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 پیشگفتار
 

یکی از برااراام    تعاقبرآ  ی یکری از رامیرنمیقم  پییرن قر      ی پیش چند

مقته خمر اا به اشرعه حرایرا را   ا م تامرماف ادرااری کره       زمدگیمممرمد که 

علمی را یر  کیرما شرد      -اجعمقعی -داقلیع قی  مقی بقعث حرمات سیقسی

ممیسند حق  یندگقی از حنابیقت  مقی اسعفقر  کنندم زمردگی   مقته خمر اا تی زمدگی

 چند رهة تن بقعث هیچی  از حرمات یقر شد  مبمر  استم

ی پیین قر رهند  این بمر که چمی تن را زمدگی خمر شقهد   مقظا مظاعزیزا

، 0231شدی صنات مفت را سقل قی  خا رهه  حرمات سیقسی تعادری مظیا تلی

 0223 ذا  01مفا از رامینمیقی را جایرقی   2ش قرت  ، 0223تارار  32کمرحقی 

ا     برمر   0231پیا زی امقالب اسالتی ب مرن   را رامیکد  دنی رامیگق  ح اای،

 شنقئی مزری  بق شخصیع قئی مظیا رکعرا تصریفی چمراای   ت نردد ت ردی      

 ا  شقید ممشعن تیقهدات   حنابیقح  باای  یندگقی تفید بقشدم بقزاگقی راشعه

ا  حق زمدگی خمر اا حق  منق که بره خرق ا راا       را این ممشعقا سای مممر 

ره  بقزگم کن م اتید اا  این تیقلرآ براای شرمق خمامنرد       یتنقسآ حیخیص ت

عزیزی که چند ربیقه حق چند سقعت از  بت خمر اا صاف  اق زری یق تیقلاره  

 ممقیید حق ی مکقت جقلبی بقشدم این کعقب تی

ت نردد  رکعا ابمالفضر   ابری حقیقرت،     :که  بقیقیرام  از  بعی  از  تی

   ت نردد اشرکقی ادیرقاپقر    الدینی، بیآ می، ت ندد اضقسنقر ترمداضقخق

یاازی، ساید  ترمداضقخقمی، ت ندد ال ق  ش :هقخقم ت ارار کملنی   ت ندد 

   ال ره گلرزاای  مایمره پماصرفق،   ت ندد سمیاا بیگی، ت ندد سمقمه ا حرقری،  

باای پیقر  مممری تیقلآ ضبط شد     یااسرعقای ایرن تیقلرآ    دازامه پقز کی 

 امد سپقسگزاای   بااییقی  از ی خیا ممقی م صاف مممر 

                                                              

                                                              

 مهدی بهادری نژاد
 2931مرداد  12 –تهران

 عید سعید قربان -2441الحجه ذی 21
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  هب  تقدیم

لتحصیلی خود  دانشجویان دااگشنه زندگی هک با گذراندن ردوس سخت هب افرغکلیه 
ا

 بخشند. از این دااگشنه سرعت می
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 پایان دبیرستان تا یدوران کودک

 1111تا   1111

   

هقی خیقبقی تن را یکی از کمچه .تولد و دوران کودکی 1-1

)تیقبق اظ قا مظاهقی تقرا ( ز حملد   ا تملمی ح اای  به رمیق  تد م

ها ر    تقرا پدا   مبمر 0  ر ازر  سیصد ر   تارار هزاا   بیست  

مگه بمرمد که را جنمب غاب ح اای بااا اسعقیی به مق  چ قار ا تعملد

دمت  سهتقرا  ها   تقرا پدا  پدا پدا    ،تنرا زتقی حملد  .راشت

  تقرا پدا  را بید حیقت بمرم لی  شد  بمرمد

بره   یاا را مه سقلگ یقییگفت ایکه تقرا  ت ی ما  یاز بااا تالم  

 م ق چند سقل باد  یس عا یعقد پدا  که هند  سقلش بمر را  ارمدم  ل

                                                 
چهار ساله بودم که مادرم به فکر گرفتن شناسنامه برای من افتاد. او به اداره ثبت احوال مراجعه و سن مرا  1

یکسال بیشتر)برای اینکه زودتر به مدرسه بروم( و روز و ماه تولدم را به روز و ماههای قمری)که آشنا بود( اعالم 
بود. مأمور مربوطه بدون توجه به تطابق روز و ماههای شمسی به آنچه مادرم اظهار داشته بود، تاریخ تولد  کرده
 ام. های مادرم به دست آورده را با محاسبه و توجه به گفته 22/5/1312ثبت نمود. روز  5/1/1311مرا 
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را پرقمزر   اا ن تر  یرقی یترقرا  ا  یهق گفعهبنق به  که یبه  ما ،امنق  شد

   ترقرابزاگ    ،ترقرا   ،پدا یرام  را چه سقلیممم   ار قیبه رم ،یسقلگ

 ی لر   تدمدمگه به ح اای ااز چ قا ر (مق  راشت خقی اهلل آیحبکه )  یعمم

 ایسرق  کره  یرا حرقل  ،زتقی حملد تن را ح اای بمرمرد  رارا ها حقل  م ق 

را چ رقا   گری همسه خقله   دازمدامیقی(    ییرا  ی عمه،  ی) ابمات 

  یکرار یت یزمدگ یتملم قبقییکه را خ اا یکارمدم تدحیت یمگه زمدگار

-اجرقا   احقق  یپدا  را  تقرا   افم را  ی تمبع ظقهاداا م به خق ا اصالف

تن چند سقله  کارمد  یت یزمدگ یتملم قبقییخ یهقکمچه از یکیرا  یا

 تقرا بق یهیم تقرابزاگ  همکارمدح اای مق  تکقی  هیایبه تنیقه ات که بمر 

 مبرمر  کنق خقی اهلل آیحب  یرامسع  عممیمم قفقیکارم ربیت یپدا  زمدگ  

 ی لر  ،(کندیت یزمدگ کنق یقییرامسع  ایمم ی) ل د یریتاا  یقییا البعه

از  یکر یاا کره را   ترقی مداشتم خقمه یابچّه   همسا یقییرا  ی تمبع ا

 قبرقی یخ اکنرمی کره   ،سقبق یپ لم قبقیی)راخ بمره یایات تنیقه یهقکمچه

   برمر  شمر( خق ا  هستم تن  ی زتقی  چ قا سرقله   یت د یمقت اصای ل

ا  کره از  برق عمره   است که نیراا  ا قریکه از  ی زتقی به  یاحن ق خق ا 

 یراپنجق هیز اکه به اصیالح  ی یبزاگ احقق را ،مگه  تد  بمراچ قا ر

 م  یکاریت یزقب مق  راشت،

 قب رق کره اح  آیحاح نیبه ا بمرمد قطیح ی ی تمبع رااا یهقخقمه یههم

گادعنردم  یت قطیح یی اا از ترم هقمماش یهمه   راشعند بااا قطیح ر ا

از  راشعه بقشرد    کمچه سمتبه  یاشد که پننا یت دایپ یبه مدات احقب



 5 دوران کودکی تا پایان دبیرستان

 

 

