس و مدیشک ناهد لخاد ار میاه

، دوش داجیا شهاگن نوزحم تلا ح رد یرییغت هکنیا
روط نآ ار مبل و رس و تخادنا میاهوم نایم DONYAIEگنچ
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... دروآرد شدوخ لر تنک هب تساوخ یم هک

میناشیپ هب یناشیپ ، دش مامت هک شا هنایشحو هسوب
... داد هیکت

وت قشع زا متشاد نم هک ییازور وت ... مزیزع هرآ -

وت یارب نم ... یدرک ات یروجنیا نم اب وت ، مدرم یم
یب هدع هی ات یدرک نادنز یهار ونم وت و مدز هل هل

... ننکب وراک نیا ماهاب فرش

یاه کشا زا دندش سیخ هرابود ، ما هتسب یاه کلپ
... وا

... ومزیچ همه ... ایتوت یتفرگ ومزیچ همه -
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؟ مدوب هتفرگ نم

... ومنز -

زا دوب هتفگن ؟ درادن تسود ار وا دوب هتفگن
شردپ و نز نآ یاه مرودلوب مرودلوا و اه تفوکرس
شا یگدنز زا یشوخ ِلد دوب هتفگن ؟ هدمآ ناج هب

طال ریگرد ، نامییانشآ رت لبق یلیخ دوب هتفگن ؟ درادن
؟ هدوب شرس رد ییادج رکف و هدش یفطاع DONYAIEق

M
AM

NOE



... ومیگدنز -

یم اپ و تسد شنایم هکنآ تسین یگدنز دوب هتفگن
؟ دنام یم اهتنا یب یمنهج هب رتشیب و ؛ دنز

... ومیتم -سال

شیاپ و تسد ریز تشاد ؛ مدوب هدرک عافد مدوخ زا
نآ یتح ... دسرب شنت هتساوخ هب ات درک یم مهل
دعب ؛ دوب هدرکن داجیا مه یقیمع نادنچ مخز وقاچ
دنلب هک دوب بوخ شلا ح ردق نآ مه ندروخ وقاچ زا

... دتفیب مناج هب هرابود و دوش

رد یشقن متشادن دای ال صا هک مه ار رخآ دروم نیا
... مشاب هتشاد نآ

ات دیدرک نادنز یهار ونم تیتنعل هداوناخ نوا و وت -

... دایب مرس بال نیا
DONYAIE
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زا هک دوب وا ، منک نادنز یهار ار وا نم هکنیا زا لبق
هدرک تسرد هقباسِءوس میارب و هدرک تیاکش نم

. دوب

تفگنه غلبم نآ یازا رد دوب هدش رضاح هک مه دعب
رب تسد ؛ دوبن ارجام نک لو مه زاب ، دهد تیاضر

... دوبن نک لو و میدوب هتفرگ طالق ... تشاد یمن
یوت نیتم هچب ... داتسرف گرم یاپ ات ار دیعس
نامروبجم ؛ تشاذگن نامیارب هراچ ... درم شمکش

هب تسد ، شمارآ یمک و تینما نتشاد یارب درک
... میوش یزاب تیاکش و تیاکش نماد

... متشاد تتسود نم -

و نز اهنت نم دوب هتفگ مردام هب ... شرسمه ؛ نز نآ
نآ ، یفطاع یریگرد اه نآ اب اشاس هک متسین یرتخد

. هدرک ادیپ ، یدج مه

DONYAIE
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... مدوب تنووید نم -

هب دوب هدش رضاح اشاس هک مدوب یسک اهنت اما
.... دنزب ار شهفرم یگدنز دیق شرطاخ

: درک رارکت

... یتنعل مدوب تنووید نم -

نز نآ زا شرطاخب دوب هدش رضاح هک یسک اهنت
... مدوبن شاک هک ؛ مدوب نم ، شنتشاد یارب دوش ادج

؟ یدرک راک یچ نم اب وت -

هابتشا ، مدوب هدرک هک یراک اهنت ... نیمه ... هابتشا
... دوب

شتسد ود ره تسش و تسشن میولگ یور شتسد
... درشف ار شا یگدمآ رب ریز DONYAIEییاج
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... تمشک یم ... ایتوت تمشک یم -

لوا هظحل نامه زا هک هچنآ دوب گرم ؛ دوبن درد
... مدرک شسح

هک حاال ... تمشک یم مسق ادخ هب ... تمشک یم -

... تمشک یم ، یشاب نم لا م تسین رارق

؟ میتخانش یم ادخ وا و نم لا ثما ؟ تخانش یم ادخ

نیا نارگن رگید نم و دش یم رتشیب شتسد راشف
... اما . دوش هدیدرد محور و نت تسا رارق هک مدوبن

شوت گس رس ماوخیم ، هشوجن نم هساو هک یگید -

... هشوجب

؟ نم زا دعب دوب هچ نیتم DONYAIEفیلکت
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... هسرب تهب لسوس لیکو نوا تسد مراذ یمن -

امغی هب ار قشع هب مرواب یاه همتت لسوس لیکو نآ
... دوب هدرب

... ایتوت هنک شدوخ لا م وتنت مراذ یمن -

قرب و نم نیب هک دایص هدز تهب نامشچ ریوصت
بل و ، دندوب دمآ و تفر رد شا هدازرهاوخ نامشچ
نشنیب زا یم کال یلو دندش یم هتسب و زاب هک شیاه

رترات و رات هتفر هتفر منامشچ شیپ ، دمآ یمن نوریب
میولگ ندرشف لا ح رد هک یوید یادص و ... دش یم

... رتوحم و وحم ، دوب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؛ تشاد نم لثم یرتخد هک دوب یا هراچیب نز نیتم
هیکت هک تشاد ار دیعس لثم یکی ضوع رد اما

... دوب شتسود دیعس ... هنادرم و درم ؛ دشاب شهاگ
یب ردارب و رهاوخ یلا خ یاج یتح ... زین شردپ
لمح شیاه هناش یور دیعس مه ار نیتم تفرعم

یم هنت کی ... دیعس دوب نیتم رادن و راد ... درک یم
ار ایند یلا خ یاهاج همه دوب هتسناوت و ، تسناوت

... دنک رپ شیارب

نیا ندش مامت و شمارآ هب یمک دوب نم قح
هب دیاش ؛ مشاب لا حشوخ شتباب و منک رکف DONYAIEتبیصم

M
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... گرم یاهب

هب هک ییایند ... متساوخ یمن ار ایند نیا زا رتشیب
... دمآ رد بآ زا لا شوپ مدرک هیکت شا یراوید ره

ییایند ... تساوخن ارم سک چیه نآ رد هک ییایند
و دندرک روبع مرانک زا هناهاوخدوخ شیاه مدآ هک

یجنخ ، دنتشاد تسد رد هک یا هنشد اب مادک ره
دندرگرب هکنیا یب ؛ دندش در و دندز مبلق و حور یور

هتشاذگ اج هب هک یا هناریو ، ار ناشرس تشپ و
... دنشیدنیب ، ار ندوب

... اما

اب نم رایتخا و نذا یب هک اوه ؛ لطاب لا یخ یهز
شتآ هب ار ما هنیس و دش میاه هیر دراو مامت راشف

هب تسین رارق مدیمهف ، متخادنا هفرس هب و ، دیشک
هب ... درادرب نم رس زا تسد ایند نیا اه یتحار نیا
یتقو تسا کانلوه ردقچ " تیاده یناج قداص لوق
...*" دنز یم سپ و دهاوخ یمن ار مدآ گرم DONYAIEهک
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... شکب سفن ... یتنعل شکب سفن -

... دیرغ یم و دوب هتشاذگ متروص فرط ود تسد

میاه هقیقش تمس هب ممشچ یاه هشوگ زا هک یکشا
... درک کاپ ار دوب ناور

... یریمب یرادن قح -

... تشادن ناما مبلق و تخوس یم ما هنیس

هنوهب هگید نم یریمب وت ... ایتوت یریمب مراذ یمن -

... ایند نیا وت ندنوم هساو مرادن یا

... داتفا متسد لغب و تفر رانک میور زا

شوغآ هب ار منت لا ح نامه رد ؛ مدرک یم هفرس زونه
روصحم شا هنیس و وزاب نیب ییاج ار مرس و دیشک

DONYAIE
M
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... درک

... مارب ینومب دیاب -

... درک مشزاون

... میشک یم جنر مهاب و ینوم یم -

... دیسوب ار میناشیپ

میدیم سپ ونوماراک ناوات مه اب و مینوم یم -

... ایتوت

نوخ هب ار میولگ هک یکانزوس یاه هفرس نایم
، شتدم ین ال وط یکشخ رس هقدص زا ، دوب هتخادنا

رس زا هک یراک ناوات هک مدرک یم رکف نیا هب
هچ ، مدوب هدرک دانع رس زا و تلا هج جوا رد و ینادان

هدیشک هک ییاه جنر زا رت نیگنس هک دوب یم DONYAIEدیاب
M
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شراچد هک یا یگدرسفا زا رت نیگنس ؟ دشاب مدوب
یمن و ، دوب هداتفا مناج هب هک ییایبوف ... مدوب هدش
هب مراد هگن مدوخ کیدزن ار یدرم چیه تشاذگ

هک یا هقباسِءوس زا رت نارگ ... نتشاد تسود هناهب
... دوب هدرک رهم ار میناشیپ

نآ تقو نآ ؛ منادرگرب بقع هب ار نامز دش یم شاک
دش یم شاک ... متفر یمن یضاق هب هکی روط
نیتم یاه فرح یاپ یرتمک شنت اب و ؛ مدرگرب

... مدرک یمن شاک ... متسناوت یم شاک ... منیشنب

************

... تیاده قداص " روگ هب هدنز " باتک زا DONYAIEیگولونوم
M

AM
NOE



لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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زا رپ و راد ان قاتا هشوگ تقد اب ار دیرخ یاه هسیک
... تشاد ساوسو زونه ؛ تشاذگ زیم یور ، یگنهک

... هتنسرگ یلیخ امتح ... میروخب متفرگ اذغ -

؛ درک مهاگن و ادج هیقب زا ار اهامامشم زا یکی
، داتفا یم قافتا یرگید نامز ره و اجک ره هک یهاگن

... دنابسچ شگنت نیریش بسچرب اترازه دش یم
DONYAIE
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یم رد ایند نیا رد یسک ره نابز زا مه شا هلمج
شا یناشیپ هب یقشاع بسچرب دش یم ، دمآ

زج ، تسین چیه وا متشاد نانیمطا نم اما ؛ دنابسچ
ندوب دیفس زا هک ردق نامه ؛ یریجنز هناوید کی

. مدوب نئمطم مه دروم نیا رد ، مدوب نئمطم تسام

اپریز و یدلبراک اب ، دوب هداتسیا میور شیپ هک یمدآ
مدق . دوب هدرب میگدنز قیمع ییاهنت هب یپ ، یشک

هتسباو و ، میگدنز یاه خالء ندرک رپ اب ار یدعب
. دوب هتفاب غورد . دوب هتشادرب شدوخ هب نم ندرک
ار ملد . دوب هدرک هلا ن شا یگدنز رابفسا تیعضو از

دوب هدرک یراک .. دوب هدنازوس شدوخ لا ح هب
و تسایند درم نیرتدرم منک رکف و موش شقشاع

یسک اهنت وا مدوب هدرک رکف .؛ دنک یم مکرد وا اهنت
هدرک یراگتساوخ . دمهف یم ار منکلا نابز هک تسا
یور ار وا رتشگنا هک ینز هب ؛ دوب هدزن مسپ ... مدوب
هدرکن رکف ، درب یم رو نآ و رو نیا شا هقلح DONYAIEتشگنا
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حاال و . دوب هداد ملد هب لد . دوب هتفریذپ ارم . دوب
یم نامدوخ راب فسا یارجام مات رصقم ارم

... تسناد

یناشیپ نیا یور دروخ یم یگناوید زج یبسچ رب
؟ مدآ نیا

... هتاتیولوا وزج تارب تمکش مزونه منودیم -

یم تسار منت هب وم شنتسناد ار زیچ همه ردق نیا
یسک ؛ تسناد یمن ارم یاه قلا خا نیا یسک ره ؛ درک
ورف مرمک یوت هت ات ار وقاچ میگدنز فقس ریز زا

... دوب هدرک

دوبن نورگ و سکول یلیخ شیشورف هیذغا دنچ ره -

... یشاب هتشاد تسود منک رکف اما ،

؛ مدوب هدشن باسح یلومتم مدا مرمع تقو چیه نم
شرتچ هبکبک و هبدبد همه نآ اب هبزور هک حاال یتح
، یگدنز حور مرظن هب ؛ دوب هدرک زاب مرس باالی DONYAIEار
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یم نیتور یاه ینارگن و اهودب ودب نایم طقف
سرتسا زا رگا مدیدنگ یم . دشاب نایرج رد تسناوت
متشاد تداع . متفرگ یم هلصاف یگدنز هرمزور یاه

. مشاب هتشاد ار مجرخ و لخد باسح

شوه رگرب زیچ یوب ؛ درک زاب ار درگ نان رود قرورز
یزیچ هچ و ، یک راب نیرخآ دوبن مدای . درب مرس زا
فعض زا منت مامت هک متسناد یم طقف ... ما هدروخ

... هداتفا هشعر هب یگنسرگ و

... یرگربزیچ قشاع مزونه -

هیناث ره و زور ره نم ینعی نیا و ؛ داد یم ربخ
... دوب کانسرت ... ما هدوب شرظن تحت

یکاروخ ات دوب رظتنم و هدروآ ولج ار شتسد
... مریگب شتسد زا ار DONYAIEمبوبحم
M
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یاه مشچ هب و مدیشک باال شتسد زا ار مهاگن
... دوب هدش هتخود مهاگن هب هک متخود شرظتنم

... مرب راذب -

: داد ناکت ار شتسد

هنسرگ مکی ات ... یدوب نیمه مشلوا زا ... روخب ریگب -

... ترس هب دز یم ، یدنوم یم

یارب ؛ متشاد شتسد نایم چیودناس هب یمربم زاین
لا ح هب ات امتح اما ... ندنام هدنز یتح و شوه هب

ریز دیعس امتح . دوب هدش هدنز و هدرم راب رازه نیتم
... دوب هتشگ نم لا بند ار یگنس ره

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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منومود ره ... اشاس میدرک هابتشا نوم ود ره ام -

... میداد سپ ناوات

... وت تسین تنسرگ هکنیا لثم -

مدوب هتفرگ قانح منامگ هب طقف ؛ مدوب هنسرگ یلیخ
دیاش ... دش یم نییاپ و باال تخس مه مسفن هک

... دوب سرت

هب مناهد . درب شدوخ اب مه ار رگربزیچ ؛ دش رود
... دوب خلت و کشخ یبیجع زرط

... متخادنا تزور نیا هب نم ینک اعدا ینوت یمن -DONYAIE
M
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... دنادرگرب قرورز نایم ار چیودناس

تنسرگ تقو ره ... میراد یم شهگن ... هرادن بیع -

... یروخب مدب وگب دش

ه نایم زا ، یقیمع کپ زا دعب و دز شتآ ار شراگیس
... درک مهاگن ، دوب هتفرگ ار شفارطا هک یظیلغ هلا

یلو ... یراد تسود هزات و غاد ور اذغ وت دنچ ره -

... یتحار تدوخ روج ره بخ

... یدرک عورش لوا وت ور یزاب نوا اشاس -

... داتسیا هرجنپ هب ور ، نم هب تشپ

یتسود ِتین هب مشلوا نومه زا هک یدوب وت نیا -

... یتشاذگ شیپ ییانشآ یارب وتاپ

هداد مناشن ار شمخز ؛ دوب هدز ار شیاه فرح
نیا هب هک ؛ دوب هدرک مهف ریش ارم بوخ ... DONYAIEدوب
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حاال و ... دوب دهاوخن ییاهر زا یربخ اه یتحار
... تشادن نتفگ یارب یرگید زیچ راگنا

یمن ... یدش کیدزن نم هب هچب و نز دوجو اب وت -

نم ... یروخن اما ، ینزب یشاب هتشاد راظتنا ینوت
یتقو مدرک طلغ نم ... مدش تتسباو مدرک هابتشا
مدرک اج یب نم ... مدشن رود تزا ، یراد نز مدیمهف
معون مه هب ندرک تنایخ زا ، وت ندوب لهاتم زا هک

نوا وت دوب هدرکن روبجم سک چیه ونم ... مدیسرتن
مأوت هقیقش ور یسک نک لوبق اما ... منومب یزاب

نیا ؛ شاب هتشاد فاصنا ایب ... دوب هتشاذن هحلسا
... دوب رت باال تنس ... یرصقم نم زا رتشیب وت طسو
هراپ راسفا یدید ... ما یمخز یدید ... ما هچب یدید

ات و دولآ لگ بآ طسو یتخادنا وتروت ... مدرک
... یتفرگ یهام یتسنوت

یاشامت هب تماص و دوب هدرک نم هب تشپ یروط
یمن راگنا هک دوب لوغشم نوریب نآ یرارکت DONYAIEهرظنم
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... دونش

تنز هب ندرک تنایخ و نتفر بآ ریز تراک وت یتنعل -

تنز هب شاهاب هک مدوبن یرفن نیلوا نم ... دوب
باال زور هی یدرک یم وشرکف دیاب ... ینک یم تنایخ

سپ وتتنایخ ناوات دیاب و یتفیم ریگ اج هی هرخ
هلت وت زور هی هرخ باال ... هگید یکی ، مدوبن نم ... یدب

نم ندرگ وتدوخ هانگ یرادن قح ... یداتفا یم
چیه اما ... مدش هیبنت مدوخ هزادنا هب نم ... یسیونب
هابتشا ... متسنودن نایرج نیا رصقم اهنت ور وت تقو

... مدوب هدرک تنایخ ... مدوب هتفر اطخ ... مدوب هدرک
... متفریذپ مملد و نوج اب و مداد مشناوات

... منامگ هب دینشن مه زاب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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: مدز غیج

ور اریصقت همه یرادن قح وت ؟ مگیم یچ یونش یم -

اب ... رابجا یب ... زاب مشچ اب وت ... یزادنب نم ندرگ
... یزاب نیا وت یدموا تدوخ یاپ

زیم یور زا و تشگرب ... دوب هدش مامت شراگیس
نازرا راگیس تکاپ ، هدز گنز و هتفر رد راوهز

شبل هشوگ و دز شتآ خن کی ... تشادرب ار شتمیق
راب کی ناویل و ، یرطب اه هسیک نایم زا . DONYAIEتشاذگ
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گنر درز تایوتحم زا ار ناویل . دیشک نوریب یفرصم
نازرا یرکسم مه نآ اصخشم هک یکیتس پال یرطب

... درک رپ ، دوب تمیق

... تسشن . دیشک زیم کیدزن ار هداتفا رود ِیلدنص

، دوب هناوید ردقنیا یرایشوه رد ؛ دوب ناویل هب مهاگن
؟ دنکب دوب رارق اهراک هچ یتسم نایم

... یدوبن شلها ؟ تساوخ تلد هیچ -

... دیشون یا هعرج

... یتسین مزونه -

... تشاذگ شبل هشوگ ار راگیس مه شدنب تشپ

اجک زا زیر و قیقد روطنیا مه نآ ، ار زیچ همه رامآ
یلا وح کیدزن ردق نیا شدوخ رگا اعطق ؟ دوب هدروآ

... مدیمهف یم ، دوب هدز هسرپ ما DONYAIEیگدنز
M
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تداع رخاوا نیا ؛ دشاب هدرکن روضح الم عا هکنیا هن
ار مرطاخ و ، دتسرفب یمایپ یهاگ زا ره مدوب هدرک
هک دوب تقو یلیخ هک ییاجنآ زا اما ؛ دنک ردکم
یلیخ دوب هدنام دیدهت دح رد اهنت شیاهدیدهت

رکف مدوخ اب ، نآ زا هتشذگ . مدوب هتشاذگن یعقو
فرح رپ ناهد و بل کی هشیمه اشاس مدوب هدرک

... رتمک هن و رتشیب هن ... هدوب

... هنودرد نکن هاگن یروج نوا -

گنز ، داد ناشن ار شدوخ و تشاذگ رتارف اپ یتقو
اب دیاب مدرک رکف ... دندمآ رد ادص هب رطخ یاه

نیرتبسانم دایص مدرک رکف ... منک تروشم یسک
... تسا سک

هک مدش ندوب وا اب شوخ یایند قرغ یک مدیمهفن
... متخادنا قیوعت هب ار شنتفگ ، زور ره

و قشع رگید راب و دمآ نافوط هک مه رس DONYAIEرخآ
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... درب هک درب ار مدامتعا

شیاهدیدهت و اشاس هک دوب یراک ردق نآ هبرض
نامیشپ ؛ مدوب اجنیا حاال ؛ ما هدغدغد نیرخآ دندش

و هتشذگ تاهابتشا زا نامیشپ ؛ ندرک تسد تسد زا
... هدنیآ زا هدیسرت

... ناخ دیعس یایند و نید هزاس یمن تهب -

و در شیپ اه لا س هک ییاه فرح یاجه هب اجه
ایتوت " دوب هتفگ دیعس . تشاد دای هب ار دوب هدش لدب
درم ..." یدب شداب هب مراذ یمن ... هنم یایند و نید

. دوب هداتسیا متشپ هنادرم و

الل... منوبز ینکیم زود روا -

یرگید کوپ . دیشون رگید یا هعرج . دز دنخشین
... DONYAIEدز
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غشآ نیا ... هدرک گرزب وق رپ الی ور وت تنوج نیتم -

یتناما هب هاوخن ... ننک یم تتیذا تیفیک یب االی
... هروخب مدب لا غشآ نوج نیتم

ره ناوات دوب رارق نم ... مدیمهف یم ار شروظنم
... مهدب سپ ار دوب هدش لدب و در هک یا هملک

تایوتحم یقاب ... دش مامت مه شمود راگیس
. دیشک ولج یلدنص یور ار شدوخ و ، رس ار شناویل

هربک و هایس فقس . درک لیامتم بقع هب ار شرس
... شیاه مشچ دصقم دش

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؟ ینود یم -

و مارآ ؛ نم لا وحا اب تشاد ریفوت یباسح شلا وحا
... دمآ یم رظن هب ربرس هلصوح یدایز

زا یقیمع ماک و درب باال یتخرک اب ار شتسد
: دیوگب ات دیشک لوط مه نآ زا دعب ؛ تفرگ شراگیس

... هدوب نیمه هدوب ات -

؛ ار شیاه فرح و تاکرح داد یم شک ردق نیا ادمع
... متسین یدرسنوخ و روبص یلیخ مدآ تسناد یم
، روآ باذع و ساسح یاه تیعقوم رد صوصخ هب
مدوب نتفر رد هروک زا و ندش هناوید دعتسم DONYAIEیباسح
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... دوب منداد باذع یاتسار رد شتاکرح همه ؛

... نم ِناتساد هدوب نیمه ، دایم مدای یتقو زا -

ار شندرگ ، دوب یلدنص یور شرس هک روط نامه
و زاب همین یاه مشچ اب ؛ دنک مهاگن ات ، داد تکرح

... رامخ

... تساوخن ونم تقو چیه سک چیه -

یم رگج رس رب ینادند هچ ، دناد یم ادخ طقف
هک ییادص نیرتدنلب اب و دیاین رد میادص ات مدرشف
مناج هک ردق نآ ؛ منزن دایرف متشاد غارس مدوخ رد

... میوش تحار ود ره و دورب رد

یمن ممدوخ ردام و ردپ یتح ونم ... یریغ هک وت -

... DONYAIEنتساوخ
M

AM
NOE



... دز دنخزوپ

یراکساپ نوشوا و نوشیا و نوا و نیا نیب مادم -

... مدش یم

... تفاکش یم ار متسد تسوپ میاه نخان

هک داتعم یروزیپ هی ؛ دوب صخشم هک ماباب فیلکت -

وت ش هدغد نیرتگرزب و تشادن مشدوخ هلصوح
هک ممردام ... دوب شزور ره هریج ندرک روج یگدنز

... بخ

، اه تسدرود هب مه دیاش ، فقس هب هرابود شهاگن
هدروخ هرگ ، دوب هدنام اج شیاه یکدوک هک اجنآ

... دوب

زا دایم شبل هب شنوج هک متشادن ملا س هی ارهاظ -

ال ثم ات هراذ یم ور یراگزاسان یانب و ماباب تسد
رد هب رد یگهام دنچ زا نم ینعی ... هنک مدآ وماباب

... مدوب هنوخ نوا و هنوخ DONYAIEنیا
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: دیشک باال ار شا ینیب

ِرکفت یاینابرق نومه زا یکی نم ؟ ایتوت ینود یم -

... ما هشیم تسرد یچ همه ، دیش راد هچب

: تخادنا هناش

... هشیم تسرد هنک جاودزا ِرکفت ینابرق ممردام -

نوشدوخ هچب ینابرق ومردام میردپ هداونوخ
نهد شآ نیچمه منوا مرظن هب دنچ ره ... ندرک

و نس مک رتخد هراد یم رو یک هخآ ... هدوبن یزوس
ال ِشایع هی تسد هدب ور یلگشوخ نوا هب و لا س

ادخ هشیمه هک نم تخبدب گرزبردپ زج ؟ یلا با
... هدوب شرازه ورگ شتشه

هکنیا ؛ دوب هتفگ ال بق هک دوب یتسار اهنت نیا دیاش
ییابیز رکنم دش یمن ... دراد شردام زا ار شا هرهچ

... دش شا هرهچ هزادنا و دح یب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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تیعقوم نیرتدب رد ؛ دوب هدش زاب شلد ودرد رس
مباصعا و نم دوب نکمم نآ ره هک یتیعقوم ... نکمم

و یتخرک لا مک رد وا یلو . میوش یش ال تم مه اب
؛ درک یم وگزاب میارب ار شیاه یگچب تشاد شمارآ
ال بق هک ییاه نآ اب تشاد خسرف رازه هک یزیچ

... مدوب هدینش

و مردام و ردپ زا یریوصت چیه نم هک هص DONYAIE-خال
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شمه ، همدای یچ ره ... مرادن هگیدمه رانک مدوخ
... هرهق و یراک کتک و اوعد

یارب ... رگید یماک یارب هن ؛ دمآ باال مه زاب شتسد
عمج شمشچ یجراخ هشوگ هک یکشا هرطق ندودز

... دوب هدش

و نلویو و مدنوم نم ... ندش ادج مه زا هک مشرخآ -

هک مریپ گرزبردام و ومع و همع هنوخ وت ینولیس
و رتخد مشچ هشوگ جاتحم و دوب ریگ نیمز شدوخ

... سورع

هب دروخ یم ناکت شرس ندیدنخ لا ح رد ؛ دیدنخ
یور ، هدنخ نیرت کان هیرگ و نیرت فساتم ؛ فارطا

... دوب شیاه بل

هی ... مدید یمن رتشیب راب ود یکی یلا س ومردام -

تقو ره ... هن هام شیش ، تشاد تقو مساو هتفه
اما ... داتفا یم مدای ، دوب اهنت و تشاد هفاضا DONYAIEتقو
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هی درک یم شومارف لک هب ، تشاد رنتراپ هک ییاتقو
لا بو ای هک هنیا ... هتخادنا سپ یا هچب هی یزور

هک ... ماهومع هرفس محازم ای ، مدوب ماه همع ندرگ
تسد زا ات ندز یم راوید و رد هب ونوشدوخ مانوا
زا ونم ، هدش یا هناهب ره هب و نش خالص نم

... نراد هگن رود نوشداونوخ

: داد ناکت رس و دمآ شک شیاه بل

مادم ... مدوبن یمورآ نیچمه هچب منم ؟ ینود یم -

... نارگید ندرک تیذا ... نتخیر مرک لا ح رد

: دیدنخ ادص اب راب نیا

رد ور اه هچب هیقب غیج یادص دمویم مشوخ ال صا -

وت و مدرکیم هراپ وم همعرسپ قشم رتفد ... مرایب
رتخد یگنر هجوج ... دش یم تمایق نوشنوخ

کتک مومع زا و مدرک یم قرغ بآ تشت وت ومومع
... مدروخ یم
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رت باال یلدنص یور ار شدوخ و دیشک یقیمع سفن
: دیشک

گس هب مروز ، دوبن مرب و رود هچم هچب هک مییاتقو -

هی هدش روج ره هرخ باال ... دیسر یم هبرگ و
وشفیک و منک تیذا مدرک یم ادیپ یزیچ یرونوج

... مربب

هدینشن ال بق ؛ دندوب یا هزات یاهزیچ اه نیا
ات ریس مدرک یم رکف هک یتروص رد ... ناشمدوب

... مناد یم ار شا یگدنز زایپ

دشن یضار تقو چیه میا هگید سک چیه هک هنیا -

وت ندوب یصاع متسد زا همه ... هریگب ندرگ ونم
... یگچب

شفک نیب ردقنآ و تخدنا نیمز یور ار شراگیس هت
مه زا یباسح ات شدرشف نیمز فک ِنامیس و

... DONYAIEدیشاپ
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ماراک هممه هک مگب یسک هب متسنوتن تقو چیه -

... هش یم میدوسح هک هنیا هساو

؛ تشاذگ شیاهوناز رس رب ار شیاه جنرآ و دش مخ
مهاگن یتقو ، دوب ادیوه شیاه مشچ رد یتسم راثآ

... درک

یور ار " یتسار و یتسم " ترابع تشاد منامگ هب
... دروآ یم هدرپ

شاباب هک مدرک یم یدوسح م همعرسپ هب نم -

هچ هچ و هب هب شارب ، درک یم هاگن وشاقشم یتقو
یم یدوسح مومعرتخد هب نم ... تخادن یم هار
دیسر یم شعضو و رس هب مادم شنامام هک مدرک

و کشاول و هجوج و کسورع ، ندش سول راب هی اب و
... دوب شاتسد یوت تساوخ یم هک یکفپ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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: دیشک ولج ار شدوخ یمک هدیمخ تلا ح نامه رد

... مگب تهب ور یزار هی راذب -

: دروآ نییاپ ار شیادص

... دش یم میدوسح مأوت هب نم -

شا هرهچ . دوب هدرک قارب ار شنامشچ کشا من
... درد ایند کی نتسبآ اما ؛ دوب DONYAIEکشخ
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میدوسح هلا س هدجه وت هب هلا س راهچ و یس نم -

... ایتوت دش یم

... دیدنخ و داد ناکت رس

؟ دوب هتساوخن ار وا شردپ هک ییاهنت ِنم هب ؟ نم هب
و دوب هدرک قشع الن عا هک یا هدش ریقحت ِنم هب
سپ و ندش هتساوخن زیچ هچ ؟ دوب هدش هدز سپ

؟ مدرک یمن شکرد نم هک تشاد تداسح ندش هدز

زا ات هنک یم ال قت رتشیب نیتم مدید یم هک راب ره -

یم راب ره ... دش یم میدوسح تهب ، هنک ترود نم
دای تارب هنزیم شتیآ و بآ هب وشدوخ دیعس مدید
هک مداتفا یم یا هلا س هن _ تشه هچب نوا یاییاهنت
چیه و ننک تسرد وشیگدنز ات شندوب هدروآ ایند هب

... یلا خ و هایس یایند هی زج ، ندوب هدادن شهب DONYAIEیچ
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... تخود شیاه شفک کون هب ار شا هریخ هاگن

: تفگ یم یتقو دوب رکفتم

دیعس هک یچ ره و دموا رد مولج تردام هک رابره -

نم ، مدوخ زا تندرک رود یارب درک تالش رتشیب
... تنتشادرب یارب ... تنتشاد یارب مدش رت ممصم
نوا هک دوب اه هدرورپزان امش زا رتمک میچ نم هگم

؟ متشادن ومردام و ردپ تبحم وج هی

... دیشیدنا و دنام لا ح نامه هب یتخل

کون هب شهاگن زونه ؛ درک فاص ار شرمک دعب یمک
... دوب شگنر یکشم هنهک یاه شفک

صرح و یدوسح نوا یارب مشمه همه هتبلا -

یراک هی تدوخ وت ... مدوب وت هنووید نم ... ادوبن
هدرک یزاب ملیف تارب نم ... مش تنوید نم یدرک

مدوب یسک اهنت اعقاو ... یدرک یمن یزاب وت اما ، مدوب
یم لد ودرد شاهاب و یتشاد شلوبق هک ایند DONYAIEوت
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مساو هک یتشاد هق عال نم هب ردق نوا وت ... یدرک
یچ ینعی ینودیم انیا ... یداسیاو تداونوخ یور وت

ِیفاضا و محازم هشیمه هی رمع هی هک ینم یارب ؟
سک چیه تقو چیه ... زیچ همه ینعی انیا ، مدوب اهنت
یتقو مدرک یم فیک ... دوب هدشن گنت نم یارب شلد

دش یم بوخ ملا ح ... مندید یارب یقاتشم مدید یم
یم کنخ ملد ... ینزیم هل هل مارب مدید یم یتقو

نزادنب هکیت انز هب هکنیا زا مدید یم یتقو دش
یدیمهف یتقو اما ، ینک یم ضارتعا امتح و یرفنتم
مزا ، یدوب هدش هکوش هکنیا دوجو اب ، مراد نز نم
معط وت اب راب نیلوا یارب نم ... یتفرگن هلصاف

... ایتوت مدیشچ وندش هتشاد تسود

: درک مهاگن

لثم ... دوب یزاب یچ همه شلوا منکیم فارتعا -

تاهاب یزور ود هک مدوب هدموا ، لبق تاعفد همه
ات دوب رارق ... دوخ هناخ دور یک ره شدعب و DONYAIEمرپب
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مومت شدعب و میرب ، ید یم هار وت هک ییاجنوا
هیقب اب وت مدیمهف هک دیشکن لوط یلیخ اما ... هشب
قشاع و یایور یارتخد نوا لثم وت ... یراد قرف

... یدشن نم یوربا و مشچ قشاع هاگن هی وت هشیپ
مرگرس یدوب هدموین مگرگ و گنرز هدع نوا لثم

ود یدوب هدموین وت ... یر رد و ینزب غیت ای یش
لثم ... هیقب اب یتشاد قرف وت ... ینک رپ نم اب وتزور

لطاب لطاع و شوخ یکلا ساالت نس مه هیقب
ساسح یچ همه ور ... یدوب درد زا رپ ... یدوبن

ساالت و نس مه هک یدرکیم رکف ییازیچ هب ... یدوب
، تدایز و زیر یاشوج نوا زج هب ... ندرک یمن رکف
... هنک تریگرد ، تفایق دروم رد یزیچ ، مدوب هدیدن
... ورای نوا یدرکیم رکف نوچ مدیمهف ادعب منوا هک

فطل هب و دوب هدز سپ هک نومه ؟ دوب یک ... مووا
؟ یدوب هدرک ادیپ ششک نم هب وت نوا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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؛ منک وگزاب شیارب ار رایناز مسا ات دوب مباوج رظتنم
ناشن یارب مدوب نیرت هزیگنا یب هظحل نآ رد نم اما

... یناسنا یعیبط ِراتفر ره نداد
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، دیدن یراکمه زا یرثا و تشگ هک میاه مشچ نایم
: داد همادا

اشوج نوا رطاخ هب یدرک یم رکف ... نومه ... هرآ -

و تامشچ یگنشق ولج یتشادن ربخ اما ... هدز تسپ
... نایمن مشچ هب یتح اشوج نوا تراتفر یرکب

اما ... میاه مشچ یگنشق زا ؛ دوب هتفگ مه دایص
، میاه مشچ یگنشق هب ندرک رکف زا رگید دوب یتدم

... مدش یمن فیک رس

: دندمآ شک شیاه بل

یلیخ ، یرادن شوج هک االن ، مگب دیاب هتبلا -

نوا ممهف یم هزات ... یرت گنشق و رت ینتساوخ
نوا یلو ... ندوب هدرک راک یچ تتروص اب اشوج

هفایق هی دیاش ... یدوبن ینتساوخ مک معقوم
هی و تشرد مشچ تفج هی نوا اما ، یتشاد یلومعم

عاعشلا تحت وتتروص یازجا لک تهایس مژه DONYAIEایند
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تاراتفر رت مهم همه زا یلو ... دوب هداد رارق شدوخ
سابل ... تندرک هاگن ... تندز فرح ... ندوب

... تندیشوپ

ناجیه و روش ، دشاب هداتفا شدای یبان زیچ هک راگنا
... دش قیرزت شنحل هب

یم سابل تساوخ یم تلد روج ره وت ؟ هتدای -

یم تلد یچ ره یا هناعاجش روج هی ... یدیشوپ
هب ... دمویم مشوخ نم هک ؛ یدیشوپ یم تساوخ
هک یچ ره ، هجوت بلج و ، ندیشوپ فلج یاج
یم ودمویم تتسد مد و یدوب تحار شاهاب

راتفر و افرح ... ندمویم تهب منوشمه ... یدیشوپ
ور هیگنلپ وتلا پ نوا ... دوبن ترو چیه هب ما هیقب
هتفر ور و گنر و داشگ و لگ یوتلا پ نومه ؟ هتدای

؟ دوب تاپ کزوق ات هک
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: داد ناکت شسابل هقی رانک و درب باال ار شتسد

؟ تشاد هتخوس یا هوهق هزخ شنییاپ و هقی -

رد مدوب هدرک دایز اهراک تسد نیا زا ... دوبن مدای
... مرواین دای هب ار ناشکت کت دوب یهیدب ؛ ما یگدنز

... طیارش نآ رد و هظحل نآ رد صوصخ هب

تحاران هکنیا نودب ؟ یدیشوپ هیچ نیا مدیسرپ -

الی یاسو وت زا یتفگ یتشگرب ، نم هدنخ زا یشب
و هدموا تشوخ و یدرک ادیپ تردام یمیدق

هاتوک هک یا هرود وت تسرد منوا ... یدیشوپ
هب دوب هدش لیدبت ندیشوپ گنت و ندیشوپ

رت گنت یچ ره ساالت... و نس مه هغدغد نیرتگرزب
... رت کالس اب و رت پیت شوخ ، رت هاتوک و

: دز میور هب ینابرهم DONYAIEدنخبل
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... دیزرل تارب ملد هک دوب اجنوا راب نیلوا منک رکف -

: دیشک یقیمع سفن

هیقب یارب هک یلئاسم هب ... یدوب نیمه هشیمه -

تارب یلئاسم ... یدرک یمن هجوت یا هرذ ، دوب یتایح
هدجه وت ... نوشندید یمن ال صا هیقب هک ندوب مهم
هکنیا دوجو اب ... یاوخیم یچ یتسنود یم یگلا س
تسپ همه و هرادن تتسود سک چیه یدرکیم سح
؟ هتدای ... یاوخیم یچ ایند زا یتسنود یم ، ندز
... یشب ناریا طخ داتسا نیرتگرزب یتشاد وزرآ
قرب هی تامشچ یشاقن و طخ زا ندز فرح عقوم

... درک یم شدوخ هتفیش ومدآ هک تشاد یبیجع

: تفر او شیادص

تق عال و ششک نوا ، رت مهم انیا همه زا مزاب یلو -

هک مدوخ هب ... درک وت ی هنووید ونم هک دوب نم DONYAIEهب
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... مدوب هدنک مدوخ هک مداتفا یهاچ وت مدید ، مدموا
یم ملد ... مدرک یم رکف تهب متشاد زور و بش

هب ور یزیچ وت نوچ ... مشاب وت اب هظحل ره تساوخ
هدادن مهب سک چیه تقو چیه هک یداد یم نم

... دوب

مشچ نایم ناوت مامت اب درد ، درک مهاگن هک رگید راب
رد یقیمع ترسح شیادص و دومن یم خر شیاه

: تشاد دوخ

... ایتوت متساوخ یم اعقاو ور وت نم -
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وحم یادص نامه اب و تخود ممشچ هب ار شهاگن
: تفگ

... مدزن لوگ ور وت تقو چیه نم -

و دوب هتسشن ییور هچ و الل دتسا مادک اب مناد یمن
دنچ نیمه شدوخ یتقو ؛ دز یم فرح مندزن لوگ زا

کی زا شیارب زیچ همه هک دوب هتفگ شیپ هقیقد
... هدش عورش یزاب

: دیدنخ ، دید هک ار مهاگن

راو هنووید ... شدعب یلو ... ارچ شلوا ... بخ هلیخ -DONYAIE
M

AM
NOE



... رتخد تمتساوخ

نم هاگن یلو ، دش یمرن دنخبل هب لیدبت شا هدنخ
... دنام یصاع و رجزنم نانچمه

یوت نتساوخ و قشع نوا نم ... هدب قح مهب -

هب ندیسر یارب تدارا نوا ... متساوخ یم وتامشچ
باتیب نم یارب هظحل ره ... متساوخ یم ونم

نم یارب هک ایند نیا وت یدوب یسک اهنت وت ... وتندوب
ممردام یتح هک یراک ... دنوکش یم تسد و رس

هزادنا هب شیگدنز وت منوا یتح ... درک یمن نم یارب
... دوبن بات یب نم نتشاد یارب وت

؛ دش دنلب اج زا . درک توکس ، دیسر هک اجنیا هب
هدش شراچد هک دوب یکدنا ِیتسم یایوگ شتاکرح
فده . تشاد هگن ار شدوخ یلدنص کمک اب . DONYAIEدوب
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ییاه مدق اب ... نآ یور تایوتحم ؛ دوب زیم شهاگن
تخَل و زکرمت یب . دناسر زیم هب ار شدوخ تسس

. دز شتآ و دیشک نوریب شراگیس تکاپ یوت زا یخن
متمس هب ندرگ تکاپ اب یزاب لا ح رد و دز یکوپ

: دناخرچ

هک ییاکتک زا مدرب یم تیاکش و هلگ شهب رابره -

؛ مارب تشاد باوج هی طقف ، مییاهنت زا و مدروخ یم
مربب ؟ مربب اجک ور وت ، مدنوم ممدوخ جرخ وت نم

؟ یشب مدوخ یرادن و یسابل یب و یگنشگ کیرش
هک ینون همقل هی نیمه زا ات ، مشیپ یایب یاوخ یم
یرب دیاب نم شیپ یایب ؟ یشب مه نزادن یم تولج
یچ هی تاهومع لقا ال اجنیا ... یرآ رد وتدوخ جرخ

سپ زا هنوتب هک تگرزبردام تسد فک نراذیم
یم اجنیا لقا ال ... مرادن منومه نم ... دآرب نوتجرخ
یرس ... یشب یسک تدوخ یارب ینوخب وتسرد ینوت

... یرایب رد ارس وت

DONYAIE
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رب دوب یدییات رهم مه شندرک هخاش نآ و هخاش نیا
... شزکرمتم نادنچ هن راکفا

: داد ناکترس و باال ار شدوبک یاه بل هشوگ

سرد هزیگنا هن نم هک دوب یتروص رد شمه انیا -

... ندوب بوخ هچب یارب یقوشم هن ... متشاد ندنوخ
، دوب یسک منن ! یباسحان نز هگب شهب دوبن یکی هخآ

دیاب یروج هچ نم ؟ تشاد ارس وت یرس ماباب ای
رد مدروایم رد ارس وت یرس و مدش یم یسک

یم ریقحت نوا و نیا تسد ریز مادم هک یتروص
... مدش

؛ تخیر ناویل یوت ار یرطب تایوتحم زا رگید یمک
نم یارب اعطق وا یتسم . نم لد یوت یدایز سرت و

... دش یم مامت نارگ

رتشیب نارگید نداد رازآ هب ملیم و مدش یم ریقحت -

رتشیب و مدرک یم تیذا ور هیقب رتشیب ... دش DONYAIEیم
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... مومتان و لطاب هخرچ هی ... مدش یم ریقحت

: درک هزم هزم ار ناویل لخاد عیام

یم یگدنز مگرزبردام شیپ هک دوب نیا شمسا -

زا هک لیلع نزریپ هی ؟ گرزبردام مودک اما .. منک
هدش منم ... دوب زجاع مشدوخ ریز ندرکن فیثک

؟ ینود یم ... مخز ور کمن مدوب

ار سپیچ هتسب . تشاذگ شا هلمج همادا رظتنم ارم
هب یا هلصوح هچ ؛ دروخ ار نآ زا یا هکت و درک زاب

... شیاهراک ماجنا رد داد یم جرخ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: تفرگ شیاه تشگنا الی خن زا یماک

... تسین هگید سک ریز ندرک زیمت قشاع سک چیه -

و فرح وت ونیا هتسارور ایند و شدوخ اب یکی حاال
هچ هچ و هب هب قشاع میکی ... هدیم نوشن شراتفر

هنوت یمن ، هسرت یم ندش شنزرس زا ای همدرم
لثم نیمه یارب ... هدب زورب میقتسم و کر وشراتفر
یمن رخ هب شروز یتقو ، نم گرزبردام یاه هچب

نومه نم ... شنولا پ ندز کتک هب هنکیم عورش ، هسر
نزریپ هب دوب شتبون هک یک ره ... مدوب هنولا پ

رازه شدرد ، دیدیم هک ونم ، هنک یگدیسر DONYAIEتخبدب
M
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... دروایم رد نم رس منزریپ دالی قد و دش یم ربارب

الی راگیس . داد باال هناچ ، شیاه بل ندرک عمج اب
یب ، هناچ یور هب یور شتسد و دوب شیاه تشگنا
اجنیا زا ناشن شکیراب یاه مشچ . دوب هدنام تکرح

یب یاپ و تسد ریز ییاج وا ؛ تشاد شندوبن
... دز یم اپ و تسد اه یتبحم

اب دیاش ات ، مداد یناکت ار ما هتفوک و روع همین نت
اب ؛ منک شوگ شیاه فرح هب رتشیب یتحار یا هرذ

نیمه نایم زا دیاش ، یدید هچ ار ادخ متفگ مدوخ
هک یمسق نامه ، یی طال هلمج نآ یتسناوت اه فرح

... ینک ادیپ ار دهد تتاجن تسا رارق

ولج اال متحا هک یتارطاخ زا ات دیشک لوط یمک
... دیایب نوریب ، دندوب هدش هدنز شیاه مشچ

... درم مگرزبردام هک یتقو ات دوب نیمه عضو -DONYAIE
M
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قافتا ات ود هک متشادن رتشیب لا س هدزنوپ هدراهچ
ردام گرم نیمه شیکی ؛ داتفا نم یگدنز وت گرزب

هن تشاد ور یسورع مکح نم هساو هک ، دوب مگرزب
هی تسنوت منم هنن هرخ باال هکنیا مشیکی ... ازع
ادیپ شدوخ یارب تباث و یباسح و تسرد رنتراپ

... هنک

رود کی ؛ داد نم هب ار شهاگن و دناخرچ رس هرابود
رتشیب نم ات شدنادرگ مندب و نت و تروص یور مه

... مزیرب مرش قرع

: دز دنخ شین

... دوب یلکشوخ یلیخ نز مردام ، هشابن امش زا هب -

ییاشاس نحل اب شنحل و تشاد همادا زونه شهاگن
اما ... دوب یلا با ال سیدنت وا ... قرف ، متخانش یم هک
چیه ندز فرح روج نیا ... هن ... ینادیم هلا چ و الت

... دمآ یمن وا هب DONYAIEهروج
M
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... تشاد مردام هک دوب یزایتما اهنت نیا منک رکف -

نیمه رس هقدص ... دوب هداد شهب ادخ هک یزیچ اهنت
یسنج هدرب و یا هغیص نز زا هرخ باال مشزایتما

ونم تسنوت ، درم هک مگرزبردام ... دش خالص ندوب
مدرب ومدوخ مدوخ نم ینعی ... شدوخ شیپ هربب

هی متسین رضاح هگید ممریمب متفگ ... شدوخ شیپ
نوا ای ... منک لمحت وماهومع و اه همع ما هقید

هرب یم شدوخ شیپ ونم ای متفگ ... ومیگنفم یاباب
خال ... مراذ یمن شیاسآ شرهوش و شدوخ یارب ای
... مردام هب مدرک بلا غ ومدوخ یتخبدب یلک اب هص

متفر ... رسپ و ردام میدوب هدروآ سناش راب نیا
هک انیا زا ... دوب یباسح مدآ شرهوش ... نوششیپ
ربخ ادخ زا اما ، تسین نوشینوشیپ ور رهم یاج

همقل هی هرغ شچ تهب هرفس رس هک انیمه زا ... نراد
... نر یمن ور یروخ یم هک DONYAIEینون
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... مدید ناخ نودیرف هنوخ وت راب نیلوا ور زانلا

و ، تخود میاه مشچ یگتسخ و یجیگ هب ار شهاگن
: داد حیضوت

قیفر ... دوب شقیفر رتخد ؛ مگیم ومنامام رهوش -

... شکیرش و ناتسلگ هبامرگ

DONYAIE
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هب و تشاد هگن شبل یولج ار فرصم راب کی ناویل
... دش هریخ شیور هب ور راوید

هنودرود ... نوبرهم و مورآ و حیلم ... دوب لکشوخ -

... دوب رتکیچوک مزا یلا س راهچ هس ... شنامام و اباب

شیاه بل یور وا زا ندز فرح عقوم هک یدنخبل
: دش لیدبت هدنخ هب ، دوب هدمآ

یف تال هک ... منک شتیذا هک متشگ هناهب لا بند یلیخ -

... دشن ... مرایب رد شرس ومیردام یب و یردپ یب
... متسد دادن هناهب

اه هسیک لخاد زا یگنرس . درک اهر زیم یور ار ناویل
... شتشاذگ زیم یور و درک شزاب ؛ دیشک نوریب

یراب ود یکی نومه هک دوب مورآ و نوبرهم ردق نوا -

هی ملد هت ، منک شیبصع مکی متسنوت هک مه ور
یم راک ره هخآ ... مدش یم نومیشپ راگنا ییاروج
اباب و نامام هب هدب شرازگ تفر یمن ودب ، DONYAIEمدرک
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رانک و هنکن تیاکش هک دوب شتاذ وت راگنا ... شنوج
یمن مهاگن باال زا هیقب لثم ، رت مهم همه زا ... دایب

ندوب رترب هک درک یمن یراک تقو چیه ... درک
مور هب ومایرسک و مک ... هرایب ممشچ هب وشدوخ
... دیسرپ یمن ودیابن هک یی اال وس ... دروایمن

یزیچ ، دروآ شنوریب یتقو و درک شبیج رد تسد
ح رد ... کچوک ییامشم هتسب کی ؛ دوب شتشم نایم

: تفگ ، درک یم شزاب طایتحا اب هک یلا

... دوب بوخ یچ همه نودیرف هنوخ وت -

هک نئمطم و تشاذگ ، زیم یور ، درک زاب هک ار هتسب
یاه هسیک غارس هرابود ، تسا نما شیاج دش

... تشگرب شدیرخ

... دوب بوخ میدایز -

... تشگ یم یزیچ لا DONYAIEبند
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دوب لا بقا هی منیا ... دش یمن راد هچب ناخ نودیرف -

... نم هساو

نم هب ار شهاگن و دیشک نتشگ زا تسد یا هظحل
: داد

مهب هیقب یتخبدب اب ملا بقا و تخب یتح ؟ ینیب یم -

... هنک یم ور

شنتشگ هب و درک اه هسیک یوت ار شرس هرابود
: داد همادا

... اهانیا ... اهآ ؟ شمتخادنا اجک -

شیور و ریز هک یموس هسیک لخاد زا قشاق کی
... دیشک نوریب ، درک یم

دجسم ، دنوخ یمن زامن ... دوب یبوخ درم نودیرف -DONYAIE
M
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اما ، تخاس یمن هسردم هی زور ره ، تفر یمن
هب دش یم ثعاب هک رادیب نادجو هی ؛ تشاد نادجو
اب هشاب شمسر و مسا ندرک گرزب رکف هب هکنیا یاج

هچب یاج ، هرایمرد وتلم یاشچ هک یریخ یاراک
یتقو ... شدوخ رپ و لا ب ریز دیشک ونم شتشادن
رتکد مزا تسین رارق و مد یمن سرد هب لد دید

روز و برض هب هک یملپید دعب ، دایب نوریب سدنهم
ریز ... یدیلوت وت شدوخ شیپ درب ونم ، مدوب هتفرگ

... متفرگ دای وراک شتسد

نیمز یور ار شهت و دز شراگیس هب مه ار رخآ کوپ
ار یا هشیش یرطب رد ... تشاذگ شیور اپ و تخادنا
ینیب ریز هیناث دنچ هلصاف هب ومیلبآ دنت یوب ؛ درک زاب
... درک یاهر زیم یور روط نامه مه ار نآ . دز ما

هک ، مدوب هدیشک یتخبدب یردقنوا مردام لثم منم -

متساوخ یمن ... منودب وکیچوک یایتخبشوخ ردق
زا مدیسرت یم ... مدوب رفنتم شزا ... مشب ماباب DONYAIEلثم
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... مداد راک هب لد ... ندش یگنفم و دایتعا

نآ زا یمک رادقم ناوارف تقد اب تسناوت هرخ باال
... دزیرب قشاق لخاد ار گنر دیفس ردوپ

... دوبن یگنخ شینعم ، مداد یمن سرد هب لد هکنیا -

دوز شمخ و مچ ... اقافتا متفرگ دای وراک دوز یلیخ
ممرکف ... بلط هاج و مدوب نووج ... دموا متسد
شتسود و نودیرف اب میتسنوت ... درک یم راک بوخ

... میریگب تسد ورازاب زا یگرزب شخب ، اضر اقآ

... تخیر قشاق یوت مه ومیلبآ مه یمک

وت و منک یتمدخ شوخ مدرک یم یعس یباسح -

... مشاب نوشمشچ

: دیدنخ

اضر اقآ مورآ و لقاع و لگشوخ رتخد قشاع هخآ -DONYAIE
M
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... مدوب هدش

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مه ار دوب هتشاذگ زیم یور لبق زا هک یکدنف
... تشادرب

لوا نومه زا منک رکف ال صا ... دوب نم قشاع منوا -

... میدید ومه هک

هک دوب نیا بیجع عقاو رد ؛ دوبن یبیجع زیچ
شقشاع و دوش در وا رانک زا نس نآ رد یرتخد
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و بیجع ییابیز روج کی بحاص وا ؛ دوشن
ایند نیا رد یسک رتمک منامگ هب هک دوب یریطاسا
نز همه دیاش حاال ... دوشن شریگرد تسناوت یم

، همه هجوت اعطق اما ، دندش یمن شقشاع ایند یاه
بلج کانسرت ییابیز نیا هب ناوج و ریپ و درم و نز
اقیقد ییابیز نیا نوچ ، کانسرت میوگ یم ؛ دش یم

کی تسد هک تشاد ار یا هدنشک سالح نامه مکح
یزیچ قافتا نیا لصاح اعطق ؛ دشاب هداتفا هناوید

... دوبن گرزب راتشک و تشک کی زج

وت ... دوب هدش قشاع نم زا لبق نوا هک منئمطم -

هرود مدوب هدرک رواب هگید ... مدید یم شامشچ
یسورع مام هچوک وت هرارق و هدش مومت یتخبدب

... هشاب

... تفرگ ار قشاق ریز ار نشور DONYAIEکدنف
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هیامرس متسنوت لا س دنچ وت ... دوب بوخ یچ همه -

و نودیرف رانک مه ... منک عمج وکیچوک یدیلوت هی
باوج ... متشاد ومدوخ یدیلوت مه ، مدوب اضر

یسورع ... دوب نئمطم و مکحم هلب هی ممیراگتساوخ
یم هک اج ره ات زانلا هک طرش نیا هب طقف ... میدرک

... هنک راک ، تساوخ هک اج ره و هنوخب وشسرد داوخ
جاودزا یتقو دوب هدش لوبق هاگشناد هزات هخآ

... میدرک

شتکرح و دوب هتفرگ قشاق ریز نانچمه ار کدنف
... دسرب نآ یاج همه هب شترارح ات ، داد یم

تمکح ز رگ ادخ هک مدرک یم رواب متشاد هگید -

هک دوب لوپ ... یرگید رد دیاشگ تمحر ز ، یرد ددنبب
یلا ع زانلا اب میگدنز ... نم تمس هب دش یم زیر رس
ونم نوا و متشاد دایز لوپ و مراک و نوا نم ... دوب
ره ... دوب ندنوخ سرد قشاع ... تشاد وشسرد و
یمن یلو ... دش یم رت صیرح ، دنوخ یم رتشیب DONYAIEیچ
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... هنزب نومیگدنز هب یا همطل شندنوخ سرد تشاذ
مدوخ ... دش لوبق هیمورا هاگشناد ، یرتکد یارب

و لا نیمرت شمتشاذ یم مدرب یم راب ود یا هتفه
اما ... اتفر یم شاهاب ملد ... هرب مدرک یم شیهار

... شبلق توق و مشاب شتسد کمک هک دوب شقح
رضاح و هنک یم تالش روج نوا مدید یم یتقو

، ونومیگدنز هن ، هنک لو وشسرد هن همقر چیه تسین
وشهت هت ات تساوخیم ملد ... منم مدمویم قوذ رس

سانشناور اقافتا ... هراد تسود هک اجنوا ات ... هرب
... دش میلباق

شلخاد ار قشاق تایوتحم و تشادرب ار گنرس
: دشک

اج همه ش هزاوآ و مسا االن هک تسین دوخیب -

و باوخ زا ... هدرک تالش شارب یلک ... هدیچیپ
... هدز DONYAIEشکاروخ
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... تشاذگ رانک ار رپ گنرس

هب روطچ و یک نم طسو نیا مدیمهفن نم طقف -

... مدش ال تبم انک بارخ هنوخ امش

: تخادنا هناش

یم رکف هک درک یم هابتشا زانلا دیاش ... منود یمن -

و هرایمن راب هب یبارخ ، یرود و ییاهنت همه نوا درک
... هنک دامتعا مهب دبا ات هنوت یم

. درک کاپ تقد و یذغاک لا متسد اب ار زیم فک
... تخیر نآ یور ار ردوپ زا یرادقم

مراد مدرک یم سح ... متشاد نادجو باذع لیاوا -

، مدرک یم هاگن شاشچ وت یتقو ... منک یم تنایخ
هک یگتفیش همه نوا ندید زا مدیشک یم تلا جخ

... دز یم جوم شوت
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زیم حطس یور ار ردوپ و دروآ رد ار شا یکناب تراک
... درک شخپ

... دش یداع مارب مک مک یچ همه ، دز هک وشرتفد اما -

... میدوب هدش راد هچب

: تشگرب متمس هب و درک ثکم

غورد ، متسین یضار میگدنز زا متفگ تهب هگا -

ازیچ یلیخ ... مدوبن یضار عقوم نوا ... متفگن
و ندوب هدش دایز زانلا یاه هغدغد ... دوب هدش ضوع

یدایز تقو نم یارب نوا ... ضوع شاتیولوا
تشادن متسود مگب ماوخب هکنیا هن ... تشادن

هغدغد نارازه نیب دوب هدش میسقت زانلا یلو ... هگید
هچب هی درک یم وشیعس همه نوا ... یمیدق و دیدج
هفرح قشاع ... هنک تیبرت صقن یب و هداعلا قوف

... درک یم نامرد ... درک یم تیبرت هچب ... دوب شا
فیرعت شدوخ هساو دیدج فده ... درک یم هعلا طم

ناونع هب ، هدش روط ره تساوخ یم ؛ دوب هدرک
، دیسر یم نم هب یتقو ... هشب هاگشناد دراو DONYAIEسردم
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شزا دمویمن ملد مدوخ هک دوب هتسخ ردق نوا
صوصخب ... شک شیپ هک تقافر ؛ هشاب منز ماوخب

تنطیش هنوخ زا نوریب هک دوب هدرب ییاهوب هی هک
ردق نوا اما ... دوب هدش درس رادقم هی و ، منک یم

اب منود یمن ... هراین شدوخ یور هب هک دوب رورغم
وشامشچ یوت باذع هک درک یم یرکف هچ شدوخ
دروخرب شصصخت قبط دیاش ... دروایمن نوبز هب

دیاش ... دوب هرورغ نومه مدیاش ... دوب نومه تسرد
نیا زا هجیتن هی طقف نم یلو ... نتشاد تسود

داوخب هک متسین مهم یردق نوا هکنیا ؛ متفرگ شراک
ونم داوخب ای نم لا بند هتفیب هنزب شافده و راک زا
مومت یچ همه و قفوم ردق نوا ال صا ... هریگب سپ
شهب ومدوخ مدرک یمن یعس منم هگید هک دوب هدش

... منوسرب
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هریخ شهاگن . درک شیاه بیج رد تسد و تشگرب
: دوب هدش شخپ زیم یور هک یردوپ هب دش

و دوب هتخیر مه هب رازاب تیعضو مفرط هی زا -

مکاح رازاب وت لبق یاتودود و لداعت نوا هگید
رس هقدص زا دش یم رت نورگ زور ره لا یرتم ... دوبن

... دوب یندشن ندرکن دیلوت .. هدع هی یتیافک یب
یم رازاب لیوحت وراک زورما ... رت یندشن ندرک DONYAIEدیلوت
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راک هک یتمیق اب وشلا یرتم میتفر یم ادرف T میداد
یم ، میدوب هداد رازاب لیوحت زورید ور هدش مومت
شدوخ یایتخبدب لوغشم یک ره هک هنیا ... میدیرخ

... میدش رترود ، مه زا میدوب هدش رود ... دش

: تفگ ممشچ هب هریخ و دناخرچ ندرگ

متفگ تهب یتقو ... مدوب هتفگن غورد تهب منیا -

اما ، میدش ادج مه زا ال مع و هدرس میوشانز یگدنز
فقس هی ریز طقف ام ... دوبن غورد ، میتفرگن طالق
قرغ نم ... شدوخ یگدنز و راک قرغ نوا ... میدوب

... مدوخ یایند و انز

نیا و ، درشف ار شا ینیب هرپ تشگنا اب . دش مخ
تسد . درک پیک ار شیاه خاروس زا یکی یروط

هاگ هیکت ار نآ و زاب زیم لوط یاتسار رد ار شرگید
ات ، دیشک ینیب لخاد ار زیم یور یاهردوپ . درک DONYAIEشنت
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نیا هب مصقان و کدنا تاع ال طا هب هجوت اب نم
نیئاکوک مه دیاش نیئوره ردوپ نآ هک مسرب هجیتن

... تسا

تسد ، دش غراف هک زیم یور داوم قاشنتسا زا
با یمک ار شنت و درک نوتس زیم یور مه ار شرگید

سانرخ هب هیبش ییادص . دوب نییاپ شرس . دیشک ال
باال ار شا ینیب یراب دنچ . دروآ یم رد شدوخ زا

اب . داد ناکت تدش هب راب نیدنچ مه ار شرس . دیشک
... درک شا ینیب نداد ژ اسام هب عورش تگشنا

و درک هتسب و زاب مشچ مه زاب ... دروم یب ... دیدنخ
. داد ناکت رس

... شیخآ -

هب ی هلا س دنچ یاه هنشت هیبش ار وا ششوخ لا ح
... دوب هدرک هدیسر بآ

. درکن هاگن ار نوریب اما ؛ تفر هرجنپ رانک DONYAIEهرابود
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اب زا و داد نآ راوید هب ار شا هیکت و تشگرب
... دش میاشامت لوغشم یدنخبل

هتفر متسد زا ابیرقت یچ همه ، مدیسر هک وت هب -

... هدنخب نم یور هب یگدنز دوبن رارق راگنا ... دوب
ادخ هک دوب حیرفت گنز هی مبوخ ِلا س دنچ نوا راگنا

مک ات ... مرُبن ات دوب هداد مهب مایتخبدب طسو
تسود ونم یسک دوبن رارق اعقاو راگنا ... مراین
تمحز شدوخ هب منتشاد یارب ای ... هشاب هتشاد

هک دوب هتشاذگ رانک ونم تحار ردق نوا زانلا ... هدب
وقشع همه نوا هک هشاب یزانلا نومه دش یمن مرواب

... مدید شامشچ وت

... دنام میاشامت لوغشم و ؛ درک توکس

هاوگ ملد ؛ مدرک یم هبرجت ار بیجع یا هرهلد نم و
هداتفا بات و بت هب . داد یم ار یدایز یاه یراوگان

... DONYAIEمدوب
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هک ییایتخبدب همه نوا طسو هزجعم هی یدش -

هک سک نومه یدش ... مغارس ندوب هتشگرب هرابود
... هدب وندوب شزرااب سح مهب

رس هرابود . تشادرب ار گنرس . تفر زیم تمس هب
ار تاقیرزت صوصخم شک راب نیا . دش اه هسیک مرگ

. دیشک نوریب

هک یتسد و کانفسا تیعضو نیمه اب ، رارف هب لیم
یم داد یب مدوجو رد ، دوب هدش هتسب تخت جات هب
رب هن رارق ؛ دش رادربخ متسش ، دمآ هک کیدزن . درک
رد میارب ار ندرم هرذ هرذ ... ییاهر رب هن دوب گرم

... دوب هتفرگ رظن

؟ ینک راک یچ یاوخیم ـ.. یم -

. دمآ شک شبل

... مدیشک بقع ار مدوخ

؟ ینک راک یچ یاوخ یم ... اشاس مأوت اب -

، دوبن شدوخ لا م شناتسد نایم تاودا نآ املسم
DONYAIE
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ینیب هار زا ار شدوخ ، شیپ هقیقد دنچ یتقو
... دوب هتخاس

: داد ملیوحت دنخبل هب هتشغآ یراد شک " موه "

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

304_ تراپ #

مینک حیرفت مکی مییاوخ یم ... مزیزع تسین یزیچ -

... DONYAIEطقف
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ترپ شستد زا گنرس ... مدوب هدیسرت ؛ متخادنا دگل
... رترود مدق دنچ ؛ دش

: دیدنخ

ینابرق اهنت نم هک هشیمن ... باذج یشحو -

؟ موه ... مشاب نوماهابتشا

: تخادنا باال وربا

زا وت هگم ؟ هشیم یچ تلا دع فیلکت تقو نوا -

؟ یتسین ایند نیمه وت تلا دع یارجا نیدقتعم

... درک یم هراشا ممارگاتسنیا یاه تسپ زا یکی هب

... تشادرب ار گنرس و تشگرب هلصوح اب

نرایم رد وتردپ ... ینک یمن وراک نیا ... اشاس هن -

رصقم نم ... این ... یتنعل ولج این ... اشاس م هداوناخ
یتسنوتن تدوخ وت ... متسین وت یاباختنا

وت ور دوب هدروآ ور تهب هک ور یا DONYAIEیتخبشوخ
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... این ... یراد هگن تاتسد

شنت همه و اپ اب و تسد اب مندرک راهم لا ح رد
: تفگ

؟ یروط هچ ؟ دآ رد مردپ هرارق هگم رتشیب نیا زا -
نداد تسد زا یارب یچ ؟ نریگب مزا ور یچ هرارق
میگنودرم ؟ میتم سال ؟ مییاراد ؟ مچب ؟ منز ؟ نم مراد

ت؟ هداوناخ نرایبرد ونم ردپ هرارق یچ اب اقیقد ؟

هب لیدبت ؛ درک ادا رخسمت زا رپ و هدیشک ار هداوناخ
... هملک نیا دوب هدش شفعض هطقن

********

کی لا م اعطق ادص ، متخانش قبط ؛ دمآ یم رد یادص
هک یرد نیمه لثم تسرد . دوب بوغرم ان یزلف رد
هناهب هب راب دنچ طقف نم و دوب رت فرط نآ رتم دنچ
کی ؛ منک روبع نآ زا مدوب هتسناوت نتفر DONYAIEییوشتسد
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باال نآ زا دعب هلپ هس ، راب ره هک تیفیک یب یزلف رد
و مناسرب ییوشتسد هب ار مدوخ مناوتب ات مدوب هتفر

مرانک بجو کی هلصاف هب حاال هک درم نیا راب ره
ات دوب هدیشک ار مکیشک رد هب هدیبسچ ، دوب هداتفا

. دوش مامت مراک

هدید نم هک یزیچ ؛ دیسرت یم هچ زا مناد یمن
و رمثم یاه تخرد زا رپ فوخم طیحم کی ، مدوب
یفاک ناشیدنلب هک ... دنلب یاهراوید اب ؛ دوب رمثم ریغ
هو عال و مهد هار منهذ هب ار رارف رکف مناوتن ات دوب
رد دیما هچ ره ینزوگ خاش یاه ظافح نآ ، نآ رب
روک نآ هب دسر هچ ، دندرک یم دیماان ار دوب ایند

شوماخ ات دوب هدنامن یزیچ هک نم لد هت یوس
... شندش

هنک روط نآ رابره هک دیسرت یم هچ زا مدوب هدنام
راب ره و دمآ یم ملا بند و دیبسچ یم نم هب راو

یتح اجنیا زا . درک یم تخت جات دنب ار متسد DONYAIEهرابود
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. تشاد دوخ یاج هک ییاهر دوبن هار مه منهج هب

؛ رد یندشن عطق یادص اب دوب هتفرگ برض مرس
ان یگتسخ ، هفقو یب ؛ دز یم رد ناوت مامت اب یسک

... هنایشحو و ریذپ

مرس و دوب تسس منت ؛ مدرک زاب مشچ یتخس هب
هن ، دوب ایند نیا رد هچ ره و نامز و ناکم ... نیگنس
رپ مندب و مدوب هدرک مگ ار همه ؛ مهم هن و دوب ادیپ

... اهتنا یب یاهدرد ؛ دوب درد زا

یزاب نامه نایم زا شناهد قازب و دوب زاب شناهد
و هفقو یب یادص هب تبسن یروط . دوب هدرک هرش
دوب شنکاو یب شلیابوم گنز دنلب یادص و رد دنلب

باوخ هب هک درک یم مراودیما تشاد مک مک هک
یور اجنیمه ، شرانک مه نم تسا رارق و هتفر گرم
رانک اجنیا نامود ره دسج و مهدب ناج تخت نیمه
هار هک سک ره یارب دوش یتربع سرد و دننگب مه
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. دنک یم مگ ار هشیدنا

ماج مه زاب و درک ندیزرل هب عورش شیاه کلپ
لا ح هب یرکف و دش یم دنلب حاال ؛ دش نوگ ژ او مدیما

یشوگ تشپ ِریذپان یگتسخ نآ و رد تشپ صخش
.... نم غارس تشگ یم رب مه دعب و درک یم

یفرصم زود تقو هرابود ات ، میاشامت هب تسشن یم
تمواقم و ال قت یاشامت هب تسشن یم . دوش ما

درد هک دید یم و تسشن یم . مهاتوک و هدوهیب
و تسشن یم . دنک یم ما هراچیب روطچ ناوختسا
. درک یم اشامت ار درد زا مندییاس نادند رب نادند
یم ار متخیر یم هک یقرع هناد هناد و تسشن یم

.... دید یم ار منت یاهزرل و تسشن یم . درمش

شیاه شوگ ینارچ روس تبون شیاه مشچ زا دعب
ن مک مک هک . منک یم هلا ن درد زا روطچ هک ؛ دش یم
ار باذع نیا ات دنوش یم سامتلا هب لیدبت میاه هلا
کی و درادرب ار یتنعل گنرس نآ مه زاب و دنک DONYAIEمامت
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ِشمارآ یا هرذ و دنک خاروس ار منت زا رگید تمسق
... دنک قیرزت مناج هب تقوم و بذاک

لوا یاهزور ؛ دوب هدش ضوع نامیاج هک دوب اهزور
یم دایرف و داد هب عورش شندش کیدزن راب ره اب
طقف ات ، مدز یم اپ و تسد ناوت مامت اب و مدرک
هتسب میزواب رود سحن شک نآ ، رترید یا هظحل

دوب وا و ؛ دنیشنب متسوپ یور گنرس نزوس و دوش
یم نم ندرک ریسا و راهم فرص یدایز ژی رنا هک
دراو ار گنرس تایوتحم روز و برض رازه اب و درک
ود یاه لا ق و داد یادص راب ره . درک یم میاه گر

هدنام نم و ؛ تفر یم نامسآ تفه ات نام هفرط
چیه هک میتسه تخادنا ین برع رد اعقاو رگم مدوب
دایرف چیه و دونش یمن ار ادص همه نیا یرشب ینب

؟ تسین یسر

... رارصا نم و درک یم تمواقم وا حاال DONYAIEیلو
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مه دعب ... درب یم تذل ... اشامت و درک یم ربص
یم دنلب ، دندش یم لیدبت هرعن هب هک میاه سامتلا
یم خاروس ار متسد یور ییاج رگید راب کی و دش

... تفرگ یم مارآ هیناث دنچ هلصاف هب نم درد و درک
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ات دیشک لوط . درک زاب مشچ لا ح یب و تخَل
.... دنک ادیپ ار شدوخ

رامرهز نآ زا هرخ هرخ ات باوخ زا لبق ، بش ره لثم
رد زونه یتسم راثآ و دوب هدروخ وب دب تیفیک یب

" خآ " و درشف یناشیپ یور تسد . دوب ادیپ شتاکرح
. دمآ نوریب شیاه بل نایم زا یدرد رپ

و ابآ هب ناشک شحف و دولآ باوخ و نانک خل خل
زا ، درادرب شرس زا تسد دوبن رارق هک یسک دادجا
لیابوم هحفص . تفر زیم تمس هب و دش دنلب شیاج

: داد خساپ ار سامت ، درک هاگن هک ار

هگید متفگن هگم ؟ هرایتپ نم نوج زا یاوخیم یچ -

؟ هدش مومت مه اب ام راک

و هملک نینچ روطچ مناد یمن ... هرایتپ ؛ مدیدنخ رهز
زا دش یمن شراع و درک یم لمحت راب ره ار DONYAIEینحل
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ریگیپ هک دوب اهزور . دریگب سامت وا اب هرابود هکنیا
هب تسد نیا زا کیکر یتاملک اشاس راب ره و دوب
دهاوخ یم هچ ، مدوب هدنام نم و تسب یم ششیر

... دشخب یمن شیاقل هب ار شا هتساوخ یاطع هک

؟ دهاوخب هک دوب هدنام هچ ال صا

اهنت هن ، مدینش اشاس نهد زا ار شمان هک راب نیلوا
ات یاهرواب همه هک ، مدرک کش میاه شوگ هب و وا هب
.... دنداد تسد زا ار ناشدوخ تیهام ، مرمع نونک

هچ وا اب نم رگم ؟ دوب نکمم یزیچ نینچ روطچ
چیه ؛ مدوبن ریصقت یب و هانگ زا یرب نم ؟ مدوب هدرک
یب ، وا ربارب رد اما . متشادن ییاعدا نینچ مه تقو

هن و متشاد یراک وا اب هن ... مدوب نیرتریصقت
وا هب هک دمآ یم شیپ مک یتح . مدرک یم شتواضق

. منک رکف

هاگن ارجام هب هنانیبدوخ یمک متساوخ یم رگا یتح
زا یشخب هک مدوب نم نیا هک تفگ دش یم ، منک
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یلو ... مدوب هداد تسد زا وا رطاخ هب ار میگدنز
همه وا راگنا ... راگنا دوب هدش ضوع نامیاج

هک ، دید یم نم مشچ زا ار شا یگدنز یاه تبیصم
. دش یمن کنخ شلد ، دروآ یم مرس یی بال ره

تسد ریز ، مندوب اجنیا ، مدوب هدیمهف هک مه حاال
منویدم وا هب ار میرابجا دایتعا و ندوب وید نیا یاه

ح ردقچ و مراد یلا ح هچ هک تسناد یم ادخ طقف ،
... دروخ یم مه هب شیاه مدآ و ایند نیا زا ملا

و دوب هدرک دوبان ار میگدنز هملک یعقاو یانعم هب
یم هچ متسناد یمن . تشاد یمن رب تسد زونه

مسا هب یزیچ هک تسناد یمن مه وا دیاش ... دهاوخ
یپ رد یپ و مادم هک دوب یزور دنچ هک هدنامن ایتوت
مه اشاس یاه یقلخ جک و اه یشاحف و دز یم گنز

هتساوخ تفارص زا ار هدورپزان یوا تسناوت یمن
... دزادنیب DONYAIEشا
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ور ترامش هگید راب هی طقف هگا شونهب نیبب -

نکن یراک هی ... وت و منود یم نم هتفیب نم یشوگ
نداد تسد زا ارب یزیچ نم ... رخآ میس هب منزب

، هرادن نداد تسد زا یارب یزیچ هک میمدآ ... مرادن
اب ندرک یزاب یارب تسین یبلا ج دوجوم نیچمه

، منک خالص ور هرتخد لوا نکن یراک هی ... شباصعا
دنچ تنادجو باذع نیا یروج نوا ... ومدوخ مدعب
ندرک یراکمه زا هانگ ساسحا یاج هب و هشیم ربارب
... ینک لمحت وشنداد نتشک هب باذع دیاب ، نم اب
نوا هب وزیچ همه و مریم شلبق شاب نئمطم یلو
هاگن متور وت هگید منکیم یراک و مگیم تنوجاباب

؟ یاوخ یم ونیا ... هنکن

هب شونهب یبصع یاه غیج غیج زا یوحم یادص
اهادص نیا یا هرذ ، هکنیا بیجع و ؛ دیسر یم موشگ
یمن رب نم رد ار یسح چیه شا یریگیپ نیا و

... یرگید سح چیه هن و ترفن هن ... DONYAIEتخیگنا
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... مدوب یلا خ یلا خ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

306_ تراپ #

، زیم یور ندش اهر ضحم هب ، هتفر رد راوهز نفلت
یسانرخ اشاس . درک ندروخ گنز هب عورش DONYAIEهرابود
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یتاملک اب و دب ینحل اب راب نیا ار شسامت و دشک یم
، نفلت نآ تشپ ، یمان شونهب ارهاظ اما . داد رتدب

، تسیچ متسناد یمن هک یزیچ هب ات دوب هدرک هدارا
و دمآ یم نییاپ اشاس یادص هتفر هتفر هک دسرب

. دش هنامصخ نانچمه اما مارآ هملا کم کی هب لیدبت
ِنیا زا دعب هک تشاد رارصا اما ، دینش هچ مناد یمن

رگید سک چیه هب و هن وا هب هن یطبر ارجام نیا
... درادن

اب ندز فرح نیح رد وا و دش ین ال وط شا هملا کم
رامش هک یسحن قاتا زا . تفر رد تمس هب ، نفلت
اهنت و تفر نوریب ، مدوب ریسا نآ رد هک ییاهزور
زا مهو ، دمآ نم مشچ هب هظحل نآ رد هک یزیچ

، دیشک یم لوط رگا اعطق هک یا ییاهنت ؛ دوب ییاهنت
. دش یم متخ اسرفناج یاهدرد هب اعطق

و منک شیادص نتفر نوریب زا لبق ات مدرک زاب ناهد
اشاس : میوگب و مراپسب وا هب ار مدوخ شنتفر زا DONYAIEلبق
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دنچ هک تساجنیا یسک دورب تدای و یورب ادابم
دهاوخ ادیپ جایتحا تروضح هب یباسح دعب تعاس

... درک

... متخیر کشا ... تفرگ ما هیرگ ؛ تفر ... متسناوتن
دوب رارق هک یدرد و ییاهنت سرت زا ... سرت زا

هک ینتخیر کشا نآ یارب ؛ متخیر کشا ... منک لمحت
هک یسرت یارب ... دوب یگ هراچیب و تراقح رس زا
ار مزیچ همه نم ؛ تشک ملد رد ار دیما یاه همتت

یتنعل درد ندب کی رطاخ هب طقف هک مدوب هتخاب
... موش اهنت نم و دورب اشاس هک متساوخ یمن

زا لبق ، هظحل نیرخآ رد تسرد و عقوم هب هک تسرد
ریقحت ، ما هدش هک ینیا زا رت شیب ار مدوخ هکنیا

هب هک یسرت نامه اما ؛ متشاذگ بل یور نادند ، منک
ح رد ، ما هدش مامت ممهفب ات دوب یفاک ، تسشن مناج

... مشک یم سفن زونه هک DONYAIEیلا
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دعب یا هیناث و داتفا شزوس هب ما هدش کشخ بل
اهر یاج هب نم اما ؛ دش شخپ مناهد رد نوخ هزم

رت شیب و رت شیب ار منادند راشف هراچیب بل ندرک
رد هک یراوید و رد ناشن هیرگ یارب یا هناهب ات مدرک

. مهدب دندوب محور ندیوج لا ح

... مدیسرت یم یگدنز نیا زا دعب زا هک ینم

یب یاه کشا هک تسمناد یم بوخ مدوخ اما
نم و تسین رگید هک تس یسفن تزع یارب میادص

یزیچ هچ هیبش سفن تزع یب یمدآ متسناد یمن
یب اه مدآ نیرت هراچیب مرظن هب هشیمه . دوش یم
مدوخ حاال و دندوب هدمآ اه نآ نیرت سفن تزع

زا یمرِگ یارب هک مدوب نیمز یور مدآ نیرت هراچیب
هدرک سامتلا میگدنز ِنیرت نمشد هب دیفس ردوپ نآ

... اهراب و اهراب ؛ ما

نآ یزور هک یدایتعا اب منکب دیاب هچ متسناد یمن
دایز شدروم رد یتح هک دمآ یم رظن هب رود DONYAIEردق
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رد یتاع ال طا مدوب هدرکن یعس و مدوب هدرکن رکف
دایتعا متسناد یمن نم ؛ مشاب هتشاد شدروم

... دش اهر شلا گنچ زا دوش یم روط هچ و تسیچ
نیا زا دعب مامت دیاب ای تسه راک رد ییا ییاهر ال صا
رس هراچیب و ریقح ردق نیمه ، لکش نیا هب ار مرمع

داتعم یاه مدآ و دایتعا زا ردق نآ نم .... منک
زا دعب متسناد یمن هک مدوب هدنام رذح رب و هدیسرت
هک یمد و خاش یب لوغ نیا اب اجنیا زا نتفر نوریب

... منک هچ دیاب ما هدش شلیدبت

لا وس نیا ؟ مورب نوریب هدنز اجنیا زا دوب رارق ال صا
رس زا ار گرزب یا هشعر منت ، درک روطخ منهذ هب هک
دمآ کانسرت ردق نآ مرظن هب یگدنز مد رد ؛ دنارذگ
هزادنا هب یتح ؛ موش ور هب ور نآ اب تساوخن ملد هک

و منامب اجنیا تیاهن یب ات مداد یم حیجرت ؛ مد کی
رد ار هایس تیاهن یب ات ِدیفس ِردوپ نآ ردق نآ اشاس

یگدنز رتفد هک ، قیرزت میاه گر هب و دنک لح ومیلبآ
... دوش هتسب تخت نیمه یور ، اج نیمه ما

مقح رد یفطل نینچ تشادن دصق اشاس املسم اما
DONYAIE
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، دوب نم نداتسرف گرم ماک هب شدصق رگا هک ، دنکب
دوبن یزاین هک هنرگو ؛ درک یم ار راک نیا لوا نامه

و شدوخ یور و رس زا هک یلوپ یب یاسفناو نیا رد
یور ار داوم همه نیا هنیزه ، دیراب یم شیاهراک

... دراذگب شدوخ تسد

، مدوخ اب ، کانفسا تیعضو نیا اب ، متشگ یم رب رگا
هب ات املسم هک ینیتم اب ، ما هتفر تسد زا یگدنز اب

یم هچ دیاب ، دوب هدش هنز و هدرم راب رازه حاال
؟ مدرک

؟ متفرگ یم دیاب یسک هچ زا ار متیعضو نیا صاقت

نینچ نم اب هک مدوب هدرک هچ شونهب اب نم رگم
و هتشاذگ اشاس یور تشگنا و هتفر نم رگم ؟ درک

و اه هدقع لبیس وت مهاوخ یم مدوب هتفگ
رگم ؟ درک نینچ نم اب هک یوش نم یاهدوبمک

ح هک دوب هدرکن باختنا ار شتآ اب یزاب نیا شدوخ
؟ دوب هتفرگ نم زا ار شنتخوس صاقت DONYAIEاال
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307_ تراپ #

رایشوه و هدزن یگئشن ِترچ ؛ تشذگ ردقچ مدیمهفن
هابت یایتوت و یگدنز هب تدم مامت ... اما ، مدوب هدنام

هجنپ و تسد میاه سرت اب . مدوب هدیشیدنا هدش
هب و بکرم و ملق و دیعس و نیتم هب . مدوب هدرک مرن

هشیدنا هظحل ره لصاح و مدوب هدرک رکف زیچ DONYAIEهمه
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یلبق یاه سرت یور هک دوب هدش یرتشیب سرت ما
. مدوب هدرک شرابنلت

لا مک رد و داد ادص ینهآ رد هک مدمآ مدوخ هب یتقو
هک دیرپ نییاپ باال تحاقو لا مک رد نم لد ، یروابان
یم خر دراد کَمک مَک هک یدرد نیا اب تسین رارق

اه تعاس زا دعب و رجز اب دنچ ره و مشاب اهنت ، دیامن
هب هک دوب دهاوخ یسک ، سامتلا و ناغف و هلا ن
یارب نم و دیرپ نییاپ و باال ملد ... دسرب مدایرف

... ملد رد متسیرگ نوخ ما هتفر تسد زا تیصخش
... قافتا نیا دوب یگ هراچیب جوا

... دش زاب نم مشچ اب نامزمه رد

... رد نآ مه و نم مشچ مه ؛ رتزاب و

ار مدید یم هک یزیچ متسناوت ات مدز کلپ یراب دنچ
اب و تشاد تسد رد ار شونهب یوزاب اشاس ؛ منک DONYAIEرواب
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تحت ار شرس و دوب هدناشوپ ار شناهد ، رگید تسد
. تشاد دوخ لر تنک

ش ... اشامت هب ؛ ممنام جاو و جاه یا هقیقد دنچ دیاش
و دوب هداتفا شونهب ندرگ رود گنر یکشم لا

و قه قه نایم شدوخ و ... دندوب هتفشآ شیاهوم
هب هک یفیرظ یاه تسد و رغ ال نت نآ اب ، مشچ کشا
درک یم ال قت شیاوق مامت اب ، دوب هتفرگ رد بوچراچ
نم سبحم هک دوب اهزور هک دوشن یکقاتا دراو ات

... مدوب وا نویدم ار سبحم نیا نم و دوب

تسد ود ره فک اب شونهب ات ، درک شباترپ مشخ اب
... دیایب دورف تخل و ینامیس نیمز یور

