
SUN KU - ��ت�ور ��

���ظ�ت �  ���ف ����� �ده در طرح �وب ا�ت، ����ر دوز ا����ل ، ���ق،           
 �� �% دا���ن �� ا��#  ا�ت "�&�*ب "� �� �(��ل ا�ده ھ�ی ����ر �و�  "� ��&ر �ر�

ا�ن دا���ن را �����د �دود دو ا�ب ھ�ی "�ر��� �+ر را از ... ا��#  دا���ن �رای ,+�ن 
طر�ق ژا-ن �����ن ����� �ده ، از ز��ن "�ف ، �ر ��"��ری را �� ��% ، ��ر ����ر 

ا2غ ���ه و �+�د �� "�روان ��0د �ود را �� ��طر او �� �� ��ل �% ��ر .��/�ن *ود �د 
����ر ��% ، ھدا�ت و &و در ز��ن ا�+�4 �� ���ھ�ت ���س �ود را در ��ل راه ����ر �  
ادب ��"��ری �  �وا�د آن را ���ل "�د و در �ورد ا�ن �ود "� �رد ھ�/��  "� ��ش 

-derretendo ���دری ��وط �� ,ودال �زرگ از آ��,ر ���  از ��ر، ا2غ ���ه و �+�د 
��ت و ��8وت ����� �����ی ھ��ر ���س ��ور ��رد�  ا�ت "� �  رود ���د "ردن ، "�ھش 

را�ده �ده �و�ط ���دت، ��ز�/ران را �� آب .�0رف :� از ا��8م ��#  ���ده �ود و&ود دارد

. ا��د ھ��ن �ر�و�ت

ا�+�4 ��س "ردن آب و آن را ��ر��� �� ���ه و �+�د ;�ر ���ن ��  ا����دن ، ا*��� در 

��م و �  ��ر�د��  /��� �.���8ت �

دا���ن ھ�ی -در �زرگ

� �ظر �  ر�د � ��ظر�� !��ق �=ل �% ر�/�ن "��ن ا�ت ، �� ھ���� ��>ر ، ا�� ھ���

 �1 = 2 : 2 = 1 + 1 = 1ھرج و �رج ����  <ر�و* A  ��<�> �ر�/�ن "��ن ا�-�رال �د��
ز��ن ���>   -��ق :�د �� -���ن �  ر�د در �دا"=ر ��8د #درت ���ش ، ��و<� در آ<��ب 

��+س �ن ، ��� در ھوا  -�  �ود، �ور��د ا*�8م ��ش از ر�@ ھ�ی �����8� ر�@ &�8ن 
ھ�� ���  از !ھ��ن ��ق ا*�8م ��ش و �ن ھ�� ر�@ �� ر�@ &�8ن را �� �ود ھ��م 

:/و�� �� ا���س �  "��م ھ�� :�ز و ھ�� :�ز "� ���د ، د�/ر �&زا ا�� ����ت �  "�د 
او*�ن ��طره �ن �� ��د,  <�ط ���د ��طرا�  "� در آن .����ق را -��8ن ��  "�د و&ود دارد

�ورد در �% روز رو�ن &ذب �  �ود، و �ن �� #درت �ور از ��ر��  آ��ده ، و #درت و 
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��ن �ودم را �� <�ر �  "�م ا,ر �% روز .�وز�constelar  B ا�رژی �رای "ل &��(
� ؟ا,ر �% روز از راه دور، "� ��و��ن ، �ر���ک، -ر �ر و 0دا ، و �� �  ا��ن �0�> %�

ھر ا�(� ا�ت �� ��وان ا���ن و�ژ,  ھ�ی ����ف، .رو�ن، ز���، در���ن و -ر ا�رژی �ود
 ����0ر �� <رد و ���0ر �� / ��*ت ھ�ی ����ف ا"�ن، �ور ����ف ، �(�  ھر ا�(

� �دا#ل در آن ا0�  ا�ت .<رد�ھر ا�(� ا�ت �� ��ل ��ل، .�ب ا,ر �% روز �% <�0
آ�� �� در .�� ��وان در ھر ز��ن �ردم "� در ز��ن �� ا��راک ,ذاری ���  �  �ود ��ش 

� ��0د و او*�ن ��ر .���د، �� �  �وا�د &8ت و ��0د را ���Eر دھ�د/ -ر�و ��ل � ��� �و&
 �� ��ن �� ��م �دا ا����د ، �% روز آ�د ، �% ا����دات ���*�� و ا���ن �� �% د���ل #رآن "

آ�� ��� �% ��زی داده �دھ�رای د�ت و �د�د : �ن دا���ن ز�ر ,+ت "� �ن �و�0ف �واھد 
�ز�ز �ن، دا���ن .از �دا �� ��� �دا"=ر ��ره را �رک و �� ��� �% *(��  را �رک "رد

 �&وش -���ن ا�� "� در ���8ت ����ر �د اط���ت ؟ا�� &دا از ا�ن دا���ن �ن �  �واھم �
/ ��ل / �� ���ط ز��ت ا#دام ، ھر رول ��س �� ا�رژی / ��� �/و�م "� �� ���د ��ل و �(�ع 

�ن �  دا���م "� ا�ن ا�ر �  �وا�د �% �را��+ور���ور و ھ�� :�ز داره �� �% .ر<��ر �ود 

ا�رژی ا��� و "� ��ر>���  ز�د,  �  ."� وا#(�ت ��د�ل  gleaming �وازن ��روھ�ی
�ن در وا#(�ت ��+�وت از ."�د �� ر>��ت ��د�ل در ھ�� ر�@ �� ر�@ &�8ن را �� �ود 

�ن .دوره ھ�ی �و��ن �(�ول و ا"���ف ��دار از طر�ق ا�ن "��ب �  �ودن �ن ,��رش دھد
ھ�� �� .در �ورد :/و�/  ا����ل ا�د��� را ��(�س و �را�ر آن را �� �ور و #درت آن ا�ت

<�ر �  "��م در �ورد د�د,�ه ھ�ی :�د,��� ���د �� د���ل ز�&�ره ای و روح ا�ت *�ظ�ت 
ذھن ��را��  �� &��� ھ� .ا���ل ، راه �� �/�ه ھ���� ��ده و �  ���ف و ا�رژی ,��رش 

�داوم و 0دا در 0دا ���د�ر از ����ری از 0داھ�، "���ت ���ن ھ�ری ، از ھم ا"�ون و&ود 
>رب و ��م از #�ب ا�ت ر��م آن ا�ت "� ,��رش �  ���د، .�واھد دا�ت ا*�8م ��ش 

ھ�� �� در �ورد .�ر"وب �  ��زد �� �رده :را "� ھ�� :�ز دارد -ر�ش آن ا�ت.ر,�8ی 
��طرات " ا�� ھ�� �� <�ر �  "�م ، " �ر <�ر �  "�م و ,�ھ  او#�ت �� �+� �و را ، 

� د*�ل آن �د ا�ت pratiques ھ���� ��>ر ���ت و �  ,و��د �دون �+رت�. �� �ھ�
 ، �آزادی ���ن ا�� �� ھ�� آن را در ز��ن ����ب دا��� ����د و :�زی ��ش از ����ت �0د#��

�(�د*روال :ر�� ا�ت ، ��0  .�� ���د �� ا���ل ����ف ���ن و ر<�ه ا�ت "� �(�دل �  ���د
ھ�� ���د ��*ص �+�ت �و&ب زا�ش .�ردم ��ق �رای ار��ل �ظر.�ودن �دم �(�دل ا�ت 

�ور��د ���B ا�رژی ا�ت ، ;�ر ط��(  ا�ت ھ�H :�ز ا�+�ق �  ا<�د، ھ�� را .��ق &��8  
<را�وش ز���  "� آ��8 �  �واھ�د و ھ���� و&ود دارد د�د,�ه ھ�ی :�د,��� ، ا�ده ھ�ی 

ھ�� :�ز &�ران ��-ذ�ر و&ود دارد ، :را "� ھ�� در �(رض ... ����ری ، :�د ���و��ت 
� ����8  و ���<ظت .�  �دا*�  ا�ت� �ا<رادی "� دو�ت : ��ق �% ���B از *ذت و ھ���

. �دار�د �� <�ر �  "�م ا�� آ,�ھ  �% :راغ #وه "� �� را رو�ن ا�ت و&ود دارد

�  رذ��ت ا�ت "� ھ�� �� ,�ھ  او#�ت �رس و&ود دارد ، ھ�� آ��8 �  ,و��د و ا�&�م 
�ن �� ھر "�  ار��ل ��  ، ھ�� �� ���د :�زی ا�ت "� �� ��  ."�رھ�ی ا������ ای "رد�د 

 ��واھ�م �� ��طر دا��� ����د ، ا�� �وب ا�ت �دا��د ز���  "� �� ;�/�ن ھ���د و ھ���
ا��راف آن و �� -��8ن ھر :�ز �� د*�ل ھ�� �� ���د آ��ب -ذ�ری ، ھ�� �� ا���س *ذت �ردن 
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ا�ت و&ود دارد ھ���� ا���س .را ��ز "�د lurks از :�زی و ز���  "� <ر0ت ��وه
دو��  .و ����را�ن ھر "س �ق در��ش ا�ت " ھ�H "س "�  ا�ت " �رای د�/ر ا�ت، ا�� 

د���ل ;ر�زه ��� �  ����د �=�ت .ھ���� �% ا0ل �وب �� �% دو�ت �ود د�/ر ا�ت 
�� ھ�� �  �وا��د دو�ت و ��ق ��ق ژ�را�ور �ور ھ�/��  "� �� دو�ت �� ���د ا�ن .ا�ت

���ت در ���طB ��زی �دون " �� �ا���س ا��رام ، ���ق ��د�/ر و ا<زا�ش �رخ �و*د ، ھ���
� #د��  ا�ت ." ������ت ��>�د ا�� �� ��طق �ود ا���رای &�و,�ری از درد و ر�4 :

ھر "س �وب و �د �  دا�د ؟�� در د�ت �� �0��م �� !�� ,وش " �رد، ا�� ا����ط ���ت
؟ا,ر ���ن ا�ت ! �وب �� �د ، &�ون �ر�  از ���ت ��ل ا�ت ، وا#(� دا�ش �8م ا�ت 

�ن �ودم را �واھم �رای ��� �� �و�� �ود، �رای �ن و ... <�رغ ا*���0ل از �در�� ز�د,  
"��ل "� �  ,ذرد �% &ر��ن -ر &�ب و &وش .���Eر �� ����ل .�رای "���  "� �را دو�ت 

از ا>طراب، �رق ، ا&را �دن ، <�در و ا��د �رای :�زی &د�د و �/+ت ا�/�ز ا�ت "� �رگ 
�ر"ت <�4 ، ��ش در <ر�م ��2 �  رود و .ھ�ی &��ش ا���� ا�� �� ������ ا<��ر و ا>طراب 

� در آن �� �� ��د�/ر ار���ط " �� ھ� ا�د���در وا#B "��رل و ا�دازه ,�ری �ر"�ت ، -���ن -
آ�� ا�ن �رد��ن ا<��ر "� �� ط��� ��دی ر<��رھ�، :8ره و �ر"�ت در ���ر و .�ر#رار "��د

0(ود از *�ظ� ھ�ی ز�د,  ����ب ���ت ، :راغ �وراک �رد��ل �دون �و#ف �رب ��� 

، ا�رژی، ��ر و &�دو ، *��س ، ھ�� �� ھ�ر�و�  آ���ر ،  XXI. د�وا�� ا�ن وا#(�ت #رن
� �ر#  از ز�د,  ، �و&ودات "� 0(ود �� ھ� ، ھر "س ��  �واھد -�ا�� �را#ب ����د از -
 �� �� ھ� "� ��2 �  رود و �� �0وص "�  �ر"ت �  "�د و -������  ، ا�ن ا�ت "�از -
ا�دازه "�<  و �� آن راو&ود دارد�وال از �(�دل ؟�وازن #درت �� �(�دل �ر"�ت ، ��2 و 
-���ن �� �طK ھر >روری ا�ت ، ا�� �� ھ�� �زاوار �� -���ن و �� از �� ����ت در 0(ود 
، ��ش و -����ر �  "��دی ، �-س �ود را �� روح <دا"�ری را ��2 ��رد، �دو���Lب �� 

�دون �(�دل ��روھ�ی ��ر&  "� ���ن .��و#ف �  �ود و او �� ��� در �ور و&ود �+�ر "��د
 �ا�ت �دھ�د ، �را�ل &��د و �Eذ�� �و�ط "��ل از ا��د �� �8م �ر�ن "��ل �رق آ�ده :ر�

-��ل ھ�ی ا*��ر��  �ن ��  "� �وا>B و ���0د .ز�د, ، ا�رژی ا�ت "� �Eذ�� ز��ن ا�ت
� روده ��ر�% ط��(ت ز��ن رو�ن .#درت &��8  <ر��ن �ود� �ا�ن �% �ور �ور��دی "

� ا�+�#  �  ا<�د ا���س ���=ر �ده از ط�وع آ<��ب �% د�ت "ت و ��وار "� �� �ب .�ود:
�ور��د ( ھ�/�م آ�د ، ز�د,  �  "رد�د، ز�ده "رد و دو��ره ��و*د او ھ��م �ور��د #در���د 

� ����د #طره ��وط �ر روی ز��ن ، ا�ن ���B از ز�د,  و �ور ) * * * * "  ���� B��� %�
� د���ل &��ش داM�� *و2 از ا���ل .ا�ت� ��روع �� ا�����رق �رای .<��وس در���  �ن ، "

ا�واج ا*��رو���Eط��  "� آ��د و �  .او*�ن ��ر و ا��0ب -ر �ر و 0دا زدن �� �رق #�ب 
�رق ا&را �  �ود از طر�ق �دن �ن در .رو�د ا<��ر ��ل �وج در اطراف دا�ره از ا�واج 

>ر�� ا*��ر��  -���ن و �ن -�*س .��ل ��>ر "� �ن �� �دار از ا�واج �� ار��Eن �  آورد 
 ���ز*زل ,ردش در ��*ت �ر# ، ھ���� �  دا���م ����ت ز���  "� �و�ط در����8ی >ر�
"�ف ، �% ���و�  و&ود دارد و �+� �و�ذاب �و�ط 0دای ا���س رو�ن �ودن ، رو�ن 

درب �ر#  ��ز �� آرا�  *�س "ردن ، ا�� .�% ��B رو��درد ا������ از �وم ذوب �ده ا�ت
ا*��ر��  ز�&�ره ای د�دم "�ھش �� ��ر�% ر��� �+رت .���� �دن ھ�H و#ت �رای ��ز "ردن 

�رق در دود رو�ن -�ک ��<ظ�، آ�+�/  ا*��رو���Eط��  در ذھن .-ر &�ب و &وش 
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-ر���-و ، electromagnetismos  �,��رش �� ��وان �و*�د .�  ���8ت آ�+�
�4 ذھن ، �% �ور، �رق ���ه و �+�د از :��% �  ز�د ، :راغ > �" �ا*��ر����� در ا�(

:راغ ��ت رو�ن �و&ودات .:��% زن �� ��وه آورده �� �ن ,ذ�ت ز�&�ره ��,����  
��م از طر�ق �ن ا&را �دن -ر &�ب و &وش و -ر از ا�رژی .�&�ب و ;ر�ب در �ور "م 

���ت"  و �% 10و -��ر<ت �� �دار  Subo.ا�ت  ENERGIA  و&ود دارد ، <��د
��  در ��ر��  ا�ت از د�ت دادن #درت و&ود دارد و �را�وا در ����ن و&د و ا�����ت 

�رش و رو�ن -ژواک.��وط "رد  SHARP  ،ن 0دا���رو�ن ، �ور در���ن ,ر<�ن �
�% .:��% �  ز�د ر�د و �رق "� در آن ��ر��  ��8م �و&ودات ���ر �� ,را�ش :�م

�ور���س و "� ھ�H ��و<� و ��وط ر�د و �رق در ھ�� &�8ت و �(��  و&ود دارد>." 

ofusculência "  و ا�ن ر�د و �رق -ر �ر و 0دا ��ت ا*�(�ع #رار د�/ری ا���س
� .*ذت و �� �ظر �  ر�د ا�ت/� �ر��� و از و�ط #طB "��ن ���ق در روح �ود را "

� ��وان �% ا��ره :�ش �� �ن �دم �&��س از .دا��ن �وک ا�م ، -و�� و ر��� ای �
 �� ���� �ا�����ت ا�ت "� �رای �% �ور #وی و �0�م ���س در ,رگ و ��ش ��ود �ن "

ا���ور �وم ، �8د�د .آرام ، در :راغ ��2 �ودن �ن، و �� آرا�  �� ��وان ر�د و �رق *ذت
ا�ن :راغ ���ھت "� �� را �ذاب و ا&�زه دھ�د -�ش ���  �طر و&ود دارد ؟ا�ت �% 2�پ 

� �� *�ظ�ت����� � intimidas و&ود دارد ، �ور ا�ت "� ��� ھ�راه در رو����  و #�در �

ا���ور #ر�ز �د�د و ��دود "ردن ا��0ب ���ب دھ�ده و&ود .��� در -��8ن "�ری 

�وک.دارد  Zarpares  ،و آ��2ده ھ�ی ذھن �دون ا�/�زه ھ�ی -8ن "ردن، �ر"ت �ور
��در ��ت "�ر "ردن و �رد �ر و .رو�ن آ�:� داده ��ده و �ر"ت �ور ا���س ��  "��د

:راغ #در���د د�/ر ز�د,  �� آ�وزش و -رورش �و�ط 0دای ���وم .0دا ,ر��� از *ذت 

:/و�� #در���د و.�  "��م  lacerating  وی���ن �رای ���روا�ط ;�ر  Bط# �" �ا�(
� ."ردن �ور "م ا�ت "� در آن ��ت ا*�(�ع #رار آ,�ھ  "� �+وذ ���� �رم ا<زاری �زرگ�

�دت رو�ن �� از �ور ���ه و �+�د در "���8  رو�ن،��<ذ و "��8ن ���ق ا�ت "� <را�و�  
,رم ر�د و �رق و ��ره و �  �ود �ر"ت و ��"ت و آروم، ا�� .از روح را ����ن �  دھد 

دا��� و �ر و 0دا در ھ�/�م آن ا�+�ق �  ا<�د �+س و #ر�ب �� ا�+�ق ا�ن ا�ت "� ��م آ*وده 
� ز�د,  �  "��د و در ���ن د�/ر :راغ و *وازم و �&�8زات :را;��  و �� ��  ��ده و*  �

ا�ن ر�د و .#��ل �و&� ��ر��  زود,ذر از آه و �>ور دا��� ���د�  ���د ��وت �رق ا�ت
 ��رق -�ک �  و&دان ���ص �ده �� 0دور ��*� ���ور و ر�وب ��ل �س ��د�ده ,ر<�

�ن �� ��د دا��� ����د "� .ا�وال <ر0ت در ز��ن ر�د و �رق د�/ر در ا�ن &�8ن ��وط "رد
و �ن در &��  "� ) در ��ل ��>ر در ا��ق �ن ��ق آو�ز (��س ,ر<�� �ده �� �رادر �ن 

-س از ��"��ری رو�ن ، ا�ن .در "� �(د �را&(� ��ل ھ��م  Infernal �ن ��ز��ن
��"��ر "� ��� ���ت �رارت آھن و��  و #وی <�ط �% "�% �و�ط �ور ��"��ر از 

#طB "رد���ر از *�ظ� ای و ا����ر �� آرا�  .,ذ��� و آ��ده ھ�� &� را <را�وش ����د آ*وده 

,+�ن ��� ��� را "��رل ، و ��� �  ا�دازد ��8و�  از �ور ا�ت  effusively ;م ا�/�ز و
در ."� در ��<ظ� از "���ت �  ا����ری و ر���ن ���/  �ود را �رای �ور ;رق �  �ود

داد و ��داد اون �وی ��"��ر �و��� �و��ن از�دن ���Eط��  ا�ت "� �وت و :��% �  
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ز�د در #�ب ��� �وزا�دن �� ��ل �� :�زی، �ردا�� و �ردا�� �� ز���� و �+���  -س از آن ، 
� �% طرف و �� د�/ر ����رد ���ت�  �� �" �ا�ن �رارت .ا�ن ���0ت �  �ر��  دو,��

��"��ری رو�ن در ��ر��  و ��8وده و ���(�  و در �+�ظت از �رارت �ود را از ��ران و 
� ���ش Mارا �� �� و ���(�دم ، "� ,��رش در �را�ر #�ره ھ� و <>�ی �  ا���8 �� �� ���

���  ا>طراب *ذت �  ��رک ، ا�� �رد .*و"س و �� �� �  دھد ����ری از *ذت و ا<�رده 
�  ا���� �� ھ�&�ن ا���س و �ودن ، ا���س .���ت، ا�� :�پ در :8ره ��ده و �  ���ف 

��ره "��ده و در���ن و ا����>�ت ا���س ھ�ی ا<راط را ����ن �  دھد ، ا<راط �� طوری 
� �� را �� ��  د�/ر از ا�(�د ���Eر ���ر ، �و�(�، �Eذ�� ا����د �  "�د ��ب ����  ��  "

�ور ھ�-�و��زم و."�د �و��ن ��ده ا�ت و �� در,�ری در �و د�وا���8��ر   groping  در
��رد �� ��ل ، �� را �� ��ده و �� �ا�����ت �&ر�� ا���س در 0ورت "� و�ده داده �ده �
 ���ور و&ود دارد ا�ن ا�ت "� ، �رای آن "� �� ����ل �دون ا����ر �دون �دھ  ، را"د �
��وان ز�د,  �واب آور �و&ودات ��(�*  "� در ,ر<��ر����B ��% �ده ، د�وا�� ��8م ا�رو 

� �� را �� :�*ش ھ�ی &د�د در <�ر ����� در وا"�ش ھ�ی ����ف .و#��ت و او#�ت <را;ت "
� ، را �  �وان �� � �، ا�ن وا"�ش ,�ھ  او#�ت ;�ر ��ط�  "� در آن �� �� ��ل ��*ص �وا&
او �Eذ�� و #ط(�ت �� ��وان �ل از ��ک رس ا�ت "� �� ھم ھ�/��  "� �رارت داده �  

.آ��د ا�&�م ���ت

��<ظ� دوم �ن ا�ت د#��� ��س *��س در �% د�ت "ت و ��وار &��  "� �ن در ھ��ن *��س 

�ر �%  Açoreira از او*�ن �0و�ر ا�ت "� در ��ل ��>ر در ا��ق �ن ھ��م ، �ن در
� ھ� -���ن از ��در �زرگ �ن "� در آن �����ن �ن �� ��د دا��� ����د در ��ل ��وط از -

�ن �� ��د دا��� ����د �� �رز��ن .�ود�د �وار و&ود دارددر ورود �� �/س ا��+�ده �  �ود
��در �زرگ �ن ���س �/�ر�د �رز��ن �/س �ر ا>طراب ز��د �� ا�ب �� طور �داوم ا&را 

" �ن .-در �ن ، "� ��0ب �% ����ن آ�  "� <را�وان دوم �ن ��و*د �د ،دا��ون �ود.�ود
� وی، ��ن ��در �زرگ و �ن " #د�� �+, �ا��+�ده �  �ود �� �% دا���ن ، ��ر�O �/و��د �

� ��وان .�ر "� او را اط��ت ���ت، زن #د��  ��ت ,وش او � �ا�روز �(د از دا���ن "
�ن ���� ��در �زرگ �ن �% ��ر د�دم و در آ��� .�وا�ده �ده ��� را ھر د�دان ��وط ���ت

�ود ز�ر ��ت از -در و ��در �ن �ود �و�  "� دوران "ود"  �� ز���  "� �د�ر�ن "��وس 
�دان، <�ر , ���ل ��8ر �ود ، "��وس �ن ا��+�ده �  �ود �� �% و�����ک -���ن &ر��ن و �
�  "����ن �  �وا�د �د�ر�ن "�ری "� �  �وا��د از "ودک و �رگ در -���ن �� �رگ و <�ط 
� �ور ا�ت "� ��ن �ر"ت �دن �ود ��/��� ��ن دو راه " �� ��وان #�ل از �رگ و &�ودا��
آ��ن ����م و �و��ن �� رو�ن ، ا�� �� ز�د,  رو��#�Mم در ;م و ا�دوه و �رس از ھ�-�و��زم 

 �آ,�ھ��� ا�ت �� �د�د ا�ت "� ���وش و ��  و&ود دارد .������% ا�ت "� �Eذ�� و �و�(
0��ب روا�/ردان روا�ط د�/ر در �ر و 0دا از ر�د و �رق �&�ع "� .-�ک �ود  ��

����ت و ��2 �ردن ��ھ�&�ری "� از ا�ن وا#(�ت ا�ت "� �� در �را�ر ا�ن ر�د و �رق 
�وب در ا��&� ھ�� :�ز �دون #درت �� ����س ��ز,�ر ��#  .روا�/ردان ��ت -و�ش �  آ�د 

�  ���د ، ا����ل ���8 ���8� ای �رای ��ھ�&�ری ،ر�د و �رق ���ه و �+�د، در #+س ا�ت و 

ار��ل �&�ب و ;ر�ب، grunts  ����ق از د*�ل &ذب د*�ل آن را ���وش �  رود ، دا��
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� آن "  ���" �و �ر"��دون �دا#ل ��+  ، �� ظ�ھر �% &�8ن از :راغ روا�/ردان ا�ت "
را <رار از ا,ر ��� �  �واھ�د و �� *ذت �ردن از *ذت ��8وت ر�@ �(0ب ھ�ی ر�@ ���ل 

� ا�&�د و �� ز��ده روی 0رف -ر���ن �  �آ;��� �� روح <�ر #ط(��  از وا#B .را"د ، ����
 �� &�8ن د�/ری �0ور "��د، �� دور از ا���2ت "� �� را ��ر�% �"  ���" ��� ���

ا�ن &��ش ��/��� .��وان ز���  "� �� �راش :�م ، و �� �� ��د,  :��% زدن �  ���د
&��ش ھ�ی د�/ر �  در��د و ا�-ری ذھن دور و �  ا���� �� ا�ن وا#(�ت ��ده �ودن ��وغ 

��در روا�/ردان ا�ت و در دور ارواح �دون آ��8 �� آ���ر و �� ھ��ن د*�ل .و �� ,�4 "��ده 
�% وا#(�ت �وازی ���(�ت و ����ز,�ری �� ��وان &ن و&ود دارد ، و ھ�H "س . ��  ���د

 �در ا��&� �  �ورد ���0ت ھ�ی �&�ب و ;ر�ب و ��م ���(�ر از #�ل �و&ود ا�ت ا,ر :
از ا�ن رو ھ�� ا�ن ا�ت "� ;�ر وا#(  ا�ت دا���ن �  ا���8 ا�ت، ا�� .در وا#B و&ود دارد

و �ط  ا�راج ،  polígonas ا�(�د ،5ھر :�زی، �  �ر�م ، �  �ر�م "� در �% ا<ق 
ا�� �� ا����ل ز��د و �� ��  �و>وع را �� ھر 0+ت ، ا�ن 0+ت ا�ت "� ����رھو ����ش 

�دون ,ل و �� در ر��� ھ�ی از ا�ده ھ�ی ا��زا�  ر�د �  .ا;راق ا��ز ��(�*  <�ر �  "ردم
� ��ل د�ده �  �ود، �ز�Mن ، � �� �� ا�/�زه ھ�ی ��و*د �ده از ���0ت ھ�ی "�"�د :را ، �
  � �&��ش ����د و ����ب �رای *�ظ� ای ، ا�� ھ�� :�ز ����� �ده آ,�ه و �دا#ل �����

�دون ������ت وا#(  و ;�ر #��ل -�ش ���  ا�ت "� �ودا�/���/  وا#(  ا�ت "� -وچ .�ود
��ت "�ر "ردن و �رد "ردن �ران ز���  ����ر دور .�� ھر :�زی <�ر �  "�م و&ود دارد

� ھ�bibliófagos  H در �رگ زرد و �ورده �ده �و�ط desvanecestes ا�ت و"
ا��ط� �ده .-����ر ار��ب ��<ظ� ���وخ و ����� �ده ����  و �رای ا�دازه ,�ری آن ا�ت

ا�����ل و ���دی و  rotulantes Abyssinians �و�ط ا�دازه ,�ری د��/�ه آ��8
 �� در �ور از ,ذ��� ز�د,  �  .���دی در ر�د و �رق از اھل ���"  ���" ��وا�ت �

� �دن �ر&��� آ����  در وا#B ا�+�ق �  � ��"��د، "���  "� در ��ل �رگ از <را�ر از ��
ا�� ھ�� <� ، ����ر �� "��ر �د�د ھ���د، ا�� ���ش ا�رژی ا�ت "� ��ز,�ر ���ت .ا<�د ،<وری 

��طرات ���&� ����ر �  "��د ا�(� �>ر ا�� ��ت .�� ,ذ��� ، ��  *�ظ� ای #��  �  ���د
 ، �ا*�(�ع #رار ��  ھر ,و�� <�ر �  "ردم "� ا,ر ��� �  �واھ�د �� �ور �� در ھر *�ظ

�رای ,ذ��� ���طB �� ��ل ��>ر، در ��ل ��>ر ، �ر"ت ، دوم �� .�ر"ت و �� *�ظ� ای 
"�ر ، ا�� �� ��ت ��=�ر ����را�ن ھ���� ز��ن #در���د �ور &ر��ن ��*ص و&د "� "�ھش �=ل 
��د در 0ورت، :�زی "� �� آن ����ل ��ده از #0د ا��و &��ش در �را�ر *ذت را �� ا�&�م 
 �� ��د,  �� د���ل �� �و �� �  �ود، �� د*�ل آ�:� و&ود دارد و ���ب و&ود ��"��% ا�ت "
�و �� �ور از ,ذ��� �ود ، ����ر �� "��ر �د�د �ور، �رق ز�د,  ,ذ��� ، ا��ا0ل �ر"ت &
 �� ����ث ��#  ���ده ا�/�زه ھ�ی �دون ���% ھدا�ت ���ت، دوم در ��ل ��>ر ��  ����د "

�وب ا�ت .��د,  �ز�دن در اطراف :راغ از ,ذ��� و :���دن �� :�زی ز�د,  �  "رد�د
از ا�ن رو ھ�H :�ز #وی �ر از �ور در آن ز��ن ، !"� ��رادف �� آ*ود,  ، ���ش �دون *طف 

و در ھ�� ز��ن ھ� �� ���م #درت �ود ا�ت ، ا�� ھ�H "س ��8ر از ھر "س ا�ت ، ا�ن ��ده 
� �ن �� ا�ن :راغ ذا�  آ�ده ز�را ھر �% از ،���� از اراده و ���ل � �از ���رزه ا�ت ، و �

در وا#B .و �و�(� ا�رژی -�ک و ا�&�د، ر�@ &�دو�  در �ور��د زرد ��(�س �ده ا�ت
و&ود �دارد �ور ز��د ا�ت، ��#  �  ���د و&ود ���8 راه ��#  ���ده از ��وع ����ری ھ� و 
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����را�ن وا#(  و&ود �دارد ، در .راه ��(�دل �� ����ت ، "� ��� �  �وا��د �����د و&ود دارد
� آ,�ھ  .���&� :�زی ا�ت "� "�% �  "�د �� �� ��2 �ردن �طK آ,�ھ  ا�ت : �ا�� ا�(

� �رای ����ری از �س �� ا�&�د و " B��� %� �&ودآ,�ه ؟در ا����� �� �ا�ت ؟آ�:� وا#(� آ,�ھ��
ا�ن �رای #رار دادن �وا�B -�ش ا�/���� و .�� درک ���ق ���ت ، ھ�� �� �رای *�ظ� ای را�د

؟ھ�� ! �  ,و��د &ر��ن ;�ر #��ل ��ور ھ���د ، "� در وا#B ھ�H �وا�B در وا#(  و&ود دارد
 �:�ز ���  ���*  ���م در &ر��ن ھ��ن �وھ��ت ز�د,  �  "��د ا�ت ، ��ر ارواح د�/ر "
����ت ��=�ر ��  ,ذارد ، ز�را و&ود دارد، �� در وا#B ھ� H���B ��ن ��ل ���ودآ,�ه و&ود 
� �و&ودات �� �ود��ن رزرو، ���8 -و:  ، �� �� �دارد ھ���� ��>ر در �ودآ,�ه و "
 �آ����  ���*  "� ز�د,  �  "��د �� ��وان آن را �  ,و�د در �ور از ,ذ��� ، �� ا"=ر�ت "
 ��0��م ,ر<ت "� آن را �� ��ل �� وزن �� ا�دازه ,�ری ، ا�� �(د از آن دو��ره "� آ��8 �

���ھده �ده ا�ت و �� �/�ه �� آ*وده "ردن �� ز���  "� آن را ���8 ط��(  .�دا�ل و&ود دارد
�ط��ق ، ���  ، &�@ ، .ا�ت "� ا�ن �ور رو�ن ا�ت "� آن را �� زودی �� �ط���ت �ود

� ��وان 0رف ���ری �/رش و ����ت آ,�ھ��� ا�� �� :�دان  indulgences �د�ت�
ھوا، ��دی "� �� را ا��ط� "رده ، "� >ر�� زدن و .���ق �� طوری "� آ��8 ط��(  ا�ت

 ���ن ط��(  و ��(�*  ا�ت �دا#ل ��=�ر : <رار و �� �0وص *�س "ردن ، *�س ���م �
و&ود دارد از ��*ت ط��(  و&ود دارد �� -و���د و ���ث �  �ود �� در �8و*ت و آرام 

ا�رژی در ھ��� �د�ر�ت ، ���B .ا���س ، ھ�� :�ز ط��(  ا������  "� دو�ت -�ف ���  
 �#وی ���ش در ��د�ل �� �� ، ���Eر روا�  ، ا&�زه دھ�د �� در �ظر و �-س ا�ن ا�رژی ھ��

ا�ن �ور -ر &�ب و &وش ر�د �  "�د در ا��ظ�ر ا�ت "� در وا#(�ت �  "�د ر�4 .ای "رد
� ��وان �% ط�ووس "� ار���ح >ر�� "�ف و >�ط و �� را �� ��ل � ����  �ر�د ���ت �

از ا�ن رو �� را �� ا��+�ده از .�� ��ل �� ��ل ���ت، >ر��، ا�ن ا�+&�ر -و�� و رو�ن ا�ت
 ��دا"=ر �وان در #درت �ود ، �وا�ل ��دی "� ا�0ح ، ��ون <رو ر���ن ;�ر ���ن �

و ھ�H :�ز #وی �ر از ��د�ل �ود ، ا�ن ���Eر در :�زی .�دم �(�دل آن #درت ��ول ا�ت 
�ن �� ��د دا��� ����د ,ر�� و �دم ����ل .ا�ت "� ا<زا�ش و �� را از آ*ود,  ���<ظت �  "�د

� ر<�ن �� #�ل از �در�� در روز اول ا�� �� �0وص -س از *ذت دو��  ، ��زی �� دو���ن �
� ز�&�ره ای و -���ن .�ن � �ط��(  در �:� ����ر ا�ت "� ���ث �ب ��2 "��وس �+�ر�  ، "

� د�@ �وزش ا�� �� <�ر د�وا�� �ن ر<�ن �� &�8م �د ��0ل �د ا�� �� طور ��,��8  از �
� .�واب ��دار و در �(داد ���8  "� ر��� ذ��ره �د� ��ن �  دا�م "� از �ن ھم ��د ,ر<�

� او در �رد�ر�ن #��ت �+, �� �رادرم "� د�ت در ���ری �� �����ص ,رم از �رد ، �� �و&
 �<�ط �و��8�H د�ت را�ت "� �را �� ��د : #رار داده و او را در دا;�ر�ن ���  ، ���&

� -���ن ر��د . 666 �����ت و�ش از روی "�&��وی و ز��ن آ�ر�ن ,و�  �ن در 666�
:�زی �� را ��و#ف �واھد "رد ا,ر �� �  �واھ�م �� ادا�� ، ا�� :را ��و#ف ا,ر آن ��ل  -

� "�  -��O و وا"�ش � �ا�ت "� آ���ر و �و*�د ا�����ت، ا�����ت و ��رک ز���  "
� ا�ت�:را �رک .���ن �  دھد در ا�ت ، ��ل ��دو���ن ، �0ر و ھوش را درک د�/ر ����

�4 ، ا,ر �� �� ��وان "ود"�ن �دون &واب �ود�د ، �&��ت �ز�ز �ن، > �� �ا�رژی ��+  �
� #>�وت �ود و �واھد �د "� #�>  از د*�ل، "� �  �وا�د ط��(  �� � �� �ظم ا�ت "��"

ھ�� �� ا���ن و �ن!;�ر ط��(  ، ھر "�  ا�ت   fezada  ورد �/را�  از اراده و� �را "
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ا����ل �رای ��+ن ھ�ی  eludes ��*م �ط�ق و ا�ن ��ل ، ا�� �� ��وان �% :�@ "� ا��ره و
ھ�H :�ز ����ر از آرا�ش ��ش ,وش ,وش دو ��ر �� .�و���ل -ری در���  �� ا�(��س وھم 

آ�&� "� �� ��0ت و ��وت ��ل و ��ده و �  ���ف ���ت و �� "��رل ��ده ا�ت ، :�د 
��  �  �وا��د ���&� �  �ود، .���و�ت در �را�ر ��وت و و&ود دارد �� را ا����ن "��د

 �ا�� ����ری از �وا2ت ذھ�  و ���  -��O ، ��وت ر<�#ت ��"ت ا�ت ا�� �  �وا�د �
� ��  �وا��د "  ���" ، ���وان ��ح "��ل ;�ر #��ل "��رل ، آرزو��د �����/ری و ���

آرام و ,وش دادن ، ,وش دادن �� ��وت در ���."��رل ����رد   .

�ن �% ��ر ,ر<��ر �% -ر�ده او �% ��م ,ره �ورده ا�ت �L8ھن ھ�Mت                
و در,ذ�ت آن روز ا���ب ��زی ز�د,  �ن ... �د�ره ا�و "رد�  دارم او را ;ذا، آب را 

او*�ن ��زی �ن �رای ,ر<�ن ��زی ���&� �د �� �رادر �ن -�ت �ر �ن ���ث �ن �� .ا�ت
� در آن �رک �ورده �ر �ود را �� ز���  "� ��<ت �+�د در �ورد " ,و�� " ر�وب �% "

�و��ر �� ��2 �رود �� "وه و ��/�ر "��دن "���"��� 4�ن راه �  ر<ت �دود .�ود�"  $
12.50 �� �ظر �  ر�د ، ��رک �� � ا�ن &���ت دو�ت �ن �ورد�د 2�پ ، <�&�ن، "

��ل اول �ن از ا�راز دو:ر�� �واری �ر �رادر �ن �ود ، .��ز,  در رو���ی ,ذرا�ده �ود�د 
��ر��� .دو ���ت �ورده �� 0رف :�د آ&ر و <�ط �� ����ر���ن طر<دار او ,ر<�� �ده ا�ت

� �ده  ferradela در ھ��ن ز��ن در ز��ن���� ��� ��ردار و -س از آن �ر#ت �����>

� �(د �واھد �ود دو�ت �ن و  ladrãozito ا�ت "� �ن در,�ر �رادر �ن ا����م �را از"
ا�ن دو���ن �ود �� �و*د �ن د�وت ��ده .�ن �� �� ��ل ا������ �ر�ن �رادر از ز��ن ا�ت

 �� و در ز�د,  ���0ر �Mن ارا�ن �رای او*�ن ��ر از */و � �ا�ت ا�� �ط�Mن ����� �ده �
�  ر<ت و �ر#ت 1روز #�ل از 0����ت و ھ�د*  .<رد�� � �� �% دو�ت �� �ر"ز &��(

�-س �روع "ردم �� ��زی.ا�ن ���8 آ;�ز ا�ت.و�+ر ,��ه  ACE  ن� �-��8ن و ا�ن "� :/و�
��+  ��8ر�ن دو�ت ��درم �  روم او �� ����8  در ���� �(د ��و&� �د�د "� او و��ت زده 

� .�ود ، و �وا���ر �رای �� و&ود دارد �� درب ��ز �ود�دو���ن �� دو:ر�� ، ا�و���ل، ��
� -���ن ر��د �� ا�+�ق �واھد ا<��د در روز آواز �وا�دن... ��زی، و دو�ت ��&را&و�  �

janeiras  �در -�د��ھ�ن و ,ر<�ن ��داری -ول �� 0رف آن -س از آن <�ط �� ��د دا��
� �و��س و د�/ر دود��� در "�س Mن ����3د ارا��م &��/ز�ن �د ، ز� �(&ب و ھر :�د �(

 ���زی �در�8در �� �-� ھ� و �+ره ھ�ی �ن و ���� آ=�ر �ود، ا�� �ن &رأت ، ز���  "� �ن �

��&ر" ا��ق و �رای او*�ن ��ر �رای :��ن &��رت �   reguada "  ن در�د و &رأ��آ
در .����ل دا�ش آ�وزان در ز��ن از �وی #�ل از �(�م �� �ن ر��د ، دوم و �����د وا��ود 

 �ن �&�و�� -در ھ���ران را -و�ش �  دھد ، �� ��وان ا�ن ���ل "� از ا�روز در ��4ل 
�ن �� ��د دا��� ����د &�دو,ر �رای او*�ن ��ر ا�ت "� در .���2ت آ�ده �� <روش �  ر�د 

آن �رای #رار دادن ��در �ن �� �ن و -در �ن و �رادرم در ز��ن و �ن &�دو,ر �� د�ت زدن 
 �� �ن او &رات ��رد د�دم و ا�دا�ت �+رت او او*�ن �ود "�  ����� �� آ��8 را در �����

�ن -س از و>B ��ل �� ��وه -�ر ��وی �ن و �رادرم ھ��م و او .ا�ز&�ر درطول ��ر

LP �  �ود ��  از او*�ن د�وار ، -<�و�د 0ور�   primaço د و .�رد���� �� ��د دا���
 در "����ی ��"��ر ����ر ��د ،-��ده روی �د�د �� "+ش ھ�ی 1986 �� ��ه �� ��ل 1ھ�د*  
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ا�ن ز��ن �رای �8رداری ا���رژا �رک ا�ت ، -�ت دو���ن و .��@ �ود در ��ل ��>ر
آ�����ن �� ��ت :پ، "ردم �رای ��+  "ردن �روج �ن ھ�� �� �8ره ��دی از �رک در�ت 

 �و�ط ���� -س از آن از �(�م &�ران "�8و�ط ��وت �ن 4#�ل از ��ل ���0�  ��ل 

و#�  "� �ن �� �8ر���ن ا���رژا �ن ��.����ن ���ن داد   Pardilhó  ن�ن "رد ، ���ل ��
�وده ام :�د ��ه ، آ;�ز �ده در ا��&� �ن روز �� روز، �ن در آن ز��ن :�زی ا�ت "� �� در 

�ن #ر���  �ود و �  �ر��د دا�م ، ��  در ھ�/�م �+ر از ����  bulling ��ل ��>ر ���س
� �و���ل �ود و&ود دارد "  �� ، �� 1"�ر ! "�رطوب �وپ " �  �ر��دا�و�وس �در�" 

�ن �� ��د دا��� ����د �د ���ن ����ن �� -درم و �� �0و�ب ��2� در ��ل ��>ر ����ن 
 �� ا&�زه ��0وص وارد �(�  :�م -و�  5�ن ��ل .��ر�ر و او �� �ن -ردا�ت �  �ود

 S +  در �در�� ج5��Mو*�ت ا�>� �ده �و�ط وا*د�ن �� #�م �ن �رای ورود �� ��ل 

Brodick ا�ت �ر��ده ���8 رول "�;ذ �وا*ت و ر��ده.:ون ھ�وز �دا#ل �ن �دا��

fumava- �  �واھ�د &�8ن �رای ��و#ف "ردن در ز��ن �رای �ن را �� ا��+�ده از �% 
ا�� در ا�ن ��ل �ن در&� اول �ن "� در آن ا��ره �  "�د "� دا�ش ... دزدی ���% ، و ;�ره 

15 �در�� ,ر<�ن در 1989-1988آ�وز در "�ور �����ل �ر"ت ºlugar  ز �د�: Hھ� ،
 ��رای "�  ا�ت "� ھ�وز ر�د ��رده ، ����را�ن ��ش از �د "رده ا�د �� &�ت و ��ز ���

او �دون �ر�ز دو:ر�� راه �  ر<ت و "ف "+ش ورز�  .و �� �ر�د ��/�ر ر�د ا���س 

;ول ھ����� ��8ر�ن  SG در ��/�ر "��دن اوا�ل �ن 0رف �� طور &دی �ن �د�ون
� اوا�ل ا���رژا �ر&�K �و<� و �� در "�<� �ر�� ;ذا �وردن ���ت �����. ��ن �� ��د دا��

 �ن �>ور �ر�م طوط  "و:% دراز دم �ن �ود ا�ن ��ل ����1د ا�ن �را�م ����B &��زه 

او ر<ت و �� ��زی در ���ط و 0(ود... ��ل #طB �ده ا�ت  loquat  ن��ز �ز���  "� �ن �
در ا��&� د���*� �ن آ;�ز �  �ود؛�ن �وا�ش �رد ��  !�روع �� -ر�دن "رد ، ���ت ;�ز 

 %� �,ر�� �رای دا��ن "� ��وا��ت را از د�ت داده ، �ن �� -���ن ر��د �� -�و��ن �
� �و�  ��  �وا�د �% ,ر�� روز �(د �� &��&و .�وزا��% و ا�&�م د<ن او و&ود دارد� �ھ�

� �ده از ا�ن دا���ن �� �% �@ "� �رای ھد�� ی "ر���س �وا��� �ود ا�� �� !آن &���
و �� " ��و " و*/رد در ���� از ���� �ن -�دا �د �� -���ن �  ر�د ، ا�����ل �  "��م ا�ن 

 �� ,ر�� ھدف ، <�ط ��و �ن �رای "��ن ,ر�� ��-���ن �  ر�د �� در ��ل آ�وزش �رای ��

�ن ��  �� �% ��@ در ��2ی �% ��% �ر از روی "�&��وی >ر�� و آن را ���ت.  .

در روزھ�ی او*�� �ن از "�ر ، �ن در ��ر��  �ر,رم &��  "� او "�ر �                 
او ��  روز���� را �� ���م �� �وا�دن و �% �� دو ��/�ر �� ا�ن ... "رد، "� :و���ری 

 ���ل در آن ز��ن ��  �ود �رادر و �ن ,ر<��ر دودی ���واھر �� �رس وارد �� -ر��ب ���
� ,رگ .از -�&ره �� ��رون در ����ن ��� �� �از د�ت داده �ود ا�� در : �ن �� �� ��ل �&ر�

�Eذ�� �واد &��د ������  ��8رت و :���  �ود را و .�+�ظت ، ا�� ���8 �� ا����ب .�ر دا�ت 

�وص �ود را .آب >روری ا�ت� "��2� �رای ��&را&و�  و <رود ،" ��� Caricuao 

� ��وان ,رگ ���<ظت �د ، ا�� �و�ط �/رش �� ����8 ، ;وط� ور در ����8  آ���ر .�ود�

ا�روز "� �ن ار��ل ,رگ.  Caricuao  ود رو�رو ھ���د و �+��ر آن� �، �ن &�8ن را �
دو���ن �دون ط��(ت و��  �ود را ����ل ز�د,  �  "��د ، ا�� �% ز�د,  ��ر�� ���دی .
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� �ن <�رغ ا*���0ل دارای �ون &وان و<�دار ، ��  Caricuao وا#(  ، &��ن در"  ��&
�0وص �0د#ط��(ت �  ��ک ، در ا0ل �د�د ا�� ��د�2� و ا��رام از دو���ن �ودھ�راه و 

�ن ز�د,  .����را�ن �+ر و<�دار و ھ�د��  ھ���� �� ,ر�  و ��وت �+��ر �ده ا�ت.دو�ت 

�ا�� .و �ر"ت " �����ن  " Caricuao �  "رد�د�� ا�دازه "�<  "و:% �رای د�دار �� ���
�ن ,رگ �&���را د�دم و او ,�@ و #��و�  *��% ��رم دو���ن �رای آزادی �ود ����س 

و !ا,ر و&ود دارد �% :�ز ,رگ �� ��ل آزادی �ود ، �� ����8 ، ���8 �ود ، .�ده ا�ت

� ,رگ!را�/�ن���  extrahuman  رس .در���ن ا�رژی در راه �ود را از �ودن�- ��
�0��م ,ر<ت �رای �� ."ردن �ود در ا����ل و��  �ود از ژن ط��(ت ����ل "رده ا�ت

�(�وی �ود را �� ����8  در �ب "ر���س �� ,رگ ، و �� �� &�ی  COD ا��راک ,ذا��ن

� ,رگ��� Caricuao 0ل��و�ط �% ظرف را�/�ن در 0دا � �در ��*  "

fraternally  ا��راک ,ذاری �و��د�  �ود را �� ����8  �� ا����ب ھ���د .ھ�:��ن �� ��
�ا�ن �% ھد�� ا�ت "� �ن ا�ن .�� آزاد �� ��وان ا���ل در ط��(ت <�ر �  "�م !؟ا*��

�ود، ا�� او �رای ���ط ز��ت ژ����  ذا�  و��  �و�ط  Caricuao "ر���س، ,رگ
��8م �� ��وان راه ."رو�وزوم �ود را �� ا���س ا��*ت آزاد ��وص از ط��(ت �ود "��ده 

ز�د,  ا�� -ر �ده �� �8وت �رای ز�د,  و *ذت �ردن از �وی ����8  ا�� آزاد �ود را �� ھر 
�ن و ,رگ ���� دو�ت ھ���د ، ی ����(�رف در راه �ود را از .,و�� ��دود�ت و �� ����ل 

ا&��ر از د�/ران ا�ت ، �� را�/�ن در د�ت ��در ط��(ت  unconventionally ا#دام

. ا�ت و ����را�ن �� ر�د و آ�:� �� ���  �� �+وذ

               

�/�ه ���ق -در �ن و <�ر "ردم، <�ر �  "ردم "�  especado  د#���10�ن �� ��ش از 

. �دا#ل او ����� �ده �ر و 0دا �ود �� �ر�  از ����ت

�ن ھ���� �رادر �ن دو�ت ا�� او �% ��ر �� �ن �� ��ت �ود را >رب و                

،  Pardilhó ��م و زده ھو�ت -در �ن و#�  "� �ن در *��س �واب ھ�ی �8ر���ن �����ن
�� ز���  "� �ن �� .ا���رژا <رار "رد و �� در ���ط ��وت در �زد��  ��ردار �� -���ن ر��د

�ت ��Mم در :8ره اش� �� �او �دون .��ل �رای #رار دادن در آرا�ش �روج �(�ول �����
�ر�ز راه �  ر<ت و "+ش ورز�  0رف ,ر<�ن ، �ن �� <روش �  ر�د دو:ر�� ��� را 
� �ن "  ��& �� -در�زرگ �ن و آن را �� وزن <رو��Mوار ارا� ��دون �8�� %���2 �� *�

در ا�ن �در�� �ن �� دو ��+  ، ��د�/ر B���0 د��  . د2ر �رای آن ����� �ده ا�ت300
� طور ط��(  �و�ط .ر��>��ت -���ن ، �ن ھر,ز ��و&� آن را در "�ر د��  ���  �د �ود�

� در,�ر و آداب و ر�وم �ود را آ;�ز در ��ل )��&1989 � ��زی <و���ل �� -���ن ا�ن �ر<
� ��وان ورز�  ���/�ه ورز�  ا���رژا ����د ��ر�ن <و���ل آ;�ز �ده �� 1998در ��ل � 

 در ز�د,  �ر<� ای طو�2  �ن،ا�� �% ��زی 3��وان �ر"ز رو�ق ر��دن �� �% ھدف 

�و .�ود Ovarense آ�وزش �را�ر& ��-س آ��8 �� ��وان �زرگ در �ر"ز �و#(�ت رو �
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��ب ����  �د ، �ن �� دور :پ �+ر ، و �-س �� و�ط ��ت را�ت و �-س �ر"ز �� طور 
آن را در -���ن ز�د,  �ر<� ای .��و�ط �� در��<ت �+�ظت در �ر"زی و �وا>B را آزاد "�د

 ,ل در 2�ن �� ��وان �% ورز���ر �% ��زی >د ��د�2� �د��م ھ�وز =�ت ��م �� ھدف 
 �روز �ن از �ر�  ��م �� "�-���ن ��م و ��زی ھ�<�% �ر"زی، �% ھدف در آن ��زی ,ذ��

� از ��ق �� ھدف ���*ف �� ���ت �%�� �ده �ود ، ،����� �ده �+�وت و <�0����� " 

cuequinha "  ظور .دروازه ��ن �وار�� �<�ر ,ر<�ن -�ن �رای ��زی ھ�ی <و���ل �

�.ا�&�د ��������� در ا�ن ز���

19917-1990در                 ºano  �در د��ر���ن ا���رژا ، >(�ف �� ا�ن �در�
�د �رای �ر"ش �ودن �>ور و �را�&�م دا���ن "� �% روز �ن در "�س درس

masturbated  ��� ��وان دا��ن �و�% -��ر�وت دو�� Oو�ط ا���د ��ر�� �� در  -، ""
� �ن 0د�� د�ده �ود �� ا�ن . ��+  رد 4آن ز���&�@ �راق ، �� ��:�ر از ��ل :  *�Eر�-

�0��م �� ��ز,�ت �� �در��.د*�ل "� او*�ن و ���8 در دوران �در�� �ن �ود  Brodick  �"

-س از .5در آن �� ��ل ��ل   Brodick   � �در�� ج 7 1992-��1991ل او*��ل ���0
در ���ن ھ���ران ، در آ��ده �� �8رت �در<��ری ، �� ا�ن ��ل " ا�دز " �� ��م ���(�ر �ود + 

�و<��ت ھ�ی �در�� �ود �ن ا&�زه �  دھد ��ور در&� ، در ��ل ��>ر درار�+�ع ھ�/�م 

�آ�ده ,+�� �ده از �در�� ا���رژا ا�راج �ده  Brodick �وا&� :را ��� از ا���رژا �
�وراخ "م �را"م <�-  د��% �� دو �را�ر ظر<�ت از ھ��ن او را �� ��� د�ت ����� .ا�د

�� ��د �� �(د �� " دو:ر�� " �ر روی  Brodick �ده، آ�د �� ر<�ن درس ا���رژا ��
��8ر�ن ��زی �ن در ز�د,  .ز���  "� ���دان ، �ر#ت آدا�س و آب ���ت �� ھ��-ر ��ر"ت 

�ر<� ای �ن ����� �ده -س از �����م �ود و در �را�ر ���/�ه ����  �ود �� ون آ�د �� �ن 

 ��ن �% �/س در ���دو�H "ره �� �% دو�ت �� ��م #رار داده.وا"�  ���  " MINETE 

، �م ھ�ی -ور�و �رای او*�ن ��ر �ن �و را د�دم �ن �/+ت زده ، �% زن د�% و &وا��ن "�>
در ز��ن :�زی ھ��ن ا�ت "� او را �� ��د دا���د، ��  د�/ر از ��رھ� و ��ر��ھ  �ود ، 

در ���ن ا���رژا و... ��0� ھ�ی -در �ن  Brodick  رک�ل �ر��ص "�2 از ,�� ��+ر �

�ن ... را ا�� �� ��وان ا����د �� د�����ت �ود �روع �� ��د�د �� &�ی �ر�د -�س  CP �و�ط
�8 �� �ر&�ده ا����دن و��ژ�ت &8ت �ود را ���ن دادن �� ���Eر �� ��در ��ل ��>ر در �ر�
"و:% �رای �و�ون و ����"وو �� ���وا�  ر<ت �وردن ���  از #رص �و��دن �% آ�&و

Litrada  ران���وراب �� ھ&. �در ���� -در�زرگ �ن ازراھ���ی "�ر �� >رب ,�و*

� و �رب��" ricocheted  ��ن �% ��ر .و ��ر��� �� �ن ر��د و ���ده وزوز از -ر���
� &�ن �و*د ر<ت، در ��ل ��>ر �ور و �وق از �واد ��در �وزا�ده ��  *=� و -س از �

#�ل از ا���� ��� .ا�&�م ا�ن ��ور در �زب �ود را "� ���ش �ود ���ه و �+�د ��د�ل �ده ا�ت
�رو�د #ط�ر �� ��م ���� �ن دو���ن و �طری ���-��ن �� �ر#ت �رده �� -در و #�ل از آ�وزش 

�% روز ��  از دو���ن �ود :��ن ���  "� �� .ھ�ی آ��ده را :�د ��ر �� ا�راج �ود �و��د 
-در او آ�د �� ����ت ,�ری �ن ���س .�� ��ل �� در ����ر���ن ���ری �ود در ز��ن 

در ���/�ه <و���U�وزش و�ژه �� ��ل ، ا�ن ا����ب ��م �ر�ف �� از.�/�ر�د  Aveiro  در
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ا�&�م ��ر�ن �وا���د و ا�ن ز���  "� آ��8 �ن را �رای .&��&وی ا��(داد ھ�ی &د�د �ود

<0ل."ردم و ��  #رار دادن  Aveiro آ�وزش در ا����ب  Aveiro 91/92  درا��ون>

<و���ل �� ��وان �% ��8&م ��زی، descaindo  %� ت :پ ، �% &��/ز�ن �رای�� ��

� �  �ر�ورد "� در 13 در ا����ب ز�ر 1992-07 -11.در-ور�و  FC ��ز��ن "� �(دھ� �

 �وا&� �ده ا�د ، در ا��&� 92-��91 ا����ب *�ر�� -���ن دادن �� <0ل  Aveiro آن ا����ب
� دوم �� ��وان ر<�/زارش �ده �و�ط ��� �در ا�ن ��زی �ن �� �� ��ل ���س �ن �ود و �

��&� Aveiro  ، ���� �1992 &و2ی، 14، � - Aveiro ، 2 - ��زی در  " 1*�ر�� ، 

�.�&�و�� ورز�  ��دان ا�ت�  Jacinto ." م ، ��م��در �وض � Aveiro  �� �ز���

�ر ��ف ��ش اول "� در آن.�زم ز��ن د�/ری   leirienses ، ���ت ��ط Aveiro 

�� " در��ره :8ره" ا#دام را �� ���ب ��زی و ��8ر �8ره �رداری د<�ع �ر�ف ، �&��� ��

ر��دم ,ل ���وی ��ش ، از طر�ق ��زی،. Filipe  ��راغ راھ�: �� -س ز���� �" �ور "
� �ن ا�&�م �د در ا�ن ��زی، �ن �� ��د دا��� ����د "� ر<�� �� .���ور در " ��ن ��  دا�م آ�:

� #�در �� ,ر<�ن �وپ ، و �� ��ش از �د "�د �ود و �� ����ر �ر�B �ود ، و*  در � �آ�&� "
 از ��+و���ل �ر<� ای ، در ا�ن ��ل �ود ھ�H ������ت ��ن ��8�3ت �  �ود و&ود دارد ,ل 

� د�2ل ��*  و&ود دارد ، ��� �  �وا��د ����ر ����ل ��<�� ؟��� ھ�H و#ت �  ���م ھ�ی �

 S Brodick +  در �در�� ج8 "� "�س 1993-���1992 در ��ل ���0�  .��  دا��د 

او .�>ور و در ��ل ��>ر دودی ���م <وا0ل ، آن را �% �ور�  �� ر<��ر ���رف �ود
,+ت ��  از دو���ن "� در �در�� �ظ��  �ود ، �ن �� در -������  از <را��� �� �0د*  
�وا*ت �ر روی �ر ,+ت آن را �� ��� �وا*ت �ود آ�ده ، �� �� ��ل ھ�H �&��ت �� :8ره :�م 
� �(د از آ�وزش <و���ل �رای ��� �-در �ن �� ���ری �رای او*�ن ��ر ،,��ھ�ن #�ل از ر<�ن �

" او*�ن ��ر و آ�ر�ن ��ر �ن در ز��ن >رب و ��م &و�ده ، ��زی در آ�وزش ، آ;�ز �ده 
و او را �ورد >رب و ��م و �� او ,+ت �رای �ن �0ر و&ود دارد "� ھ�وز ھم " در ز��ن 

�� �ر �ن در �را�ر ��ر �ود او �� �� ��ل ��م ���(�ر... در ز��ن ����ر، واو ���ظر   " 

Pardilhó " . �و�ط �% * .�ن او*�ن د���و در ا��ق ز�ر ��روا�  �ن �� آن ��م "و 
�ور,�ر در ��2ی ������ن رز و آ�د �� -�و �ر روی -�ت ��م در ���ن :�زھ�ی د�/ر ، �� 
� ��دود�ت در �* �دو���ن �ن دودی -�م :�د�ن ��ر ، �� �و�و ��  از دو���ن �ن �� �ن �
�زد����و���� "ردم ، &Eد ��ت :پ "8�ن �(�دل و ���ث �ن ��ر��� در ��ل ��وط از -�ت 

� �ن �  �ود <روزان ا�رژی ا�ت "� .��م �ود ���وش � ��آ�  ا�(� آ�  ری ���/�ن ��
در �(��0ت و �دم ���ل "� ا�ن ر�د و �رق آ�  ا���0ب �واھد ���<ذ "=�ف &ر��ن �  

�ور �و*�د �ده �و�ط ھ�� �و&ودات رول در د��/�ه �دون �رم د�وار �ودن -�:�ده ��  .���د
� ;�ب و �و&� #رار ,�ر�د و*  .����/  �  >رر از �  Mر�ا�ن �ور *�زر ا�ت ��<ذ و ��

ا�ن �% �ور روا�  و "�ر����  ار�د در �+رو>�ت ���ر�وط �� :�8ر راه �ود .�+وذ 
�ل "م ر�@ و �  >رر از طر�ق ��ش -ر�و آن از ا<��ر ���وم و ا�ده ھ�ی .روا�  ا�ت �

�ور ��ف ، دود "� �رس �ور از ژ�ده -وش ذھن -��8ن .#��  را �� �م �ود و -�دزھر آن ا�ت
��طرات در �ر �دون &8ت و ��ل ، ��ل ��ز,�ت ، ا�ن �و�ور "� �رد ,�م ا�د��� "وره 

-ر �ر و 0دا����ق در �ورد . massificadora در ر<�� از آھ��� و ��ھ��ھ�@ ذھن
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ز��ن ;�ر <(�ل ا�ت و �وز� B�Eز و :راغ ھ�&�ن ا�/�ز ��ر�% ا*��ر�� 

Deambulante .�4 ، �� ��وان �% #�<����د�د در �وده �دن ���ور و <

desencadeio  �8د�  -���ن ر��ده ا�ت.در �&�ب�ا�ن :راغ ��ف در دو �ر  ".
د�/ر :راغ "� -��8ن ورودی ا0�  ، !" �ر�  از ا<راد ���ون ، د�/ران ���8 ز�ر ��روا�  

"�ش ز�ر ��روا�  �+وذ �� ��طرات ، ا<��ر ، ز�د,  "و��ه �دون ��ل ��ده ا�� �� ����ری از 
�.��طرات ز�د,  �  "رد�د��� �� رو��/ری ذھن �رای ھ���� ��ز �� در ���� ���طرات "

... Ia د���ل �وار �، و �دا��ن -ول �� -ردا�ت ا&�ره �� ,��رش در ز��ن و  VHS در �
� ����م �� �درت ا<زا�ش �واب <�ر "ردن در �ورد آ�:� �ود�. ��ن ��  �وار "��ت ��ه �

 �ن �روع �� �واھ�د را �� -ول �ن و �(د از �% ���س 1993در ��ل .�&�B �  ���د
� �ود و ����ری از 15در آن ز��ن او .�0��م ,ر<ت �� �رای �% ا��ق ��زی "�ر �  "��د*�� 

� ز�ر "  ���" B�� ظور از <>� و�� �او*�ن . از ورود �/� دا��� د�ده �ود 16�����ت "
در ا�ن ���ط �� . ��ل ز�ر �(�وم �د �0رف �(د �17��س �� ���ش آ�د و آن را ��ش از 

وا#(�ت ھ�ی د�/ر ���س �/�رم ا�� �� "�ون را ��ذ�ب "رد و �ن ��>ر ا��+�ده از ھرو�Mن و 
"و"��Mن ، �� ��وان �/و�م "� �ن در طول ز�د,  �ن �ود �� ��ظور �� ھدف �(�  �ن ���ن 

� ھر,ز �0رف" ا���راج " ا�ت ���/رش ��در�ت ���ت �� �0رف و در ��ل .���ت، �
 9�(روف "� �&ری از -���ن �زب ��ل ���0�  از <���*��ت در&� " ھ�ر��د " ��>ر �% 

. �ود1993/1994در 

ژ�را�ور ، ژ�را�ور و �� ��ق ژ�را�ور دو�ت دارم :� �و�ت ا�ن ��ل �&�زی �+���  ، و 
ا�ن *��% ا����  �+�ف �و�� و ���� :�زی �رای �و�(� ا�رژی ��ط+  و روا�ط �رق 

ا�ن ژ�را�ور ����ن ;رور و ���0ت ھ�ی �� :8ره ھ�ی -��8ن در �����د,  .����  ا�ت
 �� ��وان در �ظر ,ر<�ن ����0�، �� ��م، و �� آب "� �Eذ�� ا�رژی از روز روز �� �روزا�

�دون ���% و �� ا<��ر.  lacerating �� ، enquadramo  ا�رژی از ��ق B#در وا
�� ��ق �� �و*�د ا*��ر����� از ا�رژی و -ر �ر و 0دا ��ز و �����ده �� �ظر �  ر�د ��ق 
و ����8  "� ز�د,  �و�ط �% "��ل "� ھر,ز ���وش ،#درت <��د �Eذ�� ، ا��در�ت ا�ت، 

�� ا��راع ���وا��  از روز !�رای ھ����ھ���� ����ل ���� �رق �� �/�ه و �� �0ر و �و0
���درت �� ���ل .و ���ل :8ره ا�ت "� ���ن دھ�ده :�زی در ���ط ھ�ی ا*��ر��  ��م �ل 

���س �� �� .از �و�ور ذا�  و وا#(�ت ھ�ی -��/�م ا�� �� ���س �� *�ظ� ھ�ی ��00  ��+ن 
��ر �و�ور ، �و�ور >روری ا�ت، "� وا#(�ت ا&��ع از ز�د,  و �� در ��ل ��>ر ، ا�� 
;�<ل از د�/ر وا#(�ت ��ر��� ;�ر ���وس �� ��ل آ,�ھ��� ���د، ا�� از آن ا�ت "� و&ود 

� �(��ی <ر0ت <وری ��>ر و&ود دارد ، �� طوری "� ر���� را ��  �وان !دارد� �ھ���
در �ورد ��ق .آ��  ، ��  ا���د در ا<��ر ژ�را�ور ��ق �(�  و ����B در د��رس ا�ت

ژ�را�ور ا�ت "� ھ���� در "��ن ����� ا�ت و ھر ���ط ;�ر �&�زی د�/ر و "��رل ا�ن 
����ر �ودن از ;ر#� �دن ، و �-س �  �وا��د �ود را از *ذت آن را �و*�د ��روم ���ت، و

proliferates  وا��م �رای�  � �در ا�ن :8ره ھ���� ��>ر از #ط(� رو���� ھ���
از آ�&� "� ��� ��  �وا��د از ھر #ط(� دور ، �� ��وان ا�رژی �% و :�د .�+� "ردن

<رھ�/  در �س �ود را از ر>��ت ، ر>��ت ا�ت "� �و�(� وا#(�ت ھ�ی ����ف ، �رای 
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�� �&�زی و ���*  ھ���د ، ���8 در �>ور د�/ران و �� �ود را در آ��� #درت �ظ�ر�  &د�د 
اژدھ� رو�ن �  �وا�د ���(ل .در ذھن ��+  ا���و�رون ، "� ا�ن ��وا��ت وا#(  �ور ھ���د 

� �� �  دھد #درت و� � MIME gleaming و &ر��ن را از طر�ق �� و �� ز�ده روزا�

 ��وا"ر ، ز�را ���ن ا�ت ��روی �ور و �� ظ�م و ��م ����ر و ���ھت !�و&ودات و ���ر ، �
� وا#(�ت دو,��� و �ر"و�/ر �وھ�ن � �در �ورد ا�ن #طب ��+  <(�  �+وذ ���ودآ,�ه و ."

� ، �Eذ�� ��� �ر&�K وا#(�ت  abatas "�ھش درد ���ق از ���0ت �8م ���*ف ����
��(�*  و �=�ت از �واد ������  و <�در ������  �دارھ�ی >د روح �وآوری و د���ورد ، 
� �وی ھ�H *ذ�  ، ا�� � �د���ورد "� ا�����ل ا����ل ���ت �� ��وان <�در �ژاد "وره در ر<�

ا����ل ا<��ر وا#(  ا�ت و �و�(� �دارات و ھ�H .ذھن "��دن �� ا�واج <�ر و ا����ل ا�ن 
"س ��  �وا�د ا���ر ا�ن �دار دارای ا�-رد <(�  در ھوا �  ا���8 از ا���س و *ذت �ظ�وم 
:ون �� ھ�� �روع �� ��رک ھ�ی ��رج از ��� ��"رھ� ا�� "� �و&ب ا<زا�ش ���/  �� 

����را�ن ا�ن ا�/�زه �+�ر �� ��=�ر �  ,ذارد و ,�ھ  او#�ت در,�ری رخ .�رای ز�د,  ا�ت
 ��  دھد و �� در <�ر �و�(� ، ا�� "� �  �وا�د ��دی را ، "� ھ�&�ن -رو�ون �واھد �

�ور آ�  ���ث ا�����ت #وی �ور آ�  "� ا&را �  �ود از .وا#(�ت ��ر&  ��&ر �ود
� ھ� و ار���ح #درت ا�����ت "� �Eذ�� �وخ در ��ل �و�(� ا�ن -�����ل �طر�ق -ل ھ� و -
� د���ل � �� ا�����ل <وق ا*(�ده ���س ز����  ��رھ�ی �ود را از �+�<�ت دو��  ���ور ""

، #وی �ر ، �د�د، و �و�(� در ا��2ت ���ده 0ور <��  �� ا��(���ت ���ق "آ�  " �% "�  

ا�ن #درت را ��ت ��=�ر #رار ذھن . Hertzian ا���س �  �ود و ��/��� ا�ت "� �وج
���ل ���8ره از ا���س ز�د,  ، <�روزه ای �و=ر �ر دو��  ���ق و -��دار ، آن �ود ��ل 

�و>و��ت �دت ,رگ و .-ر�وھ�ی &�دو�  از &�ون و *ذت دو��داران ز����  ��در و ��رو 
 ،���ش او �و�(� و ا�رژی و ���<ظ ,رم از �ر ا����ل و د*�و���8 �� درد �د�د و ��وت ، �

�� �" %��� %� �� eludes  %� �و �� را �� �+�ر ا��زا�  آن ا��ره �د، آن ا�ت و �
�ور #وی و ��د�د *ذ�����  و �وھو�  ، ا�� آن را ��ت ��=�ر و "� ھ���� او را ��ت ��=�ر 

او در ��ق ��وط و :/و�� .#رار �� �ر"ت و ا&را ��دود�ت �رای دو��  ذا�  و -��دار 
ا�ت "� ���8ره از د*�ل ا�� �رو ;ذا �رای ا�����ت ، �  آ�د و *ذت �� ار��Eن �  آورد و 
 ��+8� �� ھ�� در �ور و �وق ا�ن ر�@ او*���8وت د*�و���8 ، "� *ذت "�*ری ا�ت و ��

� -���ن و رول� ��&�(��رژی "� �� ,ذ�ت ز��ن ��*  ا�ت ا�� ا�ن �دان  abrocha ا�ت "
در ا�ن آ��ده ��-د�د �  �و�د ���ت ، �(�  ھ���� ��>ر ، ���<ظ، ا&�زه ��  �� �طK از 

.*ذت رو�ن ;�ر#��ل "��رل ����ل

 �روع "ردم �� �رق ��د,�ری و ���  �% ��م ���(�ر �� 1994در ��ل                

ا�ن �� ا�ن د*�ل �ن �% �وک در  " Faíska " ��وان �ن ھ�وز از �وی �ر�  از ��وان
�% �و>وع �ل ,ر<ت و در -���ن ھ�H &ر��ن ا*��ر��  و&ود دارد ������ �ده و&ود 

� ��ت ا*�(�ع 1994�ن �روع �� �>ور در �ب و �-س در او*�ن ��زد�د در ��ل .دارد� 
�ن ھ�وز ھم �� ��د دا��� ����د "� روز -س از " <�&�ن  -,ر<�ن " #رار دادن د���و، �ن

ا��ب <وق . �ود����2.0� �ده �% آز���ش ��+�  و در ���&� #�ل از ���ل آن ���2ر از 
ا*(�ده �ود ، �ن <�ط �ردا�ت �طری ھ�� د���و و �� �و�ط ��  از �د�ران ���� �� �ر �ود 
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را ا�&�م ، و �ن در ���� ��ت :پ و&ود دارد ، آن را �� �% &�ی �(&ب ا�ت "� در ��ل 
,ذ��� از ������ن ��ت ا*�(�ع #رار داد��ن �� -���ن �� ��وان در��<ت �د��0دی ��ر ا�&�م 

�ن -��ر<ت �� ��ت :پ .��س و ��ر �ن �� &�ی و�ط �ب "� د�/ر ��  �وا�د ا����ده ا�د
  � ��ل -�و�ت �در�� ��ط�� ورز�  10 در 1995-1994و �ن ���دان ، در ��ل ���0

<�ز��  و .�ود ED ، ھ���� �د�ر�ن از �ظر fragateiro از Macedo &وزف
ورز�  ا�ن ��ز �� د*�ل ر<��ر �د �ن �ود، �ن ��  �% ,واھ  -ز��  در ��ل ��� از 

� �ن ��  دا�م ��� �ود " ��ر ، ا�� آ�:" ��% ��م !ار�+�ع �� ا��ره �% وا"�ش آ*رژ�% �
*س" <و���ل ا�ت "� �رای آ��8 �رای &ذب �ر���� در ��ط�� �&�ری ا���رژا �ود �� ��م 

bufons " �� peidolas د دا�ت�ن از طر�ق.و آ� ��  ��� ��  PJ ور در��

Aveiro  در آن �" �� دو�ت د�/ری ، �را�ل #�ل از �واھد &��8  در =��و�� ا�&�م "
آ�&و و ���وط "�% در �و�  �د" ز�ردر���   .

