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  د
	ر �ط�ف ط����

�	ری از رھروان ���د ط	ھر"�د�� ���م �ور�	
	دا "�واب  ��."  

��ر �� 
�م. ��وه �رآن ��ود ز��ت داده ا�د 	 ����. از ا���  ���ون �ن را �وا�ده ا�د، از ��دو!	�ن ��	رم !�م �  

�ر�#�ی ��وده ا�د. 21و در �دود 
�ن  -%�$  �و�	�د 	!���!ت ��دۀ و �*ف 'رھ�)� رو��)ران ا'&
,ون �  ��ور�ن 

���ن از�و�!�ده -�ن 'راه 	ر رود و ��  *���دم -$	��ن در����ث ا#	���� ا!ت. -$ت و ��ود ���ث �� �ود 
  �/.  �ط

� را د�ر دادم - ا�ن �ود !�ب ����د-� '�ری ���ود.�� ا-ر ، �*ذرت ���واھم. و�� �ن �  ا�ن ��ورم 
 از ا���  #واب 

�4ل-$ت و ��ود در!� ����ز-� دارد. ا#	�	  �   د�رھم �ود، ,ون �!�4ل رو��$�ری و�/� ا!ت، ھ��

�ن ھ�وز �  �ر�/  -ذار �.ل ��وری و �.د �ر �.د �ر!�ده ا!ت. در #��*  ای �6ش	!�� ازھ�  ���د �)و�م #��*  �ذھ�� ا'&

��  !�)��� در 'رھ�7 دارد. ,ون ���ل ا�#�د 
��ده 
  'رھ�7 �.ل ��ور! ����ت 'ردی و ا#	�!��د، ا�!�
م ���ی �

'رھ�7، ��راث ا#	���� ا!ت. ا�ن ��راث #��  ذ��ره ای دارد و در!��ت آن �وا�ل �!��ری �دا�/  �� 
�د.ازا�ن رو 

  .9ر��ل از�)$	ن، -$	ن �9	را!ت�د، و�� �ا د��ل !��!� و 8��وت �� ��راث 'رھ�7 ��8/وی �� در �ر�� �!�4ل

��ث �*/و��ت و ����د-� '�ری �ن و �6ش ازھ�   � ، 
� 	�ر�ر ���د ���� در�7 ���د �)و�م آ�,�  ���د در ���ون 

� ,�د �$ر د�)ر �� �د، ��ده ا!ت.�� �رادران ��طر���ا�ن ���ون ن 
�م 
  ,�د %�$  ء را 
  �ن در�9ذا ���واھم �  

� ��!ت. ,را؟8/م زدم #واب -$	�ر ��  

� #وا�� �دارم. ,ون '�%/  د�د �ن و��� ��/� 'رق دارد. او=: �رای ا���  �ن �  ���ون ���زب  �ن �ظر از 

آ�,  
  �رای �ردم  م.�رف آن 
�%و8ت �ود را  د�و
را	�@ �/ق از ����د 	� !ر�)و�� ارزش ا#	���� �دارد 
  آ�.در

�ن از ا�ن �زب �  	!���د ���ده،ا'&� � Aر��   .و�س ا!ت ��)��	

9� ھ���طور��  در �6ش ذ
ر �ده از �ظر 'رھ�)� طوری ���د، ��Cت ا!ت. و�� ,ون �� ا'&��  
 �/��دو�D: �.د �  ھر 

� ,ون %د در%د�  
��ل و �دون ��ب ا�م، �9ذا  	ر��  �ده ا�م 
ھ��ن #9ت �ن د�)ر �.د 8��ل 6ذ�رش �� �ردم ��!ت. از

��ر ��!	م !ر�  �!�� و �ود را ��9وده %رف ����م. �9ر %ورت، ا��د ا!ت 
  رد و �دلا�ن �!�4ل !���د�د-�ه  و8ت 

�د 
  در �زر-دا�ت ھ�ی 'رھ�)� آ��ده  ھ�ی�� 	#ر�  ای ����ری از ھر-و�   ، ا�ن !ر ز��ن 'رز�دان �ردم�ن و �

  .�دا�� -را�� �ر -ذار -ردد

�ل ���د �  ا�	�ف د�د-�ه ھ� �ظر ا�داز�م�.  