یم هک یشونهب زا هنرگو ؛ دوب هدرک شدنمتردق سرت
هدروخ نیمر هک اج نامه تفر یم راظتنا ، متخانش
هب هجوت یب وا یلو ، دراذگب ار هیرگ یانب و دنامب
شناج هب ندروخ نیمز ِباتش نآ اب اعطق هک یدرد

DONYAIE
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اشاس و رد تمس هب هرابود و دش دنلب ، دوب هتسشن
... درب موجه

، دیایب شدوخ هب وا ات و دوب وا زا رتزرف اشاس اما
... دوب رد ندرک لفق لا ح رد دوب هدش لخاد

یاشاس یاه هناش و داتفا اشاس ناج هب ناوت مامت اب
یب اال متحا یاه تشم جامآ دروم ار لفق اب ریگرد

هک تسناد یم نم زا رتهب یسک هچ و .... درک شناج
؟ تسا هجیتن یب ال قت همه نیا

ِوید کی ، تشگرب یتقو و دش غراف رد نتسب زا اشاس
تشاد مز ال هیناث کی طقف ؛ دوب یعقاو هدرک نایصع

ار شونهب نارپ تشم ی هدز تشحو یاه تسد ات
و دنابسچب ناشرانک راوید هب ار شدوخ و دنک راهم

و کزان یولگ و تسد کی هب ار وا یاه تسد
راشف ناوت مامت اب و دریگب تسد کی هب ار شدیفس

: دنزب دایرف و دهد

؟ چیپن نم یاپ و رپ هب متفگن وت هب هگم -
DONYAIE
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مشچ نایم دش یم هک دوب یزیچ نآ مامت تشحو
... دید شونهب هدز قو یاه

هتشادن راک شنیا زا دعب هب متفگ ... ورب متفگ -

... ینک یم ررض ، یش چیپاپ متفگ ... شاب

گنر زا هتفر هتفر شونهب تروص و تفگ یم وا
... تفر یم یزمرق هب ور یگدیرپ

... مرایب تدوخ رس یی بال هی نکن یراک هی متفگ -

؟ هن ای متفگ ... هتشذگ نم رس زا بآ متفگ

هک ، دز دایرف شتروص نایم نانچ ار " هن ای متفگ "

شخ یرتم دنچ هلصاف نآ اب ، نم یاه شوگ
یاه شوگ و شونهب کزان لد لا ح هب یاو ؛ دنتشادرب
ات تفر یم ناشبحاص تروص هک یدیفس ِکچوک

... دوش DONYAIEدوبک
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یارب هداتفا ال قت هب روط هچ شونهب هک مدید یم
غارس مدوخ رد یشنکاو نیرتکچوک اما ؛ اوه یا هرذ

هب کچوک یشنکاو یتح ... نداد ناشن یارب متشادن
. مدشن شنارگن . دیزرلن مه ملد ... سرت یمک هزادنا

شناج هک داد یم راشف ار شیولگ ردق نآ رگا اعطق
زا رتارف یقافتا مه زاب ، دورب رد میاه مشچ DONYAIEیولج
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یی بال وا ددم هب هک ؛ داتفا یمن نم دوجو رد نیا
. دوب هدمآ مرس گرم زا رتدب راب رازه

هدیبسچ ار ایند نیا یتسد ود و دوب تخس ناج
زا یدر اشاس تسد تشپ شدنلب یاه نخان . دوب

و رت ینابصع اشاس اما ... تشاذگ یم اج هب نوخ
هک دوش یتیعقوم هجوتم هک دوب نآ زا رت هدیرب
زا بآ شدوخ لوق هب ؛ دروآ یم دوجو هب تشاد
نادنچ شبجو دص و بجو کی ، دوب هتشذگ شرس

... تشادن یریفوت

هدرک داتعم ار اونیب یایتوت طقف هک تشادن قرف
هب . دراذگب شا هدنورپ یور مه لتق کی ای دشاب
نداد تسد زا یارب یزیچ هک یمدآ شدوخ لوق
یور دوجوم نیرت کانسرت ؛ تسا کانسرت ، درادن

و هدید شیوخ مشچ هب ار نیا نم ... دیاش نیمز
... مدوب هدرک DONYAIEهبرجت
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نم یاهاعدا لثم مه وا یاهاعدا همه ارهاظ اما
، تفگ یم ناسنا هک یزیچ ره دیاش ... دندوب راعش
یم اه مدآ همه دیسر یم هک شتقو و دوب راعش
دیاش ... دندوب هتفگ نونک ات هک هچ ره ریز دندز

... دوب هار نیرتهب ندرکن اعدا و توکس

رخآ هظحل هک ندش لتاق زا دیسرت اشاس اعطق
نیمز یور شیاپ یولج وا ات ، درک اهر ار شونهب

ار اوه ورین مامت اب و دنک هفرس هب عورش و دتفیب
... دنک شیاه هیر دراو

یاه سفن و درک هیرگ ین ال وط یاه هقیقد شونهب
نم و دش نییاپ باال باتش اب شا هنیس . دیشک قیمع
عمط هچ یگدنز یا هرذ یارب روطچ هک مدرک اشامت
یم لد هت زا نم هک یلا ح رد ، دراد یریذپان نایاپ
و دوش نوکیف نک ایند حاال نیمه هک متساوخ

... دناشکب یتسین ماک هب ار یکی نم DONYAIEلقادح
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راک هب شنابز هک دوب هتفرگن مارآ لماک شسفن زونه
: داتفا

؟ یراد نم هب راک یچ ... نوویح یضوع -

... دز شیاپ هب یمکحم دگل اشاس

؟ هرایتپ مراد راک وت هب نم -

: درک زاب نیفرط هب ار اه تسد و دش مخ

هگم ؟ وت ای نم ؟ دز یم گنز ترز و ترز دوب یک -

؟ وشن چیپ اپ متفگن هگم ؟ تیگدنز لا بند ورب متفگن
؟ اجنیا یدموا یدش اپ یچ هساو

زا ار رد دوب هدرک دصق شیپ یتاعاس هک دوب وا سپ
تسرد ، دوب ندش مامت میوزرآ هک تسرد ... دنکب اج
یلیخ ... اما ، دش یم رتدیدش هتفر هتفر درد هک

و هدمآ یزیچ هچ لا بند هب منادب متشاد تسود
رارق رازآ و رطخ ضرعم رد دح نیا ات ار شدوخ

... DONYAIEهداد
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یور ار شا هتشادرب شخ یادص نآ هرابود شونهب
: تخادنا شرس

... تافرح همه ریز یدز وت ... یدرک مروبجم وت -

... دوبن نیا نومرارق

یاهوم نایم تخادنا گنچ ... اپ رس ؛ تسشن اشاس
رد وم هریگ الی زا نایم رد یکی هک شونهب ی هتفشآ

: دندوب هتفر

شمرادرب تهار رس زا دوب رارق ؟ دوب یچ نومرارق -

؟ یتساوخ یم یچ هگید ... متشادرب هک

شیاهوم الی هک تشاذگ یتسد یور تسد شونهب
: دز غیج ... دوب

... یراد شتسود یتفگ -

: دیشک ریفن شتروص یوت DONYAIEاشاس
M
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مفرح ور نم ینیبب یدموا االن ؟ مرادن هتفگ یک -

؟ زغم ک* ی هکینز هن ای مراد شتسود و مدنوم

ار شونهب ، نتشاد گرم یوزرآ یارب متشاد لیلد نم
هتفرگ شتسد فک ار شناج روط نیا هک دش یم هچ
یم دایرف اشاس نوچ یا هناوید تروص یوت و دوب

: هک دز

... نزب فرح تسرد ... یتدوخ -

لا بند اوعد طسو ... بدا همه نیا زا ؛ تفرگ ما هدنخ
... تاریخ یارب دوب اولح

نتشاد تسود حاال ات یک ؟ یضوع یراد شتسود -

شاهاب هشوگ هی یریم یتفگ وت ؟ هشیم یروط نیا
و رخرس یاوخیم طقف یتفگ ... ینکیم یگدنز
یارب دوب یچ املیف نوا ... یشاب هتشادن محازم

؟ یداتسرف DONYAIEشردام
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؛ دندش شوگ هب لیدبت منت یاه لولس همه ... ملیف
؟ مدوب هدینش تسرد

هب مدرک یم رکف راب ره ارچ ؟ دش یمن مامت ارچ
یارب دش یم ادیپ یزیچ ، ما هدیسر باذع تیاغ

هچ ؟ دز یم فرح ملیف مادک زا ؟ مرتشیب هجنکش
؟ دوب هدیسر اونیب نیتم تسد هب یملیف

: داتفا هیرگ هب

وگب ادخ ور وت ... دوب یکلا ملیف نوا هک ووگب -

... یدرکن شداتعم

؟ تفگ یم نایذه

هدیدن ارم یگرزب هب ناشکرتشم راکهاش زونه ینعی
؟ دوب

DONYAIE
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: درک سامتلا و تخادنا شا هقی هب تسد

... یدب باذع وشردام یتساوخ طقف هک وگب -

... مدوب هدینش تسرد

... متسب مشچ

... DONYAIEنیتم
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ینابرهم و تب صال نآ و ، وا زا یزیچ لا ح هب ات اعطق
. دوب هدنامن شهاگن

، دشاب ممشچ شیپ نیتم دوخ هکنیا لثم تسرد
شگنر ؛ دمآ مرادبت و کیرات کلپ تشپ شریوصت

و بآ یب اهزور زا دوب کشخ شیاه بل . دوب هدیرپ
تفرگ یم ار شتسد دیعس نتفر هار عقوم ... ییاذغ

یاه کمدرم ... شدننزن نیمز شنازرل یاهاپ ات
یم ودود و دندوب غورف یب شگنر هایس تشرد

دوب هدرک مگ یزیچ ؛ دنتشگ یم یزیچ لا بند ؛ دندنز
هب هنابات یب ار شهاگن هظحل ره و اج همه هک ؛ نیتم

... دنک شیادیپ ات دناخرچ یم فارطا

تسد تشپ و دعاس یور هک مدید مروخ یم مسق
یراگدای هک ییاه یدوبک زا دندوب رپ اج هب اج شیاه

هک دندوب ییاه شخبمارآ و اهوراد و مرس هیرک یاه
رظتنم ات ... دنامب اپ رس ات دوب هدش قیرزت وا هب

... دنامب

... دوب هدش ریپ مردام ... شدوب هدرک ریپ DONYAIEراظتنا
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اپ ود یور نیتم ... منیتم خآ ... دوب هدش مامت مردام
... دوب هدرم هک مدید نم اما ؛ دوب رظتنم و هداتسیا

... یدرکن وراک نیا وگب ادخ ور وت -

ریوصت اما ؛ مدرک زاب مشچ شونهب هجز یادص اب
هک تفرن ممشچ شیپ زا رامیب و روجنر نیتم

... تفرن

ثعاب ار کوش و سرت همه نیا مدرک یم رواب دیاب
؟ دنیبن ارم یرتم دنچ و تسیب قاتا نیا رد دوب هدش

هک ینم ؟ تسا نم یارب شسامتلا نیا مدرک یم رواب
؟ مدوب هدش هداتسرف یتسین ماک هب شدوخ تسد اب

هنت کی هک دنخزوپ کی زج دوبن چیه اشاس باوج
همه یاهوزرآ و اهدیما همه ندناسر لتق هب تیلباق

... تشاد ار ایند یاه مدآ

ندرگ ، دوب شونهب تسد نایم شا هقی هک یلا ح DONYAIEرد
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شراک نیا اب . داد نم هب ار شرادانعم هاگن و دناخرچ
... دیخرچ مه شونهب هاگن

تمسق نیرت هشوگ رد ار هدش هابت یایتوت و دیخرچ
رد و شدوخ نایم هدش عمج هک ییایتوت ؛ دید ، تخت
ات دوب هدش میاق وتپ ریز نکمم تلا ح نیرتراب تک فال

زا تشاد ییایتوت ... دناشوپب ار شنایرع همین نت
، تسشن یم شناج هب هتفر هتفر هک ییامرس و درد
، ییاذک ملیف نآ ندید زا دعب ، نیتم لا ح روصت زا و

. دیزرل یم دوخ هب

. مدزن دنخزوپ ... یا هرذ ردق هب یتح ؛ مدروخن ناکت
مدرکن یعس . مزرلن مدرکن یعس . میدزدن مه ار مهاگن
ناهنپ ار مشک یم هک یدرد مدرکن یعس . منکن هیرگ

هتساوخ یم هک هچنآ ره هب دنیبب راذگب ... منک
... هدیسر
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و تشحو الی ویه هک مدید . دیرپ شگنر هک مدید و
زا هک یملیف مناد یمن . درک هن ال شمشچ رد یدیماان

یمن ال صا ... هن ای دوب هدید ار دز یم فرح نآ
طبض یک و دنز یم فرح ملیف مادک زا متسناد

اما .. دوب هدش لا سرا اجک زا و روط هچ ... دوب هدش
هب هک دشاب غورد هک دوب راودیما هناحوبذم اعطق

... داتفا لا ح نیا

اما ... اهراب و اهراب و اهراب ؛ دندروخ ناکت شیاه بل
یم درو تشاد اال متحا هک ار یتاملک مدینشن ؟ ادص
زا نم ندید ضحم هب هک ار " هن " نامه اهنت . درک

. سب و مدرک یناوخ بل دش جراخ شناهد

تخود اشاس هب ار شروابان شهاگن و دناخرچ رس
: درک رارکت و

... یراد شتسود یتفگ وت -

؟ شدوخ ندز لوگ ای ، دوب مایتلا لا بند هلمج نیا DONYAIEاب
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میور شقیمع هاگن . دیخرچ متمس هب اشاس خر مین
کی متسناد یم رگید حاال هک یهاگن . تسشن

... تسا هتخیسگ راسفا ِیتیصخشدنچ

: درک شوهب هب ور تشگرب

هشیمه ... مراد شتسود نم ... مگیم مزونه -

... منوج زا رتشیب ... متشاد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تدم نیا رد نم . دندوب هدمآ دنب شونهب یاه کشا
لا معا و فرح ضیقن و دض هب مدوب هدرک تداع
یاعدا و دوب هتسشن رت فرط نآ مدق دنچ هک یوید

نینچ هک دوب راب نیلوا وا ارهاظ اما ، درک یم یقشاع
... درک یم هبرجت ار یکاندرد ضقانت

: دز بل تهب اب

؟ هیلکش نیا نتشاد تسود -

تسد رد زونه شا هقی . درک شهاگن توکس رد اشاس
اعطق یداع تلا ح رد ... دوب شونهب هدز کوش یاه
لثم یسک هب ندرک هاگن زا درک یم تهارک یتح

... وا

: دز DONYAIEدایرف
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؟ نوویح هیلکش نیا نتشاد تسود -

و رس ناج هب تسد ود ره اب و درک اهر ار شا هقی
... دایرف و دز یم غیج ؛ داتفا اشاس تروص

شتسود هک یسک رس ور بال نیا یفرش یب مودک -

... شیربب اجنیا زا یاوخ یم یتفگ وت ؟ هرایم هراد
سپ ... یشاب اهنت شاهاب هشوگ هی یاوخ یم یتفگ
یمن هگا ؟ یتفرگ نم زا یچ هساو ولوپ همه نوا

تیچ هساو لوپ همه نوا ، شیربب ناریا زا یتساوخ
شرس ور اه بال نیا وت هک مدادن ولوپ نوا نم ؟ دوب

... اجنیا زا دیر یم یتفگ وت ... یرایب

زا دوب رارق " هلمج مادم و دز یم فرح کیرتسیه
... رارکت ار " شیربب اجنیا

شونهب هدش هناوید یاه تسد درک یعس ادتبا اشاس
و کوش سپ زا دید یتقو اما ، دنک راهم ار هدز نونج
اب طقف ار شیاه هبرض همه ، دیآ یمن رب وا DONYAIEنایصع
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؛ درادرب ندز زا تسد شونهب ات ، داد رادبآ یلیس کی
مه و دش تکاس مه ... نیمز یور نداتفا ددم هب

هدش خرس ینآ هب هک یتروص اب ،و تهب اب و ... تماص
یرتم یتناس دنچ رد هک ییاه مشچ هب دز لز دوب

ود حاال متسناد یم نم و دنتشاد رارق شیاه مشچ
اال... متحا دنتسه خارف و خرس یوگ

کرام یوتنام هقی راب نیا و دوب هدش ضوع ناشیاج
داتعم کی تردق رپ زونه ِتشم نایم هک دوب شونهب

: تفر یم ندش هراپ هب ور

نیا نم ... هیلکش نیا نم نتشاد تسود ... هرآ -

دلب یلکش نیا نم ؟ هیفرح ... مشیم قشاع یلکش
دش یم هگید روج ینکیم رکف ... مراد شهگن مدوب

یروجنیا ای شمتشک یم دیاب ای ؟ تشاد شهگن
و سخت ردقنوا نوا ؟ یمهف یم ... متشاد یم شهگن

، منک زاب وشتسد االن نیمه هگا هک تسه رورغم
یمن نم رانک هروج چیه نوا ... هر یم هراذیم
یتفگن هگم ؟ یتسه یچ راکبلط االن وت ... DONYAIEهنوم

M
AM

NOE



؟ نک شرود م هداوناخ و نم زا طقف ، ینکیم یراکره
هک هچ وت هب ؟ مدروآ شرس یی بال هچ هک هچ وت هب
یم هک یزیچ یاهب وت ؟ مدرک راک یچ لوپ نوا اب نم
هک هرادن وت هب یطبر چیه شیقب ، یداد ور یتساوخ

تفگ وت هب یک ... مدرک راک یچ لوپ نوا اب نم
هکینز منک راک یچ وت اب نم حاال ؟ اجنیا یایب یشاپ

اجک و مرایب ترس یی بال هچ ؟ منک تراک یچ ؟ بارخ
نم ؟ هشن رسدرد مدوخ یارب هک منک تتسین هب رس
متسد ور هشک یم سفن هک هزانج هی مشن اال نیمه

؟ منک راک یچ دیاب وت اب هدنوم

یم شونهب بیصن هک دندوبن تاملک اهنت نیا بخ و
هناناج هدیشک و " ناه " کی ، هلمج ره یازا هب ؛ دندش
نوخ هک اجنآ ات ؛ تسشن یم شتروص یور مه یا

... دوش ماغدا مه رد شناهد و ینیب

وا و دوب هتفر رد اشاس تسد زا عاضوا لر تنک ارهاظ
زا بآ تفگ یم ... دوب ینابصع تباب نیا زا DONYAIEیباسح
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یی بال هک دیسرت یم ... دیسرت یم و هتشذگ شرس
یمدآ هک قحلا ؛ دوش رسدرد شیارب و دروایب وا رس
هب یتسه هک دوب یدوجوم نیرت هقلخلا بیجع

... دوب هدید شدوخ

نئمطم و دش هتسخ ندیشک دایرف و ندز زا هرخ باال
دوش دنلب هک هدنامن شونهب یارب یناج رگید هکنیا زا
نیمز یور ار وا ؛ دریگب رس زا ار شیاه غیج غیج و
هیکت و تفر راوید ات ناشک ناشک شدوخ و درک اهر
شرس و . تشاذگ وناز یور جنرآ . داد نا هب ار شا
ییاه سانرخ اب هارمه و تفرگ شتسد ود نایم ار

، دنتشاد ار قیمع یاه سفن یانعم شدوخ یارب هک
و ، دش یشیدنا هراچ و اتودود لوغشم اال متحا
هتشادرب نیمز زا رس هرابود هک یشونهب ات تشاذگ

و شحف یانب و دریگب شرس یور ار شیادص ، دوب
. دراذگب ار هیرگ

DONYAIE
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... تسین شتقو متسناد یم بوخ مدوخ

زا هک یا هملک نیلوا اال متحا ؛ دوبن شتقو ... یرآ
مشاب نم راب نیا دش یم ثعاب ، دش یم جراخ مناهد
یم رارق اشاس یگ هراچیب و مشخ جامآ دروم هک نآ

... اما ؛ دریگ

... دوب هدیسر مناوختسا هب DONYAIEدرد
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... اشاس -

یبجو کی زا میادص متشاد کش و مدرک شیادص
مه و درک دنلب رس وا مه اما ؛ دشاب هتفر رتارف مدوخ

یاه مشچ و عطق شونهب هتفای لیلقت یاه هیرگ
. دندش زاب شا هتسب

... نم مراد درد -

مروظنم ... درد زا و دایز فعض زا ؛ دیزرل یم میادص
نت ِدرد زا رتارف یزیچ ؛ دوبن اهنت ینامسج درد ، درد زا
. دوب هدیسر مناوختسا هب دراک . مدرک یم لمحت ار

یمن مدوخ رد اقب یارب یلیم متشگ یم هچ ره
... متفای

هک دوب اهزور ، راب تبکن یگتسباو نیا رب هو عال
و . متشادن یتسرد تیعضو و تشادهب و کاروخ
زا نیتم مدوب هدیمهف زورما ، اه نیا همه زا DONYAIEرتارف
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و تیصخش یارب هن حاال و دراد ربخ متیعضو
، دوب هتفر اوه هب ب هدش دود هک یرورغ و تیناسنا

منت و لد ... مدوب رادازع نیتم هتخوس لد یارب هک
... تشاد رایسب لیلد زرل و فعض نیا یارب

... ادخ ور وت -

ت متساوخ یمن رگید ؛ دوبن مهم میارب زیچ چیه رگید
رگج رس نادند مناوت هرذ نیرخآ ات و منک الش

اه سامتلا نیا عنام هظحل نیرخآ ات ای و مراذگب
رفن ود ام زا ریغ یسک حاال هک دوبن مه مهم . موش
تفاثک و دنگ هب هک تسا یسفن دهاش و تساجنیا

چیه ... متشادن یدیما چیه رگید نم ؛ هدش هدیشک
رس یمک شرطاخب دهاوخب ملد هک دوب هدنامن یزیچ

... مهد ناشن مدوخ زا یتخس

... اشاس نک شمومت -DONYAIE
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دش یم دیاش ؛ دش ما یمرگلد ثعاب شا هریخ هاگن
... دوشب هک

... اشاس منکیم شهاوخ -

نایم و دروخ روس ما هقیقش رانک زا یکشا هرطق
هنازجاع دیاش ؛ دش مگ ما هدیبسچ مه هب یاهوم

... دوب مرمع مامت شهاوخ نیرت صلا خ و نیرت

: شنیگمغ و ردک یاه مشچ هب مدز لز هناقداص

... ماوخیم ترذعم -

هدرک یاه هابتشا همه تباب ، متساوخ یم هک یرذع
هابت ار یرگید نآ و نامدوخ ام ... دوب ما هدرکن و

... میدوب هدرک

: تفرگ تدش ما هیرگ

هچب ... اشاس دیشخبب ... اشاس ماوخیم ترذعم -

... مدوب

: مدرک هلا ن لد هت DONYAIEزا
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... اشاس رذگب -

یاه بل ناج هب درد هلصاف بال و متفرگ نادند هب بل
... داتفا مکشخ

... نک شمومت -

وا مناد یمن و مدز یم فرح یدبا یندش مامت زا
یمن یتح رگید ... هن ای دیمهف یم ار مروظنم

دنک یم درد هیقب زا رتشیب مندب تمسق مادک متسناد
؟ مزغم ؟ میاه هلضع ؟ میاه ناوختسا ؟ ممکش ؟ مبلق ؛

؟ محور دیاش ای ؟ مرکف

... اشاس مراد درد -

مشچ اب و هریخ ؛ دوب هدرک مهاگن هریخ تدم مامت رد
... دندوب هدیراب نم یاه مشچ هارمه هک ییاه

خیرات همه هزادنا هب ... مغ ایند کی و ... متشاد درد
یمن ... یربخ یب زا ، هدنیآ زا ؛ یمگردرس و سرت

یعس و مدرک یم تمواقم مادم ؛ منک لوبق متساوخ
مدوخ ادابم ؛ دیاین منهذ هب سحن هملک نآ مدرک DONYAIEیم
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هک دوب نیا تیعقاو اما ... منادب و مناوخب داتعم ار
... مدوب هدش داتعم نم

هک ار یدرد منیبن هک دش یمن ثعاب اه نیا همه یلو
هنانیب شوخ رد وا ؛ دوب نایرج رد اشاس تسوپ ریز
... دیشک یم درد مدوخ هزادنا هب تلا ح نیرت

ینیب ریز و ؛ دیشک شمشچ ریز یتسد . دش دنلب اج زا
هدیسر ارف مه شدوخ فرصم نامز اال متحا ... شا

... دوب

تبکن یگدنز اهزور طاسب هک تفر یزیم غارس هب
و ازتیپ یاه هبعج و ؛ دوب نهپ شیور نامیرفن ود راب

یور شفارطا رد اذغ فرصم راب کی یاه فرظ
یاه فرظ نآ رود هک ییاه سگم و ... شخپ نیمز

... دندوب ینارچروس لا ح رد هتفرگ وب

وا . تخاس یگشیمه شور نامه اب ار DONYAIEشدوخ
M
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کولفم و نیرت هناتخبدب رد نم و تخاس ار شدوخ
هچب لثم تسرد و ؛ مدرک شهاگن نکمم تلا ح نیرت

لا وحا ملد ، دشاب شتسود تابنبآ هب شمشچ هک یا
... تساوخ ار شفرصم زا دعب شوخ

نآ و دورب مفک زا تقاط هرابود هک دوب هدنامن یزیچ
، دوش عورش سامتلا و هب ال و زجع هزورره هسورپ

، یا هیناث تسیب _ هد یثکم زا دعب ، بجعت لا مک رد هک
لا متحا هب ، داوم یزاس هدمآ دنیآرف و گنرس غارس
نم تزع یب لد و ؛ تفر نم یارب نیقی هب بیرق

تحتام رد تخادنا هار یبوکیاپ شدوخ یارب
... شدوخ

زا هلصاح عیام طقف ؛ تفگ یزیچ هن و درک مهاگن هن
رد و ؛ دیشک گنرس لخاد ار ترارح و ومیلبآ بیکرت

متسد تشپ گر هب ار شتایوتحم و دمآ توکس
میاه تسد زا مادک چیه دعاس یور هک ؛ درک قیرزت

... دوب هدنامن قیرزت یارب یگر و ییاج DONYAIEرگید
M
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باال ار مدوخ ، یلا حشوخ طرف زا ، شندمآ ولج عقوم
ندمآ رس رتدوز دیما هب ؛ مدوب هتسشن و هدیشک

زا گنرس و دش میاه گر دراو هک داوم ... راظتنا
و مداد راوید هب ار ما هیکت ، جراخ متسد تسوپ
دوز یلیخ متسناد یم هک مدش یبرجم لا ح DONYAIEرظتنم
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... دش دهاوخ ادیپ شا هلک و رس

، هاتوک هیناث دنچ ؛ دوب مز ال هیناث دنچ طقف ... یرآ و
... دنک چوک منت زا و دنبب ار شراب هلوک درد هکنیا ات

شطاسب و دیایب دنیاشوخ یشوخرس نآ شیاج هب و
. دنک نهپ مدوجو رد ار

مدوجو رد گرم هب لیم رگید اما ؛ دوب زیگنا مغ
و رورغ نارگن لبق یقیاقد لثم ... درک یمن نایغط

گنرمک مه نیتم . مدوبن ما هدش لا ماپ سفن تزع
یم لبق هقیقد دنچ ات هک ییامرس . ملا یخ رد دش
مناج رد یعوبطم یامرگ شیاج هب و تفر مدنازرل

. تسشن

حاال و ؛ مدز یم اپ و تسد منهج رد لبق هقیقد دنچ
نیف و اه سگم زیو زیو یادص زونه هکنیا مغر عال

یم هبرجت ار یبان تشهب ، مدینش یم ار شونهب نیف
تعاس دنچ ات هک دوب نیا ممغ و مه اهنت و مدرک

مه نیمه یلو ... تفر دهاوخ شوخ لا ح نیا DONYAIEرگید
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یا ینتشاد تسود یتحار و یتخرک نآ تسناوتن
ملا ح ... دنک لوفا مرظن رد ، مدرک یم شا هبرجت هک

... دنام شوخ و دوب هدش شوخ

زا دعب اشاس ممهفن هک دشن ثعاب اه نیا همه یلو
. دیشک اه یدوبک یور ، متسد تشپ تسد ، قیرزت
در هب هاگن لز لز و درک شزاون ار متسد هک یمک

ار متسد ، درک شدوخ یاه یدرمناوجان و اه تواقش
... اهراب و اهراب و اهراب ؛ دیسوب ار شتشپ و دروآ باال

و متساوخن هک دوب بوخ ملا ح ردق نآ نم و
دوبن مهم میارب ال عف . مشکب سپ ار متسد متسناوتن
مشچ . تسا نیمز یور ناسنا نیرت یناج وا هک
متسناد یم هک مدش یبذاک یشوخ قرغ و متسب

نآ هب ملد اما ، تس یلا شوپ شدوخ و هاتوک شرمع
... دوب شوخ
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مدرک زاب ار میاه کلپ الی ، دش سیخ هک متسد تشپ
و دوب مایپ نار یور متسد .... هدش مخ هک مدید ؛
متسد تشپ ار شا یناشیپ وا و ؛ وا تسد ود نایم

، دروخب ناکت شیاه هناش هکنیا یب و دوب هتشاذگ
یم ار شا هنادرم هیرگ زیر یادص ؛ درک یم هیرگ
عقوم شیپ اه لا س ؛ متخانش یم ار نآ و مدینش

مه شا یگدنز نامس هب ان تیعضو و زانلا زا هوکش
دنچ طقف ؛ دوب هدرک هیرگ هنادرم و زیر روط نیا

نم ات دوب هدرک روج و عمج ار شدوخ دعب ... هظحل
دناوت یم یمکحم هاگ هیکت هچ میوگب مدوخ شیپ

... درم نیا دشاب

هدرکن قاشنتسا ، دز نم هب هک یداوم نامه زا رگم
ارچ ؟ درک یمن هبرجت ارم یشوخرس ارچ سپ ؟ دوب
نیا ات شندب ینعی ؟ درک یم هیرگ ارچ ؟ دوب نیگمغ

؟ دوب هدش مواقم دح

... دوب بارخ یلیخ شلا ح ، دوب هک هچ DONYAIEره
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هک دوب دوخ یب ردق نآ و بوخ ردق نآ نم لا ح یلو
اب و مراذگب شرس یور مروایب باال ار مرگید تسد

: میوگب دنخبل

... تسین وت ریصقت ... نکن هیرگ -

... دیاش دوبن مه نم ریصقت

... دوبن رصقم سک چیه دیاش

شا هیرگ یادص و تخادنا مرمک رود ار شتسد
هدیبسچ روط نامه ؛ دیشک باال ار شدوخ . دش رتدنلب
... ار مشوگ و تروص و رس ؛ دیسوب ... نم هب

دش یم مشدنچ مدوخ زا مه یتابارخ ِلا ح نیمه رد
یاهوم و ندب و نت یوب روطچ وا هک مدوب هدنام و

... دنک یم لمحت ار ما هدرک قرع

... دیشخبب -

شیادص و تفرگ شیاهوزاب نایم تفس ار مندرگ
... تشاد هیرگ زا یریثات نانچمه
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... دیشخبب ... مزیزع دیشخبب -

تتامش ارم ، مدوب ریسا شتسد رد هک یتدم مامت
یگدنز اب ارچ هک دوب هتفرگ شنزرس داب هب و هدرک

نم اما ... داب رب ار شراگزور و ما هدرک نینچ شا
... دوب بوخ یدایز ملا ح مه ندرک بجعت یارب یتح

... ملسع مراد تتسود یلیخ -

ما هدش چون ندرگ و اه هناش دیسوب یم نانچمه
... ار

... متشاد تتسود اعقاو نم -

ارچ ... تسا بیرغ ردق نیا شلا ح ارچ مدیمهف یمن
... دیعب و نیگمغ ردق نیا

... مزیزع شخبب ونم -

... تسین شیاجرس یزیچ کی مدیمهف یم اما

... دش اما ... دش یم یروط نیا دیابن ... شخبب ونم -

... مگنشق یایتوت DONYAIEمفساتم
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نایم زا یتح هک دوب بیجع و کانمغ ردق نآ شلا ح
یم مه مرکیپ و رد یب یشوخ رس و یگئشن

کی هیبش شت حاال نیا هک مهد صیخشت متسناوت
... تسا عادو

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... تسب شرس تشپ مه ار رد و تفر ... تفر DONYAIEو
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، هدیسرت ِشونهب هک ؛ اه یتحار نیا هب هن هک هتبلا
هک ییاج ات ، دوش جراخ رد زا دناوتب وا هکنیا زا لبق
ار شش تال مامت و دیچیپ شیاپ و رپ هب تسناوت یم

... دناهرب ار شدوخ لقادح هک درک

دنور یباسح ، رد ات هلصاف مدق دنچ نآ هلصاف رد
رارصا ، شوجدوخ تروص هب ؛ درک لتخم ار شنتفر

یتح اشاس دمآ یمن رظن هب هک تشاد یلوق نداد هب
لوق مادم ؛ دشاب هتشاد نآ نتفرگ هب لیامت یا هرذ
یاپ نوچ ، تفگ دهاوخن یزیچ یسک هب هک داد یم
دوب رارق رگا هک تفگ یم ... تسا ریگ مه شدوخ
نامیاج زا هزات و ، دوب هتفگ لا ح هب ات ، دیوگب یزیچ

ح هب ات ، دنکب ار راک نیا دوب رارق رگا و هدشن رادربخ
هب نم ندرک شک شیپ زا یتح . دوب هدرک لا

هک یی بال ره ال صا هک تفگ و درکن ابا مه شهاگرد
... دروایب نم رس دهاوخ یم

رت باال و رتدب دناوت یم بال مادک هک مدوب هدنام نم و
... دوب هدمآ مرس هک دشاب ینیا DONYAIEزا
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شساوح همه مه دیاش . دوب هدش روک و رک اشاس اما
ال قت و یبات یب هب یشنکاو چیه ؛ دوب هداد تسد زا ار
رد و دناسر رد هب ار شدوخ . دادن ناشن شونهب یاه

هک مدید ، جورخ زا لبق رخآ هظحل . درک زاب ار
هاگن ، شونهب کچوک یاه تسد شالق ریز ؛ تشگرب

یازجا کت کت ؛ تخادنا نم تمس هب یراد شک
یاه مشچ یور . دنارذگ رظن زا تقد اب ار متروص

یا ییاذک ِبوخ لا ح لصاح ناشتوخر هک یزاب همین
ثکم رتشیب ، دوب هدیشخب نم هب شدوخ هک دوب

... درک

مک ... درک یم شسح ... راگنا تشادن ندنک لد لد
هتسب نم گرم اب هصق نیا رتفد دوب رارق ؛ دوبن

... دوش

کی اب ار شونهب یاه تسد ، درک مهاگن هک ریس
الی زا و تفرگ رگید تسد اب ار شا هقی و DONYAIEتسد
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: دیرغ شا هدش تفچ مه هب یاه نادند

تدای ونیا ... هشب یروج نیا متساوخ یمن نم -

رطاخ هب ، هشب یچ ره دعب هب اجنیا زا ، هشاب
یم اجنیا ردقنوا ... دوب تدوخ یمهفن و یروعشیب

یگنشت و یگنسرگ زا اج نیمه نوتاتود ات دینوم
... دیدب نوج

؛ داد لوه ار شونهب لر تنک نودب و مشخ اب مه دعب
ییاج ار وا ، شونهب بقع هب ور یاه مدق هک یروط
هس هنشاپ مه رس رخآ ؛ دناشک قاتا یاه طسو ات
یاه شنت نآ زا رتشیب تسناوتن ششفک یتناس

زا شونهب ات ، تسکش و دنک لمحت ار هدش لیمحت
.... دتفیب نیمز یور تشپ

: نم هب درک ور هرابود و

زا هشاب یراگدای هی مأوت هتفرگوب و هدیدنگ نت -

... تاعدمرپ ردپ و ردام نوا یارب نم DONYAIEفرط
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ار شدوخ توهبم و هدیسرت شونهب هکنیا زا لبق و
یزیچ اهنت و تسب ار رد ، دوش دنلب اج زا و دنک ادیپ
و تشم هک دوب یا هتسب رد دنام شونهب یارب هک
یم بوخ ود ره اما ، تخیر شناج هب ار شیاهدگل
وا یاه تالش زا مادک چیه تشپ یجرف میتسناد

... هدیباوخن

زا دعب تاقافتا نارگن دوبن رارق و دوب بوخ ملا ح
ار شیاج میگئشن هک یتقو ات هن لقادح ؛ مشاب نیا
روجنر منت . دوب هتفرگ مباوخ . دهدب درد و یرامخ هب
تخت هب تدم مامت هکنیا مغر عال اهزور نیا و دوب

مخز کی راچد دوب هدنامن یزیچ و مدوب هدش ریجنز
نمیشن یور مه نآ ، موش یباسح و تسرد ِرتسب

و مدیشک زارد سپ . مدش یم هتسخ دوز ، مهاگ
هجنکش و ال قت و سرت یاشامت لا ح رد متفرگ میمصت
لمحت شنت لولس هب لولس اب ما یلولس مه هک DONYAIEیا
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. مورب باوخ هب درک یم

اعطق ؛ دندوب شارخ شوگ و لد هت زا شیاه غیج
اما . دنتسین زاس هراچ تسناد یم مه شدوخ

... ییاهر یارب درک یم تالش هناحوبذم

دنلب یادص و دیبوک یم رد هب دگل و تشم اب مادم
یاه غیج راد گنز یادص اب بیکرت رد ، یزلف رد

و اه شوگ یارب دندوب هدش یساسا مس کی شدوخ
شلا ح ندید زا متفگ یم رگا دوب غورد اما ... مناور
... مدرب یمن تذل شیاه هجز یادص ندینش و

ره هب ؛ دوب هدش مامت نم یارب یگدنز لا ح ره هب
... دوب هک یماجنا رس ره اب و لیلد ره هب و لکش
نم رظتنم یدنیآ شوخ یاهزیچ رد نیا زا نوریب

، متقوم بسچلد حاالت نآ همه سپ رد نم و دندوبن
ممهفب و منادب هک دوب هدنام میارب لقع یمک زونه

ار رد نیا زا نوریب یگدنز دهاوخ یمن ملد مه یلیخ
... منک DONYAIEهبرجت
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زا ود ره ات مینام یم اجنیا ردقنآ دوب هتفگ اشاس
یارب عوضوم نیا ؛ میهدب ناج یگنشت و یگنسرگ

نآ زا ، رتشیب نم . دوبن یکانسرت هنیزگ مه یلیخ نم
یرامخ هرابود هک اجنآ ؛ مدیسرت یم شکاندرد تمسق
مدش یمن تحاران ادبا اما . دیایب مغارس هب درد و
حور ناهوس دندش یم میاه هلا ن و ندیشک درد رگا
نتفر زا اه هقیقد ؛ ارهاظ دوب نم زا رت هئشن هک ییوا
و دیبوک یم رد هب نانچمه وا و تشذگ یم اشاس

یم رک ار کلف شوگ شیاه سامتلا و اه شحف
. دندرک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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وا زا رتدوز نم ، متشاد هک یتیعضو نیا اب اعطق
نیا رد هکنیا روصت زا ؛ مدیشک یم رس ار تمحر قیر
دوش روبجم و دنامب اهنت نم هزانج اب یراوید راهچ

رس و هداوناخ زا رود هب اجنیا ، شکاندرد گرم زا لبق
لمحت ار ما هزانج دنگ یوب و ، دهدب ناج رسمه و

نآ ؛ دیود یم تسوپ ریز یگرزب و قیمع یشوخ ، دنک
بل یور دنخبل ، اه هظحل نآ ندرک روصت اب هک ردق

رتروفیک ، مدرک یم رکف رتشیب هچ ره ... دیایب میاه
هب لیدبت هتفر هتفر مبل یور دنخبل نآ ؛ مدش یم

... دندش یم هقهق مه دعب و هدنخ

دب هزانج اب رتخد نیا ییاهنت دش یم یبلا ج DONYAIEهنحص
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... نم هدرکداب و وب

زا وا هک ییاج ات ؛ تفر رت باال و باال ما هقهق یادص
. دهد شصیخشت دناوتب شدوخ یاهدایرف نایم

حاال نیمه زا نم حیرفت مه دیاش ؛ دوب وا هب مهاگن
هک دوب وا نم زا لبق مه دیاش ... دوب هدش عورش

... داد یم ناج تشحو زا اجنیا

هک دوب یشوخ لا ح تدش زا ما هدنخ مناد یمن
و ، وا تشحو ندید زا اعقاو ای ، مدرک یم هبرجت
قاتا نیا رد نم هزانج اب اهزور هک یلا ح رد شروصت
هچ ره ... دوب هدش بوخ ملا ح ردق نیا ، هدنام اهنت
هب و ؛ مزیرب کشا هدنخ تدش زا ات دش ثعاب ، دوب هک
دندرک یم رتشیب ار وا یاه سرت ، اه هدنخ نیا مرظن

لا ح رد دندش یم رتداشگ شیاه مشچ هتفر هتفر هک
.. نم یاشامت

یی بال هچ میاه هدنخ اب و مدیدنخ ردقچ مناد یمن
DONYAIE
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مدوخ رس باالی ار وا هراب کی هب هک مدروآ شرس هب
: ندز دایرف لا ح رد مدید

... وش تکاس -

مناشوخ شوخ و تفایض لوا هزات ؟ موش تکاس
... دوب

: متفرگ رد هب ور ار مدازآ تسد هراشا تشگنا

... میا هگیدمه قشاع ردقچ دیمهف -

دوبن مدوخ تسد و دندوب هدش دوخرس میاه هدنخ
مه هسکس ات دنچ ؛ منک ناشلر تنک متسناوت یمن هک

... مدز میاه هدنخ نایم

... میشکب مه اب ونوماسفن نیرخآ ات تشاذگ -

ردق نیمه ایند اعقاو ... هدنخ و دوب هدنخ مه زاب و
لباقریغ یاه هدنخ نیمه هزادنا هب ؛ دوب فرخزم

... لر تنک
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تکاس هرابود و ؛ دز دایرف ار " وش تکاس " هرابود
یم هک دوب یراک نیرتمک نیا ... دوبن راک رد یندش
؛ مهد ماجنا مدوخ ماقتنا نتفرگ یارب متسناوت

... شفیطل و کزان ناور هب ندیشک ناهوس

هیتبیقاع نومه اقیقد ... میدیم نوج مه رانک اجنیا -

؟ هن یتساوخ یم هک

یوت شمروتم و نوخ هب هتشغآ تروص نآ اب
: دیشک غیج لد هت زا و دش مخ متروص

... وش هفخ -

تدوخ ، هشیم تیذا رتشیب هک ینوا مروخیم مسق -

... مزیزع شونهب یشاب

نآ هک یکشا ، ما هدنخ تدش زا هدش تخل تسد اب
... متفرگ ممشچ هشوگ زا ار دوب هدنخ لصاح مه

تشاد یهاوخ تسود امتح ور مزانج دنگ یوب -

... نم هنود هی یکی رهاوخ

متکاس ات تشاذگ مناهد یور و دروآ شیپ DONYAIEتسد
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هساک زا دندوب هدش زیررس هرابود شیاه کشا . دنک
... شیاه مشچ نوخ رپ

ات دنچ اب ؛ دوب هدرک فعض نم زا رتدب ؛ تشادن ان
یاه تسد رش زا ار مناهد متسناوت ، مرس هب ناکت

: مناهرب شا هدرک قرع

یم هدنز نم زا رتشیب زور دنچ ترظن هب ... نک رکف -

؟ ینوم

... تسشن ما هنوگ یور هک دوب شا یلیس راب نیا

دیاش یاه هدنخ فیرح تسناوتن مه زاب اما
... دوش ما یدمع دیاش و کیرتسیه

هتفرگ وب هزانج ینوتب بش دنچ ینک یم رکف -

هنوش ور وترس حبص ات و یریگب لغب وتنوج رهاوخ
بوخ بوخ یاباوخ حبص ات و یاوخب و یراذب شا

؟ ینیبب

یم سح درد نم اما ؛ تخاون مه ار یدعب DONYAIEیلیس
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؟ رگم مدرک

نایم زا هک دوب هدنخ شیاه یلیس لیس ریز نانچمه
... دش یم باترپ شضغب تمس هب میاه بل

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ار ممسا یسک . دروخ یم متروص هب ییاه هبرض
و سامتلا ایند کی اب و ... تشحو اب ؛ درک یم DONYAIEادص
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. درک یمن شندرک ناهنپ یارب یش تال چیه هک یضغب
و شمارآ و دندش یم رت رادناج هتفر هتفر اه هبرض

شوه هب و ندش شوه یب اهراب زا دعب هک یتیدبا
ادیپ تسد نآ هب تسا رارق مدرک یم رکف ، ندمآ

. درک یم رود ییایور هب لیدبت ار ، منک

کی ات دروخ یمن ناکت هک مناهد ؛ دش سیخ متروص
دوبن اور ... اما ، مهدب ضغب همه نآ لیوحت " مناج "

... شندب و نت ندنازرل نیا زا رتشیب

هوهق مشچ تفج کی ؛ مدرک زاب مشچ روز و برض هب
رپ ار مهاگن باق همه تقاط یب و هتسخ و سیخ یا

... دوب هدرک

یاه مشچ همه دمآ منامگ هب و دوب هدز همیخ میور
نیرتزیر ندییاپ یارب ، دوب هتفرگ هعیدو هب ار ایند

بل ؛ داتفا مبل یور تسرد ، یدعب کشا هرطق . متاکرح
بال و ، دنلب ار " تکرش ایادخ " ... مکاچ کاچ و کشخ

مزاب همین مشچ هب شهاگن هک نیا زا دعب DONYAIEهلصاف
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شنت صاخ رطع هلصاف بال و ... درک همزمز ، داتفا
هک وب نامه ؛ درک کیرحت ار ما ییایوب سح هک دوب
یب یسح ، مندیشک شوغآ رد رابره اب نآ هطساو هب

هب ار ندش هتشاد تسود و تیامح زا یریظن
... ییاهر یوب ... تینما یوب . دوب هدرک قیرزت مدوجو
... رگید یتراسا هب هدش ریجنز ییاهر کی دنچ ره

متسناوتن ؛ مهد ناشناکت ات تشادن ان میاپ و تسد
ار شا هیرگ یاه یاه و مزادنیب شندرگ رود تسد
هب ییاه یاه مه نم لد اضق زا و ، دوب هدش دنلب هک
ضوع رد ؛ منک یهارمه ار ، تساوخ یم یدنلب نامه
منک رکف و مدیشک ار ما یگدنز سفن نیرت قیمع
نیا یاجره رد و هدرک دیلوت لزا زا هک ییوب مامت
یب یوب ؛ مدیشک هیر هب ار دوب هتشاذگ اج ناهج

یب و هتسخ اما ، عوبطم یوب روج کی ... دوب یریظن
ردقنآ ... رود لا س اهدص هزادنا هب ... رود و ... هلصوح

ادخ هک تسا یسح اهنت یگنتلد مدرک سح DONYAIEهک
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... هدیرفآ

هتخای کت کت ... هن هن ... میاه ناوختسا کت کت ، منت
و متسب مشچ اما ؛ یگتفوک و دندوب درد منت یاه
ال یدایز هک دنچره ؛ دیاسایب ناج یباسح متشاذگ
؛ یرگید شنکاو ره نداد ناشن یارب ، مدوب ناج

... گرم یمدق کی رد دیاش

... هدایز یگنتلد عفر ارب تقو ... دارهب نک شلو -

عمج اج کی ار مدوجو رد هدنام ژی رنا یاه همتت
ار یدرم ، دارهب هناش سپ زا ؛ منک زاب مشچ ات مدرک
و شوخ نابز و دنلب یاه هدنخ بحاص هک مدید
هب هک رابره ، رادید نیلوا نامه زا اما ، دوبن رگزاربا
ار متسد ، مدوب هدرب شیپ تسد نداد تسد دصق

و دوب هدیشک شیاه تشگنا شوغآ رد مرگ و امامت
یاه تسد ندرک اهر دوب هداد لوط یا هیناث دنچ

... شا هنادرم و گرزب یاه تسد نایم زا ار DONYAIEمکچوک
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و هف کال و نارگن دارهب هاگن هزادنا هب مه وا هاگن
... رت خرس و رت هف کال و رت نارگن مه دیاش ؛ دوب خرس

و ، نم رس یور ار یکی ؛ دروآ باال ار شیاه تسد
: تشاذگ شردارب هناش یور ار یرگید

زا دیاب رتدوز هچ ره ... تسین بوخ شلا ح ! دارهب -

... شمیربب اجنیا

یا هلزلز شیادص نازرل نُت اما ، دوبن ینت هک دنچ ره
، تخادنا مناج هب ینت کی تبحم زا رتگرزب راب رازه

: تفگ یتقو

هی ، هریگب هتفرگ دنگ یاوه نیا زا هک یسفن هی ره -

وش دنلب ... وموصعم لفط هنکیم کیدزن گرم هب مدق
... درم شابدوز ! دارهب

ناشباتش و زرل ات متشاذگ و متسب ار میاه مشچ
... ما هدرک رهق و هدیجنر حور ِنت هب دوش DONYAIEتشوگ

M
AM

NOE



لا ح رد و ، دارهب یاه تسد نایم هک روط نامه
تسب نآ ناوارف درد و روز و برض هب ، مدوب شزاون

طاسب رد ار نآ زا گرزب هتسب کی هک سحن یپیز
، نتفر ییوشتسد راب ره زا دعب هک مدوب هدید اشاس

هدش زاب ربنا اب هک یلبق نآ نیزگیاج ار رگید یکی
... دندیرب متسد زا ار ، درک یم دوب

و اوق مامت اب درد ، مدش دنلب هک دارهب یاه تسد یور
هک مندب زا هطقن ره هب ، دش یم هک فرط ره زا
زج اما ؛ دش رو هلمح ، تشاد یبصع یاه هتخای

مشچ یهاگ زا ره ندرک زاب و ندیشک سفن ، ندینش
متسناوتن ؛ دوبن نم رد یرگید راک چیه ناوت ، میاه

ار تیاه مدق میوگب متسناوتن ... میوگب خآ کی یتح
و درد زا رپ منت ، ناوختسا یاج هب هک رادرب مارآ

... تس یگراچیب

هک دوب یکشا ندرک اهر ، دمآرب متسد زا هک یراک اهنت
و درک یم پیک ار میولگ تشاد هتفر هتفر DONYAIEشعبنم
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... نکممان مه ار ندیشک سفن

و ، دنزب ار ممشچ رون هکنیا زا لبق یا هظحل تسرد
مدینش ار دوبهب یادص ، دروخب متروص هب هزات یاوه

: تفگیم نارگن و هن ال وجع هک

وش دنلب ... مزیزع وش دنلب ... ناج شونهب وش دنلب -

... نوریب میرب

... ارهاظ میدوب ناج گس هزادنا کی هب ود ره
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هب دارهب یاه تسد یور و ، چیپ وتپ هکنیا ضحم هب
ضغب نآ ، مدیسر زور یانشور و دازآ یاوه لا صو

ار مسفنت و دش لحنی ال هدوت کی هب لیدبت گرزب
... درک لتخم

شیاهاپ یور ارم و تسشن نیمز یور ، هدیسرت دارهب
، ما هرابود ندیشک شوغآ رد اب درک یعس و تشاذگ
نیا و ، هدش هچ دیسرپ یم مادم . دنک راهم ار منت زرل
مدرک یم یگفخ ساسحا اعقاو نم هک دوب یلا ح رد
لخاد اوه یا هرذ هدش روط ره ات مدوب تالش رد و

... مشکب میاه هیر

؟ هشدرس -DONYAIE
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، باتفآ لِز ریز ؛ دیسرپ ناریح و هدیسرت دوبهب ار نیا
ار متشپ و دوب هتسشن نامیور هب ور هک یلا ح رد و

تسناد یمن و درک یم شزاون هظح ال ماب و مرن
هداتفا ان زا نت یارب تسا درد یلک مه شمرن نیمه

... ما

یم راکره اما ؛ تخوس ملد . دندوب هدیسرت ود ره
دصق مسفن هن و ، دندمآ یم دنب میاه کشا هن مدرک

... تشاد یرای

و کوش و سرت مراد دندیمهف یمن و دندوب وپاکت رد
... مروآ یم باال ار تدم نیا مامت یاه تراقح

لحاس هب ندیسر زا دعب هزات و مدوب مناردارب هانپ رد
زا ینیگمهس نافوط هچ مدیمهف یم هک دوب شمارآ
هک یجنر ؛ ما هدرک لمحت ار یجنر هچ و هتشذگ مرس

شلمحت دیاب یک ات متسناد یمن و تشاد همادا زونه
... مرامیب حور اب و هتسباو ِنت اب ؛ DONYAIEمنک
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کیدزن هک یرد تشپ ار ییاه کیتس ال شیاس یادص
ردق نآ ؛ مدینش ، میدوب هدش راوآ نیمز یور نآ هب
ندز اپ و تسد نایم یتح هک دوب کانتشحو و دنلب

. موش ناشهجوتم مه میاه

... ندیسر -

اما ، نما و گرزب شوغآ اب ارم و تفگ دوبهب مهزاب
. درک دنت اپ رد تمس هب و تشاذگ اهنت دارهب هراچیب

یدنلب یاهری آژ یادص هب هجوت اب ، درک زاب هک ار رد
، مدوب هدینش اه کیتس ال شیاس یادص زا لبق هک
؛ مدوب هدنام رید هشیمه لثم ِشوپ زبس کی رظتنم
نایم زا ار شدوخ یسک ره زا لبق هک دوب هبزور اما

طایح لخاد ، دوب هدشن زاب لماک زونه هک یرد
... دروخ مه یردنکس ... تخادنا

بل و هدیرپ یگنر اب ؛ دش فقوتم رد یولج تسرد
... اشامت هب داتسیا ؛ نازرل ییاه

و نم نیب ؛ دمآ و تفر اهراب و اهراب شهاگن
DONYAIE
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... شونهب

ای ؛ دنیبب هدنز ار شونهب و نم دش یمن شرواب دیاش
نآ هک اال متحا ... متشادن ربخ زیچ چیه زا ... مه رانک

... زین اه

... تشاذگ شرمک تشپ تسد و دش شکیدزن دوبهب
، دوبهب تروص هب یگنگ هاگن زا دعب وا و تفگ یزیچ
رد و تفرگ رس زا ار شنازرل یاه مدق . داد ناکت رس

شیاپ شیپ هبزور هک یسک نآ مدوب نم تیاهن
ییاه سفن اب و و تخادنا نیمز یور ار شدوخ
... روابان و هدیرب ؛ درک ادص ار شمسا هدیرب

دندوب شیاه کشا ، دسرب منت هب شتسد هکنیا زا لبق
... دنتفرگ هار شا هنوگ یور هک

؟ اباب یدش یچ -

نت یاهدرد و ، میاه یلا وحا شوخان مامت نایم نم DONYAIEو
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رادید نیلوا رد هک مدید ار یهبزور ، محور و بلق و
، شتخت هب کیدزن و شقاتا نایم ییاج ؛ مدوب هدید

بل و هتفر دوگ ییاه مشچ اب ، اصع هب هداد هیکت
ناس هب ؛ رامیب یراگزور و رازن یلا ح ، دوبک ییاه

... هتساخ روگ زا یا هدرم

دعب هکنیا هب ؛ مدوب هدرک رکف دایز وا هب تدم نیارد
دح هچ ات شرتخد یرادرکدب و تنایخ ندیمهف زا
، مدید یم هک یزیچ نیا اما ... دش دهاوخ ناریو
چیه زونه اال متحا هک یلا ح رد ؛ دوب مروصت یارف
اشاس و شونهب و نم یارجام نوچ و دنچ زا سک

... تشادن ربخ

سفن زونه ، درپس ششوغآ هب ار منت هک دارهب
رد وا یادص و وا هنیس نایم مرس یلو ، متشادن

: تسشن نم شوگ

؟ اباب ندروآ ترس یی بال هچ -

هنادرم یاه هجز باوج رد و ، اه یسفن یب همه نایم
DONYAIE
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نیتم مسا ندروآ ، منکب متسناوت هک یراک اهنت ، شا
یب و یسفن یب ، ششوغآ نایم هکنیا زا لبق ؛ دوب

مه زاب و دربب جارات هب مه ار مناوت و ان نیرخآ یقمر
... موش یربخ یب یایند یهار

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هب هن ؛ دوب مدوخ لیم هب ، مدرک زاب مشچ هک راب نیا
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دوب یراب نیمدنچ مناد یمن . یسک سامتلا و رابجا
مرن یاه هفحلم نایم و کنخ طیحم یوت هک

ین ال وط اعطق اما ؛ مدمآ یم شوه هب ناتسرامیب
ب و هدرک زاب مشچ راب ره ؛ دوب مندوب شوه هب نیرت

هاتوک یا هظحل یارب طقف و مدوب هتسب هلصاف ال
دولآ کشا یاه مشچ زا وحم یریوصت مدوب هتسناوت

نیرتگرزب منامگ هب هک منک تبث ما هظفاح رد ار ینز
... دوب نم نوچ یدنزرف نتشاد شا یگدنز ناحتما

مه رس تشپ زا ؛ مدرک شیاشامت توکس رد یتاظحل
شدیدش نزو شهاک هجوتم دش یم یبوخ هب

.... دش

تمس هیکت و هتفرگ شوغآ رد ار شا هدیکت دوخ
هب رس . دوب هداد هرجنپ رانک راوید هب ار شنت تسار

نشور یاه غارچ یاشامت لا ح رد و هتشاذگ راوید
یزیچ هچ هب تسناد یم ادخ و ؛ دوب بش لد نایم

زاب یاه مشچ هجوتم هک دنک یم رکف قیمع روط DONYAIEنآ
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اعطق ، دوب هک هچ ره شرکف هک هتبلا ؛ دوب هدشن نم
... دوب ما هتشذگ و هدنیآ و نم هب طوبرم

... نیتم -

یکشخ و یمخز و هتسکش یادص ؛ دینشن ار میادص
... تفرن رتارف میولگ زا مدرک تالش هچ ره هک

تال رازه هب هک یکدنا ِقازب نداد ورف اب مدرک یعس
نیا ؛ منک فاص ار میادص مدرک شیادیپ مناهد رد ش
و ؛ تشگرب متمس هب یروابان اب و دینش ... دینش راب
دوب ینیتم نامه نیا اقیقد هک مروخ یم مسق نم
؛ دوب هتسب شقن میاه کلپ تشپ شریوصت هک

... هراوآ ... راوآ ... روجنر

و ؛ دیبات یم رد باالی هشیش زا و ، نم تشپ زا رون
یباوخ یب و ار وا نم هک دوب ادیپ شتروص یردقنآ
بوخ ار شا هتسخ تسوپ ترودک و شهاگن DONYAIEیاه
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هیواز و ، قاتا یبصن یکیرات رطاخ هب وا اما ، منیبب
مه زاب و ؛ دید یمن ار مزاب همین یاه کلپ ، شنداتسیا
و هدرک روصت ار هظحل نیا راب دنچ تسناد یم ادخ
؛ هدینش هابتشا درک یم رکف هک دوب هدید شلا یخ رد

شوه هب زا یرثا ات دوب متروص یسراو لوغشم
... دنک ادیپ متروص رد ندوب

هب ور رگید مهوت کی اب هک دنک رواب ات مدرک شکمک
یور هک روط نامه ار متسد ناتشگنا ؛ تسین ور

: متفگ مداد ناکت ، دوب تخت

... ایب -

... درک زاورپ ؛ دماین

... درک ما هدنز ؛ لولح منت رد و درک زاورپ

منت اب ، تقو دنچ مناد یمن نیا رد هک یتسد ره لثم
یتقو تخیر مناج هب ار درد ، دوب هدرک ادیپ DONYAIEسامت
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ایند درد نیرت سلم نیا و ؛ دز دنویپ شنت هب ار منت
... منامگ هب دوب

... ردام خآ -

ندرم ملد هک درک ادا هتسخ و هنامولظم نانچ ار
چیه درد زج نز نیا هب نم ؛ مرش روز زا تساوخ

... یگدنز رد مدوب هدادن

و اهراب و تشاذگ ار هیرگ یانب اورپ یب و اباهم یب
متسنادن ؛ درک رارکت ار " ایتوت خآ " و " ردام خآ " اهراب
هناردام و تفگ یم نم هب باطخ ار " ردام " نآ

روز زا ای ، ، تخیر یم ما هتسخ ِناج هب ار شیاه
نم لا س تفه و تسیب نیا رد هک یباذع و یگتسخ
یم ادن ار شموحرم ردام ، مدوب هدرک لیمحت شهب

و درد مجح زا یمک و دیایب و ، دزیخرب روگ زا ات داد
هک روط نامه ؛ درادرب شیاه هناش یور زا ار یگتسخ

هتساوخ هک یزیچ نیلوا ، هبزور ندید زا دعب نم
... دوب مردام ، DONYAIEمدوب
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منت رود ار شیاهوزاب وا و مدوب هدیبسچ ششوغآ هب
گنتلد زونه ، مدیسرت یم زونه ؛ دوبن یفاک . دوب هدینت

... هتسکش لد و ... مدوب

DONYAIE
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رتشیب ار شیاهوزاب ، مقمر یب و نازرل یاه تسد اب
؛ دوبن یفاک مه زاب ... هآ ... مدرشف مدوخ هب رتشیب و

نورد و و مفاکشب ار شا هنیس هک متشاد زاین نم
... منک اپ و تسد مدوخ یارب یدبا ینمام شا هنیس

یتح ، ما هدش اهر هک حاال تسرد دمآ یم رظن هب
مارآ یارب دهدن فافک مه ایند تینما سح همه

... مندرک

رد هک دوب بیجع میارب ؛ مدرک یمن رواب ار ییاهر
، اشاس نوچ یا هناوید ترواجم رد و ، رطخ ههبهب

، مدوب هدرکن هبرجت ار رطخ ساسحا و سرت همه نیا
و باوخ رد ، مدوب ما هداوناخ هانپ رد هک حاال یلو
... دز یم زیرگ همخد نآ هب منهذ مادم ، یرادیب رد

هداعلا قراخ زرط هب ، مدوب هدش رادیب هک یا هظحل زا
متشاد روضح اج ود رد نامزمه و قیلعت ساسحا یا

یرگید و ، نیتم نازرل و مرگ و نما شوغآ یکی ؛
نیرت یی باال رد هرجنپ کی و هلپ هس اب ینیمزریز
یناوتب ات یدیشک یم ندرگ دیاب هک ، راوید زا DONYAIEهطقن
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... ینیبب ار نوریب نآ ییانشور و رون زا یمک

و تسد راهچ و مدوب نیتم شوغآ رد هک روط نامه
رظن زا ار قاتا رود ات رود ، مدوب هدیبسچ شنت هب اپ
یمن مرواب ... ار مفارطا توکس و تینما و ؛ مدنارذگ
زا هک مدوب رظتنم نآ ره هملک یعقاو ینعم هب ؛ دش

یدازآ زا هک هچنآ مامت هک منیبب و مزیخرب باوخ
اب مدوب رظتنم نآ ره ... هدوبن شیب ییایور ، ما هدید
مشچ هفخ و رومن نیمزریز نآ ینهآ رد الی ول یادص

هیرک دنخبل نآ اب هک منیبب ار اشاس و منک زاب
ی هسیک نتفرگ باال اب و دنک یم مهاگن شنابرهم
یم ... دهد یم مناشن ار یرگربزیچ ، شتسد نایم
روبجم نم و دتفیب دوجو زاربا هب ما هناثم مدیسرت
حارتسم نآ هب ندیسر یارب و منک زاب مشچ موش
اهراب و اهراب هب روبجم ، فیثک و دوبدب و ناغاد

... موش DONYAIEسامتلا
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زرل ... مدرک بت ؛ مدنام نیتم شوغآ رد یدایز نامز
هک یردام زا ششخب بلط و ؛ مدرک هیرگ ... مدرک

... لد نوخ اال ؛ یراد دنزرف زا دوب هدشن شدیاع چیه

... مدشن مارآ یلو

هیرگ ؛ درشف ار منت و درک لصو شا هنیس هب ارم
... تفر ما هقدص هنابرق ... دیزرل ... درک بت ... درک

... درک دیدهت ... درک نیرفن ... درک رکش ار ادخ

... دشن مارآ یلو

رد هک ، مدرک یبات یب ردق نآ ودرک یبات یب ردق نآ
باوخ یاه مشچ اب ار بش تفیش راتسرپ تیاهن

باتع و میدناشک قاتا هب هدش هرگ ییاه مخا و دولآ
رد هک ییاج تباب نام یگظح مال یب تباب میدینش

هدرک شومارف هک ینامز تباب و ، میراد روضح نآ
نارامیب هیقب تحارتسا رد اال متحا هک یا هفقو و میا

... میا DONYAIEهتخادنا
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مه درک یعس و دوب رت طلسم ، هشیمه لثم نیتم
زونه دنچ ره ؛ دنک روج و عمج ار نم مه و شدوخ

؛ دندوب هدماین دنب مه شدوخ یادص یب یاه کشا
شومارف یارب میتشاد مز ال نامز لا س رازه ام اعطق
رس زا هک یسرت و هدرک هبرجت هک یدرد ندرک

... میدوب هدنارذگ

ود فک اب ار میاه کشا ؛ دیشک بقع ار شدوخ یمک
متوعد شمارآ هب و تفرگ شفیطل و درس تسد

یاهزور ندمآ و اه تبیصم ندش مامت هدعو ... درک
... داد ار نشور

یزیچ چیه زا یکرد چیه ؛ مدوبن نیتم لثم اما نم
هچ ره ؛ متشادن مدوب هدرک هبرجت هک هچ نآ زج

هچ هک مدش یم هجوتم رتشیب ، تشذگ یم رتشیب
هبور زا مدیسرت یم رتشیب . هتشذگ مرس زا ییارجام

مه نیمه یارب . متشاد ور شیپ رد هک هچنآ اب DONYAIEییور
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میادص ؛ ار ندش مارآ یانب هن و متشاد ار شناوت هن
هک یتخت ، منت یاهزرل تدش زا و دوب باال نانچمه

... هداتفا شزرل هب مدوب یرتسب شیور

تسد ؛ درکن هقافا مه راتسرپ هرابود باتع و روضح
اهر ار نیتم یاه تسد متسناوت یمن ، دوبن مدوخ
مگ مه زاب و منک اهر ار شتسد مدیسرت یم ؛ منک
نایم موشن ادیپ زگره رگید راب نیا و موش مگ ؛ موش

... متشونرس یوترازه

کلف ؛ دوبن هک یزیچ مک . تفرگ یمن مارآ منت شزرل
... دوب هدز روجدب ارم

لنسرپ تیاهن رد هک دوب میخو ردق نآ متیعضو
مکشزپ اب هنابش یسامت یط دندش روبجم ناتسرامیب
باوخ ات دننزب میارب یشخبمارآ ، ینفلت زیوجت یط و
... مراذگب تحار ار ایند نیا یاه مدآ و دربب DONYAIEارم
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؟ دموین دیعس -

یولج ار دوب هدز لا گنچ رس رب هک یا هچیهام
: تفرگ مناهد

... دایم هراد ... ههار وت -DONYAIE
M
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؛ دمآ یم رظن هب یلا ع ولپ یزبس باعل و گنر
... شیاه هبکبک و هبدبد و دوب یصوصخ ناتسرامیب
نیا اما ، دوب یم بوخ ردق نیمه زیچ همه مه دیاب
مه نامزمه ؛ متشادن اذغ هب ییاهتشا هک مدوب نم

ات اهر لوق هب ندوب رپ ساسحا مه و متشاد فعض
... ار الق* ِترِخ

سپ ار نیتم تسد یتقو ، مشابن یبصع مدرک یعس
نآ رد یشقن مدوخ ادبا و مدوب یلو ؛ مدز یم

: متفرگ مناتشگنا رس اب ار مبل تشپ قرع . متشادن

باال؟ دایب یگیم دیسر -

راب نیمدص یارب دیاش "؛ هلب " هناشن هب ؛ داد ناکت رس
هف ...کال دهدب نم هب ار هدعو نیا مدرک یم شروبجم

شیاه لا وس اب هک یکدوک نوچ ؛ مدوب هدرک شا
یراب نیمدص مه نم ، دیامزآ یم ار نایفارطا ربص

؛ متشادن درد . متفرگ یم وا زا ار دیعس غارس هک دوب
زیوجت رتکد هک یصوصخم یاه نکسم رس هقدص DONYAIEزا
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هقیقد دتچ ات هک یلا ح رد ، دوب مدرس اما ، دوب هدرک
... مدرک یم هوکش اوه یامرگ تباب شیپ

یم اما ؛ اتاذ دوب روبص وا . مدرک یم یقلخ دب دایز
هک یزیچ و ناوت و تاذ زا رتشیب میارب هک مدیمهف
... درک یم یروبص ، دوب هتخومآ شلغش هطساو هب

چیه یدروخن ما هناحبص ... ناج نامام روخب مکی -

... تنت وت هدنومن نوج ... یچ

زا دش یم هک دوب ایند رد یزیچ نیرخآ ، ندروخن اذغ
یم حاال و . دید نم رد تلا سک و یرامیب مئ عال

باال ار ما هدور و لد و مربب ناهد هب یزیچ مدیسرت
... مروایب

شیپ ار اه تلا ح نیا ود ره مرگنامردناور و رتکد
تلا ح نیا زا دیابن هک دندوب هتفگ ... دندوب هدرک ینیب

، کرت مئ عال و ، تس یعیبط دندوب هتفگ ... مسرتب اه
هب هن نم و ... موش در هلحرم نیا زا دیاب دندوب DONYAIEهتفگ
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... منک رذگ مدوب هداد لوق مبلق هب هک ، سک چیه
هدنمرش میاه یبیکشان و اه یقلخ جک تباب طقف

هتفگ مه ار نیا ؛ دمآ یمن رب متسد زا یراک یلو مدوب
... تس یعیبط هک دندوب

رد مه زونه اما ، مدرک یمن ادص و رس و هیرگ رگید
یا هرذ ... مدوب تینما و شمارآ یا هرذ ِرد هب

لا س رازه نآ زا تعاس دنچ طقف ... یراکشومارف
تیافک ادبا نیا و دوب هتشذگ متشاد زاین هک ینامز

... درک یمن

... مراد عوهت تلا -ح

اه تدم رطاخ هب و ... ملد زیزع هتاهوراد رطاخ هب -

... یدرک لمحت هک یا هیذغت ِءوس

... ردخم زا تیمورحم مردنس رطاخ هب -و

مرگ نامردناور هک دوب یا هملک نامه اقیقد DONYAIEنیا
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و ، دوبن وا زا هک املسم متینابصع . دوب هدرک هدافتسا
؛ دوبن وا ریصقت مه اه هظحل نیا زا مادک چیه

یم لمحت ار یدرد متشاد نم اما ... مدوب هدنمرش
... مدوب هدرکن شباختنا مدوخ هک مدرک

شوخ و شوگ راهچ ِینیچ باقشب یوت ار قشاق
منهج نابرد ، یشاب هتشاد هک لوپ ؛ دنادرگرب شقن
دنکیم یعس و دوش یم تسار و ال ود تیارب مه
هراتس جنپ و کنخ مه یزوس یم نآ رد هک یشتآ
هداوناخ لوپ ددم هب ؛ دوب نم تیاکح نیا و ؛ دشاب

ات مدوب یرتسب هراتس جنپ لته کی رد رتشیب نازخ
نم زا یدرد اه نیا زا مادک چیه اما ، ناتسرامیب کی
میاذغ هک یتمیق نارگ باقشب نآ هن ؛ دندرک یمن اود

و ولپ یزبس و هچیهام نآ هن و دش یم ورس شلخاد
هک یقاتا یتح هن و لنسرپ ندز فرح ملق ظفل هن
... داد یمن یتشادهب داوم و هدنیوش یوب یا هرذ

... ار مسفن تزع ؛ متساوخ یم ار میتم سال DONYAIEنم
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ره زا یلا خ هظفاح نم ... ار ما یباداش و یناوج
ندید زا ؛ ار ما ییابیز و ... متساوخ یم ار ما یجنر
چیه ... مدوب هدرک تشحو مامح هنییآ رد مدوخ

... دوب هدنامن مییابیز زا زیچ

... دشن ردکم . دشن ریگلد . دیشکن بقع

ات درک مروبجم و تفرگ شتسد ود نایم ار متروص
: مزودب شهاگن هب ار ما یرارف و رارقیب یاه کمدرم

نکرت مئ عال تاتلا ح نیا رتشیب ... ایتوت هتسرد -

تروبجم دیابن ... دش یم یروج نیا دیابن ... مزیزع
هک حاال اما ... ینک لمحت وت ال کشم نیا ندرک یم

... میشب در شزا مه رانک راذب و شاب مورآ ... هدش
نیا تباب منوغاد یلیخ منم ... مشکیم درد منم

هک ینکیم لمحت یراد هک ملا حشوخ اما ... تتیعضو
هنیس هن ییاجنیا االن هک ملا حشوخ ... ینک کرت

و نووج و یوق ردقنوا هک ملا حشوخ ... DONYAIEنوتسوبرق
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... یایم رب شسپ زا مشاب نئمطم هک یتسه ملا س
مئ عال و ، ینک یم یرگشاخرپ یراد هک ملا حشوخ
هشوگ هی یشاب هتفر هکنیا هن ، یدیم نوشن وکرت

یارب طقف ات یشاب هدرک ادیپ داوم مکی تدوخ یارب
... یشب خالص حاالت نیا رش زا تعاس دنچ
هگا ... مزیزع هنکیمن تحاران ونم تایرگشاخرپ
تسین بوخ تلا ح هگا ... نک یقلخدب یراد جایتحا

هک روج ره ... شاب ینابصع ... نک هیرگ ... نزب داد
... هدب زورب وتدرد ینوتیم

: درک یجه م یارب هدرمش هدرمش و

هی وت نیا زا دعب هک منئمطم و ملا حشوخ نم یلو -

... دوب یهاوخ لبق زا رت مکحم و رت یوق یایتوت

یرگشاخرپ زا یردام چیه ؛ اعطق دوب نیرت مکحم وا
درد نم ... دش یمن لا حشوخ شدنزرف ندیشک درد و

نیمرازه دیاش نیا و مدید یم شیاه مشچ نایم ار
زا ، مدوب هدرک زاب مشچ یتقو زا هک دوب یا یقلخدب

یوق هب و یروبص هب نانچمه یلو ، دوب هدید DONYAIEنم
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. درک یم متوعد ندوب

نآ زا هک ینانیمطا زا رپ و ، دوب ممصم ردقنآ شهاگن
شرابدرب و عقوتم هاگن نآ اب ردق نآ و ، دز یم فرح

روبجم ات ، درکن اهر ار متروص و دز لز میاه مشچ هب
... منک دییات ار شیاه فرح ، رس نداد ناکت اب مدش

: درکن فافک مه نیا

؟ لوق -

هب کشم بل هک یکشا متشاذگ و مداد ناکت رس
: دزیرب نوریب ، دوب راظتنا

... لوق -
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اب ؛ دیرب هک دوب نیتم نفلت یادص ار نامهاگن لا صتا
تسد باق لیم یب و تفرگ مهاگن زا هاگن ریخات

؛ درک زاب متروص ود زا ار شا یتشهب و بوخ یاه
و اه تعاس هک تشاد ار نیا تمحرم و ناوت اعطق
رد ار محور و ، ارم و دنزب لز منامشچ هب اهزور دیاش

ات ، دراد هگن شا ینامسآ و بوخ ژی رنا هرصاحم
زا مس نیا زا هرذ نیرخآ ات هک دوش نئمطم یتقو
یم ار راک نیا هک مناد یم ؛ هدش جراخ محور و نت

یارب تسا هار نیرتهب هار نیا دیمهف یم رگا DONYAIEدرک
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... نم ییاهر

... درک ادج ژر راش میس زا ار یشوگ

... هدیسر امتح ... هدیعس -

ات هلق جوا زا هک یگرزب گنس هتخت نآ ناس هب مبلق
هب عورش و داتفا مط تال هب ، دیآ یم دورف هرد هت

... درک وهایه

هب ؛ مدوب شرظتنم ، مدوب هدرک زاب مشچ هک حبص زا
رس زا و دوب هتشگرب هناخ هب ار بش اکیچ رطاخ
دوب هتسناوتن لا ح هب ات ، وا زا یرادهگن و تیلوئسم

یرابدنچ ، نیتم هتفگ هب هتبلا ؛ دناسرب ار شدوخ
، مدوب شخبمارآ ریثات تحت و شوه یب هک یعقوم

... دوب هدرک یگنتلد عفر و هدمآ

هدرک ناتسودنه دای ملیف هک مدوب نم نیا حاال و
رگید راب تشاد تسود هک یا هدیسرت لیف ؛ DONYAIEدوب
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مارآ و دنیبب مشچ اب ار درم نیا ندوب هانپ و تشپ
... ار شندوب ردپ ... ار شندوب درم ؛ دریگب

یم ار نیا ؛ متشاد شیپ رد یتخس یاهزور نم
و دریگب ار متسد رگید راب کی متشاد زاین و متسناد

... دنک مدر تشهد رپ هرد نیا یور زا

... هن ای میراد مز ال یزیچ هنیبب تساوخ ... هکیدزن -

خساپ مشوشم و مهرد راکفا نایم . مدرک توکس
مز ال یزیچ دوب هدیسرپ هک مدوب هداد ار شلا وس

... هن ای دنک هیهت میارب هار رس دیعس ات مراد

تسد . تسشن تخت یور میاپ رانک هرابود و دمآ
هب ار تلا ح نیرت هدیکت هک ییاه تشگنا و درک زارد
مادم و دندوب یرارق یب و ال قت رد و هتفرگ ناشدوخ
ار دندرشف یم دوخ نایم ار منت سابل و هفحلم

... DONYAIEتفرگ
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؟! ایتوت -

تسد ؛ متفرگ نامیاه تسد زا تخرک و رید ار مهاگن
یدوبک زا رپ تسد و وا بترم و دیفس و کچوک یاه

جوعم و جک یاه نخان و کشخ ِتسوپ اب ، نم
... هدش

دورب شهاگن غارس هب ات دوب مهاگن رظتنم توکس رد
میاه مشچ نایم رگشسرپ و شوهاب شیاه مشچ ؛
نیا رد متسناد یمن نم و ؛ دندوب دمآ و تفر رد
دیاب هچ ، مدیسرت یم شندیسر زا هک یا هظحل

... منکب دیاب هچ و میوگب

؟ هدش یچ -

هب ملا وس و دنشابن نازیرگ میاه کمدرم مدرک یعس
... دشاب رواب لباق یفاک هزادنا

؟ هدش یچ یچ -

یا هظحل و تصرف ندیرخ یارب ؛ دوب یثبع تالش
هچ زا متسناد یم بوخ هنرگو ... ندیشیدنا DONYAIEرتشیب
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... دیسرپ یم زیچ

هدنمرش هکنیا زا لبق اما ؛ دندروخ یناکت شیاهوربا
اپ نآ و اپ نیا هک دروایب میور هب لماک و دنک ما

... درک ناشلر تنک ، هدید ار مهاگن ندرک

... ایتوت هرادن گرم اب یا هلصاف نییاپ نوا دایص -

ح همه رد ؛ طلسم و هجوتم و شوهاب ؛ دوب نیتم وا
همه ... دش یم شفارطا رد زیچ همه هجوتم لا

... هتفگان و هتفگ یاهزیچ

زاب ؛ مدوب هدرک بارخ ... دوبن یباوج ؛ مداد ناکت رس
... مه

و مدیشک یم کدی میاه هناش یور ار یلبق دنگ زونه
... مدوب هدرک بارخ مه زاب

DONYAIE
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ار ما یهانگ یب ؛ متخاب ار مدوخ تیموصعم اشاس اب
مدوخ سنج زا ینز قوقح و مدش هانگ یداو دراو ؛
و ... مداد تسد زا ار ما هداوناخ .. مدرک لا ماپ ار

... وا اب دش هایس ما یناشیپ ... ار ما یناوج و یکدوک
نونج و گرم زرم ات ار ما هداوناخ ... مدش هدرسفا

ات دنچ اب دوشب هک دوبن ییاهزیچ اه نیا و ... DONYAIEمدرب
M

AM
NOE



... دمآرب ناشفیرعت سپ زا هلمج

ره هب . مدرک روج و عمج ار مدوخ ، هدش روط ره اما
... مدناتس زاب ار میاه هتفر تسد زا ، دوب یندنک ناج

و مدش اشاس مسا هب یتسوحن راتفرگ رگید راب یلو
مه ار محور و یتم سال ، اه یلبق رب هو عال حاال
اب ههجاوم رد نم ال مع ینعی نیا و ؛ مدوب هتخاب
نوچ یب و قلطم هدنزاب کی اشاس مان هب یهابتشا

... مدوب ارچ و

مسا یتقو مه زاب هک دوب ور هچ زا مناد یمن اما
و هچ ینعی تسکش مدیمهف یم هزات ، دمآ یم دایص

... دراد یدرد هچ نتسکش

یم رکف هک هچنآ مغر عال ، اشاس اب دیاش ؛ مناد یمن
رانک رد دیاش ؛ مدوب هدشن یزاب دراو مبلق اب ، مدرک

وا اب یزاب رد و . متشاد ار مبلق زونه میاه هتخاب همه
... دوب مبلق مدوب هتخاب هک یزیچ اهنت ،DONYAIE
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تسکش ِریلد هاپس کی نیب قرف دوب نیا دیاش و
نامیا ، خیرات تسکش نیرت نارگ زا دعب هک هدروخ

هک لد یب هاپس کی و ، هرابود نتساخرب هب تشاد
رد ار هزرابم هزیگنا رگید کچوک رگنلت کی زا دعب

... دید یمن شدوخ

نم رگم ؟ دش ترپ ردق نیا مساوح یک نم ؟ یتسار
؟ تسا کشک یقشاع و قشع مدوب هتفگن اهر هب

یم نم حاال و ؟ دوب هدش کشک شآ هب لیدبت روطچ
زا دعب مدرک یم دیاب هچ ؟ دوب میاپ ، هن ای شمدروخ
رب و متشاذگ یم وناز رس رب تسد دیاب روطچ ؟ نیا
؟ مدوب هدروخ یزاب یتحار نیمه هب ؟ متساوخ یم
؟ یا یدتبم و هداتفا اپ شیپ یزاب نینچ مه نآ

ار مساوح ، دروآ مناتشگنا رس رب نیتم هک یراشف اب
... مداد یم حیضوت دیاب هک لا ح ره هب ؛ مدرک عمج

یارب مراذگب ار ندز فرح ات مدرک ار میعس شلبق DONYAIEاما
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: مراد یرتهب لا ح هک یتقو

؟ مینزن فرح شدروم رد هش یم -

شدوخ زا یزیچ هچ تدم نیا رد دایص مناد یمن و
ما هلمج نیا هک دوب هتشاذگ شیامن هب شلا وحا و

... تفشآ رب ار نیتم

هی کیدزن ... تتنیبب ات هرظتنم هک هزور هس درم نوا -

نومسآ هب ونیمز ... هن زیم لا ب لا ب تارب هراد ههام
مایپ راب هی هقید هد ره حاالم ... تدم نیا وت تخود

ای یدروخ یزیچ ... هن ای یدموا شوه هب هنیبب هدیم
سفن ... هن ای ینز یم فرح ... هن ای یراد درد ... هن
تتنیبب دایب هش یم هسرپ یم شمه ... هن ای یشکیم

... هن ای

یزاب شقن یمک و ریوزت اب دوشب هک دوبن ینز نیتم
یم وا هک هچنآ ره دوب تسار امتح ؛ دز شلوگ ندرک

... تفگ

... یرادیب و باوخ نایم ؛ مدوب هدید ار وا مه DONYAIEمدوخ
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ندش شوه یب و اه ندمآ شوه هب زا یکی نیب
... مدوب هدید مه ار شرت مشچ ... میاه

مشچ نایم ینارگن مروایب میور هب هک دوبن معفن هب
... ار شرت یاه

؟ هنیا نتفگ یارب یراد هک یزیچ اهنت وت تقو نوا -

؟ ینزب فرح شدروم رد یاوخیمن هک

... مدرک شهاگن توکس رد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مسق دیاب متسناد یمن نم ... دوبن بوخ ملا ح نم
... ار سورخ مد ای منک رواب ار سابع ترضح

و ... دندوب گرم هب ور ؛ دندوب هدش یمخز میاهرواب
ار رارف ... گرم نیا اب ههجاوم زا مدیسرت یم نم
گرم دهاش و مدنام یم رگا نم ؛ مداد یم حیجرت
یمن ماود رگید اعطق ، مدش یم میاهدامتعا و رواب

... مدروآ

. مدش یم اپ رس . مدرک یم کرت ار نویفا نم
مه تنایخ مه و ار اشاس مه ؛ مدرک یم شومارف
هب ... مدمآ یم رانک میاه سوباک اب نم ... ار منوخ
یم مناتسود دزن ... ملغش رس ... متشگ یم رب هعماج

... متفر

گرمن زا دعب ندرمن سپ زا اعدا همه نآ زا دعب DONYAIEاما
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... مدمآ یمن رب میاهرواب

دوبن رارق هگم ؟ هدش یچ ... ایتوت وگب یزیچ هی -

دیعس و نم اب داوخیم یتفگن هگم ؟ ام هنوخ دییایب
اب ور عوضوم نیا یتفگن هگم ؟ هنزب فرح

زا ور وت دایب داوخیم و هتشاذگ نویم رد شداونوخ
؟ هنک یراگتساوخ ام

لبق بش نیرخآ ؛ مدوب هتفگ نم ار همه ... مدوب هتفگ
ال تبم لزلزت هب میاهرواب همه هکنیا زا لبق ، نافوط زا

ار شرهاوخ و هبزور وا ، ماش زیم رس ، دنوش
رخآ دراد میمصت هک دوب هتفگ و هداد رارق بطاخم
نآ زا ارم و دورب دیعس و نیتم هناخ هب نم اب هتفه

... دنک یراگتساوخ اه

یمیمصت نینچ هک دوب هتفگ طقف ؛ دوب هتفرگن هزاجا
جاو و جاه ِرهاوخ ِتفلا خم هار یروط نیا و دراد