در �+ر از <���*��ت در ���� <ر�  رود���� �و-ر ��ر"ت دا�ن �� ���ت �� د��� از آ�&و 
�� -���ن 0+�� از �طری ھ�ی ��*  آ-�ر���ن -ا�ت "� �� او را �� آ-�ر���ن "� در آن ��#�ت 

� �����ت ��*/رد دو�ت د��ر �ن در ز��ن.در ز��ن : ,+ت�  furadouro  ت��ن �
"ردم �� طوری "� �ن �� -���ن ر��د �� �� �واب ر<�ن در &دول ھ�وز ھم ���8 آ�ده �وپ 
 ��ود و و#�  "� �ن ا�دا�ت �� &دول �(د از ��م �� �ن �وار ���� ��دار و �ن �  �وا��م �

 �� �ن ھ&ده د�دم <��م ر,���  ھ���� �و�  ����ر ز��د �� د*�ل �رد .�% �ز�و �� در ����

� �% �وا*ت و �� در���  از� turds  ن�در �زرگ ��ب ��0ت �� ���ر&� ر<�ن و ا;

� ا�ن ا�ت "� �ز�رف, ��ن  ETAدو�ت دا�ت �� آ�:� از �ن �  آ�د ��0ت ا�ن ا�ت "
�دری ��  ���2ر از آ��8 ��  �8د�د آ��ز �د در �را�م �رو�  # �� �ده ا�ت "���� �=��و�

 �طری �و��د�  و ����ری از ��س و -رده K�0 ا�روز -ر��ب "ردن �3رادر �ن �� 
در ������ت <و���ل -��ر<ت �ن و در ��ل " ::ن " �ن #8ر��ن �رای ��م *�ب .�ردا�ت 

��11>ر در �در�� "�س  th وزه� Macedo از Fragateiro  �-1995ادا�
1996 �12 �  �وا�د ا����ل � th  <�ز�% ��ز,�ت در��<ت  �ر��>��ت و �� �� ��ا �در&

�ن از �% "�س از -�&ره �روع �� -ر�دن "رد و راه �  .�د ،ھر,ز آ��8 را ��8ود �  ����د
�م ���م �ود "� �د�ر ,روه ,+ت "� -در و ��در )� �ر<ت را از طر�ق درب �  ,و��د "� او �

� ��ل ر<�� �ود� ��� ا�ن ��ل �وار در ��ل .�ن �/و��د و �ن ا����د ا�ت "� ����ت در ���
 ��ل 1997-1996ا&را و ��ش از �د از �>�ت ����ت و �(دھ� در �ورد <�ق در ��ل 

�ود ، -س از ���ت �ورده �% ��ل ا�ت ���دی �د��ت �ظ��  "� ��زر�  �ظ��  در 
ا�ن .�ظر �ن �� ����ب، ����ت �� �ن "� ��  �وا�د ا&را �� د*�ل آن 0د�� د�ده -�ھ�ی �ن 

�� �ده ا�ت "� دو���ن ����� turbos  +�0ل از�ر �3(�  ���را�ط. <�  bulling 

�در�� ھ���د "� *�ب" -�ت " ���  �و=ر �ر ,روه   ETA ود�د�. � 5 و �4رو�4 &���ت �
�+ر در �8ر���ن از ��ھ�ر ���دان ، ���ت وا#(  در آزادی ���ن و �8����ن "� �� ��8ر�ن 

ا����� ��*ن �8ر ا���رژا ، . coagíamos �و�و ���د �ن &�B ,روه &����  �(�ول
�  �رای "ود"�ن از :ر�� : �ن رو�و��  E� � از 1او �� ��وان �% �����ور در �ر���

� ، اوت و �-����ر " �(ط��ت <(�ل" آ�وزش و -رورش ا��دا�  �Mه ژو��1997در طول  .
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� �دھ�� طور ,��رده ای ������ �ده ا�ت و ھر "در �د�ت Mت ارا��د� ��ن ����د �  "��د "

در �����رم -س از ,+ت .�� �����/  از "�ر را ��ود demostrados دو ��#� و �(8د
او از ر<�ن �� �����/�ه �د ر<ت ���� �ر�  از دو���ن از آ�دن �� را ,وز و �� ���م �ن 

��12ل 1997/1998��و دا��ن -ر��ب "ردن �و"�ورھ�ی -�&ره ��رار در ��ل  th   ��&
� �ن �رای ,�ل <دا"�ری �رز�ش �  "����&�ن دا�ش آ�وزان "� در آن ��ل آ;�ز �ده "

�0ر "��د و او �وار �و�  "� ���ل ، "� ���ل -ر�دن، -رش و ��/�ر "��دن در .را��د,  
راه �ود �دون ا��رول ا>طراب ��0د �� �ن ��+�وت ا�ت ا,ر :� ھ���� در

ansiosíssimo  ز�: ���*ت ز�د,  در ا��ظ�ر :�زی، �� ھ���� �  �واھ�م :�زی، ھ�
: ا�ن ��ل �ن -����8د رای ز�ر آ��ده .را در �� �� ��وان ا��م �  دارد;�ر ارادی �ود را 

�در ا�ن ا������ت ا�&�ن  candidatamos آن �� �زم را�O و ا���س ��Mو*�ت ا�ت "

ھدف �� �رو�4 <(�*�ت . Fragateiro از Macedo دا�ش آ�وزان د��ر����  �وزه
ھ�ی <رھ�/  و �+ر��  �� ��ن و ���م ا�ن �در�� ، �د از آن ���ز �� ا���ل دا��  و 

���ق -: �رای ر��دن �� ا�ن ھدف �� -����8د �  "��م .��ر&  PROM finalistas-

� در ��رو�4 روز <رھ�/  و ورز�  ا���0ص داده �ده �� "ل &�(�ت دا��&و�  ، از &�
� .. ) .ز��ن / �ردان ( ھ+�� &وا��ن، ������ت <و���ل، ������ل و وا*���ل � ، �آ��ده ��ھ��

-society ��ظور ����ل و دا�ش آ�وزان از ����ت اط�ع ��و�ق ا�&�د �% ��ث 

 �آ�وزش -روز���� �در�  associados- ھ+�� &وا��ن روز ��  -"��+و���ل ��ز �����رد 
� ��ظور �رو�4 <(�*�ت ھ�ی �در�� �� ، و   " ��و�ط " ا�&�د ار���ط��  -<(�*�ت ھ�ی ����ف �

ا�ن  -" �� در رای �ود را �� ���ب " <8ر�ت .�� و�ژه طرح ھ�ی ا�&�ن دا��&و�����ت

� �رد �رای ���رزات ا�������  -*��ت ا�&�ن ��� ا�ت �  vocês.na  دوم �و�ط��" Bوز��
 �دا�ش آ�وزان و ���س �� �ر"ز �8دا�ت �رای ��ث آ��ده "� ��  آ��د �رای ���ق ����دن �
� دا��8�ر"ز �8دا�ت �وا�ت دا�ش آ�وزان ���دن "�س ھ�ی /� �ھ��ن د*�ل ا�ت "

را ! " " �� �رد �رای ���" ��ت �(�ر ���رزات ا������� ، .�0و0  �رای �>ور در 
�� -و��ر �زب �و���*��ت "� ا�ن "�-�ن �� " -�ش �و���  ��، " و ��  " د���ل �را�ل �� 

 Bوز��  �ظ�� �� �ظ��  -��������زب، ورق ھ�ی ���� �� ���د �وا�ت "�% ، و �� �Mارا
� �ظ��  �� د�ت آورده ا�ت ا�ن ��روی ����  از ا�&�ن �� �� %� �ھ���طور "� .�د ا�� �

 -و��� �20رای -روژه ھ�ی د�/ر ھ�Mت ا&را�  �ر�د <و���ل ��ز �����رد و �  �ود ���  از 
 � 1998-س از ا������ت در آ�ر�ن : در روز ا<���ح و �ن ��ل #ول ."� ھز��� ھر �����

 ��ر"ت در دو <8ر�ت ، و ب "� �����د,�ن ھ� در . ���ت ,ذ�ت 20 و 10 ��ن 14ژا�و�
رو�د در�وا�ت �(��ن �  "��د، �� =�ت ��م "� #��ون ��ل در ��دوده ط��(  0ورت 

 دا�ش آ�وز رای داد�د ، �� ا#دام 740-س از ���� �دن -�ی �0دوق ھ�ی رای ، "� .,ر<ت

ده رای �+�د -��زده رای: دادن ����4 ز�ر .�� ���رش آرا   nulos- -A رای *��ت 507

� رای *��ت �ر�ده �ر�ده "�  در او*�ن ��دان رو در ا����ر  B رای *��ت 208� ��� �و&
� ز�ر <راھم �  "�د �% ارز���  از " �دور �و�ط ا�ط� �دا�&�ن رای داد�د در ��ل ,ذ��

  �-س از ا�ن ���را�  ھ�H �(�دل �=�ت . و �ود و ھ+ت1900ا�&�ن در را�ط� �� ��ل ���0
ھ�:��ن ���د �و&� دا�ت "� ار���ط #��  ا�ت در ��راث �ود �% .�� �ظر �  ر�د ���ت
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و��و*���ن ھ�H :�ز ) ��#ص ( ��ز ، "����ت <�زی، �0د*  ، ����ت و دو ��زی �طر�4 
� ا�ن د#��� �� "��ده �د �� -���ن ر��د"� -س از �وا�دن و " ���د�/ری �رای ا>�<� "ردن &

روز -س از ���رزات ا�������  ����ت .����د �واھد �د ا�>�ی ��>ر را ا�>� "رد�د
�����س در ,ردش �در�� ای "� �ن "�-ون ��ر ��ه و آل ���ب �ده �ود �� د*�ل ,�ھ  او#�ت 
� �ن از طر�ق ���0ت ھ�ی ����د در "�س ر<�ن ا�ت ، :�زی "� -�:�ده �� ��ت �ن �
 �� �ا�ت آن را ��ز �و�ط ھ�Mت ا&را�  د�ده �د�� ��وان �% �0رف "��ده ���ش و �� �و&

 ��1998در -���ن ��ل .�% �در�� ، روا������ر د���  PSP  Hدان ����ق و ھ����
 �����ق -��س ����ت �����س �ن -�ر ر�Mس &�8ور از ا��ق ا���رژا �ود و �ر از �% ���

��ل <�ط ��/�ر "��دن ���رک ز���  "� �ن وارد ����8ت -��س ، .#�:�ق �ود ��ز �  �ود 
�0رف را ��ذ�ب "رد و �(  "رده �ود و دو�ت �دا�ت ، از ��ل و&ود دارد د�/ر ���س و 

ا�ن ��ل در -�ر,  "��� آب .�� اط���ت در �ورد ��ز&و�  �ن در آن ���دان ��م ��  �ود
 ��1ت �وء ظن و ا��8م �دم -ردا�ت "� ��م، ;�ر ا��#  د*�ل آن را در روز �(د �� "�ر 

 ����� �� ���8ر�ن دو�ت �ن در ز��ن -ردا�ت �د ، *��ت "� ا���ل ��ل �(د �/ران �ود "
� �ده �ود، ���(�ت -ردا�ت �  �ود���� � �ن در ھ+�� آ�وزش و 98ژا�و�� .��م ، "

�ور��.�ود �� ار��Eن آورد  EXA -رورش د�وت �  "�م ، ��طرات  Sampaio 

� ,روھ  از" ر�Mس &�8وری "� ا���0ص داده �% ��س �� از �ود ,ذ��/  �  Aveiro 

�� �0وص �� و از �در�� ، fragateiro وزه� Macedo �" از ، �� آ;وش دو����
ر�Mس &�8وری ، ��ھ�ر ا����ده �وددر �وزه �رق "� در  - 24 ژا�و�� 1998ھ+�� آ�وزش 

در ھ��ن ��ل �  آ�د <ر�0  �رای "�ر در د���و در.آن ا�����ل ر�Mس &�8ور

furadouro pildrinha �� ن����8�0دی ��ر �ر,رم ��وان �% �� �، و&ود دارد �
� " "و"�ل " �طری و �ر<�دھ�ی د����ری "� را �� ذھن ����در <��م � ��% �ب �ود "� ھ�

�ود ��ور ا�ن ��  -س از ��دار  flamed �ن ��ت و �ن �� �� ��ل ا�ن �س "� د���و��
و#�  "� �ن ھ�� -ر��ب ��ری ھ����ورت ��رون از -�&ره ، �ر:�ر "�<� ��وط ، روز �(د 
 ���در ��  از دو���ن �ن �رای ��ز,�ت �� *��س ز�ر در ��ل ��>ر ���� و ,+ت "

 �طری از ط��  ا���0ب ��  از ا���ث 2ا�ن ���رک �� �و��دن .ا�����د از ��2 ا<��ده �ود
�� در �% �8���  �ن �د�ت ���ری در ����ل ر�Mس و .ھ�راه �� �ر�% ز�د,  �ن �ود

� ا�راج �د�� طور .�روع �� -ر "ردن ���% ,��رش ���B در �را�ر >د و ��<�0�
0� ��  از �د�ر �� ���ری �ود و �ن در �د�ت آ��8 دو ��س از ,��رش ھ�� :�ز او ��

�ن �� �>ور .و �� ا�ن روز �� ����ر �� ا�ن �رد ��0ت "رد!در��<ت از ا��&� : <�ط ,+ت 
 ��رو�  ��8ر�ن دو�ت از �رادر �ن، �ن ��ف ھرز در ���م دودی و �ن ��ت "ردم �

�ب ھ���� ���% و .طوری "� �ن �ر روی ��ز #رار داده "+ش و ����� �ده ��+ن ھ�راه
�0رف ���ش ا��+�ده �  �ود �� ار��ل <ر�ول ا�����ن در �در�� ھ�راه را -و�ش �  

1999-1998دھد �وار   monho - ��0دی ��ر :�د ��ه �� �د�ت <�&�ن در ا��&� �ود 

.�2��و& ºperiodo  ن او��ز�و ھ�ول #��وس د���(�طور  � �+ر ��8�900  �زب ، �

 �+ر د�/ر در �زب 200 �+ر در �را�ر �زد�% �� 700او*�ن دوش زده  monho در
-س از �زب و &و در ز��ن ���م ا�&�ن ��ھ�ر �وری از .ر#�ب زده �د �% �و<��ت ا�ت
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monho ���0ر از -ردا�ت ��0ب ��م ا�ن .ا�ن دادن ���ت ، -ول ����ری �رای �زب 

� در آن �ن دو ��ه ��  PHILIPS ��ل �ن ��+�ف "�ر��د �ن �� ��وان" �، "�ر,ر "�ر���

در آن ز��ن در.�زد�% �� دو ھ+�� از ;��ت "�ر آ;�ز �ده ا�ت  Uniteca / 

Quimigal  0دی ��ر ."�ر "ردم��ن در/ �ری ��ر,رم "��ده �� �ر<�دھ�ی د���

dacasca  0رف اول� ��ن در دو ���ت و در روز " #رص " د���و ر<ت ا��&� �ود "
� �ظر �  ر��د "� ھ�H :�ز �ن �� �ر�ت �دن، �� ��وان �=�ل �ود در � �ھ�ی ����ف ���
� و #رار دادن �و���  و ��� �� و ھر :�زی �� ��وان �وا�ده �ده �� ��ز����  �رگ �% �&

در د���و.ا�ن او*�ن و ���8 �&ر�� از آ��8 �ود.,ر<�ن ھ�/�م   dacasca   �و�از روا�ط �
و ا���ت ز���  "� �ن ر<�م �رای �% روز د�/ر از "�ر �/�ه �ن "� �ن د�روز �� �طری 
,+ت و د����ری �ن �ر �% ���ری "� �رک ھ� را �� ����ر���ن ر<�� �ود �ر�ورد "رده 

�رای ����ر از �� .�وددر روز���� ، �(د از آن ھ�� ھ�� دروغ �ود و �ن �ر ا�ن ��ور �ود 
���ت �ن �� دو�ت د��ر ,ر<�ن و&ود دارد �ود و �ن �� :�دن ���% &��/ز�ن ھ��م و 

 �� ��وان �% 1999-��1998ز �% �وار &د�د در ا���رژا �ن در ��ل .ا�راج در ��ط� 
در��ن از �وار �وده ا�ت ، ��  از آن �ب �� �ن #رض �دھ�د �% / #8ر��ن ��0دی ��ر 

�ن .�و�ط او و "��ب �ن آ�وزش &�B آوری �د" آ�ر���� "و �رگ " درب ""��ب در �ورد 
� �دت دو ��ل �� ��وان �%  ... 1000$  د2ر #�در �� ��2 �ردن 100آ�د �� �-رده �

�را�دار و ��  �و��� درب �� �و�ور ����ت ��ز�ن ، ا�� ھر,ز �� ط(�� و �� در,�ر �� ھر 

 Faíska  در #8ر����ن �وار و دو���ن��1998/1999ز���دھ  �% �ب ��ل �و ."� 

���م "�ر�ران �وار�رک #�ل از ����  Mando. ��ز��ن ���س ���م دو���ن �رای ��ل �و
�ن �� �وار ��@ ���دان &��  "� �ن �و�ط �����Eت .�ب در ���8ت �رک �وار و ��ل �و 

 �� �  "�م ، ����ت �� -��س �را&(� و آ��8 را �� �% �وار "�در ا���رار �� رو�داد د�/ر ��
در آن �� آ��8 ,+�� �ود "� از >د آدا�س ����"و در دا�ل ، "ذب ��ض راه �  ر<ت 

در �ب ��ل .�ن �رای ر<�ن �� داد���ن ا�� �ن د���ل ��ده ا�ت �� در �ورد �دم �8ود.�رو�د

#8ر����ن �وار - �98/99و   AV .Salreu  در آن �ا���رژا وا����ت �% �ر���� ا�ت "
دی &  در ا#��ت "��رل دی &  ] ... و روز[  ��ز���و���  ز�/  در �% �ب 12: �وار 

� �زب .�8��ن �ر,�و�و��  و �� ���س � ���� �در و�ط ا�ن �زب و �� ��ظور *��س �ن �
 �و دو���ن �ن ���ن �  دھد �� ، #رار دادن ھ�� ���ر��ن از �وار "� در آن او ا�ت "

در <�ر �� �وال ��ظور از ا*+��ی #رار داده و �� <�ر �  "�م "�.-ور�ر �ب -���ن ��ل �ود

AB  ردان �وع�ن ���در   ����"�م ا�&�د �% ����م ا  �ر �ن <�و �� آ�� ����ر -�ش رو �ود 
�ر"ت و �� *�س و ا���س ��د�/ر و راه ر<�ن در ���م �ر�ت �رای د�د��� �ر و �� ر�4 

��ز��ن د�ده ��ن ��و�ز�ون و �ن <�ر �  "�م -� ���ل -��م ھ� �� ذھن .�  �ر�د و "�% �ود

"���ل را ���ھده "��د و �ن <�ر �  "�م آن روز �واھد �د &��زه �و�ل را در��<ت  FTV �ن
�ن �% ��ر <�ر �  "ردم �  �ود �وردن ا�>�ی �دن ا���ن و �% <رو�/�ه �واد ;ذا�  .

� ھ�ی ����� در �����ن ا*��س �ود ، �� �����ی <��م ��� ��و آن روز <�ر �  "رد�د "�" ��

�وک و ا*��س در <��م در/ #�پ ز�    Aveiro  م�ز���  "� �ن <�ر �  "�م ��ز�/ر <�
در ا���رژا .ا�ت ،�روع �� �ذف "+ش و ,ر<�ن در دا�ل و ��رج از �����، آن <��م �ن �ود
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<رار در آزادی ���8  �� �زد��  رود���� ��ل و از 0(ود �� در���ن <�ر �  "�م ، ���  

� و آ#�ی ھ��م  metho �دنE��� %� ن�"�م   �ر �ن <�و  �ر�Mس &�8ور .در رود���
&�8وری ا�ت �ن ���ھده ، �ن �� ,�و :را �د و �(  "��د �� ار���ط �ر#رار �� ��� ا<��ر 

�ن <�ر �  "�م آ��8 �� �ن �ر#ت ا�ده و �ن �  �واھم �� ا�&�م آ��ب ، �ن �روع �� .�ن 
ا���س :�ز �&�ب و ;ر�ب، �� �ن ��زوی ، :�زھ��  ����د ,ردان "ل ا��ق ، �وا�دن "��ب 
روا�����  �� ��ش �رای درک آ�:� ا�+�ق �  ا<�د �� �ن �د ، �ن �� �رو�8ذ��ن ، �وھم از 
آزار و اذ�ت ، و �� "� او در ��ل ����� �د و �� �� ��و�ز�ون �� در روز���� ھ� از روز 

ن در &�8ن "��رل ، آ�ده �� <�ر �  "�م "� -در �ن �� �ن �ر�د �% �وار ، و آن را �زر,�ر�
�ود ، ���8 ����� �ده :�ز �&�ب و ;ر�ب "� ��&ر-در و ��در �ن �� طور &دی در ا�ن داد 

و آ�ش ���ن ھ�وز ھم �ن را �� ����ر���ن "� <رار  GNR و ��داد �� طور "�  "�  ���س

� �ن �/و��د ��<ت  GNR ���ت �دون ھدف راه ر<�ن �� ز���  "� �ن �و�ط ار�ش از� �"

��ل و ��ل �/را��ن را �� ����ر���ن در" �� <�ط �� د���ل �رای ��� " ھ��م ،   Aveiro  ،
�.-س از آن �� اورژا�س روا�-ز��  "و�M��را ,ر<�� ام� �,ر<�� �ده �و�ط آ�ش �����ن ���

gurney  س�Mورت �� ر��ن �زر�ق �� د��ران -س از �ر �ن <� �-س از ���*�
و#�  از �واب ��دار �دم �ن ... روا�-ز��  را و �ن �واھد �د، ا�� ���8 در ز��ن �زر�ق 

؟<رار ، �ن در ز��ن ��"�  و �� "و�M��را ر<ت "� در آن ! در �% ا��ق از ��ش روا���8م 
روز �(د �ن ... ا���رژا ,+ت را��ده ��"�  �� �0ر و ر<ت و �� ��در �ن ھ�دار �  دھ�د 

����ل �� #رص ھ�ی ار��ل �ده �و�ط روا�-ز���ن ��  دا����د آن ھد<��د �� ا���س �د �ود 
 روز ��ت ����م �و����داری 20ھ��م ، در�وا���را �� ����ر���ن ��&ر �ود، ��ش از 

� ��ت ���� ���د � ���� %� �� �در ا���رژا ا�����ل!<�ز��  ا�ت "  intermarche  ��
� ھ����� ، �ن آ�د �رای ورود ��� %� ��ظر �  ر��د �� �ن �% د�وت ���� �رای ورود �

� ��غ <�ر آ��8 را "� �ن �% دزد �ود و ��  �و<ق �� ����ت ا�� -س از� GNR  �,+ت "

. او ��  �� د���ل �ن و �ن در ز����� ����ر���ن

� ز*ز*� در ز�د,  ا&����  ، ,ر<�ن �>(�ف در ��ل ھ�ی � �ا�ن �روج و&ود دارد �����
ر<�ن �� "�<  �ت ھ�، ��م آن دار�د "� &�م ا<��د و �ردم در : آ��ده ، �ن آ�د �� �رس از #��ل 

. ��م �ن �ظر

                �3:/و� ºescriturário  و =�ت 1999در ��ل  �رو����ا* Bود �وز�� 

، �وز�B ����ن ا������  �دون ���ز ����، در  descolorei ��م از �&وز در �و ز��ن

� در آن در " �30���ط "�ر��� KM / H  %� ا���س او*�ن ��ر ��+ر �ود ، �  �وا��م �

�. �����/ر<�ن �� ��0دف "رد و �و��ت �-ر و ��  �� �� ��ل �� �و&�

�ن �واب ���ت، ز�را ��  �واھ�د �� �واب �ن �  �واھم �� ا��&� ز�د,                 

� �  دارد "� �ن ��دار �ن آن را �� �  �وا�  �وا&� ھ���د/� B��� %� �.�  "��د و �
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� روزی *و�Mس د"��وMش =�ت ��م ،-ر��E*  د��ورارزی                ���� ��ن در �در�

�. ارزش ھ� و ���ر ھ�ی وا�د ا����ری از آ�وزش ��و�ط� ا��0  آ;�ز 11از �����  Ipj 

2000 �� 1 ��رس 1999، �وا�B ا�����ور اط���ت ا���ل ����د �ورس ھ�ی ���0� ، از  
 ���W ر<��رھ�ی ��*م �رای &وا��ن 5<ور��� ��ن �روع �� د�دن . �� �دارس ر<ت و �

در ا�&�م وظ��ف �ود ��#� ��د و -و�� ��زی �� ." -ور�و,را<  آ���ن و �� ���س �� :ت 
 �طور "��ل وظ��ف �ود، �� و�ژه �ود ، "�ر�ران �د��ت ، ا����ر اط���ت �ورد ��#

 "&وا��ن ،�� روز ر���  از -������  از اط���ت و ���س �� �و��� -ر��E*  &وا��ن

Aveiro  رس��در . 2000، 09،  ��ن �� ��ر�ف ر<ت �� ����8  در روز ,ذ��� �روع �

- Mamede  "�رت �� ��م را"وMل3�ورد زن از ز�د,  �ن <�ر �  "�م و �  �و��م 

Bombarral  او را �-ر��Eل و آ�ر�ن روز �ن �% ���س ��+�  در ���� <ر�  رود���
در��<ت ���� ��زی �ددر د��رس ھ�راه �� دو�ت د��ر در آن ز��ن �ن �� آ-�ر���ن �� 

دو�ت د��ر �رای #رار .را"وMل دا��� ���د و 0رف :�د ���ت �ن �ودم �� ���ق -�دا "��د
دادن �% #��ق =��ت در ز�@ و �����د ��  از دو���ن �ن -ر�دن از �% ��*�ن �� د�/ر �ن 

از آ�&� "� *�ظ�ت ,ذ��� او �روع �� -ر�دن "رد ��ش از �د و �� �ن آ�د .ھ�دار از ���ق 
�ن �� ا��ق از آ-�ر���ن <رار و در ز��ن �ن ��ت ورق از ��8ر�ن دو�ت �ن ��+  و او 

-ر��د "� در آن ��زی، Filipe ورق ا��&� را �رک "رد و ,+ت��ود و �: she'm ن��آ-�ر�
�ن را از طر�ق �����ن آ�دن �� ��� ����ل �ر<�د �رای ر��دن �� او را آرام �(��ب <رار 

���دان  - ا����ز 16 ����>  �� در&� ���8  1999/2000�ن �  �وا�م د��ر���ن د�-�م ."رد
 ، ��ل ا��ن در ��ط�� ���ن ر��� ای ���� :پ و �-س �� ��رون ر<ت 11 د����ر 2000

�م د�/ر، 0رف دو روز �رای ر<�ن �ود راد<�ر �ذر�واھ  )� �Mری ارا�, �در ا��&� ���&
 ا���0ص �20رای �دم �(�م 0دا#ت ���ث �  �ود �رر�  ����ر و �و&� دا��� ����د 

� 11�ن ��ددا�ت از . ا����ز �ود�16�ره �دا"=ر �رای �(�م �(�ول �  ���� -ر��E*  ، ا�/� 
� و ��وم "��-�و�ر، "-  18-18 ��ط�� ���ن ر��� ای 17 �� <را��وی ، 15 ، 15+��> 

در ��*  "� ���0ل در ���� ��ه "�ر "رده ."ردن در ا������ت �� ,ر<�ن �0و�ب ا*��� "ردم 
 �� 8 <ور�� 2000از روز  " 2"�رآ�وز -ذ�رش ��ل " ھ�ل ر��  �� رده �ر<� ای از 

2000 �در .در��ن ر<�و �وار / دا�ش �� د�ت آورد در ا�ن ھ�ل در -ذ�رش ��ش  " 31 �
�را�ر ا�ن ظر<�ت �زرگ دوره �رای ��د,�ری ، از �ود ,ذ��/  ;�ر �(�ول و ا���س 

اوار .�� ����ش در د��رس �ودن ��� و ار���ط �ود را �� ھ�� �� .��Mو*�ت ���ن داده ا�ت

28/07 / 00 .aqui  �"  ���" �در ا��#�8ی ھ���واب ا�زاب در �وار ��ل و در �را�ط  "
� �وار ھ���ر �� د*�ل ا�ن �� �ن .��Mول �� ا���ر ر<ت� ����ل ر��د,  ا��ظ��  �رای ��

�-س �ن �� .ا���س "�ھش ز�را او �  دا��ت "� او در روا�-ز��  ���ری �ده �ود�د 

 imaviz*���ون ر<ت و �% "�ر >د "�ر��د در �% "�<� در �ر"ز �ر�د "ردم �ود

��دت �>ور در �% "�وپ ����� در �ر"ز �ر�د "� در آن او �� ���ت ا�د"   2000
ر#�0د �0ور �ودم ��8ر�ن ر#�0ده در ز��ن �� �ن �% �طری �� ��ل �� ��ل

popper'so  ل ھ�ل����ن �/�ه در ��آ� �� ا�����ق #�ل از ورود �� "�ر ����د �و و �"
 � �ن �� �واد ������  �ود، ا�� ر<ت و �ر,�ت �� آن را ا�&�م �2را��ون، ا�ن �طری �&ر�
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�  - �2001ر"ت در "�ر"��ن ا���رژا "�ر��وال .دھد �� ����ر �ن ا�ن در ز�د,  �ن �( �
� روز #�ل از :�8ر���� �و�� و �� ھ�H :�ز!روز #�ل از :�8ر���� �و�� و �� ھ�H :�ز�!

ا�ن ا�ت ا��م .��ش <رھ�@ ، "������� و ��راث ��ر��  ا�ت -ا����� ��*ن �8ر ���دان 

6 اوت 2001"رد "� او �رای �% دوره =��ت   to 2002  � در �د��ت �د��ت 30�

� �8رداری از ���دان و �وزه �و*�و������" ��ر,زار �و>B �(�ون  Dinis ���ری �

� -اداری ، �ر ا��س #رارداد ��� Ovarense "  و*�ت و �(8دM�� س� �� �ده ا�ت "����
� ��ل ����� �ده و ��-د�د �  �و�د =�ت ��م از " � � - 2001" �وارد �� ا��د " ا���د "������

��ن *�ر�� *�ر�� و ��رد ا�ت ����ت ھ�ی راد�و�  از �% را��ده "���ون  GNR ����ر���ن

و&ود دارد "� #رار �ود �� ھم زد���ل و ��ل، BT س از- rebocarem  ���0 �������
� ��م �  ,و��د ھ�H -��*�  ، ��و���8 ���س و&ود دارد و �ن �� ����ر���ن در *�ر�� د����د �

در.��&ر �ود  Caldas  �� <�ر �% ��ر ا�دازھ� و ا<رادی "� از -�&ره ��� در 7/12دا �

� ای  - 2001-درو . را �����د�26/11����  D  در �وزاد ����ر���ن��2000ل ��� Hن ھ��

���� �� ا�� ھ�H �رف و ھر,ز �� ��ز,�ت �� ��&ر در��<ت  DGV ��ز,�ت ����� ���� و��
 روز 30دوره *Eو ) �دون �دا#ل (���� ای از داد,�ه �&�زات �ن �� &ر��� ��ض ����ر &دی 

�ا�ت "� �� او و �  ,و�د �� د�/ر �� د*�ل ا�ت "� #��ون �� ر���� �� "��ر  DGV ، را���
� ��ل دور��ن <����رداری �ن و او "� �و�ط . ��ل ا�ت2از � �� ��ن ��  ا��ق و <�ر �ن "

در *�ر�� <�ر �  "�م ا���ر-ل �وار �� "�ر �� �ن ، از آ�&��  "� .&��و��ن را ����� �د رول 
-�دا "ردن "� او <ر�ول را �� �+B �ود و  € ��5ز�ن و -ردا�ت . در0د 5.01�ن #رار داده 

��و�ر را "�ف "رده �ود �� %� �در آن روزھ� �ن <�ر "ردم �ن �� �� ��ل &��وس .��د�ل �
�ن <�ر �  "�م �ن &�دو�  و �ن "��رل ����ن �� ذھن و �Eز :�ب .رو��� ��ت �ودرو 

� د��/�ه �ودرو �8:ر�ش ھ���� =��ت ا�ت "� ���ث �  �ود �ن �ر���� ,ذار�و�ط &�ده �
در *��س ز�ر �� �% �وپ #وی �رای �ر���� ,ذاری در ا�ن ��دان �وددر راه �ل ھ�ی آز�ون 

� راه ا�دازی و ز��ن در ����ل داد,�ه >ر�� و �� ��ف �ود ر<ت ���ن.�  GNR  ن��ر>

�روع �� -�/�ری ا�ده  Aveiro در �ظر ,ر<�� ���طق "و�M��را و B5 ��پ ��و#ف و�����ن

�.*�ر�� �دک "��ده  BT ھ� و روز���� ھ� دا��ن در ����ن در ��ل �� د��ور�����

Liscont - در طول ز��ن �ن در .ا-را�ورھ�ی "�����ر �� رده -ز���داری "�ر �  "��د

دروغ ، �ن دو ��ه �دون "��دن ���ش �� ��ل و و#�  �ر,��م آن  Liscont �وا*ت در

��ق ���ق آ;�ز �ده ،  Liscont 0د�� د�ده ا�ت �ر �ن ����ت �� �روج زود ھ�/�م
�+ر .��ق ر�4 �  �رد ��ز ا���س �د <را�وش ���� -���ن �و�� را از د�ت داده و ز�د, 

��ت ا�رھ� ز�ر آ���ن در ���ره �ر�O و ���ری در �ر�O �وده ا�ت -رواز "رد، �0��م 
 �,ر<�م �� ��� دو�ت و ���ری آ�� ��� در ا��&� و&ود �ن ا�ت ، -رواز را از ���ره �
���ره #�م #درت دا���د، ا�رژی ��ل ، ��دی �ود:�زی ا�ت "� ��ق در ��ل ,ل ����ل 

��ل #درت �ور��د ، �=ل آ<���/ردان ��ل ���ن "رد، ��ل و ��#� در �(��ب �  ا��ن از .
:�زی �وزا�دن �� ��ل �% رو�� ، �% د���ورد ، �% ھدف ، ھ�� :�ز را �� �ور و �وق 

�ن �/�ه از -�&ره �� .�ود ، �دون �(د �زرگ، �/+ت ا�/�ز "و��ه ����ر دو�ت دا���  �ود
��رون �ن در ا<ق ��و&� 0رف ا��ن ز��دی �/�ه -�ش رو �ن ���ره �ود را د�دم ، �ود 
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�و�و ز��ده در���ن �/�ه "ردن �ن �و را د�دم ��ه ��ل �ن و ��ل ��� �ود ، :�م ا�داز �ود 
، �+ر ، از طر�ق ��� �� روی ز��ن و ز�ر �+ردر��، �� د���ل ��� ����ر �� ��ش از ز��ن 

�ود "� ا����ق، ���ل ، ����ل ، �� ���ت، �+�ر ، .و ز�ر در�� �+ر <�ط ز�ر �ور ���8ب �ود
�ن �� ��� از د�ت ر<�� ا�ت و ���ل �� ��� در ا��&� ، آرزو ���ت ، �و را دو�ت .ا���س 

� �و <�ر �  و ا���س �>ور �ود را ، "� در آن ا���س ;ر�ت و ز�د,  � �دارم ، ھ���
�دون �و ، <�ر �  "�م ، �  �واھم ، ا���س �  "��د و ��� را دو�ت دارم �دو��  ����د، 

�����  ��� از د�دن �دون درب، �دون �وی �وی ، ا���ل ��� :  �واس �5�� �  �واھ�د �� 
�% .را �دون �ر و 0دا ,وش ، ط(م �ن �دون ا=��ت ��� و *�س ��� �دون د�ت زدن *ذت

��دآوری ا�ت "� �رای ��� ر�4 �  �رد ، ا���س ، دو�ت ، ز�د,  �  "رد�د، ھر,ز 
 �� ��د دا��� �دو�ت د�/ری "� در �و �و��د ، �ن �و را د�دم ، �ن ��ق ا�ت "� ھ���

 2ژوMن  Filipe ، ��ق ازدواج در�� �ور ��زی،30��  went're .2003 ����د
 *���ون �� "و�� و ھ�وا�� 10 ژوMن 2003 9ھ�وا�� ��در�د ��در�د ��در�د ژوMن ... -*���ون 
�  ا<�>��� $ �100ر�د �� ��ن :�8ر ��ه �دون ��/�ر "��دن .از ��ری &وا�� ا�ت "

 �� �� ر�Mس �ود و �Mن آ;�ز �وط�د�ده �ر  ��+�0ل #�ل از -�و��ن �ود ، �-س دودی و 0د�
دا���ده اد���ت در "�س ھ�ی درس .-���ن ر��د �� در��<ت "م و �رای �% "�ر �/�ه "��د

*���ون ��2ر �8ر "������� اور�2دو �روک و��ت زده از طر�ق .�واب و �+�0ل �ن دودی
���س �� &د�د�ر�ن ا�&�د �رس از ا�&�م <(�*�ت ھ�ی �� آ��8 ، "�ر �% ��ه �ر�0  از �ن 

-س از �  �واھم �رای رو�ن �ر�  از �% و �رد�د �� روش �ر�ر، �  ,و��د �ن را �رک .

� ای �� ر�Mس &�8ور از -و در ��ل ��>ر �ر�0  ا��(�&  ���  Isel  ض از�)�� ��

�ن ..-��ر، �رک  tosteira ����ق ��ص <ر���ده �  �وا�د در ���م �رو�د و ا&�زه دھ�د

�و�ت و �ودم <ر���ده �ده ��  CTT ��ر>���  ز�د,  �� ر>��ت در �% "�رت -���ل از
 ��ل 8ار��ل ���� ای �� ر�Mس &�8ور از &�8وری دادن ���ب از �ن .آن را در��<ت 

� �ن �  .,ذ��� ا�ت� ��رخ ����ری ، �� ا���ت ا&����  در *���ون <رو�/�ه �8رو�د "
,و�د �ن ھ�H �ق ���� ����ری ز���  "� در وا#(�ت �� ��ل �� ا��د2ل �  "��د �� ��در و 
ھ��ر و �ن �� ا�ن ا�ده �� ���  آ�وزش �واھد �رای ر<�ن �� ,ر<�ن �% ھوا-��� 

اوج <�ط �% .�8�و"زا��ورگ �� ��0ت ��رو�و در ا���د�� ارو-� �� ��ظور �ن ا�ن "�ر را 
*�ظ� ، �% *�ظ� از <�ر �ود را "� ا����2 ھ�� و&ود دا��� ���د �� ���8 �0و�ر �� ��وان 
� ظ�ھر و �� و>(�ت ذھن �  "�د در ز��ن ��م ���م و&ود <�ز��  � ��ت ا�� �� �و&�<>

.��ر�د و ��,�8ن ھ�� :�ز ���وش �  رود ، و �����ن ا�ت ��&ر �ود

�ن ���ده ام 0دای "� ,+ت د��ور �ودم را ���م ، *�ظ�ت #�ل از ھ��رم                
� �ر<� ای �ود ، �و�ت ���*� و ,+ت "� �ن ھ���� ���ق �و-ر " ھ�ر " ,+�� �ود آن را "

ھ��ر �ن .��ر"ت �رای �ر�د دو �طری ��دام ��O و �� ھم �و��د ھ���8 #رص ھ�ی ����ف 

�دت  INEM و#�  "� وارد و �ر دا�ت �ود را �Eل "ردن �� و>(�ت �� ��م آ�ش ���ن
"و��ھ  -س از وارد و رو;ن را �� �ن داد "� ��دار �  �وم �ن -و�% در ����ر���ن ھ��م 

. �روز �(د ھ����� �ن "� �(��ل �� �واد ��در �وده ا�ت ,+ت �� �ن آ�د �  ,و��د �% "�<
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. ا#دام �� �ود"�  ���ت1 �02/2007زد�% ا�ن ا�ر �  �وا�د"�<  �ت ھ� "� در ز��ن 

ا,ر ا,ر روح �ن �ن ����ر ، ھ�H :�ز را ��#  ���ده �� ��وه ��+  ��#                 
ظ8ور از �را�دازی ���ور �ط�*ت از *�ظ� ای د�/ر ، ��ص .�  ���د ، �  ا���� �� <���زی

<�دان ا,ر او را *�س و &�8ن را �� �ود د�دم ، �واھد �ود �&س ، �دون �����ت *��  .ا�ت
;م و ا�دوه �ن ��ده �� ��وان ���م .2ل، �دا#ل �ر ا�ن ��ور�د "� "�  -��  وا#(�ت �ن 

�� ��ر و &�دو ، �دون ط�ز در روز �� .��دی #��ل د��ر�  را �� ��وان د�ت ���<��  ا�ت 
� �ن �/�ه "��د و �����د "� �ن ھ��م � ��� ���� �  ,و��د ، *�س و ا���س �  "�م "� :/و�
و �� آ�:� �ن ا���س درد و ر�4 ھر,ز �� ا�ن �د ، ����ل :�زی ����ر ، در ��ل �رگ را 
�رای ��� از طر�ق �ن �رای ��� �رای �� طوری "� �و��ر�4 �  �رد و ھر,ز �رده و ��� 
ھر,ز از د�ت �واھد ر<ت <�ط ا���س در "��ر ��� در �% ������ �وزش �وزش درد در 

� -���ن �  ر�د ز���  "� ھ�� �وزا�د� �ھر,ز ��� در ز��ن ، �و�ط راه در ��� .�ن "
�واھ�د ,+ت "� ��� ر�4 �  �ر�د :را "� ��� ھر,ز �� ��ت :پ و �  دا�م "� ��� را 

ا�ن ا�ت "� در ����ر���ن و "�ری "��رال "� در .دو�ت دا�ت و ھ���� ��� را دو�ت دارم 
 " ��" " �� ��ود و �  آ�د ��دار و �  ���د ���8 -و�% در��ن ، ا�&�م ,+�/و �� روا�-ز�% "

 -.ا�ن ��ل �� �ن �  دھد ��ظور آزاد -س از ا�>�ی :�م -و�  ��Mو*���� ��د دا��� ����د 
� ��وا��ت از -�&ره ھ�ی ط��� و ا�ده ھ�ی �رای از ��ن �ردن و �� "��ن #�� �<�ر �  "ردم �
�ردم ا���2ت ز��دی در "�ھش �دن و -�ر,  ا���س ���ن روح ����ر �/ران "��ده �ود و 
��ط+  ھم زده ��ل ، �ن �و را د�� �� �ن �% �و�� ����د آ���8  "� ��� �  دا��د �� �ن 

���د�/ر را ز���  "� ��ل  surripiámos �دھ�د؟�ن �% �و�� -��8ن ، ����د "���  "
��ر�ن ، ��ر�ن �� ��� �  دا��د .ر�د �  دھد �� �ن �% �و�� ، �رم، از آن ، ��� �  دا��د 

� ��� ا&�زه �ن و �و .�ن �� ��� �% �و�� از �ن �� �ن �دھ�د.� ، �� !�� ���م ا��را�  ":

-estou :�زی ��� را از �ن <�ر �  "�م و �ن از ���؟�ن �-��/زار �رای دا��ن �ن را 
��ور از ���ظ�ت در ��ل ��>ر �� ��وان �وا�ده �ده �ن در ��ل !�وا�ده، درک ���د 

�ود �دا#ل ھد�� �دون -و�ش ���ور �� ���ت #��و�  در ز��ن در  elations ��>ر
 �؟��ز��ب �� و&د ! ��ل ��>ر �وده ���� �ب و �� ��زی �روس �وال و�����ک ا�ت "

ار���ط  �(�ول را �� �دا#ل و ��وت 0رف ا"و "� &دا �� ��ل �  "�د "���ت درد ��  
���B ;�ر #��ل ��ور &��  ا�� �� �� ���  ھور�و�  و .در رد ��ده از �و��ن ھ���د 

�.�(�وی رو�ن ���د� ���� �در &��&وی ��ق ��در، .ا&رام آ����  �� �رای ��و<��  ��+�
:ون =روت ���ل در <8م ا���ن :�د و&8  و ھ���� �� :�زی �رای ا>�<� "ردن �� ا�ن 

��وه �ر ا�ن ��  د�/ر از ا<زا�ش ����ر ، ا�ن ��ل �� �+�ت و �����ت �� *�س "� .د�د,�ه 
���ھده :�م ا�داز از �% �ود و .�� را �� �����ده �زت �+س در ر���� ھ�ی ا&����  ��(�د 

ا�ن .�+��% ، ھر آرزو �رای �وا��� ھ�ی ����ری "� در دا�ره �و&ود �  آ��د ��/��� ���ت
�ت و&ود �دارد� ��� .دا�ره ط� ، ��م از ��ن ��ت و و<�داری و ا��رام ، �� طور ��ده �

��*ص و و��  در ��ل :��ن ا�ت، و ھ�H :�ز �ود�واه �ر از �ن "� <�ط �  �ود �� 
� د�/ر �� ��ط� �ظر آ��8 ھ���د ��� ���8ب ذھن #�در �� ���دل ��ده از ا�ده ھ�، آن .ھ����

ھ�/��  "� �� را و �� آوردن �ود �� .در�وا�ت �&د�د �ظر <وری �� �س ���رک ا�ت 
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��ق و ��ق ا�ت و .ھ�H :�ز �  اھ��ت �ر رد آ�:� �� ��  �واھ�م ، آن را آ��ن .د�/ر 
:�پ �ده در ر<��ر ;ر�زی .�/رش ��ز�ده از ار���ط ��ن �� �ودن .�� ا���س د�/ر و �� �ن 

� .���8 از �ن <�ر �  "�م ، �-س �� �ن ، و در ��ل ��>ر �ن دو��ره دا��� ���د� @�&
 �� �و�  " �ن"��طر ��  ا�ت �ن �� �" ��د�ل �ده و ��� ھ�H و#ت ��  دا��د "� :/و�

� .ا�ن �وع �� �� آ�ده ا�ت "� ھ���� ��ز ا�ت.�� ���د �رای -������  �� ��د�/ر" �ود � ��و&

�ن"  " S  ا�ت Kط� ��ب زره �ن ھ���� �  �ود.�ود �� �و �ود ���% و �ود�واھ  "

there-  �� زره " ا���د�� ارو-� " "� و&ود دارد و "� ����ر " �وو ا�ت " را �� ����"
�   -�ور &و��ن ...  ط�ق 2007اوت .��ق را <�K ���م : ��ق" .ا���د�� ارو-� " -�پ 

 �� ھ����ل ���ت ��-ذ�ر ، آن �وھم "��� �ا<�د و 0دای #ل #ل ، ر#�ق و ,��رش �  ���د، �
�ط� �� "��� .ھ�� :�م "� -س از آن <رو ر���ن ز���  "� �� وا#(�ت ��ر&  �وا&� ا�ت 

�وزی و ����  &�ون -را"�ده ����ل &و��ن �� ��وان ,��رش ��ق و آ*ود,  ، ا��Eل ���م 
ا<��ر و ا&�زه ���ط و ��ط� ,ر ا�ت ، آن ���دل ا���ی ا�رژی ا�ت ، ���وای �ورا�  ا�ت 

آ���ن رو�ن ، ھ�H :�ز #وی �ر از ����ل �� د�����  �� �(�دل "��ل از آ���ن .و&ود دارد
رو�ن ، �� ��وان آ��8 ���ره ا�ت "� آ��8 را ز�د,  را و �ر"ت ا�ده و �� ����ق ا<��ر، 

� constelares ����ل �� ��ن ، ھ�H :�ز ز��� �ر از آ���ن رو�ن �ده �و�ط ا�رژی "

آن را �� �ن �  .ھ���د���س �رای �(��ل ��ن ���ره ، و #درت ���ره ���0ر �� <رد ا�ت 
� ، �(�  �دم ����ل �� �+��ر وا#(�ت "���8  ��ر���د :/و�� ا�رژی در دود ��و �دون �(

�ن �� ا��د ز���  "� ا�رژی و ز�ده د*  ا�ت "� �و�ط ��ل ا#��ت �ر"وب و ���ور .

روح ��� ��د�ل �� �%  O. ا�����ت ا�ت "� �دون �% �% ���% از �0ت ���� 
�  >ر�� از ����ق و ���Eر وا#(  در ��ل ���Eر )> Hھ� ���ر و &�دو و �/س ذھن "
� ھ�� ��ور و �و�(� ، ا�� ھر,ز در راه �رس و درد و ر�&������ت " ��را�ل و :ر�

آزاد �ود و ,��رش �  ���د، ��� ر�4 �  �ر�د و �� �0وص &8ش از ز�د,  ، ا�ن ���Eر .
:/و�� آ�ده ا�ت؟�� طور ;ر�زی را .�ور ز�د,  ، ���Eرق &�ون ��ق ."� �� را �  را�د

دو�ت دارم و �  �واھم �� دو�ت �ود ، ا�����ت و �� ا��دی ��ز "ردن :�د �وھ��ت 
<ر�ب �ورده و ��ق �ن ��ر"ز و ��ر"ز در �را�ر روش از ��ق �� ����ت، "� �رس .

�رھ�� در ����ش �دن، ��زی در�ت �� در �ر�ورد �� ھو�ت وا#(  �ودن ، ���ق .ھر ��طل 
�  �ود ���ز �� �� آ,�ھ  ���ق از :را "� دو�ت و در ��ن ��ل �% دو,��/  2زم از 

 + 8�1وت و ��ل �وب و&ود دارد &�ران و ��ق ��ش از �د ، ا�ن د��*���% <رض ا�ت
 ، 2 = 1 + ����1را�ن ��ط�  . ، ھ�/��  "� ��ط�  �  �وان ھر :�زی *ذت ��ر�د1 = 1

در�ت ا�ت، ا�� ر<��ر ��واھد �ود �و*�دی ا,ر ���&� ا�ت �� <�  "راوات �/رش و ارزش 
� طوری "� -س از آن ا�ت �و#(�ت ���ده در و�ط ��ق � ،  �ھ� و ر<��ر �� طور "

<ردی و �� د�/ر ا#دا��ت درک و ا�ن �� �8���B وا#(  *ذت ا�ت ، و �� �� .ورزی و&ود دارد
� .�(��ی ��ل �� ��وان آزادی وا#(  ���وب، �ن ز�د,  �  "رد�د �� ا�دازه "�<  �رای ;

�ر �را�ل ز�ر ، ��ط�  �� ;�ر ��ط�  �واھد �ود "� �(��ر �رای ����ری از ��� ���ت، �ن 
�  �واھم �� "��� �ط�Mن �و�د ، ����را�ن �ن �ن �0ور ا2غ از ز��ن �� ز��ن ، و ا�روز 
� ���  ا2غ و&ود دارد�� ��وان �=ل، ھ���د و �� و&ود دارد ا2غ ��0و� ، <ر�ب دھد �

� وا#B ,�ھ  او#�ت �  ا���د ا�ن ��ش، را ���&� ,�ری �ود را� ��ن ا��&� ���ت "� ، ا�+�#� ."
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در �ورد ���#ت دار�د �رس ، و �/رش ھ��  "� از د�وا�� را �دارد ���8 در �را�ط ��ص و 
" ز���/�ه " ھ�/��  "� �و�ط د�/ران �ورد #>�وت #رار ، �(�  در ا;�ب �وارد در 

ا��راف �ر�  از "� ا��د2ل �-س �ن �  �واھم �/و�م �ن د�وا�� ھ��م، �ن .���/  دارد
<رض "��م "� ����ری از �ردم را دو�ت دا�ت و از ا�ن رو، �� ھر,ز را>  ، �� �  
�واھ�م ��ق ����ر و ����ر و ����ر �� ھ��ن د*�ل &�ه ط��  �� ��ق "� �ن �وال #رار داده 

��ب ����  "رد و ,+ت �� �رح ز�ر ا�ت ، ھ�� آزاد �� ار���ب ���#ت در ��ق .ا�ت
�� �  �واھ�م �� ا�ن ��ور ا�ت "� ا�ن .ھ���د ، �� آ��ب -ذ�ر و ا;�ب د����ری ھ���د 

 �در�ت ا�ت "� ��ق ، �� ھ��ن د*�ل ا�ت ، ز�را �� دو�ت �ده ا�ت ، "� ا�ن �س "
���ث �روز ���ت و ���ث ���ت ز�د, 

11/2007 2   ��� �ا#دام �� �ود"�  �� #رص ،��د�د در ����ر���ن "�ری و "��رال �
�-س ��ش �  "�د �رای "��ن " �� ��ش راه ر<�ن �ن از -ر���ران �� �زد�% �دن ھ��م 

، -س از �&ز�� و ����ل �ن ��ت دا�ل ور�دی �وزن ھ��م ! " ا�ن ��ر �� ��زود��ز-�ن ھ� ؟ 

. وا������  �ون

�+و و ���ش ، آن را #رار داده ا�ت ؟!ز�د,  در ��ل �رگ ��ن �رگ و ز�د,  ؟اوچ 
آ���ر ا�ت، "� ھر,ز "��� ؟ھر "س را �رک "رده ا�ت �� ز�د,  �% *�ظ� �دون ا��=�� 
���م �ر,��ر �� ��ض <�ر �  "�م �� �� زودی و -س از آن ز�د,  �  "��م �واھد �رد 

�ورد " <را�ر از " -س از �و*د �ن �ن �(  �  "�م �� .ا�ت �� طوری ����#ض از ����ر 
 ���ت -س از �� طور "��ل �  ر��ت و ����ن ��<�� ا�ت ، &�ن ��*م �� در ��ر د�/ر 20

�ر"ت در.  procedure'm   �ن ھ�ی اداری �و�ط �% ��م -ز�����وج ��ز �رای ��

�17.41وم �ورد �رر�  #رار دارد �و&� دا��� ����د   valore  م دوم در���ر<�ن ,
� و ، �ب #�ل از �واب ��  �ود و ��ش از �����10 K�0 8���0در�0ل دودی �ود ، �+� 

از "&� روز �(د �ن �� ر<�ن "ردم :را "� او �� ا<��ر .ا�ن دا���ده -ز��  از -ورت.�ود
�ود"�  �ود و &��  "� �ن ��  آ��� ���ت، �ن �0ر "ردم ، ا�� �ن �� �� ��ل �� ا�دازه 

�ور �ن در &8ت و&د <(�  از ز�د,  روز�ره <ر���ده ، �ن �ر�ض آ��ده و ."�<  از ا��ظ�ر 
� ، ر�د و �رق �� "���ر �ن و :��% �  ز�د �� ��وان ��ده ��  د*�ل رو�ن �رای -س �

� �+� :پ روده "�*ری از د#ت و �0ت .د�����ت *ذت "��ده ا�ت��ن ��  دا�م ا,ر �ن .�
از ا�ن رو ، دو #طب ، دو ا<راط .رو�ن ,ذ��� :ون �ن از �رس ا�ت "� او �� ھ�H #درت 

ا�ن �ور از .و&ود دارد و �ن از �=�ت و �+� و �� ���ه و <را�وش ��د�  زده �ده ا�ت
و>وح ا�����ت و �����ت از ;روب <وری و >ر�� �دون ا����ل و ��ت �واس ، 
� ھ�&�ن، *ذت �ردن از ز�د,  و *ذت �ردن از � O�� �� ا�����ت &���زی �ده ���ت و
 ،��دا"=ر ��رو�  ا�ت "� �� �ر روی ز��ن �ر"ت �  "�د و �� �� �  دھد #درت �  آ�د�

,ر,ر<�/  را  ventilaste ,ر<�ن ا��(داد ��� و #درت �� ��وان �% ا�(� آ�  ��ز و
�&ر�� و ا<��ر ��رب ���ت و <را,�ر ا�ت "� �� را #ر���  ����د ���� ، ھ�� :�ز را �� 
&��ش ، ا�� در ��ل ��>ر ا�ت و :/و�� آن را ���ن داد ار�����واس �����  و �� �� ���ن 
رو��  <�ر از طر�ق ��وت از ��ر ، و ��"ت ا�ت �� ��وان �� ��ت د�د,�ه و �� �8ره 
,�ری از �(�و*�ت �� ذ*ت ا�ت "� د�/ران از طر�ق ا�رژی ھ�ی ��+  �� �=�ت ����ل �  

25



در �ر�ت <�ر ،<وری ، دوم ، "�ری از ز��ن، و ز��ن *�ظ� ا�ت از ا�ن رو و&ود ."�د
�واھد دا�ت �دون "�ھش در :�ر:وب �� ر<��ر ���ره �ر�ن د*�ل ھر "س ��وق ، :� ا=ر 

دارای ا=ر.�=�ت �� ��+    lacerating ه��� Faíska  ت ��ل و�در #طب ��=  از ��
&�ون ا�+�ق �  ا<�د را ��ل �ر روی ا�رژی -ر &�ب و &وش و ,ر��� �رای *ذت و &رم 
�ورا<�ن ا����  ، ����را�ن �ن �� ��� �و�0� �  ا�رژی �ود ا��+�ده �� ر��ده �و�ط �ور و

esbaterá  �*���د �و��ن �� ��وان ��"��ر،��روم از ,ر��، ا�� "وره در ر<�� ز���  "
از ر�B د�/ری آ�  ری �� <�ر د�ت ��ورده از "ر���س و ��"�د :راغ ھ�ی .�� ھم زده 

ا�ن ا����ل �� آن �وا&� -ر�رارت ا�ت ا�� ا�رژی .در�ت "� �� را �� �واس -ر�  �  �ود
� �� را از ز�د,  ��س <وری &�و,�ری از ا��داد ���ت، ر�د و �رق �ر"ت و "  ���
�ر&��� �ر �وج 0و�  "� �و*�د �ر�ت ھ�ی ��<وق 0وت ، ا�� �� ��وان #در���د ��ز 

ز�د,  در ا�دی �/� دا��ن آن .:� :�زی وا#(  ا�ت و ;�ر وا#(  �� �ظر �  ر�د .ھ�ت
-���ن �  رود و&ود دارد و -س از آن ھ�H راھ  و&ود دارد "� آن را ���رزه �� ، در 
اطراف آن و �� د����ری آن �رور #ل #ل ���*ف ا�ت و ��ط� اوج در �% ��ط� ا���0ب 
 �ذھن ا�&�د، ���ل و �� <�ط ر�@ رد������و<��  ر�@ ��ز و ز�د,  :�@ زدن �� در "
*�ن ��و<� ز�د,  ، در ا��&� ��ره ��� ھ���� �  �وا��م �� ا�ن ���� ا��ره �ده ا�ت ، 

. ز�د,  �  "�د �� �دت

را ��ل "و�  �� �روف 01/2008

Darklightning 8و #درت ,+ت��� �E�� در �-س از آن ��ل  luz'08 و �% &ر#

در �را�ر ز�د,  intentei "و�  ھر,ز

2007-11 / 2008-01 - phone'm  ری ا#دام���س از �Mری ��8ر�ن ر�&� Bر��
در ا���رژا در . ��+ن ھ�راه �رای ا�ن �ر"ت، �و<ق �� �ظر �  ر�د در ��ل "�ر �5� �ر�د 

� در <>�ی �� -�ر"��@ �(�ول ����� و �ر روی ��ل������" allusive  ن�ا��راض  ��
در �ورد راه دراز����ف �� ا�ن �(�  ���ت ����ف آن ا�ت "� <�ط در ا�دازه "��ب ����ت 
 �و آن آ;�ز �ده �ود و �� ا���م �ودن �ود��ز �% "��ب در �ورد آن در ورود �� و��ر���

 020رف �% روز "��ل از آ�وزش و -رورش �وب و #وا��ن و ��ررات را �� ��ش از 
 02/2008در ا���رژا .را "ش ��ر<ت -ر �ده ا�ت" ��+�وت �ودن " &�د �ر روی ��ر �ود 

� -��ده روی �� آ=�ر "�ه آ�  و �� ��وان �% "�ر��د از آ=�ر ��و� ، ار��ل �وارد ������"
�8د�د �رادر �رگ ا�ت و �ن �����ت .در �ن ��"م ��وت ر�4 �  �ر�د: ز�ر �ر روی درب 

�ن در ا����ر ��ل �ود را �� وا����ت .��ت ا�ن ا��8م �رای ارز���  روا�  ��&ر �  "�م

� �ن �� ��وان �% ����ر ���ری ھ��م ، �و*�د �% ��ث "� در  Salreu ����ر���ن"  ��&
 �آن و در �ورد ����ر ھ���د �� ��، ا�ن ا�ت "� ����م ھ�ی "��-�و�ری ���8 ���ری ورودی �

-����8د �  "�م �رای ر<�ن �� ����ر���ن روا�  در "و�M��را ر��دن �� ار�ش !��وان ����ر ؟ 

�ن ا���0ب "���ت و �ن 2ل ��ش از .آ��8 �� �ن �وار ���� روز �(د آ�ده ا�ت GNR از

100�ن د��/�ه �ور �ر�داری و 0دا �� ���د,وھ�ی . ���ت ھ��م 10 watts   � و�ت��
دی �� ������ >د دا���س در �دا"=ر �&م از -�&ره ا��ق �واب �ن #رار داده �د ، در �وزه د
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Almada وسM>از �رده ، ���ر ار D' ز�: �- Huc. �ر�وط �� ا��ده و ھ� ����ر���ن 
����ری ��دی ، ���Eر  -�ردان �د��ت روا�-ز��   -دا��/�ه �و*�ن ����ر���ن "و�M��را 

 ��2008/02/02��ر �� ا�ن ����ر���ن در  --و�% در ھم ا��#  ، &�&�ل د�/ری �� 
رھ�ری �و�ط . �ر�ص �د ���ری �داو ��  -س از و�ط در��ن ر<ت02-18 -2008

���  �و�ط روا�-ز�% د�ده ��  �&�ور ��  and'm د����د hospital'm �����ت �
�ن در .-����دی �� در��ن در �را�ر اراده �ن، ,ره �ورده �� �را���رد و �0رف �زر�ق 

ز��ن "��ب او #رض ,ر<�� �ود و آ��8 را در ��*ن �8ر در��:� ا�دا�ت ژا"ت آن روز ، �ن 
� ��ل از #درت طرا�  �ور در ز��ن ، � �� ����ن داد -�ش از �وده ��رج ��ل "و�  �ن "

�ن آ�د �� �و�ط ا���رژا �ورای <رھ�@ "� "��ب ,ر<�� . در 0+وف 15 €�ن آ�د �� �رک 

�ش و روز از  CD �ده از "������� ��  دھد �  �وا�د ا�&�م �ود -رو�ده "�+ری �د�ر�ن آ��

. 0+وف "��ب �رای ���B �ور از ��دان �8ر ا�دا��� �د ا�>�ر

و#�  "� �ن 2ل �ود �� د*�ل ����ری �% �ر���� �0ور ، �� �% راز :�د                
��ون د2ری �ن <�ر "ردم �ن ��  �واھد �  ,و��د :ون �ن ���ت، �ن ,�@ ، -�ر �ن ��

.��"��ب �ر�  د���و�س ھ�ی �ن �واھد �زر,�ر�ن ,�4 در &�8ن �  :��د

در ��ش ��ش "و�M��را �ن &�ون ���� �� ا���زو<ر�  ����ص داده �د                
� ���*��ت در ���ت -ر���ران ,وش ، ... ���د ���8 <�ر �  "�م �ن ا���زو<ر�  ھ��م �

او ... "��  د#�ق ��و&� �دم ,وش دادن �� ھ���ران �د �  ,و��د "� �و�ت �� �ن �ود
� *��س �واب " " <رار �طر " ر"ورد /� " �آن ���ره "ردن �ن �و��� �ود ، �� �� ��ل �

�رای �روج از ا�ن!ا&رای *��س �واب ؟   AM  %� ت ��م�= ���زدا�ت ا&��ری �ورد ���ز �

در ����0� ورودی در ����ر���ن در.��د داد,�ه "� �ن د���ل در��ن   Aveiro  او �,+ت "
� ���8 �وردن ا<��ده در���ن ��وه و "-رورد,�ر �ور " �  �وا�ت �� �� ��م ���(�ر �ن " ،

او .و�ده ھ�ی ;ذا�  �(�ول :� �ود .دو�ت �دا���د "ره و �ر�� �وت <ر�/  در��ن �  �ود

... در �ورد ا���ل �ود"�  <�ر "ردم، �=ل -ر��ب �ن ا*/وی ا"���ف ھ�، �وآوری و

ز�د,  �  "��د، ا���س �  "��درد و ر�4 "� �ن از د�دن ���B ، ����د                

 �;�/�ن �ودن ،  clown'm وا#(  �� ر<��ر ھ���� و<�دار ا�� �� ��وان �% *���د &(
�ن ا���س �  "�م ���ور "� ���ث �  �ود �ن .��دی از "�ور، �� ��رج �ط���ت �دارد 

� در آن دور از :�م ����ر ا�ت " ��ن .از ��ل ط��(  ، ���<رت و ا#��ت در �% ��ط
ا���س �  "��/�م �  -���ن ، -د�ده ;�ر ط��(  ا�ت، ا�� �� ��وان �% و������ ��وا��ت 
ا���س �دت و �ر�ت ، �+� درد�ر و "��ن �� ��وان �% ��در ��روی ذا�  �� ���ت 

در �+ر �دون رد���  �0و�ر از �ورش ، �+رت و وا#(� ,��ه ا�ت ، ���ن �و,�د .در ز��ن 
در آ���ن ار�+�ع د��، ,ل و ر�د �  "�د ا<زا�ش ��و�ت آ��ز ا�ن ا�ت "� <�ط �% ��ر �د 

- ITN ���م �دت �� اوج �ود ر��د و ��8ود �ن �� ��وان �% د*�% *��س و�� �% "�ه از

�Mل در #8وه و�زو�Eاط�ع -ر� .CTT  د*�ل �� �� ای از داد,�ه ��2 �ردن ، "�ر��د "��� ��
در .����ری �ن ��  �وا�م ا�>� ، ا�&�م ا=ر ا�/�ت �ن، �(�  �ن �و��ن ���ت �/و��د

: "و�M��را، ����ر���ن ����د �% ھ�ل در �را�ر "�;ذ "�رت �و�ط د��� از درب و ,+ت
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آ�� ز��ت و �� او �ر روی �H د�ت ھ�ی ����ر���ن راه �  ر<ت ���ط �ن !ز��ت ���ت
�ودم :�دن �رگ در در�ت ، �رگ و ,رده را ��/�ر �� ���2ت د��ور داد �� �و��س ��م 

:�ر��ز" ���(�ر   " .

�ن �رک ����ر���ن ��ر�O و ز��ن آ�ر�ن �% ھ+�� �ن را �� ����ر���ن ��                

� ارز���  روا�  ��ت <ر��ن����GNR  ام دو��ره �در "و�M��را #رار  -از ���دان ,ر<�
� �ده �و�ط -�ر*���و ��ز "ردن د<�ع ازدر Mھ  از �0د*  "��رل �� #��ون ا���  ارا�/�����

#درت �ور -�ک "ردن ����ر���ن �وH�M از : �ن �ور و ��د�ل �ور ,+ت.�را�ط  "� ا#�دار 
"و�M��را، �ر�د <وق ا*(�ده &�*ب و در �ورد ر��� ھ�ی ��ط�ن �% �و>وع �زرگ �� 

�� ��وان ��ش روا�-ز��  ���وط ا�ت رو . "��ل  / hashashin " �زد�% �دن ��
در ����ر���ن از.�� دھ�ن ھم را�ط� &��  �� �% ����ر در ���م �ردان و ا��ق �واب 

Aveiro  ود�5ود و از طر�ق�  �ر -�&ره ��ز ��س . ����  +� �و <�ط �  �وا��م �
... د��دن ھواو د�دم ��غ و �ردم در ��ل ا&را و *ذت ��ر�د و <�ط �  �وا��م �� �+س 

ا���س آزادی

��وه ز�د, : ادا�� داد

���ب ھ�ی وا#(  از

��د ���ون -ر�را

راه ز�د,  ا�ت "� ���م ... "�  "� ا��م �ده ا�ت ، "� از طر�ق آن �� �(��ی           
 �� �ا�ت "� از ا&داد �� �� ارث �رده ، و �-س �� ���د ���ور�ت را �� �و*�د �=ل ز���  "
� در آن ا��م "رد�� در �% " ، ��زر,��*  ، �% ر��ده ا�ت "� �و�ط #وا��ن &��(

.د�و"را�  ز�د,  �  "��د

� د�ت آوردن ا�ت ، ھ�� :�ز �� �رای ز���  � �� �� �  �وا��م دا�ش ، آن ا�ت "" �ا�ن ھ�

� �� ���ت" �� �� �  دا��م آ�:" .

:/و�� آ�ده ا�ت؟

� در آن �� را �� زور از ��ل، ��ل ، �� ھ���� ���د " �از آ�&� "� �ر�د و <روش در &��(
� �ود را �� ��وان �% ا���د د�ده �  )��& �� ��ظور ز�د,  �  "��د#��ل #�ول �رای �� ��

ا�ن :�زی ا�ت "� �� ز�د,  .�ود ، ��  �وا�د �ر ا�ت <�ط ������ �ر ا�ت "� �� �  �وا�د 

.�  "��د ، �� ھ�:��ن �  دا��م ا�ت "� ��ن "�% و&ود دارد

:/و�� آ�ده ا�ت؟

از آ�&� "� �� ا���ن را در ھر �% از د�/ر �د�ت �  "��د ، �� ھ��ن د*�ل ���ل و&ود 

. دارد �� د�ت آورد ، �� ����ت ��0ت �  "��د ز���  "� �ر �ن ���2ر ھ���د
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:/و�� آ�ده ا�ت؟

از آ�&� "� �� �  �وا�د �% �و&ود ا&����  ا�ت، ا�� �� �  �وا��م �% و��  �ودن ز�د,  

.�  "��د

.ھ�/��  "� را�ده ��  �و&ودات �را�ر ا�ت

ا�� ھ���� و&ود دارد و&ود دارد و �%، �  ا����دی ا�ت "� ھ���� �� را =��ت ، "� از 
طر�ق آن �� در ��ل �در�س ، "� از طر�ق آن �� در ��ل �در�س و &��  ا�ت "� �� راه 
ر<�ن در ��*  "� �� �ط�Mن ھ���م "� ��� وا#(� ا����د، -س از آن �� �� �� �د�ت �  "��د 

� �و�  از آ�&� "� �� ��ل �وب ا�ت�.

