
[2.5., 08:16] Jamshid: ر�دی زاده�: 
%2ر'ور  �٨�ل 0#ل $/ #رم . ٣۴#" $&��#ت در�وا�ت داد�*�ن �و(د �#س ا#د #رای �$'د &وری %$� را #" ��ل ھوای ��وران 

�%د >" ھر��7" ;#: ا�ر'ن ا'ن روز در��وران 9$8 $/ %و'م و ا7#*" $6$وران &'روی  �۶٧$#ل روز ا3دام ��ل # /$ �ی ھ
� $/ %و&$ 8 *8$9&�$ � .دا&*ظ�$/ و #7�س %�;/ ھ

 
  %2ر'ور8

  %2ر'ور8ھ&وز �'</ $�&ده #" 
  در د7م ز�2$�ی >2&" �ر #�ز $/ >&&د .��طرات ان روزھ� >" ھ$'%" #� $ن ا�ت

%2ر'ور . $�دران &و'د ازادی $/ دھ&د $/ Aو'&د 0رار ا�ت 3@و 3$و$/ #دھ&د وھ$" ز&دا&/ ھ�ی �'��/  8ھ&وز �'</ $�&ده #" 
�ز �واھد %د را ازاد >&&د . دار&د Bرو&ده ھ� ر# �ا ز'ر ورو $/ >&&د #" زودی �#ر ھ�ی �وش �واھد ر�'د #" زودی درھ$" ز&دا&2
2�ی ازادی %D@*" $/ %و&د>A و.  

�%'ده %ودB ر� . ھ&وز زود ا�ت اب �رد #ر روی ا'ن ا*ش ا$'د و ا&*ظ
0�ت  ھ&وز *" دل $�دران ز&دا&/ ھ� ا$'د �و �و $'ز&د #� ھم FB FB $/ >&&د $/ *ر�&د *ر�%�نG$7ور&د .$$&وع ا�را #ر ز#�ن #'

2� واژه ای ا�ت >" دھ�ن #" دھ�ن $/ Jر�د و��'" %و$ش را #ر �ر ��&" ھ�ی ز&دا&/ ھ� اDI&ده #ود *ر�/ $2'ب ھ$راه #� >ور &*
 . �و'/ از ا$'د

0�ت >ردن *رI&دی ا�ت #رای ازادی .......*&2� د7�و%/.....#" را�*/ #ر زG$7د $$&وع ا'%��ن اوردن #MN/ واژه ھ� &Lران &##
 . 9رات $/ �واھد

&" ھ&وز زود ا�ت #Lذار'د د7�وش #�%&د $�ت %�ن >&'د #/ ھو%%�ن >&'د ا$� دل �و%/ ا'ن J&د روزه را از ا&2� &L'ر'د #Lذار'د 
�ن راز و &'�ز >&&د #Lذار'د ان ھ� را ز&ده *;ور >&&د ھ&وز >" J'زی &%ده #" زود%'�ی ازاد �واھ&د در 3�7م #/ �#ری #� #J" ھ

 . %د
�ه ھ� #" اIق �'ره $/ %ود ا'ن �وال $Qل $�رھ@ت �ر در ذھن ھ� J&#ره زده >" J" �واھد %د #/ �#ری *� >/؟؟؟L& م >م<....... 

�ه #ردم .او A@*" ھر دو د�*رت در 9�ی �و#/ ھ�*&د د%7�ن رو%ن ا�ت #" &B ر'L7�I "# ل��دری $/ A@ت $ن از Iرط ا�*';$
و%/ �واھد ر�'د #<" �#ر ا$د �#ری در راه ا�ت .$�در د'Lری $/ A@ت �واب د'دم *�م $رS/ را %�D*" ام زودی �#ر ھ�ی �

و درو&ش ��7/ #ود #" او A@*م *�م $رغ *N#'رش ز&دان ا�ت >" ��7/ $'%ود &Lران &#�ش #" زودی ز&دا&/ ھ� ازاد �واھ&د %د 
�7/ $'%و&د� � . وز&دان ھ

�ن �واب د'ده ا;Uر #� �Bر %2'د او #� ھم در  ھ&وز %2ر'ور &%ده #ود >" 3ز'ز% "'��در &�ز&'ن ا;Uر #" $ن A@ت >" زن ھ$�$
/&N' ت@L'$ . ھ�*&د /Aغ #زر�# ..... 

� �وا�*" �#ر �و%/ #دھد �*$� ا;Uر ازاد $'%ود از طرف %2'د >" �#ر #د &$'ر�د . و7/ $*� "'�#" او A@*م �Bر %2'د ��&م ھ$�
'J ر�L&ت ا�م *" د7ش $/ �و*@A ت &$/ دھ&د ؟ #" او�0G$ راJ ت@A /$ م %ده #ود >" 0رارش را ر#وده #ود.3ز'ز�زی #" او ا27

��م W7ن ،ا#وا�� ز&دا&'�ن �'��/ #Y &وع *Nز'ر '� #" ز#�ن $� %D&9" ا�ت ز$�ن %�ه ھم #ود '�دت ھ�ت ا��# �ا'ن &وع #ر�ورد ھ
A /$ 3ز'ز �0�ت $$&وع $'%د&د ا$G$ �@ت *و ا'ن ز&دان رو #� ز&دان ز$�ن %�ه 'D'$ /D&/ ؟ &" ا'ن 9ور &'�ت ز&دان #ود&د #�رھ

 . ا'ن #�ر طور د'Lر'�ت
�'/ ھ� وا ی ...وایMدر ر��در ر'��/ >" دو �Bرش در ز&دان #ود&د دم در ز&دان را ول &$/ >رد $$ .... 

