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"� از س6J� A1! اول داد��) ای"P�3` ز�3ا3� س��س� '&�% A�]8 �! 2! ا���م ا�Kام ��X! اX <�
��ی��  %�"aBو ه �2�b ن�Pی��ذر2G ����ی�� �6J! د) داد��) ��Pی� 3 %�"aBو ه !�� اروا�d3ب اس�

 !6J� A1در) از س�$ CF'1م ��) ام٣١F� . دی1ان �� � �:1ر 2! ا��ام 

�FJ3ی�ا از ا�� !� ��31� �2اA ��د) �2دا�#% از 3�1) 2�ز@1ی�، 2�ز��س� و داد��ه�E (1�3 س و
� Gی�و �) و G 7B� !2 A���1X@ رج�دا78 و 8 �3� !J� و ��2ار @�1B� ر�FHا'7 ذ�� ��) 2! ا�
�ا'7 ��و�3) س�زA 2! ری�س> K (1K[�ی�!  !2 �313�K 2! �"1ان ا�#�اض !� Aد) ا�س��: !� از 3�#'

�""� � .�:1ر �13#! 12دم &1j �% ز�3ان از ��ی�� Gن ا#"�ع 

 
2 !2 �� �� �! 2! 2"�) وارد ��) و �13 !2#�JSاز و A�Q#=� ای% :�Fت 2"�) ��ح �B�� و@1د 

 ` �l! ��1� �"1ا �"��) و ز2�3� 'O �1 ��وع 2! 2�ز�1 و ارس�ل � ���2 Cه��'�ل ادا! دارد 
 .زی� B3�ی�

 
 (��داد  Cده mری���1سط ��3وه�A سp�)٨٧ای"P�3` در  (�:3�63� ا��م Gن  در ���س#�ن �� 

63� ا��م ���3:�) 12دم و#�7B �r٩��س#�ن دس#�����م و �ت  (�pس A�ر ��3وه�روز �! در ا8#� 
7�� �Fی��H ��� و رو'� در ز�ن 2�ز@1ی� 12دم �! �P"F! ه� از 3Fی��H A�ه !P"F� :  

  �#u زدن 2! �ت E"�ی% س��> در ه� روز -١

 
  @1ی�ایP�د H:�ر رو'� و روا3� در '�% 2�ز -٢



 
� 2! �2ادر و دا�د 8�13اد)  -٣"F3 16لK C1ی��� � !� A1ارد� F3G �2! ا�� Gن "6 Cی�ه ����ی� 2�ز@1ی

 C�3�2 م��3 !�X� �313�K��b A�ه <� �JH `&E�2 C�31ا#� �B�  

 
r-  رد) روز��E ت� !2 C3�2 از �% و �318ی�A و �1رم Gن 13ا' �Xس�"� A�2! ا�3ام ه ��  �2! زدن 2�S 
w-  (2! ا�3از �ی6�d� C#راس A�� �:�ه�) �٨�ر� 72�K ز@1 �! ه"1ز�2 A�� CF� !2�S <X� !2 �#B�#3�س 

 اس> 
x-  ت��1م ای% 1ارد در �2 �2 C3�2 ��B� روز 2�زدا�> 2"�) در r٩وارد ��دن 2�S�ت #�Jد 2! 

 .2�زدا�#��) سp�) ��س�اران ���3:�) 12د

 
� ��دد ای�lح  !� �� ای�ان در ا$7 '�ل س1ا % اس> �! �� در K�13ن اس�س� @B�1رA اس�

، ا@6�ر B"1ع اس> Gن $�ا'#� �2�ن 3:�) اس> ه��P"F� !31! �2اH�� A#% ا�Kار و ی� �&` ا�Dع٣٨
و E"�% ���دت و ا�Kار و سH A�"�1��K ارزش و ا�#6�ر ، ا�Kار ی� س�1"� P�ز y=�<&�3 2! ���دت

� ��31و #=�WX% از ای% ااس>P�زات  7$. 

 C) ه�3:�63� ا��م �� (�pزدا�> در س�ت 2�� �! ذ�� ��دم 2"�) در �در '� � �! G !2ن $1ر
 �� ��) ام هP"F� C! رو'� و روا3Fی��H !P"F� 7B�#�س 1lEر ا�Kاره�A 2"�) �! 2! زور .

"E !2 ) ��) و 2"�) را�داد� A�2ا A�6#J zر�� �P"F! از % ��H#! ا�3 د �7 و "Jی ��% 'CF س"��"
 .ا��ام �1Fم ��د) ا�3

"#7d ٨٧ ���ی1ر �J2٢٨ از Gن در 1رخ  !�63� ا��م ���3:�) 2! سp�) ا A��B ارو (�p2"�) را از س 
C#H�� ار�K �� و رو'Fی��H A�ه !P"F� %ی����> ا13اع ��ی� ��3 �P3G د�3 و در�� . 

�س#�ن ارو�! 2! ادار) �7 ا��D�ت اذر2�ی�P�ن  دA از 2�زدا�#��) سp�) ا ١x�� A��Bدو2�ر) 1رخ 
 mری�� ��"#7d ��م و  �2�b٢x ��B� B�2% هB�ن س�ل ��> ا8#��ر ادار) ا��D�ت ارو�! 12دم و 

� 2�زدا�#C در ادار) ا��D�ت ارو�! ا@�او ا�B�ل ��D در !P"F� 1ارد. 

 mری��"#7d ��د�3 در  !� �2اA او �% 2�ر و �8Gی% 2�ر ٨٨ اردی6�:> �J2٢١ از F3G! 2"�) را 2! ز�3ان ارو
� ارو�! داد��ه� 1B3د�3 �! در @X&! داد��) B3�ی"�) ادار) 2"�) را در �6J! یu داد��) ا�d3ب اس�
 !�1ران ادار) ا��D�ت ارو�ا��D�ت ارو�! و دادس#�ن '[1ر دا�#"� و 76K از Gن هC ای"P�3` را 

2 !P"F� ی� ��د�3 �! 3! از���3�2� و 3! در 1رد 2�ز@1ی� ه�A �! از �H�� 1#! ایC ا 2 !#6!  �H�' ی��
!P"F� 2"�) ! زور A�2ا �H�� ن�2�|�8) 2� ای% @1 س�زA در داد��) �2وA و هaB"�% 2� ��م ا�l�A ز

 Aس1ال �2ا A�@ ��2اA دH�ع از 18دم و @B{ @1ر ��دن ���B! 2"�) در '�ود د) دd�K! و ا�B�م Gن ��
 (�"2 CXو و�� % A1رlE (�داد� A�]H �2 C��' �W&B��� �! Gی� در ��ض د) دd�K! و 2� Gن ا

C�"� <Rم س"��% �2ا����ت وارد) دH�ع B3�ی�C و 31�E! از ای% ا����#1اC�#&3 از ا. 

 ! �"� �1د ای% اس> �! Gی� '[1ر % در @X&! اA داد��) 2! #1Qر  % A�2ا !� Aس1ال دی��
3 Aر�ا@6 Aا@�ا C�2 ) '[1ر�در داد� C�# !� �"��2 !#W� ن�ی�KG طdH !� 163د A�B� درام و �B�ی:

�1Fم �� ��ا'7 داد��ه �D !2 !@1� . رس��3) و 2� 

� ��و�3) ام KG�A دروی:�، ری�س �6J! یu �2�ن ��دم �! S�K !2 (�ن �! در داد�G Cه A�J2 س1ال
16Pر 16K !2ل Gن 2&��رA از 2�ز@1ی� ه�A 18د را 16Kل �3ارم زی�ا 2! �� و روا3Fی��H A�ه !P"F� زور 

 Vو�3) ه��� �S�K !Bای% ه �2 �l� ` �:#! ام در '3G <d�d�� را 2! % دیF#! ��د) و 16K|�3) ا�3، و 
 �"Jن ی�ای: !F3G !@1� �2 Cی�ز@1 ه�2 A1از س !P"F� ل�Bن �! ا�G ح�S1�l� 1B"3 C6د  !2 �ا�#"�ی

� �2ون 2�ز@1ی�ن �ا ���ی� ��د) S�K !3�Wس�#� �C#W و � اH&1س از �1ش �"1ا، S�K !2 �312د
6�درت 2! $�ور راA ا��ام 1B3د و راA هB�ن  (�"2 !P"F� A�1رد اد�� در Q�W���O�d و  !31�aه�



2� در 1رخ �b ن�Pی��ذر2G ن�اس# ���1سط �6J! د) ��Pی� 3 A) �2و�داد ١٧داد����ی�� ��) و در ٨٨  
 mری��% ا�2غ ��دی� �داد ١١ !2 !�� $�در ��) و در ز�3ان ���A اروJlK CF'. 

 mری��� ��ن 'CF داد��) دس> از ��ش �2 �3ا�#C و در JlK 76 ازK �� % %BSدرw ر�#Hداد از 13ع ر� 
� ���س#�ن ارو�! �F�ی> ��دم �! 1رخ ��3 A2! دادس�ا Cی�ز@1 ه�2 �313�K��b و � ��b١٠ا&3�3

 %B�2دی�) اس> ا�2غ �٨٨�.  

� رس�� و هB�ن K1{ 2! �2ادرم در 1رخ 1B� A2! دادس�ا ���3 Aاز دادس�ا C#ی�F�٢٧ %B�2 ٨٨ 
1ران سp�) ا A��B و ادار) �ا�2غ ��) اس> 2! �� �F�ی> 2"�) از 3�1) 2�ز@1ی� و 18�2رد 

 mری��! و 3�1) 18�2رد  2! 2�ز��س� �6J! ه:#C ا'[�ر و و٨٨P"F� <�JS Gذر ١xا��D�ت ارو�! در 
�"1Bد ��dیC ��دم و در  `3�P"ن ای�� !P"F� �2 دال !� �F��� zار� %�"aBن را ا��م و ه�ز@1ی�2

 !6J� ز��س�2 !F3ور اG `PJ�313� را 1B3دم و �K �F��� !2 �H�J در �2ا�2 ا���رت BS٨% در18اس> 
313� ا��ام 2"�) '#� 3=1اس> �2اA ا6U�ت راس> ی� دروغ 12دن 1ارد ذ�� ��)، 2�K �F��� !2 را (�"

 .B3�ی�

 mری��� درس> �J2 از �D (�"2 !F3Gح �F�ی> 1B3د) و در 2�ز��س� �6J! ٨٨ B�2% ١٣در "Jرت ٨ ی�ا�� 
� ��م $�'�> ��3 A1دم و ��و�3) در دادس�اB3 ز��س�2 Cی�d�� را F��� zار�18د را �13#! و 

 ��� رH#! 2! �6�ر1B� Aرو183رد) و 2! دادس�ا  A���3وه �ز �J2 از 3�! �3�رA ادار) س�ز�ن K[�ی
 Aدادس�ا �� در 1Q8ص ��م $�'�> رس���1B� Aدادس�ا �2 �2�b ن�Pی�ذر2G ن�ح اس#X&

�ا 2! ادار) ا��D�ت ارو�! �2د) و در �ت  �1B� Aع ��و�3) 2! دادس�ا�و ار@ !�� ارو��3٣ Aروز 
� F3G �2! او| �Eا �2 �! در 2�زدا�#��) ���A ادار) ا��D�ت ا"6رو�! 12دم ا13اع و اK&�م ���ی� ه� 

 !� A�2! ا�#�اف �13#! ه �S�' A�2دار CX�H %�2در �2ا�2 دور ��3�U Aی> ��د�F� ح�D (�در داد� � !�X�
� ��3 در �1ض  (�:3 !P"F� و Aر�#H13ع �2 ر Vدی� �! ه��� ���#� ده�C 2���� و  �B� !2 �

2 !� A3&6> در راCوریG �� را 2! و@1د ��W�W=� .�ای> $�در ��) 

 �"3�در 'F�G <d�d�را ���ی� 2"�) و ایP�د ]H�A س1دا��A و ��! ��A ا�3�ر س��13> ا&3��3� ��3 
��| K�72 داد و س#� اس> در '� � �! اd#3�ل % از ز�3ان ارو�! 2! ادار) ا��D�ت 2��Y ایP�د اس#�س 

 A�]2"�) 2! و د �1ر) ��ی� در �2% ا� }Sع از و�Dا `&� Aرم �2ا�� !F31@! 2! ا�8�13اد) ام ��) و 2� 
� �""� �! ��ی� �1Qر  C�6�ا@J! و #�سW�3! 2� �"��ن @1اب ه�A �"� و  !�ادار) ا��D�ت ارو
��A ��) و �J2 از  !#Fر س�Eد !��ا ا��ام ��د) ا�3 و ای:�ن هB�P3� A1X@ درب ادار) ا��D�ت ارو

� @B�1رA ا��ام 2#�"3� را وداع ��1ی"� ای% ��3 �2گ دی��A از @"�ی�ت دس#��) ا�H ن دار�رس#�B�2 !
% هC 2! 8�13اد) ام وارد ��د�3 �!  !2 Cه uX� !2�S (13اد�8 A�2ا �� ای�ان �! 2� ایP�د ��3ا3اس�

 �� @1ا1�2ی� ای% &�7R اس> �8ا &� !E ل�12د ' ���2 Cا��ام ��دن �2ای �دا�3از $�ه. 

�ا �2ون  (�"2! 2 <�X&�@� ` F3G! �2&> روز �J2 از 1Hت ��رم �3��#! 12د �! KG�ی�ن �1ض ��ض 
 < �' !E در %� 2! ز�3ان �Kوی% ���J6 ��د�3 '�ل �1Qر �"�� �! ��Dا Vو �2ون ه� �X� 31! د�aه�

2 C:E 1رD !2 !� <��س �"E از �J2 !F3G !Bاز ه �� C�&#! و �� 2&#! و رو'� �Kار ��H#! 12دم و 
Cه���� �3&> و �1 را 2! ز�3ان دی��A اd#3�ل $�8 ��E !� �"#W� % . دس> 2 !#&2! 

��dJ` در �6J! ٣٠در 1رخ  }" ١٠r @�ای� ارو�! $�در ��دی� '�ل ١٠r !6J� !F3G �Hوردی% �Kار 
��S1ح @�ای� 3! 2�ز@1ی� ه�A 2"�) و 3! '#� B3�ی"�) اA از سp�) ��س�اران و ی� ادار) ا Aت را �2ا���D

 <dH1ا �313�K u��� 1سط� (�"2 Aی"! ا�J&�7R 3! 2! 2�ز��س� 6J� !2 !3! ا�H Aا 18ا�3 و 2 !3� 
C3دا �B3 در ��د�$ `�dJ� }"6"�ی� �Kار  !E �2 ل�1د 'B3. 

در ���W 18اس> $�در) از سA1 ادار) ا��D�ت و هCF' C داد��) ای"P�A�]8 %�&' `3 2! �"1ان 
��ر2! 3! �2 2"�) $�دق اس> 3! ��ز او| 2"�) ه"��م ��ر Oدی�Q !� ��ب �"�8#! ��) ام در $1ر

 A3! ا��X&��Fدم U��3� ه�V ا�Kام  �3�&Xح 163دم 1Eن JH (�"2� �> س��س� 1D !2ر  A���#دس
� ای�ان �F3د) ام هaB"�% 2"�) '�ود �) در س1Xل ه�A ا�W3ادA سp�B@ !�X�٨3 (�1رA اس�  �6



� و Fی��H A�ه !P"F� %ی���2 <�� !�ا��م ���3:�) و سp�) ا A��B ارو�! و ادار) ا��D�ت ارو
 . روا3� و ا13اع ���ی� ه� و ����dه� 12د) ام

�ت 2"�) 2! �ت  �3|1D <زدا��2 !� A1رD !2٨ C#&ن �2 س��"E Aاد�W3ا A�1ل هXن سG در (� 
6� و '�|ت رو'� و روا3� ام ����U س1Q� Cن هG دم�� �1Eن !  2�ر٢ ��ا�#! 12د �! ا�Kام 2! 18د�:

13ع رH#�ر ��b ا3&�3� 2�ز@1ی�ن A�' !2 12د �! �گ را 2�#� از Gن 1Dر ز��3� و ز�3)  واJK� �P"F! ه� و
� س1ال اس> �! در �P�A د�3� �HدA را &2 �1رد Gزار ٨��3ن ��اC#&3 و @�ی Aاد�W31ل اXدر س (� 

� و روB&@ <و اذی �2 �"WX��B�س  ��K�ت را 2� و��7 ی� 8�13اد) و ی� '# !31�aار داد) ا�3 و ه��K �'
 .ای:�ن دا�#! 2���

� ز�3ان #�"��> ��ی���ی% �ا�#6K�A ا !F3G �2 !@1� �2 A�]8 %�&' �در ��ی�ن 2"�) ز�3ا3� س��س
� ��@{ K[�ی %2��! اA س� �:�د) �! 2 !2�|�3 O' !� A1رD !2 ار دارم و�K 1ر �13#! ام �2ون:

313� و 8�$� از ��ی�� ا�U ا�3:> 3�! 2"�) 18ددارA و ا7$ 3�! �13#! ��) را �K 7� 31! د�aه�
� ده�B3 ز �س�و 2 !#H�� (�"2 ز�3ان از <��W'.  

'�ل 2� �F�G !2 !@1�ر 163دن ز�ن ا@�اCF' A ا��ام G !� (�"2ی� �Hداس> ی� �س �Hداس> از ا3#:�ر 
��ا ��> FE1� %�"E#�ی% �68 '#  C��2 �� 18ی� 2! $1رت را'> و Gزادا3! ��وم # �68 س�

 �� و س�ز��3�A ��13ن �ا1d' }Hق 2:� و '#XXB �2% ا }�P ��B�� از #�"��ایط 1Hق س"��% ا
 �S�d� �""� � <� �JH �:2 1قd' !"�ا�HادA �! در 1رد '1dق ز�3ا�3�ن س��س� و هaB"�% در ز

� Gن �ا@{ و Gن دارم �! $�اA س��B��1ب ��) �ا 2! �1ش ا13اع 2:�ی> رس��3) و از هC ا�"1ن 
 uی Aم 2"�) در @�> ���2ار�را 2! 3 �� �"�سC �! ه� س1ا � 18د Bاد را 2! �"1ان و��7 رس�Hا
� ��رA����� ،A و W=داد��) $� ح و 2� �Dف 2�ز�2"� دو2�ر) ��و1D !2 (�3ر واSح و F�G�ر �2ون 

P"F� 1عS1 . ! وارد) �2 2"�) را ا�Kام و ا�B�ل B3�ی�

{ '1dق 2:� در �P ��B�#��؛ �1W �2% ا 7XB و  7Xدر ��ی�ن از �1را1d' Aق 2:� س�ز�ن 
�lح در Gن ا�Kام B3�ی�  7R�& A����� 3` و�P"ای !� B3�یC 2� ا3#:�ر 3� 18اس> 

 A�]8 %�&'  

�1Fم 2! ا��ام ز�3ان ���A ارو ��! 2"�ز�3ا3� س��س ١�  

................................................  

 !�� اروX�X@ ��B'– ر���ن را) ��  . ا��ام ��G 1360ذر س�ل 3 – س�ز

  

� �! او زد ای% 12د �!H�' %�8یG : » !2 �ًJlK %� دا�J2 !� C3 از % دارم و  !� �RرزوG ��"�
  .و1Kع 18اه� ��1س>، س1س�� �&C اس>

.............................  

 �Rرا�$ %�&' ) �� –) ا�KاRا�H – ل�ا��ام ��1367 ���ی1ر س .  



  

  :از �8Gی% ��Jه�

 ��� �2 A�� !"�2ه  

 ��G در %�  �2ه"! 

�رم � �  �K ا�Hو8#! از Gز1ن س�خ 

  و س��13> 

 % ����:�� !3  

  �! 1Eن س�� را�3) 

� دود C �632! د .  

�رم� �  س6F6�ل 

 !Bه �س�ا�  !XJ:318  

 ����� و G �2  

6� �G"�) از ا�� 2��ران XK �2  

  و �1ل �:#! اي

   س���ر از ��H�د و ر�3 

  ر�3، ر�3 

 C"��دم س�ز mX� A�ر�3 ه  

� زا���3،   �! �Hداه�2G A&#% را 

  و ��H�د، ��H�د 

 C3�d�Hس�خ ر A�ده���H  

�"� �  . �! OXH را �3�318 

�رم � �  



 O��� و !#H�� �2  

 A��� �2 `XK در  

 1X� در A���  

� در ده�ن FE1� (�3�� و  

 !P�  ه�اران �2 !�  

�دم  Aوز��� A�2ا  

� 18ا�3 !B�3.  

............................  

� زاد) X �'– ل�س (�  . در ���B% $��ا ا��ام ��1359 �داد 

  

  

<W� �� 8"�ی� و  �X �':  

� �"��؟ �D1! ز�3ان  2� E��) اA در �8Gی%  ���ت وA در �.....  �Eا ��ی!  �"�ر درب �8و@
8"�ان  �l2ف هB! دوس#��3 دس> �F�ن داد) و �J2ا ��3 دو دس> 18د را 2� هW@ C> ��د) و 

2! ��> ���وزA 2�| �2د  

...........................  