�� �  �واھ�م �� ھ�� �وا��د,�ن "� �  �وا�د �وا�دن "��ب *ط+� ، ا�ن "��ب �ن ، ��� �  
�وا��د در ھر "���+رو�  "� در آن آ��8 �  �وا��د �و>و��ت آ��8 �  �واھ�د ���د و �وا�دن 

.در ر���واب �ود �&ذوب -�دا "��د

از آن �واھد �د �% �ر"ت �وب ھر,ز �� ��وان �وا�ده �ده و ا�ن دا���ن ھ� �� ��وان 

.وا#(  را �����د

� �&ر�� وا#(  از "���  "� ا����ه "رده ا�د ، ا�� �  � �از آ�&� "� آ��8 ا���س �  "��د "

.دا���م "� �ن از ھ�� �ر ا�ت "� �ن ��*  از ���� ز�م ا*���م ���د

� �واھد �ود �و>وع ا�ن ���� ؟:

� ای ا�ت "� ��  �واھد ��ش از �د ���ن دھ�ده ، ��  �M�� ن ا�ت���زارش -رواز ، ,
�واھم �� �وک �وا��ده ، ا�� ,زارش ھ� در�ت ھ���د و در راه ا�ت "� در راه #��و�  

.ز�د,  �  "رد�د �ود ,زارش �ده ا�ت

�رای �ن �% �&ر�� در :�ر:وب #��ون ، �� ا�ن ��ور �ود ، �0ور "��د �% ھزار :�ز ، 

. ا���س -و�ت ا���س وا#(  از ;ر�زه ��وا� 

.�� �  �واھ�م �� زور را �� �+B �ود ، و �� ا���س �  "��م �� ا�ن �ر��ب

 �� در ��ل "� ھ�� �� آ�و��� ا�ت "� �� �  �وا��م در -�دا "ردن و وزن ا�ت "" ،  ;��
�  آ�د راه "� �� ا��+�ده �  �ود �� ز�د,  �  "��د، :را "� �� و&ود ���م �د "� �� ا�&�م 

. �  دھ�م ، �  �وان آن را ھر,ز �� ��وان �د در �ظر ,ر<�� �ود

. �ن <�ر �  "�م و&ود �واھد دا�ت ����O در &�م ��زه در ھر

��د -روازی �� ز�د,  �  "��د، �� �  �واھ�م ا�ن ا�ت "� در راه ا�ت "� �� -�دا آ��ن �
ز�د,  �  "��د ، ا�� از آن ا�ت "� آ��ن ���ت و آن را د�وار ا�ت ، ز���  "� �� در �وار 
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. #��ون ا<��د و ھ�/��  "� �� ھ�H -و*  �رای و"� �وب -ردا�ت ، �� #��ت ���2ر -ردا�ت

:/و�� آ�ده ا�ت؟

. ا,ر �� در <>ل ��  ا<�د، �� ��  �وا�د ��ده دار

:/و�� آ�ده ا�ت؟

:/و�� آ�ده ا�ت؟

:/و�� آ�ده ا�ت؟

:را ھ���� �� ��راث -��ر<ت در ز�د,  د��� ، �� ھ�:��ن �  �وا��م �� آ�وزش و ا����ل 

! �&ر�� ز�د,  ��O، و �ن ھ�وز �رای آن -ردا�ت

آره و&ود دارد �% .ا*و�را ، "��د�دا و ھ���د:�ن در آ<ر��� ��و*د �د ، �� ��ل �� �واھر 
�روع �وب ، �% دا���ن ا�ت "� �  �وا�د �% دا���ن در���ن ا�ت، ا�� آن رخ داده 

.ا�ت �8دا���ن ز�د,  "��ر �وب ا�ت

�ن �رد ����ر �د "� ا�&�م ا�ن ��ل ، �� ا0ط�ح �/����8ن ز�دان ، ھ���� آ��8 را د����ن 
 ��رای �دم ����ل �� �را�ط "� وا#(� �  �وا�د �� �ن ���وش #�ب در آن #>�وت دا��

.#>�وت ا���س ��  "��د

.:�د &����ت در طول ���ر �ن �� ��وان �ن در ز�د,  راه �  ر<ت

او �� ا��+�ده از ا�ن �دت در ز��ن ������� �ود ، "� �� �� آ��8 �ر و "�ر دا��ن ، �% ��ل از 

. ز��ن ������� �ود ، و �� �� ھ�:��ن �  �وا��م راه �  ر<ت �دت
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� در آن �ود " ،��� ار��Eن آورد و ا��� ����ن �� �� د���ل و راه ز�د,  ا�ت "� ھ���
 ���و�ت و&ود دارد و �� �د ��و�ت ��<ت ��د و�و�� ا�/�ز �� ��ث ا�/�زی ا�ت، :را "

� �� ا�&�م �د" �آن را �� �و�  در :�م &��(� در �ظر ,ر<�� .�� وا#(� ا���س �و�  در آ�:
� �  �وا�د �-ذ�رد "� د�/ران ���ن ا�ت �� &رم ز�د,  �  "��د، ا,ر )��& Hا�ت، ز�را ھ�
آن را ا���س ��  �ود �0رف 2زم از �واد "� ���ن ا�ت و�����"  �د �� �ظر �  ر�د 

.، ا�� آ��8 و&ود دا��� ���د

و �� ��وان �=ل ھ�� �� ���د رذ��ت ، ا�� �� ��وان �=ل ھ���� �د را در ز���  "� �� :�زی 
ا�ت "� �� ھ���� ;�ر #��ل ���ھده �� ��وان �د �ود دو�ت �دارد ، ا�� آن را �� �% :�م 
ا�داز �زرگ "� در آن �� ھ�� ا�&�د �ده، �� �(��ی �� وھ�ز���  �  ��زد آ�وز�  �� �  

� �و�  ز�د,  �  "��د و ��8ر از د�/ر ���د�  ��.�واھ�م و از &�ه ط

:/و�� ����0  "ردن ا�&�د �ن ، ا�� در  Picardias �واھد �ود و&ود دارد ����ری از
 �و�ط ا�ن �را�زاده �ود �% د��ر و&ود دارد ، �ن ھ���� او را دو�ت دا�ت از آ�&��  "

. �ن او را ��#�ت ��ود، �� ��وان �ن ھ��ن "�رو �و*د

�=ل ھ���� او را دو�ت دا�ت از روز �ن او را ��#�ت ��ود، �ن ھ���� او را دو�ت 
دا�ت، او �� �ن ز�د,  �  "رد�د و ����ر �� �واھر �ن ز�د,  �  "رد�د، �� ��ل �% 
را�ط� ��ش از �د از آن، آن را در �/�ه اول �ود دو�ت �دارد ، ��ور و ا����د دار�د "� و&ود 
دارد ھر,ز زن �واھد �ود�� ��وان دو�ت "� ، او*�ن ��ر �ن �� ��� �و��د ، �ن ا���س 

. ��ر در�ت ا�ت، ھ�� �� دو�ت دار�م �� �ود��ن را در ��وا��

. او "� �ق �% ز�د,  �� ���م �ردان �را�ر ا�ت �% ھ��ر و ���واده

��  -ذ�رش آن راه ز�د,  �ن ز�د,  "رده ا�د و ا�ن ��ق ���8 �% ��ر در ز�د,  و&ود 
دارد ، ا����(�#��� ���ت ، و �� ھر,ز �ودم را �� ��وان :��ن در �ظر ,ر<�� ، ا�� �ن 
ھ�� آ��8 را ��#�ت ��ود، در �% راه �� د�/ری اد;�م �د ، ھ�8�� ���د �� �و�� �ود ، 

� ��طر �ن �  �وا��م �� �% ز�د,  �وب� �. -ردا�ت 0ور����ب ھ�ی �زرگ ا�� ھ�

� او ا�&�م داد، �ن �روع �� ا�&�م دزدی �ود ، دزدی در ��ده �ر�ن " �او �� �و�  در آ�:

� ا�&�م داد��ا�� -س از.آ;�ز �د، �ر�  از زور ا�  degradei  0رف ��ش از �د�ن �� �

. "و"��Mن ، �ن ا���س �و�  در �ورد ��/�ر "��دن و ��  �وا�ت �� �رک

� ، ا,ر ھ�H وا"�ش و&ود دارد ، �او �� �ن ھذ��ن �  "��د ، ا�� ھر,ز "�  در دور �ن ��

� داد,�ه را "�ھش دھد�.��  �واھد ���ز �� ا��+�ده از ��و�ت ، "� در آن �  ��

�ن �  دا�م "� راه �  رود در ��ران ��س �  �ود ، <�ط �  �وا��م �رای در��<ت -ول و 

� ار��Eن آورد� �.�� ارزش ھ��  "

���ت ھ�ی ���وع ، �ن �زرگ �ده در �وک ، *���ون ھ���� �ر,رم "��ده �رای �ن �وده 
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ا�ت ، در �ظر ,ر<�� ا�ن �8ر���ن �� ��وان �ن در ��ل ��>ر "��ب ھ�ی ��ر�O ، در 

. �8ر���ن �8ر از ارزش ��ر��  و <رھ�/  �� ��وان �وا�ده �ده

�ن �و را د�دم -��ر<ت دا��ن �% ز�د,  �وب ، #�در �� ز�د,  �  "��د

encordeirada  �ز�د,  �� ��وان �=ل، �(�  <�ط �  �وا��م -ول ، �ن �  دا���م "
�ن �وب ا�ت، �ن <�ط �  �وا��م -ول و ا���س �د ا�ن ا���ل ، ���8 �  �وا�ت �رای 
را>������د �� �ن و ا���س ا&���� ، ���ط ا&����  ، �� �و�  �� �ردم و ا���س ط��(  

.، ط��(  در و�ط ز�د,  در ار���ط �� �ردم ا�ت

��رو �ود و ز�د,  در ��ط�� در # ��ن ا���س ��ط� ,ر ، او �� �ن ��ر ��ل در د�����  �
��ن در ا�ن راه از ز�د,  ... �ب !����را�ن �ن از ز�د,  دا��ن �% زن �وا&� .�ظر ,ر<�

 �در راه �=�ت ا�ت "� در آن �ر �  �وا�د �� �ردم ا�&�م ,ر<ت، ھر,ز "�  را در راه �

.���ھ  ھر �% از د�/ر در راه �  ر����� و آ��8 را �� ھ�H :�ز را �رک آ��ب �  ����د

 �� �M�8 از �را�ط ��ل ��>ر �8ره ,ر<ت و <�ط آن را �رای -ول ا�&�م داد، �رای ارا��

��  prolonguei �ر�ت �� دود "و"��Mن ، ا�� ھ���" �� ا&���ب ��-ذ�ر �ود ، "� آ�::
 �� ارث �  �ر�د�� ��% �رد �� د��� ���ت، و �� ��  ���د �� �  �وا��م ��ت �� �ط�*(
��وان �ردی "� ا*�ل �  �و�د و ��/�ر �� �واد ��در وا"�ش ���ن �  دھد در �و*�د �=ل 

. ژن در ورا=ت ا�ت "� �و�ط ���&� *��ح ��ت :پ ا�ت

�ن �� ��ظور "�ف ا�ن ھ�� و #�در �� ا����ل �� �وا��ده ا�ن �=ل ، �وع �� ��ث در �ورد آن 
در ا�ن ز���� ���ت، راه ز�د,  " ���0ص ":را "� �ن �� �� ��ل �� ��ث در �ورد آن

آ��8 ,�ھ  او#�ت د�ده �  �ود و ھ�:��ن از �وی د�/ر د�ده �  �ود �د.ھ���د  .

:/و�� آ�ده ا�ت؟

دار�د، �   referenciei از آ�&� "� راه ز�د,  ا�ت "� �� آ�و��� ھ���طور "� در ��2

� �وزی ��ل �  "��د، ���د آن را ����ده �دن ، �� �و�  ����ن��" �� �! �وا��د ھ���

:/و�� آ�ده ا�ت؟

از آ�&� "� �� آن ز�د,  �  "��د ، ا����دارد ، ا���س ز�ده و ا���س ز�د,  د��ور ، �% 

. ��ل از &�ه ط��  #�در �� �% ز�د,  �وب

 �ود ، در ار�ش ���ق �د ، ا�� ��  �وا�ت �رود ، ا�� #��ون ,+�� 22را�ط� آ;�ز �ده ، �ن 
و ا�ن ز���  "� �ن �� �� ��ل را�ط� وا#(  ، �ور ا�ت "� �ن ھر,ز"ر������ ھ��ن .�د �� 

� ھ�� �� آرزوی ، ھ�� �� �  �واھ�م �� -�دا "ردن &+ت " ��واھد �د "� ، و در ا��&� را�ط

.روح وا#(  �� آ;�ز �د

او �� �دت ز�د,  �  "رد�د، ا���س "ردم "� او از �ن دور �ود ا���س �وب ���ت، و در 
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. آ�&� �ود "� ���د او در ز��ن �� "�  #درت ����ر �ر �ن

 �او ���ق د��ر ���دت �ود ، ا�� ا�ن ��و�ز�ون ���دت ���ت،���دت ��*م و ���دت �ود "
ھ�H �ر وا#(  ����ر ا�ت "� �  �وا�د �ن را �� زور "�  �� �� �ن �ود�ت �رای ا���ل �ن 

.و&ود دارد �ود

:/و�� آ�ده ا�ت؟

�ن �ن <�ر "ردم و ���8 در 0ور�  از د�ت داده �� زن از ز�د,  �ن د�ت �دھد، ا�� ا�ن 

�ن �  �وا��م �رای ر<�ن ��.ا�+�ق ا<��د  Bairro  �آ*�و و او را �� �% د���و در ز���
"و:% �رو�د، �� ��ث و "� در آن �� �� -���ن ر��د �� ، ���د آن �ود اراده او ���ت، �رادر 

�ن ���رزه �� او دا���د، ا�� #�ل از �روع �� ��ق .�زر,�ر را�ط� -ذ�ر<�� ھر,ز ��ز ھ�ت
���� �ود، ا�� 0رف �% *�ظ� از �را�ط �ود، ا�� �ن او را دو�ت دا�ت، ا�� او راه �ن از 
ز�د,  را #�ول ��  "�د ، ھر,ز �� �ن ,+ت :��ن ا�ت، ا�� ھر,ز ���ن داد آن �ود�ن ، 

.دا���ن ا���� �ن �� �و�  �ود

او �� �ن <�ط از ا�ن .آ��ب ����ر ���ت، ا�� او ار���ط �ن �� �واھر �ود را #�ول ��  "�د 
 �� ز�د,  �  "رد�د ����را�ن �� "�وا#(�ت از ز���� ز�د,  �  "رد�د ، �� در ھ��ن ��

� از ا�&�د "��م" ، �� دا��/� �.را�ط

��در او در آ��ده �د از آ��8 ، �+8وم زن ���� دار ، -در ��  دا�م ، ا�� -رورد,�ر �و�راMول 

.�ود

� "ردم �� ا��م آن �� ���8 ز�د,  �  "��د در ھز��� از ز��ن ، �� از ار�+�ع در ��� �آ�و��

� �% "ودک �ود، ا�� �س ز��ن ��ل ، در ��ل ��>ر ��Eول �� ���0ل�. ��*��ت ��

و ا�ن ز��ن �� �ر�ت د�دم ، �� و&ود �ن "و:% او �� �� ��ل ، او �� �� ��ل �� ���رزه 
� او �� ��ل " �-در، ��در، ����، ;ذا �ن ���ت �ورده ���ت و : �رای ز�د,  و �رای آ�:

از آ�&� "� �� و&ود ��وق و د���زد "م ا�ت "� ��در �ن .ھر,ز �� �ن ���ت �ورده ا�ت
 دا���ن ا�ت "� درآ�د -ردا�ت �ده ا�ت و -در �ن ���8 -ردا�ت ا&�ره ��8 11در��<ت ، 

.و&ود دارد ، و&ود دارد ، ا�� ھر,ز <�#د �واد ;ذا�  ا�ت

-س از آن آ;�ز -���ن �ود ، "� �ده ا�ت، �ذف �  �وا�د �� <را�و�  ��&ر �ود، �ن <�ر 
 ��  "�م آن ا�ت "� �ن در ��د,�ری ��#  ���ده �ود، �� از د�ت دادن -در �ن �� �� ��ل �

.وا"�ش ���ن �  دھ�د در ھ��ن راه �� ��وان او �ود

�ن �� او �� ��وان �% #8ر��ن ، �% �رد -�ر ���رزه �ردم <رو�ن ، ��در �زرگ ، ا*و�را ، 
� �در�� ر<ت ، :� ا�+�#  �  ا<�د �6/�ه �� آ��8 �ن �� �ن � � ز�د,  �  "رد�د، �� ز���  "

�ن �� ��دت �د��در �زرگ �ن �ود �ن ����ل ، 0رف �ظر از �ظ�رت �����م از -در ... 

. �ن، ا�� در آن ز��ن ھ�وز �� ��ل :���ن �ود را "��� ��ز ا�ت، ا�� �س ز��ن ��ل
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. ��ل �+8وم ز��ن

:/و�� آ�ده ا�ت؟.آ�� ��*ص �ر�ن ,زارش ھ� "� ���ن ا�ت در &�8ن و&ود دارد 

�و �و�ط راه �ود را از ز�د,  �دون در �ظر ,ر<�ن �و#(�ت & �ا�روزه ھر "�  �  �وا�د �

� �را�ب ا&����  آ�ده ا�ت���.او ��ش �� �

����را�ن ���  از ا�ن ، ا�ن �0ور "� وا#(� ھ�H "س را ��  �وان از ھر :�زی �دون 

. �درک ��ن ��8م ، �(�  ���ص

:/و�� آ�ده ا�ت؟

 �����را�ن #وا��ن اداره و ھ�� �� د��ر�  دار�د ، �� ���د "��ن ���ت، �ر#ت و �&�وز �

. ��ف

� �وادث �و<ق ��ب ، :را "� دا���ن در آن ا�ت�ا�� �� �  �وا��م �� ط�وع ��ر�ت و از &�

.

. �� �داوم ، "� �داوم ا�ت "� ھ���� ����ر �واھد �ود ، "� ا�ت "� در �ظر ,ر<�� �ده

  �� �و آن را "��� ���ص ا�ت "� �� �رای �% ��ت ز�د,  �  "��د، �� در ��ل ادا�

. ��#  �  ���د و و&ود �ر روی ز��ن

�ن ��  دا�م ، �  �وا�د �و>وع ��+�وت ا�ت، ا�� آن را �  �وا�د �وا�دن �وا��دھ�زا�م ، 

. �  �وا�د �و&� را از دا���ن در�ت ا�ت "� ا�+�ق ا<��ده ���رف

� در طول ���م "��ب ھ���� و&ود �واھد دا�ت :را "� �� ��8ر �واھد �د " �8�ا�� ا�ن �=

.���ص و ا�&�م درک �و#(�ت ھ��  "� �&ر�� �ده ا�ت

:/و�� آ�ده ا�ت؟

� در آن و&ود دارد ھ���� ز�د,  و درک " �� ��ظور د�دن "� آن ھ�� در درون �% &��(�
در��  از &��(� ��*م ا�ت :را "� :�م د�/ران ��  �  �وا��د �8ودا �ود ، ا�� �% :�ز 

� �� ا�&�د ��وه ا���� �� درو �واھد "رد" �.����ر �8م در ز�د,  و&ود دارد ، آ�:

ا�� در ����ل ، ���د در�ت ر<��ر �ود ، �� ��و�� ، -در �ن ھ���� �ن را د�د و �  �وا��م 
����م "� :/و�� �% -�د��ه ، ا�� �ن -�د��ه ، &�/&و "� ھ���� ��  �وا�د �ر�ده و آ;�ز ����ر 

.&وان ھ��م

و#�  "� �ن �� ذ"ر ا�ت "� آ��ن ا�ت آ��ن ���ت، ا�� ��ت، "� ز���  "� �ن *�ب داده 

. ا�د ���ر

� �ن ا���س ا�ن �ود "� او از د�ت داده �ود ، �ن ا���س ��  در "  ��� �� ��-س از ��

34



:�م ، او �(د �(  �رای از �ر,�ری �� �ن ، ا�� �ن "�ھش ��<�� و در آ�&� �ود "� دا���ن 
� ��ل، در ��ل ��>ر از ھم &دا �د ھ�/�م � Oر��� ��وا#(  از &رم و &���ت آ;�ز �د ، ا

.ا�&�م �ش ��ه در ز�دان �ظ��  در �����رم ، ز�دان �ظ��  �ود

در آن ز��ن آر��*دو ���وم �د ، "� دا���ن آن <رد �����ب در راه �ن در ز�دان ، در "��ب 
-�و�د �وا��ده ���ط ا&����  وا#(  درک ، در ا�ن �ورد ز�دان ، :وب �ش ��ه ���ش 

.ھ�ی -�پ داده �د

و .ا�ن ھ�� �ن �  �وا�د �ر���� ,ذاری �� �% ز�د,  �وب �ود ، �ن از وان &دا �ده �ود

� "�ر "�م؟�ن �(  "ردم ���س �ود را: .

���ه -و���ن �ن �  .ھ�وز ھم �� "�ر �ر روی �وک ز�رز���  �� ��وان ��ده �% �&�ر ا�ت
��ز ���ه و �+�د، �ردم �وب "� �  �وا�ت �% ز�د,  ��8ر ا�ت "�  -�ر��د ، �� "��ل 

� ��ل "�ر "رده ا�ت� �.آ��8 در ���

 �-ر��Eل �� د���ل �% ز�د,  ��8ر در "�ور �ود �  �وا�د �� &��&و ا�ت "� آ��8 را ��&ر �

.��8&رت از "�ور �ود را �دارد

.آن را آ��ن �ر �� �/�ه -ر��Eل �زد��  �ود

، �� آ��8 ز�د,  �  "��د، "�پ ورد �د ��م  Verdeans �ن �روع �� ا���س �زد��  "�پ
���(�ر :را "� آ��8 �� �� ��ل �� ���رزه �� ���را�ری و ز���  "� در ا��&� �� -ر��Eل آ�د 
� �و�  -ذ�ر<�� ��  �د ، آن را �� ��وان &�@ �� �ر �رده �وددر ��رج از � ��و&ودات "

�ود ، ��دار �د و :� "�  �   Chavalito"�ور و در آن ز��ن ھ�وز ����0  �د ،

�د ،  vadiador �واھد �% "ودک آ;�ز �ده �ود ، �ن �روع �� �ر,ردان، �ن ھر,ز

.�ود vagueador �ن �� 

� ��ل ، &دا�  -در و ��در �ن در �ن � � 8�ن �� �� ��ل از #��رو �&ر�� ا�ت "� در ,ذ��
 �را د�دم، �� ��وان �ط�*(� �ود ، و �� ��وان �=ل #�ل �  دا����د آن را ��  �واھد �ن را �

.�و�  �� ار��Eن ���ورد ، �ن ا���س �ذف �ردی "� �% #8ر��ن �� ��ل

 ��� د�دن ا�ن از د�ت داده و ��  در ���ن &وا�  ��و&� �دم �ن �� �� ��ل �رای "�% �

. ��در �ن ، ا�� �ن وا#(� ���ق -در �ن

 ��ل �(د ھ�وز ھم ادا�� ز���  "� او در ار�ش �ود ، ا�� 17ھر ������ن از طر�ق �� آن �� 

� ا�ت "� ط��(  ا�ت" ��.-س از آن آ;�ز �ده <�0

در آن ز��ن او در در�ت ا�&�ر دھ�ن در ��ل �د��ت ��ل و ��ل �در�� ای "� �ن در 

.�(ط��ت �� او 0رف �ود

 com14 -در �ن �% �رد ��ت �ود دوران "ود"  ��ت، -در �ود را از د�ت داده ��ل
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.�ود آرزوی ��در �زرگ �ن ر�د در ز�د,  ، -������  ����ر و -ول ����ر

-در �ن ,زارش داد "� ا�راج او �د دو�ت ، ���طر آن �ود "� او دو�ت دا�ت وداع 
����زده از �زب �ود ، ھر,ز -درش را �����د ، ا�� ��ت �زرگ �د �رای "�% �� ��درش ، 

. �ود -�ر د�/ر در ���� ز�د,  �  "رد�د��در

�ن �ش ��ل �� ��در �زرگ �ن ز�د,  �  "رد�د ، ا�� :�در ��ت �ود از ز�ر �زرگ 

. ��ت، ھر,ز ا&�زه "ود"�ن از ,ر��/  �ردن

در ��ل &��&و �رای "�ب و "�ر ��@ �(دن، ا�� و&ود .در آن ز��ن او �% �(د�:  �ود
دارد "�ر ��  "�د، دو:ر�� �وار ��ز در ز��ن او �� ار�ش -�و�ت و "�ر �ود را ادا�� داد 

. و&ود دارد

��د�ل �� �% ا���ن ��دی ، او و&ود دارد >رورت ز�د,  -�و�ت ، آن را �� ��وان �>��ن 

� ھ�� �� ���د �رای اط����ن از �ود"+�� " .

ا�ن ا�+�ق ا<��د ، �� ��وان او �% �رد ��ت ، دو�ت دو�ت ، دو�ت از "ود"�ن ، ا�� �� از 

. ����ری از واژه ھ� �ود، ا�� ا��رام و �0د#��� �ود

ا�ن :�زی ا�ت "� او ھ���� �  �وا�ت �ن را �رک "�د، ا�� آن �ود، و&ود دارد ، &دا�  
�ود، �ن "�  ، �� �ظ�رت ����ر از راه �ودن و روش ز�د,  ا#دام ��  ��ب ����  ، 
� �ر ���B وز�د,  �ط�Mن "�ر �رای اط����ن از آ��ده �� ��ظور �و*�د �=ل ������ت �رای ;
� <رز�دان او ھ���د ، ا�� ھ�:��ن �دم درک و � �، ھ�� "ود"�ن �وب ا�ت ، �� �����

. و<�داری در ���  از �ن و&ود دارد، �ن �د ���د �� ��وان او ,+ت

��ق زدن روا�  �س آ�د ���8 �د�ر :ون ھر,ز �رای د�دن "� �وب ا�ت "� ���د ا�&�م �ود 

.، ا�� ���8 �� ��وان �ر ���8 &دا در��<ت �� ��ل �ن <�ر �د

�روع "� در آن ؟.و ا�ن "� :/و�� از آن ھ�� ر<ت �� ���و��ت از ��ل 

��ق �و�ط ����8  ، ا�� �د راه �ن از � �ا�ن &دا�  �وده ا�ت ، ز���  �ود "� �ن �روع �
� ��ل و در آ�&� �ن ا���س از �/را�  از ��ا��دی "� او ا���س "رده �ود � �ز�د,  ,ذ��

.ا�� �و,�د ��د ا�ن ، �و �� �ن �رک ، ھر,ز�ن ����ر �� �ن �دھ�د

�ن ادا�� راه �ن از ز�د,  �و��دن �د و �ر#ت و ا�ن ز���  �ود "� ھ�وز ھم &��&و و 
&��&و را :�د�ن ��ر و در آن ز��ن او ��د�ل �� �  �واھم �� �ن �را�ط ، ��  دا�م ��� �را 
 �� ��ل �� �ر�4 �  �ر�د ، �ن ��  �واھم �� ��ز,�ت �� آن ا����درد��ک �ود ، ا�� ھ���

.ز�د,  �  "��د و ھ�وز ھم آن را دا��� ���د

�ن ھ�وز ھم آن را در ذھن �ن �ود "� :را �ن ز�د,  �  "رد�د �� :�د ��ل در ز�دان 
� ��ل �>ور در �ن �� �ن #دردا�  ����ر �رای ا�ن � �ھ���� <�ر �  "ردم آن را ھ���
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.�ور و �وق ، ز�د,  �  "رد�د د�/ر از �را�ر ا�ت

Linhó و�ت ز�&�ره�- ����وم ، دا���ن �ن �روع  Linhó ، -س از �� ��ه از -��/�را�
� در آن �� ���د �رای " ��  �ود در اطراف �&�����دود�ت ھ�ی �&��ت ، �� طوری "
� �� &�8ن <رد د�/ری ، :� ا�+�#  �  ا<�د ا�ن ا�ت ، �� ��وان �ن �  دا���م "8�� راه �����
�  �وا�د ��ش از �د طو�2  در ا�زوا ، ��د�ل �� &�/ل ا&را ، ا�ن ��ده �ر�ن راه �رای 
� �ر��ب &����ت و در ز�&�ره &��8  "� در آن ��"م ا�ت #��ون ���#ت "  ���" �� ������
� �� آ��8 ، ا�� ا,ر �� ��ش از ����� �� ��وان �وا�ده �ده �ود�� ا2غ �� �� �ا�ت ، و ھ�/��  "
� آ��در �  ����  ��د ھو���د �  �وا�د ��وط ، �� طوری ز�د,  و&ود دارد ز�د,  ���د ��
در�� ,ر<�� ��ده ، "� �ود �&�ت �ن ، ا�ن روش "� �ن �� �ن ا����ب �د�ر�ده ، ا�� �روع 
�ن ���د �واھد �د وآ;�ز ���ل �ود :ون �ن �ودم �دون �% زن �دون آزادی ��<ت �ن -�دا 
� ���ن ا�ت در ��ل �  �وا�د " �"ردم �ودم ,�ر ، از د�ت داده و &د�د �ود، �ن از ھ�

-س :� "�ر "�م؟�ن �روع �� "�ب ا��رام ، آن ا�ت "� آ��ن .و&ود �0و�ب <�ر �  "ردم
� در,�ری ��و�ت ، آ��8 ا�+�ق �  ا<�د ز�را آ��8 از طر�ق � ����ت ، ��  �دم ����ل �
� -س از آن �� ا�ن ���&� ر��ده ، روال ا�ت "� -س از د�دن �� ز�د,  ��ز&ر " ��(�ول �
�ود ، ھر,ز <�ر ��  "ردم �و&ودا�����ن �  �وا�د آ��ب ����ر �� ��د�/ر ا�&�م ز�را ھر 
دارو <روش ، د�/ران �0رف "��د,�ن �� د*�ل ز�د,  در ز�&�ره ا�ت "� در اطراف 
ا���0ر ,ردش دارو ا�ت ز�را "� :/و�� �روع "ردم �� ��/�ر "��دن ھرو�Mن ، �� ��وان 
در ��ل ��>ر وارد ز�&�ره �ود�� �0رف ��ش از �د "و"��Mن ، ھرو�Mن �0��م �� �روع ، 

، ا�� ز���  "� �ن -�دا "ردم �ودم �ود  look'll ا�� �% ��ل از �روع ��زی، ھرو�Mن دود
:���ده ��  �وا�د ھر "�ری ���د ، ا�� �ن ��د ,ر<�م �� ا�&�م ا�ت، ا�� از آن �واھد �د �(د 
,زارش ، -س از آن �رو���ن �ود "� ز�د,  در ز�&�ره و&ود وا#(�ت <رار �� *ذت ، <�ط 
� ھرو�Mن ا��(+� داد �� �  دا�م "� �ن �  ا��زا�  ا�ده دا��ن را�ط� &��  ، �و�ط �% �

� �ن ا&�زه ��  در �ورد ا�ن <�ر �  "�م -�/�ری �د� ��ن ��ق ا<�طو�  .��ده ������  "
� ��وان ��روع ��ل "ردم و دو�ت دارد �زرگ ا�ت، ا�� �% :�ز ا�ت "� �>��ن �ده �
ا�ت ، ا�� "�<  ���ت را ا����ن "��د، ��� �� ���8 �  �واھم �� دود ، ھ���� و&ود دارد 
� �را�ب �� د��ور :�8�� �  دا��د ���� �� �  �واھ�م �� رھ�ران د�دن د�/ران در �% ���&
� ��� �  �وا��د ���ت، آن را درد��ک ا�ت، آن ��ت ا�ت �� "رک ، �0��م ,ر<�م �رای "
ھر "�  "� ا���س ���ف ���ت، :را "� �ن ھم آ�&� �ود ، -ردا�ت �د �دھ  �دا*ت ، ا�� 
���ر �ن ����ر �د �ود ، ا�ن درس زود�ر آ�و��� �ود "8�ورد >رب و ��م و �� د*�ل از 
� ، ا�� �0و�ر �ن �و��� �ود، "��� ا��ره �ده �د�ت داده ا�ت ��رون �  آ��د در و�ط &�
ا�ت ، �% ���ب "�ر�ری ��ور �ن را از طر�ق ا�ن ��ل در ز�دان و&ود دارد ، از آ;�ز 
 ��� -���ن �% ا0ل ��ت، "� از طر�ق آن �ن ��  �وا�م ���ف �ود�ن �رای ��ل دودی �
����د �واد ��در �� �ن "�% "رد �% ���ز �زرگ ھ�� �� ا���س �  "��م آزاد ، آن �را�ط 
� ز���، از ا�ن ھ�� ��ل �ن ھم دو�ت ���� ���ط�  *ذت ا�ت ، از *��ظ آزادی �� راه ر<�ن �
دارم "� �ن و&ود دارد ����� �ده ا�ت ، ا�� ا���رای �(د ا�ت ، در ��ل ��>ر �ن در 
�ورد �+ر ا�ن ا�ت "� ��ش از ��0ت ، ��  دا�م :/و�� �� ورود �روع ھ�/��  "� �&رم 
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� د���ل �% ر<�ه ، ��  در ز�د,  در ا�زوا ، ا�� ا�ن ���م ذھ�  ، :را "� در �� � �ا�ت "
� �ظر �  ر�د ، ���ن ا�ت در ���ط ����ف د*/�ر � �� �� �ر<�ھ��  �وا�د �� ھر "�  "
در�وا�ت �&د�د �ظر ، �رای او*�ن ��ر �  �وا�د �� �ر#ت ر<�� ، دوم �  �رده ، "�ر، ��ق 
و �� ��ص =�*ث �  �وا�د ���� دار �� روز �� �و�� �ود �� �و�� �ود، ����ری از ا�واع 
� �  رود در دا�ل : ��ردان در ز�&�ره ا�ت "� ھ���� ��  �وان و&ود دارد�  دا��د "
روح �� "� ھر "س را دو�ت دارد، ����ری از را ا����ب "��د �ق آ��ب �ود ، ا�� ��وه 
�ر ا�ن "� ھ�وز �% ��ط� �8م �ر و&ود دارد ، �� "�ون ، ھ����، ��� �  �وا��د �% دو��  
�ر�د ، ��  ا,ر آن را در ز�&�ره ای -ردا�ت �  �ود،رو��رو�  ����ر ��ت ا�ت در 
ز�&�ره ای، ھ���د "���  "� ھ�H :�ز، رو��رو�  در ز�&�ره �ل ا�ت ، �ل از �% �و و 
���رد و �� او �� �� ��ل �� -س دادن ، �� دور �� �� �#وی �� ��وان �% "ل و&ود دارد، "
 ������ �  �وا��م �� راه ر<�ن �� �  �وا��م �� راه ر<�ن راه ��ت ، آن �ود راه �ن ھ���

� �ن طو�2  �� درک ، را، در "��ر �ن ھ���� روا�  �ود�.

ا�ن �ود از و&ود راه �و�  در ز�&�ره ��<ت ھر,ز ، آ�� در �وب را ��ور �دارد، ���8 :�زی 
:/و�� آ�ده ا�ت؟از آ�&� "� �ن ا���س ��ز&ر �� �ودم ، :را "� :�م د�/ران ."� د�دم �د

  �)� �� �<�ط �% �و>  �ود ، �و>��0ط�ح ������� ا�ت "� �� ا��+�ده �  "��م ، "
 �� �ط+ره زن ، "�  ا�ت "� ��  �واھ�د �� ا���0ص �� ھر ��ت د�/ر از :�زی ا�ت "
ا��(+� ا����&�م ، ھ���� �  رود راه "�  ا�ت "� ھ���� �  دھد ا*8  ، #درت و&ود دارد، 
ا�ن ��ور از ا��د و ا���ن، و ھ���� �ن در درون �ن ا�&�م ، �ن #�ل در آن و&ود دارد را 

.د�دم

�رای ا�ن �ود ، و �� �ن ا&�زه ز�د,  �  "��د، ھر,ز  marimbar ا�� �ن �� ��وان
�(  "ردم �� �ن آ��ب �ر���د ، ����ت ,+�� �ود، و آن را د#��� :/و�� ا�ن ھ�� آ;�ز �ده 
�ود، �ن ����ر ��-��دار ، ;�ر #��ل -�ش ���  �ود ، و �د�ر �در�� �ن را ��و�ق �  "�د�رای 
� ��ل ����ت از ���واده ، � ، �ادا�� ����0ت �ود را ، ا�� "��ل، �� <�ط ھ�� �ط�*(

.����ت �>��ن �ده ا�ت

ا�ن ھ���� و&ود دارد و#�  "� �� راه �����  را �رای ز�د,  �  "��د و #�در �� اد�� :� �د 
ا�ت �ط�Mن ، �� ھ��ن د*�ل ا�ت آن را �� ��م ����ت �>��ن �ده، در :�ر:وب #��ون 
� �� �د را ھ�/��  "� �� ��ت <��ر #رار داد�د و �و�ط ����م را ���ت داد ، � �"  ���"
:را "� �و�طدا��ن -ول �� �� �% ����م ا�ت "� در آن -ول و&ود دارد ��ت <��ر #رار 

� �و�  �  رود ، آ=�ر �دا*ت، ز�را ا,ر در ��ل ��>ر و&ود �دارد� �.داد�د �� ھ�

از آ�&� "� در ��� ��ور ، آ��8 �  �وا��د :�زی را ���Eر ز�را آ��8 "�ر"��ن ھ���د ا�&�م دھ�د، 
و آ��8 <�ط ���د �رای �ر#راری ار���ط را ��  �وان �دون ���ز ھ���د "� از �دا*ت �(��ن �  
"��د، �� ����ت �% �ظر��&  از ��ز �ودن ��ل �  "��د، ا�� ا,ر آ��8 �رای ��ز "ردن 
���رر�  �ن ھ���� ���وش #�ب �ود، ز�را او �  دا��ت "� راه ر<�ن در �ر"ت در 
ز�&�ره ای، �  دا��ت "� �/����8ن <��د ، "���  "� ��ل �واد ��در �� ز�دان ، �ر�  
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.د�/ر دور "ردم ، �� در ز�دان �� -���ن ر��د

 ��ر�  از ا�ن -��س از #�ل �  دا����د ز�دا���ن ، �رآ�د و �% #��ت �� ��  از آ*+ردو �
� ا"�-�ورر ا�ت "� -�د��ه وا#(  ��<�� �ود ، ��� H�Mرد از �ب، -�د��ه �ب ، �و�ل �% ��
� &رم راه �ن � �ا�ن �زاوار �% ز�د,���8ر�ن -��س ���ق ���8 رو�داد ا"���ش �زرگ، "
:ون �ن �ر�  از :�زھ��  "� �� او آ�و��� �و���ل �� ذ"ر آن در "��ب �ن ا�ت را آ;�ز 
"رده �ود ، ��  ا,ر او -��س �وده ا�ت و#��ت "��ر �=�ت در ز�د,  �ن �� او دا��� ا�د ، 
آ���8(  "ردم �� �ن در "��ن ز�دان "��ن ، ���8 در ز��ن در ��ل ��>ر �% &����ز ، �ود 

� �ن �  دا����د و ا�ن .-�4 و&ود دارد ��#�ت "رد� �او �  دا��ت "� ھر ���ل، و ھ�
 �#��ت ����ر "ل ز�&�ره ای، �ر�وط �� ز�دا���ن ، :را "� �ن �% ا�/�زه ای �رای ھ�
آ���8� ��وان �=�ل آ��8 در �ن �ود ، �>��ن �داوم در ��وط� :ون �� �� ��*و&ود دا��� ���د 
، و ھ�/��  "� �ن در ��2 "� "�پ ورد ذ"ر �واھد �ود ازدواج �ن، ا����ه ���ت ، �د ، در 
وا#B، آ��8 �  �وا���د �رای ,ر<�ن ا����م "� #��ت ، �(  "ردم �� �ن "��ن ، �ن �� �رد 
� �ر د�وت �د ، ا�� �� ���  �وا��م �رای �� ا&را درآوردن ا���د ��  <�ط ��� �  ����د �

� ا,ر �ن �  �وا��م او �واھد �ود �رده ا�ت".

-agrediram ا�� ط�ز ا�ن ا�ت "� ھ�H �% از "� در  �� �ا�+�ق ا<��ده ���8 ، او را "��
او �ود را ��ز�ر�د و �(  "ردم �� ��و�ت دو��  �ن �� او ، ا�� او در دا�ل او را �  
دا����د ھر,ز ا�ن #��ت را <را�وش "رده ام ، <�ط او را ����د :را "� او دارای <رو���و 
� �� در �ورد �ن ��0ت "رد، �� �� ز�دا���ن <ر�ب ، ا�� �رای �د�ت �/����8ن " ��و�ط آ�:
ز�دان ، و &8ت ز�را او �  دا��ت "� او �  �وا�د �� �ن ���ت ���ت، "� #��ت از �رگ 
 �زودرس در -ردا�ت ، و �-س -س از آن �ود "� �ن �� او ا&�زه دھ�د راه ر<��و ھ�/��  "
� آن ا��رام ,ذا��� و �� �را�ط :را "� او ��  �واھد � ��ن ��و&� �دم او <رو�ن �ود آ�و��
 �ز�ده �ود ا,ر �ن او را �  �واھم �� ، ا�� ھ�H ��ط� و&ود دارد ، <�ط �% #��ت ��2 �ود �
��س ���+ر �ورد ا����د #رار ,ر<ت ،�ن- �-ردا�ت ، �ن �� ز�دا���ن ��دی "

achincalhado .

- � ��وان ا�ن -�ر �را�ط ؟� ��� ���ون ��

�ن آن را -ذ�ر<�� :را "� او ��ش از ھ�� او را �� ��وان �ر<� ای �ود ، د����ن #در���د در 
���ط ز�د,  �  "رد�د ، -��س �ودن �� د�ت آورد ، ����ر آ,�ه �ود ، �  دا��ت "� ��2ی �� 
�و,�ری از & �و �  دا���م "� �ردم #در���د ا�ت "� �  �وا�د "�% "�د ، �را �8د�د �
��0ت ��"� <رد �� ا&�زه �  دھد �� ا��رام �� و آ��8 �� ، ا�� �ن �� او ا&�زه دھ�د ز�د,  

�ن ذ"ر���ون و "�ر*وس �ود�د ،  Verdeans �  "��د ، آن را ��  از ��ل �� �ود ، "�پ
� �ن ا����م و ط��Eن -س � �� در آن �زرگ �دم ز�د,  �  "رد�د �ودآ��8 ���" �د#��� در ��ط�
از آ�د ، و آ��8 �  �وا��م ����م "��� ا��:��ن <ردی، ا�� �ن �رک �ن �� او ا&�زه دھ�د 
�رود، �ن �  �واھم :�زی از <رد ، ھر :�د �ن :�زی در ����ل او ، و دا���ن از ا�ن 

� �د ، او �� آن ا��ره �د ،  PSP �رادرا���ر*وس ، �و�ط �% ا<�ر��" �� >رب ,�و*�
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در ا�ن " ���0ص "����ر �ورد >رب و ��م #رار ,ر<ت ، �� �ن �طر�4 ��زی ، او �ود
� ، ارزش آن ، ��زی �+, ��� �� �� ��زی -ول ، �ن ھ���� �ز����، <�ط �  دا���م :/و�

و romão ����رای ��ق ، ا�� در آن ز��ن �ود �� �و�  ، او "� �و�ط ���وMل و

badona  ��ر,زار �ده �ود ، �� �� ��وان �رادران �ر و "�ر دا��ن ، "�% ھ�ی �����ل �

�  lurks ��ل ، ھ�� �� در و�ط "� در آن &رم و &���ت ��وه� ����=  ��� �در ھر دوم �
��*����ر و&ود دارد و ,�ھ  او#�ت �� ���ن ا�ت در و�ط ,ر<��ر و ھ�/��  "� �� ا�ن را 
 �ا�&�م داده ا�د ، �0��م ,ر<�م �رای ادا�� راه �ن، �ن ����ری از ا��ورت در ز�&�ره ����
�ده ، �� ��وان �=�ل، �ط�Mن ر<�ه �ر�  ، و �� �+B �ود �ن، "� ا�ت، �% د�ت ����و 

. د�/ر

در �% و>(�ت و&ود  metermos �(�ر ، �(�ر "�% �����ل �ود، ا�� ھ���� �طر
دارد ا,ر �� �� ا�ن ��م �ود ، �% #�ل در "���  و&ود دارد ، ھر,ز آن را در �وال #رار داده 
 ��وب و ��د روز :ون �ن راه �  ر<ت �� ا�ن �0��م ،�ن ��  �وا���م ا�&�م دھ�د، ھ���

.از �ودم <�ر "ردم، �ن ھر,ز در د�/ران <�ر �  "ردم

� ا����ل �ن �� دره �8ود��ن -س از ھ�ت ��ل در "���  ����ل �د ، � Bر �ر����� �ا�ن ھ�
آ��8 ھر,ز از �ن �وا�ت و �ن #�ول �وب، آ��8 �  �وا���د �� �ن آ��ب �ر���د ، ا�� �ن 

��ود ز�  "� �% .ا��رام ، ھ���� �رای �  د#�  �ن ���ظر، :�زی ا�ت "� آ��8 را ھر,ز �
���م در �0(ت #��و�  �ود و&ود دارد ، او �را دو�ت دا�ت و در,ذ�ت او ، ا�� ا�ن �� ط(م 

� د#���� در آن ز��ن �ن #وی �ر از ھ���� �ود ، ھر,ز در,ذ�ت ، در روز او �� �ن �وار �

.از �د �����0 آ��8 �� -��س ، �طر �ود، �ن آ��ده �رای ھر :�زی راه �  ر<ت

0رف �ظر از �ر ، �ر ا�ت "� �  �وا�د ����د و �� �ن ����ل د*�ل ، دا��ن �% در آ�وزش 
و -رورش ����  �ر آ��ده ,ر<�� و �� آن �� ز�د,  �  "��د، �% ���ل #وی �  �ود �� ا�ت 
 �، و �� �� ا��+�ده و �� را �� آ�وزش "� ز�د,  ا�ت،ز�د,  �� �رگ �� <�ط ، ا�� ز���  "
�ن �� دره از �8ود��ن ����ل �د ، ا�� ھ�� ا�ن ا�ت -�ت �ر �� �روع :ر�� &د�د ا�ن راه 
�ن از ز�د,  و طرز �+�ر ھ�H �وع �وء ا��+�ده ا&�زه ��  دھد �ود ، ���0ت �ن �� ��ل 
،-���د در "�  آب ، و ھ�/��  "� �ن دره �8ود��ن "ردم ، �0��م �� ,ر<�ن �% &8ت &د�د 
 ،�، او �  �وا�ت �  �وا��د از "��وس از ,ذ��� رھ� �و�م ، ا,ر :� �ن �� �� ��ل ، ,ذ��
 ، ���" �وا#(� �� ��ل آ��8 را �% راه ��ده ,+�ن �ود ، :8ر<�ن و&ود دارد و&ود دارد ، ا�� �

���8 ا&�زه ر<�ن، �� �ود��ن ا&�زه ���� در .:� و&ود دارد �  رود و&ود دارد �  رود ، 
 �<���زی "� �� وا#(�در ا�ن ��زی 0رف �  �ود و ��0ب "ل "8���ن ، "� �ده ا�ت، ھ�
��"�رآ�د و ھ�� :�ز را �رای آن آ��ده ا�ت، ز�را آ��8 "�ر<ر����ن و "�ر"��ن را "��رل ��  
�ود��&راھ�ی �� �ر#ت و �  ,و��د "� #��و�  ا�ت ، �% ��ل از ���ب ، ��  از *�ظ�ت 
� ����ر �ن &�ل در "���  د���ورد �ن و ھ�:��ن �ود �>��ن ��م �ن در "�ب و "�ر ا�ت "

��ل �% :�ز ����ر، از آن ز��ن ھ�� �� ھ�H ، �دون ا,زوز -�روزی �ود ، و �� �  ��ر�د ، .
�(�ر "� در درون �ن #درت �رای ز�د,  و *ذت �ردن از #درت ا�ت "� �ن �� �� ��ل در 
 �� �ن ��0ور �د �ود ، ھر,ز ��و�ت ���وض �� ا��+�دھ&+ت �ن ��ر��� ,ر�"  *��
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ا�% ، �ر ا�ت "� �ن �و را د�دم "� �و�ط د�/ر ا��0ب "� �� ��و�ت ����8  ��دان �ود 
و ���د �&�ور �� ا�&�م ھر "�ری #�:�#:��ن �  �وا��م ا�&�م ا�ت، ا�� �ن �� �% ���ر 

� �ن ھرو�Mن #�ب ، �ن �� �ودم "�  enveredei ��ت �ر� ����ت، ا,ر :�8ود "
 �� �ن را ���" ��و,�د ��د "رد "� در ز�&�ره ز�د,  ���ل �� "��ن و �� ��وه ای ���ر���
 �� �� �� آن ھ�"  ���" �����د �� -���ن ز�د,  �  "��د، "��ل ھ�� ���  از *�ظ
 �� ، ا,ر :� در آن �ود آرزوی �ن ���ت، ا�&�د د����ن "� در آن و&ود دارد ��ھ���د�(��
���  راه ر<�ن و �ودم �ود�د ، "���  "� �(  "ردم �� �ن آ��ب �ر���د و&ود دارد ، 
&8ت �� �ن را دو�ت �دارد، -س از آن "� آ�:� را "� آ��8 ا�&�م داد، <ر���ده ��ر:���ن از 
� 0ور�  "� �  �وا��د ��8ر�ن از ھ�� :�ز "� �ن � �آ��8 در ���م او#�ت در ��ل ��>ر"
ھ���� �  �وا�د ا�&�م دھد، آ��8 �ذاب و&دان �� ��ل اط�ع ��ز �ود ، ا�� �% :�ز �و&� �ن 

ز��دی در �(���ن �ن �� �� ��ل ، �ن  basieie را �� �ود &�ب و �� �ن ���Eر ، �ن
� �و�  �ود ، ا�� #��ق -س از آن � �ا����(�ق ا<�طو�  �رای �ر�  ، و -س از آن �ود "
��د�ل ، ��و ,ر<ت و �ن را در دره �8ود��ن -س از ھ�ت ��ل ��س در "���  د�وار �ود ، 
� ��ت :پ ����� #ر�ب �� ا�+�ق �ط�ز�دان ، :را "� او ھ�� �  دا����د و آ��8 �� �ن �  �
دا����د و �� ھ��ن د*�ل �ن �  �وا��م ھر,ز �� �ن 0د در 0د �&�زات ، �ن ا;�ب �� 
� و >رب و د�/ر �وء ا��+�ده ز���  �و�ط ��&�زات ا�>��ط  �&�زات �د ، ��  �رای ��
�-�ه و ا�ن "� :/و�� ���ن ��و&� �دم "� وا#(� �ر�ورد ����<��ی #وی �ر از �ن ، ا�� در 
وا#(�ت �ود �� ����ر �ن <�ط �� ��ل "��ب ھ� و د�-�م ����� �ده ا�ت "8��+�وت از �ن �ودن 
، :را "� -س از در ��ل ��>ر ����ر ��زی �د�� &�ی �وپ ، �� �+ر��  �ن ، ا�+�#� ��زی 
ھ�� �ود �� ��زی و&ود دارد ، �ن ��زی ���2ر�ن ���ت ��روا آ�:� �� "�ون ��� �  �وا��د 
��زی ، �% ��ل از -�% ، �ر�  از �ردم �� �ن ,+ت �ن �  �وا�م ����م "� �د ���س �� ا�ن 

� ، و��� diziam- ن� ��ن "� �  �وا�د �د ���س �� ا�ن ���� ، ��ر ���Eر و ا�ن ز���  "
�روع �� درک "� ز�د,  ا�ت "� در دا�ل ز�&�ره ای ���ت، ا�� در ��رج ، ا�� �  

�روع �% دا���ن .�وا��م ھر,ز �� درو�  ، ا�� �ن �  دا���م "� ��ط� #وت �ن �ود 
درا����% در #�ل -���ن دادن �� �د ، �� �رادر �ود�د و ھ�� آ��8 �0رف ھرو�Mن و ھرو�Mن 

� �(��دان �� �واد ��در :� �ود�د� �.�رای آ��8 ���ز �� *�ظ� ای �ود ، "� �ده ا�ت، وا���

 %�" �ا�� در ��ق ، �ردم <رو�ن �ود ، �� �� ��ل �% #�ب �وب ا�ت، :را "� آ��8 ���ز �
�ود :را "� آ��8 در ز�د,  در ز��ن و �ن ھم در ز��ن ، آن را �� �% ز�د,  ��ت �ود، 
�� ��  �  �وان ,+ت آن ا�ت "� �% �رده داری �ود ، ز�د,  راه ����� �ده �ود،ھر روز 

� ��ل �� دود ا�� �� �  دو��ره �ر��م� �� �� .

� �% روش ز�د,  ، ��  "� �ر"ت �  "�د ��ت :ون �ن ��  ا�&�م �(ر &��� �ا�� ا�ن ھ�
 �در را�ط� �� �&ر�� و ز���� و>(�ت ا�ت، ھ�� آ��8 از �ن �وا�ت �(ر �ود، �� ار��ل �
دو�ت د��ر �ود را ، ھ���طور "� آ��8 �ود�دھ���� �وا��� �(ر ، ا�� �ن �ودم را از د�ت 
داده و در ز��ن �0رف "� ا�ن روش ز�د,  ا���ذ "رده ا�د �ود ، �ن �  دا�م آ�:� �ن �  
� ��ل ���ت، �ن � �� آن از ,ذ��� �دا�م و �ن ���ل �� آ�وزش ھر "�  ھ��م :ون او �&ر�
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� ��ل و ���وا�د �طرح �ود� �� �دھ��  #8ر���در �طل ز��*���� .

 �ھ�� :�ز را �� ا�ن آب -ز �د ، از طر�ق �&ر�� ، روش ز�د,  �� ، راه �� �� �� ��ل �
 �د�ت آوردن �واد ��در �� �0رف ��/�ر، �� ��وان ا,ر او -����8د "رده �ود و �� �و&
 ���  �ر�د ، �دم 0ر<� ��0ت "رد�+رو��د,�ن �واد ��در �ؤ��� ھ�ی رو�-  ,ری �
 �<روش، �� �� ��ل �� �ن ,�ت و ,ذار روزا�� �ن اط����ن �� -ودر �ن دود ، آن ز��ن �ود "
�ن د2ل ���ت از #�:�#:��ن �د ، *�ب ,ر<ت �� ھ�� آ��8 �  �وا���د �� �ن "�% "�د، �ن 
�واد ��در �� <روش �  دھد و �ن �وردم ، �ن �� �� ��*�زر,�ر�ن او#�ت <را;ت "� ھر 

. �(��د �  �وا�د دا��� ���د، �� �واد ��در و ��/�ر "��دن �(��د

ا�� �ن �رای ورز���ری �ن، ������ �ده �ود �رای ��ل �ن در آ�وزش ز�را ھر روز 
آ�وزش د�ده و آن را �و0�/  ا<رادی "� �ن را د�د و �� �ن �/�ه "رد آ��8 ھ���8-�را�و�� 
��ل ، -�را�و�� "� �ن در ا�ن �  ا����دی "��ب ذ"ر �ده و �رد�د ا�ت ،ھ�/��  "� آ�� �ر �� 

.ھ���� ���� ، �واھد �ود "� �ر �واھد �� �ن ا�+�ق �  ا<�د

-habituei ا�ن ا�ت "� ھ���� -�ش ���  ;�ر ���ظره 0������ �ن �� ا�ن روش ز�د, 

 �و د�وار �ود �� اد;�م -س از د��/�ری در ���ط ا&����  ، �� د*�ل آن �% ر���� ا�ت "
 ��� �  دا��م ا�ن ا�ت ، �% <>�ی ����ر "و:% "� در آن ز�د,  روزا�� ��&ر �� ا��8�

. �ود��ن �  دا��م �� ��د�/ر ا�ت، ا�� از *��ظ <�ز�� 

 �� �� ��� �  �واھ�م ھ�� د��ور :ون �� �  �واھ�م را �� �+B �ود �ق را در �% <>�ی "
� درج �ده ��  دھد ا���ت �ود را �رای �ودن در �% ���ط "� در آن �� ھ���� �� �رس ����
ا�ت، ا�� از آن ا�ت "� �رس ���ت، �� ��د,  �ط�Mن ����د "� �� ، �� �  �وا��م و>(�ت 
� �ر دا���ن��;

� در��  � �,�ھ  در ز�د,  ا�+�ق �  ا<�د، �  �ود ���  از �ط� ، "��ده ، ��  ا�ت "
�و��� �ده ا�ت، �� د*�ل آن را �و�ط �&ر�� و راه #وا���  "� ز�د,  �  "رد�د و �زرگ 

.�و��� �ده ا�ت

:/و�� آ�ده ا�ت؟

��روی ��ل ھ���� �ر�ده ، و ���م #>�وت "� ���ن ا�ت ز�د,  را ,�ھ  او#�ت �  �وا�د 
ا<�را،��ده دار ���ت و ��وط �� <>ل ���ت، : ��  �ود در�ت �ر�ن ���م وزن �% ���ل 

� �����  �واھم �� �وار ��ردن ، �� ����ر "  ��. �ا���س �وب و ����را�ن، ھ�/��  "
  ��� �ا�ن �% ��زی ا�ت  -<�دان #درت ا#��0دی ھ���� ��دود �� ��زی و&ود دارد :را "

� ��زی �  ����ن ���وب � �� �  دا�م "� :/و��  �� �� �ده ا�ت، �ر�  �  ,و��د "" ،
�رای ���س در�  �وا��د �� �� ���د >رب و ��م :�ز �و�  ا�ت، و ���س �  �وا�د �� را 
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 �� �� �� �واھ�ن ، ر<�ه را ، �وب در �ورد �ود ، �رای "�% �� ا�ن د*�ل ���د "" �� آ�:�
ھم �� آن آ�وزش داده �د ، �� ا��راک ,ذا��ن �% ز�د,  ���رک �� ��-در و ��در ، 
�رادران �� ، �واھران ، ��در�زرگ و -در�زرگ ، �رای و&ود دارد ، ا�ن ��ل �� ا�ت ، 
:را "� �� در ���&� ,��رش �ود را �رای د�دن �و&ودات �و*�د دا�� �ود را ، "� �ده ا�ت، 
�  دا�م "� �� ���د �وا���  �� �����ن ��د�/ر ،�  دا�م "� �� ھ���د و ھ���� �� را در "��ر 
�� ا�ت، ا�� ھر,ز ���ل �� �/�ه ، �� �% �>و در �% ���واده ا�ت "� �  �وا�د آ��8 را 
�و��ود ���ت، آ��8 �% �0و�ر �رای �+ظ ز�د,  �� ا�ن �ر��ب ����� �ده �ود -��ر<ت 
ا���د��، ر<�ه ، ھ�H "س را دو�ت دا��� ���د، و �� �رای د�دن "�  ا�ت "� از ���واده �� 
 �� ��� د*�ل در -���ن ، در -���ن �� ھ�� ا���ن ، �� ���د �رای ����� �� �� �زد�% �"  �" ��
ھر �% از د�/ر و &و ���واده، ,�ھ  او#���� �ر روی ��ز��ن ��ش از �د ، ا���س ����0ن 
 �آ�:� �و*�د و آن را �% روش ز�د,  ا�ت "� در ���م #راMت د��  ا�ت "� �  �وا�د �

. ��وان �وا�ده �ده �و��� �ده ا�ت، �� ��وان �=�ل �ط�*(� اد��ن

� ا���س �زد��  �� طوری "  ���" �ھ�� �� �� درس ا��#  ، آن را ����ب ا�ن ا�ت "
و<�دار ، "� ھ�� :�ز را ا�&�م اطراف د�دن �وب ا�ت، آ���8  "� �� را دو�ت دا�ت �� آ��8 

را �� �و�  �����د ، DER در DER  آ��8 آ��ب �ر���د#�ل از �، و ھر,ز ��  �وام �
�0و�ر "� �+ظ و "� آ��8 آ�و��� ا�د ، ارزش ھ��  "� آ��8 ��م داد ا&�زه ��  دھد آ��8 را 

ا�ن .�� �/�ه �وب ، �� �% و>(�ت "� ���د �  �وا�د �ل �ود �د ,�ھ  او#�ت ا����ه ���ت
� ��� �را�ر �% �0و�ر ز���، ��ز �� �% � �ھ�� ����ر �وب و ر���� ھ� ��ز ا����ل در ���&
#درت ا�ت "� ھ�� �� ��و�ت ، �و>وع ����ر ��ت �را�ط ��ت <��ر ����ش ا�ت، ا�� 
آن ا�ت "� �� ا�ن ھ�� "8و&ود �واھد ,زارش �ود ، �� و&ود دا��� ���د ، �� �� و&ود 
� اد�� �  �ود ����0ن ��ل و ,�ھ  او#�ت "  ���" �دا��� ���د، آ�وزش و -رورش ��ز �
آ��8 ا����ل و �  �واھ�د �+ر#� ، ھ�� آ��8 در �% :�ز ���رک دار�د �رای �+ظ داده �ده 

� :ادا�� �واھد داد Mوا�د آرزوی ارا�  � �" ����� ،ر<�ه "� آ��8 �  �وا��د �% دا��� از ھ�
و ���ل ر<�ه �رای &��(� ا�ت، ا�� ھ�� آ��8 ز�د,  �  "رد�د و �زرگ �� -در و ��در ، آ��8 
 �� ���ت، ا�� ھ������را�ط ����ب �رای داده �د#�در �� -��ر<ت در �ر<� ای "� ھدف ، �

�ن �+ظ ا�ن ���را�  �� د*�ل و�(ت �ن در ا�ن .<را�وش �  �و�د و �و�ط �0و�ر اداره 
 �� :�زی ا�ت "� �ن �� �� ��ل ��>�� �ز�د,  �زرگ ا�ت ، ����ری آ�و��� ، �ن �و�(

�� ���  �ود ھر,ز -���ن <�ر "ردم، ھ���� ��  ambicionei �و�(� ھر :�د او در د���
���س �����م �� "�ر"��ن �و���ت "� در آن �ن �ود، ز�د,  �ر<� ای ��ز�دان �  �وا��د آن 
� �+��ر ��ز، ا�� ���د ، �� ��وان �0د#��� و ��� آن �واھد �د ��8ر�ن از *��ظ "�را دو�

� ا�ت "� در ز�د,  و&ود دارد �+��ر �ده ا�ت�����0. ، ��ر��ط ا�ت روا�ط دو &���
� ��و�ت ���م ��ز��ن ��ل ، �� �را�ت از دارا�  ، )��& B>��� �روا�ط "� ���Mل �ر�وط �
� طوری "� آ��8 �  �وا��د����  را �� طوری "� در &�8ن ����س �د و&ود دارد ، آزادی �
از ��ت �ر�ن �و>وع �� ��0ت �  "��د،�� �  �وا��م ���م آزادی �� ، :�زی "� ز��� 
�ر�ن در &�8ن را ، �زر,�ر�ن *ذت �  �وان در ز�د,  ا�ت ، ا�ن ا�ت "� آزاد ، �� ���د 
� �ر ���م �وا�B ا�ت "� �� در طول ز�د,  دا��� و �  �وا�د -�دا ��; ��دا��م ا�ن ا�ت "
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�وب : ا�ت ا�واع ����ر ���و�  از آ��8 و&ود دارد ، �ن �  �وا�م �� ا0�  �روع ."��د
ا&����  ، ھ�� �� در �% :�ز ���رک، ����د �ود��ن ، �� �  �وا�د ز�ت، ز���، �8م 

,�ھ  او#�ت -�ت .���ت، ��دت "رده ا�د �� ز�د,  ��د�ل ، �� �ظر �  ر�د ھ�� :�ز ���ت 
�وب �� د���ل �  �وا�د �% ��ت "��ر �وب -�دا "��د، ا�� از �وی آ-و*و ، در "��ر ز���� ، 
�رح داده �ده �و�ط ��:� �ن �� د���ل ز�د,����� �ود �ود ، ھ�H د*��  �رای ����ر و&ود 
دارد ، در "��ر ز����  ا�ت "��8�ث �  �ود �� �واب، "� ���ث �  �ود �� را دو�ت 
دارم، �� ار��Eن �  آورد ھ�� �وب ا�ت، ا�� �� �و�  و&ود دارد �  رود د�ت �� د�ت 

� �ده ا�ت، �&�م �وب و  Dionysian �� �ر ، �� ��وان ��:� �و�0ف و&ود ��ت" ،
�د در ;ر�زه �ود�����ن ، ز���  "� �� در �ورد ���م �و&ودات "� و&ود دارد �� ز��ن ��2 
� #>�ت �8رداران ، رؤ��ی &�8ور از ا�&�ن ھ� ھ�� را �  : ،  ���� �ھر "س آ��8 ، :
�وان ھ���د ��0ت �  "��د، ��و�ز�و�  �� "�ر�ز�� و دا��ن �% #دردا����� ھ�H "س را �  
� ، ���ش ���م د*�ل و ز���  "� �� در ��ل #رار دادن ���Mل ���د ���وان �����د ، �ود "

� : ھ�� :�ز �� از طرف ا�&�م از #وا��ن ��"م �ر &��(� ,+ت��را و "� ���ن ا�ت #��ون "
آ�&� �ود "� �ق �&�زات �و�د و �و�ط #��ون �(ر�ف �ده �� د*�ل آن ھ�� .اد�� �  "��د 

�����ب ، �وء ا��+�ده و&ود دارد ، و&ود دا��� ا�ت و و&ود �واھد دا�ت ��د�� ا�ت 

. "ردم

و ��د�� �  آ�د از �(�*  ،��د,�ری <را�ر از آن، ھ�� �� ز�د,  �  "��د ، ز�را �� �  دا��م 
� �(�*  ����ر از �و�  ا�ت ، ���ن ا�ت ، ���ن ا�ت ، ا�ن ا�ت "� آ�وزش ، ھ�� :�ز "

��دی �(��ن ھ�� و&ود داردا�ن " ����، روش ز�د,  ، *ذت �ردن از : �� ، ا�� �% "+��>
 �� :�زی ���ث �ده �� ��  از �وا�ل �(�* ، �� ��#  �  ���د و ھ�:��ن �: �ز�د,  ا�ت "
ز�د,  �  "��د �� ھ��ن ��وه ، ����ل دا��� ���د �و*�د �ده ا�ت، در ��ل رھ� �����د 
��ط�ن -ر �ر"��وب ا�ت "� �� �  �وا��م ��ل ا*8  ا�ت ، "� �� ��د �/�ر�د ، �ر�و�ت �� 
� ھ�� :�ز �� را �ر"�رث ارزش �زرگ، �� طوری "� آ��8 ��ودن "���ت آ��8 " �آ�و��
��ل از �+ظ #درت و ا��در �&��ل ، �رای ھ�� ا�ن �  �وا�د ز��� ا,ر &� �ار��ل ، ا�� ا�ن ھ�

.�� وا#(� ���م ا�&�م �د و �و��� �ده ا�ت ����ر �وب �ود

:/و�� آ�ده ا�ت؟

�� �  �ود از ورود �� و��B �ر�ن راه -و��د,  ا���ن ھ���د، �رد,�ن از د�و"را�  #��و�  
,�ھ  او#�ت �� ھ��ن .، ا��+�ده از و>(�ت �� ��0ور �ود و �� #وا��ن ���/�را�� �ر ا��ر 

� 0ورت ��دی ا�ت ،�(�*  و&ود ����ده �  � ���وه راه د���*� وا"�ش ���ن �  دھ�د �
 ��ود، ��ول �� ��ت �  ر����� �ر�ن �ودن ، ا�ن :�زی ا�ت "� �ن ا���س ، �ن از �&ر�
آ�و��� ا�ت "� ���-������  ز�ده ا���رای ز�د,  و ز�ده ���دن د�ده �  �ود و �و�ط 
�ط� =��ت� �� ��وان �% راه ا�ن ز�د,  در ز���  "� ا�ن ا�ر �� �ارزش ��م ا�ت "

so're  ��+�وت ھ���د ، ا��را  �� �، �� �  �وا��م �� ا�ن �وال <رار ���ت، و�ژ,  �� "
ھ�� از �  آ��دھ��ن ، رازوار,  ، ھ�H ا���ن "��ل �ر از ھر "�  ، ھر "س �  دا�د �رای 
 �ا�ن ���ز �� -������  ا�ن و �(��ر �� ���م ا���ن ز�د,  �  "��د، ھ���ری ، �� �� ��+�ف �
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طوری "� د�/ران �  �وا��د �% ز�د,  ��8ر ، ����ری، ��ت <�ط ���دا�ن �% �&ر�� ا�ت 

� ��م ا�ت ، ,��رش ا�ن �و>وع ا�ت� �� ��� ���م �8م �� �ن ، �ن ا�ن دا���ن ادا�" .

ھ�� ا�ن آ;�ز �د -س از &دا�  از -در و ��در �ن ، �ن �� �% �در�� 0و�(� از ھ�ل ��م 
 �"�*4 -ذ�ر<�� �د ، در �(ط��ت �� -در �ن در �زد��  آ�&� �ود ، ا�� -س از &دا�  �% را�ط
 ��وب �� -درم رو�رو ���ت، و�ود از آ�&� "� در آن آ;�ز �ده ، ��در �ن در �(د از &دا�  �

 ��ل ، ز���  "� �ن وارد و �ن �� آن �10وک ��ل ���ن "رده �ود ، �ن �� �� ��ل �دود 

-apanharam ا��رت ر<ت ، �در�� <رار ، �ود "� راه ز�د,  را #�ول ��  "�د ، ا��

���  ,��ه �ود ، �  دا��ت "� ��روی #��ون و&ود دا��� ا�ت، -در �ن در �ظ��  �ود راه 
 �� �ن &رأت ، �د�ت �� �دا���ن "� -درم �� �ن ,+ت ، �� �% �رد "� در �ظ��  ��-�ر:
�ت ، �% �رد ����� ��وان ا��ره "ردم ، ا�� ا&�زه دھ�د �ود را �� دور �و�ط ��#� �ود �
را ا�&�م �� ��ق زن د�/ری ، �% �رد از *��ظ &��  #وی �وب ، <�ری ��ش از �د ، 
,را�  دا��ن "� ژن �ود �� ارث �رده ا�د ، او را �� ��وان �% #8ر��ن �� ��ل ، "� ���م 

.��د,�ری "� �(د �ودآ�ده ا�ت

:/و�� آ�ده ا�ت؟

دا��� �ن �  دا���م "� �ن �  �وا�م ا�&�م دھ�د، از ز��ن &دا�  ، �� ��وان �ن �ود �� ��درم 
����ل ��د�ل �د ، ��در �ن �% ���ق، �% �رد "�ر ، "�ر در اداره -�ت و آ=�ر ، �% �رد 
 �� �و�  �� �ارزش ا�ت ، ��ز آ;�ز �د����را�ن ، �ن ���ز �� "�% ��درم و ��ت ;�*ب ھ�
"�ر ,ر<�� �د ، �ن �و�� ، ,ر�� ، ا�� �ن �� د�ت آورد ، �ن <�ر �  "�م ا�ن �و>وع 
����ب �ر�ن ا�ت ، آ��8 را �� ��وان ھر "�  را دو�ت دا�ت، �و������� آ��8 �� �و�  
� ��ل د*�ل آن ا�ن ا�ت "� �ن در � �ھ���د،�% ز�د,  ، ط��(  �ود "� ��ث ، ا�� آ��8 ھ���
�واب �و�ط �(�*  از ���ل �ود ، �  �وا��م �رای ا�&�م ھ�H :�ز، <�ر �  "ردم "� آن را 

.آ��ن �ود

�روع "ردم �� "�ر �رای "�% �� ��درم ، ا�� �� زودی ��و&� �دم "� �ن �� ;رق �  �ود 

�(�  �ودوزی "��  ، ا�ن :�زی ا�ت "�  Casqueiro ، �روع "ردم �� "�ر �� ��وان
� �ن در �وک ، ����ث �  �ود �����ر �� ��ل �  �ود و ��*  ، "�ر �  "رد، ��  �ود��

از ��ل �ن "�ر �  "رد، :�د �رادر دا�ت، ا�� �ن  toninho و&ود دارد #�ل از -�ر

� �ود#��.

