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��را د��ر ����را ی�� ���و ،ر���رآزاد��ت و ��ود ��ل ا�ر��م ر��م ���
 �� ت د����ر زاده .

 
 

�'ر ,دای رو�ش +���" ھ� در ��*" در���ت ھ� و ا���س ���ت. �'ر آ���" �& ���ر ���ت در %�$�ش ����" �ر�ن 
 ,ور�ش. �'ر +�ت ��ور �� روی .�ده ھ��& ا�ت.  �'ر ���س ��ن دو�طر ا�ت.  

 
، ���ت ازھ�" 1& � �ر �'ر�& ���" ء  �/م د����رزاده ���م -

از د�ت �و�س �ود ��ن �رای �وا��ده ھ�ی �,��2�" ���و ، دا��" 
 ����م .

 
، روز ��ری %�ش �/م و درود �ر ��� و �وا��د��ن ا�ن �طور -

�روغ دری -از �زرگ ���وی ����رای ز��ن ��ر�&��& از ا�ن 
ا�ن �ود �" ا�ن %ر��ده �ود .واب ��5ر را%ر�ش �ر�زاد ،ھ��ن 

� م ���ت �/�ره آدم از %در و ��دری در .�ی �و�د ����" درس 
�ن �" ��5ری �زرگ ����م  �ر و��ر ھ�ی ا�.�م داده �وا�ده  .

5*س او ا�ن %ر�ش را � م ��دا�م و �7ش %در و ��در را در �*ل 
��ن ��ری ��,�ت ����ر �� ارزش ��دا�م . �ن �'�د �'�دت دا

�� "�دا�ش آ�و��: را ����وا�م ادا ��م. %درم ا���ج 8/م د����ر ��ن �" ھم ��ن ا�د �*ر دا��ن  %در و ��دری �ودم 
�ود�د ( ��دا�م �" �رای  �� �ط< �����سر��&  و ��.د) و ھم آ�وزش د�دۀ �*��ب  �*�ب �,و,& (�*�ب ���"

 ����در و %در�� ��رد ��8ب ���د �*ل ��رد �'ل را ا��'��ل ��م ا "������طب �'�& ھ  ?�زده ام ��  �پ ��" ,�@" .
��رد ��8ب �رف �ز�م. ����وا�م در ��رۀ ��ن  "@�, "�"��& ��,2" ���رم و ��و�م � ��ذار�د ھ��ن .� از �'ر�& �ود 

�� ا� "�ا�� ھ�وز  ه ���م � ." ھ�ی ��ر�& دار�م و�وع د��ور ز��ن را در ز��ن ���ور ن�*�" ی ����ر .��ب ا�ن ا�ت 
�� و  ھ�E � .:  وارد د��ور �و���ری ز��ن ��ده ا�ت. در از Fل �رھ�+� Fارو%� �� �زر��ن  ��2& از �رھ� Fرھ��

���طب �رف زده ���ود �� ا�ن ���وت �" د��& و دو��& و ا���ص  �����" ��  ?���   %در و ��در ,�@" . Fدر �رھ� 
���ه �ن) ا���ص �����س ھم  ��� �ط�ب ���ود .�ر ھ� (از ،  1 ره ھ�ی ����& و د��& ، �زر�  

�� � در �ورد  �زر��ن د�ن و دو�ت وارد �و���ر �ده و ��& �وم �رد را ھم دار�م : %����ر �ر�ود�د �� ��ه ا�ن �ط�ب 
����د. ا�ن ھ�" ���م �� ��و�م  �ن از ھ��ن ��$ ا.�زه  ا�ر �رد�د  ا�� در ���ر �وارد  در�وم ��ص  �� &I�� رد��

).ا��را �" �ود م ��دھم �� ��در و %درم را �" ھ��ن ,�@" ارادت و ا��رام  در �وم ��ص .�? ��د ��م  
��ن ھ� ���ن ��دادم  و %درم  را %درم �'ر ھ�ی �& �رود�د �ن و�I& ��ری از %در �����م ،  �����1" �'ر ���را �" 

و ھم %درم از ��در �/ن دا���دو ھم ��در   �.ب 5.��& �را ���ر�ت . ��در م 5ز�زه �د�." ���& آ�وزش ����&
��& �& آ�ون ھ� ���وان �� �وادی �ود�د �" �1"  ود�د درس ����& �ر��" �ود�د. ���د ��و�م �" " �& �& آ�ون �ھ�ی ��ن 

ھ�ی ��2: ���را �" �*ل ر�� ��ر درس ��داد�د. ��درم �+�وی �وان �ود�د�'�& درس ھ�ی ����& را �� �ط< ��2& 
�و5" آ�وز�& اد���ت �/��J � آ�و��" �ود�د آ�1" ��$�&.��ر�&  در در ��در و %در ��2& ز��� �ود ھ��& ����ن ا�ن 

را در ���ر ��ن ا���س  �'دی،�رف ��زد�د �+/ و�I& �� زن ھ����" ��ن �ود. ��درم ز�د�& و �راودات روز�رۀ 
�" ���" ا�ت و �� در ���م او�Iت �و�وی را در ذھن 1 در ��ره �7وق ھ����" ��5ر " ��*رد�د و �" ��د �& آورد�د  

��ش ھ� وو ا��ش ھ�ی ���را �� آ�وزه ھ�ی اد���ت  "���در دا��ن ����دن ��زان ��*رد�د.  ���ود دا���د و %در ��ز ھ
. %در �زر�وارم �رد ار�ش �ود�د و ��در �ود  �& �د�ل �" �5ق �1ر ھ��& ��ن �ود �ود �'�د�& ��1ن %در و ��دری

��  زه �&%در �" در�ت ����ور �د و ��در آ����" را �" � �ر داز ��ھ& �" و$��& �" ��ر ���ره ���.  %در ھر��و �د�
��در �" و$�ت و�ش   �ن�ود �" .و." ھ�ی �ور و �وازش �ود�م. �" د��ل ھ��ن ����رت ھ�  �5ق �& آرا���د و 

ز ���: زر8و�: ���ل ��رغ ا���,�ل �دم  �'د از ��م �ره ا�/ د م ���ل ، �رد�ز ، �و�ت ، ھرات  �*�ب درس �وا�
ر��: اداره و د�%2و���& دا��*دۀ �7وق و 25وم ����& دا���� ه ���ل ، از طر�ق ا�.�ن �و���د��ن ���ل اد���ت ����& 

%ور �رادر و �J �واھر دارم  . �" Iول ��در ��در �" د�ت آوردم. %�L  از دا����ه ,و��" را �وا�دم  ودر." د��را 
�د 5�ر 5د�ل و �رز�دا�م ھر�وا �*���  5د�ل و ھژ�ر ���� 5د�ل  ��"ا��ون �" در �را�: �@رب ����" ام " �� ھ��رم 

م و ��� ��ت �" در دا��*دۀ ا��.� ھم ر��: ��ر���& و �7وق ��ر را �وا�د ز�د�& ھ���م �& ��ز�م �ن در�ود را �� 
دت ���� �ی  8زل 8ر�ب 8ر�ت ، �" دور آ�ش و در�O ، آ���ب آواره و ا�ر��ت ��ر ��*�م در ا�ن �ژور����زم دا����ه 

�و�ز��" 8ز� � :ھ�E ��وان ��ت در %�.�ه ��ل ، را �1پ �ر.� &5: از �ن �" ��م �ط آ�ده ام  . ا���" �Iل از ا�� � 
ت ���د %ول �1پ رھ��&  از �وی ا�.�ن �و���د��ن ���ل �" �1پ ر��ده �ود . ���ب ��زه ام �دت ھ��ت آ��ده �1پ ا�

�" در ا�ن ��ره �و��" ام. &��7: ��7�7� را � �" ��م. ���ب د��ری ھم آ��دۀ �1پ دارم �" �ز�دۀ از 8ز���ت �و$���ت �� 
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���ل �دن ،  -��ھر �رود �ر و ��5ری I," و ��طری �ودش را در ز���"  ، ر��ن ��وی د��ر ��ز �رود و ��ن 
�����ل �دن و � دارد . ���ره �وردن ذوق I/5" ��ن �� �ر�ر �و1" �'ر ��و�د �" 1& وIت و �1و�" ا�ن را�ط" از 
 ا�.�د �د؟

 
 

�ن �� ا�ن ��ل زاده �دم ا�ر ا�ن ��ل ��ود ���د زاده ����دم �ن �رای �'ر و �رود �" ا�ن د��� آ�دم آ�دم �� �وا��ده    -
م ؟ ,دای ��درم �را �" �'ر �ره زد . ���ه %درم  �را و ��و�ده �& �'ر ���م و ���م را �� اد���ت �وک ��م. 1" ��و�

ا,/ در ���م ز��ن ھ� ��دران �وش �ود��ن را �� وزن و �I��" و �" �'ر %�و�ت . ا���ن ���ت �� �'ر آ��� ���ود 
 $$�& ھ� ھ�" �و5& وزن دار�د و �I��" در ان ���ص ا�ت.در ھر ز���& $$�& و.ود دارد رد�ف آ��� ����ز�د. 

