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 ھ��م ا�ور


  دهـ�ن در�ـر
ـ

ـ�دار �� ر�� ���ه ������ او در��� ���ه، ��راھن ��ر���� ��ر�� و         

�وھ�ی �د؛  و�#�د �� �ن دا�ت؛ �� ��ھ��ش �وت �وک ��ز �� ر�� ��واری د�ده ��

؛ �'ه ���دار را &��� �% ه �ود�د�#�د �$�$� ھ��ش  �رش ���ه �ود و ��د ��ر در

ش ��ش را ظ�ھر ��� ��,ت؛  ر��ش �را
�ده و+� ا*'ح �� �ر 
ذا��� �ود، �� 
و

روز او ,��� 1*����  ر�ش او از دو ����� ��ر دراز �ر ��ود. آن ء�ده �ود؛ ا�دازه

ن ھ�ی �رخ زد. در د�2ر دو ��ت �وچ و�و��، &�+� �ود و در د�2ر ��رش &دم ��

�#ون ��� و �، &�د�ل ھ�  در �ت، �رده ھ�ی �#�ن در دو اروط��، �7 ��ز ��ر طو�ل

    �د. 
رم �ن �ر&� �*ب د�وار 2;�ل �ود وھوای ا��ق  ھ� ��9ی ��ز �8ر�ر د�ده ��

�� ����د؛  زد، د�دا�<� را �� ھ�د�=ر را �;�دل ��,�� �ود. اوھ��ن طوری �� &دم ��


�ن را �� آھ��� 
� ��رون �� ,ود *دا ھ�ی , ءآخ و اوف ���ده از �8?ره���

�#ون را �ردا�ت. او ��ره �� را زده  �
و�� � ��رش ر2ت وز���د. ����ر �� طرف ��

و 
و�� را �� 
وش �رد. +8ظ� �� �;د �� ���دن *دا از آن طرف، ��� ����و���� و 

  �ؤد���� 
#ت:
  �م. زواھم ��� ر�Gس *��ب  ?�<ور 
پ  ��� ( ... ) ھ��م... ��, _

  �,ص �ذ�ور 
#ت:        
 او�<�  ا�ر ,وده ا�'غ و ���وب �رطر�2 ���ر�Gس *�8ب ?�<ور و&ت �دارن...  _

  ره ا�JK �دن... ا��ب از راد�و و ��و�ز�ون �,ش ����. 

  او ��  *دای +رزان  و �ؤد���� 
#ت:        
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؟ ,واھم، �دا�م، �� 1�ت �رطر�2 �� ��س... �� �روای وزار�� �دارم... *رف �� _

  طرف �د�م...؟�را و �� روی �دام  د+�ل �� �ر

�#ون 
#ت:��,ص آن طرف +�ن  �          
� �� �رKد ��� ��� ,�طر ����ت ھ�ی �ردم و ا���د  *��ب...! ,ود ��دا��ن، �� _

�� ���  ده  � 
ر�2ن. ا���د �� ا��Nت ��ر����،د�ت آ�ده، ر�Gس *�8ب ای �*���

&���&���ن  ���، ا���8ر و ر�وه آ+وده ������ن و ھ����ن د�ت دا��ن ��� ا,�'س

ره ��  �ظر �� �زر
واری و ��� �� �*�8ت، ��� ..�� �Nوت ر��ده. �واد �,در

  �����8 �;ر�2 ��ده و *رف  �� ��د��� و �ر طر�2 ���  ا&دام �دن. 

�#ون �� �را �� �
و��  وز�ر �ر طرف �دهطرف �$��ل 
و�� را 
ذا�ت.         


#ت: د�وار زد و  
ارا�� دارم، �� �� ��د ��ل �� �2ر ����� �� ��د و واز وز�ری ھ��م... �� ا�$� د _

�#��ت �����... ا
� �,واھم ا�$� طر2دارھ�ی ,�ر?� و دا,�� دارم، �� 2ر��ن  و ا�ر 

  ,وده  دو ��ره �س ,�ت 
ر2ت...! 

