
 ��ک �و��
ای از ھ��ن ��ک %رار  ر"!�د. ا��  #رار ر"!�د و در  و�� ھ�ی �� ھ� و د�ت آ��ن �� �س از ز�ز�� در وطن ���د�د، �را��م �ر دوش

  .ھ�ی �را��دۀ ��وراء �*�ر ��!�د و ر"!�د، ���ده  ورھ��� �ر���ده در ��ک» د�دان ��م �ر 'ر ��!�«از آ��ن �� �� ز�ر 
��ره �وده و  ا�د، ا34ب �� دو�ت و د�!'�ه ھ�2 د�!� از �� ردان ���� �� �س از ا�#1ب در ا�ران در ذ�!�در !د"�ن و !���. ��-ر آن 

ھ� �را���� آرام �ذ�ر"!�، �� �� د���ت و ����7ت دو�ت و د�!'�ه، �ر���6 ������ری از ���ر  ��ر �� د�ت و دل ��ران و ���واده
راب در د��ر ���ت آ���ی �ودش ���ت ���د. ا���:�ل ��ھرودی در �;�ت ا�ت. �;  �و واری �� ���ر ا:!راض ��*رف �ده

و��طت، �� �را��ن  ا�وان، ��» �� �دد :�ق از  ور ��رو�ت �واھم ���د.«زھرای !;ران ��ک �د و �راھ�� �ر آن ���� ���د: 
اده ط�ھر. �?رت ر*����، �� !ر، �ر �ر و دوش، ر"ت �� ا���ز ��ز �ت و در ��ک "ردو�� �7ت. ���3و، �� :ز!� ھر<� !��م

و �� ��'�د ا�� �-�ت �ورد« 7!� �ود: '�آ�-� �ر  ورش <��ن ��و���د.  ، در ر�ت آر��د ��»�ر  ور �ن ��و���د �@ 
و"��� ���ون �و���د �ن ا�ران، از �رد�� �� :�ری دو��دوش آ��ن �روده �ود %در د�د و در �#�رۀ  ����ن �;�;���، �ر4م ��

در !;ران �� ��ک ��رده �د. ��ک ��ک "ر�دون ���ری در �;�ت زھرای !;ران ا�ت. �زار ��ژن ��1 و اش  ���واد �
��و<;ر آ!�� را �� ». ھ�ی ھ��� ھ��� ھ��� ھ� ھ� ھ�ی ھ��� ��!�ری ��!�ری ��!�ری...«ھو��B ا�را�� ��ز. �*�د ��!�ری �� 

و���ن  ��م و ��ژن ا�;� در �-وت، در  وری ��» ی د�'ر �رو�د. روم !� ���� �ن ��«�و�;ر ��ز ردا�د�د و �ر ��'ش �و�!�د: 
 .ھ� : د"ن �را��ب آ��د �7ت؛ <���-� �ود �وا�!� �ود در �رزن

 
�� <�م ��را�� �� از ��ک �وروی �ر �را�6 �زر  �واھد. �'�ه �� �� ا�د، دل �� ا�� �'�ه ��  ور آ��ن �� دور از ا�ران در ��ک

آ�و�ت، �'�ه �� �ر���!ن 4��ر �و��دی و ا"�رد � در ھر ���!ن و ا��!�دن و  7!ن و �وا�دن  ��د ��دو�!� �ده �ود و ھ�<��ن ا
و �'�دن ��در�ور و �'�ه �� د رد��� ھردِم ��م �� ا��د و �دا�ت �� ���-����� در ھر �1م و !-�ن �و��. ا��;� ھ�� دل 

 وری آرام و �*!رم در و�ن �� ��م ���د ���وش ��را�� �ر ��B  �واھد  ذر از  ورھ�ی آ��ن: �واھد و ��ش از ا��;� دل �� ��
آ�3س و  وود �س �واھد  ذر از  ور�!�ن و�ت ���ه آن ا�ت و ز�ر آن �روار �روار *�رت ا�ران ��ک. و ��ش از ا��;� دل ��

!وان  ام دل، �� �دام <�م ��و *�E د�'ر �� �د» ��رده در ا�ن ��ک !� آزادی ا�ران.«�وا�دن �ط� �� �ر ��B ��در�ور �و�!�: 
در�!� را در ��دن �� ��طر دا�ت �� از ����!ر �و�� رو��ده ا�ت؟ در�!� �� �زان �واھد �رد و �;�ر. �رف �ر آن �واھد 

   .���ت و �ر�ده. �رگ از آن �واھد ر��ت، ���� �واھد داد و �-و"�. در�!� �� ر��� در رگ ��ت ��:ری ا�را�� دارد
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