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 �رزاد ���د �ور

 

ز��ن و ز��ن �ر��ت  ،در �و�ت ای ��د  
دل ا�در ���ن �ر��ت  ،�م آ��ر �رد   
�ر�ر �ل و�ود �و �ون �ت در ���ر    
��ن �ر��ت ����ن و  ���ل ���� ��ک زد   

 

آھ�$ر�ور)( ��ر��زان ��رس ��دي از   
  
�+آھ�$ر�ور �ر)وم *�دا()'�ظ   ,����ر�ن،  *�دا . �� ��م ���-�ر  ����+ از �ر��

��ور�ر�ن ��ردان روا��د �)�د ط�ھر �د1+ ا�ت. *�د. �� �وره و  ����ز�ر�ن و ��
 3� ��دان و �ر��م �'�6 در ��ر��ه �در آھ�$رش آ�� �رد�د. در �داوم �)�5ل  -آ�ش، �

�� ���8ل ����+ آ�� �رد�د و از طر�ق �1� �ظ��+  +��ھ�ن« در ��ت )ر  « ��
 ھ�ی ���-� �8ل و �را�:م�� �� د�ری �$ذت زود در1�د و ��ز��ن �ر)وم �د1+ ��و�ت.

 ازر�-�5ر از ��:� �$و�$+ ر�ز و  1ود �+ �رد و �� *�ق ��ر�; ���رزات �,��3،
�رو��دل « ، » ���ب ��رال «، » ��نوھ«  ،»��ھو��و�6 « ھ�ی  ��ر������� «-  » ��

�1ش ����+ �و�+ د�ت  ھ�ی رھ�ی و در ���وع ���رب ���ش » ���ل ��6« ، » �وارا
  .���ت

  +�����ری و��زم، درد �����ه  �1�:ف از ��:� �� ���8لدر �5ف ��زدھم ���ب )ر ��
راه  ھ�ی ?و�+ را درک �رد و در �ردای �1رب آ��� �+ �رد و *5��ت �����ت 1واھ+ و

و  ��ھ� از ��:� دھ�?�ن ���رھ 1:ق �ردم،ه ��داری را ھ�ی �ور، ���ت از �+ �ر و �����+
�ن را در ��ش �ر�ت ���و �� ��م  را �رک �'ت ���ب خ��1349ل  در �� ھ��ن �1طر .�

ی �� ��ر و ����ر د�ت  �ن )ر����)�ث ��ر ھ� ��و�ت و �� آ�وش �وده» �د. *« ���-�ر 
�+ ھ�� �ل زد.B* ھ��ن ��م و ��ود 1ود را 1راب ھ�ی ���رت ���ت( *�د.   (  ��1��و 
د. 

 ز��+، روا�+،��ظر �� 51و��5ت � �-دادی از ��ردا�ش را»  �د1+ « �ر)وم  
�ر وار�� +��B���دی ��ود. ��1�$�ه ط �� ھ� ھر �3 از ا�ن ��$وری و د�$ر 51و��5ت د�
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1��زد �����ن ار���د �ون را،���وش  ���ه ���د، ،ری، �رھ�6 �در، ر�و، *��Dن ��ور: 
�� و��ردی در ر ���رای �را��ری *:وم و آ�وزش ���8ل Eزم �-ر�+  ھ�ی ��'�وت ��ره 

ا�دام،  ?وی ھ��ل، درت -  *�د.از ��:� . د�ت آ��� ��رد د�ت ا��ن را �� .�رد
�-دادی ��د ��  ،را » �� �وارا« و دو��دار  ا�$�زور �����د �:���+ �-ر�+ �ر)وم 

'ری � ��رد. �روه ��د �را ،» ��(+�)'ل « ��ران  از، �� درس *�:+ �ظ��+ را د�ر
��ردان  »+�� ���طق ��)� �-�(�ت  ط�ق �,ن ،*�د.از ��:�  » �د1 »+)�� » �)'ل 