دک ذ��ره �@�ت اش را �� ا�ن �را�" ھ� ����زد ، ���ل اش و آ�ذه ھ�ی �5ط7& اش  را �� ا�ن $$�& ھ� ��ز����& �و
��*�د . $$�& ذھن  �ودک را %ر ��*�داز �س و درک ز����& در ��ن و ,دا . �ودک �� �� ا�ن آھ�F �" �واب 

او را �" ���دن �'ر و آھ�F آ���ری ��*�د. ا�ر ��رود . در �واب ا�ن �'ر ھ� در ذھن اش ر�وب ��*��د و �وق 
��و." �ده ����د در ھر ز���& و �رھ��& �و5& ��زی ھ�ی و.ود دار�د �" �� �را�" ا.را ���ود و ��& ر��م �وا�دن 

ھر �را�" رو��" و ر��م ��زی را ��+�ل ��*�د. �+ل Iو Iو �رگ ��1ر  �" وزن دوار دارد و�1" ھ� �� �وا�دن ا�ن �را�" 
ور ھم �& 1ر��د ا��  وزن ���" ���" ، ز�.�ر ھ�ره ����& ؟ وزن ھ�وار��ت ، �ود��ن در �J رد�ف �& ا����د و د

ذھن �ود��ن ��ش از ھر �1ز  ا��را �& �وا��د و در ��م ا�ن ��زی �" �ر�ت ھ� ��د ���ود ر��م �'ر ھم �@��ر ��*�د ، 
��و�" ��ظ �را�" �Iدر ا�ت . ا�ن ��ز ر�م ���رده ا��ت  "� " "��'ر  د��ن �را�" �& آ�وزا��د. �" ا�ن �و�" �& ����م 

���ود . �ودک در ���ن �و�ش ھ�ی ر���ر��& �" �" �و�" �&  ��از �����ن روز ھ�ی آ����& �� �� ز��ن وارد ذھن 
�� ھم ا���و�" ا�ت. F�7& ����ر �را�ش دارد. در ز��ن و �رھ���� ����ر ����ود �" �و�ش �وزون و  Fر  �رھ�'� "�

ر %در و �" د��ل I/5" �ر�� وظ��" ��ظ ارزش ھ� و %رورش ارزش ھ� را داده ا�ت . در ���ر 5وا�ل �رھ��& �ن 
. از �وی ھم و�I& 5ظ�ت ��7م ��5رو �'ر را در ��ور و ��در �" روان ھر دو ��د ��د ، �" �'ر ، ����ر ا�س �ر��م

���وان ز�د�& را د��در ��د�دم �" �ظرم ��ر��د �" �� �  ���ن %در و "�دو�ت دا��م در �رف  . �داز ا�ن در�1" ا�ت 
دا���ن ھ�ی ز��دی �� �و5& وزن �" �7ط �ودم ���ل  زد�م �+ل �زر���$ن ���واده از ز��ن �'ر ا����ده ��م از ا��رو 

�را ��ز ��5ر ��وا��د. �5ق  روزی ��درم و �� %درم ��*ردم وزن ا�ت �ر ھم ��*ردم. آرزو ��*ردم  "� &��.5
 �را�ش دا��م و دارم.ھ�وز �" ھ��ن ا�دازه �را�ش را دو�ت ��دارم .

 
���ه ا�روزی ��ن �"  �����ن �روده ھ�ی ��ن �1و�" ا�ت و آ�� آن د��ر1" را �� �ود دار�د ��ه ��ھ& �" �'رھ�ی آن  -

�*ن ���د ز��ن را از �ظر �& �ذار��د در ����7" �� �روده ھ�ی ا�روزی ��ن آ� � را �1و�" ارز����د  و ا�ر  &� &���
 �*& از ھ��ن �روده ھ�ی ���ت ���را دا��" ����م ؟

 
-   J� زدم آ�8 .�ن آ�8.�ن �'ر �و ���م و �'د �� ,دای��در ا�8ز و�I& �1زی ���و��م �" �وی %در �& دو�دم و داد 

��د ��5ر �'رم را �رای ��ن ���وا�دم و �I& ا����ھ��م را ����م ��داد�د �" �ظرم ��� "�����1ن �� �ری ��ت �,
�'ر �"  �" ا�روز از آن ھ�" ا�5��د �" ��س �ذا�& �*�ن ���ورم �� �ودم �����م ��دا���م �" �'رم �5ب �دارد ا�5��د 

ا�ن �و�& ! 1را �5ب دارش ��دا��د؟ ا�� � � ��" ��ر��ت. �� دل ��را�& ��ر��م و اوا�ر %در و �7�2" ھ�ی ��در را �ر 
��*ردم .��دا���م ��$ �'ر �و�م د��ر �5ب دار�ده �ر �����م و ��ز �" %در ���وا�د�ش ������د ��$ � �ر �'ر وارد 

�% &����وا�دم ا,/ح �ده اش را  "����وا�دم �'ر �را و �رای �زر���$ن  "��د�د�د. ����م �د . �'د �رای ھ�,����م 
 � �/� "��د �����د! را �'ر   � &��& �و��م �� "���*ل ���و�م �'ر ���" ام . .�ی %در و ��در �����ت �� ��$  "

از ھر دو��& ���واھم ا,/�م ��د ��دا�م آ�1" ���و��م در �ور واژۀ ��2د و ا�� ا��ون �5ب ھ��م را �ر ���ر�د. 
 ار.��د �'ر ���ت. ا�� در ھر دو دوره �J �1ز �& �@��ر ���ده ا�ت و آن �5ق �ن �" �را�ش ا�ت.

 
�"  را - �����د در ا�ن د��ر ��ز ��� در .��.وی 1& �1زی ھ���د ؟��% &�ه در د��ر ��ز �'ر را %��وده ا�د و   
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�و$��ی �زرگ ��ت : آب �م .و ����& آور �" د�ت. - "�" ���ن ��ور دارم و �" �ن � در .��.وی ����& ! ��1ن 
��د و ...، ��ور �� در ا�ن . �ن �" ز��ن وا���" ا�ت" درIرآن ، در دا���ن   &�Iول ھ��د�ر :ا���ن در ز��ن ز�د�& 

�� �وا��د��ن ا�ن �طور �� آن ا�����د در �� "��72ت ا���ن و�" �.ده �را�وا�دن �ر����ن، �*�: ����ر طر��& ا�ت 
ا�ن دا���ن ���وا��م �" و�I& �ر����ن از �.ده �" د2�$& �" ذ�ر ��*��د �ر ��ز ��ز��د  �داو�د �" ا���ن ا��� ا��� را 

�& ا�وزا�د و از او ���واھد �� ا�م ھ� را �ر �ر����ن 5ر," ��د آ���ه ��1ن �" �وا�ده ا�د �ر����ن او را �.ده 
��*��د. �'�& ز��ن �& ����د . درک �ن ا�ن ا�ت �" ���ن ا���ن را �زاوار �.ده ���ت.واژه در ھ��& ا���ن ، �� 

2�" �ود �دا �ود. %س �2�" �زد �دا �ود و �2�" �ود و �آ���" ا���ن ا�ت �� �ود او ، در ا�.�ل ھم ���وا��م �" در آ�8ز 
�ن از �دا �� �ود را در �'ر و در ا�ن �وع ���ن .��" ام و ��.و�م.  . �" ��ور �ن �'ر �� را �� � �ن �ر�ن 5واطف 

 "��د . ا���ن در .��.و در �'ر %���ن ��& ����دز�را �" 5واطف �� ا�� � �����س ا��ن �ره ��ز�د. از ا�ن ا�ت 
�& ا�'�دش در �'ر �طرح �ده ا�ت . �ن �ر�رش را در ا�ن .� ����" ا�ت ، %رو���ور ��*و$ ��و����ف اد���ت ر�

���& ازآ�1" را �" در �'ر ���" ���ود ���س � �ر �2@�ری �& �و�د ھ�I ��  " � در &���ر ا�واع �و���ر ��ز ����" 
"����دۀ �و���ر �" ���ن ��& آ��د. �����د ���وی �و��" ھ�ی  �وا��م ا�� ��ز در �'ر �1زی ھ�ت �" ھ &I�� ل  ا�واع+�

�" ، �2م ، ���7& ، ر���& و������.. �ود ���ن 5واطف ، ���" ھ� ی دو����" ، دا���ن ھ�ی �و��ه، �*��ت ھ� ، �
." در%ردا��ن �" د���ی ا���ن د�" �'ر ���ن ��*�د ���ن ���*��ا��  آ�1" را  ا�����ت و ا�د��" ھ� و �ردا�ت ھ�ی �� ا�د 

�" ��وا�د �" آن  ، ز��ن �ود �" $�" ھ�ی �و���و�& ���7م ���ود. %س ��5ر در �'ر ھ�وز در .��.وی و��2: ا��ت
� "�ھم �رای � ل ����ن ا�ن .��.و �*�ب ھ�ی �راوا�& آ�د�د و ا�م ھ�ی '�& درو�ش را �" ا و ��%�رد. ا�5��د ��د 

���وب ���د . �� %ر��& �+ل %ر�ش ��� �"  �ر ���1& �'ر � �د�د، &��*��� ��وا��د .��.و�ران ھر �'���& را �" 
�*��& ��وا��ت و ����وا�د �" �� ��& %��U ا�ن %ر�ش ���د. Eھ� �� آ���& %��U ����د. ا

 
 
 

�" �ظر ��� �'ر ���د %���& ��,& دا��" ���د ؟ -  
 
 
 

- ��در �دام ����*�ت ا����ده ���د را  ��ر�رد واژۀ  %��م ��1ت؟ و واژۀاز �'ر ���وا�د %��م دا��" ���د �� ��ظور �
��م ���د ھ� در ھم ر���" ا�ت �'ر �"  ��*��د؟ � "��ن ��ور �دارم �" �'ر �& %��م ���د. �� در 5,ری ز�د�& ��*��م 

�� �� %��م دار و �& %��م ���7م ����ود . "��" ذوق ��7د اد�& �و��" �ود  �'ر دار�م و �� �'ر �دار�م. �'ر �1زی ���ت 
���.��د. و�I& ا,ط/ح �� �*�ب اد�& ��,& ����د و �رای �� ��Iب �و��د �'ر ���زد و ��5ر درون ا�ن ��Iب �ود را  .

�'��& از �Iل ����" و %ردا��" �ده .2و �1�م �& ا��� "�2� J� وم�� &�اد���ت �� 'د �د �+ل %��م را در ھ�ر و �'ر 
دارد. ا�� � ���ھ��& ا�د �" در ا�ن �1د دھ" ھم �'ر  �" ا�زا�� %��م  ���& �" �رای �وده ھ� �و��" ���وداد���ت �رد�& اد�

���و�& د���ت �' د در �ظر دار�د ���د�" و دا���ن �� را و ھم �7د اد�& �� را ز�ر �2ط" �ود دار�د. ا�ر %��م را �" �� وم ا
�" ��ر�ر ��م دو���ل و �ردی �" ��م �" ,�� ������ &���و�& از ھ�د��ر �& ز����د �*ر ���م �" ا�ن �� وم را 2" ھ�ی ز

�" � وارد &���ت ��' د �ظر�" اد�%د�د آور�دۀ  ا�ت ، ا+ر %ذ�ر��" ���ر اد���ت �� در ا�ن اوا�راز اواد���ت �����د. دو
& در رو�د ��, �ی �رھ��& ا�د و���ھ��& ا�د �" در ارو%�  ����ی ��ر��& دار�د زادۀ ���ز ھ ��ر�ر ا�ت . ا�� �  �'�&

د�ن و ����7ل اد���ت و  �و���ر را�ط: �*ل �ر��" ا�د. �+/ ���م دو���ل ���وا�ت ��ن در ز��ن و �رھ�F اد�& 
ا.���ع را �ر.��" ��د ��ر�ر ���وا�ت آد���ت را در �د�ت �ردم �5دی Iرار �دھد. 1را؟ ز�را �" در ارو%� ھ�ر �رای 

��دام دو���ل ���واھد ��+�ر ����7ل اد���ت و  .  �����ن �ود در ��رۀ ط��7ت ��$�& .��'" �ود در �د�ت���" ��ن �ود. 
�در اد���ت ز��ن او �� ا�ن را�ط" �م ر�F �ده �� �م ر�F �وده ھر�1د ارو%� Iر� �  �ع را �ر ھم د��ر �����د. ز�راا.�

��5دت 25م �& 5�ل و��5م د�ن را از �& ��1ن ��وده ا�ت اد���ت اش د��& �� ا+ر %ذ�ر از آن �وده ا�ت . ا�� در ادب ��ر
اد���ت �� را�ط: ����ر رو�ن د�ن و ��ور دور از ا.���ع �ر �ذر دا��" و �دا .و�& را در �د�ت �" �2ق د�ده ا�ت.

