
www.goftaman.com 

                           ( ��و	�� �� �ذ��� )                                                                                                          
  ( �رزاد ���د �ور )

  �رد ���ف در ھ�� �� ���ت �� �ود

  در ھ�!  ر�� �رد ���ل �د�ده ام

  (��#ب)                 

ا��ظ�ر �� �� درازا �0�د، �� �� �ر	�.�ی �طرو�� +و�ش ��	( در����م. '�& ��ز �%�ن از ھ�د��ران 
از �د�� ا��2 	�ز��ن...) ��	( ارا�� دا���د و �	�ت �� » 	3زا« �رف �� 	وال اول،  2ل �دا �دن (

�ظر��ت ����د و�� رد ارا�� �رد�د و �� ھم �ظر� ���ت �6د��2 و �� �%���2. و �ر	ش ھ�ی د�5ر از آن، 
» ادو'ف دا�س« خ،  �2��ت �رو���5�ری  1357 2�� رژ�م و9ت در » 	3زا« �9�ل: د7�ل  ���ن 

خ و د وت ھ�#ت ���+ب آن 	�ز��ن از ا <�ی  1363خ، 	�ب ھ�ی ا��=ل آن 	�ز��ن در  1358
  �زب ��0م (ح.د.خ.ا.) ��	( ����ت. �2�9 +و�ش و ���و � �.�دھ�ی 	��	� �0ور �.ت ��و	�ن ��

ا�� @�د ��� د�5ر از ھ�د��ران ��، �� ����.�د �� '��& ��3�د، @�د 	طر و �� ��را�را�� ��را�ون   -
�و<وع �طرو�� ( ا��=ل 	3زا و...) �و���د. �� ھم �� �و��، @�د 	طری و ��را�را�� در ��رۀ د�د��ه 

ا�د�0 از ا�راز �ظرھ� و �26و��ت �ط��ق �ر	ش و   - م: ھ�، 	وا7ت و ����.�دات  ز�زان �� ��5ر�
@�زھ�ی در +ود �.��3 دا�ت، آ�.� را �� ارز���� �ر��� از �.�ت ��Dت آ�.� ا	��3ده ������م. در <�ن 

�د از �� ( �وا��ن ) �� �ر0�@ ���� از 	���E داران ����.�دی �ود، از ���2 ���� �ر ا���د �0�	�و�� از �
�ده ��ن ). را	�� �پ +وا	��م،  ��'��ً �ر0�ب ��م �0ری �� � ر�Fی 	��	ت (�+�وص +ود ����.�د 0

�� ���د �0، آ�.� در��ر و دار 	��	ت د�روز و ��%�=ت ھ�ی ا�روزی ����د، �� رو�د �0ری �� از 0	�
ھر @� ����ر J�ر����دار ��5�ری �ود. +وا	ت �� از �زر��ن و ���%	و��ن �0ور ا�ن ا	ت �0، ���رب 

ا�دو+�� ھ�ی +و�ش را �ط��ق �و<وع و �� �و<و �ت �طرو��، �طور ��رده و ��+ص �� ��  و
�ر�& 	�ز�د و ا�ن �0ر�	ت �س �زرگ و ا��5و�� ھ�%�ری ���، در '�ظ� 0�و�� در ھ��ن �د �30ف 

  ا�ر @��ن 0رد�د +ر	�د +واھ�م �د. �وده و

�د و  -�	���� در ز���� ��E�ق 7زم ا���م �داده ا�د، �� �ظر ��، آ�6ده از  ز�زا�� �0 �ر �	��ل وارد 
�د، ا'��� �رای �����د، �� �ر �	��ل وارد �رد�د و آ��5ه ا�راز �ظر �����و��2 �� +رج دھ�د، ����ر �ط�'�6 

ھ�� �� �3�د +واھد �ود و ���د ا<��� 0رد، �� �رف �� �ط�'�6، �ظر+واھ� و ارز���� �	�ده �+واھ�م 
� �@�در +�م  - � ��ل در����� ا�م و آ�@� در آ��ده �د	ت �� آور�م، ��ت �� ا��	ت 0رد، �2%� از ���وع آ

 �����0ر، ا�ر +وا	ت +دا (ج) �ود، ����0 را از آ�@� �د	ت �� آ�د، �دو�ن و ��ر ����م. ھ�@��ن در رو�
ر ����� ھ�، در �د ��%ن، �رای �	�M ھ��5�� �+��ت ھ�، ��E2ت و ��روھ�، ��ز �=ش +واھ�م 0رد، �� د

  �.ت �%� از ��0ودھ�ی ز��ن 0�و�� +و�ش �0ری 0رده ����م.

