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 ��د �ر�ت � ����� زاده، در ��م (����رت)

  

  �و���، ��� 

   ا��ر �� �رک از وطن و ��ر 	� � ��� آ	�د، ���ت 

و�وژی در �رن �$ده  21رو 	� ا"زا!ش ��ر ا���ر �

	�$د. $�!د 	� ھ)!ن د�!ل ا�ت �� 	!$�ر از &د دھ� و 

�,�ی ا�!ر، �����ً از !* ��ل 	� ا!ن �و �دای ��

�ھده /- و .�ھ�و!- �ر �ط �	ر ھ�ی د!� ھ�رت، .

$ده ا�ت. ))�ن ا�ت د�!ل د!�رش ا!ن 	�$د �� ھ��- 	� 

ھ)� دار و دارش )!1ن ط	!0- �ود را 	� �وی ��0دل 

د �� ظم �,�ن 	ر ھم �ورد. ا��)���ت و ���� �$� -(

!ز )�!ر ��0دل را )- �واھد  -��ھ�ی 	زرگ ا

�� 	� �ر )!	ر!م، �,�ِن )� 	�ورت ��م 	� دو 	�ش (دارا و �دار)، ( آرام و � آرام)، (در 	.!)�!د!! !0- در ��ری 

��9 و در �<)، (=0!ف و �وی)، (زور و ���ز)... 	� �ر )- 	رد. و��- .�; �رازو )!�ِن ":!ر و دارا و !� در ��9 و 

,�ی ":!ر، � آرام و د�ت و /ر��� )��0دل )- $ود و �)!ت ا >!	�ن 	� �<... از @د )!�ذرد، ط	!��0ً ا��)���ت در �

)@روم و )�	ور 	� �وی �$ور ھ�ی )ر"� و آرام ر�ِت ��ر )- 	دد، 	� ھ�رت و )��"رت )- .ردازد �� &د �	�@- 

 ، در �$ور ھ�ی آرام 	� �ر 		رد.را �� 	�!د زده 	�$د

���ن �� 	� ���,�ی �< �رد )!�ن ا�@�د $وروی و ا)ر!�� 	� و!ژه .س از �B"درت ر�!دن رژ!م ��ق و .ر&م در ا� �	

 D!ر ظ�م و  1978ا.ر!ل ��28رEن در ا����B")0- )ردم ا�واده /- و �ورت /ر"ت، /راف ),��رت ھ�ی "ردی، ��

�� ط- �0دی روز ا"زون ��:- ھ� و .ر&)- ھ� 	� �$ور ھ�ی ھ)��!� و 	� زودی 	� �$ور ھ�ی Gر	- 	�F /ر"ت، �� آ

���ن 	��Fر!ن رخ ),��ر را در د!� 	� �ود ا����ص داد. آ��ه �� )��ھد!ن ز)�م ا)ور ��ل  14�B"ط; رژ!م �ود��، ا��

را 	� د�ت /ر"�د. �ظ!)- ھ�ی ��ه ط�ب و در دام ا"��ده در ا���	�رات )ط:� 	��وص .�����ن و ا!ران �< ھ�ی 

���ن طوری ��)�ن 	�$!دد �� !* 	�ر�B"را در ا -�	�!���ن �!ل آ�� 	� �$ور ھ�ی  �B"ا ;��$د!�ر )ردم 	� �ون 

ھ)��!� و �$ور ھ�ی Gر	- ),��ر $دد. ا!ن رود @س &� در دورۀ ط��	�ن و &� در دورۀ 	رادر ط��	�ن( �رزی) و 

!)ن  ���ون )�!ر ُ.ر از )��طره را در @�ل .!)ودن ا�ت. �1و��ً از )د�!�ت �� آ�ش �< در �$ور ھ�ی �راق، �ور!�،

ده و ا��را�!� 	� ا��ذ �وا!ن �$� �!�و ��!ر �$ور ھ� !ز $��0 ور ا�ت �� ا	وۀ ),��ران را 	� و!ژه 	� �وی ارو.� و ا��را

��ت /!را� �� @د ��	ل )1@ظ� از .ذ!رش .�ھ�و!�ن G!ر ��و- �� 	� �$�- �ود را 	� ا��را�!� )- ر��دد ا)��ع 
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 ;)رگ و )!ر و Gرق $دن ),��ر!ن در آ	,�ی ا��را�!� از)!�ن ر"�� و ا)� ا!ن �!ل .�ھ�و!�ن از ورز!ده �� 	� ا!ن ��ر دا)