�+�وی  �����ت. ا�ن در�7�7ت ھ�ی �رھ��& ���ت . �و+ر �ر�ن و ���� �ر�ن ا+ر اد�&  Fن �رھ����ر.�" د�ن در 
����'�& ����ر رو�" ز�ر  اد���ت �� اد���ت ز�رد���ن  �وده��ز��ب �& دھد.  ب ا.���ع �� را در $�" ھ�ی �و���ون اش 

�/ در �د�ت �وده ھ� ��وده ���د �" �� � %�ت �" آ� �  �*رده �2*" %�����ن آ� � ��ز �وده  د���ن دا��"��ا�ر �'ر و ادب 
ب ��ر�& را �" ھ�واره �وا��ران را �" ��ب ��ل ا�دوزی �*وھ�ده ا�ت و ا�ت . در�ظر ���ر�د ���ب ھ�ی �/��J اد

ا�� �رق اش �� اد���ت ��' د ��ر�ر ا�ن ا�ت �" در او�& را�ط"  Iدر���دان را �" �ق ز�ر د���ن ��و." ����" ا�ت. 
��ر����زم �*�" ��*�د و راھا�/I& ا�ت ، "� "�*�ر ھ��ش را از ا�د���وژ�J ���ت و دو�& �و5& اد���ت 1پ ا�ت 

 "�آ�.� ����رد. در ادب ��ر�&  ��ھ���" را در �ظر ���ر�د ھم رخ �" �ردم دارد و ھم در ��رۀ �ردم ا�ت �� .��& 
����5ث �د آن دا���ن ��� &�Iود و���ا��" �ودم ���: ��ھ�ن �ن �و �" م ���ب را �وا�د �را��ت ��" �ود �" �2ط�ن 

د �واھ& �م ر��م ا�ت. در ��ھ���" ا�ت �" ��ھ& را �" از �ردم �ر�ده و�" �ورا ��و��د و ا�ن در ��رۀ �ردی �" �
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ری �ر ��ھ& ����د و �ودرای �ر�& از ��ت �" ز�ر �& آور�د و ��ز در ��ھ���" ا�ت �" �رز�د ��ر�ر��ده ا�ت ،
�& �و�د و��ز ھ��ن .��ت �" �و�د و آ ?�در �راز�د.داد�واھ& %ر1م �ر �& ا �"�ردم ��م د�ده دور اھ��ری .

�/م آ�1" ��ر�ر ا����ر ا����ب .�ت دو ��ھ���" ا�ت �" زن �ق  J� رآورده �ده ا�ت. ارددر� "����واھد در ��ھ��
�'دی ھم در ��ره 5دل و داد �*��ت ھ� دارد. �ذ��"  در 1 �ر ���7: 5رو�& ھم ��ه �" داد و 5دل �را �وا�ده ���ود

��5�& روزی دو �" %�د �" ���م �دھد.  ��2و�& وده �� ���& ، ��5ری �از ا�� � در ھر در��ری ��& ر�م �ر ا�ن �و
ا.���5& و  و��ور ھ�ی  ��*ر ��Iب در ا�ن ���" ھ�  ا�� ��1ن �" ���م ھ�" ا�ن %�د ھ� ھ�" در ��ب 5دل �وده ا�ت. 

ل ��ن دور �ده ���م ا�/I& ا�ت �" ا�د���وژ�J و از �وی ھم .ر��ن ھ�ی اد�& �� �ظر�" ��زی ��ده ا�د. ��2& از �وا
���ظ را ���وا��م ��  و درک �وا��ده از آن.  ا�� �" ھر ��ل %��م در �'ر  ا�دازه ا��ھ& و ا�د��وری ��5ر ا�ت

��5ر �5رف �" ��ز در �'ر ھ��ش ���" ا.���ع را ����" ����رد و  �دا��م ز�را %��م ھ�ی ھ��ش �ره ھ�ی ا.���5&��5ر
���� &��ن ��5ر ����& ��وا��م �� ان ھ�" %��م ھ�ی رواو را  در ھ��ن ��ل ���وا��م. �م .2وه ھ�ی 5ر���& را ��ز 

���و�د. در ز��ن ��ر�& �و����& ا��را دار�م �" ��ظ  ����& اش و ھم  &���در $�" ��5ر �و��ذرا�& �" از �& و 
��دھد. �+/ و�I& ���ظ ��ود .���ت در واژه ھ� ��ز از �& �� ��ص �'�& را ���رش  ھ�ی �'���& �����ت دارد .

�رادی ���د و  ���و�د زان ��ر د��وازم �*ر��ت �� �*��ت ا�ن ��ر ���وا�د ز�د�& ���د ���وا�د ز�& ���د ���وا�د %�رو
& ���د ���وا�د ا�ن �,رع ���وا�د �������وا�د �دا ���د. 1ون ا�ن واژه �رای �رد، زن و ���ھ�م �'�وی ��ر�رد دارد. 

�'�& ����د در �5ن ���& �" �" را��& ��7��5" ا�ت و �5ر���" ا�ت. �ن در �'ر �د��& �'�& �ود و  &5����وا�د ا.�
��م .�وا��ده ا+ر �'�& را در ���ت ھ�ی ذھ�& �ودش ��ز �& ����د . �� در ���ن ���2ف ���ظ در %& ا�د��" و ��*ر ھ

������وا��م ا�� در ھر دورۀ ��& �ردا�ت �� از ھ��ن ��ن �وا�ده �ده  &���'� J� در �'ر "��وت ا�ت. از ا�ن ا�ت 
 &�در �'ری �" �" ا�� ا�ده �ده ا�ت ر�'�& %ذ�ر��" �ده در ذھن �ردم را دار�م �" �و�ط ��5ر %رو�+/ �'ر �'�2

�'�& و %���& �ودش را ���ن �واھد دادو ��ر ��5ر ار��ل �'�& و  ��روی ا�د��: "�����5ر �" و.ود آ�ده ���د ھ
��ت.�2ق ا�د��" و ا� �م ��*ر در �وا��ده و %ذ�ر�ده ا+رش ا�ت.%��م ����7م �  

 
 
 

�& �و��د: " ارزش �J �'ر ھ�ری در آن ا�ت �" �وا��ده �ود ��*ر ����د و از ���ر ا�د��" �و�ش راھ& ��وی  -
��ر�رد ا��'�ره ھ� ، ���و� � ، ���� �ت ، و �ر����ت �د�? �و.ب ا�� "��& آن �" ���ر ���وا و %��م �'ر ��ز ����د . 

�& آ�د ". آ�� ��� �" ھ��ن ��وه �'ر �& �رآ�د و �� ��ر ��� �*2& د��ر ی ا�ت ؟ 
 
 

ا�ت. ��5ر �*م ھ�ی �" �وا��دۀ �'ر��5ر  ا���7ل �'�& %��د�دۀ  �و5& �ر ���رد�م �" ���م ���" ھ�ی %���ن . %��م  -
���واھد �وا��ده ھ��ش  "��'ر رھ��ون �ود. �� در اد���ت �J  �وع ن �'�& ھ� ھم �" ھ��را دارد و ��,2" ھ�ی دارد 

'� �� &��� را �� ارزش ھ�ی  �2�& ا�ت. �+ل Iط'" ھ� و از آن ���ن �'ر ھ�ی �'دی �"دار�م �" ا��ش �'ر �*
�" �ط��ق و اط�5ت از آن �را ���وا�د. ا�ن �وع �'ر در اد���ت . �ن  %ذ�ر��" �ده ا�ت  .���ع ا����& آ��� ����زد و ا

�2�& . �ن �'ر �'دی و از ���ن +ر �ذار ھم ا�ت و ��رآ�& 5�2& ھم دارد. در �ظر ���ر�د از ���ن �'ر ھ�ی و ا'�
ورودی ������ن �2ل ���د  در�'دی �J �'ر از ���ه ��ر آ�& �� �*��ن �" �دی ��Iل �و." ا�ت �" �رھ�" �'ر ھ�ی 
 �7ش �& �ود:

 ��& آدم ا5��ی ھ�د�ر�د
ا�د �" در آ�ر��ش ز �J �وھر  

 1و 5�وی �" درد آورد روز��ر
 د�ر 5�و ھ� را ����د Iرار

&� �و �ز ���ت د��ران �& 8
&��ت � �د آد�� "� ����د 

���وا�د �ر �وا��ده ا+ر ��ذاردو �وا��ده را �" ��*ر وادارد و ا�د�� "���" را �" �� ا�ن %��م رو�ن ا����& ا�ن �'ر ھ
 "���*�د �2*" ھرر را �� � �'ر �'2ا��*��'��& �ر���د.���وت  ا�ر ا��.��ت � �� &��& و �*�  /�I "��وع �'ر �� ��1ن 

�وع د��ر �" در ا�ن ��ل ھ� ��2& از آن ��م �رده ���ود .و �" آن  �'�& را �ر���د.ھم ���م ���وا�د ھ�ز��ن �1د�ن 
J ان ا�ت . �" ���ت �� %ردا��" ���ود و �7ر��� ���م ����م ارزش ����& اد�& را ز�ر ا+ر �ر��" �وع ا�د���وژ�

.ر��ن ھ�ی ��ر�����& رواج ���ت و از %��م ھ�ی ا.���5& �" وا��ش ھ�ی ����& ھم ���رش ���ت و �ظرش ��ز��ب 
ز�د�& �وده ھ� ، ���رزات ط���7& ، د��ع از ����? ط�7" ��ر�ر ، �ورش �25" ارزش ھ�ی �ظ�م �ر���" داری ، 

�/م �ر�ورد �" ا,ط/ح ا�7/�& �� ��وه ھ�ی  J� دی  �/," در����ر ��O�2 ا�ده ھ�ی ���,& را �" ����7م �'��ت 
�رق �" �و�& . در در 8رب �" �و�& و در  : �'ر و اد���ت �%رده �ود�د �" ا���" ا�ن ھ� �'د ھ� �" دو راه ���2ف ر�ت