... دوب هتسب ار شا DONYAIEهدنام
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فرح شدروم رد یاوخ یمن هک هدش یچ حاال -

؟ ینزب

هدش هکوش نازخ هداوناخ لها هیقب لثم مه نم
گنهامه ار یزیچ و هتفگن یزیچ نم اب شلبق ؛ مدوب

ِراد مچرپ هشیمه ِنم ، تریح لا مک رد اما ؛ دوب هدرکن
، مدشن تحاران تباب نیا زا اهنت هن ، تینز و الل قتسا

هار دنچ ره ؛ دش بآ ملد رد مه دنق ولیک ولیک هک
هاگن نآ اب ، دمآ یم رظن هب روبعلا بعص و تخس

هدش هتخود نم هب هلا ژ و شونهب تمس زا هک ییاه
... دوب

مشچ اب انلع ... اما ، تشاد یتکاس یاه بل دیاش هلا ژ
یمدآ دایص یلو ؛ دز یم دایرف ار شتفلا خم شیاه

یوت ، یناونع ره هب حاال ، یسک دهدب هزاجا هک دوبن
سح مغر عال هلا ژ هاگن اما ... دنک تلا خد شیاهراک
ات نیمز ، دز یم جوم ناشرد هک یتفلا خم و یفنم

نازوس و هنیک رپ هاگن اب تشاد قرف DONYAIEنامسآ
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... شرتخد

یم باترپ متمس هب ار شمشخ یاهریت نانچ شونهب
ار شلد دنکن مدرک کش یا هظحل یارب هک هک درک

یروآدای اب یلو ؛ دشاب هدرب امغی هب هعونمم یقشع
ب ، شونهب هاوخ هجوت و بلط راصحنا هراومه الق خا

کت مدرک رورم ؛ متفرگ زاگ ار منابز ملد رد هلصاف ال
ای نامیاهردارب تبحم ره اب هک ار ییاهزور کت

ات درک یم یراک ره و تخیر یم مه هب ، نم هب هبزور
هچب و کچوک یاهراک زا ؛ دریگب نم زا ار اه نآ هجوت
شدوخ لا یخ هب یاه هشقن ات ، ریگب یتسد مد و هناگ

یاهرظن راهظا مدروم رد انلع هکنیا زا ... هنادیلپ
نیرخآ ات ... ات ریگب دنکب مروضح رد یتح ، تشز

اب میاونیب هبرگ نتشک ؛ مدوب هدیمهف هک یزیچ
نیا ... هراچیب ناویح یاذغ رد شوم گرم نتخیر
شدوخ یتقو ؛ مدیمهف بش نامه رخآ ار عوضوم

... دنک بارخ یباسح ار مبش ات درک فارتعا نابز هب

لا ح زیچ چیه مراذگن متساوخ یم هک یبش نآ
وا زا .... شونهب یاه هاگن یتح ؛ دنک بارخ ار مبوخ

DONYAIE
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... هتبلا ملد نامه رد ؛ مدرک یهاوخرذع متواضق تباب
و ینک یهاوخرذع شزا دوشب هک دوبن یمدآ شونهب

شنت کی هب لیدبت ار نآ و دریذپب ار تیهاوخرذع وا
نایم ، نم زا هک یترفن نآ اب صوصخ هب ... دنکن

زا و مدرک یهاوخرذع ... دز یم جوم شیاه مشچ
باوخ هچ وا متسنادن و ؛ مدش در شیاه هاگن رانک

... هدید میارب ییاه

ح رد دیمهف یمن نم زا رتدب و دوب هدش هکوش دوبهب
ناهد هب هک ییاذغ قشاق ره اب ؛ تسیچ ندروخ لا
یم دایص و نم نیب رود کی ار شهاگن ، درب یم
ام هک تشگ یم یتاظحل لا بند اال متحا و دنادرگ

چیه ارهاظ . میورب یبآ ریز میدوب هدرک تقو
همه و تشادن شدوخ ساوح ندوب ترپ هب یداقتعا
ندرک لمع یا هفرح هب داد یم طبر ار شا یربخ یب
متبحم رپ اما ، فرح مک ردارب نیا نظ یتح هک ؛ ام
ام نیب یزیچ تسا نکمم هکنیا هب دوب هتفرن DONYAIEمه
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... دشاب
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یم مناشن ار شزاب شین راب کی هظحل دنچ ره دارهب
ای لبق زا وا ، دوبهب خالف رب درک یم منئمطم و DONYAIEداد

M
AM

NOE



تروشم فرط و رادزار ای ، هدز سدح ار ییاهزیچ
و درک یم هک ییاه تکرح اب هک ؛ هدوب شا ییاد
نامگ ، دوب هتخادنا هار شیوربا و مشچ هک یا یزاب

. درک یم لیم مود هنیزگ تمس هب نم

یزیچ هک دز بل میارب ار " اهاکریز بآ " مه راب کی
ات دوش ثعاب و دربب باال ار ما هدنخ هقهق دوب هدنامن

یور مه " یگدیدن رهوش و ییایح یب " بسچرب
... گرزب اقآ دزن دروخب ما یناشیپ

هقهق هب لیدبت ات مدرک لر تنک ار مدنخبل دنچ ره
و دش راکش شونهب طسوت مشین نتفر رد اما ، دوشن
مه دعب و نم ناج هب لبق زا رت راد رهز ار شهاگن

... دیرخ شردارب

یمن شیاه بل یور زا هدنخ ؛ دز یم قرب زیزع هاگن
یتسناوت یم ، یدرک یم تقد رگا یتح و تفر

هدینت مه رد یاهه مخا هب هجوت یب هک یونشب
زورب هقدص نابرق اب ار شا یلا حشوخ ، گرزباقآ DONYAIEهدش
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... دهد یم

شنابز هک دوب یراهق سایس منامگ هب ؛ گرزباقآ و
هک یتفلا خم نارازه مغر عال ، دوب هدرک هشیپ توکس

... دناسر یم نامرظن هب شیاهوربا اب

یزاب شاهاب ای مدروخ هک مدیمهفن ار میاذغ هیقب
هبرجت نامزمه هک یضیقن و دض نارازه نایم ؛ مدرک
رخآ ات ، هدش روط ره مدرک یعس طقف ... مدرک یم
رارف هب اپ و مروایب ماود هاگن زا رپ ِزیم نآ رس ماش

. مراذگن

مدوخ نامتخاس هب مه ماش زیم کرت زا دعب هلصاف بال
، نم تشگرب رظتنم و دوب هدروخن تسد زونه هک
هب ار دایص هبزور . مریگب سامت نیتم اب ات متفر
متشادن کش ؛ دنزب فرح وا اب ات دوب هدناوخ DONYAIEشقاتا
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رس عناوم و نم ... مدوب نم ناشیاه فرح عوضوم
نیا دوب نکمم هک ییاه یتخس و نم ... نامهار

... دروایب ناغمرا هب شدوخ اب جاودزا

نم اب رگا دایص هک دوب تیعقاو کی نیا لا ح ره هب
دزن ار شیونعم تازایتما زا یشخب ، درک یم جاودزا

بق ام اما ... داد یم تسد زا شا هلا خرهوش و رهاوخ
ار ناماه گنس و میدوب هدز فرح هراب نیا رد ال
تسین رارق هک دوب هدرک مدعاقتم وا ؛ میدوب هدنکاو
رد نم نتشاد زا ار وا یکچوک یاه شلا چ نینچ
یروط دناوت یم دوب هتفگ . دنک فرصنم شا یگدنز

. بابک هن و دزوسب خیس هن هک دریگب ار راک هنایم
نیب نیا نم تسین رارق هک دوب هدرک تحار ار ملا یخ

... مشاب یزیچ نارگن

یتخس همه مغر عال هک دوب هداد مناشن بوخ بخ و
قوش و روش زا رپ ... دهاوخ یم ار جاودزا نیا اه

... DONYAIEدوب
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و دش یم زیررس تشاد مروش و ساسحا مه نم
نایم رد یسک اب ار نآ مبش نآ لا ح متشاد زاین

نیتم یگدنز نم هارمه و رواشم نیرتگرزب ؛ مراذگب
... سب و دوب

؟! ایتوت -

بوخ بش نیرخآ رورم زا تسد نم و درک میادص
... متشادرب میگدنز

... نیتم دش مومت -

و ردکم مه دعب ؛ دش تام و جیگ یا هظحل شهاگن
.. دش نارگن

؟ دش مومت یچ ینعی -

... نتسنادن یانعم هب ؛ مداد ناکت رس

؟ هیزاب هلا خ هگم -

... فسات رس زا راب نیا ؛ مداد ناکت DONYAIEرس
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... هدوب ارهاظ -

... ایتوت هدش یچ منیبب نزب فرح تسرد -

هدرکن یعس ؟ هدزن فرح تاهاب منک رواب ینعی -

؟ هنک هیجوت وشدوخ

؟! ایتوت -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مه و هدش نارگن مه تفگ یم شنحل باتع و راطخا
... ما هدرک شا هف کال

تندش ادیپ و یتم سال والی و لوه وت همه -

سک چیه هک ، نوا اهنت هن ... روط نیمه منوا ... میدوب
زور و بش هک داتفا یمن شدای یتح میا هگید

یم اذغ همقل هی ای ، دیشک یم سفن یسک هگا ... هیک
هدنز یارب و هدوب هزیرغ و تداع رس زا همه ، دروخ

وت مادم و ننک تادیپ ندوب هدش جیسب همه ؛ ندنوم
منوت یم تارج هب ... رتشیب همه زا نوا ... ندوب ال قت
... ایتوت دوب تسپاولد نم هزادنا هب مک ِمک هک مگب

نیب ار شهاگن و ؛ شیاه فرح نیب درک ثکم یمک
... دنادرگ نم تروص و اه مشچ

یش تال همه نآ مغر عال و تسکش شتمواقم مه DONYAIEرخآ
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نوریب شمشچ هشوگ زا یکشا هرطق ، درک یم هک
: درب لیلحت ار شیادص ضغب و ؛ داتفا

دیابن هک یقافتا ... تشادن مه یا هدیاف هک دنچ ره -

... داتفا ، داتفا یم

هرطق نآ همادا اب درک یعس و تخادنا ریز هب رس
... دنکن مدوب هک ینآ زا رت هدرزآ ارم ، کشا

زا تسد نآ زا نیتم ؛ دوش مارآ ات مداد تصرف یمک
ییاهنت هب زاین ، ناشدوخ یبایزاب یارب هک دوب اه مدآ

... راوخ هصغ و مدمه زا رتشیب ؛ دنراد

شا هدش قارب هاگن وا و متشاذگ شتسد یور تسد
و دوب هتخود نآ هب مشچ هک یمولعم ان هطقن زا ار
یم رورم ار هتشذگ هام کی لا وحا تشاد اال متحا

... تفرگ درک

یراددوخ یا هظحل یارب هک دیمهف ، دید هک ار مهاگن
خ ار نم لد یوت راک نیا اب و هداد تسد زا ار DONYAIEشا
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و نازرل دنخبل ، کشا نآ ِناربج هب . تسا هدرک یلا
هک درک یم ار شش تال مامت ؛ دز میور هب یا یعونصم

... دراد هگن باال ار ما هیحور

... یملا س هک رکش ور ادخ اما -

زا راک هتشر یهاگ زا ره روطچ هک مدید یم نم اما
مشچ رد اه هظحل نآ سرت و دور یم رد شتسد

... دوش یم سکعنم شیاه

نم هب هک ار یدیعب هملک نآ مدرک رارکت بل ریز
... دوب هداد تبسن

... ملا -س

مه وا هک ار یبیسآ مدرک یم سمل و مدیمهف یم نم
... دوب هدید

: مدیسرپ شیاه مشچ هب هریخ

؟ ملا -س

: درک شزاون ار ما هنوگ و دروآ باال DONYAIEتسد
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س وت ... ازور نیا زا میشیم در ... ملا س ؛ مزیزع هرآ -

... ینک یم در وشلا چ هی یراد طقف ... مزیزع یملا

: مدرک بوطرم مکشخ نابز اب ار مبل

... مسرت یم -

: درک سمل ار مکشخ تسوپ و دروخ ناکت شتسش

ینوت یم ... میترانک ام ... یا یوق وت ... سرتن -

... مزیزع

هک هچرگ ؛ دوب میاه مشچ هب شهاگن نیرت مدق تباث
... دشاب مغ زا رپ شنحل

یچ همه ینکیم رکف هک هدش یچ وگب مهب -حاال
... هدش مومت

ما هدنخ ، ملد یوت هدش زیررس ِمغ همه نآ طسو
تقو چیه ؛ مداتفا میاه یگچب دای ... تفرگ

منک یراک و مربب ههاریب هب ار ثحب مدوب هتسناوتن
مقاطنتسا شا هرابرد هک یعوضوم زا شساوح هک

رتخد کی هک اه تقو نآ هن ... دوش ترپ ، درک DONYAIEیم
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باال راوید و رد زا هک مدوب ناطیش ِتفص رسپ ی هچب
هک االن هن و دروآ یم راب هب یبارخ و تفر یم

راب نیا ... بخ و... متشاد نس لا س تشه و تسیب
هدروآ راب هب یبارخ راوید رد زا نتفر باال نودب

... مدوب

شک مه شدوخ یاه بل هک مدنخ یم هچ هب دیمهف
... دمآ

؛ دوب هظحل دنچ یهاتوک هب ناماهدنخبل رمع اما
: متفگ یم دیاب شدعب نوچ

... هدوب یزاب هی یچ همه -

نوریب ابیز و هدیشک تلا ح نآ زا مه وا یاه بل
: دندرک اوجن و دندمآ

؟ یزاب -

: داد ناکت رس

؟ یچ یزاب -

ش... هداوناخ زا نم نتشاد هگن رود یارب یزاب هی -
DONYAIE
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: هکنیا هب فارتعا دوب تخس

... هتشادن تسود ونم تقو چیه -

هدیمهفن مرودلوب مرودلوا و اعدا همه نآ اب نم و
... ار شهاگن یزابلغد مدوب

-
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؟ یدیمهف ونیا روطچ وت تقو نوا -

؟ دنام یم ار هیفس ردنا لقاع شنحل

؟ مدوب هدش یبصع و جنردوز نم ای

هک تسا نئمطم هک دوب نیا لثم تسرد ؛ درک مجیگ
... منک یم هابتشا

؟ دوب هدرکن رواب ارم

؟ تشاد رواب یدایز ار دایص ای

ش هداز رهاوخ اب وشافرح ... نیتم مدینش مدوخ -

... مدینش

ایب مورآ و ادص و رس یب " دوب هتشون میارب شونهب
..." ترامع نومتخاس تشپ DONYAIEهچغاب
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نیتم اب ات متفر یم مدوخ نامتخاس هب متشاد یتقو
رکفتم و نیگمغ و اهنت هک مدید ار وا ، مریگب سامت
و دوب هتسشن قیچ آال ریز ، یبوچ تکمین یور

. دوب هتخود رود یا هطقن هب ار شهاگن

یم رتابیز شا هرهچ ؛ دیچیپ یم شیاهوم نایم داب
... ایند یاه نز همه لثم ... دش

هب . هدش ادج دوعسم زا اریخا هک مدوب هدش هجوتم
یب ِزیه کدرم نآ هب ار شا هق عال و قشع ، مشچ

قشع ار شمسا دش یم رگا هتبلا ؛ مدوب هدید تلا صا
ات ار مدآ تیصخش دیابن هک قشع رخآ ... تشاذگ

... دشکب شرف

هاگن یتقو ؛ مدوب هدید مه ار وا ندیشک جنر نم
شونهب هاگن هظحل ره یتقو ... تفر یم زره دوعسم
هک ، وا ساوح هب شساوح و دوب وا یاه مشچ هب
یزیچ هچ یور شساوح و دنک یم هاگن ار اجک دنیبب
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رد مدق ، یمدآ هچ رانک تسناد یم وا . دراد زکرمت
روط نیا ارچ هک دوب بیجع میارب ؛ هتشاذگ هار مادک
. دنک یمن شمامت و دنک یم لمحت ار هجنکش نیا

مه ، هداد سپ ار شا یدزمان مدینش دایص زا یتقو
و ... تلذ نیا زا ییاهر یارب ؛ مدش لا حشوخ شیارب

یارب یبسانم مسا ... نآ و مغ یارب ؛ مدش نیگمغ مه
وا هب یردقنآ . مدرک یمن ادیپ شهاگن سح نآ

هچ زا و قیمع ردقچ شسح منادب هک مدوبن کیدزن
عطق یلو ... تسیچ شلیلد هکنیا ای و ، تس یسنج
اب قشع هک ؛ تسین قشع هک متسناد یم نیقی هب
هملک یگتسباو دیاش ... نم رظن زا دوب داضت رد تلذ

یگتسباو نآ یارب مدش نیگمغ یرآ ؛ دوب یرت بسانم
... دوعسم هب شا

منک ناحتما ار ندش رت کیدزن یمک دوب شتقو دیاش
هب ار مهار ، مدوخ نامتخاس هب نتفر زا لبق سپ DONYAIE؛
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.... مدرک جک قیچ آال تمس

یپ رد نآ رد هک هطقن نآ زا هاگن ، مروضح سح اب
... درک مهاگن . تفرگ تشگ یم شیاه لا وس باوج

هناور ار شیاه شکرت و ریت هاگن اب و توکس رد یمک
تال یب روضح زا ؛ دیشک یم یدایز جنر وا ... درک ما

یب و ، مهاوخب هکنیا یب نم ... نم رطخ یب و ش
هدرک هتسخ و هدیشک شلا چ هب ار وا یش تال چیه

... ارچ متسناد یمن و ؛ مدوب

؟ یدب وتندش هدنرب ُزپ یدموا -

شوغآ رد ار مدوخ و مداد یبوچ کریت هب ار ما هیکت
... دوب درس مه یمک یتح و ، کنخ داب ؛ مدیشک

؟ میدوب هقباسم وت هگم -

ار هتشذگ ، یتوافت یب زا یگنر منحل مدرک یعس
یم شیارب ملد دنک رکف متشادن تسود ؛ دشاب هتشاد

فعض شعضوم و هتخاب هکنیا روصت اب و DONYAIEدزوس
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... دشکب یرتشیب درد ، تسا

کلتم هک دوب یتقو دنچ ؛ درک مهاگن توکس رد
هکنیا یارب شیاه تالش و ؛ دندوب هدش رتمک شیاه

. دنک شدوخ ِنآ زا و دریگب نم زا ار هیقب تبحم

مدوخ لا س و نس مه یرتخد دش یمن مرواب یهاگ
اب هک ینس الف تخا لا س هس - ود زا رتمک اب ؛ دشاب
هلا س جنپ هچب رتخد کی هیبش رتشیب ، میتشاد مه
یم شیارب ملد اعقاو یهاگ ... دوب اهنت و هدیسرت

... تخوس

یوت قطنم یب و لیلد یب هنیک ؛ مدرک شهاگن یمک
و ... ار دش یم عطاس نآ زا هک یترفن و ، ار شهاگن
هک ، رهاوخ هن یزور هکنیا هب یدیما یتح مدیمهف

مه ، میشاب مه رانک رد ندمتم ناسنا ود یتح
... تسین

شرظتنم هاگن باوج رد و متفرگ کریت زا ار ما هیکت
اما ؛ مورب ات مدرک تشپ و مداد ناکت رس طقف
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رد دیابن ینز چیه ؛ مرادرب ار موس مدق متسناوتن
یم دوعسم لثم یفرشیب و یلا با ال درم غارف

؛ دوب هابتشا نتخوس اهدرم غارف رد ال صا ... تخوس
... تشادن مه فرش یب و فرش اب

... یدادن تسد زا ور یشزرااب زیچ چیه نک رواب -

هطقن نامه هب هرابود مندرک تشپ اب هک ار یهاگن
... داد نم هب و تفرگ هرابود ، دوب هتخود

... هرادن ندروخ هصغ شزرا درم نوا -

هک دوب یباوج اهنت توکس ، بجعت لا مک رد و
... متفرگ

درد و یدرک هبرجت ور یزیچ نینچ هک مفساتم -

... قشع هی ... مدرک شا هبرجت ال بق منم ... ور ییادج

: مدناخرچ هقدح رد هاگن ؛ مدرک ثکم

باذع و یهابتشا قشع هی ... قشع مدوخ لا یخ هب -DONYAIE
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در دوب تخس یلیخ ... تشاد درد یلیخ ... شدعب
... شزا ندش

لبق هزادنا هب رگید ، دایص شیپ مفارتعا زا دعب راگنا
... مدیشک یمن باذع یا هنیشیپ نینچ نتشاد زا
نآ رطاخ هب ندش هدز سپ ِسرت ، عوضوم مه دیاش

، مدوب هدشن هدز سپ هک حاال و ؛ دوب هنیشیپ
... مدرک یم دروخرب شاهاب رت هناعاجش
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کی داب یاکنخ هب هک ییامرس نآ و شهاگن دراگ یلو
ار مدق دنچ نآ تشاذگ یمن ، تفگ یم هناناج " یکز "

لثم هن و منیشنب شرانک و مورب شکیدزن و منک یط
شیوناز یور تسد ، نز کی لثم هک رهاوخ کی

: میوگب و مراذگب

زا دعب وت و ... نرذگیم ازور نیا ... شابن نارگن -

، تخس یازور نیا تباب ، یدرک ادیپ وتسرد مدآ هکنیا
... ینک یم رکشت ادخ زا

هدنرب زُپ " نامه هب دنک شریبعت وا و میوگب مدیسرت
... دوب هتفگ هک "ی ندش

، مدوب هک اج نامه ؛ متفر کیدزن هن و ، متفگ هن سپ
... DONYAIEمداتسیا
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دیدرت راچد ندز فرح رد هک دمآ یم شیپ تردن هب
وا اما ؛ متفیب یتخس هب تاملک باختنا رد و موش
مهار نم ارچ مناد یمن و ... دوب یتخس ناسنا اعقاو

... مناد یمن ؛ متفرگن ار مسامت و متفرن و مدیشکن ار
... مدوب هدرک هبرجت ار درد نیا یزور نوچ دیاش

یلیخ یشکیم هک یدرد نیا و ییاهنت نک رواب -

تتسود هک هیمدآ اب ندوب زا رتهب و رت شزرااب
... هرادن

هب ای و یرُک هب هک میوگن یزیچ ات مدوب بظاوم نم
هب شهاگن اما ؛ دوش ریبعت یزوریپ زپ هب شدوخ لوق

زا دعب تفر یم راظتنا هک دش هریت هزادنا نامه
... دوش اه زیچ نآ ِندینش

؟ هرادن تسود ونم دوعسم هک یدیمهف اجک زا وت -

فیعض یور تسد اقافتا ، مطایتحا مامت مغر عال هآ
... مدوب هتشاذگ شا هطقن نیرت هدنزوس و نیرت

هملا کم و مدرکن یهاوخ ترذعم ارچ مناد یمن DONYAIEاما
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... متفرن و متشاذگن مامت همین ار ما

ور هیقب ، هشاب هتشاد تسود ور یسک هک یمدآ -

زا ریغ یسک هب داوخب هک هسرب هچ ، هنیب یمن یتح
... هنک هجوت شبوبحم

نآ ای ... دیآ یم شباوخ هک یسک هیبش ؛ دوب تخرک
... تسا تسم هک

؟ درک یم هجوت تهب سپ -

نامبآ زگره وا و نم ... یا ینامیشپ ره یارب ؛ دوب رید
یایتوت نامه بلا ق رد سپ ... تفر یمن یوج کی رد
شتباب هک مدوب هدرکن یهانگ نم ؛ مدنام یگشیمه

... مشاب هدنمرش

: متفگ ، خلت دنچ ره ار شباوج

زره رتشیب ... مراذ یمن هجوت وشمسا نم ... هن -

... دوب نتفر

... مییاد تسد فک یتشاذگ یتفر مأوت -DONYAIE
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هک منک رواب متسناوت یمن ؛ مدرک شهاگن توکس رد
شیارب ، شدزمان یاه نتفر یبآریز اب ندمآ رانک

دوبن هجوتم زونه وا ... دشاب ییادج نیا زا رت تحار
رتدب و ... هدرب رد هب ملا س ناج یا هکلهم هچ زا هک

رس هقدص زا هک دید یم یتبهوم ار دوعسم وا ؛ نآ زا
... هدش غیرد شزا نم

یتح هک هیسک شیپ تلد زونه روطچ ممهف یمن -

وشهاگن تسنوت یمن مه یدوب شرانک تدوخ یتقو
یاوخب هک یتسه ینوا زا رت شزرااب وت ... هنک لر تنک
بقارم و رظتنم مادم و ینک لمحت ور یتراقح نینچ
تباب یزور هی منئمطم ... یشاب تدرم هاگن نارگن و

یم رکش ور ادخ یشک یم ازور نیا هک یجنر
... ینک

: متفگ نئمطم و مدرک یهاتوک ثکم

... منئمطم -DONYAIE
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... مدوب نئمطم

رد ار میاپ شفرح اما ؛ مورب هک مدیشک ار مهار
: درک ددرم نتفر

؟ وت لثم -

و یدمع ریقحت یعون مدرک سح ؛ تفگ یدب نحل اب
چیه وا ... هدرک شنحل یطاق تالش مامت اب ار فیثک

هک یا هلمج دنچ نامه زج ، تسناد یمن نم زا زیچ
ات ، مدوب هتفگ وا اب ندرک یدردمه یاتسار رد ، مدوخ
؛ مهد یمن راعش و منز یمن فرح اوه یور هک دنادب

... دوب بیجع شندز فرح نحل نیا

رد یا هدننک ریقحت و یفنم هتکن چیه هک اجنآ زا
هگن هتشارفا ار مندرگ ، مدید یمن میاهزور نیا هطبار
یاه مشچ هب میقتسم ار مهاگن و متشگرب و متشاد

: متخود شگنر یا هوهق DONYAIEتشرد
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و جنر مامت تباب االن هک نم لثم تسرد .... هرآ -

منم ... منک یم رکش ور ادخ ، مدیشک هک یتضایر
... مدنورذگ ور یتخس یازور

: متخادنا هناش

مومت تقو چیه باذع و جنر نوا مدرکیم رکف -

اما ... ننوم یم هایس مازور مدرک یم رکف ... هشیمن
هار و یگدنز هب نم ... نتفر ایهایس و دش مومت جنر
زا لبق هک منکیم رکش ور ادخ ... متشگرب تسرد

هابتشا مدش هجوتم ، مدب یرتشیب تافلت هکنیا
... مدرک

... مهد یم زپ مراد دنک رکف دوب نکمم ؛ مدوب ددرم
: مدز ایرد هب لد ثکم یا هظحل زا دعب اما

زورما نم هک دوب نیا هساو اه هبرجت نوا همه هگا -

قشاع هی ممهفب و مدب صیخشت وتسرد قشع منوتب
زا متسین تحاران ال صا مگب دیاب ، هیلکش هچ یعقاو

... شندرک DONYAIEهبرجت
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وا هب و مدوخ هب ار یفرح چیه تصرف رگید و
... ار ندمآ رانک میتفرگ یمن دای دبا ات ام ؛ مدادن

مخرچب هکنیا زا لبق ، رخآ هظحل ار دز هک یدنخزوپ
... مدید ، مورب و
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هحفص یور ار شمایپ هک مدز یم فرح نیتم اب
... مدید

زکرمت یب و فده یب ؛ دوب مشوگ یوت یرفزدنه
مساوح همه و مدرک یم در ار مارگ اتسنیا یاه تسپ
هک دوب نیتم بوخ سح زا رپ و مارآ یادص شیپ
سرتسا و دنک لقتنم ار شیاه هبرجت درک یم یعس
نیا دیوگب و دنک دادملق یداع یزیچ ار منتشاد
باختنا رس زا هن ، منکیم سح ملد رد هک یششوج

سرت و تسا هتشذگ خلت هبرجت رطاخ هب هکلب ، طلغ
ار میگدنز ِنیا زا دعب هک یهار رد ندش دراو زا

. درک دهاوخ رییغت شوختسد

یا هظحل یارب ، دمآ زا هک دیدج کمایپ الن عا
هنایماع یلیخ هک دش یسانشان هرامش ِترپ مساوح
تشپ هب رتدوز هچ ره ات دوب هتساوخ ینامدوخ DONYAIEو
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؛ دوب هدرک اضما ار شمایپ و ؛ مورب نامتخاس
... شونهب

... ما هدادن وا هب مدوخ ار ما هرامش هک مدوب نئمطم
ندروآ ریگ نیا اهزور نیا دوبن یقاش راک هک دنچ ره

دوب یم یرهاوخ سک نآ رگا صوصخب ؛ یسک هرامش
رد یتحار هب ، تنایفارطا یشوگ یوت شا هرامش هک

... تسا سرتسد

هب نامزمه ینارگن و یواکجنک . دنارپ ار مبوخ لا ح
رد . میتشادن یراک مه اب هک ام رخآ ؛ دندمآ مغارس
ناملبق هقیقد دنچ هملا کم ، نامییانشآ رمع لوط مامت
دوب نام هملا کم نیرتزیمآ تملا سم و نیرت ین ال وط
... دز یم ار لد هکلب ، دز یمن لد هب یگنچ هک

روطچ مدیمهفن ار نیتم اب ما هملا کم ِنآ زا دعب
، نیتم ندرک نارگن نودب مدرک یعس طقف . تشذگ
هک اجنآ زا و مروایب مه ار نامیاه فرح هت و رس
زا یلا خ و بوخ سح زا مدوب هدشن عابشا DONYAIEزونه
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... منک تچ وا اب باوخ عقوم مدرک دهع ، دب سح

هک رد زا . مدنارس مراولش تشپ بیج یوت ار یشوگ
... مه زاب ؛ دش مدرس ، متفر نوریب

و روطق یاهرانچ و دوب اج رب اپ داب یوهوه زونه
هب کیدزن ییاج ، اه باال نآ ، راد بصن و لصا یباسح
روآ مهو یمک ناشزاوآ ... دندوب هدز زاوآ ریز نامسآ

قلطم یگراتس یب و کیرات اب بیکرت رد ؛ دوب
... نامسآ

نآ اب مکزان ترش یت ؛ متفرگ شوغآ رد ار مدوخ
یمن یناتسبات یاکنخ هب شروز شهاتوک نیتسآ

هدش هدیرب هناخ نیا زا دوعسم یاپ یتقو زا ؛ دیسر
. مدیشوپ یم سابل یرت تحار لا یخ اب ، دوب

هنشاپ یور اه نازخ رصق یترابع هب و ، هناخ
وا هک اجنآ زا و دیخرچ یم گرزب اقآ یاه هتساوخ
و تشاد ماگنه دوز یرادیب و باوخ هب تداع

رد نامتخاس ، دنک در ار بش همین ات تفر یم تعاس
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باوخ ات ، درب یم رس هب یبسن یشوماخ و توکس
، ود نآ زا ریغ اال متحا و دوشن ردکم نزریپ و درمریپ

الک رد رس ناشدوخ هاگتولخ رد یلا ها هیقب
لوغشم یسک ره و دندوب هدرک ورف ناشدوخ

... هتفه طسو رد ؛ دوب شیاهراک

ندیسر یارب منک یط ار یدایز تفاسم مدش روبجم
... دوب هداد ار شسردآ شونهب هک اجنآ هب

هب هیبش یزیچ مدآ نهذ رد ، نامتخاس تشپ ال ومعم
ترخ زا رپ ، دربراک یب ییاضف اتیاهن ای ، تولخ طایح

تشپ ؛ تشاد قرف زیچ همه اجنیا اما ؛ دوب ترپ و
تشپ اب تشاد قرف یلیخ اهرادلوپ مدآ نامتخاس

کی ، نامتخاس تشپ اجنیا ... اه یلومعم ام نامتخاس
یزبس یاضف و کرحتم یفقس اب تشاد گرزب رختسا

قیچ آال ات ود اب ؛ نامتخاس یولج یاضف زا رتابیز
تبنم یاه هراوید هک ، ینایعا و ابیز تدش هب یبوچ
و ؛ دوب هدرک ناش هطاحا هدش یریظن یب DONYAIEِیراک
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یم هرش قیچ آال اتود نیمه یور و رس زا هک یتورث
یجرخ مدید یم یتقو ، دز یم ار یکی نم لد ، درک

کی دناوت یم ، هتفر اه نآ زا کی ره ییاپرب یاپ هک
تاجن ندش یش ال تم زا رگا رهش نییاپ رد ار یگدنز
دناوتب دیاش و دنک زاب یراک زا هرگ لقا ال ، دهد یمن

منک هچ منک هچ و یگدرملد و یگزیگنا یب سح نآ
... دنک رود رفن کی لقادح زا ار
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ینعی ؛ مدمآ یمن تمسق نیا هب یلیخ مه نیمه یارب
و منزن هسرپ رصق نیا یاجک چیه رد مدرک یم یعس

لیلد ... میارب دوب هیقب زا رت عونمم تمسق نیا
و کچوک نامتخاس نآ ندرک باختنا رد مه میلصا

یتحار و هافر زا هکنیا هن ؛ دوب نیمه غاب هت هداس
تمعن و شیاسآ روفو و تورث طقف ... هن ؛ دیایب مدب

و ؛ درک یمن هرش غاب یاهتنا نامتخاس یور و رس زا
لیدبت هک یا هدشن هدروآرب ِکچوک یاهوزرآ دای ارم
هدشن لح یاه هرگ یهاگ و گرزب یاه ترسح هب

سح دیاش ؛ مناد یمن ... تخادنا یمن ، دندوب هدش
... داد یمن کلقلق ار متداسح

بایمک یاه لگ و اه نمچ یتح ، زیچ همه اجنیا
، هن تخس یکدوک دای ارم گرزب و ددعتم یاه هچغاب

یارب هک تخادنا یم مدای . تخادنا یم میلومعم DONYAIEاما
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بسانم تصرف رظتنم مدوب روبجم ما هتساوخ ره
نیتم و دوش مدلوت ای ، دریگب قوقح نیتم ای ات ؛ مشاب
ناکما وا رخآ ؛ وداک ندیرخ رد دهاوخب رظن مدوخ زا

و دنک مهارف ار میاه هتساوخ مه و اهزاین مه هکنیا
؛ تشادن ار دریگب میارب دلوت یوداک مه راب کی یلا س

یم مه مک نس نامه اب نم یلو ، تشاد ینعی
تمحز هب اهراک نیا همه نداد ماجنا یارب مدیمهف
هتسخ و نیگمغ نم و دتفا یم شناوت زا رتدایز

زاربا یارب مه نیمه یارب . متساوخ یمن ار شندوب
هسوسو و یکدوک رطاخ هب اهاگ هک یا هتساوخ ره

دیاب ، مراذگب ناشیور اپ متسناوت یمن ملد دیدش یاه
یتروص رد مه نآ هزات ؛ مدنام یم رظتنم اه تدم

هب میاه باتک و باسح قبط رب و منهذ رد هک دوب
وزرآ و هتساوخ نآ هک مدیسر یمن هجیتن نیا

تسین ام یگدنز حطس و هجدوب و ناوت اب بسانتم
... مدرک یمن رظن فرص شزا و

کی نآ تباب یگلا س تشه و تسیب یوت زونه نم
مراهچ کالس هک یگنر شفنب یشزرو تس DONYAIEتسد
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باذع ، مدوب هدرک شدیرخ هب راداو ار نیتم ناتسبد
روبجم مدوب هدیمهف اهدعب نوچ ، متشاد نادجو

نآ دناوتب ات دنکن تخادرپ ار هام نآ یاه ضبق هدش
... درخب میارب ار تس

مردارب و رهاوخ ات هس اجنیا هک دوب یلا ح رد نیا و
مه بل یتح اال متحا ناش هتساوخ هب ندیسر یارب

... دندوب هدرکن رت

... دوبن دب مه ندوب دنمتورث ... دوبن یدب مدآ هبزور
بل ات دوب رظتنم ... دوبن وا ریصقت مه مدرم هیقب رقف
و اهراب ... دزیرب میاپ هب تورث ایند کی و منک رت
یهاوخ رذع نم زا شا یوهس یراک مک تباب اهراب
هکنیا ندیمهف ضحم هب هک دوب هتفگ و دوب هدرک

ملا بند هب ، تسه ایند نیا یوت وا زا یرگید رتخد
. دنک میادیپ هدرک یعس و هتشگ

هک یروفو نامه هب ؛ مدوب هدید مه ار شریخ تسد
... مدید یم شا هناخ رس ات رس رد ار تمعن و هافر

شزیم یور ار تفگنه یغلبم اب یکچ یقافتا DONYAIEیلیخ
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زا یکی رد هسردم کی ثادحا یارب هک مدوب هدید
ادعب هک یا هسردم ؛ دوب هدیشک رهش نییاپ قطانم

هب و راکنامیپ طسوت شا هجدوب هک مدش رادربخ
باال شرورپ و شزومآ نیلوئسم یتیفاک یب ددم
همین ، هسردم هدش بیرخت نامتخاس و هدش هدیشک

وا هک متسناد یم نم ... هدش اهر ادخ ناما هب و هراک
شا هناخ راکتمدخ ، تعلط رهاوخ رتخد لمع هنیزه

رد یونعم و یدام کمک چیه زا ... هتخادرپ ار
هب ؛ دوب هدرکن غیرد دیشروخ نارتخد هناخ ثادحا
و ؛ دوب هدناسر ار اهکمک نآ رتشیب مدوخ هطساو

هناخ نآ رترید یلیخ ، دوبن وا یاه یراکمه رگا دیاش
... دش یم سیسات

نیا ندید ؛ مشاب تسار ور متساوخ یم رگا
تبحم نتفریذپ یارب ملد ندش رت مرن رد شیاهراک
اب متسناوت یمن اما ؛ دوب هدش عقاو رثوم شیاه

اه هسیاقم و اهدوبمک سح نآ هک میوگب نانیمطا
بوخ یور ندید بخ یلو ... دوب ... تسین رگید
ناشدر یلیبس ریز مناوتب ات دوب هدرک مکمک DONYAIEهبزور
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... منک

، دوب هتساوخ شونهب هک روط نامه و ، هاگآدوخ ان
و رس نیرتمک میاه مدق هک مدرک یم ار میعس همه
رس ات رس هاتوک هیاپ یاه پم ال . دننک داجیا ار ادص

نامسآ یگراتس یب و دندوب هداد ششوپ ار غاب
هک یسرتسا اما . دمآ یمن رظن هب یداه هلئسم یلیخ
ات دوب هدمآ داب کمک هب ، تخادنا یم گنچ ملد هب

. دنک رتشیب ار منت زرل

اه قیچ آال زا یکی ممهفب ات دوبن تقد هب یدایز زاین
زا رتمک ار شیاه نامهم زا یکی ؛ تسا نامهم یاریذپ

راولش و زیموش اب ینز ؛ مدوب هدید شیپ تعاس ود
رس باالی هداس یلیخ هک هایس یوم و گنر یکشم

یب اب بیکرت رد شیاه سابل یگریت ...و دوب هش عمج
لد رد نادرگرس حور کی وا زا ، شتروص یشیارآ

... دوب هتخاس بش DONYAIEهمین
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دمآ ملا بند هب رصع یتقو هک دوب یدرم یرگید نآ و
نآ رد شتماق ندید زا ، مییایب اجنیا هب مه اب ات

مدوب هدرک فیک ، گنر دیفس ترش یت و نیج راولش
... دوب هتشاذگ ار اباهم یب و رتدنت یندیپت یانب ملد و

یپ نتشگ مه شلیلد ؛ مدرک عمج وربا ناشندید اب
هچ ؛ دوب شونهب بیرغ و بیجع تساوخرد لیلد
و رس یب شرطاخ هب دیاب نم هک دوب اجنیا زیچ

؟ مدنام یم ادص
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هدز ولهپ هب تسد و شونهب هب دوب هدرک تشپ دایص
زا دناوتب هک دوب یروط شرس نتشاد هگن تلا ح . دوب
دوب تقو یلیخ ؛ دنیبب ار نامسآ قیچ آال فقس یارو

یاشامت هب یصاخ هق عال هک مدوب هدش هجوتم هک
ار شرطاخ یزیچ یتقو صوصخب ؛ دراد نامسآ

... دشاب هدرک هدرزآ

ار شونهب نیف نیف یادص ، متفر هک رت کیدزن
هدرپ یب و اورپ یب و ؛ دید ارم مه وا ... مدینش

نم ات دز لز یاه مشچ یوت یا هیناث دنچ یشوپ
... منیبب شیاه مشچ نایم ار بیجع قرب نآ DONYAIEمناوتب
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یعس و مداد شوگ شونهب یاه نیف نیف هب یمک
سح هک یزیچ و مشاب ادص یب دیاب ارچ ممهفب مدرک

... تسیچ ، تسین شیاجرس منکیم

یراد هک هدش یچ ای مدرم نم ... شونهب هسب -

؟ یشک یم وتدوخ

نآ دایص یبصع یادص و شونهب نیف نیف یادص
راک . دشابن نتفر ولج هب یزاین رگید هک دوب دنلب ردق

اما . مدوب فقاو مراک یتشز هب نم و ؛ دوب یتشز
رپ مدوخ و ، متخانش یم هک ییاه مدآ کت کت یگدنز

و لا ح رد چیه . دوب کچوک یاه یتشز نیا زا
، مشاب یق ال خا نوئش نارگن مهاوخب هک مدوبن ییاوه

تلزنم و ناش هب نداتسیا شوگ لا ف هکنیا نارگن ای
... هن ای دیآ یم نم

اب یراد هک نیا زا رتدب ؟ هشب یچ دوب رارق هگید -

؟ ینک یم جاودزا هلکآ نوا

هتخادنا هار ار شا یزاب یلوک طاسب مشوگ یوت مبلق
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یا هرذ ، متشاد رارق نآ رد هک یناکم و تیعقوم ؛ دوب
... دوبن یداع تیعقوم کی هیبش

ای ، دنک ادج ولهپ زا ار شیاه تسد هکنیا یب ؛ دیرغ
هتسشن یلدنص یور هک دهدب یشونهب هب ار شهاگن

... دوب

... شونهب نزب فرح تسرد -

هک دیهج اج زا نانچ ؛ دندز شتآ راگنا ار شونهب
... دروخ یردنکس

: دز غیج

یگیم غورد متفگ یدید ؟ یدش شقشاع متفگ یدید -

هک هتقو یلیخ وت ؟ مدرک سح تسرد یدید ؟
... یاوخیم ور هز * ره نوا یعقاو یعقاو

: دز دایرف رگید راب دایص

... وتنهد فرح مهفب ... شونهب وش هفخ -DONYAIE
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زا ار اهرانچ یناوخ هزاوآ یا هظحل یارب ، شیادص
مدش نارگن ارچ مناد یمن نم و ... تخادنا قنور

یزیچ . دونشب ار ناشیادص و دشاب یلا وح نیا یسک
نیا دمآ یمن یسک شاک ؛ داد یم دب هاوگ منورد رد
ربخ هچ اجنیا هدیمهفن لا مک و مامت زونه ؛ فارطا

هک تسا زاین و مهاوخ یم هک متسناد یم اما ، تسا
اب و منک عمج اپ و تسد ریز زا ار مرورغ یاه همتت
یم داب مه ار همتت نآ ، دمآ یم یسک رگا . مربب مدوخ

... درب

: دز غیج وا زا رتدنلب ؛ دشن هفخ شونهب

... ننکیم نیهوت شتاسدقم هب نراد راگنا ... ایب ... ایب -

؟ هیچ نیا یدشن شقشاع هگا

... دیمهفن مه ار شناهد فرح

هک ینک ترپ وتفاثک نوا ساوح دوب رارق طقف -

هداوناخ شمارآ یراذن دوب رارق ... هشابن ام DONYAIEربورود
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وت ... شلد رو یرب متدوخ هکنیا هن ... هشاپب مه زا ام
ینود یم متدوخ ... دایص یشب شقشاع یرادن قح

و لوپ هتفرگ ونوا مشچ هنوخ نیا زا هک یزیچ اهنت
یمدآ هشاب هتشاد هنوتیم یلیلد هچ هنرگو ... هتورث

هی ، هونشب وراباب مسا دوبن رضاح یتح زورید ات هک
یگدنز اجنیا دایب و هنک نوتسودنه دای شلیف هعفد

... شردام یووه اب ... هنک

مک مک شنحل و تفر لیلحت هتفر هتفر شیادص
هیناث هک راگنا هن ؛ دش دنم هلگ و مارآ ینحل هب لیدبت
... درک یم هراپ ار بش شمارآ شیادص شیپ یا

نانچ شیپ یا هظحل شتسد لغب درم هک راگنا هن و
زا هلصاف رتم دنچ اب نم هک دوب هدز دایرف وا رس رب

. مدوب هدیرپ اج

ملسم هک دوب یقح رب و نایرگ دوجوم شونهب حاال
زجع اب وا و دندوب هدش بلس وا زا شیاه قح نیرت
هب ... دایص و . دریگب ناشسپ تشاد یعس هب ال DONYAIEو
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... دینش یمن ار شونهب یادص رگید منامگ

پاق هک هدرک راک یچ نوا منود یمن نم دایص -

چیه ... مگیم تسار هک ادخ هب اما ... هدیدزد ونوتمه
... هریگب ماقتنا هدموا نوا ... دینیب یمن نوتمودک
و یردپ یب لا س دنچ و تسیب یکی هنکمم هگم
نوا ... هشاب مورآ ردق نیا و هشاب هدیشک یرادن

همه هدموا نوا ... هشاپب مه زا ونوم هداونوخ هدموا
نوممه دروخ هب هرذ هرذ ور هدیشک هک ییایتخس
هشقن شدعب ات هنکیم تفس وشاپ اج هراد ... هدب

و نم لوا ... دوعسم نیمه مشیلوا ... هنک ارجا وشاه
نوم هیقب تبون کت کت دعب ... درک ادج مه زا ونوا

... یشیم تخبدب شاهاب یرب هگا ادخ هب ... هشیم
... تسین قشاع نوا ادخ هب ... تسین تقشاع نوا

عطقم شیاه هلمج ؛ ندز فرح عقوم دز یم لد امسر
: هیرگ تدش زا دندوب هدش

... مرس رب کاخ -DONYAIE
M
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... دیخرچ شدوخ رود

تخبدب ور وت نومدوخ تاجن یارب هک مرسرب کاخ -

... مدرک
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یمدق ؛ تشاذگ رس یور و درب باال ار شتسد ود ره
: تشاذگ بقع هب

... دایص مدرک تتخبدب نم -

: دیخرچ شدوخ رود رگید راب

؟ مدرک راک یچ نم ... دایص یاو ... یاو -

تاکرح بلج مه دایص هجوت منامگ هب رگید حاال
دندمآ یمن رظن هب یشیامن یا هرذ ؛ دوب هدش کرتخد

... شتاکرح

... نم و

یمن و تسا نداتفا لا ح رد یقافتا هچ مدیمهف یم
ح نیع رد و ، دندوب هداتفا راک زا مرعاشم ... مدیمهف

... مدرک یم کرد ار زیچ همه لا

شونهب هب ور و داد شیاهاپ هب یتکرح هرخ DONYAIEباال
M
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هناش یور تسد ات دش کیدزن وا هب یمدق و دیخرچ
: دراذگب شا

... یدرکن تخبدب ونم وت ... نم زیزع هن -

: داد ناکت رس دنت شونهب

لد وت مداد لوه ور وت نم ... مدرک وراک نیا ... ارچ -

... رطخ

: دز گنچ هنیس یور ار وا سابل و تخادنا تسد

نم رانک ودوعسم لد هدلب هگا مدرکن رکف روط هچ -

؟ هنک لا فغا مه ور وت هنوتیم ندروخ بآ لثم ، هربب

هک دندوب رود ردقنآ ، ساسا یب ردق نآ شیاه فرح
وا ته بال هب ای ، موش هکوش تساوخ یمن ملد یتح

... منک رکف

: دشکب هنیس هب ار وا ، تسد راشف اب درک یعس دایص

ما هچب نم هگم ... نم زیزع هدرکن لا فغا ونم نوا -DONYAIE
M
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؟ ینکیم یروط نیا ارچ ؟ هخآ

یناهگان ؛ درک تمواقم شا ییاد شوغآ هب نتفر یارب
... مرادن ییاد نم هک دمآ مدای طبر یب و عقوم یب و

وت ... یتشادن یهانگ وت ... دایص مشخب یمن ومدوخ
... یدرک ادف وتدوخ ام تاجن یارب

ب یناج کی دروم رد دنراد هک دوب نیا هیبش رتشیب
هدمآ هک دننز یم فرح یا هریجنز لتاق کی ، هرطفلا
دروم رد هن ... دنک هکت هکت ار اه مدآ نیا کت کت ات
یتسد ار شدوخ هداوناخ نیا ردپ ات مدمآ هک ینم

... دهدن نتشک هب یتسد

یمن ار ملا ح ؛ مدرک یم اشامت شنکاو یب و گنم
رتشیب هک متشاد زاین هظحل نآ رد طقف ؛ مدیمهف

... مونشب رتشیب و منیبب

یاهوزاب و دنابسچ شدوخ هب ار وا ، هدش هک روط ره
هجز . دیچیپ نازرل کرتخد رود ار شدنلب و DONYAIEروطق
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شوگ رد ار شرس و درشف شا هنیس یور ار وا یاه
یم طقف . تفگ هچ هک مدینشن نم و درب ورف وا
دمآ و تفر رد وا رمک یور شرگید تسد هک مدید
یم بات ار شدوخ ندز فرح لا ح رد وا و تسا

... دنک مارآ ار ششوغآ نایم ِنایرگ کدوک نآ ات دهد

هیرگ نانچمه کرتخد . دوبن راک رد یندش مارآ اما
نیرفن ار نامز و نیمز و ار شدوخ ؛ نیرفن و درک یم

... هدرک نم نوچ یتبیصم راتفرگ ار وا هک درک یم

ندز هب درک عورش مک مک ؛ ارهاظ دوبن یفاک هیرگ
زا نانچمه .؛و دایص هنیس یور ناج مک یاه تشم
و ردپ دوب رارق نم ؛ تفگ یم نم موش یاه هشقن
تقاط وا و منک ادج مه زا مود راب یارب ار شردام

هب راب نیا هک دروخ یم مسق . تشادن ار ییادج نیا
رارق رگا درب یم نیب زا ار شدوخ هدش یتمیق ره
رگا یتح ای و ... دنوش ادج مه زا شنیدلا و دشاب

. دتفیب شا هداوناخ یاضعا زا رگید یکی یارب DONYAIEیقافتا
M
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هکنیا تقاط ، مدوب هتفرگ وا زا ار دوعسم هک حاال
ار دهدب تسد زا ار وا ای ، شیاهردارب زا یکی

... تشادن

ربخ و مدوب هدش کانرطخ همه نیا نم روطچ
؟ متشادن

هو عال و دنتفرگ یم تدش هتفر هتفر شیاه هبرض
شدوخ تروص و رس یور ، دایص هنیس و هناش رب

. دندمآ یم دورف مه

زا تشاد اعقاو شونهب ؛ دندوبن ملیف اه هنحص نیا
رگا اما ... هیرگ و باذع تدش زا تفر یم تسد
زا رتگرزب یا هزیاج کی هب زاین اعطق ، مهدندوب
هزیاج و هراونشج و نشج کی ؛ دوب نک و غرمیس

یسک هب لا ح هب ات هک هظحل نیمه صتخم و ازجم
... دشاب هدشن هداد

DONYAIE
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هب ازسان و درک شنزرس و هیرگ و یبات یب ردق نآ
تسد چم ؛ درب باال ار دایص یادص هک تسب نم

کیدزن رد و ، دیدش ناکت کی زا دعب تفرگ ار شیاه
: دز دایرف وا هب هریخ و ، شیاه مشچ زا هلصاف نیرت

... شاب مورآ ... مدشن شقشاع مگیم -

هدیرب یاه شحف و اه هیرگ یادص مه هراب کی هب
یاهادص همه مه و دش شوماخ شونهب هدیرب

... ایند
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نم هک یزیچ اهنت و ؛ دوب هدش دکار و شوماخ ناهج
مگیم " درک یم رارکت هک دوب ییادص ، متفایم نآ رد

ار محور هک یتوس دتمم یادص و "؛ مدشن شقشاع
... داد یم شارخ

هدنام شا هلمج راوآ ریز ..." مدشن شقشاع نم "

مجلف هک ؛ دوب هدروخ مرمک هب هبرض منامگ هب و مدوب
چیه هکنیا تشادن یهیجوت چیه هنرگو ؛ دوب هدرک
مهدب مدوخ هب یناکت ات دوبن میاپ و تسد رد یسح
ات و مرادرب ار ایتوت مان هب هدنام یقاب هناریو نآ و

... موش رود مناوت یم

و مدوب هدرک مگ ار ملقع و مهف همه و ، ار میادص
هب ، شدنشاب هدیبوک نیمز هب کتپ اب هک یخیم لثم

مرظن هب ... دایص و ؛ مدوب هدیبسچ میاپ ریز DONYAIEنیمز
M
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هتفگ هک دوب یا هلمج ریگرد مه شدوخ هک دمآ
مه دیاش ؛ منامگ هب دوب هدش نم هیبش تسرد ... دوب
یش ال تم یارب و ، شمتشاد هک دوب ییوزرآ اهنت نیا
... اما ... مدرک یم شرواب هک دوب محور ندشن

دنچ نآ ؛ لا س رازه دیاش ... دوب ینرق دیاش ؛ مناد یمن
، رفن هس ام نایم و ... تشذگ اما ... تشذگ هک هظحل
روج و عمج هیقب زا رتدوز ار شدوخ هک دوب شونهب

... درک

... یگیم غورد -

یاه هناش تخس و تفس طقف ؛ تفگن یزیچ دایص
شوماخ و تام و دوب هتفرگ ار شا هداز رهاوخ

. درک یم هاگن ار شتروص

: دز وا هناش هب یناج مک و هرابود هبرض شونهب

... ینک مورآ ونم هک یگیم یروط نیا -

تروص هب مشچ فرح یب و تماص ، نانچمه DONYAIEدایص
M
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یفرح زا مه شدوخ منک لا یخ مدمآ ؛ دوب هتخود وا
ار یدعب هبرض هک ، هدش هناوید و هکوش هدز هک

: دز وا هناش هب لبق زا رت مکحم شونهب

ش هتفیش روط هچ مدید ... وتهاگن مدید مدوخ -

... یدش هطیلس نوا قشاع وت ... یدش

هب هک یتفص هب متشاد قمر هن هک مدوب هدرم یروج
هک یلا ح رد مه نآ ؛ منزب دنخزوپ دز یم هلصو نم
یقیاقد و دوب هتشاذگ شرس یور ار غاب کی شدوخ
هدرک فارتعا شا ییاد یارب شدوخ نابز اب شیپ

ات هداد نتشک هب ار مسولم و کچوک یهام هک دوب
و لیم هن و ، مورب و مراذگب ملوک یور ار ممد نم
هک ییارتفا ره تباب ار وا و مورب ولج هکنیا هزیگنا
مدروخ هب هک یغورد تباب ار دایص و ، دنز یم نم هب

... مشکب هب صال هب دوب هداد

و لبق هظحل دنچ یچوه نامه دش هرابود شونهب
هدیمهف و قطنم زج هک یا هلا س هس کرتخد DONYAIEنامه
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دشر و کچوک زغم هب هار یرگید یزیچ ، شدوخ یاه
ناطیش رگا نم هک ییاهزیچ .. تشادن شا هتفاین

یلو . درک یمن روطخ منهذ هب زگره ، مدوب مه مسجم
یکی نم رگا هک دوب هدیچ ییویرانس شدوخ یارب وا

... دوش هناوید هک تشاد قح ، مدرک یم یلمع ار شا

... وش تکاس -

ار شتابرض ات دوب هتفرگ تسد کی رد ار وا یاه چم
هناخ لها همه منامگ هب دایرف نیا اب و دنک لر تنک

... دندش یم عمج مه رود اجنیا رگید یقیاقد ات دیاب

هب هک یا هبرض و ، وا دنلب یادص زا هدیسرت شونهب
یم شهاگن هکوش و تکاس ، دوب هدروخ شتروص

. درک

مراد شهگن اوه رد اپ دوب رارق یک ات ؟ شونهب یک ات -
؟

: تشاذگ وا هنوگ یور DONYAIEتسد
M
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هنومب یدرم رظتنم و دنباپ هک تسین یرتخد ایتوت -

ایتوت ... ونوا هنئود یم رس هراد هنک سح هک
دوز یلیخ وقل نودند نوا ... همکحم ... هروسج
تمیق هب یتح ... هدش هک یتمیق ره هب ... هنکیم

وت لثم ... شونهب هربب رس وشلد هدلب نوا ... شنوج
... هنومب درم هی رظتنم دبا ات هنوت یمن نوا ... تسین

... هنکیم هراد هک ییاطخ زا شنتشگرب رظتنم

... یدش شتیصخش نیمه قشاع اقیقد وت -و

... دوب نازرل و دولآ ضغب شیادص

فرط مه ار شرگید تسد و درک اهر ار شیاه چم
: تشاذگ وا تروص رگید

نیا زا مسرت یم نم ... مدشن شقشاع نم ... هن -

... رتخد

مبلق رد هک ینم زا ؟ نم زا ... دیسرت یم نم زا مه وا
شزرااب نیشن هاش ار وا و مدوب هدوشگ شیور هب ار

؟ مدوب هدرک ما ییاراد DONYAIEنیرت
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؟ ینک جاودزا شاهاب یراد یچ هساو سپ -

... نوچ -

؛ متفرگ ضرق مه رگید یاترازه ، متشاد شوگ ات ود
ات ار شدوخ دوبن مز ال ... دوب مهم میارب باوج نیا
و دنک شا هدازرهاوخ یاه ینارگن ریگرد دح نیا

هدنیآ هداوناخ نیا زا نم ندرک رود یارب طقف
... دنک رتسکاخ زا یلت هب لیدبت ار شدوخ

؟ یچ نوچ ؟ دایص یچ نوچ -

یم رد هروک زا رتدوز مه نم زا یتح رتخد نیا
ال... صا تشادن ربص ؛ تفر

... درک یم هاگن طقف ددرم دایص و تشذگ اه هظحل

یم رس ونم لصا رد یراد وت ... یرادن شارب یباوج -

... متسین رخ نم ... یدش شقشاع وت ... ینوئود
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. تسا هف کال منک رواب متشاد تسود ... تسب مشچ
یم شا هرهچ رد هک یا یگتسخ متشاد تسود

محر یب ردق نیا دیابن ؛ نم هب دشاب هتشاد طبر مدید
... نم اب دوب یم

هک مسرت یم وت زا نم هگم ... مهفب ... شونهب مدشن -

؟ مگب غورد تهب

نیا تساوخیم ملد نم ای ؟ دندوب تابث یب DONYAIEشتاملک
M
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؟ ناشمونشب روط

... ینک جاودزا شاهاب یاوخ یم ارچ وگب سپ -

... شونهب هب شنداد باوج دیشک لوط

... هش مومت دیاب اج هی یزاب نیا هکنیا یارب -

زا هرابود شونهب مدرک اعد نم و درک یثکم هرابود
مامت مونشب بشما نیمه و دوشن دراو یزاب یلوک رد

... نتفر و ندیرب یارب مراد زاین هک ار هچ نآ

راک یچ داوخ یم مینیبب میشاب نارگن دیاب یک ات -
ات میروبجم ام ؟ هشب ور شتسد دیاب هک هرخ باال ؟ هنک
هی مینوتب هرخ باال ات میدب شلد هب لد ش هشقن هت

... مینک ور وشتسد اج

لولس کت کت اب و دوب تکاس نم لثم مه شونهب
نم لثم و ؛ داد یم شوگ وا یاه فرح هب شیاه
لمات یتخل زا دعب ؛ دوب هدینش هک ار هچنآ درکن رواب
: شلوا هناخ رس تشگرب و داد ناکت رس هرابود

... ینک یم یزاب نم اب یراد وت ... یگیم غورد یراد -DONYAIE
M
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یمن مرواب مه نم ؛ مداد یم ناکت رس هک نم لثم
مود راب یارب هک دش یمن مرواب ... ما هدینش هچ دش

... مشاب هتفر اطخ هب هار

... مدوب هتفر ارهاظ اما

و ؛ دش یم رت رارق یب و رت بات یب هظحل ره شونهب
هجیتن نیا هب ات متشگیم یتم عال لا بند هچ ره نم

یزاب هک تسا یشقن اه یزاب یلوک نیا همه هک مسرب
یمن ادیپ ، دنک رود نم زا ار وا و وا زا ارم ات دنک یم

. مدرک

؛ متفر یم دیاب ... متشادن اجنآ یراک رگید اما نم
... مدش یم وحم دیاب

ار میاپ و تسد یتخبدب رازه اب ، دوب یتمحز ره هب
زا یدر چیه هک یروط ، مورب ات مدرک روج و عمج

... اما ... ما هدماین زگره راگنا هک یروط ... دنامن نم

نیا تخس ردق نآ و ؛ مدرک یط مدق دنچ مناد DONYAIEیمن
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خ میاهوناز مدوب رظتنم نآ ره هک متفر ار مدق دنچ
... موش نیمز شقن و دننک یلا

. مدرک ثکم ؛ تشذگ منهذ زا یزیچ یا هظحل
... متشگرب

یسک ره و دندوب ریگرد یباسح ییاد و هداز رهاوخ
. دز یم ار شدوخ فرح

هاگن میور شیپ ریسم هب ؛ مدنادرگرب رس هرابود
هدرک یراک رگم ؟ مدرک یم رارف زیچ هچ زا نم . مدرک
هچ زا ؟ دنتفگ یم اه نا هک مدوب نامه رگم ؟ مدوب
رارق و مارآ مبلق هک ؛ مدوب هدیسرت روط نیا زیچ

اج ؟ دنزب نوریب مناهد زا هک تشاد رارصا و تشادن
هتساوخ هب شونهب هک ؟ دوش هچ هک مداد یم یلا خ

دنک هیجوت هیقب شیپ ار شدوخ دایص ای ؟ دسرب شا
؟ نم زا هدنام یقاب یلا خ یاج اب

؟ دیسرت یم نم زا مه وا ؟ هبزور ؟ ناشراکفا ؟ هیقب
ما هناش رود هب هک شیاه تسد ؟ شیاهدنخبل ؟ دارهب

توکس ؟ دندوب غورد مه اه نآ ؟ دندش یم DONYAIEهدینت
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و بجح رس زا مدوب هدرک رکف نم ؟ دوبهب یاه
... دنا هزادنا زا شیب ییارگنورد

مه ار هتفرن هار زا مدق دنچ نآ ؛ متشگرب ار هتفر هار
مه ار میاهوناز سامتلا یباسح مه هار رس ؛ متفر
هقیقد دنچ یارب دنراذگب ار نداتفا سفن زا هک مدرک

ارم هلمج اتدنچ نتفگ هزادنا هب مدرک سامتلا ... دعب
دنهاوخ یم هک روط ره تولخ رد ، دعب و دننک یرای

... دنزیربورف

ساسحا . مدرک ثکم ، مدیسر هک قیچ آال یدورو هب
شضیرع و هاتوک هلپ ات ود زا نتفر باال مدرک یم

و مداتسیا اج نآ ردق نآ ... تسایند راک نیرت قاش
هک ، مدرک هاگن ناشیاهراکنا و رارصا و یریگرد هب

مروضح هجوتم ناشیاه شکمشک نایم مه دایص
... DONYAIEدش
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یارب ... ار مروضح دنک رواب ات ؛ دز کلپ یراب دنچ
و . درک میاشامت تهب رد و لمعلا سکع یب یتاظحل

ندیزرل ، مدید شتروص رد هک یزیچ نیلوا نم
هاتوک هیاپ یاه پم ال ددم هب هک دوب شیاه کمدرم

. دندوب قارب هراتس کی ناس هب ، DONYAIEنامفارطا
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اما ؛ درک هتسب و هتسب و زاب یراب دنچ ار شیاه بل
... تفگن یزیچ

هک شیاه مشچ یور تخادنا هیاس نانچ یدیماان و
سای هرهچ هک مروخب مسق متسناوت یم نیا زا دعب

... ما هدید ار

ات دندرک اهر ار شونهب و دنداتفا ال قت زا شیاه تسد
ِبوچ یور تیاهن رد و دروخب ولت ولت یمدق دنچ وا

. دوش راوآ تکمین

قترس ؛ متفر باال فدوب یتمیق ره هب ار هلپ ات ود نآ
هب مه ار یبوچ یاه نوتس و اه هدرن یتقو ره زا رت
مه ار میادص و هاگ شزرل مدرک یعس . متفرگن کمک

... دعب یارب مراذگب و منک لر تنک

یگراچیب هب مهاگن متشاذگن ؛ مدش در شهاگن و وا زا
ح هک مدناسر شونهب هب ار مدوخ و ، دتفیب شتروص

متشادن یا هق عال چیه نم و دوب هدش تکاس اال
... شهاگن ریسفت یارب

DONYAIE
M

AM
NOE



نآ هبل هب ار شیاه تسد و تکمین یور دوب هتسشن
شا یگراچیب هب باال زا یا هظحل دنچ . درشف یم
کشخ ار شتسوپ کشا یدایز و یروش . مدرک هاگن

. دوب هدیشک و هدرک

ترسح هب لیدبت نم یاهوزرآ زا اتدنچ هک دوبن مهم
تسد یتقو زا هک دوبن مهم ... هدقع و دندوب هدش
یگتسخ نارگن ، مدوب هداد صیخشت ار متسار و پچ

رس مدوب هدش روبجم و مدوب نیتم روجنر نت و اه
مدوخ یاه جرخ زا یمک لقادح مناوتب ات مورب راک
ات ریگب یگدنشورف زا ؛ مرادرب وا هناش یور زا ار
نم هک دوب نیا مهم ... نانز بطم رد یرگ یشنم
مدوب هدشن هراچیب ردق نیا ما یگدنز رد تقو چیه
و رد هب ار مدوخ مهاوخب یعقاو ان ای یعقاو هک
نیا مهم ... تینما و هجوت نتشاد یارب منزب راوید
زا تمعن و زان نایم رد و وق رپ نایم رد وا هک دوب

... دیسرت یم نم زا و دوب هدیشاپ ورف مه
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: مدرک رت نابز اب ار مبل

کی هب هکنیا نودب مامت لا س تفه و تسیب نم -

یگدنز ایند نیا وت مشاب هتشاد وتاباب لوپ زا یساپاپ
.. مدرک رس مشدوخ نودب هک ، شلوپ اهنت هن ... مدرک
هک هدوب یا هداوناخ اهنت نیتم ... شاه تیامح نودب

شرسپ ... دیعس منوا زا دعب ... متخانش و متشاد نم
... مدید ... مدیدن یتخس مگیمن ... مگید یاتسود و
لک ... مدوبن تمعن و زان یوت زگره نم ... مدید مدایز
هگن ومنورق ود نورق هی باسح مدوب روبجم مرمع
نم ... نشب شیپ و سپ مجرخ و لخد ادابم ات مراد

... مگنجب ای ، منک ربص ای مدش روبجم یگچب نومه زا
هتشاد متسنوتن و متساوخ هک ندوب ازیچ یلیخ

اهاج یلیخ ... مدروخ تسکش اهاج یلیخ ... مشاب
مایپ مهب وت هک بشما نیمه تسرد اما ... متسکش

ور هدش رابنلت تدوجو وت هک یرهز وت و مایب ات یداد
ور یدایز زیچ نم مدش هجوتم ، یزیرب نم نوج هب

... زگره نم ... مدادن تسد DONYAIEزا
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: دنیبب بوخ ار مهاگن و ار متروص ات مدش مخ

میگدنز یازور نیرتدب وت یتح زگره ... منکیم دیکات -

... یشیم تیذا یراد وت االن هک مدشن تیذا ردق نیا
اال وت هک مدرکن یتخبدب ساسحا ردق نیا تقو چیه

یم االن وت هک مدیسرتن ردق نیا ... ینک یم ن
نیا یشحو یایند نیا وت تقو چیه نم ... یسرت
... ینک یم وت هک مدرکن ینماان ساسحا ردق

هک یا هبکبک و هبدبد هب ؛ مدرک مفارطا هب یهاگن
ناهایگ زا یتح هک یرخافت و دوب هدرک نام هطاحا

... دوب عطاستم هناخ نیا

... مگب تهب یزیچ هی راذب -

متشاد . مدیشک منیریز بل یور نادند و مدرک ثکم
... دوبن نتخیرورف تقو اما ؛ مداد یم ناج

ح هب ملد مدید ور وت تقو ره نم شلوا نومه زا -

نکمم وحن نیرتهب هب بشما یلو ... تخوس تلا
ردقچ هک تسین مهم هک یدرک تباث مهب DONYAIEتدوخ
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و ردپ یب مدش روبجم نم و ، دیراد تردق و تورث
وت هک هنیا مهم ... منک یگدنز یتخس یوت و سک یب
هگا اعقاو ... دیا هدیسرت و تخبدب ردقچ تردام و

ردقنیا شداونوخ و هبزور رانک منم دوب رارق
ح ردق نیا و مشب گرزب نارگن و تخبدب و نئمطمان

تگرزباباب زا مرب دیاب مرظن هب ، هشابن بوخ ملا
اب و هدرکن لوبق ش هون ناونع هب ونم هک منک رکشت

ساسحا هک هداد وناکما نیا نم هب شفطل نیا
... منکب تابث و ندوب ینتشاد تسود

: مدز دنخزوپ
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هب تسد همه ردق نوا راگنا هک ییوت ... وت سکع رب -
هب ایند ردق نوا و ندوب تنامرف هب شوگ و هنیس

... یتفیم موب رو نوا زا یراد هک هدوب تماک
ی هچب هی هب هدرک تلیدبت و هدز وتلد یتخبشوخ

هک ور یزیچ ره هدرک تداع هک وقن قن هشیمه
و هرایب تسد هب ، تسه هک یتمیق ره هب ور داوخیم
هیرگ رز رز هدلب هک یهار اهنت مشندروآ تسد هب یارب

... هینزدوخ و ندرک

مدرک ار میعس همه نم اما ، درک یمن هاگن ارم وا
یم تراقح ساسحا ؛ دشاب ریقحت زا رپ مهاگن

... مدرک

یوت وت ، نشاب تسرد ماه هدنوخ زا دصرد هی هگا -

... یدشن رتگرزب و یدنوم تیگلا س جنپ DONYAIEنومه
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یارب متشگ یم یهار لا بند رد هب رد هک اشاس زا دعب
یاه باتک ناج هب مدوب هداتفا ، ندش اپ رس

یا هنوگرامیب زرط هب و یسانشدوخ و یسانشناور
نیتم هک یروط ؛ مدناوخ یم ار اه باتک تسد نیا

لکشم راچد قیرط نیا زا مه راب نیا دوب نارگن
... موش

: هکنیا یروآدای اب دش وحم مدنخبل

وت لثم منم زور هی هک منک فارتعا راذب هتبلا -

... مدوب

: متخادنا هناش

... یلیلد ره هب -

نآ رد میاه یمهفن نابز و ، اهزور نامه یروآدای
و تفر یمن متک رد سک چیه فرح هکنیا و ، عطقم
هک منم نیا اهنت و دننک یم هابتشا همه مدرکیم رکف
ات دش ثعاب ، منک یم کرد و منیب یم ار DONYAIEتقیقح
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. متفیب ات و کت زا یمک

یس زرم رد هک وا نس اب ، نم یاهزور نآ لا س و نس
یتسرد هسیاقم تسناوت یمن ، دوب هداتسیا یگلا س
نم رصتخم شناد و لقع رگا اعقاو اما ، دشاب
کدوک زا ییاج رد اعقاو وا ، داد یم دق تسرد
. دوب هدرکن دشر زگره و هدنام اج شیاه

هک دمآ مدای ، مدز زیرگ میاهزور نآ لا وحا هب یتقو
ممشخ زا یمک . دراد ار ایند لا ح نیرتدب االن وا

شزرل ضوع رد و درک شک ورف وا هب تبسن
یطیارش چیه تحت . دمآ ممشچ هب رتشیب میاهوناز

ورف نئاخ مشچ تفج ود نیا یولج مدوبن رضاح
هدزن ار میاه فرح هک مدوبن یمدآ یفرط زا . مزیرب
هلمج زا یکی دای تولخ رد راب ره اهدعب و مورب

و متفیب ، مدوب هتفگن و متفگ یم دیاب هک ییاه
... منک تنعل ار مدوخ

یتکمین هب ار منازرل مسج نتخیرورف زا لبق ، راچ ان
زا هلصاف اب و مدناسر دوب هتسشن شیور شونهب DONYAIEهک

M
AM

NOE



تمس هب ممشچ هک مدرک مه ار مش تال ؛ متسشن وا
رد و دروخ یمن یناکت نیرتکچوک هک دورن یدرم

... دوب هدش کشخ شیاج

همعط ار تکمین یاه هبل وا لثم مه نم و متسشن
... دشابن ادیپ ناششزرل ات مدرک میاه تشگنا

و رادبآ هدیشک هی نیچمه راگزور زور هی یلو -

یم هن اه تدم ات هک ، مشوگ ریز دیشک هناناج
اجک زا مدیمهف یم هن ، مش دنلب ماج زا متسنوت
یمهفن نوبز بوچ ممهفب ات دیشک لوط ... مدروخ

هگید ماوخیم هگا هک متفرگدای اما ... مدروخ ومدوخ
و روعش یب ردق نیا دیابن ، مروخن اه هدیشک نیا زا

... مشاب یدعب کت

بوچ بوغرم یوب یقیمع سفن اب و مدرک ثکم
ینیب هب ار دندوب هدرک نام هطاحا هک ییاه

... مدیشک

هبرجت ور هدیشک نوا وت مراودیما مگب ماوخ یم -

یوزرآ و فرح هب هن منیب یم اما ... موووا ... DONYAIEینکن
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و ندروخ هراد یگتسب تدوخ لا معا هب هک ، نم
رکف منکیم هاگن میچ ره ... یلیس نوا ندروخن

شندروخ لبق هک یشاب هتشاد ونیا منج منکیمن
یراد زاین منک رکف ... ینک روج و عمج وتدوخ ینوتب

عمج وتدوخ ینوتب شدعب مراودیما یلو ... شیروخب
... ینک روج و

: مدز مدوخ هب یدنخزوپ

سرد هدیشک نوا زا تقو چیه نم ارهاظ یلو -

... متفرگن

یرگید دنخروپ و مدرک شتروص و رس هب یهاگن
: مداد شسیخ زونه یاه مشچ لیوحت

وتدوخ زا ینوتب مه وت متسین نئمطم یلیخ من -اال
... یروعشیب و رنن هک ردق نوا ... ینک روج و عمج

باال تسد هک دنزب یفرح درک زاب ناهد و دش DONYAIEقاُرب
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: متفگ و متفرگ

نیا مایب هک یدوب هداتسرف مایپ ... یتفگ وتاینتفگ وت -

؟ هن هگید مونشب و منیبب ور ازیچ

تمس هب هرهلد اب هک مدید ار شهاگن ... تسب ناهد
... تشگرب مه دوز و تفر دایص

و نم ندنوشک اجنیا زا تفده منود یمن —

نیا ات ینک روبجم وتییاد هک اجنیا هب ثحب ندنوشک
تزا نم اما ، دوب یچ هنزب شدوخ نوبز اب ور افرح
وت نیا زا رتشیب یتشاذن هک منونمم ... منونمم

نوا هک ، مرب ورف میتشاذگ قشع وشمسا هک یبآدنگ
... دش یم تخس یلیخ شزا ندموا نوریب تقو

هک یضغب نداد ورف و ، میادص شزرل لر تنک یارب
دنت مدوب روبجم هک دوب دش یم رتگرزب هترف هتفر

... مشکب قیمع سفن دنت

هب ور تییایلوخیلا م راکفا و یدز وتافرح هک -حاال
منم یافرح و شاب تکاس حاال ، یدنوسر DONYAIEمشوگ
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... امناخ مناخ ونشب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هب . منک عمج ار مراکفا مدرک یعس و مدرک ثکم یمک
ناشن مدرک یم یعس هک یرهاظ یشمارآ نیا ییارچ

رارصا هظحل نآ رد اما ؛ مدرک یم رکف ادعب ، مهد
ناکت بآ زا بآ راگنا هک مهد ناشن یروط هک متشاد
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ورف لا ح رد هک یسک نآ متسین نم و هدروخن
... تسا ندیشاپ

... تسین تدوخ تسد ... اتسین وت زا یعقوت -

تسد زا نارگن رمع همه ردق نوا تردام ... یضیرم
هدرک ندوب یلیمحت ساسحا و هدوب شهاگیاج نداد
فرط و روبص گنس ور وت ردق نوا اتسار نیا وت و

و رس ... هدرک تضیرم هک هدرک شدوخ دالی و درد
شزا هشیم زیچ هی طقف ینزب هک وتافرح هت

ال صا تاه هغدغد و افرح لک وت طسو نیا ... دیمهف
... یدوبن تدوخ نارگن و یتفگن یزیچ تدوخ زا
نم هک یدوب هداوناخ نیا لا وما و لا م نارگن طقف
تردپ زا دوب رارق هک تنامام و مشکب باال دوب رارق

... نیشاپب مه زا امش و نشب ادج

یور هجنپ زونه هک روط نامه و مدناخرچ ندرگ
مه وا حاال ؛ مدرک شهاگن مدرشف یم منت ریز بوچ
فرح هب شتقد همه منامگ هب و ... درک یم مهاگن

... دوب DONYAIEمیاه
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هگیم تسار تییاد ... مگب تهب یزیچ هی راذب یلو -

نم ... هتخانش بوخ یلیخ ونم نوا ... شونهب
... منکیم دوز وقل نودنود

نیا ما هغدغد همه هظحل نآ و مدز یم ار فرح نیا
مشجنر ثعاب ردقچ قل نادند نیا ندنک هک دوب

... هن ای مدمآ یم رب شسپ زا ال صا ... دش دهاوخ

: متفگ اما

قل هک همهفب شدوخ هنودند هک نوا زا رتدوز یتح -

... هدوب

اب دیاب ، مدوب هتخانش تسرد یا هرذ رگا ار دایص
... درک یم ار شدوخ راک باسح هلمج نیمه

یگدنز و ندنوم هدنز یارب هک متسین وت لثم نم -

زا هچ ... هنک متروپاس یسک مشاب هتشاد زاین ندرک
اجنیا مدموا رگا ... یحور ظاحل زا هچ ، یلا م ظاحل
هدقع زا رپ و حور یب رصق نیا هک دوب نیا یارب هن
وماپ یاج هکنیا یارب هن ، دوب هتفرگ وممشچ DONYAIEنوت
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دیاب هک هنرگو ... مشکب باال ونوتلا وما و منک تفس
، وت قاتا راوید هب راوید تسرد باال، نوا و مدمویم
مه ات ، متشاد یم رب مدوخ یارب ینویعا قاتا هی
رمع هی هدقع مه ، هرذگیم مشوگ ریز یچ ممهفب

غاب نوا هت متفر ... منک یلا خ ور قارطمط یب یگدنز
متساوخ یمن ور هناهاش یگدنز زا کبس نیا نوچ ،
ندموا ... متشادن وشوزرآ مزگره ... مدیدنسپ یمن و
نیا یارب طقف گنر و بآ شوخ منهج نیا هب نم
نتشاد تسود و ندیشخب تصرف مدوخ هب هک دوب
هدیشخب و ندرک یردپ تصرف نوا هب و ، مدب وهبزور
همه ترفن هک ؛ متسین وت لثم نم نوچ ... ندش

و منکن شزاون هگا نم ... هشاب هتفرگ ومدوجو
هی وت لثم منوت یمن نم ... مریم یم مشن شزاون
دای نم ... منک یگدنز تراقح و مشخ و سرت اب رمع

و منک لح ومت ال کشم منک یم یعس هشیمه و ، متفرگ
لا س تباب ور هبزور متشاد زاین نم ... زاب ور اه هرگ
ات ، مشخبب مدوخ یگدش درط رکفت و یردپ یب اه
داوخب هک دوب نوا زا رت شزرااب نم بلق ... مش DONYAIEمورآ
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... هشب ضیرم و هایس ندیشخبن و مشخ و هدقع اب
لثم منم هک تسین روط نیا ... هشک یم ونم ترفن
مردام دالی و درد فرط و روبص گنس رمع هی وت

و منک لدنه ونوا یاسرت ماوخب من اال و مشاب هدوب
... مشاب شیگدنز نارگن ای مریگب وشماقتنا ماوخب
نم هب وشیدرف تاساسحا و اسرت تقو چیه نیتم
هدرک یعس دش یم هک ییاجنوا ات و هدرکن لقتنم
دامتعا امدآ هب منوتب و مشاب تینما سح زا رپ نم

... منک

یاه هرانک هب لبق زا رت مکحم ار میاه تشگنا
و دنکن داب رب ار متیثیح ناششزرل ات مدرشف تکمین
همه و متفگ یم هک یتاملک اب دشاب هتشادن تافانم
یدرد زا یمک و دنشاب هدنبوک هک مدرک یم ار میعس

ناشدوخ هب ار دندوب هدش هتخیر مناج هب هک
کی هک منک هچ مبلق اب متسناد یمن اما ؛ منادرگرب

ناج تشاد و دوب هداتفا نیمز یور مدوجو زا هشوگ
هب هتفر هتفر شیاه شزرل مدیسرت یم ... داد یم
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زا یراک رگید نم تقو نآ ؛ دوش لقتنم مه میادص
... میوربآ تاجن یارب دمآ یمن رب متسد

ور یتمیق ره هک تسین نیا انیا همه ینعم اما _

یم تخادرپ هجوت و تبحم ندروآ تسد هب یارب
نوا رانک وت لثم ... منکیم لمحت ور یتفخ ره و منک
رضاح اما ، یدیشک یم باذع همه نوا گندلا دوعسم
زا ونوا یدیسرت یم نوچ ، ینک ضارتعا یدوبن

ومبلق مربب رس مدلب نم ، تییاد لوق هب ... یدب تسد
مزا ومسفن تزع داوخب هک ور یلد مرب یم رس ؛

وت ییاج مدرک یم سح یا هظحل هگا نم ... هریگب
زا دعب ، مرادن هبزور صوصخب ، هنوخ نیا یامدآ بلق

هدموا هک یهار نومه زا شلا ح ندش بوخ و شلمع
هک مدرک سح نوچ مدنوم هگا ... متشگ یمرب مدوب
نم هک ، نوا اهنت هن ... داوخ یم ومندنوم اعقاو نوا
ور دوبهب هاگن ... مدید مدوخ هب مه وردارهب هاگن
یاج اجنیا مدرک یم سح دصرد هی هگا نم ... مه
روط نومه ... مدنوم یمن مه هظحل هی ، تسین نم

نم شتیعقاو ... مدنومن اجنیا یهام گرم زا دعب هک
DONYAIE
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... هبرگ نوا ییوهی گرم هشاب وت راک مدزیم سدح

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۳۲_ تراپ #

... یعقاو مه نآ ؛ مدنخب متسناوت هک دوب DONYAIEبیجع
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نوبز یب نوا نتشک دعتسم یلیخ مگرزب اقآ هتبلا -

... دوب

رب شداقتعا و یهام ندید زا دعب وا دب لا ح دای
و یتسوپریز تفلا خم دای و ؛ مداتفا وا یوم تساجن
اب مدوب هدرک فیک ردقچ ... وا تفلا خم اب هبزور مرن
مراد هزاجا دوب هتفگ هبزور یتقو ، شا هرهچ ندید

یا ... دوب هدادن هزاجا شاک یا هک ؛ مراد هگن ار یهام
دوب هدماین رد متشپ ، گرزباقآ یردلق مغر عال شاک
کی ... دنام یم هدنز هراچیب ناویح تقو نآ دیاش

زا یکی نم و دوب هدرک متیامح یگدنز رد راب
. مدوب هداد تسد زا ار میاه هتشاد نیرتزیزع

داوخب هک دوبن ضیرم وت هزادنا سک چیه اما -

یف تال تخبدب نوا رس ور تشاد نم اب هک یتموصخ
... DONYAIEهنک
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نیچ ما ینیب شندرک هاگن عقوم هک دوب راجزنا زا
... دروخ

اپ هب هگنش ملا تشاد یراک مارب ینک یم رکف یلو -

؟ شلتاق لا بند مدرگب و منک

ات مدیرخ نامز ، مدرک هک یثکم اب و ، مداد ناکت رس
، متشاد ندز دایرف هب هک یدیدش زاین منک بوکرس

رد ینایم رد کی تلا ح نآ زا مسفن هکنیا یارب
... دیایب

ات هاگشیامزآ شمدب دوب یفاک ... تشادن هک ادخ هب -

دلب شتقو هب مشدعب ... هدرم یروط هچ هشب مولعم
و منک اپ هب هنوخ نیمه وت یساسا نافوط هی مدوب
یم ً ال ثم شدعب ؟ یچ شدعب اما ... ماوخب وشلتاق
هید و صاصق ؟ وشیناب و ثعاب منک راک یچ متساوخ

سپ وشراک ناوات ماوخ یم مگب دوبن راک رد یا
... DONYAIEمریگب

M
AM

NOE



و هدش عمج هرهچ یور ار مهاگن و مدناخرچ رس
... متخود شترفن رپ یاه مشچ

و زان رمع هی لصاح ، منیب یم نم هک ییوت نیا -

مراب نیا سپ ... یبوچراهچ یب و هفقو یب شزاون
یمن تتامش شزرا یب نوویح هی گرم رس یسک

... درک

: متفگ نم و درک زاب ناهد وا

... یتفگ وتاینتفگ وت ... شونهب االن یونش یم طقف -

یمن توکس ندش موکحم ربارب رد هک متسناد یم
ره ، اج هب ان ای اج هب ندش موکحم نیا حاال ؛ دنک
ار شنابز مکحت اب سپ . دشاب تساوخ یم هک هچ
هب منهج نیا زا میاه فرح ندز زا لبق نم ؛ متسب

ات و نآ زا دعب انئمطم ؛ متفر یمن یرگید منهج چیه
اب نم و دش یم منهج نامه میارب ایند اه DONYAIEتدم
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هک متشاذگ یم غاد یروج ار متسد تشپ ششتآ
رد و دمآ یم مه قشع بانجیلا ع دوخ رگا یتح

... مدرک یمن شرواب ، دز یم وناز مربارب

هن و تسکش هن ، دوب سرت رس زا هن منتفر اجنیا زا -
وت ضیرم نهذ هک یا هگید رامرهز و تفوک چیه
یاج هگید اجنیا نوچ متفر نم ... دوب هدیسر شهب
هنوخ یا هزادنا نوا اجنیا مدیمهف نوچ ... دوبن نم

نوا نیا مدیمهف ... دنوم شوت هشب هک تسین
هک ؛ دوب تخبشوخ شوت هشب هک تسین یا هداونوخ
یمن لا حدب و ضیرم ردقنوا شوت سک چیه ، دوب رگا

ورازآ یب و عافد یب نوویح هی داوخب هک دش
.. هشکب

.