�!� !ر���د ا�ھ�  از��!ت ��  *���رم، �ود!را�  �دون 	4وری #	�ا'راد %��ت ��ردم. �ن �ره 
�م �ن در 	��م ��

�%ر 
  ط�ھر �د���� را �د�دم و�� از �و�	م*� Aر���ب... �)�ھ� ��	%ر �  		
�ط��*  �ر�� 
	ب ��#�/  از#�/  

 Aر��	 ،�(��
�د��!�ن �ر�وم ���د ا�راھ�م �ط��� ، �	ر#م: د
	ور #��ل ا�ر��ن 
��د�د ا
�ن، �و�!�ده: 	!�� 1383ا'&

�ب F/ط �و� �371ور��دی. �رگ 	
	  ا!ت ، ا�ن در ��ره ط�ھر �د��� �و�	  ا!ت �ط� �*  ��ودم. �ب ��ل ا�ن 
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��ت  رھروان وظ�$ ���پ �����د 	� زوا��ی 	�ر�@ , ���ب را �  �.د ����د و ا!��دی از �ود �د�	
  
�د��� ا!ت 

  .ا'راد رو�ن �ود

� 	*دادی د�)ر"#�*�ت د�و
را	�@ �/ق" را در !�ل � ���ور��دی 6��  -ذاری  1343در�و�	  او�� 	�ن : ... �د�

  .�ور��دی از #�*�ت �ذ
ور #دا �د و 	����ت �!	.ل دا�ت 1346ر!�ل ��ود�د. �د��� و ��ران اش د

�ل 	و#  
��د �  �ردا�ت �ن.: ھرا�!�ن آر���)رای وط�دو!ت �� 	وا�د �  '*���ت !��!� د!ت �ز�د و �  ھر �   
�ز�� 

�'� در��ره ا���ی آن �زب �6دا 
رد و
��ت ���%ر آر���)را ��  ����د�د 
  ا�ن �زب  ��ور دارد دا�ل �ود، و�� ز�

��د دوری #!ت، �رای 6�ک �)9دا�	ن ا'��ر�ود و �رای  �I  ی ��!ت 
  آر��ن ا�!�ن او �ر آورد �ود و از ا�ن �زب�

�ه �	���د �  �ردم �)و�د 
  ا�ن ��ل ا�� @�
�ت �@ �ده #وا��ن 
  �  ا�	��ر او �  ا�ن �زب ��$ور -�ر 
رد�د، ���د #�

�ح ا!ت، �/�  	��م در 8!�ت ���د ط�ھر �د��� و �Fره ا���ی د�)ر �زب �/ق �طر �ود. ا�ن �ذر �واھ� �  	�9

 �!��ت !����ن، !�ز��ن #وا��ن �	ر�8 و �Fره �9�د ھ�ی !��!� آن روز و دوره ھ�ی �*دی #ر�	!��دھ  ,9ل ا'&

��ده ��ن و �9ره ھ�ی دو�ت د!ت �����د '*/� �#�ھد�ن و ط�  .ا�ن �*ذرت �واھ� �طرح �� �

��/و �� آورم. ا�ن 8/م در #وIی �رای رو���� از ز�ده ��د C� دن ا�ن �ط/ب�دردوھ$	  ���  ذر�)�ر,�پ  2009�ن 

�ن 	ور�	و ���و�� 	�ت ��وان" ���	��د �)�ھ� �  �ذر �واھ� #*/� آ8
، I �ق" �و�	  �ودم و درآن #�6��ری، 

����� "�#/  ی ز���  " %ورت -ر'	  �ود و در �ر�� از #را�د ��رون �%�  
��/و ��رزی ا�ران �  ��ر ر!�ده  ا��د 

��	���4 �  �.ش ا�!�ن ھ�ی آر���)را و وط�دو!	� 
  �  ا������  �� �واھ�د آ!
در ا�زاب !��!�  ها!ت ، ,�پ 
ردم. 

�-ز�ر �@ 6�را-راف آن �%���  را دو��ره �� آورم�%���  �روری ا!ت و �ن در ا�� دا�ل ���و�د، �ط��*  ا�ن� �#.  

