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  ��ط�ات 
� از "ر�� ھ�ی 
	�س"

����� � ��� �)�� �ه %��ب "ر�� ھ�ی 
	�س" ��ری %$ �#�دت آ! ��� و دو�

�7دی �)د. در آن ھ 5�م 3 � ���� از 2.� ���1 0/�.�ن  �2006�ل � !�، �*(�

$�آ�;� را « 2 )ان��  او را  د
)%�ا�� ��ای ا:9�����ن 
� 80!1 %$ روزی �)!
 ُ
 223%$ @/?�ت �$ !)�در��:1 �.)دم. در ا��  ،»�دم%<� � و 
� در 
�گ آ�;� 

و ا���)ان  
��Bای B���5از، در �� 
� ��0د%��ب "ر�� ھ�ی 
	�س" را  229ت� 
C?� از  �ت�)ز D*E ن آ 19ا�2ام�

�دم زت� از اF2�ی ��ز G�� ن ادی��ا:9���

 (�
  .آن �)ده ا�1%$ �)د !�ھ� �)د �$ �5�رش در آورده را (��

 ��Eرا ��ز آن و $��	
د��5 ��ا�� ت)ان �)ا��ن ، از �)ا��ن IJ �K� � 3 ،%�دم
� ��در ا��وه  ، ا
� در ��2 ز
�ن �.� ت)ا���� آن را �$ ز
�� ��L �85ارم..�����<

ا در . �)د رM��B�ھ� �Pق !�م و �Eرت � GN از 
?��*$ ز
�ن و 
M�ن ت;� !�

� د��م ���QRJ �. ;B ون !�ن آ�;� !;�ا@? $ �)ا��ن ��م  .ز��ان��� $ ?@ ،

�$ !�ن  !�ن ت����ران �$ �)ی J)��5)ن، !�ن ر:�� @? $از �R)ل ھ�ی ز��ان،
���ن �M�J ھ�ی ��ز��� و�UR،  د
)%�ات�T د�7B 1دان LSبRP ن آ�)د :�و(� 

��<� از آری، . �� 3<� �� 
� د��م را، و �$ ز�� ��ک !�ن !�ن را، ھ.$ !�ن
�S ت��� B ���.% �
 �J �J T� $� T� ر را��د ��ھ�ی ���*� ا D0 $% م��د �
را 

 �د.
� �W �):�ن �� رS.تد�1  �$ و �د%

$

)ھ�ی !�ت 
� ��0د درد  ��Y�ن XRE ھ� ا���ن �� ،�� �)ا��ن ا�� �)0 � ،
��� �

� !)د. ی� و �)ن از B G��.>3�را���G را�1   

��ل  14 در �Sودت� Z�S  ا:9�����ن���1 0/�.�ن د
)%�ا�� ��ای آP�ز �<�ات از 
3 ��� ھLار 
	��$ و L0ارش را در��:1 و �<� %�ده ام ��G از % )ن 
� 80رد و ت� 
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3 �� تM�ن دھ �ه �*)ده  ا�0 @�دE��$ �5)�� ت� Z�S ھ�] L0ارش و 
	��$ ای ��ا�� و

  �ا 3 �� ت?1 ت�\�� �Eار ��اده ا�1.ا�1 و 


� ت�ب از دا���ن �P ا�L�5ی را %$ ����ری  آن��R ! ��ن %� �)د 
�� � د��ن. 
 ت)�_ دژ��.�ن او �)د ! ���G را ��ارد، راوی �� ذره ذره وB)دش ز���$ ا�1.