مدوب نئمطم ؛ مدرک هراشا وا یاپ ات رس هب تسد اب
رد هک یشتآ زا مجح نیا یف تال ، شمنازوسب هچ ره

... دش دهاوخن دوب اپ رب DONYAIEمنورد
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مدآ نم و دوبن ندنوم یاج اجنیا نوچ متفر نم -

... مدوبن هدیاف یب و دوخیب یاه هزرابم

... دوش یرو کی ات مدیشک ار مبل

... هکرد لباق یلیخ وت ندوب قطنم یب ؟ ینود یم -

؟ تسین نوتلک وت ملقع تنایفارطا و وت مدنوم اما

مامت هک دوب یموس صخش اهنت نایفارطا زا مروظنم
ار شندروخ ناکت نم و دوب هدرک توکس تدم نیا

هدرکن سح نداد ناکت رس کی هزادنا هب یتح
... مدوب

رکف نیا هب راب هی یتح ! ضیرم رازآدوخ هلبا هخآ -

نیتم و نم هب یچ وت ردام و ردپ ییادج زا هک یدرک
هک هتبلا ؟ ماقتنا یارب مدموا ینک یم رکف هک ، هسریم

تشذگ و شمارآ هنوت یمن وت ضیرم نهذ و بلق
هک یتفرگ دای وت نوچ ... هریذپب و هنک کرد ونم

نییاپ تدوخ اب ور همه و یریگب ماقتنا DONYAIEطقف
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رد نوچ ... متشادن راک نیا هب یزاین نم اما ... یشکب
هب یرتهب زیچ ، مدوب هداد تسد زا هک یزیچ یازا

ور ادخ ؟ هیچ ینود یم یتح ... مدوب هدروآ تسد
ثعاب نوچ ... دوب هدش ادج هبزور زا نیتم هک رکش

... تشاد ور شتقایل هک ینوا غارس هرب نیتم دش
نم هک دوب هدیشکن یتخبدب هبزور دوبن وت نیتم
هدیشک رگا یتح ... منک تخبدب ور وت ردام ماوخب
هب وت ردام نوچ ... مدرک یمن وراک نیا مه دوب
... هدیسرت مادم و تسه تخبدب یفاک هزادنا

و ؛ دوب هظحل نآ رد مزاین نیرتگرزب بآ ناویل کی
... مد نآ رد یندش هدروآرب نیرت لا حم هتبلا

یتقو اما ... اه هنومتفج یاباب هبزور ؟ ینود یم -

و دادبتسا همه نوا منیب یم منک یم هاگن تسرد
همه و شارهاوخ و هبزور زا گرزب اقآ یبلط تردق
هتخاس لعفنم یوج هطلس ات دنچ طقف شنایفارطا
چیه راگنا و ... نشیم رو نوا رو نیا یداب ره اب DONYAIEهک
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رکش ور ادخ نم ... نرادن نوشدوخ زا یرایتخا هوق
یدرم نیتم و نم دش ثعاب ییادج نیا هک منک یم

زا رپ و مکحم و مدق تباث ... میسانشب ودیعس لثم
هو عال هک دوب رابرپ شبلق ردق نوا هک یدرم ... قشع

یارب یعقاو ردپ هی زا رتشیب ، شدوخ یاه هچب رب
... مارب هنومب یدوبمک هراذن و هنک جرخ هناردپ نم

: متخیر رهز و مدز دنخزوپ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

334_ تراپ #DONYAIE
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... وت لثم مشب -و

، روجنر و یمخز زونه ؛ مدوب شیپ یقیاقد زا رت مارآ
... رت مارآ اما

هدش رسیم ندرک رکف ؛ دوب هداتفا باهتلا نآ زا منهذ
نهذ نآ ِلد اب مد نآ رد هک مدرک رکش ار ادخ . دوب
هدرکن رارف افخ رد و هدماین هار هدیجنر و هدرک غاد

، متفر یم شوماخ رگا ؛ متخانش یم ار مدوخ ؛ ما
تتامش هتفگن یاه فرح تباب ار مدوخ ًادعب امتح

، دوبن هیلوا باهتلا نآ زا یربخ هک حاال و مدرک یم
عوضوم نیا هجوتم هزات مه مدوخ راگنا هلمج نیا اب

رما یادتبا رد هک ردقنآ تاقافتا دیاش اعقاو هک DONYAIEمدش
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. دشابن دب ، دناجنر یم ار ام و تسادیپ

هداد شرورپ منهذ رد ار گرزب یارچ کی رمع کی
حاال، و ... رگید و تشرد و زیر لا وس نارازه و ؛ مدوب

یگراچیب و تراقح نازیم هک یا هظحل رد تسرد
ریز هک مدیمهف یم ، مدید یم ار ما ینتان رهاوخ
نیرت صالح ندرک هزم هزم ار اه هناردپ دیعس هیاس

... نم یارب هدوب

گنر منحل ات دش ثعاب ما هظحل نآ گرزب فشک
... دریگب دوخ هب تریح

گرزباقآ و هبزور تسد ریز دوب رارق رگا ... اه اعقاو -

هک ملا حشوخ ، وت لثم مشب لقع یب یا هدقع هی منم
مه وت شاک طقف ... ندش ادج مه زا هبزور و نیتم
نوا لقادح ، یتشادن تیناسنا و فرش و نادجو هگا
مه زا هک ینک رکف نیا هب هک یتشاد لقع یردق
یدایز زیچ نورد زا اعقاو هک یا یگدنز ندیشاپ

یعفن ، هیلا خ وت قارب و یگنر رهاظ هی طقف و DONYAIEهرادن
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... یش مورآ ات هرادن نیتم و نم یارب

و مدرک مخ رس یا هرخسم زرط هب و مدرک شهاگن
: متخادنا باال وربا

نیا هکنیا ندیمهف داوخ یمن یدایز شوه اعقاو و -

... تسین یزوس نهد شآ منینچمه یگدنز

ار دوب هدروآ مناهد هک یفک و مدیشک یقیمع سفن
... دوب نتفر تقو مک مک ... مداد ورف

هن و ، مدوخ هیجوت یارب هن ، متفگ تهب ور انیا من اآل -
مارب یا هرذ نم دروم رد ترکف زرط هکنیا یارب

نیا ... تخوس تارب ملد نوچ متفگ ... هراد تیمها
ای یعقاو ، اراتفر نیا ... هزیچ هی هنوشن طقف تراک
زا رپ وت لا ح ره هب هک ندیم نوشن طقف یعقاو ریغ

... یرادن شمارآ و یدرد و جنر

دنچ طقف میاهوناز مدرک اعد و مدش دنلب میاج DONYAIEزا
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. دنراذگن یلا خ ار متشپ و دننک یگنادرم رگید هقیقد
. دورب هجیگرس و دنوش حضاو اه ریوصت ات مدز کلپ

رگید هک دوبن روط نیا . درک یمن مهاگن شونهب
کی ؛ مدوب ینابصع نامزمه و ، مارآ . مشابن ینابصع
مخ و مدیشک ینیب ... هدنهدرازآ و سونامان بیکرت
نیا مامت هک ار شهاگن و متفرگ ار شا هناچ . مدش

مدوخ یاه مشچ تمس هب ار دوب یرارف تدم
: مدیشک

مشچ ایند همه نک رواب و شاب مورآ ... شاب مورآ --

نیتشاذگ وشمسا امش هک یلا خ وت لبط نیا هب عمط
وتدوخ هدن رجز ردق نیا ... نتخودن مشچ یگدنز

... تخبدب

هناچ ؛ دمآ یمن ششوخ میاه فرح زا هک دوب ملسم
نوریب میاه تشگنا الی زا فاطعنا یب و دنت ار شا

هناچ هظح مال یب راب نیا و فهرابود نم یلو ؛ دیشک
... متفرگ مدرس یاه تشگنا نایم و مدز گنچ ار شا

: متخود مشچ شتابث یب یاه مشچ DONYAIEهب
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تدوخ لا یخ هب ... منونمم یلیخ تزا مبشما تباب -

هک یتفرگ وشیپ تعاس ود یکی یاهفرح ماقتنا
... دوب یزوسلد رس زا و ضرغ یب مانوا همه اقافتا

سپ امتح ، درک یم یزوسلد زاربا نم یارب رگا یسک
... ار شساسحا شدوخ هب مداد یم

چیه تفایرد تیلباق وت هک منک یم کرد من اال -
درد هب طقف وت .. یرادن ور یتبحم و یتسود

... سب و یروخ یم یزوسلد

نایم ار مناج همه هک یدرد مغر عال ؛ مدیدنخ
... درشف یم شتشم

... تدوخ زا رتدب هداونوخ نیا و وت -

. مدیشک نادند ریز مه دعب و مدز سیل ار مبل
ود یکی ات هک متفرگ یم هدیدان ار یهاگن ینیگنس

... دوب میایند همه لبق تعاس

وت نیا زا رتشیب یتشاذن هک منونمم وت زا نم اما -

رت تخس شزا ندموا نوریب هک مرب ورف بآدنگ DONYAIEنیا
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و تدوخ یعقاو هرهچ هک منونمم ... دش یم
مهب وچوپ یگدنز نیا لا پوک و لا ی و تنایفارطا

... یداد نوشن

هناچ مشخ رس زا و ندمت زا رود یمک ، نم راب نیا و
... مدرک باترپ ، هن هک اهر ار شا

و تخسرس و ردلق هک متساوخ یم ، هناحوبذم
. مدیخرچ هنشاپ یور ؛ میایب رظن هب هدروخن تسکش

یادص ... مدرواین مدوخ یو ور هب ؛ تفر جیگ مرس
اه عقوم روج نیا هک تخادنا نینط مشوگ رد روهام

... درک یم میادص « قترس »

... مدرک فقوت ، مدیسر هک وا هب

DONYAIE
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********

ال... صا متراپ یراذگ هرامش و شراگن یادخ ینعی

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

۳۳۵_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



زا جراخ ال ماک ندرک فقوت نیا و ؛ مدرک فقوت
، ملقع باتع مغر عال نوچ ... داتفا قافتا نم رایتخا
ات دوب هتشاذگ شیاه شوگ یور تسد هنارصم مبلق

... ار شدولآ ضیغ یاه باتع دونشن

یهاگن ... شسمتلم و دیماان هاگن ؛ دوب نم هب شهاگن
و تهب لا مک رد هک یهاگن ... نم یادخ هآ ... هک

رد ییاناوت شندیدن رکف هک ؛ شمتساوخ یم ، یروابان
... تشاد ار مندرک هناوید مد

مهاگن رد ار ما هدش عورش حاال زا یگنتلد مناد یمن
مهاگن مدرک ار میعس نم اما ، هن ای داد صیخشت

ار دوب هتسشن مناج هب هک یبضغ هتبلا و لقع گنر
... دشاب هتشاد

... نیمه طقف ؛ مدرک DONYAIEشهاگن
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هتشاد میمصت هکنیا یب مدرک شهاگن توکس رد
یم هچ ره هک ؛ میوگب وا هب یزیچ هاگن اب یتح مشاب

... تساک یم ار هعجاف قمع اهنت ، متفگ

؛ مدوب هتفگ یرتسبش درک نیسح هصق شونهب یارب
؟! وا یارب اما ... دوب مز ال نوچ

؛ مدوخ زا دیماان و مدوب هتسخ نوچ ، مدرک توکس
یاج و مدوب نیرترصقم نم یرآ ... یسکره زا رتشیب
لثم تسرد ؛ مدوب رصقم نم ... دوبن نارگید شنزرس

رگید ین باال راتفرگ هرابود هک یا هدید باالن گرگ
... دوب هدش

هملک کی قی ال یتح نیا زا دعب وا نوچ ، مدرک توکس
... دوبن ، شبطاخم وا و مشاب شا هدنیوگ نم هک

دص رگا یتح ، متفگ یم هچ ره نوچ ، مدرک توکس
یلا ح هک دش یمن مهزاب ، یرتسبش درک نیسح هصق

... تسا هتخیر مناج هب یدرد هچ منک شا

وا اب نوچ ... مهاگن اب مه و نابز اب مه ؛ مدرک DONYAIEتوکس
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یتح هک ردقنآ ؛ مدوب هدیجنر ... رهدلا دبا ات ؛ مدوب رهق
... مهد شناشن ار میروخلد قمع مهاوخن

نوچ دیاش ... ارچ مناد یمن ؛ دوب تام و ردک شهاگن
دیاش . دوش ور شتسد یدوز نیا هب دوبن رارق

... نوچ

هناشن ار مدوخ لا یخ شوخ بلق مه دنخزوپ کی اب
و مدش شیاه یفاب لا یخ یور شیپ عنام و متفرگ

مامت یدج دح هچ ات زیچ همه دنادب ات ؛ ار وا مه
.. نم یارب ؛ هدش

هدش هریت یاه یا هوهق هب ندرک هاگن زا ؛ مدشن ریس
نیمه دوب رارق نم ، دوبن یزیچ مک ؛ شغورف یب و

رد هک یزیچ همه زا مشاب هتشاد مدوخ اب ار هاگن کی
لا ح ره هب یلو ... مدوب هدرک هبرجت وا اب تدم نیا

... متفرگ هاگن ؛ مدنک یم لد DONYAIEدیاب
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نیا ارچ تفگ یم و دش یم ادیپ یکی شاک ... طقف
؛ هدمآ مدرد همه

نآ ؟ مدوب هدرکن هبرجت اشاس اب ار درد همه نیا ارچ
نیرتاهنت متسب یم وا هب لد یتقو هک یتروص رد مه

وا روضح هب ار مدوجو همه و مدوخ یایند رد مدوب
نیمز یور بلق نیرت مارآان مبلق و مدوب هدرک مرگلد
یاه مدآ همه حاال و ... بیرغ و هدیسرت و اهنت ؛ دوب
وت تفگ یم هک توافتم یهاگن و متشاد ار ایند
تتسود هک یناسک همه و ... ار تبلق ؛ یراد ار تدوخ

... یراد ناشتسود و دنراد

بقع هب ور یمدق یتقو دوب شهاگن هب مهاگن زونه
ار مود مدق هکنیا زا لبق ... دنخزوپ نآ رثا و ؛ متفر
هک مدیخرچ و مداد ناکت فسات هب یرس ، مرادرب
چیه هک ییاه مدآ یگدنز زا موش مگ هشیمه یارب
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... دندوب هدربن هفطاع و قشع زا ییوب

هب متسد جنرآ هک مدوب هتشادن رب ار مجنپ مدق زونه
... مدش فقوتم و درک ریگ شناتشگنا

و مدنام شا یدعب تکرح رظتنم ، مدرگرب هکنیا یب
ار شرومخم و شودخم یادص ات دیشک لوط یلیخ

: مدینش

... مینزب فرح -

... ندز فرح ؛ مدرک رکف یمک ، دوب نییاپ هک یرس اب
ره ام ؟ دوب هدنام ندینش و نتفگ یارب یزیچ رگم
رگا یتح ؛ میدوب هدینش و هتفگ ، دوب مز ال هک ار هچ

... میشاب هدوبن رگیدمه میقتسم بطاخم

راب نیرت نارگ مرس هک راگنا ؛ مدرک دنلب رس تخس
ردق نآ . ما هدرک شلمح لا ح هب ات نم هک دشاب ایند
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مرظن هب هک ، مندرگ یور شندرک لمحت دوب تخس
و مناخرچب ندرگ ات دیشک لوط هقیقد کی هب بیرق

تدم مامت وا و ؛ مزودب شهاگن هب ار مهاگن رگید راب
... دوب هدنام مهاگن رظتنم توکس رد و

دماراک ، دمآ رس شراظتنا یتقو و ؛ دوب هدنام رظتنم
هب هک دوب شسمتلم هاگن ، تشاد هک یزیچ نیرت

... دوب هتخود مهاگن

هتخود مه هب هک یهاگن ؛ تشذگ و دوب یرمع دیاش
... میدوب

یم هک ینم ؛ مدوب نم دمآ شدوخ هب رتدوز هک نآ
شیاه مشچ هب و متسیاب اجنیا مه دبا ات رگا متسناد
هاگن ؛ دش دهاوخن عفر زگره وا زا میریگلد ، منک هاگن

... شا هتشادرب من حاال

نایم زونه هک ار مجنرآ ات مدیشک بقع ار ما DONYAIEهناش
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مکحم ؛ درکن اهر . مریگب سپ ار دوب ریسا شناتشگنا
... تفرگ رت

دربب و دشاب زیت و دنت هک مدرک یعس ار ملا ح یب هاگن
هاگن و مجنرآ یور هداتفا هرگ نایم رود کی یتقو ؛

... شمدروآ یم و مدرب یم وا

جک رس ؛ داد یرگید سمتلم هلمج اب ار مهاگن باوج
: درک

... ایتوت منک یم شهاوخ -

زا و وا زا ؛ مدوب هدینش هک دوب ینحل نیرت شسمتلم
... اما ؛ ایند همه

یمک و مداد ناکت ار مدوخ لبق زا رت یدج راب نیا
... مدیشک ار متسد تخس

یلا خ میاهاپ ریز ارچ مدیمهفن و مدیشک ار متسد
نآ ثعاب هک دوبن تخس ردق نآ نامشکمشک ؛ تفر
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دوب یتعاس هک نامه ، مبلق منامگ هب ؛ دوش یردنکس
نیا اب ، دز یم سفن سفن تشاد و هداتفا هشوگ کی
. دوب هداد تسد زا ار یگدنز هب شدیما همه مراک

؛ درک یم میادص قترس هک تشاد قح روهام دیاش
یدعب یاه مدق هب ار مدوب هدروخ هک یا یردنکس
... متفرگ شیپ رد ار نتفر هار و مدز دنویپ
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یاه سفن متشاد مبلق نوچمه مه مدوخ راگنا اما
آال زا جورخ زا لبق تسرد هک مدیشک یم ار مرخآ
و مدوب هدش روک نم مه دیاش ؛ دش کیرات ایند قیچ
.... دوب ندیشک سفن نیع رد ندرم هضراع نیلوا نیا

شمدوب هتشادرب هلپ زا نتفر نییاپ یارب هک میاپ ریز
ندمآ باال عقوم هک دمآ مدای هزات نم ، دش هک یلا خ ،
رد ار هلپ ات ود حاال و مدوب هدرک روبع هلپ ات ود زا

هدش نیمز شقن و هدرک یکی یساوح یب لا مک
... مدوب
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هک دوب رگید یوناز تفج کی ، نم یاهوناز زا لبق
... دوب هدمآ دورف نیمز یور

! ایتوت -

و درد اما ؛ دوب هتفرگ درد میوناز ؛ تخوس یم متسد
یاه مخز همه یور دوب هتخادنا هیاس مبلق شزوس

... مدوجو

؟ یبوخ -

یم ار ما هتسشن کشا هب هاگن دیابن ؛ مدرکن دنلب رس
هک مراد ار یکی مدرک یم رکف هک دوب یمک تدم ؛ دید
... اما ، دوشن مراع شیاه مشچ شیپ ندرک هیرگ زا
کشا هب ؛ دوب نیرت مرحمان وا ایند رخآ ات االن زا اما
... مششوپ یب و نایرع تاساسحا هب ... نم یاه

نداتفا زا لبق هزیرغ رس زا اما ؛ موش دنلب مدرک یعس
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زا ات مدرک شهاگ هیکت یتقو و مدوب هدرب ولج تسد
هک یلد ندیربرس هک مدیمهف هزات ، موش دنلب نیمز
یتحار راک مه یلیخ ، دوب هتفرگ فده ار مسفن تزع
نیا تا یزیچ ، ییاپ ، یتسد تسا نکمم و ؛ تسین

... دنکشب طسو

یمن ؛ دنک مکمک ندش دنلب رد ات ، تفرگ ار میوزاب ریز
شهاگن یوت هتسشن جنر نیا و ار شکمک ... متساوخ

... متساوخ یمن ار

، بش کی رد راب نیمود یارب ، متسد ندیشک بقع اب
میاهاپ یور ییاهنت مدرک یعس و مدرک در ار شکمک
هک ییاپ یور نداتسیا دوب تخس اما . متسیاب

... تشاد میق هب زاین شدوخ

؟ تسا هدند کی نم زا رتمک وا دوب هتفگ یسک هچ و
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ندمآ قئاف رد نم زا رت طلسم و ؛ رت یوق و دوب درم
... شتاساسحا هب

؟ ینک یم یروج نیا ارچ -

تکرح کی رد ، مرانک رد ندش زیخ مین زا دعب و تفگ
... درک مدنلب اج زا و تخادنا مرمک درگ تسد

... دیبسچ مشوگ هب شبل

... ملد اب روج نیا نکن -

زا و اجک دماین مدای اما ؛ دمآ مرظن هب انشآ شا هلمج
... شما هدینش یسک هچ

مه نم شوگ و وا بل زونه ، مداتسیا هک میاپ یور
... دندوب شوغآ

رگید راب ار شیادص ، موش رود ات ، مدروخ هک ناکت
... لبق زا رتزجاع ؛ مدینش

... ملد زیزع . نوماتود اب نکن یروج نیا -DONYAIE
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نآ أل صا ؟ رگم مدرک یم متشاد روج هچ ؟ روج هچ
؟ وا ای مدوب نم ، دوب هدرک یراک هک سک

متشاذگ شتسد یور تسد و مدیشک یقیمع سفن
.... دنک اهر ار مرمک تشادن دصق هک

و نازرل یاه تسد روز ، مدرک تالش هچ ره اما
... دیسرن شا هنادرم یوق یاه تسد هب مدرس

تسد زا مامت نایم هکنیا ؛ متشاد مک ار نیمه طقف
شزرل و یدرس اب دورب مه ملد یوربآ ، میاه هتفر

... متسد

... مزیزع مدیم حیضوت -

هدیمهف ، دیاب هک ار هچ ره ؛ متساوخ یمن حیضوت نم
مه ار هلمج کی نیمه مدوبن رضاح یتح اما ؛ مدوب

ت طقف یزیچ ره نتفگ یاج هب سپ ... مروایب نابز DONYAIEهب
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... مدرک رتشیب ار میاه تشگنا الش

... مزیزع هدب تصرف -

و ، شتسد دنب ندش رت تفس طقف میاه تالش هجیتن
... دوب شا هنیس هب مرمک ندیبسچ

تواضق هدینشن یاوخب هک ینوا زا رت لقاع وت -

... ینک

هناقداص ، یربخ یب رد ؟ رگم دوب هدنام یا هدینشن
... مدوب هدینش ار شیاه فرح نیرت

اهر دصق وا اما ؛ دایز الی قت زا مداتفا سفن سفن هب
، مورب هک اجنیا زا هک ؛ دوب هدیمهف ... تشادن ار مندرک

... ییایتوت هن و ، دوب دهاوخ راک رد یتشگرب هن
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۳۳۷_ تراپ #

نیا . مدرشف کلپ و مدرک مک ار مناتشگنا راشف راچان
هک یمیمصت مغر عال مدوب روبجم ؛ دش یمن روط
بناج زا یم کال دبا ات هک ، دوب شقح و مدوب هتفرگ

... منک زاب بل ، دوشن شبیصن DONYAIEنم
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زا هن ؛ مدیرغ میاه نادند نایم زا و مدرشف نادند
... منک ناهنپ ار میادص شزرل متساوخ یم ... مشخ

... نک ملو -

دشاب تسناوت یم هچ یا هملک ود هلمج نیا هجیتن
و ، مدوب راتفرگ نآ رد هک یسفق ندش رت گنت زج
تخس اب و دوب هدرک مگ هار ما هنیس نایم هک یسفن

؟ دش یم مه رتدب شعاضوا ، وا یاه نتفرگ

تقو هی ... دایم رظن هب هک تسین روط نوا ادخ هب -

؟ یدرگنرب یرب یشن هنووید

، هظحل نآ ؛ لولم ملد و روک مقوذ ... دوب بارخ ملا ح
یم طقف ، متساوخ یمن ندینش و ندز فرح

... رترود و رود ، دوشب هک اجنآ ات ؛ مورب DONYAIEمتساوخ
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! ایتوت -

و هدیسرت ... دوب هدش هف کال ؛ مداد یمن ار شباوج
هتشاذگ مرس یور رس تشپ زا ار شرس ... نارگن

باتش رپ ندش نییاپ و باال ؛ دز یم سفن سفن . دوب
. مدرک یم ساسحا مرمک یور ار شا هنیس

رد امامت ارم ات دوب هدمآ کمک هب مه شرگید تسد
هدازرهاوخ مشچ یولج مه نآ ؛ دریگب شدوخ رصح

هک داد یم نانیمطا وا هب شیپ یا هقیقد ات هک یا
، دیوگ یم هچ ره و دنک یم هچ ره و درادن متسود

نم ی هلیح هب هدولآ یاه تسد ندرک ور یارب
... تسا

... ایتوت ینزن فرشیب یاشاس نوا بوچ اب ونم -

راوید و رد هب ار شدوخ مبلق ؛ دوب هتفرگ ما هیرگ
مشچ یولج ... دوب یفاک ندروخ نیمز اما ؛ دز یم

... مدرک یمن هیرگ مرحمان و DONYAIEریغ
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؟ رتخد ینزن مدازرهاوخ بوچ اب ونم -

هک ... دنوش تسس هک دنتفر یم دنتشاد میاهوناز
وپاکت رتشیب و رتشیب مبلق ... ششوغآ رد ؛ دنزیرب ورف
یمک سامتلا ... دوب هدش مزغم ناماد هب تسد ؛ درک

... تشاد ار ینابرهم و تقر

و مورب تسد زا هکنیا زا لبق . مدرک یم یراک دیاب
یمن ؛ دوب رطخ هحوبحب ... منک راومه ار تشگرب هار
تاملک اب و ، رگید راب ار شا هدش بآرب هشقن متشاذگ
... ددنخب مشیر هب و دنک ایحا رگید قارطمط رپ

... دنزب ملوگ رگید راب متشاذگ یمن

: مدز DONYAIEدایرف
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... نک ملو مگ یم -

یناوخمه یادص یلو ؛ دیزرل هک دنچ ره میادص
نامسآ شمارآ ... ار بش ترچ و .. درک هراپ ار اهرانچ
ییاج زا و تفاکش ار هام یب و هراتس یب و یربا

... تشگرب مدوخ شوگ هب ایرث هب کیدزن

: تفگ رت هدیسرت

تخب دب ونومودره ... نکن ... مرب تنوبرق نکن -

... نکن

هتفر قمر زا منت . متشادن ندش هناوید اب یا هلصاف
و حور الی قت هجیتن رد و یعقاو یانعم هب . دوب

میدعب دایرف اعطق . مدوب هداتفا سفن زا ، ممسج
... مضغب یاباهم یب نتسکش اب دش یم فداصم

، مدرب بقع هب رس راچان . متسب مشچ . مدرک توکس
لولس اب ار لا صیتسا ؛ مداد هیکت شا هنیس هب ، وا هب
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... مدرک یم سح منت لولس هب

دیاش ؛ مشکب قیمع سفن ات ود یکی مدرک یعس
تحار ار ییاهر هار و دیسر یم مزغم هب ژن یسکا
تفرگ یم ناهد هب نابز وا رگ هتبلا ... متفای یم رت
مساوح و منک رکف یمک طقف ، یمک ات تشاذگ یم و
یمن ترپ شا هشیمه زا رترومخم یادص نآ اب ار

... درک

نم یب ... یرایمن تقاط یرب ... یراد تسود ونم وت -

... ملد زیزع هش یم تتخس

و دوب هدرب ورف مشوگ و ندرگ نایم ییاج ار شرس
مونشب نم طقف هک درک یم نایب ژی انت اب ار هملک ره

... دسرن ریغ شوگ هب شیادص دوب بقارم ؛ سب و

زا و دنلب ار مرس طقف ، یا هملک ره یاج هب نم و
یب همه نیا زا و زجع زا ؛ مدیبوک شا هنیس هب تشپ

... یربخ

نم و مراد شتسود دح هچ ات دوب هدیمهف وا روطچ
نیا میتشاد رگم ؟ درادن متسود ردقچ مدوب هدیمهفن
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تدش زا رفن کی دش یم رگم ؟ یتسدرت رد رحبت همه
؟ دوش انیبان دح نیا ات نتشاد تسود

ربخ مدوخ هک مدوب هدرک مگ اجک ار مرعاشم نم
؟ متشادن

🙈🙈🙈
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... نک شلو -

هب ور زا و کیدزن ؛ دوب شونهب دولآ ضغب یادص
... ور

نیلوا شنازرل بل و سیخ مشچ ؛ مدرک زاب مشچ
یب هک ؛ شا ییاد هب دوب هدز لز . مدید هک دوب یزیچ

همزمز و تشاد مشوگ رد رس زونه ، وا هب هجوت
: داد یم رس نتفرن

... تسین وت سوماق وت ییافو یب -DONYAIE
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، شونهب تسد یور تفر ممشچ نم و تفگ یم وا
دنمتردق یاهدعاس یور ، یهجوت یب زا هدروخرَس هک
هدینت راصح نآ تشاد یعس و تسشن شا ییاد

... دنک زاب ار نم رود

هب وا راگنا اما ؛ دوش ریخ ببس هک تساوخ یم ودع
ره روز هک دوب دنمتردق ایند یاه مدآ مامت هزادنا
... دیسر یمن شممصم یاه تسد هب مه نامود

لد و درک ال قت نم زا رتشیب و لبق زا رتشیب شونهب
: دز

... یرادن شتسود یتفگ تدوخ -

باوج و دیسوب ار متایح گر یور تسرد ، ار مندرگ
: درک همزمز نم شوگ یوت تسرد ار وا

مسق تدوخ هب ... مراد تتسود یلیخ ... مراد -

... مراد تتسود

اما ، هن ای دش هسوب نآ هجوتم مه شونهب DONYAIEمتسنادن
M
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NOE



؛ تسشن نم کچوک تشگنا و وا دعاس یور شتشم
یردق هب شکف ... دش هناوید هک دوب هدید دیاش

هدرشف دید دش یم مه تقد یب هک دوب هدش تفس
... مه یور ار شیاه نادند ندش

... هرب راذب نک شلو -

اهنت مه زاب و ... ار میوم راب نیا ؛ دیسوب هرابود وا و
: تفگ نم شوگ یوت

... ایتوت منک یمن تلو -

تکرح یب نم . دیزگن شکک دایص . درک ال قت شونهب
شیاه کشا ریوصت و شونهب ؛ مدوب هدنام زجاع و

... مشوگ نایم شضغب و دایص . دوب ممشچ یولج

راذب ... هشب ور شتسد ماوخ یمن ... ماوخ یمن هگید -

... هرب طقف ... DONYAIEهرب
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ایند درک یم رکف زونه ؛ دز یم فرح وا اب شونهب
اه مدآ نورد رد ولو ، یقافتا ره و دخرچ یم وا لوح

قافتا هک تسوا نتساوخن و تساوخ اب طقف ،
... داتفا دهاوخ

... اما مدوب نم وا بطاخم

تلد وت ... هئور هتقو یلیخ نم شیپ وت تسد -

... هتفر نم هساو

نیا یور دیکات اب دنک تباث تساوخ یم ار زیچ هچ
ماود وا یب هک دیوگب تساوخ یم ال ثم ؟ عوضوم

نم دوب هتفگن شدوخ رگم ؟ هچ هک بخ ؟ مروآ یمن
؟ ار ملد ندیرب رس مدلب

... شاب هتشادن شتسود ... دنبن لد شهب ... هرب راذب -

... درک یم سامتلا

... مراد ادخ هب ... مراد تتسود -

رگید روج کی شغاد یاه سفن و روج کی شتاملک
... دندرک یم یزاب مناور اب DONYAIEدنتشاد
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... وشن شا یزاب نیا راتفرگ -

... مدش تراتفرگ -

وشن شامرودلوب مرودلوا و املیف نیا راتفرگ -

یم شیپ اپ اب ، هنز یم تسپ تسد اب ... دایص
... هشک

... ایتوت مدش تامشچ راتفرگ -

ششوغآ رد ار مدوخ . دش تسس میاهوناز هرخ باال
یب و دوخ یب الی قت زا مه ؛ مدوب هدیرب . مدرک اهر

یب بلق ؛ ممهفن نابز بلق رس یوت ندز زا مه ... رمث
کی اه هلمج نآ زا مادک ره ندینش اب هک یا هبنج

... دوب هدرک مگ ار شبُر و َبر رود

هیکت نامه دش شنت ؛ دندش رت تفس شیاه تسد
شناتشگنا شزاون ... یوش راوآ دراذگ یمن هک یهاگ
شتآ هروک شناتسد ؛ مدرک سح میولهپ یور ار

... DONYAIEدندوب
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... یروط نیا تدوخ و نم اب نکن ... مزیزع مناج -

هک دوب تقیقح کی نیا اما ؛ مزیربورف تشاذگن
... دوب هتشذگ رس زا بآ ؛ ششیپ دنامن میارب ییوربآ

لا ح ره هب ... بجو دص هچ بجو کی هچ حاال
تسد دح هچ ات هک دوب هتفگ شدوخ شیپ یا هقیقد
رهم اهوناز نیا یتسس راذگب ... تسور ششیپ ملد

یم نم ادعب ... شتسرد شناد رب دشاب یدییات
هگن ار میوربآ دوب هتسناوتن هک ینم ؛ نم و متسناد

... دراد

... شاب هتشادن شتسود -

زا ار وا یاه تسد ات درک یم تالش شدوجو مامت اب
یدرد زا دهد تاجن ار شدوخ و ؛ دنک زاب نم نت رود

... دوب هتسشن شناج هب هک

: درک سامتلا هیرگ اب و رگید DONYAIEراب
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... هدزدب وتپاق راذن ... هنزب تلوگ هیقب لثم راذن -

هلا س جنپ هچب رتخد نامه یعقاو مسجت اقیقد حاال
اج نارود نامه رد مدوب هدز سدح هک دوب یا

... هدنام

تشاد هک یدرم تسد زا ؛ منک هیرگ دیاب مدوب هدنام
ای ، درک یم هفخ شا هدیسرت شوغآ نایم ار محور

حور و بلق شحوت و مهوت همه نیا هب ؛ مدنخب
یا هرخسم تیعضو زا مروخب صرح ای ... مرهاوخ
یم هف کال دیاب مه دیاش ... مدوب راتفرگ نآ رد هک
نایم وا هک یا هدیسرت و قیمع یاه سفن زا مدوب
یم نوگرگد ار ملا ح و دیشک یم میاهوم و ندرگ

... درک

نیا یدرم دراذگب هک ینز ؛ مدوبن نیا نم هک ادخ هب
اب مه و شیاه تسد اب مه ؛ ددنبب وا رب ار هار روط

حا و مدوب هدرک تداع نآ هب هک یروط قشاع راوطا
DONYAIE
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یارب روط نیا ینز و ، دوبن نکمم ناشندرک رواب ال
، چوپ و نیغورد دنچره ، شا یگدنز هناقشاع ناتساد

... دنک فیلکت نییعت

***********

... هام دیهام ؛ دیزیزع ییییییییییییلیخ مگب متساوخ
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رب شتسد زا هک یراک اهنت ؛ درک هیرگ رتدنلب شونهب
و تسناد یم هک دوب یهار اهنت نیا و ... دمآ یم
زا هک هچنآ ره هب ندیزای تسد یارب دوب هتخانش

... تشذگ یم شهاتوک نهذ

... شاب هتشادن شتسود -

... مراد -

... دیشک توس مشوگ

... مراد شتسود -

مشخ و ... دیزرل هک ییادص اب ؛ دز دایرف راب نیا
... درک یم لقتنم هک دوب یسح نیرتزراب

... مراد شتسود ... یتنعل مراد _DONYAIE
M
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یم ارم ارچ مناد یمن اما ؛ دوب یعوبطم هلمج
... ار مبلق و حور و شوگ ... ار مناج همه ... درزآ

، درتسگ اضف رب ار شا هرطیس توکس نانچ یتاظحل
تسا ناگدرم یایند ، غاب نیا هک تساه لا س راگنا هک
گرزب سب ینافوط شیپ یا هظحل ات هک راگنا هن و

... دوب اپ رب اجنیا

هب هنایشحو نم بلق ؛ میدوب هداتفا سفن زا هس ره
هب یدازآ یاوه ییوگ ؛ دوب هداتفا ما هنیس ناج

و ناوختسا و تسوپ تشاد دصق و دوب هدز شرس
هسفق ... دردب ار ، دندوب هدرک شا هطاحا هک یتشوگ

هچ اب هک هک مدید یم مشچ هب مه ار شونهب هنیس
ت هک یتروص رد ؛ دروخ یم ناکت یروآ ماسرس باتش

سفن سفن زا مجح نیا اب بسانتم شی ال قت و الش
یم مه ار وا یاه ندز سفن دنت یادص ... دوبن ندز

و ؛ دوب نایرج رد مشوگ رانک ییاج زونه هک DONYAIEمدینش
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یم شتآ هب ار مندرگ و شوگ تسوپ هک ناشمرُه
لکش هب مرمک سپ رد شا هنیس زونه ... دیشک

... دش یم نییاپ و باال یسوملم

... شونهب هسب -

؟ دوب ضغب

؟ نم یاه شوگ یوت ای ، وا یادص نایم

... نک سب یتسرپ یم یک ره هب ور وت -

یاه شوگ هن ، دوب شدوخ یادص ِنآ ضغب نآ ؛ هن
... نم

... ملدزیزع مدش هتسخ هگید نم -

راصح نآ رگید شیاه تسد و تشاد زجع شیادص
هب هن اما ، دندوب نم رود زونه ؛ دندوبن تخس و تفس

راب نیا اما ... مروخب ناکت دنراذگن هک تدش نآ
ندروخ ناکت تبقر و ناوت هک دندوب نم یاهاپ

یاپ دوب هدرک ریگ نیمز شیادص ضغب ؛ دنتشادن
DONYAIE
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... ار منتفر

... مدیرب هگید نم -

... دمآ نییاپ یمک و دش رت لش شتسد

مورآ وت هک منکب دیاب راک یچ هگید منود یمن -

... یش

ات دوب مز ال یمک راشف ؛ متشاذگ شدعاس یور تسد
... دماین منتفر اما ؛ مدیشک رانک ار منت ... موش اهر

هتشاد کش تنایفارطا و تدوخ هب مک ... هسب -

... نزب اپ و تسد مک ... شاب

و نحل ؛ دوب هدرک مخ هناش تمس هب ار شرس
... قمر یب و هتسخ ... دوب هتسخ شهاگن

هب ور یمدق ، مدرک یم ناشیاشامت هک روط نامه
هچ ناشنیب تشادن یطبر نم هب ؛ متشادرب بقع

رب دیاب ار ناشتسد هب هدش همعط ِنم نیا ... DONYAIEهتشذگ
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... متفر یم و متشاد یم

... اما

هدشن ریگاج نیمز یور لماک مبقع هب ور مدق زونه
... دش شیاه تشگنا راتفرگ متسد چم هک دوب

... یگف کال و مشخ رس زا ؛ متسب مشچ

مشچ هب ؛ دوب نم هب شهاگن ؛ مدرک زاب هک مشچ
... روط هدرم ردام و هدیمخ ندرگ نامه اب ... میاه

... اسیاو مسق تردام هب ور وت ... ایتوت اسیاو -

: مدز دایرف

... هدن مسق نیتم هب ونم -

... ایند مسق نیرت هعونمم ... دوب نیرت سدقم نیتم
... ایند و نید زا رتارف

: دز دایرف مدوخ زا رتدنلب

؟ ینومب هک منک یطلغ هچ سپ -

همیمض مه دنخزوپ کی ؛ مدرک مخ رس شدوخ لثم
DONYAIE
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... شا

: متفگ لبق زا توافتم ال ماک ییادص نت اب

... منوم یمن هک ینود یم -

کی هلصاف بال اال متحا ات دوب هدرک زاب هک یناهد
روط نامه ، هلمج نیا اب ، متروص یوت دبوکب باوج

... دیوگب یزیچ هکنیا یب ؛ دنام زاب

... لبق زا رتشیب ؛ تسشن شهاگن یوت سأی هک مدید
میاه مشچ ؛ درک هاگن توکس رد . تسب ار شناهد

... ار

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

340_ تراپ #DONYAIE
M

AM
NOE



: داد ناکت رس ، ین ال وط یتاظحل زا دعب و

... منود یم -

روط نامه ... دُشکب ؛ دشاب محر یب مهاگن مدرک یعس
... مدندوب هتشک شیپ یقیاقد هک

: متفگ درس و مداد ناکت ار متسد چم

... نک ملو سپ -

... درکن لو

... ورب ، یتساوخ مزاب هگا شدعب ونشب ومافرح لقا -ال

... مدینش دوب مز ال هک یچ ره -DONYAIE
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... مدیرغ میاه نادند نایم زا

: درک جک ندرگ هراچیب و هرابود

ینک یم رکف هک روط نوا زیچ چیه نک رواب -

... تسین

هب ... مدنام یمن ؛ متفگن یزیچ و ، مداد ناکت رس
... مدوب هتسکش نکمم وحن نیرتدب

تبلق اب تقو چیه ... ایتوت یتسین رکف یب وت -

... تزا منک یم شهاوخ ... یتفرگن میمصت

وت و ؛ ینک یم هابتشا " میوگب ات دشن زاب مناهد
هدربن هرهب ملقع زا زگره نم هک ینیا هناشن نیرتزراب
هتسکش و ناریو یردق نآ ." میاه یریگ میمصت رد ما

... دهاوخن ندرک هلگ و ندز فرح ملد یتح هک مدوب
... مدرک رارکت شیارب ار " نک ملو " درو شیاج هب
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: داد ناکت رس

... منک یمن -

؛ درک یم دادیب شیاه مشچ رد یدیماان اما ؛ تفگ
ال قت و اه یبات یب مامت رخآ هک تسناد یم بوخ

... دش دهاوخ متخ منتفر هب شیاه

؟ هن هگم دوب غورد -

... درک ملع دق نامنایم هک دوب شونهب یادص مه زاب

: دیسرپ و تفر شِیپ دایص ساوح و هاگن

؟ ملدزیزع یچ -

رواب همه راگنا ؛ مدیمهف یمن ار شندز فرح نحل نیا
هن ، دنتسه ور هب ور هچب رتخد کی اب هک دندوب هدرک

... شا یگدنز راهچ ههد هناتسآ رد ینز

منامگ هب و ؛ دوب دایص یاه مشچ هب شونهب DONYAIEهاگن
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... رگید ییایند رد شدوخ

وراک نوا دوعسم اب مدوخ رطاخ هب هک یتفگ غورد -

... یدرک

... تسشن منهذ یوت و دمآ ؟" راک هچ " لا وس

: تفگ روابان و داد ناکت رس

هگم ... یتسین شقشاع یتفگ غورد هک روط نومه -

؟ هن

زا دش یم هک دوب یسح نیرتزراب ؛ یگراچیب و
یتقو ، هف کال و دوب قمر یب ... دناوخ دایص تروص

: تسب مشچ و دیشک شبل یور نابز

منکب وراک نوا متسنوت یم یک رطاخ هب نم وت زج -

؟

دای ارم . دیخرچ نم تمس شونهب ههبش رپ هاگن
؛ تخادنا یم کانسرت رنا ژ یاه ملیف ِناگدش DONYAIEریخست
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نم ات تشاد مک گنر زمرق کمدرم تفج کی طقف
... هدرک شریخست اه یدیلپ بابرا هک منک نیقی

: درک هراشا نم هب رس اب

... نیا -

مشچ نایم لا وحا نیا اعطق و ؛ بارخ و دوب روابان
... دشاب ادا تسناوت یمن رگید شیاه

یداتسرف ور هرتخد نوا یضوع نیا رطاخ هب -

... شغارس

... تشاذگ بقع یمدق

... دوب نیا لا بند شمشچ نوچ -

مهاگن و مدنادرگرب رس . درک یم تبحص نم دروم رد
هب ور ار شتروص و هتسب مشچ ؛ مداد دایص هب ار

... دوب هتفرگ نامسآ

ربخ و نم دزمان ندرگ یتخادنا ور اریصقت همه وت -

... هنک یم اراک یچ هرایتپ نیا DONYAIEیتشادن
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هب شونهب هراشا تشگنا زونه ؛ متفرگ دایص زا هاگن
اما ، زیر یشزرل ریگرد شدوجو همه و دوب نم تمس

مدوب هدناوخ رخ شوگ یوت نیسای ؛ دوب سوسحم
... ارهاظ

... یسرب نیا هب تدوخ هک یدرک تخبدب ونم وت -

: درک یهاتوک کیرتسیه هدنخ

هک یدرک یم رس هب تسد ونم یتشاد تدم مامت -

... یسرب تلا ح و قشع هب تدوخ

نادند نایم زا ، زیت و هدیشک ار " شونهب " دایص
... درک ادص شیاه

ای یا هبناج ود سوساج هی وت ؟ مگ یم غورد ؟ هیچ -

؟ یچ
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رد ییانج یارجام کی زا رس ، میدنام یم رگید یمک
... رشب نیا دوبن بوخ شلا ح اال... متحا میدروآ یم

وت دوبن یا هشحاف ؛ تشادن ور وت تقایل درمان نوا -

وت ... هشاب هدروخن درم نوا هب شرذگ هک رهش نیا
ینارگن و هغدغد نیرخآ هک ؟ یتساوخ یم ونیا

مدرک یراک ره نم ؟ یراد شتسود هک یشاب یمدآ
، مدرکن میراک هک دنچ ره ؛ مزیزع دوب تدوخ یارب

... مدروآ کردم تارب DONYAIEطقف
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: دز غیج

... وگن غورد -

تشگنا و دوب هتفرگ تروص یولج ار شیاه تسد
نآ ، دندوب کشخ بوچ هکت ات دنچ هک راگنا شیاه
یاه لولس کت کت یور ؛ دوب ناشیور راشف هک ردق

رد اال متحا هک دوب ینوخ یخرس هب شتروص ... شنت
... تشاد نایرج شنت مامت

: دز غیج لبق زا رت شفنب و رتدنلب

... وگن غورد نم هب ... وگن غورد ... هسب -

بقع یمدق نم و تفر شتمس هب مدق کی دایص
... هدرک اهر ار متسد یک مدوب هدیمهفن ؛ متشاذگ

... دشکب شوغآ رد ار وا ات درک زاب تسد

... مورآ ... ملدزیزع شاب مورآ -

... نزن نم هب تسد -

، میدوب هداتسیا نامدوخ هک ییاج هلصاف هب DONYAIEیهاگن
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چیه و دش یم رتدنلب هظحل ره شیادص ؛ متخادنا
عمج اجنیا هناخ یلا ها همه رگید یتاظحل دوبن دیعب

... دنوش

بارخ اعقاو شونهب لا ح مرظن هب . دوب یداح عاضوا
هناخ نیا رد نم راک ... تشادن یطبر نم هب اما ؛ دمآ

... دوب مامت

... یدز شلوگ و شغارس یداتسرف وت ور هکینز نوا -

... دوبن یراک تفاثک لها تقو چیه نوا هنرگو

دروم رد تشاد ؛ دز گنز مشوگ نایم رد " یدز شلوگ "

و یس ِغلا ب درم کی ؛ دوعسم ؟ دز یم فرح یسک هچ
؟" شنامام یلوگوگ هچب رسپ ای ، هلا س یدنا

... متشادرب بقع هب ور یرگید مدق

و رارق یب یوا هجوت ات دوب یفاک مدق کی نیمه و
هراب کی هب شیاه کشا و دوش نم بلج لا ح DONYAIEهتفشآ
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نایم یگراچیب نآ یاج دنیشنب مشخ و دنیایب دنب
... شیاه مشچ

دنت نابز شدعب ؛ دوب هاتوک هظحل دنچ اهنت شتوکس
: داد رارق فده دروم ارم شزیت و

همه و یدموا هطیلس یوت ... هئوت ریصقت شمه -

... یتفرگ مزا ومزیچ

: تشاذگ ولج هب ور یمدق

... یتفرگ مزا ودوعسم وت -

؛ متشاد ییاناوت هرجنح . مهدب ار شباوج هک دش یم
و ؛ دیآ قئاف شیاه غیج یادص رب دناوتب هک ردق نآ
اب ار وا دنتسناوت یم هک یتاملک زا دوب رپ متاغل هریاد
و فراعتمان هملک کی یتح هکنیا یب ، دننک یکی کاخ

... اما ، منک هدافتسا مدوخ ناش زا رود

هراچیب یتح ؛ دوب یکی کاخ اب مه شی حاال نیمه وا
... کاخ زا DONYAIEرت
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... یتفرگ مزا ومزیچ همه وت -

... مدیخرچ و تخوس ملد

... تمشک یم -

ار یدعب یاه مدق ... مدیخرچ و مداد ناکت رس
نم مدوبن نئمطم یلیخ رگید هک یلا ح رد ؛ متشادرب

... متسه یعقاو هدروخ تسکش

... نک ملو -

... ایتوت -

... متشگرب ؛ مدینش نامزمه ار ود ره یادص

ات دوب تالش رد دایص یاه تسد نایم شونهب
عمق و علق و دسرب نم هب اال متحا و دناهرب ار شدوخ

... ارم دنک

شیاه مشچ اب و لر تنک ار وا شیاه تسد اب دایص
... درک یم سامتلا DONYAIEارم
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تمشک یم مدوخ یاتسد اب مدوخ ... تمشک یم -

... زاب هقح ِیضوع

: درک دایص هب ور

یم ... یشتسدمه مأوت ... یضوع نک ملو ... نک ملو -

... مشک یم ونوتود ره ... مشک

؛ مدرک هاگن ار نوخمه ود نآ الی قت و مداتسیا یتخل
تسد و شوغآ رد ار وا دایص و دز یم هجز شونهب
یعس و درشف یم دوخ یاه تسد نایم ار شیاه

هب هتخیسگراسفا ِشونهب ِندز بیسآ عنام درک یم
... دوب یراب تقر هنحص ... دوش ناشودره

هتفشآ نآ نایم هک ییایتوت نیرخآ و ؛ مدیخرچ
... متفرگ هدینشن ار دمآ نوریب دایص نابز زا یلا وحا

هرابود هک مدوب هدزن رود لماک ار نامتخاس زونه
DONYAIE
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مدق اب هک یرس همیسآ دوبهب ندید اب ؛ مدش فقوتم
... دمآ یم متمس هبدنلب یاه

؟ ایتوت -

... ایند یاه مدآ همه زا و .. مه وا زا ؛ مدوب ریگلد

؟ هدش یچ -

دنتسه وگ غورد ایند یاه مدآ همه مدرک یم سح
... دنا هدرک یزاب شقن میارب و

... درک هاگن متوکس هب کوکشم

؟ هبوخ تلا ح ؟ یدوب وت ... مدینش غیج یادص -

همه نیا دوب نکمم اعقاو ؛ مدرک ظفح ار متوکس
؟ دشاب غورد ینارگن

؟ یدز غیج وت ؟ هبوخ تلا ح ... رتخد مأوت اب -

زاب مهار ات متشادرب تسار هب یمدق . مداد ناکت رس
... دوش

یم هراپ هکیت ودایص االن ... نک عمج وترهاوخ ورب -DONYAIE
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... هنک

؟ یچ -

شرانک زا و مدز وا هب هنت کی ، یباوج ره یاج هب
شیاه نتفگ " ایتوت ، ایتوت " هب هکنیا یب ؛ متشذگ

... منک هجوت

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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متروص ، دیشک ندرگ لخاد هب دیعس و ، دش زاب هک رد
هک یدرد هظحل هب هظحل یروآدای زا ؛ زونه دوب سیخ

... مدوب هدیشک بش نآ

کشا ندرک کاپ و ، متروص شزاون زا تسد نیتم
تسب ار رد ... قاتا لخاد ار شنت دیعس ؛ دیشک میاه

نایم ار شیاه تسد . داد نآ هب ار شا هیکت و
و داد هیکت رد هب رس . تشاذگ شرمک و رد هریگتسد
و نم ؛ تسشن ام یاشامت هب هدز من ییاه مشچ اب

... شا هداوناخ ... نیتم

. درک یم هرود ار نیتم و ارم نایم رد کی شهاگن
: مدرک شیادص . دیزرل ما هناچ . دش قاط متقاط

... دیعس -

... دیزرل یم مه DONYAIEمیادص
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راب هی و هدرگرب هشیم متفگ یم مدوخ اب شمه -

؟ هنک مادص هگید

هب اعطق اه مدآ نیا ؛ تشاد بت و دوب مب شیادص
... دندوب هدیشک باذع مدوخ هزادنا

؟ یدوب ... اجک -کـ...

... ارچ قه قه اما ؛ مدرک یمن هیرگ

... مدموا ... مزیزع مدموا -

شیاهوزاب نایم . دیکچ شکشا . مدرک زاب تسد
ما ینیب شنیریش و یگشیمه رطع یوب . درک مسبح
قح ملد . تسشن میاهوم یور شا هسوب . درک رپ ار
اب راب نیا ؛ دشاب یندشن مامت شضغب هک تشاد

هب منت ، مدوب هدرک هبرجت اشاس اب هک هچنآ یروآدای
هدرک هبرجت ار یهانپ یب و ییاهنت ردقچ . تسشن زرل
زا زونه ... نایاپ یب ِبارطضا و سرت ردقچ ؛ مدوب

هب منت و تفرگ یم باال مبلق یاه شپت شا یروآدای
... تسشن یم زرل و DONYAIEبت
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... دیعس یدوبن -

هدیجنر اما ؛ تسا هناراکبلط منحل هک متشاد ربخ
هدرک وزرآ ار وا . دوب هدمآ ممشچ هب شندوبن ... مدوب
... دوب هتخیر مناج هب سرت اشاس هک راب ره ؛ مدوب
ادیپ ار شتصرف هزات ؛ مدروآ یم باال ار میاه سرت

... مدوب هدرک

... مدموا ... مزیزع مدموا -

... مدرک یلا خ شا هنیس نایم ار میاه هجز

... دیعس مدیسرت یلیخ -

رت کیدزن شا هنیس هب ارم ، دوب مرس یور هک یتسد
... درک

... دیرخ ناج هب ار میاه ندش سول

ره ... مدیسرت یلخ منم ... مرب تنوبرق منود یم -DONYAIE
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... اباب تشذگ تشحو و سرت اب مبش

... دز ونم ... درک متیذا یلیخ -

دوب هدرک مرت ساسح خلت یاه هرطاخ ندرک هرود
ندید اب تشاد یلیلد هچ هنرگو ... رت هدز ضغب ؛ ایوگ
یبات یب یانب و مزیرب مه هب روط نیا هراب کی هب ، وا

؟ مراذگب

... هک مریمب ... مریمب -

شیاه هناش شزرل ... هنادرم و دنلب ؛ تسکش شضغب
... مدرک یم سح ار

مدوخ زج یسک لا ح هک مدوبن یلا ح رد نم اما
... دشاب مهم میارب

... دیعس مسرت یم -

شزاون ار میاهوم . دوب هتفرگ رب رد تخس ار مرمک
... درک DONYAIEیم
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... سرتن هگید ... مزیزع ییام شیپ -

یم وشباوخ شمه ... مباوخب منوت یمن ... مسرت یم -

... منیب

رد نم اما ؛ دوب هدید مشچ هب نیتم ار اه نیا
شندرزآ دوب متس ؛ مدوب هدزن فرح وا یارب شدروم

... نیا زا شیب

... رت تقاط رپ ؛ دوب درم دیعس اما

... مدش یم شزاون نانچمه

... یشیم بوخ دوز ... هگید ندش مومت -

ملا گنچ نایم شنهاریپ اما ؛ شنت زا متفرگ هلصاف
هنیس هب ، وا نهاریپ زا رپ یاه تشم نامه اب و دنام

: هک دایرف و ؛ مدز هبرض شا

؟ یمهف یم ... داتعم ... دیعس مدش داتعم نم -

دیدش یا هیرگ و قازب زا رپ یناهد و دنلب ییادص DONYAIEاب
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... ار نیا متفگ ال ویه کی هب هیبش یا هفایق اال متحا و
نیا ندیشک کدی زا ؛ مدیسرت یم دایتعا وید زا

یمن رب شسپ زا رگا ... ما یناشیپ یور رب بسچرب
؟ مدنام یم هابت رگا ؟ هچ مدمآ

؛ تشاذگ مرس یور تسد ؛ دیشک هنیس هب هرابود ارم
یم درد و دز یم ضبن هک اج نامه ... ما هقیقش یور

.... درک

مریمب ... ونم نوزوسن ، هبابک ملد ... مچب ممهف یم -

... مدوبن هک تریغ یب نم

ندید هب متشاد زاین ؛ متفرگ هلصاف هرابود
... شیاه مشچ نایم نانیمطا ندید هب ... شتروص

... دوب تردق سنج زا هک ینانیمطا

؟ منک راک یچ منومب داتعم هگا ؟ یچ منوتن هگا -

. درک مهاوخ کرت دوب هتفگ ؛ مناوت یم دوب هتفگ نیتم
ره ، شیاه یرادلد و ، داد یم وا هک ینانیمطا DONYAIEاما
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دندوب هناردام همه اتیاهن ، ممصم و یعقاو مه ردقچ
و ردتقم یسک متشاد زاین ... دیما و رهم سنج زا و

... دش دنهاوخ مامت اهزور نیا هک دیوگب نئمطم

هاگن نآ زا یکی و درشف ار ما هتفوک زونه یاهوزاب
شیاه هاگن ؛ تخود میاه مشچ هب ار شردان یاه

ار وا هک دش یم رتمک . دنخبل و دنتشاد رهم هشیمه
یاه تلا ح نآ زا یکی نیا ... دید تلا ح ود نیا زا رود

... دوب ردان

... دوب تشرد شمخا

و یشاب هتساوخ وت هک هدوب ایند وت راک مودک -

؟ یدب شماجنا یشاب هتسنوتن

: مدیلا ن

بوخ ملا ح ... هنک یم درد مندب ... دیعس هراد درد -

... تسین

تساوخ یم ملد یهاگ منهذ یاه هت هت نآ DONYAIEشتسار
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یمک یپ مورب و زیچ همه هزوک و هساک ریز منزب
یب و یلا یخ یب و شوخ لا ح نآ زا یمک ؛ یگئشن
... مدوب هدرک شا هبرجت اشاس فطل هب هک یربخ

شمشچ هشوگ زا یکشا و دش مرن شهاگن
... دیشوج

شینعم نیا اما ... منود یم ... مبلق زیزع منود یم -

درد نیا ای ... ینوت یمن وت هک تسین نیا
... هیگشیمه

دیاب منود یمن ... مشاب یروط نیا ماوخ یمن نم -

... مجیگ نم ... تسین بوخ ملا ح ... منک راک یچ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: تفرگ باق ار متروص و درک اهر ار میوزاب

... ازور نیا نشیم مومت -

رپ و مکحم هاگن ؛ دنادرگ میاه مشچ نایم ار شهاگن
... ار شا هدارا

یم وتسر ... نرب یم وتتقاط ... نتخس ؟ نیبب -

... نتسین راگدنوم اما ... ننک یم تتیذا ... نشک
نوشزا در هی هشیمه ات دیاش هتسرد ... نشیم مومت
ننک یم ترت یوق اما ، هنومب تبلق و حور یور

هب و ... تتردق هب ... مراد نامیا وت هب نم ... مرتخد
تزا اهراب و داد مهب راب هی ور وت هک ییادخ نوا
... هنکیم نومکمک نوا ... مزیزع درک تبقارم

یعقاو اما نیگمنغ دنخبل دعب و ؛ درک یهاتوک ثکم
: دیشاپ میور هب ار DONYAIEشا
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ره و تسه دیما رازه ارم " یناهبهب وناب لوق هب -

..."* ییوت رازه

رتشیب ؛ دوب مناتشگنا نایم زونه شنهاریپ
هب مه ؛ دوبن یوق وا هزادنا هب نم نامیا ... شمدرشف

... ادخ هب مه و مدوخ

؟ هن هگم ینوم یم مشیپ وت -

وا هب ؛ متشاد زاین ادخ زا رتشیب وا هب دمآ مرظن هب
ات ، ادخ ی هداد شدوخ لوق هب ؛ دوب ادخ هداتسرف هک

زگره ار ادخ نم ... دشاب مهاگ هیکت اه یتخس رد
ینابرهم و ادخ زا یا هناشن اعطق وا اما ؛ مدوب هدیدن

ال ییاهزور نینچ یارب اعطق ار وا ادخ ... دوب شیاه
... دوب هتشون متشونرس الی هب

... اه لا س نیا همه زا رت نابرهم ؛ دوب نابرهم شهاگن
دوب نامیا دیاش ؛ دوب شهاگن نورد یرگید زیچ اما

هتخادنا شنامشچ هب قرب روط نیا هک یزیچ نآ
هب هک نامه ؛ دز یم مد نآ زا هک ینامیا نامه ... دوب

... تشاد ، دوب هداد وا هب ارم هک ییادخ و DONYAIEنم
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مکحم و قیمع هسوب کی هب یهتنم شراد شک هاگن
مشوگ یوت و دیشک نت هب ار منت ؛ دش میناشیپ یور

: درک اوجن

... منوم یم هک ینود یم بوخ تدوخ ... منوم یم -

منیا زا رت تخس یازور ام ... منت هراپ ... یمرتخد وت
نیا ... میایبرب شسپ زا مدیم لوق تهب ... میتشاد

مه رانک ونومبلق و حور ام ؛ هیمسج درد هی طقف هک
... میدرک نومرد

یتخس زا هظحل هب هظحل وا ؛ دندوبن رعش اه نیا
... دوب مردپ وا ؛ دوب هدرک یروبص نم اب ارم یاه

ات داد یم مناما ضغب و متشاد ار شناوت شاک اما
ره زا رتشیب درد راب نیا ؛ ینک یم هابتشا : میوگب

متسناوت یم شاک ... هدز محور هب یرگید تقو
کاچ کاچ مبلق و ما هدروخ مخز اج رازه زا میوگب
ار مناج شندز هنیپ و هلصو مسرت یم و تسا

... DONYAIEدریگب
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ب هب دوب هداد هیکت و هتسشن مرانک وا ، دعب یتعاس
هناش یور رس نم و تخت هدمآ باال هاگ هیکت و تشلا
زا و میدوب هدرک توکس ود ره . مدوب هتشاذگ شا
ار نامسآ شیم و گرگ ، دوب زاب رخآ ات هک یا هرجنپ
زا هدنام اج هب یاه قه قه نم . میدرک یم اشامت
یم یلا خ شا هناش یور ار میاه سرت و اه هیرگ
طبر یب و طبر اب هلمج نارازه هک یلا ح رد ؛ مدرک

... مدوب هدشن یلا خ و مدوب هتفگ

تحارتسا یمک و دریگب شود ات دوب هتفر نیتم
.... دنک

دایب یراذ یمن ارچ ... یتوت هتبات یب یلیخ تردپ -

؟ تتنیبب

مدرک یم کرد ... رارف نیا یارب متشاد لیلد نارازه
یم ؛ هتساوخن ار اه قافتا نیا زا مادک چیه وا هک
اما ، تسین ناشمادک چیه میقتسم رصقم مدیمهف
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، وا هدش تیبرت ، دوب وا رتخد شونهب هک نیمه
دوخ ملد دش یم ثعاب ... وا یاه یراک مک لصاح
هک متسناد یم ... دریگب وا زا رایتخا یب و دوخ هب

حا اما ؛ مبلق ندش قیقر یارب مراد مز ال یدایز نامز
یطبر نیرتکچوک هک یسک ره زا حاال نم ... هن ال...
... مدوب نازیرگ ، تشاد دییوناراپ هناوید نآ هب

... تسین بوخ شزور و لا ح ... هتنارگن یلیخ -

هدرک هلد کی لد راگنا وا و درک ادیپ شک متوکس
... دنک هنسح ار هبزور و نم هطبار ات دوب

ال هنیبب ور وت دایب راذب ... هدرک یشکدوخ شونهب -

... هدنوم هراوآ ... هشب تحار شلا یخ وت زا لقا

... منیگمغ هن و درک ما هکوش هن ربخ نیا ندینش
هب ، مدوب هدید وا زا هک ییاهزیچ هب هجوت اب یتح
سح نتخیگنارب یارب شراک نیا هک مدرک رکف نیا

ندرپس یشومارف هب یعون هب و ، هیقب DONYAIEیزوسلد
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شومارف دوبن رارق نم اما ... دوب هدرک هک ییاهراک
. دوبن راک رد مه یششخب ؛ منک

... مرادن وشیگدامآ -

ار هدرکن یاهارک ناوات ؛ مدوب روخلد مدآ و ملا ع زا
یم ملد هک دوبن مدوخ تسد ؛ مدوب هداد سپ
تیارس مه اه نآ هب مدب لا ح زا یا هرذ تساوخ
رتهب یارب مدق کی یتح تساوخ یمن ملد . دنک

لا حدب رضاح لا ح رد ؛ مرادرب سک چیه لا ح ندش
... نم مدوب نیمز یور مدآ نیرت

... شارب زورما تخوس ملد -

یمن مه ، ارچ منادب متساوخ یم مه ؛ متفگن یزیچ
اه نازخ زا مادک چیه دروم رد یزیچ متساوخ

... مونشب

... مهب دوب هدز گنز -

یب ، منک تسرد ار شیاج متشاد یعس هک DONYAIEیرس
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یب هب ار مدوخ نآ زا رتشیب هک دشن ؛ دنام تکرح
هب تسد . مدرک شهاگن و مدرک دنلب رس . منزب یلا یخ

شزاون ار میاهوم مه دعب . دیشک ممشچ ریز یدوگ
... درک فاوط هاگن اب ار متروص و رس . درک

مدوخ هب تساوخ یم ؛ دوب یدمع شا ین ال وط ثکم
هدزلد و مشاب ریگلد هک مه ردقچ ره هک دوش تباث
نوخمه اه نآ مه زاب ... ینابصع یتح و نیگمغ و

... دننم

********

یناهبهب نیمیس وناب زا یرعش *

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ریرح هدرپ کنخ داب . دوب هتشذگ هدزاود زا تعاس
هرطق دنچ نآ یوب اوه ؛ داد یم ناکت ار گنر یبآ

حا . دوب هدیراب شیپ هقیقد دنچ هک داد یم ار یناراب
... اما هراتس یب ؛ دوب فاص نامسآ ال

هشوگ یوش باوخ تخت لبم یور ، دوب باوخ نیتم
منزب ار مدوخ تساوخ یم ملد ؛ رازن و هتسخ . DONYAIEقاتا
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بل ییادص یب یارب ... شیاهزور نیا یگتسخ یارب
یا یقلخدب راب ره یارب . شیاه مشچ ینارگن و اه
... دیرخ یم ناج هب هناروبص وا و مدرک یم هک

دوز ... فیعض شنت و دوب ییامرس ؛ متسب ار هرجنپ
میسن کی اب طقف یتح ؛ دش یم رامیب

ار شلا ح یفاک هزادنا هب ملا وحا و نم ... یهاگنابش
. میدوب هتفرگ

همه نیا ندید زا دش یم شیر ملد ؛ مدز وناز
یتقو یتح ؛ شتروص یازجا کت کت رد یگتسخ

مدرک یعس . دوب ادیوه یگتسخ نیا مه دوب باوخ
. دنکن شرادیب و دشاب مرن شیاهوم یور ما هسوب
هناش یور ات ار هناتسبات کزان یوتپ مه نآ زا رت مرن

... تشاد یکزان باوخ نیتم ؛ مدیشک باال شا

شا هنوگ . مدز رانک ار شتروص یور هدمآ یوم هرط
لقادح شیاه مشچ ریز . دوبن هتسجرب لبق هزادنا هب
منامگ هب ؛ دوب هتفر دوگ مدوخ یاه مشچ هزادنا هب
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رتهب نم زور ره هک درک یم قیرزت نم هب ار شناج
یمن وا هرهچ رد یقمر یلیخ رگید اما ، مدش یم

... مدید

هب مدوخ و مراذگب شتحار و مریگب هلصاف مدمآ
زا ییاهر و کمک تساوخرد یارب مورب راتسرپ غارس
میاپ ، دوب هدرک ما هف کال هک یا یلا ح ناشیرپ و درد
شیور ناویل و تفرگ یبوچ کچوک زیم ی هیاپ هب
یور ، شنورد بآ ندش یلا خ و ندش هپچ زا دعب

رد نکمم یادص نیرتدنلب دیلوت زا دعب و داتفا نیمز
. تسکش ، بش توکس لد

هراچیب نز ؛ یگدنمرش زا و صرح زا متسب مشچ
زا نم اما ، دوب هدزن مد ... دوب هتفر باوخ هزات

. دراد درد رس هک مدوب هدیمهف شیاه مشچ یخرس
؛ دروخب نم مشچ زا رود دوب هدرک یعس مه ار صرق

مدوب هدید ییوشتسد زا ندمآ نوریب عقوم نم اما
... دنادرگ یم رب شفیک لخاد ار صرق قرو DONYAIEهک
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هک یلگ هتسد رطاخ هب دوب هدش عمج متروص همه
زاب ار ممشچ کی هدنمرش و نارگن . مدوب هداد بآ هب
هتسب ار نیتم یاه مشچ بجعت لا مک رد اما ؛ مدرک

... موش نئمطم ات مدرک زاب مه ار مرگید مشچ . مدید
؛ دمآ رب مداهن زا هآ ... یلو ، مدش یم لا حشوخ دیاب

شیاج یوت دیاب االن نیتم ، دوب یرگید تقو ره
و دوب هتشاذگ شبلق یور هک یتسد اب و دوب هتسشن

ادص عبنم لا بند داشگ یاه مشچ و دنت یاه سفن
شیپ یا هظحل هک راگنا هن راگنا حاال اما . تشگ یم
یگتسخ همه نیا لماع ... هدش هکت رازه ناویل کی

. مدوب نم

زا رت مومغم . مدش دنلب اج زا و مدرک اهر ار مسفن
ال . مدش جراخ قاتا زا ؛ مدیخرچ و متفرگ هلصاف لبق

هتسب ناشیاهرد و شوماخ مه اه قاتا هیقب پم
نییاپ و باال . مدش یراتسرپ هاگتسیا کیدزن . دوب

، مدوخ راتسرپ زا اهنت هن یربخ ؛ مدرک هاگن ار ورهار
... دوبن مه یرگید سک چیه DONYAIEهک
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؛ دش هسوسو ملد ، دروخ جورخ یولبات هب هک مهاگن
، بوخ لا ح یمک یارب ، دازآ یاوه یمک سفنت یارب

هطوحم هب نیتم اب اهراب ... ییاهنت و یدازآ ساسحا
اهر یایتوت یمک ملد اما ، مدوب هدز مدق یمک و هتفر

یارب مدوب گنتلد ... تساوخ یم ندوب دوخرس و
... دوبن حاال و متشاد هک یسفن هب دامتعا

مدش یم خیبوت امتح ؛ مرک کچ ار ورهار رگید راب
منارگن امتح ، دش یم رادیب رگا نیتم ؛ مراک نیا یارب
ار ییاهنت هک دوب هام کی زا رتشیب اما ... دش یم
؛ مدوخ یارب دوب هدز کل ملد ؛ مدوب هدرکن هبرجت

... مدوخ اب ندرک تولخ یارب ... یسک ره زا رتشیب

. مدیشک تمس نآ هب سرت اب و هتسهآ ار میاه مدق
هرابود اشاس هلک و رس رگا ؛ مدیسرت یا هظحل یارب
مقاتا هب ار مدوخ دوب رتهب دیاش ؟ دش یم ادیپ

و دیایب ات منامب مراتسرپ رظتنم متخت یور و مناسرب
مین هدعو راوید یور گرزب تعاس . دهدب ار DONYAIEمیوراد
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ح نیا رش زا ییاهر و ، مراتسرپ روضح یارب هتعاس
طقف میوگب متسناوت یمن هک یلا ح ؛ داد یم ار لا

یرارق یب روج کی ؛ دوب هدش رتمک درد هک ، تسا درد
هک یبیرغ لا ح ... راگنا مدرک یم هبرجت ار یمارآان و

شیور یمسا متسناوت یمن و تسیچ متسناد یمن
... مراذگب

اب ؛ بیقعت تحت و تس یراوتم دوب هتفگ دیعس
نیا شدوخ اب اال متحا هک دقن لوپ یدایز رادقم

درک یمن تأرج اعطق ... درب یم فرط نآ و فرط
... دوش شیادیپ فارطا و رود نیا

یراک لوا نیمه ؟ ایتوت یسرتب یاوخیم یک ات -
رمع هی هنرگو ؛ یدرک ، ینک هبلغ تسرت هب یتسنوت
یشکب رو نوا رو نیا تدوخ اب وتشحو نیا راب دیاب
هکرعم سپ کالت یرب شیپ یروط نیا ... تدوخ اب

... رتخد تس

دنچره ؛ متشادرب ار یدعب یاه مدق و متفگ مدوخ DONYAIEاب
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طقف لوق ؛ مدرک مقاتا هتسب رد هب یهاگن ... سرت اب
دیاش . مداد مدوخ هب ار دازآ یاوه سفنت هظحل دنچ
مدوخ هب هک مدرک یم ار راک نیا ، نیا یارب رتشیب
بارطضا هن و تسا راک رد ییاشاس هن هک منک تباث
نیا مراذگن مدوب هدروخ مسق ؛ یا هثداح زا دعب

... دنزب منیمز قافتا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هشوگ زیوآ یور زا ار نیتم لا ش و متشگرب قاتا هب
. مدیشک میاهوم یور ساوسو یب و متشادرب قاتا

یدازآ یاوه ، دش زاب هک رد ؛ مداتسیا یرزیل مشچ ریز
، دوب هدناشک اجنیا ات ار شدوخ یلصا یورهار زا هک

... درک ما هسوسو شیپ زا رتشیب

ار یگنتلد قمع هزات ؛ دروخ متروص هب دازآ یاوه
اهنت ؛ نداتسیا نامسآ فقس ریز یارب یگنتلد ؛ مدیمهف
رد هک یسرت اما ... مشاب یسک لا بو هکنیا یب ، اهر و

... دوبن یندرک اشاح ، داد یم الن وج ملد

مک هدروخ ناراب طایح ؛ متخادنا فارطا هب یهاگن
.... یزیگنا رب کش زیچ ره زا یلا خ ؛ دوب ددرت

هک یشمارآ زا رپ ؛ دوب یبیجع قافتا بش هک یتسار
شندوب غورد هب هن و تسا تسار یدوب نئمطم هن
یاه ینایرع رپ ... ینک دای مسق یتسناوت DONYAIEیم
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... اهزور زا هدنام اج یاه یرارق یب ... عیسو

زیچ ره یپ رد ممشچ یاه ندز ود ود نایم
دوب رترود یمک هک ینوران تخرد مهاگن ، یکوکشم
نوران بیجع ردق نیا اهزور هک ینوران ؛ درک راکش ار
ملد حاال یلو ... تخادنا یمن سوه هب ار ملد ؛ دوبن
، یگنتلد و درک ار رنه هفاک ِطایح ِریپ ِنوران یاوه
هشوگ زا دش زیررس یا هنیمز شیپ و الن عا چیه یب

... ممشچ

رخآ ؛ دش مشومارف مدوخ هب ملوق و دیشک هت سرت
تمس هب و دوب هدش شهاوخ بسا راوس مبلق

... درک یم شا " یه " نوران ریز تکمین

یزلف تکمین یور تسد و متسشن تخ رد ریز
نوران ناصقر یاه گرب ؛ متفرگ باال رس . مدیشک

و دوب رت ناوج . دندرک شزاون ار مسیخ یاه مشچ
رنه هفاک طایح نوران زا مرس باالی ِنوران ؛ رتکچوک
؛ تساوخ ار گنر یبآ یزلف یاه یلدنص ملد . DONYAIEروهام
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و ورسخ تسد زا ییاهر زا دعب و ، مس کال ود نیب ات
مهاگن و ناش یکی یور منیشنب ، شیاه یزاب غولش

رود یتروص و زمرق نایمرد کی یاه ینادعمش هب ار
ندرک هاگن زا موشن ریس و مهدب لکش یعبرم ضوح
هدش گنت ملد . مفارطا هرطاخ رپ و جند طیحم هب

حبص هب حبص هک یباداش یاه ینادعمش نآ یارب دوب
و ریپ یورسخ یارب یتح ملد . داد یم ناشبآ نیما

یارب ... منامگ هب دوب هدش گنت مه شگرزب مکش نآ
و یگرِس یارب ... قلخ شوخ هشیمه و مارآ نشلگ
هجوتم یتح هک ینشلگ هب شا یمشچ ریز یاه هاگن

... دوبن اونیب یگرس روضح

کی ملد . دیصقر متروص یور ییوم هتشر . دیزو داب
تابن هخاش کی اب ، زود بل و زوس بل ؛ تساوخ یاچ

نآ زا یکی هارمه و دروایب نیما هک ، شرانک
: دسرپب و دهد ملیوحت شیابیز و بوجحم یاهدنخبل

؟ نیرادن مز ال یا هگید زیچ -DONYAIE
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: میوگب نم و

... تنوبرق هن -

رود و شندش گنر هب گنر ندید زا دیایب شک مبل و
هک هار نآ هب منزب ار مدوخ و منک اشامت ار شندش
یمن و متسین وت هتفیش یاه هاگن هجوتم نم ال ثم

... تساهربخ هچ تیایح اب لد نآ رد مناد

هب ور یلدنص یور و دیایب ات ؛ تساوخ ار اهر ملد
. دنک هلگ روهام یاه یریگ تخس زا و دنیشنب ییور
ار راظتنا شیاه مشچ و دزودب رد هب مشچ نامزمه
وا یاه مشچ ات ، دیایب وت رد زا اردص ات دننزب دایرف

. دنوش ینارون ناشکهک کی هزادنا هب

زا ربخ یب و داقتعا یب نز مه هب لا ح یایتوت ملد
هرخس هب ار اهر لا ح نیا ات تساوخ ار قشع

... دریگب

و دیایب وت یزلف ِرد زا ات تساوخ ار اردص ملد
ریز دیایب ، ناملا بند نتشگ هب زاین نودب و میقتسم

سال باوج رد و دتسیاب اهر یلدنص تشپ ؛ ریپ نوران
DONYAIE
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تسد ، دوب هداتسیا هک اج نامه زا ، شتسم رس ما
یور هنوراو مکحم هسوب کی و دزادنیب شتروص رود
هب و دیاپب ار فارطا یمک مه دعب . دراذگب شیناشیپ

: دیوگب نم

... هچب نک هاگن ورو نوا -

... دراکب اهر بل یور ار یدعب هسوب و

و نداد لد و مرادرب ار متابن اب هدش نیریش یاچ نم
... منک اشامت ار ناشیاه نتفرگ

نامه زا و ناویا یور دیایب هک تساوخ ار روهام ملد
: دنک ادص اج

... اه هچب -

یور ِتعاس ندرک کچ لا ح رد ار وا و میدرگرب
نز مه هب لا ح و هشیمه لثم وا . مینیبب شچم

: دهد رادشه

... هشیم عورش نوتودره کالس هگید هقید جنپ -

... مراد تراک رتفد ایب کالس لبق DONYAIEاردص
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روهام قشاع لد ِزار ؛ مدیمهف یمن تقو چیه شاک
... ار

رازه هک ، دوب ترپ اجک مساوح ؟ مدرک یم ریس اجک
؟ مدوب هدشن شرذگ هجوتم نم و دوب هتشذگ لا س
هدنخ ؟ دندمآ یم رظن هب رود اه هرطاخ ردق نیا ارچ

تیاهن یب اه یشوخ لد ... دندوب وحم ردقچ اه
... بیرغ

هداتفا مه ناج هب هک دوب گنت ردقچ ایند نیا رگم
مز ال اج ردقچ رگم ؟ میدرزآ یم ار مه ارچچ ؟ میدوب

سفن یارب اوه ردقچ ؟ ندوب شوخ یارب میتشاد
چیه فافک رگید یکاخ نیمز بجو کی ار ؟ ندیشک

یم اذغ ردقچ ناممکش رگم ؟ داد یمن ار سک
یفاک هزادنا هب ایند نیا رگم ؟ دوش ریس ات تساوخ

؟ میدش یم مه قوشعم قشاع ارچ ؟ تشادن قوشعم
؟ مینک رد هب نادیم زا ار رگیدمه میتساوخ یم ارچ

یمن یتسرپرس هب ار نامدوخ یاه هابتشا DONYAIEارچ
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یمن اهر ارچ ؟ میتفرگ یم لد هب هنیک ارچ ؟ میتفرگ
مینک تازاجم دبا ات دیاب میدرک یم رکف ارچ ؟ میدرک

؟ دوش کنخ ناملد ات

زا روط نیا هک مدوب هدرک هچ شونهب اب نم رگم
؟ درک مرد هب نادیم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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، مدرک یم اتودود هچ ره ؛ هدولآ جنر و مدوب هف DONYAIEکال
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... دمآ یمن رد بآ زا تسرد میاه باتک و باسح

هداد ار شناوات یلو ... تسرد ؛ مدوب هدرک هابتشا
دصق هب اما ؛ تسرد مه نیا ؛ مدوب ینت ان . مدوب

یم حلص زا رپ ار ایند نم ... مدوب هتفرن هک ینمشد
کی اعطق شونهب ... تینما و شمارآ زا رپ ؛ متساوخ

وا هب مرازآ هک نم اما ؛ لوبق مه نیا ؛ دوب رامیب
هداد تسد زا ار شزیچ همه مه اشاس . دوب هدیسرن
هک مسق ادخ هب اما ... تسرد مه یکی نیا ؛ دوب

، دیایب متمس هب هکنیا زا لبق . دوب شدوخ شرصقم
زا دعب یتح ؛ مدوبن مه شروضح هجوتم یتح نم
یا هدیا چیه ، مه درک کیدزن نم هب ار شدوخ هکنیا

و تفاب غورد هک دوب وا ؛ متشادن شدروم رد
هب ؛ درب لد هک دوب وا . درک کیدزن نم هب ار شدوخ
ارچ رخآ اما ... هتخیسگراسفا ِنادان ِنم زا ِهابتشا

؟ تشون نم یاپ ار شیاه تقامح

یب مدرک یم یعس هک یا هیرگ تدش زا ؛ تفر DONYAIEمسفن
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مدوخ ِتولخ جنک هب ار یسک هجوت و دشاب ادص
مدوخ تسد اما ؛ مدوبن ییورزرز دوجوم . منکن بلج
؛ مدش یمن کبس ، مدرک یم یباتیب هچ ره هک دوبن
، تشذگ یم هک هظحل ره ... راگنا تشادن اهتنا ممغ

کیدزن تینما و یرایشوه و یتم سال هب هک مدق ره
هدمآ مرس یی بال هچ مدیمهف یم هزات راگنا ، مدش یم

... ما هدنارذگ رس زا اه هچ و

اب ار مدوخ نم ؛ دوبن راکهار هیرگ لا ح ره هب اما
مدآ ... دوب هک دوب نیمه ایند ، مدرک یم مه هفخ هیرگ

دوبن رارق زگره ناممادک چیه ... نم و ؛ مه اه
... میشکب ندرگ ار نامهانگ

هب و دوش رادیب نیتم هکنیا زا لبق ، متفر یم دیاب
یگتسخ زا مجح نآ اب ، دنچ ره ؛ دتفیب وال و لوه

رکف ، دش مریگتسد وا زا ناویل نتسکش زا دعب هک
یتقو امتح اما . دوش رادیب حبص دوخ ات مدرک یمن

، درک یمن میادیپ و تفر یم یشکرس یارب DONYAIEراتسرپ
M

AM
NOE



... تفرگ یم ار مغارس و درک یم شرادیب

هار بآ و یلا خ هنیس زا نامیپ و رپ و دنلب ار ممَد
نامزمه . مدرک کاپ تسد فک اب ار ما ینیب زا هتفرگ

، دندوب هار هب زونه میاه کشا دنچ ره . مدوشگ مشچ
منک هاگ هیکت تکمین هبل هب تسد ات مدوب هدامآ یلو
مکشخ هدزمغ مشچ تفج کی هک ، موش دنلب اج زا و

... درک

ار شیاهوناز . دوب هتسشن هدز من تلا فسآ یور
ناشرود تسد و دوب هدرک عمج مکش لخاد یردبرض

هک یندرگ اب و ندز کلپ یب ؛ درک یم میاشامت ؛ هقلح
... دوب هدرک مخ شتسار هناش یور

یور ار مروایب نییاپ دوب هتفر مدای هک یتسد جنرآ
؟ درک یم هچ اجنیا بش تقو نیا . متشاذگ DONYAIEوناز
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: دیسرپ هراک کی ؛ کیلع هن سالم، هن

؟ تارب مریمب -

: دنادرگ مسیخ یاه هنوگ یور ار شهاگن

ش... هرطق هی ره ارب -

یمن ار شزیچ چیه ؛ متساوخ یمن ار شگرم
یمن ؛ مه ار شمرن و برچ نابز نیا ... متساوخ
کشک ، منک ضرع هچ هک قشع رگید راب متشاذگ

یم وا رگا اما ... دزیرب مه هب ار زیچ همه و دیایب
ک هب یتح ... متساوخ یمن ار شگرم نم ... نم ، درم

دوجو قشع هک ؛ مدوبن شقشاع دنچره الم...
... تشاد دوجو یگناوید نیقی هب عطق اما ... تشادن

مامت ار ما هدنام همین راک ات متفرگ تکمین هب تسد
، نامیاه هبرجت همه زا دعب ؛ متشگ یم رب دیاب ؛ منک