ر %��م دار �����" ���ود �'�" �+��" ھرآن �'ری �" در �را�ر Iدرت ����& �ر�& �رای ���ن دا��" ���د  ا�ن ��� �، 
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در ادب ��ر�& ��ل ا��ر وارد �ده ا�ت  50�" در ا�ن . �ن ���م .ر��ن ھ�ی ��'دد �'ری  ا�� ھ�وز در �وردو
 :�����: .ر���& ��5رش ���د ����و5& ���و�& �*م ��را�د. �ن �� �'ر ا�7/�& و �'ری �" �ر���" �ز�& �� �را

از دل و ��1ن �" از دل و .�ن او �ر����" ���د  ��را�د  ش ��ور���م ری �� �دارم . ا�� ا�ر ھ��ن �وع �'ر را ��5
��ت ��5ر �� �'رم �" طر�دار ادای وظ��" و و.��" ��5ر در ���ن �ط���& ��.�ن �& %ذ�رم در �7�7ت �ن طر�دار ,

�" د��ران ازش �وI? دار�د. �'ر �ن ا�ر %���& دارد ����: %�و�د �ن �� ���5ت زا��ی ز�د���ت   ��و ا�ر �دارد ��ز. ا
در �'ر �روری ا�ت. ����وان ���د ��و�م �" ��ور ا�ن ��5,را����ده از ,���? �'ری و ارا�" ھ�ی اد�&  در ��ره 

از ا+ر .�دو�& ا�ن ��5,ر �ر روان و ذھن ��و�ده ا�*�ر �رد. در�ت �" Iوت ھ��ن ��5,ر ا�ت �" ز��ن �'ر از 
���ز ���ود .�� ز��ن �5دی ����ر 

��,ر ھم �رای �ود �را�ط& دارد ��1ن �" در ��ره ���وا ���م در ا�ن ��ره ھم ���د ��و�م �" �� ا����ده از ھ��ن 5ا
ز���ش را ��ز ����زد. در �8ر آن �� ا,ط/ح �'ر �,�وع را دار�م ا,ط/ح �'ر ، در.: �زد�*& ��5ر �� ��ون 

 �ر�ن ��5ر ����ر از ��5ر دو�ت دار�د. ��& ا�ر � ��*2ف را دار�م . �ردم ز��ن ���را ����ر از �'ر و �'ر را
��ز��ب �دھد در �و�"  ھ�ی �5ط�" و ا���س "  ���در آ را (�'�& �ردم را ) �'ری ��و�د �"  ا�د��" و ��ور ھ�ی ���

و را�ط" ز�ده �� او را �" را�ط: ����ط��" و ر��& 5وض ��*��د. ���ه ���د �" �'ر ���ظ و ��ور  �& �& �ذار�دش
در ذھن وز��ن ��ر�& ز��ن ھ� و ��و1 ری �� آن ز��ن ���ر و ا���ظ �وھر ����ش. �*& در ��ر و ��ر ��ر  او

���� �ی �� ارزش �� �" �درت �وا�ده ���ود.  ����و�م �" �'ر ���ظ  "��I ت و �*& در�����د���& ھ� و د����& ھ�ی 
��ر از آرا�" ھ�ی اد�& � ره ور ا�ت و �" ا�ن �" ,���? ��ظ�& در ��ز��ب ا�د��" ھ�ی او � م �دارد. �ر 5*س 

���واھم ��و�م �"  او ��2& ھم از ا�ن ��5,ر ا����ده �رده ا�ت ���ه ���د در ���& �" از  ا��@�� و �& ���زی ���و�د 
,/��& در ���ن �ر�وردار ا�ت:1" از   

 �ر1" �رد آ�ود �7رم �رم ��د از ھ��م
��م.�ر �" آب �1�" ی �ور��د دا�ن �ر   

 
��م. ا�� ز���م ���د ا�ن ��5,ر را در  &��& ھ� و ����& ھ�ی ��رم �دون �J از آرا�" ھ�ی ��ظ& ا����ده � "��ن �� ھ
�ود اھ2& �رده ���د. ا�� � ���د در ���ن �ن .� ����" ����د . ���د ا�ن واژه ھ� در �ن زاده �و�دو �وی �را ���ر�د �� �ر 

���ش Iدرت �ن �ر واژ��ن ���ت . �2*" ����ش Iدرت واژه در �ن ا�ت. ز���م .�ری �و�د. �'ر �ن �رای �ن� "���ز  
�'�& ھ�ی �راوا�& در �ن �& .و��د و ز���& �ر,ت ا�راز و.ود �& ����د �" �رای وارد �دن در �J واژه اھ�2ت 

��ت را در �'ر �& %��دم ��5ر ��ری ا�ر دارد وارد �دن در ا�د����" ھ�ی �ودش ا�ت ���& %�دا �رده ����د. �ن ,
�& راه ��ز ��د �" ��*ل ���وا���د راه �" 5واطف �وا��ده . ��5ری �" ��وا���" در ا�د��" ھ�ی �ودش �ود���& و ,

ا+رش �����د. �و�وی را در �ظر ���ر�د او ھ�" ھ��& اش را در واژه ��ر�زد . او �و را ھر�ز ��5ر  و %ذ�ر�دۀ
��دا�د و از ا�ن �5وان �& �ر�زد.: � 

�Iب ��ر/�� "���" و �@2ط" را �و ھ  
 %و�ت �ود %و�ت �ود در �ور �@ز �'را

 
 �� �I��" ا�د��م و د�دار �ن

 �و�دم ��د�ش .ز د�دار �ن
�� 

�ن �'ر �" �ود �& �و�م "� �و �%�دار 
�" ھو���رم و ��دار �*& دم �ز�م. �� 

 
: "� و ز��� �ر از ھ

 ���ر و %�ره �ن ا�ن �'ر را 1و �'ر � ن
ت �'��& ز �رف و ��د و ھوا�" ��ر�8  

�� 
�& ��د �ود آن �" �ز .�ن ��ود آ�" 
�& ��ز ��د �رده �ز �'ر ��ن دارد. 

 
 

�" �'ر ھ�" ��ت ا�@زل �'ر�ت ���د  ��1ن �" ���ظ �& �و�د : &�Iو �� ا
 �'ر ���ظ ھ�" ��ت ا�@زل �'ر�ت ا�ت

د�*ش و �طف ���ش آ�ر�ن �ر ��س  
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ا�� و.ود ���7ل از او %�دا ��*�د. ا�روز ����ری از �� �'ر ھ�ی �" ���ظ" دار�م از ��5ر زاده ���ود ا�ن �وع �'ر 
وا��ده ا�د. ھر �وا��ده �� ا�ن �" ا�م ��5رش را ���دا��م . � �ر�ن ��و�" اش دو ���& ھ� . ا�� � �'ر ��5ر �����د �'ر �

ھ� ��ور ���7ل دار�د. ا���" ا�ن ���م  ر ھ� در ھر �*�ن و ز���& را�ط" ��Iم �رده �� آن  ز���"  ا�ت. ا�ن �'ر�'
ھو�ت ���7ل ��ظورم  �" ا�ن �'�& ���ت �" ھر �'ری �" �دون ��م ��5رش ��ظ �د �'ر ��5& و ��'��& ا�ت. �2*" 

�& �و�د.�'ر  ا�ت. ا�ن �وع �'ر ھ� ��ب � رت ��5ر ���و�د. ا�ن �وع �'ر ھ Fرف ز��ن و �رھ�'� �   �� ا
��ه در ز��ن �ود ��5ر ا�ن � ره ��ری ھ� ��& از آرا�" ھ�ی اد�& ����وت ا�ت.  ھ�  � ره ��ری ا�ن �'ر زۀا�دا

���ده ا�د. "������� 
 
 

�� در �را�ش �'ر �" 1" �1زی ����ر �و." دار�د " �" ا�د��" ، ���ل ، �5ط7" ، �,و�ر%ردازی ، �*ل ، %��م ،  -�
  ز��ن ، �ر����ت ��زه، واژه ھ� و �� �1ز ھ�ی د��ر؟

  

  

�و -.� "�5" ھ�" ا�1" �" ��م �ر��" ا�د �'ر ا�ت. ����ود �'ر ی ��ت �دون ا�د��" 1ون ھ��ن ��ت �و�وی 
 %���ر �وا�دم

�& ��ز ��د �رده �ز �'ر ��ن دارد. - 

�5ری از �5ط�" �" ار�طو �*& از ��5,ر ���*2" �'ر را ���ل ��دا�د و �'ر ����وا�د �'ر ����وا�د �& ���ل ���د . 
��ھ& ��� در �'ری  �,و�ر %ردازی  �دار�د %��م ا.���5& و ����& . �2& � م و ا+ر �ذار �'ر ا�ت �5ط�" از ا�'�د �

دۀ �ن �" ھم �دار�د �ر����ت ھم و�ژ�& �دارد ا�� آ�7در �5ط�" در آن �وج ��ز�د �" آن �'ر را از �ر ��*��د. ا�ن �" �75
او ���ده ا�ت و �� ز��ن او ��L ����" و در  س �� ا���ط�:  ��,& ��5ر �ده ا�ت �5ا�ن �'�& ا�ت �" �'روارد 

در را ��L ز��ن و ���ن او �ود را ����" ا�ت . ��ه �'ر ��2& ��ده ا�ت ا�� ��2& ا+ر �ذار . �ن ��*و�م �'ر ھ��م  
�& ھ��م . �/ش ���*�م د��� را دور ��ھزار $ی �س و �5ط�" �%رورم و ��درا�" در ھ��& ��ن �ود را وIف ��م . ,

م �1ر���م �� �ود را �ر�ز +7ل . �ن ����م . �'ر را 1ون ���زی �& ���م �" روا�م را ��2& ��دھد دو�ت دارم �ود
.�س روان �ن ا�د. �ن از آ�8ز ھ��& �& آ�م و �� ا�� � ��روم در �'رم ��وا�د ��2& ��ش روان ھ�ی ���د �" از 

�ن درازای ا�ن ���ر  ,دا�م را 1ون 1را8& �& ا�روزم . ا��دوار "�م ��وا�د ھم �" Iدر �وان �ن �وری ���د . ��ده 
. ا�ر ��� در م�� ھر�J از ا�ن ��5,ر را �دای آن �5,ری د��ری ���دای %��م �� %��م را �دای �5ط�" �5ط�" را 

���& ����د �� ا,/ � Fم ر���'ر  ����د آن �& ���ن �5ب �'ر ا�ت �" ���," ��*& . در�'ری �*& از ��5,ر را 
�ودم �ن ��ورھ�" ا�ن ��5,ر را ��2& وا.ب �& ����م ا�ر �'ر ����& در �'ر �ن ���& از ا�1" را �" �رای �'ر 

�رای �ودم �رور ا�ت ����ص �دھد �و����م. آ�1" را ���وا�م در ��رۀ �ودم ��و�م ا�ن ا�ت �" ھر�ز %�ش از %�ش 
 Eدھم و ھ����و�م . ���دی �رای �ودم �'�ن ���*�م و �وظ��" � &�� �ر�& �رای ���ن �دا��" ���م �رای �'ر ���ن �

 ���7د�" �راغ ��8ذ و 2Iم ر��"��ر ھ� �'�& �ن ���روم �و�" �& �����م �� �'ر ی ���" ���م ا &� "�ام ��  ا���ق ا���ده 
اک  ���و�د " �'�& �'ر �را �" �را�ش �وا�ده ا�ت. ��5ری را �& ����م در ھ���د �" ��م ا�دری �ور �1زی ��و��م.

