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 ��طره ھ�ی از ز�دان ���ر�� و �راز و �رود �س از "رھ���"

  ��ش ����ر.

���ن ز�دا�� ����� آ�+�  % !ن آ��ھ� دارم، در ����ب '% &!�ر  ����  % در دوران #� !�ت #زب د!و را��� ��ق ا�
�� 'وده ا�د، &!�ر ا�دک از آ�-� ��طره ھ�ی ز�دان &�ن را �و&�% ا�د. '% ا��,ورت !� �وان�����ت �و&% ھ���  

�ر�م"  -!-!� از ��ر�0  &ور !� ھ�وز در ���% ھ� ��-�ن !��ده ا�د. '% �ظر !ن ھر '�ز!��ده ی از ز�دان ھ�ی "��ق
&�ھد '�ش !-!� از ��ر�0 ا�ت. '�� 'رآن، 2زم ا�ت ا�ن &�ھدان ��ر�0 �� �و&�%، ��ن '1و��د و ��طره ھ�ی &�ن را 

��د. 'و�ژه ��طره ھ���  % ���ز �ژوھ&1ران ��ر�0 را 'رآورده !� ��ز�د. ا�ن از ز�دان '� د3ت و ا!���داری '�و�
��طره ھ� !� �وا��د !واد ��م 2زم 'رای ��ر�0 ��1ری '�&�د. ھر��ه از ��د دا&�-� و ��طره ھ�ی ھر��طره ��1ر ��د 

�رش ��ر�0. ا 5ری از +!�% ھم '%  �ر �ژوھ&1ران ��ر�0 آ��د و 5'ت ��ر�0 �رد�د،  !� 'زر�� �واھد 'ود '% �1
����  % ��#�ل '% ا�ن  �ر ھ!ت �!� &�% ا�د، '% �ظر !ن، '� د�د اد�و6وژ�� و "#ز'�" '% آ��% در ز�دان 'ر آ�-�  

�ذ&�% ا�ت ��1ه  رده ا�د. '�&�ر '% &�9+% �ر �ردا��% ا�د �� �ظ�م &�9+%. ز'�ن ��1رش &�ن '�ش از #د ��د، ا���8م 
ت '% ز�دان '���ن و &�9+% �ران 'وده ا�ت. ا6'�% و+ود #س 'د'��� و ��رت، و '�ز��ب +و���% و �ر&�ر از #س ��ر

آن در روا�ت ��طره ھ�ی آ�-�ی  % &�ھد 'د ر���ری ھ� و 'ر�ورد ھ�ی �&و��'�ر ز�دا�'���ن و &�9+% �ران 'وده ا�د، 
ور !ن، �وا�دن ا�ن �وع �ر�ذ&ت و �� �ود آن را '� �و�ت و �و&ت �ود �+ر'%  رده ا�د، �3'ل درک ا�ت. ا!� '% '�

ھ� و ��طره ھ� و��3 '�&�ر +�6ب و �وا�د�� �واھد 'ود  % روا��1ر آن !5ل �� &�ص �وم '% آ��% 'ر وی �ذ&�% 
 ������، د&وار و ر���ر ز�دا�'���ن '� ز�دا���ن �&ن و=�ر ا������1ه  �د. 'دون �رد�د ز�د�� در ز�دان، 'و�ژه ز�دان 

ھرآدم آ��ه از!�ھ�ت دو6ت و ز�دان '% �و'� !� دا�د. '� ا�ن #�ل، و��3  �� در �8ش �� ا�ت. ا�ن وا3<�ت را 
�زار&1ر در و�ط &�9+% �ر و &�9+% &و�ده 3رار !� ��رد و ��ظر 'د ر���ری ھ�ی ز�دا�'���ن ا�ت، وظ��% ی !-م 

�� او ا�ن ا�ت  % آ��% را  % &�ھد آن ا�ت وا3? '����% �زارش دھد. در ا�ن ���زارش ���زی '% ���زا �و�� ��0 و ا
�ت و �وا��ده ��ز ��دان د�6��� ای '% آن �% �واھد دا&ت.��  