در �ت و  ����د *��ران و ب �ردان �ر��+آ�وزش *�:��ت �رض ��ر���ت �ظ��+ و 
« از  ، *Hو�)�د�:� داداز � » ��(+ �)'ل« ص �1 د. �� ھ��ن �ر��ب ا*�Hءد��ذار �و

�� ���طق ��)� �-�(�ت ��ز��ن  » ��(+ �)'ل »+��د �'ر ��رر ،» �د1. در )�ن دا
�-د ��ز�ت از �ر دھ+ و آ�وزش آ�وزش ��ری ،�روی ���طق �'رھ� �رای ��+ از ،

�-�ر ���ر ا*�د. �� ��ران ھ��'ر -��ض آ��د �� ��ش *�دا(��5ر �رادرش، �,ب و (ط�ف ( 
��ھ+ �از د�$ران + را ھ���و�3 ( �درام دا���ن �ر���ری و ر�-دھ� �درام )، در اDر ا

��ر1و���� و  �م �د1�ن د��$�ر در و(�وا(+ خ 1353در ���ر ��ل  د )�� ��د دار �ر و 

�د. و ��ران�د. *د�رد� ن �ر�ز و�Eت ا���Bلز�دا B���,ت ��ز��ن �اش از �واظ�ت ���م 
 » +�و�5� �ر1و» �د1+ «  از �و�� ��ر ����Bم �د1�ن و در» �د1 ��« ردار �ود�د. 

 +�� �'ر ھ�دی �ر�م» �د1 +���د1�ن � ���و�ط وا(+ و?ت و �� ��در����+ او ) �ر�م (  ،
��ر از  » وردک« ��ج �)�د  ����? ،» (ط�ف« ���� )دوداً ش ��ه ��ری ��ودن  + 

�د. د از ز�دان آزاد ،�و?�ف  

ا�د ھ��ن  15در  خ در و(�وا(+ درواز،�1354وزا ��ل  20 *�د. ��ر د�$ر �-د از ?��م

��ه ظ�ھراً  ری راغ در �$�ن *,?دا ��ل���ور��دی  �و�3 و در اDر ا ���زرگ  ً��و ��ھ�
 ����*ث، ھ�� �ر)وم ھم درس  �و(وی ��Eا��ر و �و��در ���ل ا���Bل  دھ�ز�6 ز�دان 

�س  �� �زا�+ ��'�ذی از ��زده �� دو ��ل . در �)��� �1ص ��:�ن )�دD��رد�د�د(
��ت�)�وم �رد� ���ود، �ز د�د. *�د.  ��را�ط *�:+  ��طقار�ت از �?��م در��� ��
.ی در���ت ی 1و�ش �رآ�د و ��زھ�ی ��زهو در �+ وا��وی ��ر�ردھ� د���ز ��وده  

�)را(د�  ��Eول �و� ����*ث ن*�د. و ��ران ز�دا�+ اش �ھ�ی  �واظ�ت ��1واده -,وه، 
�� ا1ر�ن ()ظ� ،»�د1+ « ��ن �+ ��زاظ�ت ھ��$+ و دا18و�ش، از �و  ����ر��ران د�

��ن �ر1وردار �ود�د.��1358-+ آ��� در �وزای ���N�3 ا�� خ �و�ط رِژ�م )زب د�و�را
��- �د،1+ ��دھ��+ داردان در ز�دان �:�ر�ھ ���ر ��و��ن *�د.  +���)'ل ��(+ « �ت �

 در د�د و واد�دھ�ی �و��هز�دا���ن ��ن �� �,�ت �رده از ��طور دژ���1ن،  ، وارد ���ت.»
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�د. در ��ره �رک �وRH  �و��د: ر �ود، �+ھ+ �را��ن ����� در ز�دان �:�ر1+ ز�دان*
د. و در ز����  �'ت و در �����ش ��زی 1وا�ده ��+ +اش از ��ز��ن �د1+ ��زی ��

�ود،�دام ا���دی ھم در د�ت ���ت. آ��ھ�ن ����د دار�د، �ر)وم *�د. � +ھم  از آن ?��
�ر1+را )'ظ ��» �د1+ « *Hو�ت ��ز��ن  ��'� ��ھ�، در1وا�ت �رای  د و ھم 