 بااا قطیبه سمت ح تق، یخقمه یهق ا را   پننکندم حمق   قدتیمما را  ی

حمالت   ی   ییرسعیم  یدقط    مداشعند ییراشعندم البعه احقب ق، رسعیم

 یهقخقمه یبمرم را همه قطیکه چه عاض کن ( را ک  ح یی)البعه رسعیم

-یتر  ی  را ی ااقرسعیر  نیسرقکن  ی زتقی حمض  ب  جمر راشت کره  

-شیپ   سقخعهخقمه  ی ب شاب اهقل یامبقا باا ب  ی عال   بهم شسعند

ه لر اسعفقر  از  ب تنبما بمرمد که چند پ یخقمه باا یاهقل ،بمر شد  ینیب

  ب باراامدم  ،امبقا     از  ب مد  با  نییبه سمت پق

هرا   قیر  بمر که ها ترله آیحاح نیرا ح اای به ا یقایاس   ب  ی تمبع

    ب  یی حقسر قکه شغلیر  بمرمد یم اداارراشت  ب ممبت  ی یاکمچه

 0قایر ا  قیر  یبه  م ق  ب که تخعلف بمر یهقهق  کمچههلاسقمدی  ب به تر

 باسرد  داا یباد  ب ممبت که زتقمیهق حق حمض ب  از گفعندم تامماف یت

 دمدیکیی ب ت  ی را ااشسعند، لبقد یت  ی را زیهمه چ شد، یاسعفقر  ت

 ب   یر رل نیبره همر   ،راشرعند ی دعقبه از  منق  ب باتر  بق   قات یباا  

 هرق  بت یلیراشت   خیتبالنن  حمضشدم  ب یت فیکث یلیحمض خ

 بقشرد،  ترله  ب ممبت نکهیز بب  از اا  چند قیشدم ا اخا تق   یت تعافن

یکمچره  جرمر راشرت تر    راکره   یی  به جم دمدیکیی ب حمض اا ت

-یهق اا را  ی تر  بمر )چمی  ب حمض فیکث یهیهم یجم  ب خعند،یا

بست   تنبما بمرمد که یهق ه  لنن ت حمض حههق   بت یلی(   خخعندیا

                                                 
 کند که آب را توزیع می کسی یا آبیار 1
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حافرن   ی ی هر  برم   کره خی  شرمر   حق کننداا را کمچه پ ن  لنن  ی

ممبت  ،حق حمض خی  شمر دیکییت  ملز  کارم ر  ا یت نقریا یگایر

 نیر کارمردم ا ی ب امبقا اا پا ت  یباد از   ا ل حمض  دیاس یت ب که 

که اشرقا    ی ی زتقی بمرم  ی تنزل راهق  خقممار  قزی ب تمار م نیاس  حأت

   یرا حمرق  ر اای بچگر   کره  ییهقخقمه یبمرم همه  ما نیهم زیمکار  

    بحرمض   یرااا آیحاح نیکار  به همیت یح اای زمدگ رارامیگقه  

 کارمدم  یت قدتیرا  ب سب  نیامبقا بمرمد   به هم ب 

 یاسرقم  را ح راای    ب  یکیر کره  لملره     خا رامیگق  بمر یسقل ق

   شردمد  یکیر هق لملره خقمه جیبه حدا    ع شدشا  لمله قیهق از  ا خقمه

 شدم یت رار  حرمی هق به خقمه یکی ب لمله

 را ، یمداشرع  یا خقمره تق از خمرتقی   مداشت  یچمی پدا  تکنت تقل

که  یتدح حمق را  م یکاریاحقق اجقا  ت هیایات تنیقهرا  یتخعلف هقی خقمه

 م رق   راکره ترق    ییهرق  خقمره ترص  بمر ،  خمامد    یرا ح اای راد ت

 م مبمرمد یکی لمله  ب یرااا  یکاریت یزمدگ

 

)را همرقی   مییبقسرع  قبرقی یخ یقهیکیمزر را .دوران دبستان 2-1

بزاگ برااا   قفمسبع قطیح  ی راکه   یاجقا  کار  بمر ی( احقبهیایتنیقه ات

 قایبسر  قطیم البعه حندبااا راشع قطی اف ح  یهق دقط را  احقق کهراشت 

ربسعقی ادع م ربسعقی تن را  لبه کالد ا  تنکه   یم  منق بمربمر یبزاگ

حق کرالد   ییتمبع تدااد ابعدام البعه  ی بمر داهنگ قبقییخ  یه مزریایات
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تردااد برق    راپسا حق کالد چ قا     رخعا یانیم )رمدچ قا  تخعلط بم

 یاا براا  تن اس که  یشدمد(م ربسعقم یته  بمرمد   از کالد پنن  جدا 

کره   ستیتداسه تخعلط بمرم اای خق ا  م  یممشعند،  را  ی ا ل کالد

 هیر ایاست که را ات قر ی قفقیاا رب اشهلها حقل تر را یچه مق  راشت  ل

ااا راشرتم ترن   بَ قبقییخ یداهنگ بمر   را ضلع شاب قبقییخ یکیمزر را

کرالد ر   اا هر  را همرقی ربسرعقی      ع کار    کالد ا ّل اا  منق شا

 خمامردی  راد بره  یلر یاز همقی زتقی کالد ا لر ، خ    یگچّبمر م از ب

تقرا   یهیهم با  ، تداسه به ز ر که راشع  ر ست یلیخ   راشع  عالبه

!  ع میرد  هنمز که کالد شا ؟یا یت ز ر نقدایا چااکه  راشت تیشکق

 ر ست راشع  ز ر با  م  تن عقشق تداسه بمر    ی ل

تداسه اا برقز   ادع  هنمز راِیت تداسه به ی بع ا بقت از یقایبس را

از  ، بادد یاسیبمر  که به تداسه ت یابچّه نیا ل قفبیمکار  بمرمد، تن حقا

باد حقز   سقعت  ی  حد ر م  تدیت گایر بچّه  یکار  یکه صبا ت یتدح

-یتر  صباتداسه شممدم سپس  راخ هق بچّه حقکارمد یتتداسه اا بقز  راِ

 ترقرا   کره  هسرت  قر یم  یسا کالد با    بخمارحق زمگ کالد  کار 

که  گفت تد   به تالّم   بقا  ی راشت   تیتمضمع شکق نیاز ا یهیهم

بره تداسره    ی م زتسعقی  بعما  تداسه به ز ر بدا نیتن حذکا بدهد ا به

تداسره   راِ پیتبمرم سقعت شش صبح تن   یحقا قبقییادع  هنمز خیت

 ی مبمر  یقزیبا  م م راخ  حقد نتداسه اا بقز کن کار  حق راِیتبمر م صبا 

جقلرآ   ر ست راشع  که ز ر به تداسه برا  م  یهیهم یبدا ز ر با    ل
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 راز کره  اترا   نیهمر  حق ادعن تداسه ز ر به تن یعالبمند نیاست که ا

را  س یکه حدا راشع ر ست  یهیم هماست رامیگق  راد راا  حفظ شد 

  ر سرت راا   هر  (م هنمزبقشدصبح  1:  21 )تثالف ز بقشد سقعت ا نیا ّل

 که صبح ز ر سا کقا  با  م 

برقمه صر صربح   1کار  حرد ر  یت سیحدا فیرا رامیگق  شا ی بع)