��/و ...�ن �*د از ��رداد �  طور ر!�� وارد �زب 	وده �دم؛ و�� ا�ن ورود �  �زب 	وده دو ��ه ھم �6��4د؛ �رای   28

�ل دا��&��#�ب و  ا���  �ن ��'�%/  د!	)�ر �دم و ��'�%/  در ز�دان �ر �وردم �  ا�ن وا8*�ت 
  �زب 	وده ,  آ

�ره ی �@  8%ر -$	م ؛ �	D ا!	*$�ی ر!�� ھم ��� دھم ، �رای ا�ن ��Fر�� ا!ت ، 
  �ن �  �!ؤول ��ِد  �@ ز�دان 

��  ��و�!م �ودم را 
�Cف 
رده ام،� �ھ��ن طوری و�	�ن �� 
�م. و ا�ن #وری از آن �زب آ�دم ��رون ،   
  ا-ر ا!	*$

��د در �#�وع �  طور ر!�� ��و ����دو ��ه ��  .زب 	وده �ودم و ط�*D دوره ی آز�

  ز���  : در ,  !��� �ود ؟

��/و : در !�ل �1322  ��ه �ود 
  ا�ن آدم ھ�ی !��!�  و  ��23ظرم و �(�...�ب. �ود ا�ن �ر �ورد �رای �ن �@ دا�

��%�ت و ژ�رال ھ� و !ر ���ر ھ� و �د�ر 
ل ھ� و آدم ھ��4 در 6��  ی وزارت. ,  آدم ھ�ی واD*8 �� �*�� و  ��

  Cد���  �ن 	وا�!	م از ھر �	������ و 6و,� ھ!	�د. ا�ن �ودش درس 
و,�� ��ود؟ �*د ھم �وادث د�)ری، ��	9� �و�

 I�� آن #ر��ن �ود را ���ود 
�م. �  ھر ��ل �ن !*� 
ردم از #ر��ن ھ� درس �)�رم ، ��  
ی درس �)�رم، �  آن 

  ....د�)ر 	� ,  �د �و'ق �ده ام ��� دا�م

��/و �� �#/  ی ز���  از آ�رو!ت 
 ، !9م -�ری و ا�$�ی �.ش رو��$�را�  و �ھد'م از -�#���دن ���� از -$ت و ��ود 

�ه �	��ن رو�ن ����م، ا	!����/و را 
 ، درواQ8 ارزش 	�ر��� دارد، �  رو��$�ران و !��!�ون ا'&�رو�ن 6ردازی 
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��/و �  ��ز -و�� ��ودن �@ �و�وع ا�!��� ا!ت، �*ذرت �واھ� 
را�ت ارز�ش ا�!�ن ھ�ی آ-�ه را �/�د �� �رد. 

�/ق و 6ر,م  ا���ی �زبوا8*�	� ��6ردازد 
 ، د�)ران 
م -$	  ا�د، �� �)$	  ا�د و �� ��� �واھ�د �)و��د. ا�روز �دۀ از

�ور ز�د-� �� 
��د، ا�� ھ�وز ���ر ��!	�د از ا���ل !��!� �ود �*ذرت �واھ� �����د.  در
� در ��رج از ��  �����


  اوھم �� ���	  را �  روی ��ز ھ� �� -ذار�د �رای �*ر'� ط�ھر �د��� ���ن ا�ن 8ر���� � ازدر روز �زر-دا�ت �د�

�ر �ود، ��م �زب�
�ن �ر�� ���%ری �� -ذار�د 
  آ�9� روزی در��م 8	ل ھ�ی ز�#�ری او را 	!��!9م  �ردم ��)��ه ا'&

� در���	  �*/و��	� �ود���ر آ�9� �� -ذار�د و دا�	�د. �
�ن �د��� را در 	!��#9ت  .��د �� 
��د ���م" رو��$�ران" ا'&

 ا���ی ا�ن �زب 
  از#�/ �زب �/ق از���	  د!	)�ر #�6��ری ��� ازاز �د��� #دا�4 �  ا��#��ب در ��ره �*/و��ت

�!ف �  ��ل �� �رادرآن -را��  ، ���ذ �� آور�د. ا�دام داوود ��ن و�وا!  ھ�ی ��)��ه او �ود �وا'ق رای دھ�د-�ن	 D*8وا

��د�د، �  
�ن 	!���ن 
  �ر�� ا���ی رھ�ری �زب �/ق و 6ر,م 
  �ط �ون ��ن �ود و�ردم ا'&	!��,�ز'9م ھ�ی ا'&

���ور �*ر'� �� ��
��  رو��$�ران ا�ن C�.د   


  در 	�!�س �ظ�م و رو��$�ران ا�را�� �/� ا%&ر ��ج !�د #وادی ��و #�9  �/� ��� از ا'رادی �@ د�)راز


