ارد•/t7S}2ه  ،١۱٣۳٧۷۴ا@Fuآ/1د

7O‘1وv}x

,#رگدا %-زادروز د;(.1 (2&1 *$8

"$0:ر *7وا*/ 53و *4در
د/|7Nی L1رگ €xاز J•Rرا€y| .ز •/دآوری آن د•Fار|Jt /ا ~1

د•Fها ،Fxآن '/1ی  Fyq1و آن

/|vSƒی FVt ztق را

ˆ}/S‰ن|/

 Fx/Sˆ•tو JNم را از  •ŒFyp/1و €Rر /5
د7Nا •x/Si

رگر vŒرا ~1
/N•tزد ،
~uSƒی €$$CرF1 F‘Rل 

Ji•tازد.

€R•tم .از او /5 &jŒر•˜ را ورق زدن اFVt .7Nق آ/6iب
J]lهJ]lه آب 

،v•€Œ•t
•tا ،vS•Fxاز او 
و ~1 •6lاو 
=~dt/ی ز• ~]qNJو

Jiا€tشFRهی /5ر•˜ \€qع ˆJد و
 
ز •SD1•ŒFxا ~ˆ 7Nاز ˆ/O|€ران /5ر• Šو €t/Cش و

F‘Sˆv6Nهی ا•Jان را در را/6Nی | •iFروJ1 €•/‰5 ~1 zRا.7D‘•x


=€انا/x€ƒ /t 7m•J\ T•Fxن ˆ/وه FxL‘6Nه J1

J‘Œ•tدJ‘• .
@/|~N/uی /= ~t/y|/Rن 

در ا• J‘>xL1 J‘R zا@Fuآ/1د،
€$ردها Fxو •}€qا •xاز

€$ره|$C Fx€‘• /
ا•Jانز€1 z‘tد؛  ••€Œا $]N

F‘1ادJŒی و اF26Nاد و /x€ƒن آرش •FN/ار Jtزو€1م
/NŽy|Jiز ا•Jان،

F•F•7j•Rار|/ی زJiJ• •ŒFxازو7qt 3‘Sx

/xدرهای از

 €xآ/fز JŒد•Fه اJt .7Nدی Jtد/6Nن،
=/ودا~xای /= ~1ودا ••xا•JانJt .دی ˆ~ د/yuRن آزادی از او

آJC ••€tو/Rن ،د/tوFxی  Fyq1JNو Ji Šqi /5از آFtه،
•xFx/tاش و @ •6از ˆF2p/ش |Jاس دار.Fx

J\/Cهی

و /xم  Fyq1و
Fucهای از Jucش

=/نFŒازی ˆ Fyو TD1

/5ر•˜ ˆ •Oˆ J6uرا /• ~1د دارد /x€ƒن او •/ک و  ~x/mR/cدر راه آزادی
ˆ/ریای ~1

ا€D6Nان| L‘x T•/در ز J‘>xا/ud6Nر و اF26Nاد .او /yƒن زvC

را در زFxان و  F‘d25و P• ،از Jtگ،
JN~1آ• ~1 ،Fز/tن J‰‘1ان/= ~1 ،ودا 7N€‘• ••xو
|•6Oاش  

•‘ ~1Ji J‰ا/ud6Nر زد ˆ~ T‘• ،از آ ~‰xز/tن ˆJاFyux
~uSƒJNی

آر/tن|/ی  T6qtرا وا ،FSD1 7‘dlد••Jt Jگ

•1ز/tن J1 .FRای  z‘yƒا/}1 ~1 ~ˆ ،•x/Oxی ز€C •ŒFxد

•/یFy1

/}= ،Fyˆ•tن
 P• ،F1/••tاز Jtگ در |€Z@ ~uر •‘Fا 
Fcم /2•€= ،7O‘xری ا ~ˆ 7Nدر د••Jان =/•Jن 
 ،Fx/t•tا•/}= zن €Cد /2tد.
او7N؛ و =} ~ˆ •x/از او  •}5
•L}‰ارودو•7Oو7VRو•€$$C ŠرF‘Rی ،در


ارد•/t7S}2ه /Nل

7O‘1وv}x

•FV‰وL‘Nده /Nل •‘ ،Tدر  z‘yƒروزی،
ا/|7O‘p/•J‚tی •Jآز و /‘xز Jlن €xزد| vو آ/fز|/ی Jlن ~ˆ ،v6O‘1

J]‘Nهی

/Nل|/ی F‘t€xی و €$$CJNرد~ˆ ،•Œ

آن
/|7O‰Rی

~•/Nی €Rم

 7i/••tو
=~dt/ی /2t /t •ّqtدرت ˆJدJ6OŒ ،Fxش 

و•Jان/Nزی

از /uRل و =€yب ~1
ا•Jان /6Nرا F‘x/Sˆ •Dq5 ~1ه €1د،

ا•Jان /NJiز •ŒFxز/xن و Jtدان

/172‰xر Jlارداد|/ی •q‘uA5

•‘•y‘•yN ،••/
z5آ •x/Nو Fx†xی و
/|~•/tی J•xا •xو |Jاس و در•› و  •6ONو 

د•Fه|،vxJ• /

J}ƒه| /دژم€5 ،ان د•Fار ˆ vو /Œه

• •x/S•Jو ر€>xری /‘O1ر.
ˆ€هآب؛ و/= J| •pی  ~ˆ •6‘Œز FR/1 z‘tو ز/tن €5 FR/1ان • F•FآFtن ر •y6Nو /‘Œه
•1اF‘tی  ~1آذر TCو Fy5ر و 