 نیسقعت باد بق تقشر  ابع  ی    تد یت ا ییاز خقمه ب 1:  21،خمار  یت

تیقلاره     ردعا  برمر   راابع به هفت   ی قفبیحقا    دیسایبه رامیگق  ت

هر  سرا    1:  21مکرار  یتقر  تر  کالد راد  یخمر  اا باا  کار   یت

خق ا سکمت   ب عرا برمری هرما    ه صبح ز ر اا ب یهیادع م همیکالد ت

 (ر ست راشع م

که اشرقا  کرار     یاا را همقی ربسعقم ییرا ها حقل کالد ا ّل ابعدا

کرالد   مبرمر  قریز یلیخ گادعن قری   به راد خمامدی  اهگذاامد ، عالب

 قطیح را احقق با  ، به نکهیا از تداسه، بب  از  تدیاز باد  ا ّل که بمر 

-یتر  حمق  اا  یهقتیقمیسع  یتجق  بمر، همقی یتقمندسکم  یقی تنزلم

گفرع   ی، تر سینمتیق ب   نییناحقق ب را قیگفت بیتقرا  ت هکار م ها چ

 تیرق     باد کره  ممشع ی  اا تیقهم تیقاست خمب یلیجق خ نیمه، هم

  ی کره  دی یمم قر یکن م  یبقز حق ادع یت احققراخ   بهشد حقز  یحمق  ت

 تداسره   ی را  اا ه   ّرا ها حقل حق کالد ر ی ل بمر چند تادل  تمبع

 گذاامد م 

 نیر به ا ، یمداشع ه  ییمیمبمر   تق اار مییزی ی تمبع خمشبخعقمه حلم
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برق   قیکار    ی تدمد صربت تیتتنزل تق  بهکه  یابمات  ق تقرا  ب آیحاح

 عالبره  گرادعن  قری به یلیخ ن قیبا ا عال  کار م یت یکمچه بقز را هقبچّه

 مراشع 

تقرا  از  هیت سقله بمر  پدا   قی    یم هفت   قیتن هفت  که ی بع

کقا  نیخماست ایمم  تمضمع مبمر  نیه  جدا شدمدم تقرا  عالبمند به ا

م تن خرق اات  شممدپدا  اصااا راشت که از ه  جدا  یرهد  ل امنق اا 

که  رالق امنرق  شرد،     یترضا راهست  قر یاز  ی زتقی مداا م  یخمب

 ازپنج سقل  باارا ) بمرترمد  راری به باارا کمچکعا  ایتقرا  تیغمل ش

   رالق امنرق     امدیبمر( پدا  اصااا راشت از ه   الق بگکمچکعا  تن

-یتر  یحن ق زمدگ خماا بمر بق خمرش بار  ایشدم تقرا ، باارا  اا که ش

 از یرقی یا شد بقعث  داپ  ازر اج ر  دیپدا  ه  ازر اج کارم شق   کار

 ا  برق  خماسرت یتر  کره  یخقمم بق پدا  بااا نکهیا تث م شمر جدا تقرا 

 پردا   آیحاح نیا به مبقشد مداشعه یهمسا یقییا که بمر نیا کند ازر اج

خرقم  مرق     یخقم  کره ت را   نیتقرا  اا  الق رار   بالدقصله بق ا افاجبقا

 راشت ازر اج کارم 

 ترقرابزاگ،  احفقق به که بمر پسا  ی   رخعا  ی ازر اج نیا حقص 

 هر    یر مزر قی کارمدیت یزمدگ جق  ی را همه خقم ، یت ا تقرا یانی

 ا م کرار یت یمگ داا کمچکعا  باارا از بمر گادعه  الق که تقرا م بمرمد

 آیر حاح نیر ا بره  راریمم یامفقه ا  به پدا  یانی کاریمم قدتیرا یامفقه

  یم کرار یت یبقد جمااب خقمه را ا م کند کقا که بمر شد  تنبما تقرا 



 یرانیا کی نامهیزندگ 12

 

 

 ها قی خقمه را حمامسعندی جمر راشت که ت یجمااب بقد یهقنیتقش تمبع

 زمقمه قی تارامه جمااب هقنیتقش  ی بق   کنند کقا  م ق بق خماهندیت که جق

تقرا  مصآ  یخقمه را تغقز   ی صقحآ اا هقنیتقش نیا از یکیم  ببقدند

 بره    بقدتیت جمااب راشت که ی بع   زتقی حسآ با یقییاکار  بمرم 

  ی برق    کرار یت قدتیرا یرسعمزر بمر بقدعه که ییهقجمااب حادار ازاء

 م کند یزمدگ حمامستیت رسعمزر

 ترن   تدیت شنبهپنج ظ ا از باد ها   راشت عالبه یلیخ تن به تقرا 

 راشتیت مگه خمرش شیپ ظ ا از باد جماه حق   راشتیبات خقمه از اا

 نیر   به ا راشت تن به یبیعن عالبه یقییم اگارامدیبات تنزلمقی به باد  

 شرنبه  پرنج کار که یت یشمقاسقعت   یزشمقاا  خمرش بمل به آیحاح

 بمر  تقرا  شیکه پ یخمرش ببارم  ی زتقم شیپ   ندید تاا ببیقی  ب دباس

 بار م یت تذّل یلیخ

 بچّره  از یمگ داا ا  یباا ی ل کار یگزمد آیحاح نیا به یتدح تقرا 

سخت برمرم را   یلیخ ،آیحاح نیا به کاری یزمدگ   کاری کقا   کمچ 

 قرق یربکه حد ر سه سرقل راشرت )   یم قیت تنبما شد باارا  اا را حقل

کنردم   یاز ا  مگ داا حقمی ( به پدا  بدهد  سه سقل   قیسه  ستیخق ا  م

 ایر غ را بق تقرا است که پدا مفقه بدهد   یدازمد به شا  یچمی مگ داا

    یر ت اغر  یتقرا  علر  ،راار اا بچّه یمگ داا تیپدا تسئمل نصماتیا

 یپدا  از ا  مگ داا حقتنبما شد که باارا  اا به پدا  بسپقار  اشعالبه

 دچنر  حرق  کره  ازر اج نیا نهیمعتقرا  ه  ازر اج کارم  یکندم باد از تدح
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 م ق الرمدهلل  یه  اراته راشت ر  پسا   سه رخعا بمر که همه شیسقل پ

 مبقشند راشعه یخمب التیحمامسعند حرص

ه  جمای  یلیکه خ یهمسا پدا  پس از چند سقل را حقل خقم  یت ا

  درمت   یمرقا یب علرت م کندی  دمت ت شمر یتبعال ت یمقایب  یبه  ،بمر

که  رام یمم ققفیرب   ستیم قر ی مبمر  ااییا راتمبع   یچمی را  اا  یقییا

 بزاگ تقرا قتیحق را که یقییا تقرا دمت شدمدم یقییچه  ما شد که ا

شرمهاش اا   ،هرق بچّره  تقرابزاگم کاریت تااببت هقبچّه از شد یت هقبچّه

-یشرمهاش تر   یچند سقل بب  از رست رار  بمر   بق حقمق بقزمیسرعگ 

 هرق بچّره  ا م بفاسعد تداسه به اا هقبچّه   کند یمگ داا هقبچّه از حمامست

 آیر حاح نیا به پدا  که یتدح ازر ست راشتم پس خیلی اا هقیش  یق مم

 را نیر ام کرار  ازر اج یایسم خقم  مق  به یگایر خقم  بق بمر شد  تنار

 رخعرا   ی   پسا  یازر اج  نیبمرم حقص  ا پدا  سم  ازر اج قتیحق

   یحنر  براارا   یم راشع  خماها   باارا  اف ر  از تن حقل ها رام بمر

باارا از  اف تقرا   ر  باارا از  اف پدا(   سه  ر ) یمقحن باارا چ قا

از سره همسرا    پردا  خماها از  اف تقرا   ر  خماها ه  از  اف پدام 

 دازمرد  هفرت  همسرا  ر  از تقرا   ( رخعا ر    پسادازمد )چ قا  شش

 )چ قا پسا    سه رخعا(م  راشت

 هبشرن پرنج  یا زهق آیحاح همقی به ،یقییا ازر اجتقرا  باد از  دییر

 ،حمامسرع  برا     یم تن  ی تمبع بزاگ شد  بمر    خمر  تر شدیت امنق 

از  بارد  هرق شنبهپنجرمبقل  بیقیدم  یقییمداشت که ا ی  لز ت ن یاا بب یقییا
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 تمبرع   یم ادرع  یت یقییتنزل ا به خمر  ،شدیت  یحای هقتداسه که ظ ا