  �� ,ود 
#ت: وز�ر ���N ��ود و        
ی �و�� ره ز��د �دم... �در و ده  ای �و�� �� ���ده... �1ش و �وش ا ��، ��. _

��م �2ر ����دن، �� از ��ل ��ن ��� وز�ر �وه... و+� �� �دم... �<�ر �'ن ھ�در

��ل وز�ر �ودم... ھر �� د+م ,وا�ت �دم... �8+� د
� �س اس... د
� ,وده �$�د �� 

  ��� ا�$�  ?��� و ?��� ��زی �� ��2ده  د�وا�� �د�م.  ��زم... و&ت ر��� ���

، �;�K ک ھ�وَ از رَ و�� ���ت؛ � �� ر2ت و �رای آ,ر�ن ��ر او �� طرف ��ز        

Pذا�ت؛  را ��9ی ��زھ� د ذ ھ� و ا����
��� از روک ھ� �� ��دل �وت ھ�ی  از

�� ?� �� ?� �رد. +8ظ� Q� د دا+ری را ��رون ���ده �� ?�ب ھ�ی را�ت و �پ*��

د�2ر,�رج  ء�� �� ھر طرف ا��ق �ظر ا�دا,ت و از ��ت ��ز �ر,���� و از دروازه

 ءدھن دروازه، ��  د�دن او از �و�� ھ� �ر,���� و آ��دهظ ���S در�د. دو �2�8


#ت: دھ��ز ا����د  و ��ر�ر را *دا زد و در ر�2ن �د�د. او  
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  ھ�ی �ر ��زه �� �و�ر ���ر.  ��Pذ زود ..او ���...! �?� �ر
�ت زده. _


#ت: ��رون �د و ��� �وش �ود، از د�2ردر ء�� ��+� ��ر�ر �� �7 ?وان          
  �� ��م وز�ر *��ب... ا���... ا��� زود ���رم.  _

دھ��ز �� 8ر�ت �د�د. آ��ن  در �7 �2�8ظ ���S ��ش ودو�� از1$ب او       

ن �دل ���� ���ه ��� +و�س آ,ر� ��زل دوم �� *8ن وزارت ر��د�د. �� �و�راز

�$��ل او �و&ف ��ود�د. از دو �و�راو+� و �و�� ھ#ت �رد ���S 1$ب د�=ر در

ن آ�د�د. ��ر�ر ��Pذ ھ� را آورد. وز�ر او را �,�طب ��,ت و �� *دای ���د ��رو


#ت:  
د
� ��ر ��  ��د د&� ��ش �� ر�Gس ?�<ور 
#�م،  �� از وز�ری �دن ,��� �د�م... _

آ,ر�ن �*��م �� اس. �� ����د... ,و �� �رش 
#�م، �� ای �ده ������م... او &�ول 

   ره  ��  را��ده ���. ھ� . ورقر�2م... �8?ت ر�2ن ,ودت ھم ��س..

 ���ت. �و�ر ھ� �� �ر1ت  ,دا2�8ظ� ��د، �� �و�ر او �دون آ��� از ��ر�ر        

�;د 8ر�ت �د�د. �و�رھ� ��م ��1ت وزارت ,�رج و �� طرف ��زل او درء از دروازه

. �=<����ن �$��ل �;��ر �� ط�$� �� �و&ف �رد�د �� *8ن 8و��� �,*� او دا,ل و

��ره ���ـ�ـد. را��ده 
�ن �� دا,ل �دن وز�ر �� دا,ل  8و��� را دو ءدروازه دروازه،

�;��ر، �و�رھ� را �� �8ل ا*�� ��ن در��% 8و��� �و&ف داده و �� �2�8ظ�ن �� ا��ق 

  ورودی 8و��� ر2ـ�ـ�ـد.  ء ھ�ی ,ود در �<�وی دروازه

ر�� *ور�ش  1*���� و ا�2رده �� �ظر �� ر��د. �ر,� ،وز�ر �ر���ر �ده       

��ت. �ود���ش �� د�دن ز��د �ر �ده �ود. او ���$�م �� ا��ق ����ن ر2ت و �� �وچ �

  �� آPو�ش ���ه �رد�د. ,���ش از ا��ق د�=ر �� دا,ل آ�د و
#ت:و ده �راو ,و�� 
  ,�ر�ت ,و اس... ا�روز �را زود آ�دی...؟ _


#ت:
ر2ت ورا  زن �� �وھر�زد�7 �د؛ د�ت ��ر �� ��+�         
�و ,و ��م ,دا �'ن ھ���... ���� ��ن ���ده و ذ+� اس... او د,�را... زود... زود از  _