 �3��| A���3��@ %&'– 11 ل�ذر سG 1362�� ران�2���  . در ز�3ان اوی% 

  

8 A�]ا� �� ���'[1ر � آ! 2! س� #�JK1�2م 1D !2ر @�A �13اد) ��2�C3، ��ی�اC3 در 
�B3C&ن 2"1ی��2ای# A��E !E C3ت . دا��3! ای"�! 3�را'> 2��C ی� ای"�! ��H آ"�� در �8Gی%  �

�  . ام18د ��)ام از 18د 2�ز��3



�B3 (را ��� �B� را دوس> دارم 2! 18د �� �� در ز�3ان ه�ی� را آ!�1ل. ... دهCاز ای% آ! 
�% ه��H ... . Vس#�2Cای�H Cس#�دی� از P3G�ی� آ! 18د G !2 �#:�2ن �3�ز داری�، �2ای#�ن 

���2 �P�3ارم آ! @&�م آ �  . '&�س�#

از ای% @�> 18اس#C ای% اس> آ! �B� 2! وی�) �درم ��3 ه�V '&�س�#� از ای% 2�2> 
� .�3ا�#! 2��"�  .�X&#�ن 7�1E �2وی��1ا��3 2! ا�� @&�م 2! |ه�P�ن �3س�، 

..........................  

  . ا��ام ��1367در س�ل .....  8&�و 

  

� �1م� �1د و Gزاد �B�م  C#�1F� A2! زود �2�2 .  

� 18اهC دا3:��) را �B�م �"C و �B�م وK> 2! �13#% و ��@�p2 !Bدازم� Gزاد ��م #Kو .
 A1�% ه"1ز  �&�X�3ا A�ه !  WKس ه�#� A�C2 ه&>؟�#�ب ه� و واژ) 3�

 �3�2�K �'اران-ا�bدا   

............................  

 ��دا3 !W�X8– او از ز�3ان A�ه !�) – ا���دی! ��31B&#�� – ��ی�) اA از �8Gی% 3� �"Wاس 
  . ا��ام ��1365

  

% $6ح زود �� ��ن و H �QK#ح XK! اي از ا �6ز س��Hاز را آ�دن ـ C�3G در س��ي ا�:"او �13>
 G 1365ذر �) 5ـ ." روزه� ـ ��E د���ي اس>

ا�% ه� E"� |زم اس> و � ه��� . ا ��B�H !#6ن وا�K <�JKم اول 'd�d> �2% 12دن اس>"
�:�� �6XD C�X&� !2 �B#' ،��P"�3 �R1@ <d�d' !2 �3&> و ا�� �H�1ر در . آl"�Bه

B3 %#ي دوس> دا��2! در� ���63 �dl" دي �) 7 –" .� ���31د1رد ��2�ن 12دن، آ! ا�� 
1365  

Gز��:��ي �B#�ي در ��� دار�� آ! �dH1> در 3G�� �2ون �� �B#� از $�H� ز�3) 12دن "
� �B�H ز���3 ز�6�س> و . اس> و 2"��2ا�% B�K !2> @�ن 18اه� 12د ��3G�) اس> آ! Gد

     1365 دي �) 7ـ !" �Eا



<W� % !2 !W�X8 : !ي '5روي ا�% س���E �3�1���آ� آ% �� �2اي �Hز�3 ��� از رdH�ي  
C�#س�W2 8#! 2! ��2ون�63�آ� آ�دم. @�ر) �"� �� '��را س# �H�l�� . %��J�و � ه"1ز �J�ري 

Cآ�د. ��3د) 12د� ��H روز �Q3 �� !W�X8 .  

C#W� �8شG: د داد�� � !2 �2�2 C�&�1"2 !<W� 2! ه1ا ���� و � ��ر ! 18د�!: از �18�J� %ا�
�ا�#�Cرا C�#�13 و ز� mر���هB�ن روز W�X8! را �2اي ا��ام . ��ش آBX! او�% را '� آ�د�C و 

�3� ��Kار �� �� �W3 د��� Gن را 2! ��2ون �W2س#� آ! ه"1ز �B3 داC3 . �2د�3 و س�! دس> 
�� !E ري�د��ن �G <�13س�.  

...............................  

�س1 !  �R�"�2 7�X8– (1د�  . ا��ام ��1367   ���ی1ر س�ل– '�ب 

  

� از وا2&#��نFی �ت 2�K��=1اه"� از روA ا@&�د رdH�یC از ز�3ان : در  %ای% دژB�8�ن از 
!3 Cی�1رت دی, ��2ون �2Q3G 1ن درE داد C3=1اه Aر�� %�"E !2 %�   .�� ا3&�ن 3=1اهC 12ده��� 

...................................  

 ��  . 2! ���دت رس��١٨/٢/٦١در ��ریXB"!aBX� " m!  در '- '�ب �H1�ن _ داوود �3ر

  

�) اس>G !�یF�ی� و �1روA 18اهC : "در و$�#"�G دوران��� �8Gی% C318 (�lK 2� ای% 
 ���"@ ...........��"F3 !ی�� %2! هB! ���ی"� �2ه�� و در K1{ س1�1ار�J2 . A از ���دت 

�"W��B! �"�� و ��) Gه"�% �2 س� �E �"W� �"E %�2�اری� �! هB! �2ا3"� % یu س�2�ز 12د)  
  ".ام

...............................  

  . ا��ام ��G 1360ذر س�ل 8 – س�ز�ن P�ه�ی% –داری1ش سX�:1ر 



  

  : در داد��)

� ای% ��B> رو 2! 18دم زد) 12دم، � C#ا��% از روز�K !� Aم در ای% را) ��Bه %1l3ر �! 
� . اما�#d�د دارم ���و '&�%JK1� رو ���H �318ن، X� ،�318ن �ا� '&�% رو �1 ���2 8�ر@
��اب ���� �� 1� !� .  

� % !� z�2 !Eرا �2م18ام را) اون �ه .�"1 ا��ام ���رب W&� ا��م  ،%"� ،%"�
z�2 !E !<س���م ��� او3��، ���دت را) .  

.............................  

  . ا��ام ��1367 س�ل –P�ه�ی%  –داری1ش '"�W! �1ر 

  

  

A�$�3 !2 ب�l8 :  

�� ای%  ��! 12دم#"��� 12د � %��ه"�؟,  1� !2 �E <=2 �2 �  و 

...............................  

 A1ر رودس�� %�&' C�'ر�� –ر�ن را) ��  . ا��ام ��2G 1367�ن س�ل – س�ز

  

 راس#� �2ا�E A&>؟ 2! 3��م هB�ن ه�B:! ا3&�ن 2�ی� در ای% ا�3ی:! 2��� �! و@1دش 2!
 A�ه ����2> ��ا> 2�ی� ای% ارزش را دا�#! 2��� �! �1 س=# ،<W� �� ��ی� X� !� 1رD

� ه&#� �! اس1lرۀ d�و> 12د&� �&Bه A2> ��د�U 1��ی�1E ،Aن p2 را A�#:�2 . �یG



� ���A و 2B3 uB� �X� A�ه Aر�ا��H از ،A1� �� 2� س=#� ه�P3G A� رو�2و #Kد او و�ی !
� ��د؟  �� �! 31�E! ای&#�د�#Hا �B3  

 uE1� !Eاو را ه� � �8 A�@ ��1ا3� و 2�ی� 2#1ا3 � 1� %� و ��1! اA … 2! ا�#d�د "� ��
A���2 را �ره�از �».  

"...��، ای% �! 2#1ا3� در ای% ��ایط س=> �a2 uB! ه� 2����2 O:�1 2�ی� س� … 
�، و � 8 !2��D درد :#��B�ن و زی�ا 2� ��P. 18اه�م �Q3 �QK�> �3ارم"�� و �2رگ �� از  !2

� Gس�ن X�8 ی��و 2 C�3اری Aی�ار�و � <�d#اس �@ Aر) ا�E ،C�2ی � !� �8 !2��D ر�3 �dس
Cن �2س��A1K 2�ش 1Eن . هBۀ Gن ��Eه�ی� را �! س� راهB�ن ه&#"� را �2داریC و 2! ��ر 18د

� ��1 ز��3 A�ه Aر�ا��H دت و�ی �2 !:�Bو ه �X� (ا�B1ن هE ،C�"�  … <ر اس�=#H12دن ا
 …�� �  . �2ان OH1 18اه

 A�ه !�1ا3� 2! ��� �62 و در 3� � !� �XF� > را) �1ه� و �2ادرت را 2! ه� �رس �P3G در
�2ایB�ن 2"1یس و � را A�J2 … !2 �#:�2 از $�B�B> ه�، $W� و ز��3�، �:a2 !2 O! ه� و 

  .»Gی"�) ا��وار �%

! ه�A ر'�C '&�% �1ر رودس�A 2! 18اه�ش از ��ن �3  

............................ 

��X اس�ا C�'ن ا���ی> : ر�  . ا��ام ��1367 ��2&#�ن س�ل –س�ز

  

�31�E C! : ��سm  ر'�C ا�% 12د  را 3��د�3 و» Q�'6! �� ا��ام  »  در d�72 و67Aدر س�ل 
% �2اA. ز��3� ��دن اس> �dE !3ر ز�3) ��3نC#&د) ه�G ��E !Bه . 

…………………...  

 �S؟؟؟؟-ر   

  

C"� !6'�Q C3�� 18اه"� �! ��X! س�ز�C3 و Gر %� دا3�؛ از  . % �"J�A ز��3 !Bه
J"� 12د)،  �2 C���3س�اس� ز !� C31! 1�2ی�E ل�ن 12د)، '��دم  �6�رز) �2اA رو�% 2=#

  .م31�E! 2! دروغ 1�2یC �! 2! ای% �دم �8�3> ��د) ا

..............................  



 �H�"��3) –روز2!  A�P2 !�3 – ��#&�31B� !دی���   ا

  

��ود �� �2Gا) GزادA را �2��2 1X@ ن�آ�Bع 218&> و س�7 آ�Sاو . �� و �G�هJآ��1 و س ��"�
�� P3G� آ! 2#1اC3 در ا�% را) آ��1 18اهC آ�د. �=1اه� % .�@ � (�"�G و � ز��ا ه�ف ز��3

  . ا�% �3&> و �B3#1ا�3 2���

C��B�p2 را) را A��#3ا �� C3وارم آ! 2#1ا��� 2� ��ت و اH#=�ر ��1Bد) ا�3. ا A�dHر !Bآ! ه �. راه
  .س�خ ���وز ��ن. را) س�خ ز��3� آ�دن

..............................  

 Aن ��از�دی��13 u�Hرا !  ��ام �� اG 1360ذر س�ل 8 – س�ز�ن را) ��ر�� –و$�> 3�

 
  

% دوس#:�ن دارم !� ��B�م �&�3 <�8  

�dH1> دارم AرزوG �B� ��Bه Aس>، �2ا�B� �2 %از �B� 18اه� . ای% �8Gی% $�6> 
� �"�� 16Kل �"�� �! �گ �2اA هB! اس>Jی�ی�، و س�p2 ا��گ  �D�8 �X&�2! . دارم �! 2� 

�ا دوس> دارد !� �� رس�C3، 2! ه� �&�B� u� س�م  u�. 
� رومد8#�ان 18ب 18اه�اC3،  .��ر و �در و 18اه�ان C218، $�ای#�ن را �"��م و را'> از د�3� 

�ی�ی�p3 را ��"3 Vو ه� ��"� ��گ . ��ی� و ��z ز��3 �2 �). �3ارد(ز��3� 2� 3"� ه�V ر@��3
C12دی !� ��2�ارم، @� 8��D) ه� و روزه�ی �@ �&� A�2ا ��% A��E در ای% د�3� �3ارم  .�گ 

<&�3 Aا !Xj& Vه� .  

���p2 Cاز ه �B� ��گ % 2��G Yن ��3دد �! ز��3 !� C18اه ��% 2�ر �"E Aن �2ا��. از
� ه�ی� �2�را��3R�6زی �D�8 !2 18ب �X�8 را ��گ % Cb �2ر�� �2ای#�ن . ز��3 C3دا �

  . و � 2�ی&#� 16Kل ��د. 18اه� 12د

3� �! 8 !2�z س�pدی�، س"�� س�د) و ��ا اP3�م �ا ز }��:� Cاس� ���Wی�:� V�2ون ه�
� �"��، ای% را ��� 18د �2�وری� �! ه� �س روزA 18اه� . ده�� �FH %� �! داری� 2! JK1

�د . C#&د ه���3 � %�در .) * ………………………………………( �س 2="�ی� و ��د 2����، 
Bن از ه�1ام و دوس#Kم ا�B�� ه� و Rو دا �1هB� ! و �8 ، !B� ،�2رگ � ��H�'ن �8ا�� ��

C"� . ر�د���8ی% یG %ای ،C12س ���ن را از دور  ��Bه ، ¡H�'در و 18اه�ان ��ی� �8ا���ر و 
� �B� اس>�Bه A�2ا %.  



% دو2�ر) ز�3) 3=1اهC ��، �س 2! را'#� 16Kل �"�� Aی! و زار�� �ر) .  ای% را �2ا��3 2�دو2
C12س �� �B� را، هB! و هBۀ �B� را �B�8ا . ه¡H�'. 

�1سط دژB�8�ن CXK 18رد) -* !  ای% B&K> از و$�> 3�

..............................  

  . ا��ام ��1367 در س�ل – P�ه�ی% –زه�ا ��2ن ی�ر 

  

 …»}Kی� وا�2 ��سP�دی! و 3���2% 12د $ !2��W!و  (�"� !b�6 �2ما .�d�B� ت�@�" !E .
!2 !31�E�ای% را ��B�Hم �! �� B�ن ��ریm از ز�ن Gدم و . ��3�3ه&#�، ا3&�3�� و 18د��ن 

!JlK را �3�BX&3�'1ا �� 2! ا�وز '#� ا�� ا�[�A �2ن ��! در JlK! �""�، '��ت را �� ز
�ایB�ن 2!B3 ��3G "� از��2> 2�U دی% . ����8�3ا � !� <H�� �"18اه �3� از �FX2! ز��3� را ز

Cو���W2 ��3G !2 ن را�&BX�3�ن در ��1! و �"�ر ای% و XK` 18د !ٌBر ه�وای� <d�و � و ای% ر
�  . 2���@��ن 

�2ایC از �8او�3 2=1ا) �! 2! % ی�d% و 2�ورA ده� �! ه�V 18اس> 18دم را 2! 18اس> او 
C"��3�2ی«.  

� اس>X$ا %#  .�E !ld3% ه� از 

..............................  

  . ا��ام �� ده! �Q>– س�ز�ن P�ه�ی% –زه�ا 

  

� و ا�CF را ��z ��د و �W> ی�دت 2��� 2�ی� "F2 !ی�� A�3ار O' <W� داد و C3�F�� و G 1X@ او
د�B% 63�ی���یۀ � را  !ای% را �Hا1ش F3% . هA�"=2 !:�B و �3�ازa2 A! ه� س��> 2��"� 

<H�62"� و ر  

   C:E در C:E ه�1|–ه"��! '�ج '&% 

.............................  

 �31U��b ! 1د) –س�� ا�  . ا��ام ��1367  ���ی1ر س�ل - '�ب 



  

  :در ��2اد��)

�ن ��K Aار ���م �! روز�K �� ��دم  روزA ای% اH#=�ر C6�Q3 ��دد و در '�یB3 ور�2 (�� Vه�
  .�2رگ �:1ر�ن 8&�و روز�K !2ار ��H#! 12د

.............................  

 A�2�$ %�Bس�– �R��2 – 28ل  �8د�د ا��ام ��1362اد س�2G دل�در ز�3ان � .  

  

<W� 2! او %�B12د، س� !#Hت او 2! ز�3ان ر�K� Aر �2ا��8ی% 2G A�2ا �#Kو: "  A�Sدر، 2! ر�
� 2�شSرا �  ." ا �

� ه&#�؟: " و س! 2�ر س1jال ��دSن داد" را�F��درش س�ش را 2! 3:�3! رS�ی> .  

 
� دی�� 2! دار �9�دل 2G�د ���از، ه�Bا) 2�  در ز�3ان 1362 �8داد 28س��B% در روز R��2 زن 

   س�ل دا�>24او در ه"��م ���دت، . Gوی=#! ��

}6":`� �"� !XP  

.............................  

 A��  . ا��ام ��1363 ���ی1ر�) س�ل – ا���دی! ��31B&#�� –س1س% ا

  



 %% �W#"� آ�B آ1��) �2� ا��ا> �B3 آ"�C و �  !2 �3�G ز���س %��#�E1آ C#&�3 �S�'
C"�2 ن�3G �2.  

..............................  

 %�Bس� ) ����ا3 ��رس !BD�H (– (1د�  . ا��ام ���H 1368وردی% س�ل 8 – '�ب 

  

�C3�B2 (�3ز %��سB� !� C� را F2:"� و ».  

  :�س از �8Gی% �K�ت 2� ��رش

�ن � ر. ای% @"�ی#F�ران ر'B�ن را �:#"���K�3د�� !F� !F�  .........ا� او ده�ن 2�ز �F3د! ا 

 ����ا3�(31B3! ��ر دس# ��رس !BD�H (%در ز�3ان او�  

  



........................  

�) س�ل 29 – '�ب �1د) –سG ��Jذر�3 ������2�ران ��1367  .  

  

�"WX� !B �F  : �8Gی% 

�درم 1�2 دوس#�  2!.  ای&#�د) ام�2اى % ���! �3"�� و س��) ���1p3 زی�ا 2� ��دن ا�Hا�#! 
  . 2! ��ر ���م 1�2 دوس#� دارم و 2! و@1د اH#=�ر ¥ آ"C. دارم

C"� (�"FHرا س�ا �B� !� م �3اد) ام�P3ر ا�� !� C ���18 را دوس> دارم و !Bه % . !2
  . 18اه�ان و �2ادرا��R1�2 C3 �! دوس#:�ن دارم

��R1�2 CX� �&� !2 دوس#� دارم و �=1اه�H CزG !2 , �3ر�C. ��د3��ی#�ن را ا�Hا�#! �3��اری�
���2 ��Jس .  

��3"� ه�B:! دوس#� دارم و �� �8Gی%  ��! '��ت در C6XK ه&# 1�2 �#�� !2 ...  

........................  

  . ا��ام ��1360 س�ل – س�ز�ن P�ه�ی% –س��B% ه��2 

  

�ادر @1اC2 زد ز�� 8"�) و �� <W� E !"� دd�K! س�آ> 2�ش ��3G �� �6م�% 3G�� را از رو  ! �ا
�=1اC3! آ1ر 18ا�3) ا�3، % 3G�� را از رو ��6م Cز ه�2 ،���� آ�72 2=1رم، E! ه�ار �$ !E..  

    ا��C '�ج '��ر�2-A�A ا3&�ن 12دن 

........................  

�   در ز�3ان اوی% ا��ام ��1389 اردی6�:> 19: ���ی% �CX ه1 


	�ی� ����  



 

 !X�� س! س�ل ز��3� ز@�Gور �:> "J18د ��) اس>، ی �دوران ز�3اC�3 وارد س! س� �
ه�A ز�3ان اوی%، �! دو س�ل از Gن دوران ز�3ان را �2���XF �2ون و��7 و �2ون و@1د دا�#% 

�"6 �BF'را�3م�� را در دس> سp��K �2  . !2 (ار 2�زدا�> �=X� A�روزه C�W�XF�در �ت �2
 �"2 A��ز@1ی�دوران 2 Cن هG از �J2 از دوران .  ��وع �� 209س� �2دم و �J2209 ت را� !�d2 

�را�3م� �1B� �"2 ده"�. در �B3 mس�� CW�XF� %��J� A�2ا %�Fر  A��#در . 2! در18اس
  .3! ا��ام را �2ایC $�در ��د3�3��ی> 'CF 3���د|

% 2�A��E !E <2 '6س �:��) ام، ی� 2�ی� ا��ام �1م؟ Gی� @1اب 8 !2��D ��د 12دC3 اس>؟ 
C1ی� ���و�> �:��) ام: �س  <B'ز C3ام و 2! د �7 ��د 12د (�G ��3د 2! د�� %.  

�K�2 !l2ار ��د) ام و 2� ز2�C3 ��دA اس>، �! از �DیO ز2�C3 2� 8�13اد) و دوس#�ن و �G"�ی�C3 را
7 ���31�ن اس>� C3�2ن �2رگ ��) ام و زG . و C3ن را 2=1اG و C"� <6�$ C3�2ز �ز �3ارم 2�ا@ �ا

C&ن 18دم 2"1ی�ز2 �ده"� 2 �B3 (ز�ا@ Cی> ه�و در 3� C"F2 7�Q��.  

C1ی� �� �1ی"� �2� و ��د 12د3> را اF3�ر �%، �س  % !2 :�F318دم را ا C"� %�"E ر ��د) ا��
  .ام

�#�م، KG�A 2�ز@1 �S�K ب�"@ ! C#&31ا� �B3 �� ��دی� '# �در Gن ز�ن �! % را 2�ز@1ی
 C3�#را از دوس �� دو س�ل ا��8 در ز�3ان ز3�ن ز2�ن H�رسD در %2! ز2�ن �B� $�C"� <6 و 

C#81، ا� �B� 2� ز2�ن 18د 2�ز@1ی�C ��دی� و �BF! ام ��دی� و 'CF را �2ایC $�در Gدی��� .
�1اC#&3 از  �B3 %�رد و � � !E CHا�Dم در ا��B�H �B3 <درس %ای% در '� � 12د) �! 

C"� ع�H18د د.  