�����ر �� ��ظور -رده زدن ��ل و&ود دارد ،  Casqueiro <ردی "� "�ر "رده �ود �رد
ظ�ھر #وی �ود ، و �ن د�/ر �  �وا��م �� رو ����ر، ��ل ��8&�  ���ن "� در ��ل ��>ر 
از طر�ق ا�ن �� -در �ن ر<�� �ود ، ����را�ن �ن �0��م ,ر<��د�� �(�وس "ردن ا�ن و>(�ت، 
�ن �/� دا��ن ��م -��ر<ت ز�د, ، �ن وزن ���ت، ا�� �  �وا�د �� �ن در آن روز �وار ، 
� ��وان �% ��ده "� ���ل �� 0د�� د�ده ا�ت و �� آ��ب ، ا�� �ن �+�ظت از �ودم ا�دا�ت �

� ا�دازه �% د�ت ، ا�� �ن ���رف ��ت �  �وا�ت �� ھ�دار�/�� .
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 ����� ا�ن ��ل �ن #�ول و&ود دارد، �ن �� "�ر ادا�� داد -س از �ن �� ا����ب ��ت :پ ، �
��*% ����ری اچ آی وی ، �% و>(�ت �د "� دو�ت �دارد �ن او را د�دم ا�ن ����ری ر�4 
�  �ر�د �0رف در,ذ�ت، ا�� ھ���� او را �ورد ا��رام ، �ن "�ر �ن از د�ت داده، �ن 
در دارا�  ھ�ی آ;�ز �ده ،ا�ت "�، در ا0ط���ت ��0وص �% �0ف �� ��وان ھدا�ت 
�ود ا��+�ده �  �ود، #رار داده ��ده �� �� "�ر<ر����ن ، �  �واھم ا����ل ، �ن -�ر ��ر 

.�ود ، و �� ��وان �=ل ��ل "رده ا�ت

 �ن در ��رو �����ن -�دا �د، �% �ری از ���ت در ��رو دا�ت 1996در ��ه ��رس ��ل 

 PSP ، �ود�د ا��8��ت &����ت "� ر<�ن و&ود دارد و&ود دارد و ا�+�ق ا<��ده �����ت 0رف

� ، �% ھ+�� #�ل از در ��+��������� آ�د �رای ������  �-ر��د ، و ا�ن �� د*�"

superesquadra  ن �ود� �� ���8م �� �ر#ت �% �وا��ده �وده ا�ت ، ا�� ا�ن -�ر را "
، ر���ردو، �ود ����ط ، �  �&ر�� ، او را از ���دان آ�ده �ود را در �8ر���ن ��  دا�م، ا�� 
آن ������ �ده �ود راھ���ی ��*�(��د �� �واد ��در �ود ، و در آن ز��ن "� �ن �0رف 
"و"��Mن ، آن را �وب �� :وب ز�ر �Eل ا��� ، ا�ت "�، �ن و �+�ظت �رای آ��ده ، "� ا�ن 

. ا�ت "� �% ��روی ، �% ا���د�� �رای -��ر<ت

ا�� در ��ل ��>ر در ا��&� �  آ�د �����ر ، ��  از �وا�ل ا0�  ظر<�ت و<�داری ھر ، 
  �� ��� �� �ن از #�ل �  دا����د "" ��روع �  �ود �ر,ردان ، "� :/و�� �ن "�ف آ�:
�وا��د ا����د ا,ر ��� ��  دا�م، ا�� �&ر�� �ن ,��رده �ود،�زرگ، او �ط�Mن از �ودم �ود ، 
� ا�&�م داده �ود �ود، �ن راھ  ����� او ا�&�م داد، :�د�ن <�ره �ر#ت ��" ��وب در آ�:

. �رای 0د�� ��  ز�د ھر "�  ، <�ط در��<ت -ول �0��م ,ر<��د

�رای : ؟

 ��م ��زدا�ت 28 ، �� طور ��ص �1996رای ز�د, ، �ن ا�ن راه ز�د,  و در ��ه ��رس 
� ا>�<� ,م �(ر<  ا�ن �و>وع ,+�� �د ، �% ھ+�� #�ل از در���� �8�� ��+,

superesquadra  ، ن����واب در �% � �از ��+��� د��/�ر �ده �ود ، �ن �ود�
��0ب آ��رھ�@ دوم ��روی ھوا�  ، �% �رد "� در ��ل ��>ر از طر�ق ��رج از 

�د و&ود دارد ، ا�� ھ�وز ھم �� ��ل ���� در �وک  dozing "�ور �وده ا�ت ، �ن ��دت
، در وا#B آن �ب �ودر���ردو، و �� �ر#ت �رده �وا��ده و در ����ن �وا�ش �رد ، �� 

� PSP �/+ت زده �د�د و �وا<ق ا<�ران� superesquadra  ،ق دا�ت�از ��+��� �(

� #وی  amedrontei ا�� �ن �ن� ����ت و ر���ردو ,+ت �رای �ر���دن ��  �واھد "
��س - ����د و �� ,+�ن �8-���ن ، ھ�H �واھد �ر ��ف و&ود دارد، ا�� او �� �ن ھ�دار داد "
�  �وا�د �� �ظر �  ر�د ، ا�� اط����ن او ، �� او ,+ت آن را �وب ، و���  ��ش از �د 
� ر<�ن ���ت ودر �زد��  ز�د,  �  ��� ��و��د و �  �وا��م �� �واب و <���زی �را �

ا�ن ا�+�ق ا<��ده ، آن را �د�ر�ن �% �ود "� �% �رد �  �وا�د ا���س ز���  "� او ."رد�د
�  آ�وزد و آ�وزش و>(�ت <(�  ا�ت "� �  �وا�د در آن روز ا�+�ق �  ا<�د دور �� �ن 

او �  �وا�د ��و�ت �ن از دا��ن ھر :�زی "� �  ,و��د اط��ت ، ا�� آ�B��# �8 ��ده ."ردم 

46



� ،  ushers و ر<ت �رای ,ر<�ن ���م ����ن��� ��زد�% �� �����د "� آ�� آ��8 از ھر ,و�
د��/�ه -�ش �  دی آ�  �  دا����د ، ا�� �� در ��ل ��>ر ��(8د :�د�ن &���ت #�ل از 
�ودو ھ�� در �ر#ت و آدم ر���  در,�ر �د ، ر<ت و �� �رر�  ��رو �����ن ،ا���دران در 

�ن : ا���ر ��ر"  ، ا���/�ه �8ری *���ون ا����ده �ود، �ورد ����0� #رار ,ر<��د ، ,+ت
 �ھ�H :�ز، ��  ر���ردو ,+�/و��  دا�م، ا�� او �� ��وان ����� ��*دا��ن از طر�ق �% ھ+�

.-�ش از آن در �% و>(�ت ����� ر<�� ، �ن ا����د "رد

در آن روز ، �� را �رک ا���/�ه ، :�زی �رای ,+�ن �� ��ل ، �ن در ��8دت او �� �ن 
ا����د �  �وا�د دور ، در ز��ن �&وز "�ر �د �0رف �د ، ا�� �ودم را -�دا "رده ا�د �رای 
در��<ت �0دوق ����ری، ادا�� داد �� ���8�ن �� "د ر<ت ، �ن در ��ل ��>ر در را��د,  
�ود ، �ن ا���س �وب ، �ن �� �� ��ل �ر,رم "��ده �زرگ و آن را در ز��ن �ن �� �% 
�، از ورز�/�ه آ�ده �ود، ��ش ��� �#>��  �د�ت �د ��م ��زدا�ت در ز��ن، �ود �ن �
  �آ�وزش د�ده از �% ��ه ، ز���  "� �ن وارد #>��  ��و&� �دم، و#�  "� �ن ��م �

:�زی �/+�م -ر��د ، ا��  Pombal ��ر"  -ر��د ز���  "� �ن در ا���/�ه ��ر" 
 Hق �ود�رر�  #>��  ، ھ����� ��ر���ردو ھ�� ��0ت "رد ، ادا�� داد ا�ن ������، در �ر�

:را �  �وا�د .:�ز �رای ,+�ن �� آ��8 را �� ��ل ، ھ�H :�ز ھ�ی ���ل آ���ر =��ت �ده ا�ت
:��ن �0��م را #�ول ��  "�د ، آن را ����د �وز�B �ن ، ���د ��8ر �ود �� �/رش ھ�ی 
�ف ، 0دا#ت، ھ���ری �ود ، �و�� "رده ا�د �� ��ل ا�ت ، ا�� �ن �ن <�ر �و�ط ��ل ���
�ن، �� ��زی �� �دا*ت �  �وا�ت ،#�>  "� ���وم �� �ن �% �رد "� ����ت در 
ز�د,  �ود ، ��  از د��ران از �0رف ��ش از �د در,ذ�ت و د�/ر "ود"�ن ��#  ���ده ��ز 
راه �  ر<ت :���ده �� �واد ��در، �ن از و"�ل ,+�� �د ، �� ,+�ن ����ت و �� ا�ن ا�ر �  

. �وا�د ��ت �� "رک ، ا�� �ن ا����د�ن

� د<�ع �ود ، ������ �ده ���ت "� در ��رو��ت وظ��ف ا�ت � �او از �ن د<�ع "� :/و�
� ���د �رآورده �ود ���ل ، �� ��وان �% �����ده از #��ون در ز��ن ��ل ھ�H و"�ل ��0  "
و ھر,ز �� �ن داده �ده ا�ت ، �ن �� �� ��ل -س از د��/�ری �� ا���دام ، -س از-س از 
 ����وم ا���دام ا�ن و"�ل ���وم ، �د ھ�� �ن �  �وا��م �� �&�B ا�رژی ، �  دا��ت "
او در ��8دت :�8ر راه �ود �  �وا��م �� ,ر<�ن ، -ردا�ت #��ت ��2 ، �دم ھ���ری و 

0� �� ھ�� :�ز را �� �زرگ �����و��ت ��  <�ر ��  ����د��.

  � �ا�ن �% روز ;م ا�/�ز �رای �ن �� �ودم �و,�د ��د �ن ھ��8را�ط ���ط�وب ا�ت "
�وا�د �� �ن �� �ظر �  ر�د ز�ده ���دن �ود ، آ;�ز -���ن �ن �رای ھ�� :�ز �ود، �ن آزادی 
 ��ن در ��ل ��>ر �رای �ر�  از ز��ن از د�ت ر<�� ، در ز��ن ز�&�ره ��/�ن و �و<ق �

.ز�ده ���دن

ا�ن ز��ن را �� �+B �ود �ن ��د ,ر<�م ھ�ر د<�ع از �ود �  �وا��د از طر�ق �ن ا<زا�ش �ود 
، ھر "س �� �ن ��  #درت ھ�ی اداری ا�ت "� ا�&�م �وا�B از ز�دان �� ��وان آن را �� ا�ن 
 �" ، �ز���  ا�ت "� �� :�زی ا�ت "� �� ���د �رای �ر�ورد ا��رام ھ���د،����0ن #ط(
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 ��ط ، <�ر �  "�م �ود را �� طوری "� آ��8 <ر��ن ��� ��ده ا�ت، �ود را در #��رو "
� ���د ا�&�م �ود �� ادا�� ���ر در و<�داری، �دون در �ظر ,ر<�ن راه آن ���ن " �ا�&�م آ�:
ا�ت �� �ظر �  ر�د ، �  �وا�د و ھ��8واھد �ود ا�� �% ا����د ا�ت "� رد ���0ت و&ود 
دارد ، ز���  "� ورزش ا�ن �و#(�ت <�ر �  "�م "� �  �وا�د ا���دان از ا�ن �را�ط، ا��(+� 
� ز�د,  �  "��د ، -�ش آ,8  از آ�:� �ورد �ط�*(� و ����ی � �داد ��  �ود ��ده �ر و "
ا����(8د ، �ود ��  ، �� دو ، �� :�8ر �� ، ����ری از ، �� طور ,��رده ای ��+�وت آ��8 
*�ب �0�وب �دن از ا�+��ر �ر�ن ، ا�� �ن رو��� �ن �طرح :ون ھ���� در ��ل ا<زا�ش 

�"رد����ن ��  ��د و ز��ده،  IP ا�ت ، ���م آن را در ورود �ن آ;�ز �ده و#�  "� �ن �
����ر ��ت، �ن -ر از ��م و ��ل �� -�روزی ، ��  در �ورد <رار ا,ر او <ر0ت �� ا�&�م 
� ��طر �ن �  �وا�د � �ا�ن "�ر �� ��ل �0ور �  �د ، �ن �و<ق �� �ن �/� دا��ن ، ھ�

��ود�د ا��رام ، و آ��8 �ود�د��ون �رای �ن در�ت �� ��د,�ری ز�د,   IP �رای &����زان "

در ا�زوا ، guerreei  وش �واھد�ن <را�د �� �  �وا�م، ا,ر آن را ��  �ن �ش ، �� ،
� ��د �ن ، ھر "س را دو�ت دارد �� �ن ��دآوری، �ن �0و�ر #����ت �% رھ�ر � ��د ، ھ�
��ر�% و �رد �د��ق ��  دا�م و ا�ن "� :/و�� �ن ��وه در ز�&�ره �ر�ده �د، ا���ل 
� ��ل �� ��د �/�ر�د "� ز�د,  �  "��د و در ز��ن ��2 را �� �+B �ود ��#  �  � �� ��رد "

�ر�ت �ر���ن ، "�ر,ران ، �/����8ن و �����م �� �ن "�����رزه ��ت �ر�ده ، .���د �ود�د
�ن ا���س ����ت <�ط در ز��ن و �را�ط "�% �/�ه و������ �ود ���ن داد، :� ا�+�#  ا<��ده 
ا�ت ��  �وا�د رخ داده ا�ت ، �ن ��ط�ن در ��د���ودم ، ا�� �� د���ل ���ل <�ط �  

.�وا��م �� ز�د,  و ز�ده ���دن ���ت، ز��ن و>(�ت �ود

� در آن �ن ا��رام ��*م و *ذت ��ش �/� دا��� �ن ھ�راه " �ا�زا�ل �ود ��م ا0�  �در�
 �� �ن "�% "رد ھ���� ، ا�� �(دھ� ��د�ل �دن �� �% ��م در �ن ، ا�� ھ���� �ھ���

� د*�ل <��ر #وی ا�ت "� �و�ط ����م اداری "� ��م �د�ر &�ن ,رم �ود .ا��رام � �و ا�ن ھ�
�ردی "� از ��رج از "�ور آ�ده �ود ، رو دور ز���  "� ��ش �رای "��ن ، .وارد �د

دا���ن �ود را ������ �ده ا�ت، :�د ��ل ��Mول در اداره "��ن �� -س از ا����ل �ن، �ن آن 
را �  دا����د �� ز���  "� �ود �% �رد "� �  �وا�د ����0ر���ط �ود ��#� ��د �� �و>وع 
�د ، �� ��زی �ن 0د�� د�ده ���د ���0ر از �����د,�ن ، �ن �� �و�  در �ظر ,ر<�� �د در 
 �:ر�� �ر<� ای، �طK ھ�راھ  ھ�� �ن ا��رام و ا�ن �د�ر �  �وا��م اوج ز�د,  �ر<
ای، ا�ت "�، �ن ا��&� ھ�������د ، �ن ا��&� ھ��م �� �+B �ود در ھ�� ھز��� ھ� ، �ن �وب 

��  از ��ل او .ا�ت :را "� ھدف �ود را در ���ن :�زھ�ی د�/ر �  �وا�د ����ر �  ,و��د 
د<�ع �د #�:�ق �واد ��در ����ر، او *ذت �  �رد "�% �� �(��دان ، ا�� ���ز �� �% �رخ 
ارز ، ��زی �� #��ون ،#درت ��را<زون �� ���دن و �(��ن ا��+�ده از �رو&  ���طره آ��ز و 
��روط �� ��ل ورژ�م ��ز ، �� -�ر �د ، "� <�ط �� ;�ر <��د آن �  رود �ود و �ن راه 
��ت را ا����ب راھ  ا�ت "� ھ�H "س را دو�ت دارد �� د���ل، ا�� �ن �0��م �� د���ل ، 
 ، �راه "� �ن ��در �ده �ود �� د���ل، در ھ�/�م ��0ت "ردن در ��0د �و�ط��ر �� >ر�
� ��ل و � �راه ر<�ن ���ت ، ����ر دور از وا#(�ت ، ����ری از رو��ھ�ی �� ��وان �% �:
رو��ھ�ی �% "��وس ����� �ده �ود�د،,ذ�ت در �����ن -�ش ���  "رده �ود ، آ��ده �ن د�ده 
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 ��ود ، ا�� ھ�� �ن در �واب �� �0و�ر "��ده �د ، �ن آ�د ��8ظ�رت �و�ط &�دو,ران "
:��ن ��م ���(�ر �د ، �� �0و�ب ر��د �ن آرزو :را "� آ��8 �� �� ��ل �� ��ور ، #درت 
ز��ن �زرگ �ود ، �� �ن "�% "رد ، ا�� "�&��وی ��دار ز�ر د��/�ری �ن ، �ن ا���ف 
��ده �� �رادرم �� ��ل و �وا����8ر از او ، �% ر#��ت ��*م و او �  �وا�ت �� در�ت �=ل 

در آن ز��ن، �� �� ا��+�ده از آ�دن �� ���ر در �را�ر ��رھ� آب را �� ھدف ، �� را .�ن 
��زی ا��و"ر ,�ھ  او#�ت ���*+�ن د�وار �وا&� ا�ت، ا�� �� �و<ق �� "�ب ھ���� ، �ن 

-در �ن �و<ق ����ت �����م �ر "� .ا�روز ��وان ار�ش ا�ت .�  دا���م "� او �وب �ود 
�ن �  �وا�م را ، آ��8 را داد، او را در آ�وزش "�% "رد، ا�ن ھ�� :را "� در آن

separação.estamos ن، �&�ع �ود ، <�ط در دا�ل �/����8ن�در و�ط "��ن ورود 

quiseram- �8ط ز��ت آ���� ��ن �  دا�م -س ز����، �% ورودی �ر��ل �ود ا,ر �� �
ز�د,  �  "رد�د �ود �% ���ط ���>� و&ود دارد ، ھر دو �/����8ن و ز�دا���ن �  �وا���د 
� �+B �ود ��0ت �  "��د، و&ود دا��� �% �د�ر �وب ، ���وMل ، ا�� <��د �ود ، ا�� ھر �
"�  0د�� ��  ز�د�� �ر�ده و ا�&�م �Eل �ود را ��دود �ود و ھ�:��ن �� �دت �� ��ل 

 �وده ا�ت "�% "رد ، او از -�ت از �د�ر �ذف 1999-��1996ت ���0ت ا�ن �د�ر 
 �� �ر �رد، ا�� ھر,ز دو��رھ�  �وا�د از �ر آ�:� ���د ، ا�� ر�Mس &�8ور �ورای اھل ��
او را از "���  ,ر<�� �ود در��<ت ، �% �رد �وب �ود ، ر<�ه ھ�� �وا�ت و در ھ��ن ز��ن 
"�  0د�� ��  ز�د �� ��ل ���ز �� "�ر در ب ��ل ��ل #��ل در �ظر ,ر<�� ، ��ل #��ل �� ��م 
 ����(�ر �د�رای ���م ز�ر���ت و در��<ت �% د�دار در آب در ��ل ��وط ��*ن در ���&
� <��د �� ��ط� ای ��دم ����س ز�ر���ت �ود �� �� ��ل �� :�ر ��ز ، :را "� �� در �% و��
از ز�د,��د�ر �را�ط -����8د ����  �رای -ول ا�ت "� �  �وا�د &8ت "�  از �د��ت ز�دان 
ا"���ف، "ردم دور �وب، -����8د �ر روی ز��ن آ�وزش آرا�ش ا��وار �ود ، "� �ده ا�ت، 

ز��ن <و���ل ���ر ��ک ,ل آ*ود �ود ، bué   � (�ر آن را ��ز���ش <��د ��م *�:��/��

�� ��� ���س �ود، ا�� آن را �وب ��ش از �د �  �وا�د راه ر<�ن �ود ، او  esguiça �وا�د
� د����ری ����م ، آورده �ود ، ا��+�ده از ز��ن ��#  ���ده �رای � ��  دا��ت "� :/و�

� از � ��ل ، ھ�ت ر���ت ا����د �� �+���+  ، ا�� ا�ن 16و�ط >ر�� ی -��*�  از �% &�
� ��وان �و�  آ��ب د�ده ا�د را � �� ��طر �ود�د "���  "� �را در ��8ر�ن راه -���ن دادن �
���د ���  از ����م ، ����م راه ا�دازی ����را�ن ���د �و&�� و&ود دا��� ���د ، و �� آن ��2 

�ود آ�د �(>ل  Linhó ر<�� ا�ت �% ��ل د�/ر و&ود دارد ، �ود��ل �وم "� �ن در
وا#(  �واد ��در <روش <��د �&�ز �و�ط �د�ر�ت ار�د ، ���م ���ور �� ا��+�ده از اھل ��ت 
ا����د �ود ، #در���د �ود �% #�:�#:  �واد ��در "� در ز�د,  �� <روش �واد ��در �� ��م 
 �-8ن �  �ودآن �رج *و�Mس ، ��  �% "ودک در ز�&�ره ����� �ده �ود، �% -����8د را �
 ��ر"ت &�ت و ��ز و -ر "ردن "��� ھ�ی -ردا�ت �(�� و&ود دارد ، �ن آ�د �� د�وت �
"�ر و&ود دارد ، آ�� ا�ن وا#(�ت ا�ت "� �ردان �ود�د "� �رای ا�&�م ا�ن ��ل را #�ول ��  
� زودی از طر�ق � �"�دا&�زه -ردا�ت در #�:�ق �واد ��در و آ��8 را �� -ول ا�ت "

. T "��-�و�ر ����ل �د ، "� ز���  "� ���ل وا#(  رخ داده ���وMل �ود .�د�ر �� آن ز��ن 
ز��دی �رای ا�&�م و&ود دارد ���ت، و&ود دارد �% �ظر��&  از #>��  ، �ود �(��ی 
ھد<��د��ل و ��ل ، �� -�ک �واھد �د �� �0و�ر �� و&ود دارد ، ا�� �و<ق �� رو�ن �دن 
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���م �� در��ر دروازه �� ��رون ر<ت ، �رر�  #>��  ��8م �ده �ود ، و ��دار ز��دی از 
�واھد ،ا�� �ن ��ھد ���ت، ��  �رای آن را �� ��م ���ت، ھ�:��ن ��  ,و��د ز��د ا�ت، 

�ت ، �  �وا�د  manear ���8 �وزاد ���<ظت ، �ن ا���س �  "�م �� ارزش ��ش�
 �:�زی از آن �� د�ت آور�د �� �ن ��وت �ود ، �ر �ن �  دا���م "8�ن #��ت ��ت �

. "رک -ردا�ت

,�رد ا�-�رو "ردم از �د��ت ز�دان ، ر�Mس آ�ور�م �� �� ��ل �� ��ز����/  -�ش از �و�د ، 

�. T ���وMل�. ھ�وز ھم �و<ق �� ر��دن �� ر���ت &�8ور��ھل ��

� د���ل در اداره.�ود ���Eر ���ر ، &�ن ,رم و&ود دارد� �ا�ن ��م �(دی "  EP   ��او&�ه ط
��ش از �د �زرگ ��  �رای ��ن ، :/و�� "�ر ����د در ��ش �� ب ��ز��زی �را�ط آ��8 
آ;�ز �ده �ود ، ���  از ��ش آ=�ر را �رای �(��ر ���� �د ، �ن در ��ول �� "�ر*وس 
 ��ود-�ر از ��در �% ا���د دا��/�ه �ود ، د��ر �د�ر �در�� �ود، ا�� آن را �� �% �(��د �
�م �� ��ظور -ول �� �0رف �� �ر#ت �رده ، )� ��واد ��در �ود ، از ز��ن �� ز��ن ، "��
�(��د �� �واد ��در �ز�ن �ن ا���س �+�ت و&ود او �ود، :و��رای د�دن ��� از د�ت دادن 
� دار�د، ��  �وا�د ����ل �� �0رف "��ده ا��(+� داد �د ، ا�� آن را ھو���دا�� �ود ، �% /�
<رد ز�رک �ود ���8 در #�:�ق ��زار ���ه ا�ت "� آ��8 <ر���ده �  �ود، �� ��ل ����ت �� 
آ��8 آ�د �� در�وا�ت �رای �+�ظت از ز���  "� �ن �� او در ��ول �ود ،ا�� آن را ��ده دار 
ھ�H "س �� �ن ,+ت �� �وا���ر -ول ، �دھ  �&�ور �� -ردا�ت ��  از او ����ت ���رد ، 
ا�� ����ت �� �ن �دھ  ھرو�Mن از :پ �� �رد ا�ت "� �وع �ورد >رب و ��م �و�ط �دھ  
�د ، �ن -ذ�ر<�� �ود ووظ�+� ، �  �ر��د ��  "�د :را "� ھرو�Mن �ن ����� �دھ��ت 
و�� ، ��ط� �&�وع ، آن را از آ�&� �ود "� �ن �� �� ��ل �� �% ز�د,  ��ت �� "رک ، 
اوج ��م �ن �� د�دن "�  "� ر�4 �  �ر�د :را "� ھ�� آ��8 را �� �ن داد �� ا�ن د*�ل �ود ، 
�ن �� �� ��*Eو;� ����ف ���رزه �  "�د ، ��  �وا�د �ن را ، �ن ��ت �� د�ت آورد ، و 
ھ�� آ��8 -س از �ن ���ز �� "�ر و <روش و �وب در �ورد �ود ، �� ��*8رو�Mن را�/�ن �ن 
�رآورده :ون �ن �� �� ��ل :8ره ھ�ی د�د�  و &ذاب ، ھ��ر �ود،دو���ن و د<�ع ��ت ، ا�� 
� ��ل �% :�ز ����ر �&�ع ا�ت "� ھ�H "س در ���#ض �ن ��  �ودن در �0رف � ��

� �ن ا��رام �:� ھ� در ز�د,  از &رم و &���ت �ود ، ھ�� �  .ھرو�Mن � �ھ�� آ��8 آ�و��
� �ن � �M+ر �ودم ا��رام �ود�د، ارا���ن �در و�ط #رار داده �د ، �ود  ��در آن  �دا����د "
ھرو�Mن �� ر<�ن �ط�*(� ، ���8 راھ  ا�ت "� آ��8 <�ر �ن �� �� ��ل �ود�� �% �Eل ��*م و 
��د,�ری ، �ود ادا�� :ر�� �0ر<�د ا���س �وب ، �ورد ا��+�ده #رار ,ر<ت و �� �ن در 
ز��ن اراده �� �ن ;ذا و دا��ن را�ط� &��  ، آن راه ا�ده آل �رای ,ذرا�دن و#ت در ا�زوا 

. �دون �ن �ود:ت �� ���ل دا��ن را�ط� &��  و �وراک

� ا�ن ���&� 1998�ن در ��ل � �� ،�� �8ود��ن دره ����ل �د ، �ن �0رف �% �&�ر ا*��� 

.ر��دم -س از ده ��ه �� "���  ��ز,�ت

 رژ�م ھ�ی ��ت، "� در آن �� ا��ظ�ر دار�م 111�ن �� طور �����م ر<ت �� رژ�م �&�زات
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�% ����ق "� ���ن ا�ت در ��ر�م و �� �وا#ب ا�>��ط  را ����ده �  �د ، -ردا�ت ، 
�و�ز�ون، راد�وا�� �� �ن �� �ن � �-ردا�ت #��ت �� اد��ی �ق "� �ن �� �� ��ل ا�ن �ود "
�و�ز�ون �ن �� ��م ، �وزا�� �و�ط ��در � �در ز��ن ا�ن ھ�� ، و ھ�� �  دا����د �� ��م او �
�و�ز�ون ھ���� ھ�راه �ن � ��ن �� �ن -����8د �ده �ود ، آن را ����ر &ذاب �ود :را "

,�ھ  او#�ت ا��راع ، �� آن "و��د و &و در ز��ن ، ا&�ره آن را �� �0رف �رق در .�ود
روز و#�  "� �ن ا���س >(�ف ا�ت، ا����ق �  ���8ت او، �واھد �ود ���ل �� "��ن ا,ر 

� �ن �راب ��ل ، �ن ا�ن "�ر را "رد :�د ��ر �ن ا���س ���8�:��ن�  �" .

 �و�ط ر�Mس ز�&�ره ای، از ��ل آ�ور�م ر�Mس �وزا���% ، ا�� -ر��E* ، #د 111�ن وارد 
��رو ��ت ��ط� ، �  �وا�ت # ���د ، ��ر�% ���ده �ود ا�� -�ر �د ���ت <�ط �  �وا��م ��
 �آن را ��"ت و آرام، "� :/و�� او �� �ن ,+ت "� ��و#ف �  �ود��0ت "� راه �� �� ���
� �  �وا�د ��ش �رای آن �ود، در آن ز��ن �ن در ر�Mس د<�ر را �رک ، و �� از �، �ن ,+�م �
روی ��ز �ود ، در ��ل ��>ر :�د�ن ��ل -�ش �رو�س �د ، ,�رد ��-���ت ،�و��د ز��دی 
ا�ت، ا�� �0د#��� ، آ�� �ر ھ�H "س #0د �دارد ����د ر�Mس �ود، �  �وا��م �� ���ت ، 
� �ن ���ت �ورده، ����ر �� ��ل �ر�  � ���ن ا�ن ,�رد �/+ت زده �د ، ��ش �رای ��

�ردر,�  ،PBX از �/����8ن "� و&ود دارد در ��ط� �ود�د ، و د�د و rodearam-

� طول ا�&���د ، ا�� ا0رار � ��(  �ن �� �ن ر��د دو��ره، آ��8 ���ت �ورده، :�د د#��
 ��ل �ود ، ,�رد آھن آ�د �% 50آ��8 �د #درت �ن -س از آن در ��ل ��>ر در ���� از 

�/��8ن ، ��0ت "رد�� �ن ، �� �ن ,+ت �رای ��و#ف "ردن و ھ�H "س �� �ن آ��ب �ر���د 
، ا�� �ن در ��ل ��>ر �ورد >رب و ��م �ود ,�رد ��-���ت و �ر از ز�&�ره ای، ر�Mس 
آ�ور�م ، آ��8 را د�دا�� �زرگ ا�&�د ��  "�د، �ن �  دا���م "� �ن "� #رار �ود �� از د�ت 
دادن ، �� طوری "� او �� �ن ,+ت ، �� ��� �واھد �دد����د �� -ر:م ا����  ، �� �>ور 
 �ر�Mس د����د �د ، او د��ور ، د��ور داد �/��8ن آھن و �ن �� -ر:م ا����  �وار ، ر�Mس �
�ول "��د، �� ��وا��واھد �ود طرح ا�ن �� ز���  � �� ��ن ,+ت را �� د����د و �� �ن ,+ت "

� ������ت �� ا���م ا�ت" .

را��ش، �ن در �ورد ا���ن �� د�ت آورده �ود، �رد ر�Mس �ود، �� ��وان �=�ل �(��ن �  
"��د، �� ��وان �و���ت ا�ت "� ���ن دھ�ده ��روھ�ی �ر"وب ، ���د �� �و�  �� ���م 

�رای �ن آن �ر ا���ن �ر�ن آ��� �دم ، ."��رل ، �� طوری "� ھر "س ا���س �وب ا�ت
:وب �&�زات �� ��وان ا�ر �  �وا�د ��ط�  ، ���د �رای ��ل �ود را -ردا�ت �ود، ا�� 
ھ�:��ن �و<ق �� "�ب ا��رام �ود ، �� ��ت :پ �� �زا�م در ز�د,  �����م ، ���ز �� ز�ده 
���دن ��  در ز�&�رھ�� ز�د,  �  "��د ، آن ��ل �� ��م ���8ر��ن ، "� ���رت ����ن �ود 
� ھ�H :�ز ، �� ز�ده ���8 �� ز�د,  �  "��د و&ود دارد ، ا�� �� ���د �� ا�ن "  ��& �را ، �

� �رای ا��+�ده در &رم  mareações ��ور، #�ل ���ده �ود ، �� د���ل :�د������ ���، ا���
� ���  �  �وا�د � �و &���ت ، "� ا�ت "� �  ,و��د د#��� #�ل، ����را�ن �ن �ر�  �را�ط "

���  Rasta ھو,و ، ��م ���(�ر �� Rasta در ز�دان ��وط ��(8د �ده �ود ، ھ�راه �� �
� �&�ر���� ، �ن او را در �% ز��ن 16� ��ل در ز�&�ره وارد، ز�د,  �  "رد�د در ��

��#�ت "رد ز���  "� �&�زات در -ر:م ا����  �رآورده ، �ن �و را د�دم �% �رد &وان در 
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��ل ��>ر �� ��ل :�د ��ل "��� ، و ,ر<��ر �% ���س آن را �� �ن �  دھد ��/�ر ا�ت، 

، �را�ط muitashorasfechados ا�� آن را �� ��ت :-�����د :ون �� �د

foiumconhecimentode  و�  او و&ود دارد د�ده �ود ، او� ��د �% ز��ن ، �
و&ود دارد در ب ��ل �ود ، �% #�ل ��ل در �ظر ,ر<�� ، او در ��ش ، ��ل ��"ت و آرام، 
ز�دا���ن #رار دارد "� "�ر �  "رد و �  �وا�ت �ودآرام �  �ود در ز�دان ، ا�� �0رف 
"��د,�ن ، <رو��د,�ن و&ود دارد و ��  ا�ت "� ھ�وز ھم �� ��وان ��م ��وان -�ر ار�د 
-�د��ه <را��� ,�ر و&ود دارد، �ن �و>�K دا���ن ز�د,  او را ، او �� �ن آ�د ، �� �ر�ت 

د�دم "� او*�ن ��ر �ن او را ��#�ت ��ود ، ز�رک �ود، chavalo  او ��وب ا�ت، ا�
 �دوران "ود"  و��  �� راه -در و ��در ا�&�م ,ر<�� �ود ��ز ، ، #د�ت آن �� "�پ ��ز ، �
د���ل �ن �% ز�د,  ��8ر ،روا�ط ��ر��  "� در دا�ش و&ود دا��� ���د و �� ��وان �=ل 
 �د�ده ���  از دا��ن ز�د,  �� ��*�% ز�د,  "� ����ر آ��ن �ود ��&ر ��ده ا�ت ، �� �
� �� �ردم ����ر "� از "�پ ��ز ، �� �&�ر����  ز�د,  �  "��د، �% �����ل �� در ��
���ت و ��ز از ���� �ود ���  �وب ���ت ، ا�� آ��8 �دا#ل �را�ط در �����ن �واب ��  
 �� ، ���د��ف، �رای �د���  ����ر �� آ�وزش و -رورش �� ��ل �ود ، ���� ���ز �/Mارا
دا��� �د و �د����ر �ود "� آ�وزش و -رورش وا#(  �ود ، ا�� و&ود دارد ، �ود ���را�ری 
ھ�ی ا&����  و&ود دارد ، �� �� ��ل �� "�ر ��ت و ا�ن ا<راد �ردم �وب ھ���د ، 
دو�����(م "ود"�ن ، ا�� ھ�H و#ت �رای آ��8 �� ��ل ، آ��8 �� �� ��ل �� "�ر �8ز�د,  
�0د#��� ، ���� ، ����ب ا�ت و ,�ھ  او#�ت �ذف �  �وا�د �% �وک �ود، "ود"�ن 
�روع �� ر�د ، ز��ن 0رف دور از -در و ��در �ود ،

ا�� آ�د �� آ�ر�ن �رای طو�2  �دت ، ھ�:��ن �� ا�ن روز ا�ت، ا�� او -س از آن ��ز در 
��ل ��>ر �0رف ھرو�Mن ، و ا�ن ز���  "� �ن �� ��د �ن او را در دار د�ده �ود ، ا,ر 
��ره "�ب و "�ر و&ود دارد ، در ��زار ���ھ8�� :�ز ھ�� �ق ا�ت، :را ھ�H "س ھر "�  

روح �ود . آ��ب �ر���د ، �% ز��ن از &� در ر<�� ��و&� در �/�ه اول "� -�ر ھو���د �ود

��زرگ، و��  ا�� �� �و�  در��ن ، "� �0و�ر �وداو*�ن ��ر  Rasta ، ظ�ھر آن �ود�
و#�  "� �ن او را د�دم ، و ��و&� �% -�ر در :�م &��(� �ود ، �� ا�ن �ر��ب، ��;  ، 
� ز�د,  �  "�د د�ده �  �د ، ا�� ھ�� �� دو�ت دار�م �� �% ر<�ه )��& ��ردی "� در ����
�>��ن �را��� �  �وا��م اط����ن ��0ل ، �رای �� �  �وا��م ر<�ه �� ���<ظت ، �را�ری 
ا���ن ا�ت "� ارزش و ,+ت "� ھ�� �� �� ا�ن ھ�� �� ا�&�د ز�د,  �  "��د ، ا�� �� ھ�:��ن 
� �و�  �  رود د�ت �� د�ت �� �ر ، ا#دا���  "8���ن ا�ت �و&ود �  آ��د � ��  دا��م "
را راه ��ت �� ز�د,  �  "��د ، او از &����ن ھ�راه ب ��ل ����ل �ده �ود، در ��ول "��ر 
�ن �ود ، او �� "�  در ��ول �ود ، از �وی د�/ر "�پ وردان ، ����0  ��ش از �د در 
��ل ��>ر در ��ول �ود�ر�  از ز��ن -س از ��#�ت ، �  دا��ت "� او در ��ول �رای 
�% �دت طو�2  در ��ل ��>ر ، �ود "� دا���ن ھ�ی ����ف �(د از ��ر�O "�  -س از 
�ب ذره ا����ل �� ��ش ��ز,�ت ��ز���ری "� آن روز K�0 ،�وا<ق �� &8ت ����� �ده 
�ود، ھ���ری وارد �دن �� د�/ر �ر از ,�و ا�ت، ���ن د�/ری ��ز در ز��ن ������� ا��+�ده 
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� �(�  �رک ��ق آو�ز د�/ر، �رای او �رای �&�ت ، ھ�H آ���  د�ده �  �د در � ��  �ود "

ا�� ھو,و در ب ��ل �ود ، آن �ب �� �رای-dávamo و�ط �ود و �� �� �و� 

Pudemo  ن �ر و 0دای�ر �زد�% �ود�د ، و ���� ��س �� ��0ت ����را�ن ��ره �&�- ��
 �ز��دی در ��ول ���ده �  �ود، *�ظ� �و&� �ن ، در ز�&�ره ���د �� درک �طر ا�ت "8�
���ث �  �ود �� ز�د,  �  "��د و "�% �  "�د "� �� �ر�ده ، �� �� ار��Eن �  آورد روح 
�  �واھ�د و&ود ، روح ا�ت "� ھ�� �� دو�ت دار�م �� �&�م روح #وی -ر از �&��ت و 

� ,ری�. ��8رت و ��

در آن �ب #�ل از K�0 روز �(د �� را از طر�ق -�&ره ��0ت "رد�م، "� �ن ���ده �ر و 

:0دا -ر��د

- "  او�&��ت؟

: او ���ده �ود �ر و 0دا ا�+�ق ا<��د، او �� �ن ,+ت

-'m ن ذره ����ر در ا��&� ھ��م�ھو,و ،  .

� ��ش� �����ل �د�د B ا�ن راه از ��ر�م �ود ، ا�ن وا#(�ت ا�ت "� آ��8 در آن روز "
�ر��ب �ده �ود، -س از آن �(�ول �ود "� او �� �ن ,+ت ز���  "� آ��8 درھ�ی ��ز در ا�ن 
�ورد ��ول �� �ن �� ��ش آ�ده ، ا�� ,+��ن �رای �+ظ ��"ت و آرام، ا�� �ن <�ر "ردم ، ا�ن 
ھو,و �ود ، ���ره �ود ، �رد از *�ظ� �ود ، �� #�:�#:��ن ھرو�Mن �ورد ���ز �رای آن را 
<راھم �دون -ول �واد ��در �(��د �د ، "� ���د �ود ، او آن را �وا���ر ، ��-�ر �ر"ش از 
� ا�+�ق ا<��د، �ن درب ��ز ,ذا��� �ود ��رون ر<�ن ���ت، ا�� ��� �راه �زرگ، "� ز���  "
�ن �  دا���م "� او �واھد آ�د ، �ن �  دا���م "� او �ر�  از ز;�ل ��@ در ��ت دا�ت 
� ��ز ز;�ل ��@، "� �  �وا�د �� ��وان در"در ا0ط���ت ��0وص �% ������ ���" ،

. �0ف از &رم و &���ت �% رو�داد �(�ول از #دم زدن در ��ران ��س �  �ود

 �-س از �روج از ��ول ، ا�&�م روال ��دی �ن از �0رف ����0�، �-س #ط�ر، ر<�ن �
 �� K�0 ا�روز ، �&�ب و ;ر�ب �� آ��8 ��  ���م :را "" �����0 ��در�� ، ر<�ن �� �در�
�(�ول �ن �ود ا�ن را �رای &��&و �ود��ش از �د ، ، �(��د �د ا�� وا#(� �(��د ���ت، ا�� 
در ��ل ��>ر ����� �ده �% �ر#ت "رده و در طول روز K�0 ��داری -ول ا��ذی "رده 

����ده �  �د�د ��ز �ود ، ��  piranhas �ود �� �ن �/و��د ، -�ران "� �0رف "��د,�ن
د���ل ز�د,  در راھ�0د#��� �ر ، ا�� ھ���� ,�راه "��ده :ون ا����د ��ز آ��8 را �� ا�ن ��&ر 

ظ�ھر �د، آ�/و2 در Zé �د،ھو,و �رای -ر:م ا���  �� "�  �ود، ا�� ��  د�/ر از �وپ

chelas  ل �وب�� ��وار"ا���س "�� آن د*�ل ا�ن "� ��� ز�د,  �  "رد�د ھر,ز ��

tracksuit �" 2�� ���� ، Emílio �،  Emílio داده ا�د و او �  �وا�ت �� �ر#ت "
�وار �ود را �ن �� �ن ���ث �ده �ود �د�د :�د�ن ��ر ، ا�� �ن ھر,ز � �او �  دا��ت "

�" ��� Emílio ����ده �  �ود، ھر,ز اھ��ت داد آ��8 �� �� ��*���رزه �زرگ �����2 در ��
��2 ��  در آ�&� �زرگ �د -�ت �ر از ا����دارد �� ��زان ��داول �ود ، ا�&�د ھ��ن �ود و او 
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�  �وا�ت �� د<�ع از آن �� ��ل �ن �ود ، �  �وا�ت �� د<�ع از ا<���ر �را�ط ��دود از 
� ) ص(�% ا��0ل دوران "ود"  ، و �-س �و�ط :�د�ن �+ر د�/ر ، -����ر �، ��ز از د���*��

� �زرگ �وپ ���رزه� ��و,رم وزن ، "��90ود #وی در �دود  Zé .: و آ�&� �ود "�" 

Emílio  ، وان ��زک �ر �ود د<�ع ا<���ر�� ��% �رد ��%، �ود آ<ر����  �(�و*  �

و>(�ت �وا&� ا�ت، ZE وپ� wanted-  � �ود "� در آن �� �� ��ث داد 3<ر���دن ط��
� ,ری �رای ز�د,  و ���د �رای ز�ده ���دن �، آن آ��ن ��ود ، ا�� او �  دا��ت "� او��

-س از.�وال �ود  Zé وپ�tracksuit  ورد ��ث�ا�د و �� آ��8 در د�ت،  ��وار ,ر<��

.�" ��ن �  دا���م "  Emílio  -���ن ��  �ر �"ردم ا�ن ا  �ر ��ن ھر,ز <� ��رد، ا�  �

 �آ�:�  Emílio  ار��ل ، �ردا�ت -�ھ�ی او ،"�3����د �وپ ���  �  �وا��م �� او در ط��
��� آ�و��� ا�د، در �ورد دوم ، �ن "� ��ذ��ره "��د، �ردا�ت ,ردن او را �&�ور �� ����ن 
، ا�ت "�، در ��ل ��>ر ��� ,ر<�ن ,ردن �زرگ ���ت، آن را �� ��ل �رده ��0وص 
� ��  دھد، در Mزرگ ارا�  ����ا �د��/�ره :8ره �� وارد ��ول ، ھر آ�:� در آن ا�ت و �
 �ا�ن �ورد�د;�ر #��ل -�ش ���  ، از *�ظ� اول �ن <�ر "ردم "� #رار �ود �� ��وط ، "
-�ش ���  �ده ا�ت �� -�ش ���  ��ل ، ا�� -س از آن �ن <�ر "ردم و ھ�وز ھم �� ��ل :�د 
� -س از د�دن و �ر���� ر�زی �ده و <�ر آن را ��  �واھد ا�+�ق �  ا<�د ، ا�� آن ا�+�ق ���=

��ردا�ت ,ردن او و �� ا&�زه ر<�ن ����ر، و ��روی �وپ &و ا�&�م داد،  Emílio ا<��د ،"
 �او در �ر"�ب دو ��روھ�ی �� ��د ���د�  ، ا&را "��د دور ز���  "� آن را در�ت ا�ت، "

 �� <�ر ا<��دآ��ب ����ر �ود ، ��  <�ر 3ھ���� آ�وزش و -رورش �� �وده ا�ت ، از ط��� 
�ر�  از آ��8 �  �وا�د در آن و>(�ت �  ��ر�د ، ا�� �و������� ، ذ��ره �د �� ا�ن د*�ل از 
��روی ھ���� �ر�ده �ن <�ر �  "�م "� ز�د,  ، �ن در ��ل ��>ر <رار "�  �� �و>وع ، 
� ��ظور �و>�K ���م راه آن را ا�&�م داده �وددر ا�ن ز���� ا�ت "� �� ھ���� �ردم ��#�ت �
� �� "�% ��0ت �� ��ث در � ��واھد "رد، ا&�زه دھ�داط���ت ���س �+ظ ز�را آ��8 :
�ورد �را�ط �وب ا�ت ھ�� ا,ر د�ده �  �ود و ا�&�م ا�ن �ر��ب، �� ��  �  �وا�د �% 
ز�د,  �ر�وط �� ا����د �� �واد ��در دا��� ����د، ا�� �� ا���س �  "����ب، :ون �� 
� �واد ��در ھ���د ، ا�� �� از �ردم "� �و>و��ت �م �� طور ,��رده ای ��+�وت � �وا���
 ���  �ر ، �� �� ��ورد ��ث ، از �و>وع -�ش -� ا<��ده �ر�ن ، از ��ده �ر�ن ����د <و���ل �
 �ا�دازه "�<  �� ��وان �وا�ده �ده ھ���د ����را�ن �� �(دا �  �وا��د ��ث ، ھ�واره #وی �� �
��وان �وا�ده �ده �ود، در ��ل ��>ر و در ��ت :پ #�ل اط���ت ����ر ا��&� <�ط �  

� ��ل �� �وپ ���  ، " ا���س "�وا��م ���ن دھم "� :را �ن �  ,و�م �ن ھر,ز �وب �

ا�+�ق ��  ا<��د ، آ���  �ر���د �ود، ا�� "�  Emílio ،ھر :�زی "� ZE �وپ د�ت :پ

�وپ.�واب روز �ود�� ����ر���ن �رای -��/�ری   Zé  ر���ن 3ھ�وز ھم �دود��در �� � ھ+�
 �ز�دان �ود ، آ��8 او را در -���ن ��زو #رار داده ، ����ر ����ری او �ود ، �ن �0د#��
�و���*م "� "ردم دور �ود ، �ن �� ��� ����د ��ل ، ا�� �ن �  دا�م "� �ن ھ���� "��8�ن 

.، ا�� آ��ده ، �ن و>(�ت درک ، �� او ا&�زه دھ�د �� راه ر<�ن

� -ر:م ا����  ر<�� �ود ، �ن  Zé  ھ��م �وپ11ا�ن روز در K�0 �ود ، ���د �واھد �ود �
�  دا���م "� ھو,و �� او �ود ، او را :�د ��ر د�ده �ود ، در ;ر<� ھ�ی ا����  �� ��ر�م 
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��&رز�دان ��ت �� �(�  ا�ت *�@ ����ده �  �ود، ا�زوا ا�ت ، 2زم ���ت "� ھر :�زی 
از ��ول �/ر ا���� :�زھ�ی او*�� ، �رس �% �و*� ،ورق �رس ، �رس �% "��ب �رای 

 ���ت در روز ، آن را �23وا�دن ، ��� �  �وا��د <�دک ��ول �دارد و ��� ���� ا�ت
� �ر ا�� <�ط �رای �� ��دت "رده ا�د �� ا�ن ��ر�م ھ� �� ��طر �� ا�ن ��ھ���� ��ت �رای ;
#�ل از �0و�ب ، ز�د,  در �&�زات ، �&�زات در ز�د,  "� و>(�ت ا�ت، ا�� دو�ت 
� در ��ران راه ر<�ن و "  ���" ��دا�ت �� ����د "� ز�د,  �  "��د، �� �  دا������

. �رطوب �  �ود

� ھو,و دو ��ر در �ھ�� �ر ا�ن �ود و -س از ا���م �&�زات و ھ�� :�ز را "� در راه در ��
�(دھ(�وان -�ر ار�د -�د��ه <را��� :�#و ��#  ����د، ا�� �� ، در��ن �رد �د، �� "�  ، �ر�  

 ,رم ، �% �رد "� �  �واھ�د #��ت 10 دا���ن ، در �ورد 30,رم ھرو�Mن �ر#�و �دود 
� ھ�ی -ردا�ت :را "� او �رای &�- ، ���م ���(�ر ��وان -�ر ار�د -�د��ه <را��� �ود ،-�&
� #ط�ر د��/�ر �د ���د، ����� �دھ�رده ، ����ر ��0ت �ده �ود و ������ �ده در � ����
2��8 ، �� د*�ل آن در,�ر ��دار ز��دی از -ول ، آن ��دار ,زاف در �آن ز��ن ، ��

� در ��رج از *���ون .در *���ون �ود �د Sintra ز�����روان ��ل -ول از ���% ��ن���

در ��  در آ�&� ا�+�ق ا<��ده �ود و �% �رد �رده و&ود دارد ، ا�� آ�Sintra  �8 #ط�ر
 �ھر,ز ��  �وا�د =��ت "�د "� ھم او �ود "� �ر��ب #�ل از &رم و &���ت، ھر,ز #�در �
=��ت "�د "� او رھ�ر وا#(  از #�ل �ود ا�� �� ا�دام ���وم �ده و ��ش از�+ر ز�دان �ود را 
در ز��ن :�د ���ت "� ��� �� آن آ�د و ,ر<��ر �واد ��در، او �� �واد ��در �� ھر "�  

آ��8 �  �وا��د ��  دھد ، "� �ده ا�ت، او �� <روش �  ر�د ،  chibadela �ر�ده ���8 ��
او �/� دا��� �واد ��در �ود را ، او �+س دا�ل ��ول �ر�ب، و&ود داردآ�ده ، ا�� ا�ن در 

. ��ل ��>ر

ھ���طور "� او �ود ��م ���(�ر �ر:�@ داده �د "� ��م ���(�ر �و�ط ھر :�زی را �� ھر 
"�  ��  :ر�د ، ھر "�  ��  دھد ، او �  دا�د "� د�ت �  �وا�د د�/ر ���ن ، "� �ده 
ا�ت، آن را �  �وا�د -�روزی �  �وا�د ز���  "� "�% را�ردم او را �رای "�% �وا�ت 

� د���ل د���*� -س از ا�ن و#��B و&ود دارد ، .و ھو,و �ود �% -�ر د�وار �ود :���ده �
� "و�M��را، ارزش "�  از �8ود��ن ����ل �د ، �� ا�ن ��ل � ���وان -�ر ار�د -�د��ه <را��

 ژوMن �را از ھو,و &دا "رده �ود او 27 �د �� در��  �ر 1998در ��ل .�ن ��ش از �د 

� ��&ر ��  piranhas در ��ول د�/ری �ود ، ا��0ب �ود "� در - "  ��ود�د �وا�
 ,رم ��/�ر 3040ا�&�م ا�ن "�ر، د�/ران و&ود دارد ، ز�را ھر روز �ر#ت از �دود 

"��دن و �0رف ، &ذب &�(�ت ز�را آ��8 ھ���� ,را ا�ت، د���*� ای از ا����د �� �واد 
��در �� ��م و �-س ز���  �ود "� او را �رک *�@ ، �� �0��م ,ر<ت "� �� را در ھ��ن 

�ول ��#  ����د، ا�� ا�ن� piranhas  آ��8، ����ر �ھ���� از �ن �د ��0ت "رد:ون �ن �
از �% د�ت ا�دازی در &�ده �ود ، آ��8 ا��ق ���ن دادن ,ر<�� �ده �ود :را "� آ��8 �  
� �ن ز�د,  � �دا���م "� ��(و>  وا#(  �ود ، دو���ن �ود &�ب "رد ز�را او �  دا��ت "

. را
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�  دھد و آن ا�ن ا<راد "� :��ن  conviviality او �  دا��ت "� �ن �� ��<ت و>(�ت
�را�ط �� �ن در *�ظ� ز�د,  �  "رد�د ، ,+��د �ر �ن ، از �ن �� ��ظور ر��دن �� �8ره 
� �وا��و آ��8 �  �وا���د �� "��ون � �� �ر�ب �د ��0ت "رد ، ھ��، �و&:� ���دی از :
 ��و&� �ر روی آ��8 �� طوری "� آ��8 �  �وا�د آ��8 �وب ھ���د ، ا�ت "�، ھ���� ,ر<�
,�ت و ,ذار ، �ن را ���� ����د �� آن را �  دا����د "� ز�د,  �ود �=ل ھر "س �  �واھد 
� �و�  �  �ود و �-��/زار �رای درآ�د �ود را �رای �ود ��د ���د�ود ، ا�� ھ���� آن �
:�زی "� �ن ھ���� ���ز �ود ، آ��8 ��ز �� �ن ���ز ، �� ��د�ل �دن �� �% ��روی ���د ، 
 �� "�% �� ، ا�� آن را ��ز �&�ور �� ��� ا,ر آ��8 �  �وا���د �ر�  �  ����� ،�ا�ت "
-ردا�ت و آن را آن ز��ن �ود�ن را �� �% دوره در دره �8ودی ����ل �د ، در ��ل ��>ر 

�� �� ��ل دو �� �� ��ه از ��ل ز���  "� Rasta  ل �د وارد����دره از �8ود��ن  �ھو,و �
�ن او را �� ��وان �% �رادر در��<ت ، �رای دو��  "� در ��ل ��>ر �� او �� ��ل ، 

،A :�8ر ��ل در آن و&ود دارد��ل �8ودی دره B ، C، D  ن �ودم را در د ��<ت ، در� ،
��ش �� ��وان -�ر ار�د -�د��ه <را��� �ود در ��ل ��>ر �ده ا�ت از "و�M��را �� دره 

ا,ر �  �وا��م �� در ھ�راه �ن ��#  : �8ود��ن ����ل �د و "� ز���  "� �ن �� ھو,و ,+ت
����د،او �  �وا�ت ، ا�� �و>وع د�/ری "� او �  �ر�م :را "� او در ��ل ��>ر در 
��ش �ود �رای "��ن ��وان -�ر ار�د -�د��ه <را��� در "���  �ود و&ود دارد ، ��وه �ر 

 را در ا��&� و -�ر ��وی �ود را ، 3���واھد �� �رد از ط���  stabs دا��ن او داده دو
 �� ����و ، ���(�رای ا�&�م ا�ن "�ر ، ا�� او ��  �واھد �� �ن در ��ول �ن ��#  ����د ، �
��طر او ��  �وا�ت ، ا�� او �  �ر��دا����م از ��وان -�ر ار�د -�د��ه <را��� ، در ��ل 
� را��  ا����م �د � ���>ر :�د :�ز در ز�دان ا�&�م داده �ود ، ا��رام �� ��ل ، �ردی "
� �ده �� ��وان �=ل �ود، ا���� �ن ,+�� او را <را�وش "رده ام "� �رد ��� را �و<ق �����
 ����ت، ھ�H "س ا����م �/�رد ، �� �� ��ل �% را�ط� �وب �� ��وان -�ر ار�د -�د��ه <را��
� او ,+ت :�د ��ر "� �ن دو�ت �دارم آ�:� را �� او "رد و او �� �ن ,+�� �ود او در ��ل �

. ��>ر <را�وش "رده �ود

� Linhó �ن �0رف ا�ن دوره، و ا�ن ��ل و ا����2ت آ�د از #���را�  در� Rasta  ھو,و
�� .ا�+�ق ا<��ده ا�ت و دا��&و��ن در �% �ورد #�ل "� در -�ر:� ا�+�ق ا<��ده ��8م �ده ا�د

����ر &وان �� آ�ده �ود "��ن �  �وا�د ��م ھ�� آ��8 را ذ"ر �ود�د ، ا�� �ن �� ���8 ��م �ر�  
ذ"ر ا�ت، "�  ،&���ون ، ��ز��ن <و���ل وا#(  ، �� �����د,  از ���م ز�&�ره ای ا����ب 
� او �ود و �� �� �0و�ب ر��د �و�  �ود�رغ در���  ، �و�ط :�د >رب و &رح ��ز "  ��&

� �ده در���� �� Linhó :��ن�ل �ده �ود #�:�#:��ن ، ھ���� ZE  ا�دازه ��د �� ، ا�ن �ن �
"�<  �� او ز�د,  "رده �ود ، د��/�ر ��  �د ، �� او ز�ر �% ��ف ز�د,  �  "رد�د، ��

umasraparigas ، chavalas ن او �ود�*�� �.�ن �� �

ا�� "�&��وی از ا�ن دا���ن �رای �ن �وض �د ، �� �% د��ر "� �ورد�د ا�ب راه �  
 �ر<ت و او �ودش رو�-  �� "� �رای ��ده دو رو�-  �ود�د ، دو�ت �دا���د ز�د,  وا���

�ن <�ط "و"��Mن .�� �% زن ، ا�� �ن آن را دو�ت دا�ت �� آ�&� "� �� آن ز�د,  �  "��د 
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در ز��ن �0رف ، آ�� �� �و�  او ھرو�Mن و "و"��Mن را �دارد، ا�� �/� دا��� را�ط� ، او و

Zé  و از ا�ن��در �ود�د و "�&��واد � �� دو�ت و اردوی ��  ا<�����Eن ��ز �(��دان ��

�� ��رای او �� �ر"��ب ، ھ���� �  ,+ت او  Zé دا���ن ا�ن ا�ت "� �ن ھ���� �  ,+ت �
را ھرو�Mن ا��+�ده ��  "�د، �(د �ن آ�د �� ا<راط در ز�&�ره ای و در آن ز��ن �ن در دره 

�و&ود دارد، "�  ز�د,  �  "رد�د �� ز��ن �وب ، �ود ��دار  Rasta �8ودی �ود ، �ود�د�
ز��دی از ��دار ز��دی از �واد و&ود دارد در��زار، "� �ده ا�ت، و&ود دارد ����ری از 
داروھ� و �8ود��ن دره ز�&�ره ای ا��رام ، "� از طر�ق آن ����ری از �ردان �� �دا"=ر 
� ��ل �8رت �ودن ز�&�ره ای �طر��ک ا�ت ، ھ�واره و&ود � �ا���م ���وم و ھ���
دا��� ا�ت و و&ود دارد #�ل ا�+�ق ا<��ده ا�ت ، -س از آن �% ز�&�ره �� �ود�8رت ��/�ن

.

� ��وان �د ����ری از �واد در ��زار و&ود دارد ���م �  �وا�ت �رای <روش �� �� �واد �

و -��و"�و وا#(  در  dauphin ����ر <راھم �ود ، آ;�ز �  �ود و&ود دارد ا���ف ��ن
 ��  �واد ��در را د��/�ر "رد�د ،�ر د��� �ود و ���ر دا�ت �ود را �رای #�:�ق ��ن ا*�
��وان �رد در ��ل ��>ر �% ر"ورددر ز�&�ره ھ�ی ���ل &�وب -ر��Eل، و ا�ن ز���  

-��و"�و -ردا�ت �� ھو,و .ا�ت "� آ;�ز �ده دو��ره ��  �وا�ت �� د�دن و �� �  دا�م 
����ری از داروھ� �� >رب و ��م ��وان -�ر ار�د -�د��ه <را��� ، او وارد آن �� �دت 

� ��طر ���دت � ���وان -�ر ار�د -�د��ه .�ورد >رب و ��م �رد در ا��ق -�����ن ، ھ�
� <روش �  ر�د ���� �زر,�ر و �ود را >(�ف �ر �ود ، �� ھ��ن د*��-��و"�و � �<را��

�. -ردا�ت �� >رب و ��م ��وان -�ر ار�د -�د��ه <را��

� ��*=�ت ��م � ���ا�ن رو�داد �ود "� ����ر *ذت ��ش �ود ، ا�� ز��ن آن ر��ده ا�ت ، �
 �دا��  و در ��ل ��>ر در �د�ت :�د �&�زات �ود ، �ن �روع �� ����ت ، �ن �روع �

�(��ب �ود ، او در �ر دا�ت �ود �� دام ا<��دھ�رای  marcão �و�ط �% <رد ��م ���(�ر
#�ل �رادرش ، و :/و�� �ن ���ز �� دود ھر روز آ;�ز ���ت �&�و�� و ��  از آن 

�" �ظ�ھر �د ، ��  �وا�ت �� �ن ا&�زه -ول را ، ��و&� �د "� ��ت  marcão �&�و�
را�ت و&ود دارد ����ر از ��ل �ود�ن �ن �وار �وار ا�ت "� �  �وا�ت �� �ن ا&���ب را 

�� ���دل .�� -ول ���ت از �&�و�� :را "� او �ود ��ز و&ود دارد �رای در��<ت -ول ا�ت

���ت "� در آن او #درت <�ز��  ���ن داد ، ا�� ھ�H :�ز ا�+�ق ا<��ده �ن ��" OM  ن�ول -
ر<�م ، در�ت ا�ت "� آن آ;�ز �� د��ن �ود ، �ن آ�د �� ا�&�م �% ��زی <و���ل "� در آن 
�&م از در,�ر �د�و�ون و ����"و �رای ��م "� �ر�ده �د، او در ��م ����ل �ود �ن -�دا "ردم 
�ودم را �� ,روھ  "� از "��ن آ�ده �ود ��زی ، �(دن �و�ط ,ل �و�  ، �ور�� ،*و�Mس &و 
 B+� �و ورز���ران ����� �ده �ود و �� �  دا����م و ��زی �� �ود، �� �  �وا���م را �
�ود ��  ا,ر آن را �� �� ��ل �� د�ت "م ,ر<�ن �ر�ف و ا�ن :�زی ا�ت "� ا�+�ق ا<��ده 
ا�ت ، �� از د�ت داده ، �� ��زی را از د�ت داده :ون �ن �ر از �رط ��دی �ود ، 
�و�ز�ون �ن در �رص و آز در,�ر "رده �ود را �� �% �&م ، او در را�ون ��(8د �  �
�واھم ،"و*  ، �� ��ل -رو�ده ھ�ی طو�2  �% �رد >ر�� در و�ط �ود ، �� ��وان ��  
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� �ن  chatearam �وا�ت �� از د�ت دادن ,+ت �� -ردا�ت ��  "��د، آ��8� �ا�ت ھ�

�  marcão و �وا���ر �&م �و�ون و ����"و ا�� ��وت ا<��د ، ا�ن �ود "� ا�ن -�ر�
ادا�8�  �وا��م �/م "� �&م و -ذ�ر<�� :را "� آ��8 �� ��ل ھ�H د*��  در ��زی �ر"�ب �ده 
 �ا�ت ، �% ورز���ر ، ھ���� �رای �ق &�/�د�د و �رای &�و,�ری از ����ت ز���  "

ادا�� داد، ا�� ا�ن -�ر ھ���� �� ��ش �رای �ن ��ر�% .�� �� ��ل �رای &�و,�ری از �ود
�% روز "� �ن �رای ر<�ن �� ا�ن دوره از �&�ری، �ود "� :را �ن و&ود دارد �� .ادا�� داد 

�8ود��ن دره ، در آن روز ا&���ب ��-ذ�ر ا�+�ق ا<��ده ر<�� �ود ، ,�رد �ود �ن ��ول ��ز ، آن 
��در �ن ��ول �ود و&ود دارد ،ا�� آن روز ، �� ا��د �د دودی ��  �واد ��در �� ا�دازه "�<  

 marcão �ود �� �رک دا�� ��دی �� <رود �� دوره و -و�ش �واھد �� �ظر �  ر�د �� �ن

 �� د*�ل �� ��وان �� ا��د �ود و �� ��وان �% ��ر�O، �و>وع ��ر�% آ��ز �� ��� �ن �&� ،

-��H در�W ����د و او وا"�ش ���ن داد ، ا�� �� �� ��ل  desferi و&ود دا��� ا���ن ، �ن
 �� �ھ�H ����  در ��ل ��>ر �ط�*(� "رده �ود ، �% ���رز �ود ، ا�� از &�ن ,ذ��
��ر�% :� ا�+�#  ا<��ده ا�ت ، -ر �ور �ود ، �(�  ھر �&�زات ��ل ��  "�د :را "� او 
و&ود دارد "� روز �ودر�Mس ��ش ، ادواردو ، ��م او �ود، �% �رد �دود �ش <وت #د ، از 

�ن .*��ظ &��  #وی، �% �رد �0دق �ود، او �رد ��دل �ود و آن را در آن ��#  ���ده ا�ت
 �� �و�� �ود �و&� ادا�� داد ، :را "� �ن آ,�ه �ود او �د�  �� ��� ھر ��� �در دوره ھ���

، :�زی ا�ت "� ھ�� �� ���د ;ر�زه  precavi �ن و �� ��وان �=ل ��ر�% �ده �ود ، �ن
� ، ا��ھ�:��ن �ردان دا��� ���د��س ��م ;�ر ���ظره .، �س ��م ز��ن �س ���رک دو�

� ��زی و دا���ن �ودن و ا��رام ، ھ�H :�ز �(د از آن ا�+�ق � �ا�ت، دا���ن ا���� :/و�
ا<��د، �ن �(  "ردم �� د���ل �ر�ری دا�ت و*  ��  �وا�د �� د*�ل #�ب �ن #وی �ود ، �و�ط 

�� Rasta  ن در ا�زوا� �ھو,و �ط�Mن �ود ، ��  از �ردان ���رم �ر�ن درز���  "
�8 �� ��وان او*�ن د*��ول، �ن �� �ھ�� :�ز او آ�و��� ، �&��ت او .ز�د,  �  "رد�د، �

����ش داده �ده، "� �ن �&��ت دا�ت و در ��ل ��>ر �ن ، ,ذ��� �ود &ذب ، &ذب 
�&��ت �� دا���ن ا�ن �ود "� �% ���رز ، �% �رد و<�دار، ���ر ، �ردی "� �(ر را 

�ن �  �واھم �رای ���دن ، �ن .دو�ت دا�ت و&ود داردا�� ��  "� �ن ��8ر از او �ود
����ل �ده ����ری از آ��ت ،آ��8 را ا���0ص داده �ده �� او ، �ن ��8ر�ن ��ل 
"�ر�ز����% از ��ر ا�ت "� در آن او <رار �ود ، �د ، ز�رک �ود ، #وی �ود، آن را ��*  
از ���� �ود ، ا����م در و�ط ، &��  "� او �� ���� ز�د,  �  "رد�د "رد�&�(�ت ز�دان ، 
 �,ر<��ر ����ری ا�ت، ا�� آن ھ�� �ردم 0�K آ��ز ، ا<رادی "� ��Eول �� "�ر �ود ، ا�� �

و#�  "� �ن "�ر را ��و#ف و ا*��� در ز��ن ، �ن �د :� �� ��  �واھ�م �رای ��د�ل .�ن 
�دن �� ��ر از ��ر��  ، �ن �� "���  ��ز,�ت، "� ز���  "� ھ�� :�ز را �رای �ن -��ر<ت 
� در آن �ن �وده ا�ت و ���ط �ود آ�ده �ود ،�ود ����د �ودن �ن، �و*د " ���� �:ون �ن �
دو��ره از ��ط�� �ن ھ���� در آن ���� دا�ت و&ود دارد ، :را "� او ا��رام �/� دا��� �ود 
، آن ��ت �ود �رای "رک ، ����را�ن �ن �0��م ,ر<�م �رای ��ده �ر�ن راه �رای ز�ده ���دن 

.د�وار ا�ت "� �ن -�دا "ردم �/�ه "��د

ا�ن �% ز�&�ره �ر"زی *���ون ا�ت ، #رار دارد ا�واع ، �و>  ھ� "� در ز�د,  و&ود 
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دارد، �ر�  از آ��8 �ر ��ب ��0دف �� &رم و &���ت ��د�ل �ده ا�ت، د�/ران -و��ده ا�د 
&رم �و�ط آ,�ھ  ، ھ���� و&ود دارد ���ل �وب و �� �و�  ، آ�� :�زی &ز �ن ��  
�ر��دھ��ن آن را �� ��وان در ��ل ��>ر ھ�� :�ز را ا�&�م داده �ود از �ودن �وب، 

� �ندو�ت، ���<ظ ،����& � � را ، "� ���م �را�ط درک ، آ��8 ��O �ود ، "� �و�ط "���  "

desabafavam  دھ����س� �، �رای �ن ا���س �+�ت �زرگ ,+�� �د ، �� ��*/ر<�
�ن در راه ر<ت و �� در��<���روط ، ا�� ھ�وز ھم �ر�  از .و�دت و در ��ا��دی ��  ر<ت

� �ن � �ز��ن را �� ا��+�ده از ��روط ، �ن �% �0��م �ن ��  �واھد ھر :�زی را "
0د�� �ز�د ا�&�م داد، ا�� �ن �رای آزادی "�ر �واھد "رد ، -�:�ده �د :را "� ����+ر��ن 
�وب �وا&�����8ر ھ�ی &8ت ، ا�� �ن �  �وا�م ھ�� :�ز را �� ا�ن &8ت دا��� ا�د �� د�ت 

در آن ز��ن را #�ول ��  "�د "� ا�ن د*�ل ا�ت "� ا�ن ���ر در �ظر ,ر<�� �د ���  .آورد
��ت �ود ، �% رژ�م ا#�دار,را �ود ، �رای آن �ود �� �را�ط ا�ن طرح، در �ظر ,ر<�� �ده 
�رای ��ص �دن �ر�(�ر ز�&�ره ���ت، ا�� ��د�ل �ده ا�ت ��  ��ت �ر ا�ت، ا�� �ن 
�ر"�� �وا��د,�ن �(د �� طوری "� آ��8 �  �وا��د "ل ���ر "� �  "�د ���ر ��  ��رار ، 

�د�ر "� �ن -�دا "رده �ود ، .�ود  T ��ت �� "رک درک ، و ھ�:��ن ز��ن ا����ل ���وMل
�ردی "� از ��"�Mو، �% ��زرس ���ق #>��  ، �ردی "� از .�و�ط &�ن ,رم &��/ز�ن �د

� �و�ط ��<��ی "� در ��"�Mو ����س �د ز�د,  "رده �ود آ�ده �ود ، *�ب � ���ر ، %�24 ��
�ر�  از �/����8ن �رده و&ود دارد در "�ر �� د*�ل آن ��(��دو*ت -ر��E* ، -س :را ار��ل 

�ت ا�ت� �.��و�ت ��و�  �رای �د�ت �

� ، <رار ، ا�� ���<ظ �ود "��� �د ، ا<زا�ش ��<ت ، �� دو*ت "���  آ�د، ا���ن �او د:�ر ��
را�ت #��ت، او �� �ن دو�ت ھ�/��  "� او �� �ن د�دم ، او <ر���ده �ن �  دا�م "� او 
ا����د �� �+س در �ن �ود، ا�� �ن اھ���  ��  "�د :را "� او �� �� ��*�+8وم ��ول در ��ل 
�ودم ��رب ��ه، ��  ا�ت "� �م در �ون ، در �ظر ,ر<�� او را �� ��م و �رای ���س 

.���ت، �ن از د�ت داد

�روع �&�زات �دا#ل در ��ول ���ن، �&�زات �ود، آن را �� ��ت ا�ت، �&�زات ����ر 
��دی در �ر�ت ا&����  در ز�&�ره در �ظر ,ر<�� �د ، ا�� �رای �ن �% "��وس ��د�ل 

او �� ھ�راه �ن ر<ت و �� ��0ت �� .�د�ر &�ن ,رم .�د ، ا�ن �&�زات را #�ول ��  "�د 
 ��ن، �� �ن "�% "�د ، :��ن "�% را #�ول ��  "�د ، �  ا����د ا����د �� ا�ن "� او �� �
��ل ، �� ��وان �ق �ود ، او در ��ز,�ت �وا���ر ھ���ری �����م از آ�:� او �  �وا�ت 
�دا�د ، �ن ���ل �� ا�&�م ا�ن "�ر ���:را "� آن را ھر,ز �ود �ن در ا�ن �د��ت ھ���ری، ا�� 

ا�ن �&�زات ، �د�ر�ن ، دو روان ,ردان �ده .آن ������ �ود از :/و�� او �% �رد �وب �ود

���ر:  ،: �ود�د ، �� -�&ره �ن  Chibanga  ا�ن دو �و -�را�� ، ���ر:  "� �ن رو �
� �ن �ود ، <�رغ ا*���0ل �د��ت 0رف ، �د,ر<�� �ده � �دارو ھ�ی روان ,ردان �ردی "

در ��ول �&�زات ���د ، sampaio ن .��م او �ود�ا=ر روان ,ردان ھ�وز در  �از آ�&� "

را در ����ل ��ول �ن، �ن �� �رک ���م ��ول ، آ�ش رو  sampaio �ود ، ��م �ن -�س
 �� ��% ، �ن را �رک "رد، ز���  "� �/����8ن �ن "�% �  "رد�د ، �ن <رار ، �ن ��
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���ط ر<ت، ,ر<��ر:وب و دو ��@ و در د�ت را�ت ، ا����م، ����ل �  ر����� �ود را 
آن روز "� ���ل �� "��ن �/����8ن، و �� ھر "س آن �ود "� در راه �ن �ود ، ا�� .�و��� �ود 

آ��8 ھو���د �=ل ھ���� �ود ، آ�ده ��0ت �� �ن، آ��8 �� �� ��ل ھ�H راه د�/ری ا�ت، :را 
� "��ر �� ��*د<�ع از �ودم ا,ر �ن �� ا��م ، ا�� ��� آ��8 �  دا����د "� �ن ���/�ن �د و ""
�ن �ود در ���ب �ن ���ت، :/و�� �  �وا�د �دون د*�ل ���رزه ، -س از :�د ���ت �ن 
� �ده ا�ت، دوره "� �ذا"رات �� -���ن ر��د و �ن وا#(� ا�&�م ��ده " ، �ر��/�ری -ذ�ر<�

 روز در ��ول ا�>��ط  داد، "� *�@ ا�ت، ز�را 20ا�ت،-ذ�ر<�� �ده ا�ت "� آ��8 �� �ن 

، از رو�داد ا"���ش �زرگ ���ق ، ���د PSP، .در آ�&� �ود "� �ن آ*+ردو ��ر ��#�ت "رد
��دود �ود ، در ز��ن دو*ت �رای �ر,زاری د<�ر �� ��وان �=ل، �روع �� ���B در��<��ی ، 
�% �رد ��ت �ود :را "� او در ��ل ��>ر وزن �ده ا�ت �� طور ��و�ط #8ر��ن 
�و"س، آن را �� �و�  �  دا��ت ، و ا�ن ز���  �ود "� ، ز���  "� �ن در ��ول ا�>��ط  
 ، ���وط "رد، �% #��ت "� ��  �وا�ت �� ��ل و ا�ت "� ��� �  �وا�د ز�د,  �ود ,ر<�
� ��وا���ر�O �� ���ھ�ن "� �رای د�دار �� ��ر�م ھ�ی ا�>��ط  آ�ده �ود ، �% ز��ن و��  �
� #رار �ود در �ورد �و<��ت آ��ز و �� 0دای ���د ,+�� �ود " ��ود، �ن از #�ل �  دا����د آ�:

� �ن �  ����د �(داد ��م" Papar  ورد >رب و ��م ،:ون &8ت �رد�د�و�ط او � �"  ��
� در �&�زات ��وط "رد و ��(8د �ود و �� ,ر<�� �ر�  از " ��ود ، ��<�� از ���ه -و���ن ھ�
�ت �  ا��را�  �� �/����8ن و �� �د��ت ، "�ر"��ن و �� &8ت، �و�ط آ*+ردو � ��&�زات �

، آن ���ق �وده ا�ت. ��ر -ردا�ت ����� �ده ا�ت -psp  س، ����ری از آ��8 را��، ���ق -
�  دا����د و �ن او را �� ��وان :��ن �  دا����د ، ا�� ا��م �� 0دای ���د ��0ت �  "��د 
 �و �� طور �����م �� در��� ، �� �ن ��0 ، �ن در �&�زات ��وط "رد، �ن �  دا���م "

آ��8 �(  "رد�د �را ����د .آ�� �ن دا��� ���د، ا�� در آ�&� �ود "� �ن ا����ه �ود.آ*+ردو ��ر 
و#�  "� �ن �� آ�/رم �رای ���م "ردن �� رھ�ری ، ���ت �ورده، �� او دو -��س ����ری 

� �ن ��ا�ن ز��ن �ن �وا�ت د*�ل �ن �رای ز�د,  .�رای ���<ظت از آن "ردم ھ�H :�ز �
� ز�د,  �  ����ن داد ، �و�ط �% ��ده از ��دود �ودن ا*�� �ده �ود ، :را "� �ن در ��

. "رد�د �ود

 �در اوا�ل از د�ت داده -در �ن، �ن �زر,��2ن زود�ر ��د�ل �د ، آن آ�د �� در ز�د,  "
�-س در ز��ن ��(�س �ود ، ا�ت �&ر�� �(�*  از آ��ده ا�ت و&ود دارد، او در راه ز�د,  
از ا�&�د �  ا<�د و ز���  "� آن را د�وار ا�ت ، �� �ورد ���ز�� �% آ�وزش و -رورش 

. �د�د ، در اوا�ل -�ت :� آ���را ھ�H "س �  �واھد �� آرزو

��,ذ��� �ود ، "� ز���  "� �ن �روع �� �واھ�د  marcão ا�ن ز���  ا�ت "� �ن �ر�
د*�ل ����ر، �� �� ��ل �� �% �0��م �� �طK و &8ت �ر�% ، ا�� �ن �  دا���م "� در 
 �و�ط �+وذ �ظ�رت "� ����ل �ده �ود�و�ط ���وران و �د�ران ، آن را "ردم ، "ردم �
,ر<�ن و �زا�م �ودن د�/ر، ا�� ا�ن :�زی ��ش از �% �و&ود �=ل �ن �ود ، ,�ھ  او#�ت آن 
را �% ��ده از <ر0ت ا�ت ، �ن �(  "ردم ، �ن �(  �  "�م و �(  "��د �� روح 
-ر��E* ، �ن -���ن ھ��������� -ر��E*  �ژاد �&�ع، �� �� &�8ن <ر��ن ، ا�ت ورا=ت آ���ر 

� �� ھ���د، "� .ا�ت و&ود دارد" �,�ھ  او#�ت ز�ر �وال ، :را �� و&ود دا��� ���د ، آ�:
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� ز�د,  �� ار��Eن ���ورد �� را ، ا�� �� �  دا��م � %� �"  �M��� ، "��م  �در آن ز�د,  
� :��ن ا�ت، �ن در ز�دان راه �ن ر<ت، �(د � ��� ���د �رای �ر�ده �دن ، �ود ���م �&�و�

از ���رزه �� ظ8ور ,روه ����ل �د��ت �ظ�رت �� ��م �/����8ن ز�دان ��  marcãoاز
 �د���ل دا�ت ، �ن �ردم �وب ، �ن ھ�� :�ز ، ا�� �0د#��� آ��8 ��ز <�ط �  �وا��م �
ز�د,  �  "��د، �  �وا��م ھر,ز �� �ن 0د�� د�ده و �ن �  �وا��م �� :�م -و�  ا�ت 
، در اوا�ل و&ود داردآ�و��� ���ت "� ��� ھ���� �  �وا��د �ر�ده ،��ل ���8ر��ن ، &��  
� ای �� ارزش ��8دن �� �(��ی وا#(  ا���ن ا�ت #�� Hدر آن ز�د,  �  ارزش �ود ، ھ� �"

� ��  �د�ت �ود".