  �Qل ���� ��ن ����ن �و�ن. �ر�ن �� ا��ق د
�... از��?� �ر�ن. 
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,�رج �د�د. زن �� �وھر �زد�7 �د  ��ن از ا��ق ء�ود��ن �� &�ل و&�ل �ود����      


#ت: �� 
پ آ�د و ر��ت. �وھر�=�� د&ت �� *ورت �وھر  و �<�و�ش ���ت؛  
�ده ������م... ز���...! ��دا��، �� ��� ر�Gس ?�<ور ?�� �دم... 
#�م د
� ��ر  _

  .وزار�� ا�'  دادم

  زن �� وار,ط��� 
#ت:        
...؟ �� ,�طر ای ن...! �و�� وزار�� �طو ا�'  �دیوای...! �را...؟ �ردم �� ��= _

��2...! �� ����� ره �� .. ��ش �� ھ�  ��ود، �� �ر�و�� �$� �� و ��9 �� �دو�دی.

  �...! �� �� ,وار ,وا�دا�م  و ��  ز��ی &وم و ,و�ش  �� �=م. وا�ط� ���,ـ�

  �ر,��ت. او رو �� ز�ش ��وده 
#ت: KPب از ?��� &<رو1*���� �د ووز�ر        
��  ,?�+ت ����...!�� �=و��...؟ �ره ,و ر�Gس ?�<ور از ��ر ����ده، ��  _

او ?�� �دم و وظ�#� ره ا�' �دم. ���د او ده راد�و ا1'ن ���، �� �ره از  ,ودم ���

وظ�#� وز�ری ���دوش �ده... ���8ً �<�ت ھ� �� �� ,�ت ��ت... ا�� 
پ ھ�ی راد�و 

  ره ����د &�ول ���ن.

زن �� 
ر�� �د. وز�ر ا��ق را �رک و �� ا��ق ,وا�ش ر2ت؛ �ر�� ,ود را از         

ور ��,ت؛ �وت ھ� را از �ن ��رون ���د و �� طر�2 ا�دا,ت؛ ������ را از 
ردن دُ 

�و�� �� �,ص  و Pر�د �8+� �� ��د. او در���د و �� ��?� 
ذ+7 �ر���ش ;���

داد، �� �,ت ,واب دراز ���د. 
ر�� 
رم �ن ھ�ی �ر&� �*ب دھ��ز  د���م ��

ا +� او از ��% �,ت �7 ���ل ر؛ و�دوا��&<�، ھوا را �;�دل و 
رم �=<دا��� �ود

و �� �رت ھ��ش Pرق �د. او از �7 �<�و ��  
ر2ت. او ��ش را �� آن �و����د

��رد؛ +��ن در رو����� �ت؛ �� ,وا�ش �� � �����ش را �د؛ �<�وی د�=ر ��

� و �وا��ت. او درد را �� دو طرف �$�$� ھ ,واب �� �����ش آ�ده ����زد�7 ظ<ر

�د. ��9,ره �����ش  ��. ھر +8ظ� ��ش داغ و داغ �ر د�ر س �������� ,ود 8

�� ,واب ��=���  ,واب �� �راPش آ�د. او �;د از ���دن ��د �2ژه ��=�ن �د�د و 

  2رو ر2ت. 
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�رف �ود. ھرطرف ���دی �ود. ��� ھ�ی دور د�ت ���د �;�وم  ���د از ،د�ت        