�%� از ھ�د��ران �� ��و�ش ���ن داد�د از ا�ن ��وه �0ر، �0 ز+م ھ�ی �ذ��� را ��زه �� 	�زد. ھم  –
�د. ا�ر @��ن ���د %�د��ر �� �ط�#ن ���د، و �� ھ�! و��، �روری �� �ذ��� را، ��زه 0ردن ز+م ھ� ��6�ر 



www.goftaman.com 

�ورد 	وال 9رار +واھد �ر�ت ؟ !. �ر  %س �� درک از ھ�� +و�� ھ� و �� +و�� ھ�ی  	ود��دی ��ر�(
�ذ���، �� ����م ھ	��م، ا0ر ��%ن ���د �� ��6'��.�ی ���رک و 	ود��د +و�ش، ��0 ھم �ده �� �رھم 

  �ذاری ز+م ھ�ی ��ر از ا��طر�ق �ردا+�� ����م.

0رد�د، �0 �� 	و�وار ھ	��م و �ردی را از  ��ر د�5رھ��ن ھ�د��ر �� <�ن ��و�ش، ��0 ��را��� –
د	ت داده ا�م. �� ��0�د ��%��م، �رگ و ز�د�� �داوم و ��E�� ���ت ا	ت و ا�ن ا�ر�	ت ط��6. آ�طور�%� 
�� ارز���د ( ��ر�(، 	��	ت، ا���9د، �����6 ���	�، د�ن ���	�، �2	�3، ا+�را �ت و �	��رگ ھ�! ا

�، 3�0��ت، ارز���� و J�ره را در �ذ��� ��و9ف �	�+��، ���E�ن J�ره )، روال ز�د��، �ژوھش، �ط�'6
 ، ھم ���Q �0ر و روال ز�د�� �� و ��� �+واھد �د. در <�ن»ا�0ر«����د، �رگ ���ب ���د ا	�� �ل 

�د (ج) �ر��	��ت ر���5ن �� ا�زا�د و �� ر��ت +ود از ���ه ھ�ن ا���ن �%�ھد...دار�م �0 +داو» ا'���«   

�.�دی –��� ��  �����دو	ت د�5ر �� ���د  رض ��ود. �� و ده �� دھ�م، �و�ت �� �	���2 د�5ر از ���2 
�.� �ر�وم  -ھ�ی � ��، �2%� �� �	��وی ����� ھ�ی 0	��� د�5ری ��ز +واھ�م �ردا+ت و در »�د+��«

 ا�ن را	��، �ر	ش ھ�ی ��+ص �� آدرس ھ�ی �6�ن ارا�� +واھ�م دا�ت (از ���2 �� ��� ��ز �ر	�.�ی
را �طرح +واھ�م 0رد @ون �رد 29م، �رھ�S و 	��	ت �وده ا�د)،  ��ز �� �	��ل د�5ری �ر�وط �� دھ� 

  ھ�ی ا+�ر �0ور، �0 	ود��د �� �0رھ�ی �ردای �� �	ل دا��� ���د +واھ�م �ردا+ت.

ھراس دار�د و ���د �ق » ر	��ن ا�2ق«��و�ش �%� از ھ�وط��ن +ود آ��ه ا�م، @ون از  -��ز �� 0ن  -
�� �وا��ن را د	ت 0م �5�ر�د، +دا را �%ر، �� 0م و ��ش ���رب ا���ن، �	ل �9ل  -���ب ھم ���د. ا���

 ��از آ�.� را J�ر �	�E�م وھم �	=ن +ود را �	�E�م دار�م، ھ�@��ن ا�د�0 ھم از ���رب �	��ل �.�
�5ر ��0�د  �ر+وردار �� ����م. +داو�د، �+��& و �%��'وژی  �ر ��<ر را از �� و ��� �5�رد.