�د�ت ، �د�ت ھ�� او �� �� ��ل �� �د�ت �ن �ط�B �ود �ن در #درت ����  ، #درت 
 �ا&����  �  دا����د ، #درت �ر"و�/ر ا�ت ، و&ود دارد، ھ���� �% :�ز �� ���د �دا��د "

�ن �  �وا���م �% #8ر��ن ����ن �ده �و�ط آ��8 ، ��ز,�ت �� ارزش .:/و�� �رای �����د
�8ود��ن از دوره ا�راج �ود ، ��ز,�ت �8ود��ن دره ، "��ن ��<ت رھ�ری ھ��ن ز�را آ��8 
 ��ود�د :� �ن ��  �واھم �رای -�دا "ردن، �ن در �را�ر ھ�� ���س �ور��رای ھ�� ا�ت "
� �ن ���ن ا�ت �&�ور �� ا�&�م �� ز�د,  " �، ,ذ��� �ود آن را ا�&�م داده �ود ، �ن �� ھ�
�  "رد�د �رای ز�ده ���دن ھ�� :�ز او �  �وا�د �وا&� ز�را د����ن #در���د �ود�د �0رف 

� �د، �� ��ل �رای ز�ده ���دن ھ��،  piranhas"��د,�ن از ھ�� ����ن آ2ت ،�، �(�  دو�
�م، �% د����ر ، )� %� �� ،��ود #��ت د�-�����% ، ا���رار روا�ط و&ود دارد ، ا�ت "
� �� و&ود دارد "� ا,ر وا#(� :�زی �رای � ��% روا����س ، �% د"�ر و �% و"�ل ا�ت "

<�ط *�ظ� ای از �را�ط ��ل ��>ر ز�د,  �  "��د ا���ن ��ده "� ���وای در اراده .,+�ن 
ھ���د و �ن دو�ت دارم ، ��ق ا<�طو�  "� در و�ط �ودن �زا�م ، در ا�ن �ورد �% �رد 
، در ��ل ��>ر �� ��ل ���م *ذت ھ�ی ز�د,  �ود ، دو��زن ھ�وز در ذھن �ن در روح �ن 
در ز�د,  �ن ��#  ���ده ا�ت،�ور و �وق �د�د، روا�ط -��دار ا�ت "� ���ن ا�ت و&ود 

دو�ت دا���  ، �ر,رم "��ده ، ��ق "� ���ز �� ��ق �ودن در .دا��� ���د، "� ��د�د �د
,زارش ��ت را�ت �� آ�ر�ن و>(�ت �و&ود ا�ت ، �� .�واھد �رای ز�ده ���دن ا�ت 

��وان ھر "س �� �ن �  دا����د، آ��8 �  �وا���د �� �ن دادن �� آز�ون، �ن ھ�� :�ز را 
� ��ل �� :8ره از �د�ر�ن "��وس �وا&� ا�ت، �� #�ل از دا���ن #�ل از �واب ,+ت � �� �"
ھ���د -در و ��در آ�و��� ،����را�ن �� �  �وا��م در ھ��ھ�/  و ر<�ه �� ��ظور ز�د,  ;�*ب 
ر<�ه و #درت �� ھد�� ورا=ت از روزھ�ی او*�� از �ودن �+ظ ، ا,ر :� آن را ھ�� &ذب �ده 
�و�ط ا�دازه، و�(ت ����ر ز��د ا�ت ا,ر �� از ازدواج ��0ت �  "��د، �را�ر���وق 

ھ�� �� �ده ا�ت در �% ���ور�ت �� ا��8م ، آن ھ�:��ن ادا�� دارد ، ادا�� �واھد داد .ا�ت
� ر�د ، ھ�:��ن �� �����ی آن ر�د �  "��د، �� -�&� ، د#ت *�ظ�ت ا"�ن ، �رای "� �ن �

آن را �� ���ش ا�ت ، ز�د,  ادا�� آن را �� ��وان �� ��ل �� ادا�� .���د د#ت دا��� ���د
"ردم و �ردم �0د#��� ، در�ت ا�ت، ھ�� :�ز ��*  �ود ، �ن از �ردم #�در �� ھر :�زی، 
� ھ�� :�ز ���ص �د :را "� �ن �� ز�د,  �  "��د "� آ��8 �� ��ل �ود ، ا�� آ��8 �  �
 ��وا���د �� د#�ق، آ��8 -��  ,ر<ت و در ھ��، �ن #�در �� �ر"�ب ھوش و ذ"�وت �ود را �
�ن ��ل �ن �ود ، ز�رک �ود ، ا�� ھ���� �  �وا��م �� ��ش از �ن ، ا�� �ن ھوش و 
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� ��زی، ھ�:��ن �� آ,�ھ  از آ��8 را �� ��زی  conjuguei ذ"�وت �ود� �، آ�و��
ادا�� ز�د,  در ا�زوا ، ��0ور ، �% ز��ن ��ت �ود ، ھ�H ز����  "� �ن �  �وا�م .�ن

�ن �  �وا��م .����م ، ھ�H �+�ت "� �ن �� �� ��ل �� ، ��� �  دا��د "� ���ر�ر�0  ا�ت
ھر,ز �� 0د�� زدن �� ھر "�  ، <�ط �  �وا��م �� �ن ا&�زه ز�د,  �  "��د ، -س �ن 
را �� ��رد "� =��ت �ود، از ھ�� آ��8 #وی �ود ، آ��8 ھ�� �و&ودات �ود ، ا�� �ن �  �وا��م 
� آن را �  دا�م ، و �� :�زی �رای ا�&�م �� ���� دا���ن �� ��ل "� �واھد �د����ل �  �

��ت را �رای ا��0ب �ن �ود ، ھ�� آ��8 ، "�  را ا����ب "��د �� <�ط �  �وا��م ."�د
� �را�ب ز�دان �/� دا��� و ���م �ن اط��ت �ن �  �وا��م ، ا�� �ن ھم ����رای �+ظ �
 �ا&�زه دھ�د آ��8 را ز�ده در راه �ود �ن �ود، �ن دارو �رای ��/�ر "��دن و آ��8�  �وا�د �
�و�  راه ر<�ن ، �ر�  از �ردم ,ر�� �ن �رای ��و#ف "ردن :ون &�ده �&�ع �ود ،راه 
��ت �� دا�ل ز�دان را ا�&�م دھ�د، �� �� ��ل ھ�H ا����ب د�/ری ، آن ھ�H راه <راری �ود 

ھ�� ا�ن �و�ط ا�ن ا����د "� �ن در ز��ن ا�&�م �د ، �ن �  �وا�م �� .، �ر�ده و �� �  ��ر�د 
� �رک ، �و&ود ا�ن ھ�� ، -�دا "ردن راه ��ت ، �ن �  دا���م "� �ن �  �وا�م در و�ط &�
را �  دا��م "� آن را ��ز �  �وا��د در -���ن ا�ن ��م را �رک ، ���م �(�وس ، �� اھ���  
 �� د*�ل آن �وب �ود ، ز�&�ره ای ��ت <ر��ن �ن �ود ، ھ�� ھم ���  ھ�ی �ن، "�،  ��

�ن در ���ر .ز���  "� �ن �� �ن ����ر �س �ودن ��م ، �  دا��ت "� او از ���دان �ود
 ��ر ر<ت ، �� ��وان �=ل �+��ر �د ، �ن �ن <�ر ��ر ، ا�� �� ھرو�Mن ، �% :�ز ��ت �

�ن را �� ���رزه ر<ت، ���رزه ا�ت "� ھ�H �را�ر و&ود دارد، .ا�&�م �(��د �د ، �� �0رف 
 �#>�ت و �(���ن و د����ران، �/����8ن �ر، ,�ھ  او#�ت �� آ��8 �8ره ��د ا�ت، : �ن �وا&

� ا�دازه "�<  �رای ,+�ن �ق �� او �ود ، �رای �وال -�/�ری و&ود � �ا�� ����ری از ، ا�� �
�دارد�ن �� ار��Eن آورد �% ���ل ، �زر,�ر�ن ���ل از ���م و&ود ، �ن ھ��م �� ����م ، 
�  �واھم �� ��  �واھ�د ، ا�ت "�، ھر آ�:� را "� �� �  �وا��م آرزوی ، ادا�� از ھ��، او 
، ��د ,ر<�� �ود ��  ��8ر �ود ، ز�د,  �  "رد�د �ود

 �� �ن ھ��م ، �% �ودن <رو�ن، ز���� ھ�ی ���رک ا�ت "� �  دا�د "" ��ن ��د�ل �د آ�:
 �� ز�د,  �  "��د ، �ن �� ��وان �% �وع ، "�  ا�ت "� راه �  رود و �� �Eذ�� �:/و�
ھ��م ، �ن و�ش در�ت �د ، ھر,ز ز�&�ره ای در �� ھ��ن ��وه �وا&� ا�ت، �ن �د#��ل 
 �� �ود �� ز�د,  �  "��د، و آ��8 �  دا����د �ن ���ل �" �"��ل در ھر و>(�ت آن ,و�
 �"��ن �رای ز�د,  �ود ، �=ل ھ���� ا����ب �وع وا#(  ، "� ;�*ب ���م �را�ط ، �ن �

�رو در ، ��م ، .�ودم �و,�د ��د �ن آ��8 را آ��ب ��  ا,ر ا�ن "�ر را �� �ن �����&�م �د
 �� ���م �ر"�ت ، و �� وا"�ش ، 2زم ا�ت آ��8 "� �ود�د، �ر"�ی &��8  ، �� �ھ���� �و&
� ���م و&ود در &�8ن �دا*ت ، �رای ھ�� ا�ت "� �ن -ردا�ت �  �ود ���& ��وی �طK ھ�
#��ت ��ت �� -ردا�ت ھز��� �را����م ا�ن ھ�� در رو�داد �ن #رار داده �د ، ھر "س �� �ن 
�  دا����د و �ن ھم �  دا���م "� ھ��، �ود "��ل ��زی، ا���د ، ا���د از "���  "� ز�د,  

� .�  "��د و در ���س روزا�� �� �ردم ، �دون در �ظر ,ر<�ن و>(�ت �ود " ���ر آن ,و�
� �ن ا��رام �ود ، آن �ود ھر :�زی را � B#ن در وا�ر��د�د �  �وا�د ����د ، آ��8 �  �ود ��
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ا�&�م دھ�د، �� در ��ل ��0ت "ردن در �ورد �% ز�دان ، �� در ��ل ��0ت "ردن در 
 �� ��ورد ز��دی ���ت، ���ل �% ارزش ا�ت "� ���ل را �� �+B �ود ، آزاد��/ر ا���

ز�د, ، viciações �&�ور �� از طر�ق �را�ط د�وار �ر�ن habituations  �ا�ت "

�0رف ��  somo �  �وا�د ا;راق را ھ�/��  "� �� از �0رف ��0ت �رو�د، �و&ودات

، &��وران �را�ر  autointitulei ��وان :��ن �د و�ش ���ت ��-ذ�ر ��ر �ن

.���رزھ�ن �� ��ل و ��  ����ر ��ت ا�ت، ا�� �ن ��  �وا���م �����د

او �  دا��ت "� ����ری از "ود"�ن از ��در و �&ر�� ز�د,���+�وت �وده ا�ت و&ود دارد ، 
 ��ر�  از "ود"�ن از �ردم �وب �ود و د�/ران "ود"�ن از �ردم <��ر �ود�د ، در ��*  "
 �� "رده ا�ت ، ا&�زه راه ر<���وارد ����Mرا ارا �)��& �" �ھ�� ا�ن �ن ����د �>ور ھ�
� در آن ھر "س �  �واھد �وب " �ا�&�م ھ�H :�ز، ھر �% ���ز ر<�ه ، �� در �% &��(
ز�د,  �  "��د، در ��ن ��ل آن ز����  از د�دن آ��ده ، �زد��  ا�ت ، ا,ر ��� را�ت �  
آ��د ، �ن ��� را �� �و�  در��<ت ، ا,ر ��� �و�ط �ر آ�ده، �د در��<ت �  "��د و ��� �� 
ھ�� :�ز از ھ�� �ر �ن �� را ، ا�� �ن ھم �  دا�م "� �ن �� راه ر<�ن ، �ن ��  �وا�م آ��در 
��ت ، آ��8 ��ش از ��زد�د "��د,�ن �  ��دران ، �ن ھم �� �� ��ل �� ا��رام ، �% #��ون 
�رای ھ�� ا�ت ����رھ�:��ن دا���ن ا���� &رم ھ�:��ن ادا�� دارد و ���ز �زرگ ا�ت ، �ن 
� �وادث ��وط "رد ، �ن �� ا0ط�ح �(��د �� �واد ��در ، "� �+رت ���م �د ، ا�� ارزش �
دا�ت و �� ر���ت ������ �د ، ھ�H "س ، ھ�H "س از د�ت �ن �� طور ����ل 

ھ�� آ��8 را ��و�ق و �� �ن ا��رام ، �  .ا��را�>(ف او در آن ز��ن ا���س �  �ود

. �وا��م ����ر از �ن ، ���د �� ��وان �=�ل، ���د �� "ودک ، آرام �ر و �8ر��ن

�ن -ردا�ت �  �ود #��ت آ��8 را ���ن ��  آ�:� آ��8 �  �وا���د �رای د�دن �ن ، �ن 
� �+B �0��م �ن �ود ، �  �وا�د ا<زا�ش ����ری � ���ت �ود ، �ن �  ادب �ود، �ن ھ�
دا��� ���د، �  �وا�د ��  از ��ش �8ره ��د در ھ�� :�ز ، �=ل �ن ، �� �ن

chegavam-  �آن را .���رش �� رو��ھ�ی �ود، ا�� �ن �% &��ور �د و �  �وا��م �
��ت �را�ط "� ز�د,  �  "رد�د، ��وط�، ا�زوا �ود ز��ن ��ز �� ���م ��ق ا<�طو�  ;رق 

.�ود ، آ��8 را دو�ت دا�ت، آ��8 را دو�ت دارم

ا�ن �ود ھ�� :�ز در �ورد ز�د,  در *�ظ� ، �ن �� �� ��ل ��ق ا<�طو�  �زرگ و 
ا�����ت ��ز �� ��ط� ���س ، ا�� �ن ا&���ب ھ���� �راب "ردن ز�د,  "�  �رای �ن *ذت 
�ردن ز���، "� �ن -�دا "ردم ���ز ، �ن ,�ر "رده �ود ، ا�&�م ���ز�د,  ھر "�  را �راب 

��ق ادا�� داد ، �ن ھ�:��ن �� ��ق �� ��وان ���8 او �  �وا�د ، .ا,ر �(دن �راب ���د 
� �ن ا��رام ، � ����م �د ، �� ��ق �ن �(�ق دا�ت، ز�را آ��8 را دو�ت دا�ت �ن 0�����
 ��ن �� �و�  ز�د,  ��  "��د، د��/�ر �د ، او �  دا��ت "� او �� �� ��ل �� ���رزه را �
�+B �ود ھ�� :�ز�ن آزادی از د�ت داده �ود ، ا�� ا�ن ز���  "� �ن �  دا���م "� ��و#ف 
� درک "رده ا�د ، ا�� " ،  �"�د، &8ت ، "�ر,ران ، �(���ن ، �/����8ن از �ن �وا�ت �� اھ
�ن ��ز �� �� ��ل �� ��و#ف "ردن، ��و#ف ھ�� :�ز ،دزدی،�0رف ،ر�وا را �ر ز�د,  

ا,ر او ��  spanked د�/ران ، ا�� �ن ھ���� �وب �ود ، ھر,ز �در<��ری ، ھر,ز "� 
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� ��ل ھ�H د*��  �رای ا�&�م ا�ن "�ر و ��  ا,ر او �� �� ��ل د�وار �واھد �ود �رای �ن �
� ���ب ارزش ھ�ی ا��#  و &و در ز��ن ،ارزش � �ا�&�م دھ�د، �رای �ود ��ر�ت ، ھ���
 �� �ھر ��0�، :ون �ن ��ز ���د، ا�� آ��8 �  دا����د "� #رار �ود �� �زر,�ر�ن &��ور "
"�ون ��<ت ، ا�� آن ھ�� �&�و�� �رای �ن �ود :ون �ن آن را �  �وا��م ، �ن آ��8 را در 

ا�ن �ود ���م �0��ت ،.-�ش ���  �� ��ت :پ، �رس از آ��8 را �� آ�دھ�� از د�ت دادن 
 �0��ت �� ��ظور ��2 �ردن ، �0رف و ���ط �ود اوا�ل ��و&� ا�ن ��  #�ل از ورود ��
 �ز�دان ، ���ت د�وار ، روز "� ھر,ز ,ذ�ت، ��ل "� �ن �� �� ��ل �� د�دار �ود ، :را "

از .او ���ط �ود "��ر*و>(�ت آ��ده �د �(د، �ن آ�د �� ��زی، ا�� �و�  �ود �ن ا�&�م :8ره 
آ�&� "� ���ون ��زی ،��زی �ود ,ر�� ���ون �� ��در او، �ن در ��ل �رگ �ود �% �و�  

ا�ن روز ورزش �ود ، �  �وا��م �� آ�وزش "�  و �ن .ا�ت، ز�را �ن �  دا���م "� ا���د
او را -����8د �رای آ�دن #ط�ر �� �ن ، ��  از :8ره ھ�ی >(�ف �ود ، <�ط �رای �+ر�K �ود 
، <�رده ,ردن او ، او را از د�ت داده آ,�ھ  ، ا�� در آن *�ظ� �ن ��/  در �ن ا���س 
����  �وا��م �رای ا�&�م ، �� ��وان ���ن داده �ود ، ��زی، �� او �/�ه "رد ���د �د و او �� 
�ن راه �  ر<ت، �ن �� او ,+�م ا,ر �وب �ود ، ھ�O��- H در �>�د و&ود دارد ، ا�� ز���  

ا����ش از ."� �ن �/�ه �ن ا�ن �س "� وا#(� ��ل "رد�:�زی ,ذ���، او از د�ت داده آ,�ھ  
ا����د �� �+س �ود، #درت �ن ��  دا�م و �روع �� &�8م "� دا�ت و&ود دارد ، �ن ���د �دم 

: و �� او �/�ه "رد و �� او ,+ت

- .��*ت �و��؟��� �را �رک �/ران ا�ت

ھ���� او �+�ت �رای *�ظ� ای ���ن داد ، �� �(��ی 0د�� د�ده ا�ت، �ن �/�ه �  �وا�ت 
آن را �� د*&و�  از ھ�� �ر ، او ا����ه ,ر<�� �ود آ�وزش در ���  از �ن ا;راق آ��ز �ود 

. ، او �� -���ن ر��د �� �� #�ل �ود ، ھ�� در ا��د �% روز �وددره �8ود��ن

 ��ن ا��دوار �ودم "� �8ود��ن در دره ز�د,  �  "��د ، �ر,رم "��ده ��ده �رای �ن �ود ، "
 ��ده ا�ت، آن را �% ��ل "� �ن آ��ده ���ت ، #درت �ن در ار�+�ع آن �ود ، ��ت ��ط
�ود، :را "� او �  دا��ت "� ا���د ، ا�� ھ���طور "� در ز�د,  ا�����ت آن ، �ن #��ت ��2 

 �� �ده ا�ت، ھر �5/6رای �رد د�/ر در ز�&�ره -ردا�ت �  �ود، :وب �" ،�� از &�

� ��ش از �ش ��ل �  �وا�د ا��+�ده از �.  را ، �% #��ون ا�ت5/6ز�دا�  از&�

 ر<ت �د ���م 05/06�ن در  .5/6 و ز�ر �رح ز�ر2/3ا�� �� ���د و�ط >ر�� ی -��*� 
�ر���� ا�&�م �ده �رای ��و,را<  �ن در ز�د,  از ا�زوا ، ��0ور ، از �ر�ورد �� �ردم 
�وب ، �ردم �� آ��8 �ن �ر�ورد ، ���  از رھ�ری �ود ، �ردم �� ز���  "� �ن �  �وا�د 
� �وا�ت ��ق ، -س از آ��و�ون و ����"و و �� 0رف و&ود دارد � �در 0ور�  "

آ��8 "���  ھ���د "� ���8 ��ش �����ز رھ�ری آن .ا�����+رت ����ر ز��د �رای ا�ن ا<راد 
�% �(�ون �ن �ز�ز �ود و&ود دارد ، او*�ن زن �� :�*ش .��زی �� �ن ,+ت ھ�H :�ز، �ود�د

�ن، �ن و<�دار �ود ، ا�� -س از آن �ن <�ر "ردم "� ا����ه �ود ا�ن �ود "� او �� ����روط 
او �� �ن درک ��  "رد و �وا���ر . ��ل در ز�دان �ودداری "رد�10رای او*�ن ��ر از 

�0رف �ن ��ت �واد ��در، ا�� ���  د#�ق �� درک "� آن را "� راه ���دن �ود، ��روط 

64



او �� �ن :�8ر روز از .�ن �(د از �% در�وا�ت ا�ط� �د �ن ����� �ده �� #�>  د"�ر
آزادی ��روط �� �رط �� �ر ���ده �  �ود ، و آ��8 د��ور داد �� ، #�>  <��م "�ر,ردان 
� �ده �� آز�ون Mز، ��و�ل ,��رش ارا��طره آ���او �ط� :�8ر روز از  ��8� "��ده ��
 �;ر��*/ری �واد ��در، �(�����ور ، آ��8 ھ���� و �ن ھم د�ت "م ,ر<ت :�د ��ر ، ا�� ھ���

آ��8 �و&ودات "� ��8ر�ن ��ش �ود ��زی .او را �ورد ا��رام :را "� او �زاوار ا��رام �ن 
�  "رد�د ، ا�� آن ا�+�ق ا<��د ، آز�ون �� �واد ��در ، �� ��وان �=�ل ھرو�Mن ، ���ش ، 
�0رف ���ش �=�ت داده �د ، ا�� �ن �� �+B �ن ��زی ز���  "� �ن در�وا�ت �ن ,�ر ، 
� ��ل �� در�وا�ت ا��د2*�� د*�ل آن �ود �0رف "��دھ�واد ��در �� د"�ر � �� �" ��ن ھ�

 �� د*�ل آن را ��ت �ود ، �� در ��2ی �% ��ث . در�وا�ت "رده �ود  F �ن اردوی �� ،
 �� د���ل "�% �ود ، �رای ھ�� :�ز در آ�:� او �� �ن "�% "رده �ود ، �ن او را�� �داغ "

�وا��8ز���  "� �ن ا���س �ن �� �� ��ل �% ���د د"�ر  Tramal �واد ��در، �� ��م

 �و ��.�ود F اردوی �  Tramal  8م ، ا�ن و>(�ت ا�ن��ره �در در �را�ط روز��واد �
�ود �واد ��در در آز�ون ;ر��*/ری �واد ��در ��8م ، "� ز���  .ا�ر �  �وا�د ���ز �ود 

�" conjuguei 2 + 2  �، �(�  ;ر��*/ری �واد ��در از طر�ق د"�ر �ن -�ک ، او �
�ن "�% "رد ، ��د اد��ی �� ا�ن �وال ، ;ر��*/ری از �واد ��در �� ��وان 0ر<�ن در 
� �ده �ود �� داد,�ه �&د�د �ظر ، �ق �ن �ود �� �و�ل ، �ن ���� ��را�ر �0��م ,�ری ا�ت "
ھم ��د�ل �ده و �ن �رای �دا"=ر د"�ر �� ��وان �=�ل #�>  داد,�ه ��م ا���ل ا�ت، 
���2ر�ن �طK ا�ت "� �رای ز�دا���ن آزاد <ر���ده �  �ود، �� �8ره ��دی از ا��+�دھو�ط 

� <�ز��  #رار داد�د �% �/��8ن ز�دان �ود، #2/3�م � ، و&ود دارد ا�&�د �د �% ��رد ، ��
:ون �ن �  �وا��م �� ، او �� د���ل �8رت �زرگ ������س -ری در �% ���ط ز�دان 
� �ده ا�ت ا�ن را�ط� ، ا��رام �� ، �� ا��رام �  دا��ت "� او ��  ���� ����ود، ا��رام ، �

� �ظ�م ��زی "�د������م ;�*ب را در �ود �� د*�ل ���د ا&����  و&ود دارد ، ھ�� .�وا�د �
:�ز �� ���ن ا�ت ��واھ�د ، ر<�ه ، �0��م ,�ری ��+�وت �ود ، �ن ھ�� :�ز ، ھ�� :�ز در 

 ��ل ، �� ��وا��8رت �ن ,��رده 02/03#درت �ن �رای �� د�ت آوردن �ود از و�ط #�م 
 �ای در ���ن �/����8ن �ود و در ���ن ا��0ب ، �ود�د �/����8ن "� �ن ھم �  �وا��م �رای �
:�*ش "��دن و ���م �طK روا�  ، <�ز��  و ھر :�ز د�/ری ��� �  �وا��د از <�ر �  "�م 
� ��ل �� د���ل ا�+�ق � �� �� �  �وا�د در �و���ت ": �و&ود دارد ، :را "� �ن �  دا���م "

 ��ز ، �ر���� �ر �ظ�<ت ,زارش 5/6 و 2/3�  ا<�د ، �� ����������ت ا��داM  �رای و�ط #�م 
ا�ن �رم ا<زار ,+ت #�>  "� د"�ر .�ن -ردا��ن �� �و>وع ;ر��*/ری ��ھدا�� ا��وار �ود 

�� ���ش ، ا�� �ن �% �و&ود ا&����  ھ��م ،  Chamon ��8م �ود �&ز�� و ����ل
� &�(�ت ز�دان ��� �ھر,ز در ����ت در ز�&�ره ز�د,  �  "رد�د، �(�  �� ��ل �ن �
�ر�وط و ,+ت #�>  "� د"�ر�ن :�زی در ز��ن ;ذا �وردن ���ت ، ���8 ��&ر �� ھش ، 

-س از آن ��ط�  �ود ا,ر �ن �� ا<رادی "� �ورد�د و ز�د,  - MOS  در �% <>�ی
�ن �� .��دود ، از آن �(�ول �� ��8م ���ش �ود از آ�&��  "� �ن در ھوا �+س �� د���ل 

�(و�ق ا<��د �0��م ��روط ، �رای آن را در ز��ن "ر���س �ود ، و د"�ر #�>  �� ��رون 
� �ده ا�ت، �(ط��ت "ر���س ، ا�� او �� �ن ��ل و���طره آ��ز ��ر��� " ، ��رو�د دو ھ+�
دو ��ه �� �ن داد و��م ، آن �دت ز��ن طو�2  از ���ل �ود، :را "� &�ه ط��  از
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precariously  ن در ��ل ����ری از �ود ، ده ��ل� �ا�� ��ش از ر<ت و #رار .، :را "
داده �� �� �ن �� �و�  �� روز �رک <��ر، �� �ن :�8ر روز از �رو&  >(�ف طو�2  �دت 

� ��ت �ر �� �ن، آن را ���د ا��رام .، "� او �� �و<��ت ا�&�م �M�� %� وا�د�  �ر �ا�ن ا ��ا
����ر و د:�ر ���ل �  "��د ، ا�� �� زودی �� ��وان �ن وارد �د، -س از دو ��ه -س از او 
��ز*زل ط�ق آ��ر، �واھد �ود "�  "� �ن �  �واھم �� ز�د,  و آن ا�+�ق ا<��د و&ود 

�ن در,�ر در ���رزه "� در آن -�ر رو "�  �د در��ن �د ، ا�� او �وش ���س �� �% .دارد
<رد، �% <رد �� �% ر-ر�وار ��ر �ود، در ��ول ���� �د ، ��ظور از ا�ن �رر�  ا�ن ا�ت 
� �ذر �واھ  �رای آن را �� �ن� �� �� ���ده �  �ود، �ن <ر���دھ�و �% ���*"

entalasse را ���ده �ود .���ت، ���زی و&ود دارد �� ��ده ا�ت ���ده �  �ود، ر�Mس "
� :و-�ن آ*��� ، او را �� ��م ���(�ر ، در ا��دا او ��  �وا�ت �� ,وش -�ر :را "� او "
,+ت "� ��  �وا�د ، ��  �وا�د �% �و�  �وده ا�ت ، :را "� او �(  "رده �ود �� �ن �� 

�-س �  �وا�د ���� از -�ر و&ود دارد �را�ط و �ن ز�@ زد و �ن او را ���� .را:�#و 
 �� ��ر�ن ، �% ��زی ا�ت "� �  �وا�د �� �دت �� -���ن ر��د �ود ,+ت ، او �" �ھ�ی ����
�و�  �را�ط ���� ��  "�م �ن �� او ,+�� �ود، �� ��وان �=�ل، او �� ��وان �% �/��8ن 

�� ��� ��وان  " casdatrolas " >رب و ��م �ود ��ل ھ� ����ری از �د��ت و ����� ،
 Hدر ��ل ��>ر ����ری از ��ل را در ز�دان ا�ت ، ھ� �"  ���" ��=�ل، ��م داده �ده �

. :�ز ا�+�ق ا<��ده ا�ت �� �ن، �� �ن ، �� �8-�ر ، �� را از �ذاب و &و در ز��ن

�و,�ری از ����ت ����ر، �ن �  �وا�م :�8ر & ��رو در �% ز�د,  ��دی ، �ن �روع �
�رو&  ا��8م ����ری �� �و<��ت *ذت ��ر�د، و �� و&ود آ�د دو��ره و&ود دارد ، ��رس 

 روز #�در �� *ذت �ردن از ��روط �دن د�/ر، ��ه ورود 11، از د�ت ر<�� �ن 2007
� &�ی :�زھ�ی وا#(  � �آور���ن �% <رد �� �واد ��در، �(�  ا����ه �ود ، �� او �ن و ���
، او �� ��ر آ�د، �ن ��  �وا��ت ا�� آ��ب �واھد ��ر�م ا�ن ز��ن، در ��ل ��>ر ھ�دار 

. داده �ده ا�ت ، �ن �ودم را ��دود �� د<�ع و:�زھ��  و&ود دارد

ا�� �% ���ل ھر,ز �� ����8  �  آ�د ، �ن آن را از د�ت ر<�� ، آن را در �  آ�د �� ھ��ن 
د*�ل، آن �ر,زار �د "� آن را ��  �وا�د آ���ر "رده ا�د ، دو��رھر�/�، ا�+�ق ا<��ده ، ا�� ا�ن 

�ول .ز��ن و&ود دارد "� �ن دور ، �ن �  <�را #طB و �ود:  �د� ��ن �� ��م �% -�ر �
� �ن � ��ن را �� اط���ت �� د*�ل ا�ن -�ر ھم راه �ن از �ودن را دو�ت �دارد، و �ردی "
اط���ت �و,�د �ورده �ود ،�دن د�وا��، �% &�/&وی وا#(  ، او ��ز <��ر �=ل �ن *ذت 
�  �رد ، ��� �� �� ��*��م �ورده �و�ط �رادرزاده �ن، �ن ��  ھر :�زی، "� <�ط �  
�وا��م �� دا���ن ��م ا�&�م دھ�د، ا0رار دا�ت �رای �% روز ���م در و�ده "� ھ�H :�ز 
 ��ول �ن او را �� �را ا�&�م دھ�د، ��ر��� �� ز��ن ���� �دن ��ول �ود�د ، �� ��م آن �رد �
�وا��8د*�ل او ��0ت از :�زی راه ر<�ن او را �د�ده �ود ، او را ��ذ�ب "رد �ن �  دا���م 
 �� �و�و د�وا�� ھر,ز �ن در ا�ن و>(�ت دروغ ، ��  از �ردا�  "� ھ���� ا��رام :را ""

ا���0ب و آن را در .او �% ���رز وا#(  �ود ، ا���س ��م �ود را �� ������ر و رد �و�و 

� او" H��- ، ن��رده �ر روی ز�رد �د ���  �آ�د و   �ن �ول �� � desferi ز��ن ,�رد �

�ود، ا�� ,�رد د�دم ھ�H :�ز، ���8 :�زی "� د�دم �رد "�ھش ��<�� ا�ت ��  �وا�د �دون د�ده 
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�  ,و��د ھر :�زی ، ا�� ا��+رد��ش ر<�ن �ود ، ا�ن :�زی ا�ت "� �  و>(�ت �ن -�:�ده 
 �ا�ت، ا�� ��  -س از آن �ن �  دا���م "� #رار �ود دور �� �ن و&ود دارد �� �و�  �

ھر,ز ، و آ��8 �� �ن ، &8ت ، رھ�ری ���ل �� �ن  chibado ��طر �ن �ود ھر "� 
� ��طر �ن ھر,ز �+� �و اد�� �  "�د "� ز�دا���ن �ود�د �� اد��ی � ��&�زات ھ�ی �ود�دھ�

� ��وان �% ��وق �رای ا�ن ��ل �� ا���ل ���رزه د�ده �  .ھر آ�:� در آن �ود� ��ن ھ���
�د و ا�ن ز���  "� آ��8 �� �ن داد -�4 روز از �&�زات ، آ��8 را ا�&�م دھد در ��ول ، 
�&�زات ��% �ر �ود ، د<�ع �ودم و ,+ت "� <رد ����ر ا���س �ود و"�ھش ��<�� ا�ت و او 

� �ود را از آ�:� �ود وا#(� �ورد >رب و ��م #رار ,ر<�� ا�ت و ا�ن ا�+�ق �  : ,+ت���
 �آ�����س ��*  �� ��رج و&ود دارد "� . �ن *ذت �  �رد 2/3ا<�د در ز���  "� آن ��ر��� �

ا�� ا�ن ��ر آن را .:�زی "� �ن آ��ب ، ا�ت "�، �دون ا#دام ا�>��ط  در و�ط دا��� ���د
 �د"�ر ���و��� �  ,��ه �ود "� :  ���ده �د ، ,+ت2/3�&�ور �� اد�� ، ز���  "� �  ,��ھ  �

 �ھر ,و�� �&�وز را ا�&�م �داده �ود ، �� ا�ن را �� ���ب ��  ، �ن ا���س و>(�ت 0د�
د�ده ا�ت، ا�� �رای �0��م ,�ری ���ظرو �0��م ا����ل #طB �د �ن �رک �� را�ت 

� �8ره ��د �و�د، "� �ده 5/6 ���8 �  �وا�د از �ظر ����ر در ارز���  �ن 02/03� از &�
� �+(در ا�ن �ورد، �� ��رون �� 5/6ا�ت، �واھد �ود از �(8د در � ، B+� � آ�ده :ون #��ون �

� &�ی ر<�ن �� ا0رار آوردن 3 آ�ده ، ا�� ��ر��� 5/6ھر ��ل در � ، � ��ل در ز�دان ھز��
 ،�رای آن را �5/6% ��ل را �� "��ری �/ذار�م �0��م #�>  �� د"�ر ��ز�/ری #�ل از 

�&�زات ��رس داده �د ، در ��ه �� .�&�ور �� راه ر<�ن �دا#ل �ش ��ه 0�K آ��ز ا�ت
ھ��ن ��ل �رای در �ظر ,ر<�ن آزادی ��روط ���ده �د ، ھ�وز �0��م #طB ��ده ا�ت از 

� ز���  "� ز�د,  �ن �  �وا�د ��  -�:�ده �ر �ده ا�ت ، او ا�����ن �>طرب ، 2/3" ، 
ا�ن .;�/�ن، ا�� �  دا���م "� �ن در ��ل ��>ر 0رف ��ش ��ده ای از ا����د �ن �ود 

�ود "� آن ا�+�ق ا<��د ��ش از �% و>(�ت، ا�ن ��ر �� �% �/��8ن ، �  �وا�د �% و>(�ت 
 ، �ا�ت "� �  �وا�د ا,ر �� �رای ا�ن وا#(�ت ا�ت "� ,�رد �ن از��ن و ��ت ��0ت ر<�

���ت، acatei ��ظور �ود را desferi  ،ن �ود���8  �� �� ���� -��H در0ورت، او �
� ھ���ر -�و�ت و -�و�ت �ن �� �ن � Bر��  �ا�� �/��8ن د�/ر �� �ظر �  ر�د ، او ��

� ، د�/ر��� desferi  ����� را ����ر -��H ھ�H ، آ��8 ��ز �� �ر�ت �� ��ش �� �ن ��
��و#ف �د، <�ط�ز �ن �وا��� �د �رای ر<�ن �� ا��ق ا��ظ�ر از رو��ی ���L�د �� �ن �/�ه 
"��د ، �� در�وا�ت :� ا�+�#  ا<��ده ا�ت ، �ن �� آ��8 ,+�م "� ھ�H :�ز ا�+�ق ا<��ده ا�ت ، 
� آن را �� ��ل �� �ظم :ون �� ��وان �/��8ن ھ�وز از دھ�ن �و�ر�زی �د -�روی " �8��
� ��ده و �� و>(�ت �� ا�ن �ود "� :/و�� آن �ود،����� ����ت،�  دا���م ا�ن �ود "
 �� ,�رد �� ����0د<  و ا�ن :�زی ا�ت "� �ن �� آ��8 ,+�م ، �� �� ��ل ھ�H د*��  �رای ��
�و�  �� او ��0ت "رد ، ھ�:��ن �� آ��8 ,+ت "� او �� �� ��*�% ��0دف �ود و آن را �رای 

� �ود�+, �� �8م ���ت "� �ن ھ���".

آ��8 #رار داده �ن ا��ظ�ر ���� �رای ������ت، ��ش ا���ت �8ود��ن دره ����ده �  �ود، 
ا�� او ���ل �� ر<�ن �� ھ�راه -���ن ���� �ن "� وا#(� �% ��0دف �ود، .-ذ�رش ���س �/�ر�د

����را�ن .��  �وا��ت ا��راف �  "�د "� ا�ن ��ل ;�ر ارادی �ود ، �  از د�ت داده ا�د �ود
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 �� ��ل ، �� ��و ا�ن -���ن ���& �� ا�ن �(�� "� آ��8 �  �وا���د �� ��ن �� �� ��ل �� �ودم -��
� #رار ,ر<ت ، ا�� او ��ز ھر,ز �و�ت .�% �>�د ��ن �/����8ن و&ود دارد��/��8ن ��ر ��

 �� �ده ���ر"ت �/��8ن د�/ر �ود ، "� و&ود دارد ,ر<����� �" ، ���� ��� �� �ن وا#(� �"
�ده �ود �% -�ر "� در �+�ظت �ود، او �� �8داری ر<�� �ود ��ز �(�ول ا�ت ،�ودن �+�ظت 
د�4 ، ���د �و�ط ���وران ھ�راه ، در وا#B �ن �  دا�م "� او را د�دم آ�:� �ن ا�&�م داد ، 
� �ن ����� �ده ���ر"ت �� ��ر�م � �:را "� او ھ�� :�ز را ��ھد ، -س از آن او �ود "

� �ن در ز��ن �� داد,�ه ��ز� �.ھ�ی ا�>��ط  "

� ا��8م � ��ا�� در روز او در وزارت ��و�  ���ده �د ، �ن اط�ع داده �د "� او �رای ��
در ��ر ,�رد ��ت -�/رد #��و�  #رار �ده �ود ، ا�� "� آن روز �ن ھ�راه �ود ,�رد ز��ون ، 
��ر�O ا�ن �ن ���<ظت ، دو��  �ود "��8&�د در ز�&�ره ای، �% دوره در �ر���� ھ�ی د<�ر 

�>ور دا���د، �� ��ل �% �����ور �� ��م *��� ، �ن در ��ق �� آن ��وط "رد IT در "��ر
او �  .���وا��� و ا�ن ,�رد ، ز��ون ، ��ز او را دو�ت دا�ت و �رش آن را در ز��ن 

دا��ت "� �ن او را دو�ت دا�ت و او �� �ن را دو�ت دا�ت، -س از آن و&ود دارد آ;�ز 
�ده "راوات ، �و<ق �� "�ب �ن دو��  ، �  �وا��ت �د از �ن �� ��ظور �واھ�د ��0ت 
� :وب �� آن، �روع �� ��0ت �� �ن د�/ر، و او را �� ,وش داد��ظ�8رات �ن در وزارت �
��و� ، و او �و��� ھ�� :�ز �ن ,+�� �ود ، �/� دا��� -���ن ���� ا�ت "� آن را �% 
��0دف �ود، :ون �ن ھر,ز <�ر ا�ن �� �ن "�% ,�رد، "ردم �رای �ن �=ل �(د از آن 
�و#ف �و�����و �ود، ز�&�ره ای "� �% ز�دان ���رک �رای �% ز�دان ا����  �دا"=ر 

 � در ز�&�ره ا<���ح �د ، �� ا�ن ��ل �� دا��ن �رای ر��د,  ��2007ز��زی �د ، در ��ه �
� �ده �ود، ���� �� �0ر "��د �� �و�����و ر<ت، ز�&�ره ای -�:�ده �� �رور��ت ھ� ����
 �� �� طور �داوم از آ�&� "� ����� �&رم و &���ت ��ن �ر ، ��ز��ن ھ�ی &���  ، �� ھ���
�ول را � �در �% رژ�م ���/�را�� �ر ز�د,  �  "��د ، �(�  ز�دا���ن ا0ل ���م د����د �

 ر��د ، 2008ا�� �ن <�ط در ��ه �� ��ل .�رک �  �د <�ط �% -�ش داره �% روز 
ھ�:��ن �� ا�ن طرح در ز��ن �� �دت طو�2  در ��ول ���� ، ا�� �ن د�/ر �ردا�ت د����د 
در ��ل ��>ر �ردا�ت رژ�م ا�ن ا�ت "� ��ز ��  �ود ، ا�� �� د�/ر ���;ل ��ل ، �� 
<و���ل �ود ،ھ�د��ل و ��*ن �د���زی، �� �  �وا�د "������� و ھ�:��ن �را&(� ، ا�� ��<�� �د، 

�. در ھ��ن روز �� ھ�

�ن -��O و ر<ت و �ر,�ت �� د<�ع از -���ن ���� ھ��ن ا�ت، ا�� ز���  "� �ن از وان �� �ن 
را��د,  �� داد,�ه "ردم ، �ن �  ���م "� ��ر �/��8ن ، #ر���  �و�ط ,�رد ز��ون ھ�راه �ود 
و �� دور از �0ور "� �(&ب دو�ت دا���  دار�د ز���  "� �ن �روع �د���دن ��ر ,�رد 
� �ن د<�ع "رده �ود ز���  "� �ن داد���ن -ر��د و ا�ن ز���  " ���8دت ، ���دن -���ن ���

داد,�ه ھ�:��ن اد�� "رد "� آ��8 �����د .�ود "� �ن ا���س ,�رد ز��ون �ن "�% "رده �ود 
�ده ا�ت "� آن را وا#(� �% ��0دف �ود �� ، ا�� آ�:� در آن �� ���ز �ود ، و ھ�H �در"  

� �د و و"�ل �ن ��*  �ود ��ش .�رای �ر��س، ھ�H "س را ��  �وان ���وم "ردMن ��ر�
از �د ، �� ��وان ا��ظ�ر ���"�� در ا���ت ��2 �و�����و ز�دان �وده ا�ت ، �ن ����� �ده 

�، و&ود دارد  Alcoentre �����ز IP �% �رر�  ، �ن <�#د د#��� دو ��ه �� آزاد و �ن �

68



,ذ��� در ا�ن ز�&�ره �� ��ل ، �� ��*��ل و ��ل "� �د -س از :�د اد�� �  "�د "� �ن در 
ز�&�ره ا�&�م داده �ود ا�ت ز�&�ره ای از ����م ھ�ی ��ز ����ده �  �ود ���(�ره ز�دان 
ھ�ی �ن از د�ت ر<�� دو ��ه �ن را �� <ر���ده ��ز,��و&ود دارد ، �� ��رون ر<�ن �� �����ن 

.، �ن را �رک "رد

� ��وان اراده �ن �زرگ درز�&�ره ��ز ز�دان �ود ، :را "� آن را در ز��ن �ن �% ��ل و �

.��م �و�����و و ���;ل ����ر ا�ت "� �� ���د �% ����م ����ر ���� و&ود دارد

� �ر ، ��  �ن "� �&ر�� ,��رده در ا�ن ز�دان ���� دا��� و آن را -س از �����ل �رای ;
آن �ن در ھرو�Mن �و�����و "�ھش ��<�� �ود ، آن را ;�ر ���ن �رای ر<�ن و&ود دارد �ود 
:را "� دارو را ����ن �واد ;ذا�  �� ھر :�زی "� ��رج �و�ط ���ت ��زد�د �ود �% *�وان 
� �ن از ھ�� �د "� �رای �ن ا�+�ق ا<��ده � �� ��  وارد "��دا&�زه ���س <�ز��  ، ا�� ھ���"

. ,+ت �� ��ل �� �+B �رک �0رف ھرو�Mن

*** *** ����

�� و آ��8 --��% <�و�د 

�� و آ��8 "

و �(د از ھ�� �� �ردان ���8 �(�و*  ا�ت

�ن و �و

<�ط �دا �  دا�د

�و او از ��ب ,ر�� و ر��� ����ل ��رده& �� �ا�ن :�زی ا�ت "� �� را ا����ب "��د "

و �� طور "�  ���ت و �طوط �ر روی ���� ����ل از �% ��ت �� ��ت ���ه و �+�د و 
آ� 

�و "� �  دا�د "دام "دام ا�ت و :� "�  ا�ت "

��2 و -���ن

دور ��� ��  ���د ا�ن �% &�@ از "���ت -و��ر ����/ر��  N ' و در -���ن آن را ���8 دور
ا�ت

�� �+�@: ,وش دادن -�ر ، �رد ,+ت

ا�ن ا��ق را �رای ��� و&ود دارد در دا�ل

��ظور �ن ، �(�  ����  �و "��ن ، ����را�ن ا,ر ��� او�� �ر�B "و��ه ، ��ز، �وک �دھد،  "
�+�ری آن ؟��ظورم او -��ده �� آرا�  ، :ون �ن او را �� �و&� .آ��8 آن را دو��ره ا�&�م دھ�د
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ا�ن ���8 �+�وت �ود!�ن <�ط او را >ر�� �% ��ر -�� ا��ر�ن "و�  

�(�  ھز��� ر<��ر �وب �� ھ�H :�ز ا�&�م �  دھ�د ، �و,�د ... از �ظر ا�ت، ا�� وا#(� 

" ���� ؟

-���ن و از

ا�ن را ��  �وان "�% "رد <و�ز �% ��دار ز��دی از آن در �ورد و&ود دارد

�� ، �دون

و :� "�  را ا���ر آن :�زی ا�ت "� &�@ ھ�� :�ز در �ورد ؟

از راه

� ا�ت�E�� ا�ن �% روز -ر

 �"ردم" �ن ھ�� :�ز در ذھن �ن �رای �  �واھ�د از #��ت :�ی و �% ��

-�ر �رد �رده

�و�د© "-  را�ت > %��-

#ط(�ت

#ط(�ت �ن

���8و��� �ن �ور ��ر�&  � ���0ور و در �(رض در ���ل �O زدھورق #د��  ا��ظ�ر �
ر�@ �% -�و ,رم �� ��وان روح <را�وش �ده "� �وا��� ھ� و ���ل �ر�� �و*�د 
ا*��ر����� در �% ��<ظ� ��ت، �� در دا����  و و&ودی ، ����ر 0داداغ �ود��ن �ل 
� و ا"���ف �دون ,ر��&�8ن ��% "��ده ,رم، &و �ود "� �وپ رو از �ر��م ز��ن �ن ��
 �ھ��ن ���ت رول �� ,و�� �% ��ط� ��ط� در ز�ر �طK ا#���وس ، در دا�ل ��,�� �وزان �
&�/�ز "�وش و ��ت ��=�ر #رار دادن او#�ت <را;ت ��ره "��ده و ھ�H راه د�/ری �رای 
,+�ن آن ا�ت "���ت ، "���ت ,رم و �� ���  �رد ، ����د &�د ;م ا�/�ز وا#(� �رد، �� ا�د 
� ا��ظ�ر �رای -�دا ��رد �% رو�� ,رم از ��8ر و دره ، رود���� �دون ��ده ، ا��د ا���=

�و ا��ره �� ا�&�د آرا�  و ���ن �  دھد "� ���8 و �دون  eludes "ردن و ���ن دادن آ�:
 �� و �� �(�د*� ����ب �0ور ��ث ���م �و>وع داغ داغ ، ��  �وزان 0دای ,���ر"�0�>
� ,ر �دون در ��ل *Eو ��و*د �ل و �ار�(�ش �0د*�+رھ�@ ا�ت "� ��وه آن و "م و ��ش ��
<0ل او>�ع در ��ل ��>ر ا,ز��������*��م ��و#ف �د، ��ت ��=�ر �وارض از "���ت 

�را#�ت ����ر �� �را#�ت ا�ت "� ��2 �ردن �وء : ا�ت "� ا����ل ����وا�  ��وت ، ,+ت
���م ����ت ا�ن ا�ت "� ����ت .ظن از ��,+�� ا���� طور �و=ر &8ت و �و��ن ����ل �  �ود

��ن <�ر و راه ��ل �� طر�ق ر<��رھ�ی "� �و*�د �ر<�دھ� و ���ور را��ده �ود را -�دا "��د، و 
� �  �(�  ا�� �� در��  ,+ت و&ود دارد، ا�� آن را ;�ر #��ل ����م �� �وھم "�� ������د "
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 �: ���ور ھ�8+رم دارای �% #��ون ا���  �� �د���  ��*ص �� ����ب �رای ر�د و �دا��د "
���د �% و>(�ت ا�ت "� <�#د ھر ,و�� �س �و>���ت �ود ، :�م ا�داز و �� �س �ود ، �� 
;�*�� �  ,و��د "� �� <�ر ��  "�م و �����د :� :�زی دا�ش ا�ت و ��د,�ری ازو ����� ھ�ی 
د�/ری از ����ن �� ����� و �� در #�*ب ��وه �ر ا��&� ا�ن ا�ت ��و�� ای از ���ور�ت ھر 
� در آن ��  ����ت در ��ل ��>ر �� ��وان �% وا�د ����� B#س ا��زا�  از <رم �ود وا�
� و �=ل ھ���� �� ���ھ���� �� او �را�ر ���ن ���� �ا�� ط��(ت -را"�ده ���د از &�8ن ا�ت "
ا�ت �% -س ز���� ��ل و از د�ت ر<�� در ��/��/  �ود او و&ود دارد، در ا��&� �% 
���0ت از طر�ق �ودن و ا���س ,ر,ر<�/  "� از ھ��ن دا�ل آ�ده ���ن ا�ت ����د �% 
���ش از ��ل #�ب �/�ه �� ��وان �����م �� ��وان ا���(��ر ، �� د*�ل ���8  �ط�ق "� �ر 
روی ھر ا����د �� �را�دازی از ���ل از �% وا#(�ت ��ده ا�ت "� ��رون آ�د �� طور ط��(  

�  اھ��ت ، ا�&�م �ده �و�ط آ��ده "� ھ�� :�ز �رای ���ز  incisiveness �وخ ط�(  و
 ���"ردن، و وا#(��/ذ��� ��ت ���ودآ,�ھو �� �د ز��دی در �دت آن ا���ل �&ر�� از �% "
� #ط(����,�8ن Mارا �� ھ���� �0ور �% �0و�ر ��روک در ا��&� ا�ت *�ظ� ای "� �و&"
 �� �ن �وان �و��ن ، #�در �ط�ق ا�ت �� ��وان �����م �� ��� ا�ن ��� ��  -�و�دد آ,�ھ��
��وان رو�ن �����طوط ا<ق &��  "� �ور��د -���ن �  رود و -��8ن �2� �واب و دا�ت 
 ��ود را �ورد >رب و ��م ، ا�� ھر,ز �رای و&ود دارد �� دو��ره ��و*د �  �ود و �
��وان رو�ن آن را �� ��وان ���8 �ود �� �رض -وزش، �ور��د رو�ن �� و �&ر�� -ر 
ا�رژی -س ا,ر �+ظ �واھد "رد�&�و�� در ��ل �ر"ت "� در آن ���م &ز��Mت �� �دا#ل 
�����ت در ��وت �0ر �ود را ،رو�ن ���  ��ر�%، �رح داده �ده ���8 �� ا�+�ق �  ا<�د 
� �� �(�� و �/8داری �  ���  ���ت، ا�� �� "�ھش ھر ;ر�زه ��ط� ، �/ر ��و �+ظ ھر "

� �ن �ود ����� �ده ا�ت و �+ظ ��ون �� ��وان آ��ل ، ھ����  invades'mا���� �ن�
 �در &�8ن دا����  "� در آن �  ا���د ��ل ��>ر، �دون ھر "�  �و&� "��د ا�ن &��وس �
�ن ���د �ن از �د ���  ، وا#(�ت ھ�ی ��ن از ���8 ,ر���و�ورھ�ی "� ا�&�م ا�ن �+ر ����ر 
د�وا�� و �� ��ق �و�ل ، ��� ���ن ا�ت ھر,ز دا�ل �ود را �� طوری ��ر�% را �����د �� 
�رو&  �0و�ر و-���ن رو�ن، ا��ظ�ر <�ط �رای -���ن آ�:� �� و ا�/�زھ�� و �% ��روی 

� ��وان :�زی #��ل ا����د ، �  دا�م ��ت  fascináveis :�زی ���ن ھل �� ��وان�
� ا�ت ، ا�� ��ز,�ت �� <رم وب ، ����ر ���� �ا�ت و ھر,ز ��و&� �د "� وب ا�ت "
د�وار �ود و �� ��وان �% ��د=� در دا���ن ، �% ��ت ���ق و&ود دارد"� او در ��ل ھ�ی 
� ، �+رت ز���� ا�� ھر,ز �  �+�وت ���ت �� "�  �� ذھن �ود را و �� ھر �+ر ، ��" �او*�
در �% روش ھو���د ھر "س "� �� ھ�� &�B �� ,+ت ، �  آ�د و �ردم �را�ر ��+�وت �ر و 
� ���0ت ا0�  آن ، در وا#B د�ت ����ده ھر ��ل و ��ش ا�ت "� ���ن دھ�ده �،�����
�% �+ر از د�ت داده در <>�ی �روف ھ�ر ا�&�د <>�ی �واھد �رگ از ھر ��ط� -���ن 
�ود ، ��ط� اوج ھر,ز -���ن �ود ، از &�ن �رای و&ود دارد�� ھر,ز ا�+�ق �  ا<�د ا�+�#  �  
 �� ای "��� �� اط�ع ھ�/��  "� �� �  ��ر�د و ھ�H و#ت ��  دا��د آن "� �"  ���" �ا<�د �
 �� و �زو�ر �� ��وان رو��ه ا�ت "�� ��ل ھ�H -���ن ا�� ��ده و ����را�� "�  روی ��� ��
�  �واھد �رای �Eذ�� از,ر��/  ز��دی از ��د,�ری �ود ، و ھ���� �  �واھم �� دا���ن 
����ر در ،�-س ا�ن ���B طول ��ر ، ھ�H و#ت ��  دا��د :� ا�+�#  �  ا<�د ، و ھر :�د 
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��ر�O و ز��ن آ�ر�ن "وھ�ورد �+ظ �د و ا���ن "وه �ود ��ل ���ن "رد، و ��دود�ت ���8 
آ;�ز �% �0ره �/رش &وا��ن، اھ��ت ����ری ���ت �� ھر ار�+�ع و ھ�/��  "� �� ر<�و 
�� �  ����م "� :�در �� در ��ل ��>ر در �ر�ده �دن ���8 �  دا�م "�  ����ر �� د�ت آورد 
و ھر,ز �واھ�د �� از د�ت دادن و ھ�� �� �  �وا��م �� ھر ��ط� در ھر ز��ن د�/ری 
-رواز ��وط ز�را آ��8 ��د �/�ر�د �� -رواز و ھ�� :�ز را �0ور "��د، ا�� ھ�� #ط(�ت 

آب ���ق �� ��ق ھ�رھ�ی <ر�ب ا��ره �� �% �و>وع �ط�Mن ."���ت ، ا�ده ھ�،و ا<��ر 
���ت ھوا در�� و �� �ظر �  ر�د "� ا,ر �و�ط ا�رژی ��ر و &�دو از ���  و

embebecido ا������  و ternurento  �"�  ����ر��وه �ر آ�دن از �% *�ظ
�  �رد�د و ھر,ز �� ��طر ���ت ��-ذ�ر-�روزی او ھ���� ���ت او �ود و �� ��وان �ر 
آ�و��� <�ط �� �% ��ز�ده �% ��رد �ر "� در آن ھ�H :�ز �  ,و�د و ا���س ط(م و �زه 
 �� -�روزی ، �رای آن "�<  ا�ت �رای ��د,�ری و ��د,�ری �� ���م ا�ت "� �"�و�  از او "

.�� را رد ز�د,  �  "��د

دوم #ط(�ت

� ھ� �8م ���Mدن در <�ز �را��-وش ���ز "ردن ، �% �طل �� �% راه -��2� ، ;رق در <�0
#طره �  ا<�د و  -ھ�ی  -در ط��� ، ��@ �ر�ر �ر�B، د�وار �� ھم در :�8ر ، �% #طره 

���ق، "�  ، "�  �� &��ش در آورد�ط��� �ور "م ، در���ده ، �% ��دود �طK �% �(�ع 

، �از �ور �� ا=ر ��� reflecti- از ���� ای :8ره ، �/�ھ  �� ����  ، ��  ;وا0  ، 
�راب ، در ��ل ظ8ور ���ور "� �ن از �+/  ، د�وا�� �&�ت داد ،<رار و ��ن ���ره ھ� و 
-ر�/�ه ��*  از <>��ت از �ظر �/رش ، از د�ت ر<�� در -ری از درد و ر�4 و ���د، #�ل 
 �از �رس ، و �-س ���وش -���و در ���ر &�ده �/س ��ر -���و در ط��� و �-س د�ت زدن �
0دای اول ،�0و�ر او*�ن 0دای ���ق ا"و -و:  از��� ��*� در آب ، در ���8ت -ر�دن 

"��ده ، در  desvaneceste &��ش �و ���د و ���م ا�ت "� ��+س و �رای �% �وھم

�رای �% *�ظ� ��+�وت �ود ،���B و ��% �و��ن �دون �داد  profundez ا#���و�  از
ر�@، �ود �% ��ز�/ر در ����ش ��ط� اوج �ز�8د�� ای ا�ت "� ���ث �  �ود �ن 
�و���ل ، *��س �واب در ر���واب ، ��ت ر��ت ھ�ی ,�زدار و ����ف، آن را �% 
�0و�ر �دون ���ظر ، ھ�� :�ز ا�����ق ، ���Eر �ودادراک ، و ���Eر ��8ود �ود ، �دون 
ا�% ، �دون �ط ، ھ�H #��ون �دون :�زی ,م �ده ھ�� در ھ��، �% دا���ن ا�ت "� ر�د 
 ������د ظ�ھر ��  �ود ، �� ���  �  ,و�د و �وظف ، ����ت ، ز�&�ر و #+ل در ھ�
� ، �% ھدف ا�ت و �� ��وان �% <�ش �دون دا��� �/+ت زده ، ��, �طر<��ر"��ن �:
"راوات ,رھ�و��� �ده ر���� ، �  ا����ری ،�و��ن ��ری ، ھر,ز ���وش، ھ�� او را د�دم 
�  �وا��م و "� ھ���� �  �وا��م �� ، و در -س ز���� را ����ز �% �و&ود ، �رش و 
�ورد ر�ش ��ن، �% ���ل ، �و، �% �� ��وه �% از ھر 0ورت، *�س ھر �% از 
W*�� �8ن,�� �ور����/  ,��ه �ود ، �  ز���  �ود را �� روز و ���8 و ���8 �% -�ر:
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-س از آن در �ن و ���� ، اره ز��ن ,��رش و ز�د,  �  "رد�د، از ز���  "� ز��ن 
��ر&� ، ���م ;رور و ا<���ر �  در��د و <رود �� -���ن از &�8ن ��ھد �% آھ�@ ��ده، 
آن را در ر>��ت از >ر�� ��,��8  ، �% :�م ا�داز، ھ�� �� ز�د,  �  "��د وا#(�ت ��  
از د�/ری :�زی ا�ط�ر #��  ا�+�ق �  ا<�د و �و<ق ا�-��م را آزاد و ��دار �� ا���س �ود و 
� <�ز ، ����را���� در آن �� " ��� ای از �% ;زل ھر,ز "��ل از#�<�� &دا، <رار �% &����
��واھد ��رون �رو�د و در آن �� �دون وارد "ردن ، در �ط �� ��-د�د �دن �ر�وز -ودر در 
��ک �% ��ط� وا#(  در ���م �وھم ���ل �ود و �-س ��+&ر �دن ���ره د���*� دار ، و ا�ن 
���ره ز�د,  �  "��د ھ���� �ز�رف �� -��/�ه <��� ���وک �وار �ده �ود و �8طرح "�د 
��ط �� -س از آن &ذب ���دن �% 0دا ، و <ر��د زدن از ���� ,رگ ��ر�O ا�ت ، ��ر�ب 
"��ل در �% ����  ���ره �و�% �� �&�ب و ;ر�ب �و&ود �ود :� ,+ت �ده �ود و �روع 
� ھ� �ر روی �رو�د��*  �% #طره از �% ,�م ، �-س �رده <�زی ا�و����% و ���8 �� -���ن -�
� �ظر ��  ر�د �� ھ�� :�ز از ��ن � �" ��% -� �ر روی رود����، -��رھ�� و �رد �ود ، ھ�

ھ�� &��8  ا�ت �� ��وان آن ا�ت، -س از آن <�ط �% ز��ن ، دھ�ن ��ز .�  رود و ��-د�د 
� ��,�8ن �و�� �  �و�� و ����ل ، ��ش از �/�ه �ود را ھ�/��  "� در �+ر � ��ده *ذت ���
از #��ق �ود را �/� دار و �� وا#B �% :�زی "� ����Eر وا#(  ا�ت، ا���دس �  ز�م ، ���  

ا���س داغ و �/س و ����ر -�و�ون ، #�ب او ��@ در �ر"� ز�د,   petiz �ود را
&دا,��� -ر�ره ھ���� ��/ر &�ون ��س ������ت ��ل را �� ��ط� ای "� �ودھ�� ا�&�د �ده 
 �و �% �و�� �ل در ��ل ا��ظ�ر �رای �/� دار�د، �� �% ��روی ���8 �� ا����د را�O ، ھ���
�ب او ,ره �ورده ا�ت و&ود دا��� ���د، ����ل �� -�پ و �% &ر��ن �0ور در ��ل # ��
��>ر در &(�� :�8ر د�وار �ود و�% �/�ه از �% ر��� �دون د*�ل ا��ظ�ر �رای رو�ن 
"ردن ��روی ا�ت "� ��  �ر��د ، �� �ر�ده و �� از د�ت �  دھد ، ا�ت ��ل �� ا�&�د و 
�ق و � �در�� ��8م �� �% #�م �و �� ر�@ ���م ا*+��ی �� ھر ر�@ ، ھ&� و#درت ، ��&ر �
� در ��@ )��وی �رای ر<�ن و ر<�ن و �� �ود��ن ا&�زه ر<�ن ، �� و�ژه �رای ���ت �% #
��ت آ���ر و رود���� در ز�&�ره را ھ�� :�ز در ����ل ، ��2 :�زی در ذھن، ����ر ��+�وت 
از �را�ر و دا���ن ��ده از �+ر �� ��ل، 0دای ��8رت ا�ت "� د�ده ��  �ود ا�� ,��رش 
� �رد��ن ھ�وز -�ت در -�ش از ,�م و�(�ق راه �  ر<ت و ��  ���د و �-س 0(ود د�/ری -
� �ر"ت ��� و ھوا �����د �0ور -���و "�8�ت :پ � �����8 �% ��ش �رای 0(ود ھر �ر�
  �� ��ر روی "ف ���د ���8 �% "��د �� ��ل ، و آن را �ر�م و �� ��8م �ود "� ا���ن �
ھ���� ��ور ز�د,  را <�ش "��د و <�ط �% *�ظ� از :�م ا�داز داغ �(طر در در��ش در�� 
 �را �����د ��� �� ��ق در ��ر&� �ن،���ور �ن �وده ا�ت #��ق �ن ;رق �دن در -�ر:
� -�ک -���و �0ب �ده �ر روی �% ا��ق ����ن "� در آن ھ�H "س �  �وا�ت �� و " ����
�ن <�ط و&ود دارد �  �وا��م �-س وارد درب از ھ�� :�ز ��رج �ده �ود و ھر,ز �0ور 
 ��ب و زن و �وھر �ود، آن را -�-�ژ و �-س آ�+�# ����(��ق ، ��ل �ود�� ��� را در �% �
 �، "��ر ���وس و در ��ب ,ذاری از #��ون در ��ل ��>ر 0ورت &�@ �رای 0�K ھ�
:�ز �� ھم �� ا���س ھ�ی ����ف ��  از �رو �ود و ,��رش آ�:� ��د�ل �ده و-س از آواز 
-ر�دھو د*�و���8 <�ط ا�روز �و���  �ود را در ا�(�ر آ�و��� ، ھ�� �دون ھ��ھ�@ "�ر 
�ود را و -���ن دادن �� �رس ��ور ��  ط��� ��دی �ده ا�د و در ���8ت ا�ن �+ر ���م راه را 
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 �� �/8دا����� �#طره ���ق �ر روی ��ف �ود در ��ل ��>ر ، -�&ره �ر ��  ,ردا�د���
 ��ده و �رد، در ��ر��  از �% ���وا#B، ھر,ز ا�+�ق ا<��ده ا�ت ا�� ,زارش و #رار ا�ت �
ا��راع ا�ت �0ور �ود "� ظ8ور ���8 ��رون ر���ن �ود "� آب ���8 �0د*  از �و�� �ود 
 �را ��ل ���8 �� ��� �ود و ��زی ��ش -���و �ود�% طرح �� *�س ��� �و&� دا��� ����د "
� ا���0ب ���ت � �� ���ت �ود�و��ن #وی ا�ت "E�� ا���س د�ت آوردن �رای ا��ره ���
در ��ل ��>ر ا���س �% "راوات در �ل �ب ���ره �+ر در آ��ده "� ��  �واھد آ�د ، 
��+�وت از ,ذ��� و ��*�ود از "ود��، آن را <�ط �% دا���ن ا�ت "� ھ�� ��ر�ب و -���ن 
آ�:� از -�و�ون �� ���8 ار��ل ��ق �% #�ب ��ن دو د�وار ;�ر ���ن �� -رش ، "� در آن 
در �ورد ھ�H :�ز دور دردا�ره ��ز، �% �ر�B ��ت :پ �ود�% ���ط�ل ا�ت "� �+ت 
,ره ، *رزش "ردن ,رد و ;��ر و د�دن -���و ���8 �ر�م �ود را و ا��ق ��ر�% از �% 
�0و�ر ��س، <��م، ��0و�ر "و:% در ���� #ط(�ت را *�س �  ����م "� ��(�س �و در 
� در آن ھ�� :�ز-�و�د :ون �ن �  �واھ�د ، ��(�س �ده در �0و�ر �ن، ��� " ��% #ط(

�� ����8  #�ب آ���.

���رک

ا�ن �� .:/و�� از ا�ن درد "� ;رق و ��ز درد و ر�4 از �% درد��ک و ���8 در��<ت "��د
ا�دازه "�<  �رای �% �/�ه �دون "���ر �ود ، �ورد ��ث و ھر #طره ا�% "�ف �% #�ب 
�2� ا�ت و -س از آن ��ر�ب ���  درا�وھ�ی <(�  �ن د�وا�� و �H د�ت و ز�&�ر �ن  ��2
� روح ����ر و ,رد و ;��ر ��ره ���وم �ود "� ����ب �����د �و�ط � �در اطراف >ر�
�واس و ���ر ����ری از *��ظ &��  در ھ�� &� از ا�ن روح ر��� ��/��/  آ�+�� در �% 
-�H و �م دا�ت، �ود ��� �و�ط �  �+�و�  ���Eرق در ��ل ��>ر از �% روز د�/ر 
"��ده ���و�د ، ���ت ھ�ی ز�&�ره ای "� �ن �� آزاد ��0ل �  �وددر ��ل ��>ر ��ر��� 

.<وری ، ھ�� ا��ظ�ر��=�ل ز�د,  ، *�ظ�ت رو����  ����ل �  �ود

�وزا�دن ��(ل ، fulminará  وزا�د�  � �" ��، در ا��&� �ب و ��ب �ودن و :راغ �(
 �" ��رای ��� #�ب >(�ف �ن، ا�ب �ل در ��ل ا��ظ�ر �رای اھ�  *ذت �ردن از ���م آ�:
�ن ا���س �  "�م، :را "� ��� ا���س �  "��د �=ل ��� ا���س ، در ا�ن ز��ن �  

� ھر ز�د,  را �� ز�د,  �  �ود���� �� ���طB �� ,ذ��� اطراف و "����8� .