ده ی �رف ازآ���ن �راز�ر �. دا�� ھ���دی ھ�ی د�ت ���د �ود�د� �د�د. ���� و ��

رف از آ���ن �ون ����، �����ل �ر �ر2<�ی روی ز��ن �� ����ـ�ـد. دا�� ھ�ی �و 

����، �'ه، �وزه و د���ش  ء�د�د. �رد درد�ت روان �ود؛ ���9وش ���ه�� آ

د�د؛ در1$ب او ?ز �ل  ر2ت، �� 1$�ش �� �و��ده �ود؛ ھر ��د &د�� �� ��ش ��

 ء رود؛ �وان، اراده �?� ��دا��ت  �د؛ ��� �=ر د�ده ���ھ�ی �وزه ھ��ش ��ز د

�ر��د؛ د�ت �#�د  �� ا����دن ��ھ��ش را �دا�ت؛ �� د�دن �� اطرا2ش �=<دا��ن و

 �د؛ د+ش 
واھ� �د ��ھرا���ک و وھم ا�=�ز �� �ظرش �� آ و �و��ده از �رف،

�ک ر,�� و���8داد؛ در د+ش �رس ?� 
ر��2 و در ��ر و �ودش �7 ا��8س 
�� و 

 ھ�وز �� ا�د���د، �� �را از ��1ت ھ� &�ل در ا�ن د�ت روان �وده و ده �ود. او�ر

 ��ت ھ�ی �رق وPرب را از ؛رود. او �� ��ت ���;�و�� روان �ود ھم �� ��ش ��

ر2ت و ��  �� �وا��ت؛ و+� �� ��ش  ?�وب ��,�ص داده ��� ��ت ھ�ی ���ل و

�د. از ��� ��9 ر2ت و ��  ��� ا��� ����1 &�ل �� ���2ت دور�ر د�ده �ود، �زد�7 ��

 د�=ر ا�ت. او ء��ت د�=ر ��� ����ن �د. او ��ز ھم د�د، �� �� دور د�ت ھ� �7  ���

2<��د، �� ���د ��1ت ھ� راه �رود؛ �� �� آن ��� �ر�د. �رد ھرا���ک �� ھر ��ت 

+رز�د. در ا�ن و&ت  �وزه ھ�، ��ش ��ل ھ�ی �� 1$ب و �َ  �=ر��ت؛ �� د�دن ��

*دا�� ���د؛ �� ھر ��ت �ظر ا�دا,ت؛ ��� را �د�د. *دا را ��ز ھم از �زد���ر 

���د. ا�ن ��ر *دا ھ��� را ���ده �ود. �رد �ر,� زد و �� �<�ر ��ت ,ود د�د؛ ا�� 

      ��د�ر و �زد���ر��� را د�ده ��وا��ت. �� ���ب �� راھش ادا�� داد. *دا ھ� ز

�� ���9وش  ,وا�ت؛ �د�د. 1رق از �ر و *ورت �رد ?�ری �ده �ود. د+ش �� ��

ور ���دازد. *دا ھ� را �زد���ر �� ,ود ا��8س �رد. او ا�ن ��ر *دا و �'ھش را دُ 

���د. *دای 
ر
�ن را ��,�ص  �� ھ�ی 1?�ب و Pر��� را ���د. *دای �8وا��ت را

اطرا2ش را د�د. ����ر ���ھ� ھ��� را در �<�ر ��ت �=ر��ت،  داد. او �� �رس ز��د
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ور ��,�� و �� �ر2<� را از ���� ھ� دُ  �د�د. �رد �� د��<� �� �� طرف او �زد�7 ��

د�وا��  ،ھر دو د�ت �����ش را ��+�د. ��م ھ�ی د���ش �����ش را آزرد�د. �رد

طرف 
ر
�ن در�ده �� او د�د؛ از ھر  ���� ھر �و  ور ,ورده ووار �� �<�ر ��ت دَ 

او  ،�د؛ و+� 
ر
�ن از �<�ر ��ت�د�د. ,وا�ت �� طر�2 �دود و 2رار � �زد�7 ��

*د  
رگ �� �د�د. ا�2�K از ��?�ه و �� او �زد�7 �� ,ود 
ر2ـت ءدر ��8*ره را

  ��ری او ر��ده �ود�د. �رد �� ����ره 
� 2ر��د زد و �� *دای ���د 
#ت:
�ره �?�ت ���ن...! 
ر
<� �ره ��,ورن... �ره �?�ت ���ن...! ��7...! ��7  _

  ���ن... ��7...! ��7 ���ن.

د. 
ر
�ن �� دھن و 8�$� را ��=�ر ��,�� �د
ر
�ن در ���ت ��ری او �و&ف ��ود       

�� *دای  �ن را از دھن ��رون و دا,ل �رده وھ�ی ��ز ��ن، ز��ن ھ��� ��ز و د�دان

�8�� را �� �رد  +8ظ�ھررق �� زد�د و�ر���ک ��Qر�د�د. ����ن 
ر
�ن � �
آ��ده 

  �� *دای +رزان و آھ��� 
#ت:ورش زد. اورد و�8ت زده �ر,� �� دَ د. �ـ��� 
ر2ـ�ـ
��7...! �ره ��7 ���ن...! 
ر
<� �ره ��,ورن... ا��<� ر8م �دارن... 
ر
<� �ره  _