  و�ود آورده ا�ت.Gم ا�!ز را 	�  طر!ق �ر�!� و !و�ن 	� ارو.� ��ر!وی �د!د ا)� 	�!�ر

آب، آب ا�ت و در!� 	�ھ)� �طرات آن در!��ت. "ر�- دارد �� آ	,�ی 

ا�!�وس آرام 	�$د و !� در!�ی )د!�را�، �ر�!� !� ھر ���ی د!�. ا�!راً 	� 

)�!ون دا�ر "�)- را  6ھ)!ن )��	ت ادارۀ ),��رت ا��را�!� 	� �رف 

ده و �����ً آ,�!- را �� ھوای ����� �� .!�م 	�!�ر رو$ن آن، ھر	!

),��رت از طر!ق ��&��&!�ن ا��ن، آ,م از راه آب را در �ر )- 

د، ھ$دار و ھو$!�ری )!دھد �� ھ)&و ��ر ھ� &� �وا�	- را در .رورا

) �و�ط Journey.- �واھد دا$ت. وا)� درھ)!ن )ورد "�م )��"رت ( 

و!س )و"ق ا��را�!�!- آ��ی (  �(�) �,!� Muffy Putter.رد!و�ر و "�)

ا!ن ھر)د 	� در!�"ت ���رب �وب از �,!; 	ر�)� ھ�ی ���رۀ  $ده ��

���ن �وا��� ا�ت "را!د ��E!رات �!��- و ا��)��- !- را �� )�N 	� وا�ش ھ�ی ا"راد $ده ا�ت، 	�ز ��ب �B"ن در ا�B"ا

و$�� ھ�ی 	- روح در روی ��Gذ ��ن داد �	 (-ه و آن را در )��ن دھد. در .,�وی آن ا��ی )@)د �ر	�ن �ر!)- (ا!را

 -ھ�ی )��ب و ز)�,�ی )��ب 	� و�!�; �ر��ر ھ�ی )��ب در @ر�ت آورده ا�ت. طوری �� آ��ی �!د 	ر�ت @�!

زاده !��ن از �ر��ر ھ�ی )ر�زی ا!ن "�م �� 	� او �@	ت ھ�!- دا$�م، ا	راز )ود: �0- 	!$�ر .رد!و�ر و دا!ر��ر 	ران 

ده ا�:� /ردد. "�م :ش دا$�� 	�$د �� @وادث 	� /و; 	ود �� $��!ت ھ�ی G!ر @ر"وی در!ن !	 �	 *!��!� ر!�

:ش 	�زی �رده، =)ن  (R ب!�	� �.�س از �وان ا"�Bن، آ��ی �!د 	ر�ت @�!- زاده �� )و�وف در !ن "�م 	� �م (

!م، 	� /و$� ھ�!- از "�م ( )��"رت) !ز )�0و)�ت��� 	� �وِد ا!ن �وان )0ر"ت @��ل )!  @��ل )- �!م: آ

در ��Gوری .� 	� ھ��- /ذا$ت. و��- .�ی @س ط��	�ن 	� ��Gوری ر�!د، .درش آ��ی  1993ا��ی @�!- زاده، در ��ل 

�!د ��و!د @�!- زاده 	� ��طر زده )�دن �ودش و ��واده اش 	� .�����ن ),��ر $دد. �!د ��و!د .س از دو )�ه ا��)ت 

	� .$ت �ر /ذ$��دن �طرات "راوان 	� و�!�; ��!ق �ود را 	� ا��را�!� ر��د. .N ��ل در در .�����ن، دل 	� در!� زد و 

 �!�و- 	� ا��را�� ;- ذوب آھن ��ر �رد و 	� �,�!- در ا��را�!� 	� �ر 	رد. �.س آل و �!��ش را از .�����ن 	� /و.(�

 و 	� ا��)ت ادا)� دادد.�وا�ت 

- زاده دا$�وی ��ل ھ)� "رزدان ��واده از �)�� �!!�@ R ر�ت	آ��ی �!د  *د 	ر�ت R $�)ل )��ب $دد �� ا!