% 2! ��ر ��H#! ای�، ��12س �6��یC ��)، درد و ر�P3�A روزا3! ام  !�X� �2 !� ��P"F! ه�ی
�""� � A�pرا س Aروز %در دوران 2�S! ه�ی� �! . در اP"F� �U! ه�ی� �! ��) 12دم 2� 

� از روزه� درده�P"F� . A! 2! س�م وارد ��)، 2��G Yس�` دی��� در س�م ��) اس>]J2
� Gور�3  . ��ی� ه1Pم 

�رد، س������ از � � !E CHا�Dدر ا C3دا �B3 1د، �! دی��� �س�درده�ی�d3G Cر ��ی� 
 �"� � Aام ��وع 2! �318ی� �� �1م و در 3��ی> از ��ت درد، �2"و C� �J2 18د �2=1د 

� �1م� ��دم و ه��1�ر �2 �J�6D < �' !2 C�.  

 !2 C1د و ه"1ز ه� ��:�ی�  CRاس> �! دا C3�B:E �% �JS �2"�ی A�2ا �3�G ه�ی! دی��
� وارد ز�3ان ��م 1ه�یC یu دس> س��) 12د، . در18اس#C �2اu"�� A ��سm داد) 3:�)#Kو

Wه� س�ه� روز � ،C3را�� �  .�� ��ن 2=:� از 3G�� ه&#C'�ل �! س1�% س�ل را 

�"�� ای% ��ر را 2� % و 8�13اد) ام �F3د) ای�، FX2! ای% �P"F! ه� را  !3 �B� !� C3دا �
�3"� زی"`  �3�&� �2 !XB@ ز�3ان ��د و از�H م�B� !�X��2)ن�� �@ ( z�3و رو)(رزاد�W$ ( و… ..

�دران ��د ه� روز در ا#3��ر دی�ن �H. 2! ��ر �2د) ای� C:E CRران اس>، دا�2 uن ا��ز�3ا3:
� و':> �"��ن �68 ا��ام "WX�� در ��� اس>، 2� ه� ز�3 K�W���3ا3"� از ای"E !F! ا

  .�Hز�3ا3:�ن را دار�3



�ا �2اA 2�ز@1ی� 2! 2"� ) 2/5/2010( اس> 89 اردی6�:> 12ا�وز  ���� 209و دو2�ر) �J2 از 
�ت 2� اس�س:�ن���از % 18اس#"�، �! 2� 3G�� .  را ��Fار ��د�3ز�3ان اوی% �2د�3 و دو2�ر) ا

�� 'CF ا��اF� C&#! �1د C"� Aر�FBه . �#Kدارد، و �"J !E Aر�FBای% ه C3دا �B3 %
در 3G !P�#3�� از % 18اس#"� �� a3G! را . % A��E �2:#� از W� !� !a3G#! ام �2اW� A#% �3ارم

� �1ی"� ��Fار �"C و % �F3 %�"Eدم !� .  

� 18اس#�G Cزادت �"�C، ا� 1Eن 8�13اد) ات 2� � هFB�ر�F3 AدW� : !2 �3>2�ز@1 � ��رس�ل 
��:� �P"ای . A��H2! ه� ��18د 2�ز@1 ا�#�اف ��د �! % dHط ��و��3� ه&#C در دس> 3G�� و 

  .18د �3س"� �ا �3�) 18اه"� دا�>، ی� در P�#3! ا��ام 18اهC ��، ا� GزادA ه���

�! 8�CX� C3 ه1 � در ��ی�ن 3�! اش �J2 از ا[� و درج ��ریm، 2� ��دA |زم 2! ذ�� اس> (
��% �13#! ا�3 |”%#H !� س! ر “serkefitn<&وزی��� A�"J !2 !� ، (  

  ���13/2/89ی% �CX ه1 � ـ 

! اA دی���3:  

١٣٦٧% در اردی6�:> " �Q=� س�و  6 ���1ران 3�1ران ��JادA از � در ���ان �1سط 
"#7d ��مدس#���  (�pس �d !2 �B�d#&�� ورود و ��� از ه� �31! س1ال و . ��م و  !2

  .@1ا2�، ��وع u#� !2 زدن % ��د�3

��3م٢٥% در 1BPع  (�pت ٢٢.  روز در س��ا 2! س� �2دم و �B�م Gن b ب�Q#ن را در ا�G روز 
� و رو'� ��مB&@ A�ه !P"F� 7 ا13اعB�# .�2 % دس6#"� 2! �=> 2�ز@1ه� �د 12د�3 و 

:> و  �� 2! س� و $1رت و ا�[�C3�2 A و �� . 2&#! ��) 12دم ،72�� ،�K�2 1م��2 �2 ��3G
�3��21� � Cی�ه��.  

C"� <6�$ و CB�W2 را ��1اH C#&3�رس �B3 �3� �! س1ال . % '#� در Gن ز�ن 2! را'#�ز
�� از  �"#H�� � u#� د�ا 2! 2���3، 2�ز  �� رC#Hه�A ��ن 2� @1اب $�اA اذان . ه1ش 

� داد�3 �� 1K !2ل  <$�H ن�ز�:> ��ن 2��� ز %� رH#"� و 2! � �2اB3 A�ز G � !�
2� ه�1�، Gب یm و  ،u#� (ر�دو2 ،�"#:� �3� �! 2�ز � ...18د��ن �FHه�یC را C"F2 و ز

� ��ا �Qم، 2! واسl! س�م و �X"� ه�یb ب�Q#ا� !3� �! دی��3 % �2اA ادا�! از ز
� �Hس#�د�3، 2! زور F� �QK&#% ا�#Q�C2 را دا�#"�� 2! درون �J) ام "�2 .  

 � Aد�و درد زی A2! �318ی� �P"� �:��م �! � ��دم و �X"� ه� را ��2ون  <d�و %
� ده���3) و Gزارم  �K�2 ن�"E Cل ه�از دو س �J2 |�' نG �Uو ا ��.  

� CBF� !2 زدH�2 !� �3�X$! دE�ر �318ی�A یu روز در ه"��م 2�ز@1ی�، E"�ن  �� BF�
�"�� 2�ز@1ی� 12د �! او را دی�م. ��ی�A ��م ،�G Cbن 2! س�ا�ز@1ی�از 2 �Fروز ی uدر . ی

C#2"� دا� C:E }K1ا� از % ��س��. س�ی� l2ر �2 A�3:"��، . او س1ال ه �� @1ا2#Kو
� اA 2! $1ر�C زد و اسX�! اA از رو�B� A 18د 2�ز ��Xس�<W� ا�> و�2! : "د و �2 س�م �

� �"C @1اب �2) 1�  . س1ال ه�ی� �! از 

 �B3 �K�H !3 �ی ���وری&#�، �62% د�#8 �1 '�ف 3�2 ،��1 �[1 ��اz ه&# C3دا � !� %
� �18�� �C �! یu �[1 ��اz در دس#�B3�ن اس�� اس> �"�."   

 !2 �� �! د�#� �2اA در�ن زC8 ه�یC و رس�����JHاز د �Fدر ی %�ا@J! ��د) 12د،  C#�JSو
د�#� از 2�ز@1 18اس> �! �ا B�2 !2�رس#�ن "#7d . در اu#� �U ه� در �� C 18اب و ��2ارA 12دم

� �1د؟" :2�ز@1 ��س��. �""�B3 !P �J �P"در ای ��" �Eا 2�ی� B�2 !2�رس#�ن J� P! �1د، 
<W� �#د�:  



" �� Aن �2ا�رس#�B�2 در % ،C1ی� �B3 !P �J A76 �2اX2 7�� �"C �! د�#8)  Aر�ن �
�"F2 ن �2د�3" ��وع 2! '�ف زدن�رس#�B�2 !2 �"6#2"� و دس C:E �2 ا�د�#� . �HداG Aن روز 

��ریO ��د�3 % !2 � 1pG �3 و�18ا2 <=� Aا رو�% �1ی� از 18د 2� 18د ��) 12دم و 2! . 
3G !� �� دادم و @1اب ه�ی mس�س���3، ��� �� 18اس#"� را هB�31�3! ه� a3G! را �!  ��

�"#H�� � CX�H ن�از ای% @�ی Cه �3�G دادم و � ��3G !2 �"#18اس � !� .  

 <=� Aم �! ه"1ز رو��B�H و C#&ه �P� %�م از 3G�� ��س��م �! G 2! 18دم �#Kو
"#7d ��د�3 C 1Xا 2! س�  .B�2�رس#�C3 و �J2 از Gن دو2�ر) 

163 �H�� �ز@1ه�2 Aر �2ا�ا�3 �� 18اس#"� % �2:#� رC:F2 �3و � س��� . د و B8ز A�� �2
� Gورد�3 mی C�2ای �J2 د و�� �� ورم �� Cی�ه�� ��� دا�#"�  !�3 . A6ح $�ا$ ���` ه� 

� ��م �! �J2ه�  �6Q� �از �"��ن ای% $�اه %� و G �@�� و داد و 3� ! و ��ی! 
ی� س��> ه� . % ر�3 ه�A زی�د��B�HC:F2 Aم ای% $�ا 6Sط اس> و 8 !2�G �Dن اس> �! 

 �� ��FE و �` �ا 2! س1Xل 2�ز در ا��ق 2�ز@1ی� dHط G (�lK (�lKب س�د روA س�م 
  .��دا�3�3

� ��م �� 3:&#! 12دم و 2�ز@1ی �"$ Aن 2&#! رو�B:E �2 روز uرش را . ی�ز@1 س���2
1ش ��د و ی� یu روز �d3Gر ��ه�یC را 2� ��W ه�A اش�8 C#دس Aرو Cی�8% ه�ر داد �! 3�:H 

 Vدا�> و �2ون ه� ��B�م روز �ا در ا��ق 2�ز@1ی� س��� �3!  !F"ای �د ی�#H) �� و ا�س�
� ��د�3� 3:&#"� و @�ول '7 F3G !$�8! ه� a3G! �! از . س1ا �، dHط 2�ز@1ی�ن 

� را اP3�م داد�3G �  .دس#:�ن �2

#H�� C�BQ� C#:ز��ن 2�رس#�B�2 ن �! ازG از �J2 !2 ا� !� �"٢٠٩ �""� 7d#"و � 2! د �7 . 
�1اC#&3 را) �2وم، 2"�  �B3 �#' !F"ام و ای �B&@ <�JS3:� و ٢٠٩و %2! ��ی�ش  �S�'

�ا دم در  ،<�JSن و�Bه �م 2�B�"#7d  ٢٠٩یu روز  Aا 2! 2��ار��3�) دا�#"� �� س�اP3�م 
  .��د�3

� ��دمB3 zوت �` و روز را در�W�� داC3. دی��، B3 ��� اوی% ��3م 1B� Aروز در 2��ار �"E 
 !2 �J2 2�#� �� و �B� Cی��B8ز ��٢٠٩ز�bG �P3G در �ه �"#7d ��م و 2�ز@1ی.  A�ز@1ه�2

�u�"F ه� و روش ه�A 8�ص 18د را دا�#"� و 1K !2ل 18د��ن 2� س��س> س�د و ��م ٢٠٩ ��3 
�"#Hر �� و �ا ��> H:�ر و . ��� G � %:8 �� داد ا2#�ا 2�ز@1ی�P"F! و ���ی� �Kار 

� �""� و  %313� �2اA اش �C �3&> و ه� ��رA 2=1اه� 2� �K Vه� !� <W� ��J2 ... و 
� ��د �! دس> از ای% ��ره� �2دارد� �� و از او 18اه� ��2�ن وارد  A1@ز�2 . % !2

D�2 ر) ای% دور�د و دو2�� �� ��د و �J2 س1ا|ت را ��Fار �J�رف  Aر�س���� �  .7 ��وع 

� �! در ��� �! '� C 18ب 163د ی� ٢٠٩در#Kو ،C#دا� � 12دم، 1Q8 !2ص اوای7 �! 2�ز@1ی
� ��د�3 Oری�� % !2 �"F&� ��د، dHط در دا78 س1Xل  Aام �318ی� ��7 روز . �2"

� ��د�3. 18اب 12دمB3 7d#" A2! 2��ار �د�3 ی�� �B3 رج�1ل 8Xا از س�...  

 
،�  ٢٨/١٠/١٣٨٨ 2"� 3&1ان اوی%، ���ی% �CX ه1 

 
 mری��� �"� روز 76K از ا��ام١٣٨٩ اردی6�:> 3١٣�! دوم 2! "J�13#! ��) اس> ی .  

............................  

 A���3��@ ه�خ�1د) –�����2�ران ��1362 اسW"� س�ل 7 – '�ب  .  



  

او �% �d�S��¥ آ! از �1 . رم¥ دا3¥ آ! �dEر دوس#> دا.درود 2¥ ����ن �2 �1 2�د. ��و�%  ����م
 C ر آ! د�d3G C#&3ا 62=� آ! 3#1ا� ��¥ �J2 از ��C ازدواج �"�دارم ا�"&> آ! 

C"� !@1� 1��=1اس>  2!  . �R�ش در را) ره��¥ دا3¥ آ! آ�ر س=#¥ دا�#C و Gن 
  .  ز'F#B:�ن 12د) اس>

C#&دار 12دم و ه�H�8 2! ا�% را) وG !2 �� .W3 !3 �2 اآ"1ن %� د��� ��د و 8"�ان و Gواز18ان  2! 
C#&6�18=> ه %  . �Dف ���دت  �1 �2ان �! 

, �J2 از �گ %.... از 163دن % 3�را'> 63�ش 2! �1رC:E A د�B"�ن ��د  و �18��ل 2�ش 
  . را) GزادA ا3&�3�� را , �H !2ز�3اC3 1�2 را) �ا ��� ����3

� دوس#> دارم �1 و ��1ان را 2X�8 ن دارمروز2! ��ی�م�� �Q3 (�3از�ل 18دت '�س �2ن . �'
 C#&ه �"BK�� 1�����م 2� �B�م و@1د �2اى �دم آ�ر آ% ز��ا از ا�% راه&> ... آ! �dEر 2! 

  ... آ! ا3&�ن ارزش ���ا ¥ آ"�

%  در را) . �ا 62=�. �&� 2�ز��1ش �H CX��18$> 3:� زی�د 2� ه2 C���C, آ�1ان ����م
3� وا| ��ر ��Fد�� . م و 2! ���دت ��سGCرR���3 <K��  ی��1 و �2ادرت 2�را) �ا ��� ��� و 

  .را �! روی#�ن ��ا�#C دا�#! 2����

............................  

 �E !3�� ی���) س�ل 16 –  س�ز�ن را) ��ر�� –���)  Aران ��1360 د�2��� .  

  

�#W�2 ��8�� !2 C�=1اه� ا��ا C د ��"�� یu روز یu س��> 1Eن a2! ه� . ا�lSاب �3ارم #'
  .را دوس> دارم و از 12دن در �"�ر��ن  �ت ��6م

...........................  

 
 A�B'ه�) س�� ا�D– ر���ن را) ��   ا��ام ��1262 اردی6�:> س�ل 6 – س�ز



  

! :و$�> 3�

 .8�13ادۀ ��ی� و دوس> دا�#"� ام، 2� س�م ��م و 2� �3�ر �:O و ���H !Kاوان
� ام، از $XK C�B` و 2� �B�م و@1دم دوس##�ن دارم و ه�B:! و در ه� ��ر ��ی� و �در ��ا
� را �2رگ  ���d:�! B� �FH !2� 12دم و ه�B:! در 3��م 12د �! 2� ��E 7B! ر�3 ه� و � 

  .��دی�

 ��ر ��ی�م ه�V وK> دس> ه�B:! س81#! و ��ول زد) ات و �در ��ی�م ه�V وK> ر�3 ��ی�) 
� �"Cو B3 1ش% و 13رA ز��3� ���ی% و �� A�BU را 2� , ��ی�ان %. E��ۀ 8&#! ات را �Hا

Cوع ��د) 12دی�� C�3اد. ه �..... ا� اH&1س �! س��H <�13$> �2:#� 2� هC  12دن را 2! 
&Xj! 18�2رد �"�� !2 �R�6�F� $�6 و �2.   

� �1ی� .� اذی> X�8 7 اس> وF: �B� A�2ا C3دا �ا� درس> اس> �! ز��3� . ا #6! 
� Gی� �! دی�� ��� �R�ه <�JK1 �� ���ی% و دوس> دا�#"� اس>، اX�8 … 

� دوس#:�ن دارم و X�8 !� ��R1�2 ��3G !2 ��3 و�ا �2س��B�م 18اه�ان و �2ادر ��ی�م س�م  !2
 �� و دوس> دا�#"� 13رA هC س�م �… ��R1�2 �! در �B�م  ���ت ز��3ا 2! 8�13ادۀ ��ا

 A�]م ا��B� A�2ا `XK C�B$ دارم و از !K�� ن�� !Bد 2! ه�زی �X�8 ��R1�2 ��3G !2 ��3 و��2س
 V"� و ه���2 �8�13اد) ��ن GرزوA س�>، سJ�دت و 18ش 2=#� دارم و ه�B:! 2! ی�د 
% و 13ر2 A� ��H O:اوا3� �! 2! هC دا�#�C، ه��FH !2 !:�B�ن  !� �""F3 1شو�H <Kا

C12دی .  

� �"C و ا�3:� �"C و 'dXۀ ازدوا@C را ��dیC 8�13ادۀ ��ی�م #�م را ��dیC 8�13ادۀ �1ه�م 
��"� A18ب �3! دار �3�G ی� 12د�3. دوس> دارم از�� �X�8 � A1ن �2اE.  

�7 و دوس#�ن و �G"�ی�ن س�م �ا �2س���3 و ا��وارم در ای% �H 13اد) و�8 A�]م ا��B� !2 
: �B� �B� A7 اس>، ��ایط �! �2اF … !��! ) �J26/2/62 از ��� س! �"6! ( در ای%  �

� 13ی&C، 13رA ��ی� دو �` ��� از ��ن � رH>، و � ی�دش  �B� Aرا �2ا !ای% و$�> 3�
 � !:�Bو ه ��"F3 1ش� را �Hا <Kو Vه� Cه �B� !� وارم��ه�V و�H <KاC�1 3:� و ا

 �� �B� . ه�B:! در �"�ر��ن ه&#�Cرا در �"�ر 18د ا'&�س �"��، هB�ن 1Dر �! �Bه Aرو
� 12سC و �2اA هBۀ �B� GرزوA سJ�دت و 18ش 2=#� دارم .را 

 2� �O: و ���H !Kاوان D�ه�) و 2! ی�د 13رA ��ی�م

  ا[�ء 6/2/62

............................................... 

  ١٣�١ ���ی1ر س�ل �١ ��ریm ا��ام – '�ب �H1�ن –ا$�� ��1Xان 

  .��� از ���2�ران و$�> ��د) 12د �! ای% ��J را 2! �درش �2ه"�



  

�در 2! �1 س�1"�"" 

�در از روF3 !2% 3"� �! ���م 

 ه� E"� �! در �"P! د�B% اس��م

 ه� E"� �! اH#�د) ز��P3 ��ی�م

�در 2! �1 س�1"� �! �دا��B2 !3م 

C3م ��ا�� �"F� �33#1ا %Bد� 

�د) G (�� ا�"1ن !� �"E ه�C3�@ 

C3G �2 س� %�در 2! �1 س�1"� �!  

C3�B3 A�� س ازW3 uدر را) ��ف ی 

 % %� از 2�S! ��ق �� Gزرد) 

  ���ه% %،�bق اس> 2! 318�2! دل

%�در 2! �1 س�1"� �! 2��� س=%  

% %Dو و OX8 CE�� وی� 12د�@ 

.............................................  