��ی J)��5)ن ��ده !�ه و �� �S)�3 ��� ��ر ت� 3
 T� �ت(�دف ز��ه $ دار و ت X
ر����ن �J�م �D�� T از !;�ا 0)�� ��زی روز0�ر 3 �ن �)ده ا�1 %$  .��0<�$ ا�1

�$ او �85ارد. �ز
�� را �� !��$ ھ�ی ر�N)ر و !��M ����ن ھ�ی آزاده او ا�
�
ر��:�$ و �� آن آ0�ھ��$ ���)رد د��)�� را  )��L� 1رگ اشaرھ�و L2�L ا�� 

%�ده ا�1. او �� وB)د د����� از ر�� و ا��;�ب درو�� ��ای آ�M$ روا�1 \	$ و 
�>?
% �، د��ان روی �5B آ� �0�ن ت	��� ز
� � �$  ت�ر��� از آن @?�ای 

ا
� ز��ن S�ل او 
�  80ا!�$ ا�1 و ا�S���ت !�(� اش را 
;�ر زده ا�1.
:��(0  


�ا ا�� %��$ �)ن ا�1 «  

�ا ا�� ���P ا!T ا�1   

  3 �� آ��ن 
��5��ش!
  »3 �� آ��ن 
 )!��ش!

  (��در ��در J)ر)

ا�0 ����ری از ھ.�اھ�ن و ر:�U ھ�ی �$ B�ن ��ا��ش �T ��ر !;�� !�ه � ���ا��، 
ره در ذره ذا�1 و ا��، او ھ� دم !;�� ا�1 و ھLار ��ر 
Lه تfR !;�دت را 3<��ه 


?M)م �$ آن «. او تfR ا���<��$ 
� 0)��:�)گ آ�;� آب !�ه ا�1  �
ز���0 

� �)ردی ا�� ت)ت$ ھ�ی د�� را �	.ر�0گ �)��)ا %$ ���)!�� �)د $.	� $  �
و 


� د��م G�295(ص » ھ�دم !;��ا�$ �$ �)(  

 M! او �$ ت ;� ده ��ل$N .�B را �� �� ا:�ازی و  �ھ�ی �Sاری و رو���J �

 $MR� ،ن �#�ی  در80را��(

��ب 
� !)د: او ��L ��ن �J�م !;�ا ا�1 �%$ ر�آز�%

� �)��� ت� 
ی را 80رآر
���5ا و از �)د �رزان *
	�و
D�� � 3 1 از 
رو��اد 
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� �)���  در�h�ر را ���
)ز��. از ر�� و د��D ھ�ی آ� �ه از آن درس 
	�و
1 و ا

	�س ا�1، درد و ر�ا
� از درد و ر��N %$ ��ا GN� �%را آ0�ھ��$ و $ او آن 


E G*)ل %�ده ا�1. او از R�S$ و ����i د!.� 2�!	��$ �$ ��ط� ��ز
�� و 
�د

� �)���، د!. � %$ �� ھLاT� ، ،!�)ه ر و��0�ه �� ت;� ،$N M! ر  0�ه �� 0�ه�>:

ھ�ی روا��، و 0�ه ھ� �$ �*�س P.�)ار و دو�1، �� :����دن B)ا��I در �R)ل 

� �)رد !1�Mز�)���$ . 
� �)اھ� از او ا2��اف ���5د ا
� ..ز��ان.  

 �� USG او 
� !)د در ھ�] B�ی از %���و �� ا�(�:� %$ در �� ت.�م ظ�R، �� �2ا�
�>� ����M3(% ان(ه را �.� ت�	ا %�د�$ ای از 2��J ف را�)ا� L0از د�1 . او ھ�

��ام �.� دھ�. Sا $� k3 G* B او �$ ت ;� از ت.�م ز��ا���ن�و از  � % �
�د 
:�ا%��)ن و :�ا%��)ن ��زی ��Lار ا�1 و ھ.$ را 3)ن اF2�ی �0وه �)دش 

�)� �
 (�
� ��، $MR� ��5 ا���از د �M�� ��ت� T3(% در آن روزھ�ی L�� ن را�>
���G ا!�رت� دارد �$ ���M ای  234د!)ار :�ا
)ش �.� % �. M�� 3$ در @/?$ %

�� �R)ک �)ب S دارد و �
���ر در US وی روا .MS �
%$ �LS (F2 Tب ا�7
 L�� را UR� Tات��%(
و در �)ر ��د �)د 
� ��د��ه �.� ��0د، ز��ا���ن LSب د

  دا��.