 )- 	�$د.  Orthoticاول دورۀ )���ری در ر$�; 

	� د�ت آورده ا�ت. ھ)&�ن Medical Bio Technology	� !د /�ت؛ ا!ن �وان .!ش از!ن !ز )���ری �ود را در ر$�; 

س دارد. در�	�ل آ,)� داش ادوزی ھ�، 	� ِ�)ت ��!ر از ��ب �!�� Bio Molecular Scienceدر ر$�; Cancer 

Council  .ن �رار دارد�د و 	� @!ث )�0م در )��ب ا"�Bن "�ر !ز در �د)ت اط��ل و و�وا�  در�)و!�- ��ر )!

ت از طر!ق ا!)ل از آ��ی @�!- زاده .ر�!دم؛ &�و� در!ن "�م راه .!دا�ردی؟ /�ت: اط1�T �!- را از ادارۀ ),��ر

� !- از "�م )��"رت@� 
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  در!�"ت �ردم و 	� آ�� )را��0 )ودم. و��- �)�س @��ل �ردم و از زد!* )��1ت )ودم، )ورد �	ول وا�V $دم.

آ��ی @�!- زاده ��	:; 	�ز!�ری دا$ت، ا)� از �ود�- 	� د!دن "�),�ی ھدی، ا!را- ... ا!ن ا@��س 	را!ش د�ت داده 	ود 

ی �!)� �رار /!رد و :$- را ا!�� �د. =)�ً ذھن ����و/ر او، ا��0داد ھ�ی ذا�- اش �� روزی در	را	ر �)رۀ "�)	ردار

را در �ر�� ھ�ی /و�/ون 	� آز)ون /ر"�� �� "ر�ت ھ�ی د�ت دا$�� اش 	� ھدر رود. ا!ن @:�!ق 	��ث $د �� 	� ا!ن 

 ھ�ی )ر�زی "�م را 	� E)ر 	ر��د.ا)ر 	زرگ ا�دام �د و !�- از :ش 

!ز در "�م  �1وه از -آ��ی @�!- زاده، �� �ن از �وا�ن ا"�Bن، ھ)&�ن ��م ھ� و آ��!�ن ا!را-، �را�- و .�����

م ),�� �ر!)- در :ش ( ��را)، روھن ا��ر .�����- در :ش ( 	1ل)، @��� �&��)� )��"رت :ش 	�زی �رده اد؛ &

 ��)- در :ش ( د!م) و G!ره.

���ن، ا!ران، �راق و .�����ن 	� )�!ش /ذا$�� $ده ا�ت. 	-  "�م )�ذ�ره ط- !* ��ل�B"ی ا�,�,!� $د و در ��و!ز!و

�رد!د �� 	� ��و!ر �$!دِن &,ره ھ�ی ا��- ��&��&!�ن ا��ن، ر�,� و )@ت ھ�ی ��ر در �$�� و آب و آ,م در ��!ق 

ده ھ�ی آن ��E!ر- 	�Fی 	!��  ات ژرف 	� �� /ذا$�� ا�ت. ھ�ی G!ر )0!�ری و در �!�� ����ت ا

,� ا��ن، 	��� .رده ھ�، و @!وا�ت !ز 	� ��� و ��$�� $�ن د�&�.- و ��1)دی دارد. $�!د ��- � �ھ)� )!دا!م �� 

.!دا $ود، 	دون د�!ل، آ,م د�!ل )و�� ���، )@ل و �$ور �ود را �رک �د و 	� Gر	ت �ن دھد. د�!ل 	زرِگ ھ�رت 

���ن /ذا$�� $د و 	� /ز!�ن از �$و�B"د آن �و�ط ��:!,� و .ر&)- ھ� در ا�!ر )�، ھ)�� "رار از)رگ 	ود و ا�ت �� 	

 -�0:!ب آن /ر/,�، ����ر ھ� و درده �و!�- در �!)�ی )!ش ظ�ھر $دد �� 	� /ذ$ت ھر روز از ��ن )ردم )� �ر	�

����ر ھ� ��ی $�ن را !�- 	� د!�ر )!دھد. /و !� �� دا);  /ر"�د و �$ور را 	� �را	� )	دل ����د. 	� ���ف ��ھوز ا!ن

!�ت. ھ!&��ه و ا	داً ا!ن و=V 	� .�!�ن )- ر�د، )�ر �� )�ت 	!دار $ود و )ردم 	!دار $ود. آ��ه ھ)�  -آن �طV $د

.Rء�$  &!ز �وب �واھد $د و ��- 	� �وی ���� آ	�د ��ر �واھد�رد. ا

 

 

 

 

 

 