!ن �و���ده #ر�وی ����م. '� 3وا@د و �ورم ھ�ی ��طره ��1ری ھم آ&���� 2زم را �دارم. '� آ�-م، �واھم  و&�د �� آ�+� 
را روا�ت  �م. !�دا�م  % ا�ن  �ر د&وار   % !� �وا�م در �8ش �� �ظ�ره �ر '�طرف �� &�ص �وم �ر�ذ&ت ز�دا�م

ا�ت. 'زر��ر�ن !��? در ا�ن �وع ��طره ��1ری #Bور ���ز�ر �ود ��طره ��1ر در !�ن ��طره ھ��ت. "ھر��ه او 
از �ود 'د �و��  �د دل �ود را !� آزارد و ا�ر �ود را '����د �وش �وا��ده را". از �وا��ده ھ�ی �ران ارج، 'و�ژه 

3ر'����ن &�9+% و ز�دان 'وده ا�د، آرزو !�  �م  % ھر��ه در +ر��ن �وا�دن ا�ن ��د دا&�-� '% !واردی  آ�-���  % �ود
'ر�ورد�د  % در وا3<�ت 'ودن آ�-� &� دا&�% '�&�د، د�د��ه &�ن را در '�ره ی آن درھ!��+� و �� '% ,ورت +دا���% 

  .آن را ��س '��د دا&تدر 'ر�% ی �ود '�و���د. ھدف +��و +و ردن وا3<�ت ھ� ا�ت و 

 
 ��ش ز!��% ھ�ی ز�دا�� &دن !ن

��١٣۵٩  �1�١٣۵۴ه &��'�ن '% ��6-�ی   

 
، �وھ��ون  �'ل١٣۵۴'-�ر  

 
�ور&�دی را ا5ر�ذار �ر�ن ��6-�ی !� ��'م  % ُ!-ر آن 'ر آ��% ��١٣۵٩ ١٣۵۴'% �ذ&�% �ود  % ��1ه !�  �م ��6-�ی

��  ١٣۵۴�س از آن 'ر !ن ��ش آ!د، �ورده ا�ت. '-�ر ���&�!ل �وھ��ون  �'ل &دم، +���  % ��ر�0 !'�رزات 
���ن !<�,ر '� آن �ره �ورده ا�ت. از ,�ف �-م !�9ب &���% ی آ!و��ن ا�3,�د 'ودم. ا�ن &����1 '�ش از ھر ���ا�

�ت '��ن �&رده ا�3,�د ا�ت." '��'رآن !� ��د�����" دا&ت. ز�را &��ده 'ودم  % "���ا&�م، ��زی د�1ر، ا��1زه ی "
�ت، را ��ز آ!و��% ا�ت. ا!� و��3 &�!ل �وھ��J ا�3,�د &دم، '% ا�ن وا3<�ت ���ھر س ا�3,�د آ!و�ت "�&رده" آن، 

'ر �وردم  % �,وری  % !ن از آ�3,� دا&�م، '� آ��%  % در �وھ��J ا��,�د آ!وزش داده !� &د "ز!�ن �� آ�!�ن" 
 % آن را '��ن +�'% ھ�ی ا+�!�@� "�و�6د"، "�وز�?" و "!,رف" �رق دا&ت. 'ردا&ت !ن از ا�3,�د در وا3? ا�ن 'ود 

!� �-!�دم، در #�9�6% �ود در,دی آ��%  % در �وھ��J ا�3,�د آ!وزش داده !� &د '#5-�ی 'ود�د !ر'وط '% +�'% 
ھ�ی �����9 ا�ن !وBوع،  %"�ن ��+ش و #��'1ری" در �و�6د، !,رف و �وز�? را در 'ر !� �ر�ت. از د�د !ن، 

�ت" �دا&ت. '��'رآن، '% زودی از آن +�'���% ھ�ی ���، �ن ��+ش و #��'1ری، در"ا�3,�د" ھر�% 'ود ر'ط� '% "
د�16ر &دم. '� آ�-م، ��Bی !#�ط �وھ��ون 'رای !ن ��Bی "رو����" 'ود. ا�ن رو�� از دوران !�9ب در ذھن و روان 