'�#H ن�ا'& !1X!–��ن �8Gی% 3��   

    در س""�ج ا��ام ��١٣٨٨ 2G�ن ٢٠

  



�  وا�&�% �J�ع HG#�ب �6��3�ه

  س> �! 18اه�ن در AC3G %#�13 راه�ده"�)3:�ن

  ه�یCه� زی� �Kم�8 �2گ�8

��: �1ی�#Hو ا�H ���2�ار   

<H�ی �  .�3G�) را) GزادA را 2�ز 18اه

��ی% ز�ن، در �"�ر ��ی% H[� و $B�B�3!ام، '#� ا�"1ن �! �3Gا در �Kی`ه��� از �گ 3��اس��)
��. �"18Cی� 'س ��3Gا س> دی�ی"! 2! ای% �"�س�E ،Cا�! �G"�ی�12یC و 2�زش 

%���وان"3! 2� �گ �! 2� د|ی7 �گ س� $�6> دارم، ا�"1ن �! . X> و س�ز " �د��دی&
!B@�� AزادG و O' `XD !2 و !#H�1د)یB3 اش�از ��6K> و س�اP3�م �1ان 2��� اG ،�3ی� 

�"دا�>؟ " A1از س !� Aن"ا�3G "(�� 1مF�اA 2! سA1 ایC در XD` ی�H#% روز3!2! �گ 
O' از Aر�ن 2�#� و ���@ uش 12د)ی��  ا�3؟A 18د وا�KایG ،Cی� 3G�ن ��3 2! ��د)�:� در 

Cن ه��2ر��� ورد ز2 !� �P3G ،ز ��دم�bG را ���"�C3 ادر ��� ���3:�) ز��3 !� �س>، P3G�ی
��Bن ��"C 12د) اس> ��� 3�روا را 1lKر ذه%. #�JSرا و و �]�J6� !� ��:� Cام �2ان س1ی

 Aد�H ن�"E % O' در �B#12د، س C#س A�1ی� !� Cی�B3 ق و@1د در���Bو از ا� CB�W2
!�1BP% E"�ن  O' و در �اA ا3&�3�، ������E Aای� س#C و رG }Hن 2! ه�اران �FHم ا&3�3

6� را �1Pر و س��1ب ��د) 12د�3 ه�6 ��، ا� و اسW� �3G !�ن E"�ن H[� را &�ود و 'OراXD
��ود) Aو ورا C#H��3 �� دی�� ���E1م�! در دا78 راه"�3� دی�� و �F !2 �J"Q� A�ه :

"!��B:�� %1X! ��م� A"(�� وم��ام % را ، س1داA ی�H#% 18ی� و ه1ی#� �! از Gن 
دور ��ن از 18اس#��) �1د�� ه�G �"Eزارده"�) و س=> 12د ا� ه��a�) . �س1 �:��23ان

�:3 Cه�از زاد� %  .2��Y اld3�ع 

��Pی� دی�ار و 2�زی�2� 8��Dات روا3! �QK !2 ��A 8�3!ه�از ��ه %�#&=3 A ��:#C، ا
�mX ��د�3، دس#���م ��د�3 و C&WK !2 ا�3ا3G "�"#8�ن"ی6F�ر  CهB�ن bG�ز و 2� از . دی�ار را 2! ��

 ��B�Hم �! هB�ن س��13> ��اژدیu و "Bb�A !! z دس#����""���C3دوس#�3!��ی�ای� ا3&�ن
س�زA، داد��) �P"F!،��و�3): ه�Bاه�ن و ره�وان ای% را) ��ره�و 2! ا#3��ر 3:&#! اس>

� 3���د|3! و س��س�، و در 3��ی> �گ�� �BF' ،1ذW3 <��  ......س�س�pد) و ��ی�ا 

�2�ار�3��� 1�2یCی� 18د : mری�� و �س از E"� ٨٧/r/�٢٩س از دس#���A در ��� ����ران 2! 
A ا��D�ت Gن ���، در '� �F! دس#6"� و 1lK A�"6B:Eر '��> س��> �B�ن 12دن در ادار)

� �H�JB"1ع 1B3د) 12د، �HدA �! 18د را J�ون دادس#�ن  Cد ��وع 2! و دی�ن را �2ای��
�� Aس� uح ی�D��ت واه� 1B3د س� 2���|زم 2! ذ�� اس> �! ه��31! (ر2ط و 1XB از ا

B"1ع اس> �dXl� ��b از ��ط دادس�ا و داد��) K O6D�13ن l��). 2�ز��س� K[�ی� در 
��` او �% دور 2�ز@1ی��2ی%��  . ام ���X 18رده�A ��ی�)

� را A ا��D�ت اس#�ن ��دس#�ن در ��� س""�ج "#dهB�ن �` 2! ادار)JK7 ��م و س1ر وا
�1B3 !2�Pد�3 �P3G :(د |�B#'ا !� �16lع و �#1ه�ی�3 �� ���� 2� دس#:1ی 1Xل از س�س �ه

� ��:�ن 2� Gب و �������K�<��ه�A از Gن �J2 !2 �` و روز دا|ن ��ی�"� و ا��ق! �
!P"F� و u#� �"��E �2 �� ��ی�نD A�K>2�ز@1یX&X&��ه! ��6ی7 3���ی� و س! �Hس�، 2! 

� 18ی� و در س1دا3 A��:� �"E A���E و . ��X�� < �" A�d�2�ز@1ی�ن �#�م در @�> ار
�2�� ��P` و �bی` �������دا8#"� �! 18د 2�#� از ه� �س ارزش، در ای% س! �) �D !2ح ا

2! ��ب 12دن 3G�� ایB�ن دا�#"�.  



�Xروش� ��B�&X��3! ���>رG Cbز1دن  ����XB� و در �در ه !� ������ 1B3د) 12دم، ا
3��م 12د �! . 2&��ر در ا6U�ت Gن ��3���1 !�X� ��X6�� �[1ی> در �1X! و ��6U1ارد ا ��"�

�ت راA داد��) �2وA اس>،���� �6J! 2�#�ی% �1ا) در ی��3! 12دن اA اول داد��) ا�d3ب اس�
 !2 CF' د١٠س""�ج ���س�8#�ر ادارA و س��س� . اد س�ل '6س �1ام 2� ���J6 2! ز�3ان را

 �QK ه��31! �! 2! �B3 �Fدر ای% ی �������Bای� 12د) اس> ا <HG ر�Eد !:�Bای�ان ه
����Bزدای� از ا� K[� را دا�#"�.  

��ز�� ا8#��ر و $�'�> ��Pی�3�� در ا'F�م #��B% س��س� را در 2�|��ی% سlح  !2– �#' 
�–ا��ام  C���ا�3، 2� ا�#�اض دادس#�ن �Pی�3�� اس#�ن س�pد) از دی1ان �� � ��H#! و 2! 

� 18د ای�ان، X8�1! و داS1��ران CF' !2 �2وA و در 3��ی> �PJ` و �8�2ف 1Kا%�3 ��
!6J� CF' ن�ن ��دس#�اس# �� . س�ل ز�3ان را 2! ا��ام ��6ی1B3 7دE A١٠��رم داد��) ��Pی�3
�د) �2 ��ی! A٢w٨� C��� A�W�� �P�ز K  !2�13ن Gی�% دادرس ���"�� در $1ر ���Pی�3

� A�2و CF' ی��:����2 �#B� 13ن�K ر در�dP�زات  7Kدر) از '�ا�$ CF' !� �"��2 . �2
��ر2!  �"Jم وارد) ـ ی���� 2� �8ا(18�W�� O6Dاس> دادس#�ن ا"Bدر ای% –) د� CF' 7Kا�' 

!X$�H ل 18د�ل اس> '�س u1رد ی Aای% ١٠ �را 2 ��J6�d�ی&! �"�� ��  س�ل �1ام 2�  7Kا�'
� و س��س� 12دن 'CF ا��ام �62ی�K1d'��b ،�313�K��b !2 ��.  

�Pدًا از ز�3ان ���A س""�ج 2!  ،CF' 7�6ی�1��) ��� از � ��� !� �3�B3 !#W��3 !#6 ا
 !2 �R16! وی�ی'�Q uی �D �� !#18اس %2�زدا�#��) ادار) ا��D�ت "#7d و در P3G� از 

Kد) ا���3 � �Bورما�G ن�ر 18ی� �2 ز2�FHدر رد ا ���B@ ت و�BX� ار و� .�X� A�ره�:H Cbر
��ی�، % '�16K !2 �Sل 18اس#! 3�:�وع 3G�ن 3:�م و 3G�� ��3 $�ا'#ً� �CBF' �"#W را 2! 
� زود 2! ��� 18ی� وH� ��دن و س�س�pد�� داد��) را 2! X�8 !� ،1دB3 �"�6ی7 18اه�ا��ام 

� و K ��b[�ی#�"� ا6U�ت 1B3دن�ا@{ ا .�  !اA ���2د؟�1ا3G �2 �3�ن �8د)�س Gی� ا3&�ن 

�2 ��1S1� س�1"�18رد) �! هB! @�، در ه� ز�ن و در 6K�ل ه� �Hد و S�K �3) و��Dف 
!aاز دری �ًH�$ !#Hا ر�d�K !2 %�� ای% س�زS�K %�1d' Aق و K�13ن 2! @��ن 2"��د، �! ا

��1ا�3 اد�� B3�ی� �! س�1"� را 3���3) اس>؟ 2! ز�F: (�"2 C&#! و 2 �K�2 دل�ف و ��D
�B3 Cدس> ه uن ی�اد ا�3:#�J� !2 ���]K %�"E�"رس. C#&7 س�� !� �ه�A ه"��

�2 A1@ز�2 uر) ی�ای�ان 2! ا� ��، دس#1ر K[�یK1d' از ه� �31! س1اد Aر�دا�3 و �
��16س 1B3دن و �گ ا�Hاد را ا@�ا  ،!B����B3�ی�، 2G�زدا�>، �1ان �2 یu ی� E"� ی� 

� �8د)S�KA�� 3! از�8 ،AرG ؟<H�� (�8د ��J6���> س#C و  !:�Bن ه�اس# uی A�� <&2
  ......وی�ان اس>

�X� ل�' A18اس>، و�W�� (�""در��ن $�دادس# �در دا78 ز�3ان 2 C��K�رCb ای"F! در �8Gی% 
!313� 12دن ا@�اCF' A در ه"���K��b !2ن دا��ا�"1ن اذ� A �QK ر�2 %�>، ا� �2اA دو

3��W#! ���اس> �! ای"� %�"a�H:�رA ��دن �2 ا@�اCF' A 2! ه� 3�1 . ا@�اCF' A را دار�3
!P�#3 ،%FB� و س��س� 8�رج از ]K A (1K��R! اس>#�"��7H ا A�ره�:H A .  

�"�� از زاوی! 7H��� و ا�bاض و �3�ت س��س� 18ی� 2! 1S1ا�Hاد �[1 ای% K1d' ��H A ع
� �:�وع 18ی� �گ و ز��3� یu ز�3ا3� س��س��b اه�اف Aن ورا�3G A�3��3، �2ا

 !31�aه�"!Xj&"72�K Aا O' �"Jاد 2:� ی�Bه O' %� ا�� او ��Dح و �1Qر �3&>، '#
� 18د را اس"�د @��3� و �2%. '��ت 2���X8ت دا�� ��:3G ،�F�ن '#� 1Kا�3% و ا �اXXB ا

�  .ر�3ا�3���3 ه�V و �2�1د) 

�8G %=س ��ف &Xj!: ا' `@1 %اA 2! 3�م &Xj! ا�� B� !2�ن زورورزان و '��B�ن، �گ 
7D�2 ل��8 �� �2 . ��دس#�ن 18اه� �� 2�ی� �W> زهBه� %�دن % و 3! ه�اران 1Eن  !3

��� �3Gا �XJ!ای% درد 2G �&2 !E ن 3=1اه� 12د و�ه� �گ "�B�ن 2�. ور�� 18اه� 1B3ددر
�� دی��ا��ر�� اس> 2! '��".  



  ا'&�ن H#�'��ن

  ز�3ان ���A س""�ج

 ١٧ ـ ٨ ـ ١٣٨٨

..........................................................  

(��� س=> X�8 �B&@ !P"F� از ���P"F� 7B! رو' ��#Kو �]J2 . ر��اون @� ا��ق ا#3
!���� ای% �! �2�ن و �1 رو �2اA ا��ام �62ن. #" �"�� �ه� 2�ر �! �&� 2! سB> ا��ق . 

� Gد ,%�R�� (ی��� Aس=> �3&>, او �. د > ه� �X�8  , ر د ��) و�Eد ���ا� �س از 
�� � �� در . ا�lSاب و':#"��"� �FH و �:3 Aز�راه� ای"! �! ا$� وارد ای% 2 ��"�

� G. ا�W3ادA ه&#� و 3! ا��ق ا#3��ر �گ� و و��3! از ��ت ه1ل و ه�اس از �� در R
�� �و � ه"1ز س� در �3�وردم �! . % ای"1Pر از اون @� @�ن س� C �2ر �2دم. �&B�X:1ن 

  �Eا ا��ام 3:�م؟

   2 ��R1��bا��ن

pdf.roshani_pari/zendan/books/com.u5.leftlibrary://http  
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  . ا��ام ��B�2 1360% س�ل 19 – س�ز�ن را) ��ر�� –�"�ی> ا¾ سlX��3اد) 

  

 
�1 �:سlX�ن زاد) 3�م ��ر: �"�ی> 3�م 8�13اد��: 3�م mری�� C1328: ا�2اه� 

��ی� �گ % . س�م 2! ��ر، �در، 18اه�ان و �2ادران ��ی� و �B�م �&�3� �! دوس#:�ن دارم
��Bه Aگ �2ا� �� �"�� �2اA 18د 16d2|��3 �! اوج ز��3Jس ��1Qر 2���، و  72�K ��b 

"�ا3! دا�#! 2��C و ز��3� را 2! . اس> <Hا�� ���ر و �در ��ی�، % دوس> دا�#C ز��3
C#ی� دوس> دا��ه �R�6زی �D�8 . ��R�6زی �D�8 !2 Cگ را ه�ز��3� واJKً� زی6�س>، 

C#Hی��  .  ��اH> ز��3� �"��18اه�ان ��ی� ��z و 2�. �

 �2 ��¿��U 18اه� ��ا�>، و  �X�8 �B� در رو'�ۀ %�گ  !� C3دا ��دران ��ی� ای% را 
% ��3 ��دان و 8"�ان 2! س�اغ . �2رگ ��دن �2ادران و 18اه�اC3، رو'�ۀ 18د را ز�3) �3! داری�

��R��2 دان و 8"�ان�� ،��R��2 % �6K روم، ا�� 18اس#�� س� ��گ  . %A��E در ای% د�3� 
��ن را از دور  u� u��2�ارم، @� 8��D) ه�ی� �! 2� هC دا�#�C، هB! را،  �B� A�3ارم �! �2ا

C12س �� �! دارم 2! �"1ان ه�ی! �2ای� �3! دار. &F� %�8یG ی�ی% را �2رگ �% وG ،%��� .
� �1د ��د !E �� ��) 2��C، و ��dار ا'&�س� uی� ی��.  

��ر و �دران و �B�م ا1Kام، .  �2رگ �% و �2ان �! ی���ر را 2�ی� �2رگ �"� 3�ه�� ��ی� ی���ر را
 ��B� u� را ��3 �2ا�8G Aی% 2�ر  u�� 12سC، ی�ران ��ی� �B� u� را �2ا�8G Aی% 2�ر  u�



�18� را �2اB� A� Gرزو  A�و روزه !#W� u�6ی� �B� Aب را �2ا�d3د ا�� �و س C12س
�3�ارد2��� �! �گ % در رو'�ۀ.دارم �W" ��U¿� �B�  . ا8#�ان Aو �2ا �BU �� A�روزه ��2! ا

C�":K. 
  

  .ز��3� را 2�ور �"��

  .و �گ را 2�ور �"��

O:� 12رزی� O:� دی�� uو 2! ی  

O:� 
O:� 

�3�  .2��� �O:� ! @�وی� ��3 و @�وی� 18اه� 

 
  �"�ی> سlX�ن زاد)

   �J2 از ���4س��> 
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  . در ز�3ان ��6ی� ���2�ران ��1361 �8داد �b  A���- 23م @7�X آ�"!

 

ه� 2��اد . س�ل bG 13�ز ��) و 2�ر دی�� J�6D> د�> و $��ا را ز��3� 13ی% 2=:��) اس>"
7� Aر�2� C�&3�ده� و $��ا را از 18اب �` ��2ار ه�A و':� داِ% آ1ه&#�ن را 13ازش 

�  .آ"�

�% دی�� در ��ن �B� 3=1اهC . �وارم �B� ��3 ز��3� ��د و 8"�ا3� دا�#! 2���� ا �"Eه�
7� �l� آ! در C#&ه %jBl ���ه�ن آ! 12د، ا�� C�&3 ن، در�آ1ه&# �ه�A و':

��2گه�A س=#� و ��ش و ده�، در  ��!ه�W"2 A:! را 1Eن ��&1ان د8#�آ�ن 13ازش 
3� ز�3) 8�. 1اهC �� و در XK` و دل ی� ی� �B�ه� ز�3) 18اهC 12دهaB"�% در  ���ت ��د

C#دوس> دا� �X�8 را �% ز��3.  

� �2� ��اH> و س=#� . �6XD آ! % K�در 2! ��داG <8ن 163دم  ��% اداۀ Gن �2�A ��ا3
ز��3� آ�دم، در د2&#�ن و د��2س#�ن و دا3:��) از ����دان B#�ز 12دم و ز��3� آ�دن 

�او از 8�13اد)." 3! را دوس> دا�#Cا3&�3� و ��اB#H"�ا18اه� آ! هB&�ش را ��ی� اش 
�  .18اه� آ! در �گ او زارA �3"��2ار�3 و از �درش 

! و و$�>�3� :�2داش را 2� �A�J از '�H¡ 2! ��ی�ن 



� �1یC و از �W#ۀ 18د د :�دمH�ش 

  2"�ۀ �:Cd و از ه� دو @��ن Gزادم

............................... 

���2�ران ��1362 هC#W اسW"� س�ل – '�ب �1د) –�8Gی% دH����H !زاد @��د  .  

  

 )Cب 12دی�d3م ای% ا�"B� زان�س�2 ��! 2! ا�� P3�ت �دم از �dH و اس#�6اد در ا�d3ب , 
C1ی� � !B���  .���> ��دیC و ا�وز 2! ه�B% @�م 

C#Hا � �B� �� 2! ی�د 3�را'##Kام �! , و (�"2��G Yن �:1م  و � ا�� �=1اه�� ��
 ���1p3 (�س س��وری� و  6�2! ا�2و �3 C8 C��2 <'را....  

..........................  

Aس��ی �=H وز��H - ر���ن را) ��  . ا��ام ��1360 اسW"� س�ل 19 –  س�ز

  

  :�8Gی% �"��) ه�

� ا3&�ن ه� د »R�ره Aرز) �2ا�6� دار�dE ،�3ر ای% ��31B&> ه�ی� را �! از B3 �2 <س
� دارم  .«!دوس> 

.............................  

 Aد�2G ��H %�&��b– %ه�ی�P  . در ��ج ا��ام ��1367  در س�ل - 

  



  

  

��� در ا�W3ادA 12د��) و '&�2� . او را �2اA ا��ام 2! س1Xل � Gورد�3. '&�% Gری:� در
�. X2"� ��) 12د �FH�� ���2دا3"�18اه"� او را 2! ��2د 1B� �" . دا�H C�#W� 2! او

��""� <   .یA�FH u 2�ی� �2اA ری:C"F2 C«: 8"�ی� و �W>. 18اه"� ا��ا

ه� س�2! س�ش a2!. »ا�� ا��ام �1م 2� ای% ری� �G A1ن د�3� E! @1ا2� �2هC؟
�� �318G 163د)« : ��ا�#"�"� <2�U ��� 2=1اه� �  . »�3�2ت C"�@ �JKی

�'&�% 2� ا$�ار �  . ای% ��ر را ��دیC. ��� ری:� را 18C�3�2اس> 2� 3�8% از 

C�3�2 را �X�6ا�> س��3 .� <W����2 !#س7�6 دا� �1س 7�  .18اه� 

� �K�H! '&�% را دی� از ��ت �PJ` و �6Q��H <�3ی�د �:�� و او را�2د#Kن و�$�ی�6ح 3$.  

..........................  

 �  . ا��ام ��B�2 1361% 5 –�31&#��  ا���دی! ��H–Bی�6ز  &�3

  

% bG�ز  ��mX ز��3 (�D�8 (�8|�2  ،�6ز��H (13اد�8 A�]از ا� �F� ن��6ز  از ز2��H �2 ��8% د��ارG
�� . � �&2 ���� �� 8�13اد) در ��3ا3� و د 1ا�&�B� !:�Bاو ه A���#از دس �J2 !#6 ا

C�6ز در ز�3ان 12د . �2د���H !� C�3 ل و�&F� ت�  . �` و روز �3ا�#�Cدر 

�� ا�"�3G !Fوز �mX از �Dف ��B#! او�% 2! ��ر �6��Hز �WX% ��د�3 �! �2اA د��ار �Hز�3��ن 2! ز�3ان 
��"� !J@ا�� 12د�3 و �J2 از . او�% B �س A����ر و �در �6��Hز 76K از دس#����6��H Aز Gد

� 18د را از دس> داد�3#   .دس#����H Aز�3 د 6"���ن �1ان و س�

C��2 ��3G �2 16ر ��مP %� ��دم dHط . در 'Q� <d�d�A دس> �3G� 2���3G .Cوز  �FH %
��Jاد ز��دA از  C�#Hدر ز�3ان او�% ر <:� �#Kو �2! ��ر و �در �6��Hز ا@�ز) �K�ت داد�3 و 

>. 8�13اد) ه� �! �12ط 2! ��و) �6��Hز 12د '[1ر دا�#"��Kدر ز�3ان ا <:� !� ��� �J2 از 
  .دا�#�C در ز�3ان را 2�ز ��د�3

�ن % @A���1X ��د�3 �! % 2� ا$�ار ز��د �3G !2� B�H��3م �! ��ر و �در �6��Hز K�در G از 
C��2 ��3G �2 ���2 %% �! 2� رو�1ش و روس�A رH#! 12دم . �3&#"� رو� A�A 18د 2��&#"� و 

�F:� از ز3�ن ��س�ار E�در F� �2 C32#1ا ��% داد و �ا 16Pر ��د �! E�در 2&�م �2�ارم  !2 
C��2 �6ز��H در�� �2د�3. ��ر و K�Dرا 2! ا � ،�3�2  �زن ��س�ار ��وع 2! . �2اA 2�زرس

3�2� ام ��د �! واJK� ��م Gور 12د  �  . 2�زرس

� �1د C��"E ل ه"1ز�س %��"E از �J2 %� ��س�ار دا�> از ��ر �6��Hز . #Kو ��#W�
7 دس> دا�>G ن�ت در @���&� <W� ب 2! او�l8 د�� � �3�2 . <W� �6ز در @1اب��H ر��



7 دس> دا�#! 2���G ن�1ا�3 در @��� � !31�E <س�B� را .  او �! در ز�3ان � !$�8
س1ار ا�121س ��د�3 ا 2 !#6� B:E�ن 2&#!، ا�121س ��E 7خ و E uXH"� دور �:> و 2�|�8) 

A�ه !X� A1X@�3د) ��د�را �� � �3�B#8�س  .  