J1آوردن و €‘tه F‘SD1ن |7O؛ €u| ~ƒJŒاره Fy2D• v‘1ان و /tJNزد •Œو J•5گ و آJ1 3‘N
و =€ا ~xزدن و  ~i€‰R
€x/Cادهای /}= ~1 vSƒ •6yNن €SŒد و ،از |/6Sدو/}ƒر /Nل

HŒر/Œه در •‘ Tرو .7Nدر FVt ،•,/Zi z‘yƒق در
35و/5ب •‘/‰ر  /1ا/ud6Nر و اF26Nاد و ار/>5ع HŒرا.F‘x
•1و ~jlدر 
7VRو/N ~xل آن را 

ز/1J• •ŒFxر €Cد،
€$رهای
F‘Sˆv6Nه ،ا $]N

/|7qtی

|~uی

€ˆJNبFRهی


F‘‰ƒهی آرزو|/ی

آر/tن|/ی  •ّqtو

JSiدهی

ا•z
•1ا/tن •F‘qی و • •6Sqرا
7VRو/N ~xل 

~1اوج•J•Hش€ƒ•1نوJƒاد،~6i/•7N


 
J1دوش/1ور|/یˆ}Jtzدم ~6OSxو  

 

~25Jtای ˆ~ ˆJt 7tFC Juدم  ،7O1از J}x J]Cا .F‘Nاز F‘t€xی ،ا• zوا7‘dl

 7iJŒ ~x/Sxو ،در |/mt Jم و

 F‘R€=•tJ1و  J5Fy5از /}Rب | •6Oرا

˜q5آب •‘ ~6N€از دل  ŽyNروز/Œر
 •}•F1 ،•>x/‘t•1و رو•/روی/x€ƒ ~ˆ ،ن 

|F‘1~S‘uارJux LŒJ| ،د ~x/mR/c ،~x/gt ،•xدر دل داJi 7uq_ ~ˆ 7Rا J‘Œرا

•tر .7iآ•S5
در €$$x•tرد•Ji ،Fا J5
Jiو.7OR•t

آ€2x 7iد آزادی ،ا• zآ/yi€C 7iک و  72‘Vt J| ~ˆ ،–uNد••Jی در J1ا J1آن  L‘ƒ/xاFt ،7Nام و Ftام /x€ƒن
در/ˆ7Nر/•S‘• ،م •‘/‰ر|/ی

~S‘•7N/‘Nای JCد Fytو


•tداFVt .7Rق  /1ردای /tJ}lن آزادی
ر~>xاش 

ˆ•N€1/
آر/tن|/ی  •ّqtو

•N/‘Nاش JŒ ~1د

/|~jOqiی

|~uی

€$رهیL‘CشJStو\‘~ˆ ،7

FŒا~6Cدرˆ  $

ر|'€• ،TD1••/د

€‘Rه|/ی دJˆ€tا€1 Š‘5د.

آزادی€Cا|/ux T6t€‰@ ،~6iJŒ r‰R ~x/د را/}x z‘6Nد| /و

.7C/yR•t
•tد• Fو 
•/••/ه|/S•/ن ،

•‘~6N€ی ا=/u6ع را ،از ˆ/ر| /و ˆ/Oن /5 ~6iJŒ

•F•Fه|/ی •JاˆFyه و

او
|vز/tن در •‘ ••6N€و
Fx€‘••tد ،
=}/ن€uRل و در /N •6‘t/u5ز Fytو اFxا€tار  v| ~1

J1دا 7Rاو از =~dt/
 ،••6OOŒدر FRن و €1دن.
|Fف|/ی L1رگ ا•x/Ox؛ و در ا•/`x zم ا،•l(C

و~q‘Nای €1د J1ای رF‘Nن ~1

،/|7q‘Zi

را€„u| ،•6Nن د••J
دا•Jهی ا(Cق اوF| ،ف LˆJtی ا ~ˆ 7Nو€ƒ ~q‘Nن  •]‘Atآن را Jiا~6iJŒ

و€C ~q‘Nد دارای ارز€1 nq]t •Rد .در
€ux•tد
/1 ،F•FyO••uxور Fxا ،7Rا€C ~ƒJŒا •y6Nو • •y6iJ•H

و  ^‘Atو  7qc LˆJtو JRط • .FxJ••F‰اL‘ƒ JŒی را
••tPزد.
 
€cام/2•Jiن €1د،

و ا•/uن /xJ]Cک €cام و
FVtق /x€ƒن آ/6iب از Jfوب €Cد \€qع ˆJد و ر|/‚Oر €xر JŒد•.F
Jtدم'/Nرا€1 ~xد .او JY J1ورت ا/1/D6xت آزاد و v‘‰A5

ارزش|/ی

د~fFfی اFVt •qUق |€uاره @ ajو 7•€m5

ا~S•Fxی

/|~]1/Yی آن  F‘ˆ+5دا 7Rو €C FY J1دˆ/‰‘• ••t/ر ˆJدJ1 .

/• •x/2tر /1 •x/%ر€$$2U 7•/cرا ~xو •Jدوام
آزادی و FAt ،•lJ5ود ˆJدن Flرت J1 ~mq]tای =J‘Œ€qی از دادن ا/‘6tز /•x/•‘1 ~1ن و ˆ/5€ه ˆJدن دJN 7NآFtان
Fl •6yNرت از €Sˆ š1/ytر J1ای •‘J2Sد =/Si/• ~dt/ر €1د.
در|vآJi J| ،~6D‘tا• •6i/در

آزادی€Cا|• و J‘• •lJ5وز ~u| ،FxFR

JŒ7qtا••،

آر/tن|/ی

در L‘Cش JStو\‘،7
•tداد و €xآوری
د7NاFxازی /Cر=•  •ydt

را /1 ~]1آن دوی د•• .Jآزادی در /@ z‘cل ر| ••/از اF26Nاد دا •qCو
JStو\~€Cا|/ن  ~ƒJŒدوام  ،7i/‘xوJ1 •pای

آر/tن|/ی

•tرJ‘• .7iوزی
/uR~1ر 
|Fف| /

و~q‘Nای در  7tFCآن

اراده JŒ€x ~1ا•• و J‘xوFytی  ~ˆ ،•ّqtد••J

ا~S•Fxی آزادی و  ،•lJ5آن

| ~S‘uا•Jان را د€ŒJŒن و Jˆ J6}1د.
 z•J5v}tد/6Nورد|/ی ا•Jا/‘xن ا 7Nدر آن رL1 L‘C/6Nرگ.