م مبمر یتیکل کقا یقییا تنزل بهح اای خلمت بمر   ادعن  یهققبقییخ ه 

 از  ی ر سرت راشرع       ی اا هر    اباقف   بمر تن یهقشنبه پنج کقاِ نیا

اا  شدمد یت خمر  یخماهاهقبااراهق    که یقییا دازمدایبار     یت لذت

 یلر یخ یلر یخ کر   یهرق سن را اا کمچ  یهقبچّه ،ر ست راشع  یلیخ

 سرقله  چنرد  حرق  تقهره  شرش  کمچ  یهقبچّه   اباق عقشق  راا  ر ست

 مهسع 

که حسن  بق مق  راشت    دشقییتقرا    همسا جد دییها حقل ر را

 یا زهرق  ظ را  از بارد  حق ظ ا از باد شنبهپنج از که یقییا دازمدای دییر

 داایر ر نیر ا از   باراشرت  را یداا ام لذتتن  یباا راشت، اراته جماه

 یهقخقمه را دازمدامشهمسا    فققبه احّ ه  تقرا م شد یت تندب ا  یلیخ

بقا مقر  تکرقی     ی سقل ر ها  قیها سقل  را   بمر نیمی اجقا  یتخعلف

 م کارمد یت

 نیا رار یامنق  ت اسعقییحق رب یبچگ زتقی را تن که ییکقاهق از یکی

   ادرع  یت ا  به تنزل عمه چ قارامگه به بمر یلیحای که هقحقبسعقی که بمر

 بقتربرت  یلیخ یقیمدازمدا   یقییا   راشع  ر ست یلیخ اا یقییا چمی

 متقمد  یت یقییاحمق  ا بقت تنزل  بقیحقا ،بمرمد

)که اای خرق ا     تداسه تخعلط بمر  یچ قا  اا را  کالد سم   

را  یمبمر  ل یم  که تداسه ببلاریت یکنق بمر  ل   راشت مق  چه ستیم

 یزمردگ   یه بمر(م تن  ی تمبرع برق ترقرابزاگ    عمرم    یایهمقی تنیقه ات
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کالهرد ز   ی برق بره مرق     یشخصا تنزل ر ییکار م کالد سم  ابعدا یت

  م رق  از ییک ه که تق  یچند احقق به تسعأجاام یقیی)که ا بمری  جاأتسع

به مق  عقل  ازر اج کار   یخقمم بق  یی تمبع عمم اجقا  رار  بمر(م   یبمر

 ی برق  یخقمره  رااحرقق   ر عقل  خرقم    تقرابزاگ       یعمم بمرم تن  

تخعلط مبمرمدم سقل پرنن    تداادشی   م کالد پنن    یکالهد ز راشع

ادرع م  ی زترقی را    برمر  داهنرگ  قبقییکه را خ یخقبقم پساامهبه ربسعقی 

 دی یمم قر ی اااس  کمچه ) کاری یت یزمدگ هیایات یتنیقه را یاکمچه

 چنرد  هرا  قی بقا  یها سقل  قفبی، حقا(خق ا  هست قفقیاش اا ربهلتر ی ل

اا  به سرمت تداسره   که از خقمه  یم  بع یکار یت تکقی مق  بقا  ی سقل

یت تداسه نیهم به که بمرمد ه  گایر یهقبچّهتقی هکمچ یحم ،ادعقر یت

مهه که  ،یبمر بچّه 1یق  3 گایر  یدیاسیه  به تداسه ت بق ی تدمدم  بع

  یشدیت ار قبقییخ از دیبق که ییجق حن قم  ی تدیداهنگ ت قبقییتقی به خ

کره   یا   بره کمچره    یشرد یتر  ارداهنگ  قبقییم از خبمر داهنگ قبقییخ

 م یادعیتتقی  منق بمر هتداس

خرق اات   حرق  ،ادرع   به  ی جق دیق  عیا شیسقل پ چند هست خق ا )

 از کردا   چیم هر کن  دیحند اا داهنگ قبقییخ تداسه   خقمه    ی یبچگ

 راکره ترن    یبزاگر  قطیر ح خقمه   م  یمداشعند  جمر آیحاح  ی به هق ی

خقمره    قطیر ح  کار  بمرمرد    یکار  اا حقسیت یکالد ا ّل  منق زمدگ

 قبرقی یخ را یا کره را کمچره   یربسعقی خقبقم بمرمدمسقخعه  یتخعلف یهق

 جرمر   راشت، یبزاگ قایبس قطیکه ح آیبه  ی حاح گایداهنگ بمر ه  ر
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 (شد  بمرم  یتخعلف حقس یهقبه خقمه ، ی قطیح   مداشت

را هفرت   قفجمار  کار یت  یحرص اسعقییرب   ربسعقی را که یتدح را

    یتسکن مبمر یکه تق از خمرتقی رااا کار م اشقا   یکار یخقمه زمدگ

م  یکرار یت یزمدگ تخعلف یهقراخقمه قزیم حسآ با    یبمر نیمی اجقا 

 3بره بیرا    شرک   یاا یر را یترم ره   یر  را دیشق هق،خقمه نیا ی همه

 اصرا ی ل قبرقی یبره خ  یرعا یب ل یحرصر  یرا ابعدا بااا راشت که لمتعایک

 چ رقااا   بره  یرعا یب اسرعقی یرا رب ل یا اخا حرصرا   ی زتقی(   ی)پ لم

 م یبمر  یمزر  بقرحسن

-یتر  یزمردگ  یتنزلر  را که بمر نیا ربسعقم  ر اای خق اات از یکی

کقاتند ا زمقته ا العقت برمر   یقییم ابمر یاحد یتعالّق به  بق که  یکار

 گرا یر یجقهق یهمه تث م  یاحقق اجقا  کار  بمر  ی یقییا خقمه را  تق 

 را  یگفعر یتر  بزاگ تقرا بزاگ  که به ا  خقم     یزی عمم ، یعمم ،تن

م  یکار یت یزمدگ بمر اابرت حقج چ قااا  به  یمزر یلیخ که تنزل نیا

 ازم برا    تسرند  نیر ا به راشع  ر ست یلیخ تن که بمر جق  ی یتسند

 قریر  اا خمامردی  ممرقز  تن به تقرا م بمر  خمامدی ممقز به عالبمند یبچگ

 قریر  اا ممرقز  حقاظ قا عالبه کار   که بمر  سقله مه که هست خق ا م رار

 گفرت یبمر  به تن ت سعقر یکه تن به حقلت ممقز ا یرا حقل یقییا ما یبگ

 ممقز بقاخا  که نیا حق مکار یت حکااا تن    یبگم دیبق چه حقلت ها را

ممقز   یهیهم بقفیبه لیف خدا حقا یاز همقی مه سقلگ مگادع  قری اا خمامدی

حقج  اا چ قا  یمزر یاحد یتنزل  بق یکیرا مزر یا م تسند خمامد  اا
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را  ی جرق   احققبرقف  که تن ر ست راشع  به  ی تسند با     ،بمر ترااب