� ز��د � را وارد س� % �2ر�� ��د�3 �! رو�2وA در ورودA،  س% E"��% ��س�ار 2� 2� ا'#�ا
�% از @1ا3�ن ر��� و از @�ن ���#! 3:&#! 12د22�3روA س% . س� % �Kار دا�>  . Aرو�2و

�� و دادس#�ن 3:&#! 12د�3 و از S�K 1ان"J2 �� 3G�ن |@1ردA و ���31�% 2�ز18اس> F
  . ��د�3

� دا3G C3�� ز�3ا3� س��س� 12د�3 �� B3 % !� �@A1X س% روA ز�% 2��3از) $� �W3 ز�3ا3
� 3:&#! 12د�3 1BJ�ا�#! 12د�3 �! 8�13اد) ه�G Aن . � �.  �W3 12د22�3�! س� % $"� 

% اH#�د 2� ا��ر) دس> 2! % B�H�E !� �3�در از س�م  !2 �B:E �#K�6ز و��H !� �2دارم
%F3 (ر�د زد ا����H س�اران�از � �F� .�3ع ��د�H�3 و از 18د د�G �W3 �"E (�8|�2 . C#8 ��

  . @X&! را ا��م ��د�3

�  از 18دش Â�3 �6ز��H ا�E 1ال ��دم �سj3:&#! 12د س %� �! �"�ر دس> B3�8 از %
1�%  12د @1اب داد �6��Hز. دH�ع �"�F�� از F� در� !� C3�8 نG از % از 18دش دH�ع ��د 

� �W#! 12د�J2 �3 از س��> دوازد) و �2  C�3���R. $6ح ا�"P� 12دم !2 !� ��در P�#3! . در $1ر
C163د� �� ��د dHط �` در �68 او  را د���C و � . س��#� �! �6��Hز از 18دش دH�ع 

  . $�ا�� را �=� �F3د) 12د�3

% . اس#"� �! �2اA د��ار �Hز�3ا3:�ن روA س% �2���J2�" |@1ردA و ���3� از ��ر و �دره� 18
�2�ارد %��1ا�3 �B�م �� ���� را روA ز �B3 �6ز��H !� 1@! ��م# �روA ا#:�3�21=2 . �3

<Hر �اول �l2ف ��رش رH> و دس#� را دور ��دن او 'dX! زد و او را 12س�� �l2 �J2ف . را) 
<Hدرش ر� .  

W� ل ���! 12د�درش �! در '� !2 ���2 Cه Aو روز ��G � ��3�2 Aن روز�ش ا3&���3ان 63 <
�1 �3&>. �2ود %#Hر <Kو |�' <W� درش در @1اب�� و �ا 7�2 �� د و 2! . G %�D !2 �J2ف 

  .  از د��� �3د�F�ن ��س و @1 ��د. % �W> ��ر�ن �B�م اس> و � را �2ودA ا��ام 18اه"� ��د

��س�اران 2� ��H�د و':��3! 18د 2! � �68 . ر) او را 12س���u 2�ر د��� �D !2ف ��رش رH> دو2�
C�"� z���م 18اس#C �2اA 2�ر دوم �l2ف �6��Hز . داد�3 �! س% را G %س %�R�� !2 % �#Kو

% ���21 و  <:� !2 �"W�� از ��س�اران 2� K"�اق F� ��2وم و �2ا��8G A% 2�ر او را 162سC و 
  .  ! �3Gوز �1م 2! ����ن رس���8$. ا@�ز) �3اد �l2ف ����م �2وم

7 در 5در روز  G را در �7 در دا78 .  �` ���2�ران ��دB�2 9�3% ����ان G A��X�"@ `XK و در
�اد) اA  دH% ��د�3�7 . اG زار�2  !E1� دم�7 رC�#H و ��س�ن ��س�ن از G !2 � !X$�H�2

Cرا ��س��� %H7 د���Jاد ز��دA ��س�ار �! از @". Gدرس  �P3G �3س���� � Cه �3�G A�ز) ه�
  . 12د�3

3G�� �! از �گ 3G�ن هC واهB! .  2�ره� 8�13اد) ه� س"� �6K �2ا�H Aز�3ا3:�ن درس> ��د�3
�"#&F� �� رH�2 C�#H�E !X$"� ��س�ار 2� . دا�#"� س"��� را  ��3G رت�ز� Aه� 213> �2ا

�3�� �  .اسX�2 !�A| س� � ه��1ا 

.......................... 

 ��3�B� زاد�H– CXJ   در ز�3ان �1ه�د�> ا��ام ��1389 اردی19 <:�6:  



 

   Cd:� ،ار 12د اراد) ام را�K !� ��ه��س> �! در ز�3اC3 ، ز�3ا3�p#2 C6XK ار��2 ،Aاژ) ا A�KG
�"F:2 Cرا دره C3ن 12د�1ن . را و ا3&E د�F� C، "�2) اA س� �2ا) "ز�3ا3� �! 2�ی� Gرام و را

mری�� Aا�"X2 !2 �دی1اره�ی� �! �Kار 12د H�X$! اA .�ه��س> A�"2 ز�3ا3� ه&#C 2� دی1اره�ی
% و �دC �! دوس#:�ن دارم،  %�2 ���2  

% ه� روز از دریa! سC 1X 2! دور  ��� ا�2ی>، ا ���2 Aا !X$�H C"�% و �1د��ن س�ز %�2
� ��دم و 3G�� ��3 درده�A 18د را در دس#�� ��C#H و 18د را در ��ن 3G�� و�3G 7�� ا'&�س 

�� از ���#! ایP�د 1B3د O�B� A�31�� ���ی��3 و ز�3ان %�2  �% ز�3ا3.  

� ز�3ان "J�HG A#�ب و 13ر را از % ���2د، ا� در ز�3ان % رو��Rن W"2:! را در Fری���Kار 12د 
C#&:3 (ر��� و س1Fت 3 !2Fری��زش Gن را در ذه"�K !2 Cار 12د ز�3ان W�1م ز�ن و ار.

�! ه� در ��2ون از ز�3ان ز��3� ��د) ام و18د را دو2�ر) 2! د�3� �  �2 % ��1� �p&2د ، ا�Hا
13 ��3"� ز�3ا�3�ن ��� از 18د ����dه�، �1ه�"�� و Gزاره� را .Gورد) ام �2اA ا3#=�ب راه ��3 %و 

�2 �W3 %�8یG ی��� ���C از 3&7 ر�3 �:����3� �! ذر) ذر)، 2� هB! و@1د 2! @�ن �8ی�م 
� ز�3ان را 2! �1ق دی�ار س�� در د :�ن ز�3) �3! دا�#! 12د�3Fری��.  

 �"#H�2 ن را�ب ��ا #:�"D ام و !#Hن ر�ا�#"� 2! @"� �8ای:�"� ���رC2 18ا�3�3،  Aروز �ا
C��6� CF' Aر ا@�ا���B! ده"� و از Gن روز 3�18اس#! در ا#3�8 C���32! ز ��� س����ه. � ا

 C3�2 A�]ام ا� !#H�� C�BQ� C3��1"B2! ه O:� �2 �3���2 %ا�وز �! �Kار اس> ز��3� را از 
�#1ا3G !2 �3�� ز��3� 62=:� ه�ی! �"C و C6XK را 2� هO:� !B و  %�گ  !� �را B�2 !2�را3

Cی�B3 !ه�ی �� P� !� �"F�B3� 2��� �2 س�'7 ��رون ی� . ��A �! در Gن اس> 2! �1د�K�H
� دا"! س�6ن ی� در '���! �1ی� ��ق و ی� �1د�� �! 1XDع 18ر��� را از زا��س 2! 3��ر) 

�� از % Gرزوه�A �1د��� را  �b�ی !� �p#2 �� و �d�2ارم در س�"! �1د�b�ی `XK طdH ،�"�:3
 !2 ��` ه� 2� �) و س#�ر) در ��ن �2�ارد و 3G�� را 1Eن ��ه�A ���2د �� در �2ر�&� 

1� A�ه�! �` روی� ���2 �د�� اش �8�C6XK ،�"F3 <3 در س�"! �&� �d�2 !� �p#2ار �1د��3
1ز ���3د) س� ! ��� % را در C6XK ز�3) G �3دا �س� ��س"! �2 2� �% 3��د) ا�3 و ی�د '�

و 18د را 'G OXوی� " �FE1#�ی% GرزویC هC در ای% ز��3� G�2ورد) �B3:1د: "�3��ارد �! �13>
  .��د

 C6XK اری���2 !E �#ر�3 �1س �6> �"� ی�$ ��2 <&�3 C� E! ز2�3 �p#2 �در س�"! �&
3� دو2�ر) در ���D (ن ��"! 2&#! ��رش ، ��ار�دس# A�2ز �� ���2 Aر���� zط �1دdH ���2

  .�2ا�2 3��2ا�2ی�� را در C6XK ز�3) �3��ارد

�� �Hدای� E !3"�ان دورCXJ روس#�ی� �uE1 �1د و ه �p#2 �� روز $6ح C6XK در س�"! �1د�
a2! ه� 2�  A�"=6 زی6� 2! ��:1ازش �2�ی"� و او را ��یu هB! ��دA ه� و 2�زی��A 18د B"2�ی"� 
 ، !P"F� ، ز�3ان A�واژ) ه �3�G A��3را �3ا3"� و در د ���ی� Gن ز�ن �1د��ن �dH CJD و��س"�

J"� �3ا�#! 2��� A�2�2ا�و 3 C#.س�ن ��"�از ای% @� Aدر ��1! ا C6XK اری��ور��ن dH �p#2ط �2
1ا�2 �6���� XK` ا&3�3 !� <&�3��W#! ه�A 2&��رA از �دم وس�ز�"� را 2! ه�Bا) 

��ری=:�ن س�اس� ر�3 وا�3و) ودرد 12د) اس> !� �  .دارد از �د



�� $6���ه� از �1Xی� 2� ز2�ن �دری�H Cی�د �2ارم �p#2 ��2�اری� C6XK در س�"! �1د�": !% د) 
� R! م د�3�ی�! وB62 A! 2�ی��=�1! E1وف 2! رم 12 �:> س� �� ��J"وی&#"J : �

� �1م و ���م �:O 2! ا3&�3�� را 2! ه@ !B�A ای% ز�% ��"�ور �62مB�&3 C18اه.   

�31W� ران�B�2 �"2��3�B� زاد�H -<ز�3ان �1ه�د�.  

......  

�� را 3:�ن  �6�1H C��ز�3ا3� ده� �! �Hزاد �B���3 2! ه�Bا) E"�ی% ای% �Fس، �1Qی� 
 .س��س� دی�� در ز�3ان اوی% �:7�F داد) 12د

�Hزاد �B���3، 3:&#! از سB> راس>، د�#� '&�م ��HوزA �! در Gن ز�ن در ز�3ان 2! س� 
� .�2د و Gرش ا��ی� در �"�ر �Hزاد �B���3 ه&#"�

CهCن، ه�ری��' �X� سF� %�8یG 1ی�Q� در یِ� �Hزاد �B���3 اس> �! او ����3وE(�3"�% ای% 
 mری�� . اردی6�:> �) س�ل ���#! 2! ه�Bا) �Hزاد �B���3 ا��ام ��١٩هB�ن 

GواA «ی� 2! 3�م �Hزاد �B���3 در ز�3ان اوی%، 2! ه�Bا) E"� ز�3ا3� س��س� دی��، 3:�ی!
�» اوی% �:#"  .��د �! ای% �Fس در Gن 3:�ی! "#:� ��) 12درا 

  

.......................................  

  . در ز�3ان اوی% ا��ام ��1367  ���ی1ر س�ل - '�ب �1د) –�Hزاد داد�� 

  

  



  

��3) اس> �K�2 !� وا�&�% از ز�3ان !� از دو 3�:=2:  

� و �1ر � س�زیC و G !2ن ��� س�زیC و �Gن را زی6� ای% 18د � ه&#�C �! ز��3� را 
C�:=2 ��ن,  !#W�� A��3�@ و �و �1ر دل ه � و 18ا) ��) �3�ز 1Eن �"�) اA 18ا) 2� ��

�:�انG ه��م در!  

  .ا��وارم % ه1D Cر2 A��C �! 2#1ا��3 ه�B:! 2� س�A�"X2 از % ی�د �"��

.......................................  

  ده! �Q> ا��ام ��....  �Hی�) 

  

¥ C واز ����م د��¥C �! از �"B3 �FH¥. زد�C و ¥ از هC @�ا ه&#�18Cاس> �! '�ف 
�"�� ه&#C �2اى ه�B% دوس> دارم �2ا�> C&�1"2. وC#�JS �68 دا�#! 2��¥ ¥X�8 . %ا�

¥ ¥&� !2 (��3G دا�> و C) 18اه��3 �""� C3¥ �! �2اى ا��ام $�ا��! را �� ز�3 !� Cده
  . ه�E"� از ا�"F! ا��اF3 C""� و':> دارم. 2! �1 �2س��3

 %�J2 از Gن، �P"F! .  س��> ا��D�ت �3ادم�2٢٤اى وK#¥ دس#��� ��م �ا X�8¥ زد�3 و 
¥ C 7 12د، دB�� 72�K ��b¥�دم و ¥ FB% 163د18اس>  . C> ه��س C�3 ا�� �2اى

¥ C���"�¥�ا�#"� 18دم را �C#:� .¥B3 18د�:¥ در دس#�س ���ا !Xدم ا�� وس���
¥�1اC#&3 رگ دس#C را �d3Gر 1P2م �! �B�م 18ن C3�2 @�رى �1د .  

�3�ا�#"� و �ام 2! �B�م C3�2 ��ق زد�3 C���"���B . و ¥  !� ��3G د���H �2 !� اى ��ق�$
¥ س��> d�و> �FH �J2٢٤ از . ��دام ¥�� د�1ا3!��د�3 =1Xط ¥و H�BD! را $�ا 

¥ |�' C3�#دوس !Bامدا3"� �! دس#��� ��)��دم �! ه .¥ %�1اG C3درس¥ را �! �س 
¥�¥ ز�� �P"F! 2� 18دم ¥ .�2هC و را'> �1م18اه"� �@"���م �! C�1�2 �� �2اى 

C�1�3 .¥ �FH د؟�� C18اه !E <K13G �""� 3! ���ا�را در 8 C#دم �! ا�� دوس��  

  دوس#�C3 در 1ردم �FH !Eى 18اه"� ��د؟ 

ن % 2! 18دم �8�3> ��دم، 1E. و ¥ 3#1اC#&3 د��� �P"F! را ��C"� 7B و Gدرس را دادم
¥B3C"� رى�� %�"E C#ز@�1¥ �2د�3. 18اس�ق 2��. وG ¥#Kدرس را دادم �ا از ا��ق �P"F! 2! ا

 CFا� C#&33#1ا %ه"1ز در Gن ا��ق 12دم �! دوس#C را �2اى 2�ز@�1¥ 2! هB�ن ا��ق Gورد�3 و 



¥ا'&�س ��Bb"¥ و 2�2=#¥ ¥. را �3! دارم �"X2 $�اى �دم 2��¥ C د ،C#&��� <18اس
¥  . دادم2��G <&درس را ¥ام و ��B�H¥B3م �! ا�#6�) ��د) .�دم

¥B3 درس� راG % !F"ا� ��. دهCدوس#C @��¥ �3ا�> �! �2ود و در 8�3! ��3) 12د، 2! ا
�د) % |�'¥ C�د) اس>، ��ش ا��ا C3. ��د�3ام، درو �12د �! 2 Cدر 3=1اه�K ه���

C"� ¥��3ز ��1 را د��م و '� u��� �2 C روز �1ى راه�وى. Gرا z�#: !#�B� .  دم�� �FH
�1 �8�3> ��د) اس> هB�1l3ر �! % 2! دوس#C �8�3> ��دم !2 Cه �W3 u� . (�� !P"F� 1�

¥�> را �3اد) 2��¥12دى و Gرزو ���Dدم �! ا��. ¥داBF' !� C3> ا��ام اس>، ا��وارم 
�����ش �2ه"� !� .  

�م �ا 2G �"2 %2! ا� !� ¥#K) �2د�3و�1رد . ! داد�در داد��) ��31B� !� C#W&> ه&#C و در 
¥B3 !� C���#� �JH م�B�C#W� �"#&3دا .¥�1اC3 2� ا�% 18اس#C �! ا��ا1E¥B3 ،�""� Cن 
C"� ¥��3ز ¥��"FHس�ا . %� �W> �! ا�� از �ر�&�&C دH�ع C"F3 ا��اC 3=1اه"� ��د و 
¥�م 2! هC ا��K¥وB#' !� C#W�C"� .!2 ¥#K� دH�ع G �"2 %ا�  C#2! دوس !� C#W� C��ه

1@` دس#���ى ا3&�ن د���ى ��). �8�3> ��دم !F"اما� .  

  .�J2 از Gن ه�V �س 2� % '�ف �3د، �&¥ 2! % ا�#B�د �3ارد

¥ �FH ��3G C#&س1س ه�@ % !� �""� .¥ز3"� ا�� % �3د�u �1م وK#¥ دار�3 '�ف 
¥ }lK ن را�:H�'�""� .س¥ <�� !% دور �1م و �J2 دو2�ر) 2! '�ف زدن ادا �� �"3�

¥¥. ده"� ¥���"��"�� ه&#Cا'&�س  ¥X�8 ،C"� .¥B3 C��ه ¥K��دا3"� �! % هC ا
ام 3=1اهC 2=:�� و ه��� �3Gا ��Fار 3=1اهC ��د '#¥ ا�� ه��� 18دم را =2��D ��رى �! ��د)

�� 2&1زا3"�G را در C3�2 .¥B3 ��3G"3داC:E �2 !� را د��م C#دوس ¥#Kق � �! و��2"� وارد ا
   .�� E! ا'&�س¥ C�2 دس> داد

 � �=E"� روز ��� 2�ز@1 2�ه�م '�ف زد و �W> �! ا�� دس> از دH�ع از �ر�&�&C:F2 C و 
2! او �C#W �! ا�% ��ر را . رژ�C '�ف CF' C3�3 ا��ام را CF' !2 ا�2 �=��W 18اه"� داد

¥B3C"� .ز@1 ��س��2¥��س�� �G� . 18اه¥ ا��ام �1ى؟ و % @1ا2¥ 2! او �3ادم�، �Eا 
¥او را د��م، 8 !2��b| ¥X�8 !P"F� �D ��) 12د، . 18اهC هB&�م را C"�62 و �G C#Wر)

  . �Q3 وزن س��d2 را دا�>

C ���18 <�3اد) اس !P"F� ز�� ¥����Dا !F"از ا� C#W� 2! او.  

¥ او �W> �! ا��ام 18اه� �� و د � C3�B2 (�3ن ز�BFE1� �#8د �D�=2 %2! . 18اه� �! 
�� Cا��ام 18اه Cه % !� C#W� او .¥ �"#W� �"#ا��18اس#�����F� C را C�"� 7�2 و ¥ �3

�76K 7 دوس#C دارد. �! ا�"P� @�ى ز3� �3&> !� <W� %. �J"¥ او �ا 2=:��) اس>. 2! 
C�2اى ه C#:��2 م�&Bت ه�K�ه��C هW� !B#�1ه� را �C#W و ¥  ا��K¥وK#¥ از 2�ز@�1¥ و 

  .�3G� dHط �1ش داد�3

¥ �FH ��3G ���� ¥% د63�ل ه�Bردى  !� �""� !� ¥�����دم و ���� هC 2! د��ن Gد
¥�ا $�ا 18اه"� ��د و در �"�ر �:Cd . ��31 ��دت دار�3ا��ام  (�"�G روز �"E ل در�2! ه� '

Cزوى او 18اه�1ى 2� ،�� Cدا��ام 18اه�  .�"� zرا در � C"�3ز�وارم د8#� 3��  . ا

(���H ،دوس#> دارم  

 �   3&�ی% ��واز–زی� 12�! | ! �6�س

  



......................................  

 Aزار�1ر ���2� A�6� وزان�H ت�B@ %�8یG– %ه�ی�P  . ا��ام ��1367 در س�ل – 

  

�2�2� از دس#B�ن 8&#! ��)»� . » �""�18اه"� Gزاد�نا�3 Fرام ای% '�ف را زد �! یG ر�K نG
!a2 از<W� 2! او �؟«: ه�"jBl« .<W� Cز ه�وزان 2�H و: «C"jBl  . »Gر)، 

� از س1X ��ی� ر�H !� �"#Hوزان �8Gی% �J2ه� a2!. او را �2د�3 و دی�� A�68 از او 3:�F2! ی �ه
  .روزه�A ز����3 را در Gن @� سA�p ��د) 12د

�� 1Eن �A�6 در را) ���B2 1م«: �1#! 12دروA دی1ار س1Xل 3 %� C3وزا�H ��3ارم از  .«�8ای u�
�  .رودهB�ن  ��! �! $�ای� ��د�3 jBl% 12د �2اA ا��ام 

......................................  

! ��H#! از � �%��8 3G از �R��:=2– ��#&�31B� !دی����) 18 – ا Aا��ام ��1361 د .  

  

. ارم آ! '�ل ه��B رd�H�ن 18ب 2��� و در ه� آP�ي د�3� ه&#� س�> 2��� ا��و،س�م
7 ه&>G در �JH �6 در ز�3ان اه1از و او�% 12د) وK !اس> آ �W3 �� �P"18ب �1ش آ%، در ا� .