در|Ji /• Fy‰S1vور•Lد ،از

H•xا 7Rا•Jان J6S‘1
آن| /در J1اJ1
JStو\~€Cا|/ن در J1ا J1او€5/u‘6pم رو ~‘Nدر •L}‰اروFV}xو•/زده و /mtو ni€t 7t

ا•/6Oدni€t/x •Œ
|~uی /2tرزات FYا/ud6Nری آ•Fyه .FR

•‘~y‘Sی

ا/6Oq•xن J1ای Jl r‘uA5ارداد |LاروFV}xو€xزده
• ~2RŠره
~1درآ Ftو 
=/•Jن|/ی  •N/‘N

ا7iو/|L‘Cی

~6j5ای J|€= ،ذات FVtق از •i/U

€$رهی
در  $ˆ z‘yƒ
€u‘• ~p/NFUد.
€uZtن| ••/ا~6N€‘• ~ˆ 7N

ادارهی ˆ/ر|/ی ˆ€Sر  ~1د 7Nا•Jا •xاز =~qu

€Y€tع ا•Jان J1ای ا•Jا •xو JYورت
و •‘FVt ~6N€ق  J1آن •/ی JSiد.
ا\/y‘uن€u| TD1اره آرزو|/ی L1رگ در  JNدا 7Rو ،در

ا@J6اما L‘•xو

J}ƒهای

FVtق  •Syt /1آˆFyه از =/ذ،~1
•‘~y‘Sی

~uSƒJNی @‘/ت Jtد •tدر •Š

در •6Nو • •ŒL‘ˆ/او€C ~1 Pˆ ™‘| ،د J5د• Fراه Fxاد .او /1ور دا7R
€R•tد~1 .
=/>yل|/ی  rU/@ •5/g‘q25

•/ک  •N/‘Nو ا•/:ر و  7c/>Rا ~6j}x •l(Cا ~x ،7Nدر آ ~1 ~„xزور

LŒ7tFCاران وا€C •dlد را  W‘DS5د| Fyو در JRا•^  3N/ytارج .Fy}x

€5•tاFyx
F‘mcهی اوJt ،دم €Cب 

•1وا ~]Nو ار/25ط Lxد• Šو /UدJt /1 ~x/lدم €1 ~6j}xد .او | LŒJاز
اJ6Nا†5ی ˆFVt •qق در ا Jtر|J2ی در ا/‰5ی 
J9وتاFxوزی J}1ه 7iJ•x؛ /•y| ~1م @Ju‰ا ،•xوزارت/• Pq>t •ŒFy•/ux ،

/mtم و €C 3Vytد در =} 7ا/ucل €jxذ و
| ••/|~y•Lرا ˆ~ 7‘dl€t

7ODxوز•Jی €1د ،از در•€m@ 7i/ق €Cدداری ورز• Fو /‘O1ری از

F}cهدار

ز~ˆ •x/t
|/|~y•Lی

|~•Fای در•€ux 7i/د ،آن را  ~1دو 7pواHŒارد.

Jˆ•tد از =‘€C 3د •Jدا 7Cو/Œ J| ،ه
اداریاش ا•>/ب 

€1د=~ی ّJNی آن را J‘•uSƒ F@ ~1ی ˆ T|/داد.

7ODxوز•Jی و

دJ6i
~1ر vfا•z
7O•JŒ•t؛ ا /t
 FR•tو 
و/•y| ~1 /|7lم /‘1ن F‘mcه و ا@/N/Oت €C Fy5د د/ƒر |‘>/ن 

FVtق J6S‘1
Fyx/t•1ی €$$CJ1ردار €1د.
J‘Œv‘uV5ی 

ˆ€5vا ،•uO= •xاز |/‘Sری ذ| •yو Flرت
Jiو •y5و 
L‘tان|/ی

|€yز J1ای ارز• •1/د/6Nورد|/ی زFVt •N/‘N •ŒFxق  •q‘Cزود ا .7Nاو Jˆ 7S• /1دن ~1
€‘Rهای ا 7Nا•Jا •xو در /ƒر€ƒب €Nد و (Uح .•ّqt

ا•qUاش

د~•/t7Nی
 
JŒ7AqVtا• ~x/و /‘ˆ/tو/Sx •pن داد

(CفJStو\~ای را ˆ~ =FR T6t€‰@ z‘Sx/


/•x/•‘1~1•‰6tن و
 
او Jiا•Fyی را  7ˆJ@ ~1در آورد ˆ~ JStو/`x 7‘cم
~1در/Sx •6Nن داد اF26Nاد @/C •x/2‘6S• /1 •6ر=• •F•/ار .7O‘x
Jˆ 3qNد و 
 •N/‘N •ŒFx/t3mcو ا/V6lدی

از FVt J`xق ،ر|‘ 7i/ا/ud6Nر€$$U ~1 ~ƒ ،رت آ/‰Rر و /}x ~ƒنrt/c /}y5 ~x ،
FVt .FR/1•tق آرزوی ا•Jا •xرا دا~ˆ 7R
ˆ€Sر و وا ••6O1ا/Oi 3=€t ~ˆ ،7Nد  ••y|Jiو €ydtی آن  L‘x
•‘~6iJSی =}/ن .FNJ1