�6واه �ر�ن آرزو '% #��ب !� آ!د. ھر��د  % از !ن �8ش '��% 'ود. 'ودن در �وھ��ون  �'ل 'رای !ن &ورآ�ر�ن و د
�� درآن ����� د�1ر آن "+وش و �روش" دوران !#!د ظ�ھر&�ه را �% دا&ت، '�آ�-م �ر!�ی  �ر و �Kش ����ظر 

ھ�وز '% �و'� #س !� &د. #Bور�روه ھ�ی "�پ"،  % '� �ر و ,دا !� ���د�د، '% �و'� ��دا 'ود.  ��ب ھ� و 
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���ن، د�ت '% د�ت !� &د�د. "&'��!%"  �و&�% ھ�ی د�ت �و�س،����&رات ��ز!�ن ھ� و �روه ھ�ی "�پ" ا�ران و ا�
��  �ر ھر روزه ���ھ�ی ��ز!�ن ھ� و �روه ھ�ی �پ ھم ��ه و '��1ه ��ش و �&ر !� &د�د. '#5-� و ��ت و �و ھ�ی 

و&�% ھ�، &'��!% ھ� و �&رات، در 'ود. '% زودی '� &!�ری از �<��6ن آ&�� &دم  % از طر�ق آ�-� 'ر�� از ا�ن د�ت �
ا����رم 3رار !� �ر���د. "'� طرد ا�ور�و���م، در راه ا�K8ب �رخ '% ��ش"، "ا�K8ب �رخ ا�ت �� ا و�و!��م �رده 
'ورژوازی؟"، &!�ره ھ�ی از "&<�% +�و�د"، 'ر�� از &!�ره ھ�ی " �و��ن"، را  % '% د�ت !ن ر��د�د، '� &ور و 

�� را'ط% ��ز!��� �دا&�م&وق �وا�دم. ا!� �� آ���.ن و3ت '� ھ�O �روه   

 

��ل����'��١٣۵۴  

 
'� دو �-ره !��د��ر و ��طره ا��1ز، دا �ر &�ه !#!ود زرد&ت* و دا �ر ا�!�@�ل ،  % ھردو  ��١٣۵۴'���ن ��ل

��  &��د. '� آ&���� ���!#,��ن طب  �'ل 'ود�د، آ&�� &دم. آ&���� '� ا�ن دوا���ن �ر&ور '�&�ر !را '% �وی �<��6ت 
% �وارا" آ&�� &دم. ��د !�ھ� از آ&���� !ن '� آن دو و ��د �ن د�1ر 'ود  % '� "ا�د�&% ھ�ی !�Rو��% ��Q" و "ا��9ر �

���ن ر�ت. ا�ن ���دا �ر ا�!�@�ل �% �ذ&�% 'ود  % او �� و�6% طب را '% 3,د "!'�رزه #ر�وی"رھ�  رد و '% &!�ل ا�
�,!�م +�ورا�% دا �ر ا�!�@�ل !را '�&�ر از ��ش �رو�ده ی او ���ت. در آن ��6-� د&وار 'ود  �� '% ��طر ھدف 

 ������ود !#�ط آرام &-ر و �وھ��ون را رھ�  �د و 'رود '% دھ�ت و د&ت ھ�ی �وزان، '�ن �وده و !ردم ��8ر و 
�-� د�ت، �� در  ��ر آ�-� در ز�ر آ���ب �وزان درو�ری  �د و '�ل 'ز�د. دا �ر ا�!�@�ل در آن ز!�ن ���ن &�,��� 

وی طب !� �وا�د 'رای آ��ده �ود دا&�% '�&د رھ� 'ود. او �� و�6% طب را '� ھ!% ی آن �&م دا&ت ھ�ی  % �� دا�&+
 رد و '% �وی ز�د�� د&وار دھ��� و دھ���8 ر�ت. او '� ا�ن  �رش !� �وا�ت راه '-�ر "��و�د رو&��9ر و �وده" را 