رده ��ده �  �ر�� و4ب !��ت  �2012  	�ر�A ھ�	م '�روری   ،  �د�ر�ت ا�.�ب ا�ران �.�� ا�$��ر ���  ای !ر-�� ا�	�

ھ� 	�ت ��وان "�ذر�واھ� از�/ت ا�ران" �و�	  �ود ، 
  �ن �@ #�/  آن را �� آورم : "... ا-ر �� 6س از �6روزی 

���  �  ����ه ا�.�ب، ھ�,��ن ���  -ر'	  �ود�م و ���Sت را در !.وط �  ا�!	�ده و د!ت در د!ت ھم، ا!	�داد را �

�ن ��ز	و��د ا!	�داد و 'رو ا'	�دن از ا!	�داد !��!� �  ا!	�داد د��� �  ا�ن !�ن را�ت و Sم ��%  ���Sھز��   د�د�م، ا�

�ن �ر�� از رو��$�را��  %ورت ���	!��
  درا'&  ���ه !��!� Fرق �ود�د، و �ر��ف اد�� 6ذ�ر'ت..." �د��	�	�
  درا

�ه �د�د،�	�
  دا�	�د، #��ب �د���ن د�)ری را -ر'	�د و د,�ر ا ���  .ا�� �*ذرت �واھ� از�ردم را ��7 �� �6دار�د ھ

%ورت ��  �1357*د 
ود	�ی Cور دھ  �@ ��I 	و#  ����د، ز�����  �د��� از �زب �/ق #دا �� �ود، در �دود

�ر�@ و �ود 'رو�� �ز�� را 
  از#�/  ����د-ذارن آن �ود، �  �.د  -�رد. درا�ن	 ��%/  �د��� ��� 	وا�!ت زوا�'

�د؟ ��  

� روزی در ��8/� ����د ��د ھرا'&�ن ���ن 
  !را-ر8رار�	!��6� در'.ر و�د��	� و ��ران ��ره رو�د 
�و�� ا'& �	

� ھم '�ر 
رد�د. ��  ��	�����د روش ا!	�دادی دوران ز���داری �زب -ر'	�ر�ده ا!ت، '�ر
�د، 
  �و� @��دون 

�!� ��	ب ��  *��
�د. 	� �	وا�د �� �.د -ذ�	  �  ا!	.��ل آ��ده �رود.,ون �/م # �'������د 
د�و
را	�@ �/ق و 6ر,م را 

ھ�ی  
رد ا�ن �زب !ر���Tی 	���� �د��	� 'را��$ورت �د�ن ��ور ا!ت 
  " ا�روز �� آ��  د�روز ��ن ا!ت". �9ذا ��ل

�ن �  ��ری 	!����  ھ��ن �زب �ود 'رو�	  �/ق �ود 
  �ر �د آر��ن ھ�ی 	�ر��� �ردم ا'&$!��ن ا!ت و�س. �		!��ا'&

�ر �ردم �  
و	�ی �و��ن Cور د!ت زد. �*د از �� آ-�ھ� ا#	���� و !��!� �ر�� از ا8�  �  ��	 ��!ت ھ�ی ��)��  و ��!

�ن ا8دام ��ود و #��*  را از 	��م ��روھ�ی !.وط  ر��!ت #�9وری داوود ��ن �  !ر
وب 	!���ت رو��$�ری ا'&��#ر�

�ن آ��4  	��م ��� د�روز�� !ت. 	و�ش، و��ت، �ر�ر�ت �ذھ��،�دم 	!��
�و�� ا'&  *��رو��)ر 	�9 ��ود. در�	�#  #

�ن ا!ت 
  ا�ن ھ� ھ�  ��%ول 
ود	�ی �و��ن 8درت �ر
زی ��و�  ھ�ی از	!���ر
�و�� #��*  ا'&	��Cورا!ت.  !
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��� دو!	���ر �ود در ��ره ی   �واھش ����م �  6�س 8دردا�� از�رادران -را�� از	�ا%ط�ح رو��$�ر �ط$D در ��

��9م، ازCو ا� ��9�ی ����د �د����طری از  ا�روز �ر�� ازا���ی �زب �/ق و 6ر,م���ذ ���ور�د.  ھر ����Qا�!��

�ورھ�ی %�*	� �9ره �� �رد�د، 
�ن ��و�ت �/� و 8درت �ر
زی �ذ��ی �.وق �د�� 	!��و آزاد �� -رد��د 
  درا'&

9�ردھ  �6ش �رود, �!�  .8وی و#ود �دارد 
  �  !راغ 8�	/�ن !�

��	ر ا�	.�د #��ب ���� از �ن ���طر ذ
ر 	�ر�A �و�!�ن 9#�ن �	�دن��  .درھ��ن %�$  6

��� ھ� در دا�ل و ��رج ( %رف 	!���ر�� ا'&

دام #�ی  :���  	��ر و �و�*� ��د؟) ���ظرازا�دک �!��/�، آ�9م ا-ر �

�د؟�9�ی �� در آن �د 
  ��)و�د ����  ا!	��درد ھ�ی 9#��� ھ��وا�� دارد، 	� ھ�

���9� #وا�� �دارم. �*�� -$	�ر ��� -ر'	  �ده ا!ت، #ز	�!ف �  ��ل �� ا'&��  	�ا�ن  دو!	�ن ��	رم #�/  �6ش 
  از ��

 �	!�
� را �� ھ��ن ��  
9� ا!ت ��ھ�ی 
  دار�د �8ول 
�م. �9م ��!ت 
  در!ت �� �  	و8*� ز��د و �درن از �� ا'&

���  	�  م؟��دا

�ر�A دورغ را �  �� 	در�س 
رد�د،  ��	رم ا�ن �@ راھ����� در!	� ��!ت. ,ون �رادران	  
ز��د	ر از %د !�ل ا!ت 

6� -زا'  -وی ا'&���، ��8/  -را��، 8و�)را�� ��م ھ��ن ��I �8ول 
��م 
  ,ون �.ب ���ده ا 'رو�رد�د.�  -وش ��  را !ر	

  راه F/ط را دو��ره �رو�م؟.

��د، ���د  آر���)را و رو��$�را-ر �  دو!	�ن ��	رم ���ون ھ�ی '�ری �� �$ظ 	��م ارزش  �� �
��  8طب ھ� و C�  �

��د ،�ود را �$ظ ����د ا!	.�ل '�ری ھ�ی رو��$�ری،� ���� و�!ل �*د �� و��  ��ر��� را �	 ����ر!��ت �@ راه -

. �ر��س ا�ن �����د�8ول ر4���زم !��!� �ر�9ده �)�ر�د، �  ���طر �.ب ���د-� ا#	���� و 'رھ�)� ھر دروغ را �8ول 

��*   وا8*�ت را ���د �8ول 
��م 
  ر!��ت ا#	���� و# �!��ر��� را ���	وان �� !وا�ق ذھ�� �ذھ�� وا�!	 �4��راه -

�رآ�د و�Iق و�6روزی �ر�.ب ���ده ا'
9�ی ���ن ا�#�م داد. �رای ا�#�د و 	ر��ت ا�!	!��&  @�  � �#�ر
ود ھ�,)�ه ا�	�

9� �و#ود آ�د، آ�و8ت  .د ��ل ��رق ا�*�ده �دار �*#زه و��
  روا�ط ا8	%�دی وا#	���� در#9ت 	ر��ت %��X ا�!�آ�#

�ز �ر
ت 'را��ر!د، آ�و8ت ا!ت 
  #ر8  ا%/� زده �Fآ  
�ود. ا�ن #ر8  ا%/� را!	� ���د از#��ب ا!ت �

  .رو��$�ران زده �ود

� !رظ/م و!	�� 
  در#��*  از ا�*د���ن ا�ن #�/  	� آ�ر���ون 	!��  .�/�  �ردم %ورت ��)�رد ���ن 
رد�د ا'&

  � A!��د �6ش از6��ا-را#�زه �����4@  �� ���ون دو�� و!و�� ��ره 
و	��ر�A  �رر!� از ا	Q#را �!���  *��#   �

�ز 
�م وا�Q#ا#	���� � و'رھ�) ر�دFآ ،.  