... دش یم هناوید ، دش یم رادیب رگا نیتم

رانک هک دوب وا ، مروخب ناکت یتح ماوتب هکنیا زا DONYAIEلبق
M
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گرزب یاه تسد نایم ار میاه تسد و دز وناز میاپ
... تفرگ شمرگ و

****
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... ورن -

مرحمان زا رپ نامفارطا هک دوب نیا لثم ؛ تفگ مارآ
زج یسک شوگ هب شیادص هک دهاوخن وا و دشاب

... دسرب نم

زا میخض یا هی ال ار شیادص هک دوب نیا لثم و
... دشاب هدرک وحم و هتفرگ رابغ

زا رپ شیاه مشچ . مدرک شهاگن توکس رد
و ... رظتنم و هدیسرت یدیما زا رپ ؛ دندوب شهاوخ

... میاه مشچ هب هریخ

دیاب راک هچ متسناد یمن نم هک دوب نیا تیعقاو و
... منکب

تفگ یم مدوجو هدش کاچرازه تمسق نآ ؛ مرورغ
زا لبق ... وش رود اجنیا زا تعرس مامت اب و وش دنلب

ات ششوگ رد ناباوخب یلیس کی مه ندش DONYAIEرود
M
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... دوش یباتفآ تفارطا رگید راب دنکن تأرج

یم مدوجو هاوخدوخ و روعشیب تمسق نآ ؛ مبلق
یرگید فرح چیه ... نیمه ؛ نامب و... نامب تفگ

... نتفگ یارب تشادن

شیاه تسد نایم متسد ود ره یاه تشگنا
ناشیور بل و ناشدرب باال . دش یم هدرشف

یور و تسب مشچ ، ناشندیسوب زا لبق ... تشاذگ
نداد سپ یارب و ؛ تفرگ یقیمع یمد شدرس تسوپ
شبل مه دعب . داد جرخ هب تساسخ یباسح ، مد نآ

ره زا رت فیحن و رت کیراب هک ییاه تشگنا یور ار
شبل ، ندیسوب یاج هب و تشاذگ دندوب یرگید تقو
... تشاد هگن میاه تتشگنا یور هنوگ رامیب ار

؛ شتکرح نیا زا دیزرلن ملد متفگ یم رگا دوب غورد
اب هکنیا زا لبق ... اما ؛ دیزرل مه یباسح ... دیزرل DONYAIEملد
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سپ ار متسد ، مهد او ات دوش ثعاب شیاه یربلد
... ماکان شبل و دنام یلا خ شتسد ؛ مدیشک

تسب مشچ طقف ؛ دنام لا ح نامه هب و درکن دنلب رس
... درک تشم ار شا هدنام یلا خ یاه تسد و

... نکن -

... مدادن ار شباوج ؛ تفگ هتسب مشچ اب

. درک زاب مشچ

... تارب هدز کل ملد -

و هدولآ رابغ یادص نامه اب ؛ تفگ و درک مهاگن
... وحم

. درک هاگن ار دیزرل یم و مدوب هدرک تشم هک یتسد
متسد هنیس نایم و مه رد مکحم ار میاه تشگنا
نیا ... دوب یندشن ؛ منک ناهنپ ار ششزرل ات مدرشف

اهنت و دوب اه تسد نیا یلصا تیصاخ شزرل اهزور
یدرد و سرتسا نیرتکچوک اب ؛ دش یمن طوبرم وا هب

DONYAIE
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ندیزرل هب عورش ، ما هدعم ندنام یلا خ یمک یتح ،
یم هبرجت ار لا ح نیرت بیرغ ، نم حاال و ... درک یم

لعن راهچ ؛ دوب هدز ینزدوخ هب تسد مبلق ... مدرک
اعطق ، داد یم همادا رگا لکش نیا هب . تخات یم

... تشادن نداتفا اپ زا اب یا هلصاف

؛ مدوب هتفرگ ار شلا ح شیپ یا هظحل هک راگنا هن
یدوبک ناج هب هراشا تشگنا اب و درک زاب ار شتشم
یریگ گر لصاح و دوب متسار تسد تشپ هک یا

هجیتن اما ؛ درک شزاون ... داتفا ، اهراتسرپ ماودم یاه
متشم ؛ دوب وا هناقشاع و مرن تکرح سکعرب ال ماک

، میاه تسد اهنت هن ... دیزرل رتشیب و دش رت ضبقنم
. تسشن زرل هب منت همه هک

تخس شکف هک مدید ؛ دوب میاه تسد هریخ شهاگن
... DONYAIEدش
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... تسب مشچ هرابود

... ایتوت نکن یروط نیا -

و دوب مرن نانچمه شنحل اما ؛ دوب هدش یبصع
... هتفرگرابغ یشهاوخ زا رپ ؛ رگ شزاون

و رت لا ح دب ؛ دنک ما هناوید ات دوب هدمآ نامگ یب
... رت هتفشآ

ِرابغ نآ ، دید ار منت فیفخ زرل و درک زاب هک مشچ
تیارس مه شیاه مشچ هب ، شیادص یور هتسشن

... درک

؟ یسرت یم نم زا وت ! منیبب -

ندرک ضبقنم اب ات مدرک هچ ره ؛ دوبن مدوخ تسد
اه فرح نیا زا راک ؛ دشن ، موش ششزرل عنام ، منت
یارب هک ، وا لد نتسکشن یارب هن مش تال . دوب هتشذگ

نآ دشاب هراپ رازه هک دنچ ره ؛ دوب مدوخ رورغ ظفح
... DONYAIEرورغ
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یرگید نآ و ، دوب شیور وا تشگنا زونه هک یتشم
یارب . مدرک میاق ممکش یوت و مدیشک رت بقع ار
رارف و دش هدنک میاه مشچ زا شهاگن یا هظحل

... درک بیقعت ار میاه تسد
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348_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



شا هدنام ماکان یاه تسد . تشگرب مهاگن هب هرابود
گنت هن یراصح و تشاذگ تکیمن یور ، مفرط ود ار
یمک ار شیاه تسد . تخاس منت یارب خارف هن و
... دوش رت کیدزن مهاگن هب شتروص ات دیشک

؟ ایتوت نم زا -

هتفشآ یاهوم هب و متفرگ شیاه مشچ زا ار مهاگن
هک یزور ؛ تخادنا یم روهام دای ارم ؛ متخود شا

تشپ ... دوب هدش اردص یشحو یوخ ینابرق اهر
، ناتسرامیب یارب دنتشاد ار راوید مکح هک ییاه هلیم
و تام ردق نیمه و هتفشآ ردق نیمه ؛ شمدوب هدید

... لصاتسم

گنت شروبص و هنادرم هاگن نآ و روهام یارب ملد
... شا هناردارب و گرزب یاه هناش یارب ؛ دوب DONYAIEهدش
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... نیبب ونم -

... یروابان سنج زا دوب یشهاوخ ؛ دوبن روتسد

هب ِهاگن ات ، درک مخ رس و دیشک ندرگ . مدرکن شهاگن
ار شیاه سفن مرح ... دوش بحاص ار ما هداتفا ریز

دیون مه قافتا نیا و مدرک یم سح ما ینیب یور
ال تالش رگید رتم یلیم دنچ طقف هک داد یم ار نیا
مه و دنریگب رارق مبل اب سامم شیاه بل ات تسا مز
؛ تخادنا یم مط تال هب رتشیب و رتشیب ار هناوید لد
و دمآ یم شیاه هسوب زا یکی ، ندز کلپ راب ره اب هک

تنعل ... درک یم ییامندوخ مکلپ تشپ یکیرات یوت
... ارم دسوبب مدوب هتشاذگ هک نم هب

؟ ایتوت یسرت یم نم زا -

یاه ندز ودود نایم دش یم نامزمه ار سح نارازه
... دید DONYAIEشمشچ
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هب ... دییات یارب هن و بیذکت یارب هن ؛ دشن زاب مناهد
... مدرک شهاگن زب لثم طقف اردص لوق

هتامشچ وت هک ینیا هک وگب مسق تتاسدقم هب ور وت -

... سرت هن هیروخلد طقف ،

هک یزیچ متسناوت یمن نوچ ؛ مدرکن زاب بل زا بل
نآ ، دوب سرت نوچ ... میوگب وا هب ار تساوخ یم

وا زا نم دنچ ره . دید یم میاه مشچ یوت هک یزیچ
هک ینم زا ... مدیسرت یم نم زا نم ؛ مدیسرت یمن

... دوبن قباس نم نآ رگید

یم هتفر ورف دوخ رد و مومغم روط نیا ایتوت اجک
ریز و دنک شا هطاحا روط نیا یدرم ات تسشن

دنلب دیاب االن قباس یایتوت نآ ؟ دناوخب درو ششوگ
هب ، تشاذگ یم درم نیا هنیس یور تسد ، دش یم
رود نم زا " هک دز یم دایرف و داد یم شلوه بقع
نیا ..." تمنیبب ماوخ یمن تقو چیه هگید ، نومب
هدرک رود گنسرف نارازه ؛ دوب هدرک ضیرم ارم درم
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... نم زا ارم دوب

دوب اجک ؛ تفرگ ار میاه تشم و درک زارد تسد
؟ هدش ادیپ نم زا رت قترس یکی دنیبب ات روهام

... نک هاگن ونم ایتوت -

، مرمع ی همه . دوب هدنام نامیاه تسد یور مهاگن
هرغ ، شفارطا هب هجوت یب هک مدوب یشومچ بسا

یور ، هیقب راکفا یور ، شدوخ دوجو هب هدش
یور یتح و ناشیاه شهاوخ یور و ناشیاهرظن

مرس هک نامز نآ یتح ؛ تفر یم همتروی ناشباصعا
عقوم نآ هتبلا ... دوب هدروخ اشاس مان هب یگنس هب
یلیخ مه نآ هک ؛ مدوب هدرسفا ِشومچ بسا کی

تخرد ریز هک یمار و عیطم هرب نیا اب درک یم قرف
سپ موس راب یارب ار شتسد و دوب هتسشن نوران

... دیشک یمن
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وا بل و دمآ باال مهاگن ؛ درشف شتشم نایم ار متشم
: دش زاب

یارب ، یمنوج زا رتزیزع هک ، ایتوت مسق تدوخ هب -

... دوب تدوخ

: مدرک شهاگن تام و جیگ

... دوب وت زا تظفاحم یارب -

دوب هتسناوت راب کی هک یسک ؛ منکن رواب متشاد قح
، زیمت و رت و هنارهام روط نآ مه نآ ، دفابب غورد

. تسناوت یم مه رگید راب رازه

غورد کی طقف ؛ دوب نم فعض هطقن نیرتگرزب غورد
. دنکشب رفن کی هب مدامتعا همه ات دوب یفاک کچوک
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یا هدنخ هک دید میاه مشچ نایم ار یروابان اعطق
... دناخرچ ار شتروص و درک لا صیتسا رس زا

: درک همزمز

... ینکیمن رواب -

هدید یغورد درم نیا زا نم ؛ مدرک یمن رواب هک DONYAIEهتبلا
M
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زا دعب . دوب هتسکش ار ایند همه هب مدامتعا هک مدوب
متسناوت یمن ار یدحا چیه هن و ، شدوخ هن نیا

... منک رواب

کیمیم و وا زا هاگن اما نم ؛ درک هاگن ار فارطا یمک
یم ار یگراچیب اهنت و اهنت هک ، متفرگن شتروص یاه

... دناوخ ناشزا دش

، ناشروطروهام یگتفشآ اب شتروص هنادرم یازجا
لد ناش هنوگ دایص یگشیمه یگتسارآ نآ زا رتشیب

... دندرب یم

هاگن و تشادرب فارطا یاشامت زا تسد هراب کی هب
تصرف نم و دنک مریگلفاغ ات ؛ درک دیص ار مگنتلد

مشچ لا وحا یمک . منک ضوع ار مهاگن گنر منکن
کی نایم ار متسد ود ره دعب و درک دصر ار میاه
نم و ؛ دروآ باال ار شدازآ تسد ... تفرگ شتسد
ندیشک بقع یاج هب ، رایتخا یب یا هدش خسم نوچ
یور و دمآ هک مدرک بیقعت ار شتسد هاگن اب ، DONYAIEمرس
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هب هک یرارق یب بلق زا خآ و و... ؛ تسشن ما هنوگ
، جوجل و راتخمدوخ هک ... دوبن میقسم یطارص چیه
هچ هظحل نآ رد و ؛ درک یم تساوخ یم هک ار هچنآ

یارب ندز لد و یگنتلد عفر زا رت مهم تشاد یراک
؟ شروضح یندشن راکنا تینما و امرگ

ِیهار ود رس ؛ هن ِلگ یوت ؛ مدوب هدرک ریگ رخ لثم
نآ همه منک رواب متسناوت یمن ... ساسحا و لقع
هدرک ساسحا شرانک رد هک یشمارآ و تینما همه
زا ... مشاب هدیمهفن نم و دشاب هدوب غورد ، مدوب

؛ منک راکنا متسناوت یمن مه ار میاه هدینش یفرط
... دوب اور هک ادخ هب ، مدش یم رگا هناوید

! ایتوت -

... درک میادص ، دوجو نیا اب ؛ دوب شهاگن هب مهاگن
رظتنم و مدرک لا بند ار دوب شنحل رد هک یدیکات

: تفگ ، دید شدوخ هجوتم هک ار مساوح ؛ DONYAIEمدنام
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ینک یمن رواب ؛ تمشاب هتخانش تسرد دصرد هی هگا -

مسق تدوخ هب نیمه یارب ... یمنیرتزیزع هک
... اما ... هندیبوک نواه وت بآ لثم ، مندروخ

: درشف ار ما هنوگ و میاه تسد

وت زا تظفاحم یارب هک مسق مردام و ردپ حور هب -

... دوب وت یارب ششخب نیرتگرزب اما ؛ هن شمه ... دوب
... ایتوت مدیسرت شزا ، هتشک وت هبرگ مدیمهف یتقو
هب هک یمدآ ... هرایب یی بال هی متدوخ رس مدیسرت
نیب زا وشدوخ هنکیم یعس و ، هنکیمن محر شدوخ

هب یتح ، شامدآ و ایند هب دح نیا ات و ، هربب
هک هرادن یراک شارب ، هنیبدب مه شاسک نیرتزیزع

... هنک رطخ داجیا مه وت یارب

تشگ یم رواب یمک لا بند میاه مشچ یوت اال متحا
یم یراک ساپ ممشچ ود نیب شهاگن روط نآ هک

... DONYAIEدش
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، یتفگ وفرش یب دوعسم نوا نایرج هکنیا زا دعب -

... منک ور وشتسد هک منک ییاراک هی مدش روبجم
وشاسکع ... شغارس مداتسرف وشقباس رتخد تسود

ای ، رانک شتراذیم ای متفگ و مداد نوشن شونهب هب
، شگرزبردپ و ردپ تسد منوسر یم ور اسکع نوا
هک نانوا گرزب تفخ و یزیروربآ هی زا دعب تقو نوا

تیعضو ؛ مدز یم فولب ... ننک یم مومت وتلصو نیا
منکب وراک نیا منوتب هک دوبن یروط هبزور یتم سال
هی شونهب ... داد باوج اما ... منک شریگرد و

مهم شارب شیگدنز هتسوپ هک هراد یبیجع تلصخ
وت هراد تسود ... هشدوخ ینورد ساسحا زا رت

هب زات هکی و تخبشوخ و هشاب جوا وت همه مشچ
یم اما ... هینارگن و درد زا رپ ؛ تسین ... دایب رظن
رکف هیقب ات ؛ داد او ... هدب نوشن وشف خال هک داوخ
روبجم هکنیا هن ... هدز سپ و هتساوخن هک هنوا ننک

... هنکب وراک نیا هشاب DONYAIEهدش
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رس هک دوب ین ال وط یاه هقیقد ؛ دش اج هب اج یمک
نم هن . دوش هتسخ هک دوب یعیبط ؛ دوب هتسشن وناز

شدوخ رکف هب هن و دوش دنلب میاپ یولج زا متفگ
تکمین یور مرانک و دوش دنلب دناوت یم هک دیسر

... دنیشنب

رتهب درک یمن اما ... درک ومتساوخ یم هک یراک -

وت یاپ دوب هدیمهف ... دروآرد مراگزور زا رامد ... دوب
تسد ... دوب هدیسرت ، یدوب هدموا یتقو زا ... هطسو

... دوبن شدوخ

... فسات رس زا ؛ داد ناکت رس

ِضیرم نوا ، یتفگ بش نوا تدوخ هک روط نومه -

یدموا درک یم رکف ... ههبزور و مرهاوخ هچخیرات
نیب زا وشداوناخ یدموا درکیم رکف ... یریگب وشاج

رظن وت هب دوعسم نوچ درکیم رکف حاالم ... یربب
کیراب یاهاج هب تشاد راک ... مدرک وراک نیا DONYAIEهتشاد
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هک مگب یروط نوا شهب مدش روبجم ... دیشک یم
یم ؛ میتسدمه هنک رکف و منک شلر تنک منوتب

هی لا بند ... درک شناربج هشن هک هنک یراک مدیسرت
... مگب هیقب هب ور عوضوم ات مدوب بسانم تصرف

... مدرکن ادیپ وشتصرف ... دشن

کال تلا ح نآ زا ؛ دش ضوع شهاگن گنر . درک ثکم
: تفرگ شدوخ هب رهم زا یگنر و دمآرد یبصع و هف

... نم مدرم یم ، دموا یم وت رس یی بال هگا -

هدش ادج ما هنوگ زا شیپ هظحل دنچ طقف هک یتسد
... درک ما هناچ دنب راب نیا و دروآ باال ار ، دوب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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حاال... لثم -

شتسد ریز نم و ... مبل هشوگ ات ؛ دمآ رت باال شتسد
... نک شیورد ار تتسد متفگن و مدزن

... درک وشدوخ راک هک -

... دیسوب شتسش تشگنا رس اب ار هشوگ نامه

نیا یارب مشیم هدنز و مریم یم راب رازه یزور هک -

... تلا DONYAIEح
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مدای میریگلد ات دوب یفاک یروآدای نیمه "؛ ملا "ح
دیاش و تخس یمک ار متسس و تخرک رس و دیایب
شهاگن یوت و دیایب مغ و ؛ مشکب بقع لیم یب یمک

... شتسد هراب نیدنچ ندنام ماکان اب دنزب هربمچ
طقف ؛ دیشکن رپ شهاگن رد هدرک هن ال رهم نآ ، یلو
رانک دوب هدرک زاب اج مغ یارب و هدیشک رانک یمک

... شدوخ

هک متفگ یمن شهب ، بش نوا مدش یم الل شاک -

... مراد تتسود

... درک بلج ار مهجوت شمدآ بیس ندروخ ناکت

... هشن هنووید منوا ات -

... دوب مباختنا اهنت نانچمه توکس

... ایتوت وتازور نیا مدید یمن و مدرم یم شاک -

رگا هک ؛ مداد نامفارطا یکیرات هب و متفرگ ار مهاگن
یم مفک زا لد نانع ، مدرک یم شهاگن رگید یمک
رایتخا رد ار منانع هک یلد دوبن مولعم شدعب و DONYAIEتفر
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... دناباوخب ارم اجک ، دوب هتفرگ

: مونشب ار شیادص ات تشذگ یتاظحل

... ملد زیزع ریگن مزا وتامشچ -

یب ؛ متخود شیاه مشچ هب ار مهاگن هرابود
... رایتخا

یا هیناث دنچ یلمات زا دعب و ؛ میاه مشچ هب دز لز
: تفگ

... هخآ ننم یایند تامشچ -

.. درک مخ رس

... هنوکیف نک مایند هک هزور شش و یس -

اب ار میاه مشچ و ، شیاه تشگنا اب ار ما هناچ
: درک شزاون شهاگن

... مدیدن وتامشچ هک هزور شش و یس -

، مدوب هدمآ نوریب ییاذک غاب نآ زا هک یزور زا ینعی
DONYAIE
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ساسحا نم یلو ؟ تشذگ یم زور شش و یس طقف
مزور نآ زا رتریپ لا س شش و یس لقادح مدرک یم

؟

... وش بوخ -

شزاون نانچمه یاه مشچ هب ؛ مداد وا هب ار مساوح
... شرگ

وتندید یروط نیا تقاط نم ... ایتوت وش بوخ دوز -

... مرادن

ال مج نیب زا دش یم هک دوب یسح نیرت گنررپ مغ
... دش هجوتم شت

... تمنیبب یوق و لا ح رس هشیمه مدرک تداع -

... هدنگنج ... اورپ یب و روسج

... دیدرگ میاه مشچ نایم رگید راب شهاگن

... ادص و رس یب و مولظم روط نیا هن -DONYAIE
M
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: درشف ار متسد

... ایتوت هروخ یم ومحور تامشچ یوت سرت نیا -

و منیشنب تساوخ یم ملد اما ، ارچ مدیمهف یمن
و هاگن نایم تبحم یفرط زا . مونشب ار اه فرح نیا

؛ درک یم اضرا ار ما هنسرگ حور شتاملک و نحل
وا هک یزور شش و یس نیمه ، متشادن هک فراعت

اب قح دهاوخ یم ملد ممهفب ات دوب یفاک ، تفگ یم
... دنک هئربت ار شدوخ دناوتب و دشاب وا

... دش یم مسرت ثعاب شیاه فرح رگید فرط زاو
هشیمه یارب و مدمآ یمن رب نویفا وید سپ زا رگا

و مولظم و هدیسرت روط نیا ؟ مدنام یم شراتفرگ
تسرد ناوت یتح هک ، دوخ زا هدش دوخ یب و تکاس

هتشادن مه ار ندرک راتفر تسرد و ندرک رکف
... مشاب
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: درک شا یصاع هرخ باال ما هدش موم و رهم یاه بل

؟ یگب یزیچ یاوخ یمن -

: مدرک زاب بل ثکم اب

... مرب ماوخ یم -

یادص ؛ تسا هدولآ رابغ وا یادص مدرک یم رکف
رابغ و یگتسخ مدیمهف هزات ، مدینش هک ار مدوخ

... هچ ینعی ادص کی یگدولآ

و ... ار مندز فرح ؛ دنک رواب ات دیشک لوط یمک
هزادنا هب ؛ تشاد مه قح ... ار دوب هدینش هک یزیچ

کی ، دوب هتفرگ هک یباوج و دوب هدز فرح باتک کی
زا رپ یا هملک ود هلمج کی ؛ دوب یا هملک ود هلمج

... یدیماان

: دیدنخ اما

... یمدوخ یایتوت هک قحلا -

زا دش یم بآ ملد رد دنق زور کی ؛ ندوب وا یایتوت
خیرات همه هزادنا هب زور کی نآ حاال؟ ؛ نآ هب روصت
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... دمآ یم رظن هب رود

... متسین وت یایتوت نم -

... یتسه -

... یبصع شهاگن و دوب هدش تفس شا هناچ

دوش دنلب دناوت یم هک درک روطخ شنهذ هب هرخ باال
شا هراچیب یاهوناز و دنیشنب تکمین یور مرانک و

.... دنکن بویعم ار

؛ نم هب هلصاف نیرت کیدزن رد ؛ تسشن تکمین یور
زا ار شتسد مه هلصاف بال . نم هب هدیبسچ مه دیاش
. درک سبح شیوزاب نایم ارم ال مع و درک در متشپ

ضحم هب هک ؛ اعطق دوب هدرک ینیب شیپ ار متکرح
زا هک تشاذگن و درشف شدوخ هب ارم ، مندروخ ناکت
تالش ، نآ زا دعب نم ... بخ و . مروخب ناکت میاج

... شرانک زا ندش دنلب یارب مدرک یمک یلیخ یلیخ

: دیبسچ مشوگ هل ال هب شبل ؛ متفرگ هک DONYAIEمارآ
M
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... ینم یایتوت وت -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

351_ تراپ #

ع و هنیمز شیپ چیه یب ؛ مدش ریگلفاغ . دیکچ مکشا
نم ... دوب هداتفا هار ما هنوگ یور یا یلبق تم ال
تساوخ یم ملد یلو ؛ مدوبن رگید ... مدوبن وا DONYAIEیایتوت
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بان سح کی .. دوب ابیز ، نودب وا یایتوت ... مشاب هک
یارف ثحب کی ... مدوب هدرکن شا هبرجت ال بق هک
هشیمه هک یتسینمف و هنابلط الل قتسا یاه ثحب

نیا زا مادک چیه هب یطبر ال صا هک ؛ مدوب شریگرد
... تشادن اه ثحب

سفن یادص و دیبسچ ما هقیقش رانک هب شا یناشیپ
؛ مدینش مشوگ هب هدیبسچ تسرد ار دیشک هک یدنلب

همیسآ و هاتوک و ناج مک نم یاه سفن هک ردقچ ره
راد ناج و دنلب وا یاه سفن ردق نامه ، دندوب رس
و بات یب هزادنا نامه هب دیاش یلو ... دندوب

... مارآان

، کشا هرطق کی نآ در یور تسرد و دمآ باال شتسد
... تسشن ما هنوگ یور

... ینم یایتوت وت -

... درک یم شزاون DONYAIEشیادص
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تتیذا ... یدش تیذا ... یروخلد ... یرهق مکی -

یایتوت زونه اما ... هتسکش تدامتعا ... مدرک
... یمدوخ

مرن ، متسوپ یور شا ینیب . دز یم فرح هدرمش
: دندرک تکرح

؟ ارچ ینود یم -

یاه تشگنا هجنکش لوغشم ، یباوج ره یاج هب
... مدش رگید تسد یاه تشگنا اب متسد کی

: تفگ نانیمطا اب و مرن -

هک یچ ره هک ینئمطم ، تلد یاه هت هت نوا نوچ -

... هتقیقح نیع ، مگیم

یرارف نآ هب ندرک رکف زا هک یتقیقح ندینش زا
گنت شتسد هقلح . تسشن منت هب یحضاو زرل ، مدوب

مدیمهف یمن . درشف دوخ هب رتشیب ارم و دش رت
ح رد مه نآ ؛ دناد یم ارم همه حضاو ردق نیا روطچ

یاه لا س هب مه رانک ار یناوج یاه لا س هن هک DONYAIEیلا
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یاه یدنلب و یتسپ هن و میدوب هدز دنویپ یریپ
رانک رمع ... میدوب هدنارذگ رس زا مه رانک ار یگدنز
لثم وا یارب نم و ؛ دوب هام دنچ طقف نامندوب مه

واو حاال و دوب هدناوخ ار نآ اهراب هک مدوب باتک کی
... تسناد یم ار شواو هب

هتخاس میارب هک یراصح زا ار مدوخ ات مدروخ ناکت
کمک هب مه ار شرگید تسد . مشکب نوریب ، دوب

تسد و ار ما هناش شتسد کی ؛ دراد مهگن ات دیبلط
ات تفرگ ار میوزاب تردق رپ اما ، طایتحا اب شرگید
: تفگ هک مدینش ار شیادص هرابود و ، منامب شرانک

مهب و یتسشن یمن اجنیا زگره ، یدوبن نئمطم هگا -

... یداد یمن ندز فرح تصرف

: مداد ناکت ار ما هناش و تسد

... مرب ماوخ یم متفگ -

: تشاد مهگن رت DONYAIEمکحم
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... یتفگ -

... دوب هاتوک هیناث مدص هزادنا هب شثکم

... لد هت زا هن اما -

اناوخ و حضاو شیارب ردق نیا هک نم رب فوا
... فوا ... مدوب

تشگنا ، دوب هتشاد هگن ار میوزاب هک روط نامه
هب مه دیاش ؛ تشاداو تکرح هب نآ یور ار شتسش

... شزاون

... هدب باذع ... نک یرود ... شاب ریگلد ... نک رهق -

... هتقح ... رایبرد مراگزور زا رامد ... نک هجنکش
... اما ... همقح

زا یکی ار یفرح مک ، شمدوب هتخانش یتقو زا
دیاش یتلصخ ؛ متسناد یم وا گنررپ یاه هصخاش

، تشذگ یم هک زور ره یلو ... لیکو کی یارب بیجع
رحبت ، ندز فرح رد هک مدرب یم یپ لبق زا DONYAIEرتشیب
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یاتسار رد مه شیاه ثکم یتح ... دراد یصاخ
مضه یارب وا ؛ دوب شیاه فرح رتشیب یراذگ ریثات
یم هزاجا و داد یم نامز تفگ یم هک ییاه هلمج

... یوش هنسرگ یدعب یاه هلمج ندینش یارب ات داد

لا م تبلق رخآ و لوا هک نودب انیا همه هت هت اما -

هب یتح ... شمد یمن میدحا چیه هب ... همدوخ
... مشکیم متزان ... مدب شسپ مرادن میمصت ... تدوخ

هجنکش ... منک یم عفر منوج تمیق هب وتیریگلد
یور یدیم هک مییاباذع ... مرخ یم نوج هب متاه
یم شتسرد هرابود متدامتعا ... نراد اج ممشچ
... مریگ یم تسپ هک نودب شرخآ اما ... منک

هگن اب راب نیا ؛ درک لر تنک هرابود ار ما هرابود الی قت
... مجنرآ نتشاد

تدای ونیا ... ایتوت مریگ یم سپ تدوخ زا ور وت -

... هشاب

هتفرگ هشعر ینت اب نم و درک اهر ... درک اهر و تفگ
تخس و ، دوب هتخانشان میارب شعبنم هک یمشخ زا
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ییولت ولت . دش دنلب مهارمه مه وا . مدش دنلب اج زا
ات درک زاب ار شیاه تسد هلصاف بال وا و ؛ مدروخ

. ارم دریگب

ار منت مدرک یعس . مدش شعنام و مدرب باال تسد
تدش زا ... کشخ ار میاه مشچ و ؛ مراد هگن تباث
ورف الی قت رد راب نیا هک ییاه کشا دوب تینابصع

... دندوب نتخیر

ردق هب مهاگن مدرک یعس و متخود شمشچ هب مشچ
... دشاب ارُب یفاک

... تمنیبب ماوخ یمن تقو چیه هگید -

، مدرک زاب مشچ یتقو هک دوبن یدرم هیبش چیه
مشچ رد هظحل نآ یاوه و لا ح نآ زا یرثا ؛ شمدید
و درک هاگن میاه مشچ یوت فاص ... دوبن شیاه

: تفگ

... نزب گنز مهب یتشاد راک -

... دایص تمنیبن تقو چیه هگید -DONYAIE
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... یراک ره -

... منومب عضو نیا وت هشیمه هرارق نکن رکف -

نومه یشب هک مزور نوا رظتنم هناربص یب منم -

... مدوخ قباس یایتوت

: مدرب باال ادص و مدرشف تشم

... متسین وت یایتوت نم متفگ -

... یمدوخ لا م رخآ و لوا متفگ منم -

... هتبلا نیدامن و ناج مک ؛ مداد شلوه

... نم یگدنز زا نوریب ورب -

یتحار هب ار دوب هتشادرب بقع هب هک یمدق مین
و تفس هرابود . تفرگ ار متسد چم و درک لر تنک

... داتسیا شیاج رس تخس

کمک هب جایتحا ، شونهب زا تیاکش یارب هگا یتح -

... ینک باسح نم یور ینوت یم ، DONYAIEیتشاد
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دوبن دیعب ، درک یم نامیاشامت رگا رب و رود زا یسک
... دنیبب ار دوب هدش دنلب ما هلک و رس زا هک یدود هک

: هکنیا زج ؛ یزیچ ره نتفگ دوب هدیاف یب

... مرفنتم تزا -

: تخود ممشچ هب ار شنابرهم هاگن و تفرگ باال رس

... ملد زیزع مرخ یم نوج هب وتاه هجنکش هک متفگ -

ندرک تام و شیک دشاب دلب دوب یعیبط ؛ دوب لیکو
... ار فیرح

نتفرگ شهاگن زا هاگن . متشادرب بقع هب ور یمدق
زا هک دوب یهاگن نیرت باذج شهاگن هک ؛ دوب تخس

تدش هب لا ح نیع رد و ممصم ؛ مدوب هدید وا
... هتفیش

: درب باال ار شیادص هک مدوب هدشن رود یلیخ

یش مورآ ات منومب رظتنم منوت یم مدبا ات نم -DONYAIE
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... هرن تدای تقو چیه ونیا ... ایتوت

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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شلد هک تسین ییاه مدآ هیبش چیه رود زا تفگ یم
شوخ یکلا هیبش رتشیب . دزوسب یسک لا ح هب

تدایز زا و ، هدز ناشلد ریز یشوخ هک اه نآ ؛ تساه
یب ؛ دنا هدش رامیب و نیگمغ ، یمغ یب زا و یشوخ
همه اما ... داقتعا یب و بوچراهچ یب و راب و DONYAIEدنب
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هدرک دیشروخ نارتخد هناخ سیسات فقو ار شتورث
... رهش هانپ یب نارتخد همه یارب دشاب یهانپ ات

منرت هک مدیسر یم هجیتن نیا هب نم و تفگ یم وا
رس هب قلطم ییاهنت و یهانپ یب رد ار شرمع همه

سیسات ار دیشروخ نارتخد هناخ دیاش حاال و ؛ هدرب
ادیپ مایتلا ، دراد شبلق رد هک یدرد زا یمک ات ، هدرک

... دنک

یم شردپ یتح و ، ردارب لتاق ار شدوخ تفگ یم
... شیاهراک زا مادک چیه زا تسین نامیشپ اما ؛ دناد
زا رتشیب هدید ار وا یتقو زا و دراد ترفن اهدرم زا
مه ادخ تنعل قحتسم یتح هک دراد داقتعا لبق

... دنتسین

اهدرم زا وا رگا هک مدرک یم رکف نم و تفگ یم وا
یم هار شدوخ رب و رود ار اردص روطچ ، تسا رفنتم

... دنک یم مه لد و درد وا یارب یتح ؛ دهد

یم رظن هب یبیرغ و بیجع رتخد رود زا تفگ یم
یبوخ زا یا هعومجم ... اه ضیقن و دض زا رپ ؛ DONYAIEدیآ
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وا رگا ؛ یور یم هک رت کیدزن اما ... اه یدب و اه
و تواضق کنیع رگا و ، هتبلا دهدب ار شا هزاجا

مدآ مه یلیخ ، یراد یم رب تیاه مشچ زا ار ینیبدب
؛ تساه فرح نیا زا رتانشآ ... تسین یدیعب و رود

زا یلیخ فراعت یب و نایرع حور هیبش دیاش
... رهش نیا نارسپ یتح و نارتخد

وا حور دیاش ؛ مدرب یم نامگ نم و تفگ یم وا
نیا هک ؛ دشاب درم نیمه حور هیبش همه زا رتشیب
تلا طب هب ار شرمع و دوب هدیرب ایند همه زا اهزور

نیا هغدغد نیرت مهم دیاش ، نم . دنارذگ یم
نیرتدیفم دیاش ، شندوب نم رانک و مدوب شیاهزور

رارق شیاپ یور نم رس حاال و ... درک یم هک یراک
زا یاهوم نایم یهاگ زا ره وا یاه تسد و تشاد

اب ار مرس فک و تفر یم مرتمک هشیمه
... درک یم حسم شناتشگنارس

... مدیشک رانک مرس یور زا و متفرگ ار DONYAIEشتسد
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هسسوم وت درک لوبق هرخ باال ... دایم مدب نکن -

؟ ینک سیردت

ار تسد ود ره و تشادرب نم لچک رس زا تسد
رپ نامسآ هب ور و درک شنت هاگ هیکت و درب بقع

: تفگ نامرس باالی هراتس

... دیدهت و هرصبت هدام ات رازه اب -

هناخ یاهرتخد هب هک ؛ مدوب هداد نم ار شداهنشیپ
ار راتیگ نتخاون ناگیار تروص هب دیشروخ نارتخد

مدرک یم رکف نم و ، دوبن بوخ شلا ح ؛ دهدب دای
ندش رتهب هب یکمک شندش لوغشم یمک دیاش

رگا دیاش مدرک یم رکف . دنکب شا یحور عاضوا
یمک ، دنریگب رس زا ار راتیگ یاه میس شزاون شتسد

نوریب یگزیگنا یب و یتخرک یاوه و لا ح نآ زا
تخس ار اهدرم و دوب ریگ تخس منرت اما ... دیایب
اردص هنیشیپ اب یدرم صوصخب ؛ درک یم لوبق
یناج کی هدید هب روط هچ همک مدوب هدید ... ار

... دنک یم DONYAIEشهاگن
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ات دش ثعاب گنر هایس یناتک تفج کی ندش رهاظ
زارد ناشیور هک ییاه نمچ زا ار ما هریخ هاگن

هب اج اردص یاپ یور ار مرس . مریگب ، مدوب هدیشک
ب ابیرقت هک یدنلب یاه قاس زا ار مهاگن و مدرک اج

... مدیشک باال ، دوب هداتسیا مرس یلا

هدیمهف اجک زا " و مدمآ نوریب شک زارد تلا ح زا
. درک روطخ منهذ هب هک دوب یزیچ نیلوا " مییاجنیا

یب . دوش مدق مه شیب و مک ات ؛ تسشن وناز رس
، یا هوهق تشرد یاه مشچ نیا . مدرک شهاگن فرح
زا ، مرف شوخ و کیراب یاه بل و یباقع کون ینیب
، رت ناوج هخسن ؛ دوب هتسشن ملد هب لوا هاگن نامه
کی یاهوم اب ، دوب نازخ هبزور رت باداش و رت قاچ
... دندوب هدش هناش باال هب ور هک یهایس تسد

... دوب DONYAIEمردارب
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و رپ یوم نینچ نم ارچ هک دوب هتشذگ ملد زا اهراب
... مرادن یباذج نامیپ

شیاه مشچ ؛ درک یم مهاگن قاتشم اما ، فرح یب
هدمآ رد صقر هب متروص یور گنتلد و لوجع

... دوب

. نورد رس زا داد یم ربخ هراسخر گنر رعاش لوق هب
شوخ یلیخ ناشلا وحا هک متشاد ربخ رود ارود

؛ ار لا وحا ندوبن شوخ نیا مدید یم حاال . تسین
... دنتشادن ار لبق یباداش شیاه مشچ

نم و دوب هدز نیمز ار شیاهوناز ، مدمآ هک مدوخ هب
شا هنادرم و گرزب هنیس هب ، شیاه تسد نایم

و ؛ مداتفا نامرادید نیرخآ دای . مدش یم هدرشف
و ینارگن ردقچ ... شمرگ و گرزب ردق نیمه ِشوغآ

... زور نآ دش یم عطاستم شدوجو زا بارطضا

DONYAIE
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دنروخب ناکت مناریح یاه تسد ات دیشک لوط یلیخ
. دننیشنب شتشرد یاهولهپ یور و دنیایب باال و

؛ دز ما ینیب ریز شخلت رطع . مدز گنچ ار شنهاریپ
... ما هدوبن شگنتلد مک مه نم ممهفب ات

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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طقف ؛ دشاب هدمآ مدب هکنیا هن . دنک لد رید و تخس
منت ، تفرگ درد مرمک یمک ، منتسشن زرط رطاخ هب

. دوب قلقدب و جنردوز زونه

یم نوملد ینکیم نومدرط یروط نیا یگ یمن -

؟ هکرت

هتشاذگ ما هنوگ یور هک متشاذگ شتسد یور تسد
... دوب

-سالم...

: دز یباذج دنخ کت

... تزان یور هب -سالم

ادیپ نم ینعی ؛ دوبن نتفگ یارب یزیچ رگید ؛ نیمه
... دوب دایز هک فرح هنرگو ... مدرکن

تردام و وت هدنمرش ملوا نومه زا ام هک هتسرد -

میراذب ونوم کال درک یراک هک مشونهب ... مناخ DONYAIEمیدوب
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... مزیزع یدوبن تفرعم یب هک وت اما ... رت باال

؟ یدرک نومادیپ یروطچ -

رد دش یم رت باذج و دوب باذج شیاهدنخ کت
... شیاه مشچ نایم طرفم یگتسخ اب ضقانت

؟ نیدوب هدش مگ هگم -

مدای هزات ؛ مدرک سح متسد رانک ار یتکرح نامزمه
ب ار شتسد ، مدنادرگ هک هاگن . داتفا اردص روضح هب

هتبلا و ؛ درک یم سمل ار شندرگ تشپ و دوب هدرب اال
نم یاهوم و یناشیپ هب شهاگن درک یم یعس هک

... میاه مشچ هب ات دشاب

: مدرب باال وربا

؟ هئوت راک -

؟ یدرک راک یچ تاهوم اب -

زا شروظنم ... دارهب یادص ترپ ؛ دش ترپ DONYAIEمساوح
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یور نیتم رارصا هب هک دوب یزرپ تناس کی نآ ، وم
هب ؛ مدوب هدرک مادعا ار هیقب ... دوب هدنام یقاب مرس

میولگ یوت و هدش قانح هک ییاهدرد همه زا تباین
هچ اه نآ اب متسناد یمن نم و دندوب هدرک ریگ

... مروایب نابز هب ار نیا تساوخن ملد اما ... منک

اردص یادص ار نامیمشچ ین ال وط و تکاس طابترا
... درک عطق

... مرب هگید نم -

... درک یم رارف تشاد ؛ متشگرب شتمس هب زیت و دنت

؟ یدرک وراک نیا ارچ -

؟ یدش رفنتم نومزا ردق نیا ینعی -

مسا دناوت یم متسناد یمن ؟ رفنت ؛ مدرک دارهب هب ور
... هن ای دشاب متشاد هک یگنگ سح یارب یبسانم

دایم مدب هنود یم ال... صا تسین نیا عوضوم -DONYAIE
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... هنک تلا خد مراک وت یسک

... متساوخ شزا نم -

... هشیمن لیلد -

... ادخ هب دوب ریگیپ یلیخ -

... مدرک اردص هب ور هرابود

... هشیمن لیلد مزاب -

نیمز وشور متسنوتن ... مدوب هدروخ وشکمن و نون -

... مزادنب

؟ یدروخن ونم کمن و نون -

: درک دارهب هب ور . دز شا یناشیپ هب

... هنک یمن لو هنکن ومتسوپ ات ینعی -

... دمآ شک هرابود دارهب یاه بل

: درک نم هب ور DONYAIEاردص
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افرح نیا و کمن و نون ؟ هیچ ینود یم ال صا -

زا وت عاضوا ، دوب تخیر یب شعاضوا ... تس هناهب
اب منودیم یسک ره زا رتهب ... رت تخیر یب منوا

اج هی دیاب هرخ باال ... هشیمن تسرد یزیچ ندرک رارف
... یدنک یم او ت هداونوخ نیا اب وتاگنس زور هی ،

مییایب هرارق بشما مداد مایپ شهب مدوخ هک هنیا
... اجنیا

ملا بند بش ره ابیرقت ، مدوب هدش صخرم یتقو زا
نیتم ؛ میدز یم رهش یوت یتشگ مه اب و دمآ یم

و دیعس . دوب ملیدنب و راب ندرک روج و عمج لوغشم
یور مشاب راب رتمک مدرک یم یعس . دندوب مه اکیچ
مدوبن قفوم مه یلیخ دنچ ره ؛ شفیحن یاه هناش

مدوب ایند راب نیرت نارگ نم لا ح ره هب ... راک نیا رد
... شیاه هناش یور

... دایز تزع -حاالم

نتسکش یریبعت هب ای ، باوج تلهم هکنیا یب و تفگ
DONYAIE
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دنلب مه دارهب . دش دنلب اج زا ، دهدب نم هب ار شنادند
: درک زارد تسد اردص . داتسیا اپ رس و دش

؟ شاداد هگید یتسه شبقارم -

تسود شیاهدنخبل کش یب ؛ داد ناکت رس دارهب
... دندوب شدوجو تمسق نیرت ینتشاد

... همرهاوخ -

: درک جک رس و تخادنا وربا

... هتبلا -

. درک مرت یرفک شا هرخسم نحل

شیپ یتقو شاب تچاپ بظاوم امش زاب یلو -

... یترهاوخ

و گس نامه زونه ام یلو ؛ دوب هدش ور و ریز ایند
... میدوب هدش گرزب مه رانک هک میدوب یا هبرگ

ح شیادص یب یاهدنخبل هزادنا هب دارهب دنلب هدنخ
... دندوب نک بوخ DONYAIEلا
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شیور تهج خالف رب ار مرس و دش مخ اردص
ار ما هدنام یقاب ربص هرذ کی نآ ات ، دناراخ میاهوم

... دنک زیربل مه

... تمنیب یم ادرف ... هلغج شاب تدوخ بظاوم -

... مدز شتسد ریز و مدیشک ار مرس

... ریمب ورب -

میارب تشپ زا ، تفر یم ار شهار هک روط نامه
... داد ناکت تسد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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... مدرک اشامت ار شنتفر و ، شنتفر هار رس تشپ زا
هب ار شتسار یاپ زونه اما ؛ دوب هتشاذگ رانک ار اصع
مغ زا یراب هلوک و ؛ دیشک یم شدوخ لا بند یتخس
مسق متسناوت یم ... شیاه هناش یور ار ینامیشپ و

یم هنیع هب ار نیگنس و گرزب راب هلوک نآ هک مروخب
و هدرک رت هداتفا ار شیاه هناش روطچ هک ؛ منیب

هدش لیدبت شیارب یگدنز . غورف یب ار شیاه مشچ
... فده یب و ماجنارس یب همانرب کی هب دوب

هدشن ریگیپ ؛ دوب هدروخ نیمز هدماین نوریب شموبلآ
یشاپدیسا ربخ ، موبلآ زا لبق یسک هچ دمهفب ات دوب

ار یزاجم یایند همه و هدناسر مدرم شوگ هب ار شا
ره ندینش اب یزور هک یموبلآ ... ربخ نیا زا هدرک DONYAIEرپ
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دهاوخ ار ناوج لسن لد هک مدوب هدرک نیقی شگنهآ
. درب

ندنام ماکان و ، ندروخ نیمز نیا هک دوب دقتعم
دنک یمن یقرف تفگ یم . تسا شقح ، شیاهوزرآ
ار راک نیا تفص نمشد یاهامن قیفر زا یکی مادک

یناوات نیرت مک قافتا نیا هک تسا نیا مهم ؛ هدرک
یارب ؛ هدرک هک یراک یارب دهدب دش یم هک تسا

... هدرک هبوت ار یقشاع هک یلگ هچنغ نآ ندناسرت

سپ دوب هتسناوتن و هتفرگ نم زا هک یلوپ نارگن وا
غارف هب موکحم یاه تشگنا نارگن نم و دوب ، دهدب

... مدوب وا یادص یب هرجنح و

زا یغارس و دناوخ یمن رگید ، زور نآ زا دعب زا
ناج رازه اب هک ، دوب نیمه یارب ؛ تفرگ یمن شراتیگ
منک شروبجم هناهب رازه هب مدرک یم یعس ، ندنک

شزومآ هناهب هب یتح ؛ دریگب شتسد ار زاس نآ
هق عال یقیسوم هب هک ییاه هچب هب ناگیار و یرَیخ
مکح اردص یارب یقیسوم ... هن ار شناکما و DONYAIEدنتشاد
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... یمدآ یاه گر رد تشاد ار نوخ

ضوع رد و هتشاذگ رانک ار ندناوخ و ار راتیگ
و دوب هدیرخ ار رهش یادنوه روتوم نیرت ینتسکف
ات حبص . دوب هتسویپ یتنرتنیا لقن و لمح ناگوان هب
یاه هتسب ندناسر هناهب هب ار رهش شروتوم اب بش
رتشیب منامگ هب یلو ؛ دزیم تشگ ناشتسد هب مدرم

مگ ؛ تشگ یم شدوخ لا بند ار رهش نیا یاج یاج
هک راب ره نم و ... دوب هتفر هشیمه یارب هک یا هتشگ

مادم و دش یم مشومارف مدوخ مغ ، شمدید یم
یم هک دش یم نییاپ و باال منهذ رد ییادص

و ..." دیآ یمن رب متسد ز یراک و دزوس یم ملد " تفگ
... دوبن یریبدت ار هدرک دوخ هک اغیرد

... ینک یمن یتشآ شاهاب تقو چیه مدرک یم رکف -

یمن مهاگن . دوب هتسشن مپچ تمس ؛ مدناخرچ رس
لثم . دوب هتفر اردص هک دوب یهار هب شهاگن ؛ درک

شیر هت . دوب هتخادنا وناز رود تسد ، DONYAIEمدوخ
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یانعم اما ؛ دوب هدرک رت نسم و هتخلش ار شتروص
... دوبن شا هنادرم تیباذج ندش مک ، نیا

مشچ و دنادگرب رس ات دش ثعاب مهاگن ینیگنس
و ین ال وط ار شیانشآ یاه مشچ . دنک هاگن ار میاه
و وا یارب مه . دوب هدش گنت ملد ؛ مدرک هاگن قیمع
رد ار نیا هب هیبش ییاه مشچ هک یسک ره یارب مه
یارب و ... دوبهب یارب و ، زیزع یارب ؛ تشاد شتروص
هک یدوخ ؛ همه زا رتشیب ؛ مدوخ یارب و ... هبزور

بش رد هن و هنییآ رد هن .. مدوب هدرکن شیادیپ زونه
... دوبن مه میاه ندرک قشم نایم ... میاه یراد هدنز

اردص هتشگ مگ دننام مه نم هتشگ مگ مدیسرت یم
تسد دیاب هک دوب تقو نآ ؛ دشاب هتفر هشیمه یارب
میتشاذگ یم نابایب هب رس و میداد یم مه تسد هب

لباق یریخات اب . دوبن اردص زا یربخ ؛ مدنادرگرب ور
: مداد ار شباوج هجوت

ور هگید مه ایند وت یسک ره زا رتهب ... میسنج هی زا -DONYAIE
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... میمهف یم

اما ؛ درک یم ینیگنس مخر مین یور زونه شهاگن
هاگن میاپ یولج یاه نمچ هب یمک . تفگ یمن یزیچ

... دوب هدمآ ندز فرح یارب ؛ دوب رظتنم . مدرک

هب تسد دش ثعاب هک ، ممهف یم ونوا درد نم -

... هدوبن یدب مدآ تقو چیه هک یلا ح رد ، هنزب هابتشا
ناوات هچ مهابتشا هک ، همهف یم ونم لا ح نوا

... هتشاد یتخس

هب ، میاپ ریز یاه نمچ یاج هب راب نیا و دنلب رس
زا رتابیز اه هراتس ؛ مدرک هاگن مرس باالی یاه هراتس

ره رت ینتفای تسد ؛ دندوب نییاپ نآ یاه هراتس
... یتقو

مناوتب رت تحار ات مدرک ندب هاگ هیکت تسد
یا هراتس یسک ره هکنیا هب یلیخ . منک ناشیاشامت
حاال اما ... اه رت لبق ؛ مدوبن دقتعم ، دراد نامسآ DONYAIEرد
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. دشاب نم لا م اه نآ زا یکی تساوخیم ملد

و دوب مبلق تمسق نیرت قیمع زا ، مدیشک هک یهآ
... دنلب

... میمه نیع نوا و نم -

: هک دمآ ریخات یا هقیقد اب مباوج

... دوب هدش گنت تارب ملد -

؛ مدناخرچ شتمس هب ار منامسآ هب ور ِتروص راب نیا
تسد هب مه وا . دش میاه مشچ بیصن شخر مین
... درک یم هاگن ار نامسآ و هداد هیکت شیاه

: متفگ

... منم -

... دناخرچ متمس هب ار شنامسآ هب ور تروص

... اما یدیمن ونومانفلت باوج -

هدمآ شلا بند هک نامه ؛ بلطم لصا هب میدوب هدیسر
DONYAIE
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... دوب
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هرابود ؛ دوبن شخبتذل مه یلیخ نامسآ یاشامت رگید
... متفرگ شوغآ رد ار میاهوناز

... تسین بوخ ملا DONYAIE-ح
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دش یم ثعاب اما ؛ شدوجو تشاد هچ مناد یمن
یور شیارب ار ملد یاه هرگ و دوش زاب راکدوخ منابز

... دزیرب هیراد

... تسین بوخ ( مه ام ) مام لا -ح

یم ثعاب نیمه و تشاد شیاه تسد هب هیکت زونه
... دیشک هآ . منیبب ار شتروص مناوتن ات دش

... لیلد کی و رازه هب -

رت بقع یمک هک ار وا مناوتب ات مدناخرچ ار متروص
دنیبب ار متروص تشاد زاین دیاش . منیبب دوب نم زا

هاگن زا رگید مه دیاش ؛ دمآ رد تلا ح نآ زا مه وا هک
... درب یمن تذل اه هراتس هب ندرک

هب هریخ ، تفرگ رارق متروص ربارب هک شتروص
: تفگ مهاگن

... وت لا ح نیا یارب همه زا رتشیب -

: تفگ ما هریخ هاگن و توکس باوج رد

ترانک یراذ یمن ارچ ؟ یتوت ینک یم نومدرط ارچ -
DONYAIE
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؟ میشاب

نابز و مداد ناکت رس و ... قمر یب ؛ متخادنا وربا اهنت
... ارچ متسناد یمن ؛ مدیشک مبل یور

... میراد تتسود ام -

نیمه مه قطنم یب . مدوبن هک هچب ؛ متسناد یم
محور و بلق هک ینس لا س رازه نآ زا رگا ... روط

نس زا مه زاب ، میتفرگ یم روتکاف مه دندوب شراچد
هتشذگ هک دوب تقو یلیخ مزان و رهق و یزاب سول

... نیمه ؛ مدوب روگ و مگ طقف نم ... دوب

: تفگ و دندروآ بآ شیاه مشچ

... میتدنمرش گس لثم هک دنچ ره -

؛ ار شیاه مشچ هب ندرک هاگن درواین بات ممشچ
دایز ردق نآ شمشچ هساک نایم هدمآ ِبآ هک یتقو

... تخیر نوریب هب هک دش

نایم ار میاهاپ قاس راب نیا و متسشن وناز راهچ
DONYAIE
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و نتسشن رد میبات یب همه نیا ؛ متفرگ میاه تسد
یمارآان و یرارق یب رس زا مموادم نداد تلا ح رییغت
یم سح میاه ناوختسا رد و ، مدوجو رد هک دوب

... زونه ؛ مدرک

یم مه رتشیب روآ جنر یاه تیعقوم رد متلا ح نیا
ناوختسا مدرک یعس و متخادنا نییاپ رس ... دش

... هن هیرگ و منک مارآ ندرشف اب ار میاپ قاس

... منک راک یچ دیاب منود یمن نم -

شدوخ یایند قرغ یسکره و ؛ دش ین ال وط نامتوکس
... دیاش

نیا هک یراکفا زا مدش ادج ، ما هناش ندش سمل اب
؛ مدش یم زیو گال اه نآ اب یتصرف ره رد اهزور
تمس هب ارم و دروآ ما هناش یور یراشف شتسد

... دیشک شدوخ

؟ ماپ ور یراذب وترس هشیم -DONYAIE
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رس هب رس و یخوش لا ح رد ار وا مدوب هدرک تداع
همه نیا و ، شلا ح نیا ؛ منیبب هیقب اب نتشاذگ

لا ح ... میارب دوب بیرغ یبیجع زرط هب شتیمولظم
... روط نیا دش یم رتدب مدب

: دز یدنخلت ، دش ین ال وط هک مهاگن

ما هبیرغ هی هزادنا یتح هک مارب هراد روز یلیخ -

... ینک هیکت مهب یاوخب هک تارب متسین

شیاپ هب مداد و متفرگ شهاگن زا ار مهاگن فرح یب
مرس زا ینابزیم یارب قاری هب هدامآ و هدش زارد هک

... دوب

شیاپ یور رس و مدیشک زارد اما ؛ مدوب ددرم
. متشاذگ

، متفرگ هلصاف هک ندوب بذعم و دیدرت نآ زا یمک
: متفگ و مدرک تحار شیاپ یور ار مرس یاج

... میدش گرزب مه اب ... تسین هبیرغ نوا -DONYAIE
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هفاضا و مدوب هدز هک یفرح هب مدرک رکف یمک
: مدرک

هابتشا ... مدوخ لثم تسرد ؛ هداریا و بیع زا رپ -

... تسین هبیرغ اما ... هدرک تیانج ... هدرک

و دمآ هک دوب شتسد دعب یمک طقف ؛ دادن ار مباوج
تشگنا اب و تفرگرب رد ار مکف و متروص دازآ ِتمس

: دیوگب ات دیشک لوط ... درک شزاون هب عورش تسش

... متردارب منم -
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: دیزگ منابز

... هتشاد ریخات لا س تفه و تسیب هک یردارب -

و ؛ دش فقوتم شتسش تکرح یا هظحل یارب
هجوتم مرس رانک ، شمگارفاید فقوت زا هک شسفنت

... مدش نآ

میتسنوت یم ... هشن لا س تفه و تسیب هک دش یم -

... یتساوخ یم وت هگا ... میسرب مه هب رتدوز

... مدوب هدنورذگ ییاهنت ور ارجام تخس تمسق نم -

... دمآ رد تکرح هب شتشگنا هرابود

... متسنود یمن -

: درک هفاضا هیناث زا رتمک یثکم زا دعب

... میتسنود یمن نوممودک چیه -

ثکم نیا نایم دنز یم سپ ار شضغب مدرک سح
DONYAIE
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... هاگ یب و هاگ یاه

... منود یم -

... مدنک ار متسد ریز یاه نمچ زا ییاتدنچ

... هنیمه ریصقت اپارس ی هبیرغ نوا اب منوتقرف -

رگم اما ، درک یم رهز ار مدوخ ماک میاه فرح یخلت
؟ منک هیکت ات دوب هدماین

زیچ همه دهاش ... هنود یم ور یچ همه نوا -

... هدنوم مرانک ... هدوب هشیمه ... هدوب

... دیزرل میادص اما ؛ مدروخ ورف ار مضغب

تیانج ... هدرک هابتشا ... ههابتشا زا رپ -

هی دیاش ... هنهددب ... تس هنووید ... هیبصع ... هدرک
... ههاگ هیکت اما ... هلا غشآ هکیت

نامسلم هتشذگ زا یشخب ، متفگ یم هک یا هلمج ره
یدوخ ممشچ یولج و دمآ یم یمیدق هلحم نآ رد

... داد یم DONYAIEناشن
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هخاش اهنت هن ، نافوط یوت هک میتخرد ات ود نیع ام -

مه هب ور ام ... هتسکش مه نوشنت هک ، نوشاه
میدرک هیکت مه ... میداتفا مه یور ... میدرک طوقس
یکی نوا هاگ هیکت مه ، مینومب اپ رس ات یکی نوا هب

... هنومب اپ رس ات میدش

هرهچ ؛ منیبب ار شتروص ات مدنادرگ رس و مدرک یثکم
مدرک یعس ... سب و درک یم یعادت ار مغ اهنت شا

و عقوم یب ار یگدول سپ ؛ منک مک ار میاه فرح رهز
: مدرک باختنا تبسانم یب

... نکن یدوسح سپ -

میاه مشچ یمک . تشاد مغ مه شا هدنخ و ؛ دیدنخ
... دیسوب ار میناشیپ و دش مخ دعب و ؛ درک هاگن ار

: تفگ یتقو

... شخبب -

... دیزرل یم DONYAIEشضغب
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: تفگ یتقو و

... ایتوت شخبب ونوممه -

... ضغب نآ دوب هتسکش

... تشاد هگن میناشیپ یور ار شرس

... شخبب ور ام ، یدیشک هک ییایتخس همه یارب -

مک نایم نیا هک یلا ح رد ، درک یم یهاوخ ترذعم
نیرت هانگ یب دوبهب و وا ؛ تشاد ار ریصقت نیرت

شیاه سامت همه هک یدوبهب ... نم هصق نایم دندوب
مدیمهف یمن مه مدوخ و مدوب هتشاذگ خساپ یب ار

دیابن و تسا هانگ یب هک متشاد لوبق هکنیا دوجو اب
ردپ هانگ یتح ؛ تشون رگید سک یاپ هب ار یسک هانگ

هداوناخ نیا همه زا ارچ دوجو نیا اب ، رسپ یاپ هب ار
هک راگنا ، مندش نی ال نآ راب ره اب هک یدوبهب ... منازیرگ
و اهراب ، دشاب نم ندرک دصر لا ح رد هظحل هب هظحل

در ار همه نم و دوب هتفرگ یریوصت سامت DONYAIEاهراب
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شوگ نم و دوب هداتسرف ادص میارب ... مدوب هدرک
... مدوب هدناوخن نم و دوب هتشون مایپ ... مدوب هدادن

لمع رد دهاوخب هک دوبن یغای یردق نآ هک یدوبهب
دیاش و ، یرابجا رادید کی و دهدب مرارق هدش ماجنا

... دنک لیمحت نم هب ار مز ال

یم تلغ وق رپ یوت ام یتقو هک ... ایتوت شخبب -

وشردق و ، میدش یم گرزب تمعن و زان وت و میدز
... یتفرگ یم یتشک یگدنز اب وت ، میتسنود یمن

نم هک ، اه نآ هن هک متسناد یم بوخ نم حاال اما
مه ار شردق اقافتا و ؛ مدوب هدش گرزب وق رپ نایم
چیه هک مدیمهف یم بوخ نم حاال ... مدوب هتسنادن

و رابجا و ، شوماخ گنج کی نایم دناوت یمن یمدآ
حاال ؛ وق رپ دراذگب ار شمسا و دوش گرزب ینارگن
یدام هافر شاپ و تخیر مه یمک ، نایم نیا مریگ

وق رپ نایم تسناوت یمن یمدآ چیه . دوب یم DONYAIEرارقرب
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یمن یمدآ چیه ... دشابن بوخ شلا ح و دوش گرزب
... دنزب بیسآ و دشاب بوخ شلا ح تسناوت

************************

؛ زیگنا لد و نوبرهم یسب ؛ تسه هدازیلو ارهز هی
... نوتدوخ لثم تسرد

: دوب هتشون مارب

و یور یم وت : تسا نیا نافوط هب ناتخرد مایپ
... هتسکش یاه هخاش اب هچرگا ؛ مینام یم ام

..." باتهم تفگ نینچ " باتک زا

... تخادنا ایتوت دای ونم
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ریسم هک یا هماکدوخ .. وا اال ، مدوب یسک ره رظتنم
هک متشاد کش حاال هک ؛ دوب هدرک ضوع ار ما یگدنز

دوب رتهب دیاش ... ای منک رکشت زا دیاب تباب نیا زا
کی زا ارم و هدنار ار مردام هک وا زا منک رکشت

... دوب هدرک رود شنت رپ یگدنز

شیاصع هب توخن اپ ات رس هتبلا و ، قر و قش یروط
ندز وتا عقوم دیاش یدرک یم رکف هک دوب هداد DONYAIEهیکت
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... هدوب شیاه سابل نایم مه شدوخ ،

؟ رانک یرب یاوخ یمن -

... مداد ناکت رس و مدروخ یزیر ناکت

سالم... ... دییامرفب ؛ ارچ -

مگ رد رس و تام زونه اما ؛ مدیشک رانک ار منت
... مدوب

... دش لخاد و داد ناکت سالم باوج هناشن هب یرس

؟ لخاد دیرایمن فیرشت امش -

؛ دش فقوتم ، نم زا رتولج مدق دنچ درمریپ
یتمسق ات یمک درم مه دعب ، نم هب یهاگن . تشگرب

؛ تفر یم وا اب اج همه هک درک رد تشپ ِلا سنایم
ای ، تسا شرشابم درم نیا مدوب هدیمهفن تقو چیه
اب یکی نیا هک ؛ دوب شظفاحم مه دیاش ... شا DONYAIEهدننار
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شلا ح رس و هدیزرو مادنا و تشرد لکیه هب هجوت
و هراک همه هک دوب نیا هلئسم اما ... دوب رت لمتحم

... درم نیا دوب هراک چیه

... ینومب رظتنم نیشام وت ینوت یم دامع ... ریخ -

منکن رکف رکف ات دش ثعاب ، تفگ دامع هک "ی مشچ "

ار مباوج گرزباقآ ، وا یاج هب هک ؛ هدش الل اریخا
... هداد

لبم تسد اب . متفر رت کیدزن مدق کی و متسب ار رد
هک یگنر یا هوهق لبم ؛ مداد شناشن ار مرچ رتسچ

ندرک فراعت ِلباق و دوب هناخ رد نتسشن یاج اهنت
... نامهم هب

مه هب مکی اجنیا تیعضو دیشخبب ... افطل دییامرفب -

... تس هتخیر

... تسشن لبم طسو تسرد و تفر فرح DONYAIEیب
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و هاتوک و دودحم یاهرادید رد وا زا هک ردق نآ
امتح ، مدوب هدید تیساسح و ساوسو ، متیفیک دقاف

ح رد و ، تخت یاج هب اه بش رتشیب دیمهف یم رگا
نتسشن زا ، مباوخ یم نآ یور ملیف یاشامت لا

. درک یم یراددوخ شیور

: مدیسرپ

؟ مرایب نوتارب نیراد لیم یزیچ -

هدرکن مضه ار شندوب اجنیا زونه هک یلا ح رد
... مدوب

... نیشب ؛ منیبب وتدوخ مدموا ... ریخ -

هب هدیبسچ و مورب هک دوب نیا رت تسرد اال متحا
مزادنیب شجنرآ رود تسد ، موش ولو لبم یور شنت

، ملا م یم شریپ هناش هب ار ما هنوگ هک یلا ح رد و
: هک موش سول

سیخ کیک مک هی مارب نیتم حبص نیمه ! گرزباقآ -DONYAIE
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مکی هب زاین و دوبن بوخ ملا ح نوچ ؛ هدرک تسرد
، هبسچ یم ییاچ اب ... متشاد تبحم و نینوتورس

... مرایب تارب راذب

: متفگ اما

... هنوتلیم روط ره -

نآ ، نابزیم یلدنص یور زا ، باتک اتدنچ نتشادرب اب
وا زا رود ، تشاد اج هک ییاج ات و مدرک اج هب اج ار

بوسحم یمارتحا یب یرود نیا هک اجنآ ات ؛ متسشن
... دشابن کیدزن مه مز ال دح زا رت شیب یلو ، دوشن

ینک تنت یباسح و تسرد زیچ هی یرب یاوخ یمن -

؟

یهاگن . دوب تمدخ هب هدامآ شریشمش هشیمه لثم
؛ ما هنهرب یاهوزاب و مدرک منت گنر دیفس پات هب

... دوبن مه وا دنسپ دروم اعطق اما ... دوبن زاب و گنلو

... ریخ -DONYAIE
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: مدرک هفاضا هلصاف بال نم و دیود مه رد شمخا

یم ییاج هدزرس یتقو هک هینیب شیپ لباق اعطق -

ور ، تسین نوتدنیاشوخ هک یا هنحص اب هنکمم ، دیر
... اذکه ... دیشب ور هب

: مدرک هفاضا و ثکم

... نم هب سک نیرت مرحم ... دینم گرزب ردپ امش -

شهاگن ، متفگ یم ار اه هلمج نیا هک یتدم مامت لثم
و طخ مه یلک مرظن هب و تشاد هگن مهاگن خیم ار
و دنادرگ رس ، دعب هظحل دنچ اما ؛ دیشک میارب ناشن

... درک شفارطا هب ییارذگ هاگن

... ینک یم ناکم لقن یراد هک هتفگ دارهب -

شوه یدایز نازیم زا ، یگماکدوخ رب هو عال درم نیا
ار ثحب روطچ هک تسناد یم بوخ ؛ درب یم هرهب

... دوشن ررضتم شدوخ هک دناشکن کیراب یاهاج هب

هدیسرپن یلا وس هک یلا ح رد ؛ درک یم مهاگن رظتنم
DONYAIE
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؛ وا هب هن ، دیوگب هبزور هب مدوب هتساوخ دارهب زا . دوب
رد نیا و ... مورب اجنیا زا ، هبزور ندید یب دش یمن
سامت کی اب مدوخ متسناوت یمن یتح هک دوب یلا ح

یمن . مینیبب ار رگیدکی هک مهاوخب وا زا ینفلت
ییاه شنکاو و شنک هچ و میوگب دیاب هچ متسناد
و تشوگ زا هک یدرم ربارب رد ؛ مشاب هتشاد دیاب

... مدوب شنوخ
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... هتسرد هلب -

یراد دینش یتقو تخیر مه هب ؛ تشادن ربخ هبزور -

... یر یم رهش نیا زا

... منکن زوق مدرک یعس اما ، دوبن تحار میلدنص

... هلب -

و قش همه نیا تدم همه نیا تسناوت یم روطچ
؟ دوشن تیذا و دنیشنب قر

؟ یتفرگ یم هزاجا شزا دیابن ؟ ارچ -

تسود ار شا یبناج هب قح همه نآ و مخا
... متشادن

ییاهنت هب میصخش لئاسم یارب هک متسه ینس وت -

... منک یم وراک نیا هک تساه لا س ... مرگیم میمصت

، تشاد رد یتشاد کیچوک دبس هی ! مزیزع یتوت -

... ومومح یوت الی یاسو هدب DONYAIEونوا
M
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شیاهاپ مه دعب ، شنابز لوا ، منامهم ندید اب
نیتم تیعضو گرزباقآ رظن زا اال متحا ؛ دندش فقوتم

طسو ات هک ییاه هچاپ نآ اب ، دوب نم زا رترابفسا
باالی هک یا هتخلش یاهوم و دوب هدش هدز ات اپ قاس

... دوب هدش هجوگ شرس

اه لا س هک دید یم ار یمدآ ؛ دوب ین ال وط شثکم
ره هک یمدآ . دوب هدرک نامتک ار شدنزرف و وا شیپ
یب و شنت رپ یگدنز کی زا ارم میتفگ یم مه ردقچ

لیمحت مه ار یدایز یاه یتخس ، هدرک رود اوتحم
... دیعس هب یتح و ... ام یود ره هب ؛ دوب هدرک

متسناد یم . دوب وا هب زیت و کیراب مه گرزباقآ هاگن
و هبزور ، نم ندرک ادیپ ی هبهب رد ال، بق نیتم هک
دوب راب نیلوا درم نیا اما ؛ هدرک تاق مال ار میاهردارب

... دید یم ار مردام اه لا س زا دعب هک

دح نیا ات وا اب دروخرب رد زگره دوبن مدای نم و
ات مدوب رظتنم و برطضم ؛ مشاب هدش راشف DONYAIEراچد
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شنییاپ هب باال زا و بسانمان یاهدروخرب نآ زا یکی
هک یتاملک زا یربخ رگید تقو نآ ؛ منیبب نیتم اب ار

باختنا هنامرتحم و هناطاتحم ، ندوب ارب نیع رد
خاتسگ و ینادیم هلا چ یایتوت نآ . دوبن ، دندش یم
رهاوظ زا رگید یکی درمریپ نیا و درک یم روهظ
هک یا یگدنز ... دید یم ار هعماج فک یگدنز

مدآ و ملا ع هب شدوخ یگشیمه یاه ینیبدب ناغمرا
هدیجنر هک اجنآ ، مدوجو یاه هت هت نآ نم و ؛ دوب

تباب نیا زا مه یمک حاال ، ندش هتساوخن زا دوب
نآ متساوخ یمن ... مدوب تخبشوخ و لا حشوخ
زا رترب ار مدوخ دش یم ثعاب هک ار یا یگدنز

... منیبب نارگید

عطق ار ناشهاگن طخ و ادیپ ار شدوخ هک دوب نیتم
... درک

... نیدموا شوخ -سالم...

، شیپ اه لا س هاتوک رادید مغر عال ار درم نیا DONYAIEاعطق
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بال ؛ دنامن شباوج رظتنم هک دوب هتخانش بوخ
نم اما . دنک بترم ار شراولش ات دش مخ هلصاف

... مدید ار درمریپ رس ناکت

و دوبن ، دوب هدیدن هک یباوج نآ رظتنم نیتم اما
ارم شرمک ندرک فاص زا دعب هلصاف بال ؛ دنامن

: داد رارق بطاخم

؟ میراد نومهم یتفگن ارچ -

اه ردق نآ مهد ناشن نامنامهم هب هکنیا یارب دیاش
دیاش ... تسین یمهم مدآ ، دنک یم رکف شدوخ مه
هب ار شندمآ هدزرس ندوب بولطمان هکنیا یارب مه

... مروایب شیور

یارب دوب یرارف هار نیمه و دش هدز هناخ گنز
بادآ و شرهاظ هب یلیخ نم خالف رب هک ینیتم

دشاب یسک هچ نامهم نآ هکنیا زا غراف ، یراد نامهم
... داد یم تیمها ،DONYAIE
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... راذن اهنت وتگرزبردپ وت ... مزیزع منک یم زاب نم -

و یراددوخ همه نیا قشاع ؛ مدوب نز نیا قشاع
هک تفگ یم درمریپ هب ینابز یب نابز اب . ششوه
اولح مرس یور ار منامهم و متسین وت شامق زا نم
شدوخ دوخ شامق زا هک نم سکع رب ؛ منک یم اولح
زا هک یمدآ و ، نز نیا هدش تیبرت هتبلا و ... مدوب

... دوب ناینامسآ شامق

... تشگرب و درک زاب ار رد نیتم

... مزیزع نتردارب و ردپ -

متسناوتن مه نم یتح ؛ دوب یداع نحل کی شنحل
راد و ریگ رد املسم . ممهفب شهاگن و نآ زا یزیچ

اه هرهلد و ینارگن ترپ همه ساوح ، نم ندرک ادیپ
یم دیدجت نما یتیعقوم رد ، رادید نیا حاال و . دوب

همه نیا ور نیا زا نیتم نحل کش یب یلو . دش
زا یربخ رگید نوچ ، دوب یسح ره زا رود و DONYAIEیداع
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و اه لا س زا رذگ زا دعب . دوبن یناوج لا ح و روش نآ
یمن قباس سک نآ سک چیه هک دب ال ، رایسب یاه جنر
کی طقف اعطق ... دیعس لثم یدرم دوجو اب و . دنام
اهزور نآ هب تسناوت یم بلق یب ِساپسان ی هناوید

. دنزب زیرگ اوه و لا ح نآ هب و

تفگ یم . میدوب هدز فرح نیتم اب دروم نیا رد ال بق
هدش ادج و دنا هدوب مه قشاع یزور هک ییاه مدآ ،

؛ دننامب مه رادتسود و تسود دنناوت یمن زگره ، دنا
هک اجنآ زا اما ... دنراد راگدای هب مه زا یمخز نوچ
دنناوت یمن مه مه نمشد ، دنا هدوب مه قشاع یزور

؛ دنشاب هبیرغ اتود دنناوت یم طقف اه نآ ... دنشاب
... مه یارب ایند یاه هبیرغ نیرت هبیرغ

... منک ضوع سابل مرب نم ، نک زاب ورد مزیزع -

؛ شباوج رد مداد ناکت رس ساوح یب . تفگ مارآ
، گرزباقآ هدش ظیلغ یاه مخا یلا وح ییاج مساوح

مبلق یاه شپت و ، نیتم یلبق هلمج ندینش زا DONYAIEسپ
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رادید نیا ؛ دز یم هسرپ ، تفر یم باال یدعاصت هک
... سب و دشاب شلا چ کی تسناوت یم نم یارب طقف

هب هجوت یب هک دوب هتفر باال ردق نآ مبلق نابرض
مبلق یور ار ما هدرک قرع تسد ، درمریپ روضح
؟ مدوب گنت لد ؛ دریگب مارآ هکلب ات ، متشاذگ

ار گرزباقآ هاگن ، یلدنص یور زا ندش دنلب زا لبق
... تسشن متسد یور هک مدید

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

359_ تراپ #

DONYAIE
M

AM
NOE



یم راب نیلوا یارب هک دوب یزور لثم تسرد ملا ح
نطاب رد ؛ یوق و درسنوخ رهاظ هب ؛ شمنیبب متساوخ

... رارق یب و هرهلد زا رپ اما

نآ تشپ وا دوب رارق هک یرد تمس هب نتفر یارب
... هن یرگید و تفر یم شیپ میاپ کی ، دشاب

یاه هضراع زا ای تس یعیبط ملا ح نیا متسناد یمن
سح میاهوناز رد هک یشزرل نیا تسا کرت و دایتعا
کرت هن و مدوب هدش داتعم هن رت شیپ رخآ ؛ مدرک یم
سپ ؛ مدوب هدید اهراب و اهراب ار مردپ اما . مدوب هدرک

مغارس هک یا هچیپ لد نیا دوبن یعیبط هک امتح
. دوب هدمآ

زاب ار رد و کاپ مراولش هب شندیشک اب ار متسد قرع
... دوب اجنآ وا و ؛ مدرک

یبآ نهاریپ کی رد هدیشوپ ، نم زا رت رود رتم DONYAIEمین
M

AM
NOE



یارب تالش رد هتبلا و ؛ یرتسکاخ یراولش و نشور
هدیرپ گنر یتروص لوا زور لثم . ندنام اپ رس

لباق هزادنا هب ابیرقت شیاه مشچ رود و تشاد
هظحل نیا رد اال متحا ؛ دوب دوبک هتفر دوگ یهجوت
نامودره هک یسک یارب میدوب مه هیبش هزادنا شیب

. دید یم باق کی رد ار

و لر تنک ار شا هدش دنت یاه سفن درک یم یعس
ار شلا ح بوخ راچد ِنم اما . دنک میاق ار شناجیه
هب دوب لکشم راچد ندنام اپ رس یارب ... مدیمهف یم

. مدوب طوقس فرش رد نم رخآ ؛ منامگ

تشرد یاه مشچ ؛ دوب لوا یاهزور هبزور نامه نیا
و کیراب ییاه بل و یباقع کون ینیب ، یا هوهق
تشپ مک رس قرف ات شرس یوم . تشاد مرف شوخ
و هایس شبترم و هاتوک یاه شیر لثم و دوب

ریز یدوگ یتح . دوب هدش ماغدا مه رد ناشیدیفس
ناشیاج رس مه شیاه بل یگدیرپ گنر و مشچ

، زور نآ . دوبن شیاج رس یزیچ راگنا اما ... DONYAIEدندوب
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و حور یب منامگ هب ... زورما و ... دوب روجنر و رامیب
. دوب هدرم ، هداتسیا شیاپ ود یور درم نیا ... روجنر

نیلوا هب وا هرخ باال و مدرک یم شیاشامت تام نم
نم ... نم یلو . داد نداتفا ورف هزاجا شکشا هرطق

ح و مدوب هداتسیا کشخ بوچ هکت کی لثم تسرد
... مدرک یم اشامت ار شلا

نآ ندرک یف تال یاج هب نم و ؛ دمآ ولج هب ور یمدق
ات مدیشک بقع دنلب ِمدق کی ار مدوخ ، مدق کی
هک مدیمهف . دوش زاب هناخ هب دورو یارب شهار
مدوخ تسد بخ اما ؛ تسکش متکرح نیا اب شبلق
... دیبرچ یم مگنت ِلد هب ما یروخلد هک دوبن

مدق زا هاگن . دش در رد بوچ راهچ زا زا نم هب هریخ
رس تشپ مه دارهب و دش دراو . متفرگن شزلزتم یاه
اب ؛ اشامت هب ؛ داتسیا ملباقم رگید راب هبزور . دمآ وت DONYAIEوا
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... هدزمغ و سویام یدنخبل

تسد وا و تخیر ورف شمشچ زا یرگید کشا هرطق
بلط رد ... نم هب ور ؛ داد هلصاف نت زا ار شیاه

... نم

هب زاورپ یارب دندش لا ب ات ود روطچ مدیمهفن میاهاپ
مدوخ هب ... یسک هچ هزاجا اب و ؛ اه تسد نآ تمس
میاه کشا و مدوب هدش نازیوآ وا ندرگ زا ، مدمآ هک
دنریگن وگلا منامرفان یاهاپ زا هک مدرک یم لر تنک ار

... دننامب نایاجرس و

؛ مدرک سح ما هناشرس تسوپ یور ار شا هسوب
مرمک رود هتفر هتفر هک ار شتسد و ... اهراب و اهراب

و ... دندرک یم شزاون و دندش یم تفس و تفس
دنت . دندش یم رتدنلب و دنلب هک ار شیاه هیرگ یادص

... درک یم رارکت ار " مرتخد شخبب ونم " دنت و

دیشخبب و اه هیرگ نیا هک دوب نیا تیعقاو بخ DONYAIEو
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هب ار نامز . دندرک یمن تسرد ار زیچ چیه اه نتفگ
کاپ هایس یاه هرطاخ زا ارم نهذ . دندرب یمن بقع

. دندنادرگ یمن رب نم هب ار ما یتم سال . دندرک یمن
شدوخ یارب محور تسوپ ریز زونه هک یسرت نآ

بلق اما ... اما ... دندرب یمن نیب زا ار داد یم الن وج
، کدنا دنچ ره ار ما ینابصع و یمخز و هتسکش

... دندرک یم مارآ

ترذعم زا تسد وا هک دوب دارهب تتطاسو اب هرخ باال
. دنک اهر ار مرمک هک داد تیاضر و تشادرب یهاوخ
کشا ندرک لر تنک رد هک مدیمهف هزات و متفرگ هلصاف

. ما هدوب قفومان میاهاپ هب نداد نامرف لثم مه اه
تباب ار مدوخ هک دشن و متفر ورف دارهب شوغآ رد
هدش ناشراچد یک زا متسناد یمن هک ییاه فعض

. منک شهوکن ، ما

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؟ هچب یراد هبذج ردق نیا ارچ وت -

ما هنوگ یور یا هسوب و تفگ مشوگ یوت مارآ
... تشاذگ

متروص رگید تمس ندیسوب رادبآ و مکحم زا لبق و
: تفگ

... شاب سول ... شاب فیطل مکی ... هخآ ال ثم یرتخد -

... یتخس و تفس همه نیا هیچ

ششوغآ زا نتفرگ هلصاف زا لبق ، یباوج ره یاج هب
هیقب دید رد مدوب نئمطم هک نامه ، پچ تسد اب ،DONYAIE

M
AM

NOE



هنیس یور ار دش یم هک یتشم نیرت مکحم ، تسین
هب هتشغآ و باال دنلب " خآ " کی ادمع وا و مدیبوک شا

... تفگ قارغا

هنیس یور هک یتسد و ، شمبیرغ نم هنن هب هجوت یب
هب و متفرگ هلصاف ، داد یم ژش اسام و دوب هتشاذگ

شدنخبل و درک یم اشامت ار ام . مدش کیدزن هبزور
نامه شیاوه و لا ح زونه اما ؛ دوب نیگمغ رتمک یمک
ینیگنس ندرک مک یارب ... دوب شیپ یا هقیقد هک دوب

و متفرگ ار شتسد ، اضف یور دوب هتخادنا هیاس یا
: مدیشک

... میرب ایب -

-سالم...

رسپ هب گرزباقآ شنکاو و دنداد سالم نامزمه ود DONYAIEره
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ام هب هک یشنکاو زا توافتم یلیخ مه شا هون و
"سال هب هیبش یا همزمز دح رد دیاش ؛ دوبن داد ناشن

... هن ال صا مه دیاش م"...