  ا����ط �� را �= +واھد �رد و از ا���ن در ��ره ��%ر ��%��م. -دو	��ن

����د �را�وش 0رد، ��و�ق، ھ�%�ری، رھ����� و ����ر از ھ�� ا���Eل ���رب وارا�� ا	��د �ط��ق  –
�دی ا�دو+�� ھ�ی �%ری �� +واھد ا�زود. در <�ن �� �� 9وت و ا�رژی +واھ���J ر� ��#ل �طرو�	د �

�+�د. �5ر �رف ھ�ی ���دار، و ��وه ھ�ی 	ر0وب �را�� و �.د�دھ�ی �3ت و+�'� (@ون ����6 ا	��داد 
�	��ن)، �� را �ر ارداه و دوام �0ری +و�ش، ��ش از ��ش ����م �ر �Tا� ���زده �در	�7را�� و 0.ن 	

�	�ز�د و از ا�ن �و -��	�زد و ا��د Q��> د��ه ھ�، و9ت +ود را�وع د�ع �0ر0رد 	ودی ���ب ا�ن 
�+واھ�د �رد.  

ھ�د��ر �� +وب �دا�د، �� از ھر 0س و �+���� ��9ل د	�رس، �دون راه دادن �� ��6ب، ��وره،  
��2�ت و �ظر +وا	�� و �6د از ا�ن ھم +واھ�م +وا	ت. ا�ن ا�ر ��Dت را ادا�� �� دھ�م. در <�ن �ر 

�� �9=ً ��  . ���د وا<U �3ت،���ت �ط�#ن ���د ا	�E='�ت �%ر و  �ل +و�ش  ���Eً  ��ی ��د �وده و از ا�ن
�.�� وطرح 	وا��7 @�د، +د��� �ر+� از �+��ت ھ�ی ��9ل �	�ب و ��9ل د	�رس �<وری و �� از 

در�@� ھ�ی ا'%�رو��%� �را��6 0رده ا�م و ھ�وز ھم ا�ن ��وه �0ر را ادا�� �� دھ�م. را	ت �پ، �ر+�  
د�د و ا�ن ��ر�F ( �.�� 	وا7ت و 	وا'دھ� را ��� ا��ره دا���د) @�زھ�ی ��3�د، �ر+� ھ� ���� +�'� 0ر

را، �9=ً ا����ن 0رده ا�م و ��وه 0�و�� و ��<ر را ��ز ا����ن دار�م. +واھش دار�م، ��� آ�@� دار�د 
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��ن ھر �و��ده �وش �� دھ�م و ����Fی ھر �و	�دۀه را د9�ق  ��و�	د و�� از آ�.� ا	��3ده ������م.+	 �� ��
��ً �� �3%�& �رف ھ� و 0=م ھ�ی وارد و �� وارد آ�.�  ��و�� +واھ�م �ود و در ا�ن �ط�E� .م��0 �� �6'�

را �� �و����5 �%�ر ») درو�Jن دروغ وا��،  �9ل 9��س 0وی«�	�ر، <رب ا'�Dل ز��ن ز����� ���و ( 
�د�م� ��.  

  
-  ��ز �� ا������5ری از �زر��ن 0.ن در �ر��ن ��6'��.�ی �0ری +و�ش و �را��6 �� �����ظران @�د، 

	�ل �ر+ورد�م،  E�ده آ�.� ا�ن ا	ت، �� �ردا �دار�م و ��ی ��، 'ب �ور ا	ت و ا�ن ���2 را �� ��	ف دو و 
�د ��ر ���د�م، و �� آ	���  ��ور �� ��د. +وب ���د �� �� آ�د، در دوره �%�ب در 	� ��� �<�ون @

��ت و ��=ت را �%�ر �رده ��وا��م �5ر ���وی @��ن ا	ت: دری +وا�ده �ود�م و ���د  �ن 20� -��ر	� 
�د، 0	� و رھ5ذری �ر	�د �رای @�؟ ��ر ���( ��ر �ردی  ��9ت +��ده ��، در �.�ران �و�.�ل @�د �� 

�رد �واب داد، �رای �Dر و ���ل آن. رھ5ذر �� �واب ��ر �رد �3ت، طول  �رت 0و��ه �ر از �� �Dر 
���� �5�3وی آن دو، ��د��ھ�  �د'� �ذرش �� ا���ن �د و از ر	�دن �.�ل ھ��ت �� �ظر �Dد. در ا	ر �

�م �� د�5ران از ���ل آن �����ر�رد �ر	�د ای �رد +دا، @� ��%��؟  ��ر �رد �واب داد: �.�ل ��
��م �� د�5ران �+ور�د. �رف ��ر�رد، ��د��ه را   -ا	��3ده �ر�د����د�د �� +ورد�م و ��  ����@ون، د�5ران 

ش آ�د و �را�ش +��62 داد. ��ر �رد روی �� رھ5ذر 0رد و �3ت: د�دی، ھ��ن ��7 �.�ل ھ�ی ��غ �ن +و
�Dر داد. ��د��ه را ��ز �رف ��ر �رد +وش آ�د، +62ت د�5ر داد. ��ر�رد ��رد�ر روی �� رھ5ذر 0رد و 

���ل داد)...�� آن �3ت، ��غ د�5ران و7 و ا'6م، در 	�ل �%��ر �Dر دھد و ��غ �ن در �& روز دو ��ر 
�	�7ل د��ر +ود ��5و�م: ���	ت @��ن ا�د���د و @��ن  �2%رد..0  

�� �� �ز#��ت �ر+� از �	�#ل و �.ر �زرگ ا��ره دا���د. » ��زم « ��ری د�5ری ��، �� �9ل �ر�وم  - 
رار �� و رو�دادھ� آ��ه ا�م و ھ�� را ��ر د�5ر در �6رض 9<�وت د�5ران �0 �� آ�.� ����ر وا9ف ا�د 9

  - دھ�م. ��� ��دا��م در �.ر �زرگ @� �ذ�ت و ا�	ر اردو ����ل 0رده در ا���د ���ھ�ر �وروی و9ت
��م در �.ر�د�د ��ض آ��د »�0�ن«آ�9ی � F����، �0 از �& ��ی ز+م �ردا�ت، @5و�� +ود را �� 

و ����ش +���� داد�د. ر	��د، در �ر��ن ���	��ن و �داوی در آن +��� د	�5�ر �رد�د و 	ر ا���م �� ���ت 
، »	� � « �رادر �����ن ��رزا  �دW و ��رزا ���د �د�ق » ��زم«آن طوری �0 از �9ل  �دا'Eدوس 

�د��ن 	�ل �خ در �.ر 1351از �.ر �زرگ و +ود �ر�� ای 	���E دار �ود و �%� از �7�6ن �ظ�ھره 0
� زد��ن �د+��ن در ��ض آ��د ا����ت ��ض آ��د از ���ت �0%.�ی �واد Jذا�� �.�ن، �.ت �وز�Q �� 9�ط

�ده �ود و �� �	�0وھ� ھردو @ر�& وار از ��5رد �و'�س آ�9ی J=م  �2 آ��ن وا'� و9ت �د+��ن، +ود 
 �����را ���ت داده �ود�د....ھ�@��ن از ��32ت �ر��ن ��رد و �6د از آن را در دره  زرد�ب، �.�رک، �0م، 

�ذ�ت +��2 �� �ز��ت وا9ف ھ	��م. '�& �� وا�0وی ����ر ���ز @.�رم �.ر ��ض آ��د و د�5ر ���طق @� 
  ا	ت.

ھ�د��رد�5ری ��، �Dر���رزات و ��%�ر�ذ��� ��ن و ا�روز��ن را، �رف در ��6د7ت ��د��ت  – 
+=�� 0رد، ��ر�م ا�ر 0	��� از �ر0ت �زر��ن +و�ش از د����� ��د��ت ������ن @�زی ��د ���د، 

از @�ه از �زر��ن +ود �� ��راث  -ده، �3ظ و �5.داری ا+=ق، ��+�ص راه راو'� آ��ه ا�م، ا�د�0 ھم �
�رده ا�د و ا�ن ��راث �6�وی را ھ�!  ��ردن، را	�� �	��ر ��	��	� +واھد �ود. ����د ھ�� @�ز را 
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�رف در �و�Fی ��ل و ���ل 	���د. �ذ��� ��ن 	ر +و�ش را در 0ف �ر���د و �� ��Eود ������د و 
� ( �� ��0 و �0	�� ھ� در ���رزه ا�روز +و�ش) اD0راً ز�	ت �E�را��، ا�� ا��+�ر آ��ز دار�د. ��9����ده ھ