~•/Nی ا(m6Nل ،از  J`xآزادی و آ/1دی€$$Sˆ —]N ~1 ،ر|/ی

روزی €61ا ،Fxدر
او JY ~1ورت درک و J1دا 7Rد n‘lاز وJg= šYا/‘iی  •N/‘Nا•Jان و  Žy|Jiآن آ rt/ˆ •|/Œدا 7Rو @aj
د ~1 •1/•7Nآن را @ ;A1 rU/و €•6jŒی آزاد و /cری از

•tر 7iو راه
 ši/ytوا 71/9 J‰i 7qt •dlاو /uR ~1ر 
•tدا vO‘p/x€‘N/x .7OxدJˆ€tا Š‘5ا•Jان از |‘™ ا€$$]Nره و /uxدی €5ا J5Fyuxاز FVtق €$$CJ1ردار .7O‘x
Jfض 
دا•Jهی €x/lن />5وز €uyxد؛ و در د•/ŒFه

J6OŒدهی دا •qCو /Cر=• = LŒJ| ،F‘•yاز

=~}2ی

اFVt ~ƒJŒق در دو
Jˆ•uxد.

ارادهی €2x «7qtد و |Jl LŒJاروFtار|/ی /uŒرد/Œن د•€5/6‰ری را €x/lن •mq5

او J5'/1 •x€x/l ™‘| ،از »
J}ƒه|/ی

@~iJای • F•Fآ Ftو اردوی L1ر •Œاز

Ltا@/|7uی  ~ˆ •x€Œ/x€Œاز €Nی Ltدوران

~1رvf
 7j•Rآ ~‰x
/|Š•JA5ی  ~1 ،•N/‘Nراه اFxا&C

آدمر،r6l ،••/1
=€yنآ /Nدر آن  v}Nدا ،Fy6Rاز 

FR~6C/yRهی =}/ن •5FR /1


/Nز/tن|/ی = LŒJ| ،•N€N/از

~x/tJAtی

/|7‘p/diی

••در•• و
/|~-\€5ی 

ا/S6fش|،/

/|Ty5ی رواJ1 ،•xوز

/‘y1د|/ی J‰iی €Cد دور /6j‘xد.
/‚ƒوJ•pی| ~x/•‘1 F• šqC ~1 /از  7jx 7dyUاˆ€uyx /j6د و (‘Rت ،zjq5 ،اJN€1€5ا•x

FVtق J1ای •/•/ن دادن ~1
€p/Rدهر•Lی J1ای €5ا/N/xزی  TD1دو •6pا/V6lد €1د.

= /|r•yرا Jˆ •ّqt L‘xد ˆ~ |~u

J}Rی ،و
/|~u‘1ی

~`Apای /1ز /6O•/xد€x/l J‘‘g5 .ن ˆ/ر ،ا•>/د

ا(Uح|/ی €Œ/x€Œن L‘x

ز~y‘tی

ا• ،/|zاز (5ش در
اLiون  J1
€1د=~ی

ا=J1 •c/u6ای ˆ/رJŒان€x/l ،ن €N ~1 ~x/‰p/t v}N r‘qm5د ˆ/Sورزان€x/l ،ن /‘p/tت  J1درآ ،FtاLiا•T
•‘•y‘1T

~1و•†ه دادJ6OŒی ،ا(Uح €x/lن /c€2]tت،
ا=/ره ،/}1ا@Fاث راه ،ا(Uح /}xد|/ی دو ،•6p

آ€tزr•Fd5 ،•R
د€ŒJŒن/Nز €1 •ّqtد در

ز/|~y‘tی •7ˆJ@ Š

•tداد ــ | ~uو |~u
ا•5/1/D6xای ˆ~ در آن  ~1ز/xن @ nرأی 

€x/lن
را/6Nی Jt •6O•L}1دم.
=~dt/ی ا•Jا •xاز |€x Jع ~]qN

ˆJدار|/ی FVtق در /C 7N/‘Nر=• JŒداJŒد €Atری Jlار دا ~ˆ 7Rرو Fxر|••/
€tازهی /‘t ~1 zDN «•jytن

رvlزن /5ر•˜ /2tرزات FYا/ud6Nری ا•Jان از آن ز•€yc Jان »
 7iJŒ•tو 
 r‰R

•tآورد.

در|vر•FxLهی /O1ط ا/ud6Nر ˆ}F•F= ^C ،zی را Jˆ v‘NJ5د ˆ~ J1ای


/xمآور/‰‘• z•J5ر JŒا(m6Nل و
FVtق ،
وا/|••6O1

آن|/2t ~ˆ ،/رزه را در /ƒر€ƒب
Jˆ•tد .
/‘O1ری از J•6N/‘Nان €}jt/xم •p/‘C ،v}2t ،و €q= •qucJ‘fه 
•tداد Fxو در J2yƒ
از  3]l ~1 •2]lد•• W‘DS5 Jداده €1د Fxو • ••y|/u| •c€x ~1 /و |/•x/•‘1 /1 •t/•uن ر /Y
|~uی

•€=JشوJCوش

J••tدا/Œ ™‘| ،Fy6Cه/Œ ™‘| ،ه /1ور Fxا€C 7qt ~ˆ Fy6Rد ˆ€x/ن
د€Rاری| /

زدوr@ ~1 /|Fy1
 /|z‰ut/xرا

€5•tا/‘O1 Fxری از
ذJ‘Cه|/ی آ/SjS5ن  ••y|Jiآن 

/Nز 7N/|•ŒFxو د 7Nآو•~1 &D

د /|•x€ŒJŒو

/N z‰utزد.
راه/SŒی آ•Fyه  FRو،
•~>yی ا/ud6Nر و اF26Nاد و ار/>5ع /6iJŒر €1د 

 •6DN~1در
/Nل| ~ˆ ••/ا•Jان 

FVtق در
=/ودا~xای  ~1د 7Nداد.

