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 به نام آزادی و برابری

 زًذاى اٍیي 5اتاق  2سالي  ۴ای از اًذرزگاُ ُ پار ٍرق

 هْذی سلیوی

 

وِ اطرافن طَفاًی از حوَاد    فك بِ خریذ یه دفتر ٍ خَدوار ضذم. ٍ ایي اتفاق برای هيهَ 5/5/99باالخرُ 

 اًگیس است. ضایذ ایوي دفتور   داًیذ چمذر ّیجاى ًویپیچذ،  ی سیاُ از ولوات در سرم هیباددّذ ٍ گرد رخ هی

هوار  هرا از تىرار بیوارگًَِ ولوات در رٌّن بِ خاطر ّراس از فراهَضی ًجات دّذ. ولواتی وِ ّر رٍز حیي آ

وٌن. تاوٌَى هثل  فِ هیِ خطَط هَازی باالی سرم اضاوٌن ٍ چَب خطی را ب گرفتي ضباًِ در رٌّن هرٍر هی

ّاین را ًیوس تٌْوا از زیور     حتا زًذاًباى هيولیذ دیذُ بَد،  را تٌْا یه بار از سَراخهساح وافىا وِ رئیس لصر 

ِ   دیذم.  ّن لایوىی ٍ در یه ًگاُ دزدی هی بٌذ هطىی آى چطن اش در  ٍ حال وِ هثل هساح وافىوا ووِ ًاهو

ضاى بىوٌن   اّیای در همابل  اتْاهات ٍ ى آًىِ بِ بازپرسی برٍم ٍ دفاعیِبذٍصٌذٍق آى پیرهرد گن ضذُ بَد، 

ىوِ  ه تّوایی ووِ هثول یو     م فمط با ایي دفتر حرف بسًن. حورف بِ ایي لرًطیٌِ هٌتمل ضذم ٍ حال لصذ دار

ضوایذ تٌْوا ایوي     تَاى لی وورد.  تَاى لَرت داد ٍ ًِ هی استخَاًی وِ ًِ هی اًذ. استخَاى در گلَین گیر وردُ

چیسّایی ووِ   .ّا درًٍن تلٌبار ًطَد د تا حرفاستخَاى تیس وِ راُ گلَین را بِ زحوت باز ًگِ داضتِ باعث ضَ

ٌ   .ضَد ًطیي هی وٌذ ٍ تِ الیِ بِ الیِ ّر رٍز در رٌّن رسَب هی ِ  ٍ البویی رٍزهرگوی ای گواُ گوطواى    جوا گو

در اًفورادی ٍ   آزارد. رٍزّایی وِ پویص از ایوي   طرم را هیخاایي وِ چٌیي رٍزّایی را فراهَش وٌن وٌن.  هی

ِ  ام با خَدم هرٍر هیاٍیي هذ 209بازداضتگاُ  ِ    وردم وِ هبادا دچار پرش حافظو یوه   ی ضوَم ٍ رًوز زیسوت

فرٍیذ را درن ووردم ووِ ابوذا      عویما حرفّا وِ ًَضتار براین ًاهوىي بَد  ٍلت ىآ زًذاًی را فراهَش وٌن.

ّوای   افظوِ. حوال ایوي دفتور ضواهل رٍزًَضوت      ًَضتار راّی بَدُ است بورای رّوایی از فراهَضوی ٍ  بوت ح    

 یوه خَاّوذ بوَد.    مّای پیچ در پیچ  رّوي ّوررٍز رًجوَرتر    ی هي ٍ ّیاَّّای پیچیذُ در الیِ ًگاراًِ ٍلایع

چَب خط رٍی دیَار  درّای آٌّی بیرٍى ببرم. ّر یيًَضتار بالیٌی تا جسن ٍ رٍاًن را بتَاًن سالن از پطت ا

 سویحن را باالخرُ  چرا وِ .ّستن ًَضتي تاب ٍ بی .بیٌن هیضاى  وٌن اًبَّی از تصاٍیر را پطت را وِ ًگاُ هی

ِ سویهتی بوِ همصوذ    بٌذ تاریوه را بو   ایي تصاٍیر هبَْت از پطت چطن حتی بتَاًناگر  ٍام  در دست گرفتِ

ِ   ضایذ تَاًستن رٍزی ایي رسَبات الی آزادی فرابرساًن، تراضوی بىوٌن ٍ آى    ِ بِ الیِ را بِ وووه ًَضوتار الیو
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ضوَد بازیوابن. بوِ فرداّوا      از را وِ تواهیت رّي هورا ضواهل هوی   پی ی وَچه بالی هاًذُ هثل هغس یه ّستِ

وٌوذ...   ضورایط ًااهیذوٌٌوذُ اهیوذٍارم ًووی     وِ ّیچ چیسی بِ اًذازُ ام گرفتِاهیذٍارم, چرا وِ از هاروس یاد 

ٍ   هاهَر بِ اتاله وَچه زیرضیرٍاًی 9بَد وِ با ّجَم  صبح 9ساعت المصِ درست   ام از خَاب بیوذار ضوذم 

 ی پیچ در پیچ گرفتار آهذم....در برزخ
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