�ر�ن "و�  �را�م �� در ��ر و &�دو ا�ت "� <�ط �/�ه ��� و :8ره ��در �ود را ، 
ا���س ,ر�� را �����د و �����ت ���م ���  <�ط ���ز ���8 �� �ن ا<زا�ش �� ز�د,  �  "��د 
و ھ���� �رای د�دن ��� �% &��ش �وزان از *ب �رد�+س ا��ره ،��دی �+�ف �� ��وان 

-IT �% �(��ی آ;وش در ��ل ا��ظ�ر �رای ز�د,  �ود  ��% ا���د�� #وی �� �0وص �

�  petiz �و�  �� ��� �  �واھ�د، آرزوی �  �ود �� �� ��وان �%���" ��% ر��
�و���ل ، -رورش و ��و�ت دو��  �&�ب از ��ق ا�����ث �  �ود #�ب �ن >رب و ��م 

. �ر�ت �ود را

� ��ق ����ر ا��دوار�م � �-در-در ا�ت *�ظ� ای ��ر و &�دو از ��د,�ری ����ر از ھ���
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� ��ق <رز�د �زر,�ر <�ط ��ق ��در �� <رز�د -در ھ���� �و&� و ھو���د ;ول -��ر و "
-�ر -�ر �ن �� ا���س ��دی �ن ��+&ر ا�ت ،ا�����ت ، ���ت ، ��ق و ���ت ، ��رو�  
ا�ت "� �� ا��ره �رای ��دی ا�دی، اراده از ���ت ، �� ا��راک ,ذاری ، آ�وزش درس و 
:ون از ھر دو -ر از ��دی �� آن "� �� آرزوی �� ��,رد �رای ھ���� &وان در -در ��زه 

آ�� ��ظور ��� را �� ��� را دو�ت دارم، �ن �� ��� ا���س ، �� ��وان ھر *�ظ� ."�ر ا�ت

� در . fascinas ا>طراب �% �وال و <�ط "�  :ون �نM�� % �0و�ر� ��رو����  �

آ�د .، ا�� ��� ھ���� ز��� �ر�ن ا�ت �رای �ن ھ����  cabemos �% #�ب "� در آن دو
دور از ط�وع آ<��ب ��ده �رای ���8 <�ر �  "�م ��� را -ر "��د �=ل �ن ;�  ��زی ، ��� 
�����ت وا#(  د�وا�� ھ���د

ا�%

Hل �% #طره ا�% را در 0ورت �ود را �دون ھ��� ��ر  chorares �% روز او �
وار�ز

� �دت �  �وا��م �� در و�ط در�� ��دار از �واب ا�ت "� ��ل ,ذ��� ��م � �رو��ی ��ر&

،sleepwalker  ش ا�ن ر#م از��در ھوای ,رگ و  ����ل ��ف ، �% �ب از روح "
� و ��دار ��ر��  �وھم ��*ص و ��م، -س ا�دی �رو �����د :� :�زی آن �واب ��� ����

از �واب ��دار و ��ور در ا�طوره از ھ���� رو��ی ر��دن ��  -���ق �% روز و&ود دارد 

... و ر��دن �� <�ط #ط(� د�/ری ، 2زم ا�ت �% �ط �  ���8ت �� �ط ��ره �ود را

&+ت

�رای ��ش ���د ��  numbs �  �وا��م �% �و�� �% �واب ���*�ت آ��ز "� �� و آرزو
���وام �دو�م ��ر�ن در ��� و �� ��� �  ,و��د "���ت �وب و ��زه "ردن >رب و ��م �% 
*رزش از #�ب ��� <�ر �  "�م ��� ��@، در ھم ���ده و ھر,ز -ذ�ر��ن در ��ل ��>ر در 

�ب ���# ��% �+س ھوای �� ���  و �+�<�ت ھر,ز ��ظم ر�pumps'm �� 4 رگ ھ� "

beating'm ��� د آب ��ران و ��@ در����ر � sand'm  �� دا&  �� �"  �� ،

��� �دون �و ھ����=��ت در ا��&� �ن ��م در &��&وی &�ب �ود�وت  savoring آ���  و
�2� -ذ�ری ا��ظ�ر �� "راوات و �% "راوات "� ھر,ز ��=���زی ھ��م :را "� ��� "+ش 

.&+ت �ن �=ل ��ق دا��� ���د

طول ��ر

در ا�دی �/� دا��ن آن -���ن �  رود و&ود دارد و -س از آن ھ�H راھ  و&ود دارد "� آن 
را ���رزه �� ، در اطراف آن و �� د����ری آن �رور #ل #ل ���*ف ذھن ا�&�د، ���ل ا�ت و 
��ط� اوج در �% ��ط� ا���0ب و �� <�ط ر�@ رد���  ��و<��  ��ز�ن و ز�د,  :�@ 
 �زدن �� �ن �� ز�د,  �  "��د و ��و<� ، در ا��&� ��ره ��� ھ���� �  �وا��م �� ا�ن ���
ا��ره �ده ا�ت ، ز�د,  �  "�د �� �دت
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��ق

��/ر �� �ر�ت �  ���د ��ل �� �ر�ده آن ر<�ن و �و<�ده در ��@ در�� �ور و ا�دود ��ق و 
�2� �  ا���د ���ن ��2

 ��ر�� "� وارد ��� 0�K آ��ز و ��0� �ن -�دا "ردم �ودم در,�ر �� ���B آب ,ر<�ن �
�0و�ب ;ر��� ھ�H :�ز طرف د�/ر د�وار ا�ت <�ط ھر,ز #دم ھ��ن آج و -�ش ���ث �  
 ��ود #�ب �ود را ��زی �و���  ا�ت "� �وا���ر �� ��� ��د، در�� و ز��ن را �� �+B �ود �

.ا�دازه "�<  �رای دو�ت دا��ن

د�وار

ا,ر آن را �� ا�+�ق �  ا<�د "� >ر��ت ��  دا��د �رد �ود ، ���-��  �رد ��ر�ب ذھن ، و 
� <روش �  ر�د روح ، ��ح ��*ص �دون راه ا�����ت ، ,ره �ورده ا�ت �� �دن ا�ت �
� ,ر<��ر اوھ�م و ���2ت �واھد �د و در ��ل آ�دن ھر,ز ، :را "� روح �� ا��د ��  "�د ،"

superioriza  %� (رض�در  ���#�8�� از آن ا�ت "� ��*ص -س از آن "� �ر&��
� �/8دا��� �ده "� �� ا����د و �وھم از ر�د و �رق �ظ�����  ��� �� �(��ی ���� ، �دا�ره ���
���ود و ھ�� :�ز ��و#ف �  �ود ز���  "� رو����  از ا=ر ا�� ا�ن ����ری از روح ا�ن 
 �" ����زھ�ی �دن وآ,�ھ��� �� <رو �� ورط� �ودن و 2وی �ود را ، و �� ��وان �% >���
 ��ت ا�ت "+; �ا���*��ق و �و و ����ری از روح ��#  �  ���د �% �و�ور درد و :/و�
� روح ، روح ، �دن را در ز�د,  "� در آن ��ا=ر و ��=�ر �ر "� ��ر دور و -��ده روی ا��&
ھ�� :�ز �وا�ل �  =���  و �� :ون �دن ��  �وا�د ���ل �� ز�م �ن و �� ����ری ھ�ی 
����ری و �-س ا�ن روح �ود و �ود�واھ  �� اراده �� ا�� ا���ل آ�ده ,روه ��د�روح و در 
ا�ن اوج ا���ل <�ر در روح �راب و ���ت و ��ز "ردن ��*ص، ��ت #وی �� ��وان �% 

.د�وار #�در �� -رش

<�ر "ردن

���B ر���� ���ل، ���� �Eزی از ��+�/  �% &�ون ;وط� ور و ���ق آن را -������  
� و �+وذ آ,�ھ��� ���ودآ,�ه از �دو����� از طر�ق -ر�وھ�ی ھ��ھ�/  و��ر و &�دو �دن ��
&�8ن ظ�ھر ���ن ز�د,  ز����  از �% �+س ��*ص �  �ود و�  ���8ت �رز #��ل ���ھده 
 ���ن "���ت �  �ود و ,��رش �  ���د، ا���س و ��ل �دون <�ر ا�0ح ��ت �ود را �

. �ودن ، �+�ر و ا#دام �� ���Eر superiorize <�ر �  "�م و �0ور �� "�ون <�ر

دو�� 

,رگ و ��ش در ھ�/�م ;روب د�دن ھ�� ا�+�ق �  ا<�د در -��ھ/�ه �� دور از د��ن ���*  ، 
��رد �% آ�ش �س �� آرا�ش ��طر ��ور ، ��د�ل آرا�ش ، �ب �د در ��ل ��وط، و �ن 
�روع �� ا���س �  "��د "� *�س ا�ت "� ا���س -و�ت �رم �واھد �دو دو��  ��*ص 
ا�رژی �� ��دود #وی �ر �ر"ت از ���ت از ھر �ور و �� ��ق و ھر �2� <�ط *�س �% 
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ا�/�ت ��ت و <�ط �0ور "��د آ�:� در آن ����د ا���س و 0رف ز�&�ره ای از ���م 

.ا�رژی ا�ت

����ر �دا��د

ا�� �����  affronted ��ره �دن و �&ذوب �� آب ر���� ، ا�+�#� در وا#B ;م ا�/�ز و ��
در ��*ت آ��ده ��ش ، �دون �دا#ل �س ��/ر :رخ ������*��م ، "ل �8ر���ن، ���  ,�4 و �� 
 �ا����ه ��  دا�م ا,ر آن �0��م ,ر<�� �د ا�� ھ�� را �س �  "�د درز���  "� *ذت ��ده �
 �ار��ل ��� در�وا�ت �ورد ���ز ���ت "� آن ا�+�ق �  ا<�د ��#  ���ده ا�ت ��-د�د و ھ�
:�ز ا���س و د�دم ، ا�� <�ط �/�ه "��د، �وا�دن و �و��ن �+��ر ، &ذب آ�وزش ��ل و ��ل 

 در��ھ�7و آ�وزش ، ��,�8ن �+س �� ��د ر�د �  "�د،و -س از آن ��-د�د ، -رواز 

poisando  دو�ت و ��(�د ��/ر <رو �رد، ���ق �ر �د ,+ت ، ھر دو�ت دو���ن "
�+��% ا�� #��ل رو�ت ���ت �% ھ�دار ، �% <�ر از ا��(داد ا�ت "� ا&را �  �ود ، ا&را 
�  �ود �/س �ود و �0ور و&ود دارد "� ������ ھ���� ��ھد آن ھ���م، دو��ره ��و*د�% 
روز در ھر �% ���8 <�ر �  "�د ، ز�را در ��ل ��>ر ا�روز ، در ��ل ��>ر �� آ��ده و 
�و��ن ��ت از �8ره ,�ری از �% ,رم ��ده و ���2ر از ھ�� ا�&�د و �0ور و دو��ره و 
 ���ز,�ت از �و ��ق را �� ��ل ا�ت "� �و�ط آن ھر,زآن را �رک "رده �ود، ا�� ھ�/��  "
و&ود دارد ، در ��ل ��>ر در ��*  "� ���ت �ر&��� ��>ر ����ق �� �و#B و ��ھد ، در 
��ل �رو�س و �% �س ���0ر �� <رد از *ذت ا�ت "� ھ�راه �� �ذاب و ��ره �� �ر��ل �� 
-� ا<��ده �/�ه "��د، و �����8 اوا�ل و ��داری و ��ر��  و �ب �ور ��ر و &�دو و ���  �د 
 �� ،��ق و #���را�  #��ق �� ���ل، �% دوره ��ز و �و�و ز��ده او �ود ، "� �% ��ط)�
��ز,�ت ودر�� �� ��ت ا�ت �0ور "��د ����ر ز��د �ودو ��م <وق ا*(�ده ای از ا#���وس ھ� 
�ث =� %� Bر��ز��ن �د �% �وپ ��ا�ن آدرس �+ر ;�ر #��و�  و �دون  �� طوری "�

����د �% ز�د,  ... �(�وس �� ��وان �% ھرم از �% ���وت از ذھن روح ;�ر #��ل �+وذ 
�م # �<را�وش "رده ا�د، در ���ت ر<�ن �% ��س از �% �رگ "� ��% �� ، �ر>� آن �
و �و��ن ���ره �� ھر آ��ن ، ��ھواره ای و �� �و>وع وا�د "� �+ظ ار���ط �� ا�ن ���ره 
د�/ر و �� ��وان در���ن آ��8 �� د��� �  آ��د ���� و ,ل ��;��ن در���ن در ���م طول روز 
�+ر ����د �ب و ��ب �ودن در �����8ب �ود رخ دھد و �-س -رش د�/ری ، �� ��وه �% 
� د��� و �� �0وص �����ی ر�د او را و ��د �/�ر�د و ھ�� :�ز � �&8ش �رای د�دن �% �:
را �  ����د و ��ل ��د�ل را ��د �/�ر�د، "� ز��ن "ودک �ر�ری -و�ت �رم "ود"�ن در 
ار���ط ا��-در و ��در و آ�وزش �� د*�ل :�م -و�  ��ظر دو آ�وزش و ��د,�ری و �  دا�م 
� ��وان �% دو#�و "� �% &+ت "� در آن ��د,�ری �����ل �(دن ����ر ا�ت و :�*ش �ود �

.را ر�د �واھد "رد و ��� ھ���� ��د �/�ر�د و �دا��د ����ر ز�د,  �  "��د

� ����د وا#(  �� ر<��ر �وب �ودن را �����د ا�� � B��� ن� ��ن ا���س �  "��درد و ر�4 "

 �� ��وان �% *���د &(� �;م، در دا�ل ��دی �  "�د �� ��رج  clown'm ھ���
�ط���ت �دارد ا���س ���ور "� ���ث �  �ود �ن از ��ل ط��(  �واھد �ود �+ر و ا#��ت 

�ظر �ود از,�م �  -���ن ، -د�ده ;�ر ط��(  ا���س ا�� ��  dista در �% ��ط8�� در آن
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 ���وان �% ��وان ا�����دت و������ و �ر�ت ، �روع �  �ود ,�ودرد و ز"�م و "��
�دن ����د �% ��روی ذا����در �� ���ت در ز��ن و در -���رد و در �+ر �دون رد���  
ا���0و�ر �ورش ، �+رت و ,��ه در وا#B ���ن �و,�د در ار�+�ع د��ی آ���ن، �  آ�د ,ل 
ھ���� ��8ر ��زه ��د و �  �ر و 0دا "� �  ,و�د را ��و#ف ، ��و<� و ر�د �  "�د، ا�ن 
ا<زا�ش ��و�ت آ��ز ا�ت "� <�ط �% ��ر �د ���م �دت �� اوج �ود ر��د و ��8ود��,�8ن ھر 
:�زی ا&�زه دھ�د �� :�زی اذ�ت و ��*ص �ر�ن �ر"ت ��� �  ,و�د "� �  ��زد �ر و 
0دا ھوا #رار داده و ��� را �� <�ر �  "�م �ن آن را ���م و �دون �رس -�روز �واھد �د ، 
�� "�ون "� �دون ��د,�ری ���ت "� �� دام "� �+رت ��� �دار�د ز�د,  �  "��د��� ، در �ود 
ا���ن �ود را ��� �  ����د "� ا���ل �وب ��� را �ر روی ز��ن ���ره �� رھ� "ردن -�ک 
"ردن �-ر��د "� *�س -���و :ون �ن �% طرح �� ھر,ز �� �روع �واھد �د ���B ا�&�م �و 
و ��ت �/س و �/س �ر ا�ر �0��� ا��و>(�ت :�د ����  ا�ت "� �� را �  ��زد در 
 ���ران ���0#� د*�راش و ز��ن �رطوب �وا�دن 0ورت �  �ر و 0دا �� �ظر �  ر�د �
�% �دس �دو���8د�  �(��ری در #درت �ود ، ا��ره �� <وق ا*(�ده ،د�ت ���<��  وا#(  ، 
� ��*�% *�وان ��ره اطراف ا�� �ن � �� ا����د �� ، و ���2ر از ھ�� �:را "� ���م #درت "

د �� آ��8 آب �� طور �داوم و آ�:� دا�� در ذھن ر�د دودی "��� �+�ف ارزش ����د ,ل ھ� ���
�  "�د ��+�وت ���د از ھ��ن ھ�� �� ���د ;را�ز و �دت روح ����ر ا���ن ��وه �ر �(&ون 
�������ر و &�دو �و�ل ��ب دار "� در آن �% ورودی �ور را �  ���د و "� -���ن ���رف 

.از �� ,ودال ھ�� �� ���د ��*ص "�ف و >�ط و ا&را �ده ا�ت

��/ر ، ھ�H "س �ر�ده در &�8ن �ود را از �و�ل ��ور ورودی �ور ز�د,  �  "��د و رو�ن 

� �� را �ط ز�د,���ت و آن ا�ن ا�ت "� ا�&�م �  �ود" �. راه �ود را �� د*�ل آ�:

��ق ��ق ���ق ر�4 �  �رد ا���س �د ��ز <را�وش ���� -���ن �و�� را از د�ت داده و 

.ز�د,  �  "رد�د

 ����% ز�د,  در -���ن :/و�� �رای -���ن دادن �� ھ�� و -���ن ، ��,�8ن، #ط(� :�زی �
��وان �ط�Mن �� ��وان دا��ن :�زی وارد "ردن �% �ط "و:% و ����ر از �رز �  "�د 
� -�ش ���  ��  �����8ت ���ط�Mن �ر ، ����را�ن �� ��وان �طوط دو ��ط8ط�وع آ<��ب و ���8 "
�  ���8ت ���8 :8ره �رگ در ��ل آ�دن ا�ت �� آرا�  �� ��وان �% ھ�� :�ز �+س ا���س 

. ، <�ط �� ��طر ا���� آ��8 0ورت د�/ری ا�� �� ��ظور -��8ن ��ر��  د�دم ھر,ز

���<ظ

�رای ��� ر�4 �  �رد �رای ��� ا���س �و را دو�ت دا�ت �� ��� ز�د,  ھر,ز دو�ت 
د�/ری "� �و��د در ��� در ��� د�دم �� ��ق "� ھ�واره �� ��د دا��� ����د ھر,ز ا���س 
�واھد �د ����ر ر�4 �  �ر�د :�زی ����ر ���ل �� �رای �ردن از طر�ق �ن �رای ��� 
�رای �� �و�ت "� �ن ر�4 �  �رد و در,ذ�ت و ھر,ز آ�دھ�رای ��� �� �� ��ل <�ط از 

. د�ت داده ا���س
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� �ظر �  ر��د "�ون ���8 �% روز �� دور از ��ق "�  "� #�� از � ����ق در �% *�ظ

. ���ق

��ز��ب

 �8�� �در ��ل ا��ظ�ر �رای :�زی ��و*د در آ��� ا�ت �ن و ا<��رم را ��(�س :�در �وب و �

.�0و�ر �ود را ��ز از ا�ن ا�(��س ��ده �دون آ��� ����ل �د

�ب -�ک "ردن در �% �ب ��ر�% �� ��وان �� ��وان ط�وع "� در آن ,و�� ھ�ی &ذا��ت 

.�ود را �� ��وان -ر�ده در�ت �وت "� �/س و ھ�� �واھ�ن آزادی ��د�ل رو�ن ا�ت

��و��

و �وب ����ر ا�ت "� �  �وا�د ��ش و #�م دا��� ;�ر #��ل ���و�ت �� �0وص ���8 ... �ن 
�آرزوی ا�د��

-س از ,ذ�ت

� ، آن ا�ت "� آ;�ز -���ن آ;�ز :ر�ش �دون ���  �ود، ا�� �دون ��در�س �ود !در,ذ�ت ��
�+ر ����� �ده ھ�H �0و�ر، و �دون �&��ت ���*+ت �� -���ن �ر�ن و ���2ر�ن ز��ن �رای 
�رک و �� ا#��ت در ا�ن ��ل ، �0ور ھ�� :�ز و ھر :�زی �ود,�ھ  او#�ت او را �رک ، و 
� ا���8ی �د�د "� �  ,و�د آ�� �رس ���ت و �� *رزه �+ر ا�ت ��ز,�ت ا�ن &�8ن ;رق در �
 Hھ� ���ق ز����  "� ���م �ن ر<ت، ھ�� و ھ��، �ن �  �واھم ھ�H :�ز، �رای و#�  "

. :�ز را �رک �واھد "رد �واھد، ا�ن :�زی ا�ت "� �ن <�ر �  "ردم

Abyss'mف -���ن ا�ت��در آن � �. -ر�/�ه "

�0ر و او �� �و�  �وار ، "� ���ل و ���ل -ر�دن، -رش و ��/�ر "��دن در راه �ود �دون 

��*ت  ansiosíssimo ا��رول ا>طراب ��0د �� �ن ��+�وت ا�ت ا,ر :� ھ���� در
 �ز�د,  در ا��ظ�ر :�زی، �� ھ���� �  �واھ�م :�زی، ھ�� :�ز را در �� �  ا���د �

.��وان ��ل و ��#� ;�ر ارادی

�رد��ن

� ھ� و  equacionei �ن�� ا��ظ�ر �  ر<ت �زد�% ���ت ، -���ن -� ��، ا�� ���&����
آ����ور ��ن �ور و ��ر��  و �+ت ��/ر او ���ور ��ل و ��#� دوم و&ود دارد "� ر<ت و 

� آرا�  <رود آ�د ھر,ز ��وط� .

د<�ر �ر"زی

 �ا�% ،�8ود و �� ��ر�ب ، "� <�ر �% �و��د�  از ��:�ل ;ذا�وری ز��� ا�ت و آن را �

. ��ر ���  و ھ�� :�ز را �  �ود ��ر:�م و و&ود ��وه
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���ت <را�ر د�دم ا�ن " ��  �رای -���ن دادن �� ، -���ن دادن �� -س او ا�ت ,وش دادن �����
و�����ک �� ��وان �ر�ده دو��ره �  �واھم �رای ر<�ن و -س ھ��م و �ن "و��ه ھ��م

�ور��د

� ا�+�#  �  ا<�د ا���س ط�وع �% د�ت "ت و ��وار "� �� �ب ھ�/�م آ�د ز�د,  �  :

. "رد�د، ز�ده "رد و دو��ره ��و*د �ور��د #در���د ھ��م او ;�/�ن

دو��ره ��و*د در -رده از ��/ر دود، و&ود دارد او را �دون رو�داد -و�ت ��/ر �� د��� آ�د، 
آن *�ظ� �ود و دال دور �ر"ت �  "�د و ���8 �� ز�د,  د�/ری �رای �% �0و�ر ��ده 
ا�ت ھر *�ظ� در �0و�ر را �����د و دو��ره ��و*د

� د���ل �طر، �وی &�ون ، &�ون ���&� ا�د��� �دون ھ�� ���  رھ� �ده ،���م #�ب ، درد �
���  از �% ��ق ھ�ی ����ری د�/ر "� �/�ه *ط�� �  ز�د و ��ل و ا����ق �رای ���ش 
 �� �8�� �� ظ�ھر و&ود دارد �� �<�ط �% *�ظ8�  "�دا�ن ز��ن از <�ر �ود را ، ا����2 ھ�
��وان �0و�ر <>��ت ا�� �� د*�ل �� و>(�ت ذھن �  "�د در ز��ن ���م و&ود <�ز��  

.��ر�د و ��,�8ن ھ�� :�ز ���وش �  رود ، و �� ���ن ا�ت ��&ر �ود

ز�د,  در ��ل �رگ

�+و و ���ش ، آن را #رار داده ا�ت ؟آ���ر ا�ت، "� ھر,ز !���ن �رگ و ز�د,  ؟اوچ 
�ھ�� �دون ا��=�� �� ��وان �� زودی ."��� ؟ھر "س را �رک "رده ا�ت �� ز�د,  �% *�ظ

��&ر �� �رگ <�ر �  "�م �� �� زودی �واھد �رد و -س از آن ز�د,  �  "��م ا�ن "�ر، 
� ���ره���0�

�رک

ا��ب روح �ن ... دو�ت "و:% �ن ... ��� ... �ن ار��ل ��ش از �د ... دو���ن �ز�ز 
�ب �ن ���س ... !,ر�� �  "�د �رای ��� ر<�� �ود�د # �*ط+� �را ���ش دو�ت ... �/�ھ  �

*ذت... ��� ,ر<�� �د ... از د�ت داده در آ���ن ... آزادی �ن دور ... �ن   return'sa 

��وت ، ����... �� آرام  ... -way  وت> ��رف آ�ر... ����ده �د ... �  ...

�����

 �ا,ر روح �ن �ن ����ر ، ھ�H :�ز را ��+  �� ��وه ��#  ���ده ��#  �  ���د ، �  ا���� �

ظ8ور از �را�دازی ���ور �ط�*ت از *�ظ� ای د�/ر ، ��ص ا�ت.<���زی .

�ودن

 �0دا، #�ب دھ�ن، *�س ���م، ر�@ �% رو�� ا�ت �� *ذت در �% *�ظ� ، از &�ن ,ذ��
� �� ا*�8م از و>وح و �دون ��دود�ت �رش ���رزه ، <را�ر از ����0ر �� <رد و �دون <�0
���ل ا�ت "� �0و�ر �ون &و&� از#ر�ز و ���8ب از درد ا���س ، آن را ����  از -�زل ، 
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و#�  "� د�/ر �� ھم و �� �� ��وان �% �0و�ب و .ا�� �% وا#(�ت ، �% :�م ا�داز �دارد

. ��و�ق ظ�ھر �% و&ود ، ����  ، �(�وس و آ��� ��ور

�ق �دون �+�ت �رس، روح )�  �" �از ھ�� 0د�� د�ده ا�ت �ن ا���س �  "�م "� �ن �

،�د�وا� passionless  ، د ، �% راه���در ھم ���ده ، و  ��ا ،  �و ��*ص �دون ,ره <(

... �% اراده آ�ر�ن و ، ودر -���ن :�زی ا�ت

�دم

ا,ر *�س و &�8ن �ود را �����د ، �واھد �ود �&س ، �دون �����ت *��  2ل، �دا#ل �ر ا�ن 
;م و ا�دوه �ن ��ده �� ��وان ���م ��دی #��ل د��ر�  را .��ور�د "� "�  -��  وا#(�ت �ن 

�� ��ر و &�دو ، �دون ط�ز در روز �� ��� �  ,و��د ، *�س .�� ��وان د�ت ���<��  ا�ت 
� �ن در "��ر ��� " �� �ن �/�ه "��د و �����د "� �ن ھ��م و �� آ�:� ��� ��ن ا���س ، :/و�

� -���ن �  ر�د ز���  "� ھ�� .�واھد �ود � �درد �وزش ��زی �وزش در �ن "
ھر,ز ��� در ز��ن ، �و�ط راه در ��� �واھ�د ,+ت "� ��� ر�4 �  �ر�د :را "� .�وزا�د

��� ھر,ز او را �رک "رد و �  دا��م "� ��� را دو�ت دا�ت و ھ���� ��� را دو�ت دارم

...

��ل

�ب �ن �  �وا�د >رب و ��م# �... �ن ��� را دو�ت دارم ����ر از "���  ا�ت "

� ��ق| ھوا ھ��ن | ��� ا*�8م ��ش | �+س �ن �

... �ن ھ�� ر�@ �� ر�@ &�8ن را �� �ود ھ��م

�رای �ن، �رای ��� و �رای "���  "� �=ل �ن  

�% روز

ر��� در ا�روز #�ب �ن "���� ، ا�ن در�ت

آن را �� ��م ��ق �رای ز�د,  ھ���� �  �وا�د -�ره "�د :را "� او در �ن ز�د,  �  "�د

�را��+ور���ور

Gleaming وا#(�ت ا�ت �.�وازن #درت ا�ت "� ��د�ل �

.-��ل �رق "��رل �و#(�ت و ��0د از #درت &��8  ا�ت

�ور �ور��د

رو�ن روده

81



. -��8ن ط��(ت ز��� 

.���B �ور �  ا<�د ����د #طره �ر روی ز��ن ا�ت "� ���B از ز�د,  و �ور ا�ت

<��وس در��� 

� د���ل &��ش *و2 از ا���ل� �. -�و��

"��ن �� �رگ در ا=ر �رق

. ا��0ب -ر �ر و 0دا زدن �� �رق #�ب

ا�واج ا*��رو���Eط�� 

. آ��د و �  رو�د ا<��ر ��ل �وج در اطراف دا�ره از ا�واج

�رق

ا&را �  �ود از طر�ق �دن �ن ا�ن &ر��ن "� �ن �� �وج �دار �� ار��Eن �  آورد

-�*س �رق

. �ن -����8ی ا*��ر��  ��*ت ,ردش ��ز*زل ھ��م

�ور ����ت

� �دت �  در��د ����ت ز���  "� �و�ط >ر�� را "�ف "رد�د�.

���و� 

. "�2ن ا��(ذاب �و�ط 0دای ا���س رو�ن �ودن

B�� ور�

:راغ ھ� در درد

.ا������ �وم ذوب �ده ا�ت

درب �ر# 

. ,��رش �� آرا�  *�س "ردن ، ا�� ���� �دن ھ�H و#ت �رای ��ز "ردن

اره �ر#  �و�ور ����ت

. �رش �� ر��� ھ�ی �+رت -ر &�ب و &وش از ا�رژی ��ر�%
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�رق

.�رق در دود رو�ن -�ک ��<ظ� ا�ت

��طم ا*��رو���Eط�� 

. آ�+�� ذھن �  ���8ت electromagnetismosازد��م

ری �رق

�4 ذھن دا��� ����د> �� ��وان �% -ر�و ا�رژی �رق "�.

:راغ ��ط�� 

. ھر �و&ود دارای �ور �رق ��ط��  :��% �  ز�د

�و�و ز� 

:راغ :��% زن �ن �� ��وه آورده

. ��ور از ز�&�ره ��,���� 

�ور "م

. :راغ ��ت رو�ن �و&ودات �&�ب و ;ر�ب در �ور "م

��م �رق

.��م از طر�ق ا�رژی -ر &�ب و &وش �ن �دن ا&را �ود

�دار ا*��ر��  10

Subo  دار� �. و#طB �رق <��د و&ود دارد10و -��ر<ت �

��وط �رق

.�رق در ����ن و&د و ا�����ت ��وط "رد

�رش �ور

-ژواک ��رپ و رو�ن،

.در���ن �ور ,ر<�ن ����ن 0دا

ر�د و �رق ��ر�%
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.:��% �  ز�د -��8ن "ردن ا�ن �و&ودات ���ر �� ,را�ش :�م

�ور��س>

�وم و ��وط �� ر�د و �رق در ھ�� &�8ت و �(�� � .

" Ofusculência "

.-ر �ر و 0دا ر�د و �رق ��ت ا*�(�ع #رار د�/ری ا���س *ذت و �� �ظر �  ر�د ا�ت

ا<رو��/ 

� ا*��رود /� ��وک -و�� و ر��� ای -����طB "��ن ���ق در روح �ود را "  .

Electrocutáveis

� ��وان �% ا��ره �ن :�ش ���#>�ت از ا�����ت ا�ت "� �رای �% �ور #وی و �0�م �

.���س �/�ر�د

�دم و&ود ,رگ و ��ش

.�ن #رار دادن �� آرا�  در ��2 :راغ و&ود �ن �� آرا�  �� ر�د و �رق *ذت

��طره

&ذب �ورد در �% روز رو�ن، �ن آ��ده ھ��م �� از ��ر��  و #درت �ور آ�ده ، #درت و 

�. �وز�constelar B ا�رژی �رای "ل &��(

�ور �8د�د

. �8د�د ا�ن :راغ ���ھت "� �� را �ذاب و ا&�زه دھ�د -�ش ���  �طر

�ور �ب

� �� ��� در -��8ن "�ری����� �ا�ن �ور ا�ت "� ��� ھ�راه در *�ظ�ت رو����  و #�در �

intimidates .

:راغ #ر�ز

. �ور �د�د #ر�ز و ��دود "ردن ا��0ب ���ب دھ�ده

���ن

. و آ��2ده ھ�ی ذھن �دون ا�/�زه �� ,��رده Zarpares �وک
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�ر"ت �ور

.رو�ن :� ا�+�ق ��  ا<�د و �� �ر"ت ا���س �  "�د �ور ا�ت

ر�د

. ��در ��ت "�ر "ردن و �رد �ر و 0دا ,ر��� از *ذت

�ور #در���د

:راغ #در���د د�/ر ز�د,  �� آ�وزش و -رورش �و�ط 0دای ���وم

�ا�(

� #طB روا�ط ;�ر ���ن �� "راوات lacerating :/و�� #در���د و" �. ا�(

�ور "م

.آ,�ھ  را ��ت ا*�(�ع #رار ا�ت "� �+وذ -ر�وھ�ی �ور �زرگ

�ور

� �دت رو�ن �� از �ور ���ه و �+�د�

�ور "���8 

� ��وان �% ��<ذ و "��8ن ���ق ا�ت "� <را�و�  از روح را ����ن �  دھد� .

#درت �ور

#درت �+� از �ور �ن ر��� د*�ل در -و�ت ���� ,�ه از ��ا��دی رو�ن، �ن �-��/زار 
ا�ن �ور �� �ن در &8ت و&د <(�  از ز�د,  روز�ره ھدا�ت ، �ن �ر�ض آ��ده و �  .ھ��م

� ر�د و �رق �� "���ر و :��% �  ز�د �� ��وان ��ده د�����ت �د*�ل �� -س از آن �ن �

. *ذت "��ده رو�ن

� �� �ور و &��ش آن را �� �ن در��ن و روده "�*ری از د#ت و �0ت را �رک در��ن �  ��
�ن ��  دا�م ا,ر ا�ن �ور رو�ن �ن آ�ر�ن د*�ل �ن �  �ر�م "� او �� ھ�H ا�رژی .�ود

و �ن �� �=�ت و �+� و .از ا�ن رو ، دو #طب ، دو ا<راط و ا�رژی و&ود دارد.ا&را �ور ا�ت
ا�ن �ور از و>وح ا�����ت و �����ت از ,رگ و .�� ���ه و <را�وش ��د�  زده �ده ا�ت

��ش <وری و >ر�� �  آ�د ، �دون ا����ل و ��ت �واس ، ا�����ت &���زی �ده ���ت و 
 O�� ��. ��ور #وی ، �د�د ا�ت و را�ت ���م ا�(� آن �ر "�  "� آن را ���*ف ، -�و��ن �

. �ور، �� �واس

�واھد �د و&ود �دارد ا�رژی >ر�� و #درت ، �� ���ب ا��(داد ��� و #درت �� ��وان �% 
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,ر,ر<�/  را �&ر�� و ��رب ���ت و ا<��ر <را,�ر ا�ت  ventilaste ا�(� ��ز آ�  و
 �����را�ن �ن �  �واھم �/و�م ا�ن ا�ت ."� �� را #ر���  ����د ���� �دون �ور ا�ت "� �Eذ�

� �ور در ��� و&ود دارد و آ�ش "� آ�ش "� �� را ��ور و �� �Eذ�� و ,�ھ  او#�ت �� �  "
�وزا�د ، ����را�ن ز�د,  ����� �ده ا�ت ر�د و �رق ، طو<�ن ، ا�رژی و �ور، ا���� �ور 
رو�ن و ��*ص �� 0ورت ا��دا�  �ر�ن آن و&ود دارد:راغ ا����*  و ���*+�ن در �را�ر 
د*�ل ����ر و �� ا���س ا�رژی ا�ت "� �� #درت و ���ط را �رای ���ل و #درت �وک 
�ل د��*ت �ود ، در ��ود �ور � �>(ف �ود و �دون ��روی "� �رز�ش و -�دا "ردن ���8
�دون ا�رژی و&ود دارد و ھ�� :�ز ا�رژی ا�ت ،ھ�� :�ز را �� �ور و �ر"ت و <(�  آن ، 
� �ودی �ود، ار��ب و ا;�ب �� را �� ا��8��ت �&�ب و ;ر�ب "� ��  <8�م � �آن ا�ت "
:را "� آ��8 ��طل �ر�ورد &رات �� �� ا�رژی د�/ر ا�� �(  "��د �رای #رار دادن �ور �ود 
را ، ا�� اودر ��ل ��>ر ا�ت و :/و�� آن را ���ن داد ار���ح �واس �����  و �� �� ���ن 
رو��  <�ر از طر�ق ��وت از ��ر ، و ��وت �� ��وان �� ��ت د�د,�ه ا�ت و �� �8ره 

ا�� ا�ن .,�ری از �(�و*�ت �� ذ*ت ا�ت "� د�/ران از طر�ق ا�رژی ھ�ی ��+  �� �=�ت ��ور
�% وا#(�ت ا�ت "� ا�(� آ�  �ور �8د�د آ��ز ا�ت، ا�� ا�رژی "� آن را ا,ر ��� �  
�واھ�د �رای ��ل و #�ول ا�ت "� �ر�ت �ور ،<وری ، دوم ، "�ری از ز��ن، و ز��ن 
*�ظ� ا�ت از ا�ن رو و&ود �واھد دا�ت �دون "�ھش در:�ر:وب و �� ر<��ر ���ره �ر�ن 

دارای ا=ر.:را "� ھر "س �ق ا��+�ده از ا�رژی ، "� آ�� ا=ر �=�ت �� ��+  ا�ت 

lacerating ه��� Faíska  ا<�د را  �ت ��ل و &�ون ا�+�ق �در #طب ��=  از ��
��ل �ر روی ا�رژی -ر &�ب و &وش و ,ر��� �رای *ذت و &رم �ورا<�ن ا����  ، 

 esbaterá ����را�ن �ن �� ��� �و�0� �  ا�رژی �ود ا��+�ده �� ر��ده �و�ط �ور و

� ھم زده � �از .*���د �و��ن �� ��وان ��"��ر،��روم از ,ر��، ا�� "وره در ر<�� ز���  "
ر�B د�/ری آ�  ری �� <�ر د�ت ��ورده از "ر���س و ��"�د :راغ ھ�ی در�ت "� �� را 

آ�  ری �  دا�د راه ، &8ت، ھدا�ت او و #>�وت ا�ت �� <ر�م .�� �واس -ر�  �  �ود
ا�رژی و <و�ون ، ا��0ل "و��ه ���ن ا�ت، ا�� ا�(� -ر &�ب و &وش و >ر�� ھ���� در 

ا�ن ا�رژی ا����ل �وا&� �ده ا�رژی ���/را���� ا�� ا��دادی .�ر�ت �ور �+ر ا�� آ�  ���ت
 �-ر�رارت ���ت "� �� را از ز�د,  ��س <وری ، ھم �ز��د ر�د و �ر#&�و,�ری و �ر&��
را ��ت ��=�ر #رار �وج 0و���� �و*�د �ر�ت ھ�ی ��<وق 0وت ، ا�� �� ��وان #در���د 

� ��وان �% رو��رو�  �����م و ;رق �و�ط �ردم رو�ن >��م �دن :راغ .��  ���د �
��ت "� ��ر�ف :� :�زی وا#(  ا�ت و ;�ر وا#(  �� �ظر �  ر�د ، ا�� و&ود دارد :راغ 

. ����/  ��ز آن #درت �ور ���ل ا�ت

آ�  ری

 �� �ن �  �ود <روزان ا�رژی ا�ت "� در �(��0ت و �دم ���ل "� �����/�ن آ�  ری ��

.ا�ن ر�د و �رق آ�  ا���0ب �واھد ���<ذ "=�ف &ر��ن �  ���د

�ور *�زر

� ;�ب و �و&� #رار ,�ر�د و*  �+وذ �  Mر�ا�ن �% �ور روا�  .ا�ن �ور *�زر ا�ت ��<ذ و ��
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�ل "م ر�@ و .و "�ر����  ار�د در �+رو>�ت ���ر�وط �� :�8ر راه �ود روا�  ا�ت �
�  >رر از طر�ق ��ش -ر�و آن از ا<��ر و ا�ده ھ�ی #��  را �� �م �� �ود �م و -�دزھر 

.آن ا�ت

�ور ��ف

ا�ن دود ���� ا<��ده �ور از ژ�ده -وش ذھن -��8ن ��طرات ��ز,�ت در �ر ,��د از &8ت و 

آھ��� و  massificador ��ل ، ا#دام �� �و�ور "� �رد ,�م ا�د��� "وره در ر<�� از

-ر �ر و 0دا در او#�ت <را;�����ق ا�ت و �وز� B�Eز و :راغ . ously ��ھ��ھ�@

. �رق ��رک Deambulante ھ�&�ن ا�/�ز

ا�ن ��طرات "� رو�ن ا��ق ز�ر ��روا�  را �رای ھ���� و �ر�  از آ��8 ھ���� ��ز �� در 

� �ده ا�ت��� ����.

�رق

�رارت و ��ره و �  �ر"ت و ��"ت �  �ود ، ا�� دا��� و �ر و 0دا در ھ�/�م آن ا�+�ق 
�  ا<�د �+س و #ر�ب �� ا�+�ق ا�ن ا�ت "� ��م آ*وده �� ز�د,  �  "��د و در ���ن د�/ر 
:راغ و *وازم و �&�8زات :را;��  و �� ��  ��ده و*  #��ل �و&� ��ر��  زود,ذر آه و&ود 

ا�ن ر�د و �رق -�ک و&دان �ود را ���ص .دا��� ���د و �  ���د��وت �رق �ر ا�ت

ا�وال <ر0ت در  negligenciador �ده �� 0دور ��*� ���ور و ر�وب ��ل �س
��"��ر ��"��ری رو�ن ا�ت "� ا�ن .ز��ن ر�د و �رق د�/ر در ا�ن &�8ن ��وط "رد

���ت �رارت آھن و��  و #وی ���8 >رب و ��م ��� �و�ط آ�ر�ن ��"��ری رو�ن و 
#طB "رد���ر از *�ظ� .آ��ده در ھ�� &� �  "�د "� <را�وش ����د و آن �ورش ��� آ*وده 

,+�ن ��� ��� را "��رل ، و ��� �   effusively ای و ا����ر �� آرا�  ;م ا�/�ز و
ا�دازد ��8و�  از �ور ا�ت "� در ��<ظ� از "���ت �  ا����ری و ر���ن ���/  �ود را 

در داد و ��داد اون �وی ��"��ر �و��� �و��ن از�دن ���Eط��  .�رای �ور ;رق �  �ود
 �� �ا�ت "� �وت و :��% �  ز�د در #�ب ��� �وزا�دن �� ��ل �� :�زی، �ردا�� و �ردا�
 �ز���� و �+���  -س از آن ، ا�ن �  �ر��  دو ��� ���0ت �� ��وان �% ���0ت دو,��

� �% طرف ����رد ���ت و ��را �� د�/ری�  �� �ا�ن �رارت ��"��ری رو�ن .ا�ت "
 �در ��ر��  و ��8وده و ���(�  و در �+�ظت از �رارت �ود را از ��ران و ��(�دم "

.,��رش در �را�ر #�ره ھ� و <>�ی �  ا���8

در -ر�و *ذت

� و �� �� �  دھد ���ش *و"س و �� را �� *ذت �  ���ری ���  ا<�رده ��� �ا�ن �ور ا�ت "
و ا>طراب *ذت �  ��رک ، ا�� �رد ���ت، ا�� :�پ در ��ده و �  ���ف :8ره ��/��� از 

ا�����ت ا�ت "� ��� ا���س *ذت ��ره .*ذت "� رو�ن �ودن و �� ا���س و �� ا�����ت
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"��ده و در���ن و ا����>�ت ا���س �و�ط ��ش از *ذت را ����ن �  دھد ، ا�ن ��ش از �د 
� �� را �� د�/ر �واس و *ذت ���Eر���ر ".  �� ��و*د *ذت �و�(� و �Eذ�� ا����د ا�ت "

.�واھد "و:% و �ر"ت ��  "�د و �ر�ورد در د�وا�� �و ا���ر *ذت

�ور ھ�-�و��زم

groping  �� �در �را�ر ا�����ت ��ھد ھ�-�و��زم �ور "� و�ده ��ل ا����د "� �ور ا�ت "
�رای آن "� �� ����ل �دون .را �� ��ده و �ر ا�ن ��ور�د "� �ور و&ود دارد ا���س �  �ود

ا����ر و ھ�H �دھ  ، را"د �� ��وان ز�د,  �واب آور �و&ودات ��(�*  "� در ����B *ذت 
��(�*  ا�ن .رذ��ت "� ا�ن �و د�وا�� و ا�رو *ود �وا>B و �ط�*ت .�واب آور ا<راط ھ���د 

�ور ا�ت "� �� را �� :�*ش ھ�ی &د�د در <�ر ����� در وا"�ش ھ�ی ����ف ��&ر �  �ود، 
 �ا�ن وا"�ش د�وا�� و ��*ص �وا&� ��ل ��*ص �� �ور در #درت �ود را �� �و�ط آن �Eذ�

.�  �ود و را�ده �ده �و�ط ��@ ھ�ی ��ت "� �� ھم ����د ��ک رس در آ�دھ/ر���ش

�ور

�دت �ور ا�ت ��ن �ر"ت �دن �ود ��/��� ����م و �و��ن ��ن دو راه آ��ن �رای رو�ن ، 
ا�� �دون ھ� H���E� Bذ�� ، آن �ود ���ل ا�ت و در ;م و ا�دوه و �رس از ھ�-�و��زم 

ا�� آ,�ھ��� ا���ور �د�د ���وش �  رود .������% ا�ت "� �Eذ�� و �و�(� ��#  ���ده ا�ت

. و �ود را ا����ل #درت ھ��ن "ردن

ر�د و �رق روا�/ردان

درھم آ����� روا�/ردان در �ر و 0دا از ر�د و �رق �&�ع "� ����ت و ��2 �ردن 

روا�/ردان -trovoa ��ھ�&�ری "� از ا�ن وا#(�ت ا�ت "� �� �� ا�ن ��ت -و�ش �  آ�د
�وب در ا��&� آن ���ش �ور ���&م �دون #درت و �� <�س، "� �واھد �ود <�ط ���8� ای �رای .

�در �&�ب �ر�ن و ���ق  grunts و caging ��ھ�&�ری از ر�د و �رق ���ه و �+�د، "
�س د*�ل &ذب د*�ل آن �  رود ���وش، دا��� و �ر"��دون �دا#ل ��+  ، �� ظ�ھر &�8ن 
از :راغ روا�/ردان -ر���ن آ��8 را ا,ر �  �واھ�د �� ,ول زدن ، و �� *ذت �ردن از *ذت 

� ا�&�د و �� ز��ده روی 0رف �  �آ;��� .��8وت ر�@ �(0ب ھ�ی ر�@ ���ل را"د ، ����
� &�8ن د�/ری �0ور "��د، �� دور از "  ���" ��� ��� B#ر #ط(��  از وا�روح < ��
ا���2ت "� �� را ��ر�% �� ��وان ز���  "� �� �راش :�م ، و �� �� ��د,  :��% زدن 

ا�ن &��ش د�/ر &��ش ، در����8ی ��/��� و ا�-ری ذھن دور و �  ا���� �� ا�ن .�  ���د
��در روا�/ردان ا�ت و در دور ارواح �دون آ��8 �� .وا#(�ت ��ده �ودن ��وغ و �� ,�4 "��ده 

آ���ر ، �� ��وان و&ود دارد ، �% وا#(�ت �وازی ���(�ت و ����ز,�ری �� ��وان &ن 
ا�ت ، و ھ�H "س در ا��&� �  �ورد ���0ت ھ�ی �&�ب و ;ر�ب و ��م ���(�ر از #�ل 

از ا�ن رو ھ�� ا�ن ا�ت "� ;�ر وا#(  ا�ت .�و&ود ا�ت ا,ر :� در وا#B و&ود دارد
 ا�(�د ،5دا���ن �  ا���8 ا�ت، ا�� ھر :�زی، �  �ر�م ، �  �ر�م "� در �% ا<ق 

polígonas  ھر 0+ت ، ا�ن �و �ط  ا�راج ، ا�� �� ا����ل ز��د و �� ��  �و>وع را �
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�دون ,ل و �� در ر��� .0+ت ا�ت "� ����رھو ����ش ا;راق ا��ز ��(�*  <�ر �  "ردم
� ���0ت ��و*د �  �و�د �� �� ��ل د�ده ، و �ز�Mن �ھ�ی از ا�ده ھ�ی ا��زا�  :را ، -�*س �
�ده، &��ش ����د و ����ب �رای *�ظ� ای ر�د �  "�د، ا�� ھ�� :�ز ����� �ده آ,�ه و 

�دون ������ت ر�د و �رق وا#(  و ;�ر #��ل -�ش ���  ا�ت "� .�دا#ل ������ �  �ود
�ودا�/���/  وا#(  ا�ت "� -وچ �� ھ� H���B د�/ری از روا�/ردان ا�رژی <�ر �  "�م 

��ت "�ر "ردن و �رد "ردن �ران ز���  ����ر دور ا�ت و.و&ود دارد

desvanecestes در �رگ زرد و �ورده �ده �و�ط bibliófagos  و �دون ،
ا��ط� �ده .-����ر ار��ب ��<ظ� ���وخ و ����� �ده ����  و �رای ا�دازه ,�ری آن ا�ت

ا�����ل و ���دی و  rotulantes Abyssinians �و�ط ا�دازه ,�ری د��/�ه آ��8
 �� در �ور .���دی در ر�د و �رق از اھل ���"  ���" �در -ر�و ,ذ��� ��و�ق و �ر;�ب �

� �دن �ر&��� آ����  � ��از ,ذ��� ز�د,  �  "��د، "���  "� در ��ل �رگ از <را�ر از ��
ا�� ���م �وا2ت رو�ن، :راغ "م و ��ش رو�ن ا�ت، ا�� .در وا#B ا�+�ق �  ا<�د ،<وری 

�  �  ���د�#  ��:راغ .���ش ا�رژی ا�ت "� ��ز,�ر �� ,ذ��� ���ت، ��  در��ن ا���0رط
,ذ��� در ���&� ا�(� �>ر ����ر �  "��د ا�� ھر �ور در���ن و ����  ا�ت "� �  �واھد 

� آ�ش در ھر *�ظ� ، �ر"ت و �� *�ظ� ای ��ت ا*�(�ع #رار ��  دھد�. Bط��� ��رای ,ذ��
�� ��ل ��>ر، در ��ل ��>ر ، �ر"ت ، دوم �� "�ر ، ا�� #درت ا�رژی �ود و �� 

����را�ن �� ھ���� در ز��ن �رای �ور #در���د و .در���د,  آن را ��ت ��=�ر #رار ��  
رو�ن از &ر��ن و&د "� "�ھش ��د در *ذت 0ورت �� آن ز��ن از :ر�ش ��ت ��ده در 
�م ا�ت #درت ا�ت �� �اطراف *ذت �ردن از ا�&�م �ور و �� در ��ل رو�ن ا�ت، ز�را آ�:
�و �� �ور از & �� ��د,  �� د���ل �� �و ��و*��ژ �د�د ا�ت "� ���ث >ر�� ا*��ر��  "
,ذ��� �ود ، �ور �� �دت "��ر ، ���ش از ز�د,  ,ذ���، ا�� ا�ن �دان ا0ل �ور ھدا�ت ��  
���ث &��ش -�*س �ور -رده �ردا��� �ود، ز�د,  �  "رد�د��س <وری دوم ، <�ط �� �% 
� �ده و �/�ه �/�ه �طر��ک و �وزش از ���دت و ���� O���% ��ده و آ��ده �� در -ر�و �"
 �� ��د,  در اطراف �ز�دن :راغ از ,ذ��� و :���ده �� �دن آ����  �� ا�(� ��+رت ا�ت "

�ب ���ش ا�(� ا�ت و ا�ن آ*ود,  ا�ت ، �� طوری "� ھ�H :�ز #وی �ر از �ور �ور �ود .
را در آن ز��ن، در ���م او#�ت �� ���م <(�  �دون -ر�و ، :را "� ھ�H �ور #وی �ر از د�/ری 
� �ن �� ا�ن :راغ ذا�  آ�ده ز�را ھر �% دارای �ور � �ا�ت ، ا�ن ��ده از ���ش ا��و �

��ر و &�دو �ور ا�ت "� ر�@ .��*ص ، اراده ���� و ���ل و �و�(� ا�رژی -�ک و ا�&�د 
در وا#B و&ود �دارد �ور ز��د .در �ور آن ، در ���� ا�رژی �ور��د زرد ��(�س �ده ا�ت

ا�ت، <�ط و&ود ��#  ���ده و ��(�دل "��ون �� ����ت :� ��Mول �� ���ھده و&ود 
ا�� ا�(� .����را�ن وا#(  و&ود �دارد ، ��وه ا�(� #در���د ا�ت "� ا��ره �� آ,�ه ا�ت.دارد

� ا����ل ز��د � �� آ,�ھ  ا�ت ؟آ�:� وا#(� آ,�ھ��� �� ���ودآ,�ه در ����ت �% ���B ا�ت ":
� ���ق �رای ����ری از �س �� ا�&�م و �� درک "� ھ�� �رای *�ظ� ای �� رھ�ری �

ا�ن <رو-��  ���ق ���B -�ش ا�/���� و �  ,و��د "� &ر��ن ;�ر #��ل ��ور "� در .���ت
ھ�� :�ز ���  ���*  و وا#(  �� ;�ر وا#(  ھ�� در &ر��ن .وا#B ھ�H �وا�B وا#(  ھ���د

ھ��ن �وھ��ت ، �0د*  ارواح د�/ر "� �� را در ����ت ��=�ر ��  ,ذارد ، ز�را و&ود دارد، 
�� در وا#B ھ� H���B ��ن ��ل و �ور ���ودآ,�ه ھ���� ��>ر در �ودآ,�ه و آ�&� ز�د,  �  
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� �ود��ن رزرو :ون �� در ز�&�ره ��ور دار�د، ا�� در ا��&� ��ز ھ�H &ر��ن � �� �"��د ا��:
 �و �� ا�/�زه ھ�ی و&ود دارد ، ا�� ���*  ھوا<>� �و&ودات آ����  "� ز�د,  �  "��د �
��وان آن را �  ,و�د در �ور از ,ذ��� و&ود دارد ، �� ا"=ر�ت "� �0��م ,ر<ت "� �ور �� 
� ��ل �� #در�و �� ا�دازه ,�ری ، ا�� �(د از آن دو��ره "� آ��8 �� �دا�ل �� �ور ، �ور �  "�د �

.��ددا�ت �� �ور ��زی ���ت و �� �/�ھ  �� ���وش او

�ور ط��( 

�ط��ق ، ���  ، .ا�ن ط��(  ا�ت "� ا�ن �ور رو�ن و ط��(  ، ط��(  �� �ط���ت ا�ت 

� ��وان 0رف ���ری �/رش و ����ت آ,�ھ��� ا�� ��  indulgences &�@ ، �د�ت�
��ن �ور ط��(  و �دا#ل �وک و&ود دارد -س از .�� ��وان ���ق �� ��وان آ��8 ط��(  ا�ت

 �آن "8ط��(  �� را ا��ط� "رده و ���ث �  �ود �� در �8و*ت و آرام ا���س ، :را "� ھ�
ھوا ، ��دی ط��(  ا�ت "� �� را ا��ط� "رده ، "� >ر�� زدن .:�ز ��دی و ط��(  ا�ت 

. و <رار و �� �0وص *�س "ردن ، *�س ���م �رای "���  "� دو�ت -�ف ��� 

�ور ا�رژی ھ��� ای

���B #وی ا�رژی ���ش �� ���Eر ، ���Eرات روا�  ، "� -س از آن در �ظر >ر�� ھ�ی ا�ن 
ا�ن ا�رژی �ور -ر &�ب و &وش ��=�ر رو�ن �ودن ��(�*  از &8ش ر�د .ا�رژی ھ��� ای 

� ��وان �% ط�ووس �� �راوش �  "�د � ����  "�د و در وا#B ��  ر�4 �  �ر�د ���ت �
ا�ن ���ش ا�+&�ری -و�� و رو�ن را ا<زا�ش .ا�/�زه از "�ف و >�ط و �� را �� ��ل �  "��د

از ا�ن رو �� ���د �� اوج در ��روی ا�رژی �ود را ، �واھد �ود �وا�ل ھ��� ای "� .دھ�د
و .ا�0ح و ��وط �ور ;�ر ���ن ا�ت �� �دم �(�دل �� د*�ل آن �ظ8ر ��ول ��روی ا�ت 

ھ�H :�ز #وی �ر از �� �و�� �ود، ا�ن ���Eر "� �� را ��2 �  �رد و در �ورد ���ش �� را 

.��2 ��رد

:راغ ھ�ی روان ,ردان

ھ���طور "� ا,ر �و�ط ��ر و &�دو و �� ھ��ھ�/  آ��8 ز��ن و ���ور و >رب و ��م ا�ن 
:راغ ��ل ھ�ی روان ,ردان "� �� را �&ذوب و ���دل وا#(�ت �� ��وان �% ����ل �وب 
ا�ت ا�� از آن ا�ت "� �رای <�ل �د ا��دوار ز���  "� �� ا�ن &�8ن ، "� در آن �� ��وان 
ز��ن ����ن �� طول �  "�د دور ��ز,���(د وا#(  و �� را �� &�8ن از <���زی ، ;�ر 

از ا�ن رو ا���(د �وم از <(�*�ت ھ�ی ��  و ا�رژی ��ر�% و&ود دارد "� .وا#(  و �� *ذت 
از ��ظر د�/ر د�وا�� �ده �و�ط وا#(�ت �وم �� ا"��ژن ��زد�د و &ر��ن :راغ ھ�ی روان 
 �,ردان �� د�ت آوردن ز��ن در د�د,�ه ھ�ی ����ف و ا�(�د �وش ,ذران و ا"�ل "���  "

���*+�ن ھ�H :�ز ��ن وا#(�ت &�8ن و �� :راغ �� �� د*�ل .در #��ت ھ�ی -را"�ده را �+ظ "��د

. ��ھ�ت :راغ ھ���د

ر�د
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� ��وان �% ���ف ��O و �راق،� infuriatesد,�ن���ن از ��ز��ز �ر�د و �رق "� �Eذ�

amórfica ود از ��م .و �ور �+�ف ا�ت� �-��ھ�د,�ن در ا&رام آ����  ���  آ��8 �� �و�

�ر�ز و �Eذ�� �ور و&ود "� .ھ�ی ا�ن �ور ,دازه و #درت  potentiated ;�ر#��ل "��رل
� �و�ط ا�ن ���و�  &���  در ��ر��  و&ود �دارد از �ور و #درت اب �ا&�زه �  دھد ��

�رگ ھ�ی ر�د و �رق ا�رژی ��,�� و ا<زا�ش ��دی از �ور  acalorar ز�ر "�ه و

��دی از -ر�وھ�ی �ور از �و&ودات ی ����(�رف ���د.ا�ت .

ژ�را�ور

! ��ق ژ�را�ور، ژ�را�ور و �� ��ق

� �و�ت ا�ن ��ل �&�زی �+���  ، و ا�ن *��% ا����  �+�ف �و�� و ���� :�زی �رای :
ا�ن ژ�را�ور ����ن ;رور و ���0ت ھ�ی .�و�(� ا�رژی ��ط+  و روا�ط �رق ����  ا�ت

� ��وان در �ظر ,ر<�ن ����0�، �� ��م، و �� آب � ��� :8ره ھ�ی -��8ن در �����د,  روزا�

 ��دون ���% و �� ا<��ر."� �Eذ�� ا�رژی از روز روز �  lacerating �� ،

enquadramo  از ا�رژی و -ر �در وا#B ا�رژی از ��ق �� ��ق �� �و*�د ا*��ر����
 ��ر و 0دا ��ز و �����ده �� �ظر �  ر�د ��ق و ����8  "� ز�د,  �و�ط �% "��ل "

�ھ���� �و*�د ا*��ر����� در !ھر,ز ���وش ،#درت <��د �Eذ�� ، ا��در�ت ا�ت، �رای ھ���
 �� ا��راع ���وا��  از روز و ���ل :8ره ا�ت "���ل �� �/�ه ���� و �� �0ر و �و0

���درت �� ���ل از �و�ور ذا�  و .���ن دھ�ده :�زی در ���ط ھ�ی ا*��ر��  ��م �ل 
���س �� ��ر �و�ور >روری .وا#(�ت ھ�ی -��/�م ا�� �� ���س �� *�ظ� ھ�ی ��00  ��+ن 

، �و�ور ا�ن وا#(�ت ا�+�ق �ظر ا�ت و �� ��>ر ، ا�� ;�<ل از د�/ر وا#(�ت ��ر��� ;�ر 
� �(��ی <ر0ت <وری !���وس �� ��ل آ,�ھ��� ���د، ا�� از آن ا�ت "� و&ود دارد� �ھ���

��>ر ، �� طوری "� ر���� را ��  �وان آ��  ا�� ا���د در ��ق ر���� ا<��ر ژ�را�ور و 
در �ورد ��ق ژ�را�ور ا�ت "� ھ���� در "��ن ����� ا�ت و ھر .����B در د��رس ا�ت

���ط ;�ر �&�زی د�/ر و "��رل ا�ن ����ر �ودن از ;ر#� �دن ، و �-س �  �وا��د �ود را 

در ا�ن :8ره ھ���� ��>ر از #ط(�  proliferates از *ذت آن را �و*�د ��روم ���ت، و
�رای آن �  �وا�د ھر #ط(� ای از ا�رژی .رو���� ھ���� �  �وا��م �رای �+� "ردن

<روش ���ت، �� ��وان ا�رژی �% و :�د <رھ�/  در �س �ود را از ر>��ت ، ر>��ت 
ا�ت "� �و�(� وا#(�ت ھ�ی ����ف ، �رای �� �&�زی و ���*  ھ���د ، ���8 در �>ور 
د�/ران و �� در آ��� ��+  ا�رژی �ظ�ر�  &د�د ا����رژی روح �و�رون ، "� ا�ن ��وا��ت 

اژدھ� �ور �  �وا�د رو�ن.وا#(  �ور ھ���د   !

�رق

� �� �  دھد #درت و� � MIME &ر��ن ا�ن &ر��ن از طر�ق �� و ��داب روزا�

gleaming  ��وا"ر ، ز�را ���ن ا�ت ��روی �ور و �� ظ�م و ��م !و �و&ودات ���ر ، �
� وا#(�ت دو,��� و �ر"و�/ر �وھ�ن � �در �ورد ا�ن #طب ��+  <(�  �+وذ .����ر و ���ھت "

91



���ت، ���  abatas ���ودآ,�ه و "�ھش درد ���ق از ���0ت ا����دی و ���*ف ���
�Eذ�� و �� وا#(�ت ��(�*  و �=�ت از �واد ������  و <�در ������  �دارھ�ی >د روح 

� #��ل ا����ل �� ��وان ����ظر� �<�در  Ridas �وآوری و د���ورد ، د���ورد ا����ت "
ا����ل ."وره در ر<�� ھ�H *ذ�  ، ا�� ذھن "��دن �� ا�واج ���Eط��  از <�ر و ا����ل ا�ن 

ا<��ر وا#(  و ���Eط��  ا�ت و �و�(� �دارات و ھ�H "س ��  �وا�د ا���ر ا�ن �دار دارای 
ا�-رد <(�  در ھوا �  ا���8 از ا���س و *ذت �ظ�وم :ون �� ھ�� �روع �� ��� ��"رھ� 

����را�ن ا�ن ا�/�زه �+�ر .ا�رژی ��ر&  ا�� "� �و&ب ا<زا�ش ���/  �� �رای ز�د,  ا�ت
  � ��� ��=�ر �  ,ذارد و ,�ھ  او#�ت ا�+�ق �  ا<�د و �� �و�(� در,�ری در ا�د���، ا�� "

.�وا�د ��دی �رق را ، "� ھ�&�ن دروازه �واھد �� وا#(�ت ��ر&  ��&ر �ود

�ور آ� 

� ھ� ��ور و ار���ح #درت ا�����ت "� �Eذ�� و ����ث ا�����ت #وی �ور آ�  -ل ھ� و -
ا�����ل <وق ا*(�ده ���س ز����  ��رھ�ی �ود را از �+�<�ت .�و�(� ا�ن �وخ ��*�وه ا�ت

� د���ل "�  آ�  �ر ، #وی �ر ، �د�د، و �و�(� در ا��2ت ���ده 0ور � �دو��  ���ور "
 �ا�ن #درت را ��ت ��=�ر #رار .<��  �� ا��(���ت ���ق ا���س و در ا�ن �وج ز���  ��/��

ذھن ���ل ���8ره از ا���س ز�د,  در ���� آ�  ، <�روزه ای �و=ر �ر دو��  ���ق و -��دار 
، آن �ود ��ل -ر�وھ�ی &�دو�  از &�ون و دو��داران *ذت از ز����  ��در و -رر�@ آ�  

�و>و��ت �دت ,رگ و ��ش او �و�(� و ا�رژی و ���<ظ ,رم از �ر ا����ل و د*�و���8 .

�" %��� %� �� ،�و �� ا��ره �� �+�ر ا��زا� ، آن را  eludes �� درد �د�د و ��وت ، �
 �� &���ور #وی آ�  و ��د�د"��ده ا���ذت وا#(  و ���*  ، ا�� آن را ��ت ��=�ر و "� ھ����

او در ��ق .او را ��ت ��=�ر #رار �� �ر"ت و ا&را ��دود�ت �رای دو��  ذا�  و -��دار 
 ���وط و :/و�� ا�ت "� ���8ره از د*�ل ا�� �رو ;ذا �رای ا�����ت ، �  آ�د و *ذت �
� ھ�� :�ز و �ور و � ��ار��Eن �  آورد و �8وت د*�و���8 ، "� *ذت "�*ری ا�ت و �� ��

� -���ن و رول� �ا���&�B ا�رژی "� �� ز��ن  abrocha �وق �� ا�ن �ور آ�  �8+�� ا�ت "
� ا�� در ا�ن آ��ده ��-د�د �  �و�د ���ت ، �(�  ھ���� ا�ن �ور �+�ظ�  ا�ت "� ا&�زه ����

�Mل ارا���از *ذت رو�ن ;�ر#��ل "��رل � Kدر �ط ��دھد   �� .

"��ل �رق

-���8  -ر &�ب و &وش از ا>طراب ا&را �  �ود از طر�ق �دن از طر�ق �رق <�در "��ل 
ا��د و :�زی &د�د و �/+ت ا�/�ز ا�ت "� �رگ ھ�ی &��ش ا���� ا�� �� �+�ر �ر�B و واھ  

� ھ� .و -وچ ��ر"ت <�4 ، ��ش در <ر�م ��2 �  رود و در وا#B "��رل و &��ش ھ�ی -���ن -
� �� را �� ��د�/ر ��0ل �  �ود ا�دازه ,�ری �د" �آ�� ا�ن �رد��ن ا<��ر "� �� ط��� .ا�د��

��دی ر<��رھ�، :8ره و �ر"�ت و :�ر:وب �� در �زول و 0(ود از *�ظ� ھ�ی ز�د,  ، 

�� �ر#  �دون �و#ف ��� را �� &�ون از وا#(�ت "� ;�*ب در =����- �،  XXI. �ور �Eذ�
� ھ� ، ھر �ا�رژی، ��ر و &�دو ، *��س ، ھ�� �� ھ�ر�و�  آ���ر ، ا�� �را#ب ����د از -
 �� ھ� "� ��2 �  رود و ��� �ر#  از ز�د,  ، �و&ودات "� 0(ود از -�"س ��  �واھد -
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� ا�دازه "�<  و �� آن را �% ��ده � ��0وص "�  را -������  و&ود دارد ، ا�ن ا�ت "
�وازن #درت �� �(�دل �ر"ت >روری ا�ت و �  ا<�د و ��2 �  رود �� .از�(�دل �  ���د

�طK ھر ، ا�� �� ھ�� �زاوار �� -���ن و �� از �� ����ت در 0(ود ، ��ش و -����ر ا�ت 
 ��� ���د ، �-س �ود را �� روح <دا"�ری ا<زا�ش ،�دون آ��ب و �� ��و#ف �  �ود و او �"

�دون �(�دل ��روھ�ی ��ر&  ا�ت "� �  �وا�د �� �ن �دھ�د ، .در �ور و&ود �+�ر "��د
�را�ل &��د و �Eذ�� �و�ط "��ل از ا��د �� �8م �ر�ن "��ل �رق آ�ده :ر�� ز�د, ، ا�رژی 

.ا�ت "� �Eذ�� ز��ن ا�ت

�ور &و��ن

Cai  ل ;�ر #��ل ����ر ، آن���� �و 0دای #ل #ل ، ر#�ق و ,��رش �  ���د، �� �ور ���
ا�ت "� &و��ن �وھم �� �ظر �  ر�د �=ل ھ�� �ور ا�ت "� -س از آن <رو ر���ن ز���  

�ط� �� "��� �وزی و ����  &�ون -را"�ده ����ل ."� �� وا#(�ت ��ر&  �وا&� �ده ا�ت
&و��ن �� ��وان ,��رش ��ق و آ*ود,  ، ا��Eل ���م ا<��ر و ا&�زه ���ط و ��ط� ,ر 
ا�ت ، آن ���دل ا���ی ا�رژی ، ,ردن &�ب و &وش ا�ت "� �  رود ا�ت، ���وای �ورا�  

.ا�ت و&ود دارد

آ���ن رو�ن

ھ�H :�ز #وی �ر از ����ل �� د�����  �� �(�دل "��ل از آ���ن رو�ن ، �� ��وان آ��8 ���ره 
ھ�H :�ز .ا�ت "� ��� ز�د,  ا<��ر و ا�ده �� در وا#B ��ل �� ��ن �  دھد و �ر"ت ھ���د 

� �(��ل ��ن ���ره  constelares ز��� �ر از آ���ن رو�ن �ده �و�ط� �ا�رژی ا�ت "
در�وا�ت �&د�د �ظر ، و #درت ���ره ���0ر �� <رد ا�ت ، �� ��وان �ن �  ,و��د ھر 
:�زی #وی �ر از �% روح �� اراده آ���ن رو�ن و ��ل �� ���Eر و �(��ل و �������ره اھن 

. ر�� ا<��ر

� ا�رژی����

� ، �(�  �دم ����ل �� �+��ر�آن را �� �ن �  �ر���د :/و�� ا�رژی در دود ��و �دون �(

COS  ���� ور .وا#(�ت��ن �� ا��د ز���  "� ا�رژی ����  �و�ط ��ل ا#��ت �ر"وب و ��

روح از ا�رژی ��*ص ���  O. ا�����ت ا�ت "� �دون �% �% ���% از �0ت ���� 
�  >ر�� از ����ق و ���Eر وا#(  در ��ل )> Hھ� �را ��د�ل �� ��ر و &�دو و �/س ذھن "
� ھ�� ��ور و �و�(� ، ا�� ھر,ز در راه �رس وا�����ت" ����Eر �را�ل و :ر�

sofridão . 0وص &8ش از� �آزاد �ود و ,��رش �  ���د، ��� ر�4 �  �ر�د و �

.ز�د,  ، ا�ن ���Eر "� �� را �  را�د

�ور ز�د, 

:را �� طور ;ر�زی را دو�ت دارم و �  �واھم �� ا�����ت دو�ت .���Eرق &�ون ��ق 
<ر�ب �ورده و ��ق �ن ��ر"ز و ��ر"ز در .دا��� �و�د و �� ا��دی ��ز "ردن :�د �وھ��ت 
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�رھ�� در ز��ن ��زی از ���وب �� .�را�ر روش از ��ق �� ����ت، "� �رس ھر ��طل 
رو �� ھو�ت وا#(  �ودن ، ���ق �  �ود ���ز �� ��و&دان ���ق :را "� دو�ت و در ��ن 
��ل �% دو,��/  2زم از �8وت و ��ل �وب &�ران و&ود دارد و ��ق ��ش از �د ، ا�ن 

 ، ھ�/��  "� ��ط�  �  �وان ھر :�زی *ذت 1 = 1 + 1د��*���% <رض ا�ت
 ، در�ت ا�ت، ا�� ر<��ر ��واھد �ود �و*�دی ا,ر ���&� 2 = 1 + ����1را�ن ��ط�  .��ر�د

� طوری "� -س از آن � ،  �ا�ت �� <�  "راوات �/رش و ارزش ھ� و ر<��ر �� طور "
<ردی و �� د�/ر ا#دا��ت درک و ا�ن .ا�ت �و#(�ت ���ده در و�ط ��ق ورزی و&ود دارد

�وب، �ن ز�د,  .�� �8���B وا#(  *ذت ا�ت ، و �� �� �(��ی ��ل �� ��وان آزادی وا#(  
 �� �ر �را�ل ز�ر ، ��ط�  �� ;�ر ��ط�  �واھد �ود "���  "رد�د �� ا�دازه "�<  �رای ;
�(��ر �رای ����ری از ��� ���ت، �ن �  �واھم �� "��� �ط�Mن �و�د ، ����را�ن �ن �ن 
�0ور ا2غ از ز��ن �� ز��ن ، و ا�روز �� ���  ا2غ و&ود دارد�� ��وان �=ل، و&ود دارد 
� وا#B ذھن ,�ھ  او#�ت -�ش �  آ�د در ا�ن ��ش، را � ��ب ، ا�� "�� �و �� ا2غ ��0و� ، "

�ن ا��&� ���ت "� ، ا�+�#� در �ورد ���#ت دار�د �رس ، و �/رش ھ��  .���&� ,�ری �ود را
� از د�وا�� را �دارد ���8 در �را�ط ��ص و ھ�/��  "� �و�ط د�/ران �ورد #>�وت #رار "

ا��راف �ر�  از "� ا��د2ل �-س �ن .���/  دارد" ز���/�ه " ، �(�  در ا;�ب �وارد در 
�  �واھم �/و�م �ن د�وا�� ھ��م، �ن <رض "��م "� ����ری از �ردم را دو�ت دا�ت و از 

:را &�ه ط��  ... ا�ن رو، �� ھر,ز را>  ، �� �  �واھ�م ��ق ����ر و ����ر و ����ر 
�  دو�ت "� �ن �وال #رار داده ا�ت��. ���ب ����  "رد و ,+ت �� �رح ز�ر ا�ت ، ھ�

�� �  .آزاد �� ار���ب ���#ت در ��ق ھ���د ، �� آ��ب -ذ�ر و ا;�ب د����ری ھ���د 
�واھ�م �� ا�ن ��ور ا�ت "� ا�ن در�ت ا�ت "� ��ق ، :را ، :را "� �� دو�ت �ده ا�ت ، 
 �� ا�ن �س "� ���ث �روز ���ت و ���ث ���ت ز�د,  ، #��ون ��ق و ا����ل آن ��ق �"
و>وح ا�ت و �ود �� �ود ، �ن �  �واھم �/و�م :ون �ن �ق دو�ت �ود:ون ���ق 

*ذت .��د�/ر و �ور را �� ز�د,  از طر�ق �% ��ش و &8ت در ���ر �دون ا�% و �� درد 
� �دا"=ر -در و ��در ا�رژی Mارا ��� �� ��ردن از �% �و&ود �/+ت ا�/�ز ا�ت "

ھر,ز در .��������� �ور در ��رھ�ی "� رو�ن ��ظو�� ���  �ود ، �ن ا����د دار�د.ا�ت
ا<ق دور #ط�ری از �ور ��ق ، �� د*�ل آن را از طر�ق ���س ,��رش ، �&د�د #وا ��ر�% 

� ��وه �  ���8ت ا�ت  + ..... = 1 + 1 + 1 + 1و آ�� ر�د و �(�د*� .ا�ن ا�رژی �
��در�ت �وام �� ��ق �رای ��روھ�ی ���Eط�� ، ��روی ا;وا "��ده و &ذب ��ل �� دا���ن .