... ار شدنخزوپ و ؛ مدید نامیاه تسد هب ار شهاگن

ار میاه مخا مه وا متشاذگ و مدیشک مه رد مخا
... دنیبب

: مدرک ، تسشن مدوخ یلدنص یور هک یهبزور هب ور

؟ یروخب مرایب یچ -

باختنا طقف ؛ هن ای دهاوخ یم یزیچ مدیسرپن
شدوخ هدهع هب ار یندروخ نآ دشاب زیچ هچ هکنیا

... متشاذگ

... مرتخد تمحز یب رایب بآ ناویل هی -

: مدرک دارهب هب ور

؟ وت -DONYAIE
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... ینوت یم هک یکنخ زیچ ره -

: متفگ هناخزپشآ هب نتفر لا ح رد و مداد ناکت رس

تدوخ یارب نتسشن یارب اج هی ینوت یم نیبب -

؟ ینک اپ و تسد

ال وط تبیغ نیا لیلد ؛ دوب هدش ین ال وط نیتم تبیغ
... متسناد یم ار یدمع ِین

گرزباقآ یادص ، ینیس لخاد اه ناویل ندیچ لا ح رد
: تفگ هک مدینش لا ه زا ار

؟ دیدموا یچ یارب -

... دینزب فرح ایتوت اب اجنیا دیدموا تفگ نامام -

شیپ ور افرح تفرگن دای تقو چیه نز نیا -

... هراد هگن DONYAIEشدوخ
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شدوخ شیپ ، هدوب مز ال ور یزیچ ره زیزع همدای ات -
... گرزباقآ هتشاد هگن

... دنزب ار شیاه فرح هفافل رد روطچ ، دوب دلب دارهب

نوتهب مدوخ ، دینودب دوب مز ال رگا مه ور یکی نیا -

... متفگ یم

اباب اجنیا یدموا یچ یارب ... ور افرح نیا نینک لو -

؟

: داد روط نیا ار هبزور باوج گرزباقآ

زا داوخ یم ؟ تفگ یچ ترسپ یدینشن بشید هگم -

... هرب اجنیا

چیه داوخ یم شلد اعقاو هک هیزیچ نیا هگا بخ -

... هشب شعنام دیابن سک

هب نم دورو اب اما ، دندرک یمن تبحص هتسهآ
... دندش تکاس ، ناشعمج
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هک یزیچ خالف رب . مدش مخ گرزباقآ یولج لوا
. تشادرب ار بآ ناویل ، دوب هتفگ لبق هقیقد دنچ
. تشادرب دوب هدیبلط هک ار یبآ ناویل مه هبزور

... ولا بلآ تبرش ناویل هس و نم و دنام دارهب

رد هچ مناد یمن ، داتفا ما هرهچ هب هک دارهب هاگن
ییوربا کت هک درک یطابتسا هچ نآ زا و دید متروص

منک تحار ار شلا یخ هکنیا یارب . میارب تخادنا باال
اب ، دمآ مهاوخ رب سک همه و زیچ همه سپ زا هک

: متفگ و مدرک هراشا ینیس هب وربا

... هیگنوخ هک روخب -

... دروآ ینیس تمس هب نامزمه ار شتسد ود

... مراد یم رب ات ود سپ -

رد یزیچ رتمک هک شی باال هیحور زا دمآ یم مشوخ
هک دنچ ره ؛ دوش نآ تفا ثعاب تسناوت یم ایند

نآ نایم رد ار شنت متسناوت یم هظحل نآ رد
هک ممهفب و منیبب شا یرارف و نازرل یاه DONYAIEکمدرم
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نم هب نداد هیحور یاتسار رد شیاهراک نیا همه
رکف ؛ درادن یبوخ نادنچ هیحور مه شدوخ و تسا
هتبلا ... تسا هدنهد رازآ میارب تیعقوم نیا درک یم

و منک شتیریدم مناوتن هک دوبن یزیچ اما ؛ دوب هک
... دنزب منیمز

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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اج هباج یمک اب هک لبم طسو زیم یور شرانک
متسشن ، دوب هدرک نتسشن یارب ییاج ار نآ شندرک

: مدینش هلصاف بال و

؟ هن ای تسه وت رتخد رتخد نیا -

، دهدب ار شباوج ات تفرگ باال ار شندرگ و رس هبزور
... دنام شناهد رد فرح ، نیتم "سالم" اب اما

: دش دنلب اج زا دارهب

... ریخب نوتزور ... مناخ راکرس -سالم

مارآ و هاتوک "سالم" کی هب هدنکفا یرس اب هبزور و
... درک هدنسب

هنوخ تیعضو رگا دیشخبب ... دیدموا شوخ -

... هدنمرش ... هبسانمان

... توکس و ؛ دوب یریز هب رس نانچمه هبزور عضوم
: داد یرفاو ییور شوخ اب ار شخساپ دارهب اما

هدزرس هک دیشخبب ور ام امش ... هیفرح هچ نیا -DONYAIE
M
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... میدش نوتمحازم و میدموا

... افطل دییامرفب ... مرسپ دیمحارم -

: درک نم هب ور

مز ال یزیچ رگا ... ما هنوخزپشآ وت نم ، ناج نامام -

... نک مادص دوب

مه وا ار مدوب هدینش نم هک ییاه فرح اعطق
سح ار دوب مکاح هک ینیگنس وج و ، دوب هدینش

؛ دوب هدمآ نوریب شهاگهانپ زا نیمه یارب . دوب هدرک
یعس هک مدید ار هناردام تیامح نآ شیاه مشچ رد

... دنک اقلا نم هب هاگن اب درک یم

، هناخزپشآ هب نتفر اب اما ؛ درک یم روضح الم عا
ار ملئاسم ات تشاذگ یم نم یارب ار نادیم نانچمه

هیقب و نم هب تساوخ یم طقف . منک لح مدوخ
هک یراک ره یارب ایهم و ؛ تساج نیمه هک دهد ناشن

... دشاب مز DONYAIEال
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روضح رد و دادن وا هب ار نتفر تصرف گرزباقآ اما
لصا رس دیرپ اپ تفج و هراک کی هک دوب وا

... بلطم

رپ هعماج ... یرب اجنیا زا وت مد یمن هزاجا نم -

هک ییاجنوا ت... هداوناخ رانک ینومب دیاب ... هگرگ
... یراد قلعت شهب

زاب بل دعب و دوش مامت شفرح ات مدنام رظتنم
: مدرک

؟ دوبن گرگ رپ هعماج شیپ لا س دنچ و تسیب -

اهر هعماج نیمه وت دیداد هزاجا عقوم نوا روطچ
رظتنم یتشونرس هچ دیتسنود یم اجک زا ؟ مشب
هگا ؟ دوبن مکحم و یوق همه نیا نیتم هگا ؟ هنم
فیلکت عقوم نوا ؟ تفرگ یمن رارق ام هار رس دیعس

؟ دوب یچ نم

هک دوب اه لا س و ؛ دوب هدمآ نییاپ ملمحت هناتسآ
هب لیدبت ، دوب هدرک مردام نم اب درمریپ نیا هک یراک

... دوب هدش ملد رد گرزب هنیک DONYAIEکی
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... درک یم قرف عقوم نوا -

: مداد ار شباوج زیت و دنت

ال؟ ثم یقرف هچ -

نیا و تردپ جاودزا زا هک ییاجنوا زا عقوم نوا نم -

تسار شافرح هک مدرک یمن رکف ، متشادن ربخ مناخ
و و هبزور تراسا زا هدش راد ربخ مدرک رکف ... هشاب

هکلت یزیچ هی و هزادنب یکیرات وت یریت هی هتساوخ
... تشادن یکردم چیه ... نومزا هنک

تسار هک دیدش نئمطم روطچ االن تقو نوا -

؟ کردم مودک اب ؟ ام میگیم

یزیمآ نیهوت و دب یانعم مفرح ریز هک دوب مساوح
ار هبزور و نیتم و نم ناش تسا نکمم و هدیباوخ
و درم نیا دنازوس یم ارم یروط اما ؛ دروایب نییاپ
. دوبن مهم میارب زیچ چیه هک ، شا یبناج هب قح

ره باوج ات دوب هدامآ و درک یم مهاگن DONYAIEهتخورفارب
M
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... یکی نیا اال هتبلا ؛ دهدب میوگ یم هک ار هچ

: میوگب دش ثعاب شتوکس

چیه نودب تدم همه نیا زا دعب هک روط نومه -

مه عقوم نوا ، منوت هون نم هک دیدرک لوبق یکردم
رگا هک دیدرک یم رکف نیا هب دیاب کردم نومه نودب

بال هچ ، امش لسن و نوخ زا ، مشاب نوت هون دصرد هی
هعماج نیمه وت مندش اهر اب دایب مرس هنکمم ییاه
هک مدیسر ینس هب هک االن هکنیا هن ... گرگ زا رپ
نییعت مارب ، مدب صیخشت ومدوخ یگدنز دب و بوخ

متشونرس عقوم نوا هک روط نومه ... دینک فیلکت
میمصتوت تلا خد هزاجا من اال ، دوبن نوتاج چیه هی هب

هچ ... دیرادن مرظن راهظا هزاجا یتح ، چیه هک نم
مریم اجنیا زا نم اهنت هن ، هن هچ ، دایب نوتشوخ امش

... منکیم داوخب ملد مه یا هگید راکره هک ،

اب هنرگو ؛ دوب یملا س و تردق رپ درم هناتخبشوخ
ف رح ندینش اب مدید یم شتروص رد هک یعاضوا

یور مه ار درمریپ نداد هتکس هانگ راب دیاب ، DONYAIEمیاه
M

AM
NOE



... مدیشک یم هناش

و درک نیتم هب مه دعب ، شا هون و رسپ هب یهاگن
دز هیانک و تشاد هگن وا یاه مشچ یور ار شهاگن

: هک

قافتا یدایز یراگنا لهس وت تیبرت یوت اعقاو -

... یبوچراهچ یب و خاتسگ یدایز ... رتخد هداتفا
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یمدق سپ ، دوب نیتم هیانک نآ بطاخم هک املسم
: تفگ و دمآ ولج

؟ دیریگب میمصت شیگدنز یارب هراذ یمن نوچ ؟ ارچ -

نیرتکچوک نودب و شمارآ لا مک رد ، نم خالف رب
... تفگ شیادص نتفر باال و یشزرل

تسین دلب ور رتگرزب هی اب ندز فرح نوچ ... ریخ _

... مرتحم مناخ

، هشیم ینابصع یتقو ایتوت هک مراد لوبق نم _

و شلباقم فرط و هنک دروخرب دنت مکی هنکمم
دیرادن ریصقت مک مه امش اما ... هجنسن ور تیعقوم
تسد و دیدموا یمسج و یحور عاضوا نیا وت هک
تایبدا زا هتشذگ یلو ... دیتشاذگ شساسح گر یور
یزیچ و هدزن یطوبرمان فرح مرتخد ، شدنت مکی

یطوبرمان راک دایمن مدای ... هشابن تسار هک DONYAIEهتفگن
M
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یب گنا هک هشاب هتشاذگ جک وشاپ و هشاب هدرک مه
... دینز یم شهب یبوچراهچ

... اجنیا ام مرتحم مناخ نک شوگ بوخ _

هزاجا هن ... مرتحم یاقآ دینک شوگ امش ... هن _

مرتخد تامیمصت وت هک مراذ یم نم هن و ، دیراد
ور مرتخد و دییایب اجنیا هکنیا ای و .. دیشکب کرس
هدشن بکترم هک یهابتشا یارب شدوخ هنوخ یوت

... دینک شنزرس

نم رسپ هک تسه یا هنوخ ، هنوخ زا تروظنم _

؟ هتسرد ، هدیرخ شارب

... دوب هراچیب و ریقح یدایز درم نیا هک ادخ هب

: تفگ و درک وا راثن یدنخزوپ یثکم چیه یب نیتم

شردپ هک مگیم ور یا هنوخ نومه اقیقد ... هلب _

... هدیرخ شارب

گرزباقآ ات اما ، دوب هچ یارب مناد یمن شهاتوک ثکم
ار شیاه فرح نیتم ، دیوگب یزیچ ات درک زاب DONYAIEناهد
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: تفرگ رس زا

هنوت یمن ینزوسرس ی هزادنا هب هک یا هنوخ نومه _

اهلا س نیا مامت وت نم رتخد هک هشاب ییازیچ ناربج
مروظنم ... هتبلا هشن هابتشا ... هدوب مورحم نوشزا
نیرت نورگ و اهاذغ نیرتهب و اه سابل نیرتهب

هک ... تسین احیرفت نیرتدنیا شوخ و اه ترفاسم
یمن انیا همه هک داد نوشن لکش نیرتهب هب امش هون

هتشاد یریثات مدآ هی تیناسنا وت ننوت
... هدش رس ردپ نودب هک هشیگچب هب مروظنم ... نشاب
هب اه لا س هک هیا یفنم یاه سح نوا همه مروظنم
نیا شدوخ اب ، امش فرط زا شندشن هتفریذپ رطاخ
زا یراک و مدید وشندش بآ نم و درب رو نوا و رو
دیعس هک مه یچ ره نوچ ؟ ارچ ... دموینرب متسد

هب هنودرم و داد یم تبحم شهب و تشاد شتسود
یمن ضوع تیعقاو هی نیا مزاب ، داتسیا یم شاپ
و نتساوخن شینت گرزبردپ و ردپ ونوا هک دش
هن و هنوخ نیا هن ! مرتحم یاقآ ... ندرکن شلوبق
هنوت یمن زگره امش نادناخ شزرا یب تورث DONYAIEهمه
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مز ال تالش نوا شردپ هک ور عوضوم نیا هنک ناربج
یارب تشادن ور بسانم ندز شیتآ و بآ هب نوا ، ور
هک هنوخ نیا دینودب ... شندرک ادیپ و ندنودرگرب
هب ات هک تسین یجراخم مرازه کی ً اال متحا

و دش فرص نوترتخد هون یکی نوا یگدنز یاجنیا
، هدش رده شمه هک داد نوشن نکمم نیرتهب هب نوا

یایتوت یاپ هب مه ور نوتتورث همه رگا امش ، چیه هک
یاه سح و دیدرک شهب هک یملظ ناربج ، دیزیرب نم

... هش یمن دیدرک لیمحت شهب هک یا یفنم

رد اال متحا هک ییاه فرح ندینش زا هکوش گرزباقآ
، دوب هدرکن مه رکف اه نآ هب یتح لا س دنچ نیا مامت

: تفگ و درک زاب ناهد یریگ مشچ ثکم زا دعب

یوت ی هنیک و یخاتسگ همه نیا هشیم مولعم -حاال
... هروخ یم بآ اجک زا هچب نیا یامشچ

زاب ، دروخب ناکت شیاج زا یمدق هکنیا نودب نیتم
: هک داد ادص تباث نت نامه اب ار شباوج مه

امش هنوخ وت منود یمن نم ... دینک یم هابتشا -DONYAIE
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سح رطاخ هب زگره نم یلو ... هروط هچ عاضوا
هحلسا اب ، مدوخ یاه هنیک رطاخ هب ، مدوخ یاه

یمن کیلش منیرتزیزع رس هب ، مرفنتم شزا هک یسک
رسدرد وت ور مدآ نوا هک رطاخ نیا هب طقف منک

نیا هک ینوا لا ح ره هب ممهف یم نوچ ... مزادنب
نیا تقو نوا و هنم دوخ زیزع ، هریم نیب زا طسو
نهذ مدرکن یعس زگره نم ... منک یم ررض هک منم

دحا چیه هن و شردپ هن و امش هب تبسن هن ور ایتوت
دوب فیح ال وا نوچ ... منک هایس ایند نیا وت یا هگید

گرزب یتقو و هشب هایس هک شکاپ حور و بلق زا
یردق نوا مدوب دقتعم امود و ... هنک شضیرم هشیم

، عقوم هب تفر دهاوخ باال شل ال دتسا و لقعت تردق
هچ دیاب یک دروم رد هک هدب صیخشت شدوخ هک

... هشاب هتشاد یعضوم

درک گرزب اقآ هب ور مه دعب و نم هب یهاتوک هاگن
: هک

اقیقد االن مرتخد و مدرک رکف تسرد ارهاظ هک -DONYAIE
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... هداتسیا هطقن نوا یور

زا اهنت هن انئمطم ار شا هنیس و دیشک یدنلب سفن
... درک کبس اهزیچ یلیخ زا هک ، نبرک دیسکا ید

، هدش یمارتحا یب نوتهب دینک یم رکف رگا مه امش -

وت مه ، نوتدوخ یلو ... اعقاو ماوخ یم رذع نوتزا
ییاه فرح مه و دیدروآ فیرشت یبسانمان تیعقوم

... فاصنا هن و هبسانم هن هک دینز یم ور

اما ؛ هدرک زمچآ ار گرزباقآ هنت کی تفگ دش یم
کرت ار هناخ راچیل ات دنچ اب گرزباقآ ارچ مدوب هدنام
کی یعقاو لیثمت شتروص هک یلا ح رد ... دنک یمن

هب ناشف شتآ هناهد زا حاال نیمه هک دوب هزادگ هکت
... دشاب هدش هدناشف نوریب

... منک هدامآ ییاچ اتدنچ مریم نم نوتزاجا اب -

شحیجرت و تسنادن زیاج ار ندنام رتشیب اال متحا
مه دیاش ؛ دراذگب اهنت ملکشم هیقب اب ارم هک دوب نیا
دعب گرزب اقآ هک دنکب یراک هتسناوت هک دوب DONYAIEنئمطم
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... دنک راتفر رت طاتحم یمک نیا زا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؛ دندوب هدرک توکس هک دوب اه هقیقد دارهب و هبزور
اه نآ هب مه گرزباقآ و نم ، نیتم نتفر زا دعب
سک چیه زا ین ال وط قیاقد یارب و میدش قحلم

هناخ رد هدیچیپ یادص اهنت و دماین رد ییادص چیه
... دوب هناخزپشآ زا یکبلعن و ناجنف زیر DONYAIEیادص
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... دش دنلب هک دوب گرزباقآ یادص تیاهن رد

یارب ، یرب اجنیا زا وت هک متساوخ یمن رگا نم -

... دوب تدوخ

... متفرگ متسد نایم هدش مرگ تبرش زا ار مهاگن

هک تسین دیعب شزا و هنوریب نوا زونه مدآ نوا -

رانک اجنیا متساوخ یم ... تغارس دایب مزاب
یم نم ... میشاب تبقارم هک یشاب نومدوخ
یمن وت هک حاال ... ام شیپ یدرگرب هک متساوخ

تفص هبرگ مدآ هی زا تبقارم هب یرارصا منم ، یاوخ
... مرادن

اما ، دناسر یم شوج هطقن ار مدآ و دز یم فرح دب
نیا امک ؛ دوب هدرک کاخ و درگ یفاک هزادنا هب نیتم
و هدز مشاب هدنب لعن نآ هک ، لعن هب مه یکی هک
هداد رارق داقتنا دروم ار تینابصع عقوم رد مراتفر

یم یتقو مشاب لبق زا رتمارآ مدرک یعس سپ ... DONYAIEدوب
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: متفگ

قافتا چیه و مدرک یگدنز امش زا رود اه لا س نم -

نم رس یچ ره هک هرن نومدای ... داتفین مارب یصاخ
... دوب امش هنوخ هب منتشاذگ اپ زا شعورش ، دموا
سح نوا ، مدش یمن امش هداوناخ دراو رگا اسب هچ
نم ... دش یمن لعفلا ب شونهب دوجو وت هوقلا ب ترفن
نیا هک دوب نوت هداوناخ و امش هیاس ریز ییاروج هی

... مدرک هبرجت وقافتا

نآ رگا اما ؛ منک راتفر رتراد مدرم یمک متساوخ یم
ار یدنخزوپ سپ ... مدرم یم مدز یمن ار دنخزوپ

: مداد همادا و مدز ار دوب هدنام ملد رس هک

یمن زارد مدآ نوا تمس هب کمک تسد مرهاوخ رگا -

زور همه نوا هکنیا یاج و تیعقوم زگره نوا ، درک
تسد هب ور هنک مراتفرگ مشرخآ و هنک سبح ونم

دیدب دیاب قح نم هب منک یم رکف سپ ... دروآ یمن
باسح هب رابتعا هن نم یارب یا هداوناخ نینچ هک

DONYAIE
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... تینما هن و دایب

: تفگ یگنج و زرف

اال متحا ، درک یمن وطلغ نوا شونهب رگا ... هتسرد -

دیاش ؛ هنک تداتعم و سبح تسنوت یمن یناج نوا
نیا زا هشوگ هی ، یراک ره یاج هب دش یم روبجم
منود یم هچ ای ... هربب تنیب زا و هنک تتفخ رهش
هب مشدعب و تور هشاپب دیسا تتسود نوا لثم

ای ... نوریب دایب هقیثو دیق هب هنوهب روج کی و رازه
... درک شناربج هشن هگید هک یراک ره

نم راکفا هتشر و دمآ هناخزپشآ زا نتسکش یادص
ییاه هملا کم همه نم لثم مه نیتم املسم ؛ دش هراپ

... دینش یم ار تفرگ یم تروص اجنیا هک

هب و دش یمن نامیشپ شونهب رگا ؛ تفگ یم تسار
رد و مشاب اجک نم االن دوبن مولعم دمآ یمن غاب نآ

... یلا ح هچ
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دایص هملا کم شونهب هک دوب هدرک فیرعت میارب دارهب
هقباسءوس دروم رد ؛ دوب هدینش یقافتا ار هبزور و

... شتلع و ، نم

فرح یسک اب دروم نیا رد و هدرک یراددوخ هنایذوم
نیرت نما رد شدوخ یارب ار عوضوم یلو ؛ دوب هدزن
بش نآ زا دعب . دوب هتشاد هگن شا هظفاح تمسق

عال هب وا دزن ، رایسب الی قت زا هدیرب دایص هک ییاذک
هک دوب هتفگ وا هب و هدرک فارتعا نم هب شا هق

هجیتن نیا هب ، دشکب نم زا تسد درادن میمصت
رود یارب نم نیرید قشاع زج یهار هک دوب هدیسر

. درادن شا هداوناخ رش زا مرش ندرک

ات ود یکی ندرک ریجا اب و هسیک رس ندرک لش اب
زا ارم هکنیا یازا رد و هدیسر اشاس هب ، تفلک ندرگ
هدرک تخادرپ یتفگنه لوپ ، دنک زاب هداوناخ نیا رس

. دوب

ندرک روج یارب دوب هدرک جرخ مه یدایز لوپ
... روشک زا رفن ود ام ینوناق ریغ جورخ DONYAIEطیارش
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اه لا س غاب ، مه نامجورخ طیارش ندش مهارف ات
شک شیپ ار اه نازخ هتفر دای زا و هدنام هکورتم
تسرد اما . مینامب اجنآ تدم نآ رد ات دوب هدرک اشاس

رضاح اه هطساو رارق رس نم و اشاس هک یزور
مدآ مه یلیخ اشاس هک دوب هدیمهف ، میدوب هدشن

. تسین یدامتعا لباق

هدنام باوج یب اشاس فرط زا شیاه نفلت یتقو
یی بال دهاوخب اشاس هکنیا زا نارگن و هدیسرت ، دوب
مه شدوخ دعب و . دوب هدمآ غاب هب دروایب نم رس

. دوب هدش هتخیسگ راسفا یاشاس تسد ریسا

اب و ، شونهب تبیغ تعاس هدزاود هب بیرق زا دعب
زا اشاس هک ییاه ملیف و ، نم ندش هدوبر هب هجوت
مگ هب سیلپ ، دوب هداتسرف نیتم یارب نم لا وحا

... دوب هدش لمع دراو و هدش کوکشم مه وا ندش

ییاسانش غاب زا رت نییاپ نابایخ دنچ شونهب نیشام
و دوب هداد جرخ هب یگنرز شدوخ نظ هب . دوب هدش
هب یسکات کی اب و هدرک کراپ غاب زا رترود ار DONYAIEنیشام
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.... دوب هدمآ اجنآ

غاب هب شدای دوبهب رایسب یاه نامگ و سدح زا دعب
نامیادیپ قیرط نآ زا و دوب هداتفا هدش شومارف

... دندوب هدرک

و شونهب نویدم ار مگرم نم ؛ تفگ یم تسار یرآ
... مدوب وا ینامیشپ نویدم ار ما هرابود ناج

دیوگب دش یمن ال ثم ؛ تفگ یم هنامحر یب هچ اما
"؟ هدموین ترس یرتدب بالی هک رکش ور ادخ "

، مدنورذگ رس زا نم هک یزیچ امش رظن زا سپ -

... هدوبن یجنرغب و داح قافتا مه نیچمه

مه یقافتا لقادح یلو ... تسین نیا مروظنم ریخ -

... درک شناربج هشن هک تسین

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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و درک شوخ اج مبل جنک و دمآ دنخزوپ کی مه زاب
مبوبحم رتسچ هب شرانک هک ییاصع هب مدنام تام

... دوب هداد هیکت

هدنز ونم تساوخ یم یک ، مدرم یم هگا هتسرد -

؟ هنک

مشچ هب و مدنک یتنعل یاصع نآ زا ار مهاگن تخس
: مداد وا یاه

هی هنوتب هک دوب یتیعقوم وت رگا مدآ نوا ال وا -DONYAIE
M

AM
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رظتنم زگره ، هنک روج شدوخ یارب یدرایلیم هقیثو
هک یراک ره نیا زا رت لبق یلیخ و دش یمن امش هون

نم هتفگ یک امود ... درک یم تساوخ یم شلد
راب رازه یزور زونه هتفگ یک ؟ ما هدنز زونه و مدرمن
، سرت نوا دای هتفگ یک ؟ مش یمن هدنز و مریم یمن
هب هک راب ره ، شدای هک ، شدوخ هن ، دینک تقد بوخ

یمن رب و مر یمن گرم یمدق کی ات دایم مغارس
نم اب تشحو و سرت نوا دوخ دینک روصت ؟ مدرک

زا یکی راب ره و راب رازه یبش هتفگ یک ... هدرک هچ
یک ؟ منیب یمن سوباک وت ور ازور نوا یاه هظحل

یایتوت نم هتفگ یک ؟ هدشن زواجت محور هب هتفگ
؟ مقباس

کی هزادنا هب لقادح متسناوتن هک دوبن مدوخ تسد
هتفر هتفر و منامب رادافو مدوخ دهع هب تعاس

.. دش رتدنلب میادص

یم هچ امش ؟ یک ؟ گرزباقآ ما هدنز نم هتفگ یک -DONYAIE
M
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؟ مدیشک یچ ور هام ود نیا نم دینود

نتخیر ورف عنام روز و برض هب ، مدش هک تکاس
هدش یهاوخدوخ یادخ مشچ شیپ میاه کشا

. مدوب

نایم ار شرس و هتشاذگ شیاهوناز یور جنرآ دارهب
تسار زونه دیاش هبزور و ؛ دوب هتفرگ شیاه تسد
رود ممشچ زا اما ، دوب هتسشن شیاج رس تماق
ندوب نییاپ هطساو هب هک یکشا هرطق نآ دنامن

... تخیر شناتسد هرگ یور ، شرس

رکش یاج منیا ... یشک یم سفن یراد لقا ال اما -

... هراد

هدیدان دوشن هک ردق نآ ؛ شیادص تشاد نزح
... دندوب شتآ سنج زا شتاملک ... اما ؛ شتفرگ

: دوب راد ادص راب نیا مخلت هدنخ کت

هشاب مدای ... مشک یم سفن هک رکش ور ادخ هرآ -DONYAIE
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ور یطیارش نینچ هک منک رکشت شونهب زا شتباب
یراک ره یاج هب هشن روبجم اشاس ات ، درک روج

... هربب ومسفن

: تفشآرب

هب یزاین ؛ تسین نیا مروظنم هک ینود یم بوخ -

هطسفس ردق نیا ... نوج هچب تسین یزاب هرخسم
... میدوب نارگن تارب ام همه ... نکن

... هن هن ؛ دشاب دلب ار ندش نارگن اعقاو متشاد کش
نتخورف رخف و نداد دُرا زج یراک ال صا متشاد کش

... دشاب دلب ار نامز و نیمز هب

شونهب رگا دیتفگن نوتدوخ االن نیمه ؟ هطسفس -

مولعم ، درک یمن روج اشاس یارب ور تیعقوم نوا
نیا ینعم ؟ هشاب هداتفا مارب یقافتا هچ االن دوبن
هیچ شونهب هب نم ندوب راکهدب رکشت هی ، فرح
دعب دینزوس یم شنودلا خ اهیف ات ومدآ ؟ گرزباقآ

هب مگب یچ نم هخآ ... هخاتسگ و بدا یب دیگ یم
و هدرم مدوخ هن ، مش دادملق بدا یب هن هک DONYAIEامش
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؟ ممشچ یولج دایب م هدنز

اب و تخود میاه مشچ هب ار شدرس و تخس هاگن
: داد رارق مبطاخم هدرشف یکف

یچ یمهفن هک ینوا زا رت شوهاب هداعلا قوف وت -

و مگیم یچ مراد ینود یم بوخ ... مگ یم
یتسه ینابصع ردق نوا االن طقف ... هیچ مروظنم
هک یدرگ یم مدآ هی و کیچوک هناهب هی لا بند هک

... ینک یلا خ شرس وتمشخ همه

هک دنک میمنابصع ردق نآ تسناوت اعقاو راب نیا
و مدش دنلب اج زا ؛ دوش مراوس و دریگب منانع مشخ

: تفر رت باال میادص مه زاب

؟ ما هناهب لا بند نم -

: مدرک هراشا مدوخ هب و مدز هنیس هب تسد هب

یارب مشاب هناهب لا بند همز ال ؟ دینک نم هب هاگن هی -

؟ ممشخ ندرک یلا DONYAIEخ
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رد هک یقازب نداد ورف یارب و ؛ دوب هاتوک مثکم
... دوب هدش عمج مناهد

یارب مراد لیلد ایند کی هک ، هناهب هن نم ... تسین هن -

و مروشب و منک هلمح اه امش کت کت هب هکنیا
هک مراد قح میردق نوا ... باتفآ یولج نوتمزادنب

یلو ... ارچ هسرپب هشاب هتشادن قح سک چیه
ندادن باوج ، مداد ماجنا هک یراک اهنت ؛ مدرک توکس

؟ ارچ دینود یم ... هدوب نوتانفلت هب

رارق مدوخ هک دوب یباوج رظتنم و درک یم مهاگن
و مدش شکیدزن یمدق ... مهدب مدوخ لا وس هب دوب

: هک مدز دایرف ابیرقت رگید

مردقچ ره نوچ ... مدشن گرزب امش تسد ریز نوچ -

زونه مارتحا و بدا ، هرب باال مادص تینابصع عقوم
، تسین بوخ ملا ح رگا متفرگ دای نوچ ... هشیم مرس

بیسآ یسک هب و مراین رد هگید سک رس وشیف تال
مریگب ندرگ ومدوخ یاهانگ متفرگ دای نوچ ... DONYAIEمنزن
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ور یسک ریصقت متفرگ دای نوچ ... منکن ینکفارف و
نامدود دیاب االن هنرگو ... مسیونن هگید سک یاپ

... مداد یم داب هب ور نوت همه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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تسد اب میاه تسد و متفر ورف هک دارهب شوغآ رد
ممشخ هک مدیمهف هزات ، دش لر تنک شدنمتردق یاه

و تدش هب ار اه تسد و هتشاد مه یکیزیف دومن
دایرف هب اهنت و ما هدرک یم ترپ فارطا هب دنت و DONYAIEدنت
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... ما هدرکن هدنسب ندز

تسد نایم میاه تسد هدیبسچ شا هنیس هب مرمک
و وزاب نایم لماک و هدش اپیلچ هنیس یور شیاه

ورف مشوگ رد رس وا و ؛ مدوب هتفرگ اج ششوغآ
: هک دوب هدرک

... شاب مورآ ... مورآ مزیزع مورآ ... سسسیس -

و دوب تینابصع رس زا طقف ، دیکچ هک یکشا هرطق
یگتسکش لد ... دوبن یگتسکشلد تقو االن هک ؛ سب

رس هقدص زا هناخ و مدش یم اهنت هک دوب یتقو لا م
طقف االن ... تفر یم ورف توکس رد بش یکیرات

... تینابصع نیا تدش زا هراچیب و ؛ مدوب ینابصع

نم ! هگیم یچ نیبب ؟ هخآ مشاب مورآ یروج هچ -

یلا خ شرس وممشخ هک یمدآ لا بند ؟ ما هناهب لا بند
... راک نیا یارب نقحتسم مدآ ایند هی هک ادخ هب ؟ منک

شتسد زا مدرک یم یعس هک ییاه تسد دارهب
رود شیاهوزاب و تشاد هگن رت تفس ار مشکب DONYAIEنوریب
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... دندش رت گنت منت

وت ... مونش یم مراد ... منود یم مزیزع منود یم -

... نوشمرب یم اجنیا زا االن نم شاب مورآ

زا ماوخ یمن ... نوشیربب ماوخ یمن ... ماوخ یمن -

هناهب لا بند نم هک هنک رکف نیا هب زونه و هرب اجنیا
... دارهب ماوخ یمن ... مدرک شغولش یکلا ای ، ما
داتعم نم ... هدرک ور و ریز نک ومیگدنز ترهاوخ

... مدش

نابز هب دنلب ار کانسرت هملک نیا هک دوب یراب نیلوا
کی هب و هرابود ات دش ثعاب نیمه و ... مدروآ یم

: منک ناروف هراب

؟ یمهف یم ... داتعم -

... دیرب مسفن هک متفگ ار هملک ود نیا دنلب ردقنآ

: متفگ قمر یب و هتسهآ تیاغ هب ار یدعب یاه هلمج

ره میگدنز یاجنیا ات هک یلا ح رد ، مدش داتعم -

راگیس یوب زا ، دش یم در متسد لغب زا یا یراگیس
DONYAIE

M
AM

NOE



هی وت تقو نوا ... دروخ یم مه هب ملا ح شنت
... مدرک شغولش یکلا هک ینک یم راتفر یروج

... یدرک شغولش یکلا هک یچ سپ -

اصع هکنیا یب ، دق مامت و فاص ؛ دوب هداتسیا ملباقم
عون رد دوش سح نآ هب یزاین ای ، دشاب شتسد رد
لا س و نس هب یدرمریپ یارب شتهبا ... شنداتسیا
یم هراوف منهج شیاه مشچ زا . دوب یندرکن رواب وا
یا هظحل یارب هک دوب کانسرت یدح هب شا هرهچ ؛ دز

... تفر مدای زا متینابصع و لا ح

؟! اباب -

ار اتود ام نیب شنت گنر مه گرزباقآ هب هبزور باتع
... دوب هتفرگ

؟ هیچ -

: دش دنت و تفر باال DONYAIEشیادص
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زا تسد ... تسین بوخ شلا ح ... ینک یم شتیذا -

... رادرب شرس

نیا نییاوخ یم یک ات ؟ هگم منک یم راک یچ -

یمن ؟ نیرایب راب رنن و سول ردق نیا ور اه هچب
ینیب یمن ؟ ندرک راک یچ نوشدوخ یگدنز اب نینیب

؟ هدرک تیاکش شرهاوخ زا هتفر

دارهب یاهوزاب نایم هتسب تک زونه هک دوب بوخ
یم هک تسناد یم ادخ طقف ، مدوبن رگا هک ، مدوب
هبور تفرخ ریپ هب و منک لر تنک ار مدوخ متسناوت

... هن ای منکن هلمح میور

یم رد مناهد زا هچ ره ات مدرک زاب ناهد ضوع رد
گرزباقآ و نم نیب و دمآ هبزور هک منک شراثن دیآ

: تفرگ رارق

... اباب رادرب مچب رس زا تسد -

یدرم زا دش یم هک دوب ییادص نیرتدنلب شیادص
... تشاد عقوت وا DONYAIEلثم
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: دوب وا زا رت باال گرزباقآ یادص املسم و

یم فرح ترتگرزب اب یراد یتقو نییاپ رایب وتادص -

... ینز

منک یم شهاوخ اما ... اباب منز یم داد هک مفساتم -

زا تسد هک ماوخب تزا دنلب یادص اب نکن مروبجم
... یرادرب نم ی هچب رس

... هنوا و نم نیب افرح نیا ... هبزور نکن تلا خد -

زا یفاک هزادنا هب ... ینک شتیذا مراذ یمن ... هن -

... هدیشک نومایراک منودن و ام تسد

رد مادص دیدرک یراک ره و درک یراک ره اجنیا ات -
اهنت و هکی شدوخ هساو اجنیا دایب یتشاذگ .. دموین
ال تسود نوا هساو ... دموین رد مادص ، هنک یگدنز

یزیچ ، یتشاذگ هقیثو شاپ و رس یب و یش
راب نیا ... هدز جارح بوچ ونوموربآ من اال ... متفگن
و نم مسا یریپ رس مراذ یمن ... مراذ یمن

... انوبز رس هزادنب DONYAIEومداوناخ
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بوچ ونوتوربآ هک هدرک راک یچ دییامرفب هشیم -

؟ هدز جارح

و مدوب دارهب شوغآ رد زونه نم . تفگ نتیم ار نیا
ینارگن یاج تفگ یم هک شیادص نابزیم مشوگ

یسک دنراذگن ات دنتسه اجنیا هبزور و وا و تسین
... مدوب تیذا یلیخ نم اما ؛ دنک متیذا

ات هداد لوپ شهب و مه ور هتخیر یناج هی اب -
؟ هنک تسین هب رس وشرهاوخ

نایصع هبزور یور زا ار شا یخزرب هاگن گرزباقآ
و نم هب تشپ هک تخود ینیتم هب و تشادرب هدرک

میارب و دوب هداتسیا هبزور رانک هلصاف رتم مین اب
... درک یم رپس هنیس

ح هچب نوا ؟ مناخ امش هدموا تریگ نامثع نهریپ -

نوا هضیرم ... هدرک وراک نوا هک دوبن بوخ شلا
نومیشپ و دوبن نوا رگا مه عقوم نومه ... DONYAIEرتخد
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یمن شادیپ تقو چیه دیاش ، شراک زا دش یمن
یم ضوع رد امش حاال ... ور امش رتخد میدرک
باذع و یلا حدب تدش زا هک ور یمدآ دییاوخ

شزا ور هدش یرتسب یناور ناتسرامیب یوت نادجو
؟ هشب یچ هک دینک تیاکش

راختفا لا دم هرب ؟ نم هچب هنکب دیاب راک یچ سپ -

؟ هدش نومیشپ هک شهب هدب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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شوگ وت رتمک امش طقف ... تسین لا دم هب یزاین -

زا نک شیضار و تیاکش یارب نوخب ترتخد
... هنک رظن فرص شتیاکش

هدرتسگ طباور و لوپ هب لسوت اب هک متسناد یم
یتح و ، رهش الی کو نیرت قذاح کمک اب و ، شا
ناماس هبان یحور عاضوا هب دانتسا اب و ، روشک
یمومع هبنج زا تمسق نآ یدایز دح ات ، شونهب
فرصنم دوب هدنام ؛ هدرک یناشوپ ال ار شمئارج

ار زورما هک تیاکش زا یصوصخ یکاش ندرک
... نم ندرک هناوید یارب دوب هدرک باختنا

لباق یتعاجش اب و تشاذگ ولج مدق مین نیتم
نوخ یاه مشچ نیرت کانسرت هب دز لز راختفا

... ناهج هداتفا

ایتوت هک هیصخش ال ماک میمصت هی میمصت نیا ال وا -

هن و هتشاد یتلا خد هن شوت یسک و هتفرگ شدوخ
DONYAIE

M
AM

NOE



نیرت ملسم نیا نوچ ؛ هنک یم تلا خد نیا زا دعب
هنود یم نوا امود ... هرادن یطبر یسک هب و هشقح
تیاکش هچ و تشذگ هچ ؛ هشاب یچ ره شمیمصت هک
یطیارش چیه تحت تسین رارق سپ ... مشرانک نم

... منک تلا خد شمیمصت وت و منک یلا خ وشتشپ

دش دهاوخن مرگ نیتم زا یبآ دش هجوتم هک گرزباقآ
اب حاال هک ارم ات دیشک ندرگ هبزور و وا نایم زا ،

... دنیبب ، مدوب هتسشن زیم یور هرابود دارهب تیاده

هدنورپ ندرک هایس اب ... نوج رتخد نک شوگ -

یم بوخ متدوخ ... یسر یمن یچ چیه هب ترهاوخ
لقع و رایتخا رس زا و هضیرم نوا هک ینود

... هدرکن ور اراک نوا شدوخ

؟ هدرک نم رایتخا و لقع رس زا سپ -

: مدز دنخزوپ

یا هون نوا نم لا ح ره هب ؟ هن امش لقع اب مدیاش -

شنوشن یسک هب و درک راختفا شهب هشب هک DONYAIEمدوبن
M

AM
NOE



مه ، نوتداونوخ نت هب مدوب روجان هلصو مه ... داد
وت داد یم نوشن هک نوترسپ یایشکرس هنوشن
لمع قفوم مه یلیخ نوت هداوناخ ندرک لر تنک

؟ هن هگم دیدرکن

: هک دیرغ درمریپ

یگیم یچ مهفب و نودب وتدوخ دودح و دح هگید -

هداوناخ نت هب یشاب روجان هلصو هک میچ ره ... هچب
نیا دیاب ارچ ... یدوب مچب نت هراپ و هدرک زیزع ، نم

؟ منکب وراک

اب وراک نیا منوخمه یکی نوا هک لیلد نومه هب -

وط دی هک رطاخ نیا هب ... هدرکن مرج هب ... هدرک ماه
... نوتدوخ زا روجان یاه هلصو ندنور وت دیراد یی ال

... قمحا ینم هون وت -

اب درک یم یعس دارهب و ، مدوب هتسشن هک روط نامه
: متفگ ، دنک ممارآ ، نتشاد هگن شوغآ رد

و هتیولوا هن هک یا هون اما ... منوت هون ... هرآ بخ -DONYAIE
M

AM
NOE



مسق منوت یم ... تشاد شتسود هشب یتح هن
هون نم هک دینک مضه دیتسنوتن زونه هک مروخب
هی وت و هعماج فک وت هک یا هون ... مشاب نوت

حطس هلحم هی وت و هدموا ایند هب یتلود ناتسرامیب
ندروآ تسد هب یارب شدوخ و هدش گرزب نییاپ

ردنچ یارب شیگدنز یاه هنیزه نیمات و شاهوزرآ
زود یرازاب یاسابل و هنک یم تالش و هود یم زاغ

؟ هن هگم ... هشوپ یم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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عمج رگا ممدآ ملا ع همه ، متشادن تتسود رگا نم -

وت هک ننکب یراک نتسنوت یمن تقو چیه ، ندش یم
... هشب زاب هنوخ نوا هب تاپ

و مدیشک نوریب دارهب تسد زا ار مدوخ هرخ باال
در نیتم و هبزور رانک زا . مدش دنلب اج زا هررابود

... مداتسیا شیور هب ور تسرد و مدش

سمل و مدیمهف اعقاو هک دوب هظحل نآ رد اقیقد
چیه شاک " تفگ اردص هب اهر زور نآ ارچ هک مدرک

شاک " هک دوب هداد ناکت رس " تمدوب هدیدن تقو
شاک " دوب هدز دایرف ..." تمدوب هتخانشن تقو چیه

..." مدوبن تقشاع تقو چیه

یمن و نیتشادن متسود شاک ... نیتشادن شاک سپ -

زاب نوتسحن هدش مسلط هنوخ نوا هب ماپ نیتشاذ
یب و زیچان هداوناخ دراو تقو چیه شاک ... DONYAIEهشب

M
AM
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... مدش یمن نوتزیچ

نیرت باال هب مه نم بلق نابرض ، تفر باال هک شتسد
هن و متسب مشچ هن اما ؛ دوب هدیسر شدوخ دح

نیا یاه ینابرهمان هت متساوخ یم . مدز کلپ یتح
... منیبب ار درم

، ندمآ نییاپ یارب ، ین ال وط یثکم زا دعب شتسد اما
نم ات ؛ درک باختنا ار شنت رانک هک ، نم ی هنوگ هن

اعقاو دیاش هک عوضوم نیا اب یریگرد و منامب
.... هدیمهف هابتشا ار نتشاد تسود و دراد متسود

ملد رس هک یفرح ات دشن ثعاب عضوم نیا اما
... مرواین نابز هب ار درک یم ینیگنس

لثم یربکتم و هاوخدوخ مدآ هون تقو چیه شاک -

... مدوبن امش

هب ، دمآ رد مناهد زا هلمج نیا هک یا هظحل تسرد و
هلمج نآ هک مدیمهف و مدش کبس هاک رپ کی DONYAIEهزادنا

M
AM

NOE



زورید لا م یتح هن و ، هظحل نآ و زور نآ لا م هن
، مدوب هدید ار وا یتقو زا تسرد هشیدنا نیا ؛ تسا
اج ما هنیس نایم ار شدوخ نآ زا رت لبق یتح و

... دوب هدرک

دوب دارهب تسد هک شدوخ لیم هن راب نیا ار شتسد
هبزور تکرح وا رب هو عال ... تشاد هگن اوه یور هک
لثم تسرد ؛ دیشک ولج ار شدوخ هک مدید مه ار
نیا بناج زا یلیس رطخ نیلوا هک لبق هظحل دنچ

... درک مدیدهت درم

هلخادم ات دوب هدشن مز ال راب ود ره هک رکش ار ادخ
، مه درم نیا زا تینابصع جوا رد نم هک ؛ دنک

نیا ات و متساوخ یمن ار ناشیدنزرف و ردپ یریگرد
رد منادجو اب ارم اه دعب هک متسناد یم مه شدح

... تخادنا دهاوخ

نم یور زا درمریپ نیگمشخ و نازرل یاه کمدرم
: دش تباث دارهب یور و DONYAIEدیخرچ
M
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؟ ینک یم یراد یطلغ هچ -

هگن اوه یور ار درمریپ تسد هک روط نامه دارهب
دعب و . درک شهاگن ین ال وط یتاظحل ، دوب هتشاد

: تفگ

یم هشیمه یارب و مراذ یم هروخب شهب نوتتسد -

... گرزباقآ مر

دوخ نت هب ار وم هک ینحل اب ؛ تفگ خسار یهاگن اب
... دورب هشیمه یارب اعقاو هکنیا زا ، درک خیس مه نم

یم یکانتشحو قافتا دارهب نتفر هشیمه یارب
بوخ تاقافتا و لی دال دودعم زا ... دشاب تسناوت

و اه ییوگ هلذب و وا ؛ دش یم بوسحم اه نازخ
... شنیریش هاگن

نایم زا ار نآ ات ، داد شتسد هب یناکت گرزباقآ
اما . دشکب نوریب دارهب دنمتردق و ناوج ناتشگنا
مامت تسد نآ اب دارهب راک نوچ ارهاظ ؛ دوبن DONYAIEقفوم

M
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NOE



و تشاد هگن تخس و تفس ار وا تسد ... دوب هدشن
و . داد تصرف ناشدوخ هب یا هظحل دنچ مه زاب

... دعب

و شنت نآ نایم دش یم هک یراک نیرت بیجع دعب
تسد ؛ داد ماجنا ار ، داد ماجنا هتفرگ باال ناجیه

، تشاد شناتشگنا نیام هک ار یدیفس و کورچ
نآ تشپ بل و دوش مخ دناوتب هک اجنآ ات ؛ درب نییاپ

... دراذگب

یور مه ار شرگید تسد و ار گرزباقآ تسد دیسوب
هاگن هب ار شیاه مشچ و درک دنلب رس . تشاذگ نآ

: تخود گرزباقآ هدنام تام

باال یادخ اما ، هن ای دینود یم نوتدوخ منود یمن -

... نیزیزع مارب ردقچ هک هدهاش مرس

لبق زا رتشیب هک دوب کشا رس زا دیاش شیاه مشچ
... دز یم قرب

هکنیا زا لبق دروخ یسوسحم ناکت شیولگ DONYAIEکبیس
M

AM
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: دیوگب

دییاوخب رگا هک هدهاش رس باال یادخ نومه اما -

مراذ یم دیدب همادا نوتاراتفر نیا هب نیا زا رتشیب
تسین مهم ممارب ... مریم مه هشیمه یارب ... مر یم
... دایم یا هگید سک ره ای ، مردام زور هب یچ

ناهد درمریپ ات هک دوب هتشذگ هچ ناشنیب مناد یمن
: دز اوه یور ار تقبس یوگ وا ، دنزب فرح درک زاب

... تسین دیدهت هک دینود یم -

اب و هدرشف مه هب یاه نادند نایم زا گرزب اقآ
: دیرغ مارآ ییادص

... ومتسد نک لو -

ار دوب شا هجنپ نایم هک یتسد رگید راب دارهب
ناهد نم هب ور گرزباقآ یتقو اما . درک اهر و دیسوب
ر درم ریپ تسد چم هرابود ، دیوگب یزیچ درک زاب

... تفرگ سمتلم و هنانابرهم

یگدنز دیتساوخ امش هک یروط نوا مراد هرمع هی -DONYAIE
M

AM
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... منک یم

... دش وا یاه مشچ بلج نم لثم مه گرزباقآ هاگن

رانک ومقی عال و متفرگ هدیدان ومدوخ هرمع هی -

هراک همین ور مدنوخ یم هک یا هتشر ... متشاذگ
... متشاذگ

مه اه نیرترب وزج مدوب هدینش ؛ تفگ یم ار یکشزپ
... هتشر نیا رد هدوب

و دوب متشاد نوتهب هک یا هق عال رطاخ هب طقف -

یروطارپما هک دوبن نوتتسد رانک یسک هکنیا یارب
نم هنرگو ... هنک هرادا ور دیدوب هدز مه هب هک یا

... مدوبن نتخورف نهآ مدآ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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368_ تراپ #

دوب یت ال ماعم نیرتگرزب ، یشورف نهآ زا شروظنم
با دیاش هک یدرایلیم الت ماعم ؛ درک روصت دش یم هک

الد وف الت ماعم نایم رد دنتشاد ار اه مقر نیرت ال
الد وف رازاب گرزب یاه لوغ زا یکی گرزباقآ ... روشک
الد وف هناخراک زا یمهس دوب هتسناوت هک اجنآ ات ؛ دوب
نس تلوهک هطساو هب حاال . دشاب هتشاد ار ناهفصا
نیا ، دوبهب یاه یگق عال یب و هبزور یرامیب و وا

و دوب هدیسر ثرا دارهب هب ، هصرع نیا رد ندوب لوغ
نیا و ؛ درک یم دای یشورف نهآ ناونع اب نآ زا وا
ماجنا زا وا ... دشاب زیچ کی هناشن طقف تسناوت DONYAIEیم

M
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رد یموجن یاه مقر رگا یتح ؛ درب یمن تذل راک نیا
یب ... دش یم اج هب اج ، داد یم ماجنا هک یت ال ماعم

... مدوب هدش وا هتفیش هک دوبن دوخ

هب یریگ تخس نیا زا تسد رگا مسق ادخ هب اما -

یم لو ور یچ همه ، دیرادنرب هیقب و نوتدوخ
... منک

؟ یروخ یم اوه ؟ ینک یم راک یچ تدوخ شدعب -

زا دیراد یچ ره هتفر تدای ؟ یباوخ یم نومسآ ریز
؟ دیراد نم رس هقدص

تدم نیا رد مه و دارهب دوبن روط نیا هک املسم
ات هکنیا مه ، دوش ییاهزیچ بحاص دوب هتسناوت
هداوناخ همه هک دوب اه لا س متسناد یم هک ییاج

و اه یدلبراک و دارهب نویدم ار ناش هازوآ و رادتقا
ایتوت وا اما ؛ دندوب وا یداصتقا یعامتجا باالی شوه

. دنک یروآدای وا هب ار عوضوم نیا دهاوخب هک دوبن

دیاب هچ متسناد یمن دز هک یفرح و دوب دارهب وا
DONYAIE
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... دوش ادا بلطم قح ات منک شریبعت

... میراد امش زا میراد یچ ره ام ... هتفرن مدای هن -

اجک ... منک یم یطلغ هچ مدوخ منود یمن مشدعب
هب و ، دوجو نیا اب ... مروخ یم یچ و مباوخ یم
یور مراذ یم ور یروطارپما نیا هک مسق نوتدوخ

... مریم و نیمز

، تخوس یم شیارب تشاد ملد مک مک رگید هک یدرم
وا تسد ار شچم و داد ناکت تسد تینابصع اب

: دیرغ و دیشک نوریب

؟ هچب نم زا وت یاوخ یم یچ -

: تفگ و دنادرگ وا یاه مشچ نایم رد هاگن دارهب

یم طقف ال عف اما ... نوتزا ماوخ یم ازیچ یلیخ -

... دیراذب شتحار ور هچب نیا هک ماوخ

... دیاش مرازه راب یارب ؛ تفشآ رب

؟ یمهف یم ... ینودفله وت هنکب وترهاوخ داوخ یم -

یدینشن ... تس هدرسفا شونهب ... وتضیرم DONYAIEرهاوخ
M

AM
NOE



یم نادنز هرب عاضوا نیا اب ؟ تفگ یچ شرتکد
... هرایم شدوخ رس یی بال هی ... امتح هریم

یارب هشیر ملد ... ممهف یم ... گرزب اقآ ممهف یم -

... یچ ینعی یگدنز هدیمهفن ام همه لثم هک یشونهب
و هدز اپ و تسد ینارگن و سرتسا نیب مادم و
دایبرب متسد زا میراکره ... شتبقاع هدش نیا مشرخآ
ما هچب نیا اما ... منک یم شلا ح ندش بوخ یارب

هدافتسا شدوخ ینوناق قوقح زا داوخب هک هشقح
... هنک

رتمک مهد رکذت وا هب ادعب هک دنام یم مدای امتح
... دنک ادص هچب ارم

ونوتلقع هک ادخ هب ... نیداد تسد زا ونوتلقع اهامش -

هچب یلقاع مدآ مودک هنرگو ... نیداد تسد زا
؟ اه هلیم تشپ هتسرف یم وشدوخ رهاوخ ، شدوخ

... سک چیه -

مرانک زا هک دوب هبزور شودخم و هدزمغ DONYAIEیادص
M
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.... شمدینش

ار نیتم یلا خ یاج ؛ منیبب ار وا تروص ات متشگرب
؛ هدرک کرت ار عمج نیا یک مدوب هدیمهفن ... مدید مه

اهنت هدرک سح هک هدوب یا هظحل نامه امتح اما
عمج نیا یگداوناخ میرح شندنام رتشیب و متسین
هسرپ اه رب رود نیا ییاج اعطق اما . دنکش یم ار
مرانک تسا مز ال هک اج ره ات دوب هدامآ و دز یم

... دشاب

تشپ هرب ش هشوگ رگج هشیمن یضار سک چیه -

همنیس وت یدرد هچ هنود یم ادخ طقف ... اه هلیم
... اباب

و تشرد هتفر هتفر میاهوناز شزرل . مدوب هتسخ
فرصم تقو زا مه یقیاقد ؛ دش یم رت سوسحم

هک یلبم یور راب نیا و متفر ... دوب هتشذگ DONYAIEمیاهوراد
M
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... متسشن دوب نهآ لوغ هاگیاج شیپ یتعاس

یچ همه راب نیا راذب مسق تتاسدقم هب ور وت اما -

مکی راذب ... ام تلا خد نودب ... هرب ولج هگید روج هی
... یچ ینعی هابتشا ناوات همهفب شونهب

هب ضیرم هچب هی نداتسرف اب ؟ هکیترم یروجنیا -

؟ نادنز

دح هچ ات اعقاو شونهب عاضوا مینود یمن ام -

نویسیمک یارب شلا ح هگا اعطق ... گرزباقآ هبارخ
یم هچ ... وت نوا شنتسرف یمن ، هشب تباث یکشزپ

هشب هچ و هچ و یگنوخ سبح اب دیاش منود
... تسب ور عوضوم

دوبن مولعم ؛ شدوخ یارب اجنیا دوب یماش رازاب
... تسیچ یسک هچ عضوم

اه فرح نیا زا رت هداس یلیخ عوضوم مه دیاش
هدرک ریگ شتآ و بآ نیب اه مدآ نیا طقف و DONYAIEدوب
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... ناش هشوگ رگج ود نایم ؛ دندوب

... هشن روط نیا شاک یلو -

یرس اب ؛ دوب هتفر شقمر نم هزادنا مه هبزور ارهاظ
و تفر بقع بقع هداتفا ییاه هاش و هدنکفا

... تخادنا یلدنص یور ار شدوخ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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هرب هنوتب هک هشاب بوخ یردق نوا شلا ح شاک -DONYAIE
M

AM
NOE



... نادنز

؟ یباسحان درم ینک یم روغلب یراد یچ یمهف یم -

؟ مشک یم یچ نم یمهف یم امش ... ممهف یم هرآ -

ود ره زا کشا یاه هرطق هراب کی هب و تفگ
... دنتخیر نوریب شمشچ

هک یناج هی تسد هداد ومرتخد یکی نوا مرتخد هی -

... هرایب شرس داوخیم شلد یی بال ره

... دش هدرشف دوب هتشاذگ وناز رس رب هک یتسد

... اباب وت و نم ریصقت ... تسام ریصقت مانیا همه -

رس دوب نکمم یا هگید یاه بال هچ منکیم رکف یتقو
... مشیم هدنز و مریم یم ، دایب مچب

دنلب رس گرزباقآ هب ور و تفرگ شیاهوناز زا هاگن
... درک

سفن االن یتوت دوب نکمم ... دیتفگ نوتدوخ -

... DONYAIEهشکن
M

AM
NOE



: داد ناکت رس

غاد هک وت ؟ اباب مدرک یم راک یچ دیاب نم تقو نوا -

یم دیاب راک یچ مچب غاد اب نم وگب ، یدید هچب
مچب یکی نوا شرصقم هک یتقو ؟ یچ منوا ؟ مدرک
متشاذ یم دیاب اجک ومرس تقو نوا نم ... دوب یم

؟ مدرم یم و

یتح هبزور لا ح نیا هب ال صا نم ... شتسار بخ
لا ح و اه یروخدوخ نیا هب ... مدوب هدرکن مه رکف

ثعاب مدیمهف یم حاال هک یلمتحم اتعیبط ِبارخ
... هدش مه شا ینامسج یروجنر و یرازن همه نیا

یور تکاس و تماص هک درک هراشا نم هب تسد اب
... مدرک یم هاگن و مدوب هتسشن لبم

راب نیرخآ هک هییایتوت نوا نیا ... اباب نک شاگن -

امشچ نیا ؟ ضیرم و فیعض و رغ ال ؟ شیدوب هدید
نم ؟ رون یب و دوبک و هتفر دوگ ؟ تسامشچ DONYAIEنومه

M
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؟ درد نیا زا مدرمن ارچ ؟ اباب منوج گس ردقنیا ارچ
لا حدب رتخد ات ود یتقو مرایم موود یروط هچ
یتقو ما هدنز روط هچ ؟ مدوخ تسد ور متشاذگ

هیرگ دیاب رتشیب نوشیکی مودک درد هساو منود یمن
؟ منک

، تفر هناخزپشآ تمس هب و دش دنلب اج زا هک دارهب
زاین بآ یناویل هب دیاش درم نیا هک دمآ مدای هزات

یلا حدب یارب هک یرامیب درم ؛ دشاب هتشاد
... درک یم هیرگ شیاهرتخد

شدوخ گرزباقآ و دناسر هبزور تسد هب ار بآ دارهب
زا هلصاف اب ... مدوب هتسشن شیور نم هک یلبم هب ار
هک یهاگن . تخود نم هب ار شهاگن و تسشن نم

مساوح نامزمه نوچ ؛ مدیمهف یمن نآ زا یزیچ
مدوخ رب هک یفعض و بارخ لا ح شیپ ؛ دوب اجدنچ
یم یعس دارهب هک یهبزور شیپ . دوب هدش طلسم
و مدوب هدید هک یتیامح شیپ ... دنک شمارآ DONYAIEدرک

M
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هبرجت هک یضیقن و دض و عونتم یاه سح عاونا
ناشهب نتخادرپ دیاب روطچ متسناد یمن و مدرک یم
یم سح هک یگرزباقآ شیپ ... دعب یارب مراذگب ار

وت رد نآ زا هک یگرزباقآ هیبش مه یلیخ رگید مدرک
یکشت دیق دوب رضاح هک یدارهب شیپ ... تسین ، هدمآ
دوب هدز ار شدوخ و هق عال دیق شرطاخ هب هک یت ال
یم دیاب هک یمیمصت شیپ ... دنزب نم رطاخ هب ار

... دندوب هدرک تخس میارب ار نآ اه مدآ نیا و متفرگ

... اباب نکن شاگن یروج نوا -

مه یاه مشچ زا نام ود ره هاگن هبزور فرح نیا اب
... دش هتخود وا هب و هدنک

هی یارب راذب ... هنک تیاکش راذب ... هنکب وشراک راذب -

یط وشدوخ یعیبط دنور یچ همه هدش هک مراب
رمک یقافتا ره ریسم نداد رییغت یارب ردق نیا ... هنک

تسرد ور ازیچ یرس هی هشب دیاش ... اباب دنبن تمه
... DONYAIEدرک

M
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هی نوا هشیم تسرد تضیرم رتخد نتفر نادنز اب -
؟ وت هبوخ تلا ؟ح ازیچ یرس

شتانجو مامت زا یلا ح دب و دوب ناریح هبزور هاگن
... تسادیپ

... هشب هیبنت هچب نوا همز ال دیاش اما ... منود یمن -

هتشاذگ ای ، میدوب هدرک شهیبنت شتقو هب هگا دیاش
هگا دیاش ... هنک یراتفردب شاهاب مکی راگزور میدوب

یمن شاه یشکدوخ و یگدرسفا زا همه نیا
هبرجت ور یگدنز ات میدرک یم شلو مکی و میدیسرت

ره دیمهف یم و دش یمن یروط نیا تقو چیه هنک
یم تسد دیابن دیاش ... هراد یناوات هی یهابتشا

... اه هچب نیا یگدنز ریسم وت میدرب

لیوحت هیچ فیجارا نیا ... هبزور وتدوخ نک عمج -

؟ میدرک ضوع ونوشیگدنز ریسم یک ام ؟ یدیم نم

... مارآ ارهاظ و دوب و نیمز هب هریخ هبزور

یب و اسرت اب نم ... میدرک ضوع ... اباب میدرک -DONYAIE
M

AM
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مچب اتراهچ ره یگدنز ریسم مدش ثعاب مایگضرع
یم نوشدوخ هک هشن ینوا ... دیاب هک هشابن ینوا
نز اتود و مدوخ یگدنز ریسم یتح نم ... ناوخ

جنر ههاریب هی هب مدیشک و مدرک ضوع مه ور هگید
و یطارفا ییارگ لا مک نوا اب وت ... اباب مه وت ... روآ

یگدنز ریسم تاه ینیبدب و ییوج هطلس همه نوا
... یدرک ضوع ونوممه

: تفگ وا هاگن هب هریخ و درک دنلب رس

و لا ح وت هک میتسه ییامدآ همه نویدم وت و نم -

... اباب نراد روضح نوم هتشذگ

... دیروش هک دوبن راگزاس گرزباقآ هقئاذ اب تقیقح

تلا ح یدج یدج وت ؟ کدرم یگیم رو و رش ارچ -

یارب مدرک یراک ره نم ... هکنیا لثم تسین بوخ
و وت ... اه امش زا تبقارم ... هدوب مداوناخ زا تبقارم
... مراد نوتهگن مه رانک ات مدرک یراک ره ... تاه هچب

کمک یارب ... هدوب نوتدوخ یارب مایریگ تخس DONYAIEهمه
M

AM
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... مورح هب کمن هدوب وت هب

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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؛ دندوب مه هیبش یبیجع زرط هب هبزور دنخبل و کشا
... دیماان هزادنا کی هب و نیگمغ هزادنا کی هب

ات یدرک یراک ره ... یدرک یراک ره وت ... اباب هرآ -

یراک ره ... ینک ظفح وتتخبشوخ هداوناخ DONYAIEرهاظ
M

AM
NOE



یراک ره ... لا وس ریز هرن تدوخ رابتعا ات یدرک
یراک ره ... یراد هگن مه رانک ورفن دنچ ام ات یدرک

هک تمیق نیا هب یتح ... یتمیق ره هب ... اباب
یزور هی ممهفب نم یتشاذن مامت لا س تشه _ تفه
هچب هی هک هدش یعدم و تغارس هدموا ایتوت ردام

ره زا رتشیب و ، نز نوا و نم نوا هب وت ... هراد نم زا
عمج نوا ادابم ات ، یدرک وملظ نوا هچب نیا هب یسک

... هشاپن مه زا تخبشوخ رهاظ هب

... هیرگ نرازه زا رتدب ؛ دز ینیگمغ و ناوتان دنخبل

اپ و تسد همه نوا هک یا هجیتن اهنت ! نیبب اما -

مه رانک ؛ دوب نیمه تشاد اعقاو ، تندرک متس و ندز
... نومندوبن تخبشوخ ... نومندوبن مه اب و ندوب

هب تسد راک نیا وت منم ... ماه هچب یگدرم لد
ره همقح ... مدرک یراکمه تاهاب و مداد وت تسد
یریصقت اه هچب نیا زا مودک چیه اما ... مشکیم یچ
یلیخ نز ات ود نیا و اه هچب نیا هب ام ... نتشادن
ینعی یگدنز نمهفب میتشاذن ... اباب میدرک DONYAIEملظ

M
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... یچ

: دز دنخزوپ گرزباقآ

یگنسرگ هک هنیا ی ارب مشمه ... یدش رعاش -

... یدیشکن

ینیگمغ هب دنخبل و دنازوس ار نم لد شدنخزوپ
... دناشن هبزور یاه بل یور

هب متراسا فصن ... مدیشک یلیخ هک ور یگنسرگ -

وت اما ... ممسج و حور یگنسرگ ؛ تشذگ یگنسرگ
نوا تقو چیه امدآ بلق ... یدوب نیمه هشیمه

... هنک بلج ور وت هجوت داوخب هک دوبن یزیچ
دوب اه هصق و ارعش لا م یقشاع و قشع و ساسحا

هشیمه امدآ ... دوب قطنم لقع یاج طقف یگدنز و
تساوخ هب دوب رارق هک ندوب رتویپماک اتدنچ تارب

... نرب ولج و ننک لمع وت همانرب و

و درک زاب ار شیاه تسد ، دوب هتسشن هک روط نامه
... درک هراشا فارطا DONYAIEهب

M
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باوج تاراکهار هک نیبب ... اباب نک هاگن بوخ -

هبیرغ مشچ هب و نوریب زا هک تسین مهم ... ندادن
تخبشوخ اعقاو ام اما ، مییایم رظن هب یلکش هچ اه

نیا ... نوممه ... اباب میتخبدب یلیخ ام ... میتسین
مغر عال ! نیبب ... هزیر یم هراد قرب و قرز رپ رصق

زا دعب ومرتخد ، مدوخ یاسرت و ، وت یاه تالش همه
مرب مدیسرت اه تدم نم ؛ مدرک ادیپ اه لا س

وت هک هنکن رواب یسک و مرب مدیسرت ... شغارس
و مرب مدیسرت ... یدوب هدرک میاق نم زا وشدوجو
ح هرابود شونهب و هشاپب مه زا هرابود یگدنز نیا

... هشب دب شلا

: دز دنخزوپ

بوخ شلا ح تقو چیه شونهب هکنیا زا لفاغ
ات ود ره ... تخاب رس ود بوچ مدش ... هدوبن
نیا یچ ره و مدیسرت ... مداد تسد زا ومارتخد
هکنیا دش رت کانسرت و رت تخس ، دموا شک مسرت

... شغارس DONYAIEمرب
M
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زا دش یم ار نیا و دوبن بوخ شلا ح . درک ثکم
یور هک یقرع و دیشک یم هک یدنلب یاه سفن

... دیمهف ، دوب هدرک شوخ اج شا هقیقش

... شغارس متفر ، رید مردقچ ره و لا ح ره هب اما -

هزات ... دمومیم رانک نم اب تشاد هزات هزات ... نیبب اما
اعقاو ونم هک هشب دیاش هک مدش یم راودیما متشاد
هیبش میتشاد هزات ... هریذپب و هشخبب شلد هت زا و
نومرس بال نیا هک میدش یم یلومعم یارتخد و ردپ
مشیپ زا هراد یددوز نیمه هب ... هریم هراد ... دموا

شاک مگب شهب هک مرادن ونیا یور یتح نم و هریم
یلا خ تاج مگب شهب هشیمن مور ... یدنوم یم

... هشیم گنت تارب ملد مگب شهب مرادن قح ... هشیم
... اباب منک هاگن مچب یور وت هشیمن مور نم

... دب ال هنم ریصقت انیا -و

و نم ... هنومودره ریصقت ... هئوت ریصقت ... هرآ -

و وت ... تاهاتراهچ اتودود و وت ... ماسرت
و مدوخ راکهدب ونم رمع هی وت ... DONYAIEتاتفوکرس

M
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تساوخ هک ، نم هن ور امدآ نوا ... اباب یدرک مداوناخ
نم هک دش یم فداصت نوا وت ... درب نیب زا ادخ

هتشادن یرسپ االن وت و یسک ره یاج هب مریمب
هب لسن هی تدوخ یارب شَلِبق زا یاوخب هک یشاب
وفداصت نوا وت اما ... یزاسب تورث و تردق رپ رهاظ
هراچیب ونم و نامثع نهریپ یدرک تدوخ لوق هب

... یدرک هانگ سح

هنیا ؟ مدرک نوتعمج اج هی هک هک مدرک هابتشا -

؟ وت هداونوخ میرح زا تبقارم اه لا س دزمتسد

شور هب ؛ منکب وراک نیا مدوخ یتشاذیم شاک -

وت مشب هجاوم تسکش اب دوب رارق رگا یتح ... مدوخ
دراو وتسکش نوا مدوخ یتشاذیم شاک ، میگدنز

، یدرک ام زا تبقارم فقو وتدوخ وت ... منک میگدنز
نک هاگن ... دوب حاضتفا تسکش هی طقف هجیتن اما

بوخ شلا ح سک چیه ... ترب و رود یامدآ هب
یم هراد هدرم بلق هی نوممه ی هنیس وت ... تسین

... DONYAIEهنز
M

AM
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لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: درک زادنارب رود کی ار شردپ باالی و دق

زا نراد تاه هون ... اباب تسین بوخ تلا ح متدوخ -

رابتعا نارگن دیاب رتشیب ینود یمن وت و نریم DONYAIEتسد
M

AM
NOE



... تاه هدرکزیزع ای ، مدرم فرح و یشاب توربآ و
... هن ای ننک رواب وتاینارگن دیاب ننود یمن یتح انوا

هیی ال یواو هچ تلد وت منود یم نم هک یتروص رد
گرم زا دعب ور وت نتسکش و اکشا نم ... نوشارب
یم دامتعا نومهب شاک یلو ... مدوب هدید زورهب

ب... نومدوخ لا ح هب یدوب هدرک نوملو و یدرک

یلگ هچ ، تدوخ لا ح هب مدرک یم تلو هگا ال ثم -

؟ ینزب ترس هب یتساوخ یم

هدش دیفس راشف تدش زا ، اصع یور شیاه تسد
دش یم رگید ... ار نیا تفگ نیمز هب هریخ و دندوب

گرزباقآ نآ ، گرزباقآ نیا هک تفگ نیقی هب عطق
تهبا رپ و رورغم روط نآ هک تسین شیپ یتعاس

... دوب هدش هناخ نیا دراو

رگید زیچ چیه و سک چیه هب هن و هبزور هب هن وا
اما . درب یم رس هب یرگید یداو رد ؛ درک یمن هاگن

: تفگ و درک شهاگن DONYAIEهبزور
M
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دش یم رتدب منیا زا عاضوا دیاش ... منود یمن -

متشاد شتسود هک ینز هب دیاش ... هن مدیاش ... مارب
اب ور هگید هدع هی لقا ال اما ... هن مدیاش ، مدیسر یم
دش یم تقو نوا دیاش ... نییاپ مدیشک یمن مدوخ

یامشچوت و بلق وت هک یقشع نوا ندیدن اب هلا ژ هک
دیشک یمن باذع ردق نیا ، تشگ یم شلا بند نم

مدیاش ... هنک ضیرم ور هچب نوا مه وشدوخ مه هک
یمن لا س لهچ کیدزن لقادح اما ... دش یم ضیرم

و قطنم رس زا طقف هک یا یگدنز وت تخوس
... هدش لیکشت هانگ ساسحا

سفن اه سفن نیا مدرک سح نم و داد ناکت رس
درد اب مه مدوخ حور و نت اما ... تسوا رخآ یاه
شرانک و موش دنلب متسناوتن هک ردق نآ ؛ دوب ریگرد
نیگمغ ردق نیا ات مریگب ار شتسد لقا ال و منیشنب

... دشابن

دوخ دوب نکمم هک یا یدمع ریغ فداصت نوا شاک -

یارب ، مرس وت یدرک یمن کتپ ، مریمب شوت DONYAIEمنم
M
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ربارب رد ور شدوخ هک یزاسب یمدآ هی مزا هکنیا
مه و هنود یم رصقم نامز و نیمز و اقافتا همه

... هنک یرابجا یگدنز هی ریسا ور هیقب مه و شدوخ
یمن اقلا ونم ندوب راکهانگ نوممه هب ردقنوا شاک

هلا ژ هک همفیظو نم ننک رکف همه و مدوخ هک یدرک
و نم ... منک شتخبشوخ و مشاب هتشاد تسود ور

هچب نوا هلا ژ و درک ضیرم ور و هلا ژ میگق عال یب
یمن ضیرم ردق نیا شونهب تقو نوا دیاش ... ور

هلا ژ ، میتشگ یمن رب مه هب هلا ژ و نم هگا دیاش ... دش
نارگن ردق نیا و درک یم لوبق ور تقیقح ما

هچب نوا زا شافرح اب داوخب هک دش یمن نومیگدنز
نم تقو نوا دیاش ... هزاسب ایوناراپ ضیرم هی

ات متشاد هفیظو هک یا یگدنز ندیشاپ مه زا نارگن
هکنیا تعاجش تقو نوا و مدش یمن ، مراد شهگن
مرتخد ندنودرگرب و ندرک ادیپ یارب مشاب رتریگیپ

... مدرک یم ادیپ ور

DONYAIE
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مه هبزور . دادن ار شباوج گرزباقآ . درک ثکم
رد هک یرکف نارازه نایم نم و . درک هشیپ ار توکس
یارب مه ییاج مدرک یم یعس ، داد یم الن وج مرس

... منک زاب هبزور یاه فرح

... دش دنلب اج زا هبزور

ره یتشاذ یم رگا دوب رت بوخ همه لا ح دیاش -

... هش دنلب و هروخب نیمز شدوخ یسک

ال یارب دیاش ؛ تفرگ یلدنص هاگ هیکت هب تسد
... شیاهوناز یقمر یب ندرک یناشوپ

مدیاش ... اباب یتفرگ یمن میمصت همه یارب رگا -

روبجم لقادح نم هک منود یم اما ... منود یمن ... هن
و هفیظو رس زا طقف ور یگدنز نیا مدش یمن

ملد اب هک ییازور اهنت نم ... منک یگدنز هانگ ساسحا
ردام اب هک دوب یهاتوک نارود نومه ، مدرک یگدنز
یلکش هچ دایمن مدای االن هک یزیچ ... مدوب یتوت
هدموا مرس تبیصم یگدنز نیا وت ردق نوا ... هدوب
هرطاخ هب هسرب هچ دایمن مدای ممسا یتح هگید هک
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M

AM
NOE



ح اعقاو نارود نوا وت نم هک همدای ونیا یلو ... ماه
و هلولگ یادص و کنات و پوت نیب ؛ دوب شوخ ملا

و مدش ریسا یتقو یتح ... حورجم همه نوا و نوخ
زا مودک چیه تقو چیه هگید مدرک یم رکف

طقف ... مدوب تخبشوخ مه دید مهاوخن ومنازیزع
لثم میگدنز هیقب ... نم مدوب بوخ نارود نومه وت
هب مدوب فظوم هک تشذگ یزابرس یرابجا هرود
لصاح نم یاه هچب هیقب ، یتوت زا ریغ ... شدنورذگ

... قشع هن ؛ اباب دنا هفیظو

ار دارهب تسد ندش تشم ، تفگ هک ار رخآ هلمج
... مدید شیوناز یور

: دمآ رت کیدزن یمدق

تسود هک یراک ره راذب و رادرب ایتوت رس زا تسد -

رس هقدص زا هک حاال مد یمن هزاجا ... هنکب هراد
، یوق و ملا س و ریذپ تیلوئسم ردام هی نتشاد

نویم ور ندرک یگدنز هشاب دلب هک هدش گرزب یروط
نیا زا وشدوخ قح هک هشاب دلب و الت، کشم DONYAIEهمه
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هچب ات هس نیا و نم لثم منوا یارب ، هریگب یگدنز
یچیپب هخسن تدوخ رکف اب و یریگب میمصت

... شارب

... داتفا هار رد تمس هب و تفگ

؛ منک هقردب ار وا و موش دنلب اج زا متسناوتن یتح
هک شهاگن یور ؛ دوب هدنام تباث دارهب یور مهاگن

... دش یمن هدنک نآ زا و دوب هدش خیم نیمز یور
زا دعب دراد یلا ح هچ منک روصت متسناوت یمن

... اه هلمج نآ ندینش

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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372_ تراپ #

نتفر ولج یارب طیارش . اشامت هب ؛ مداتسیا رود
هتسخ و دوب جنر دوز زونه هک ینت اب . دوبن دعاسم

و هوبنا تیعمج لد هب مهاوخب هک دوبن هن ال قاع ، هار
هب دورو ای ، جورخ لا ح رد هک منزب یشوپ یکشم

. دندوب هربقم

... تشادن رواب ار تیعمج زا مجح نآ میاه مشچ
ات ؛ مدوب هتشاد هگن ناشیاج رس روز هب ار میاهوربا
ره تمیق اال متحا هک ییاه لگ جات دادعت ندید DONYAIEزا
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متروص باق زا ، دوب نم هید فصن لقادح ناشمادک
... دننزن نوریب

تشپ یسک ؛ ارهاظ دوب هدش مامت نیفدت مسارم
مسر و مسا یقارطمط رپ هب یتاملک اب نفورکیم

درک یم رکشت مسارم رد ناگدننک تکرش زا ، موحرم
نیبحاص مشچ رس رب مدق راهن فرص یارب هک ، انمت و

. دنراذگب ازع

نوچ ؛ مدوب هدش رادربخ رید نوچ ؛ مدوب هدیسر رید
هداد ربخ رید مه نم هب و هدش رادربخ رید اردص

... دوب

یروابان هب و مدوب هداتسیا هطقن نیرترود رد حاال و
اه مدآ یضعب ... اهزیچ یضعب . مداد یم همادا میاه

رظن هب تردق رپ و ینتفاین تسد و گرزب ردق نآ
تسکش رکفت مادم مدآ هاگآدوخان هب هک دندمآ یم

حاال و ؛ دندرک یم قیرزت ار یریذپ ان انف و یریذپان
هب هناروابان و مدوب هداتسیا هطقن نیرترود رد DONYAIEنم
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یثیدح دای و مدرک یم هاگن میور شیپ یاهایب ورب
یارب یزور هک مدوب هداتفا الم سلا هیلع یلع ماما زا
... مدوب هدرک یسیون راوید یگنهرف هسسوم کی

ار دازیمدآ " مدوب هتشون همشرک طخ اب هک تسه مدای
هتشون نآ زا رت نییاپ و ؟"... یشورف رخف هب هچ
یدعب طخ رد ... " تسا یا هفطن شزاغآ " مدوب

طخ نتشون یارب ،" یرادرم شماجرف و " مدوب هتشون
هک منک میظنت یروط ار اضف مدوب هدرک یعس ، یدعب

نوریب هزادنا کی هب فرط ود ره زا یدعب ترابع
دوخ دناوت یم هن " نتشون یارب دشاب هتشاد یگدز
ار شدوخ گرم یولج دناوت یم هن و دهد یزور ار

..." دریگب

ِگرم ؛ مدید یم ار هلمج نیا یعقاو قادصم حاال
و هدید کیدزن زا هک ار یمدآ نیرت دنمتردق دیاش

... مدوب هدرک سمل ار شیاهافج

.... قافتا نیا دیجنگ یمن مرواب رد DONYAIEچیه
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یم کرت ار ما هناخ توکس رد هک شیپ هام شش
لبق یگتشارفارب هب شیاه هناش هک مدرک سح ، درک
چیه اما ؛ درادن ار رورغ قرب نآ شهاگن و دنتسین
نادیم دشاب هتشاد میمصت هک دوبن ییاه مدآ هیبش

... دنک یلا خ ار

؟ یداسیاو ارچ اجنیا -

زا رهاظ هب ار ما هریخ و تام هاگن یتخس هب
زا نطاب رد و ، میور شیپ زیمآ قارغا تیعمج
هدید ؛ مداد اردص هب و متفرگ مدوخ یاه هشیدنا
هلصاف بال و دمآ نوریب یگداوناخ هربقم زا هک مدوب

تشگ ملا بند و هداتسیا ، مز ال یاضف ندرک ادیپ زا دعب
نیب زا شوپ هایس نم ندرک ادیپ دیشک لوط یمک ؛

... دندوب دمآ و تفر رد هک یشوپ هایس هدوت

: متخادنا DONYAIEهناش
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... منود یمن -

: تفرگ ار مجنرآ

یم تردپ االن ؛ وت میرب ایب ؟ منود یمن یچ ینعی -

... هن ای مداد ربخ تهب هک دیسرپ

شتسد نایم زا ار مجنرآ و مداتسیا میاج رس تفس
: مدیشک نوریب

... هن -

: درک مهاگن و تشگرب بجعتم

؟ وت هتچ ؟! یتوت -

هقی هب تسد مزغم اب گرزب یشکاو و شک رد ... چیه
شعنام متساوخ یم نم و تشاد رارصا وا ؛ مدوب
باذع و رگناریو راکفا تمس هب نتفر یارب موش

تسرد ناشدصرد کی یتح متشادن تسود هک یروآ
... دشاب

؟ یگب تیلست تاردارب و ردپ هب یاوخ یمن -DONYAIE
M
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... هن -

. درک رارکت ار نم " هن " هتفر باال ییاهوربا و بجعت اب
و مداد ناکت رس ؛ منک عمج ار مساوح مدرک یعس

: مداد شتروص هب هاگن

... دعب هشب تولخ نوشرود مکی راذب ... هن -االن

متروص نایم رد فاکشوم و هناواکجنک شیاه مشچ
ای نتشاد ساره مدآ نم ؛ دندوب ندز ودود حاال رد

... زگره مدوبن تیعمج زا ندرک رارف

تقو چیه هک یمدآ ندرم زا وگن ؟ ایتوت هدش یچ -

مه هب روط نیا یتشادن شتسود ما هرذ هی
... یتخیر

و هدرک توکس اجنیا هب ات ار هار لوط مامت
فرح نیا هب متسناوت یمن زونه اما ؛ مدوب هدیشیدنا

... مهدب یعطاق و تسرد خساپ

و دوب نم گرزب ردپ وا لا ح ره هب ؟ مدوبن تحاران
گرزبردپ ... مردپ ردپ ... وا هشیر و گر و نوخ زا DONYAIEنم
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و نم زا تیامح رد یروط رخاوا نیا هک ... میاهردارب
یهاگ هک دندوب هتشاذگ مامت گنس مزان ندیشک

... مدروآ یم دای هب یتخس هب ار هتشذگ یاه یخلت

و رورغ ریثات تحت نم یگدنز لک ؟ مدوب تحاران
... دوب هتفرگ رارق درم نیا یگماکدوخ

قافتا نیا یور دیاب یعضوم هچ متسناد یمن اعقاو
مه رگید یاهزیچ نارگن یفرط زا ... مشاب هتشاد

رد هک دوب یدرمریپ نیرت ملا س و نیرت یوق وا ؛ مدوب
یم فرصم راشف صرق هن ... مدوب هدید مرمع مامت
دش یم روطچ ... دوب باال شا یبرچ و دنق هن و درک
مه نآ ؛ دوشن رادیب حبص و دباوخب بش هراب کی هب
هگنش ملا نآ نم هناخ رد هک نآ زا دعب هام شش طقف

درم ریپ نم رس هقدص زا دیاش و دوب هدش اپ هب
یتح زگره رت لبق هک دوب هدینش ار ییاه فرح

؟ دوب هدینشن ار اه نآ هباشم

: داد مناکت اردص

؟ وت هتچ ؟ ییاجک ... مأوت اب ؟! یتوت -DONYAIE
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لا بند منهذ و هشوگ کی درک یم ریگ مادم مهاگن
هکنیا یامعم لح یارب تشگ یم توکس و تولخ
نادجو باذع دیاب هکنیا ... هن ای مشاب نیگمغ دیاب

... هن ای مشاب هتشاد

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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: مدرک شاخرپ

... رادرب مرس زا تسد ... اردص منود یمن -

رانک میور هب ور زا . تفگن یزیچ ؛ تخادنا باال وربا
هک یتیعمج هب رگید راب نم ات ؛ داتسیا مرانک و تفر
، دوب هظح مال لباق نانچمه اما ؛ دوب هدش رتمک حاال

.... مشاب هتشاد طلست

زا یهاگشیامن هیبش رتشیب ، میور شیپ هنحص
اه تمیق اب رت سکول آالت و سکول یاه یگدنز
عاونا ؛ هنامیمص نیفدت مسارم کی ات ، دوب یموجن

یاه یروسسکا و یباتفآ یاه کنیع و فیک و سابل
... کرام

؟ هن هشاب هدرم هش یمن ترواب -

و دوب هتشاد هگن زاب یمک ار اهاپ هک مدرک شهاگن
هدز هرگ مه هب ندب یولج و نییاپ ار شیاه تسد

تیلولعم زا یا هناشن چیه ، داتسیا یم یتقو . DONYAIEدوب
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و مدوب نم شتلع هک یتیلولعم ؛ تشادن دوخ رد
... داد یم ناشن ار شدوخ نتفر هار عقوم طقف

مهاگن و تفرگ ور هب ور زا هاگن ، دینشن هک یباوج
هلصوح اعقاو نم اما ؛ دنام رظتنم رگید یمک و درک

ار مفده یب هاگن و متفرگ هاگن . متشادن ندز فرح
و دش یم رت مک و مک هک مداد یتیعمج هب هرابود
هک ییاه مدآ اب رادید هظحل هک داد یم ار نیا دیون
کیدزن ، دنراد یلا ح هچ االن منک روصت متسناوت یمن

... تسا

... یراد قح -

تاق مال ار وا هاتوک یلیخ مه نآ ، راب ود یکی طقف
تخانش یم نم یاه فرح یور زا رتشیب ؛ دوب هدرک

... ار وا

نامز و نیمز درک یم سح مدآ تفر یم هار یتقو -

ور داوخیم یچ ره و ننک هدجس شارب ات نا هدامآ
... ندب شهب
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نیا ، دوب هدید ار وا هک یراب نیلوا ؛ تفگ یمن هاریب
: هک دوب هدرک نایب رگید روج ار فرح

هراد یتردق رپ ژی رنا و هبذج هچ ... وتهبا رسپ -

شتشم وت تانئاک مامت هنک یم رکف مدآ ... ورای
... هسبح

کی هقیقد دنچ و تشاد ناجیه اه تعاس ات زور نآ
دوجو زا عطاستم تردق هب هرابود و هتشگرب راب

... دوب هدروآ رد ارم رفک هدز زیرگ درمریپ

تلا ح نیرت توافت یب و نیرت مارآ رد حاال یلو
: تفگ یم و دوب هداتسیا مرانک نکمم

اب هرارق تسرد هک درک ات یروط شاهاب تعیبط اما -

... هنک راتفر یتپاپ نم

دوب هتفگ یزور هک اردص نامه ، دوب رگا لبق یاردص
مام ور نوشتورث زا هشوگ هی هکلب ، شندید ورب "

رد ینوخ واال نوخ آال نیا زا و میدش ال تبم DONYAIEدیشاپ
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اجنیا هک یلا یس ِت ال مجت دروم رد دیاب االن ،" میدموا
ندرم یتح توافت زا ؛ دز یم فرح تشاد نایرج

... اه یلومعم ام ندرم اب اه مدآ نیا

: تفگ یم حاال اما

بیصن هرارق هک دش شبیصن یزیچ نومه مشرخآ -

... کاخ تشم دنچ و هچراپ رتم دنچ هی ؛ هشب ام

هک یهاگن ؛ دوب هدش هاگن نیا بحاص یفازگ یاهب هب
کی زا رتشیب و درک یمن ملا حشوخ رگید حاال

هتسخ و هدرسفا یاردص کی هناشن ، هتخپ یاردص
... دوب

هک هدیم یتهبا نانچ ایضعب هب تیقفوم و تورث -

دبا ات هک یزیچ ؛ نتسه هناسفا هی هنکیم رکف مدآ
هب لسن ، هنیس هب هنیس و هنومب ایند نیا وت هرارق
هناسفا هی گرم دح رد نوشگرم ... هشب لقتنم لسن

... هرواب لباق ریغ

: تفگ و درک هاگن میاه مشچ DONYAIEهب
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تشادرب همه ،ا یند نیا همه هک هنیا تیعقاو یلو -