آر/tن€Cا|/ن • Pاز €Cد v`x ،ارز•R

J1ای •t/u5
ا ~ˆ ••/|~S•Fxاز (Cل /6R€xر|،/

و•†های €ycان J‰xد؛ وJ1 •pآ•Fy

=}/ن•y‘1

FVt ~ƒJŒق |‘™ /Œه €Cد را دارای
JŒ•tدد را/6Nی • Šدˆ z•J6و•†ه را
|F‘1~S‘uار /•/uxن 

/6jŒر| /و ˆJدار|/ی JNا JNزJiJ• •ŒFxازو 3‘Sxا•JِC zد
JŒ7qtا••.

•tد| :Fا€6Nار /‘y1 J1د|/ی
/Sxن 
ر| TD1••/آن •‘Fx€ی ،~6i/• •y6OOŒ/x

آ€tزش|/ی

FVtق /5 J6O1ر•˜ و €‰R/1 Žy|Jiه ا•Jا •xرا /1 ~ˆ ،ا(Nم و
رزFytهای Ftا šiا 7p/Uو | 7•€و و@Fت ا• 7‘dt/= zارزش ا= ،•c/u6در J1اJ1

~x€Œی

 7C/yR•tو~1 ،
 •1€C~1

دوره|/ی د•€5/6‰ری را در

/‘Nهz•J5

ˆ€x/ن|/ی Flرت دا •qCوا ~6O1و ار،•c/>5

|~uی J‘xو|/ی و•Jا ~x/•‘1 J•xو

/2tرزهی  •ّqtو  J}`tا(m6Nل ا•Jان و •FN/ار

HŒ •xFR/xv‘qO5را F‘xو /tJ}lن اJu6Nار

•1ا/tن و
J6OŒهی •‘/‰ری 

•}~yی ˆ/رزار /}= •N/‘Nن JŒد•.F

ارزش|/ی ا •l(Cدر

|~uی

~x€uxی ا/Oxن ˆ •qt/ا />ˆ ™‘| ~ˆ 7Nو |‘™ /Œه از /‘y1د|/ی ا€C ••S•Fxد دور J•xد• ،Fاز •6DN

FVtق
€tج|/ی €$$C•t ~\€f •ّqt 7R€xJN z‘•u}NردF•/• ،اری

~6j•Jiی |‘™ ˆ .FSx Pدر•/د€1 •pد ˆ~ در

J}xا،F‘N
از€CدJ1ونآFtه،

•tدادJt .دی
 /|•6DNآز T•/t

•tآ7C€t؛ /uxد ا•/6Oد •Œو ˆ€1 TR€د و در
Jˆ•tد و •F•/اری 

|vر• rŒ /1 ،~Sو /‘Œه در رو• ،Tدر  3R J6O1و
رJˆ~yCده /1 ،آب و /Cک 

از زFxان ˆ F2p/و  Jucر|FR/ه و در =}/ن
|vآ€fش ،و در =/ن ا•Jان =/ری.
روز /5 /1ر• •‰و رو •yR
د/|7Rی /1ز

/|~qlی  Fyq1و
راه|/ی دور ،از 
J6OŒدهی ز ،z‘tاز 

~y‘Nی

ر•/|~Sی ˆ} ،zاز درون

ا•FU Šyای او از
دلFU .~6iJŒای او از د•/ر دور Jiا ،•R€tاز (Cل
•tرJ•x ،FNان و 
HŒ•tرد و /x€ƒن /}y• T‚5ن /6N 3qlره  /t ~1

 F}=•tJ1در /5رو•€د  3Rو

/|~R€Cی اFxوه؛ FUا•• ˆ~ €ƒن آب از  ŽyNاز /t J‘• J‘uY

ˆL6Sار|/ی ر –xوزان J1
• ~6jC /t Š•Šا .7Nاو آ/fز  ،7N/tا F‘tو Jƒ ،&j‰Rاغ و آ/6iب.
•tدود؛ FUای •‘ ~ˆ /t Jدر  J‘uY J6O1
روز 
/1ز•„~ی

ز~x/tای ˆ~ ز~u| ْ•ŒFx

او در HŒر/Œه ز 7Rو ز•/2ی =}/ن /uxد •Fyار/6jŒ ،ر و ˆJدار  Š‘xا7N؛ آن | vدر
•tداد.
€ux•tد و ='€ن 
 ،F‘Sˆ•tدFxان 
•}~yی |€uار /Cک زوزه 

دJi •6St 7Nو/••/tن €1د و JŒگ J1 v6N
 F‘1/5•tو
آن /Œه ˆ~ JŒ v6N •ŒJ‘5داJŒد او را Jiا ~6iJŒو در زFxان €Cد دا ،7Rرو/ŒJAN ••/yRه در =/ن او 
/5•tزد ...و ا/Oxن
/6Nرهی  •2]lدر  ~ˆ •2Rد• €

/x€ƒ ،FR•tن
اFxو|• ˆ~ در اFxرون او €1 ~6OSxد  L‘ƒ/xو /25ه 
=}/نJt ،7N/uxدی از ا• zد(‘N J6O1 7Nب Jtگ و ز•ŒFx

