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 ���م رھرو

 

��ب ���ر ��ِز ر�� 
	ر و ��رد �ر�د ،  

 

 
 

�د�دۀ را  ��ری �����در ا������  –�را�ری ھ�ی ا����دی  �� »�ر�د«د ؤداا���د �� ز آن روزی ا
�� �ول ھ��ن �ود ��  ، �زم �زم �رد �� �&�� آن �� ���رزه �ر#�زد. داد��#�ص و ط� ���  ز����

و  آ�د ��رد �� ��دانِ �م �ظ�ری  �.��تِ و �� �را,ت و » دد و دو��ن �-ر,ت ��دِ ��ر �� « #ودش 
  .��رد��ن  �ر,رازا��ا�در�ن راه 

  دو د�ده ���ب ا,3ک �� ��؟    #�ک �� ��؟  ��0ن #وا��ده رویِ 

  ک �� ��؟��دن �#د�ر از�ن �ر�        ز��ِم �ر�و�ِت #ود �-�ر�د   

*  

  د�ر�� �&#� �� �ور ا�-�ز �و�� 0��دم از �� �ور�د�5ن        

  ا�ن ��ق از �س ��ز �ود �و#ت رگ ھ�ی و�ودم را ھ��    آ�شِ 

*  

  ��ودا�م �� �ط&ب ��ش و �وشِ          �� �� ���د ھوای 5&ر#��م 

  �.ر���م �ن و #د�ت �� #&قِ       �� در ا�د��� �ود و ز���م  

*  

  ����د�5 ���تآن #وا��ده راھ� را ��ر��د    �� 0�م #��9 را  از

���� و آد��� ام ���ت در�ن �:�ب ز �س �ر5رم �� م   ���زِ   
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�ی #�>� �.�د���ن ، 5و�� ھ�ی �9ره ھ ���رزه �رای آزادی و �را�ری ھوس ���ت ، ;رورت ا�ت.
 هھ�ی �ر �� ,&? ���د���� ���� ز<�ت ���ن و آ��و �رک ، ��خ 5ود ر,�� ,رو د���ن ، د�ت ھ�ی 

در ����� ، ظ&م ، �� �دا>�� ، در �و@ن ا�ت. ر و ط�9&� او ��ش و �وش �? ا�&�ت �9ت #و
  ا�ت. �وده  �ردم�وده ھ�ی �&�و�� ا����Aر و ا�����ر ���ل ا���� �رای #�زش 

در از ><�ظ ���ش ا��#�ب �رد و  � ��3تآ�5ھ� و  �� راه #ود راھ� وا���ت ا�ن �� درک  »�ر�د«
  ,رو د���ن ����� ��ی 5ر,ت. �فِ 

    

��ھ��� �.�ر ���:ش     ز �Dن و �و�تِ  �9سِ  �زتِ  Cرورِ   

آن ��  >وای ز��ن �وا��ن ��ر�� ��و�د زد و ز�رِ #ود را �� �����رزا�� �ر�و�ت ، در آ�Cز ، او 
در  ���ب ���ر �.ر�ندو�ت �ز�زم ز��ن ھ� ا,��د.�ر  ش�� زودی �����  �ردا#ت �3ش و �:��و

  : �� 5و�د» �ر�د«��رۀ 

�&� �� ھ�، ,��ل ��&� و«�����د  ��ز���ده �ود. �ر�<� �&ب و�ذب دا�ت. �ر�د ����د ��داد ��� از 
�&� �� ھ� ����#وان �ود. �� ��.� ���ب ھ�ی ����� را �� #وا�د، �&:� از ��&� ����� ��داد ��� از �

�دود ����� �ود ��  �از ��& را ��ز �� #وا�د. و�ود  �� ���ب ھ�ی  اد�� و از ���ران ,�ر�� ز��ن �
�ر �� �رود.�«  

�&� ��و�د �ا�� �د �<:�� �� ا�ن او . �� <��ب �� آ�د »�ر�د«ا���د و ��ق  ��لآ��&� �ر��ن 
  .دا�تآن  ���وا��نو  �ر��ن

�ل ���ت  �  �� #ور��د از ,روCش #�ره 5ردد    ��0ن ����د�5 �� �

�لِ �  ���ھ� و �&�دی �0ره 5ردد        ����ده ��رد    ا5ر ا�ن �

�ر��ن ا�;�ی از ��در ھ� و  �ده ای�3ق ا�� �د  ز�رِ ��ز��ن �وا��ن ��ر�� و رھ�ری ��� و��� 
�&���� از ا�ن ��ز��ن  و ُ�ر�ور  �ر���Gدا��در ���>س �<ث و ,<ص  »�ر�د«ا���د ،  �رار 5ر,ت 