  ن... ��7...!رَ ��دَ 


رگ دو &دم ��ش آ�د &'ده  
�ن، ���7 از &ط�ر 8�$وی 
ر�رد �� �;?ب د�د،         

  و 
#ت:
  ھ�ن...! �� 
ر
<� ر8م �دار�م؛ و+� �و ,و ا���ن ھ���. �و �را ر8م �داری...؟  _

  �رد �� *دای K;�ف و �Kرع آ��ز 
#ت:       

  �� ... ��... ر8م... دا... رم... دارم... ر8م دارم. �� ر8م دارم. -


رگ Pر زد و 
#ت:        

دا���... �را �� ای �8+ت �� ا��2دی... �و ���د �زای، ظ�م و ��م  ا
� ر8م ��-

  ,وده �����. 
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�د، �� �8وان در�ده ��   
پ زدن 
رگ �� �;?ب ا��2ده �ود. ��ورش ��� او از       

  و وا�د. او �� ���ل +ب �� �,ن 
�ود آد��زاد 
پ زده �� ����د�ون 
رگ، �� 

  ����ورا�� 
#ت:
_ 
از �� ��  پ... ��ز��. �8وان �طو 
پ زده ������...؟ ��� �و... �و... �طو 

  م. �� زن و او9د دارم...!و، �� �ر��,واھ�ن... �ره ����ن


رگ �وز,�د زده 
#ت:          
�� �ده �ودن و �و ءآد�<�ی ���8ج �� ده طول �� ��ل *�8ب �7 ,��� _
 ء,��� 

وان ھ��� �� از د�ت �و �;��د ���� KPب �دی، آ�� او�<� زن و او9د �دا��ن...؟ او?

� و ھ�روھ��� �دن، آ�� زن و او9د �دا��ن...؟ او ��ر�رد ھ� و ��ر زن ھ��� �� �

  ,�طر �7 ا��Kی �و �?�ور �� 2روش ا�وال ,��� ,ود ���دن، آ�� او9د �دا��ن...؟

روی �ر2<� ,��د و �� 
رگ �=ر��ت. 
رگ د�=ری �� � �رد �� دو زا�و �       

  ��ک Pر�د. 
رگ دو &دم ��ش آ�د و 
#ت:*دای و��8
� ��دا���� �� 1�م و دا�ش دا��� و �� ?دان ����ر K;�ف دا���. �� و?ود ��و و _


� و �� زور وا�ط�، وز�ر �8*��� ظر�2ت ��ره، ��زھم ,وده �� ا���د  ��,��

��,��. �و �� ?�ی ,د�ت �� �ردم، ده 8ق ��ن ,���ت �دی و ,ون �رد�� �و��دی. 

  �دی.�� �#Y ,ود ���ول  و �ور ��ده و *رف �� �2ر �#;ت �ردم �2ر�� � زھر
 �و


#ت: �زد�7 �د و�� وز�ر  ،
رگ د�=ر Pر�ده از &ط�ر 
ر
�ن         
�� آ��� �7 وز�ر �ودی �را ھ�� ا����زات ره �� ,ود و او9دت ,وا���...؟ �رق  _

ت روز �� �رد� ��رھ� دا���؛ و+� ����7ت و �<�ر ����1، �و�رھ�، �و�رھ� و�

� ,�ک ����ن ��,�� و 1زت �;دادی از �رد�� �,د�ت ��دی... �ر�1س آ�رو و 

  �� 1زت ��,��.   ره  او�<�

  +رز�د. �� ���ل ا����د و 
#ت: وز�ر �� از �رس ��        
�� �� ر8م ���ن... �� زن و او9د دارم... او�<� ���ظرم �����ن... �� ?زای ا��1ل  _

��ن. ز�م  دا�م، �� ?زای ظ�م و ��م �ره، زن و او9دم �� �+� ��,وده د�د�م... 8
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��ف &��� داره، ��� �'�م +��ت ز��ن داره ... �7 د,�ر�م ده ھر د�ت ,ود �� ��

 ا�=�ت داره... ��ی را�ت د,�رک �و��م �� ����� �و��ه �ر از ��ی ��ش اس. 