 . ا$� ھ&وز زود ا�ت
�� :#; "N$9 ت >" ھر���ران $/ >رد&د .ا3دا$/ ھ�ی ��ل %;ت #�%/ ��وران ھ&وز در *'ول 0درت ��ل %;*/ ھ#>A ش را<

�ل ھ� &#ود . $�در ھ� �#ر ھ�ی �ود را #� ھم �0$ت $/ >رد&د و ا7#*" در A'ری و 9�رو &�از ��وران را ا#�د >رده #ود&د . ھ&وز >
0�ت ھ� ی ;#: N$9" #ودG$ ا'ن Y$& ���دار ھB �9&9�ل # . 

�%'ده %د ا'ران ا*ش AرIت .��وران $'�و�ت .��ک  %2ر'ور %د�8�>/ از ز&دان #'رون ا$د . B ی ا$'د��>/ روی %N<" ھB اب .
�ره B ی�2�ی �و&'ن ، ��3ت ھ�ی %�D*" ، >@ش ھ��ھ� #" Bرواز درا$د&د .%2ر'ور �و&'ن ر�'د. %2ر'ور ��ک ھ� ،%2ر'ور #7

�ره ،�ط ھ�ی %Gق �ون ا7ود روی ز'ر B'راھن ھ�ی �@'د و ھ$راه #� J&د �طو;'ت &B لB �2� %د&د *&2<�� ،��ک ھ� ، "$�
 /&�ار*#�ط/ #'ن $�دران و #J" ھ� .N$9" اول %2ر'ور #ود >" $�در ر'��/ #رای 'D/ از �Bرا&ش >" �#رش را اورده #ود&د $2$
�� �ک AرIت ھ$" را از �ر ��ک #" ��&" اش د3وت >رد .Iر'ده و زھرا #رای AرI*ن ��ک رI*" #ود&د .%'ون >&�ن #رA%*&د #� دو*
ا$د&د N9@ر را ھم ا3دام >رد&د .Iر'ده $�&ده #ود #� دو #ردر ا3دا$/ %وھر ا3دا$/ #رادر %وھر ا3دا$/ . Aو'� �@ره ھم ر&] و 

 .رو'ش را #��ت
�ل ھ� $Qل $�ھ/ در $�ھ/ *�#" 9<ز و و7ز $/ 8&��ل ھ� Bر %د . $�دران روی ��ک >&�%2ر'ور ر�'ده #ود . ��وران ا#�د%د >

 . ز�$/ #" �ود $/ J /B'د&د ،#" &ظر $/ ر�'د روی ز$'ن و ھوا $N<ق #ود&د>رد&د .$Qل $�ر 
�'/ ھ� در راه ��&" و Mدر ر��در ا;Uر $�#وب Iوت >رده $$ ��ل از ان *�ر'\ $/ Aذرد ،3ز'ز &�ز&'ن $� /� "# Y'زد&

�وران #زرگ ��وران *;�دف >رد و Iوت >رد $�در ھ�ی د'Lر ��ک ��وران را *#د'ل #" ا''&" دق >رد&د رو#ر�، ��*ور ھ*D'وی د
��ران %د 3%ق ا#�د %د ،��وران ��ل %;*/ ھ� و %;ت و ھ@*/ ھ#>A د% .  

�ه $�$ور ھ�ی ر&] و وار&] از >G&*ری ھ� و#7�س %�;/ L&^وران %د 9و��^�ره #ر &*�I*&د درش را #�*&د ،9وش داد&د .�#
%� /D7ی ا��>ش را %�م زد&د #" *و#ره >%'د&د در�ت ھ�، ��رک در�ت >&&د ،#&ر ھ�ی G0#/ &;ب ھB GQ$ "< د&*%�D'ده >

�وران� � >رد&د ،*2د'د >رد&د ،*2Nد AرI*&د ز&دان >رد&د ھر >�ری >" $/ *وا&�*&د ا&9�م داد&د *
[2.5., 08:16] Jamshid:  ر'\ ر0م��ر �ودش را >رده #ود . *< ��'داری $�دران و ��&واده ھB و$ت و�W$ �را ��$وش >&&د ا$

�ن .�$#ل ازادی �واھ�ن . #&�ی رI'8 ازادی در #را#ر �وW%��ه 3Aد�N'$ وران %د�رد . اوازه ��وران در �ر *��ر 29�ن J'B'د .�
�ن وL7رد Aردی #ر 2Jره اش &�واھد &%�ت .��وران L� 3و 3و ی ��ر'\ B'و�*" و#* "# ��*ورھ� و G9دان �ون ا%�م . ا'ن #&*D'د

 . زادی ھ�ت ��وران ھم �واھد $�&دز&ده و 9�و'د ا�ت و *� Iر'�د ا



�ط$" �ر�دی زادهI 
 