 ا�و>� ��� دان�:� از �د و #ود  ��دل#ود  �� ;دِ  »�ر�د« �و�فِ #��ت. د�ری �����د ��  د,�ع �ر
�د. ��#����&� ��و�د � ���   

  �ود�م ���� >ب

  آ� در ���� >ب �� ھ���� �� #واب ھ�

  در ��ش 0�م ��

  �� �رد �&وه ، ��م ط��3 آب ھ�

  در ����وی آب

  �رد�م �� �3ِش �زر�5 ���ب ھ�

  در د�ت ھ�ی �و#�� #�? و ���� داغ

  �&وۀ آ��، �راب ھ� از دور دا�ت

  �� �5م ھ�ی ��د
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   در �� �وان دا�ت ، ��ب ھ��ر,��م آ

  �زد�? 0ون �د�م

  د�د�م 0��� ھ�ی ,ر�ِب �راب ھ�!

***  
��و�ما���د �.ر�ن از ��ز ھم �:  

از ا�;� و ھواداران ��داد �� ���ری  .را �<ران ����ر ,را 5ر,ت��ر�� رھ�ری ��ز��ن �وا��ن « 
��در�&�  �� �ردا#��د �� �� �:��ت ھ�راه �ود. �ھ��و ��زد�د  �ر5ردان. �� د�د د>زده �د�د وآن 

و>� ا�ن دو �ن �� ����#وا�� ���ه �رد�د. ا>��� ار���ط  ،د�-ر ����ر ���وس �د�د  ی��داد �.�د، �ر�د و
د�دار ھ�ی �#�� �� دو���ن ���د �.�د  آن�س از �ر�د، �� ھم �دا���د.  ����زد�د ھ� و د�د �زد�? و

�� �� 5روه ا� ��3 �ود، ا�� ھ�وز  »�ر�د«ا�ن ز���� �ود ��  ودارد. �� �� Lد و در وا��.��� ���د 
  »دا�ر ��ده �ود، ��ر ���رک دا�ت. 9��١٣۵۴را�س د>و 

�.�د  ���ردر �س از ,رو���� ��ز��ن �وا��ن ��ر�� » �ر�د«د ؤدا,��>�ت ����� ز�ده ��د 
، ���رزۀ آرام ، �� �ر و �دا و ز�ر �:ل 5ر,تد�-ری  ;رب آھ�Q و �� �<�وا��دا>���د �&:��� 

  ز����.

  ز ھ�ی و ھوی دور از وا���ت   �.�دن �5م ، #��و���� �.�ر

   ن ,رزا�-�ن ، د�وا�� �.�رآاز     ا5ر ,رزا�-�ن ��ر�Q ��ز ا�د  

�� رھ�ری ز�ده ��د از 5روه ا� ��3 #ور��دی  ١٣۵٧در ��ل و��� 5روه �.�د ��دا>���د �&:��� 
���د را 5ر,ت و در ���ر آن ا����د و �� ����ن �.�د ���ب  »�ر�د«�دا �د ، ا���د دا��ر ,�ض ا<�د ، 

  و,�دار ���� ���د.�ول و �رارش و ��ر �� او 

ا�ن  .���>دو از او;�ع  ا�دوھ-�ن �ود����د ھر ا���ن د�-ری �� �وا��ت در �را�ط #���  »�ر�د«
  د.�ا�د��� و آر��ن او �� 0ر#و �ر �<ور  �ت���T ����� داھ� ����ر  �:وه

  �ر >�م >رزش �دا�G ���ت
  ��ی ��:��� را �وا�G ���ت

  »�ر�د«�� �� 5و�م ز راز  دل 
  �<رم درد آ����G ���ت

*  

  5و�� ���ر�5ن ھ�� در #واب ر,�� ا�د

  .#ور��د �رده ا�ت
*  

5.� 0�م ا��ِد ا��ظ�رم5.� از ��     ���:�  ا��دی ، دل 

  

***  
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، ا��د وار �� آ��ده #و���ن و ���ن ، در ز�د�5 ����� �#���� �ود  »�ر�د«ا���د ، ا��، در �ل 
��ر��د �;�ونا�ن او �ر��ر از  ا�� ��.  