��دا�& ���را در د��� ھ�1*س ��5ر ���ت �ن ا�ر ��5ر �& �ودم از��م �� ��م �7ط �'ر �& �و��م و ا�ر ھ��" ���ب 
 "��'ری �1پ ��*ردم . ا�� ����م و ھ�1*س د�*ر ھم ���ت �7ط ا��7در ا�ت �" ��5ران �و.ودات �و����& ا�د 

�I د و�����ب ��ن �رای د7��I& ا��وا ��*�د �ر� ��ش را ازز��ن ��5ر �& �و�د و �دای �'ر ��Iب آ� � را �ر ���ز��د 
���د و ا��ظ�ر �2ول د�ر ��ره �دای �'ر. "���& �و��د و ��رون ���ود و ا���ه ��5ر   

  

 

�رای ���ن �J �'ر 1" ��$�& ���د رخ دھد �� ا�'�ر �" ذھن .�ری �ود ؟  -  
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�'ر �دن دارد . از ر���ن �J %���" �1ی �ر روی �رش ، �� �وادث ��2&  ھ�" آ�1" در ز�د�& ا���ق �& ا��د �2��Iت -
���دو ھ�وز ا+ری ���" .�F ھ� ��ب آن ا�د. �� ا�ن ھ�" .�F در روی ز��ن  .�F و ,2< ا+ر �و���وی � �ر�ن 

��& �'�& .�F �� ھ�" 5ظ�ت اش ھر روز .�F و ,�2& �و��د ���*�دد��ری ����ده �� اھ��ت آن را از ��ن ��رد  .
�'ر ھ�ی �" از �ن  "��,& را ��ز ��ب دھد .1" �����ر�ن "در ھ��ن را��� دو�ت �دار�م �'ر از 7�5ش ���و�د و 

ھ� و  درد  -��'ود �'د �2��ن��5ر �رف زده ا�د از �5ق ھ� ، درد ھ� و ��دی ھ�ی ��5ر و �م �ده ا�د ا�� �����ت 
ھ�د �" �� � ���� ا�د �" �و5& �ر ا�واع �'ر ھم ا�زوده ا�د. ��ز ��ز��ب ��د د����& ھ� و�.ر���ت ����ر ��,& اش را 

�� از �5ق و �وز و �ورش ��2& �وا�ده ا�م ا�� �'ر ھ�ی �*�ب وIوع را و��& ���7& �" ��م �ودش �رده ا�ت.
 &�����ظ را �" ��ن از �وی ���م وIت ��راز ، �+/ ���" �دن در ھ�ی ��*ده  �وادث ����&  و اIدا��ت �*و

���ورد :  
 در �����" �����د �دا را �%��د

�" در ���" �& �زو�ر و ر�� �*����د. 
 ا�ن ��د+" �رای ��5ر د��ری �� ا� �م ��ش ��وده �� �وده و �" ,/�ت و ا��واری ا�ن ��ت ��وده .

 ��ز ��ه �.�ع  �" در ھ�ی ��*ده را ��ز ��*�د ز���" �'ری د��ری ���ود �" ���ظ ��و��د
�ع ا�ت �& د��ر ��وش�" دور ��ه �.  

��ه ا�ن �وادث ا�� ھ�E ��د+" �" طور �ود ��ر �'ر زا ���ت.  �/," ھر �و�و5& ���وا�د ا� �م ��ش ��5ر ���د 
�J ا� � �" �را�ش �& %ردازد ��$ت و ا�د��" ھ���& ا��د �� �و�ط  ی ��5ر ا�ت �" �" �راغ او�����د �" ��5ر �" 

 /+�در �ظر ���ر�د �و$�� �& 1ر�د و �& �را��د 71در ��د+" ���د در دور و �ر اد�& ��5ر �" واژه ��د�ل �و�د . 
��ت و 1ر��ن �رده ���د؟�ن دو ��ه �'د از ��ر �& �ر��ت ��درم �وا��م �'ر ��و�م  "��+ل او ���د �" او را ا�ن ھ

درد ھ� واژه ھ�ی ���را �"  ا��*" روزی ر��دروز ھ� را �" ���م �ر�" �ردم ا�� واژه �رای دردم �و1*& ��*رد. �� 
. &��� �����د و �ن �وا���م دردم را ���ن ��م ھ��ن �" �'ر ���م �د ���وا�دم و �" �طرم ��2& �'�ف �& آ�د و ��2& ��

ز�را ھ�وز درد از واژه �زر��ر �ود و در ���ن �����.�د. ھر�1د د��ران ا�ن �ر+�" و �ر+�" �& را �" �رای %در 
�ن ھ�وز ھم زر�وارم �روده ام د� ��و���ن ��2& ����ش �رد�د از .�2" ا���دان ز��ن �� ا���د ����ری و ا��د ��ظ�& ا

�" ھ��ن �و�" �����ت ھ�ی ھ���د �" �" زودی �'ر �ده ا�د �+ل �ر+�" �&  در ان �'ر ھ� دردم را ���ن ��ده �& ���م.
�" �رای ظ�ھر ھو�دای 5ز�ز ���م . ��  /+���ر�م ����ص �د �� &�Iن ھ��" �'ری �رای ھر�وا و ھژ�ر ���م  و�� در ھ

���." ��� � دIت ا�ت . �� آ�1" ��د�دم و �& ���دم �'ر �د.�'ر ھ�ی �" �رای زن ���" ام  .  

�.�ل ���ن �'�& ا�د��" ھ�ی ا����& را از آد� �ی .��'"ء �� �2ب ��وده ، �ر ��ر و   - "�آ�� �و.ود�ت �ط Iر�ز 
  دا��" و �� دارد ؟ %ردا�� �ی �'ری ��� ھم ا+ر

�" �ط Iر�زش از د - :'�ور �ن �� �ط Iر�ر �" د��� ا�ده ام . ا�ن �ط �را ��ظ ھم �رده ا�ت. در ا�ن ��1ن .�
���ده �ده ا�ت . �ت �" ا�ن �ط از �وی 1" ���%�دا�ت  ا�ن �7�7ت ھم رو�ن ا &����ا�ر در �ط �& �رای 1" 

���ده ا�د �" �,�د�� ����ر ھم �� �ط Iر�ز .����& ����م ا�ن �ط را �ردان �رای �1د و 1و "'��& ��ور زن در .�
ح را�ن �طاز ھ�ی ذھ�& �ودم �رق �دا�ت �'�& ���ن ����/ت .��& را ھر�ز � م �%�دا��" ام و ھ��& �را�م �راخ �ر 
��ن ھ�ی �وده ا�ت ا�� آ���& �" ا�ن �ط را �رای ���ن 5واطف .����& و ����/ت �ردی ��ن در ھم �*��" ا�د ا�

در وطن �� �ط Iر�ز �رای ��ور و.ود  را �& �رودم.ز را ا���س ��*ردم ���� آن �.�5& ا�د. �ن ھم ا�ر ان ���
�*ن ا�ت و ���ن �رای زن �ط دارد و آن �.��& ا�ت �" �" ���ن ����/ت .��& �" ا,/ �رودن �'ر �رای زن ��

 ?���ارد ����& ����ر �وده ام و ا�5را�& دا��" ام. ا��  در �و ,دایو ا�ن �د �� �وا���" ام  Iر�ز ا�ت �رای ا�ن 
�رده ام ��ه ا�ن �ر� ��م �'ر �ده ا�د و ز���& ��1ن در ا��'�رات و ���� �ت و ���ول ھ�  �ود را ��دود ا���س

� ��را %��1ده �ده ا�د �" ��" �ده ام. و ��ه �+/ ��75د �را�& در��ره ��ور زن و �7وق زن در ��ن ��75د د��& 
�� �" ا�واع ����د ھ� ا�وده ا�ت.را ��ز وادا��" �� �1زی ��و��م و ا�ن �د  "'�  ��2& �س �رده ام. .�

  

  �ود ����وری �ده ا�د ا�ر �ده ا�د 25ت آن 1& �وده ؟ آ�� ��� �" �5وان ��5ر ��ھ& �.�ور �" -

�ود ����وری ����ور و �"  ��ر ھ� و ��ش از �,ور ���، در ز��ن ��,�2م در دا����ه ����ور دو��&  �� را
وا��دا�ت . �'دا در .��'" �ود����وری ھ�ی �ود �" وا����& �" ��ت ���ب ان �ود .ھ���طور �" ���ن �ردم  ��ه 

"� /+�. ا�� د��ر د�ر��ت �" �رای �'ر از ����ور ھ� �5ور ��*�م. 1"  ��طر ��75د ��,& و ��ت ھ� و �5'��ت  
ا�1" را �� ��ل در �'ر ���ن �*رده ام و در ��ره اش �'ری ����" ام �" ��طر ذھ�م.  ��رون از ذھن �ن ����د 1" درون
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����ور و �ود ����وری ���ت. �ن ھ���" �'ر �ودم را ���" ام ��& در ز��ن ����ور  در �'ر ھ�ی �� ���و� � و 
  ا��'�رات و ا��رات  �ودم را ���ن �رده ام.