... هضحم چوپ هی طقف ، تقیقح زا ام

؛ دوبن یگتخپ رس زا شیاه فرح ؛ مدرک یمن هابتشا
... هدرسفا و ... دوب هتخوس وا

هرارق یچوپ نیمه هب و یتحار نیمه هب زور هی -

... هشب مومت زیچ همه

یارب تسناوت یم تقیقح نیا ؛ تفگ یم ار تقیقح
دوب قرب و قرز رپ و نما یلحم شیارب ایند هک یسک

زگره هک ، وا لثم یسک یارب و دشاب سوباک کی ؛
مژ قی ال و بوخ ربخ کی ، دوب هدیدن ار یشوخ یور

... یناگد

: درک هاگن میاه مشچ هب

... ریگن تخس ردق نیا هیقب و تدوخ هب سپ -

و لا ح زا هی گال یارب دش تمینغ تصرف ؛ مدز کلپ
... شزور

... هگب تدوخ هب ونیا دیاب یکی -DONYAIE
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نخس لیم شسک چیه اب و دوب شوماخ شهاگن
...* دوبن وا یگنتلد هب قافآ همه رد سک دیاش ؛ دوبن

هراشا ور هب ور هب وربا و رس اب و تفرگ ار مجنرآ
: درک

یفاک هزادنا هب ... یشب ور هب ور تاسرت اب هشتقو -

... دش تولخ

اب مدرک یعس و متفرگ شیاه مشچ زا هاگن ثکم اب
شرارف هجوتم هک منک شا یلا ح ، هاگن و ثکم نامه

شیاهزور نیا لا وحا زا و ، رارف نیا زا و ما هدش
زا یگرزب شخب مرظن هب دنچ ره ؛ ما یکاش یباسح
زا مدوخ چوک نویدم ار شا یربا یاوه و لا ح نیا

... مدوب رهش نیا

نامیشپ . موش دراو نم لوا ات داتسیا رانک اردص
؛ دیایب مهارمه نیتم مدوب هدادن هزاجا هکنیا زا DONYAIEمدوب
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یگدولآ متساوخ یمن و دوب هدروخ یتخس یامرس
نیا . دزیرب مه هب لبق زا رتشیب ار شعضو نارهت
یارب ... دایز و ؛ دوب روآ جنر و بیجع ، بیرغ سح
شدوخ گرزبردپ نیفدت مسارم رد ارهاظ هک یسک

... درک یم تکرش

*********************************

رد سک تسین نخس لیم مسک چیه اب و مگنتلد *

تسین نم یگنتلد هب قافآ همه

یقفاب یشحو 83 لزغ

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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خاک زا مدیدزاب هرطاخ هربقم هب مدرو لوا هظحل رد
متشاذگ یمن هک املسم . دش هدنز میارب دابآ دعس

اعقاو اما ، دشاب هتشاد متروص رد یدومن مبجعت
جال نینچ هک ؛ رواب لباق ریغ یتح ... دوب روآ تریح

هچیرد ؛ دشاب هربقم کی صاخ طقف یهوکش و ل
ره زا رود هب اجنآ رد دوب رارق هک قح ناهج هب دورو

نآ زا ... دنشاب ناشلا معا یوگخساپ اه مدآ ، یزیچ
هب ات ؛ دوب هداوناخ نیا هب نم لا صتا ، رت یندرکن رواب

یگدنز نیا و نم نیب هک یفاکش هزادنا نیا هب لا ح
... دوب هدماین ممشچ هب ، DONYAIEدوب
M
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شتقوم نکسم زا مک چیه گرزباقآ یدبا هناخ ارهاظ
اب و دوب رت للجم دیاش یتح ؛ تشادن ایند نیا رد

... رت هوکش

تس نیرتهب مدوب هدرک یعس هکنیا دوجو اب نم و
روجان هلصو مه زاب ، مشوپب ار متشاد هک یا یکشم
هک رخاف یاه سابل نآ اب ؛ هداوناخ نیا نت هب مدوب

تلزنم و ناش دوب هدش یعس مه ازع رد یتح
االن هک مدوب نئمطم ... . دنک ظفح ار نازخ نادناخ

تیعضو نیا یارب و هداتسیا هشوگ کی موحرم حور
... دور یم هرغ مشچ نم یلومعم ال ماک

ره ای ، یلصا نلا س ، یلصا داالن ، یلصا تاالر دراو
و دارهب و هبزور ؛ مدش دوب شمسا هک یا یلصا زیچ
ار اه تیلست و هداتسیا بیترت هب هک مدید ار دوبهب
ار مغ ساکعنا ناشنت هایس سابل ؛ دنتفگ یم خساپ

یتروص رد نیا و دوب هدرک رتشیب ناشاه هرهچ رد
ار ییاه مدآ نینچ گرم مدوخ لا یخ رد نم هک DONYAIEدوب
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کبس ، لومتم دح نیا ات ییاه هداوناخ زا مه نآ
... مدرک یم روصت رتراب

یم شیپ هک یدارفا هب هجوت یب ، مندید اب هبزور
متمس هب یمدق دنچ ، وا هب تیلست یارب دنتفر

مندید اب راب ره هک یراک ؛ درک زاب شوغآ و تشادرب
مشچ اب ... هودنا رپ و هدز مغ راب نیا ... درک یم
شتسار . دنا هدیراب یباسح دوب مولعم هک ییاه

یمن راع درم یارب ار هیرگ هکنیا زا دمآ یم مشوخ
... تسناد

میسرب مه هب ال ماک هکنیا زا لبق ار " مگ یم تیلست "

دنلب شا هیرگ یادص و تفرگ مشوغآ رد وا . متفگ
زا رپ ... مغ زا رپ و ... هنادرم ... نوزحم ... مارآ ؛ دش

... مغ

و غاد نیا زا دوب نیگنس زونه شا هنیس DONYAIEاصخشم
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ییاجنآ زا . دوب هدادن ار شمغ فافک یلبق یاه کشا
، متشادن گرم نیا هب و درم نآ هب یصاخ سح هک
نآ رد مدرک یمن ادیپ ار تسرد هلمج و بسانم هملک
ار دوبن ملد هت زا هک یفرح ، مدوب نیمه نم ؛ هظحل

... شمیوگب ات مدرک یمن ادیپ

هب مدرک یعس و متخادنا شرمک رود تسد ضوع رد
یمن هک یدرم یارب مشاب دمآراک هاگ هیکت کی هزادنا
یگدنز یارب ملد ای مراد یم شتسود رتشیب متسناد

... دزوس یم ، هدرکن هک یا

یا هلمج و دروآ ار درد ار ملد شا هنادرم قه قه
... میوربا هب ار مخا ، تفگ هک

یم شلد هک مدوبن یرسپ نوا تقو چیه -

هب مرخآ ... درکن راختفا مهب تقو چیه ... تساوخ
... شمداد نتشک

هلصاف منت زا وا و مدرشف ار شرمک جیگ و گنگ
یلا ح رد ؛ دوب هدش مضغب ثعاب شیاه کشا ؛ تفرگ
سح چیه دوب هداتفا هک یقافتا سًفن هب نانچمه DONYAIEهک
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... متشادن یصخشم

تشگنا ، شتروص نتفرگ باق اب و مدرب باال تسد
: مدیشک شیاه کشا یور ار متسش

؟ اباب ینزیم هیچ افرح نیا -

نیا زیچ چیه زا هک حاال مدرک یم سح ؛ مناد یمن
یب یلیخ رگید ، هتفرگن ار مز ال ماک نآ یگدنز

" اباب " ؛ دونشن ار هملک نیا نم زا هکنیا دشاب یفاصنا
قشع کی هرمث نم طقف هک یلا ح رد مه نآ ... ار
ماجنا هرمث میاهردارب و رهاوخ هیقب و مدوب یعقاو

... هفیظو

نامیدق الف تخا هک اجنآ زا و تخادنا ریز هب رس
وا هدش مخ رمک ار الف تخا نیا و دوبن دایز یلیخ

طلسم شتروص هب یلیخ رگید ، دوب هدرک رتمک
: تفگ هک مدینش یلو ... مدوبن

شاک ... دشن قباس درم نوا هگید دعب هب زور نوا زا -
... تقو چیه متفگ یمن شهب ور افرح DONYAIEنوا
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: مدرک شیادص تام و جیگ

!؟ اباب -

میاه تسد نایم زونه اما ، نییاپ هچرگ شتروص
... داد ناکت رس . دوب

... درکن هاگن مامشچ وت تقو چیه هگید زور نوا زا -

: مدز بل توهبم

؟ دوب رهق تاهاب -

کان تشحو ؛ مدیسرپ ار نیا هک دوبن مدوخ تسد
، دوب زیزع تیارب مه یلیخ اضق زا هک ، یکی رگا دوب
؛ دشاب هتفر تشیپ زا و دشاب هدرک اهر رهق اب ار وت

... دبا یارب مه نآ

: داد ناکت رس هرابود

... دوب روخلد مزا اما ... هن -

؟ هگم دوب هتفگ تهب یزیچ ؟ ینود یم اجک زا -
... هرادن DONYAIEناکما
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و متشاد نیتم مسا هب یا هبرجت اما ؛ مدوبن ردام نم
و یوق ، مدوب هدید مفارطا رد هک یردپ و ردام ره

هدناسر هجیتن نیا هب ارم ، صقان و لماک و فیعض
... ناشیاه هچب زا دنشاب روخلد تشادن ناکما ؛ دوب

: درک مهاگن و تفرگ باال رس

؟ هنوزوس یم وملد یچ ینود یم -

: مداد ناکت رس نم راب نیا

اما ... هروخلد مدرک یم سح ... مدیمهف یم هکنیا -

نیا و مراذب شیپاپ تشاذن شزا مدوخ یروخلد
... منک عفر ور یروخلد

: دندوب هدش ناور هرابود شیاه کشا

... دش متخ اجنیا هب مشتوکس رخآ -

یهایس هچراپ هک درک هراشا یهاگمارآ هب تسد اب
هک دوب ییاه لگ زا رپ شیور و دوب نهپ شیور

... متخانش یمن یتح ار ناش یضعب

... دشن رادیب هگید حبص و دیباوخ بش -
DONYAIE
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... اباب -

... دمآ منابز یور هک دوب ملد هت زا هملک نیا

؟ اباب ناج -
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هب کشا هک ردقنآ ؛ درک یم نوگرگد ار ملا ح شلا ح
... شمتفرگ شوغآ رد هرابود ... دیایب میاه مشچ

: تفگ

نوا هک منومیشپ یلیخ ... ایتوت منومیشپ یلیخ -

هتفگن اجنیا ات هک حاال شاک ... مدز ور افرح
قد ودرمریپ ... متفگ یمن منیا زا دعب ، نوشمدوب

... نم مدرک گرم

دوبهب و دارهب هک ردق نآ ؛ دنتفرگ جوا شیاه قه قه
نم زا ار وا شیاه هناش هتفرگ اب و دنراذگب ولج مدق

... دننکب شندرک مارآ رد یعس و ادج

میاهردارب ات مدرک تصرف ، تفرگ مارآ یمک هک هبزور
هاتوک هچ رگا ار متیلست و مریگب شوغآ رد مه ار

ِسح نآ گرزب اقآ گرم . منک ناشمیدقت هنامیمص DONYAIEیلو
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، منازیزع مغ اما ، دوب هدادن نم هب ، دیاب هک ار لومعم
... درک یم منیگمغ

یعون هب دایز یایب ورب و دوب غولش اهرسپ رس
ار اه نآ هب نداد یرادلد ؛ دوب هدرک ناشراتفرگ

ییاه یلدنص تمس هب و رتهب یتصرف یارب متشاذگ
رانک لیماف یاه نز و دوب هدش هدیچ راوید رانک هک
یعس . مدرک تکرح دندوب هتسشن اه نآ یور مه

... مریگب هدیدان ار دوب اپ رب ملد رد هک ییاولب مدرک

: مداتسیا زیزع یولج

... -سالم

زاب هک دوب وا تروص یگدیکت و مغ ار مضغب راب نیا
... درک

: درک زاب میارب ار شیاه تسد

؟ هرخ باال یدموا ... ردام -سالم

ار شیاه هناش و مدش مخ ؛ مدرک تباجا ار شتوعد
DONYAIE
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: متفرگ شوغآ رد

... زیزع مگیم تیلست ... مدش هجوتم رید ... دیشخبب -

ردقچ ؛ نامرادید نیرخآ رد دوب هدرک هیرگ ردقچ
هدرک رکش ار ادخ و هتفر می باال و دق هقدص نابرق

س تشگرب یارب دوب هدرک رذن ... مندوب هدنز تباب دوب
... دوب هتسشن ملد هب یباسح هک ی رذن ؛ ما یتم ال

یاه هلحم زا یکی رد زهجم هسردم کی تخاس
... شندرک ادا لا بند میورب مه اب نامب تفگ ... نییاپ
رابود نآ رد هک یرهش زا مدوب نازیرگ و ریگلد نم اما

... مدوب هدروخ مخز اج کی زا رابود ره و

نیرخآ زج نم هک یدرم یارب ؛ درک قه قه مشوغآ رد
وا هب تبسن ملد رد نیک زا ریغ یسح چیه رادید
یقاب و رای نیرت نیرید وا یارب و مدوب هدرکن سح

... اعطق دوب هرطاخ نیرت

ایند زا شتسد نک شل حال ... ردام نک شل DONYAIE-حال
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... تساتوک

هت زا و هناروبص یاه یرارق یب درک شیر ار ملد
رد هک متسناد یمن یا هملک نانچمه نم اما ؛ شلد

و دشاب ملد هت زا هک یا هملک ... دشاب هظحل نیا روخ
تبسن میاه سح لصا رد و مدوب جیگ زونه ؛ تسرد

... مدوب هدرکن ادیپ ار هعقاو نیا هب

شوغآ رد مناوتب رتهب ات ، مدز وناز شیاپ رانک
... شمریگب

؟ تسه نوتراشف هب نوتساوح ... زیزع دیشاب مورآ -

؛ مرادن دروم نیا رد ندز فرح یارب یلیامت هک دیمهف
مدوخ اب ار میاه گنس و متسشن یم دیاب لوا نم

؛ هن ای مشخبب ار درم نیا مناوت یم هک مدنک یم او
، اه لا س هک عوضوم نیا اب مدوب هدماین رانک زونه

... دوب هدرک یفخم هبزور زا ارم دوجو

رتمک هک متفر ما همع ود غارس ، تفرگ مارآ هک DONYAIEزیزع
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؛ مدوب هدرک ناشتاق مال تسد ود ناتشگنا دادعت زا
دوب هدرب گرزباقآ هب یدایز شیوخ و قلخ هک نسوس
و داتفا یم قافتا ضحم توکس رد شیرادازع و
کی هب و ینک ظفح ار تا هلصاف درک یم تروبجم

هک نامه ، هیدهع و ... هدنسب یمسر و هنابدوم تیلست
دوخ لثم و دوب هبزور ندب رد شا هیلک کی حاال
تلد هک دش یم و دوب قلخ شوخ یلو مارآ هبزور

شبل و کشخ ار شتروص هک ییاه کشا یارب دزوسب
دنلب اج زا تندید اب یتقو ؛ دندوب هدرک گنر یب ار

: تفگ یم و دش یم

؟ ملد زیزع یدموا -

و یراذگب ولج یمدق هک دوب نآ زا رت قی ال یراک هچ
ار اه تیلست نیرت هنامیمص و یریگب شوغآ رد ار وا

سح نایم زونه تدوخ هک دنچ ره ؛ ینک شمیدقت
نیا مهم لا ح ره هب ؟ یشاب نادرگرس فلتخم یاه

... دوب نیگمغ و رادغاد یباسح وا هک دوب
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مروخب مسق متسناوت یم هک ؛ دوب هلا ژ ، یدعب رفن
و رت خرس شیاه مشچ ... دوب ما همع ود زا رترادازع
... رت کشخ شتروص تسوپ و رت گنر یب شیاه بل

و دنک یم ینیگنس شندرگ یور شرس مدرک سح
هب ار نآ هک تسا لیام ، شلمحت هب دشابن روبجم رگا
... دراد هگن شیارب یتعاس ات دهدب یتسد لغب نز

... مداتسیا ؛ مدوب هدروخ کمن هرفس کی رس رب وا اب

... هدب ربص نوتهب ادخ ... مگیم تیلست -

ح ای ، رواب ات دیشک لوط یمک ؛ درک مهاگن و زاب مشچ
هب ما هداتسیا شربارب رد نم هک ار نیا دنک یج ال

... تیلست نتفگ

درک دنلب دوب هتسشن شرانک هک ینز هناش یور زا رس
رظتنم دیاب متسناد یمن نم و درک مهاگن توکس رد ؛

نئمطم ار نیا اما ... وا زا مشاب یلمعلا سکع هچ
افخ رد ، دشاب هک هچ ره شلمعلا سکع هک DONYAIEمدوب
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یم هک یدارفا نیب رد هک ؛ داتفا دهاوخ قافتا
و مدرم بادآ هب دوب نیرت دهعتم وا ، متخانش

... یرادوربآ

نیگنس هک دمآ مرظن هب نم و دش ین ال وط شتوکس
ار شتوکس و مراذگب شرانک زا هک تسا نیا رت

... یگدیدغاد باسح هب مراذگب

یاه تسد ، مرادرب مدق زا مدق هکنیا زا لبق اما
ار متسد شرخاف روپیگ یاه شکتسد رد هدیشوپ

: هک دندز گنچ
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... اسیاو -

شدوخ وا ارهاظ اما ؛ مدرک تساوخ یم هک یراک
... هدرک ار تساوخ رد نیا ارچ تسناد یمن مه

هب ور و دریگب مهاگن زا هاگن ات داد تیاضر هرخ باال
: دنکب شا یتسد لغب نز

؟ نوشیا هب یدب وتاج هظحل هی هشیم ناج -ژیال

مارتحا و بدا زا نازیم نیا رظتنم هک نیا تیعقاو
نیا ات ار وا ... نادن شقی ال ار مدوخ هکنیا هن ؛ مدوبن

... مدوب هدیدن مدوخ اب نابرهم دح

نآ هک ینز ؛ دش دنلب اج زا و داد ناکت رس مان ژیال DONYAIEنز
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وا هناش یور ار شرس هک دوب یمیمص وا اب ردق
و دشاب هلا ژ دوخ هیبش تدش هب شا هرهچ ... دراذگب

تسناوت یم یسک هچ ، وا مسا هیبش مه شمسا
وا مدرک یم رکف نم ارچ سپ ؟ وا رهاوخ زج دشاب

؟ درادن ایند نیا رد ار سک چیه

: تفگ هنابدوم و دیشک ار نآ ؛ دوب هدرکن اهر ار متسد

... افطل نیشب -

یدرک یم نامگ هک دوب هتفرگ یدح هب شیادص
هب شتاملک و ؛ تسا هدرک هحون هفقو یب اه تعاس
یدرک یم کش هک دنتشاد شهاوخ و عوضخ یردق

هارکا هک هلا ژ نامه ... دشاب قباس هلا ژ نامه نیا
... مم سال باوج نداد زا تشاد

هب هک ییاه هجوت هجوتم و ؛ مدوب مفارطا هجوتم
کلپ و هاگن اب مدرک یعس ... دوب هدش بلج نامتمس
یم هاگن ار تمس نیا هک یدارهب هب ، نتشاذگ مه رب
رد هک ؛ تسا ناما و نما زیچ همه هک منامهفب ، درک
هن و مدوب هدید ار قباس مصخ نآ هن شردام DONYAIEهاگن
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هرخرخ دهاوخب هک دوب یسک هیبش شنحل و تاملک
... دریگب ناهد هب ارم

هجوتم و هتشادرب نامیور زا هارکا اب دارهب هاگن
هدش شکیدزن تیلست میدقت یارب اعطق هک دش یدرم

. دوب

؟ یدرکن تیاکش شونهب زا ارچ -

؛ مدرک هاگن شیاه مشچ هب و متشگرب وا هب ور
مسرپب متساوخ . بلطم لصا رس دوب هتفر میقتسم

نآ متشگ هچ ره اما ؟"، منک تیاکش یتشاد تسود "

... مدرک توکس سپ مدرکن ادیپ ار نیرید ینمشد

... شلیلد همهم مارب -

: متخادنا هناش

نیمز شدوخ هک یسک ندز نیمز نینک رکف امش -

... تسین ممارم وت ، هدروخ

؟ نیمه -DONYAIE
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و اهردارب یراد مدرم هب و متفرگ شتروص زا هاگن
... مدرک هاگن مردپ

اما ... هشاب تخس امش یارب شندرک کرد دیاش -

ره هب ... نیمه هب هیبش یلئاسم یرس هی و ... نیمه
شرواب هتخس رگا یلو ... دوب نم میمصت نیا لا ح

... ارسپ و هبزور هب مدیشخب ونوا نینک رکف ، نوتارب
رتشیب ونوشینارگن و یریگرد متساوخن نینک رکف

... منک

نم هب ندش کاپ دیون رتکد یتقو ات هک یمیمصت
نآ زا دعب ؛ مدوب هدیشیدندین شا هرابرد ، دوب هدادن
اردص و دیعس و نیتم و اهر اب شنتفرگ یارب مه

... مدوب هدرک تروشم و ثحب اه تعاس

؟ ینعی شیدیشخب منک رواب -

: مداد شتروص هب هرابود ار مهاگن

؟ شمدیشخب متفگ نم -

... دمآ رد شناهد زا ادص هرخ باال ات دز بل DONYAIEیرابدنچ
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... سپ -

: متخادنا هناش

یمن زگره هک هنرگو ... مدرکن تیاکش طقف نم -

... شمشخب

؟ ارچ -

: مداد باال وربا

؟ شمدیشخبن ارچ -

نیا دوب رتهب دیاش ؛ دز یم جیگ یباسح ؛ داد ناکت رس
یم قح اما ... یرگید تقو یارب دراذگب ار هملا کم

... دهدن تسد تصرف نیا رگید هکنیا زا دسرتب مداد

؟ یدرکن تیاکش شزا ارچ ، شیدیشخبن هک -حاال

... درک یمن اود نم زا یدرد نوا نتفر نادنز نوچ -

نم دش یمن ثعاب ... دنودرگیمن رب ور هتفر یازور
، مدید نم هک یشونهب ... منک شومارف ور ماه هبرجت
رب شهب وشلقع تم سال هن ... درک یمن تسرد مه DONYAIEور
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... ور شحور و بلق شمارآ هن و دنودرگ یم
ماجل هناوید هی هب هشیم لیدبت مدرک سح سکعرب

... دوب لبق زا رت کانرطخ یلیخ هک هتخیسگ

یهار رگا مدرک رکف هک ییاشاس ؛ اشاس لثم تسرد
مرس زا تسد و دوش یم تسرد و هیبنت ، دوش نادنز
هک یلا ح رد ؛ تشگرب رت هناوید اما ؛ تشاد دهاوخرب
زا یارب یزیچ رگید و دوب هدش یناج کی هب لیدبت
کی متساوخ یمن ... تشادن ندیسرت و نداد تسد

... مراذگب ایند تسد یور رگید یاشاس

رب یرگ یغای زا تسد مه نادنز رد یتح هک وا
، دنب هتشونان نیناوق و اهرادشه مغر عال ؛ دوب هتشادن
زا هک ییور رب شوخ و ناوج درم هب دوب هدرک یعس
، دوب مه شابوا یاه هدرکرس زا یکی هدرک زیزع اضق

درم نآ یاه هچون . دوش هطبار دراو وا اب و کیدزن
رگید راب کی ات ، دندوب هدروآ شرس ار بال نآ مه

وا اما ... دنزن شرس هب یسک * کجیلم ندز رُب سوه
شا یگدنز یاه تبیصم همه رصقم ارم نانچمه

ار شیاهاطخ زا مادک چیه دوبن رضاح و تسناد یم
DONYAIE
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ایند زا نتفرگ ماقتنا یادوس رد مادم و دریگب ندرگ
... دوب نم صوصخب ، شیاه مدآ و

**********************************

زا یکی ردارب ، یسورگ ناخ دمحم ازریم : کجیلم
هاش دزن تدش هب هک هاش نیدلا رصان یاه یلگوس
بحاص یگلا س هدجه زا لبق هک ییاج ات ؛ دوب زیزع
هب ار دوخ رتخد نیرتابیز هاش اهدعب و دوب رصق

... دوش نایفارطا تداسح بجوم ات دروآ رد وا حاکن
و یق ال خا ریغ هطبار چیه مومع روصت مغر عال
چیه و دوبن رارقرب ازریم و هاش نیب یا هناقشاع

... درادن دوجو عوضوم نیا تابثا یارب یقثوم عبنم

هب هک تسا یسک زا هراعتسا کجیلم اجنیا رد
یاراد ادتبا رد گرزب یصخش هب یکیدزن هطساو
یتخبدب و تک فال هب اه دعب و تسا یصاخ هاگیاج

رد ار یگدنز هک ازریم لثم تسرد ؛ دوش یم راتفرگ
... تفگ عادو یتخبدب و DONYAIEرقف
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... تسین هناوید نم هچب -DONYAIE
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ینابت یناج هی اب و هریم یلقاع مدآ مودک -

... ور هبیرغ هی ال... صا شرهاوخ مگیمن و... هنکیم
ره ربب هگیم و راد هقباس مدآ هی تسد هدیم ومدآ هی

؟ رایب شرس داوخیم تلد یی بال

یم و هئوت قشاع دوب هتفگ شهب فرش یب نوا -

... اجک زا نوا ... هنک یگدنز تاهاب تتربب داوخ

هفسلف زا نتفگ دوب جراخ ما هلصوح زا ؛ مدز دنخزوپ
... یزیچ ره

هک اجنیا دیتشاد هگن ونم ریگاو ریگاه نیا وت اعقاو -

؟ دینک ینابیتشپ نوترتخد راک زا

ادص یب یا هیناث دنچ شیاه بل مه زاب و دش تکاس
... دندروخ مه هب

هک هیا هجیتن مهم ، هدرک وراک نیا هک یتین ره اب -
مهم ... مدیشک هک هیدرد مهم ... هتشاد نم یارب

نویفا هرطاخ هک هنم زغم مهم ... مدرک هبرجت هیسرت
و هراد یم هگن شدوخ وت هشیمه یارب ور دایتعا DONYAIEو
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دیاب یلیخ میگدنز نیا زا دعب یاه نافوط یارب نم
یم ... هنزن زیرگ ازور نوا هب هک مشاب شبقارم

ممداوناخ و مردام ور انیا همه ، نم رانک ؟ نیمهف
... شمشخب یمن انیا مودک چیه یارب ... ندرک لمحت

یمن سک چه ... نیدیشخب یمن نیدوب مه امش
... هشخب

نئمطم ؛ مدنادرگرب شتمس هب ار ما هدش درگ هاگن
: مدیسرپ ؛ مشاب هدینش تسرد مدوبن

؟ یچ -

هک هنیبب هراذب ... هریگب مورآ راذب شندید ورب -

... هش بوخ شنادجو باذع راذب ... یبوخ

مدیدنخ یم درد لد دح ات هنرگو ، دوبن شیاج فیح
... دوب هتفگ هک یکوج هب

؟ هشکب مباذع هک هراد منادجو هگم امش رتخد -

... هنم ریصقت -

: هک مداد همادا نم اما ؛ دوب هدیرپ مفرح DONYAIEطسو
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س مرهاظ هک نیمه ؟ هبوخ ملا ح نم هتفگ یک مدعب -

تفگ هش یم ننوشاجرس مرس و اپ و تسد و هملا
یارب مراد مز ال لا س دنچ نم هنود یم یک ؟ مبوخ

یک ات هنود یم یک ؟ منک شومارف ور ازور نوا هکنیا
منتسب مشچ ره اب ، مدید هک ییازیچ ریوصت هرارق

؟ هبوخ نم لا ح دینئمطم اجک زا ؟ مکلپ تشپ دایب

نتشاد هگن نییاپ دش یم تخس تشاد مک مک رگید
یبسانم یاج رد ال صا هک یثحب ندرک لر تنک و ادص

ار اجنآ کرت دصق دج روط هب ؛ تفرگ یمن تروص
قطنم یب نز ناتسد رد نم تسد هرابود و مدرک

: دش ریسا متسد رانک

شزا متسنوتن ... هنم ریصقت ... هنم ریصقت شمه -

... تسین نوا ریصقت ... منک تبقارم تسرد

هک یتسد یور تسد . دمآ یم رد تخس شیادص
شرت کیدزن و متشاذگ دوب هدرک دوخ ریسا ار متسد
هب هلصاف نیرت کیدزن زا ار میادص مناوتب ات مدش

... مناسرب DONYAIEششوگ
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یم نوماگن نراد همه ... تسین افرح نیا تقو -االن
... ننک

دنشاب هدرک تالش هک دوب نیا منیقی هب بیرق سدح
و ... دنراد هگن رود هیقب شوگ زا ار ریخا تاقافتا ات
رد و دروآ نییاپ ادص هک دوب تسرد مسدح منامگ هب

... داد هیکت ما هناش رب رس ضوع

یمن اج چیه نم یرب هک اجنیا زا وت اما ... منود یم -

نشیمن یضار ارسپ و هبزور ... منک تادیپ منوت
هب ور وت ... ادخ ور وت ... ندب مهب وتسردآ ای هرامش
یم راب ره ... نم ی هچب ندید ورب مسق تردام نوج

وت زا هک ردق نوا هنکیم شیر وملد شندید مر
... هگیم

و یرامیب یوب و گنر هک دمآ مرظن هب شا یرارق یب
ار شتشپ ؛ دریگ یم شدوخ هب دراد یبصع هلمح
مهم ناشیارب رگا هداوناخ نیا یوربآ ؛ مدرک شزاون
یم نم هک دوب یزیچ نیرخآ نآ هب ندز هبرض ، دوب

... DONYAIEشمتساوخ
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یم فرح مه اب ادعب ... دیشاب مورآ ... بخ هلیخ -

... مینز

نگیم ... مشب تکیدزن نراذیمن ادخ هب ... نراذیمن -

نیا اما ... نوشارب همهم یلیخ تیناور شمارآ
هشوگ نم هچب و نشاب وت بقارم هک تسین فاصنا

... هتشک ور وت هنک رکف ناتسرامیت

؛ دوب هدرک باختنا شدوخ وا هچب هک دوب یهار نیا
... دوبن هلمج نیا نتفگ تقو ، تقو اما

... نوتنید مایم مدوخ ... مد یم لوق نوتهب نم -

ال... عف نیشاب مورآ

... مدید ار دوبهب ندش کیدزن

یم ماگن یروج هی ، شندید مر یم یتقو ادخ هب -

مگ یم یچ ره ... هسانش یمن ونم راگنا هنک
... هنودرگ یمرب مزا وشور ... هد یمن ومباوج

تسد و تخادنا نز هناش رود تسد و دش مخ
: دنک اهر ارم چم ات تشاذگ شتسد سور ار DONYAIEشرگید
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... نامام اجنیا زا میرب وش دنلب -
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رگید درک یم رکف هک دوب هدرک ادیپ یتصرف وا اما
: درک دهاوخن DONYAIEادیپ
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مسا ... هدیسرپ وت زا طقف ، هدز فرح هک میراب دنچ -

مگیم ... هن ای یا هدنز هسرپ یم ... هرایم ور وت
غورد هک داد یب و داد هب هنکیم عورش ... هرآ

... یدُرم هک هدید شدوخ یاشچ اب هگیم ... مگیم
هنیبب شندید ورب ... هداد نتشک هب ور وت نوا هگیم

... هریگب مورآ هکلب ، هبوخ تلا ح هنیبب راذب ... یا هدنز
ادخ ور وت ... هدرک هنووید ونم هچب نادجو باذع
رخآ ات هرارق رگا یتح تتنیبب ورب ... شندید ورب

... ایتوت ومچب شخبب ردام ِنم هب ... شیشخبن ترمع

هک ییادص اب مه نآ ؛ درک یم سامتلا ارم تشاد
هد ره نیب زا و دوب لبق زا رت شودخم یلیخ یلیخ

دوبهب روز . داد صیخشت دش یم ار یکی طقف هملک
نازیوآ مندرگ زا ؛ نم زا شندرک ادج یارب دیسر یمن

یدوبهب یارب یراک هک تساوخ یم و دوب هدش
هب متشاد دصق یزور هک ینم ... منکب شرتخد

... موش قحلم مادعا هب هن DONYAIEنیپمک
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هبیرغ یا هوهق نیرتانشآ اب یسک ، مدمآ هک مدوخ هب
اب . درک یم ور و ریز ار میاه مشچ مب و ریز تشاد

تسد اب و دوب هدنابسچ دوخ هب ار هلا ژ تسد کی
... دیشک یم نوریب وا تسد زا ارم چم رگید

کون ات چم زا ین ال وط یحسم اب مه تیاهن رد
میاه مشچ هب هریخ و درک اهر ار نآ ، میاه تشگنا

: هک دز بل

... ملد زیزع اجنیا زا نوریب ورب -

ناکیدزن زا هک یکدنا تیعمج نیب زا ، دوبهب کمک اب
داجیا یادص و رس تلع هب یشک رس یارب و دندوب

یا هلپ یور و متفر نوریب هربقم زا ، دندوب هدمآ هدش
... مدش راوآ ، دوب هربقم یدورو لباقم هک

و مورب هکنیا یارب طقف ؛ درک یم سامتلا ارم نز نآ
ار ییاه مدآ یزور هک ینم ... دنیبب ارم شرتخد
هب لتاق هداوناخ یتقو هک مدوب هدرک تواضق
نوخ زا دندش یمن رضاح ، داتفآ یم ناشیاپ
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کی دیاش و مدوب هدنز هک ینم ... دنرذگب ناشدنزرف
... متسد رد یگدنز

: دیسرپ مرازه راب یارب دوبهب

؟ یبوخ ینئمطم -

و تسا بوخ ملا ح هک مداد نانیمطا مرازه راب یارب
کمک و دشاب هیقب رانک و دورب لخاد هب تسا رتهب

ندرک مامت و عاضوا ندرک روج و عمج هب دنک
... مسارم

یعس و هاگن ار فارطا ، دش نتفر هب یضار هک دوبهب
نیشام ؛ میورب اجنیا زا ات منک ادیپ ار اردص مدرک

روتوم نآ هب دیاب اجنیا زا نتفر یارب و دوبن مهارمه
... مدرک یم دامتعا ، دامتعا لباق ریغ ینتسکف

هب ار مدوخ و مدش دنلب اج زا . مدیدن اردص زا یرثا
و متسشن نآ یور . مدناسر تکمین نیرت DONYAIEکیدزن
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دیاب لوا بخ ؛ مدرک نشور ار یشوگ تنرتنیا
یم بصن ار یتنرتنیا یاه یسکات زا یکی نشیکیلپا
راک ؛ مداد یم تساوخرد نیشام کی مه دعب و مدرک

شماجنا مدوب روبجم لا ح ره هب هک یرب رس هلصوح
نیا رد مشاب هتشاد عقوت متسناوت یمن اتدعاق ؛ مهد

... دشاب نم هب شساوح یسک وشبلب

-سالم...

ار بصن مامتا نوکیآ ات دوب رظتنم هک متسش تشگنا
هکنیا یب هدنهد سالم و دش فقوتم ، دنک سمل

... تسشن تکمین یور مرانک ، دشاب نم هزاجا رظتنم
ار مرمع سالم نیرت توافت یب و مدرک دنلب رس

... مدرک شمیدقت

؟ یبوخ -

یم یزیچ لا بند میاه مشچ نایم شیاه مشچ
... DONYAIEتشگ
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... نونمم -

نکمم تلا ح نیرت توافت یب رد مه ار یکی نیا
... متفگ

یازجا کت کت نایم رد و میاه مشچ رد نانچمه
شدنخبل ... تشگ یم شا هدشمگ لا بند متروص
نیرترگشزاون اب . تسشنن نم لد هب اما ؛ دوب نابرهم

: تفگ نکمم نحل

... یایم رظن هب یلا -ع

؟ مشاب دب دوب رارق هگم -

... مدوب یبصع ... دایز مه نآ ؛ متشاد دراگ

... نوا زا دعب ینعب ... طقف ... هن -

ثحب یدمع ریغ ندیشک زا مرظن هب و درک توکس
ثحب هک دنچ ره ... دشاب نامیشپ یکدنا اجنیا هب
هدیسرپ ار ملا ح طقف وا ؛ دش یمن باسح مه یصاخ
ماغیپ و ژی رنا دوب هدرک یعس شدوخ نظ هب و دوب

... دنک لقتنم نم هاگآدوخان هب DONYAIEتبثم
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راوید کی نیمک رد تدش هب هظحل نآ رد نم اما
.... مدوب هاتوک

و مدرک روج و عمج و مدوخ نم قافتا نوا زا دعب -

... تشذگ تخس هک دنچ ره ... منکیم ومیگدنز مراد
هک ندش هبرجت ییازیچ یرس هی ... تخس میلیخ
هدنگ روم و روس نم یلو ... دوبن سک چیه دنیاشوخ
لبق زا رت یوق ونم مخز نیا هرارق مرظن هب و ماجنیا

... هنک

دش ، دز یم جوم متاملک نایم هک یعضوم هجوتم
شوهاب هشیمه لثم ؛ دز هار نآ هب ار شدوخ یلو

... درک یم رذح نت هب نت گنج زا و دوب

و بوخ ردق نیا هک ملا حشوخ ... ایتوت رکش ور ادخ -

هگید راظتنا نیا زج وت لثم یرتخد زا ... یتسه یوق
شسپ زا هک مدوب نئمطم نم ... تفر یمن میا

... یایمرب

ار هملا کم نیا هب ما یتبغر یب ات مدرک یشوگ رد رس
اب ثحب نیا رخآ دوبن مولعم هک هنرگو ؛ مهد شناشن
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هک یباصعا ... دشکب اجک هب نم جنشتم باصعا نیا
یگتخیر مه هب لیلد هب ندرک رکف زا مدرک یم رارف

... شا

مرخآ هلحرم لوغ ارهاظ نوچ ... رکش ور ادخ هرآ -

ادیپ یزیچ منکیمن رکف هگید نیا زا دعب و مدرک در
... هنزب نیمز ونم هنوتب هک هشب
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هقیقد دنچ هبرجت هب طوبرم طقف زیچ همه هک هتبلا
یاوه ملیف هکنیا هب طوبرم و ؛ دوبن ملبق

... دوب هدز رس هب شناتسودنه

هاگآدوخان ، مدینش ار شیادص هک هظحل نامه زا
یمن قافتا نیا منامگ هب و متفرگ باال ار مدراگ
نم تاهابتشا و هتشذگ زج یزیچ هب تسناوت

هب فارتعا زا شعورش هک یتاهابتشا ؛ دشاب طوبرم
... درک ادیپ همادا راو هلسلس و دش عورش وا قشع

؟! ایتوت -

: مداد ار شباوج ، متشاد یشوگ رد رس هک روط نامه

؟ هلب -

و دنلب رس ات دش ثعاب شتوکس نیا و درک توکس
: دز لز میاه مشچ هب هرابود ... منک شهاگن

؟ هدش یزیچ -
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: مداد ناکت رس

ال؟ ثم یچ -

شیپ یلکشم ... یتسه یبصع یلیخ ... منود یمن -

؟ هدموا

... لکشم

ار مدوخ یاه یدرخبان و مریگب مارآ مدرک یعس
یارب شیپ هام دنچ هک روط نامه ؛ مزادنین وا ندرگ
، دوب هتفخ کاخ اهراورخ ریز حاال هک یدرمریپ

... مدوب هدرک ار شیاعدا

، متشاد یساسحا رونام وا یور یزور نم هکنیا
نیا هب نتفگ خساپ هب مزلم وا هک دوبن نیا شیانعم

هک دوب نیا تیعقاو ... دوب نآ ندرک لوبق و ساسحا
هدعو نم هب وا ؛ دوب هدشن یهابتشا چیه بکترم وا

حابص ود وا . دورب و دنک میاهر دعب و دوب هدادن یکلا
طقف وا . دوب هدرکن میاهر و هدنارذگن شوخ نم اب
دوب نیا زا رتهب ؛ دوب هتفر توکس رد و هدرک DONYAIEتوکس
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" یراد ونم زا رتهب تقایل وت نیبب " هلمج اب و دیایب هک
و تساوخ یمن ارم لا ح ره هب ... دنک یزاب مناور اب

مدوب نئطم نم و دنک در ارم یروط کی دوب روبجم
باوج نآ هک یا هویش ره هب ، نارود نآ یایتوت هک

هب ات دش یم اهاطخ نآ همه بکترم ، دینش یم ار هن
تسود مه وا هک دنک تباث شنایفارطا هب و شدوخ

... تس ینتشاد

... هن -

: مدرک هراشا هربقم هب تشگنا اب

... درک میبصع اجنوا وج مکی -

... تهب مگیم تیلست ... منک یم کرد -

یلیخ زونه مدوخ نم و نم هب تفگ یم تیلست
هتشاد ملد رد یمغ دروم نیا رد هک مدوبن نئمطم

رد و مدوب منازیزع مغ راسگمغ رتشیب نم ؛ مشاب
متشسن یم دیاب ، مدوخ ندوبن و ندوب رادازع دروم

یصخشم هجیتن هب مناوتب ات مدرک یم رکف و
... مسرب
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: متفگ لا ح نیا اب

... منونمم -

... هشاب نوترخآ مغ مراودیما

: هک دیرغ منورد قلخدب یایتوت نآ

ح رد منوا ؟ یفاب یم مه هب هک هیلبعزخ هچ نیا -

نوتشتسود نم هک هییامدآ زا رپ ایند نیا هک یلا
... همهوت هی ییزورآ نینچ املسم ... مراد

رس رایناز یارب و مدز شرس یوت مکحم یکی یلو
... مدرک رارکت ار " نونمم " و مداد ناکت

؟ ینیشام لا بند -

شا هحفص مدوب هدرکن یعس هک یلیابوم هب وربا اب
... درک هراشا ، منک ناهنپ وا دید زا ار

... مدرکن ادیپ ور اردص متشگ یچ ره ... هرآ -

... دز یم فرح نفلت اب تشاد ... دوب اربورود نیمه -

: میوگب هک دمآ DONYAIEمدای
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... تمنیبب اجنیا مدرک یمن رکف -

هی یارب هک ونم یدرک روصت بدا یب ردق نیا ؟ ارچ -

؟ ماین تیلست

: درک هاگن ار نامفارطا و رود

مشچ وت ال صا ندموین و ندموا منکیمن رکف دنچ ره -

اجنیا نم هک ییاهدنگ هلک نیا اب ... هشاب هدوب
... مدید

... نتسین یروط نیا دوبهب و دارهب -

: تخادنا باال وربا تنطیش هب

؟ یروط هچ -

باال وراپ زا نوشلوپ هک هدنگ هلک ات ود ندید اب هک -

... هرب نوشدای ونوشاقیفر هریم

اجنیا یلو ... نییامدآ نیچمه متفگن منم ... هبوخ -

... مدرک مگ ومدوخ ممدوخ نم هک هغولش ردقنوا

... مدرک همزمز ار " هرآ "DONYAIE
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... ماجنیا ، یتفگ هک یتقافر باسح نومه ور -

ییاروج هی هکنیا یارب نتفرعم اب یدایز تاردارب
... نشب باسح هادازاقآ

هدرک ادیپ یدب موهفم ردق نآ هملک نیا اهزور نیا
: مدش قارُب هرابود و رایتخا یب هک دوب

... نتسین هدازاقآ انوا -

: نتفرگ باال میلست تم عال هب ار شیاه تسد

... تمنوسرب میرب وشاپ ... نزن بخ هلیخ -

... دایم اردص االن ... نونمم ... هن -

یم روتوم نوا اب وهار همه نیا ؟ هگید یایم نارهت -

یروط هچ وت ، شرس هب هدز هرسپ نوا ؟ یرب یاوخ
؟ وهار همه نیا شکرت ینیشب یاوخ یم

... نارهت مرب ماوخ یمن -

... تخادنا باال وربا

تشپ ینیشب تسین تسرد ... لا ح ره هب هشاب -DONYAIE
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و هیحور اب منک یمن رکف ... اجنوا یرب و روتوم
... تمنوسرب راذب ... هشاب راگزاس ت هداوناخ طیارش

لقادح ... متشادن گنج رس نم ؛ دوب یقطنم شفرح
کی زا نیگنس ما هداوناخ بلق هک طیارش نیا رد هن

یشکرس یلصا لیلد هک حاال هن و ... دوب گرزب غاد
هک یتقو هن ...و دنیبب ار منایصع هک دوبن رگید میاه
دوب هدرک لا عف ار واکجنک تعامج روسنس هلا ژ راتفر

یم زکرمت نم یور رتشیب نیا زا دعب انئمطم و
... دندرک

الم عا ار متقفاوم " بخ هلیخ " نتفگ و ندش دنلب اب
... مدش شهارمه و مدرک

: تفگ و داد مناشن ار هار تسد اب

... افطل فرط نیا زا -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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نامه زا وا ، منک تیاعر ار فاصنا متساوخ یم رگا
و نم اب ؛ تشاد قرف ام اب رانیددص ینموت مه لوا
ام هک نامز نآ ... روهام اب یتح یهاگ و ... رادص

تنطیش لا ح رد رهش یاه هچوک سپ هچوک نایم
و ندناوخ سرد فرص ار شتقو رتشیب وا ، میدوب
و زگره اعطق اما ... درک یم شیاهزور نیا نتخاس

دریگب ار مزیزع روهام یاج تسناوت یمن زگره
... نم DONYAIEیارب
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هربقم یولج زا هرابود دیاب نیشام هب ندیسر یارب
یتقو ؛ دوب ضحم یرایبدب کی نیا و ؛ میتشذگ یم

هلا ژ اب رد ولج زا ندش در عقوم تسرد دوب رارق هک
یارب دوب هدش هاگ هیکت هک میوش ور هب ور یدایص و
رد راب نیمود یارب دمآ یم رظن هب هک یرهاوخ

یم هزم هزم ار ندش ردپ یب خلت معط دراد یگدنز
... دنک

و طاتحم ؛ دوب نم رمک یور رایناز تسد هک یلا ح رد
نیب زا ات دنک مکمک هکنیا یارب ، رگ تیامح و مرتحم

و دنتسه هچ رظتنم مدیمهف یمن چیه هک یتیعمج
فرص یارب دنتفر یمن دوب هدش هداد هک یسردآ هب

... راهن

هب هجوت یب دیاب . مدروآ یم مدوخ یور هب دیابن
یم همادا مهار هب للعت یا هظحل یب ناشروضح
یا هظحل یارب روط هچ و ارچ مدیمهفن اما ؛ مداد

اب اه نآ یور هب ور تسرد ؛ دندش فقوتم میاه DONYAIEمدق
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یولج اه نآ هک یا هلپ هس ود و رتم دنچ هلصاف
... دندوب هداتسیا ناشزارفرب و هربقم یدورو برد

یم تیاده ار هلا ژ هک وا ؛ دوب هدش فقوتم مه وا
لیمحت وا هب ار شدوخ نزو همه ال مع هلا ژ و درک

... دتسیاب اپ رس دناوتب ات دوب هدرک

و رایناز باالی و دق مه دعب و نم یور لوا شمشچ
دیدرگ تشاد رارق نم تشپ هک وا تسد یور رتدعب
هزادنا هب هک ؛ وا ی همه یور نم مشچ ... نم مشچ و
هب شوپشوخ لبق زا رتشیب اما ، هن لا ح رس لبق
ظفح یارب هک دوبن تخس شسدح ... دمآ یم رظن

حور هب مارتحا یارب دیاش و نادناخ نیا ناش
... هداد جرخ هب تقد شششوپ رد روط نیا گرزباقآ

هک مدرک سح مدوخ تسد رانک ار رایناز رس تکرح
و ... دش نییاپ و باال وا یارب لصا رد و ، اه نآ یارب
رد نم و دش ادا هویش نامه اب هک ار دایص باوج

؛ مدیدن یفراعتم ریغ زیچ چیه زا یرثا چیه DONYAIEشمشچ
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... یرگید زیچ چیه هن و شجنر هن و مشخ هن

ژ و وا زا مدمآ مدوخ هب هک دوب رایناز تسد راشف اب
تسد کمک درک یم کمک هک مان ژیال نز نامه و هلا
مشچ اه هلپ زا هلا ژ ندروآ نییاپ یارب دشاب دایص

تمس نآ هب رایناز هک مدرک لا بند ار یریسم و متفرگ
یلا خ راگنا هک هتفر او ییاه مدق اب ؛ درک یم متیاده

منزو لمحت یارب یقمر یلیخ و دندوب هدش
نیا لیلد هب تساوخ یمن ملد نم و ... دنتشادن

ار یشپت ، ما هنیس نایم ییاج هک یدیماان و فعض
... منک رکف ، دوب هداد رارق فده دروم

تاالر؟ یریم -

تکرح لا ح رد هرظنم زا مشچ لا ح یب و تخرک
: مدنادرگرب رس و متفرگ ممشچ شیپ

ریگ نیشام هی ... نک مدایپ رهش طسو اج هی ... هن -DONYAIE
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... نوشنوخ مر یم و مرایم

نایم و مدرک یم ات راهچ اتودود یمک مدوخ اب دیاب
هک ییاه شکاو و شک همهاو رد و یغولش همه نآ
ار راک نیا دش یمن دتفیب قافتا مه زاب دوب نکمم

... درک

... هک تسین هنوخ یسک -

هب ار رد هک دش یم ادیپ رصق نآ رد یسک املسم
یم مه نم عقوم نآ ات دیاش اما ... دنک زاب میور
یارب مروایب ریگ مدوخ یارب یتولخ هشوگ متسناوت
مدروآ یم مدوخ یور هب دیاب ... مدوخ اب ییورایور

دوبن یزیچ نامه ندش اهر و یتوافت یب نیا رگم هک
حا ؟ یسرب نآ هب یدوب هدرک یعس مامت هام شش هک

و اه مایپ هام شش رگم ؟ هچ ینعی تلا ح نیا ال
هک یدوب هتشاذگن خساپ یب ار شیاه سامت

سپ ؟ تسین راک رد یتشگرب دمهفب ات ینک شدیماان
یلا خ یاج ندید زا یا هدش غمد ردق نیا حاال ارچ
ندش هدرشف ندیدن اب و شیاه مشچ رد DONYAIEتداسح
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؟ مه هب شیاه نادند

ات هنوخ مریم ... نا هنوخ امتح نوشاراکتمدخ -

وقرب و قرز رپ تعامج نوا هلصوح ... ندرگرب
... مرادن

هرارق قرب و قرز رپ تعامج نوا زا هدع هی املسم -

؟ ینک یم راک یچ تقو نوا ... اجنوا نایب

مکی مراد تقو یتعاس ود یکی زاب عقوم نوا ات -
متسین روبجم هگید اجنوا مشدعب ... منک یرواکیر

نم ِرفن راهچ نوا هک نیمه ... مشاب نوشمشچ ولج
... هیفاک مارب ، منوشکیدزن هک ننودب

... یکوا -

رهش زکرم هب هک یتقو ات دوب توکس شدعب و
... میسرب
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تاراک هب ورب وت .. مریم مدوخ راد هگن اهاج نیمه -

... هنکن درد متتسد ... سرب

هب نم تسد هکنیا زا لبق و دیشک رانک ار نیشام
: تفگ ، دورب هریگتسد تمس

یرواکیر تعاس ود یکی نیا وت یدیم هزاجا -DONYAIE
M

AM
NOE



؟ مشاب تهارمه

شتساوخ رد لیلد لا بند و مدرک شهاگن توکس رد
و تخادنا باال وربا مشاب هدیسرپ هکنیا یب ... متشگ

: تفگ مه یور شیاه بل هاتوک ندرشف زا دعب

... مینزب فرح -

کسویک ؛ مدرک هاگن ار ور هب ور و مدنادگرب رس
ا تشاد شورف یارب زیچ همه هک ار یشورف همانزور

ریگب وسرپسا و شوج بآ و الت قنت زا ... همانزور ال
... یتشادهب خی ات

؟ یچ دروم رد -

... ات تولخ و جند یاج هی میرب لوا ... تهب مگیم -

: متفر شفرح نایم

... دعب یارب هنومب افطل -

هب هجوت اب ؛ دراد مراک هچ هک دوبن تخس شسدح
هتفرگ جوم شهاگن رد هک یندز ودود و شزاون

... متخانش یمن رارف زا رتهب یهار االن نم و ... دوب
DONYAIE
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میاپ یور زا ار متسد هک تفر یتسد تمس هب مهاگن
: تفرگ شدوخ نایم و تشادرب

همهم ... مراد رارصا ... ایتوت منکیم شهاوخ -

مولعم چیه ، میشب ادج مه زا هگا االن ... مافرح
ای منک ادیپ ور وت تقو چیه منوتب نم هک تسین

... هن

شیاه مشچ نایم سامتلا هب هک مدوبن یطیارش رد
زیچ چیه هب ندرک رکف طیارش لصا رد ؛ منک رکف
نایم زا ار متسد سپ ... متشادن ار مدوخ زا ریغ

یلا ح رد و مدیشک نوریب شدنلب و مرگ یاه تشگنا
هتشاد ار اه شنکاو نیرت عیرس مدرک یم یعس هک

: مدیرپ نییاپ و مدرک زاب ار رد ، مشاب

یبوخ یحور طیارش اعقاو االن ... رایناز مفساتم -

یمهم ریغ و مهم زیچ چیه دروم رد ندز فرح یارب
... مرادن ور

یاه هشیش تشپ ار شا هدز تهب هاگن و متسب ار رد
نیرت عیرس اب مه دعب ... متشاذگ اج شنیشام DONYAIEیدود
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یا ییاوه لپ هب ار مدوخ ، دش یم هک ییاه مدق
مدوخ نآ قیرط زا و مدناسر ، دوب رت باال مدق دنچ هک
مدنبب امامت ار هار ات ، مدناسر نابایخ فرط نآ هب ار
نم هب ار شدوخ و دوش هدایپ نیشام زا هکنیا رب

نم اب دهاوخب دمآ یمن رظن هب هک دنچ ره ... دناسرب
... دنک ات هنادرمناوجان نینچ نیا شدوخ تیصخش و

************

تشدنرد غاب نیا هب اپ هرابود یزور مدرک یمن رکف
یم رکف ، متفر یم اجنیا زا هک شیپ اه هام . مراذگب
ار شدیق ، دتفیب اهرب و رود نیا مه کال رگا مدرک
یباتفآ اجنیا شنتشادرب یارب زگره یلو دز DONYAIEمهاوخ
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فقس ریز هرابود ، اه هام زا دعب اما . دش مهاوخن
یم ار شیاه هراتس و مدوب هتسشن شنامسآ

... دشاب هداتفا اجنیا مه کال هکنیا یب ... مدرمش

مدآ ریگرد ؛ دوب ریگرد ادیدش مرکف ، درب یمن مباوخ
یعس لقادح ای ؛ دندوب باوخ رترو نآ یمک هک ییاه

چیه هک ییاه مدآ ... دنباوخب هک دندرک یم
مه رتدب همه زا . دنتشادن یبوخ لا ح ناشمادک

نادجو اب ادیدش هک یهبزور ؛ دوب هبزور عاضوا
رد تسناد یم رصقم ار شدوخ و دوب ریگرد شدوخ

... شوماخ گرم نیا

شوگ شیاه هیوگاو هب و هتسشن شرانک اه تعاس
زا ؛ مدوب هدز فرح شیارب اه تعاس ؛ مدوب هداد

هب یرازاب دوب هتسناوت هک دوب یدرم گرزباقآ هکنیا
نیا و دریگب تسد رد ار روشک کی نهآ رازاب یگرزب
ال وف نامه یگدید بآ هب درم وا رگا دوب نکمم ریغ
اهد ال وف نامه دح رد طقف وا هکنیا و ... دوبن DONYAIEاهد

M
AM

NOE



، دشاب فطعنم تسناوت یمن و دوب تخس و تفس
من ال وبقب وا هب مدوب هدرک یعس . دوبن یسک ریصقت
هتفگن یتقیقح زا جراخ و هن ال داعان زیچ چیه وا هک

وا ریصقت ، هتشادن ار تقیقح تقاط گرزباقآ هکنیا و
... هدوبن

کرت ار اجنیا یتقو وا و میدوب هدز فرح اه تعاس
: نتفگ اب ، درک یم

ام زا تبقارم یارب طقف ، دوب هدرک یراک ره نوا -

... دوب ندرک هطلس ، دوب دلب هک مه یهار اهنت ... دوب
یدنا و داتشه دعب هک مدز یم ور افرح نوا دیابن نم

... هتفر هابتشا وهار همه همهفب لا س

و هدوب یا هبنپ ما هتشر هچ ره هک دنامهف نم هب
... سب
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هاگآدوخان ات دش ثعاب ، مدینش هک یشخ شخ یادص
ار فارطا و منک زیر مشچ ینارگن و تیساسح اب
رطخ عبنم ندرک ادیپ یارب ؛ یکیرات لد رد مدرگب

... یلا متحا

ور سرت زونه ، هدش هتشک اشاس متسناد یم هکنیا اب
کی هک ییوا ؛ دوب مدوجو رد وا اب هرابود ییور هب
هب و هتشاذگ مناهد یور تسد یکیرات لد رد بش
دوب هدرک مشوهیب لا متسد کی و رتا هرطق دنچ کمک

نآ رد ار مدوخ و هدرک زاب مشچ نم شدعب و
DONYAIE
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... مدوب هدید سحن نیمزریز

یم ار نآ و مدش یم لا حشوخ شگرم زا دیاب دیاش
هدرک نم قح رد هک یملظ هجیتن یاپ هب متشاذگ

هک یدقن لوپ زا نازیم نآ هطساو هب هک یگرم ؛ دوب
هب مه نآ ؛ دوب هداتفا قافتا درک یم لمح شدوخ اب

نادند شیاه لوپ یارب هک باوخ نتراک ود تسد
ار شناج دوب هدش رضاح وا و دندوب هدرک زیت عمط

نیا رد هک یزیچ نیرخآ ؛ هن ار شیاه لوپ و دهدب
... دوب هدنام شیارب ایند

هک یسح اهنت ؛ متسناد یمن گرم نآ رصقم ار مدوخ
دوب گرزب هدنزگ و خلت سح کی ، متشاد قافتا نیا هب
یمن سک چیه یارب ار یگرم نینچ و یگدنز نینچ ؛

رب روط نیا ار راگزور هک ییوا یارب یتح ؛ متساوخ
یمن زیچ چیه زا هک ینم هک دوب هدرک هایس نم

زا حاال ، مدوب هدرک یگدنز اهنت اه لا س و مدیسرت
نتفر هار لصاح طقف تسناوت یم هک یشخ شخ

... مدیسرت یم دیاب هبرگ DONYAIEکی
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... منم ... مزیزع سرتن -

هدش عمج یاهوناز یور زا هک یتسد و متفرگ مارآ
؛ مدنادرگرب یلبق یاج رس ار مدوب هتشادرب ممکش رد

متساوخ یم ... مدوب هتفرگ یتوافت یب تس ژ هک ال ثم
اما ؛ تسین یمهم نادنچ قافتا شندمآ منک دومناو

هار هب مبلق هک ییوبنید داالم نآ متسناد یمن
یم . منک اشاح مدوخ زا دیاب روط هچ ار هتخادنا
ار شرهظ رس توافت یب هاگن نآ یف تال متساوخ
یمن اما ؛ هداتفین یقافتا چیه منک دومناو و مروایبرد
ار منابیرگ رهظرس نامه زا هک یتلا سک نیا متسناد

... مراذگب ملد یاجک ار ، دوب هدیبسچ

هک دوب نیا شا هن ال قاع هک دوب یلا ح رد اه نیا همه
... مراذگب رارف هب اپ ناوت مامت اب

و مراد هگن ار مهاگن نانع هک دوب نیا میعس همه
هک وا یاه مشچ یلا وح ؛ دورب ههاریب هب مراذگن
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مدوخ تروص و رس یور ار شهاگن ینیگنس
... مدرک یم ساسحا

... هدش گنت تارب ملد -

ار ما هدش بات یب هاگن دش قفوم هلمج کی نیمه اب
... دوش بحاص و دنک جراخ ملر تنک زا

یم ناشن رتدنلب ار شدنلب دق هایس تسد کی سابل
یشکرس نم هاگن زا رتدب و دوب رارق یب شهاگن . داد
نابرهم اما سگ دنخبل کی شیاه بل یور . درک یم

... دوب هتسشن

مشچ هب ، دوب مناوت رد هک یهاگن نیرتدرس دیاب
مشچ یامرس زا متشاذگ یم و متخود یم شیاه
زور مین اهنت هک یا هبرجت اما ؛ دوش دمجنم میاه

رد نم هک دوب هدرک ما یلا ح بوخ ، تشاد تمدق
... مح سال علخ وا DONYAIEربارب
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یخلت و هاگن یامرگ متسناوت هظحل دنچ اهنت
دوب ندرک رارف یارب شدعب ؛ مروایب بات ار شدنخبل
و مدش دنلب اج زا و متشاذگ نیمز یور تسد هک
رد ، مدنام یم رگا هک ؛ مدرک ار نادیم کرت دصق
هک یا هرفن کی هاپس و نم هاپس همه نیب لا دج

نم گرزب هاپس نیا اال متحا ، مبلق زا دوب هدش لیکشت
هاپس نآ نامرف هب شوگ و دز یم وناز دیاب هک دوب
نادیم هدنرب دوبن مولعم شدعب و دنام یم هرفن کی
... هدنزاب زا دشاب هتشاد ییاه تساوخ رد هچ
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هک مدوب هدشن مه کیدزن یتح هناخ رد هب زونه اما
زا و دیشک شدوخ تمس هب ارم میوزاب نتفرگ اب وا

... دیبشچ مرمک هب تشپ

؟ فاصنا یب اجک -

کی هک مروایب مبلق دای هب مدرک یعس و متسب مشچ
و کاخ هب و هتسکش روط هچ غاب نیمه نایم بش
هک ینت هب مدنبب ریجنز ات ، دوب هداتفا سفن سفن هب

ششوغآ هب تخس و تفس و ددرگرب تشاد لیم
... دبسچب

هب رد دوب مندب وضع نیرت تابث یب مبلق منامگ هب اما
هک یدرد زا دمآ یمن شدای چیه هک ؛ عیاقو یراپسدای
هک دوب اجنیا لکشم اما ... دوب هدرک هبرجت بش DONYAIEنآ
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بوخ ضوع رد ، دروآ یمن دای هب ار بش نآ هچ ره
مه نآ ؛ مدوب هدناوخ هک ار ییاه مایپ تشاد دای هب

... راب دنچ و نیدنچ

دندوب هتفگ شگنت لد زا نایم رد کی هک ییاه مایپ
هداد حیضوت شراک تلع دروم رد نایم رد کی و
فارتعا نایم هک دوب هدرک یروآ دای ار یبش ... دندوب

هابتشا کی بکترم مه وا هک دوب هتفگ نم یاه
زا میارب دیایب شیپ شتصرف رگا یزور و هدش گرزب

... دوب هتفگ نآ زا دعب سرت زا و ؛ تفگ دهاوخ نآ
گنا شیاه فرح ندینش زا دعب نم هکنیا زا سرت
و مورب و منزب شقشع هب یراکایر و یتلا صا یب
قافتا هک ینتفر نیمه لثم ؛ منکن هاگن ار مرس تشپ
یم بسانم تصرف لا بند دوب هتفگ ... دوب هداتفا
تماخو ؛ دراذگب نایم رد دارهب اب ار عوضوم ات هتشگ

راب نیمود یارب دمآ یم رظن هب هک ار شونهب عاضوا
ربخ ... هدرک ادیپ ندش یرتسب هب زاین شا یگدنز رد
ار هبزور و هلا ژ هیحور هرابود تسناوت یم هک یدب

تفگ یم ... دناجنرب ار همه و دهد رارق ریثات DONYAIEتحت
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کی زا گرزباقآ هاگتسد و مد ریطخ یلا م عاضوا
یریگرد و وس کی زا شونهب ساسح طیارش و فرط
اب نم یریگرد مه نآ زا دعب و اهر ناتساد اب نم
و وا ندمآ نوریب امک زا و نتفر امک هب و اردص
هقیثو ِرارق نتفرگ یارب اردص یاهراک لا بند نداتفا

و نم اب ندز فرح نیا ات هدش ثعاب رگید یوس زا
و دتفیب رت بقع زور ره دارهب نتشاذگ نایرج رد

... دشکب اجنیا هب راک

زا شدازآ تسد و دیشک میاهوم یور یقیمع سفن
دعب و تفرگرب رد امامت ار ممکش . دش در میولهپ

رت نییاپ ییاج و یرگید کمک هب دمآ شرگید تسد
شگرزب دعاس کمک هب ار میوزاب ود ره ، اه هناش زا

هب تقو نآ ؛ دشکب سبح هب امامت ارم ات دش بحاص
... فاصنا یب تفگ یم نم

یم ور ار متسد هک مندیزرل روط نآ ؛ دوب هعجاف
... DONYAIEدرک
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هب ارم رتشیب هک درک سح ار منت شزرل هک اعطق
: درک همزمز و درشف شا هنیس

... مناج -

... دیباس ما هنوگ هب هنوگ و دروآ نییاپ ار شرس

... مزیزع مناج -

راب رازه ، مدرک یم هبرجت ار یا هسلخ ؛ متسب مشچ
قیرزت نآ ددم هب یزور هک یا هسلخ زا رتروآرکس

... مدوب هدرک هبرجت یرابجا یاه

: نتفگ اب درک راد هشدخ ار مشوخ لا ح

؟ یداد وشباوج -

هک یا هظحل رد تسرد ؛ درم نیا درک یم مجیگ
، دوب هدش شهجوتم هک ار ما یگنتلد متشاد راظتنا
هب طوبرم اهنت هن هک تفگ یم یزیچ دروایب میور DONYAIEهب
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یمن رد مه رس هکلب ، دوبن نام هظحل نآ لا وحا
... تسیچ هب طوبرم مدروآ

یارب ار متشادن ار شنتسکش هب لیم هک یتوکس
رس زا ار یلبق ثحب هرابود و درک لا بند یتاظحل

: تفرگ

ینک شیلا ح یشاب هتسنوت هگید راب نیا مراودیما -

... تمشچ هشوگ هب هشاب راودیما دیابن هک

... مدیمهف یمن و مدیمهف یم

؟ ایتوت موه -

؟ ارچ رخآ

بلق و درک یم ادص ار ممسا هظحل نیا رد دیاب ارچ
هدیبسچ ، نکمم تقو نیرت تبسانمان رد نم هناوید
یبات یب هب عورش وا بلق ریز تسرد ، وا هنیس هب
ییابیز نیا هب سک چیه نتفگ " ایتوت " هک درک یم

؟ تسین

؟ شتسد ور یتخیر ور یکاپ بآ -DONYAIE
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ترچ نیا ؟ تدوخ یارب یگیم یراد یچ ... نک ملو -

؟ یگیم یبش فصن هیچ اترپ و

فرح مراد یچ دروم رد ینود یم بوخ تدوخ -

تساوخ یم ال ثم رهظ هک ییورای نومه ... منز یم
... هنک تباث نم هب ور وت هب شیکیدزن

... مدز دنخزوپ

... شارب دیزگ تکک وت هک مردقچ -

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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مشچ هک دوب تقامح و درد یور زا هلصاف بال و متفگ
زاب عقوم یب هک ینابز تسد زا مدیلا ن لد رد و متسب

... داد یم بآ ار دوب دنب هچ ره و دش یم

؟ ارچ ؟ یدش تحاران ... ملد ناج -

... درک یم یزاب مناور اب شیاه سفن یامرگ

وت مهاگیاج زا هگا مدوب هتفگ تهب ال بق هک نم یلو -

متشاذ یمن شیپ اپ زگره ، مدوبن نئمطم هطبار نیا
وشلکشوخ تسد نوا و مدموین ولج هگا ... تارب

دوب نیا یارب ، مدرکن شندرگ لا بو و شارب متسکشن
... هشیم باسح یددع و هیربخ هنکن رکف هک

وت لوق هب یتح هک هزیچان ردق نوا هنودب متساوخ
... دوب هداسیاو وت رانک هک نیا زا هزگ یمن DONYAIEممکک
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... یمدوخ لا م رخآ و لوا وت نوچ

زیت منابز هک دوب لبق یا هقیقد تقامح ناربج رد
: دش

وگب ؟ اقیقد یرایم اجک زا وسفن هب دامتعا همه نیا -

... میریگب باال تسد ونومدوخ مکی مینوتب مام هکلب

: تفگ مشوگ یوت و دمآ رت نییاپ شرس

باال تسد یفاک هزادنا هب مشیروج نیمه امش -

ینعی ... تسین شنیا زا رتشیب هب زاین مزیزع یتسه
امش شیپ ماج و مدیمهف غورد یگب یاوخیم

؟ هلگشوخ تسین ظوفحم

هتقو یلیخ هک هتبلا " نتفگ یارب دشن زاب مناهد
..." یداد تسد زا وتهاگیاج

؟ موه -

ضرعم رد ما هراچیب ندرگ رتمک ات مدرک مخ ار مرس
... دشاب شیاه سفن DONYAIEیزاب
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هک نیا زا ... وت شیپ مهاگیاج زا منئمطم هک نم -

هرادن ناکما ... شیدب یا هگید سک هب تسین رارق
ردق نومه وت ... هشاب هدرک هابتشا نم بلق نیا

... مریمیم وت یارب نم هک ینم قشاع

اپ و تسد هب و یشاب هدیسرت یروط نیا دیابن سپ -

... تسین یتمحز هگا نک ملو حاالم ... یشاب یداتفا

: دیوگب و دروایب میور هب مدوب رظتنم نآ ره

... ندوب نم لغب زا هدموین تدب میلیخ هکنیا لثم -

هدشن نایب ما هلمج مود تمسق راگنا ال صا وا یلو
طقف و درک یهجوت یب نآ هب تبسن روط نآ هک دوب

: داد ار لوا تمسق باوج

رخآ و لوا ، هدش روط ره ... مزیزع مدیسرتن نم -

دایمن مشوخ طقف ... هرابود مرایم تسد هب وتلد
.. متسین هک ینیمز بیس ... منیبب ترب و رود ونوا
رس داوخ یم ملد ، هنک یم تاگن یروط نوا یتقو

... مراذن شندرگ DONYAIEهب
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و کلمت ایند کی و دیشک مشوگ هل ال هب ار شا ینیب
: تفگ یتقو شنحل تشاد هسوسو

هزاجا نم طقف ... سب و هنم لا م طقف وت یایگنشق -

... مرب تایگنشق هقدص نوبرق و منک تاگن مراد
یتقو دایم مدب ... تزان یامشچ نوا هقدص نوبرق
وتجر هب جر هراد راگنا هک هنکیم تاگن یروج هی

... هنکیم فاوط

هدزن هک یبلق هدادن او نیا زا رتشیب ات مدرب بقع رس
... دیصقر یم مه

... هنک تلا خد نم یاراک وت یسک هک دایم مدب منم -

یچ ال؟ صا هطوبرم هچ وت هب هیقب اب نم ِرس و رَس
؟ منوج زا یاوخیم

ولوچوک بلق نیا یتقو ؛ ملد زیزع تسه هک طوبرم -

... متسد ریز هنک یم یبات یب هراد یروج نیا

یتقو تسرد مه نآ ؛ دروآ میور هب هرخ باال ... هرخ باال
قافتا نیا رظتنم دیاب هک دوب هتفر مدای مه مدوخ DONYAIEهک
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... مشاب

... ماوخ یم ور ولوچوک بلق نیمه من -اال

: دیسوب ار مندرگ

... وتهاگن -

... دایص نک ملو -

نم کچوک هثج و شدنلب یدایز دق هطساو هب
، دوب متشپ هک روط نامه ؛ میور تشاد طلست یباسح

ممشچ هشوگ و دش مخ یتمحز نیرت کچوک نودب و
... دیسوب ار

... ماوخ یم وتبلق ... مزیزع هرآ -

هنیس یور و درک اهر ار میوزاب ، دوب رت باال هک یتسد
.. دوب اپرب ییاولب هک اجنآ ؛ تسشن ما

اما ، هنم لا م هتقو یلیخ هک یبلق ... ومبلق لصا رد -

... هنز یم وت هنیس وت زونه

مدید ؛ تسین اهربخ نیا زا میوگب مدرک زاب DONYAIEناهد
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شرظتنم لبق زا هکلب ... هدیسرن بیغ زا دهاش
و تاالپ لوغشم شتسد ریز حاال و هدوب هتسشن

... تسا پولوت

یاه پم ال روآ ماسرس و یوق رون ریز و دنادرگ مرب
ضحم ناش یکی یتح هک نامفارطا هاتوک هیاپ

هب طلسم دح نیا ات وا ات دندوب هتخوسن ادخ یاضر
... دز لز میاه مشچ هب ، دشابن نم لا وحا

... درک مهاگن و درک مهاگن و درک مهاگن

عال هک دیبوک شا هنیس هب ارم یروط هراب کی هب و
مدرک سح ، شا هنیس هدیزرو الت ضع مغر

. تسکش ما هنوگ ناوختسا

: درک همزمز هک دوب وا یلو

خآ -

... راد شک و لد هت زا " خآ " کی

... خآ ... ایتوت خآ -

و ادص یب ، مدیشک هک یقیمع سفن مدرک یعس
DONYAIE
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... دشاب سوسحمان

نیا یارب هدز کل ملد ردقچ هنود یم ادخ طقف -

... رتخد تتشرد و سخت یامشچ

ار متشپ وا و مدش هدرشف شا هنیس نایم یتاظحل
... کاندرد و گنتلد ؛ درک شزاون

میاه مشچ هرابود و داد هلصاف یمک ار منت مه دعب
باق ار متروص و درک اهر ار میوزاب . درک هاگن ار

... تفرگ

... رکش ور ادخ -

ار ممشچ یور رتهب و رت لماک راب نیا و دش مخ
... ار ود ره ؛ دیسوب

... دنودرگ ترب مهب هک رکش ور ادخ -

نامه شتسد اما ؛ تفرگ هلصاف متروص زا شتروص
... دنام اج

یم یتفرگ یمن مزا وتدوخ شاک ... یتفر یمن شاک -DONYAIE
M

AM
NOE



هک یباذع نوا هظحل هظحل وت مشاب ترانک یتشاذ
... یدیشک

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #

385_ تراپ #

مه دعب و باذع نآ لیلد دای ، باذع نآ دای راب DONYAIEنیا
M
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NOE



مدای ات دوب یفاک ، دز بش نآ هب منهذ هک یزیرگ
... مریگب هلصاف درم نیا زا دیاب هک دیایب

... متشاذگ شیاه چم یور تسد

... دایص نک ملو -

: دز ههاریب هب هرابود

ادص وممسا هتقو دنچ ینود یم ... دایص ناج -

؟ یدرکن

؛ میارب بشما تشاذگ یم هیام شناج زا رورک رورک
... متساوخ یمن ار میاهوناز ندش تسس نم یلو

و وا یاه تسد ِلیم یب ؛ لیم یب ؛ متفرگ هلصاف
... نم تروص

هخآ یدموا یچ یارب ؟ بش تقو نیا یاوخیم یچ -

؟ ینکیمن ملو ارچ ؟

... وتبلق ... ماوخ یم وتامشچ ؟ منک رارکت مزاب همز -ال
... ایتوت ور وت ... ماوخ یم ور وت ... DONYAIEومبلق

M
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دوجو وت یارب یزیچ چیه اجنیا ... یدموا هابتشا -

... ورب شکب وتهار ... هرادن

هک یمایپ نارازه زا دعب ؛ درم نیا دوب ربذپان یگتسخ
ح هب ات ، دوب وا یاج یسک ره ، دوب هدنام باوج یب
رس تخس و تفس وا اما ... دوب هدرک دیما عطق لا
و نابرهم یدنخبل اب حاال و دوب هداتسیا شیاج
یم هاگن ارم نییاپ ات باال زا هتفر باال ییاهوربا

... درک

هاجنپ نیا سپ ... هلگشوخ ینکیم امش هک وهابتشا -

نم لا م هگا هداسیاو اجنیا هک قشع ولیک تصش
؟ هیک لا م تسین

منهذ هب هک یباوج نیلوا متشادرب و بقع هب یمدق
: مدروآ نابز یور ار دمآ

... یرخ چیه لا -م

هک ردق نآ و ... هجیتن یب و رید اما ؛ موش نامیشپ ات
دوش درگ ، مدوب هداد هک یباوج زا مدوخ یاه مشچ
شا هقهق ، ما هلمج ندینش و نم لا ح ندید اب وا و

DONYAIE
M
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... دنک اهر نامسآ هب ور ار

یارب اما ، ینارگن یارب دوب دایز هلصاف هک دنچ ره
: مدرک هاگن ار فارطا هک دوب شندرک تکاس

؟ هربخ هچ ... رت شاوی -

هدنام هت اب و درک مامت رطاخ بیط اب ار شا هدنخ
هب تسد و دش مکیدزن یمدق ، شبل یور نآ یاه

: دروآ ما هناچ تمس

... دوب هدش گنت متنوبز نیا یارب ملد -

... مدز شتسد ریز

... ورب نزب وتفرح ؟ یدموا یچ یارب ... وتتسد شکب -

... ما هتسخ ... مباوخب مرب ماوخ یم

شدنخبل ؛ ار میت اال بم یب و شاخرپ درواین شیور هب
و درب بیج لخاد تسد ... درک ظفح شبل یور ار

... درک مهاگن حیرفت اب نانچمه

؟ هن هگم شرارکت زا دایم تشوخ -DONYAIE
M

AM
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: داد حیضوت وا و مداد ناکت رس جیگ

بلق ... ماوخ یم ور وت منک رارکت مادم هک -

یلیخ ... دایم مشوخ منم ... وتامشچ ... وتولوچوک
اپ هگنل هی مرمع رخآ ات منوت یم ... دایم مشوخ
مگب و تشرد یامشچ نیا هب منزب لز و مسیاو

... منوشقشاع

... هراب کی هب درک مخا و ثکم

؟ یتسار -

نامزمه و تخادنا گنچ مناج هب سرتسا ینآ هب
... شمخا ندید اب منهذ هب دمآ راوگان نامگ رازه

تشرد اعقاو وت مشچ منک یم رکف یچ ره نم -

... تسین

میاهوربا هب شیاهوربا زا هاگآدوخان هک یمخا
هب هتخیمآ یتهب اب شیاج و دش زاب ، دوب درک تیارس

ار سرت اعقاو یا هظحل یارب ؛ دش ضوع مشخ
... مدوب هدرک DONYAIEهبرجت
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رازه نوا یابش زا یکی وت ... مدیمهف تدوبن وت ونیا -

ال صا " تشرد و گرزب " تفص ... تشذگ هک یلا س
طقف وت یامشچ هب ... تسین امشچ نوا هدنزارب

یلو ... هیکی نوشینعم ارهاظ ... هدنگ تفگ هشیم
زیاس ندرک فیرعت سپ زا هک تس " هدنگ " طقف اعقاو

... مرظن هب دایمرب وت مشچ

وا . مدناخرچ هقدح رد هاگن و مدرک یرو کی ار مبل
و دیشک نوریب شهاگنما زا ار شتسد هرابود مه

... دروآ شیپ

ینوتیم ینکیم رکف هک متسین یناتسریبد هچب نم -

... ینزب ومخم افرح نیا اب

یب ما یم کال یاه شاخرپ ربارب رد شا ژی تارتسا
هدماین نابز هب ال صا هک راگنا ؛ دوب ضحم یهجوت

... زگره دنا

... هاتوک و هدیشارت یاهوم نیا اب صوصخ هب -

شناتشگنا نایم ییوم چیه و دیشک مرس یور DONYAIEتسد
M
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... دماین رد صقر هب

نوشهگن هاتوک ردق نیا ارچ ؟ نش دنلب یراذیمن ارچ -

؟ یراد یم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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یا ییولیک دص اال متحا و یرتم ود لیلد هب رِب و DONYAIEِرب
M
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یزیچ و مدرک هاگن دوب هداتسیا ممشچ شیپ هک
... متفگن

... دایم تهب هاتوک یوم هتسرد -

... دش شزاون شتشگنا ود الی مشوگ هل ال

... ینیرت گنشق یلا ح ره وت هتسرد -

رارق مندرگ یور دمآ وا تسد و مدیشک سپ ار مرس
... تفرگ

... یلا ح ره یوت ... یپیت شوخ هتسرد -

... مندرگ رود دندش هقلح شناتگشنا

... نش دنلب راذب اما -

سمل ار ما هتفر باال و هتفرگ برض ضبن شتسش
... درک

ندیصقر هب نراد زاین یروج دب ماتشگنا نک رواب -

... نوشنویم

ود ره ار هام شش نیا مامت لیلد نیمه هب DONYAIEاقیقد
M
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ار رگشیارآ و متفر یم هاگشیارآ هب راب کی هتفه
ناج یاهوم یروابان و تهب نایم مدرک یم روبجم

... دنک هاتوک هرابود ار ما هتفرگن

... رتخد تندیسوب یارب هدز کل ملد -

... دیاین مدای هکنیا یارب

... تیرود زا مریم یم مراد -

... ار اه هسوب نآ

... یتنعل نک شمومت -

ندیسوب عقوم هک ار شناتشگنا مرواین دای هب ات
باال ار مرس و دندش یم گنچ مهاتوک یاهوم نایم

هتشاد متروص یور یرتشیب طلست ات دندروآ یم
... دشاب

... ور یرود نیا نک مومت و شخبب -

ییاج ات باال؛ نم بلق و دوب هدمآ کیدزن شرس
... مقلح DONYAIEتشپ
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هب ور وت ... ادخ هب ور وت ... ایتوت مریم یم مراد -

زا و نک شمومت تتاسدقم همه هب ور وت ... تنیتم
... ونم تقامح ربب تدای

ار میاپ هکنیا زا لبق ، دهد خر هعجاف هکنیا زا لبق
هب و دریگب رایتخا رد و دنک تسس متابث یب لد

بقع هب ور یمدق دنک ریجنز میاپ ریز نیمز
: متشاذگ

طقف یدموا ... یرادن یمهم نادنچ راک وت ارهاظ -

... ما هتسخ دایم مباوخ نم ... ینورذگ تقو یارب

شش _ جنپ ترفاسم هتسخ هن اهتنم ؛ مدوب هتسخ
یور هدایپ هتسخ هن و ... اجنیا ات یراس زا ما هتعاس
حطس رد مفده یب و هتعاس ود ندرک فلت تقو و

مدوب هتسخ ... متخانش یمن ار شیاج چیه هک یرهش
و مبلق لقع زا رود یاهرارصا ربارب رد یروآ بات زا

... شندرک بوکرس

DONYAIE
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تردق هب هرابود ، مندش رود زا لبق هک دوب وا یلو
میاهوزاب نتفرگ اب و تسج کسمت شیاه تسد رترب

... تشاد هگن میاج رس ارم

مهم ات اجنیا مدموا االن نم اقافتا ... ینکیم هابتشا -

... منکب ومیگدنز راک نیرت

؛ دوب هتشاد هگن شا هنیس هب هلصاف نیرت کیدزن رد
هنیس هب ار متشم ... ششوغآ هب هدیبسچ یتح دیاش

... ار متشم نیرت مکحم ؛ مدیبوک شا

؟ ینکیم یراد یطلغ هچ ... بقع ورب -

نم اعطق ، داد یم خر رگا هعجاف نآ ؛ مدوب هدیسرت
... ما هنیس رد هک یا هناوید نآ سپ زا رگید

لر تنک زا ال ماک نم و تشاذگ مبل یور بل ؛ داد خر
دیما عطق لماک روط هب ، ما هنیس نورد یغای

دهد ناشن و دوش تسس نم یاپ ات دیسوب ... مدرک
ار شیاه دعاس ... تسا ممهفان بلق ورهر مه وا هک
مرس تشپ ار یرگید و دینت مفتک رود ار یکی ؛ DONYAIEدیشک
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وا و دوش گنچ شا هنیس یور نم تسد ات درب
هچ ره و ضحم تیعقاو ، هتفگ وا هک هچ ره دمهفب

... هدوبن شیب چوپ یفولب ما هتفگ نم

لیم اب هک یرس زا مدوب هدز تهب ؛ دیشک هک بقع
یرابجا چیه یب هک یبل و دوب هتفر باال مدوخ

مدوخ زا متسد هک اجنآ زا اما ؛ دوب هدرک شا یهارمه
شلوه و متخاون وا تروص هب ار یلیس ، دوب هاتوک

مدش هدنار بقع هب یمدق مدوخ وا یاج هب و مداد
عنام ات تفرگ دوب هتفر شا هنیس هب هک ار یچم

... دوش مطوقس

؟ ینک یم یراد یطلغ هچ -

... دیشک بل یور ار شتسش تشگنا و دیدنخ

... هشن یزاب هشن هس ات -

مکشا هرطق ؛ هدش سیخ متروص یک مدوب هدیمهفن
هب ارم ، ندش هتسب و زاب عقوم دش مناهد دراو DONYAIEهک
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و اضعا یاه یرگاوسر همه رانک ممهفب ات دروآ مدوخ
هیقب زا مک میوربآ ندرب رد مه وا ، محراوج

... هتشاذگن

و دیشک رپ شدنخبل ، دید متروص یور هک ار کشا
: تفگ شمرن یب و یدج

مرودلوب مرودلوا هک میچ ره هک مرایم تدای مراد -

... یمدوخ لا م شهت ، ینک

: دیسوب و درب باال ار نآ ؛ دوب شتسد نایم زونه مچم

هک ینک لوبق یاوخ یمن ارچ ؟ ینکیم ارچ هیرگ -

... یدرگرب مهب دیاب رخآ و لوا

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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لقا ال ای ؛ مریسا تسد اب منزب یا هبرض مدرک یعس
دوب هدوهیب ... وا یاه تشگنا نایم زا مشکب شنوریب
شا هنیس یور و تسد نایم تخس و تفس ار نآ ؛

... دوب هتشاد هگن

؟ یراد وت هک هیدانع هچ نیا -

ار شتسرامم وا و مدرک رارکت ار ما هدوهیب تالش
... داد همادا

... هتسار مافرح ینودیم تدوخ -DONYAIE
M
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یور اج نامه ار متسد و دمآ باال شرگید تسد
یور ات راو شزاون یرگید نآ ات تفرگ شا هنیس