  �رود �� ا��دی را �#وا��د     �� ا�ن �9ر ا�ت ا�در �ذھب ��

*  

  �رود �� ا��دی را �#وا�م ا5ر ��ت ��م �و�د دھ��م   

*  

  ز 5رد و ��ِد �و,�ِن <وادث      ���رد ��ق ��ِک �ر�د ��

�� از  �� و�ود �&#��� ، �&��از ��روزی �.���  »�ر�د«��ر�0 �دن و در �.��ت ا�����ل �ر��ن 
  .5ردان ��درو ھ�0-�ھ� و �ر��ن ���رو�دۀ ��ر�U  ظ&�ت�ور �ر 

  �<ر�م �� ��و��� �ود �ذر و �ِد ��  ھر �0د �:���م ا��د ظ9ری ھ�ت  

*  

�ب را ���ت ��ِر ��ودا��     �9ق از ���ب #ور��د 5و�د  ��  

  �� <:ِم ��طِق ��ِر ز����    �� د���ل ���ھ� ، رو����� �ت  

دم ر، �3ش �رای ���Dس ��ز��ن آزاد��#ش � »�ر�د«د ؤ�ر<&� د�-ری از ��ر ُ�ر �Aر ز�ده ��د دا
0پ �#�>ف رژ�م �ود�� را �� و<دت و �دای ز��ن ا,راد و 5روه ھ�ی  ���د.ا,�����Tن(����) �� 

�< ق ��ش �دم �د و �رای در ا�ن ��دان ،  او;�ع �ت�� درک <��� »�ر�د«ھ�د>� ,را #وا�د. ا���د 
  . �د و �.د ,راوان �ردا�ن وظ��9 ��ر�#� و ا� ��3 

  ��5ت ���ت ھر5ز ���ز ���ت �را�5ده ز���ن       ����ت ��م ���9ن در

*  

  ر���ن ��9ق �د �Aر را      �� #و��ن ر��� و<دت �دوز�د5

  

او �� ا��راک ��Gر ھ�رز��ن در ���Dس دارد. ای و�ژه  �ویر�Q و  »د�ر�«ا�ن �ر<&� از ز�د�5 
�3<�ت ���ن �����د�5ن 5روه ھ�ی ��<ده �� �Gور�? در ���<�Aت  .�.م ������ ای ادا �رد» ����«

�;و�ت ا�Aر�ت آراء �� �� ، » ����«�س از ���Dس . ورز�د�ر�ت �<:م  تا��د@@و �وی ,:ری 
�� در  ��3دش �ود�س از » ����«ا�ن او>�ن ����� ��:�3ت .  �د �ر5ز�ده »����«����� ��:�3ت 

ا���د ر�ول �رGت ، ا����ر �دوس ، ا���د �ز�ز ] اور��#�ل و ز�ده ��د �.�ن آن ا,زون �ر �ر�د ، 
  �;و�ت دا���د. ��Gو>�ت ا�ن ����� را ا�رف ��ن �ر �.ده دا�ت. 

�� <ق �� او �:� از ����ن  ا�ت. ��,�� ��و�دو ا,�#�رات آن » ����«�� ��ر�U » �ر�د«��م از ا��رو، 
�د. ا�ن ��ز��ن5زاران �� ��م �� ��  

داوط&���� �.ده دار  »�ر�د«ا���د  .�� �.�دت ر��د» ���ر «�&�Q را ��  ���د �� آورم ز����
ده �#ش �طور ��5ررا » ���ر «� �� �رگ �د. �رار �ود �� ز�د������5-�ور ���� آن ��5و��ن ز�د

�0د روزی 5ذ��� �ود �� �� از ا�ن ���ت �ر���ن �د�م. �� درازا ���د.  �و��ن ز�د�����5ز��ن ���م. 



www.goftaman.com 

ز�د�5 ����  ای در�\ �� و ��� �0د از ��ران او �� 5وش �� ر��د و  »�ر�د«ا<وال د��-�ری داود 
   �� �-�رش ����د.» �ر�د«�&م �وا��ی  �� �&�Q ���ر 

��م �ر آوازه و  �ود. �:� از ا���دان @�ق و ز<�ت �ش ���رف ا,�����Tن »�ر�د«د ؤز�ده ��د د
. ��ری او را �دوا��د د�-ر �:�ب �� �:�ب�? او>��ی ا�ور او را از �<�و��ت او ��ب �� �د �� 

�� �راد��Q ��د�ل �رد�د. �ر�وخ �ر�ن ��5ردان در آن >��� درس ��  >����طور �زا�� �� &�
دل و �? �دا �� آن >��� ر��د ، ,;� �وض �د و ��5ردان �?  »�ر�د«#وا�د�د. و��� ��ی ا���د 

آ�وزش و ���رزه 5رم �:�ب را �� ���ون او ، طر,داری �رد�د و �� دورش <& � زد�د.  وی از ، 
. او �3وه �ر ر�د��ر �� ���� ��� ز�را �� دا��ت �� �دون 0راغ �&م و ��ر,ت ��دل ��#ت. 