 ��Iب ھ�ی �/��J �'ر را �& %ذ�ر�د و �'ر ازاد �����& ا�ت و ��  طرف� �'ر ����ر ���ل ��� در �را�ش �ز��ش -
  1را؟

���ن ��Iب ھ� ��Iل ��ودم و .ز ا�1" د�'ر ھ�ی �" در �و - &Iن ا���" �ر���/��J �ود�د �ن آن ز "��& �وا�ده �ودم ھ
ی �'ری �ن ھ�" در ��Iب را �" %در و ��در �" �ن �& ا�و����د �'ر ��& %�دا��م. از ھ��ن ��ب �����ن �.ر�" ھ�

�ده �ودم . آن ز��ن ا�����& �دا��م . �'د �ر ���وت ��ن ��Iب ھ� را " در $�/ی درس ھ�ی ���" �& �وا�ھ�ی ا���ی �ود 
�*ل و ��Iب �����ن �.ر�" ھ�ی �5ب دار �ن �& ا����ب از ھم ��ز ����م . ��د �ر��م و ���وا���م �+�وی و 8زل را 

�� �'ر و �*ل ھ�ی ���2ف اش  ا��� �دم ����ر از طر�ق راد�و ا�� در ا�.� ���& از ��Iب  �و��" ���د�د. �'د �ر
��ر�ت ��دا���م �*& �'ر �و ا�ت.�ن ذھ�م ����ر �� وزن ا��� �ود. وزن را  ���5&  �'�& ���داری �س ��*ردم در �

"���ود وزن را در ���وت طو� �ر ا��س ھ��ن 5روض ��2ل ا�ن ا��د ا�ت ، �ن  �'ر �����& ھم ��,راع ھ�   &
��ر از 8زل ���دا���م ��ز ھ��ن ا�د��" �" �'ر روی وزن �روده ���ود در �ن ��رز �ر�ن �س ���*ردم و آ�را �

ا�د�م در ھرات �ود �" �� وIوف ����ر �� ��Iب ھ�ی .د�د �'ر %�ر�& در .وا�& در ھ���م درس �و����" �'ر �ود 
. در آ��� �دم�����& را �� �م و ��ف اش �����م و �� وزن آھ���ن و �'ر ���2و  آ��� �دم 1 �ر %�ره را �����م �'ر

ھرات ��و�" ھ�ی �'ر ھم �راوا��ر از ���ل �ود. ���� �ی �راوا�& در ���ن د��ران �*�ب ���د�" ���د در�����رو�& 
�ت ��ز�& ��Iل د��رس �ود . در ا�.� ����ر دو�ت دا��م 1 �ر %�ره ��و�م�I "� د �ر در آ��ن �ر � � ر ھم'� ��ود . ا

�ن ھ��ن آ�8ز ھم /+�ھ�" �'ر ھ��م  �ود��ن ��Iب را �� �ود اورده ا�د �*ر ��م ذھن �ودش ظرف اش را �'�ن ��*�د.
و�I& �'رآ�ر��ش زن را �و��م ������ر از ���" �" ��Iب 8زل آ�د و �'د �ود �" �ود �" �+�وی ��د�ل �د �" د�ت �ن 

ت را ��ظ ��*ردم ا�� د�دم �ود �'ر راه ����ش را .��" ا�ت �ذا��م ذھ�م ��رش را ا�.�م �دھد. ���ود ھ��ن ��Iب ���
 &� &�Iود �5دت �*رده ام و����7ط اIرار ��*�م �" ھ�وز �ن �" �'ر آھ���ن �" �" ا��س Iوا5دی 5رو�& �7ط�? �

��*�د. �5و��م ��2& �� �ط��ن ھ��م ��ر ھ� از دو����م �& %ر�م و �د �ر ا��*" ����� ?��I را��دت �رده ام د ھ�1*س ھم 
� &�7�  د اIل �وزون ����م. ا�� �'�ن ���*�م و �ودم را ��دود ھم ���*�م .�'ر را ا�ر �" 

  آ� � � �ر�ن ا��و در �را�ش �'ر �رای ��� �وده و �� �& ���د ؟ �دا��ن �ذ��" و�'�,ر ��ور �� در ��ن �'راء -

ا�ت �دام �J را ��م ��رم؟ از رود�& آن %در �'ر ��ر�& ��و�م �� آن ���ن �ذ��" �'ر ��ر�& 1را��8& �'ر  -
�ش :*��  

 د$، �� �& ھ�& .و�& ��& را؟

 1" داری دو�ت ھرزه د���& را؟

 1را .و�& و�� از �& و���&؟

�و�& �� ده �رد آھ�& را؟ "1 

  و �� را�'":

  �5ق او ��ز ا�در آوردم �" ��د

�و�ش ����ر ���د �ود��د  

�را�" ��%د�د�5ق در� &��  

�& �وان �ردن ��� ای ھو���د  

�و�وی را ��  
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��و Eر ھ��I رم �8ر�I ن 8/م�  

��و Eن .ز ��ن � د و �*ر ھ��  %�ش 

�� ���ظ و�'دی و و��& و ,��ب  و ��دل و ... از �ظ��& و ��ھ*�رھ�ی دا����& اش از .��& و I," %ردازی 
از 5ط�ر ، از ����& آن %��رو �*�ب 5ر��ن ، از ���م و ��وی  ��ھرا�" اش از ا�,�ری و ���.�ت ھ�ی .�ودا�" اش

 "���ر �و�م ����د؟ �" در ���ن ا�ن ھ������: ر�����5ش ، از ���� ط�ھر 5ر��ن و .�دوی دو���& ھ��ش  از �& ��و�م 
آن �������"  1راغ �& را ���وان �ر�ز�د؟ ھ�وز از � ��& ����" ام از ا�'د �ر���& ����" ام از آن %��زاد %�ک رای

 "����" را دو�ت دارم و ھ��و�س �ط" �� �� ا�د از %�ر طوس از �ردو�& �زرگ ��م ��رده ام . ��5ق ھ�" ھ��م. ھ
���وا�م. از �'�,ر�ن ھم �'ر ھ�ی ��5ران �زرگ �ود ��ن را ھم �'رای ا�ران را ���وا�م . �*ر ��*�م در .وا�& 

�دت طو$�& �ری دا�ت �'د �ر �" �ر�ت ا�ن ھ�" د�وان  ز���& ز�ر ��+�ر ���ظ �ودم �'دا �'دی و �'د "��ر رھ& 
در���ن �" ��م �ردم �م �م ز��ن �ودم را ����م �" از ھ��ن ز��� � ھم دو����& �" �'رم را ���وا�د�د ������د ����ر 

ھ�ی ����ر  ���را�& ا�ت. �'ر  �وب از ھر ��5ری �" ���د دو�ت دارم. �ن �'ر .وا��ن را ز��د ���وا�م ��و�"
 در����& در ��ن ��5ران .وان ا�ت �" ��ه د�م ���ود ��ش �ن ھم �+ل آ� � ��وا�م ��را�م...

  

  �رای 1& �'ر �& �رآ�د ؟  -

  

�" ,دای �را �رای ا�راز ھ��& �و�ش  - &���" در �ن �& ز��د و �را �" �رودن وا��دارد.�رای آن  &���رای 
���ود. �*&  �ر�ز�ده ا�ت ز�را �س ��*�م �" �*& ا�ت Jود ، ا����و در �ن  ,دا ���ود ، �رف ���ود ، واژه 

�" در ���ظ ھم �ود: &���  ا�ت �" در �ن ا�ت ھ

  در ا�دورن �ن ���" دل �دا�م ���ت

�ن ��و�م و او در �@�ن و در 8و��8ت "�  

�" در ��س ھ�ی �و�وی ھم .� �ر��" �ود &���  ھ

&�*�����ن .�ن �ن ��72ن �'رم  "�  ای 

  ز�م ���ش ��م �ر�م �" �ر��ن ��*�م�ر �ن 

  د��ر ���دا�م �7ط ��دا�م �" ���ز�ر از ����م و����& ھر 1" ���د �� او ���72م ��*�د ���و�م.

  

  

�'"ء �� دارد؟ در .����هء �" �ظر ��� �'ر 1& -�.  

  

���ت�� �� �'ر ز�د�& ��*��م. ���د  - Fدر �رھ� "���ر �رھ��& �'ر دارای .����ھ& ���د ����وا��م ز���"  در  �� .
  ھ�ی ��ر ا�& �'ر را �" آ���& ��ز����& ���م . از ز��ن �" �روع ���م ,�< ، ���ن روز ھ� و �ب ھ�

  از ���ه �وارد ���وان ا�ن �����دی را دا�ت : د��& ، �'�2�&، �ر�ر�& ، ا�وز�&
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���وان ا�ن ����" ھ� را دا�ت: &��*�  از ���ه 

  *�" ���" ھ� ، �را�ز �رIوی و �ذھ�&در ��.د ، ���" ، ����7ه ، �

�ردم �+�وی �'�وی را ,�< ھ� �� در ���.د �� در ���" ھ� �رای ��5دت و  "��" ��طر �و��ھ& ��ن ���وان ��ت 
����ش �'د از �وا�ش Iران ���وا��د ھ���1ن �'ر ھ�ی ��د�" و �'��" در ���.د �وا�ده ���ود. در ���" ھ� �'د از 

���وا��دو �وا�ش ���ظ ��ن ز��ن و .وا��ن ��,و,� �" ��طر ��ل ���& ا�ت .  ھ���" در ���ن �+�وی �ردم ���ظ را 
��ر ا�ت �ردم �" �وا�ش �'ر و ���ول د�ت ��ز��د. �� � در ا�+ر و$��ت �" ��ل �و������" ��ز���ر  "�در روزان 

�ردن  �ر�& و$��ت ا�ن ر�م ا��� و  ",I ا�ت . و "�دا���ن ھ�ی % 2وا�& . در �*�" ���" ��زه ���ود �وا�ش ��ھ��
ر���& �� ��ز و اواز �'ر ھ�ی در ��ره �زر��ن د�ن در �را�م ���2ف �وا�ده ���ود ھ���1ن در ����7ه ھ� �'ر ھ�ی 5

�ردم �" �رف ��5ر �7دس ��Iل ا�د و �75ده دار�د �"، ا�ن ھ�" �ذ��" از �وا�ده ���ود.  و �را�م و�ژه   

  %�ش و %�& ا�ت ,ف ا����

  %س �'را ا�د و %�ش ا����

�'د از ا���� �& %ذ�ر�د و �رف ��ن را ارج �& �ذار�د. از ھ��ن د��ل ا�ت �" ارا���ه را ��5ران ��ر�& ز��ن ھ� 
��ز�د �� ه �& �ر�د و روح او را و��2" �& ��5ران ز��ر���ه �ردم ا�ت و �ردم از �زد�*& ��5ر �� �دا ا����د

%رده ھ�ی �ل دوزی ،  �ر در دو��ن ھ� و �و�ر ھ�ی ����ر �ری و ر��ورا�ت ھ� و�وا��" ھ�ی ��ن �رآورده �ردد. 
رو ����& ھ�ی �ل دوزی �ده ھ�" .� �'ر�" �1م ���ورد. و�I& در ا�@�����ن �ودم ��و." ����دم ا�� در ا�ن �وی در 