.، و �رآوردن ��ل و �� �� ��د,  *ذت ��ر�د

ا�&�ن ھ�ی ا�رژی

ا���س : �� ا��راک ,ذاری : �و�� : �زاق : ��(�ض �ژادی : #درت : آ<��ب : �رارت : �ور 
: درد : #ر���  : <�K : -����ر : �0ر : �ن : �ن: ��ر�O �و*د: ��ر�O �و*د: �زب : ��دی : 

: ���وا�  &��  : #درت :ا�رژی: ا�رژی و ز�ده د*  : ���� : -ز��  : در��ن 
����ر���ن : د�وا�� : د�وا�� : �ر,�&� : �ر,�&� : از د�ت دادن : �ر�ورد,  ، ;م و ا�دوه 

�رگ ، : &�@ : ��رد : �ر�ده : �ر�ده : �  �واھم : ��ل : ��ل : ��رو��ت : ����ر���ن : 
;�ر : ظ�م و ��م : دروغ : ا��راع: ا�&�د :�+�ر : ����8  : ھ�H : ��-د�د �دن از د�ت دادن 
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�دم : �(�دل : =��ت : ا���  : �+�ظت : -��س : �و��O ، &ر��� : �&�زات : �&�زات : ا��#  
: -ر���ر : �زر�ق : ��*��  : در��ن : "�% : روا�-ز��  : ����ری : ;�ر ط��(  : �(�دل 

: ���رزه : و*��ژ : �����0ت ا>طراب : ��ا��دی : �وھم :���رزه �� �واد ��در : �ور<�ن 
� : �ر�ده : &�/�ده : ���رزه ����� :�: �وال : �وال : �% : �رس : �رس : آدر��*�ن : �����

 O��- : ر>��ت ، *ذت : �وال، �-���/و�  : و&دان : ا���س : ار,��م : "�&��وی ، ��#
: ����ت ، 0دا#ت، �+�<�ت : 0دا#ت : �دا*ت : آزادی : را�/�ن : �  ,��ه : ,��ه : ,��ه : 

  Mر�و&ود : ;�روا#(  : ���را�� : �واب : ��#�ت، رو��ی : ���ل : ;�ر  : K�: آرام :0
��ل و : �+ر : &�ده : ���2% : ���2% : �داد : طرا�  : ���د : ����� : �و#ف : �رک 

���ت : دو�ت : -�ن : �وزن : �ط : #ط�ر : ��ل�� :��-و��� : ,�م : ا����ل : ���Eر : �دا�
���ن : ار���ط�ت : ,+ت و ,و : "���ت، ���رات : �ظر :0+�� اول : د��� ��دی: -و��� �دن 

� : �ظ�ھرات : Mارا :�در��ی : ھوا : ��د : ط��(ت : در�ت : �ت: "��ب : ��د��: ��د�� : ��د�
آ� :) ا�(�: #درت : �ور : ا�رژی : ز��ن، ��ظو�� ���  : آ�ش : 

��ز��زی ا�رژی

ز�د,  ��ر>���  ر>��ت

ر<�ه �ور

�ن ھ�� ر�@ ھ��م �� ر�@ &�8ن را �� �ود

4��ور <

:�زی �� را ��و#ف �واھد "رد ا,ر �� �  �واھ�م �� ادا�� ، ا�� :را ��و#ف ا,ر آن ��ل 
 �� O��-  �" �� �ا�ت "� آ���ر و �و*�د ا�����ت، ا�����ت و ��رک ، :ون ز���  "
 �ا��2ت ���ده و وا"�ش ���ن �  دھد ��ل دو���ن �ن، �0ر و ھوش را درک د�/ر �وا&

ا�ن �وال "� :را آزاد ا�رژی ا�ت "� �� را <�4 ا,ر �� �� ��وان "ود"�ن �دون .درد ا�ت 
� �ز�ز���ظور در �ظر ,ر<�� �ود ا�ت و �واھد �د "� .&واب �وده ا�ت���&��ت "

ھ�� �� ا���ن و �ن ا���ن در !ھر "� ... #�>  از د*�ل، "� �  �وا�د ط��(  و ;�ر ط��(  
� ا���ن را "� �ورد �/را�  از اراده و ��*م �ط�ق و ا�ن ��ل ، ا�� �� ��وان �% "  ���"

� ا��ره و" @�: eludes  س وھم��و���ل -ری در���  �� ا�(�ن ھ�ی +�ھ�H .ا����ل �رای �
:�ز ����ر از ا��را�ت و ,وش �� دو ,وش دار�م و �% دھ�ن �� ,وش دادن دو ��ر �� آ�&� 
� �� ��0ت و ��وت ��ل ا�ت و ��ده و �  ���ف و �� "��رل ��ده ���ت، :�د ���و�ت "
در �را�ر ��� ���د �(  "��د ��وت ��  �  �وا��د ���&� �  �ود، ا�� -��O ����ری از 
���Mل ذھ��و ��وت ر<�#ت ��"ت ا�ت ا�� �  �وا�د �� ��وان ��ح "��ل آرزو��د آ�  و 

! ����ل ;�ر #��ل "��رل �� آرام و ,وش دادن ,وش دادن ��وت در ��� ��ل

��ا,ر �% روز �% <�0

ا,ر �% روز از راه دور، "� ��و��ن ، �ر���ک، -ر �ر و 0دا ، �� �ود رو�ن �  ا��ن ، 
ھر ا�(� ا�ت �� ��وان ا���ن و�ژ,  ھ�ی ����ف، ��*ت ... ز���، در���ن و -ر ا�رژی 
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 ��ب .���0ر �� <رد و ���0ر �� <رد ���د/ھ�ی ����ف ا"�ن، �ور ����ف ، �(�  ھر ا�(
� �دا#ل در آن ا0�  ا�ت �ھر ا�(� ا�ت �� ��ل ��ل، �� ��وان .ا,ر �% روز �% <�0

آ�� �� در -ر�و ��ل .در ھر ز��ن �ردم "� در ز��ن �� ا��راک ,ذاری ���  �  �ود ��ش 
� ��0د و او*�ن ��ر �ن �� ��م �دا .���د، �� �  �وا�د &8ت و ��0د را ���Eر دھ�د/ � ��� �و&

 �� �ا����د ، �% روز �� �ظر �  ر�د �� �% ا����دات ���*�� و ا���ن �� �% د���ل #رآن "
��� ��زی �رای دادھد�ت و �د�د از �دا �� : �ن دا���ن ز�ر ,+ت "� �ن �و�0ف �  �ود

�ز�ز دا���ن �ن &وش -���ن ا�� .��� �دا"=ر ��ره را �رک و �� ��� �% *(��  را �رک "رد
 �� �� در ���8ت ����ر �د اط���ت ؟ا�� &دا از ا�ن دا���ن �ن �  �واھم �� ��� �/و�م ""

ر<��ر �ود/ ��ل / ا#دام �� ���ط ز��ت و ھر رول ��س �� ا�رژی / ���د ��ل و �(�ع   .

�(�*�م -در <�رغ ا*���0ل در -ر�و ز�د, 

ا�ن ... "�  از ھ�� :�ز ... �ن ���ر �  "�م -در �ن ا�ن �8م �� آ�وزه ھ�ی �ن و ھ�:��ن 
 �� �� ز�د,  ھ���د ... ا�ت "� :/و�� ��� ... در اطراف �� ... �� ����ل �ده "� �� �و&

�����ت �� ���م

�ور ا�(��� 

<�ط د�وا�� reflect'm �ن

K�0 رو�ن

:�در �وب �� از �واب ��دار در د���ی �ن ، �� #��ری �� آواز �وا�دن ، ��ھ  ��� و ا"��ژن 

� ��م *��ری #��ری:�ن �� ��� -����8د ھ�د���ن �ن .در�ت ����-  enchants  آواز او ��

��� ��ھ .  smartie س و ا*�8م ��ش .و ا���د ��ش از آب ا�ت+�� �و �و���ی آ��زو��8 "
در ا�ن �� -ر زرق و �رق �و&ودات و ا*�8م ��ش از &�8ن �ن، �ن ����ر &�8ن &�8ن در .

 ��ل -�ش �ود ، ��*W �ر ، ���8 �% ��و�� از ا���د�� 20-�&ره ای "� &�8ن آن را �� ��وان 
�ن ھم دو ,ل رز �0را، ھر دو .�و���*��ت �وروی .ھ�وز ھم و&ود ھرزه �/� دار�د

����ل �ده �و�ط دا�� ز��ن از �ن و ���� از "و�ر ا�ت "� ���ث �  �ود �ن �% &�8ن 
� �ن � ����ده -�ش ���  "رده ا�د ، در &�8ن ھ���د ا�ن ,ل رز ��  در ر�@ ا0�  �ود "

در �و��ن .�� �(�  -����ر و د�/ری در �ن ��ز #وی ر�@ آ��ز����د �رای �ن ا��دوارم 
در �% ���ط ,رم .د���ی �ن ، �ن <�ر �  "�م ، و �ن �� ��وان ا,ر د�ت ��ورده ا���س 

"��ل و K�0 رو�ن �� ار��ل �ر�  از روح ��ق در ا��&� "� �  �واھ�د �� �0ور رز از 

. ��ران

روز �� ��زی، 200 Filipe  ور�ذل" ���  "

�ن در وا#(�ت ��+�وت از �د �(�ول ��دار و دوره ھ�ی �و��ن اس ام اس :��% از طر�ق 

.ا�ن "��ب �ورد �رر�  #رار �  �ودن �ن ,��رش دھد
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.�ن در �ورد :/و�/  ا����ل ا�د��� را ��(�س و �را�ر آن را �� �ور و #درت آن ا�ت

. ھ���طور "� ھ�� �� در �ورد د�د,�ه ھ�ی :�د,��� <�ر �  "�م ���د �� د���ل ز�&�ره ای

راه �� �� �ود �/�ه ھ���� ��ده و �  ���ف ���ت.روح ا�ت *�ظ�ت ��را�ت "��ده  .

ذھن ��را��  �� &��� ھ� �داوم ����ده ا�ت.ا�رژی ,��رش �  ���د  .

. 0دای ھ��ھ�@ 0دا ���د�ر از 0دای

���ت ���ن ھ�ر ا�ت".

>رب و ��م از #�ب ا�ت ر��م آن ا�ت "� .از ا�ن ��ط� و&ود �واھد دا�ت ا*�8م ��ش 

. ,��رش �  ���د، ر,�8ی

.�ر"وب �و�ط �+� ا�&�م �  �ود

,�ھ  او#�ت آ��8 �� را �+� �و.ھ�� �� در �ورد �ر <�ر �  "�م .ھ�� -ر�ش �ود را  .

��طرات ھ���� ��>ر ���ت.ھ�� �� <�ر �  "��م  .

pratiques رت د*�ل آن �د ا�ت+� �ھ�� ز��ن ھ� <ر0ت در ز��ن ����ب.�  .

ھ�� �� آزادی ���ن.,�ھ  او#�ت <�ط �� ��طر ا���� �� ر�4 �  �ر�د  .

 ��ن :�د�ن ��ل ���ن دا��� ���د.:�زی ��ش از ����ت �0د#�� .

� �و�  ا�ن ا�ت "� �(�دل �  ���د� �".

�ردم ��ق �رای ار��ل �ظر.در ��ل ��0  �دم �(�دل ا�ت .�(�دل :ر�� �(�ول ا�ت  .

�وص � �� ��ور��د ���B ا�رژی ا�ت.ھ�  .

ھ�� را <را�وش .;�ر ط��(  ا�ت ھ�H :�ز ا�+�ق �  ا<�د .��ق &��8  �و&ب زا�ش �+�ت 
ا�ده ھ�ی :�د ����ر ا����دات.ھ���� :�د د�د,�ه و&ود دارد."رده ام ز���  "� �� �  �واھ�م 

.

ھ�� در �(رض �  �دا*�  ا�ت.ھ�� :�ز &�ران ��-ذ�ر و&ود دارد .

. ��ق �% ���B از *ذت ا�ت

� ����8  و ���<ظت �  �ود� �ا<رادی "� دو�ت �دار�د �� <�ر �  "�م و&ود دارد.ھ��� .

.آ,�ھ  �% :راغ #وه "� �� را رو�ن �  ���د
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�ن .ھ�� �� �  ,و��د "�رھ�ی ا������ ای "رد�د .,�ھ  او#�ت �� ���د �رس .ھ�� �� رذ��ت 

.�رای ھر "�  ار��ل ��  �ود

 �ھ�� �� :�زی ا�ت "� �� ��  �واھ�م �� ��طر دا��� ����د ، ا�� �وب ا�ت �دا��د "

. ھ�/��  "� �� ;�/�ن ھ���د و ھ���� ا��راف آن و ھر :�زی را -��8ن ��  "�د

ھ�� �� ا���س *ذت �ردن از :�زی.ھ�� �� آ��ب -ذ�ری  .

ا���س �����ت �� ��د�/ر .درب �رای او ��ز �  �ود  lurks ھ�/��  "� <ر0ت ��وه

ھ�H "س ھ�H "س ا�ت و �� ھ��ن �ر��ب ���م ��وق �� در��ش.و&ود دارد  .

. دو��  ھ���� �% ا0ل �وب از �% دو�ت �ود د�/ر ا�ت

.د���ل ;ر�زه ��� �  ����د �=�ت ا�ت

. �� ھ�� �  �وا��د دو�ت و ��ق �� از ��ق ژ�را�ور �ور ا�ت

.ھ�/��  "� �� در ��ل دو�ت �� ���د "� ا�����ت ا��رام �/ذار�د

���ت در ���طB ��زی ھ�.ا�ن ��ق ا�ت و ا<زا�ش �رخ �و*د " �� �ھ��� .

ا�&�م �ود!درک در�ت ا�ت !>�ط ��د,�ری !��(�س   !

� �ن!�ن ، ��� ، او ، �� ، آ��8 ھ���د � ��� ھ�  !

و آ��8 �� �� ھ���د!و �ن آ��8 را �   !

! و �(د از ھ�� �� "  ھ���م؟�� :را ھ���م

! �� و&ود دا��� ���د :را "� �� ا�&�د �د

�ور ز�د, !ا�&�د از طر�ق طرا�    !

! طرا�  �ور���ل و وا#(�ت

 B#در وا �����ق �+��ر وا#(�ت!دو,��/  ��ن آ�:� �� �  �واھ�م و آ�:  !

/ ا����ل !�دان �(�  ا�ت "� �� ��د�ل !ز���/�ه "� در آن �� ا�&�د �د !وا#(�ت اطراف �� 

98



� ,ذار!���Eر :ر�� �را�ل !�وآوری و ���Eر !&8ش ��ر�  !

! �وا�B ا����ل

� �ر ����ت��� �ر :ر�� و ;��; !

! ����ت ا�&�د �ده و ���*  �� وا#(�ت

�(��ل ����ت ��ن ���ودآ,�ه و �ودآ,�ه/ ����ت   !

طرا�  از �ن!���ودآ,�ه و طرح ر�زی !آ,�ھ��� و �و<��ت   !

! و&ود

�� �% �ن!�ن و&ود دا��� ���د �� زودی �� و&ود دا��� ���د   !

!&�8ن

 �� ��� در ا�ن &�8ن ��ل �  "��د و آ��8 �� ��!&�8ن ،�ن ��د�ل �  !

! �ن ��ت ���  از ��� ��ل �  "��د

! ��� در ��ل ��>ر �ر روی آ��8

! آ��8 &�8ن ھ���د

!�و&ودات &�8ن

 �ا�رژی �ور!�و*�د �ور &ذب �ور !آ�� ز�د,  �� �  &�ن !�و&ودات "� ھ���د �� �  !

و�ده وا#(  ا�ت!��ل ا�ت "� ���ل !#درت ��ل ا�ت !#درت ا�رژی  !

ر<��رھ� ��ل!ر�Mل ����ق و ر<��رھ�ی ا�ت !ھ�� �� �  �وا��م ر��دن �� وا#(  !

� &�8ن ا�ت � O��- ل ��ول ا�ت !ا"�ن�ر دھ�د!&�8ن در ���E� ا����ل ا�ت را !

ھ���� �� در!���Eر ��ل =��ت ا�ت !���Eر وا#(  ا�ت  EnCalcE از �% آرزو ا�ت!

��ر>��� !�� ھ�� :�ز �� در &�8ن �  �واھ�د!�وا��� را �  �وان ��ت ��م   !

� �� را و و&ود �دارد " ��دون وا#(  #��ل !<�ر وا#(  ���ت!ھ�H ;�ر وا#(  !از آ�:

��ا��دی ر�4 �  �ر�د!��ا��دی #��ل د��ر�  ���ت!د��ر�  ���ت !

! درد و ر�4 و&ود دارد ا�ت
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!آ�:� و&ود دارد �  "�د ��ل &ذب ���ت

� و&ود �دارد " ���دی آرزو ���ق!�� ��دی د�ت ���د !ا,ر �� �  �واھ�م آ�:  !

! از �وا��� ھ�ی د�ت ���<��  Unfulfillment �����ودی

!در د��رس ���ت

! �و*�د ا<�رد, 

.ا<�رد,  و>(�ت رو�  روا�  ا�ت "� ا�&�م �داده ا�ت

! ا�&�م �  �ود، وا#(  ��  ;�ر وا#( 

� ��وان !در &�8ن وا#(�ت و&ود دارد ;�ر وا#(  در ��رج و&ود دارد � ���روھ� و ا�+�#�ت "

!&�8ن <رض ا�ت "� در د��رس ���ت

ھ�� �� در روح ز�د,  !رو���  راه �� �ن ا���س ا�ت !د�ت ��<��  ا�ت رو���  ا�ت 
ز����/ روح !�  "��د 

! ا�/�زه :�زی ا�ت "� �� ھ�واره

� ��ل� �! >ر�

#��ون ، ا#دام!ا#دام �� د�/ران   !

&�8ن ا&���� ) !&�8ن ( �ن در ����ل آ��8 !د�/ر آ��8 را ، آ��8 �  آ��د   !

در !ا����ل دا�ش !��ح دا�ش دا�ش !آ,�ھ  از ����ق وا#(  !���4 دا�ش !ر<��رھ�ی ��د,�ری 

��دا�م &�8ن ا�ت "� در آن �  �ود!���ن آ��8 �� �ن &�8ن  !

! �� آ��8 &�8ن دا�ش ھ���د

! ھ�� �� �ر�  از دا�ش

� ا��راک ,ذا��ن دا�ش ا�ت �� ��د �/�ر�د�!

� �(��ل!,زارش �ر�وط �� !ز�ده ا�ت �رای �ر#راری ار���ط !آ�وزش ز�ده ا�ت� �را�ط  !

! �(��ل ا�ت در &�8ن ��ل �  "��د

��د�ل &�8ن از طر�ق دا�ش در ��ل ����ل ا�ت!��ز�/ری در &�8ن ��د�ل �ده ا�ت   !

� دا�ش� �! ����ل ا�ت "
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��ل :�د <رھ�/ !�طف دا�ش را �� &�8ن!دا�ش دا���ن �و�� �ود   !

! ��ل �  ���8ت

! �  ���8ت #��ل د��ر� 

�  ا�ت ��� ��واھد �د!����  ����ل �� د�����  �� ا�ت !در ��ل ��#�� !

! اراده #درت درو�  ا�ت

�ن ���Eر &�8ن!#درت درو�  �ن ا�ت   !

آ��8 در ��ل ���Eر &�8ن.&�8ن �و�ط آ��8 ��د�ل �ده ا�ت !

د*�ل �دا*ت!از طر�ق د*�ل !"� &�8ن را د,ر,ون ��   !

وظ�+� آ��8 را!��وق ���8 �� ��طر �� �ن ���د!��وق �را�ر �دا*ت   !

� &�8ن ا�ت� �! �� ���د ��0+��

!#��ون �� آ,�ھ  و ا��س وا#( 

! ��ز�/ری �� آ,�ھ  �� ����ق ;�ر وا#( 

����ق ;�روا#(  ���ل

� و&ود �دارد ا�&�د �  �ود :�در ��ل #�در �� ا�&�د ا�ت �� !ا�&�د #درت ���ل !طرا�  ���

�رای دا���ن ا�ت را �� ��زی!آزادی ا�ت "� �  دا��م !را�/�ن  !

 ���=�ق ا�ت #�م �  �ورم!�(8د ��=�ق ا�ت !�/�ھ  �� �(8د ا�ت !�رای �+��ر ا�ن ا�ت " !

! دورهء ز��ن ����  ژورا��% و<�داری ا�ت

!و<�داری وا#(  ا�ت

! ����ت ��  ا�ت

!او�و �� �ن ا�ت

!�� ��  &�8ن

�و&ودات.�� آ��8 را �� ��� �  "��م  .

�ودن ا�ت و&ود دارد.ر�د �ودن ا�ت  .
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.ا�ت �% وا#(�ت وا#(  و&ود دارد

! ا�ن وا#(�ت ا�ت "� �� و&ود دا��� ���د و �� &�8ن

! &��8  از ز�د,  و �و&ودات �  &�ن

. &�8ن �رای �ن و �رای ��� و �رای آ��8 �  �ود

! &�8ن در ��ل ��ول ا�ت

! ����ل ا�ت "� �ط�B �ر

! در ��ل آ,�ه ا�ت �� دا�ش

! دا�ش دا���ن

ا���س ا�ت "� �  دا��م!�(  "��د آن را ا���س �  "�د !دا�ش �&ر�� ا�ت   !

�! <�ط ا���س ھ�/��  "� �� آن را �&ر�

 )� �� �! ���8 در 0ور�  "

� �&ر�� آ�:� �� �  �واھ�م� �! آزادی ,ز��

! را�ت ، وظ�+� ���رم ا�ت

! �� ��  �واھ�م ، ��  دا�م

دا�ش �� د�ت آورد!�� ��  دا��م "� �� را �� ��د�ل ���ت  !

!�ود ����ف در &�8ن

!��� ��  دا�م ، ��� �  �واھ�د �� �% �ؤال د�/ر �ن را ا����ن "��د

Elations ود و آ��8 را� �! از طرا�  در �&ر�

! ھ�� :�ز ا����ه �روج د�/ران و&ود دارد را �&ر�� "رده ا�د

���ت ز�د, !��ل �س ���رک از ز�د,  !و ا�ن �س ���رک "� �وب ���ت   !

! �&ر���ت ���رک

از طر�ق �(��ل ، �(��ل ��د�ل �ده ا�ت!دا�ش �� د�ت آورد   !
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! &�8ن �(��ل ا�ت

� ا��راک ,ذاری، دو�� !�(د از ظ8ر �ن &�8ن ، ��� ، �� ، ��� ، آ��8 را !�� &�8ن �  !

! ھ�د��  دو�� 

! ارزش ھ�ی ���رک

��ن �� �� �  �وا��م ��ل!ھ�� �� �% دو�ت .&��(� �� ھ���د.ھ��ن �ن در ,ره ھ�ی ��(دد  !

! �� ا#دام ��ن �� �� آن را ��ت ��=�ر #رار

ا����ل!���0ص &�8ن !او &�8ن   !

وا#(�ت &د�د.&�8ن &د�د ا�ت!��ول &د�د �ن ، �� ، آ��8 ، ���  .

��ل

�ن �% �و�� -��8ن ، ����د !در�ت �=ل "���  "� ��� �  دا��د ؟ ... �ن �% �و�� �ده 

�� �" �"  ���" surripiá-  ���د�/ر ھ�/��  "� ��ل �زرگ را �  دھد �� �ن �% �و�
�ن �� ��� �% �و�� �ن را!��ر�ن ��ر�ن �� ��� �دا��د!�رم آن ��� �  دا��د 

���وا� 

در ا��&� .�ن �واب ���ت، ز�را ��  �واھ�د �� �واب ، �ن ��  �واھم �� ز�د,  �  "��د
� �ن ��دار �/� �  دارد ا�ت" B��� %�.��ن آن را �� �  �وا�  �وا&

� ,رگ��� Caricuao  در �ر دا�ت ��از د�ت داده �ود ا ��+�ظت ، ا�� ���8 �� .,رگ ���

�Eذ�� ��8رت و :���  �ود را �واد &��د ������  و :�پ.ا����ب   H20  ت -ذ�ر>���

�وص ���� �ود ;وا0  �رای ��&را&و�  و ��ل <رود ،.� Caricuao . وان ,رگ�� ��
ا�روز �ن �� ,رگ.���<ظت �د ، ا�� �و�ط �/رش �� ����8 ، ;وط� ور در ����8  آ���ر 

Caricuao  �8ن �ود و �+��ر آن& �دو�ت ��  ����ل �دون ط��(ت و��  .ار��ل �وا&

&��   Caricuao �ود ز�د,  �  "��د ، ا�� �% ز�د,  ��ر�� ���دی وا#(  ، &��ن در
� �ن <�رغ ا*���0ل دارای �ون &وان و<�دار ، �0دق �� �0و0ط��(ت �  ��ک، �د�د "

����را�ن �+ر و<�دار و .در آن >روری ا�� ��د�2� و ا��رام از دو���ن �ودھ�راه و دو�ت 
�ن �� ا�دازه "�<  "و:% ز�د,  �  .ھ�د��  ھ���� �� ,ر�  و ��وت �+��ر �ده ا�ت

ا�� �ن ,رگ �&���را د�دم و او . Caricuao Cª "رد�د �� دا���ن ���� از �����ن ھ� و
ا,ر و&ود دارد �% .,�@ و #��و�  *��% ��رم دو���ن �رای آزادی �ود ����س �ده ا�ت
� ,رگ!و را�/�ن!:�ز ,رگ �� ��ل آزادی �ود، ا�� او ، �� ����8  ���8 �ود ���

extrahuman  ل .در���ن ا�رژی در راه �ود را از �ودن��رس "ردن �ود ���- ��

�0��م ,ر<ت �رای �� ا��راک ,ذا��ن.ا����ل ��زی و��  آن از ��ھ�ت ژن   COD  ود�
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� ,رگ در ھ��ن ز��ن  Caricuao و �(�وی ����8  �ب "ر���س �� ,رگ �� �� &�ی���

� .�و�ط �% ����ب و �و��د�  �ود ��0ل �  �ود fraternally آزاد در 0دا� ��

ا�ن ھد�� ای �� .را�/�ن �� ����د راه ط��(ت <�ر �  "�م  ��8��Claros  �� ا����ب ھ���د ؟

�ود، ا�� او و��  �رای ���ط ز��ت ژ����  ذا�   Caricuao �ن ا�ن "ر���س ,رگ
��8م .��� "�د "رو�وزوم �ود را �� دو*ت آزاد از ��وص ا���س در ط��(ت �ود را دار�د

� ��وان راه ز�د,  ا�� -ر �ده �� �8وت �رای ز�د,  و *ذت �ردن از �وی ����8  ا�� آزاد �

. �ود را �� ھر ,و�� ��دود�ت و �� ����ل

�ن و ,رگ ���� دو���ن ا�� ی ����(�رف در راه �ود را از "�ر در �% راه ;�ر ��(�رف 
از د�/ر ا&��ر ھ���د، آزاد ��در ط��(ت ا�ت و ����را�ن �� ر�د و آ�:� �� ���  �� �+وذ 

���/�ه ھ�وا�� ���/  ھ��ن ا���ب ا�ت در #�ب &�ون و �� را �� ���ب و&ود �� ، در ا��&� .

.�% -���ن آزاد ا�� ���8 �� ;ر�زه �@ �رای ھ���ری ا�ت

� ��� ا&�زه �ن و �و � ، �� :�زی ��� را از �ن <�ر �  "�م و �ن از !�� ���م ا��را�  ":

! ���؟�ن از ��� ����رم �رای دا��ن �ن �� ��وان �وا�ده �ده ، ���د آ,�ھ�م ھ��م

 elations ��ور از ���ظ�ت در ��ل ��>ر �� ��وان �وا�ده �ده �ن در ��ل ��>ر

 ��ود �دا#ل ھد�� �دون -و�ش ���ور �� ���ت #��و�  در ز��ن در ��ل ��>ر �وده ���
 �؟! �ب و �� ��زی �روس �وال و�����ک ا�ت "

ا���ل .��ز��ب �� و&د ار���ط  �(�ول �� ��وت �دا#ل و 0رف ا"و "� �� را &دا �  "�د
���B ;�ر #��ل ��ور &��  ا�� �� �� .درد از "���ت و ��  در رد ��ده از �وزش ا�ت

�.���  ھور�و�  و �(�وی رو�ن ���د� ���� �در .ا&رام آ����  �� �رای ��و<��  ��+�
&��&وی ��ق ��در، :ون =روت ���ل در <8م ا���ن :�د و&8  و ھ���� �� :�زی �رای 

��وه �ر ا�ن ��  د�/ر ازا<زا�ش ����ر ا�ن ��ل �رای �+�ت و .ا>�<� "ردن �� ا�ن د�د,�ه 
���ھده :�م .�����ت �� *�س "� �� را �� �����ده �زت �+س در ر���� ھ�ی ا&����  ��(�د 

ا�داز از �% �ود و �+��% ، در ھر اراده �رای �وا��� ھ�ی ����ری "� در دا�ره �و&ود 

-alie �  آ��د ا�ن دا�ره ط� ، ��م از ��ن ��ت و و<�داری و ا��رام ، �� طور ��ده .���ت
�ت و&ود �دارد� ��� ��*ص و و��  در ��ل :��ن ا�ت، و ھ�H :�ز �ود�واه �ر از �ن .�

� د�/ر �� ��ط� �ظر آ��8 ھ���د ��� ���8ب ذھن #�در �� ���دل ��ده ."� <�ط �  �ود �� ھ����
ھ�/��  "� �� را و �� .از ا�ده ھ�، آن در�وا�ت �&د�د �ظر <وری �� �س ���رک ا�ت 

��ق و .ھ�H :�ز �  اھ��ت �ر رد آ�:� �� ��  �واھ�م ، آن را آ��ن .آوردن �ود �� د�/ر 
�/رش ��ز�ده از ار���ط ��ن �� �و&ودات ، از .��ق ا�ت و �� ا���س د�/ر و �� �ن 

:�پ �ده در ر<��ر ;ر�زی .ھ��ھ�/  ر�4 �  �رد "� �� ز�د,  ھ�راه �� د�/ر �و&ودات 
� .���8 از �ن <�ر �  "�م ، �-س �� �ن ، و در ��ل ��>ر �ن دو��ره دا��� ���د� @�&

��طر ��  �� �ود ��د�ل و �ن ھ�H و#ت ��  دا��د "� :/و�� ����ری از �ود و �� ���د 
��رد �� د�/ر �� ��و&� ا���د�� ارو-� .ا�ن �وع �� �� آ�ده ا�ت "� ھ���� ��ز ا�ت.���ل �

� ھ� و :� �ط�  از �ود�واھ  ھ���د :� ��� ��ب زره .�� �ود را �� "� �ودن �ود د"�
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�ودن ,ر�� �  "�د �� -�ن ھ���� و&ود دارد   that- �و�ط �وو "� و&ود دارد و "� ��ش 
� :8ره �  �ود و .ا���د�� ارو-� ا���د�� ارو-� "��% زره � �و -س از آن :/و�� در آ��

-that ��(�س ���8 �ود "� و&ود دارد :را "� ���م ا���د�� ارو-� �ود�د ,ر�� �  "�د &�8ن

pelo ارو-� ا�ت ��رای �� �� ����8 ، و -س از آن ، ھ�/��  "� �� �  �وا���م �� .ا���د�
 �� ا���د���در�وا�ت �ود ���<ظ� "�ران ���8 �� د*�ل �ود�واھ  :�د در ا���د�� ارو-� �

� ����ر ��ق �� �ود ا�ت ا�� ا�ن ����ر �ن ��� را دو�ت دارم ا�&�د .ارو-� ��" �"  ��8��

�ن و �و: ��ق."��د  vincit �. ,و�  را ����ر ��ق آ�ور ھ�

اوه ا,ر ��� �  دا����د �� ��� �  �وا��م و و&ود دارد "� ��� �  دا��د و :را ��� ���د 
ھر,ز ا�ن ا>طراب �  <��ده �� د*�ل آن &دی ا�ت و ا����ق از آن �� �(د آ�ده �ن ��  ���م 

را  trouxesses و �� �� ��وان "��ل �واھد �ود �% ��ھ��ر ا�ت "� ��� آ�د و ���

�درد و ��  �واھ�د #درت ا�� ��� ��  �وا��د �واھ�د "�ش ا�ن O ��  ���ن �  دھد �� �
���ت �% ��ط� ا�ت در ���&� ز�د,  ����ر ر�/�ر�@ �� ر�@ ����ری ا�ت "� �ن �% 
� ��م *��ری ����د در "��ر �ن ��  �وا�م ����م ,ل رز ��غ ,ل و ��وط ,��رگ �+�د ا����ق ����-
 �,ذ�ت ا��&� و����ل ھر,ز �� ����8 ، ا�� "�-ر�  �ن ا��&� ھ��م ��� و&ود دارد و �ن �
��� �  �وا��م و :�م #8وه ای ز��� �ود را ����د ز��ون در�� آ��8 را ���8 ز���  "� �ن از 
��� <�ر �  "�م �� ��د �ن ��دار �د ، �ن ��دار �د �ن �دون ��ر�% در ��ت :پ �ن �ودم 
-�دا ا����ق و����ل �ور -�:�ده �ده در ���م "� �ن �و را د�دم و �� ��د �و�� #وی ، آ;وش 

�و*د دو��ره �ودن ظ8ور ��د، و �-ر��د ���ت "� در : #وی ھ�� ��� داد و در��<ت و -ر��د
� �ن �د � ���ق �دون درد د�ده �  �ود ، �ن آرزو �ن ھ�� :�ز را �� ��د "رده �ود و:
ھ�� آ��8 د�/ر ��  �وا����د ا0رار دا�ت ��ق ، �را#�ت ، �+�ت ، �ور و �وق �رای ھر 
 �� �� �وا��" ��ب را�/�ن �  ,و�د داده �د و ا��ظ�ر را �� آ�:# %� �� ھر,ز ���" �:�زی "
اھدا �ده ا�ت در�ت ا�ت و&ود دارد را، �دون و&وددر�وا�ت و �� ���ز �� ا,ر ��� ��  
��و�د;�ر #ط(�ت ، &��&و �  دھد �رای -�دا "ردن ��ل ا"��ر و ,�4 ا�ت "� ھ�H �را�ر، 
� �ن �  �وا��م ا�� �ن ��� : �� ط� -��دار ��ق و �  دا��ت "� ����8 �% ,�4 ا�ت "
 ���� را د�دم �/و�ود و&ود دارد :�زی ���ق �ر ، :�زی او را د�دم ا�� �ر&�� ��ده ا�ت �
�% #درت �دون ��و*د �د ، �دون د�دن در �ن ر�د �� �ن دو�ت دارم و ��� �و�ت ، و ��  
� در ��ل ر�د �ود در درون �ن ��ق �ود ، آن �ود:�زی "� او �  �وا�ت ا�� : ������د "
��ل ���ت، ا�� آرزو در وا#B دو�ت او �� ��وان دو�ت �رای د�دن آن را �� ھ�/�م ;روب 
ر�د ھ�� ا�+�ق �  ا<�د �دون �رس ، �دون *رزش و �دون �رس از �� �واب ر<�ن �� ,رم 
��8  �� ��وان �% د�ت ز�ر #�ب ھ�ی -�&ره ��� را ��  ���م و&ود داردا�� ��#�ت ، �ن ��
 �ا���س �طر آن �وی :وب �0دل �ود و ��س ,وش ا�� ��  ��و�د ا�� ��و&� ��ود و �ن �
ر���ت ������ �ده د�روز ھ��ن �ود، ا�� ا�روز د�دم ��+�وت �ود ، �وی و ���ده 0ورت 
�ود �� 0ورت ���0ر �� <رد :�زی �ودو�ژه 0د�� د�ده �ن و >روری ��+س و ا�����ق 
 ��� ��+س �رای ��� �ود ، آ�� ��� ��  ����د ، آ�� ا���س ��  �ود و -���ن ��  "�د :را "
�و ، در آ��ده و �دس زده & �و&ود دارد ، دور ا�� ا�ن �% راھب �وا�ت �� ���ن دھد رو �
ا�ت "8و&ود دارد در -س ز���� �ود ، در -�&ره �دون د�دن ��� �/�ه "��د، �دون ��� 
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�ود��ن را �� ھوا ا�&�م �� در�� در,�ر �  دادم �� �دا�د �وی در�� ��+س �رطوب و ��دی 

. :�زی �ود "� او را د�دم در��، �ن و ����،رطو�ت، ھوا ا�� ��+س �ود را

�ن �ور �% ��/�ر ���ظ� و *ذت �ردن از ھ��ھ�/  ��ن �ودن و <�ر �و>وع ���ث �  
�ود �ن ��ن رد�ف �ر,ردان و &ر��ن در <�ر ا�ده ھ� و اھداف �(��ل ��ن �و���ده و �وا��ده 
� �ن �و��� ا�ت ، "� �&�ب ا�ت، ا�� �ن " �ھر,ز �� ��وان �وا�ده �ده ��م �� <�وز آ�:
� ��وان �وا�ده �ده :را آن را دو�ت دارم ، �واھد ر��دن �� آ�:� �ن �  ���" ��  دا�م "
�واھم �رای ا����ل و �� ��/�ر ��8م �� ��رون ر<ت و �ن �رای �ن <�ر �  "�م �واھد �ود ؟ 

�ن ��  دا�م ، ا�� �ن ار��ل را �� ��وان �% ��ل از آزادی �(�وی و <�ری ���ث �  !
 آرزو �وا��د,�ن ھ� �ن ا�ت و �� �و�  �ن �رای �وع د�/ری از �و��ن�ود �ن �� �و� 

concrete'm  0د، ذھن��ق و درک �� �� ��ز,  ��ش �ور ����ر و ا�رژی ا�� ��

�وع �رای "�  "� دو�ت دارد �� ��وان  vociferously �0��م ,ر<��د��ق واژه
�وا�ده �ده :�زی دو�ت دا���  �ر ، ��#��� و �ن �� آ;وش ��ز �� ��ق ، ا����د �دون 
&�@ و �دون #0د �� دو�و,را در "���ت �ن �����م �ر و ��ن ھ��م ھ��م �  �واھ�د �رای 
در��<ت ا�ن �س "� ا���س "� وا�د����را�ن �وا��ده را �� -�و�دھ�ی درو�  �و���دھ�  
� �ن ھ���� �ود �� �ود ا�� &ذاب �� دو���ن از "���ت �ورد ��ن �روف " ��واھم �� آ�:
ا�ت "� ,رد ھم �  آ��د و &��ت <رم ھ���� ا��0ل ، و ����ر وا#B ,را���� ا��د <�ر 
���ت، ���رات �را#�� ����+م ا,ر �ن <�ر �  "�م �وده ا�ت، ا�� �وب ا�ت �� <�ر �  "
"���,ر ���8 در -وچ آن را �� ��وان :�زی ا�ت "� ���8 و&ود دارد "� �  ,و��د "� در ا�ن 
 �راه ��ده �رای ھ�� ;�ر �(�ول �وا�دن �ن آن ا�ت "� �  �+�و�  �� ���رک �� �وا�دن آ�:

�ن ار��ل و �ن ا��راف ��  و&ود دارد و �� ��ل از طر�ق ��زی، Filipe  رک���ور �
ا�ت ،�ن �� ��وان �وا�ده �ده "�  ا�� ز���  "� �ن آن را ا�&�م دھ�د �� �ن ��ز ���ث �  

� �وا�دن و �� <�ر �  "�م� ��ن .�ود �ن <�ر �  "�م ا�ن :�*ش �ن �� �وا�دن و ادا�
���د !�-��/زار و �و���ل �ر از <�ر �  "�م "� "�  د�/ری <�ر �  "�د ا<��ر ھ��م 

ا���س ��  "�م �=ل ��ران ا���س �ر ��@ وارد �وراخ -��ده رو��ت �ن و ���� و ز��ن 
��ت و �وا���ر ا��0ل ھ�H &��  ���د ، ھ�H <>� �� ��  د�/ر از ��@ ��,����8@ 
ار���ط �و=ر ، ز��ن، �ن و ���� راه �  ر<ت �ر روی آ��8 ، ����را�ن ���(��ل روا�ط ��ن 
��@ ھ�ی �رد �� �� �دون �ن و ���� و �� ز��ن ا�� ���د �� د�����ون "� -�و�ت و ��ق 
"��ل �ر ھ�� ز��ن ���د �� ��وان ��/+ر��8ی ���ون ���د �رد "� ��0ل ��@ ھ�ی 

��@ ا�� ا�����ت.����ف و #�ب را رو�ن ��  ���د  moldable  د�/ر ���د �� ھر #ط(�
�&�و�� ای از #ط(�ت "� �� ھم آن را �� ھر وزن و �� ���ش ز��ن &رات �ور �� راه ر<�ن 
� طوری "� �ردم ر�4 �  �ر�د ����ر ��ر ���ود ا����ده ا�ت ا�� ا,ر آ��8 ���ق ��=�ر ھ�Mت �

#ط(� د�/ر �� ��ق ��ق �واھد �ود "� �ن و ���� و ,رد و ��ک  t-�د�ره "و:��ر ا�ت
� �� را ���د �  ��زد �دون ���ط >(ف ، <�ط *��س �� �دا#ل �ر�د ا,ر ���م #ط(�ت �� ھم "
و �� �و�  ا���ن ����د ��@ �ود را "��ل و -�و�دد د�/ران �� ھم #وی ھ���د وراه دور ا�ت 
� ���ن ���م )�و &��د در �را�ر &�8ن ا�ت :�زی ا�ت "� �� را ���د �وع */و ���ن #
���ده و �  ��ب و ��ص ا,ر ھر ��@ ر�4 �  �رد -و��دن :�زی &ز �ن و ���� در ��ل 
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 �� �#رار داده ��@ �� ��وان �ردان طول ��ر �� ��وا���@ �رد ا�ت &��/ز�ن �� �و&
� طور ط��(  � �& �*��س و طول ��ر �  ��@ ھ�ی "و:% ، �زرگ و �� -س آ���8  "

� ���ت  -د�/ران "� ,وھر ���س 2زم ا�ت �% �رد �ر روی ز��ن �واھد � �& ��و*�دات �
K��0 و&ود دارد���ھده �� -�زل "� در آن ���م #ط(�ت �� ھم ����ب دار�د �� ھر "س �% 
��ل و ھ�H �8م "��ر از د�/ران �� �% -�زل �دون �0و�ر #ط(�ت ��ر�ف ھ�� در ا�ن 
���ره &�8ن ز��ن �ورد ���ز ���د ���م �ردان وز��ن ھ�H "س ھ�H :�ز ا�ت ، ھ�� :�ز را 
�� راه :/و�� ز�د,  �  �ود و ا��0ل �� ��د�/ر در ا��&� �% -�زل ز��ن �زرگ �� ��"ن 
� -���ن ��زی �� -�زل ��وق ����ر، د�/ر � �و �دون دا���ن �� ��د�/ر ��0ل ا�ت ا�� ھ�
� �� �  �واھ�م �% ���ر -��ده رو " �"&��� ط��(  ا�ت "� ھ�� �����ب �(د از ھ�
ھ��ھ�/  ��ن �و&ودات ا�ت "� ھ�� �� ھم "�ر "��د �رای ھ��ن ھدف ��ق و ار���ط ��ن 
ھ���2ن �� ��وان �� �  �وا��م �ود��ن ا,ر د�/ران ا���س را ���ن ��  دھد و ����ت را 
  � ���  ,و�د �(ر�+����س ا�ت و&ود دارد :�زی �رای �� ا��راک ,ذا��ن و ا,ر آن *ط�
ز�د �� ز�د,  �  "��د ��ز ا��راک ھز��� ا�� �� د*�ل آن ھ�� :�ز را �ل ��  "�د ھ�وار 
 �:را "� ا,ر ذھن و �� ا���س *����8ی :8ره �� :8ره �� و ھ�/��  "� ��� ����د "�  "
���د 0ورت :��ن ���ن �  دھدو آ�:� در آن �� ��وان ا,ر �ن ����+م "� �ن ھ��م ا�� �ن 
���ن دھد "� :/و�� �ن و ���ن دادن :8ره و 0ورت �ن ا�ت �رای <روش ��  �ود ��ش 
از �د ,ران ا�ت :ون -ول ھر,ز �� �ن �ر�داری ���ت و �� �ن �  �واھم �� �رای <روش 
���د، :� ر�د �� �ر�د �% ا�� �% :�ز�ط�Mن ا�ت در �را�ر �ورو �� �+B ��ج "� �رد ��  
� ��طر �ن -�د��ه و ��ج ����م ��  �واھم ��  �واھم �:� ھ� �� ا�����ت � �,و�د �ر�د ھ�
ر�4 :را "� ر�4 �  �ر�د و&ود دارد و ا,ر ��� �� <روش �  ر�د �ر�داری �د �و���ل 

:ون -ول ھر,ز د�ده �  �ود 0ورت را ���ن �  دھد ھ�� :�ز را و آن طول .��  ���د
 ��  "�د ,����  �  دا��د "� آ��8 را �� �ن :�زی ا�ت "� �� :ون �� �� �و�  ھ�H "س �
ا�دازه "�<  �وب ا�ت :را "� �% روز ��ج &��/ز�ن ,ران #��ت و �� آن رو�رو �و�د

uncrowned  دم و ���ر�� ��ن �ب و ��ب �ود �ور و ��ق ���ل ��ن ����8���درد �
���*  �� از وا#(  �ن �� �ور و و<�دار ھ��م ، ��ق �و��ن و ��  درد "� ��وه و &�ل 
�ود را و&ود �ود و �ن ��ز�/ر ھ��م در &�8ن �� ��ز�/ر <��م �0�ت ا����ور ����را�دازی 

� �% آھ�@ �  �وا�د ا�ت " ���� �  " ا�ن ��ق �و��ن �� �دون درد ا�ت " <��م ������
�وا�د �ن ��� �-س �� ھر دو �/�ه و ��ظر ھ��ن ھ��ن دوره آ��ده ھ��ن ,و�� �� را 

طرح �� ا�ده آل در ���8ت "�ر ��  all'm �����دھ��ن <>�ی �����ب �� ���م طول �  "�د
ھ��ن ��وه ھ�ی ھ��ن ���ر و ��+س آه ��� ھ���� آه ��� �رس از آ��ده ��ت �ود �رای د�دن 
�8�ن ��  دا�م � ���� �دون 0د�� ر�4 �  �ر�د ز�را ��� ز�م ��  �د ز�د,  �  دا��م "
� :را "� �ن �0ور و ���ل ;�ر #��ل ا����د ا�ت ا�� �ن �  دا�م "� �� &دا ھ���د ا�� �ا,ر �
�� ھم ��  <�ط �ودن در ا��&� �ن ار���ط �ر#رار ��� -��O �  دا��د "� در آن ��� ھر,ز ا,ر 
�ن �  دا�م ا�� �ن �ودم ا��&� و آ�&� -�دا �ن ھ���� او�&� �� �و ھ����8وز ھم ��  دا�م :را 
 �� ���8 �0ور ا�� �ن ���م �رز �وب �0ور "��د ھ�H �وا�B �ن و ��� "� �� ھر دو ھ���"
در ا��&� �� ھم و �� &دا از ھم ��0ل ھ���د ، �ن �� ��� ���ز دار�د و ��� �� �ن ��� ��ل 
�ن وا"�ش ���ن �  دھ�د ��� ��ده �ن *���د ��� ���0�ن �� ��� ����د ��� �/�ه �ن �  
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����د �����  �ن �وا<�ت �  "�م �� ھ���� در ھ��ھ�/  "� ��� �  �واھ�د �� ��وان ��� <�ط 

�ن  aleijo �رای �% �و�� �ن �+ر �ن را ا&را ���دری -رواز ا�� ھ���� ��  ا<�د و ��
��� در��ن �� و�ده آرزوی �ن ا�ت �ن �� ��#�ت ��� و آرزوھ�� :�ز -�دا "�م و ھ�H :�ز 
��  دا�م :را "� �ن �0ور "رده �ود ا�ن ا�ر �  �وا�د ����د آ��ده ��� را د�دم و ا���س �و 
� �ن ا���س �ود �ن " �� ��وان ��� �وا�دن آ�:� �و��م و آ�:� ��� �� �ن ا���س ��ز ��
� �  �واھ�د در �زد��  ھ���� �� �ن �ن -�ش ا<��دن از �ورش ا�� ���8رد ا�ت"

disculpa  ن�واھ�د �رای د�دن ��  �دون �/�ه �  � ��0ر ا�ت :ون ���س "�;" Hھ�
�  دا�م "� �ن �0ور "��د "� ��� �  ����د ا�ت <�K ا�-را�وری وا#(  و ���ل �/�ه �دون 

.<ر�ب �ود

� "�  د�ت آ�:� ��� �  �واھ�د � ��ط�ن �� 0+ر ��/ر ، ھ�H "س را �رک ��زی ز���  "
� طور �و#ت �و���ل �� د*�ل &�ه ط��  ا�ت را �� �+B �ود و �-س � �� �ر,زار �����
�ر�ده �ر ���  �و���ل �رای ر��دن �� �� ا��د :ون آن ر��ده و �  �واھ�د ھ���� ����ر 

 following've ا,ر ��� *ط+� و�ن در ��ل ��>ر �و���ل ھ��م ا�� coisita �ر ھر

� �وا���.<�ر آرزو د�/ری در ��ل ��>ر -س از آن آ#�ی ��� آرزو ���ت، �� �E���

arem ن �ط� "�د�د �% :�زی .و ��  در ��ل ��>ر آ#�ی ����ن �رود   �ن از ��ن &
"�  ����ر در -�ت ز����  ا���س ��  ���0ت "� ��روی ا�ت "� �� را �� درا�وھ�ی 
ھ���� د���ل ����را��Lر��ن ,را�  ��0  و ���  د<����ده آل ر<��ری و <رد�ت ا&����  
� �/رش ��ز�/ر�و ���ق �� ��وان �% ا�ده ، �% <�ر ���� �ا�ت ، �ز�ز �ن ا�ن �+�وت "
 �� ��% راه �رای ر���ت ����را�ن �� د���ل و �� ر��دن �� ;رور "� ��روی ط��(ت ا�ت "
 �� ھ���م �و&ودات ���0ر �� <رد و ژ�را�ور از د*�ل �ود را �"  �" �ا&�زه �  دھد �� �
آ�:� ھر �% از �� آرزوی �� و�ژه ھوش ��0و��+�ر �  "��د "� ��  �% روز در ��ل 
� ��� ���ل #رار داده �� �� ا�� ھم دو�ت دارم و ���رزه ا����ده در ��وط ا���ن ���>ر ا��

 UPA �دون "� ���ل �� �دون :�ر �&�ت �� ��وط ھ�� در ,��ه ����� �دون �ذر ���8� ای و

! ���ز، #8وه ای &ذا��ت ��ھزاده ���م �ود را روح �ود را �ود را در �ن �  �واھ�د ، �
��وان ھر "�  ز�د, ، ��+س ,ل ھ���� ��8ر ��د ر�@ �ود را ا*���م درد �ن رو����  �ود 
�ب و&ود دارد�رای # �را ��+�/  �ن و �و ز��� ز��� ��� ا�ت >ر�� ا�&�د ار���ط ��ن ر��
 �� �"��ن ����8  �ن #دردا�  �رای ا�ن ا����ق ا�ت "� د�ت "� *�س ا�����ل ، "� *���د "
�ن طول �  "�د �� ��8ت

د�دم "� �و �/�ه "ردن ��و&� �دم �ن دو��ره �/�ه ��ز,�ت �� �(��ر دو�ت دا�ت دو�ت 

.���ق �% ژ�ت از ��ق �ود

� �ن �ن �و را د�دم آن �ود دو�ت �دارد �ن �� ��� -ر��د "� : ��� �ود�د �� -س و ,+ت� ��

�ن ا���س ;م و از ��� �وا��� ����را�ن ا�&�م ��   choravas :/و�� ��� و ��� ��ر���
 ��ود ����د ��� �وا��� �ن �و���*م ا�ت �ن ��� را دو�ت �دارد ا,ر �% روز ��� �
 ��ود��ن -�دا "��د<�ر �  "�م از �ن از د�ت داده �� ��وان �% ��ط� �روع <�ر �  "�م "
ز�د,  �% ���� ا�ت و �ن �� ��� در -�دا "ردن و �� �ن ,+�� ��� در ا��&� ا�����ل �+ر و 
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� ھ�H :�ز ��� در ��ل ��>ر ���ب �� �ن و �ن در �+� �ود را &�ی �ن �  دھد آ;�ز "

.و ھ�� :�ز را ز��� �  ���د beijito �  �ود�%

�0ور "��د �دون ا�&�د و �و��ن �دون �وا�دن ��وا�  �دون ,وش دادن �ط�*(� �دون �ز�Mن 
� در واژ,�ن در � ���/ر�(�ر �� �� �% �و>وع د�دن و ا���س و �� �ود��ن ا&�زه در ���
� در ا�(�ر �� ���م �ن ���Mل ا�روز ا���س �  "�م در ��ل ��>ر �� ھ�H ,ذ��� و ��&
� �ن ��دآوری را <را�وش "رده ا�و ا�ن "�ر را ا�&�م ھ�� را دو��ره و � ��درن در ��*  "
دو��ره در ا�ن ا���س درک ����ت در :�م ا���س :8ره #د��  در :�م و �ن ��� را 

�ود �� �ود ھ��م ا�روز و#ت ���س �وده  demagoguery'm �����د و �دون ط�ز و ��
و در ��ل ��>ر وا#(  �� <را�وش �د آن ا�ت "� ا,ر ھ�H ز��ن #��  و&ود دارد�  آ�د از 
:�م درو�  ��رج �ن �� ��د دا��� ����د �ن و&ود دارد و �ن �ودم را در -�دا "ن *�ظ� ای 
�ده �ود در ��ل ��>ر ��#  �  ���د �رای �ن در ا�ن 0ورت �/�ه *�ظ� *�ظ� ا�ن رو�داد 
 �" �8���� از ����" �� �% ��ر ا�� در ��ل ��>ر �� �ظر �  ر�د ��ر��� -د�د آ�ده ا�ت "�
�  �واھ�د از �% �واھد *ذت آ�ر�ن <�ط �� ار��ل ھر :�زی ,+ت ا�� �ط���ت دارد :�م 
ا�داز آن روز و #درت �و����ذت �ردی "� �ود را ���ور روز �� روز ز�د,  �  "�د ��و*د 
�د و ��ر��� ��و آ�رو�ن و �  �ر و 0دا ر<ت و آ�د 0ورت ���0#� ا�% در ��ل ا&را 
�ر روی 0ورت زن �ود را ���وی د��ر "� ,�ھ  او#�ت �  �ود را از د�ت داده و �ط�Mن 
� #0د دارد �� �� ��ر��  ,��س ھ���د �روف ,�ھ  ��ا�ت آ�:� او �  �واھد ���ت، �
� ��وان د�/ر�ور "� از دا�ل "�ور، �� �ب و ��ب �ودن � �او#�ت "���ت �� ��وان ا�����
��  دا�م ا,ر ��م ا�� ا���س �وزش ز�م از ��ز,�ت از �+ر �� �ودت ��د�ل ��ور در 
&�8ن را �� �ود و �ن او را �� �/�ه ���ق د�دن �  دا�م "� :/و�� ��� ا���س �  "��د �ن 
�  دا�م آ�:� �ر��ن �  دا�م آ�:� ��� �  دا��د �وا��� ھ�ی �ود را در ا�ن �(د از ظ8ر در 
آن �ب ھ�ی ����8  ا�ت �ور و �وق ا�ت ����ل ��� :������ن را ���د�د ا���س �رس 
و&ود دارد و �ن �  �واھم �� از ��د �ود را <�ر �  "�م و د*�را�� ا����د,  "�  *���د 
� ا�� �ود ا�ن ا�ت "� ��  "��درو��ی �� �ود را ��#�ت �� در ���% �ا��ظ�ر را �ر#ت ��
از رود���� �ن *���د ��� ا��ق اطراف �� �% ��@ در آب "� �ر"ت �  "�د و �ر"ت 
��@ ��ت ا�ت ا�� ��� و آب ھ��ران ��*ص از ا������ �ر�ن :�ز ا,ر �ن ����� �ن 
��(�س �و��ن ��ن �طوط در��ھ  �وع ���*  در آ"وار�وم "� در آن ھ�H :�ز و ھ�H :�ز 
ا�� ھ�H :�ز ��  �وا�د �� ا�دازه "�<  ا"��ژن ��+س �  "��د �� د���ل آزادی �% روز ��� 
�دون آ"وار�وم "� ھد�� و ;�ره آره رو�� ��م �ن �  ���م "� ��� �-ر��د "� :/و�� و&ود 
دارد ��� ھ��م ����ر �� "��ر �� ��� �  ,و��د �ن ,و�و �ن <�ر �  "�م ����ر ��/��� از 
 ����� �د�دن ��� "��ر از �د ھر,ز �����د "��ر د�ده �  �ود و ا���س :� �/ران ��� و �
ذھن �=�ت و ��ق �ود را ، ا�� ھر,ز ��+  �ود #8وه ��ز�ده از د�ت دادن ا���ن "�  "�;ذ 
�ردا��� �ن ا���س -�&8���<ظت از �ن "�  ا�ت "� ھر,ز <را�وش ��  و �� �ن �  
� �ن �  �واھم ��� ��د و �و���ل �و���ل ����د ھر "س د�/ری �,و�د �(د از آن ��� �
:�زی ا�ت "� �ن آرزو �  "�م ا�ن &�(�ت در ��ل ��ول ا�ت �� ا����ق �/�ه -�ش رو د�دم 
� �و ا�ن �ود ��ر و &�دو &ذاب �ود و&ود دارد "8�  �وا��م �و �ودی <�ط ��� ���8 �ن و "
 �� ��و �و���ل �ود�د "� �ن ����� ��ران در ��ل ��وط و �رطوب ���ده و -ر�ور �� ھ�
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ا�ن #طره از ��ر و &�دو ھو*��ک و ���م ا�ت "� ��دی ����ل �د ھر ز��ن "� ا���س �  
 �"�م ھر ز��ن "� �ن :�زی ��و��م "� �ن �  �����ن �� ��د دا��� ����د و �  ����د �����م �
�و در آ��ده و در ا�ن �ن �  �واھم ��� را �� ھ���� <�ر �  "�م ز���  "� �ن �  ����د �� &
�ن ��ف �� *ب ��ف �� *ب �دن �� �دن ��0ل ����ر از دو���ن ھ���� :�زی او را د�دم �ود و 
�/+ت :�زی �ود�  �وا��م و ا���س :�زی �% #وی �دون ا��0ل �� -ر����  ��� در 
���ل �ن #رار داده �د ا�&�د :�زی ز��� در <�م ھ�ی زرد �� ��وان �ور��د "� ھر,ز �  
 �رود و ���ش در ���م طول روز �� �و�� �ود از �ور ھ�/��  "� آن را ��ر�% �  �ود ھ�
و&ود دارد ��8م وارد ا�ن �(د��ر��  د*�ل آن ا�ن ا�ت "� ھ�H ���ل ا�/�زه ھ�H &� از ��*  
��� ���م -روژه ھ�ی در ��ر��  ��  ���م و&ود دارد �0ور �% د�وار #طره �� �د�ر�ن 
��وا�B �����8ی �روع �  �ود ���ن �  دھد �ن �ور �ور �� -�ر:� �� ز���  "

�ن <�ر �  "�م ��� �واب ا�� <�ر ��  "�م در�ت �=ل :�زی ا�ت ����د ذھن <�ر �  "�د 
�� <�ر �  "��م و #��ون !��+�وت از �ردم را �� �ردم �و �� �ن <�ر �  "�م ���  �وب 

�8 �% �� ا�+�ق �  ا<�د �� ��وان �ن�� ��% ���<ر را �����د ��  darkness'm ھ���
 �� �و�ط �ن 0دا "���� ���ق "�  :/و�� ا���س �  "�م ���م ���ط �دن ا�����ت �+�

� ��8ر  ear'm �  ,و�د �ن آرا�ش ��"�د و &ذب �ده �و�ط ظ8ور���8� �واب ���ت، ��

��ش ا����ده دم ��ظ�م  Pulse'm ا�ت ھر :�زی را <را�وش "رده ام �رای از ��ن �ردن
���د آ�ر�ن �ن ����ر �ده ا�ت و �ن آرام ھ��م، ا�� ھ���� راه ��  �رای �وال ��  
وا"�ش �دارد و ���8 ��ل �را#�ت از و>(�ت در ا��&� و&ود دارد ا�ن ا�ت "� �% ز��ن 

. �sofridãoو����� �وپ رو

 �� ��ن <�ر �  "ردم �واب ��دار �دم �ن ��� را د�دم در �واب رو �% دا���ن ��� ��  "
� ��ل ��ش &ذا��ت ����ری ��ھزاده ���م ھوا ز����  �ود ا*�8م ��ش �ن �ود ���ل &�/&و �

�رای ���<ظت از #�ب ��  unarmored �وا*�� �ود را �رای ��� �ود �ن ھر ,و�� ا#دام
 ���ل �د �واب آ*ود,  ��� ��ز �د�� �واب ر<�ن ��� دھ�ن �ن از ��� در "��ر �ود ���
� او �ط� ����ل �  �وا��م �� �و ���م <�ر "ردم �ن -�دا � �دروغ �وا��� �رای �% �و�
"ردم �ودم رو��ی ��� �  ���م "� �  �ر و 0دا ز��ق ,��رگ �طر �ود را ,�راه �ن �ن 
 ��� ���&ر �� ��#�ت ��� �ر,�&� ���ط��� در -�ت ��م �ود را �رای د�دن ���ره �ودم �
و �� �ن ��� را �� �ن *���د از د�ت داده �و �� �ن ا���س ���  �وب �� �ن ا&�زه <را�ر 
از ھ�H "س �� :��ن ���م ��  از ��ش از ھزار و �� ��8ر �� ��وه �  ���8ت ا�ت ����ر 
ز����ن ا���س �  "�م �رای ��� ;�ر ���ن ا�ت ا���س �ر ا�ت �� �ن ا&�زه �رای ��� 

� �و�ط ��ر و &�دو �ود را �رای ��دی ���� .

�����ز ��� �% �وزاد "� در اطراف �� -�ی -��ده �وده ا�ت آ��در �ز�ز ����ر دو�ت �ن 

�ن �   most're ��� �  �واھ�د �� �ن �ر,رم "��ده ھ���د "� ��8ر�ن ھ���دھ�� :�ز

ھ�دردی smiling're �وا��م و �  �وا��م �% "ودک ��ز ����ر �8ر��ن ھ���د ����ر
ھ���د�زر,�ر�ن ��دی ھ���د -�رم �  �زا�م &�8ن -�ر ��ط�ن �ن ��� &��ز �و*� �@ �ن 
� �ن و �:� �ن ��د�ل �رد ��ش از �د ���م روز *���د �ود را ، ��دی �ود را از ا�رژی :�
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از �ن �� د*�ل  acercas �/+ت ا�/�ز از :�زی -رش ��*ص #رص د�وار �� ھ���ددر��ره

ھ���� *���د �ر *ب و  TAS ��ر�ن آ�ده و �ن -ود��@ �ود را �� �ن از ھ�� ��� روز
آ��ده �رای ر<�ن �� �����ن ���  ��ر�ن ���  ����ل ھ���د، ��غ �% -�ر��ز�/وش ����د ��� 
و��� را دو�ت دارم �ن �  �واھم ��� �دا��د "� �ن ��� �  �واھ�د ھ���� در "��ر �ن

�+ر ��ت ا�رھ� -رواز ز�ر آ���ن در در �ر�O در ���ره �ر�O و ���ری ا�ت �0��م ,ر<ت 
� ��� دو�ت و ���ری آ�� ��� در ا��&� �ن -رواز از ���ره �� ���ره #�م �ود #درت #درت �
� ��ل ��روی � �� ��ود ��دی :�زی ا�ت "� ����ل �د و&ود دارد��ق �ود در ��و<
�ور��د ����ل �=ل آ<���/ردان ��ل و ��#� در �(��ب �  ا��ن از :�زی �و��ن �ود �% 
رو�� �ود �% د���ورد �ودھ�� :�ز را ھدف �� �(د ا����ق ز��دی �ود �/+ت آور در ���8ت 
�/�ه ھ�ی ����ر دو�ت دا����-�&ره �ن در ا<ق 0رف ��و&� ا��ن ز��دی �/�ه -�ش رو 
د�دم ���ره �ود را ,ر<ت �و�و ز��ده در���ن �/�ه "ردن �ن �و را د�دم ��ه �ود �ن و 
 �دوران �ود را :�م ا�داز �+ر �ن ��� را د�دم �� روی ز��ن و ز�ر در�� �+ر �ود �� �

.د���*د�ت �رد �+ر �ر روی ز��ن و ز�ر در�� <�ط ز�ر �ور ���8ب �ود

Saudade  �ا�ت "� ���ل ا�ت �� ��ل ا�ت �� ��ق ا�ت �� <�ر �  "�م ا�ن ا�ت "
ا���س �  "�م از د�ت ��� �  �واھ�د ا�ن ا�ت "� ��� را در ا��&� ا�ن ا�ت "� آرزو 
� ا�ت �� ��ق �ود ھ���� <�ر "ردن در �ورد ��� را �� ا���س �>ور ��� از د�ت ��&

و �و را دو�ت دارم �دون د�دن ���  t-ر<�� �دون �و و <�ر �  "�م و �  �واھ�د و ا���س
�����  ��� از د�دن �دون درب، �دون �وی �وی ، ���دن :  �واس 5و ��� �  �واھ�د �� 

 H�8را �دون *ذ� ��س ��و * ��ن �دون ا=��ت ��ل را �دون �ر و 0دا، ط(م ��ا� ��0دای �

.:�ز ��8ر �� ��د دا��� ����د و ا���س �و���*ژی را *�س "�د

  �� �ا�&�د :�زی <���زی ا�� ����ر ��8م �0ور ا�&�د و ��د�ل �و��ن �� "�  �وا�دن آ�:
 �� :8ره ا�ن و>(�ت �� B<و�ن �رای �دا�م :را، و*  <�#د ا*�8م ��ش   �ن � ��دا��د ا
ار��ل و :�زی �� ��وان �وا�ده �ده �روع �� <�ر �  "�م �ن �(  �واھد "رد �� رھ� 

. "رده ا�د����م د*�ل آن ا�ت "� آ��ن �� �  "��د

�/و��د ���8 در �% روز و  misadventures ا,ر �% روز و&ود دارد �� ��&راھ�ی ��
 روز ��ل ، 365 روز ��50 �% ��ل در ��ل ��>ر ,ذ��� �% ��ل �ن �  �وا��د �����د 

 روز ��ر �رای ا�ن 50 ���ت ����� روز در ا��&� �% ھ+�� �% ��ت از �% 24 روز 7
� �دت 60 در ا����ل �ر�  از روزھ�ی ھ+�� �� "  و 365� � ���ت �دت ز��ن 24 د#��

! "و��ه ، �رای *�ظ� ای ز�د,  �  "��د
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�دون �رس ز�ر �ور ���8ب در "��ر در�� �ود �ن �ود "�-���ن ھ�� :�ز را ��  erer -�روزی

.د�ت �� ��ل روی �ر�� "��  �+ر آ�د ��رد �ر�ده �0و�ر �% ��ھ��ر �ود

ا,ر آن روز �  رود -O  8درب، -�&ره ھ�ی ��ز و -رواز �  ��ک ز�ر"  �" ���دی "
آ���ن #+ل ا�ت ھ�H "�ر ������ #>�وت ���ودآ,�ه �وا<ق �ن ھ���/  �رای ��ددا�ت ��ت،
���ط ز��ت در �% ���ن ����ر ,رم و&ود دارد ���و<رھ�ی ، ,ل ھ�ی &(+ری -����د 
-ژ�رده ��ک �رطوب، �رطوب �ر روی ��ف ،2�پ ,�4 "��ده و ا��ن در���ده �� ا��د2ل 
ر��� ا<زا�ش �  ���د ��ش و&ود دارد ��ر ��  ��ت د�وار ا�� ھ�H "س ��ظورم ھ�H "س 
��  دا��ت :� �% درک و درک �� ��وان ���8 �ودن در ���ن &�(����� در ا��&� ا�ن ا�ت 
 �� طور ��80ز�د,  �  "��د ,ر��  �� �دون �و&ود و ���2ر از ھ�� *���د ����ر ����"
�رای �را=  �و�ت آ�:� �ن درک ���ت، ا�� �� �0وص ا���س �ن ھ�� :�ز را د�دم و 
ھ�H :�ز �/�ه �رای -س از آن <�ط ,ر�� :ون �� �ن داد و ھر,ز ��� ا&�زه �  دا�م ، ا�� 
ھ�H :�ز در ا��&� �طر "� ,��رش ��<�� ا��و رو�ن �ور �رزی درد ز��ن �� :�زی �  
�8 �� ��طر :�زی در ��ل �ر"ت در ر,�8ی <رار �ون ,�ھ  �� �,و��د -س از آن �ود �
 �او#�ت �� دور از #�ب �  "�د "� -�پ �� ���8 �ود �رای ,ر<�ن ا�ده و&ود دارد آن را �
��وان ��زد�د �ور #وی و #در���د ��  در رو�/دا ��د�� �ردم �ود و ذھن �� ��ل د*�ل ا�ن 
� ��� �  �ر��د از :�زی ا�ت "� در ���8ت ا���س ھ���� -���ن وآ;�ز �ن <�ر �  "�م "
�ن �زاوار ا�ت �� �رای �ن و �� �رای ��� �  ���د �رای ھر دو :ون �� را دو�ت دارم و 
 �� د��� و ��و<� رد و&ود داردر�د �  "�د ھ�� �ھ�:��ن :�زی ا�ت "� ���8 :�زی ا�ت "
 �:�ز را در �% روز و �% دوم ��-د�د �د �� ھر آ�:� را "� ا�+�ق ا<��ده �ود و&ود دارد ، �
  � ��8 �� ��طر ��  �  �وا��م �� ز�د,  �  "��د �% روز و *�ظ� ای د�/ر �دون ا�����
=��ت ھ���� ����ر �8م �ود ز���  �ود ���ت ز��ن �ود و د�/ر �� ا�دازه "�<  ,�ھ  
� :�ز : �او#����ور دو��ره ��و*د �  �ود "� �ن �/�ه و �0ور ��  ����ت در ��ل ھ�ی او*�
در�ت ا�ت در ��ل ���ن داده �% ��ل �رای �� د�ت آوردن #�ب �ود ا��0ل زا��ده ا<��ر 
 �" �� ا�+�#  ا<��ده :�زی �  �ر��د �دھ�: ��دون ھ�H :�ز و �� ھر "�  ��  ,و��د "
*رزش �ود ��8وده �ود �� ��وان او د�ت �ود را ��-�ک "ردن ,ذ�ت ھ���� ��ت "�  
� ��  <�ر "ردن در �ورد دا��ن �و&ود دارد :را "� -س از آن و&ود ا�ت "� �  ,و��د �
� آن ا�ت "� ھ���� �  �واھم "� ���ت و ���ل ھر,ز �دا�� ,�ھ  �ا�ن د*�ل ا�ت �� ا�� �
او#�ت ا�&�م �% &�ی �� ���رزه ;�ر 0دا#ت ��/ر �رای آزادی ��ل �% ��د�ل ا�ت در�ت 
� ��طر �ن و �� <�ط �  �واھم �رای ز�ده ���دن ا�ت :را "� �ن � �� ��� %� �ا�ت و �
 �و&ود دا��� ���د و ھ�/��  "� در ��ل ��>ر �0ور �  �د �� ��وان �وا�ده �ده �
,��رش و ار��*�� �واب �� ��وان او راه �  ر<ت و ا����د <رار �ود ��وه &ر��ن از �+�ر 
آزاد و ھو���د از &��ش آ,�ه راه �  ر<ت �ود و <�ط راه �  ر<ت :را "� �ن دو�ت �رای 
ا�ن ��ق &�8ن را در �را<�ت ��ور ��  ا,ر �� در ا���ن ��ور ھ� و ا��راع �ود �وا2ت 
�+رو>�ت �0ورات �وھ��ت ا���� �و��8ی �� -رو�ون ا�&�د را"ت �ور ا�رژی ا�ت و ا�ن 
��  �وا�د د�ده �  �ود ا�� �و*�د ھ�H راھ���ی را و �  �وا�د �ود آن �رد آ��در ���ذل ���8 
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�0ور �د و ا�&�د ا���س ��  �س ��م آن را �� ��وان ����ده �  �د ا�� -س از آن وا#(  

. ا�ت "� ا�+�ق ا<��ده �ودھر ز��ن "� �� �  �وا���م

 Hو �� ��  ,رم ، ھ� K�0> آ�� �ا,ر �� �� طور ��0� �و�ط *�ظ�ت ز�د,  �  "رد�د، "
"س �  ,و��د "� ��ق درد ا�ت "� *ط�� �  ز�د �0ور "��د ��ق �دون درد ا�ت �� ھر 
آ�:� در آن طول �  "�د �و��ن �ب و ��ب �ودن �� �% �+س طو�2  �ر از ��� �  �واھم 
 ��0ور "��د "� ����ت ا�ت در �وددو�ت دا��ن و دادن ، ��  ر�4 ھ��ن د�دن ���ت ا�� �
� ���ل �� ���<ظت از درد ���0وص ا���س و ����ل درد �� ��ق ��  د�دن ���ت، �
را�ط� ��ق �ود را ا�&�د �+�ظت از ا�����ت ��ق ا����ه :ون درد �  آ�د از #�ب در 
����/�ه �����د در�� "� �ن <�ط �� د���ل دو�ت �دار�م "�  را �ز��م �ژه در ��د �ن و 
 ������8% ا�واج �ن ���ل �� -و��� ���دری در ���ره ,ر�� را �����د ، ����را�ن �% دا�

�ب �ن# �. �Eذ�

ا,ر �ن د:�ر �ود :را "� �ن ��  ���م و �� آ��8 ��  <8��دم :� ز�د,  �  "رد�د *���د ��د 

�� -ر�وھ�ی �ور��د را آزاد �ود را ���ن دھد و  embellishes ��ش آ<���/ردان و
� �رس د�وا�� ھ�� �% :�زی "�  "� �ن ��  ���م ����ل �د�=ل " �+� �ز����  �ود را "
ا�ن ا�+�ق ا<��ده �ذاب �رای �% *�ظ� طو�2  �ود �� ��وان �  �وا�د �وا&� ز�ز�� "ن 
� طور ��0� ���8 �رد�د :را "� او �/�ه "رد و � �" ����د�دم :ون "�  �ردی را د�دم "
در ��ت :پ ھ�H "س ��و&� :ون �ن د:�ر ��وت �رای :�زی ا�ت "� ز�د,  �  "رد�د 
و د:�ر ��وان ا���س �د و&ود دارد�ب �د �رد �ن �� -���ن &�ده �� ھ�� :�ز و ھ�H آ�د 
 ��% "�  از ھم &دا �ده ا�ت ا�� �� ��وان "�  "� "و��ه در :�م �ود �ط�Mن �و�د �

 Agias و>وح ��ل �ود و �� ��ل ;م و ا�دوه از ��8رت در ��ل ��>ر "� �����ص �� 

درد "� �����  ;�/�ن و  O �ن O ، �ن ��در���ن -س از آن در ��ف �/�ه "رد و ھ�� :�ز
� ��وه ���8 �� ا�ن د*�ل �  ا<�د و -���ن در �وا>B از � ��وار ����ق �ن در ز��ن �ن �� ط��
� �رک �� �ظر �  ر��د در ا�����ت ��وت 0دای �/ران "��ده از��وت �/ران " �ھ�
"��ده از "�  "� ��  ,و�د �� �  �ود �و���ل ��دار �د �% روز ز���  "� او �� �ن د�ت 
داده ,+ت "� ��دی "� �ن ا���س ���ت و ھ�� در �% روز ��8ود <ردا :�زی �ود "� او �  
�وا�ت <�ط �� ��طر ا���� �% �رد ;�/�ن ا�ت و&ود دارد

� ,+�ن �� �رادر آن ا�ت "� ر<�ن ���ت �� ��� ��زی در #�ب � �در ��وت ��ر��  �  ر�د �
��8  �� ��ل ھ�H ر��ت�� �ا,ر آن را <�ط �

� �ن *���د �ود را <را�وش "رده ھر,ز �ر"ت ��� : ��� �ا�ن ��@ �ن ����� �و��ن �
:�زی �ود او ھ���� -س از آن ا���س ز���  "� او ���8 �ود ، از ز��ن �� ز��ن <�ر ��� و 

. ا���س <�ط �� ��د دا��� ����د

ھر ,�ه -  رو��ی ��2 و �/�ه �ن �(&ب �  "�م ا,ر ��� ھ�وز ھم �� ��وان �0ور و �� <�ر 
و �� <�ط �+ر رو��ی ا�&�د ھ�H :�ز ���Eر ھ�H :�زدرک ;�ط ھ�� :�ز را در آن را �دون 
ا�0ح ا�ت �� �� �درت �واب ���� "��ده را از �واب ��دار �ده ا�ت و در ���8ت رو����� 
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. رو�� ���ت ھ�� :�ز �را�ر ا�ت

درز�د,  �ب ;�/�ن و ا���ن ,ر�ز آرام و ����ر ��وس آرام ا�� �% ���ره در���ن ،�ور 
���8ب �رای رو�ن ��  ���ط �د�د �ر�ن و �  ر�م ا�ت ا��د "�  �% #��ل ا����د �ودن 
� �� را ���رک و&ود دارد و "��دن �% دو�ت ، ��  ھ�دم وا#(  و&ود دارددر ھر "
� در �� �� �ظر �  ر�د �� �  �+�و�  و �دون ��ور �  "  ��8�  �" �ز��ن �  �ود آن را�

درد �� ��وی در ��ل دو���ن و �� د���ل <�ط  inflicts "�د �� ��ق �� �ظر ��  آ�د ��
�رای ��ف �ود را ��ز او �� "�ون ا���س �+�وت "� دو���ن ا�ت ��ور ���دو���ن و ا���س 
�  "�د ا�ن ��ور ��ق ��  در درد از ز��ن "� �% روز �رد �واھد �ود ھ�H "س ��  
�وا�د �/و�د "� آ�� آن را �دون دا���ن د*�ل �رد ھ���� ���ث �  �ود :�ز د�/ری ا�+�ق �  
ا<�د در راه �ود را از ز�د,  از *�ظ� �و*د ر��� �ود ,+�� �در�د و در ���8ت ھ�� :�ز �رد 

. "�  -�ش ����ش �  دا����د و ��  ��  دا��د "� :را او "� �رد و �ودن �ود �  ��ر�د

 ��ن در :���ن �و:�زی در��ش ��0  ا�&�م ���� �د�د �ود و ��ت �� ��ق �ن �/�ه �
� در��ش �/�ه �ود �ن �ر�ده �=ل �% ���ره در���ن و #وی � ���ل د�دم دو��ره ادا�
در���د ,ر<��ر :�م �ن ز��� ا���س �ودا����ق ز���  "� ��� �����د "� در آن �ن ���وام از 
� ام �� ,ر�� در "�  �  ��� ���� �  �واھ�م �� �� �ن �� ھ��ن ��وه "� در ا�ن طو��ر "
� �� �� ���8ب �� و "  ��& ��واھ�د �رای ھ���� �و��� �ده و �ن ھ���� آرزو �  "�م "

.���ره ھ��ن �ر�ده �واھد �د ھ���� در���ن

�ن ��  <8�م �� درک ��  "��د، ��  <�ط درک �� ا�دازه "�<  ��  دا��د �رای ���ق ����دن 
� ���وان ا��د2ل از ا�ن رو�داد �ط�B �د �ود <را�ر از آ�:� ا�+�ق �� �  دا�م �� طوری �� ��
ا<��ده <�ط �  �وا��م �� دا�م "� در آن آ;�ز �ده و �� -���ن ر��د در ���8ت �  �واھم ��� 
�دا��د "� �� و&ود ھ�� :�ز را "� �  �وا�د رخ دھد "8-���ن ��  �وا�د -�ش ���  "�د "� �ن 
 �� ��� <را�وش ����د و ��� ھ���� �  �وا��د در ��ق �� در ھر �و#(��  �� ���ب ز�را ��
���8 �ور و �وق �ن در ��ر��  �ن ��ق �ب از آن ز��ن �� ا��را�ت ا<زا�ش �و���  در 
راد�و و ا&�زه دھ�د �ن ��&ر �د د�دم �/�ه ا���ب �% ھ�راه و ھ�دم �  �وا��د ا�����ت 
���س �ر�ن ا��راک ا�ت ، :را "� او را �/� �  دارد ا�رار و ����د �� آن ���س �/�ر�د 
��ب ��"ت و آروم آن ھ���� ,وش �وب ا�ت ا�� �  ,و�د "�  ھر :�د ھ���

conniving ن �و���ل ھ��م�و ����را�ن  .

