
���� را !�  ��١٧دا�م �دا�� از ��� ز��ن �رز��م �رات �ردد �� ���� د��راش �ر���دن �ر �" �ودک ھ��ر ".......
د� .د�ت �وھرش در ��!�ن ھ�ی اھواز !!

 . و�& �ن ��د !�ر !� د%ت �$�ه �ردم
 .د,�ه �� �� ���+� را �*�ر �& دا�د�د )(م ھ�ی ���& ا)��دم �� و�ل �& ا��د و در !را!ر دا

  !(� �ن ھم �*�رم
  ���م روا����س ��� ھم �*�ری

 ���م ���+� ���س ��� ھم �*�ری
 ���م ط(!� ��� ھم �*�ری

�ده ��� ھم �*�ری ���م��� 
 ���م و�ل ��� ھم �*�ری

 از�دا�� از ��0ل ھ�ی ز��ن �دا& !ر���ت؟
د از آن �وی آب ھ� از د��ر �رز�ن �ن د)�ع ��د؟آ�*در �0وت �ردم �� �دا)2 �*وق ز��ن �! 

�6م�� �� ..... 
 ...آری �� ���6م

 .ز���& �� ر���� دار�د و �0وت �رده ا�د
 .ز���& �� ��7و�ت دار�د و �0وت �رده ا�د

ر دھم؟ %��ون �رد��9را�� را ��& �وا�م �8
 .%ط+� !��ی :در و ��در آن د��ر !ودم %��ون �& ����م

 .ھ���طور �� و%�& �در�� در �ور ��ن )رز�د��ن :دا ��د، �در�� ����م
 ����0 ���ل �& ��د ؛ !راش �6م ��ت آ��� در د�ت آن �وان !�ت !ر,و%�& ���ور ز��ن ر7س ��6ور �� )رز�دش در آ�ر

� �وپ � ......�& �ر�د �ر � ا���ن ا�ت 
 ! را��& ���ور ا�ور !��وان

 �وھ�ش :دا !ود.....!� ��� !ر��ورد؟
 .ا�? �وھرش از �وھ�ش ,ر)�� !ود و !� ا)���ر �& �ر���د

 �رد �� �رد؟
 ..��7ول ���رم �� ��7ول �$�رش ��ب در�& ھ��&

 ا��زه دارم !$وم
 ����ل ان ���!�6 ��ت؟

 .���ب ��6رت ھ�ی ز�د,& ھ@ ��6ر�& !� ان د��ر ���و�ت
� .�و�ت �� ا,ر �& دا��ت در �*�!ل ��)ر���& ز�ش !� %��ون �را�+� �& �ردو !� آن :�ر ھم �

ر دھد؟ �& �& �واھد %��ون را �ط�!ق ��0?ت ���+� �8
 ���ب اد!�ت �طور؟

�*��� در اد!�ت ���A ن دا�����6ی �م ��ت ز!��ر
�*& را !� د��ر و :�ر �ر ز��A ود ا,ر�ن �ن ���وزد :س �� )�ده ای از درس ���ب اد!��& �� در �دارس �درس �& 

 اد!�ت؟
�*& �واھ�د دا�ت؟�A & از�0رده ا�د ، �� در� &*��A ،ود� ��در و ��دری : � و آ

�ق ان ھ�� ��Bور !ود �داو�د در و�ود ا���ن !� ود+� �& ��6د؟Aا,ر �� 
� !� د�ت �ن !ود ���� ھ��B ای دو ��Aت درس ز���& �� �+(م د!ر���ن !ودم �ر �?س �& ,�Bم ا,ر !ر���� رزی ���ف ���!6

�*& !را��ن �& ,ذا��م و ,���� ھ�& از اد!�ت )�ر�& را !را��ن !�ز,و �& �ردم�A. 
�� �ودک ھ��ری و �ز ازدواج ھ�ی !��� و ���& ���� ای �ز ���ت از � طرف و � دو طرف ��واھد دا�ت�� . 

 .��ل :ش را ا�را ��د ۴٠در د�ت زن و �رد ا�روز�ت ��� ��واھد �وا��ت %وا�ن !� رو0ردھ�ی ���+� و ا����0ت �ددی 
  ��7و�ن ���رم.......

 %��و�$ذاران ���رم
 .�� �& !� :�ک �ردن �ورت ��7(� �& �واھد !:�دارد ��7(� ای و�ود �دارد

�ود &� H  و%�& ��د ھ��ری �!(
 �& �& دھد����ده ���رم �� !رای ��د �ودرو طرح دو)ور

 �را طرح دو)ور�& �دادد !رای ا��0 ھ@ �ردی �ق �دارد �ر ز�ش را ,وش �� ,وش !!رد و !� ا)���ر در ��!�ن ھ� !�ر���د؟
 ��& !� ز��ت ���Bده؟

 :ول ز�د �طور؟
 ر���� �(& �را :(س را دAوت �0رد؟

 %��و�$ذار را دAوت �0رد؟
J !دھدKد و �و�ون %7�K& �� !�رھ� در �ورد ��د �ودرو در ���ی �(& ��Kر �د؛ !�  ر7س ��

�ده ���رم��� 
��� و�ل آن د��ر ھم !ودی. 

��� �� )ر�ودد 
�د�! ��� �رد ���ز ا�ت �+دد زو��ت دا



 �ظر آن د��ر را ھم :ر�دی؟
 ا�? آن د��ر �ق ا����ب ھم دا�ت؟

 �رد �� ا,ر دا�ت )رار ��&
 و �را !� �ر�� )رار ��د؟

�ده اش �!ودی؟��� ��� �$ر 
 �را ���د �ر)ش را !� ���ی ����ده !$ود؟

�ق ، ���ت را �دارد ���١٣�ده ���رم �� %��ون ��وب �& ��& د��ر A ،& از ز�د,&، و)�داری، �+6د�در @ .���� ھ
 ...�ن �� ��(($ر ھ��م و �� روا����س و �� ���+� ���س....

 ا�� ��0ل ا���& �� در دو �� ���B6 ا�ت
ر �& ��د8� &��0& %وا��& ا�ت �� ��و�� در �وزه ���واده و ز��ن، 9ک :  

& ��ل �دد �& �ورد و �� آ�رت� و د$ری ��ب در�& ���ت �� �� !� درد ز�د,& د�
  �������B درد !��ر ا�ت

 �و ���6 �& �وا�م !� � ��(� �����م را ���م ��م �
: 

 ,وش ا,ر ,وش �و و ���� ا,ر ���� �ن
 �9رم آ��� !� ��& �ر�د )ر�د ا�ت

__________ 
در ا�Aراض !� ان وا%+� 9ا%ل !رای آن �� )ردا دا��$ر :�ر و د��ر �ود��ن ��ود از ز��ن ���ب %(م �& �واھم دو �ط& 

 !�و��د و ر���� ای ���د
م��!� &+د د$ر ��ھد ��ن و%��� 

_________________ 
 Aذرا در���ن

 %زون �٧٨رد)�ر ا���د ر��& 
 
 