د.  را �)ت رھ�ری ���د آ��» �)'ل ��(+ «  *Hو�ت در���دروان ھ����ن�رده   ��آ
�د1+« ، را در 1'�ی »�د1+ « ی  ��ود �� ��رد �� ا���ت داده +���د از آن ?�� « 

د����,ت 1ود �رده � �� +$� ،���ن �ردات و ?�Hوت���د،  ا�H�� �+د. *وت �� ��و�
1�ری، ر�و، �رھ��6رد �ردان �:B+ �+ �م ��� دادن �� آن راد�� د. رون ا�ت �� *��Dن، 

را �� ا���ت داری آ�وزش داد�د و » �د1+ « �در، ���د و... ھ�� �5د?��� ��ردان م. ط. 
��ر *��ری و و�� �� *�د را �����در �ر5ت ����ب 1واھم �وت. و ؟! �ن د، �$ر �3�   

���د �را�وش �رد، *�د. و ��1واده� +�ھم از ��6 آواران دره  آھ�$ر *�دا(�:�ل را�
. �در *�د. و ��را�ش را در �د�ب )زب )��م ز1م ����ور�رد�+ دار����ر و ھم از ��

��دت ر���د�د، ��5ر �دروز �رار �رد، ر�ب 1ورد �ن ���ردا�+ ��د ����ر ��ز�ده  
��ر��1ردا�+ ��د از . 1ود *�د. و ��را�ش را در ���ل ���د ��.�د����ردی �� )زب )��م   

 در ���ن ���� ام ��ر��ت �3 در��ی درد 
1وب �+ دا�م �� �و���م ��+ ���د �را   

�ن از « ...  ( ، �را�م �وت:د. ��م آور راه و ر�م �د1+ھ�ی *� از د�ت �رورده ��+
��د د�دم و روزی ھ�� را 1واھم �وت. *��(��ً ��+ از  آ�وزش م�ور ی*�د. �� �ورا

��ن دو ���ب و دو  او �+ �و��م. را ��د �طر �+ ی اش ھ�ی )وزه 5)�ت���N�ت، در ا'�
�ب و طر�Bت ا��ر *�دا(ر)�ن �1ن  -��ری و ����+ و�ود دارد و �س. �3  طر�Bت��

 د�ت ���ت. �)�د �ل ����د 1ود ���ب �و� ا�د�� ق��ط� )��ت اش ��ز��ن ا�ت �� در 
1�د و ���رش �ر دوام �ط�آن را �داوم ��و  ����د دار�د ا��ر ق �����ت 1واھ+���ردا�+  

ی دوم �دو�ن ده، �و�ط ����ف آن ���ب در ���ب ��Bو ،)�ل...» ��ی �+ ��ر�د
��ری از �پ، را�ت و ����� �رای �ط�ق آن �+ ط�?ت ا�د... ��     

�-�ض و ا5ل �رادری و �را�ری  -دو « ��ب �د1+ ا�ت، �رای از ��ن �ردن ا����ز و ��
��+ از  م و ����ش �ور وط��Bت �)رو���ن ��ت از ��ن �ردن ا��Bق  ھ�، ا?وام و �:�ت

�� آن،ھ� راه +�����1واه و ���ر�ز ا�ت... �ر���+ ��درا(��م در )����ت ی د������ ھ�ی 
�ب�� +?����...» �د�ود��دی �دار ،وارد ده �دھ�ی ا ���+ ھ� ����ری از ا�راد، و ا��ون 
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���ت از زوا�ھ�، ):�Bت و د �51ت�+�� �ی ط�ھر  �1�:ف در �+ �داوم و �ط�ق ا�د�
+.. )ا�د. �د1  

���8د دا���دی �+  ���3 ?:ب ��ک از ���م « ��ن ��ک ��د. ز�را  �و�م، ?:ب )�Hر �را�+ 
�ر ا�ت ��(؟)» �-��د ���ن   

ھ�ی ���دار �� *�دا()'�ظ *�د. ��و�دان ��د.     ��ن �د و �1طره روح ھ�� ر�ت   

 