 3R~u‘xو =/م

 •duRا 7Nدر HŒر/Œه /1د .او آ/6iب
ا 7Nو د••/1 Jزی Jƒخ را آ/Nن  J1او د.7O‘x 7N
/6Nرهی را|/uyی  /tاˆ€yن در €qCت /Cک ا7N؛ او  ~1ر Žxرو ••/yRو را ~1 ،•6Nر Žxار€fا€q\ •xع و Jfوب و ~1


v‘xروز ا.7N
F‘‚Nی 
د/|7Rی €tاج آر FxF‘tو  r@/N /5در•/ی  FxF•LC L2Nو \/1 7d‘2

ˆ€ه|/ی ˆ€2د J1
آ T5ا•/uن او €ƒن  F‘1/5
•/ŒFxJن L‘CJANش در  /tرو•‘ •x/}= .Fو آد •tد••Fx/•/ux /t ~1 J؛ و €ƒن ا• ،FR zدر €Cد  •y6S•€C /1د••J
آ.v•FR /yR
ا•FU zای ر/Nی FVtق ا ،~ˆ 7Nدر داد/Œه /R •t/`xهJ1 7St ،اJiا z‘•uSC ،~6Rو ا€6Nار  •t/u5اF26Nاد•/ن،
/N•tزد/yŒ» :ه  ztو
•1ا/26cر و  7pLyt
JiوJ‘Œ•tد و 

د/yuRن آزادی و آ/1دی ا•Jان را ز• Jا€tاج رFcآ/Nی T•€C
ˆJدهام و /O1ط ا/ud6Nر و ا/ucل €jxذ •N/‘N

/yŒه L1رگ و /‘O1ر L1رگ  ztا• zا 7jx 7dyU ~ˆ 7Nا•Jان را •ّqt
F‘ƒJ1هام«.

اJ‚tا€5ری|/ی =}/ن را از ا•7‰qut z

z•J5v‘`c

و ا/V6lدی
/|7qtی

•tدا/yŒ 7Oxه L1رگ او •‘/‰ر  /1ا/ud6Nر ا 7Nو د•€ار @ z‘Vآن را Jiور• &Dو J1ای
FVtق €Cب 
|~uی •FN/اران  ši/ytا/ud6Nر @Jام JŒد• FوJ| ،

ز•~]qNJی آ /‘Nو آFR ~x€ux /m•Jiن .از آن •€C ،Pاب را@J1 7

~R€Œای از ا•/}= zن دردFU ،Fytای Jiور• &Dز/|J‘>xی €Œ ~1 ~]qNش ر.F‘N

 ،~`Apدر
@~quی اراذل و او/1ش

/Nدها ~x/S•Fxآن را • Šرو•Fاد دا •qCــ

7O‘1و|Jt 7Sداد•CJ1 ~ˆ ،

در •• ˆ€د/5ی z‘•yx
 ^C~1^Cا• FA6t •Smx ~-\€5 zدا،Fy6R
 
 ~`Ap~`Apو

/@ ،Fyyˆ•tل آFl ~N ~‰xرت =}/}= •uyن آن روز در
ــ  •mq5
ادا~tی •‘/‰ر  •qqCوارد /‘xورد و~1 ،

ارادهی •‘€Sای ~1 7qt

FVtق و |/‰uرا TxزFxاFxFR •x؛ و •pا• zا Jtدر
7j•Rا ،L‘•xاز €2•J5ن داد/Œه J1 •t/`xای €‰Atم ˆJدن آن و JSt •jxو 7‘cاF26Nاد وا ~1 ~6O1ا/ud6Nر

€Axی
ادا~tی  ~1 7Z}xآJt •|/Œدم ر .F‘x/Nا JŒا/:x •‰Rر ˆJد و

د•/ŒFه| /|Fy• ،/وا/|F‘tی €Cد را J1ای

J}1ه ،7iJŒ
آ/|3‘Nی واردآFtه €x/C ~1اده و

/fرتFRهاش •/
 
~x/Cی و•Jان و

J}ƒهاش J\/C ~1 ،7OSx

/2fری از اFxوه J1
~l€Sdtی «.7N/t

» 7jŒ•t
آ•Fyهی ا•Jان €1د ˆ~ 

دو€2x Tx/6NدJ5 J\/C ~1 ~‰q1 ،س و J•xا •xاز
FVtق /N ~N ~1ل زFxان €‰Atم JŒد•F؛ و€ƒ ،ن ا• zز/tن JNآ/= ~1 ،Ftی آ ~‰xآزاد JŒدد ،دوازد|Jt vداد/tه /Nل
•L}‰اروFV‘Nو•Nو• ~1 –yا@Fuآ/1د آورده  FRو /•/• /5ن  Jucدر @€1 •quc JVد.

Fy•/uxهی Fx/tJiار

آن| /را دو
7O‘1و•/1JN Šز •6NJ•JN ~ˆ ،

=/1 •x€‘t/ˆ ،••/=~1/

دو  ~Nروز • Pاز ا•z
F}c J1] •t/`xه دا/= /|Fd1 ~ˆ ،[Fy6Rی €Cد را  ~1دو €t+tر /Nواک داد ،Fxدر ا@Fuآ/1د •‘/ده  FxFRو • 7Sد•€ار
 ~1 ~dqlد/6Nو• aj@ Lا/ƒ 7‘ytدر زدFVt .Fxق د€6Nر داد /1JNزان و €$$t+tر| ~1 /درون دو  ~ˆ •x/u6C/NاF‘t
 ruc~1آورده €1د J1و Fxو €$$Cراک
 •tJR•1از آن =J‘Œ€qی 
Ftر~Nی '/}x€xن ا@Fuآ/1دی €Rد و دو /1 7p