7 ه&>G �2 !l2در را �"#W� 1نE . 18ردن C�' �2اي �� (�'�| �B3 داC3 �2اي �"�س��R او
12 7G 7 در���ي�C�' 7 2=1ر1E�3ن G در ���2 �ه !a2 م�B��1ا��3 در . د، 2"��2ا�%  �ا�� 

�� �  .�D ه�B% هW#! �68 �2ه�� آ! اون �E�ر) اس> �X�8 18ب 

C�2 1رد 18دم�� 9. وCJS رو�% �3&> '�آC ��ع د63�ل �H$> ه&> �� '�C �3�2. در  
@G }Bوري 1اد دارو�� و ا���م دا�#C ه1ادار ا���د�! ـ ��آ> در آ�س��ي آ�B��ي او �! ـ 

 !��� ـ �=� ا�����:��ا�R �2اي س��2اران @"�7 ـ 3:&> در 2����ي b 1اد@G }Bوري 
ـ ) P#�6(س��2اران و �J�ر �13&� روي د�1ار ـ 3:&> 2� &B:' 7�"@ %� 1j> اس�ي 

"�� 13ر ��Bي �2 !l2ل س��2اران @"�7 در روز در���ي ـ را�d#37 و اd3.....  

B��م ����ان C&K آ! % اول ز��د س��س� 163دم و � '�| J"� س��س>، J"� 2=1ن 
C"آ ��2ادرم، . �درم �2ا�3 د��� آ�% د�B% در C6XK 8�3! آ�د). 6�رز) را 2=�21 درك 

C�� ��#"% ه� Gن  ،C3�d�Hگ . ر� !JB@ روز �و � �ه !ه&#"� آ&���3! از O��D روز3�
�"B�H �رC218 O�H �1ش آ% ه� �` ا�"P� W8����ي 18ن �G�م در ......����ان 18د را 

���2�ران ه&#C، . س1Xل را � آ21"� و 3�م ا��ل �ا � 18ا3"� C�' ر��د��� �6�� در ا#3



% �1ش آ%. C:E �2ر دو8#! ام O�Hر .C#&�3 !آ C��63 O2�س !#��H %ا��وارم . ���� 
  .dHط 1ا�` 2�ش. آ! د��اره� ��ز) ��دد

  61    د�B�)17و �2&> دd�K! $6ح س��> �� 

���2�ران  mر���18 (�B61  د�  

.......................................  

 ا��ام 1363 اردی6�:> س�ل 22 – س�ز�ن را) ��ر�� –سz1�2  ( A��J ( و$�> 3�ۀ  �Hج ا¾ 
��. 

  

 
  

� ام، 18اه� و �2ادر ��ی�م، در ای%  ���ت ��ی�3� ز��3� از ز'B�ت 2� ا�3ازۀ ��ر و �در ��ا
C"� � �F:�� 1Dل ��Bم، 2� ا�3از) �B�% �2اB� A� و 18اه� و �2ادرم و . �B� در 

� Gرزو"�م و 18اه� % از �B� ای% اس> �! � دوس#�ن و �G"�ی�ن ز��3� 18ش و �8�B�
% 3�را'> 63���� Aم 18اه�� ��د. �2ا�B�� داB� !� C3� از �&�م 1ا�6>  %a2 !2! ام . 

  .ا8#��ر هB&�م ��� او 2���

C"�3ز�د 6"�م و �&� 3 �&Bه :  

� Gرزو"�م% . در ای%  ���ت ��ی�ن ز��3� ام، �2اB� A� ز��3� 18ش و �8 Aم �2ا�&Bه
 �2 !� �1��ه� z�#: �% در ز��3 ،�"F2 ازدواج %� �% �J2 از Jس �ًB#' ،ش�63�را'> 

18 A�&Bدم �2ای> ه�� �Jر س�2&� ،C�#دا� Cرس��) ام ه �P3ای% اوا�8 �2ا �ب 2��C، و 
� دا�#! اس>�|�Fا� %�H$> 3:� ای% &�7R را 2� �1 در ��ن . �! راl2ۀ � از �Dف 

� سp�رم… �&�م را 2! �1 و ��ر و �درم و . �2�ارم . �� �% در ز��3� ا&3�3Jم س�&�
���2 <�Q=� �2 ی� و�� .Q8 !2 ن�ی�"�G ن و�دوس# ��B� !2 !B�1ص 2! وا �ی% در 8�

 .��ا�> س�م دارم

A��Jج ا¾ س�H �B� ��Bن ه�2�K  

 22 / 2 / 63  

......................................  

 !BD�H ...– %ه�ی�P  . ده! �Q> ا��ام ��– س�ز�ن 



  

<Wوی=> و�G C32! ��د �FE1� زوان�ن 2G �2 دوی� و % <Bر 2! س�2&� � ���18�2:  Cداری
 Cی��"#7d ��ی �K”C�Q�ر“ �P3G !2  !A�Â� C1 ه�� ��دم  C3�2 �"=6 ! ��ش Jس ! C#W�
� ��K ” A1ل “Gر) 2!  7d#" ! Aرا�دی�� ی %او ازا��ق ��2ون رH> و 2! سB> زی�ه:> دوی� 

C"� ه��س� او �2وم و �3 <:p�� C#ای% را �3ا�.  

�! dHط $�اA هB�B! و ��ی! a2! ه� را �! اسC او را 2! ز2��  uورد�3، �"��مدر یÂ�. ن 
2� ا�ن ��ی! ام را �! دا�>  Oه Oه C#&3و دی�� 3#1ا C#&:3دادم و !�F��:> در 2! دی1ار 

  C#&318دش را �! ه��� 3#1ا �� ��د،�"#�ل �"C، 2�ز@A1 دژC�8 او ��"! '�1ا3W8! ام 
 Aا؟ رو�E CB�W2“ 1 1E1� �D�H ” د) 12د�� � �8 .  

“ �D�H ”<Bدا�> 2! س !� ��! از س1Fت و ا�3و) a2! ه� در'� �  uدوی�، ی � � ه:#
دE�ر�u �� و 76K از رس��ن 2! دِر زی�ه:>، ��2:> ای&#�د و �a2 !2 �#d�B! ه� �3�) ��د 

 �� <�JK1@! وا#�! $�اA @�� و':#�د ۀ او�J2 دی�� از '�ل . و یu 2�ر) �  u3!! «ی ! %
� 18اه��B2 Cم B3 ! م��B2 C18اه �B3 %  .�م از '�ل رH> و �2 ز�% اH#�درا �"�: » 

  C:E در C:E ه�1|

.....................................  

 �Xد و���ه�H– 19  <:�6ا��ام ��1389اردی   

  

�... ر�3 و 3"� Xد و���ه�H از Aا !�3  

� '��ری�ن 3�! �Hه�د و� X� ��3 و�B� زاد�H �3را�ا) ی�Bاس> �! 2! ه �3�� هB�ن JH�ل X�
 <�"� ه�A ا��D�ت 2! @�م س��#8� ا�Kام ��X! ا 1Xس u��س از �P"F! ه�@ A�F3�) در 

� و ��ر2! X� 2� �8ا("B1م ��) د�F�  !A�:2 �S CF' !2 ا��ام 

 
AزادG م�2! 3  

 !#����> ه�یC را و dHط �� C"F�و �س از ���> '�ود دو س�ل از دوران '6س دور) 
ه2�B�ن 2� زدن C:E . 2�ز ��دم ) ٢٠٩(�Pدأ �O�H1 ی�C#H 2! 2"� �� ر� و راز وزارت ا��D�ت 

=#�X ای% س�B#8�ن  A��#B&K در !:�Bه !� ���3� A12 �2 �8ف !� �"� A12 u2"� ی
� دادC را Gزار �:�1Bن �2ایC 2&��ر درد3�8 z��Dات ���#! ازی% F�ن 3�.و@1د دا�>  



� �! 18اه� 18ا�3) .12دD�d3 1ن دی��aBای�ان ه z�8 از !ld3 %"�٢٠٩ای��2 � . 
 

��FWات 8�ص �2 اس�س س�ی! یu ای�1R 1ژH�� 7F� A#! �"#�ل �:1د �2 Aاد�Hا !Xد .2! وس��ی
 !2 C �d#3ا A�د٢٠٩او �% روزه�F�3� �! �س از ��7B س=> ��ی% ا�B. را ز�3) ��ل ��b ز

"#7d ��م �P"ی�ر 2�:H ی��:� Aت در س""�ج �2ا���Dادار) ا �2� ا�HادA 2! �"1ان .ا&3�3
��ر�"�س رو2! رو ��) و3G�ن ��و�3) �� اH#=�ر 18د را �! 'F�ی> از س� �� 2�ز@1ی���ی:�ن 12د را 

 Vن ه��F% 2�ور �"C در ای%  ����Jی� ��د)  % Aد ر�` و و':> �2:#� �2ا�Pای Aس �2ا�
  ....�B3#1اA��E �3 را �2اA 18د �3! دارد

� 2�ز@1ی� و 2� A�68 از �:�Bر ه�:H ،Aاد�W31ل اX7 سB��روزه� وهW#! ه� و�ه�� 
� را �2ایOX8 C ��د �� 2#1اC3 �2 18د وa3G! ای�ال وGر�C3 12د #$�H ��2ون از ز�3ان A��313اد) ود�8

C"� �FH.U¿���A را 18اه� دا�> �! 2&��رA از % 2�ور ��د) ام �! ��ه� اوK�ت س1Fت 
�¿A��U را دا�#! 2��"� !31�3G �"31ا#�B3 �در 1Dل . �#�"��� و�BP{ ه� و ���ی� d�|ت ا'&�س

 C#�13 �ره�و 2 C&2"1ی C#18اس �ره�ت ز�3ان 2�. !a3G ی> از�ا2#�ا �13#% س=> 12د ودر 3�
� را س��) ��د) 12د b�� !�W$ !�.  

:�Bه �� �B3 <ی�Sس ر�ا'& uی Cن هG <اس C� A��E �در ای% �13#% ه C#&3ا�� !
��C#W و �"C#�1 18د ایB�ن دا�#! 2��C �! در .1رد 2&��ر اس�س� 12د  !a3G !2 ی��2 %

C#&3ا��� ارز��� �B� !2 %R�8و �Q"� <&س Aد�H 1رت 18د راQ"ای ��b . 
 

 ام ای% ��6R! را در % ایP�د  و 18�2رد 2� ���#�u @�ی� 2�ز@1ه� A ��و�3)2٢٠٩�ز�:> �Pد 2! 
ای% 2�ر % و 2�ز@1 رو در روA هC 12دیC ، ای"6�رC:E 2"� . ��د �! 2&��ر��E Aه� ����� ��د)

% او را C"�62 و �2 اس�س یu ��ایط 3&6#¿ ��د|3! �� 2� او وارد  !F"یG ز@1 از�و@1د �3ا�> و 2
��س�� �B3 1م� Y�2.  

� ��ر�"�س#�Q=� و Aه��� <�JSو ������ ��د) 12د) هB�ن 2�ز@1 ('#. 72�dای"6�ر �Dف 
��ی� ��ارأ 2! ای% P�#3! رس��م �! در اد��ه�A او . % �HدA 12د اه7 l� J! و2�س1اد 

� ری� ودروغ و@1د دارد"��E. }S1� ایP�د ��) �! ��ر�"�س� �! Æ6K از lای�� ¿B#' �ا
�B3 ��d���1ه�% و �@ A��E د و�F� دا3&> ای"6�ر 2� ا'#�ام 2� % 18�2رد �Kرت 2� % 18�2رد 

��Fد .���2 u�#���� ا�� ای% 18�2رد یu 13ع #'.  

�:� �! ا'&�س �"�H�D C% درz درس#� از ه�Bی�� �3ا�#! و dHط در E��ر  Y��2 ر�#Hای% ر
 C�2 18رد ��د) ای Cه �2 �X6K A�ه !"��ا یG �S �Q"� uس�ی� . 1Eب �6QJ�ت وز C#&س�

� 2��C و=7 ا"�> 18دB3 72 او�d��FB% در  !2�S�' �lای�� Vا3&> �! در ه��� .  

 C��2 او A1��"U ی��ط 2dH �3ا�#! و �d' Vه� %�#1اC3 در س�ی! �Kرت .B� !2�ن او !�
� اس> �! و@1دش ��B#@ی�) ا�� uد ی�ن او ا�#��B� !2 Cده !1#� 2! ز��3� 18د اداF'

  .در @�J! ا@#"�ب 3���ی�اس>

 �R�@ Aدزد�1> و س��1ب.Q8�یy ا&3�3F' !� |زK�8ط ا�l�3وا �ز�3ان و ا��ام .�&#
� ای�1R 1ژA 12د �! @� 18د و d�$� $�'6�ن "J !2 <1F' %|ز! K�13ن اس> و2! 2�ور 

� دی�B3 %FB �lای�� Vرا در ه� �������H> واF�ن  �B3 �2 را A��E رت�K . <����روزه� 
D1ل واXدی� �2% س����ز�� دا�> و % در  Cروز اول �2ای !� ��ق 2�ز@1ی� و ه� روز Gن 12ی

�:� �#:�2.  

 
�J2 از E"�ی% @X&! 2�ز@1ی� �! ا'&�س ��Fد �1ا3&#! �8�2ف دی�� هFB�ران 18د ار�6�ط 

� 18د را �lح ��دX$ار�"�، 18اس#! ا�K�2 %� را 2� F1. " �3دیW� <او ا$�ار دا�> " در18اس



% �! 2�ی� 2! @�م Aت �2ا�P3 (را uی ��"� دا�#% ا�#d�دات و 2�وره�A 8�ص ا��ام �1م، 
1> ای�انF' %� 1j&% l8�ب 2!  A11 از سW� <در18اس Cن هG و@1د دارد و.  

 �� یu ��وس! ��D و <�JK�2 �8ف وا �#�"��C @�ی� 2�ز@1ی� اذ��ن دا�> �! دس#��) ا 
�Kای�ان ا ���> H:�ر �Kار دادن س�&#K C[�ی�2 �ام 2! $�ور'CF ا��ام 1B3د) وا�"1ن س��س

1% اس>W� A�S�d��"�� را) P3�ت و در @�> @�6ان l8�3G A�ن .  

1#��A 18د��! اس> �! ه�' <K1a�16K !2 �Sل ا�#6�ه�ت و F' A�ه !Q�Q8ا 6#! ای% از 
�=1اس#"� �! ���#! 18د را '��� �"l8 .C�ه�A 18د�3&> % .3G�� از 

 
�K1{ ای%. X2! 2&��ر س�د)C3�2 �� <:� C#دا� !a3G21! ه�W� !��2 A�]2! .  12د �! % 2� ا

�ن 3G�ن ه� A��E را �#1ان 2! �H �2 طdH �3ارد و <d�d' 18د A2! 18د ��E Vه� �"#W�� %
��6ی7 ��د <d�d' . �K�8ا <�=1اس#"� ا3&�3� 2��C ��رA ازه��31! اراد) وd�و %از 

�� و ��ری=��B#@وه1ی> ا .�Jم س�B���ری=� را  ��1 18د را ��د�3 2! % ه"� �Hا
1ز�3��2.  

<X uی> را 3&6> 2! ی�و @" A�J��1� 3&6> 2! .ه"� �Hا1ش ��دن س� �� �CX و ه"� �Hا
1#:�ن ��> 3�م دی% وX> وا"�> �:1ر و دی�� F' A�� �درس !� �� @"�ی#��ی�B�

� ا =1Qص X> ��د روا �J�ره�A ده�ن ���% و �1@�! �""�) @"�ی#��ی:�ن �2X> ایXان و��
3G�� ا$�ار دا�#"� .ه"� 2! 2�ی��3� س�pدن a3G! را �! �2% و 18ا13اد) ام روا دا�#"�.دا�#"�

 %� اd�d' �#H> اس> و 3G�� ره�6ان و � F�ن ���#! ا�3، و ا$�ار a3G! �! ا�وز ا�W�ق 
��2��#! ام 2� اس�س اس>.  

،�B� از ��� 
�B� ن�2& 
2� �B�ره� 

��ر �"16Fت2�  
 �13#"� روA 2�د

 . �! ای% دو > P8&#! @�وی� و ز�3) 2�د
  

 Oی�D 12دن 18د را از C18اه �B3 %روزه� ،هW#! ه� و �) ه� 1Dل �:�� �� 3G�ن 2�ور��د�3 �! 
C"� ی��J�C#X 2! 213! 18د و . را2 !l2�'��B�ن  ��1س7 2! ���#! 18د وه1ی> ��ری= �2 %

� در'� �1اC3 2! زور�1ی�ن "#H��3 <ی> دس�b !2 �B� �6ان ا��م ��دم �! ای% ه�ف#&و
� در@�> ا'd�ق 'O 18د ��م 18�2اهC دا�> و ای% ��1) @�ی� #$�H اس> ، ودره�
 ��B��=1اه"�  !� C&� 1�1� و �#� ��1� O' A��#1F' در دی�� !E در ای�ان و !E را ��#1F'

X> را W�ه�C و�J�ری� ا3&�3� را در K� ` س��س> ��Jی�  uی ���د) و وا�JK> ه�A ا&3�3
� درGورد) و 2� اس#W�د) از ا�2اره�A 18د �J�ر د��1اس� و ��X6�در�ی! ای&C ه� 2! ر�3 
 C#س <�� A��#X mری�� A�ده�B3 د) از�W#اس �را س� ده"� و 2 C#X O' <�6����ش در @�> 

� 2! �"1ان "��یu س�ح ای�1R 1ژیu ه1aBن X> ��د و اس#W�د) ا�2ارA از ا'&�س�ت 
�"���3 را دی����ب 3=1اهG Cورد و ا�BD"�ن دارم، در18اس> �1W و2=:� در d�72 @�م �F3د) 
3� را �2ایC در �2 ��3� ار�B�:� و <A��E @� وا�JK> از % 3=1اه� س�8> �! ای% @� �3ا

� ای% س�D !� �#d�d' !2ور�2 �و2 !P"F'6س و��� �7 سB�� �� G !2ن �3ارد و ا�وز �س از 
  .رس��) ام، ایB�ن دارم �! @� d�و> وd�و> وd�و> را) دی��A و@1د �3ارد

 Aزد) ا�2�3ا !�F��2&"� �Kرت  !� �#1 ��ن و'��B�ن ا�وز و�&�3 !� C#H�دری %�dو2! ی 
� دا3"�B3 �:F�1س7 2! زور،31:8> وGد �@ ��=1اه"� راه !� !a3G وردنG <| . �2س�و'

 C� A��ه1ش، 2� �W�ی> و�P�وز�� K:� ���2ی�) را �:7�F داد) اC#' �3 �2اG !� !� ��3د
� د7 ه� س�2�ز 18اه"���د�B� .  



� B�H"� وه� �JS و B3را Aن دی���ا�3 ز2 !#H�ن 31:8> ��ورش ی�ز2 �2 !� �و �2ا&� ��3�3
� ا�Hای� �! ا�K�2 Aرت @��3�ن �&.  

 �� 2� O' وی�) ��6ی7 ��1د �! :�و��> 18د را از س��1ب �1د) ه� وا�2ار �Kرت 2� �Kر
� ���د  !Jدر �8Gی% روزه�ی� �! 2�ز@A1 د��ا�3ی� �ا از . و31:8> ا�B�ل ��) �2 @�

ا��ق 2�ز@1ی� 8�رج و�D !2ف سC 1X ه�ای> ��Fد ، 2�ز هG Cن 12 �! در ای% �ت Gزارم داد) 12د 
C رس�� �: !2 .  

 ����B�Hم ��) اA �! ازB:E�ن % �"��ن ه&#"� :�1ل ر�3 �� @�ی� �! . ا� ای% 2�ر واSح 
3G�� دی1اره�A ��د��H#! را ر�3 ��د�3 ودر زی� ای% ��د $�اPS A! . زدن دی1اره�A ز�3ان 12د�3

��س ه�ی:�ن ، Gرزوه�76K A از ��:�ن، ، (�3�و3� ! ه�اران ا3&�3� اس> �! �"��ن 
اس> ه�ی:�ن، ا�#�اف ه�ی:�ن در18. �"��ی:�ن، �2اA ر'C و �P"F� <dW! ��ان
  .وداس#�3��ی� �! �2اA 2�ز@1ه�ی:�ن ��Jی� ��د) ا�3

X> ای"P� �"��ن اس> uی Aاژد�� AرG  

X2!،12ی� �! در ای% �ت Gزارم داد) 12د، A12 ر�3 12د و % از ای"G !Fن 12 را �:=�y داد) .
  12دم �18��ل 12دم �18��ل

% A�درده  

 !3��دم ز A�7 درده� !E ��<&�3  

  از درد �دم ز�3! اس>

......................................  

�رس� ( �Hدی%  !BD�H (– ل�وردی% س�H C:� 1368�� ا��ام .  

  

� 8"�ی� �  . C:E ه��H Aدی% ��Bb% 12د، ا

<W� :»�ه !a2 Aوا Aا ! %� �:C �! ای% 1Dر 16Pری% ه� 2�ر 2�  < �P8 �B� Aاز رو %
%�"� ��H�'�8ا...»  

.....................................  