�.)�$ ا�1. ز��ن !�)ا و �� تlRM او %$ در B;1  ��3 � %�ر او �$ ��ور 
� از
 1	�	S D):7� �RNن �)د!�(�1 ت���;
3 �ن �$  ا�1، �)�� �ه �� ���1 و 


� ز�� %$ ا �)ا� �ه دل i 30T� � �.� 1:�0 1ب را در د���� �$ ت)ا� ��ر %
  .ارد5�8 را �$ ز
�� آن آ����

 ت�% )ن ا��<�ر ��:�$ و  $%
N.)2$ ھ�ی د��5 ��ط�ات �ری از ���7ف ���

�ن ��زی %  �، آ �.)ده ت7ش�ن �)�� �0�;E �ا�� تEی رھ�و�  X��P 0.�ن $� $%

از ت�Fع  ،
�ت ھ� G�J از ز��ا�� !�ن د�) 
 �1 را راھ� دار�.)ت ����$ ا�1
UK ��
�$ « %$ �$ J�ھ�ی ���$ اش 
� ا:�� و 
� (0���P :ه �.� !)د  ��� ا%�ام 

داری ھ�L�3ی %$ ا�.�ن  $� ���
 ��E ت) ره$  �Sن. ر�

�ه G�J ر:	��� �<� ،(%

� ،(M� U!T ..ه(! $
. از ))110ص » L�3ی � $% (5�T �� � �.��ی ��ه 

� 0<1، �$ آ���J"  $Mوزی 0)!1 �� !.<��"  او :	_ 
� ت)ان �$:?)ای %7م (
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�3��ن د2�وی رو! /�Mا�$ �$ ت.�!� �<�1. (J �5ی را در�د د���J X9*P IM2��
�$ ت�Mار آن S��1 ھ�ی روا�� ��!� از ���)رد�0 و ا�KYاب را %$ ��ای ھ� 

 �
 $M�� 3 .� % �
 1��MS L�� رد �)د(
ا���ن د��5 رخ 
� دھ�، در 

� !� �$ ھ.�ن ا��ازه «�)���: ��>�� ��C:�?
ھ� �Eر ��1 ��0ی و 2��ب 


��:1 و ..  Z�� �*RE ن���Y5�د L�3 $� $Mاز آ� ��
�گ �)د �ی :��< $� � % �M
او 
�� � ھ� ا���ن @�دق د��5 در��S ر!�دت و ، )155ص » ( 
� ا���<��م


�در ، از �P دورB��*�زی،  �P رغ ���1 و :�ز�� نز یاز�:.  

��
راه �J.)ده ، ت� !*;� «%$  را » ا!P�� T*�ن ��J ر�N)ر«ا��  وارم %$ در J���ن ا
  (��در ��در J)ر) ».3 �� آ��ن 
��5�� «دا������ا�� 
W �ار�� و  »�?� ���ار �)ده

�$ �?)ی %)!��ه LSب د
)%�ات�UR� T %$ ھ��T  در ازدS�م ��ط�ه �)���ن
ا�1 �$ ت)�B$ ا�� ��)ن S�%.�1 و �� آن ر%� ����1 و ا��p)�)ژی �0وه 
��)ط$ 

اش ��Wدازد، ���� رھ�و در "ر�N;�ی 
	�س" ��80!1 و�Bان د�1 ��)رده 
�� را �$ ت�RN در آورده ا�LB $% 1 آزادی و !�ا:1 ا����� �)ا�1 د��5ی R


   ��ا!�$ ا�1. 
 

 