دا7R
~x€Œی  Fmxاز دوJ1 •‰uˆ /5 FxJ‘•1 7pای

=‘Jه|/ی /1JNزی را ~1

آ~x/CL‚Rی  ~dqlدر• 7i/دار Fxو

روزا ~xرا  L‘xاز
€x/Cاده|/S•/ن .FR/1

•L}‰اروFV‘Nو•Nو|€$$C 7jرF‘Rی،

ا/ud6Nر~6C/Nی Jcاق/tJ‘5 ،ه

 T‘• /5از ˆ€د/5ی F2cا vN/l v•J‰pدر ˆ€Sر
~x/Cی رو/‘•/6Nن J1ود و در LtFyŒار  /1د|/x/mن  Fy‘Sy1 €•6jŒ ~1و ~1

FVtق  7UJiدا 7Rاز J‘1 ~dqlون ~1 ،F•/‘1
(Nحدرد ~1 7Nد/2xل او  ~1راه ا/6iدFx؛ و FVtق ˆ~

/u‘1ران  ••/•JNدارو F|F1؛ و •pاز Jiدای آن ˆ€د /5دو /1JNز
 z‘yƒد• Fد•• •6@ Jاز ا•€N zی F1 ~dqlان  7iJx €Nو/•y| ~1 ،م د ~ˆ ،••y6pدر آن دوران /‘O1 ••/}y5ر ~1
ز~tLtی آب €Œش

 7OSx•tو ~1
•1€ƒـ~S‘Rای روی =€ی آب€q= ،ی /u6C/Nن  ،~dql


•tآ ،Ftدر اŠl/5
JNا Tf
HŒ•tرا.Fx
ا ~ˆ /|~S•Fxاز  JN

 7O•J•x•tو ~ƒ
در /|7Cرا 

•tداد و @7ˆJ

•tآ FxFtآن دو /u6C/Nن Lxد• Šدر
/Nل|/ی  P• 7ODxاز Jtگ •‘€Sا  ~1ا@Fuآ/1د 

آن| zt r:t ~ˆ /و •/راvx


~ ارزشƒ ~ ازdql z•ی ا/=ی/=

Fy6OxاFx ن/ŒFx/tز/1 ،›• در/1 ،~ˆ Fxد دار/• ~1 ~ای راS‘R

Šl/5~ و آن اdql ورودی
.FxFR انJ• و/|آن
  و7Nردار ا€$$CJ1 •D•ر/5
7pاFc ران/6Nا€C (ل وm6Nن راه آزادی و ا/ŒFy•€• JN J1 ،F‘d25 ~ درƒ ان وFx~ در زƒ ،قFVt Fyq1 •~ی/N

 و7R داJ`x J• را زL‘ƒ ~u| ،/= z‘u|  از.دJˆ•t
 •y‘•yN L‘x ه/R هیJ]‘N

J1 د و€1 دهJ6OŒ •c/u6=ا
ران را/‰Rز/N د و€ux•t
 n•€S5 رزان را/2t ،دJˆ•t
 در/U TxواJ‘• ایJ1 7DN ی/|~t/•y|

ی 'زم را در/|د€uy|ر
ی/|ن/tز/N

 و/|7‘VDR

~یu|

،د/A5ی ا/6N در را، وFx/N/yR•t
 هJN/x ه را ازJN •داد وt
 ارJl 75/uR رد€$$t
.•دادt
 ~,~ را ارا6O•/R ی/|حJ\

ی 'زم و/|ارFS| ~6O1وا/x •N/‘N
،~6N€‘•v|در

ن و/t/O1 •t/`x • ازqˆ •,L= ،•ّqt •6O| •t/u5 ری در/= ،ن/t از زJ5اJi رهای€$
 $]Nق اFVt
.ارF‘1 ~S‘u| •S5 آ،~xودا/= ~ایxاJˆ•1


F‘Rر€$$C •p؛ و7O1  را/|راه
 Ty‘•yN اب€C /1 ŽxدرJ• ن/t و زF‘•/• J•د و د/6i اz‘•yN اFq• 3R •|/‘N ›•در
~1 •c/u6=ی اF‘t€x زد و از/1•t
 Žx دروغ ر،F1/61 •6Nاغ راJƒ ~ˆ z‘u| ،v‘6Rور دا/1 /t د و€1 /t ~ راه1 vSƒ
•|/Œان آF1 ~ˆ ،دJˆ•t
 س/O@~ اS•Fx آن را در ا/}y5 ~x /t J‘• ~ˆ یF‘t ــ اv‘1/••t
 ن راه/SCی درF‘tش ا€fآ
.7R داrt/ˆ
انJ2= ~1 دارد وJ1 J••• دRL‘C انJ•اد اFx ل/>t ~x€Œر/u‘1 ی/|س€|

˜qOt دن آزادی درJˆ •x/1Jl ره/1JŒ د/tا
/•  و7Nن د/tوازJ• FyƒJ| ،v•دJˆ وازJ• ~ی آزادی و داد6O‰R

ل/1  دو/1 ن/y„u| /t .دازدJ‚1 ~6SŒvŒ
 ی/|7UJi

.د€1 ک/x• دردxزد
،~u| z• ا/1 .7N اJ‘•‘• ن و/t•ا1
 ی/|•y‘ƒ~-\€5


 و/|زی€5~y‘ˆ


 و/|•yuRد

ن/6N دا7D1ر€R انJ• ا7RHŒJN
.Fx دارJN ن در/y„u| • راNاJˆ€t•~ی د€1

••/‘• ی/|•Œرد€$

$CJN vf~ر1
 ن/‘xاJ•ا
ر/Œ روز.7Nّ• اqt یJŒره/ƒ

Š• ~ˆ ،•N/‘N ~یjOqi

ورتJY ف وF| Š• /}y5 ~x دمJt ~1 7‘uˆ/@ وز دادنJtا
J1 ّ• در آنqt F@ واJ| Tmx  و،7Nرگ اL1 ی/|71/lر