اD0راً ���	ب �� �+�ص و ر��� +و�ش وظ��3 �دار�د و �� ��%�ر ا�د، �رز�دان ��� وا�	��5ن ا���ن �� 
دان ا���ن ����ل �26وم �0 @را ؟ �� 9رض وام �رز� -و�ود ا	�6داد و �وا���� در �0�%ور �و�ق ����ود

�د و ��ز در �0ر���� ��%�2 �دی دار�د. +ود، +��واده و �ر�وط�ن آ�.� �� ��وه ھ�ی �را �� ����ن ��ر	�
�و�5ون ��E�ر و اھ��ت ���و�د، @ون �Eوی و �رھ�ز��ری در �0ور �� درد�	ت ���%�ه و اD0راً درک 

�د  ���د��. �� ��	ف �ر+� ھ� از آ�@� �ر 	ر ا�ن 	ر ز��ن �ذ��� و�%�����5ذرد ر��� ���� �%رد�د و �� 
�ط�E و ��%� ھ�ی ��ن ا'��22 � ������� �� ��و ������� دا+�2 @�د 	ره را �0 �� ا�%�ل و ا�واع ���2 در ���

@5و�� ��داد دار�د در �ظر �دار�د. و 	��	ت �ردان �����+�� و 	��	�ون J�ر وا�	�� را ��Eر �� 
ن ا�%�ر �9�2�� �رور و ز���داران و 	��	�ون �9��2 ا�د�ش و ��9=ن ���ر�د، �� �	��د�ن و دار�ده ��

���رز�ون را �0 در ����� �� ������� 9و��ت ھ�ی �+�2ف و ط�ف ھ�ی �و���ون �� ھم در ����6 �%��  �ل 
رگ  -<د ��2 و ��.�� دار�د. +وب و وا<U ا	ت و ��دا��م ا�%�ر �9��2 ی و �����درن، در رگ 

���� ا9وام و �ذاھب �� ���	ب ���3وت ��ر�	ت، ��� و �� ��	ف ���ری از ����ل ���وع رھ�ران ���
  0رده ��ن �� را در '��ف ����ر +ود ��@�ده ا	ت.

�د ���ره ھ� ( در �ذ��Fی دور�ر) و   -��� ،�.��	���د ����ت ھ�ی @ون: ا����ت 	رھ�ی �����ر ا���
�����ن 	رھ� و �ن ھ�ی 9ر�����ن و �� �� آ�.�ی  �ورھ�ی د	�� ���6 در @�د دھ� ا+�ر، آ�� �ر��5ردد ��

�د 9<�وت �=ه ��0 	رھ� را از �ن ھ� �دا 	�+�د�د و �ورھ�ی د	�� ���6 �ر�� 0رد�د. ا�ن 9<�وت ��
ھ�ی ا��دا�� و �وزه ��6ب را ���د، �0 ��5و��د �رای ا��%� �ردھ�، ��راه �.وت ��ده ����د، +��م ھ� 

�د. و'� ا�ل �	2#���� ��� �س �.وت و �� ا����� �ردھ�ی �ر�ص و �د �3س را، ��د�ده �� در +�
�د ��5	�ر �� 0	 ���� �ر��� و �� �رم ز���ا��5ر�د و �� ا�ن '��ظ در ��%�� ھ�ی ��را��، �.� زن را 

و �� �� �2و'� �� ��د�د و از �ردی �0 �و��، زن �� او ا ��ل  ز�� را ا���م داده ھ�! +�ری ��	ت. ا�ر 
  ی از ����ل 0رده ��ن �� ھ��ن ���د وای �ر ��ل و روز 	��ه ��. 9<�وت �6داد

ھ�@��ن �� ��%� ھ�ی ���ده �� ا	���6ر، ا	��داد، ا	���Dر و ا	����ر را ��د�ده �ر��� و �0ر و ��%�ر آن 
��5و�م ( ا�ر �ذ��� ھ� �0ری 0رده �ود�د، @را ا0�ون @��ن  ���رزان راه  دا'ت را �� ھ�! ��5�ر�م.