 اذایممم    تغراب    ظ ا ممقز ابقته یباا که بمر  یکس یانی)شد  ذی ؤت

 اترق   قیر  ممقزشیرا ها حقل پ یخمب مبمر  ل قریه  ز  یصدا ،(گفع یت

 کرقا اا  نیر ترن ا     یبگم اذای تن که بمر کار  تمادقت تسند جمقعت

 بره  تعالرق  کره  برمر  یاخقمه یاحد ی بق ی خقمه تققب  را ر ست راشع م

 یا زهرق  صربح  ترثالف  تخصرم   ق یا را یقییابمرم  یثا حمند بقزاگقی

 یلیخ صبح بامقتهچمی   راشت  یتذهب یهقبامقته   یخمام ا ضه جماه

 با   یقییا یخقمه به راشع  ر ست تنم شدیت  رارز ر بمر صبرقمه ه  

 یخرمب  یصربرقمه  کره  نیر ا هر     کن  شاکت یتذهب تااس  را ه  که

 نیاکه  ،گذاشعند یته   یمقی ا غن شقیصبرقمه را که دی یت قر یم بخما 

 مبمر تااس  نیا را کنندگقی شاکت حمق  از یخمب یلیخ ییاایپذ

 یکه  بعر  است نیا ا را ییکالد پنن  ابعدا ازکه  یاز خق ااح یکی

 گایر یهق بچّهتداسه  اا  نیرا ح  یادعقریتاز خقمه به سمت تداسه اا  

 3 قفجمار  ، یسبا یحق به تداسه خقبقم    یشد یتق ربه ه  تل    تدمد یت

 ترق  بره  کره  ییهق بچّه از یکیکالد پنن  بمر   یم  بع یشدیمفا ت 1یق 

 کرقا  یابه مق  داتقی بمرم تقرا داتقی را خقمه یابچّهشد پسا یت    تلرق

از ا   حرق خماسرعه برمر    ناز ت گذاشعه بمر  تداسه اش اا  بچّهکار   یت

همره   قبرقی، یار شدی از خ هنگق کار م یا تا کقا نیتماظبت کن    تن ا

  ی بره  ، ترد یمر م نیاگا تقش    یکار یتمگق   اا نی اد یمفا چندهق بچّه

  ی دیبگم تق به نکهیز داتقی بد ی ا ا م  ی یادعیت داهنگ قبقییخ  اف
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 یسماا نیتقش  ی تمبع نیم را همبا ر قبقییبه  ی  اف خ حق دیرداه ر 

 یچاخ سمت چپ جلم ادعقر   نیزت به بزاگ به داتقی زر   داتقی قفمسبع

اامنرد    ،چراخ ر   از ار شدی  شیپ کما داتقی ار شد   یا  از نیتقش

 خمرشحمامست  ی ل شد  دیکی نیزت یا  یکمداتقی  اتق ،حاتز زر  بمر

 تقشین ادرت  زیاکه داتقی   یدیر تق یم همهکیدب ا ییب نیتقش ایاز ز اا

 ی بعر  اترق   تد، ا ییمقااحت ب یلیاامند  خ مدیمد آیش  سیجق چیه یل 

ادتم خرمب   است، د یش پای   دقط امگ   ا زمدیداتقی حاف ت دیر

 که  یتقی گفعمقظ  تداسهبه   یدیاستداسه  به ی بعمید  بمرم  ه  ی ما

یت هیگا ،بمر سعقر یتق ا یپ لم کهداتقی ه   ،است ادعه نیتقش ایز داتقی

 بق ابد   است،ادعه  نیتقش ایکار که داتقی زیمقظ  تداسه ببمل مم مکار

 شرقهد  ترق هق همره گفعنرد   بچّه م«!سعقر یا ننقیا که نیا»: گفتیت خمرش

 بره  اا داترقی که  گفعند یقییم باد ااست ادعه نیتقش ایز داتقی که  یبمر

   تد شیپ قییتقراش جا یااب   بار اش خقمه به اا داتقیم دیببا اشخقمه

 رکعا ه  مباررکعا اا  ا    شد مقااحت یلیم تقراش ه  خکار  فیحاا اا

   د یدقرط حاسر  ا   ،میرد   یگفت الرمدهلل  رما  کار   نهیتاق داتقی اا

 م  رتداسه ما ز باد ز اا حق ا اتا

رادم هنرمز  گذاامد  یربسعقی خقبقم همقی را ه تن کالد شی  اا 

 قفمسبع یهقتالّ  ییشی  ابعدا کالد پنن    راا م قری به اا  یهقتالّ    هق

 ایی ترد قیر یاز ا یکر یکمشق بمرمد،  قییباارا به مق   بق م ر  یراشع یخمب

 یم تالّ   ازشر بمر یقضیا تالّ  ،بمر که باارا کمچکعا یگای  ر هتداس
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ز ابرمرم   یه  تالّر   ازش خرمب   یقییکه ا یقمیصدب ی بق مق  به  یراشع

 یرقی یراا م ا قریبه  ااخصم  اکبا پامد  ه  ی تمبع ه  ب یقهیهمکالس

کالد پرنن    تقکه  یزتقم یقییادسا شدم ا   ادت مظق  اسعقییبه رب باداف

 پقاالر    یتق  هعالبمند بمرم را تداس یلیخ کسی  بقاد پقاال  به  یبمر

 یبرقز  پقاالر   نیر ا برق  اا حیحمق  سقعقت حفا قفبیحقا یقییگذاشعه بمرمد، ا

  بادهق اکارم ی ازش ت قیت سمی یتبقا   یمداشت  ی  اگا کقا کار یت

 م شد کسیبقاد    ب اتقی پقاال

سقل پنن  ربسرعقی   یبمر که  بع نیخق اات ر اای ربسعقم  ا گایر از

 کره  اسعخا قبقییخ مق  به بمر یقبقمیخم کار  کقا به شا ع حقبسعقی را بمر 

 کره  بقر  حسن داییت ازم شمریت د یمقت مق  همقی به ه  هنمز کن  یت دکا

 اسرعخا  قبقییخ ض،یعا قبقییخ نیا ّل ااسععقی رست دیبا  غاب سمت به

کره   ا ز  یم بمر هیایتنیقه ات را قبقییخ همقیا ااف  ه  تق تنزلم است

م برمر  یقاتغقز  من  ی  منق ،ادع  اسعخا قبقییخ حق گیع یت کقا رمبقل به

 هر   ا  ،«د؟یر خماهیت شقگار قی » :د یپاس ا  از   د یر اا تغقز  صقحآ

 حقا ر  راخ ، قیب خمب،»: گفت ،«یت د» :گفع  ا  به د،یپاس اا تن اس 

 البعره که  ،بمر  منق ه  گایر شقگار  ی بمرتالم   م« یاس  راا نیا بق مفا

 یمنّرقا  راهرق  حقبسرعقی    برمر  کمعا تن از سنّش ا م د یراا  ا تن  افباد

 ترن  به منّقا که یرسعمزر کار ، کقا به شا ع  منق تنم کاریت یشقگار

-00 بچّه  ی یباا تمبع  ی را که بمر ایقل  یم قی یشقه ر  یا ز راریت

راشعه بقش   رسعمزر نکهیخق ا اه ب تن ی ل ،بد مبمر ییابعدا پنن  سقله 03
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 کن م  کقا   مبقش  کقایب حقبسعقی که خماست یرل  ت ،شا ع به کقا مکار 