... دورب مدعاس

هی طقف و یگراچیب رس زا متفگ یچ ره یمهف یم -

... دوب یناسنا هابتشا

... دمآ شیپ میوزاب یور ات شتسد شزاون

االن ؛ تمسوبب نم یداسیمن یاو اجنیا هک هنرگو -

... یدوب هدرک م هراپ هکیت

... مبلق یور ات ؛ دمآ رت شیپ شتسد

هب وشدوخ یروج نیا تبلق یوت رهاوج نیا هنرگو -

.. دز یمن راوید و رد

نیرت بسانم هک راگنا شیاه شتسد و درک مخ رس
هنیس یور یکی ؛ دندنام تباث ، دنشاب هدرک ادیپ ار اج
نآ و شدوخ نیب ارم تسد هک یلا ح رد شدوخ
و دوب هتشاد هگن شوج و بنج رپ هدنپت مجح

اورپ یب مجح نآ هک یلا ح رد ، نم هنیس یور DONYAIEیرگید
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... دوب وپاکت رد

هابتشا ... ور یزابجل نیا نک مومت ... ایتوت هسب هگید -

یب ... دموا رد طوبرمان منهد زا ... مدرک طلغ ... مدرک
هک یلا ح رد ... مرادن تتسود متفگ هک مدرک اج

هی مدرک سح ، شمتفگ یم متشاد هک معقوم نومه
و پات هب ماپ ریز داتفا و دش ادج مدوجو زا هکیت
دوب یگراچیب رس زا و هظحل نوا وت ادخ هب ... پوت

... نیبب ... ایتوت هسب ... مدرک وراک نیا هک

تسد ریز یاه شپت ات درشف ار شتسد ود ره
... دوش رت نایع نامیاه

؟ ات ود نیا نراد یلا ح هچ نیبب -

شبل یور و درب باال دوب شلبق یور هک ار یتسد
کی هب هلصاف ات دمآ ولج یمدق ... دیسوب و تشاذگ

... دبای لیلقت سفن

یزیچ ... ینک یم سح و ینیبیم هک ور یزیچ ارچ -

... یراتفرگ شهب و یراد شلوبق DONYAIEهک
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هرابود و تشادرب هنیس یور زا مه شرگید تسد
: تشاذگ میوزاب یور

ردق نیا هنیرت تسرد ینود یم هک ور یزیچ ارچ -

؟ ینک یم شراکنا تخس و تفس

ود ره هک دندوب هدرک یرگاینخ ناماه بلق منامگ هب
قیمع یا هسلخ رد لصا رد و رایشوه رهاظ رد

زا یدمع ندمآ نوریب هک نیریش یا هسلخ ... میدوب
... دشاب سفن هب یافج نیرتگرزب تسناوت یم نآ

هب هک یمدآ هب ندرک هیکت زا مسرت یم نم نوچ -

... هنک راکنا وشقشع هتسنوت راب هی یلیلد ره

نآ نتخیرورف تشادن یتیمها رگید و مداد ناکت رس
: کشا هرطق کی

، یا هگید تقو چیه تیگدنز وت مولعم اجک زا -
... داین شیپ یرتدب تیعقوم

رارف کی یارب دشاب هدامآ هک مدرک ار میاپ سامتلا
: DONYAIEکاندرد
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دوخ ... یچ چیه هک مقشع مولعم اجک زا تقو نوا -

؟ ینک راکنا تسین رارق ونم

رود نم زا شدیماان تسد ات مداد ناکت ار منت
... دوش

هشقن هی انیا همه مزونه هک مولعم اجک زا ال صا -

؟ ممهفب دیاب اجک زا ؟ هشابن

: متشادرب بقع هب مدق کی

وتدازرهاوخ و وت یزاب بیرف راب هی رگا نم بلق -

ملوگ تسین رارق هگید راب هی مولعم اجک زا ، دروخ
... هنزب

: دز دایرف و دیشک رپ شبوخ لا ح و یروبص هرخ باال

یچ ره ... هدوبن یا یزاب متشون و متفگ راب رازه -

ضحم تیعقاو شمه یدرک سح یچ ره و متفگ
عاضوا متسنوتن هک دوب هظحل نوا وت طقف ... هدوب

زا ؟ قمحا یمهفب یاوخ یمن ارچ ... منک لر تنک ور
؟ وت یسرت یم DONYAIEیچ
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: مداد ناکت رس

... مدوخ تقامح زا -

و مسرب رد نآ هب ات مدش قفوم هرخ باال راب نیا
یگتسخ و یدیماان ؛ موش ناهنپ شتشپ و منک شزاب
... داد ار هزاجا نیا هک دوب وا یاه مشچ نایم

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ایند وت زیچ یه هگید االن منکیم سح ؟ ینودیم -

... هنک دوبان ونم هنوتب هک تسین

ار شرس تشپ نازخ . دوب اه تسد رود هب شهاگن
... متشاد تسود

ار شهاگن ؛ دوب هچ مناد یمن هک یریوصت زا دنک لد
مهاگن هب رترود رتمولیک نارازه و زنل تشپ

... تخود

... گرم یتح -

و هدش ماغدا مه رد هک ار یزبس و یجنران و درز
؛ دندوب هداد شرس تشپ تخرد هب ار هرهچ نیرتابیز

نازخ یتح و دوب شتاذ رد ییابیز هک یلیصا دوجو
... دندوزفا یم شا ییابیز هب طقف مه ناتسمز و

عاعشلا تحت ار ییابیز نیا تسناوت یمن زیچ DONYAIEچیه
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... دوب نیمه یلصا ییابیز و دهد رارق

یگتخوس زا یشخب زونه هک وا دوخ لثم تسرد
نیا مدرک یم رکف نم و دوب یقاب شتروص یور

... تسیرگید تقو ره زا رتابیز اهزور

یگرزب هب دنخبل کی ملد ؛ مدرک شیاشامت توکس رد
نیا ... قوش سنج زا یکشا و تساوخ یم ایند همه

نیرخآ ات ؛ درک یم کرت ارم هک دوبن ییاهر نآ اهر
... نارگن و ددرم هظحل

اما ؛ دید قیمع و گرزب دح هچ ات مناد یمن ار مدنخبل
... هظحل نآ دوب ایند دنخبل نیرتگرزب اعقاو

... اهر یشاب هدش گرزب ردق نیا هشیمن مرواب -

، کچوک شدنخبل و ... دوب نامسآ یادنلب هب شحور
و ینورد یشمارآ ریثات تحت ؛ یعقاو اما ، گنر مک

... یعقاو

چیه ... یتوت تشذگ تخس یلیخ لوا هام دنچ -

مدنورذگ هک یتخس یابش دروم رد متسنوتن DONYAIEتقو
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یم هبرجت هظحل ره هک یگرم زا ... منزب فرح تاهاب
مومت مارب یگدنز مدرک یم رکف ردقچ ... مدرک

یچ همه اجنیا مدموا یتقو صوصخب ... هدش
هب ما یگنتلد و ییاهنت و تبرغ درد ... دش مرت تخس

... یدوب وت لقا ال اجنوا ... دش هفاضا مادرد همه
... یتح ... دوب مرهاوخ

شفارطا یاضف رد ار شهاگن هرابود ... درک ثکم
... دناخرچ

ور یچ همه ماوخب رگا هک مدوب مرگلد لقادح اجنوا -

... نایم مزانج عیشت یارب م هداوناخ لقا ال ، منک مومت

هب بل متسناوت طقف یفرح و شنکاو ره یاج هب
یم کرد یبوخ هب ار وا مه نم حاال ؛ مراشفب مه

... مدرک

یایدب همه هب هک ندموا اجنیا تشاد یبوخ هی اما -

یم ندوب ناریا یوت یایبوخ و ییاهنت و تبرغ
... DONYAIEدیبرچ
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... درک مهاگن هرابود

... روهام -

یور و هدمآ کچوک و یعقاو و مارآ دنخبل نآ مه زاب
تعسو هب نم لد ات ؛ دوب هدرک شوخ اج شیاه بل

... دوش زاب نامسآ

... مرایب موود دش ثعاب هک دوب یلیلد اهنت نوا -

همه نوا ... درک یم تالش همه نوا یتقو
... دوبن یدهعت چیه هک یتقو شندوب ... ینوبرهم

ربخ مدوخ هب ش هق عال زا یتح نم یتقو
... طیارش نوا وت شندنوم و ندموا ولج ... متشادن

... داد ناکت رس و تخادنا هناش

نم یاپ هب نوا یتقو دوبن فاصنا ... منود یمن -

مدوخ یاپ هب نم ، دوب هداسیاو هنودرم روط نیا
... منومن

. مدینش یم شنابز زا ار اه فرح نیا دوب راب نیلوا
و داش یارگنورب رتخد کی زا قافتا نآ زا دعب زا DONYAIEاهر
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هدش ارگنورد تکاس دوجوم کی هب لیدبت ، لا حرس
مه یگنسرگ و یگنشت زاربا یارب یتح هک دوب
نیا یارب دیاش حاال ... داد یم جرخ هب تساسخ
یایتوت درکیم رکف هک دوب هدرک ندز فرح هب عورش

... دراد ناشندینش هب زاین اهزور نیا

یب ، مایب رد شدقع هب درک لوبق ماباب هک یزور -

م طیارش ِواکجنک یا هرذ یتح ای ، نارگن هگید هکنیا
نیمود یارب نم ، هشاب یا هگید زیچ ره و نوا یلا

هک یمدآ راب هی ونم ، مدرک هبرجت وگرم میگدنز وت راب
یمدآ راب هی و تشک متشاد شتسود گرم دح رس ات
هب مه ود ره ... مدوب شنت تشوگ و تسوپ زا هک

و تفرگ ومییابیز اردص ... مییابیز و متروص هطساو
هگا مدرک سح هک درک راتفر یروط مدوخ ردپ

ات هک یمدآ ... مرادن زیچ چیه هگید ، مرادن ییابیز
هب و تشاد ومیتخبشوخ هغدغد مادم زورید

م تیعضو هک یمدآ نتشاد تسود زا ونم شرطاخ
یم تخس مهب و درک یم عنم تشادن یتسرد یلا
هب درک لوبق ارچ و نوچ یب و هلجع نوا اب ، DONYAIEتفرگ
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متروص ییابیز زا هگید نوچ ، مایبرد روهام دقع
مدآ تسین رارق هگید درک یم رکف و دوبن یربخ
انیا همه ... هنزب وشنوخ رد یا یباسح و تسرد
اردص هکنیا ... دوب میگرزب یادرد ... ایتوت دوب درد
متروص ییابیز ، مراد هک یزیچ اهنت نم درک یم رکف

یارب مشاب هتشادن زیچ چیه ات تفرگ مزا ونوا و دوب
هتشاد تسود ونم دوب نکمم هک یمدآ هب هئارا

راکفا هب هنزب دییات رهم هی ات تفر بساتشگ ... هشاب
قح ... میلح گید وت تفر رس اب هک مماباب ... اردص

یگدنز مدرک یم رکف طیارش نوا وت هگا مهب هدب
... میدیماان همه نوا هب هدب قح ... هدش مومت

لباق ریغ شتروص یازجا کت کت یور هتسشن مغ
دح رس ات هک ییاهزور زا تفگ یم یتقو ، دوب راکنا
هب دوب مساوح نایم اما ... دوب هتشذگ تخس گرم
دروآ نابز هب ار اردص مسا تحار و اهر ردقچ هکنیا

عقوم دیشکن جنر هک مدید راب نیلوا یارب و
... DONYAIEشنتفگ
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یارب مدرک یم شنزرس ومدوخ ازور نوا مامت -

هک مدرکن رواب و مدرکن شوگ وت فرح هب هکنیا
یم رکف شدروم رد ام یچ ره و هرادن دوجو قشع

... اما ... سب و همهوت هی طقف ، مینک

... تفر ورف رکف هب و درک توکس مهزاب

نتخوس منک یم رکف یتح االن ؟ ایتوت ینود یم -

... شاب هدوب میگدنز قافتا نیرتهب دیاش ، متروص
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یتح و تخس اعقاو لوحت زا مجح نیا ندرک رواب
کی یارب هک دوبن ییاهر نآ اهر نیا ... دوب نکمم ریغ

یم مه هب ار نامز و نیمز شتروص یور هکل
... تخود

هدنخ سنج یتح ... ادص یب و مرن مه زاب ؛ دیدنخ
و دنلب هتشذگ لثم رگید ؛ دوب هدرک قرف مه شیاه
یقعاو و مارآ و قیمع ... دندوبن وهایه رپ و اورپ یب
... شتروص ییابیز هب تسرد ؛ لیصا ... دندوب

هچ مگیم مدوخ اب یهاگ ... نکن ماگن یروجنوا -

مدآ زا مشب اهر نم ات ، داتفا قافتا نوا هک بوخ
نوا نوم هطبار یدج شلا چ نیلوا وت هک یفیعض
نوا زا رت مهم و ... درک ور وشدوخ تسد یروج

هشیم اعقاو هک مسانشب ور یمدآ نم دش ثعاب هکنیا
... منک هیکت DONYAIEشهب
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هک یلا ح رد ؛ منک لر تنک ار قوش کشا نآ دشن رگید
نآ یعقاو ینابرق یارب تخوس یم مبلق زا یا هشوگ
رد شیپ هتفه و تشادن چیه هک ییاردص ... هعجاف
هب دوب هدشن یضار ... مدوب هدرک شتاق مال نادنز
دورب دوب هداد حیجرت و نم هداوناخ نید ریز ندنام

هبزور هک یا هقیثو و دشکب ندرگ ار شتازاجم و
لا س ود دیاب نم و ... دنک دازآ ار دوب هتشاذگ شیارب
م قاتا یاه هشیش تشپ زا شیادص ندینش هب مامت

... مدرک یم هدنسب تاق ال

ملا حشوخ تارب یلیخ ... اهر ملا ح شوخ یلیخ -

... هبوخ تلا ح همه نیا هک هبوخ ردقچ ... قیفر
و شمارآ زا حطس نیا هب یتسنوت هک بوخ ردقچ

... یسرب یهاگآ

... دوب هدش رتگرزب شدنخبل

... منک رکف مأوت شاداد نویدم وشمه -DONYAIE
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: مداد ناکت رس

ات منئمطم اما ... اهر مراد شتسود هشیمه زا رتشیب -

تسنوت یمن سک چیه یتساوخ یمن تدوخ
و یعقاو ردق نیا منوا .. یگدنز نیا هب هنک تلصو

... قیمع

: داد ناکت دییات هب رس

هی ... ندوب هناهب هی شاراک و روهام ... موهوا -

رکف مدوخاب متسشن مادرد جوا وت زور هی ... رگنلت
... تسین متشگرب لباق و هداتفا قافنا نیا مدرک
ابیز متروص یزور هی نم هک مروخب هصغ نم هکنیا
ملا س دص ... هنکیمن ضوع ور یزیچ دوب ملا س و

یمن رب هگید زگره ییابیز نوا مروخب هصغ منیشب
مدوخ اب ... هدرگیمنرب هتشذگ ال صا ینعی ... هدرگ

... منک راکچ دیاب ون اال هداتفا قافتا نیا االن متفگ
یگدنز متفرگ میمصت مدرک کف انیا هب یتقو

تالش رتهب یگدنز هب ندیسر یارب و مریذپب ومدیدج
فده اعقاو قافتا نوا زا لبق نم ... منک DONYAIEیرتشیب
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فده ال صا ... متشادن میگدنز وت یگرزب و صاخ
نم ... دوب اردص اب جاودزا مفده نیرتگرزب ... متشادن

ماوخیم شدعب هک ... مدرک یمن رکف شدعب هب ال صا
یم مجاودزا شاهاب هک مریگ ... منک راک یچ

مزاسب نوا یریگ تخس همه نوا اب دوب رارق ... مدرک
مدوخ زا نوا نتشاد هگن یضار یوپاکت وت مادم و
دش ثعاب قافتا نیا همه ؟ یچ مدوخ سپ ؟ مشاب
رتشیب منودب رتشیب ومیگدنز ومدوخ و ندوب شزرا
شزرا یچیه مرظن هب منک تالش داش یگدنز یارب

... مروخب هصغ منیشب هک هرادن ونیا

هب یم کال چیه نایم نیا نم و درک یهاتوک ثکم
... سب و مدوب یداش قرغ ؛ میوگب دمآ یمن منهذ

نمه ب ندز مهب مشچ هی ضرع رد ایند و یگدنز -

هشب ور نوا هب ور نیا زا هشیم تحار یلیخ دنومهف
سکعرب ای هرب نیب زا تیتم سال هشیم تحار یلیخ

هب قافتا هی ... هتفویب تارب بوخ یاقافتا یلیخ
یعس مشب یوق مدرک یعس سپ ... روهام DONYAIEیگنشق
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اه هاگن زا مسرتن و منک عورش ومدیدج یگدنز مدرک
... اهتواضق زا

... درک فارطا هب ییارذگ هاگن

هاگن نوا زا یربخ ناریا هزادنا هب ، اجنیا هک دنچ ره -

وت ؟ ینود یم ... دوبن رگ تواضق و واکجنک یاه
مادم میریگیم رارق ملظ نیا دروم هک ییاهام ، ناریا
فرط هک میدرک یراک هچ ال ثم هک میتواضق دروم
یطلغ هی ییاج هی امتح ... نومور تخیر دیسا

هزاجا شدوخ هب یکی هک میتشاد یشزغل هی ، میدرک
زا یلیخ اب نم ایتوت ... هنکب نوماهاب وراک نیا هداد

... مطابترا رد ، نتفرگ رارق تیانج نیا دروم هک ییانز
شیپ اب هتخس یلیخ ناریا وت نوشطیارش اعقاو

نم یارب زایتما هی منیا ... نراد ام مدرم هک ییایرواد
جراخ ناریا زا نامرد یارب درک رارصا روهام هک دوب
یلو ... مدش رود روآ باذع ِوج نوا زا نم و میشب

ا نیمه هگا هک ممیگدنز زا یا هلحرم وت االن شتسار
مدرم یچره مسرتیمن اهتواضق زا ، ناریا مدرگرب DONYAIEالن
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رت هزیگنااب ... مشیم رت یوق نم ننک تواضق
نیا یا هنیشپ ره اب ، انز همه داوخیم ملد ... مشیم
هب نک یهجوت یب ننوتب هک نشاب هتشاد وتردق
یمن انوا یگدنز زا زیچ چیه هک ییامدآ یاتواضق
وت نوشرس ندرک ورف نوشیمرگرس اهنت و ننود

... هنوا و نیا یگدنز

... مدیدنخ ههقهق هب

یگدنز نوا یاج هب یگب هگید زیچ هی یتساوخ یم -

... نوا و نیا

صرح اب ار شفرح زا تمسق نآ و هدرک ثکم
... دوب هتفگ یراکشآ

... دیدنخ مه وا

یم شتیاعر یطیارش ره وت هک متبدا نیا قشاع -

... ینک

هشیمه و مارآ منرت ؛ تخادنا یم یسک دای ارم اهر
هناخ رد یقافتا روط هب یراب دنچ هک یبادآ DONYAIEیدابم
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ح و دوب مارآ ردق نامه ؛ مدوب هدید دیشروخ نارتخد
راج و لا ق و داد لها هکنیا یب ... یوق ردق نامه اال

... دشاب لا جنج و

کمک اب هک هنیا یگدنز وت مفده نیرتگرزب -االن
... هشب رتشیب یشاپ دیسا تازاجم هک ماتسود

شندرک کرد زا یهاگ هک دوب هدش گرزب ردق نآ اهر
... مدش یم زجاع
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دشا هب یتشاذن ارچ ؟ تدوخ شیدیشخب ارچ سپ -

... هسرب تازاجم

... متشاد شتسود زور هی ومدآ نوا نم یتوت -

، متساوخ یم صاصق رگا ... متشاد شتسود یعقاو
یمن نم ... تفر یمن نوریب منهذ زا تقو چیه

شاهر دیاب ... منومب اردص ریگ نوا زا رتشیب متسنوت
هک شمدیشخب ... مدش یم اهر دیاب ... مدرک یم
مدآ نم ... منک شمومت منوتب هک ... منک شاهر منوتب
قح نیا رگا یتح ... مدوبن ینادجو یب و هفطاع یب
و ماوخب صاصق مدوبن رداق مزاب ، دوب نم یعیبط
هطساو هب شتروص رگا ... منکن رکف شهب تقو چیه
نوریب منهذ زا تقو چیه ، تخوس یم نم تساوخ

... تفر یمن

... تخادنا DONYAIEهناش
M

AM
NOE



مع ناریا وت هک منود یم بوخ هگید حاال دنچره -

... هرادن دوجو یشاپ دیسا صاصق مسا هب یزیچ ال
ال مع و هشب تیاعر تاواسم دیاب صاصق وت نوچ
اقیقد هشب هک همک شناکما و تسین ریذپ ناکما نیا
ندب نت و تروص و رس یور یگتخوس نازیم نومه
بیسآ ردقنوا مشچ رگا اتیاهن .. دروآ دوجو هب فرط

دروم نیا وت صاصق مکح ، هشب لماک هیلخت هک هنیبب
یلو ... هشیمن ارجا ناریا وت منوا مزاب هک ندیم

مکح نومه هدب تسد زا وشییانیب رگا مشچ نومه
شلا ح لماش هید و نادنز طقف و ند یمن مه ور

... هشیم

؟ یدیشخب ور اردص هک یتسین نومیشپ االن ینعی -

... مدش یم لدود یهاگ لیاوا نوا ... متسین هن -

اال اما ... مدرک هابتشا دیاش متفگ یم مدوخ اب یهاگ
مدوخ ات مدرک شاهر ... مدرک شاهر ملا حشوخ ن
مدآ نوا راتفرگ مرمع رخآ ات دوب فیح ... مشب اهر

، هشاب هتسشن مولج هگا االن ... یتوت DONYAIEمنومب
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هک هنیبب ... هنک هاگن متروص وت منکیم شروبجم
ییابیز نودب هک هنیبب ... مدش رت یوق و متسه

و متسه مرت ینتشاد تسود یتح متروص
نم ... متسین رگن یحطس هگید نوچ ... رتخبشوخ

االن مراد یگرزب یاهوگلا و متخانش ور یدایز یامدآ
... یتوت

یشاپ یسا تازاجم ات ینک تالش یاوخیم ارچ سپ -

؟ هرب باال

هنکن تأرج یسک هگید داوخ یم ملد هکنیا یارب -

هدع هی و نم یارب دیاش ... هرایب یسک رس ور بال نیا
عورش قافتا نیا ، مدش انشآ نوشاهاب هک یناتسود زا
یناب و ثعاب و دوب نومیگدنز زا دیدج هلحرم هی

هب ننوت یمن هک نتسه ایلیخ اما ... نومندش رت یوق
مییاوخیم ام ... نرایمن موود و نوسرب هلحرم نیا

، فیعض ای یوق ... هسرب رفص هب یشاپ دیسا رامآ هک
... داین بال نیا سک چیه رس

... اهر منکیم راختفا تهب ردقچ -DONYAIE
M
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... دیدنخ

یاهر زا رتشیب یلیخ اهر نیا هب ممدوخ شتسار -

یمن ... منکیم راختفا صقن یب تروص نوا اب ابیز
روجنیا هن ... هگید تسین مهم مارب ییابیز مگب منوت
... همهم مارب ییابیز مزونه همه لثم منم سین

غیت ریز مرب راب اه هد تشاد یلیلد هچ هنرگو
یگدنز مامت مدرک هتشذگاب هک یقرف یلو ؟ یحارج
نوا وت ومفادها مامت منیب یمن ابیز تروص وت ور

ابیز تروص نیمه اب ومدوخ نیا رانک رد و منیب یمن
لبق زا رتابیز و مراد سود رتشیب یلیخ مخز رپ یلو
نیا لوط وت ادرد و امخز نیا کت کت نوچ منیب یم
تخاس ونم امخز نیمه نوچ ... درک گرزب ونم تدم
و رت تخبشوخ االن هک تخاس ییاهر نم زا

نم هک مگب ونیا مزیزع تسود یلو .. هرت لا حشوخ
مزونه ندش رتگرزب و ندش رتهب یارب مراد اج زونه

یارب ... هشیم گنت مرهچ و لبق یارب ملد یهاگ
اما هشیم گنت ملد طقف یلو لبق هغدغد یب یازور
هطبغ مردن سود منومب یگنتلد نیا وت مرادن DONYAIEسود
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هک ییاهام یارب هلصا نیرت مهم نتفریذپ و مروخب
.... مینیبب رتگنشق ور یگدنز و میش گرزب دیاب

کی یرآ ... هزجعم کی هزادنا هب ؛ دوب روآ تریح
یم فرح نم اب و هتسشن میور شیپ اجنیا هزجعم

... دز

لوحت همه نیا لیلد اهنت روهام منکیمن رواب ... هن -

... هشاب
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قشع نوا و نوا ... دوب هناهب هی طقف نوا هک متفگ -

تافرح هب هک متسین نومیشپ هگید حاال ... شیعقاو
قشع مدرکن رواب هک مدرک بوخ ... مدرکن شوگ

زاب وتامشچ دیاب طقف ... هراد دوجو ... هرادن دوجو
هابتشا هک هشاب تساوح دیاب ... ینک شادیپ و ینک

طقف هرارق هک یبارس نوا اب ور یعقاو قشع یریگن
هنوئودب شدوخ لا بند ور وت ردق نوا و هنزب تلوگ

و یعقاو همشچ هب یتقو هگید هک یتفیب سفن زا هک
... ینک شرواب ینوتن ، یسر یم کنخ

هکنخ و یعقاو همشچ نوا ام روهام نیا ینعی -االن
؟ وت یارب

چیه ... داوخ یمن تزا یحیضوت چیه هک یمدآ -

هدرگیم رب هک یمدآ ... هنز یمن ت هتشذگ هب یزیرگ
نیا هگیم و هسوب یم ور وت هتخوس تروص

زا رتشیب تروص نیا اب نم و ، هدرک ترتابیز یگخوس
تقادص زج ، یدرگیم یچ ره وت و مراد تتسود DONYAIEلبق
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یزیچ شامشچ وت تعاجش و

یعقاو همشچ زج عشاب هنوت یم یچ ، ینیب یمن
و هشوجب هشیمه یارب هرارق ینودیم هک قشع

؟ ایتوت هنک تباریس

و ، شگرم زور ات تسین رارق هک هنشت هشیمه هی -

دیرم شگرم زور ات و هشب باریس نوا زا دعب یتح
... دنوم دهاوخ تییابیز همه نیا و وت

و دوب هدش رداک دراو راب کی هب هک یروهام ندید زا
اما ؛ مدش هکوش ، دز یم فرح اهر ندرگ رد تسد
کی طقف ییوه کی ندیسر رس نیا هب اهر شنکاو
... دوب شزورما یاهدنخبل همه سنج زا دنخبل

هتخوس تمسق صوصخب ، اهر تروص همه هک بوخ
پل نیبرود هب ار شهاگن ، درک ناراب هسوب ار شا

... داد اهر یاپ یور پات

ینک یم هاگن ور یچ ... وررپ هچب رو نوا نک وت ور -

DONYAIE؟
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هیبش ... مارآ ... قیمع ... یعقاو ؛ دوب لد هت زا مدنخبل
تشپ زا روهام هک دوب ییاهر بل یور زونه هک نامه

هتخادمنا شندرگ رود تسد و هدش مخ تکمین
... دوب

-سالم...

ت هتسشن هام یور هب سالم ... بدااب هچ هوا -

یبآ هی یدشیم اپ لوا ؟ دوب تربخ هچ ... هلکشوخ
لگشوخ نیا تقو دعب ، یدز یم تتروص و رس هب
هچ تاهوم ؟ یتسار ... هگید یتفرگ یم ونم

... ندش گنرشوخ

: مدیشک مرس یتسد

؟ هدشن فلج -

هناچ و اهر ندرگ رود شتسد زونه ؛ تخادنا باال وربا
... دوب وا هناش یور شا

حا ات یک زا وت ... هدیعب ایتوت زا هک ییافرح قح هب -

میتشادن ربخ ام یداد یم تیمها ازیچ نیا هب DONYAIEال
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؟ هچب

و کیش یدایز هگیم نیتم لوق هب ... منود یمن -

... یمشچ وت ... یدش گنشق

؟ هندوب فلج نیا ینعم بخ -

... مشاب هعماج فرع نارگن دیاش ... منود یمن -

و رد یب و گرزب نارهت هزادنا هب اجنیا صوصخب
تداع ازیچ نیا هب مدرم مشچ ... تسین رکیپ

... هرادن

؟ هگم هتفگ تهب یزیچ یسک -

... مداد باال ار مرس

... یلو ... هن -

یسح هچ تدوخ ؟ هیچ یارب هگید شاما و یلو -

؟ یراد

... دایم مهب مرظن هب ... مراد شتسود ؟ مدوخ -

فلا خم منم رگا یتح یلو ... دایم تهب منم رظن هب -DONYAIE
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رظن ... دوب تدوخ سح مهم شهت ، متفگیم ونیا
؟ یتوت هنیا زج ... تدوخ

... تسین -

... نم قشع ال کیراب -آ

نیا ندید هب ؛ تشاک اهر هنوگ یور یمکحم هسوب
... دش یم مرواب هن و متشاد تداع هن ابیز هنحص

؟ هاگشزومآ یاراک دش مومت ؟ یدرک راک یچ -

رانک میاپ یور زا ار فاحل و مدیشک یا هزایمخ
... مدز

... هشارخآ ... هدنومن یزیچ هگید ... هن -

منیبن ... هشیم مومت هرخ باال ... بوخ رتخد نیرفآ -

... اه یش هتسخ

راک ره ماجنا یتخس زا مدز یم رغ شیارب یهاگ
یم یرادا یاه یزاب ذغاک ریگرد هک ینیتور و هداس

... DONYAIEدش
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هیقب لا بند ورب روشب وتتروص ورب وشاپ -حاالم
... میسرب نومیگدنز و نز هب میرب مام راذب شاراک
هراد راب و راک ... ریگن ونم نز تقو نزن گنز ردق نیا

... تسین هک یکلا مک ... شدوخ ارب

هب نم و دیدنخ مهزاب ، ندرک غیج غیج یاج هب اهر
... مدرک جک ناهد وا یاج

زا ... نوشدوخ ارب نتشادرب پیرت هچ ... اباب وشمگ -

هب تنز نمض رد ... دینزب فرح نم اب هشاب منوتادخ
... نم هن ، دز گنز نم

... یگنشگ زا مدرمن ات ظفاحادخ ... یچره -حاال

ح اب و متسج باوخ تخر زا ، دش کیرات هک ریوصت
دیاب زورما ... متفر یگدنز لا بقتسا هب ، شوخ یلا

لا س زا لبق و ار هاگشزومآ یاهراک مدرک یم مامت
.... مدرک یم شحاتتفا ون

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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... زان هلا یا زاب

... زاسب نم لد اب

... مرب ز دورب زادگناج مغ هک

... دوب وت هانگ زا ؛ دوساین نم لد DONYAIEرگ
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... مرذگ تهنگ رس ز ات ایب

... زارد تیوس هب یرای تسد منک یم زاب

... مربب رطاخ ز زاین و زار اب ار دوخ مغ ات ایب

غرم وچمه ادخ هب ؛ فده ار ملد تمشخ ریت دنکن رگ
... مرپب تیوس هب فعش و روش رپ

ییاج زا نانب نیسحم غال یاون و مدنک یم ار نیمز
و شوگ نایم کیدزن نادنچ هن و رود نادنچ هن

... تخادنا یم نینط مناج نایم

یم زیچ چیه هب و زیچ همه هب هک یزغم زا یرفک
کاخ یور ار هچلیب ، دیسر یمن هجیتن هب و دیشیدنا
مین ، مدوب هتسشن اپرس هک روط نامه و متخادنا

هک مداد یدرم هب ار مهاگن و مدز بقع هب یخرچ
دوبن ییاه مدآ هیبش چیه ؛ درک یم اشامت ار مهاگن
مناهد ... دننکشب ار ناشتوکس دنشاب هتشاد دصق هک

... میوگب ات مدرک زاب DONYAIEار
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هچ ره ؟ دوب هدنامن یا ینتفگ یتقو متفگ یم هچ
مدینش یم هک یباوج اعطق و دوب تاررکم رارکت دوب
هاتوک دصق رگا هک ؛ یلبق یرارکت یاه باوج نامه

و دوب هتسشنن یرجآ هلپ نآ یور حاال ، تشاد ندمآ
... درک یمن اشامت ارم یزاب کاخ

، مامت یدنر اب یتقو تشادن ندز فرح هب یزاین
شخپ یور شنفلت یشوگ زا ار هنارت نیرت بسانتم

ار وا یاه فرح مراوگرزب و زیزع نانب ات دوب هتشاذگ
... دنزب نکمم یادص نیرتزیگنا لد اب

و درک جک ندرگ هک دوب وا ، دناوخ هرابود هک نانب
یروط ؛ تخود نم هب لبق زا رت فرح رپ ار شهاگن

وا لا ح فصو رد ار رعش نیا * روکف دمآ مرظن هب هک
: هک دناوخب وا لد هت زا نانب ات هدورس

؟ تسیک ددنب لد تمغ هب وا هکنآ

؟ تسیچ رهب نیا زا شیب وت زان

... نیشنب ممزب رد یزان ههلا DONYAIEوت
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... مرنه دشابن نیا زج هک ایب ؛ مرادافو ار وت نم

... رمث درادن ییافو یب همه نیا

... مرثا یباین ربخ یریگن نم زا زگا ادخ هب

تشاد وا و مدوب هدرکن مضه ار شندوب اجنیا زونه
یتکاس یاه بل و هدزمغ هاگن نیا اب و هنارت نیا اب

هدش هتسخ مهفان نابز کی اب ندز فرح زا راگنا هک
... درک یم مرت هناوید و هناوید ، دنا

رپ و ژی رنا رپ ، روهام و اهر اب ما هملا کم زا دعب حبص
هدامآ ، دش یم هک یتعرس مامت اب ، یگدنز سح زا

لا ح رد . متخادنا نوریب هناخ زا ار مدوخ و هدش
الی ات مداد لوه ار رد ، مشفک دنب هب هرگ نیرخآ ندز

: هک مدرک دنلب ار میادص و دوش زاب یمک نآ

وماش زیم ... مزیزع تیلست ... منوج اکیچ یتخاب -

... ملد ینک یم عمج ییاهنت DONYAIEتدوخ
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شیاهوم یاج هب هک هعنقم اب و قلعم لجع لثم
... شقاتا زا دیرپ نوریب ، دوب شیاه تسد یور

... یدرک ینزرج وت ... تسین لوبق -

... دیایب نوریب ات مدرک زاب لماک ار رد

نومرارق ؟ یا ینزرج هچ ؟ ییوررپ ردق نیا ارچ وت -

؟ دوبن نیمه هگم

هدیباوخ یدوب هدیشوپ وتاسابل بش منئمطم -

... یدوب

یاه فرظ هکنیا زا دعب هک دوب لبق هعفد هب شزیرگ
هتسش شدوخ هناگ هچب شور هب ار ماش رصتخم

تخر هب هدامآ و سابل اب هک مدوب هدرک فارتعا ، دوب
و مشاب هدامآ وا زا رتدوز ات مدوب هتفر باوخ

... مربب ار نامطرش

هسیک لخاد هک همقل ات ود اب هک مدرک نیتم هب ور
... دمآ یم نامتمس هب ، دوب هتشاذگ رزیرف

؟ دوب منت یچ ، ییوشتسد مرب مدموا نم نیتم -DONYAIE
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هلوک لخاد ار اه همقل زا یکی هک یلا ح رد نیتم
: تفگ ، تشاذگ یم اکیچ یتشپ

اب ... مرفنتم شزا نم هک تزود نامام راولش نومه -

رس زا تسد ارچ مدنوم ش... هرخسم ترش یت نوا
هدنوم مک هگید ؟ وت یرادیمن رب سابل تسد هی نیا

رس زا تسد نگب ندب تهب نوشتسد اب یلوپ هی نایب
تدوخ ارب هگید هیتحار سابل تسد هی ورب رادرب ام

... رخب

رظتنم ناویا یور مامت زور هس هک یلا هن و مدش مخ
هب تشگنا اب و متشادرب ار دوب هدنام یراکتخرد زور

: هک مدرک هراشا شبل

نتحار ... یتفگ االن تدوخ هک یلیلد نومه هب -

هگنل ماوخب االن ... باوخ یارب ننیرتهب ... مزیزع
... مدب لوپ نوشتباب نموتادخ دیاب مرخب ونوش

ورب ... هچب یدش سیسخ ردق نیا حاال ات یک زا وت -

... تهب مدیم وشلوپ مدوخ رخب تسد DONYAIEهی
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نوا ... رود ور هتفیب هاگشزومآ اسیاو ... رادلوپ اباب -

... ینامرد دیرخ میریم تقو

دوب وا یاه هنوگ ندیسوب متین ، مدش مخ هک راب نیا
... تخادنا یم لگ هرابود تشاد کَمک مک هک

... هلگشوخ ظفاحادخ -

: متفگ ششوگ یوت و

هچب هی ... نییاپ نیرایب ونوتادص مکی ابش نمض رد -

... تس هنوخ وت بذع رتخد هی و

شا هدش درگ هاگن هب ار مهاگن و متفرگ هلصاف
: متخود

... مریگب هدیدان ور اه هیاسمه هگا هزات -

دصق هب دروآ میوزاب تمس هب ار شتسد و دمآ ولج
... یلو مدیهج اج زا عقوم هب . نوگشین

؟ هچب ینزیم هیچ اتمهت نیا -

: مدرک درگ مشچ نم راب DONYAIEنیا
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؟ نینکیم عرش خالف راک هگم ؟ تمهت ؟ نیتم تمهت -

نیرایب ونوتملو مکی متفگ طقف ؟ یچ ینعی تمهت
... نییاپ

دیعس هراچیب ؟ هخآ یروعشیب ردق نیا ارچ وت ایتوت -

شاج وت تفر هک نیمه دوب هتسخ ردق نوا بشید
... دیباوخ

: درب ناهد هب تسد

... هتخوس نهد و هدروخن شآ ... یاو یاو یاو -

****************************

زان ههلا رعش هدنیارس ؛ روکف میرک *
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: مراذگب شرس هب رس رتشیب هکنیا یارب مدز یا هقهق

ره ؟ یروخب یتسنوتن وشآ ... یتحاران نیا زا ... ناهآ -

دوب نوا ارب متادص و رس ؟ هن دشن رادیب یدرک یراک
؟

: مداد ناکت رس

... ترهوش هشیم ریپ هراد هگید .. چن چن چن -

و ... نوگشین نآ تین هب مه زاب ؛ تشاذگ ولج یمدق
نییاپ مه اب ار رد یولج ی هلپ ات ود راب نیا نم

... DONYAIEمدیرپ
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؟ ییورپ ردق نیا هچب وت یتفر یک هب -

... مدز خی ... یتوت هگید ایب ها -

: مدیدنخ

... نیملا ظلا موق هب اال متحا -

: میوگب متشگرب مه دعب

هگید یتخاب ؟ هدرس شاجک ؟ یبوخ نیا هب اوه --

؟ مزیزع ینکیم یقلقدب ارچ

یا هدرن قاط راهچ ِرد تشپ هک یسک ندید اب هک
اب شب و شوخ لا ح رد یگرزب دنخبل اب و هداتسیا

... مدش بوکخیم میاج رد ، دوب اکیچ

ار شندوب اجنیا ات مدز کلپ یمک و مدرک هاگن یمک
... منک رواب

تفس ار متسد نایم لا هن و مدرک رواب ، دمآ هک رتولج
... دتفین نیمز یور ات مدیبسچ رت

مخ یمک ار شرمک و رس و تشاذگ هنیس یور DONYAIEتسد
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: درک

... ریخب نوتحبص ... مناخ -سالم

روضح نیا هب ار نیتم شنکاو متشگرب ؛ دوبن نم اب
هک یدنخبل اب ؛ مدید مرانک ار شدوخ ، منیبب بیجع

مشچ نایم شیاج هک یبجعت و تشاد شبل یور
... دوب یلا خ وا یاه

... ریخب امش حبص ... یدموا شوخ ... مرسپ -سالم

و ملبنت هک یدزیم رغ شیپ هقیقد ود ات یتوت -

... منز یم خی االن نم ! اه انیا و هشیم نومرید

یناراب بیج زا ار تومیر . دوب ییامرس نم سکع رب
: مدز و مدیشک نوریب ما

... مزیزع مایم االن نیشام وت نیشب -بـ..

... هرضاح هناحبص ... وت امرفب -

: تشاذگ هنیس یور تسد مارتحا اب و هرابود

... منونمم ... هدش فرص -DONYAIE
M
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NOE



... امتح یهار هتسخ ... نکن فراعت -

یتعاس ود یکی ... ما هدرورپ کمن ... تسین فراعت -

مسر یم ... مدروخ هناحبص نوریب ... مدیسر تسه
ارهاظ ... منوسرب ور اه هچب هزاجا اب ... نوتتمدخ

... هدش شرید اکیچ

اضف زا هک یسک لثم نم و دندز یم فرح اه نآ
یمن چیه شیاه هدوارم و داز یمدآ نابز زا و هدمآ
ناش هملا کم هب تریح اب و هداتسیا ناشنایم ، دناد
یم یراکساپ ناشنایم مهاگن و مداد یم شوگ

... دش

ور و درک یرصتخم و هنامرتحم یظفاحادخ نیتم اب
: تفگ نم هب

... میترظتنم -

وا اب یرارق ال بق دنکن هک مدرک کش یا هظحل
؛ دنک یم راتفر یعیبط ردق نیا وا هک ما هتشاذگ

"اال نم باوج هکنیا زا نئمطم و تفگ ار " میترظتنم "DONYAIE
M
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... تفر ، دشاب " مایم نا

مدرمش ار وا یاه مدق لوا یگرزب تهب اب نم و تفر
و درک زاب ار هدننار کمک رد و تفر نم نیشام ات هک

هب ور مه دعب ...و دش اکیچ اب ندز فرح لوغشم
ح هب نتشگرب هب یلیم هک ییاه مشچ و مدرک نیتم

: متخود وا هب ار دنتشادن ناشلوا تلا

؟ نیتم -

: داد ار مباوج درسنوخ

؟ هنک یم راک یچ اجنیا نیا -

هام دنچ یتقو ؛ دوبن یلا حم راک اجنیا ندرک ادیپ
زا یکی ، رتمک یتح و راب کی هتفه ود ره ار هتشذگ
یم اجنیا هب ییاهنت هب ای و مردپ هارمه میاهردارب

مه رانک رد بوخ هعمج ک ندنارذگ زا دعب و دندمآ
یتحار نیا ... دنتفر یم و دندناسر یم هناخ هب ارم
تهب هک دوب نیتم بجعت مدع نیا و نیتم اب شا

... دوب هدرک ما DONYAIEهدز
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... اتدعاق مزیزع هنیبب ور وت هدموا -

؟ یتشاد ربخ وت -

هک تفگ دز گنز شیپ زور هس ود ... متشاد هلب -

... تندید هب دایب داوخیم

؟ یتحار نیمه هب -

... یتحار نیمه هب -

: متشگرب شتمس هب

ندید اجنیا دایب یداد هزاجا یتحار نیمه هب نیتم -

؟ نم

... داد الع طا ... مزیزع تساوخن هزاجا -

... نوا ؟ هیک نوا ینود یم نیتم -

هک تساه هام ... هیک منود یم ... مزیزع منود یم -

... شاهاب مطابترا رد

نآ رد ایند یاه مشچ نیرت خارف میاه مشچ نامگ یب
: مدز دایرف ابیرقت ؛ دندوب DONYAIEمد
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؟ اه هام -

اب ، یدیمن وشامایپ باوج دید یتقو ... اه هام هلب -

... دیسرپ یم نم زا ور وت لا ح و دش تکناک نم

کی هب میادص و ژی رنا هک ردق نآ ... دشیمن مرواب
... تشاذگ لوفا هب ور هراب

؟ یتفگن مهب ارچ -

... مرفنتم یربخ یب زا هک تسناد یم

دراگ نوچ ... یتشادن یبسانم یحور طیارش نوچ -

تشاد طقف و تشادن وت راک هب راک نوچ ... یتشاد
.. دیسرپ یم وتلا ح مزا

: درک یرو کی ار شبل و داد ناکت رس

و شطیارش دروم رد میتاحیضوت هی نویم نیا -

... مهب داد شراک تلع

هطوبرم نم هب هک یزیچ هکنیا زا ردقچ ینود یم -

... مرفنتم ینک میاق DONYAIEور
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هگن یفخم تزا دبا ات دوبن مرارق ... مزیزع منود یم -

... میطابترا رد هک مگب تهب متشاد میمصت ... مراد
هی رس ، منزب فرح تاهاب مایب دوب رارق بشید
مایب متسنوتن و دش مفرح دیعس اب یا هلئسم

... تشیپ

شیپ هقیقد دنچ هک دمآ منهذ هب هناقمحا یلیخ
... هدرب شباوخ بش رس دیعس دوب هتفگ

یتساوخ یم بشید هزات ، دیطابترا رد ههام دنچ -

؟ ور عوضوم ممهف یم یروط نیا من اال ؟ یگب مهب
مرارق هدش ماجنا لمع وت هعفد هی هک یروط نیا

؟ یدب

، هدینشن ار شیاه فرح هک مدرک یم ار میعس مامت
یاه سرد دورم نیا رد راگزور ؛ مورن رد هروک زا

... دوب هداد نم هب یبوخ

هگید هار ره اب ، هار نیا زج نوچ ... یروط نیا ... هلب -

نوسآ تدوخ هب مکی منک تیضار متساوخ یم یا
یم نم ور وت ... مدروخ یم تسب نب هب ، DONYAIEیریگب

M
AM

NOE



... مسانش

!؟ نیتم -
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هک ، میدوب هدنارذگ رس زا ار یگرزب یخلت و هبرجت
حا و ... دوب تیعقاو ندنام یفخم شلی دال زا یکی

... مدرک یم هبرجت ار لا ح نآ متشاد هرابود حاال ال...

؟ مناج -

دوبن مهم میارب ؛ مدرک هراشا مرس تشپ هب تسد اب
مزور هب ... دنیبب ار نام هرجاشم و ناملا ح نیا وا هک
هب لا هن کی نتشاک اب تسا رارق مدرکیم رکف هک

... دوب هدروخ دنگ ، منک عورش نکمم لکش نیرتابیز

... روط هچ ... وت ... نم -

یب تاملک نآ رش زا ار مدوخ و مدیشک یدنلب سفن
... مدرک تحار عطقم و مومهفم

آ... هرابود ؟ روط هچ ؟ نیتم یتسنوت روط هچ -

... دمآ مفرح نایم هک ، میوگ یم هچ زا دیمهف

زور نوا رگا نم ... نکن هسیاقم ... هن هرابود ... هن -

یم هک دوب نیا یارب ، مدرک میاق تزا ور یزیچ
یم نایغط ... یدوب یغای ... یدوب شکرس ؛ DONYAIEتمتخانش
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اقیقد هدن ماجنا نتفگ یم تهب ور یچ ره ... یدرک
هی و یریم متسنود یم ... یداد یم ماجنا ونومه

متسنود یم ... ینز یم تدوخ لا ح هب هگید دنگ
عال زاربا هک روط نومه ... یشیم شچیپاپ و یریم

شسامتلا هب یتفر یم میروط نومه ، یدوب هدرک هق
اپ هب هگنش ملا ... متخانش یم ور وت نم ... ورن هک
هب ونومسآ و نیمز شنتشاد هگن یارب ... یدرک یم

یارب یتساوخ یم لیلد شزا و یتخود یم مه
تفر یمن ازور نوا یایتوت تک وت ... ندز سپ نیا
چیه وت ... افرح نیا و میروخ یمن مه درد هب ام

تشاد همانرب لبق زا نوا هک یدرک یمن لوبق تقو
یا هنوریو نومه ، متفگ یم تهب هگا ... نتفر هساو

ناسکی کاخ اب ور دوب هدنوم یقاب تزا هک مه ور
ینوتب تشادن ناکما هگید شدعب ... ایتوت یدرک یم
نوا هب و یتشاد هک یرورغ همه نوا اب یشب اپ رس

مه ... دوب هدروخ ترورغ هب شلبق هک یا هبرض همه
ور هچب نوا هدنیآ همه ، یدرک یم دوبان ور تدوخ
... هرب هنوتب ات دنوخ یم سرد شناوت مامت اب DONYAIEهک
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حا یلو ... تساوخ یمن ور وت عقوم نوا هچب نوا
ال...

هب هرابود ار هاگن نآ و درک مرس تشپ هب یهاگن
: دروا میاه مشچ تمس

لا ب مدآ نوا یارب وت مه ... هنک یم قرف هیضق -حاال
و نیمز تنتشاد یارب هراد نوا مه و ینز یم لا ب
تسد ور تسد منوت یمن ... هزود یم مه هب ونومسآ

... رورغ رس زا راب نیا ؛ منیبب وتندشراوآ مزاب و مراذب

زور هی ؟ هدنوم میرورغ هگم ؟ نیتم رورغ مودک -

مدنوزوس ورورغ نوا هابتشا هق عال زاربا هی اب مدوخ
داب هب وشرتسکاخ مدآ نیا مشیپ هام دنچ نیمه و
متسود هک هدز دایرف نکمم یادص نیرتدنلب اب ... هداد

... هرادن

لر تنک ار مدوخ مدرک یم یعس ؛ مدرک زاب تسد
... یلو دش یمن ... منک

راظتنا روط هچ ... مدینش ونوا مدوخ یاشوگ اب نم -DONYAIE
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؟ مدرگرب شهب هرابود یراد

متروص و دناسر رفس هب مه ار نام هلصاف مدق کی
: تفرگ باق ار

... ایتوت -

یم تهاگن خیم یتقو ؛ دنتشاد رحس شیاه مشچ
ناج هب ار ناشیامرگ یتقو ؛ شیاه تسد و ... دندش

یناوتب رگید دوب لا حم ... درک یم لقتنم تحور و
... یریگب اه نآ زا هاگن

هیقب تسد هب تسد زور هی هک میمدآ نومه نم -

وت رایناز ات مدرک یفخم تزا ور یچ همه و مداد
هطبار هی بسانم نس وت هن نوچ ... هرب هراذب شمارآ

هق عال ال صا هق عال نوا ... هچب نوا هن یتشاد ولا مرن
هتفه ود وت دوب هگا هک ... دوبن یراد هشیر و تسرد

حاال ات دوب هگا ... ایناز هب یداد یمن در باوج شیپ
هک مینومه نم ایتوت ... تبلق یوت دروایم موود
متشاذگ هیام منوج زا و مدز راوید و رد هب ومدوخ
... تسین وت مدآ نیا متفگ ... هن اشاس متفگ
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: درک شزاون ار متروص

هنوتب هک هشاب ایند وت مدآ هی هگا مگیم االن یلو -

مگیم ؛ نک تقد ... همدآ نیا هنک تلا حشوخ
... تلا حشوخ ... مزیزع هن تخبشوخ ... تلا حشوخ

تسد هب دیاب تدوخ هک ور یتخبشوخ هنرگو
و یشاب تخبشوخ دیاب هک ییوت نیا ... یرایب

هرارق هک ینوا یلو ... ینک هاگن تخبشوخ
... مناج یتوت هدرم نیا ، هنک تلا حشوخ

... روط هچ نم ... نامام -

: دمآ مفرح نایم

نیا زا یزور چیه و یتشگرب جرک زا ههام هی ًیتوت -

نم یدرک یعس ... یدوبن قباس یایتوت نوا وت ، هام هی
ایتوت وت ؛ مدیمهف اما ... منیبن یدرک یعس ... ممهفن

دب و یتفر بوخ وت ... یتشگرب هدنکرس غرم و یتفر
زا هگا نم ؟ تدوخ اب یدرک رکف یچ ... یتشگرب

... متسین ردام هک ممهفن وتلد لا ح DONYAIEتامشچ
M
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... نم -

یمن مه مدوخ هک یا هلمج طسو دیرپ مهزاب
: مهدب شا همادا متساوخ یم روط هچ متسناد

هی نیا وت وگب و نزب لز مامشچ وت ؟ ناه ؟ یچ وت -

رانک رهش نوا وت وتلد وگب ... شارب یدزن لا ب لا ب هام
بش وگب ... یتشگنرب و یتشاذن اج درم نیا

رس زا ... دوبن نوا یارب یرارق یب رس زا تاندیباوخن
... یلدود

مشچ هب ندرک هاگن دوب راک نیرت نکممان اعطق بخ
... غورد نتفاب و وا یاه

... دز ما هتفرگ متام تروص هب یدنخبل
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دامتعا هرابود یسرت یم منود یم ... مزیزع نیبب -

... یروخب وران هرابود هک ینارگن منود یم ... ینک
تسین مرارق ... یمهف یمن هک ینکن شناحتما ات یلو

دش مشومارف زیچ همه یکوا یگب و یرب االن نیمه
میدوب هدنوم اج هک ییاج نومه زا میدرگرب ایب

... منک رکف یلو ... میدب همادا

: تشاذگ ما هنیس یور تسد

هکنیا تقایل مدآ نوا مه و وت رارق یب بلق نیا مه -

مز ال ... هراد ور یدب نوتدوخ هب هگید تصرف DONYAIEهی
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تصرف طقف ... یچ ای یراشف تحت ینک رکف تسین
و ... هنزب کحم ونوا یرتهب شمارآ اب ات تبلق هب هدب

همه زا رود ... هنیک زا رود ... وتساسحا ... وتدوخ
رارق هک یروخن درد هب یاقطنم و اه هطباض و هطبار

... ننک بوخ وتلا ح تقو چیه تسین

تسد ... تفرگن ممشچ زا ار شهاگن اما ؛ درک توکس
... درکن زاب متروص رود زا مه ار شیاه

دوب وتان هگا مدآ نیا هک شاب هتشاد رظن رد منیا -و
هتسخ دیاب االن ات ، دوب شاراک تشپ یا همانرب رگا و
هداز رهاوخ هک حاال ... شراک یپ تفر یم و دش یم
یا هگید لیلد چیه نوا و هیرتسب هک تساه هام شا

هئودیم همه نیا هگا ... هرادن وت هب ندش کیدزن یارب
نم رظن زا ؛ هشیمن ما هتسخ و تندروآ تسد هب یارب

طقف منوا ... هشاب هتشاد هنوت یم لیلد هی طقف
... مزیزع هشاب هنوت یم قشع

: تخادنا هناش

لا ح ره هب ... منکیم هابتشا نم مدیاش ... منود یمن -
DONYAIE
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... هگیم ونیا نم هبرجت یلو ... مدروخ ماخ ریش منم
هی قرف منوتب منکیم رکف هگید لا س همه نیا دعب
... مدب صیخشت یقشاع مهوت زا ور یعقاو قشع

اما ... وت باختنا باختنا و هئوت رظن رظن شرخآ رخآ
نیا ... مدوب نویدم نوتودره هب وتاق مال نیا نم

هی هک یردام هی ناونع هب ... ور اتصرف نیا و افرح
عال دروم مدآ نتشاد هگن یارب تالش هی تصرف زور

هابتشا تالش نوا عقوم نوا ... تفرگ تزا وتق
ناجیه رس زا و بذاک هق عال نوا نوچ ، دوب ضحم
هابتشا هطبار نیا ندرک اهر تالش نودب حاال ... دوب
یامدآ نیرت تسرد امش منکیم سح نوچ ، هضحم

ات اما ... منود یمن ... هن مدیاش ... دیمه یارب ایند
تدم هی دعب شتیاهن ... یمهف یمن ینکن شناحتما

یشکیم و هدوبن راک رد یقشع اعقاو یمهف یم
تبلق روخ یرس وت و راکهدب دبا ات شضوع ... بقع
شهب ونوا نتشاد تصرف تقو چیه هک ینوم یمن

.... DONYAIEیدادن
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؟ بقع مدرگرب دیاب مدیمهف هگا ؟ یچ دوب هابتشا هگا -

یم هگید نم تقو نوا ؟ هنکشب مبلق هرابود هگا
؟ مش دنلب منوت

هک امتح ، هشابن وت تسرد مدآ نوا اعقاو هگا -

لوط یلیخ هک امتح ... یش یم تیذا یباسح
ترمع رخآ ات میروط نیا اما ... یش بوخ ات هشکیم

نوا لقا ال ... نتساوخن و نتساوخ نیب ینومیم قلعم
دیابن کال هک هشیم مولعم تدوخ اب تفیلکت تقو
نوا نیا هک یمهف یم اما یروج نیا ... شییاوخب
هتشاد شتسود رمع رخآ ات ینوت یم هک هیمدآ

زا امتح راب نیا و هنز یم دنگ هرابود نوا ای ، یشاب
سپ ونوا تدوجو فرط هی االن ... هتفیم تمشچ

یلو ... شداوخ یم تدش هب هگید فرط و هنز یم
لقا ال یلو ، هشاب نورگ شاهب هک دنچ ره ، عقوم نوا
یارب راب هی و یایم رد گنگ لا ح و یفیلکت بال نیا زا
رمع رخآ ات منوت یمن نم ... رانک شیراذ یم هشیمه
... مزیزع منیبب وتادص یب و شوماخ ندز لا ب لا ب

همین قشع نوا لا بند ... هدرم نوا لا بند وت بلق
DONYAIE
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یچ ش هجیتن منود یمن ... نک شمومت ورب ... مومت
بوخ ینوتب وت ات هشب مومت هک همز ال اما ... هشیم

... یش

... مدرک شهاگن توهبم و جیگ

یتقو ؛ دندوب اردص یاه فرح هیبش شیاه فرح
لوق هب و دنیبب راب نیرخآ یارب ار اهر تساوخ یم

؛ دوب هدشن یلو ... ددنبب ار هطبار نآ هدنورپ شدوخ
؛ دوب هدشن تساوخ یم اردص هک روط نآ زیچ چیه

هشیمه یارب راب کی هطبار نآ هدنورپ هک دشن یتح
یارب هدنورپ نآ ... دوش هتسب یتسرد لکش هب و

ات ار اردص و اردص یارب دنام زاب و مامت همین هشیمه
... درک شدوخ هراچیب دبا

: تشاذگ متروص یور تسد هرابود

؟ مزیزع هشاب -

: مداد ناکت رس

... دیعس ... متسه ترانک نم ... سرتن مزیچ چیه زا -DONYAIE
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ره هجیتن ... هتفیب هک یقافتا ره ... یراد ور ام وت
... هشاب هک یچ

: تفگ وا و مداد ناکت وا اه تسد نایم ار مرس

... هگید زیچ هی -و

: دز دنخبل وا و مدرک شهاگن جیگ

نودیم یگدنز هک شاب هتشاد نم زا وتحیصن نیا -

نایم شیاه مشچ و داد ناکت رس ... تسین گنج
... تشگ میاه مشچ

یارب ... نودند و گنچ اب ... یگنجب همز ال یهاگ -

تزا وتقح یراذن ای ... یریگب وتدوخ قح هکنیا
... نریگب

: تفگ ، دوب نم تروص باق شتسد هک روط نامه

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #DONYAIE
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رانک ... ینک حلص همز ال میهاگ ... مزیزع یهاگ یلو -

دیاب ... هینودیم هچ نودیم ینیبب دیاب لوا ... یایب
همز ال هگا ... هیچ لکشم ... هیک تلباقم مدآ ینیبب
رتشیب هتبلا و ... هن هگا ... یدب نوشن نودند و گنچ
ولئاسم ینک یعس و یشاب مورآ دیاب اال متحا عقاوم
گنج رس همه اب تسین رارق ... ینک لح شمارآ وت
هیبنت ور امدآ هک میدموین ایند هب ام ... یشاب DONYAIEهتشاد
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ام ... مینک اپ هب نوخ و مینوشنب نوشاج رس و مینک
یگدنز هک میدموا ... مینک یقشاع هک میدموا ایند هب
هچنوا خالف رب ... میربب تذل یگدنز نیا زا و منیک
گنج رس سک چیه اب ادخ فننکیم رکف امدآ هک

شدوخ قولخم یارب ور یگدنز هک هتساوخن و هرادن
یهاگ ... مینکیم شتخس هک مییام نیا ... هنک تخس

تدوخ اب حلص رد زا ینک غالف وتریشمش همز ال
هک یشاب تدوخ هنکمم تلباقم مدآ نوا ... یش دراو
ال یهاگ ... یسک ره ای ... ینکیم گنج شاهاب یراد
همز ال یهاگ ... ینک کرت لا جنج یب و توکس وت همز
... ینک جرخ وتناوت همه تلباقم فرط نتشاد یارب

... هیتشآ طقف لح هار ، عقاوم رتشیب نودب یلو
وت ال کشم ندیشک ریشمش اهاج یلیخ ... یتشآ

... هنکیم رود مه زا ور امدآ ... طقف هنکیم رت هدیچیپ
رتشیب یتدوخ ، هنیب یم بیسآ طسو نیا هک ینوا و
لماک سک چیه ... ننک هابتشا هنکمم همه ... عقاوم

هک روط نومه ... هدب هابتشا تصرف امدآ هب ... تسین
و ندب هابتشا تصرف وت هب انوا یراد DONYAIEراظتنا
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نوا هک روط نومه ... شخبب ونوا ... تنشخبب
و نووجون هک درک لوبق و درک لوبق ور وت هتشذگ

... یدوب اطخلا زیاج و ماخ

... نم نیتم اما -

... مزیزع یچ وت -

میارب باتک کی ... نیرتروبص ؛ دوب نیرت نابرهم وا
و مدروآ یم رگا و اما شیارب نم و دوب هدز فرح

... دروآ یمن وربا هب مخ وا

اب منوت یمن تقو چیه ... مسانشیم ومدوخ نم -

... منک حلص ش هدازرهاوخ و رهاوخ

یارب متشاد لیلد رازه ؛ مدوب هتفر شونهب تاق مال هب
ح و متفر اما ... نتفرن یارب لیلد کی و رازه و نتفر

مندوب هدنز درک یمن رواب ؛ مدید ار شراب تقر لا
یارب محور هک درک نتفگ نایذه هب عورش ... ار

... هدمآ وا زا DONYAIEماقتنا
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هک مداد نانیمطا و متفرگ ار شتسد هک دعب یمک
هب تبسن شگرزب ترفن زا ؛ دز ههاریب هب ، متسین حور
هدز یگناوید هب ار شدوخ هکنیا زا ... تفگ شردام

... دنک هیبنت ار وا و دشاب رود وا زا ات

هچ رخآ ؛ ار شبارخ حاال مدید مدوخ مشچ هب نم اما
قشاع وت هک دشاب نیا زا رتدب تسناوت یم زیچ

و راوید و رد هب ار تدوخ وت هکنیا ؟ یشابن تردام
هچ هناشن ، یشاب رود وا زا ات یدز یم یگناوید

وت هکنیا رج ؟ یگناوید زج دشاب تسناوت یم زیچ
؟ یا هدوبن تخبشوخ زگره

مدوجو مامت اب ار ناشیتخبدب و تلذ هک ، لا ح نیا اب
مناوتب هک مدید یمن مدوخ رد چیه ، مدوب هدرک کرد

... منک حلص رتخد و ردام نیا اب یزور

؟ ینک حلص یروبجم هتفگ یک -

... هگا -

هنوت یمن سک چیه یاوخن هگا و ینکن هگا -

گرزب یردق نوا درم نوا املسم ... هنک تروبجم
DONYAIE
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ود ره و هنکن یطاق مه اب ولئاسم هنوتب هک هدش
طقف ... هراد هگن یکی نوا نداد تسد زا نودب فرط
یراک و هنودب وشدوخ دودح و دح یسک ره هیفاک
تسنوتن میسک ره ... هشاب هتشادن یرگید هاگیاج هب
درم نیا هق عال و یرگید روضح هب تساوخن ای ،
مه اب دروم نیا رد ... هرب هنوتیم ، هراذب مارتحا

وت یرارق یب نیا مهم االن ... انئمطم دینز یم فرح
... نم یارب هئوت یامشچ

رد شیاه فرح یانعم زا رس هک دوب نیا میعس همه
کش یب اما ؛ مراپسب رطاخ هب ار همه و مروایب

ندرک رکف یارب متشاد مز ال یرتشیب و رتهب تصرف
یم هظحل نآ رد دیاب هک یراک اهنت یلو . اه نآ هب
هناردام هسوب نتفریذپ و دوب نداد ناکت رس مدرک

... ما یناشیپ یور شا

لخاد هک مدش قحلم اکیچ و وا هب متفر مه دعب
تفگ و پگ لا ح رد و هتسشن نم رظتنم وا DONYAIEنیشام

M
AM

NOE



... دندوب

رس اب ار شم سال و متسشن هدننار کمک یلدنص یور
... مداد خساپ

: دیسرپ

؟ مزیزع امش یبوخ -

... شخساپ رد مداد ناکت رس اهنت مه زاب نم و

مناخ و کالس رس مرب رید نم هگا مناخ یتوت -

مه ینک یم عمج تدوخ وماش زیم مه ، هنک ماوعد
... مشاب هتفگ ... یروشیم ور افرظ

یلدنص یور ار شدوخ باتش رپ و راکبلط مه دعب
ات ، تفرگ شوغآ رد ار شیاه تسد و درک ترپ
هب ، درک یم شیاشامت هنیآ زا هک یدایص یاهوربا
ات دشکب لوط یمک و دبسچب شیاهوم هاگنتسر

بل ریز مونشب نم . ... دنک نشور ار نیشام و ددرگرب
: هک ار شندز فرح

ندرک گرزب رهوش و نز نیا صصخت ارهاظ -DONYAIE
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... هیغای یارتخد

هسردم رد مد ار اکیچ هک شیپ تعاس کی زا حاال؛
ره توکس رد ، میدوب هدمآ اجنیا هب و هدرک هدایپ

هب ور ار ما یلدود زا جنشتم باصعا و ار ما هظحل
... درب یم یدوبان

لوا _ دومن _ ناسآ _ قشع _ هک #
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ینبم یمیمصت وا هکنیا زا دیماان و لبق زا رت هف کال
و متشگرب ، دشاب هتشاد اوه و لا ح نیا زا جورخ رب
پال نادلگ . متشادرب متسد رانک زا ار مکچوک نوران
رت طایتحا اب . مدرک ادج طایتحا اب ار شرود یکیتس
. متشاذگ کاخ نورد ار شناوج و کزان یاه هشیر

دیما ملد رد و متخیر شرود روبص و مارآ ار کاخ
نوران هزادنا هب هک یزور هب ؛ شا یدگنلا ب هب متسب
هب یرتچ و ، دشاب یوق ، روهام رنه هفاک طایح

متسب دیما ... دشاب هتشاد . شرس باالی نامسآ یگرزب
نم یارب هک نامه ،" نوران رنه هفاک " یزور هکنیا هب
کی بحاص یزور فدوب یگدنز هرابود عورش دامن
ینابرهم نامه هب ، دشاب یگرزب نامه هب یرتچ نوران

وا ، مدوبن نم رگا هک یزور هب ... ییابیز نامه هب و
هب ، اه ییافو یب ماد زا هدیهر ینز یزور و دشاب
اب تخرد نیمه ریز و دروایب هانپ شگرزب هیاس
نیمز ار وا یگدنز دراذگن هک ددنبب دهع شدوخ

... DONYAIEدنزب
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یاج هک مدش نئمطم و مدرشف ار کاخ تسد اب
. دشاب دامتعا لباق و مکحم یفاک هزادنا هب مرتخد

دیعس ییامنهار اب هک دوب اه عقوم نیمه لا سراپ
هب یتح زور نآ ؛ مدوب هتشاک نادلگ رد ار شرذب

منک شلقتنم یزور مهاوخب هک دیسر یمن مه مرکف
هب ما هق عال رطاخ هب ... مدوخ هاگشزومآ هچغاب هب
موخ تسد اب ار یکی متفرگ میمصت هک دوب نوران
هتشاد شناکم و اج یارب یا هدیا هکنیا نودب مراکب

... مشاب

و تسش تشگنا ود هب ار شباداس و ناوج گرب
متسوپ ریز یگدنز سح مد رد و مدرک شزاون هراشا

هب ... اه تخرد یرآ ... اه تخرد ... اه تخرد ؛ دیود
هب دیاش ... دندوب دونادخ تاقولخم نیرتابیز مرظن
هب وا تمحر جوا هناشن اعطق و ... ادخ نامه ییابیز

ینابرهم و ییابیز جوا دنوادخ مرظن هب ... ناسنا
میدقت و هدرک اج تخرد مان هب یبلا ق رد ار DONYAIEشدوخ
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هنیزه مک شندوب هدنز هک نانچ ... دوب هدرک ناسنا
یور یگدنز نیرتزیگنا لد و نیرترازآ یب و نیرت
نیمز یور یاه یگدنز همه ضوع رد و دشاب نیمز

... دنوش زاغآ وا زا

... یگدنز دیاش و دش یم ون لا س رگید زور هدراهچ
هک دوب مد نآ رد تسرد ؛ دوب مکچوک نوران دلوت

... دش در مرس زا یرکف

کچوک لا هن یاه گرب و نم تسد هک بآ یاه هرطق
وناز . مدمآ نوریب رکف زا ، دندرک سیخ ار مدیما رپ و

تسد نایم گنر زبس کچوک شاپ بآ و دوب هدز
هریخ نم تروص یور هک شفافش هاگن و ؛ دوب شیاه
هک یبآ نامه ریز ار متسد ... درک یم ما هف کال و دوب
رارف یارب و متسش ، مکچوک لا هن هب داد یم یگدنز

... مدش دنلب اج زا هک دوب وا هریخ هاگن DONYAIEزا
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نیگنس و فرح زا رپ هک یهاگن ریز از ؛ مدرک رارف
... دوب

رارق هک مدناسر یقاتا ار مدوخ و متفر باال ار اه هلپ
نیرتگرزب ... یطاطخ شزومآ قاتا ؛ دشاب نم قاتا دوب
فیح هک نامتخاس قاتا نیرتریگرون و نیرتابیز و

... دشاب تیریدم قاتا هکنیا یارب دوب

کی یارب ؛ هیحاتتفا زور یارب دوب هدامآ زیچ همه
... هرابود عورش

مامت ؛ یکی نیا طقف دوب هدنام ... مداتسیا زیم رانک
هدش لیدبت نم یارب شندش لماک هک ییولبات ندرک
مدوب هدرک شعورش هک یزور زا ... شلا چ کی هب دوب

هتشذگن ما یگدنز رس زا هک اه هچ زورما هب ات
یم هک رابره دبا ات و نیا زا دعب نامگ یب ... دوب
مهذ رد میگدنز زا تخس ههرب نیا دای ، شمدید

ار یگدنز و گرم نامز مه هک یا هرود ؛ دش یم هرود
فعض ... ار یدیماان و دیما ... دوب هدرک هبرجت نآ DONYAIEرد
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راکهانگ لا ح نیع رد و تیموصعم ... ار تردق و
... ار ندوب

یب . مدز رانک ار شیور دیفس هچراپ و مدرب تسد
نیرتابیز هک ، طخ ولبات اهنت هن نیرتابیز نیا هک کش

رد مه دیاش ما یگدنز یاجنیا هب ات هک دوب یزیچ
مدوخ هک ردق نآ ؛ مدرک یم قلخ ما یگدنز مامت

... مگنر یبآ راکهاش دیعس لوق هب ... موش شقشاع
هک یبات و چیپ و مدوب شا یدروج ال گنر قشاع

کی نیمه قشاع و ... دندوب هدروخ مه نایم فورح
دیاش ... دوب نم دوخ یگدنز هص خال دیاش هک ، عرصم

... مدآ نادنازرف همه یگدنز هص خال

..." لوا دومن ناسآ قشع هک "

کی نتشون طقف تین ؛ مدرک یم شعورش هک یزور
یم ... سب و دوب گرزب بیغلا ناسل زا عرصم
راکهاش کی اب قیفلت رد ار مدوخ رنه متساوخ

یمن نامگ زگره ؛ مشخبب یگنادواج ظفاح DONYAIEترضح
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هرود ار یگدنز رود کی تسا رارق شنایاپ ات مدرک
هب ار ملق راب نیرخآ یارب یتقو و ... ار قشع و ؛ منک
اب ار عرصم کی نیا ، منک شمامت ات متفرگ یم تسد

مدوجو هرذ هرذ و ناوختسا و تشوگ و تسوپ
... مشاب هدرک سمل
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... توکس رد مه زاب ؛ دمآ مهزاب

زا دعب رگید . تسشن قاتا هشوگ یلدنص یور و تفر
رارق هک متسناد یم ندرک هشیپ توکس تعاس کی

لیاسو توکس رد مه نم ... دیوگب یزیچ تسین
متسد مد ات مدیچ کچوک زیم یور ار مزاین دروم

ار مملق . مدرک بیکرت ار مزاین دروم یاه گنر . دنشاب
... مدرک راک هب عورش و ... مدیشارت

مه ولبات نآ مسلط هرخ باال ، مدیشک هک راک زا تسد
شمامت مدوب هتسناوت هرخ باال مه نم و دوب هتسکش
هدمآ درد هب متسد چم و هتفرگ مندرگ و رمک . منک

. دوب

اعقاو یتاعاس یارب هک مدوب هدش راک قرغ یروط
روضح یتح ؛ مدوب هدرک شومارف ار وا روضح

... وا یلو ... ار مدوخ

و مداد مندب هب یسوق و شک و مدش دنلب اج زا
شهاگن ... دیایب رد یگتفک زا ات مرمک هب بات یمک

راگنا ... ییابا چیه یب ... تقد اب ... توکس رد ؛ DONYAIEمدرک
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... دوب هدشن هتسخ یا یا هرذ یتح

یم مبیصن طوطخ ندیشک زا هک یشمارآ ریثات تحت
... نیتم یاه فرح ریثات تحت مه دیاش ؛ مدوب دش

ار اهرگا و اما تساوخ یم هک یبلق ریثات تحت دیاش
منک یگدنز مد رد قباس یایتوت نامه لثم و منک اهر

مه دیاش ... منکب دوش ادرف وچ ار ادرف رکف و
مه دیاش ... ولبات نیمه ندش مامت زا مدوب دنسرخ

ات دش ثعاب یکی مادک مناد یمن ؛ دوب هدنیآ هب دیما
: میوگب و منکب وا هب ور

... دش مومت هرخ -باال

چیه یب و همدقم یب یگرزب کشا هرطق هلصاف بال و
رکف هک اهزور هچ ؛ دیکچ ممشچ هشوگ زا یا ینارگن
هچ ... درک مهاوخن شمامت رگید زگره مدوب هدرک

؛ دوب هتشذگن مرس زا هک یا هدننک دیماان یاه رکف
هب ملق تسناوت مهاوخن زگره رگید مدرک یم رکف
و نتشون زا هچ ره مدرکیم رکف ... مریگب تسد
نیا زگره و ما هدرب دای زا ار متسناد یم ندز DONYAIEحرط
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هدیسرت ردقچ ... دش دهاوخن ایحا مدوجو رد رنه
... شتباب مدوب

هن ار شیاه مدق . دش دنلب یلدنص یور زا توکس رد
مشچ هب . داتسیا مرانک و دمآ . تشادرب مارآ هن و دنت

: تسکش ار شتوکس هرخ باال و دز لز میاه

... هکرابم -

یتح هک ییولبات ندش مامت تباب تفگ یم کیربت
شهاگن ساوح و شوه همه ؛ درک یمن مه شهاگن

... دوب نم یاه مشچ یپ

... یشابن هتسخ -

وط توکس نامه هجیتن دیاش ؛ دوب هدش ربز شیادص
هنوگ زا هک گرزب کشا هرطق نآ مه دیاش ... دوب ین ال

... دوب شثعاب ، داتفا ورف نم

اما ... ار زیچ همه ... مدوب هدروآ بات ار زیچ همه
نیرت تخس شهاگن ریز ندروآ ماود هک دمآ DONYAIEمراگنا
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دوب یندشن یتح و ... شیانمت رپ هاگن ؛ دشاب ایند راک
... ندشن بوذ و هاگن نآ ریز ندنام

یارب و . مدیخرچ هک دوب ولبات هب ندرک هاگن هناهب هب
مدرک نیسحت لد هت زا ار مدوخ هک دوب مرازه راب

... شقلخ تباب

شا هرابود توکس و ؛ مدرک سح مه ار وا ندیخرچ
هب شرارصا همه هک لبق یاه هعفد سکع رب ... ار

یلیخ راب نیا ، نم ندرک عناق و ، دوب ندز فرح
هتسخ رگا ... بخ نیا و ؛ درک ی زاب بل زا بل تخس
یم مارتحا ما هتساوخ هب اعقاو رگا ؟ دش یم

هک دوب یزیچ نامه اعقاو نیا ؟ تفر یم و تشاذگ
؟ شنتفر ؟ متساوخ یم

... ایتوت هریظن یب -

یزیچ هب دوب هداد و هتفرگ نم زا ار شهاگن هرخ باال
روط نیا شیادص هک دوب هتفگ کیربت شتباب هک

... دوب هدز ناجیه و دنلب

یور ناشیامرگ و دندش رت کیدزن شیاه سفن یادص
DONYAIE
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... تسشن ما هنوگ تسوپ

یراک زا مدرب تذل رتشیب و متشاذگ زیم یور تسد
. مدوب هدرک هک

... هراکهاش هی نیا -

نآ زا تمسق کی ندید اب طقف ، شیپ اه تدم دیعس
..." هشب راکهاش هی ولبات نیا هرارق منئمطم " دوب هتفگ

: دیسرپ

؟ شیشورفب یراد میمصت -

یم ... مدرک یمن ار راک نیا ؛ هن ... مدیمهف ار شتین
هب ، مدش راد رتخد رگا یزور و مراد شهگن متساوخ

... شمهدب هیده وا

... تسین یشورف یکی نیا ... هن -
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: درک همزمز

... دش فیح -

: تفگ مرن ، هاتوک ثکم زا دعب

قح ... تسام دوخ راگزور زا لماک لا ح حرش هی -

بوخ ... درک یدام یراذگ شزرا هشیمن ونوا ... یراد
... ششورفن تقو چیه ... ینکیم

: تفگ و ... لبق زا رت ین ال وط ؛ درک ثکم مه DONYAIEزاب
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زور هی یلیلد ره هب هگا منکیم شهاوخ تزا اما -

نم زج سک چیه هب ، ینک شراذگاو یتفرگ میمصت
... نکن رکف

نیرت گنررپ توکس هب لیم مه نم رد ؛ متفگن چیه
زا ار اه لا وس نآ یتقو زا ؛ دوب هظحل نآ رد مسح

؟ تفر یم رگا ... مدوب هدیسرپ مدوخ

نم ات تفرگ رارق زیم یور متسد رانک و دمآ شتسد
... مریگب رارق شنت راصح رد

... یریظن یب وت -

... تشاذگ ما هقیقش یور ار شا هنوگ و تفگ

ارم . تفرگ رارق میولهپ یور و دمآ باال شرگیدتسد
و دنلب سفن . متسب مشچ . درک رت کیدزن شدوخ هب
ار شمشچ مه وا دمآ مرظن هب . دیشک یراد شک
یور شتسد راشف و مرس یور شرس نزو ؛ هتسب

... دوب هدش رتشیب میولهپ

... مراد تتسود -DONYAIE
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... مدرکن زاب مشچ . تفرگ رارق متسد یور شتسد

... مراد تتسود یلیخ -

هب ار شدوخ لصا رد ؛ درک رت کیدزن شدوخ هب ارم
... نم

... نش دنلب تاهوم راذب ... ایتوت هسب -

هدزن میاهوم هب تسد لا ح هب ات نامرادید نیرخآ زا
... مدوب

و دناخرچ ارم شیاه تسد هتسهآ و مرن تیاده اب
زا ار شتسد . تفرگ رارق میور هب ور مه شدوخ

دز لز میاه مشچ هب باال زا . تشادنرب میاهوزاب یور
... درک ار ایند شهاوخ نیرت کانسرت و

.. نک جاودزا نم اب -

... مهد ناکت مناهد رد ار منابز مناوتب ات دیشک لوط

... مسرت یم نم -

مامت رد هک دوب یا هلمج نیرت هناقداص نیا DONYAIEدیاش
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یم اما شمتساوخ یم نم ؛ مدوب هتفگ مرمع
... مدیسرت یم قشع زا نم ؛ مدیسرت

... مزیزع منود یم -

* دیدرت ههار یب نیا زا

... درشف ار میوزاب

... یراد قح -

* مدیسرت یم تسب نب نیا زا

... دش رت کیدزن

دیابن هک مدب نوشن تهب ات هدب تصرف مهب اما -

... یسرتب

* مدیسرت یم تسه مزونه ام نیب هک یسح زا نم

... دنوش هلیپ منت رود شیاهوزاب متشاذگ

... سرتن زیچ چیه زا نم رانک -

* تسین نشور هار نیا DONYAIEهت
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... متشاذگ شا هنیس یور رس

وت هب هنوت یم هک ایند وت متسه یرفن یرخآ نم -

... هنومب هدنز شدوخ و هنزب بیسآ

مدای ؛ تسشن ما ینیب یاهزرپ یور شنلکدا و نت یوب
... تسا نیگنس ملد یور یگنتلد لا سرازه دمآ

: درشف شدوخ هب ارم

مومت راذب شخبب ... ایتوت شخبب مهابتشا تباب ونم -

تخس یازور یفاک هزادنا هب نوم ود ره ... هش
... مینک یگدنز ونیا زا دعب راذب ... میتشاد

ندرک زاب هب یلیم . متشاذگ شا هنیس یور تسد
... متشادن میاه مشچ

یتخبشوخ و شمارآ نیا تقایل نومودره منک رکف -

... میشاب هتشاد ور

... مدرک زاب مشچ رابجا رس زا و لیم یب

راذب ... منک تتخبشوخ منک تالش ات هدب تلهم مهب -DONYAIE
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تالش... نیا زا مربب تذل

شنت زا یمک ات مدروآ شا هنیس هب راشف تسد اب
... مریگب هلصاف

... ایتوت نک ملا ع ود تخبشوخ ونم -

... دنتشاد ار ایند هاگن نیرتابیز شیاه مشچ

یم هن ... تسناوت یم هن ؛ قشع زا دیرب دش یمن
...* متسناوت

فرح شدروم رد دیاب هک تسه ازیچ یلیخ -

... مینزب

ره ؛ دشاب یلومعم هطبار کی تسناوت یمن هطبار نیا
راد و ریگ رد ام شرخآ ، میداد یم راعش هک مه ردقچ

... میدوب نامنازیزع و هتشذگ

: داد ناکت رس

... نتفگ یارب میراد ازیچ یلیخ ... مزیزع هرآ -

ـ... بل نم -DONYAIE
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... زونه دوبن یکی نیا نتفگ تبون دیاش ... مدیزگ بل
نیا اما ... تشاد دوجو یرت مهم لئاسم ... دوبن اعطق

... دوب مهم مه یکی

**************

... شوگوگ زا تشهب هنارت زا یسابتقا *
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... تشاذگن ؛ موش رترود ات شا هنیس هب مدروآ راشف

... وگب اج نیمه ؟ مزیزع یچ وت -

... نک شلو ... یچ چیه -

لوغشم مرکف راذن ... ایتوت وتفرح روخن ... هن -

... ینز یمن هک هنومب ییافرح

... دوبن یمهم زیچ -

نیمه اتقو یضعب ... وگب ومهم ریغ زیچ نومه -

ال کشم نیرتگرزب هب لیدبت شتقو هب مهم ریغ یازیچ
... نشیم اه هغدغد و ت

... دایص دوبن یصاخ زیچ اعقاو -

... درک شا هنیس قاجنس ارم DONYAIEهرابود
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مادص شمه شاک ... مناج ... مزیزع دایص ناج -

وتدوخ شاک ... یریگن مزا وتادص هگید شاک ... ینک
... ایتوت یریگن مزا

؛ وا یاه فرح نیا اب دز یم محور یاهوم ریز میسن
... شخب یگدنز و رگشزاون

... وتمهم ریغ فرح نوا وگب -حاال

... تشاذگن مروخب ناکت متساوخ

... ایتوت منک یمن لو یگن -

... مدیزگ بل

... مگب متساوخ -

... داد هلصاف یسفن هب تیاضر مدرک هک ثکم

... ایتوت یچ -

... دایم مدب سورع سابل زا نم -

: مداد همادا ... تفر باال DONYAIEشیوربا
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... مشوپ یمن سورع سابل تقو چیه نم -

... تمنیبب سورع سابل وت مراد تسود نم اما -

... مداد باال هناش

... مراذیم مدوخ ممرتخد مسا -

... دمآ شک شبل و دنتفر رت باال شیاهوربا

؟ وشمسا یراذب یاوخیم یچ -

: متفگ یدج و شیاه مشچ هب هریخ

... نوران -

ح رد ، هچغاب یوت شیپ تعاس دنچ هک دوب یمیمصت
متساوخ یم ؛ مدوب هتفرگ نوران لا هن نتشاک لا

و ... دشاب یوق ایند یاه نوران همه هزادنا هب مرتخد
زا رت نابرهم ؛ شدوخ اب ... ایند اب ... نابرهم ... نابرهم

... همه

میهاوخ نوران ات هس تقو نوا ... هگنشق ییخ -DONYAIE
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... تشاد

ادبا ؛ تسناد یم کیرش میاه هتشاد رد ار شدوخ
... دادن نم هب یدب سح

... تسین تداهنشیپ ندرک لوبق انیا همه ینعم یلو -

... دیشک رپ شدنخبل

... منک رکف ات یدب تصرف مهب دیاب -

دوبن سب ؟ وت یراد مز ال تصرف هگید لا س رازهدنچ -

؟ تدم همه نیا

... متخادنا هناش مه زاب

... ملد زیزع تیرود زا مریمیم مراد نم -

شا هنیس هب وا یاه تسد تساوخ هب و هرابود
... متشگرب

... یراد تصرف یاوخب هک ردقچ ره یلو -

یتقو مدرک یم ساسحا مرس یور ار شا هناچ ناکت
: DONYAIEتفگ
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تهب راذب ... نکن هنووید تندوبن اب ونم طقف وت -

تقو ره ات شدعب ... مشاب ترانک راذب ... مشب کیدزن
... ملد زیزع نک رکف یاوخیم

... مشوگ ریز ار شبلق باالی و دنلب گنهآ برض و

و دصراهچ و رازه کی لا س رویرهش مهدزای : نایاپ
... کی
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