�طEوی و ھ�@��ن @��ن د	�� ��د�.� 	ر�و�ت � ،��دار�م.) ��0 د9ت در �0ر ا	ت. ��� 9طب ��د�.�ی �.�
��د�ده �ر��� ا�د، ��  ���	��ن 0�و�Tد آن را ر ا���در �ر��ن ��S 	رد را دا+ل �0ور و ھ��ن ا0�ون ھ��

0 ����د. رھ�ری ا�ن د9ت ��5ر�د �0 در �ذ��� ����ت ھ�ی ھو'���0 را ا���م داد�د و @� ھ� ��	ت �0 �
9ط��دی ھ� و ا��دی ��ن J�ر +ودی ھ� را در �د ��%ن ��	ت و ���ود 0رد�د و �ردم را 	+ت 	ر0وب 
�د و +�ری از آن �دا���د را ��0�د. ا�ن ا��دی ھ�ی �	��� �0 از 	��	ت @�زی ��� دا��	�+�د�د و ��� آ

�� ��ن ھم ا���د�د از ���0 ھ�ی  @�د ر�S دا+�2 و وا�	�� �� 9طب ��د�.� �.���، در دا+ل �0ور ��ز
�5د�5ر ���� ھ� 	�+��د و ��ز �� �	و�� �	�ب در درون +ود �ردا+��د و ا�ن ھ�� �� ھ�وز در ���ظ� ھ� 

  ��9�	ت و 0م و ��ش �� �%� و ا�%�ل د�5ر �ر��ن دارد.
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�ن �	�2# ��ز آ��ه راه ا��+�ب 0رده �� 	�ده ��	ت، از ���2 ز+م و ��ش ز��ن و 29م را در �� دارد و �� ا -
وJ�ره) @� » ��%�«  و... +��م » 0وھ	����« ، »	6�دی « ا�م.در وطن �� �� �داھ��� را	� ( �����ن،

Q�د، �� �ط���� �0 �وان �ط��Q را دار���د، آ� - 0رد�د. 0	��� �رور 0ردن را در �وان دار�د، �رور ��%
رور �+��ت و �� �رور ��ز�%�  �ل دار�د. �ط��Q �ذ�ران �� �رداز�د. در �& 0=م از ز+م ز��ن ا'� �

  ��ر�( ��ھد و�واه ا	ت 7زم ���د ��Dل ھ� از ا�ن د	ت 0م ��وده و 0م ��	ت. 
   
�� �0 ھ�وز در آ�Jز و �روع �0ر 9راردار�م، و ھ�وز از �& ��خ و �& 0و@� �رون ����ده ا�م. ��  -

د از ا�ن �� ھم @ون �ر�.� و ��=ت و9ت ���3 ھ�وط�� @� ��ی �0 �� ��خ د�5ر �ر�ده ����م، ���	ت �6
�	�ر�م. ا��%� از ��0 �روع 0رد�م، ا�ن ا��+�ب و +وا	ت �� ا	ت، @� �.�ر  Q��> زان را�ده  ز��+وا
�ر	�.�ی �� ��	( ���د، @ون �� در���ت ��	( ھ� ���ز دار�م. آن طوری �0 �9=ً ��د آور �د�م، ���د ھ�! 

�د 0���� �� +ود �� آن ���ز دار�م و ا�ر 0	��� �� �%2�ف �%�0�ت د@�ر @�زی �دون �طرح 0ردن ���9 
ا�د، طرح دھ�د @� و @� ھ� را �طرح 	�ز�م و �ورد ارز���� ھ�وط��ن 9رار دھ�م و J�ر آن @� �.�ر 

�د. ���0 ���ظر ���  

ک ����.�د �� ا��	ت، آ��ن �0 �+وا	��د و �� ��� +واھ�د از طر�ق �	��وک ( ��%ل ا���ن ��9ل در  -
ا	ت)، �� 	��ت ھ� و ��ر���ھ�، �� �ر	�.�ی �� ��	( ارا�� دار�د و             �ظر��ت و ����.�دات 

�ده ھ�، �ر�& 	�ز�د.�+د�ت ��ن 9رار دارد و 'طف  در ا��& آدرس ا���ل ��* +و�ش را �� �� و +وا
�د �� �دای �� ھ��دا �و�د، ا'��� �� �را �ت  3ت ����� و 0=م و ھ�� �رای د�رس دادن و درس 0

 M�	� ھ�ی �+�2ف و از �رای ���ن ا��9ر و 7��ت ر��� �	ب ا ���د از د	ن �رای 0��ا�دوزی ��، ھ�@
  ھ��5�� و �0ر ���رک �ردا و �س �رداھ�ی ���ز��دان ���F6ی ��.  