0�م ادارۀ #�رج از �رو5رام در�� ��5ردان را �� �� و�ت ھ� درس �� داد. �ر��ن ا�&� درس ، 
�:�وب  �� در ����� ی ر��د�ور��  »�ر�د«�#��ت آ,��ب از در#�ش ،  ��و � ���ت ��@>��� 

�� �راد. او ھ�-�م وداع �� ��&��ن و ��5ردان ��در �رد�د�:�ب د�-ر  ا�� �>ش را �� &� ���<  Q�� ا�ن
�ر را ,� ا>�د�.� �رود.�  

  دا�C �روی �9<� د>.� 5ذا���م    ر,��م و اھل �در�� ��.� 5ذا���م     

  ��-ر 0-و�� �ر �ط در�� 5ذا���م  آن زور�� �� �ر >ب ��<ل ����� �ود  

  را �� ��� �� 5ذا���ما�ن ر�م ��زه   <�;ر �� درس دادن �� �زد �س ��ود  

  �� #�طرات #و�ش در ا���� 5ذا���م      داد�م درس �ز و ,دا��ری و �رف   

  ��-� �رای ���ش ,ردا 5ذا���م         درس ھ�     �ر����.� ھدف ��ود 

  #ود را 5ذا���م �� ��ل #واب را<تِ         �� 0�م ھو���ری ��ن ��ز �ر �ود  

�و�د �� ا�د��� ھ�ی �و     ���  �ر � ش ھ�ی �وچ �.ن �� 5ذا���م        �� آ

  5ذا���م» ����«و » ��ظم«و » �#�«ا����    و د�-ران » �.��ب«و » #وا��«�رد�م 5ر�0 

  �? �0د <رف #و�ش �� ,ردا 5ذا���م     0ون ���� �رد راِه 5&و را Cم وداع   

��ر ��ر او �رر ��  #�رج�3<�ت �ن  <�ط�از  »�ر�د«�رر�� ا�ا�ت. ا�� در �� دا�م �� از 
��رِ آورد���� �� �ور و ��  �� �ول ��.ور ، �رده را ز�ده �� ��د و ا,��ده را. #�زد� . �;�ون ا
از ر و �ُ  �ر�ور���م دھ�ده، �و�� و ��&�م ���ذ�ر ، ،  ا��:�س �#��ت ا� ��3 او ا�ت »�ر�د«داود 

��ر او @�3ی  �� �ود در را» �ر�د«�وا;L ا�دGو>وژ�? و ����� داود  در �? �3م: ا<��س.�ا
  .����و �رد

  ��� ارزد �� ��ھ� د,�ر �ن      » �ر�د«����د 5ر �#ن از ��ق 

*  

  �را���ش ��&� و Cرور ا�ت  �3م �ن , ط ا<��س و �ور ا�ت   

  �ن و ���ر �دن ����ر دور ا�ت          ��� دا�م ز ���ون �#ن ھ�`  

*  

  �#�ت ا�ن �ظم �� ����د ��:ن     ا5ر #واھ� ��� �ردن ����� 
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  ا5ر #واھ� �وی آزاد ، ��:ن    از #�م » �ر�د«�و ��ھ��� ، �9س را 

*  

  #دا را ، 5ور #ود را 5م �����د     �� �ن ا,���� ��زش �#وا��د 

*  

�� �:ن در �� �5راھ� ام    ���ت 5رت ھ�ت ھ�راھ� ام  �  

*  

9��ن در ���� ام ���ت؟    0را از <رف �ن آ�ش ���رد  �  �-ر آ�

*  

�رر ��رد ز <رف آ����م     �� �وز ��ق �� آ�د � ��م    

*  

  �� از #ود �-ذری رز��د�5 ���ت  ���دم ��<&� را �وج �� 95ت  

  �� �ز ����دن و �و��د�5 ���ت      ز د�ِد �:�ب �� ، ��ر ��و�د     

  را ����د�5 ���ت <��ب �وچ   #رو�د �وج �ر�ش ��ودا��  

 »�ر�د«#ور��دی �ود �� ا���د  ١٣۵٨. ��ه �رط�ن ��ل »د�ت د�وان �� �دی دراز �د«ھ�.�ت �� 
, �ر ا����ر �ز�ز ، ا���د ر�ول �رGت ، <��ن ط��Tن ، ا���د �ز�ز ] �����T ،  و ��ران ھ�رز�ش