~یUJc

ن/}= ،Fyˆ•ux

v•Fm5 •6qt ™‘| ~1 وت راJ9 رت وFl
–‘O1 /1 J•t ؛7i/• 7Nر د€C|• در/••/= ~1 ان€5•ux

.د€R•t
 z‘‘d5 د€C 7R€xJN دم درJt 7ˆJR انL‘t س/Nا
روزهیJ|

دنJˆ •yf ،زش€t آ،ر/ˆ ،v`x /1 ،~x/y‘1zRرو

دیJ2| را7N/‘N Š• 7tFC • درx/•u| ی/|••/xا€5

~یu|

~1 د/u6c ا/1 ،د/Oi  ازL‘|J• /1 ،FytوزJ‘• ی/|~1J>5

J1اJ1 • درy5وJi /1 ،یJS1 Txی دا/|ورد/6N د/1 •ّqt Žy|Ji
،•c/u6= ا،•N/‘N هیFy•اLi

ی/|/y•y5  و/|7‘dlوا

&iJŒ J`x  در/1  و،ه/Œی آJ2|ن و ر/tز/N Š• /1  و،هFy•آ
.7Nان اJ• اJ‘Œن/2•JŒ

~ˆ •y‘•u}N دی/V6lا
ی درJ‘Œv‘uV5

ی ˆ(ن/|v6O‘N

 در7qt ن/ŒF•LŒJ1 • وc/u6=ی ا/|وهJŒ

ن/•2Dx 7ˆJR ~x/•اJŒدJC r@راه
 /}y5
Fxا€5•t
 •x€yˆ انJA1 ،د€R هF•LŒJ1 ~dt/= ••واJx/tJi ن/t/N  درr@راه
 z•„~ اx/yƒ .7Nز ا/1 •N/‘N ی/Zi Š•
ارHŒ J| J1 د و راه€SŒ F|ا€C م/ˆ •ˆ/gt ن/x€ƒ /|•x/t/O1/x

رت€$$U z• اJ‘f دد؛ و درJŒ ši~ای رS•ر

~یx€Œ

~1
.دJ1F|ا€CوJi د€C ّ• را درqt ارFx  و دار و7O1 F|ا€C آرام
~ˆ د€R د/}yS‘• ••/|r@راه
  F•/1 ،7Nح اJ]t دمJt ر/‰i در اP% r1/l ر€\ ~1 •c/u6=ی ا/|ع€Y€t

~ˆ ~ایx/tز

در
Š‘5اJˆ€t د7Z}x د/>•ی ا/y2t J1 F•/1 •c/u6=ی ا/|•x€ŒJŒد

ی€•p ا.Fyy‘21 v‘}N د را در آن€C ~dt/= 7•J:ˆا
•|/•x ~ˆ ،FR/1 Š‘5اJˆ€tدJ‘f ی/|وهJŒ

نFR ‘~ایR/@

دی و/}x ~یx€Œ

~1 JŒ~]qN

ی/|رتFl

ر زدن/yˆ ایJ1
~dt/= دی درJ1ر/ˆ z•J6uˆ L‘tآ3Vd5

ی/|ژی€p€,F•ا

J•• د7N• اx/tزJ• ˆ~ د7N ا7m‘m@ z•ی ا/•€Œ ~x/•اJŒšlوا


.اردFx
J| .ددJŒ•t
 هFy•ی آ/|rOx

J‘•x/2•JŒ •6@ ~ˆ 7R داF|ا€C ری/2x/•ن ز/yƒ ی/|Ft/‘• Š‘5اJˆ€tدJ‘f ی/|•x€ŒJŒد

••u|  آورد وF|ا€C اهJu| ~1 ری/17x€SC

ر/9 آF•دJ5•1
 FR/1 ~6Rری دا€5/6‰•~ د1 •uSƒ ~یR€Œ

~ˆ •t/Œ
.اردHŒ F|ا€Dx 3‘Vx•1
 یFy5  و7x€SC z• را از اrˆ Š• ی/|TD1

/|ارزش

ری از/‘O1 نFR ض€c /1 ،~ˆ 7i/•ان در€5•t
 rmd5  وrt+5 •uˆ /1 ،7O‘x ز/‘x ~xاFyuR€| ر/‘O1 •Sy‘1 ~1
~x ، راهz• در ا، وv•وJ1 T‘• د€C •c/u6=• و اVDR ی/|7‘p€-Ot

7C/yRز/1 ی€N ~1 F•/1 /t ،/|7qt

ن/}= در
 و7u| L= اریL1 |‘™ اJ••••؛ دS‘u| ش€ˆ7DN

ن/u@اLt  از7S@~ در وx  وv‘R/1 •2x/= ی/|Šuˆ

ر/`6xدرا
.7O‘x ری/ˆ انJ•• و آزادی اxدا/1ای آJ1 •ّqt تJ‘f
Š• ،•x/tز/N • وRورJ• 7N•• اy|Ji ،7O‘x دJ>t 7i/•اJi Š• •NاJˆ€tا دJ•؛ ز7iJ•x /• انJ•• در اNاJˆ€tد
 را/|z•ا
 .هJiدا/• داش و/• ط و/2Zx و ا7N•• ا/N/yR ،•y| ذ7p/@ Š• • وy‘1ن/}=

Š• رهآورد
 ،•c/u6=م ا/`x
P% ،(بmx از اP• ی/|ه/t
 z‘6ODx ق وFVt اریFt/tه روز زF>| ه و/t ~N ل و/N  در دوL= ،ر/‰‘• ل/N FU در
ن و/2•Jiام€c

ایJ•H• J6uˆ J•• ˆ~ دv•J1•tJN~1
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'ری را در/NدمJt

وزیJ‘•  و7N/|ر€5/6‰•د
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