��ور، ھم 	رز��ن ��: �� �� ����� ھ� و �7�Eت، 	��ت ( �را�ر از �رزھ�   -�Eب دھ��)، �0 �& ا��ره �� �
ھ��ن  -��� �د�ر�ت آ�را دا���د، آ����� ��0ل دار�م. �%� از ����Q ا	��د �� �0 از آ�.� ��دآور �ده ا�م 

	��ت ���	ت. ��%ن �ر+� از ����� ھ� و �7�Eت آ�را در آ��ده Jرض ا�راز �ظر و وا�0وی  =�9�دان 
��� �0 ����%و�� ��م �رد�د �� ��ث �5ذار�م. ا�� �5ذار�د، �ر	ش ھ�ی ��+ص �� را، 0	� �� �.� -از آ

+ود ��	( دھ�د. �� دا��م 	ن و 	�ل، ��ر�Fی و 3�29ر	��� ا���ن از ��� و �� �%ر +دا (ج) ��7	ت و 
+ود J�ر �	�E�م �ر آن ��� �ذا��� ا�د، ��ز �ر+� از ا���ن در �6<� از �	��ل، �ر��ن و رو�دادھ� 

�%2�� و ��� �و�وا�� ��ش ��ود�د. ���3 ا�د: ( ��ر �2( �� ط3 -ا����7ً 	.م �ذار ����د، در آن و9ت ھ�
  .ا	ت، '�& �.ر ��ر�ن دارد)

در�� د'�ری)، ��د 0رد�د و ��م �%�ل ا���ن @�زی د�5ر�	ت و در 	رز��ن » (  �ر راوی«از ���ب  
ا	�را'�� ز�	ت دار�د، ھ��ن 0	� �0 �� ��د و ط�ز �و�	� �.رت دارد و +��2 ھ� ھ�وز ھم ��+واھ�د 

�د ا���ن 0�	ت؟، �� �وا��ن �� ����� ھ�ی ا���ن آ��� و از ا���ن ��ز ���+ت J�ر �	�E�م دار�م.�د�   ا
  
، 'طف �ر�ود�د، ����Fی 	�'.� �9ل +و�ش را دو��ره ��ر 0رد�د، را	�� آن را »ا	%�دری« ���ب   –

�  ز�زان د�5ر را ��ز @�د 	�ل �9ل �ط�'�6 0رده �ود�م و �ر�ت ا�ن ����� و ����� ھ�ی د�5ر ا���ن و +�2
« �� +ود دار�م. �رای آ�.� �رو�رام و طرح 	وا7ت �رای ��	+دھ� را در �ظر دار�م. @� �.�ر �ود آ�9ی 
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�د، �Dل ا��%� �ر�ت »  ا	%�دری������ +و�ش را �ط��ق 	وال و 	وا'.�ی ارا�� �ده ��رده ��	�+�
�   د.ز���� در ا+���ر �دا���د. ��ز ھم ��%ر �0 �� �%ر �� �ود

در �ورد @5و��5 �را�ط د�وار رز��د��ن و9ت ( 	3زا ) و �=ش ا���ن �رای » ا�0ری« �و��� ���ب  -
و ��و	�ن ا <��� 	��ق آن طور داوط2ب �� �زب ��0م » ا��=ل 	3زا « �رون ر�ت از آن �6<�2، و 

�ده ��  <و ��6ل آن و9ت ( 	3زا ) �%����د����. �رای �� ��9ل و9ت، �و�Fی از �	��ل آن و9ت را �� 
  ا	��3ده ا	ت. ا�� �ظر��ت �6د��2، �%���2، رد و �� ����د در ��ره �� ھ�وز در���ت �%رده ا�م.

                                                                                                                                                
  .��د ����د

                                                                                                                                              
��5ن راه �E�Eت و وا69�ت...)�� )  

  
  ��ددا�ت ��دد:

رف و �د�ث دا��� ����د، در ا�ن ����3 �� ا�ن ��ث +���� �� دھ�م و ا�ر ���ر��، در ا�ن ��ب � 
                        *      -'ط�3ً �� ا�ن آدرس �3ر�	��د: ا���ل 
Majidpoor2@gmail.com  

 