ھ�ی �� ,���ت ���را �" . �ن ��دم ����د �" 71در راد�و و �2و�ز�ون �� �ر���" ھ�ی �'ری دا�ت �.2" ھ� و ��ر�" 
�و��7& ھم �و5& د�'ر ��,�ص ��دا "� ���و$ از ھ���.� �روع ��*رد�د. ��& �وش دادن '��دو �وا��د��ن ھم 

��ر ��& را �& ����م �" �����د و ��م ��5ت ر��ب �وش ��د. ھ�" �'ر را �وش ��دھ�د. ��وش �%ردن �" �'ر ا�ت 
�ر �" واردش �د �& د���ورد ��رون ����ود . د���وردش ھم آ����& �� ز���ه �& در و�������& ا�ت �" ھو�'ر ا

��م ����م ارز�& .��'" ا����& ا�ت ��رغ از �Iد �*�ن و ز��ن.�  

  �ظر ��� در ا�ن ز���" ��1ت ؟ ز��ن ، ��+�ر �زاری �'ر �ر ر�د اد���ت و -

  

��ن �ر �'ر و �+ر �و+ر ا�ت و ر�د ز��ن �'ر �ود اد���ت ا�ت ����وان اد���ت را از �'ر .دا د�د. ر�د ز��ن  �*
�ر�وط �و��دات ز���& ا�ت. �� در ��ر�U اد���ت دورۀ 8ز�و��ن را دار�م ا�ن دوره دوره �*و���& �ود �" �� � �'ر �" 

��$�ر�ن ��J ھ� د�ت ���ت در ا�ن دوره �+ر 25�& ھم ر�د �رد. %س اوج ر��د �2*" �+ر در ھ�" ا�واع اش ھم �" 
�" و 1" ا�واع  ���5د ����ن������ز���" ھ� �رای ر�د ز��ن �ود ز���" ر�د ا�واع اد�& ا�ت 1" �'ر 1" دا���ن 1" �

���2ط د��ر. ز��ن ��ر�& ���'د �'ر ا�ت ا�� ز��ن ھ�ی د��ر ���'د دا���ن �+/ در ھ���د ��$�" �1د�ن ���ب دا���ن 
�� ور "�����ر ���ب �'ری �" آن %�� ����ر در ���ن  �ر ز��� � �& ا��د ا����ب %ر�روش ���ب  10���ود �ن 

�� �ش ���� �'ر ا�ت. ���ه  5�رو�& ھ� دو �� ���ب �'ر د�ده ام ا�� در ا�ران �+/ ا�ر ده ���ب %ر �روش دا��" ����م 
�.� در ا�@�����ن �1د ��5ر و �1د �� دا�����و�س دار�م ا�ن ����ب ا��.� �ر 5*س ا�ت. ز��ن در ا� 60���د �� در دھ" 

�ودش را �" �7ش ھ�ی �" ���د ا.را ��د �%رده ا�ت. �+/ ز��ن ا����2& �� ھ���دی در ��ره ����ت �� ��ر�U ���د ��2& 
��5را�" ����د. ا�� در ا�@�����ن ھ�وز %ر از آرا�" ھ�ی اد�& ا�ت. ز�را ز��ن ���5د �'ر ا�ت. %س ر�د ز��ن �'ر 

��د. ھ���1ن �" دا���ن �ر �'ر و �� ���ر ا�واع �ر ھ�د��ر. ا�ن ��ث ��2& ���وا�د �ر ھ�" ا�واع د��ر ھم ��+�ر وارد 
  �و�& ا�ت �ر�م ازدراز �دن دا�ن �پ ا�ت. ھ��ن .� ���ده ��*�م.

  

  

  �" �ظر ��� �'ر �'�& 1&؟ ارا�" دھ�د �'ر ا�ر ��واھ�د �" �5وان ��5ر �'ر��& از  –
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�$�ش ����" �ر�ن �'ر آ���" �& ���ر ���ت در %���ت.  �'ر ,دای رو�ش +���" ھ� در ��*" در���ت ھ� و ا���س
���وان از �'ر �'ر ���س ��ن دو�طر ا�ت.   ,ور�ش. �'ر +�ت ��ور �� روی .�ده ھ��& ا�ت. � &��'ر�ف 25

داد ��� ��ت ھر ��& �" �'ر �'ر��& ��دھد �*& �'ر�ف 25�& ا�ت �'ر �/م �وزون و��7& و ���ل ا�ت. در 
��ث ھ�ی �8ر از وزن و�I��" ھم ����د �+ل آھ�F ا�ده ودا�ش �را��ده و %��م ��5ر . �'ر�ف ھ�ی �'ر�ف ھ�ی ا�روزی 

����ر ا�روزی �" د��ر �د ھر �وع �'ر�ف 5�ل ��*�د و �/ف ھر �ط72& ا�ت ھر �وع �و���ر را ��ن �� %�ره ��ن 
�د &2�� "��1د �& وزن و �& رن ����م �'ر ھر�& ����د د��ر ا,ط/ح �'ر را ھم ا����ده ���*��د.ا�� �رای �ن 

  ا�د �'ر ���د ا�ر �وا��ت 5واط�م را ��ز����& ��د و �را �� �ب ز$ل �ر�ن �5ط�" ھ��م ��رد.�I��"  ��ز ���و

  

  در �ل ��1ت ؟ �'ر ا�روز ��ور �� �ظر ��� در ��رهء -

  

  

��ر دورۀ ��ر��& دارای �1��ن ��و5& ��*& و ز���& و �*��& در �د �و,2: ا�ن �,���" ���د �و��ه ��و�م �� در 
���وا�د �" �" ��ش .@را����& : ا�@�����ن ، ا�ران و %�����ن ، و 8رب  �����7م �ود �" ھر�J �وده ا�م. ا�روز �'ر 

در ا�@�����ن �J �وع ھ���ن ��زی در اد���ت �"  60از �" �و�" ��ز �" �و�" ھ�ی د��ری ��Iل ���7م ا�د. �� دھ" 
����& �ود و �*ل ��8ب �*ل �����& و ���2و�& ا�واع د��ر  –���ت ��8ب اد���ت �� ���وی ا.���5& و.ود ا�ده �ود اد

���د �'ر ��زار �دا���د. �" ا��*" ���" ����د  "��� ���� �� ��وع در�72" ھ�ی ��7ط ا Jذ�رش دا�ت. ا��% J1ب ھ� و��I
��ن از �وی د��ر رو�رو ھ���م و طر�" ا�����& ��*" ا�روز .�����& ��� �ی %���ن �" ھ���از �J �و و �� ��وع 

��ر �*ل و ��J . د��ر ��5ر I,�ده �را �� �����& �را از ��5ر ���م ا�واع در ���ر ھم ��د�ل �ده ا�ت�د��ری �" 
�رد�ت ا�ت و �'ر �.ر�" ھ�ی رو�ن ��دی . �'�و��ت ھم در ا�روز �'را�ت و �" ����ر. �7ط �ودش ا�ت . �'ر 

ا�ت د��ر �'ر ��7د  ز��ن ��,& ���ت ھر واژه  ی .2وه �ود را دارد. ز��ن ا�روز وارد �'ر �ده ی �����ر�'ر ھ�
ا.�زه دارد در ھر �'ری �����د. زن و �رد �ودن در �'ر �" را��& �طرح ���ود. �ردان �'ر ���را ���ی 

����" �ری داده ا�د و ز��ن ���ی ,�د��I" �ری. ھر1" در ا�ن وطن �" ھم ر���" �����د �'ر ر�د �رده ا�ت. ا�ن ,
  �ظر �ن ا�ت.

  

  

�و5" ھ�ی �1پ �ده  از –.��و5" ا�ت و در �.�ھ� 1& وIت  ا��Iل �1پ ����" ا�دا�'�ر ��ن � .�  ؟ �و�د �" �1د 

  

�و5" �'رم  �ط آ�& رھ��& ��م دارد �" از �وی ا���د�" �و���د��ن ا�@�����ن در ��ل  -.�در ���ل  �����1369ن 
  �1پ �د.

  در ���ل �1پ �د ا�ن ���ب را �ر�ز �'�ون ا�@�����ن (���) �1پ �رد2003ر�ب 8ر�ت ھم در ��ل 8زل 8

�و5" .��2وپ 2Iم ا�@�� �  50 Oو�ر  �'ر را �" ��م �" دور آ�ش و در���  در �و�دن �1پ �رد. 2009در ا

�" و در ���ل � 50���ب " ھ�E ��وان ��ت در ��" ھ�ت ����د ار���� ر  در ��ل ��ل  " در ھ���د �" ھ�*�ری ����د ��ھ
  �" �1پ ر��د. 2011

�" �" ھ�*�ری �درا��ون %��ھ�د��ن ا�@�ن در ارو%�(��رو)  در ��ل ��در  2011���ب آ���ب آواره از �وی ����د ��ھ
  ھ���د �1پ �د.



www.goftaman.com 
 

  

  آ�1" روی د�ت دار�د �دام ھ� ا�د ؟ -

�و5: �'ر �*& ھم �ز�ده 8ز���ت در ا�8ز ا��ره �ردم ��ز ��د ��م �" در ��ل ���ر دو ���ب ا.���دۀ �1پ دارم �*& 
���7: را �" در ��ره %�L ��5ر ���وی ز��ن ��ر�& دارم �"  L�% ن در �ظر دارم���رش ���م ا�ت . در � "��و�وی 

  �*ل ����& �دو�ن ��م.

�,رو��ت ھ�ی ��ری و ر��& در ��ور ھ���د دا���د و �� دار�د ؟  -  

  

&��ن ��ر در دا����ه ا�ر��ت ا�ت . ��ری از روز�*" �" ھ���د آ�ده ام %�و��" �� ھ�وط��ن  در ھ���د  �,رو��ت ر�
���وا�م از ��ر�"  آ���" ، �.2: �وا در ��'�د ا�.�د راد�و  "��" در ��ش ���2ف �'�ل �وده ا�د در ھ�*�ری �رده ام .  ��

� م ، ا�.�ن �و���د��ن و ��5ران ا�@�����ن (ا���)   آ����& وا�.�د �درا��ون ارو%��& %��ھ�د��ن در ارو%� (��رو) ا�.�د
��ری در �دو�ر �ر���" ھ�ی ا�.�ن را�': ��2& ، در ���ر ھ�*�ری �� راد�و ھ� و ���ت ھ�ی ا��ر���& و ا��راک در 

و  �وده ا�ت .���را�س ھ�ی اد�& و ا.���5& در ا�.�ن ھ�ی ا�@��& ، ا�را�& و ھ���دی در دا�ل ھ���د و ��رون از ان 
  ادا�" دارد.