  . ا��ام ��1367 ��2&#�ن س�ل – P�ه�ی% –K�سC س�W�ن 



  

  �8Gی% ��J او �2اA د8#�ش س�را

 2"�م ه&#� HG �=2#�ب �HGی% 

 �2اA د �6م، دل 

 �HاA @�3�ن، @�ن 

 %�1ران،  ��2 

C"�3ز�3 Aرا�س 

C"�Bس�و ی �"� 

 دارم �2ای> س�م

�ام12س! 2! روی>  

�) �8داد � در �

 رس��) ��� و �داد

 از �س Gن هB! ��ر

 دا3! 3:&#! 2! 2�ر

 در 2�غ و در �:#�ار

1��رس! �:#�ار  

1� دا�3 و �CX 2�ر 

1� '�F�� 7$�ر 

� �1یB> ��د2�ش، از �Bb� Gزاد 2�ش.... 

***  

....................................  

 !#��H ......–�� ا��ام <Q� !ده .  



  

J"� و$�> را ��B�H �B3م �2�|�8)  . 2! 18دم �C#W ه�، ��H#!، و$�> 2"�1س؛ ا
  .��س�اري در �C�1 18ا�3 ا�� '��H �2اي ��ر و �درت داري در ا�"P� 2"�1س 

� H:�دم .  دو اس"�G C� C�1� !2 رس��b�را �2وي آ CXK :!#��H ،ن دارم�در، ��ر دوس##�از .
%�Bاو ��س��م ه .�E ��"� <W��G C"ي 12د آ! 2! ذه�  

� اس> F#) �"�� راس�اد)–18ب �3��X� !3وا��   

...............................  

 A1WlQ  . ا��ام ��1367 س�ل – س�ز�ن ا�XK> –��1ان 

  

  

���2�ران �1م، ا� دری� �! �1X ! را هC از  ،�""� C� 18اه� �! ا�� روزA 18اس#"� ا��ا C د
  ..او دری� ��د�3

...................................  

 �  . ا��ام ��G 1367ذر س�ل 9 – '�ب �1د) –�&�A ا�A�6 ��دس#�3

  

� 18اهC �! ��یC در ��A دار �X3زد و س�م 2�| 2���  .dHط 

C"ر) اش و$�> آ��3ارم آ! در2 ¥ � % C3ن را 2! . ����اG !دارم آ O:� 6¥ �� ازXK طdH
C"Dن و�:�#B'ر��ان و ز�آ ,�&BهC"آ ¥  .م و 8�13اد) ام ه���) 

...................................  



 ��) 4 – س�ز�ن را) ��ر�� –F3#! اA از و$�> 3�! �1رش ���3 ��   ا��ام ��1369 

  

� 12د �! 2� ��ر و دس> 18د Gن را FE1� ۀab�2 !� را ��Rدارا ��"�در ��ی�ن و$�> 3�! اش، 
� از دهFرور ��د) 12د، 2! ی�1د2B3 !ن ه�ی�� (�Fده %�  .d�3�ن 2� ز

......................................  

 Aوی��@ Cر –��ی�F�� ن�  . در ز�3ان ��6ی� ���2�ران ��1360 �داد س�ل 20  -  س�ز

  

�8 ����� دا3:��) ��6ی� در وا�&�% #�13!G ل�س A1P:3دا Aوی��@ Cآ�ی !XB@ اش، از
�O و ی� دوس> P�ه� � را 2! داد��) 18اس#"� و دی:` ه�Bا) ه:> ر�H: "�1ی�

اA و �Kون وسl�ی�، X� !2> دی� وK> 12دن و ا�#��ل ��2 از '� ه�A ی� دd�K!داد��)
���6ی�A @�د رH#"� و �J2 از E"� دd�K! ��2:#"�داد��)2 A11س 7]W ا12ا ��� �W3 ر��E ،�ه.  

رت ��م ه�B�رA، ا��ام را �lح آ�د) ه� ��رب �W#! 12د و در 1$ 1سA1 @�د 2! هG !Bن
���J% ��). ... 12د 76K از � C�'(رز�6 �3�B��3 2! ��� �318% 18د آ! ه �2�اس> و  A ن�ا

وار 2! اس#6d�ل �گ 2� ار�P�ع '�آC اس> و @�ن 2�8#% در را) "�d6D }H! آ�ر��، X2:1ی�
<Hر Cر ز'. ... 18اه��Eد %اس> درود B�ت �Hاوان ��)2! �درم آ! در �2رگ آ�دن 

��2� و آ�31B&> ���� را �Hز�3ان 18د �Hس#C و از او �d3ز�3ان ا�H ۀBآ! ه C18اه
  .�2ا�3

.....................................  

  . در ��6ی� ���2�ران ��1360 �داد 26 –18ا) آ��ان دا�3

  



"!X$�H ان�"E گ�Hا �و 2 �"X2س� �% �3ارد؛ و  �2 Aا�زی�ا آ! . روم#=�ر 2! ��:1ازش 
���2 C&� �س�خ س1س� Aدا�H !س> آ���8د و E! 2� ��1) اس> E"�% داC3 از �گ 

���  

...................................  

 �� �1FهX�  ۀ�) 11 – س�ز�ن را) ��ر�� –و$�> 3� Aا��ام ��1362 د .  

 
  

 �� �! . …………………………………………………………………………………………�2ی��ه"��
 %% �! 18د��ن �2ایC �8ی�) ای� را ���2ی� و 2! ی�د  1F> س���ی�، س��� �وس�یCX را ��1ی7 

� ��H !FE1ز�3 18اه�م . �3! داری�X� … <�2��را از @�3` % ��م 162س�� و 
…………………………………………………………………………………….  ��او را 18ب 1ا�` 2���� 

� و داداش ��ی� . Gی"�) اA زی6� دا�#! 2���D�H �P2G ،ا��م �P2G �6ا و� �P2G A�ه !a2 ۀBه
  .را از @�3` % 162س�� و س�م �2س���3

  . 2! 8� ! ام و a2! ه�ی� س�م ��م �2س���3

 
1�ن �1ل ه�Bا) وس�یCX ه&> و '�ود  610�1�ن ه"��م دس#���A ه�BاهC 12د، Gن را 3750� 

 .هC ���2ی� و ه� 1Dر 18اس#�� �8ج �"��

2�B� �X� م�� A�س�م ه � 

�  �S��X� �1Fه

 11/10/62  

.....................................  

�) 11 – س�ز�ن ��F�ر -��ت 6D��R�ن Aدر ز�3ان اوی% ا��ام ��1360 د .  



 
��d2 7!، ز��3� را دوس> دا�#C. ز��3� ز�6� و دوس> دا�#"� اس> Cه % . �3�و � ز

� رس� �! دی�� 2�ی� 2�  . ز��3� وداع ��د�Hا 

C"� �% هG Cن  ��! �Hا رس��) اس> و از Gن اس#6d�ل  A�2ا . �و$�#� 8�ص �3ارم، و 
<&�3 �� 18اهC�1�2 C �! ز�6��� ه�A ز��3� ه��a��H (ا1ش ��33� �! ز�3) . �&�

� �""� از ��B 18د '�ا��� 2��) را �3���2Jه&#"� س.  

 
  ��ر و �در ����م س�م

2 A�2ا �� ر�3 �:����در ز��3X�8 %�!، دس> ه�A ��"! 2&#! . �رگ ��دن �  %��8G ��
C"� �B3 1ش�درم را �Hا A (��:� �3رم و $1رت ر�� .  

 �� 18د را �2اA �2رگ ��دن % ��د�� و � 2! ه� '�ل روز @�ا�Jس ��B� !� C3دا �
� رس� و ا�% ا@#"�ب 3����� اس>> دارم و از 2� �B�م و@1دم �B� را دوس.  ��! ا�H Aا 

C12س �2! 18اه�ان و �2ادران س�م ��م �ا �2س���3  .راه� �! �B� را 3=1اهC د�� �B� را 
 .در 163دن % ا$� 3�را'#� F3"�� و 2! 18د س=> �����3 .دوس##�ن دارم .و 3G�� را 162س��

��ن 2! ز��3� ادا! ده�� ��:�B6> ه�� �"�� 2� هB�ن �� و Jس .!� ��B�م �&�3 !2 
� ����3 س�م �2س���3  س�اغ �ا 

 
  �1ه� ����م س�م

:#�z دا�#�C و � 2! ه�  �� ز��3B� ر�ت 2&��1��ه� دا�#�C و � �ه� E"� �! ز��3
�1اC�#&3 2� هC ز��3� �"�C و � د��� اF�ن �3ارد � �#:�2 !� C#ل دوس> دا��از را) . '

�� H:�رم و �2ا�> GرزوA ادا! A ز��3� �"Cدور دس> �1 را    .  A�#:�2 را 

�ا �63"� !� �"C ه��� و$�> 3� �FH !� �"E ه�.  

  .2� درود 2! �B�م �&�3� �! دوس#:�ن دا�#!، دارم و 18اهC دا�>

....................................  

 Aزاد) و 1@�د A�� �X� !   ا��ام ��2G 1362�ن س�ل 7 – س�ز�ن را) ��ر�� –و$�#"�



 
  

� و �dH1> 2� درود 2! ه#� �1یG ،CرزوA س�� ��ی�اC3، ا�"1ن �! ز��3� را �2رود �B
��#ۀ 18دم �� ای% � �� �B� را دارم، 2�2> % هC ��3ان و 3�را'> 1:3ی�، % از ز��3�Bه

����2 �Sرا %� ه&#C، ا��وارم �B� هC از Sرا !�� .  

 ����63 �Sرا�3 %� داC3 ) اسC هB&�( هB&� ��ی�م و �&�م �B� هC از ��ی�م 
�. ه2 !:�B��Y دردس�ت 12دم"� <�2��  .ا#3��ر دارم $16ر 2���، �&�م را 18ب 

� �% او J، �س س���|ن 18د 2�س Cن ه�� در ای% 1رد ی�دت 2��� a2! ا'#��ج دارد �! در 
 � ،A1:3 �3�6Q� (�� Vه� %� �Jس ،%� �را 2! �� �1د�W2 zس#�، 2! او 18ب رس���

:H %#1@! داC3 �2ون  �� �"�، ا� ی�دت 2��� ای% H:�ره� 63�ی&#��ا 3�را'>  ��ر ز��3
�ن 1:2د�&� .  

�:�ن �B'م ز�B� �D�8 !2 13اد) ات�از 8 ،���2 A��W� �% ا3&�ن Jس ،%� �18ب ز��3
�ا 3G !2�� �2س�ن �� ز'B�ت، ��ر18اه�B� �D�8 !2 و %� �F:�1Q8 !2ص ��ر و �درت را . 

K�� 1رد  ! ام 12د�3 �! 2&��ر 

………………………………………………………………………  

� �B� @� دارم، هB�ن �Bه `XK در !:�Bه C3دا �� �B� 12د) و ه&#C و �Bدوس#�ار ه
% @� دا�#�� `XK در !:�Bه �B� !� 1رD . 1صQ=2 )�&Bم ه�3 ( !:�B1 �! ه���ی�م، 

 <�ی> ز��3� ��ی�م �! �� �8Gی%  ��! �Fس زی6) �&�ش( دوس#�ارت 12د) ام و �1 ��ا
� س�8> Aر�و@1دم @ ��B�ای% را �2ا��3 % ه�B:! . ���ی% و هBۀ  ���ت Gن را در 

  ز�3) ام و ه2 !:�B� �B� 18اهC 12د

 ……………… 
�&�6ح از ه&#ۀ �8� س�#8! ��) �!  uی ��"�3G�� 2! �"1ان ی�د��ر % 2! هB&�م �OXJ دارد، 

� دارم) 3�م �2ادر( 2! �2ادرم  Cی�d�"�ۀ او ه&#1E ،Cن ه2 !:�B��Y ز'B> و ا #6! �. �
  دردس� او 12د) ام

 
� 12سC، 2! ) اسC 18اه�(، )اسC �2ادر( ، )اسC �2ادر(��ر و �درم، روA هB! ��ن را 

 C12س �� �Hس#C و a2! ه� را � 12سC و ) اسC هB&�(هB&�ا3:�ن درود �1 را  Aرو
� H:�رم� 12سC. دس> �1 را   .��ا> ��ی��ن را 

 
� 12سC) 3�م �در زن( و ) 3�م ��ر زن )� �Hس#C و �8> �2ادران . را درود (�&Bم ه�و ) 3

� را دارم�Bه �#� �Hس#C و GرزوA س�� 8� ! ه� . 18اه�ان او درود �B� <�8 !$�8
�7 18دم و هB&�م س�م و درود دارم�H و �ه �  .و دای



 
"� ۀ و$�19ای% �2گ در  !2 !� �� C��"� �lس  mری��ۀ % در �6> �� … 7/8/62> 3U. 

��Bه �"B�� : ارادX�  

 Aزاد) و 1@�د A��7/8/62   

  ا[�ء

.....................................  

 در ز��ان اوی� ا��ام 1389 د� ��� 7 – �� ��م ه���ر� �� ���ه�ی�  –��� �ر�� 
�%.  

  

 2! 3�م �8ا
`�b (د�� �F#J �� !� �� $6ح ا

G �8 ���1 �2ونG ر�� ِ̀  A �! ��ر �
  

�دم ای�ان �2اG !2 7�3 AزادA و P3�ت ��% از دس>  !3�6XD O' م��K A���@او �ن 2��Bه
�=1اه� 2� دس#���A و '#� ا��ام �B�رA از �دم ��2"�) 2! ایP�د ر�` و  Cاس#�6اد، رژی

�#�اض 3G�� را و':> در دل �دم و @1ا3�ن 6�درت ورزد؛ �� ��ی� �2ی% وس�C:8 A1X@ !X و ا
  .���2د

 !� �&2 !E ،3` ا�2غ ��دی��P"دی�وز 2! ای %�Bه !� � 2! ه�B% د �7 2� $�ور 'CF ا��ا
� در E�ر1Eب #' `3�P"ای !� �lدر ��ای Cن هG ،<زد) اس u�X� دی�� را ��� 7#K (وژ��

� 3:�) ام �� '[1رA س�د) �2اA اداA ا'#�@ Vه� `F�� Cه Cرژی %�B13ن ه�K و �]K ام�
 A�3ل و ا�در دو س Cن هG وران�8 �JB@ ن�م ��) در �1رس#�7 �#K ن�ز�3ا�3 A�2ا ���! ی�H و

76K  

�دم . `3�P"ا��ام ای �1اه"� 2=� ��"�313� �3ا�#! و �K A�"6 Vه� % CF' !� <ح اسSوا ��
�:�ن 2! و':> ا�3از�3  �ا�6 �l Aرا در����� �3�G 8#! و�1ب س�� درای% و@1ا3�ن ای% ��% را

� C"�2 �! ی6F�ردی�� از ز2�ن س�ور Gزاد��ن �Hی�د G �2رم �!"�س`  �  :ای�م '&�"

� رس� �س B3 ن�� @� 2� ری=#% 18ن % و ا��ل % 2! س� %��ا�� Gی�% ��B و ا�"1ن 
  ا"D A��2�A دار �ا در ���2ی�

��8 A����W�"ن �! روزا3! �2 س�و دی�� @1ا3 �از18ن �3اه �JlK %2�ن ��ی�د ر��3"#� 18ن 
 �d� <م و 2! دس�� (�� ا�Hای� Gن هC در B3 ��3&> و @� d' �2��3>، @&�رت و اH#=�ر 

����ی% Gد  



  %� �"C �! رژی�QK C دارد �! در ا3#�� هB! @���3�ن و ا3&��3وس#�ن را #1@! ای% 1S1ع 
A�21! هE A�� !2 ن را�ن و ز�3ا�3�از @1ا3 ��� هB�3"� ا2% زی�د 2� و ا��ل % و ی� 8�2 �3�:F2 دار 

  .B3�ی� ا@&�د 3G�� هB! را ��1ب و #1'� س�زد

�ت @"�ی#F�ر رژیC �2اA ار��ب �d �3� ری�س XPس، و 8�2�Pان ،|ری���ای% را دادس#�ن 
�B�م در �1Xی�ی1ن هC ا��م ��د) ا�3 <'�Kو �دم 2���دی�E !� <&�3 A"�% ا'F�م و .  �و 

���ی�ه�ی� �B#�ی �B3 زاد 2! و@1دG ���Od ای�ا3 A�2ا C3�"D1Bو ه %�د) 12دن G در �XX8 %
  Gورد

 س�ل از ��B 18د را �2اA ازادA در ای% س�ز�% و رژی76K C و ٢٣و 2! �"1ان ��رA �! '�ود .
!� C"� �3� ه� و دی�� @"�ی#F�ران ا��م �Pدر ز�3ان 2! س� �2د) اس>، 2! |ری �31"� Cرژی: 

  زی&> 2�ی� ��z ،�� �2ی% س�ن 

% 3 !E����C ا�� :"3�C3 از ایB�ن 18د 1Eن �1) ،  

 z�8 A�d2 ��2�� از 2 Aر�د��ی  

 
 وا &�م 

� ز�3ا3� س��س� �1ه�د�>  � $�رX�  

 
٩ (�B١٣٨٨دی  

....................................  

� '��ری�ن X�– ل ��د�JH – 19 ل�ا��ام ��1389 اردی6�:> س . 

 

�1Fم 2! ا��ام uی <��  ای% اس> س��

C#&ن ه�ری��' �X� %�) س�ل .  ���م1358در اول G ��3% س""�ج .  در س""�ج 2! د��س
��Fدم12د ����ان 1385در س�ل . م و در هB�ن ��� ز��3 !2 � �2اA اP3�م �7B @�ا'

> دا�#C �! در �bوب �2&> و ه:#�B% روز �داد �Kدر ای% ��� ا ����ا@1B3 <Jد) و 
 7d#"1XJم �3 �3�F� دس#��� ��) و 2! Q=� س�6  �W3 �"E 1سط��) هB�ن س�ل 

�ا دس#��� ��د) �J2 از ورود 2! �G A !D1ن س�8#.��م !� �1را3�B�ن P�1ل اا FB�ن، 
� از �3G� �J2 از Fات 18د را ��وع �""� و ی��d�� �12دD �3�K> �3�ورد�3 �� در ا��ق 2�ز@1ی
 %درGوردن ���:% و 2�| زدن Gس#�% ه�، �W� �"2 ه�ی� را �CF ��د و 2� �6Q��D !2 <�3ف 

و 2� زدن b A !2�S����XHا3! 2! زی� ��ه�یC �! دس> ه�یC از �:> 2&#! ��) 12د '��> ��د 
  . �d3 �2 ز�"C ��د



 ،C�� ا�[�A �2ن، س� و $1ر�B�:> و  �� او �2  A !WKت س�ی{، س"��% و �2ون و�2�S
6� را در او ایP�د ��د) 12د�P� <ی�Sت و ر�8 !2�2�S �D�ت وارد) CF� !2 و . ا'&�س �bور،  

 C3�ور ��) و دهG�@ز C3��:� سW3 !"س� �#' C#&31ا#�B3 !� 12د (�� u:8 Aر�K !2
6� از �6Q��3> و رS�ی>، ه�P�ن و �����2اW� A#% یBX� u! ز2�C3 را در ده�ن 8�a2�C3 و او 2� 
 Cرا ه ��اK#�ار �K !2ر�b Aق در ��رش ��) 12د �! 8&#�� و ری�ش ��ق �2 روA $1ر

1#� از هFB�را�3 �اX8! ��د) و او را Fی !F"ای �� �:3 !@1#  .�K ��د
  

� �! از Q=� س�دی��  6 �W3 �"E ،12د (�� uری�� ��J2 از '�ود یu س��> �! ه1ا ��
�ا 2! دا78 ���% �2د�3 و در  C�1ری% وزارت ا��D�ت 12د�3 2� زدن C:E 2"� �2 روA $1ر�
'� �F! 2! دس#��یC دس#6"� و C:E !2 ه�ی6B:E C"� زد) ��) 12د 2� دس> س�م را �D !2ف 

��  .�% و زی� $"� � ه� H:�ر ��اد���3 

��اد، 2&#!  y�=:� C�6 ا� ��1��ی�J2 !� C از 2�S�ت وارد) G !2ان، $�اه� را �"� و 
�دم را 2:"1م !B�Bو ه �ه %��� Aو $�ا ��� �b1X� C#&31ا#�2� �"��ن . 3:�) 12د و 

� �� و ه�Bا) 2� Gن 8��b (�Dق در ��:�م �! ه�$�ای� 8��D) اA در ذه"C ز�3)  !#��
� 8��Dات را �1 و 3�12د ��د�B�  . 3����ن 18�2رد 2�S! اA 2! �:> س�م 

� از 3G�� �2اA ��وع 2�ز@1ی� ��س�� اهP� 7� ه&#�؟ و % در @1اب �C#W �! اه7 Fی
C#&س""�ج و ��د ه .  