 برمر   پقر  قی شقگار اصیالح بهم کار  کقا به شا ع یمنّقا تغقز  را

 منّقا کقا اسعقر رست ام رار یامنق  ت ،گفعندیت تن به که اا ییکقاهق  

درالی  اگرا   تثالف ،رار یت امنق  ا  یباا خماستیت یقییا چه ها بمر    

 ترن  به اا ابزااهق ا ّل ا ز البعهم   ار  یت ،  ی ابزاا ااخماست یت اا ابزاا

 اسرمش  نیر ا اسرت،  ااّ  اسمش نیا ست، امد  اسمش  یم کارمد یتااد

 ترن  به ه  اا تخعلف یهقامد    گادع  قری اا همه ن قیام  ممم   است یهیح

 ترثالف  گفرت یت بمر  اسعقرکقا  ی  ارست چمی گایر بادم کارمد یتااّد

به ا      ار  یتادع  امد  دالی اا از ترلّش یتتن  ،ق ایامد  دالی اا  ب

  یر  یبراا  ی بع تثالف قی   ار ،یتا   یباا ق ا،یااّ  دالی اا ب قیرار   یت

یتر  اسعقرکقا نیهم بق تن راهق نیا مصآ یباا سقخعندیرا ت یسقخعمقم

که  ی راهق اا مصآ کندم تنع ق  کار  یت کمکش  منق سقخعمقی، ساِ ادع 

 که ییهق پملم کار  یت کم  که بمر  یشقگارم دقط کار یمم یکقا منّقا

کالد شیر    یباابق  ی پمل  حمامسع  یتم کار  جمع اا گادع  حقبسعقی  ی

 مکه از  راشع  بخا  یزیچ قی لبقدهق   بت یباض   ایحرا لماز  ،کعقب

-رامرش سقل برمر( بره    1) ی تمبع ر ا  ربسعقی  کالد شی  از باد

 مبمر ییر ا  ابعدارا  تیّتمدّق رهند میقی که شدیت رار  اییگماه  تمزای

 یقیر تزا از شرد یه  تر  ییابعدا شی  نقتهیبمر که بق گماه یتمبع  ما  ی

سرمار     شرد  یاسعخدا  ت یشغل یباا که یکس تثالف کار، اسعفقر  یبقممم

که سرمار مداشرت    یبه شخص مسبت ییعایحقمق ب راشت ییابعدا  شی
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 شیر   یگماه ی بعم کاریت اسعفقر  ییعایب یبقممم یقیتزا از   گادتیت

 یبراا کالد شیر    از باد مشد  خمشرقل یلیخ ،رارمد تن هب اا ییابعدا

 سرپه  قبرقی یخ یهقیکیمزر هیایات تنیقه رار زی  پیااهنتغقز    یبه  کقا

 قبیر کقتر زی  پیرااهن  مرق   هب(، شد  ینیخم اتق  قبقییخ  ی مق  حقا)که 

 یکرقا » :ا  گفت ،«د؟یخماهیت شقگار قی »:  دیپاس تغقز  صقحآ ازم ادع 

بره عنرمای    قیب ست،یم یتیکل»گفت:  ، ا «ا یگ یت قری مه،» :گفع  ،«؟یبلد

 کرقا  ،شا ع کار ر زی  پیااهنکقا  اا را تغقز   که ی بعم «کن کقاپقر  

ر  باابرا   رار،یتر  ترن  هبر تغقز   صقحآ که یحقمب اتقبلد مبمر ،  یقریز

  یمر  یجرق  هبر  ،بمر قلیا 3تن را  ی زتقی  رسعمزر محقمق سقل ببل  بمر

! از خرق اات ا ز ا ّل کرقا  را   گادع  یت قلیا 3سقل گذشعه حقا  قلیا

 اماق  تامماف گادعندیتاا  شقی ااهنیکه پ یبمر که اداار نیار زی  پیااهن

که تن  منق برمر    ا ّل ا ز همقیم رارمدیتشقگار تغقز   به یشقگارامگ قی

 خمشرقل یلیخ تن ،رارمد تن هب یشقگارامگ قیبه عنمای اماق   یقلیا 3ر  

 اماق  گادع م  ،قییتیعا از یقلیا 3 ر    تزر قلیا 3 کقا  ا ّل ا ز که شد 

کرقا   قبیر کقتر زی  پیرااهن  را قریر ز قایحقبسعقی اا بق عالبه بس حمق 

تغقز  رست تن مبرمر بره    دیکل ،ادع یت کقاسا ز ر یلیخ صبحم کار  یت

 یبراا  ظ را م بقشرد که تغقز  بقز  ادع یت یصبح  ما دیتن بق آیحاح نیا

م را تغرقز   گیع یبات بالدقصله   خمار یتمقهقا  ،ادع یتبه خقمه  مقهقا

کرقا   کرار، یتر قز  تاا تاخص رررصقحآ تغ که شآ 9الی  2 سقعت حق

 کرار یت  رریحای تغقز ، صقحآقعت باد ررس  ی حق  یم دیشق مکار یت
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 م ادتیت  

  ی چرمی م برمر   حش کاری راست رار یت  منقاکه  ییاز کقاهق یکی

م از  بمر شدیت اسعفقر  یذغقل یاحمهق  از  مبمر یباب یاحمهق هنمز تمبع

کره   ی بع محق احم راغ شمر ، یزیبا احمرا     یذغقل  حش راست کن ازکه 

 راخر   گذاشعن قی یتیعا به  یحرم یباااا  ااهنیخماست پ یت اسعقرکقا

 م کاریت اسعفقر احم  از  تقر  کند، دا ش یباا نیعای 

م بد ز  رکمه  ماگادع  چه  قریاا شا ع کار م  یرکمه ر ز ابعدا تن

ر خرعن   نیهمر  گرادع   قریر  احم کاری راست از باد که یکقا نیحاسقر 

 خرمر  م گرادع   قریر اا  یر زمردگ  یسقر  یکقاهقک   ک م باد رکمه بمر

 نی سرع  تارامره  ااهنیپ بسمت نیحاسقر م بمر  عالبمند یایقرگی به یلیخ

 بره  شمر تاحکآ ییخیق  ر  اگا که است نیا از شایسقرگ مستا شیهق

 یلر یخ کره  سرت یم قره ی تثر   شمر،یمم د یر یزیچ   خماریبامم ییجق

   کج قهی  ر ز اشعبق  کند ااهنیپ  ی قیاسعقرکقا   ی اگا ،بقشد حسقد

 ر خعن تنم امداخعه شمر ر ا دیخااب است   بق ااهنیپ گایر ،شمر کمله

 ار خ ، ما نیرا ها حقل هم مر خع یت تچ باد کار ، شا ع اا هقنی سع

 مگادع  قری ییزهقیچ سقل  ی ظاف را خار 

 

 اسرعقی یبره مرق  رب   یاسرعقم یسقل باد رب .دبیرستان خاقانی 3-1

 قبقییبمرم خ مییبقسع قبقییخ را اسعقییرب نیکه تر  اشد  سیحأس یخقبقم

از  یبلنرد  ماایر ر  ی،ضرلع    یر بمر کره   یضیعا قفمسبع یقبقمیخ مییبقسع
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 گاشیضلع ر شد  یت یمگ دااجق  که ت مقت ااحش را  یبمر  ی ترم ه