  

2�& ��ن ��و�د �" آ�� �� ر���" ھ�ی دا�ل و �� ��رج از ��ور ھ�*�ری دار�د �� ��ر ؟ -I ری ھ�ی�*�  از ھ

  

-  :2.�2�& ھم ����ر �" �*ل ا��راک در ���را��& �وده �" �'دا ان �و��" را �" ����& �� I ری�*�در ��� �ی ا��ر ھ
�.2: ��2& ا .�ی ��ر ��ده ا�ت. ز���& در آ���ن �" �& ا��.2س �وا�ده �ده �'د�%رده ام . ��ه ھم �و��" ھ�ی دا��" ام 

�و�& �" ��م آ����& ��ر ���د �" �'/ ���ت ا�ت و �.2" �ردا و �.2: �" ��م ��خ ��ن  �" �� آ� � ھ�*�ری ��*ردم . 
  �7ط �� ار��ل �'ر ھ�*�ری ��*�م.�" ���ت ��د�ل �ده ا�د و �ن �'/ 

-  "*������ل در د��ر 8ر�ت �" �'ر �& �رآ�د دردا�ل ��ور �'ر�& �رود�د ا���س ��� �1و�" �ود و��� ز
  ا���س ��� �1و�" ا�ت  ؟

-  "��ن ��2& وا���" �" وط�م . وطن �'�& ز��ن ز��ن �'�& ھو�ت و ھو�ت �'�& ,دا . �ن در وط�م ,دای �ودم 
�ک �ود ��ک %�ک �ودم. ��دا���م �& رو�د ��ز���ود ���ده ���د. ��دا���م �'رم را در ���: ���& ��ت ���*�م . �

��رم ��ر رورش ز��ن را �راوان دارم در 8رب ز���" ھ�ی %�ر ��دھد. ��ر ��*�رد و  &� F�� دا�م را در, ��، ا
��واھد �ر�ت �ر ��واھد داد. ��ه �'ری ���و�م و ����وا�م �" � �ر�ن دو��م �" �'ر را �" �و�& ��دا�د ��وا��ش ز�را 

���ود ��و�م در ھر ��ظ ز��ن �ن 71در ا� ����م ا &�'�و ز��ن �را ���دا�د و �ن ز��ن او را �'�& ���وا�م �7ط �'ر را 
��م ��دا�م او �� ھ�" �/�م �'رم را �دا���" ا�ت. �"  "��'�� � ��" ا�ت. �ن ���دی ھ�ی ���ن �طر ھ� را ����وا�م �ر.

.��& د��ری ���" ام ا��.� ھم ���و�م ��5ر در 8ر�ت %����ری �& ا�ت ا�ت ھ�*�رم �'رم را �وا�ده ����وا�م ا�ن را 
��5ر در ا��.� �رای دل �و�ش �'ر ���و�د ���ب �1پ ��*�د .  �ر او و�& �& آ�د او ���دا�د �ر �& اش ا�/غ ��د

را �" �ود را �ر ا�ن ز�را ��دا�د �" �ر� ��ش را ���د ��و�د . ���د ز��ن ��ل �ود و ھ�,���ن �ود ���د. ا���س 
 &����*و�& �ود ھ��& �س  .&����در 8ر�ت از د�ت ��دھ& و در ھ��& ��� ���ن �" .��.وی � �ر�ن �روار�د �ر �

�و. � �رھ��&. در وطن �" �*ر آ���زدا�& از ز���& و ��*و�& ,دای ����وت �'ر ���& ا��.� ��*و�&  F�1 را از
�� "�����د ا�*�ن �رای �وا��د��ن �'رت � �� �� داری. ا�� ا���س �را�ش  ز��ن را �" �� �.ر�" ھ�ی �8& 8رب آ

�و$�� ���م ا�'�رش را در ��ور �����" �رود و �ود را از  ��ز ھم �ر�وط دا�ش و ا�د��" ��5ر ا�ت. ��5ری �+ل
�و$ ��'�د و ��5ری 1ون ��,ر ��رو در �'2ق .@را���ی وارھ��د'�ران ��5از �ژدم 8ر�ت ��ت و ازرد�& ��طر . 

& ��ز �ر و �" وطن را .@را��� ��& ����د و��2وطن ��ن را ����ر از ھر .�ی د��� دو�ت دار�د ا�� ھ���د ��5را�& 
و��? �ر �" آن ���ه ��*��د. �ن ھ�وز �5دت �*رده ام وطن را از .@را��� ��رون ��م و ھ�وز ,�2ب آن د��ر را �ر 

  دوش ��*�م.
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- �� "��ت ��5ران زن در ��ور �� ����ر از د�روز ا�ت  آ�� در ارا�" ھ�ی اد�& ا�ن .�? در ا�ن اوا�ر د�ده �& �ود 
���ز �ر از د�روز در����" ا�د ؟ ���وان ����را �و.ود���� 1& �1زی را  �  

  

��ری �" ھرات دا��م و ��& �'ری در ا�.�ن اد�& ھرات �را�م آرا���د. آ�1" �را�م ��2& 5ز�ز �ود ��ور %ر  -
�ود . ھر�J �� دا�ش و ا�دو��" اد�& و �� ا�5��د �" ��س ��Iل �����& �" �و�" ای ����ر .دی �" ��ر ,/�ت د��ران 

�را�ش �'ر  �& %رداز�د. ا�ن د��ران �ط��'" دار�د و .دی روی ا�1" �� ز��ن ا�.�م ��دھ�د �*ر ��*��د. ا�روز ��و�" 
د. ���وا�& �" در ا�ران آ�وزش �'رد�ده ا�د و ���وا�& �'ر زن را �و�د ��دھ� یھ�ی �راوا�& دار�م �" �رای ��ن �ردا

�& �'دا ���ن �" �دت ����ر از �Iل از .�F ا�ت و ھم از ���ه د�" در ا�@�����ن �" �را�ش %ردا��" ا�د. ھم از ���ه 
����ل ���و�& ��ر ھ�ی ارز�ده �ری ا�.�م داده ا�د. ا�ن �روه ��5ر از �*�و در ���ن �ود را�ت ا�د و �.�ع از �و� &

زن و  د�واری ھ�ی ا.���5& زن را ھم �" دIت ���ن ��*��د . ا���ن د�I& در .�ی زن در ا����ع دار�د و �� �'ر ��ن 
�" .�F ��ره �& ھ� ��رو�د و از �وی د��ر �� ��ن و Iوا5د � �" �'ری ھم در .دال ا�د . واژه ھ��*" ا�ن ���وان در 

ر �.�ز �'ر �ود. ا�� ا�روز �& ����م �" د��ران �� ���و �*��ن ز���& و ��8'ر ��ن �& آور�د ��� � .ز واژه ھ�ی 
در ارو%� ھم ���& ا�د. ا�ر �روغ از .�س و .�م ��ت ا�� � ���ھ��& �رآ�ده از ��ور ھ� را ��ز وارد �'ر �& ��ز�د . 

ی روز�ره روی ���ت . ره ھ�ی ��Iل ��وری دار�م �" ,��" ھ�ی ا��ر��& �رای �ود ��ز���دھ& �رده ا�د و �'ر ھ�
ھ� �& �ذار�د �" از ���ه ���وی %ر����را�" و از ���ه ��Iب ���& ا�د.در 8رب و ا�ران ����ر 8زل و �+�وی �روده 

���ود و در ا�@�����ن �را�ش �" ��Iب ھ�ی ازاد �ر و ز��ن ��زه �ر ا�ت. �" �ظر ��ر�د در ا�ن �و ھ� ��5ران �" 
ا���" ��ز�& ز��ن �ود ���وا را ��ز د��ر�ون ��*�د. . و در ا�.� �" ز��ن ��زه  �و�و�5ت �'ری ����ر اھ��ت ��دھ�د

�ط��ن ھ��م ,دای ��ن �� �ردا ھ�ی دور �واھد ر��د. �ن �"  "���5ر ���وا�& دار�م در 8رب و در دا�ل ��ور 
  ���وان ���ور و ��ن ����& �" ا�روز در �ط�و�5ت ��ر��ن را �& ���م ��2& �& ��زم.

  

  

��ل �" ,ورت ��ظم �� ��ر  ده�& �ذرد و �وا���" در ا�ن طول ��ل وا�د از 5�ر ��را�& اش  ��2�" ���و، �" ده�, -
��ور �� �" �'���ت  ���د . ��� �" �5وان اھل 2Iم وادبارو%� زن ا�@�ن در �ط��ب �وا�د�& و .��ب �����ر ز�د�&

���د ؟ &�  ��را�& �,��2�" ���و ، �1و�" ���ه 

  

�ن آ�8ز ا�ن �,��2�" را �1د ��ل %�ش ��ھد �ودم و در �����ن ���ره اش �'رم ودر �*& از ���ره ���د ��و - "��م 
�J �راوا�& از �� �ر �ھ�ی �����ن ��ل ��را�& اش 5*�م  روی .2د�1پ �د . ھ�*�ر ا�ن �.2" �ودم ا�� از راه دور 

��ره ھ�ی ا�ن � "�������2"��& آ�د. .��.2" رو�د ��ر رو � ر  ھم �" د��م �ر��ده ا�ت.   "�ھر ���ره اش �� ا�ن ا�ت 
����ر �و��ق ����د. �ود ��ه ����J  و�ژ�& ��ر � &���د �.2" از ����ت �*2& و ���وا�& ��$�& �ر�وردار ���د و ز

��7ب ��د. ا�ن �.2" 1& �1زی را �رای ���وان �ر.��" .2" ���د �J �ط رو�ن ��را�& را �'ا�� �و��" ھ�ی درون 
����& ا�ن �.2" را �را�م �'ر�& ��د  ���د 1& ��و�د. در ��ره ز��ن ا�ت ؟ �رای ز��ن ا�ت؟ ��ر��&  &�Iزد؟ و��

��� ��ت %& ھم ���و �.2" د�ر ���& ا�ت و ا��*" ارد؟ ا�ت؟ ����& ا�ت؟ ا.���5& ا�ت؟ از ھ�" ا�� � ��ث ھ�ی د
  ا�ت و �ن ھم �رای ��ن �و��ق ����ر ارزو ��*�م.��ر ���ود �ود �واه �و��ق اداره ���د��ن و �ردا��د��ن آن 

   �J د��� ��*ر از ا��*" �" %ر�� ��م %��U ����د . د����ر زاده ، د��ر ���را �� ت

24 -10-2012  
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