 �:/و�� ز�د,  �  "��د ز�دا�  از "ل &���8وی آزادی �رای از ��ن �ردن ا>طراب ا�ت "
 �ا���س ��س ا��0ب و*��ژ زدن �دون د�/ران �رای د�دن ، ��,�8ن، اوراق #ر>� ا�ت "
در �� ����ر �د "� ��ز �  �واھم آزاد ���م و ط��(  �� :�زی -�ش -� ا<��ده �ر را ا<زا�ش 
�  دھدو �� �ورد ��#� و �� �ن �0ور :/و�� آن "�ر �  "رد �� �و��ن و :�زی �0ور و 
�����د,  �ودن �ن ���ذل ا����ده ا���س "��د و �����د �ن ھ�� :�ز را "� ر<ت و از طر�ق 

� �وا�دن ��ز ار��ل� ��� �. ذھن او �و���ل ا��دوارم "

از ا�ن �ردر,�  "� �� را �� <را�و�  ھل در  aimlessly ا�ن �و#(�ت ا�+رادی <ردی و
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از د�ت ر<�ن "ل ا���س ���ز �� ��+س ��ور ا�ن ھ��ن :�زی ا�ت "� �% :8ره در ��*  
� ز�د,  �% �/�ھدود ��/�ر آه -س از :�م �+س د�/ر ,��رش �  ���د، �% �+������ی "
د#��� ��ور �و��/  �� ��/�ر�� آرا�  �رای :�زی ا�ت "� �ن �� د���ل داM�� از ھم ا"�ون 
� #�ل از ��ور از ا��د ز��ن ا�ن ا����د �� دور �% روز از آن ا�+�ق ���+س د�/ری ، �% "
ا<��د "� ��ور ��ش -����ر ��ر و &�دو ��وه از �/رش �=�ت �ود:�زی �وب و �� ��  
ا0�  ا��=���  �واھد �ود ا,ر آ��8 از ��ھ�ت �و&ود �  آ��د و �  �واھ�د �رای ��8ر و 

�ر�ده و در ���8ت #ر�ب �� ا�+�ق #ر�����ن <��K�0 K در �ب ��"ت و آروم ھ�� !����ر از آن 
در د�ت �ن �دون ,ر<�ن ���م �رای �وھم �� �را�ط ز�ر "� �و���ل ا�ت �� ����ر �و���ل 
<�ط �� ��طر ا���� �  �وا��م �ود

Hروز در ا�ن روز ھ��ز ا�: �و �� ��وان ���  از :/و�� �� ا���س �  "��م ھ�

century'm  ����(د �رای ر��دن �� ��دی �� ز�د,  �ن ز�د,  ��  "��د �� ���دن آ�:
� �ن ���ده ام و ��  �ود "� در آن �ن ��ز دو��ره ��و*د �رای ز�د,  را ��دی �� :�زی "
 �� ���ھرا�� ;�ر �(�ول در ��ل ��>ر ��وده ا��در ��ل ��>ر در :�زی ���ودآ,�ه ا�ت "
 �� �<�رش را ��  �ن #0د دارم -�ش رو �� اط����ن از :�زی ا�ت "� �ن ھر روز ھ���
��ور ھ�� :�ز �� �0ور ز�د,  �  "��د آ,�ه ا�ت �% د���ورد وا#(  ا�ت ا,ر �� �رد,�ن 
�ر�  از �(�ون و �� ھر <>��ت ا�ت �  �وا��د آن را ا��ط� "رده و آن را �ر,-رش ا&را 
 ��  �ود �/س در ���ل از �واس �  ��زد -و�د #�ب �رای �% ��ر آزادی ����8��  "

. �و�ط ا���ل �ود �ودن #>�وت ��  ر��دن ا�ت �رای ز�د,  آزاد

�% روز "� #رار �ود ���  زود �و<ق �� از د�ت دادن �ن ا����ده �ود �� زودی �� �+س 
از;ر��*/ری و ا����د �� �+س از ��8ود از �ر ,ر<�� و ز�د,  �  "رد�د ا0رار �� ��وان 
 �������8� �ا,ر و&ود دا�ت ��  د�/ر از >ر�� �% ,�م آھ��� ا�� -�و��� و �ط�Mن �و�د "
� ��م ز�د,  �رای او �ود "� �ن ��ش و � ��ر�ن ������ &�8ن ��ز,�ت در ز����ژاد ا�ت "

��ش �� ����8  آزادی 2زم ... ھدف �و���ل �� �و�  در دراز #رار �ودن از طر�ق ر��د 
ا�ت و ا�ن �واھر ����8  و ھ�:��ن �روج ھ���� ���8 او*�ن �ر&��� و ا��در ���8ت ��� 
<�ط �  �وا��د �ود را �رای او*�ن ��ر و آ�ر�ن ا&را ����8  در ز���  "� ا�ن روح ���رزه 
�ود ا�� �� ھر,ز �� ����8  ز�د,  -�ش رو و ا�ت "� ا&را �رای ز�د,  و �رای او*�ن ��ر و 
آ�ر�ن ا�ت ز���  "� �� در ��ل �روع �% :ر�� ط��(  ا�ت "�8رک در ,ذ��� ا�� 
و&ود دارد ���ط "� در آن �� در ��ل -�روزی ا�ت در ���&� ز�د,  �رای او*�ن ��ر در �% 
���ن و د�/ر ,ذ��� ا�� ھر,ز ��و#ف ����را�ن ھ�H دو�ده در ر#��ت ز�د,  �� ھ���� �ر�ده 

! و در ھ��ن ز��ن �� از د�ت دادن و ا�ن :�زی ا�ت "� ���رزه و �و<��ت در ز�د, 

0+�� او#�ت <را;ت �د���ت ، equacionei  ل �زب در�ن �% ���و در ���8ت در ز
� ز�د,  �  "�د <�ط و#�  "� ��  �وا�د ���ل �� آرام 2زم ا�ت � ��رد �  #رار�ز���  "
� د���ل :�زی �  �0را�� از ��رج �/�ه � �� ��رای �و����  "� از درون �  آ�د :را "
��را>  �  �ودو ھ�:��ن ا�ن �/را�  ���ث �  �ود �� ;�/�ن ���ل ����8  و در ��ل 
 �� ���و#ف ��و�ت �� �� د�ت آورد �� �� �ود��ن ز�د,  �  "��د -ری �و���ل "�  ا�ت "
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د���ل ھ�H :�ز ر��ده �� د*�ل آن را ��  از آن را �� �% راه ���� �� او���م ز�د,  ا�� 

.�زر,�ر�ن �و����  <�ر �  "�م -�دا �ددر درون ���ت

6tar  6... و&ود دارد tar  �6... و&ود دارد " tar  �6... �-ر��د ���ت "� ���زی � tar 

6... و&ود دارد و&ود دارد "� ��� �  �واھ�د  tar  �6... و&ود دارد ��  ا,ر � tar 

6... و&ود دارد "� �ن ا���س ��   tar  ھ�ی آ�ش ��)��� �6... و&ود دارد " tar  و&ود

6و&ود دارد ... دارد "� ��� از �ن <�ر �  "�م  tar  6... طر<دار ھر آ�د tar  و&ود دارد

6... ز���  "� ��� �0ور "��د  tar   �� ل��� �6... و&ود دارد " tar  �و&ود دارد <�ط �

 ��� �6... ��طر ا��� tar  ق�)�� �6... و&ود دارد " tar  و&ود ��و&ود دارد :ون �

6... دا��� ���د  tar  ن رو��� �� ��� �6... و&ود دارد د*�ل ا�ن " tar  در �و&ود دارد "

6... ا��&�  tar  و&ود دارد �6:�زی "� �ن <�ر �  "�م ... ھ��� tar و&ود دارد ...

ا,ر �� �� ��ل �  ����د، و �  ,و��د "� �/�ه &�*ب د��ر د��ر ، ��� :�زی در �/�ه رو�ن 
*���د ��د و در���ن �� ��ل �% زن �رای "���  "� �  �واھ�د دوره ھ�ی ز��� و �+���  

� طوری "� �ن ا;وا و ھ���� <�ط �  �وا��م �� ا���س� gostas- �ود��� ��ر و &�دو 

.؟ا�ن روز �� روز �ن �ود

�% روز �ن <�ر "ردم ھ�� <�ط �� ��طر آن ا�ت "� ، ��  دا�م :� �  �واھم �/و�م و 
�-س �و��ن ��+�وت �ود ��  �رس ا�ن �ود "� رو��ی �ودن و ��  دا����د :� �ود ا�+�ق 
 ��واھد ا<��د �ن �(  "ردم �� �و�0ف آ�:� ھر,ز ا��&� را �����د �+ر در ��  از &�8ن �
-���ن ر��د��وت "� و&ود دا��� و "�  "� د:�ر <�ر �  "�م ھر "�  ���د ا�&�م دھ�د <�ط 
� :�م -و�  � �� ا�&�م آ�:� د�/ران �&��ت ��  "��د �دم ���ت ، ا�� �  دا��د "� :/و��

� �/�ه "��د و �����د �رک و <�ر �  "�م � ��ذف ��/�ر !از ر<�ه "�  "� ��  دا�د "� :/و�

.، �ر�ورد �� ��وان ��ل �+� ��#  ���ده آ;�ز �  �ود

آ��8 0رف دو د#��� �روع �  �ود ����ت .�ن ار��ل �واھد �د �� د<B "ردن و ا�&�د "��د
�ن ا���س �  "�م "� �ن ��  �وا�م ، از �وی د�/ر .�و��ن و :�ز د�/ری ��� ��� ���ت

 از �ذف ��/�ر ، ر�د 16آ�� در د#��8  .ا���س �% &�/&وی "� ����  �ر�ن ، -�روزی 

ھ�� :�ز �  رود ز���  "� ��� ا���س �  "��د :� ا�+�#  . relight �  "�د ��ل �� آن

. �  ا<�د

>(ف ��ل ��ل را �� �+B �ود ھ�� :�ز را �� ��وان .�ن <�ر ����را�ن ��� ���د �0ر "��د 
�ن <�ر �  "�م ��م .در ���س �داوم �� ����ل و&ود دا��� ���د.;روب آ<��ب آ�ده ا�ت

����-س از آ�ر�ن ��ری "� �ن �ودم را �����د و ا���س �  "�م ز���  "� او -��  ,ر<ت 
�ن ا���س .�+ر در =���� ، در د#��� �  ����د را"ت �� &�ن �  ,�ر�د ھر -�ش .و ز��ن 

ا�ت ���ت و&ود دارد ، .�  "�م "�  ، <�ر "ردن :/و�� �واھد �ن ر��دن �� -��ر<ت 

.  ��,�8ن ��ل �ن �  �واھم �رای *Eو35در د#��� .ز�را د��ر�  ��/�ر و&ود دارد
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�. <�ر ��  ، �د ��ل ��*ت ������  و رو�

. �ن ا�ن د��ر�  در طول �% <را��د ا��راض از و>(�ت ��ل

Recoloco  ودی� ��ن در ."���ت، &��ت �� ��ل و ا��0ل.�ن زود,ذر ، ا�&�د �ود �
 د#��� و ���ن 45.راد�و "� طرح ���ن ا�ت ��ط ���دن ، �ن ��(�س و ا���س �� ���ل 

�ھ�� ا�� ��ر��� ھ�� :�ز ���ث �  �ود �ن <�ر �  "�م !��/�ر د�/ر، �ن <�ر �  "�م ، ا*��

�� ��. و ا�ن "� �� ���د ����

.  �ن ا�ت30 ��ل 20ا�ن �% ���ت �� �% ���&� از 

� 100 ٪ از ز�د,  <�ر "ردن در �ورد 66�� ز�د,  �  "��د " ٪33 �� � ٪ �  �وا�د �

-�:�ده �ود، ا�� �و>�K داد.�دھد  .

� ای �رای ��ل�� �ط�*(� و���  ��ا,ر �ن وا#(� ���د �� ���رزه و &�ه ط

� �ظر �  ر�د در �% .��/�ر ا�ت" <�ط " �� آ��ن ، د�وار �� ��ز,�ت �� ��/�ر "��دن �

.ز��ن، و �% ���ر �  "�د "� -روژه را د���ل "��د

ط��(ت �ن �� �� ��ل �� ���ل ��وص.ا*��� �ن در �ورد و>(�ت دود   .

 �� �ر �رد و -س از آن <�ر03آ��8 دو ���ت د#���  esfumacei .

�ن �روع �� *���د ، �+�ر ا�ت "� :�زی "� .�واھد �د sortir آ�� ��� -د�دار ، :�زی

. #رار �ود �رای �� د�ت آوردن

.��ده �ر�ن �ود �� رھ� "ردن ، ا�� �ن �  ا0رار دار�د

.��و�ت و <�ر ���8 �  ,و��د �ن �� د�ت آورد

ھ���طور "� �ن ��(�س "��ده، ��8ر�ن �وع ا�ت �ظ�ھر .:�زی ;�ر ط��(  ;�ر ط��(  �ود

� �واب� .

�ن ھ�H �ور ھ��م ، ا�� ا�رژی ھر,ز از د�ت.اراده ا�ت �� آ�ده ا�� �ن ��  �واھد <رار   .

�ن ���Eر .�ن ا���س �  "�م �% #درت ر�د و �رق "� ھر,ز �� �ن ��ت ا*�(�ع #رار 

. �واھد "رد ، ا�ن *�ظ� ای �رد�د ��  �رای ��د�ل ھ�� :�ز

. و �ن :ون �ن �  دا�م

.��/�ر آرام و -�ش -� ا<��ده ، �� �دودی �ردد از آزار دھ�ده ا�ت

از ��� در�وا�ت �رای ��ز,ردا�دن ��� �� ��  come'll ھ�/��  "� �% روز�رغ در��� 
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��ل :� ز���  "� :�زی �  �وا��م ھ�� را از د�ت داده �� ��وان �  �وا�م ا�&�م دھم 
 ��دون �و در,�ر �رح "� �ور ��ق �زرگ و ھ���� زر�@ و دا�� ز���  "� <�ر ��� �� �
��ل ، از طر�ق "� �8�ن از د�ت داده در ا��&� ، ��� و&ود دارد �� ��وان �ن �  �وا��م 
 �� �% آ��+��ن دو�ت �� ھم �ز��د #�ب �ود را "� ��ق �زرگ، ھ���� -�روز در ھر ��ط�
 ��� ��ن ا���س ��ل ���ق "� از د���ی �ن ��� ھ���� �  �وا��م ، �� و�ژه ھ�/��  "
� �� ��0ل �  �ود "  ���ده �/�ه از ��دی �ود#وی �ر از ھ�� �رق، "� از طر�ق آن ���م <(
� در آن " �و ھر,ز از ھم &دا �� ھر,ز �� ��ل #0د �ر�ورد ا�+�#  �0ور -ل روی رود���
 �� �-��ده رو در ��ل ��>ر �� �(��ی :�زی د�دم ��ل و <رار ، و ��+��ن در �% ���*
 �� ی ��ر�ن �=ل ���� ��ل ��ود �ز�رف �(�  ��ل و در :�زی ,ذ������وان �وا�ده �ده "
ا�ت "� وزش ��د �� ��ک �-رده �د�د و <�ر �  "ردم "� :8ره را �� �% �رس در 
 �:�ر:وب ھ�H "س دو��ش �داره "� ��� ���  از ھ�ر ���&� �ود �ر روی 0+�� ����ش �

� �ن آن�. ر�@ �د ر�@ �ده، �وداز &�

��ل

.<رار ، <رار ، ا�� او �� �ن �ردا�ت و �� �ن "��ده ، �ن �� او 0ورت ,ر<ت

او ��ل ;�ر #��ل ����ص از �% �&ر�� ظ�ھر .*(�ت �� ��ل "� �� ��  ����م ا�� ����ر 

��� �  �ر��د از �% �رد �� ھ�H :8ره: ز�ز�� ��ل .����د -ری ا�ت   !

 ���رس :ون �ن <�ط در �>ور �ور و&ود �دارد.�ن �� �ر�  از �رس -��O داد  -� .

�ن از �ور و ا�رژی ��0ت ا�� ھر,ز از �ردی "� 0ورت �  اط�ع و

voluptuously ود را�  �ز��> �� �ظر �  ر�د و ا&را <رار �دون د�����  �� .

�&�ب �% ���� .��ل �% �و&ود از ��ر��  "� �دون �ور ��  �وا�د ز�د,  �  "��د ا�ت 

ا�� �وج �ور و ��.ا�ت "� ��� در ��ر��  و ��وت -��8ن   ostentas  ، ه ��:8ره�"
ھ�راه .�ن �� ��8ت 0(ود ، �زرگ �� ��ر�ف �/�ه �ود را و �ور د,ر,و�  .���ه و �+�د

�ط�ن ھوا از د*�ردی و -��O �� �ر�ت � �� �� ��وان ھر "�  رود���� �آ���ن رود���

ا�� �رای �% �رد �� .�ن �� رھ� "ردن "ر����ل و ��ران �رزی  densifico آ���ن ���ه و
� .ھ�H آب 0ورت �دن �ن �رس و -�ر:� ,���رد�ن ا0�  �ود �ن ��س ���ت� �ا�ن ا�ت "

� �ده ا�ت���� �ا�ن ار#�م ���*  �و�ط �ن �� �ب �رده دو��ره �د ، �(��ب در ��ل .���

.<رار از ��ر��  و ���>� �ور ا�ت

. �ن ��  از دو���ن ���� �د���  ھ��م

. ھ�� �ر ا�ن ر#م و&ود �دارد

. ا�ن �% ظ�ھر از د�ت ر<�� ا�ت
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<ر��د �� ��وان �% ��ل از *ذت ��دام ا*(�ر ظ8ور از روح ��ره ،

. �س �+�ظت �� د�/ران و روح وزوز و�����ک

� "�ھ�رداری, �� ��2 �  رود و �� �  ا<�د ا�� ھ���� ��2 �  رود �:.

. آ�:� �  ����د وا#(� ��2 و �� ��وط �0ره

. در ار�+�ع ا�واج ، "� در آن دروغ ��ز و ��و آ� 

.�روش ھ�دار #ر�ز �� ��وان ا0ول د�/ران ا�ت

��ر�%، ;م ا�/�ز ، ��8وده و ���(�  ا�ت ھ���� ��>ر آن را �� ��وان ���ق �ر ��ا��دی 

.از <ر��د �� 0دای ���د و ��وت

� ���رت ا��ره �� د�دار �� ��ر و &�دو <و#�*(�ده ا�ت "� ���ل �ور� .

�دون ,ر<�ن ، �روف را ا�&�د �% د�وار اد�  از "���ت �  آ�د �% وا#(�ت ا&���ب ��-ذ�ر 
 ... �� در آن �و��ن و ا�% از#���ت ���ن <طر�ش ���*ف ���ت &ر��ن ، ا�� آن را �"

� �% ا��را���O #طب &�وب "� ��ز ھ��ن � ���وان �  �ود ا��� و �� �ظر �  ر�د �� �و&
 �طور ��ر و &�دو �ود را از �ودن در ���ن �و&ودات ��ره "��ده و :/و�� ا�ت "� ��و �

�+ظ "��د � ����ن ا�����ت .آ�ش ��ل �وزان طو�2  ا��م "رد �Eرو� �او �  �و��د و �ر&�
در ���ن �طوط و ,+�� در ا��&� :�زی ا�ت "� �% <�ر �  "�د و د�/ر .د��/�ه ا�&�د 

. �ظرات

��ر,�&

��وط �� �وازات �روع �د،.ا��دا، �% �0ره ، �� د*�ل ز��ن ا�ت زود,ذر ���ت

arrefeço . �ن �ن �� ا��د .در �وک -� راه ر<�ن �ن �(�دل و �ن -رش، ��ر&� ر<�ن
�ب �ر�B ��8وت �و�ط :�زی ا�ت .���ت، �روع �� -ر�دن "رد و �ر,�&� �0ور �  "رد#

در ����ل ، �ن �% ��ر در �% =���� د�دم �� ا���د ��ش از ھوا ."� �ن در �+ر �0ور "��د
&�ده ��ر �رطوب در���ن در ز���� ... ا�ن ��وط آزاد ا�ن ��وط را �� ز��ن �ر�ورد �ود .

آ�+�*ت ��س ا���س آب ��ر�ن "� در ��ر��  �  در��د �� ��د !ا��را�ت ھوا �رد ا�ت 
دا��� ����د آ���ن رو�ن و در���ن و آن :��ن #وی �ود "� ز��ن ، �� �دت ا�ن ��=�ر را از 

در .���ت ��و#ف "رده ا�ت و *�ظ� ای از <�ر �ود را &�ودا�� .��ن ��رد :� �د آ�دن �ود
�ر�ت ھ�ی ���2ر از ��د در ��وط آ�د و ا���ل �ود ��د�ل �ده و ا<زا�ش ��<ت، ا<زا�ش 
�  ��ز,�ت �� �(د آن را �� ��2 �ردن ��وط ھ�/�م ��2 ر<�ن �ر��م آور �# ���<ت ، �� *�ظ

."�ھش ��<�� ا�ت

;رور و ا<���ر از ا���س �  "�م �����د د�/ر "�  ر�4 �  �رد "� در -و�ت د�/ر ا��د 

ا���س و ھر,ز د�دم ھر �% از د�/ر روح "�% و "�% �����ل در راه  sofrais ھر,ز
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 �ھ���د ���� ��@ و&ود دارد ��2 �  رود ا�ن �وا�B ��� ا<���ر �� د��� "� راه در��ور �ن �
ا�ن د*�ل "� &�8ن آ�د �� ���رزه �� -���ن و اط����ن ��0ل �ود "� ��� و در ���8ت �  �ود 
 �و �� -���ن �� �����ن ��د�/ر و ����ر��زی &�8ن �ود را در ھ�ر ��0ر و&ود دارد �
����ل >ر��ت ���م �  رود از طر�ق ا���س >ر�� در -��������ر ���رزه ��#درت ر�4 
 ��  �ر�د ���وا��� ا����ل را �� �+B �ود و �  در��د :�8رم "� �ر�ده و ��ز�ده ھ�/��  "
  �" �: ��ت �% &�/�ده "� �در ��ل ��وط، ا���س درد ا�� ا<زا�ش �  ���د و �  ا<�د �
�ر�ده درد ا�ت در �0ور ا����2 آ�ر�ن ��ل و �� در �ورد ��وه �ر�ده و ��ز�ده ���م 

. ���رزان �زاوار -�روزی �ورد �ظر �دس

K�0 آن روز �"

 �� �س ����" �ا�ن �% ا��ق و ��را�ت ا�% ��ر,�ه �ود �� :�دان دور از��ش از �د ,ر�
�ده در �را�ر K�0 �رطوب "�8� در ��ل ��>ر �ب #�ل �ود ز��ن �-ری "رده �ود ,ر�� و 

�را#ب �ور��د �  آ��د و ا�% ����ردر ��ل ا&را "ردن و &�8ن �� ا�رھ� *���د ��ده : ,+ت
�ن �0��م �� آ�:� �ود �رای آ�دن �  "��رل �0��م ,�ری و ا�ن وا#(� : �/+ت زده ,+ت

� �ظر �  ر�د ��  ��� -د�دار �  ا���س "� �0دوق � �& Hاز ھ� ���ت �0��م ,ر<ت "
ا���س د#��8(�دات از در �ورد �&��ت و -����ر �Eذ�� �ن ا��دوارم "� ���ف ��2 و 

� آ�د ����ل �� ر��دن �� :�زی "� د�ت ���د���M�� و ��د �.رو�ن �

���س �واھد �ود ز��ن راه ا�دازی �� �ودم و -��ر<ت ��ق در ���رزات و &�@ ��ت �  
� ��وان �وا�ده � ���ب و ��ص د#�ق �ود �رای روز �(د >ر�� ا��ره ,ر���ت ، د#��� و =���
�ده و آزاد �ن ، �� ا,ر �و�ط ��ر و &�دو آن روز �ود��دی و �و���*  د�دم ����ر از 

.ا�+�ق �  ا<�د surtir ا"=ر �ردم �ود ذھن ����ف ��ک #ط(� �واھد �� ��د, 

وب

� �/�ه "رد د�دم )��& ��ن �� طور &دی �/�ه در اطراف �ن :�م ا�داز د�دم و ز�ت ���ت �
� �رگ Mوت �% �وط��ر ���ن <� ��ز ا�: ��% وب "� در آن ھ�� :�ز ��0ل �ده و ھ�
درام وا#(  ��زد�د از ����وت �ود و در وب �رای او�ود�وع ��م در ز��ن ����وت "� �ر�ن 

 calhava و "م �وج �ردم ,ز�د,  ر�4 �  �رد و :/و�� ا�ت "� �وا�ش �رد ا�ن

� در ��ر ����وت در آن �رده �ود از �رگ "  ���" ��وردن ��ل �رام ھ�� �واب ا�د "
ز�ت ��و#ف �� و&ود و �رگ و ��ر را ����م ا�ن �ودرو��ی &�ودا�� �ودن �دون �رس از 
��م ا�� آن ا�ت �� �� را �� ��ل �% وب ���ت و �  �وا�د �� �وب ، ����وت و ز�د,  ھ�
�وب ���د �رای ز�د,  �  "�د در��<ت ز�ت ���ت "� اراده �رای ز�د,  و �/�ه ����وت 

وب ا�ت "� ھ���� ��ت / �� ��وان -���ن ���ت، ����8��-���ن �% :ر�� از �% �ر"ت 
���ت و ��ز ������ن در وب در ��ل ��ول �د و ����وت ھ�H راه �ل وب ، ����وت 

.ز�ت و ���ل �ن ا�ت

:راغ #8وه ��/�ر -�ت �� ���ن #8وه �ر و �و داده ا�ن ا�ن <>� ا���� روح ، �� �و�  
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 ����>ور دا���د "� در آن �ردم آ�ده در ھر ��ط� �ن �ودم را در آ��ده �رای ا�&�د �% �
 ���ت ا�ت 2000در ا�ن <>� &��  "� �ن ار��ل و -س از آ�8د<�ن ا��دوارم "� در �دود 

� در �دود �% در ھر �ودم روز ا���0ص در ا�ن <>� ر��ده �� طور ��ص �� ��م "
:راغ #8وه "� در آن �ن ا��دوارم "� �رای رو�ن �طوط ��ن روز �� روز �ن ا���س 

� دا��ن �% رو�د روزا��8رای �و��ن �% =��ت  instant'll ا�رژی آرام ��  �رای/�
ا�&�د ، �ر,ردان ، �+�ر و �و��ن :�زی -�دا "�م در�� ھ�&�ن ا�/�ز و :�*ش �را�/�ز �0ور 

��� در ا#���وس !�ودم را در در��ھ�ی &�8ن �ن ا�ت ��ن -���ن ا�ت ز�د,  و&ود دارد 
�و��ن "� در آن �  ���م &وھر روان �رای ا�&�د �طوط ز��� ��ن ��ن ھ�، ���رات ، ا�(�ر 
و �� ا<��ر ��  ��ده �دون �و&� ز��دی �� ��رش ، ��  ��ش �  "�د ��ت در ا#���وس �ن 

�رای ر��دن �� در -س ز���� و&ود دارددل "�  harpoons ���ر "ردن �روف ��
ا���س ا�����ت ����ف ، ا���س ، ا�� آ�:� �8م ا�ت ا�ن ا�ت �� ��ر&� ر<�ن �� در�� �� 

. و �� �0وص دو�ت در��ھ� ����ف

�ن �ور #درت <��وس <��وس �� ��/ر ا�رژی -�ک ��*  رو�ن، -ر ا���س �واب در �ن ��ل 
� در���ن رو�ن �(د از ظ8ر �� آرا�  ��ور �  "�د ، ����ر �)� ��  -���ن ا�+�ق �  ا<�د "
���ل ا�ت �ور ��دار �/�ه رو�ن و :/و�8�� �  آ�د �% ا<زا�ش در �>وردا�ش دادن �% 
�طر ��را"م، ��/ر �د�د و ��ری �طر و �وی "� ا���س *ذت را �� دم و :�در �وب ھر 
روز ھر,ز �+س "��دن ھوا ھ��ن *���د *���د ھ���� د#�ق ���ت ا�� آ�:� ���ث �  �ود ��� 
ز���*���د 0���  "�  ، ����� ای از ��دی و در��ن �� ��وان �% ��+�/  ��دی �  ا���8 
�����ر ط��(  و آرام ز���  "� �(�ول *���د �� �ن >ر�� �ب و ��ب �ودن "

cunningly ف�� �ن د�ت �ز�  ���� ��� � stunning'm �8م ���ت و ز���  "

�+�ر "�  ���ق �رای *�ظ� ای ����د ��دی ا���� �% �/�ه ��ش از �د رو�ن �� ��وان �ن 

. ,�ھ  او#�ت د�ده �  �ود �� �ظر �  ر�د در ����ت دو,��/  از �% *���د ��د

FADO FADO  %ر �زد����� ��و���*ژی �دون �ن �����ن دور ا� ����� ��% #��ت را "
 �� ��ر �رای د�دن �ورد �ظر ����  �واھ�د <�ط ��� ا���س �  "��د ��(�ق �� ھ�� :�ز "�

� �ن ار��ل" �. �ن ار��ل ��  �ود ا�� ا���س �  "�م آ�:

�ب �ن ,وش دادن �� ��د در وا,ذار ��د �� ��� را :�د # �� ای "��در ا��&� ا�ت ��ده، ا�� "
 �� �� ��ران �و��� ا�ت "� �� �% -�ت �� ��� �واھد ,+ت آن را طرا�  �ور��د �� ا�(��"
�ود را و ��� را "�ھش ����ن �  �واھم �/و�م "� ��� ا�رژی �ن ھ��  و �رای ��� آ<��ب 

.�ن ھ���� �واھد در���د و ��  در روزھ��  "� �رف ا�ن �+�ر "� ��د ھ���� >ر�� �ود

<�ر �  "�م ، ��(�س و ��ل و �� �� ��ل ا���س �  "�د ���ن ���ت و :�در د�وار ا�ت 
�8 �� و&ود دارد، ا�� ��(�س #�ل �� �� ا���س و �� ���ن <�ط ,�ھ  او#�ت �� ا�دازه "�<  ��
از وا"�ش ����د �% <را��د ا���س و �ظ�ھر �� ��وان �% #��ون "��رل <�ر �� ����8ون در 

. ��ل ��>ر ��,�8ن ��#ل �ر و �-س وا��ود

ا�ن �% ا���س ا�ت از آن �� �(د ��(�س و �� �% وا"�ش ا�ت "� ��  �وان ا���س 
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  �)� �� �ھ�:��ن �  �وا��د ,�ھ  او#�ت ��وت آو�زان <�ر �  "�م و <�ط �� �>ور "

.�ودن ����د

���B ا�ت ���B را �� �+B �ود �ود را ���ن �  دھد �دون �رس ��  ,�ھ  او#��+��ل ا���س 
ا�� ��#� ا�ت �رای ز�د,  و ���رزه �رای �� �� �و�(� ا�ن ,�ھ  او#�ت ا�ن ا�ت "� ر�د 
و ��د,�ری در ���رزه �رای ز�د,  �� ھ���� ���د وا"�ش ���ن �  دھ�د �� از د�ت دادن ، 
 �� �� �دا"=ر *ذت را �� �+B �ود و ���� �ر �وا�B ا���� �دا"=ر ر���دن �ن ;���د���  ;
� و �� د�ت آوردن ارزش در ��د,�ری از ���ت �  دھد و در ��; �� ���دار ����ب را �

. ���8ت �ر�ده ا�ت &وھر ز�د,  ا�ت

 �آب :ر�ش در���  �ورد �� در�� ،در ��ل :ر�ش �ن و ���� دا�� #طره #طره �و�ط دا�
 ����م �ورد در ط��� ، �� ���ب �� �% د�ت ا#���وس #طره �� �ن و ���� د�/ر از در�� �
� �ل د�ت �ود را ،,��رش �س "� ھ�� :�ز را در د�ت دا���د � ���وان �% ��ز��ن آ;��
�ود را آزاد �  ,ذارد ا�� ھ�� :�ز ���ت ، �� ھ�� :�ز �� د�ت آورد ,�ھ  او#�ت <رار 
� �� در #�ب و د�ت ھ�� �� ا���س �% ھ�&�ن و ,ر<�ن "� -د�دار ����ل " �د�ت ��ن آ�:

. ��/رد��د

� ��� �/و�د در�ت ا�ت، ا�� از آن ا�ت "� دروغ �ط�ق ���ت� �� :�زی ���ت ": !

� ور از د�ت دادن �از "&� ، ا�� ��� "&� ھ���د؟:� �ن ؟.درد �(

. �ن رو�� ���ت :ون �ن ا��ظ�ر ��دار ھ��م

��� �واھد آ�د ، �را از ا�ن �و<ل �&�ت *رز �ن ، �� �ن ��=���زی ، ����ن �ن و <��د و 
� �ن ھ��م ، �ن �  �واھم ����ر، �ن �  �وا�م ���8 ز�د,  و !�  ,و�د ��� ���ت"  ��&

.��+س را �+ظ "�د

�و ���ن& �راه را از طر�ق &�8� و :�زی ا�ت "� �ن را �/� �  دارد در ��ل �ر"ت رو �

.

� �ن ��  <�ر �  "�م و �� ���د"  ��& �.از آ�&� "� ��ب ����  و �� ��ب �ر ,رد�م �

. fulminates �ن �  �واھم �� <رار ، ���وش ��/�ر ، �ر�ورد �ر روی �0ره ھ� و

���م �ده �=ل ا�ن ��/�ر "� �  رود �� ��رج از ����ل �# rekindle  ���� �واھد �ود "

�ن ��  ، ��  �واھم �� �% �و>وع �ل "� روا�ط ر�د درک "�م.,ره ھل  unties�ن و

.

آ�� �  �واھ�د �� :�زی ا�ت "� ��� �  ,و��د و �� در �ورد �ن �  ,و��د ، �ن �  �واھم 

� آ�:� ا���س �  "�م� .

122



�ودرد و ز"�م و <��ر و از ��ن �  �رد, �. ا�ن ,ره ، ��  ���د "

.ا�ن "راوات ����� �واھد �د

 �دون ھ�H ,و�� ��ط�  -�/�ری ، ��  0�ن <�ط �  �واھم �� .ھ�� :�ز �� 0+ر ا�ت

.�واھم �� �=�ت �� ��+  ا�ت، ا�� ��� ا0رار دار�د "� ��� ���د ا�&�م دھ�د و ا�+�ق �  ا<�د

. ا&�زه �دھ�د

:را ,ر�� ؟

 �� ��ن ��  دا�م ، ا�� ھ���� �  دا�م "� :را ��وط ا�% آور و �ل ، �ن ھم �  دا�م "

� دار�د/� �.د*�ل ,�ھ  او#�ت �ن �� ا����ھ�ت د�/ران ا&را و :ون �ن �/

ا�ن ���  ا���س "� �ن �� *رز ,رم .�ن �  �واھم �� ,ر�� ، �ن �  �واھم �� �ن #طره
-���ن �واھد .�رد "� ، ا�� ارزش ا�% �ود را ، و ���دی و ���دی و ا���س �رک �  "�د

�را#�ت از -���ن ر��ده �و�ط �% #طره ا�% ���ت ��رون "رد�د ا�� ھ���� "��ن و ا&را 

. �  �ود در �وا&8� �� �  �+�و�  ا�% را

� ��وان �  ���د� ��� �����را�ن ا�ری ��دی ا�ت، ����را�ن ����د آ�:� ��� <�ر .�ن ، <�ر �

. �  "�م ، �% ا����دارد

� ��� ��  �وا��د �� �ن " ��ن اھ���  ��  دھ�د :� دا���ن ، �ن ��  �واھم �رای د�دن آ�:

� �ن ���د �� ��� �دھد و ���ت:.

� :�زی .�ن �  �واھم : �� او <�ر �ود "" �� ��� �ن �  �واھ�د "� ��� ھ�واره ، آ�:�

. ��� �ود �� "� در آن ��� ��ود، ��� ا�&�م �د �� ��� را

. �ن، �ن ھ��م

 ��ش و �> Hھ� ��ن ��  دا�م "� :/و�� ا�ن دا���ن �ن <�ر �  "�م :�د �واھد �د ا�� �

. �(ظ�م، :� ر�د �� ھدف �روع "ردم

�، �ن ��  وزن ���ت، �ن ا���س �  "�م "� �ن د�ت �ودم  taria �ن ھ�H ھدف >ر�
�ب را�ده �  �ود، �� طوری درد �ن # ��ب ���8 ، ���ص �ده �و�ط .، <�ش ا�ت را �#

� �Eزی از ��داب ، درد ��ش از �د #وی اراده �� -�پ ا�ت��� .

�ن ھر,ز "��� را�/�ن �واھد �ود ، ���ق آزادی �ن ، ا�� �ن ا���س �  .�ن آزادم ���ت

� ��ق �رای �ن" �. "�م را �وظف �

از آ�&� "� آ��8 �را دو�ت ؟

آ�� �  �واھ�د �� �ن ا���س ����8  و .آ��8 �  �واھ�د آزاد و ��0ل �� "� .دو�ت دارم 
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.دور ����د

�ن ��  �واھم �� درک ھر :�زی، ��  �واھم در �ورد ھر :�زی <�ر �  "�م ، :ون �ن 

� ، �ن �  �واھم �� دور از �زد�%��� .

� در �ن.�ن ��ق را ��  �واھم ,+ت �� آزادی ا�ت" ��ن <�ط �  �واھم �� رھ� "ردن آ�:

.

�ود و د�/ر ا�ت.;م و ا�دوه ، از د�ت دادن   .

. *�ظ� �دون ا���س &��ح :پ �+وذ

� �� را �واھم "رد" �.ا�ن ط��(ت را �� ا�&�م و ��=���زی و ����ر، �رای ,+�ن آ�:

� �ن �  "  ��& ��ن ��  �واھم �� ا�&�م ھر "�ری ، ��  �واھم �� دور ، �ن �  �واھم �

. "��د

. ر<�� و ھ�H :�ز �� ار��Eن �واھد آورد

,ر�� ��ن ، ��ده ���ت، <�ر ��  "�م ، �� �ظر ��  آ�د و ا���س �  "�م �=ل �ن �رده ام 

.���ت

� �% �راژدی: !

. و �ن ���د �� �% روز �ن ھم ����م �واھد �د

� <�ر � ��، �ن �(&ب �  "�م "� :را ا�ن ، :را "� ، ا�� ��  �واھم "�:/و�� آ�ده ا�ت؟�

.�  "�م آ�:� را "� ����ل �ده ا�ت

.آ�� �  �واھ�د �� ���رزه ، ��  �واھم �� ھ��ن ا�دازه �� ��وان "�  "� ھر,ز �ود

. 0دای =��ت �ده "� ا�راز ���ف

.�0ر "ن

�. �ن �+ر ، �ن آ��د و �  رو�د �0ورا�

� �  �وا�م �/و�م ، �ن 2زم ���ت ، ���  ز��دی �دارد و د�/ری را �ن <�#د: .

� �ن �ود �� �ن ,+�ن �� را ��  �واھم� ���ن ��  �واھم.�� .

.�ن ��  �واھم �رای ر<�ن �� ��ب ، �ن �  �واھم �� ا��&� "� �و���  ��ش و ��د

�ن �  .آ�� �  �واھ�د �� ��ط�ن ، ��  �واھم �� <ر��� ، آ�� ��8ت و �� &�8م را ��  �واھم
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.�واھم ز��ن "� در آن ھ�� :�ز و&ود دارد

آ�� �  �واھ�د �� �رک ، �ن ���دن &��  "� �ن ھ��م ، �ن �  �واھم ھ�� و&ود دارد ، <�ط 

� �ن <>� ��+س و <�ر �  "�م �ر روی آن�.

.�0ور "��د و ا�&�د و&ود �ود �ن ا�ت

�  �واھ�د �ن �� ��وان �+س �� ھوا �ل.�ن <�ط �  �واھم ھوا �رای �+س "��دن  .

�ن در ��ل �و��ن :� �واھد �د -س از �وا�دن آ�:� ھ��  �ن �  �واھد �رای ا����ل ���ر

.

� .�ن �  دا�م آن آ��ن ���ت" ��ن <�ر �  "�م ����ری �واھد ,+ت ��  �ود، ����ر ��ز "

. درک ��  �ود

.�ن رد �  "��د

. �د�د �  �واھ�د �� رد آ�:� �ن را �>(�ف

.:�زھ�ی �  اھ��ت ھ�H &��  در #�ب ا�ت ����ری از ا�����ت و&ود دارد

. :�زی "� �� در �% �/�ه �����د ��� �  �وا��د در #�ب �ود ���ت

.او �  �وا�د آن را �دارد ، ��  �واھم �رای د�دن ، ا�� ا���س :� :�م �ود را �����د

. ھر,ز :�م ��ز از #�ب ز�را او ��  �وا��د �����د و ر�4 �  �رد

.�ن ا��&� ھ��م

125



آ�� �  �وا��د �� �ن ا���س ؟ھ�:��ن �ن <�ر �  "�م !��و �����  ؟�ن <�ر �  "�م ���ت
� :�زی ��� را در د�دن �ن ؟!���ت:

� �  �وا�د ا����دن ��� ���ت، ز�را  esquecesses ام ، �ن در ا��&� ھ��م ���دا �ن� ،
� �� را ���د �  ��زد ,�ھ  او#�ت �� را از ھم &دا ، ا�� �ن �� ��� �/و�م �ن ا��&� " �آ�:

. ھ��م

�ن ��  �واھد وا��ود

. �ن ار��ل �واھد �د و ا&�زه دھ�د آن را &ر��ن

. :�زی "� �ن ار��ل �دون �% ا�%

. ھ���طور "� �ن �و�ت ا�% آن را �� ��وان ، ;م، ����8  ، �رطوب، �ل

 �ا&�زه �دھ�د �ن ا�% �ود را ، درد �ود را ، ;م و ا�دوه �ود را ، ����8  �ود را ، "

� ����8  -�ک "ردن� �. �+/  ا�ت "

ا&�زه �دھ�د *���دن ا�% �ود را ، �ن �و��دن ا�ن درد ��� ا���س �  "��د

 ��8�� ��ن ، ا�ن �ن ا�ت ، <�ط �� �ن.���8 ، �  !

.�ن :/و�� ا�ت؟<�ط �ن

. ا���س ,��رش �  ���د، �� وا#(� �س درد

�ن <�ر �  "�م در �ورد در ��ل ر<�ن <را�ر .:/و�� آن را ا���س �  "��د "� �� �  ���د

. از آ�:� �  آ�د از ��رج از "�ور

��طن �  دا�م "� �ن و&ود دا��� ���د، �رای د�/ران و&ود دا��� ���د <�ط �� �� �/�ه "��د، 
ا�� ھر,ز ��ھد ھ��ن ا�ت "� �ن از د�ت 0+��ت ، ورق �% ، &��ت ��ت، 0+��ت 
 ���ت، ورق �% ، ���رات ��ت، ھ�� :�ز را �  �واھ�د �� ��زی ، ��  �واھ�0ر<

� ھ�� :�ز �ن ار��ل ، ھ��  evoluirei &و�  در ھر :�زی، �ن �ودم ��*  ، <�ط ��"

، evaporize :�ز esvaísse  ، درد �ود را ���� ����ر، ھر "�در ���� ای از درد &�

آ�� �  �واھ�د �� ر�4 �  �ر�د.�ن ار��ل را �� �ن .

�ن �  �واھم �ب ، .�% روز د�/ر در K�0، ھوا K�0 ��زه، -ر �ر و 0دا ��ش از �د

. �ب ��"ت و آروم ، &��  "� �ن در ��ر��  �� �ور ��� �� ��� را �����د

.�����د ��وت و ��ر��  �-�و�د�د

طرف، ,و�� ، ,رد���د و &�دوھ�، ا�(�ر ، ���رات.�����د ���و�  �ور ا�ت  .
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. �ن ���وام �ور �ود را در �ب ��ر�%

ھ���طور "� �ن ا&�زه �ده در ,و�� و "��ر &زر و �د ���ق �� ��زی :�@ -ری در���  ��2 

�ن �  �واھم �� ���دن و �� ��� �/�ه �دون ,+�ن ��� :� �ن ار��ل.  .

� ��� را <را�وش "رده ام ھر,ز� .

آ�� ھ�H :�ز!ھ�H :�ز 

�ن ��  �واھم ��� را �� �وا�دن ، �� د�/ر ��  �واھ�د �� .ھدف �� ا�ن "���ت -وچ ا�ت 

. ار��ل �% روز �واھم �� ��� �/و�م

.ا�� در ��ل ��>ر <�ط �  �وا��م "�  از ھ�H :�ز ���ت

� �ن ���د �� ��� �/و�م" �. �ن ��  دا�م ا,ر ��� آن را �  �وا�د ، ����ر "��ر درک آ�:

�� �  �واھم �� ��� ��و&� ا�ت ": entendas  ن و&ود�ب �رای ��� ��ا ، �و ھ�

ا�� �� "�  �/و.دارد و ��� �  �وا��د روی �ن ���ب   .

.�ن �0ر "��د decepe �ن �رای �رگ

!�رگ ؟ھ�H �رگ و&ود دارد

�ن �  �ر�م از �رگ ا�� از د�ت دادن �و ����م.و ا�ن ا�ت "� ھ���� ��>ر  .

� ا�ن "� :�زی �� �ن 0د�� د�ده ا�ت، ا�� �&ر�� دا��ن و �دا��ن �+�وت �ودن ا�ت ، �
:/و�� �  �وا�د ا�ن ���د؟

 Hواھم ھ��  �ن �واھم ، �  �ن �  ��ن �  �واھم ھ�H :�ز، �رای ھر :�زی "�  و ��
:�ز ��رار �  "�م، �ن ھ�� :�ز را �� ��ل ز���  "� �ن ��  دا���م و در ��ل ��>ر �ن 
�  دا�م آ�:� �ن �  �واھم ھ�H :�ز، رد آ�:� ا�ت و ��، �ن آزاد ، آزاد از ھ�� :�ز �رای 

.�ن �واھد �ودروا�ط و �ن ���  #طره، "� دا��� ���د

�� ��د,  ، �ن �  �واھم �� !

� �ن و ھ��، ا�ن :�زی �ن ��  �واھم ��  ���د ��  ." آ�� �ن �  �وا�م <�ط �� �ن ���د؟�

" ا���8

آ��ر، و �روع "رد �� زدن داM�� ��&ر��ن �  ����� ای از��ھ�&�ری >ر�� و �� ز��  و 
 ��-س �% روز در ��ز ����ری �� آ��ده را �� ا�&�م آن �ود �(دن ��ز و <ورا �زد�% �ن �
� -س از آن ����وان ��+ظ "��د �واھد �ود ، ا�� ھ���� ����� ��ظور آن، ��� و �ن در �% "

;م و ا�دوه ���ق �ودن!#�ب 
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�وم ���ت �� آ,�ه و ��د,�ری �� ��/ر 0���  �ود را ز�د,  �  "��د، ���ف #��ل ا;��ض )�
�  در ا0ل <�ط �� Hم ا�ت ، ھ���� ��وان ا,ر ��و در ��� �ا�ت و ��(�ق :�زی "� ھ���
�  �واھ�د �� ا�ت از �ود��� �  �وا��د در -س ز���� درو�  �� را �����د و و&ود دارد �� 
�  ����م ا�ن ا�ت "� ھ�H :�ز �� �����  �� ��وان آ���ر ���2ر ��,�8ن <�ر �  "�م آ���ر 
� در آن �� �ود��ن را " Kرای ���ن ����ر -���ن �ر از �ط� �و&ود دارد، �ن ا&�زه �دھ�د "
&�ی �� ���د :/و�� �ود ���2ر د�دن ا�ت ،ا�ت �� طور <زا��ده �زد�% �� �����8ت "و:% 
��/ر ����  ھ���� �(&ب ��و*د �ود ، ز�د,  �  "��د و ��د �/�ر�د و ز���  "� ��� وا#(� 
 ���و&� �  دا�د "� ����ر راه �  ر<ت دور از ھ�� :�ز و �  دا�م "� �ود �ود ��� :
���Eر "رده ا�ت ؟

:/و�� آ�ده ا�ت؟!ھ�� :�ز در &�8ن ���وش �ن

� از د���ی �ن د���ی �ن " �از آ�&� "� �ن ���ل �� ���Eر و 0ورت ھ�� ھ��م ا�� ��ر��� ھ�
� �ن �  ,و�د �� ا�&�م "�ر در�ت �� طوری ا�ت � ��0ور "��د ؟ !��وت؟ا�ن ��ل ا�ت "

�(د از ا��را�و�+ر �دون ��دود�ت ,��رش وارد ��ا��دی از ��ر و &�دو �  در �طK �وھم !
� در ��ل ��>ر ��0ت از ��ا��دی ����ل .�ود را ھ���� �� ظ�ھر ��ر�% �وھم وا#(  "

. دورا از در,�ری ھ�ی دا��  را از �ذاب ��ده ا�ت "� �  �-د ھر ھ��ھ�/ 

��8م ، ���ق و ���س ا�ت "� ا�ن ���� ;�ر ا*زام آور از ا�رژی ����ر �روف ����ر و �� 

.�رف "و:% ا�ت

��واھد و �و��ن ����ر در "�  ,+�� �   sedimenting در ا��&� �% ��/�<را�ت "

. �ود ا�ت

در :�زھ�ی ��8وده ��� ����ری از �واھد آ�د �واھد �د "���  "� ��� را �رک "�د، 
� ��� �/و�م "� ����ر �رای �% &�/�ده د�وار ا�ت، ا�� ��� .د�/ران ��  �واھد ا����د � "

� :�د �واھد ا����د ، ا�� "���  "� در "و:��ر�ن دا��  دارای ارزش ا�ت "� " ا��+�ده "
ز�د,  �  "��د، ر�د ، ��د,�ری ، و در -س ز���� ھ���� .<�ط ��� �  �وا��د در��<ت "��د

�  دا�ش���  �" .

در ا��&� �% روز �رای "�  ا�ت ، �  �واھم <�ط �% ��د �/�ر�د "� �و��ن �ود �� و�دت 
� ��وان �وا�ده � �دا�� از دا�ش ��دی از دا�ش ��� ، ھر دو آ��8 <�ط �� ��ل ���ق ا�ت "

K�<ده �و� +

� �ن �  �واھم را �� -���ن �ر���د"  ��& �. �ن �روع �

�ن �  �واھم .�رای دا�ل �ن ��ز ، ا�ن ��ض ا�ت .دود ,��رش �  ���د، دا�ل ا��ق �ن

.�رای ����ن �� ��� و �� د�/ران ا�ت

�ن را در��<ت "�م؟
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�و �ر"ت "�د �دون & �� �ن =��ت �ده و �� �ن �  ,و�د �� �#درت ، #درت و ��رو�  ا�ت "

! �رس

. ��� #�ل از روز �ن �� -���ن �واھد ر��د

�ن ��  دا�م ، ا�� در ا��&� �ن ... ھ�� #��ت ��رو�  �ن رد ، �� ��وان �ن ا���س �  "�م 
�رک دا���ن "�  �ن ا�ت در ا�ن 0+�� ، ��� "�&��وی دا���ن "و:% �ن �طرح �ده 

.ا�ت

 �:�زی "� �ن ��� را در ا�ن 0+��ت �/و��د ا�ت �رای �ن �رای -�دا "ردن �ود وا#(  "

. در �ن ��"ن ا�ت ، �دون &�8ن ��رج

.:/و�� ا�ت "� از ا�ن ا���ن، �واھ�م د�د "� :/و�� �ن �� دا���ن �ن �و>�K دھ�د

��/�ر "��دن ھ�:��ن �� �+وذ ا�ن .�� ھ�H -�ش د�/ر ، ��ب ����  در وا#B آ��ده �رای ر<�ن

�<> .

. ا�ن دا���ن آ;�ز �  �ود "� در آن �� -���ن �واھد ر��د

� ���رزه �� ھ�� :�ز :�� ������د �����د ا,ر �ن �  �وا�م .زی "� �ن �� ��� �/و�م ا�ن ا�ت "
� -���ن در��<ت و �  ,و��د �ن ھ�� :�ز و ھ�H :�ز، �� ��وان �دا"=ر از درون �ود ا�&�م �

.داد

در ا��&� در �� طور ��0� در ��/�ر وارد "رده ا�ت �را�ر �(داد 0+��ت �� ��وان 

.�وا�ده �ده :را

�����د ���رزه ، ا�ن طول ز��ن

Sopra  ����م �د.در ���ت ، در د#��� ، در =��� !

� �ن �� -���ن ر��د"  ��& �.�ن �روع �

�ن آ��ده ا�ن ��/�ر "��دن -�&ره و ا����ر �رس �� ھوا ھ��م ، �ن �  �واھم �� ا�ن دود 

.<�ط ھوا و&ود دارد

�ن <�ط �  �واھم �� �+س "��دن ھوا

� �ن ��  �واھم �� .�ن �  �واھم �� ���ور و �0ور "��د :� در ا��&� �واھد �د �/و��د :

. ا�&�م ، �روع در ���8ت ھ���� ھ��ن ا����ھ�ت را

. ��رد دور از #+ل ا�ت
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. ا�����ت ، �را�ط و در,�ری :� �ن �  �واھم �رای ا����ل ا�ت

�ن �  �واھم �� د�/ر ، ا�ن ر#م .و ���رزه در �ر�ده �دن در �و&ودی "� �ن �وده ا�ت

. �(��ب �ن

� �ن ھ�دار و �� �ن �  ,و�د � �ظ8ور ��� �ر�ده: آ,�ھ  �ود �ن ا�ت "

. در ا��&� �ن ا����ده ام ، ا�� ���رزه �� &��ش "� �(��ب

آزاد �ود را ، ,��رش �ود ، ا&�زه دھ�د �ن ��� را از .��ده �ن ، �  آ�د �� �ود �ن 

.طر�ق �ن ���د

�وا2ت :� ھ���د ، ادا�� �دون.آ;�ز �ده ا��&� :�زی ا�ت "� �ن �واھد �ود   flinching 

� �ن =��ت �ده� �. ، ��,�8ن ��  از :8ره ھ�ی ا�ت "

�دون �وا�+ر��  و .آ�� ، ا�+�ق �  ا<�د دو��ره و دو��ره ��و*د �رای ز�د,  و ا���س 

. �وھ��ت ، ز�د,  �  "��د آ�:� ��� ��  �وا��د �����د

. از آ�&� "� ���8 -س از آن ��� -��ر<ت �واھد "رد، ���د �دن و �  ,و��د

� �ن ھ��م ، �ن �ن ھ��م" �.�ن �  �واھم �� آ�:

. در ��ل "� �ن �ود و "� ا�ن ر#م �واھد �ود

ھ�/��  "� �(��ب �ن �ن �� ��� �/و�م -���رد.�ن �� ��وان �ن �0ور   .

در ���8ت ھ�وز �روع �  �ود.در �وا&8� �� �ن و �ن آزاد  .

� <�ر " ��را#ب ����د ا�ن �(��ب ��� و -���ن دادن �� "��ل ��� دو���ن �  ���د.ھ� .

 �ر��دم -���ن �ذاب ، او �� �ن *�س و �� آرا�  �� �ن ، ��� .��ش ����+م �رای ا�ن *�ظ
و&ود دارد؟

.در ��ل ��>ر -���ن آ;�ز "� �ن ا��&� ,زارش �واھد �د

. در ��ل ��>ر �ن �  ,و��د ، <�ط �� �ن �  آ��د و �ن را �� -�روزی ���ل

�ن دارای.��ده در �ن ��د�ل �� �و   !

� ، ��� �رو�د.��� �  �وا��د آ�ر�ن ��ر �وی �ن �� .

� ھر ��ل �ن �� د���ل در راه �ود را.را ���ن ��  �ن �� �روج �ود را ;�/�ن �  .

�ن �  �واھ�د ���ت، ��� را ����ر �% �د���  .�رو "� ��� آ�د ، از ا���� :/و�� آ�د 

130



�>ور ��� �وھ��  ا�ت.درھم و �رھم   .

.�ن �  دا�م "� �رای ���، ھر,ز �� د�ت آورد ، ���8 از د�ت داد

. ��� ����د دو���ن �0رف ��/�ر از ����ری ھ���د

ھ���طور "� .#��ت و �روی، �روی ر<�ن "� در ھ�/�م ورود ��  �واھد و&ود دا��� ���د 

,+�م، Emano �� �8�� �� �وی �ود را "� ... IRES  ��طر و ط(م و �طر د�/ری �

.د�ت آور�د

��� �" �� ��طر آ�:� �.�و provocas ���د ��� ��  "� �  دا��د، �

� ��د دا��� ����د :�د ��ل � ��� �� ا�دازه "�<  در ��ل ��>ر .از آ�&� "� �ن �  دا�م "�

��� �� �. ا�ت "� در ا��&� �8+�� ا�ت ��ل �� ادا�

 Mری ھ�ی &ز��<�ل �رای �� ��زاری ، ا ��"ردم �  �ر �در ا��دا < ��ن در �>ور �� .

�و>وع و �ن ا�&�د ار���ط �� ، *ذت �� ا�ن ��ل �� ����ش ,ذا�ت و ,�راه "��ده �� �را�ط 
ز�را ���8 در آن �ور و ط��(  ا�ت ، �� .�ن ��رو��ت &رات .ز�د,  "�  >(�ف ا�ت

�. طوری "� �ن �Eذ�

داغ، �  �ر و 0دا ، ,رم و ھ��ھ�@ �واھد �ود "� &�ران

&ر��ن ھوا در �را�ر .��د ط��(  &ر��ن �� ��وان ز��ن ھ���� �� ���ل آن ا���س �  �ود

�� bafejado  دود از ھوا ��واھد �ود طو<�ن رو �� �� ، آن ا�ت "� ���8 ط��(  ا�ت "

.ا�ت

� در آن �� در ط��(ت ��رج �� دا�ل ھ��ھ�/  از &ر��ن ھ�ی را�/�ن -�دا "��د".

� �� 0ور�  ����ر .,ل، ر�د �  "�د و ����م ر��� ����ر از آزادی ����واھد �دون ا��8م &
�� آزادی �0و�ر ���ذل ��ر، �� �روج از .از ز��ن ���� �����ن ,ر<�� �� د*�ل �+ت ا�ت 

� �� را &دا �  "�د"  ���0 ��� ��+�وت ا�ت ، �ن ط��(  و آ*  �و.�ر"ز از را�ط

exprimas ن��0و�  و �ر"��  و از ا�ن رو �دون �واھد ، .ھ�ی �  =�� ��دون ��ل "

.��� �را �و���ل "�د

� .�ن درب را ��ز را �رای ��� �� آ�ده �� �ن �رف �زن ��� �ا�� �ن آن را �رک ���
��ل ��� را از ,��رش �ود آ,�ه ھ���د ، �ن .�/8دا��� �ده �� ��رج �� زودی -س از 

.��� ھ���د و ��� �واھد �ود اھ��ت ز��دی "م ا�ت. consomes �0ر از ��آرا� 

. ھ�� �� ا�ن �را�ل ا��ق ، �(�و2 در "ود"�ن

ا�� ا,ر آ��8 �� �� در �زر,��2ن �/و��د �� ا����ر "ودک �� در �� ، -س �ن �� �و <�ز �د 
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�ن #0د دارم �� آرا�ش ����ر ا�ت.�ود .

"��� �  دا�م "� :را ��� آ�د، ا�� ھ�:��ن �  دا��م "� در .��� �  �وا��د �� �ن در را #+ل 

. �و goest آن

. ���ف ا�ت ,��رده ، و��B �ر <�ر �� ��� #طره

� ��� �ده ا�ت ���رت �ن ، .<رار ، �دون �ن ، ��� و ��+&ر ��0ور ��" �از روز اول "
 ��M�ط� ��ن ا��&� ھ��م، ا�ن �/و��د ، ��م ، � �ا�� �� �ن �/و �� ز���  "� در "��ر ��� �
�+ر �ود را �واھد دا�ت ��ز,�ت �� وا#(�ت ��ت ا�� ھ��ھ�@ طوری "� آن را �� ا&�زه 

� از ��� ، "� �دا��<ظ  ا�ت��� د���ل ؟-س <�ط �% "� �� �" �� ،�� آ�:���.

... و ��� آ�د ر<�ن �� دور �روع

ا�% ا<��د و ���وش <ر��د.از د�ت آ�دن �� �رک ... ا�ن آ�ر�ن ��ر �ود   .

,ره از ,ردن ، ��ق آو�ز .ط��ب "� �ن ��0ل �  �ود ، ھ��ن ا�ت "� �ن �+� "��ده ���ت

. �ده �و�ط �% �و>وع

Estrangulas ذھن و sufocas  آ,�ھ .

� ��� -����8د �% �رگ �در�&  &وا�  از �ر ,ر<�ن و راه ر<�ن در ا�ن راه و ��0ت � �:
ھر,ز درد -�ک "ردن ��د از �% >ر�� #طB ور#� ور#� ز�ده ��ھ�&�ر."� �� ا�&�م داده ا�د 

.

�>ور دو,��� �ود را ��ن �ودن و ��ودن .در ��2ی ��<ظ� د*�راش و >ر�� ��K ����د 
� ���م <رو�/�ه ھ� و <ورا ر��ت.�ود"  ���� �از آ�&� "� ��� .ز�د,  ��ت -و�ش در *�ظ

-�"��زی �ر�و�ت �ود را و ز�د,  �  "��د "�ر.در �ن از �ن ز�د,  �  "��د  .

:/و�� �دون �رک �0د*  �ود را -رواز.ا�ن ا���س �  ا���8 ,��رش *�ظ�ت ز�ر ا�ت  .

ا�ن ��ر ��و#ف �� د*�ل ��+س ���ت و �  �وا�د ��� �� �� ��ل �و#ف، :� ���ث �  �ود ��� 

.�+س ���م

ا�� <�ط ��+س ز�د,  ���ت.ز�د,  �� ��وان #وی �� ��وان ���ز �� ��+س ا�ت  .

. ھ�/��  "� ��� را �رک �رای ز�د,  ��� ��  #طB ��+س

� در �% �0و�ر در���ده ���  �  �ود" �.از ا�ن رو، آ�:� ا�ت "

� �� .�دون ��دود�ت و �� �وا#ب ، ,�م �(دی � �ا�ن در ��ل ظ8ور از ��  د�/ر از ھر *�ظ
 ��ر�د :� �� وا#(� ھ���د، �وھم �0ره ز�&�رز�  ا�ت �� �� ز�د,  �  "��د در ��*  "
ز�ده ھ���د ، :� �ر"ت �  "�د �� �� ط��(ت ا�ت "� �� داM�� را ا��ط� "رده ا�ت و ���8 �� 
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را ، ��ظورم ا�ن ا�ت "� ھ�8ز��ن &ذب ا�ت ���ل ����ل ���8 ذھن ,�راه "��ده از ط��(ت 

��ش از ھر *�ظ� از <رم  superlatively ���ن دھ�ده ����  <ر�م �� 0ورت ��0د<  و

.&��ش ا���ن ا�ت

ھر :� -�ش �  آ�د در اطراف ��ل از �ود ��رج "� �زر,دا�� ، ا�� ���8 ,ر<�ن ا���س 
ا,ر در ھر ز��ن .�واس -ر�  �% �و&ود ����ر ا�ت "� �� را �� ��در ط��(ت �ر"ت ا�ت 

� >د و ���ض ��� ا�ت "� در *�ظ� ای از ذھن &ذب ا�ن �ط�*ب �  �وا�د ��ت ، ���<> ،

.��د,�ری �ط���ت �دارد و ھر �ر"ت ��رج �و�د

.�و������� �وج، <�ر ����ر ز��د و دور

��� �0��م �  ,�ر�د ، ھ����... �ن �  �واھم در �ورد   manobraste ��0ت "��د.

. �(�وس "ردن ��ش �  ,و�د ��وت

� ��ل ا�ت ��ھ���طور "� ��� را ��د�ده �/�رد و ��� را از.-رواز از �% "  .

از آ�&� "� ��� -��8ن ، ظ�ھر �  �ود �� ز���  .��� در ��ل -رواز در اطراف در ���� ��د 

� ��� آن را �  �واھم" .

آ�� ��� ��  ����د ؟

. �ودت را د�/ر ، ��� دو�ت د�/ری "� ��  �د���  ھ�ی ��ده �ود را

� -د�دار ���ر ا�ت".

*�ظ�  vislumbramento ا�ن �ر��ب "� ���رش �� ده �ود ، �ن ��و&� �دم "� :�در
 ��0و�ر *�ظ�8ی از -�&ره آ��ده ��ز �ود و <�ط ���ھده آ�ر�ن دود ,��رش �  ���د و �

. ��وان "��% آ��ده �زرگ و ,��رده �  �ود

Sá �ورا Filipe ��زی،2009© "-  را�ت 
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