'ط% ��دا  �د. ھر��د دا �ر ا�!�@�ل و دا �ر &�ه !#!ود '� ھ�O �روه و ��ز!�ن را'ط% �% دا&��د ا!� �Kش دا&��د ا�ن را
را ا�+�د  ��د. ھردو، �8د ھ�ی 'ر ��ز!��-�ی �پ و &9ل 'رآ!د آن ھ� دا&��د و در �Kش ����ن �� راه و &�وه ی 

�� �ر�ن ا�راد آ�-� '% ��ز!�ن ھ�ی �پ !و+ود در آن ز!�ن، ا�ن 'ود  % !� ���� 'ود�د. ا���د�1ر�و�% ی !'�رزه 
وده ھ�" دور ا���ده 'ود�د و ھ��1و�% را'ط% ی  �ری '� �وده ھ� �% ��دا&��د ا�ن �روه ھ� و ��ز!�ن ھ� از "!�ن ز�د�� �

دا&��د. ��طره ھ�ی از '#ث و ��ت و �و ھ�ی آن دو ر��ق را  % '% ��د !� آورم '% ا�ن ���+% !� ر�م  % آ�-� '% �و�% 
�رھ�Q +�!<% ھر ��ز!�ن اK3'� '��د ر�&% در &% ھ�ی �پ 'ود�د. '% '�ور آن ھ� ی در �9ر "'و!� ��زی" ا�د�

!�دا&ت �� �وده ھ� '� ان ا#��س '��1��1 �%  ��د. 'رای ا�ن ھدف، �ژوھ&� را در ��ر�0 و �رھ�Q +�!<% '% راه 
���د+�!�1ن"، +�'ش ,��ر��ن، ا'و!��م �ر" ،"%���@�!�ا���� و "+�'ش @��ران و ا�دا���د. ��ر�0 "+�'ش ا

"'���د" و از @�� و +و�ری، آن دو '� دا �ر @�ن�ن +�ت "، را ورق زد�د و !رور  رد�د. در +ر��ن ادان+وا�!ر
طر�ق او '� "@ز�ز���ه �وش"،  % ��6-� ��ش @��ر��&�1 را ��&%  رده 'ود، آ&�� &د�د. 'رآ��د ا�ن ھ!% �Kش و 

.�ژوھش �&�9ل "�ر3% @��ران و +وان !ردان ا�K8'� �را��ن" &دد  
 

ارزش ھ�ی ا��3K و �رھ��1 @��ران �� �د دا&ت. ارز&-�ی !���د �را��ن" 'را�K8'� �ر3% @��ران و +وان !ردان "
&+�@ت، د�6ری، �� ر��1، را�ت �و��، ��!وس داری، و�� '% @-د و =�ره، ارزش ھ�ی 'ود�د  % +�'ش @��ران 'ر 

�داری آ�-� �� �د !� �ذا&��د. 'رای @Bو�ت در �ر3% @��ران، ر�م ا�ن 'ود  % @Bو +د�د '��د 'را�ن ارز&-� �و��د و�
��د !�9رد و '% آ�-� ��'�د !� 'ود.  �� !� �وا��ت @Bو�ت ا,�� "�ر3% @��ران و +وان !ردان ا�K8'� �را��ن" را 
#�,ل  �د  % در !ر#�% آز!��&� �ود ��'�دی اش را '% ا�ن ارزش ھ� �5'ت !� ���ت.  و��ھ� در ا�ن ا!ر '��د '�@ث 

@��ران " �روھ�  و��9 'ود '� ا�د�&% ھ�ی ا�8�6ط� �پ  % ا�د�&% ا�راج از �روه !� &د. از دظر ا�د�&%، " �ر%3 
ھ�ی !�و��% ��Q و ا��9ر �% �وارا را '� !&� �ر��9 �9+� !�  رد. راه و ر�م @��ری رو�و&� 'ود  % 'رای " 

 .'و!�" +�وه دادن '�ورھ� و "ا�د�&% ھ�ی �پ" 'ر�ز�ده &ده 'ود

 

'% د�ت دژ�!�ن ���8 ��ر'�ران &د ١٣۵٨دا �ر "&�ه !#!ود زرد&ت" در '-�ر  * . 
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