 قطیر ح شد که سیحأس یترل را یبقمخق اسعقییبمرم رب یتسکمم یهقخقمه

ر   بقره     خقمره   ی  بزاگ  قفسقخعمقی مسبع  ی راشت   یبزاگ قفمسبع

 ،شرد  اسرعقی یکه  منق رب ی بااا راشتم پس از  ی  رااحقق بزاگ  نیچند

 شدمیتتق را همقی سقخعمقی باگزاا  یکالس ق

 مسرف یکه اس  صقحبش  قبیسقل باد ه  به همقی تغقز  کقت حقبسعقی

اا  یقییا یخقممرگمق بمر، تن  قبیکقت یقیی بق بمر ادع  )البعه اس  تغقز  ا

تغقز    یمبمر(م سقل باد که کالد هیع  بمر   قبیکقت ی،  لستیم قر ی

 یقهر یکر یحرقدظ مزر  قبرقی یرا خ یکی نیکار م ا دایپ گایرر زی  پیااهن

حقدظ بره   قبقییکه را خ بقر  حسناز چ قااا    ی زتقی بمرم یجقت قبقییخ

رست ااست چند تغقز  بمرم  ،یجقت قبقییبب  از خ  د،یادع یت سمت شمقل

ر   تن  منرق ادرع      کهبمر ر زی  پیااهنتغقز    ی هقتغقز  نیا از یکی

 ،«؟یبلرد  ییچه کقاهق» :گفت یقییا   «دیخماهیشقگار ت»: د یتاحبه پاس

 یبراا  تن اا بره اصریالح     ا  اا که بلد بمر  به ا  گفع  ییکقاهق تن  

 ،هقنی سع آیبه همقی حاحم تن شا ع به کقا کار  اسعخدا  کار   حقبسعقی

  یتن  م عال   بار خع  یت رارمد یکه به تن ت اا ییهقااهنیتچ   رکمه پ

از  یلر یخ  حا برمرم ا  جرق رکمره    یادعهیتن پ ه  بمر که از گایشقگار ر

 خرمر صرقحآ تغرقز    م حمامسرت برد زر   یتر  اا ااهنیپ گایر یهقبسمت

   راریتر  منرق  ااا  هقیتیعا ااهنیپ یایگامداز  بمر که یکس )اسعقرکقا(

   زر یپقاچه براش تر   به عال   کاریت قرراشتیردعا   ی راهق اا امداز 
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 یهرق  بسرمت    دیر با یامرداز  تر    بق م باد پقاچه اار ختیهق اا تقهی

اا  قره یخمرش  تیم ق را اا بد زمد   ی  حق رار یت شقگارهقبه  اا تخعلف

از  یکر یاز  ی،  پرس  کرارم یتحمق   اا ااهنیپ قهیبق ر خعن  ر خت  یت

 حش کراری احرم    ف یاز  ظق یکینق  م راکارم بقز ه  یتهق ه  احم ارشقگ

 اسعفقر   تقر  کن م  یبمر که احم اا باا

سرم    قبقییرا خ ،راشع  یر ز ااهنیتغقز  پ  یرا که  یکقا نی خا

سم   قبقییحقدظ که  اار خ قبقیی( بمرم از خیدال ییاسفند )ساهنگ سخق

 منرق   کره  دیاسر یچ قااا  ت  یبه  دیبه سمت شاق با    دیاسفند بیم

ه   منق بمر که ر زی  پیااهنتغقز    ی مسعقر ااحش بمر  بقشگق  ادساای 

هرق  منرق   چند سقل پیت سا ه  حقبسعقی کار    دایکقا پ تن  منق ادع   

گادعه بمر  پقاچه اا باش  قری گایر اسعقییادع  حق بقاخا  سقل  خا رب یت

 یتیرعا   یحرم کن    قر  ت   اا بد ز  قهیجمله  از ااهنیحمق  پ   بده 

که به  یهنگقت   که صقحآ تغقز  به تن اععمقر کار  بمر یبده ، به  ما

کرار   یتر  یسپار   تن هر  سرا  یتبه تن  کقتالفتغقز  اا  ،ادتیتسفا 

رارمد، خرمب امرداز    یاا ت یقییپقاچه هق   تدمد یاا که ت ییهقیتیعا

کره   یهمقی ترمبا  اا کقاشقی ببا    بد ز   خمب  اایقی یپقاچه ا ،یبگ

مررم اراا    نیتغقز  اا بره ب عرا   آیحاح نیا به   بده   یحرم ،گفعه بمر 

 ی بعر  مراشرعه بقشر    یکار  حق را ترد  یهق خمب کقا ت تن حقبسعقی کن م

یدرا ش کعرقب رسرت ر   هر  تر        دیر شد به خایتهق شا ع تداسه

-یتر تداسره کره    یهرق بچّره م دیقیراب  یهقکعقباب  پمل حدپاراخع  حق 
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اا  یخماسعند کعقب مم بخامرد ترلّر  یمم قیحا بخامد خماسعند کعقب اازای

 داییر مقصاخسا  امعخقب کار  بمرمردم از ت  قبقییتسند اتق  را خ  یمزر

مقصرا   قبرقی یرا خ دیر سپه سقبق( که به سمت جنرمب با   داییت قیاتق  )

مقصاخسرا    قبقییخ یاسیدم راست را امع قیت ا دیس قبقییخسا  به خ

بمر که بره   یم تسند اتق   مادیاسیت(  یبه تسند اتق  )تسند شق  بد

-بچّه  منق که را بمر ییا قر یهق، پبب  از پلّه   خماریتسمت پقیین پلّه 

 یاسرعقم یرب ی  درا ش کعقب رق   دیر ظ ا به خا زباد ا 1یق  3هق از سقعت 

برق   باد   د یخایکار    کعقب ت شا ع اا کقا نیم تن ه  اپاراخعند یت

تق  ا ّل   یرا  قی ا نیکه از ا یدا خع م بق را تدیت بییعا متیب یکم

 یی  کعقب هرق  د یخایکعقب ت یقری  ار  تقداا زیبه رست ت اسعقییرب

-یاا تر  گرا یر یکعرقب هرق   راشرع     یتمگه   خمر یکه از  راشع  باا

-  لرماز  ممشرت ادرزاا    هرق   پمل کعقب آیحاح نیدا خع م خالصه به ا

-حمامسرع  پرس  یه  ت یتقداا   ار   یتکه از  راشع  اا را  یایحرا

-یاز  ی اسرعفقر  تر   ااهنیر پ جمااب   لبقد   دیخا یامداز کن  که باا

تق را  ی زتقی خمب مبمر   تن به را تد میقز راشع ، از  یکار م  ضع تقل

 بمر م  زاایب قف ابا یکقایب   یاز حنبل عالبمند بمر  کقا کن    ی اد

 یبمر که  بع نیا اسعقییادعن به رب ر اای ربسعقی   گایخق اات ر از

کرار ،  یاا حمق  کار  برمر    حقبسرعقی کرقا تر     ییتن کالد شی  ابعدا

اا اراته برده      یر زیااهنپ اصااا راشت که تن کقاِ یلیتقرابزاگ  خ

 ققاحر   یر ( یقییا )تن   ه  عالبمند بمر که بق یقییشمرم ا قریرا تد  ز
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کره راد   یی م ق تگا»: گفتیت یهیهما  م  یکن یزمدگتسعق      یایبگ

دالی کرس   نیبب ی ل ؟یباس به کنق یخماهیت دمد؟یخمامدمد به کنق اس

تن ه  به  م«بلد است، چقدا  ضاش خمب است یاحاده   کقسآ است

-یاا تر  ا یر ر ست راار   خ تااتقرابزاگ  است    یقییا نکهیحسقب ا

که  منرق    یتمضمع اا زی عمم نیمق  مکار م اثبت اسعقییرب یخماهد باا

بخق ا  گفت که  یشآ به عمم  ی ی ل ،زر یمم یحاد ی ل ،دیشن یت ،بمر

)ترقرابزاگ ( اصرااا راشرعه کره ترن همرقی کرقا         خرقم  برزاگ   نکهیا

  یخمر   ی  باد باا ا یبگ قریاا  یاحاده  اا اراته بده  ر زی  پیااهن

ا م خق ا  هست حقبسعقی برمر  مق  مکار ثبت اسعقییتن را رب ا ،یبگ ییجق

از تر  کقاش  تد   ایر یهیتث  هم  یعمم  ،بمر د یخماب قطیح راتن   

ثبرت   یبااکار که چاا  رعما کار   به تن حیا زر   داایبمرم  تد تن اا ب

خقم  » م گفت:«گفت نیمایبزاگ اخمب خقم »:  گفع ؟یاهمادعتداسه مق  

حق تن زمرد    ،(!خمریگفت ب یگفت )حقا تقرا خمرش اا ت خمریبزاگ ب

م ترن  «رهر   یتاا  لتیحرص نهیم تن هزیراد بخمام یبا  دیهسع  حم بق

 یرقی یکه ا  از این خمشرقل شد  چمی ر ست راشع  راد بخمام  یلیخ

 یخقبرقم  اسرعقی یرببره   باد ا ز  حک  اا به تن کار خمشرقل شد   نیا

 ثبت مق  کار م   ادع  

بمر که همره   مییا ااف بقسع یهق قبقییاز خ یکی را یخقبقم اسعقییرب

 یشاب مییاز  م ق بقسع یکیبه  ،شدمد یخمامد  ت مییبقسع قبقیی م ق به مق  خ

م تنرزل ترق   گفعندیت یجنمب میی  بقسع یغاب مییبقسع   به ر  خیقبقی ریگا
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  ه  همقی ا ااف بمر م 