��ب ��د�� CH�D !2 <:�B�م 3:�) 12د E"�ی%  %1Eن ا�#d�د دا�> ��ده� . ه"1ز $�6> 
�B1ر ه&#"�ه:� ���3� `d� و �"��Pی! XD` 12د) و 2��Y 3� ا � . !� ��3G دی�� از �Fی

در سCpE <B 3:&#! 12د و 2�S�ت س"��% و �CF دس#� 3:�ن ��اد �! ه�7F در�> و 
�ه` ه&#� و 2�  �A1K اA دارد 2� دس> س�م را �D !2ف 18دش 8�E��3 و �B#' <W� س"

Bه C3�3! و ده�E 2! 2! زی��S �"E ا�2از �ه ��ا) 2� H�� و 3�س�ا �W3ت 18د را 3&6> 2! س"
  . ��د

 ����% 3:&#! 12د @1ان �� و #1سط �� از �d2! و  1X@ �س1�% �W3 از 3G�ن �! در $"� 
�� از دو �W3 دی�� 12د �"b ی��ه ��H و uظ ر���W ت وا��  !"�P"� . ف�D !2 1X@ �از $"� 

��1 �! س"� ه&# <W� ور �� و !XB' `d� <ن اس�13اد��> '��ری�م 8�و 3 �X� < �Eا 3�
�:�و�K !2 Aر1X� AیC را H:�ر ��اد �! �3دیu . ؟ زی�ا از 3�� او ای% �7B ��3 @�م �&1ب 

��3) 12دم. 12د W8! �1م ���#� س���دان و X� !2 ر ��) 12د و��  .د�3� در 3��م ���) و 
  

E Cی� 1�2ی�2 A��E !E <�JSدر ای% و !� C#&3ا��B3 !3 <�X1ن % ��د 12دم و در ا3#=�ب ای% 
� ��) 12د، 3! در $1رت :1رت FB% 12د �����A در ای% �X> ایP�د �% �1ر و :1ر �2

�1 �م ��دس#�ن 12د 7��هC6 س"� 12د 1Eن ا@�ادم س"� . �1د، زی�ا وا �ی% % ��د و 
C��2 � 18اس#% ی� 3=1اس#% .12د�3 و 8�13اد) و ��ط و @�J! ایP�ب ��Fد�3 �! % س"

% ��B ��ط 163د A (اراد .  

�ا�#! 12د�3� % ��3 `X@ 1م �2ون� (��� را �! �� �B� �8G 2�ی&#� 2� Gن 3�Bا$� اس .
 (�� !P"F� ی��2 C#ن �3ا�G م�P3ا �ب ی�در ا3#= Aا$� اراد) ا !� �XR�& �D�8 !2 !F"ای �FH

�� C2ا�� !P"F� �2:#� از 18د Cب �س �2ه�دا78 . ادو '& A �]H �FE1� ! از� �3�G �ا
 (�� %��B:8 �#:�2 Aار����U�����% و �3ا�#% وس�ی7 =1Qص �2اB3 A�ی� �Kرت و 

�J2 از �16ر از �8�2�3� �1Xغ . 12د�3، و��) داد�3 �! در ا��ق 2�ز@1ی� ای% 13اyK را @�6ان �""�
B#8�72 س�d %���� ��� اس>، X$ا A�ن ه�2�12د از �8 y=:��K1 ��د�!  ��J2 از . �3

 �1ری% &#�d در Gن س�B#8�ن @�> اP3�م 2�ز@1ی�2�ز ��ن در وارد '��ط ��یC و % را 2! 
��1ی7 داد�3 Aدی��.  



 Aدی�� � �"$ Aز@1 رو��3) و 2�3: � �"$ uی Aرا رو % ��J2 از وارد ��ن 2! ا��ق �2ر�
<&:3 Cرو2! روی.  

� در دس> Fی�#F ��1 ا� uی !� Aدی�� y=د��رم ای&#�دا�> در �" . C��W�2�ز@1ی� �2ون 
 z1� وارد ��دن �2 Aر�"� y=� ،(�:3 م�B�� ��وع ��، ه"1ز س1ال 2�ز@1 ���ه�V ا
 �� d3 !2�ط '&�س �2ن �7 $1رت، �1ش و z13 ا�3:#�ن �=1اس> �! �2ون '#Fی�#F ا

Cده mس��3! در�3 2! س1ا � ��U u16. یP �Fی�#F ا z1� !Xر 12س��2 �م 2! د) ه�:�ر 
 mس�� z1� �3ن از�� از 3G�� را #1@! 3:�) 12دم dHط �2اA در ا�ن ]J2 �#' !� ��س1ا|

C�2ه.  
  

ا� ای% ��ره� 3G ��3�� را ارS� �F3د) و 2�ز@1 دس#1ر داد �� 1Eب ��ق را Gورد) و  6�س ه�یC را از 
�یC از �:> دس#6"� زد) �2ون  6�س و ��ی�ن �2 روA ز�% 18ا2��3) ��م، دس#�. �% در�2�ور�3

�ا�#! و دس> ه�یC را �D !2ف 2�H |:�ر ��اد . ��) 12د� CW#� Aی� را رو�� Aدی�� y=�
C"F2 ���ی% '��# uE1� C#&31ا#�B3 !� Aی� درد . 2! �31! ا�:� Aق را �2ا�� �3�G از �Fی

�� �Hق س�م را 2� 2�S�ت س"��% ��ق 13ازش ��ا �� z13 در . دوارد)، دو| ��د و از A�' !2
 u��� uی ���ی% d3�ط �2ن را 218 !2 ��JS ی% و����رش ��رت دا�> �! '&�س 

<8�":� .  

در ا2�S �U�ت #1ا � و �G�2 CFن "�OD، �1س> و ��1> و اس#=1ان C3�2 2! هC دو#8! 
�� اس#=1ان 1W3ذ . ��) و �2 �� ز�% E&��6) 12دم ��س1زش �گ Gور ��ق و ��ت درد 

��Fد .�� ��ن 12د��#  .B�م س1Xل ه�C3�2 A در '�ل 

 ��B�2� ا'&�س در  �1XB از C:8 2�ز@1ی A�د ه�ی�H �2 (ا�B3! ه�زی��رyK و 13اA درد Gور 
�:� و � 2�S�ت . ]H�A ا��ق ����a) 12د �K1#��ه� �2اA ��س��ن س1ا � 2�S�ت ��ق 

�Pد 2&��ر س"��% �� و ز@� Gور�� از 76K �2 سlح C3�2 13ا�:� !#8 . (�J3 ام�2�ز@1 
�1 هC در دس> % اس> ��F:�� �! �8اA ای% @� % ه&#C و ز�3. A�8"�) ه �2

� ا�Hود ���2�S ر�31! و دی1ا3! وار �2 ��ت�B�2 .  

"#7d �1م Aن دی���F !2 ��� دس#1ر داد "WX��B�س  uاز ی �J2 . !� 12د `� !B�3 u�3دی
���% ��) و در  uر) س1ار �2 ی�7 ��م دو2d#" Aن دی���F !2 `� z�"H18 1تFس <BX�

در �2و ورود G !2ن س�B#8�ن و در دا78 راه�و @A1X در یu ا��ق �! �J2ه� ��B�Hم ا��ق ری�س . 
#:7F از �"� �W3 �2ون ��س��ن ه�V س1ا � dHط @�> ایP�د  �2�زدا�#��) اس>، ��C 2�ز@1ی

� از 3G. ر�` و و':> ��وع �S !2ب و �#C ��د�3Fدی�� دس> ی �Fو ی ÈE <دس ��
�ام  �Fی�#F ا z1� زدن �دی�� 2 �Fو  �� و ی <:راس#C را ��H#!، دو �W3 از �3G� 2� 2�S�ت 

��Fار ��Fد�3 �! ”<H��2ون 3=1اه� ر �P"ز�3) از ای �  .“ای"P� �8G 8ط اس> و �&
  

 mس�ن ��:���W> ا��2! س1ا| ��3G از �Fی <�JSو %�Bه �2 ��� <��1رد 3�� �J2 از �
� 3�8% ه�یC را 18اه� �:���B� Cرا �3ه �3�G . در Cن هG �lون وس�K A�ن روش هG 1رQ�

��س�� �! یu 2�ر)  ��3 !2 %FB��b C�2ای �12س ه�ی% ��� !#W�G در �#' ،uن �2&> و ی�K
� و@1دم را �Hا ��H> و ه�Bا) 2� ای% درد �B��� س1زان G `�� A�ه !XJ� �"3�Bه Aدرد

�K %ی�"EC#:ز��2 `d� !2 ن .  

��ی% دوران 2:�ی> در ��ن @�"�K Cون وسl�ی� �Kار دارم �! 3����ن  uری��'س ��Fدم در 
� از 3G�� 2� وس�X! اA �! در دس#� 12د، 3�8% ه�A ا�3:> دس> را در ��ن Gن �Kار داد) Fی

�� و 2� H:�ر �2 روA 3�8% ه� و �:��ن Gن 2! سE 1X@ <B"�ن دردA ایP�د ��Fد �! �B
� ام در d�G 72ن ا$� K�72 اه�B> 163دX6K A�درده.  

=#�X، ری�س ��ن دس#1ر داد �� دس#��)  A�ا�3:> ه Aر �2 رو�ار ای% ��F� �J2 از E"�ی% 2�ر 
1 � �2ق را رو�% �""�.  



����8 @�> ا�Hای�  !d�Kد �"E �2 ،<دا� Cه A�"X2 A) �! $�ا�از رو�% ��دن دس#� �J2
� روA ز�% 18ا2��3) و س�C ه�ی� را �2 V ��ه�یC و$7 ��د�3، �3"� ای"F! و #�ژ Gن، % را 2

�""� u:8 ن�:K����ی�% ا Aرا �2ا Aی�� . 2=1اه"� ���3) ا�Fی �6> 2�1ل $�: !F"ای %BS در
% را در هB�ن '� > ره� ��د�3  !d�K�3د) د�از � ��#dXJ�ت . 12د��2 �3  ��"� 6�س ه�یC را �! 

2� ر�3 و 2� زدن C:E د�3�A ��2ون و G %1ار و ���اهX� uدادن ی �ورد) و 2G در C"�Gزاد 12د از 
  . A�"2 وارد یu س1Xل ا�W3ادuE1� A ��م

#�1� ���� ����1) ��) 12د دراز �:��) و  �2 !� %��� ورود 2! س1Xل �2 روA �� ز !2
�مG در �  .از ��ت 8&#�� و درد ' !2� �1��2 <

1رد ا u��� !� �J2 روز ،!P"F� ات��U�� �� و �2رس1B� !"ی�J�#B�د��ن @�> اP3�م 
 z1� ت�2�S از ��ق و ���3 A�ه Aت وارد) و �16د�دی�ن @�ا' �ورد 2G در C"� 6�س ه� را از 
 Aرا �2 رو ���B@ ،(و':> زد �3�B:E و �J�� �و :> و  �� 2� ر�3� ��ی�) و دس#�3

� ی�ددا�> ��د b�� !�W$ uی.  

� ی�H> و �J2 از ا�B�م 2�ز@1ی� ه� از ! س���ت او �! $6ح ��وع �:� و �� ه"��م �bوب ادا
�"��ی� و �گ ز�ن 3��� ازGن ز@� . 2�ز@1ی� 2! دا78 س1Xل 2�ز��دا�3) �:�م !� � 1Xس

� 12دB&@ A�ه !P"F� از ���2اA ره�ی� از �"��ی� و اFH�ر و ��12س ه�A ه�اس اG. ���3ور 
�� �Kم C3�2 ا� س1Xل uE1� A�' !2 12د �! �2ا' A��]H �2 C�A 2�زدا�#��) C#H��� C�BQ� ،

��Fدم �D 1ل راX1ل سD ر�7 2�E از ��� را �! 2! . ه� $� #� ���د) روA، 2�ی� ��2 Bاس
� ��z و �1 ��د) و 2! �"1ان �� A12دم، 2! زود !#H�� ار�K <ز18اس�1رد 28��D دا�#"� 

�73�Fز�3ا3� س1Xل �B�ر)  Cد�3  $�ای.  

�� ای"F! روزA �! �2 ا2�S �U�ت :> 2�ز@1 �2 روA .  هW#! از 2�ز@1ی� ه� ���#! 12د2'�ود 
� ام دE�ر 18ن ری�A ��ی�A �� 2! $1ر��' u��� !F��S در 2�زدا�#��) "�2، C�$1ر
� 18د 2�ز@1 ��3 2� دی�ن 18ن ری=#! ��) �2 �� ا��ق #' ،�"� �K1#3#1ا3&> 18ن ری�A را 

(�� !E�p#12ددس  .  

 ��2! ه8 %�B��D 2! در��3�ه� در 8�رج از 2�زدا�#��) #"7d ��م و در P3G� 12د �! ��B�Hم 
  . ز�3ان اوی% در 2�زدا�> 12د) ام�209"1ن در 2"� 

 !�X� ��ر� ��1رد 3 CF' ور�$ A3#1ا3&#"� �2ا �#Kو و <��"1ال � %�B2! ه (�E"�ی% 
�ا 2! �� �"#H�� C�BQ� ،�""� !Rارا % اس#�ن ���:3��W2 (س#"� �� ��ی� در P3G� 2#1ا3"� ا���م 

�C��W ا���م 3:�)  �"#Q` �""� در '� �F! ا���م @�ی�A �3ا�#C و '# %د =1ا) ��ن را 2! 
"#7d ��م  (�:3�  .12دم، 2! 2�زدا�#��ه� در ��

  
� 12دX6K (��#زدا��از 2 �� z�"Wاس `�� دا�> �! س�B#8�ن �Kی. وS{ ای% 2�زدا�#��) 2! �اB

�:� C#8 Aاد�W3ا A�1ل هXو س %�% �� در ا�#3�2 . A� X� �"E! 2! زی� ز `�Q3 !� � 1Xس
� �2:#� از ��ض ��3! ه� ا� 1D � 2! ا�3از) B� �S�� ،<ار دا��K uری��یu س� % �"� و 
��12ت س"�� �Kار ��C#H، در ای%  u1ل ��م 'س ��دم �! دا78 یXوارد س �#K18دم 12د و �K

1Xس �#BX� 1ت وFس ،�:�B3 (��"� !X$�H %ی�� uد از �3دی�ی�H و (�J3 ،<ل ه1ا و@1د �3ا�
3� �! Gن س�B#8�ن ��د �3�6�ن �! W� !2#! 18دش از ز��� u12د، ی ��WBF' نG �2 z�"#:'و
در ا8#��ر س�واz 12د) و از هB�ن ز�ن �� 2! '�ل �"�� او را 2! ی�د دا�#!، �"�� $�ای� 12د �! 2! 

��س�� 1Eن روزA �2:#� از س! 2�ر 'O اس#W�د) از دس#:1ی� را �3ا�#�C 2�|@6�ر از �1ش 
Cی�� �  . ���13ن Gب ��وم 

� ��ی���ی% B&@ A�ه !P"F� �2 (و�� ���P31ل اD !2 (�در ای% �ت �! �2:#� از دو 
� �! 3#1ا3&#"� �ر�� دال �2 �"�هF�ر �P"F! ه�A رو'� و روا3� را ��3 ��7B ��دم ه"��



12دC3 ���ا �""�، دادس#�ن 'CF ��م $�'�> رس���� داد��) �D12! را $�در ��د و �Pدا 2! 
� و 2� A�68 از 8�13اد) �K !2رA درد3�z اس> �! 2209"� W�XF�"#7d ��م، �"��ی� و �2 

�"� ��$1��! �3Gا �  uی ��1ا�3 '# �B3 س� Vه�.  

  
��b �XB� ب�F��1� 12د �! در ��ن �B�م ا�#d�د 2! ��2"�ه� و ��م ارS1 ��"� �313�K 

� از &�ت و ا��وارA در C6XK ایP�د ��د) 12د، @11@1د  A�ه �&�7R ”س=# ��B�
C#&3دا �"dl! @��ا�H�ی� 8�ص  u1 � ��ن در ی# `R�Q�) را G ��� “ !Bدر دوران ه

�� 3� ا�� 3:�) س=#� ه� از ا@�اK A�13ن و �K�2ارA ��ا > ه� E"� �! د &�د ��) و �� 
 <��� �J2 ،129دم �"WX��ت E"� دd�K! 2� 8�13اد) ام ار�6�ط  !2 C#&31ا��) �2اA او �% 2�ر  

C3��2س �3�G ع�Dرا 2! ا C3ار ��د) و ز�3) 12د�K�2.  

�) س�ل ����ن ��و�3) را دو2�ر) 86از �B) ه�داد� (� 2! س""�ج "#7d ��م و �J2 از '�ود دو 
���ان ا !2 A�ر ه�:H ی��:� A�2ا !X'����ان 2�ز��دا�3) ��م، در ای%  !2 Cز ه�ل داد) و 2�d#3

رو'� و روا3� 8�13اد) ام را ��3 در ا�ن �3�ا�#! و �2ادرم را dHط 8 !2��D دا�#% 3&6> 
 �2 ��� ���� ��% دس#��� ��د) و 1رد ��K !P"Fار داد) 3 !2�A1 �! دس#�  �2 A�2ادر

2 (�� �XH ل 'س و�1ص 5 2! 2"� 186د، در اوای7 سQ= ز�3ان ر@�ی� ��� ��ج �! 2"� 
 �"��2 �6#�ی�ن 2! ای�ز 12د و ا���ی> ز�3ا�3�ن Gن 2"� داراCF' A ا��ام  �31W� ران�B�2

"#7d ��م.  

��> '�ود � �6! 218J� !2 A���#دس mری�� داد��) ا�d3ب ا'[�ر ��) و در 30 �) از 
��ی% ا$1ل �RG% دادرس� 2! 10داد��ه� �! �B#� از  � د1D !d�Kل �:�� �2ون ر��ی> �2ی�

2� �! در ����! . ا���م �[1ی> در '�ب ��ر��ان ��دس#�ن ����! 2! ا��ام �1Fم ��م�'
��س�س ��) و '#� در Gن �:1ر هC �2اA ه�V یu از ا�[�G Aن 'CF ا��ام $�در 3:�) 

� را ازBF' %�"E ات و د|ی7 $�ور�"#& �#Kای"�31! اس>، و Cی�� �) @1ی�داد� �S�K 
� �1د و % dHط � $�در #�"�1سط 3��ده�A ا ���سm داد �! ا'F�م ��و�3) ه�A س��س

  !.دس#1ر ا�2غ ��) را ا@�ا ��دم

�) س�ل  �� �W3 از ز�3ا�3�ن ر@�ی� ��� �! 30 2! ه�Bا) �J287 از $�ور 'CF ا��ام در 
' Aص 12د�3 @�> ا@�ا�QK CF' Aدارا ��Bن روز هG 7 ��م، درd#" CF29 2! ز�3ان اوی% 

 �"2 !2 % ��Pد �Hس#�د�3 2� و@1د ای"F! از س�W3209 A1 ا��ام ��) و  � @�> 2�ز@1ی
�C��W 3:�) 12د 2! �ت �� �) در 2"�  C�2ای Cه Aم @�ی����� 'CF $�در ��) و اS�K

�) 2�ره� اذ��ن ��د�3 �!  ��3م و 2�ز@1ی� @�ی�A $1رت ��H> در ای% �ت &1j|ن ��و2093
 (�� !#H�� (دی��د|3! 3�� �����U ��ایط س��س� 12د) و ا$1ل دادرس <�� ��"�'CF $�در) 

  . اس> 

 A12د �! �2ا !#���3 �"#7d ��م، ه"1ز دو س! �ه ��� �2� ای% وS{ دو2�ر) 2! ز�3ان ر@�ی
1�% 2240�ر دوم @�> ا@�اCF' A ا��ام 2! 2"� F�2! ا��ام را 76K از ا@�اA  ز�3ان اوی% �! 

�F""� �2د�3 و ه� روز در ا#3��ر ا@�اCF' A ا��ام �!  A�3��ار �P3G Aاد�W3ا A�� 1Xدر س CF'
� �2دم ا� ای"6�ر CF' ��3 ا@�ا 3:� و 2! ز�3ان اوی% �� از �گ اس> 2&�  (�":� Aر��ا#3

�C"F ا�� E! 2#1ان  �3�م ز��3� G �2ن ��ا�>، "#7d ��م و هC ا�"1ن در ز�3ان اوی% ز��3
�1�Xن ه� هD1B% 18د ه� س� � از س�ل ���#! ز@�Gور �� و ه�  �"3�Bه !� Aا �ز��3

���� و ه� روزش از روز ���#! رJK> ا���3  z�3درد (�� A�pس (��ه� از .  

  
�2���XF و 1300ا�"1ن  ��گ و ز��3 %�2��رد و � ه"1ز �� روز از ز�ن دس#���A ام 

 C3س���دا !� �#OXJ 2! د�3�A ز��3�C3 ی� @�و �د��ن، ای% اس> ��ح و '�ل �& C3دا �B3
 (�lK %ی�#FE1� ن��:E رس��) و ��� از ��'X! @1ا3 !2 �76K از رس��ن 2! دوران �1د�

�گ ای&#�د) اس> (���  .��2> از @�م  �ای� @1ا3� در  6! ��



�1Fم 2! ا��ام uی <��  ای% اس> س��

� '��ری�نX�  

�) 12 –اوی% ز�3ان  %B�2 1388  

....................................  

 �&�Rس ر�ل –�6�س  (�  . ا��ام ��1367 ���ی1ر 

  

� ، )داد��ر ز�3ان(3�$���ن...Kو 2! ا��ا �ن هG !2 ��3 �� زد و ز�3ا3� و  �� Xام او را س��
� داد، 2! اس�م و 2!� داد و Gن ه� �B�م و':� ��G Aن ه� �ام د� H�� و د�"�م "�م 

� از ز�3ا3� ه�A. هC او را ز�� :> و  �� 18د ��H#! 12د�3F� او  �� �X �"2 (�� !#8�"�
� 12د&�Rس ر�، �6�ه.  

� �2د�3 از �:> س�د��م ���j� �WG ف�D !2 !� ر او را���8% 2G Aن روز ...... �2ا�Bاو را ه
  .ا��ام ��د�3

   �63دA 3� �2اB�3–�2� ��ورش 

...............................................................  

�1سط س�ی> ��13ن ز�3ا�3�ن س��س� ای�انای%  !�1BP)��J6� . 2�ز����F ��) اس>)در 