  از#�)ل اوھ�م 8رون و!ط��4 ��رون آ�ده، ذھ��ت  ����!� �را�ن ��ورا!ت  
 ، آدم ھ�)���ر�A 6ژوھش 	�دن و ��ر	

��ودهء وا8*�ت ھ�، آ�,��ن 
  » 	.دس زدا�4«�و�ش را از���	  و ���ی آ��ده را ��ز 	�9� �ر! ���6�ک و آر� ، 	�-ذ

�!�،  در��ره 	$�وت ھ�ی ذھن ا�!�ن ھ�ی �درن �� ذھن 8رون و!ط��4، 	*ر�ف ، ��I �رده ا!ت. درھ!	�د��  *���/م #

9�ی �درن از��
  �ط� 6ذ�ر و »ارزش ھ�ی ��ری«6��4ن �� آ��د، 	� �  ز��ن » 6/��ن 	.دس«ھ�ی ز��دی �ده ا!ت. ا�! ،


  ھ� ،�4�9�آ�وز�ده ا!ت، �ر!�د. و�� �ر��س ذھن 8رون و!ط���طردوام 8در	9�ی ا!	�دادی و  وز �ر�� از �� ا'&��
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� آ�ر!ن » 6/��ن 	.دس«، از�مدار ��8/وی دراز�دت	  
��  ی �ذھ�� 
�I �� رو�د 	� �  آ!��ن �وش ����� ھ�ی 
ود�


��د، 	.رب ����د ��� �  .��ز آد�� را رھ

�ن، آدم ھ� ا�	.�د �  8دا�ت ��%�ت ھ�ی	!��
� �� ا�	9�ی آد���ن -ذ�	 ،  در#��*  �.ب ���ده ی ا'&��ر���، ا�	.�د �  6	

ا�	.�د �  !��ه و !$�د �ودن آ�,  �ر�� ر'	  ا!ت، و�  	.!�م �رد��ن %د در%د �وب و �د �ط/ق، دار�د 
  در�	�# ، آ�,  

�رآورده ا�ن ا!ت: 
  ا-ر�  
�رج از-$	��ن %د در%درا �  
 �دا��'رھ�7 ا'&��� ا!ت، �وب دا�!	  و آ�,  را 

�رآدم ھ�ی 
��  ا�ن �ردا�ت و روش F/ط $!�-را�� ا'&��� ا!ت، �ر �ط/ق ��رده و8��ل ھر�وع ��وھش ا!ت. �	

!�
  6د�ده ھ� را !��ه و !$�د �� ���د ا!ت، درھر �� �!
��رآدم ھ�ی �ذھ�� و �
�د ��رد�دارا�روزی ��!ت. ��  
.  

� دو!	�ن ��!	� را از ��  ��ود�د 
  �رای �*/و��ت در��ره �د��� �  �ر�� از8/م ���د ط�ھر�د���، ��ن �وا� دو!	�ن

� ��ده را ��ران 
رد،���را�م  �د!	�ن ر#وع 
�م. 	� از -$	�ردو!	�ن او �*/و��	� در ��ره او ��%ل ����م. ��!ت �*ر'� 

 
   ��د.����� ھر6د�ده را !��ه و!$�د  8/م �د!	�ن,  و8ت  	� 6ر!�� �/ق 
رد 

� �  	*#ب�و�	  ا'راد �ده آ�,�  از ���ر 	�ن ا'زودم ا 	���� ا!ت. 
  درآ�ر ��	!��#���ل ��)زاد 	
�وت د
	ر �8 ،

�ن �� آ��  	!��#��ور 	
  
�ل ز�ر!/ط   70آ�ده ا!ت. 8��وت د
	ر ��)زاد �ن را �  وا8*�	� �	و#  !��ت، !

��ل و

ن ا-ر 8��وت د
	ر I ،وروی �وده�م، �� ����م 
  �-زا'  -وی او را �*��ر 8رار �دھ ا�	ر��!�و��ل !و!����!م 

� آ��  ز��د	ر از دو �!ل ز�ر !/ط  !��!� ا�د4و�وژی ����!م و !و!����!م� �9��	!�#�رو!� �ود�د،  �ر�� از !��!�ون 	

��د. �� �� �9��  و�� از �)�ه ر�د 'رھ�)� �رادر دو 8/و�� ا'&

��ل 
د دوران !و!����!م رو!� ا!ت. �ردا�ت او از ا�.�ب ����د �ردا�ت �%�ره 	$�ر F/ط ا!	�دا��)زاد 8��وت د
	ر 


!�م -ور-� را در��ره ��  ������و�@ ھ� از ا�.�ب ا!ت. او �6ش ازآن 
  	*ر�$� در ��ره ا�.�ب �����د، ���د �.د �/�

�م ا�.�ب ��وا�د و �  وا8*�ت و�را�)ری 'رھ�)� و ا#	���� ا�.���ون روس آ-�ھ� �6دا 
�د. 
ود��  
�ی �ظ��� رو!�  	

�ور ھ�ی ھ�#وار رو!�  درا�ران �زب 	وده و در 
ا�.�ب �/�و��� �*ر'� �د، ��روب ا#	���� �ود 
  در �ر�� از 

�ن �زب �/ق را �/ق 
رد	!����د. ر�د 'رھ�)� ا�روزی  .ا'&�
�ن را �  !��ه روزی 
�و�� 	!��اCرات ا�ن ��روب ا'&

 �!��ن ھ�  در%دد ا�.�ب !�	!��#��ن و 		!���ن ��و�  ی آن ا!ت. در #وا�Q �.ب ���ده ����د ا'&	!�#��ن و 		!��ا'&



!��  �6ش از ا�.�ب 8درت �ود�د و�� 
!� در%دد " 	&��ر'�ر" ��ود. ��)$	�د اول ا�.�ب، �*دآ '�ر. درا�ن  ��ورھ

	$�ر �دا�ت �*د از ا�.�ب �ق 	$�ر را از او -ر'	  �د و د�)ر �.� �دا�ت. �	�#  ,��ن ا�.���ت �دون 	$�ر،ا!	���م 

  .ا!	�داد �و�ن �#�ی ا!	�داد 
9ن �ود و �س


رد
	ر�!ن 
دران ��	رم �ن �$��9دم 
  ,را از�را�
��ت ��ود�د. دا
	ر�!ن ��
ر ���	
� دردھ  �ود در�رر!� 	�ر��� 

 ����ن 'رھ�)� و ا#	�����ن 	و!ط �وروی !��ق �ز��ن ا�)/�س ��رون داده ، از 8ر�	!���ل �ظ��� ا'&&��ود !ر دورهء ا

��ل از د
	ر �و�س ا
�ری و 
ا'&�ن ھ� در دوره ز���دارای �زب د�و
را	�@ �/ق ��د ��وده ا!ت. او از �/.  6وھ�	ون 

��9م �  8در ��دCوده، و از او، �  ��وان  ا���  !����� را �� )را��ن ھود(  �.�/
��وده و از ��رون از �/. ء 6وھ�	ون، �#�د 



www.goftaman.com 

 

 ����ن د�د 	�7 �ظرا�  دارد، و�� �ن از 	!��
ر �  �!�4ل ا	���� و 8و�� ا'&�
را��ن ھود ا'&�ن ��د ��وده ا!ت. د
	ر

� ,��ن ا'را� �!��%ر !���  ��C�  � ����ط$D ھ�Y و8ت از �.د  .دی �� %�ر و �و%/  'را-�ر �ر�ورد ����د�واھش ����م 

��د.��  	�  ھراس �دا

�ن آ-�9 و �*ر'ت ... و	��دل �ظر ھ!	�م. (��	 ��  
�ن ���ون !و�� �ود -$	�د ��  دو!	�ن ��	رم در6

� ھ�وز �  آر��ن -را�� رو��$�ری ��ور دار�د �$ر���4د ,�زی ا-ر�� D*8د�ده  وا�	!  *��#  
�ن �  آن ا�	��ج 	!��ا'&

� �ذف دارد، �@ #ر��ن 'رھ�)� !�وIر�!م د�و
را!� و �د��ت -را�� ا!ت. !�وIر�!�� 
  �ن از آن د'�ع ����م �

�ه ھ� ��!	م. �ن �� �ذھب و �.�دهء  �ذھب�د�ت .��'رق �زر-� دارد. �ن ھ�,)�ه �  آرزوی �راب 
رد�د �!�#د و �

�ن ھ�,�س !ر د�وا �دارم ا�� ��ور �ذ	!��ھب و ا�د4و�وژی ھ�,�س را در8��ون ا!�!� و �9�د ھ�ی ��و�	� ا'&


�و��   *��
  ا�د �رورت # �!�و�%�ب 	*/��� �دارس ��و��، ��� 6ذ�رم. �$ر���4د �� ,��ن �@ #ر��ن !�

�ن ا!ت	!��  .م�4ا8دام ��� �طور �/��، ا'&

*****  

�2015� �ر�ر�ت دو!	دار	�ن. 	ور�	و، ا6ر4ل    

  

  