رگ او+� 
#ت:           
او9دت �ده، از د�1ی �د �ردم  �� �� �و وھر��ز ���?� د�1ی �د �ردم اس.ای ھ��  _

  ,ور�م. �م و &ط;� &ط;� ��,�� ��رِ دَ  �� �ره �� ه... �وھم ���د �7 ��زی �����.�د

  وز�ر 2ر��د زد و 
#ت:        
_ 
8رص �ول، .. �� �� از ای �� �وده ������.� �� ����م...؟ درد و ر�% �زر
�ر�� د

وردم... ز��ن و ,��� �رد�� KPب �دم؛ و+� ده 8ق �رد�� ,�رد�� ر�?���دم... 

,��� درد و ر�% ���دم... زن و او9دم ھر �دا���ن �7 ����ف �ر��K دارن... ای 

��زه. ��  ��  �ب و روز �ره ر�% ����... Pم ھ�ی او�<� �ره ,ورد و ,��ر �� ،درد

  ر8م ���ن...! �ره �,ور�ن.


رگ �� �7 *دا 
#��د:��د           
_ � ���8!...��  روع... ھر �س ���د �7 �و�� از 
و�ت و ا��,وان �=�ره. �8


ر
�ن �� طرف او دو�د�د. او �� ����ن ھرا���ک �� �زد�7 �دن 
ر
�ن ��         

  زد: د�د و 2ر��د ��
ن.... رَ دَ  ,ورن... ا��<� �ره �� �?�ت ���ن...! �ره ��7 ���ن...! 
ر
<� �ره �� _

  �ره �?�ت ���ن.

 �وھر �� ا��ق ,واب آ�د و,ود را �� او ر����د. زن2ر��د  وز�ر از ��] وزن         

  �� وار,ط��� �ر��د:  
ر��2، ����ش داد و از ���� ھ�ی �وھر
,راب د�دی... ��د د2;� ( ,واب ) ,و  �� �ده...؟ �را ��ـ] ��ز��... ���8ً  _

��#
  ت، �� �,�� �� ��ت ,و ��و. 

�� د�د. زن از او  . او رق رق �� ز�ش��ده �ود����ن وز�ر از ��7 زدن �        

  �ر��د:
  ���...؟ 
پ �زن... �را �پ ھ���...؟  �� �د�ت...؟ �را ا�طو �� �� ��ل �� _
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#ت: وز�ر +���ش را �ورا��د؛ د�دا�<��ش را �� ھ�د�=ر ����د و          

ر
<� ����ن... ��� �ُ  _ ...�>
او��... ,ورن...  ت �و�ن... 
ر
<� ���ره ھم ��
ر

  ز��د ھ��ن. ... او�� د
�ش آ�د... اوه... او ,دا��...! �$�او�� 
رگ آ�د

او را ��ز ھم ��د ���ن داد و �� ?��ش  زن از �,��ن �وھر وار,ط� �د.        

  �����د. �� *ورت �وھر �� د��ش ��د ��ر Kر�� زد و 
#ت:
.. ��ر��� �ده. ا��<� او �رد�� �� ھوش ���. �ره �� �ده...؟ ا��?� 
ر
<� ����ن. _

  رو��� 
رو�<� ھ��ن.

  وز�ر &�ه &�ه ,�د�د و 
#ت:        
_  �� �
دروغ...! �و دروغ ��=�؛ ��ل �و، �� 
ر
<� �$� ز��د ھ��ن؛ �و د

�� �
 �ره ��  ھ���...؟ ھر�س ھ���، ��ش؛ �ره ��8م �=�؛ �رم ����� �ر�و؛ ا

  ,ورن.

 ��  را   
ر2ت. او د��ش ، &��ش را درد�8+ت �وھر �ر���ن �دهوز�ر از زن         

�� دھ��ز ر����د. او   ��2ر داد. زن �� ���ل از �,ت �ر,��ت و ,ود را &�ب �رد و

�� د�ت د�=ر &��ش   �� &دم ھ�ی +رزان در �8+� �� �� �7 د�ت از د�وار 
ر��2 �ود و

د��  �رد و �� آ��زی �� �2رد، �� آ��ز,��� �زد�7 �د. او ��  د�دن ز�� را ��

  �ذ�د، 
#ت: �ب را ��
�#ون �و. �ر �� �8�� آ�ده... �� �2رم ��� �� ��8ن...! �� �� ��8ن...! �� دا��ر � _

  او... ���... ����ت... �� ... 
�. وز�ر *��ب د�وا�� �ده...!

  وز�ر ا�ن را 
#ت و ��<وش �� روی ز��ن دھ��ز ا��2د. زن       

  ����ن                                                                               

                                                                      21  / ����� /1387  

  