   ا,��د�د.» ا��5«�.��� م ��ز��ن دا�� ا����ر داود ��-ل  و �&:���

 � �� �وان �راغ 5ر,ت.�:�� ا��ق ھ�یرا در » �ر�د«د ؤ��د روان داو ����ردی اوج �:وھ��دی  
�ر��0 �0 ���3 �ر  –�ن �� ��وان �? �ر���� و �? ��ھد ، �� #و�� �� دا�م �� در رژ�م #& � 

��ر ھ�ی �� ر آ��� د ا�ت �� �<�ط�ز�دان �ر ز�دا�� آورده �� �د. �و  #ورد��  درد��  �ط�طن
و اراده اش �رای . ز�دا�� ���د �و@د ���د و از ��س �و@د. ا�� �دش �و@د �� رِگ 5ردن ��دادن

  در �Cر آن #م �� �ود و �ن �� ذ>ت �� دھد. ، �#�ر از �و@د�ردن � �و�ت 

  Cرورم ��� #واھم �� ذ>ت ��ن ��ردن    �� �ن ,ر���ده �&?ِ 

  را �� دا��ت �� 95ت: #ود ����ت ��ر »�ر�د«5و�� 

  �ود �.�ر �:� د��� 5&� �رخ    �� 0�م �ن ز �د ��غ 5ل زرد 

*  

  �� آ�ش 5ر ��وزی ��:رم را    �� ���T 5ر �دا ��زی �رم را  

  دھ� �ر��د ا5ر #����ر �ن    �#�دد 0�م ا#-ر ھ�ی #و��ن 

  ��ت ��.�ن در �ر �ن�� #ور��د   �رو ای ���� �رگ از �ر �ن    

  #����ر �ن 0و ��رم از �فِ      �ب ا,روز   �رخِ  �رو�د ا#�رِ 
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*  

  روزی �راCم در ���ِر �ن  ��Q ا�ت �ر �ن 5ر �رگ �5رد   

*  

  ��ردن ��ن �ر ا,رازا�� �.�ر      �� ��دان ��رد ز�د���5  

��:  

ا�ن  ، �� �ظ�تو ھر ��ری �� �� ��و�م  ���ده ا�م#وا�ده و آن را  ��ر�� ھ�� �� ��ر  ا�����ھ��ن 
�و�م�ر ���ردار ا� ��3 � �� ���  :آ

�ق ا�ن �ر#� �ر ا���م�0 #وب    ز #ون #و�ش #ط� �� ��م �� �وی �9ق ��  

�����ن دھم �� راھروان   b�, ود ���م               �و�د�  �رود رزم ���م آوران 

  �<�ل �ود ><ظ� ای ��� را�م �-ر             �� �وا�� ام ���ن  ،� �ب ز#�� ام 

  �ت ا�دا�م�-ر ���م �� ز�د�5 ای د       �و�� �� ��ت �و �� >رزد از ��ور �رگ 

�� راه ا�دا#�� �ود�د. آن را �ود�� ��0ن ھ�9م Aور در آن �و���ری ��ری 5�ت ��  »�ر�د«#ون 
ز�ر #�ک �� �� ر<�� را  »�ر�د«�ر�ف  �نِ ����ت آ,ر���ن <زب �� ا�ط3ح د�و�را��? #&ق 

  :�و���د �0 �.ل و آ��ن ۀ ���دش�رو�ددر و  �رد�د

��:و�� �ره ��غ ، ,�3ً ��:�ر ، ���ق ��&م ، د �ر�د و>د �<�د �ر�ف ، ؤدا« :  ٣٣٢١���ره �ر���� 
  »��و��Gت.

  ا�و�� ��د!���ش 

  ٢٠١۶/ ھ�9م �ون  ١٣٩۵ھ�دھم �وزای ��ل  –���م رھرو 

  

  ا��ره ھ�: 

��ر  -�   .ا��#�ب �ده ا�ت» �ر�د« ��د روان��ت ھ�ی درون ��ن از ا

- : L��� " ر و "0ون �وِج 5رِم �ور��  ."�ر�د داودز�ده ��د ���ی "�ر5، 5ز��� 

  

 