زیرقر    سقل ا ّل )کالد هفع ( راسیقر  هست را  اسعقییر اای رب از

شد م شقگار تعمسرط  یببمل ت یخمب مبمر  ل قح یقضیا تثالف ،خمب مبمر

 ،زبرقی خقاجره   مبرار  یمملذّت  قریز  یهقرادبه خمب بمر م از   یتعمق

مبمر    یمب یلیا  خیسیزبقی امگلکه خق ا  هست   یراشع یسیزبقی امگل

گذاامد م کالد یت نییپق یمما  ببمل قیبق حداب  مما  هق اا رادبقاخا  

 به کالد هیع  ادع م   حمق  کار   هفع  اا

 یشدم راد جبا اا بق تالّمر  نقریرا تن ا یبیهیع  حرمّل عن کالد

سقل بب   به تق حسقب  یقییا یراشع  )پسا عمم ی  اشمس یبه مق   بق

هرا   قدهیب اتق مگادع  قریاا  یشمس   ا ی بق رار(م اس  کمچ یتراد 

خمش لبقد    یلیخ م ق  یها ر پسا عمم راست را خق ا  هستم  ر 

ر    بره ترق    یشمس   ا یتاحّآ   تنظّ  بمرمدم  بق قای  بس قدهیب خمش

اا    ی برمر  راترق  کرالد  کره   ی بت، احرقب  چیرار   تن هیت راد جبا

 یقییا عالبمند شد م قایبس قتیّقضیبه ا بمر کههمقی جق  کن  یدااتمش مم

لذّت  ،یقییا گادعن راد جبا قریاز راد جبا اا شا ع کار   تن چقدا 

 ءجرز حمامسرع    ی سرقل  خمب بمرم  یلیه  خ گا یر یهقرادبار م تی

 ی برق  اگام را ها حقل ا  تیبقش  که به کالد بقاحا  یخمب یشقگارهق

اگا هر  را  ت کند   ماا احخدا اییقی  ستیم قتیح دیرا ب ی  اشمس

 یرقی یبدهدم ا ی  شقر یکه خدا مد به ا  سالتعشقءاهلل  ایاست  قتیح دیب

 کندمیت یاست که تالّ  بقز یمقی نیعالبمند کار   ا ایقضیقت به  اان ت
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 نیحرا ت ر    نییرع یمبرمل ا  بره  میست، تالمتقت امعققلدقط  ی تالّ یفه ظ

   قیگادعن رامرش حیرم    تمز اا  به داا رامشاست که  نیتالّ  ا یفهی ظ

 ی  خمر تمضمع جبا  ما ی  اشمس ی بق سیعالبمند کندم ا ش حدا

 دبمر که تن اا مه حن ق به جبا، بلکه به حمق  را د کالد هیرع  عالبمنر  

کرالد سرم     قیر کالد م ر   به باد    کارم کالد هیع  اا ه  گذاامد 

 ادع م  اسعقییرب

م ( یمفرا برمر   یحرد ر سر  ) رامش  تمزای کالد هیع  ک  بمر حادار

که اشقا  کرار    یهمقی سقخعمقم رابزاگ  یلیاحقق خ  یکالد م   را 

  ،یهفعقر شقگار برمر  یق را حد ر شصت دیکالد شق نیبااا راشتم را ا

-یکالسر از هر    یزار    تنصما شنقعیحنقااارای، حسن   یعبدالکا

ر سرت  میسرعی    برق هر     یتر ی  میمکرت   یه  ا  بقبمرمد که  ییهق

  برق هر  صرربت      یخمامدیتکه بق ه  راد  یم را حقل بمری یمیصم

  م  یکاریته  برث 

 م اییرقی سرت یخق ا  م ااکه تن اسمش   یراشع یکالد تالّم نیرا ا

م رزیت ینیبذا  ن یه  بما بمر   ع شیهقتژ  یراشت   حع یبما یتمهق

بره   ترن  رارمیتخمب هندسه راد  یلیتق بمر   خی هندسهتالّ   یقییا

 قیر  دیریاا ت هق فیتالّ  حکلعالبمند شد م  یلیه  خ یقییراد هندسه ا

 دیهق بقبچّهاا ح  کنند    ای داسعقر حق تسئلهیحخعه ت یهق اا پق بچّهااب  

 فیر حکل اییقی به عنمای که  یتسقئل ممدکارتی ح    مرمدتسئله اا بلد ب

بره  رار    چرمی ر سرت راشرع  ز ر    یتتن شآ را خقمه امنق   رار یت
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که تسرئله اا حر     گایر یهقبچّه یحخعه باا یکالد پقبا  ، را  تداسه

 یکالسه  یهقبچّه یباا اا تالّ مقش  یانی ،رار یت حیبمرمد حمض ر مکا

 یرعا یب ی لبمر  ما  نیه  هم گایر یهقراد یباا)  کارتی یخمر بقز

بره   یلر یم را ها حقل ترن خ رار (این کقا اا امنق  تی راد هندسه یباا

-یتاا خمر  امنق   این راد فیراد هندسه عالبمند شد    حمق  حکقل

هفرت   - یبار    ا ز باد که تث  تاممل شش   مر یترار     اباق لذّت 

شقی اا ح  مکرار  بمرمرد   که تسقئ  ییهقبچّه ، باایادع یتتداسه صبح 

 رار م یت حیکار  بمرمد( حمض یحنبل قی)بلد مبمرمد 

    یر هرق اا رار گادتم تق  ابه یاتعرقی کعبی   تقیهندسه ایرب احّفقبقف

 کره   رما  نیهق پس رارم همر بچّههق اا به  ابه   تد  یتدّح ازباد  یقییا

 رهدیممتن اا  ی ابهکار  که چاا تیتن ربّت  مکار یهق اا اعال  تمما 

تن کنقست؟ تن کره   به ا پاسید از خمر  تی!  دیگم یمممما  تن اا   

خمامد؟ باد ه  کره  یممرار  بمر ! چاا اس  تن اا   یا  اا به ا  حرم ابه

شرا ع کرار از ترن     اییقی باد م ابه تن اا مگه راشعه بمر تالّ  حمق  شد

خمب حر  کنرد      یلیکاری که دالی کس حمامسعه تسقئلش اا خ فیحاا

مبرمر،   سرت یبتن  مما است که  قلآمما  کالد اا کسآ کندم ج نیب عا

ممرا    ،بمر که شقگار ا ّل کالسمقی برمر  یابه مق  ز ّاا  یهفد  بمرم پسا

 یرقی یاکه بدا  نیبمرم خمب هم یعایبه   یقییا  از مما  هندسه اهندسه

 یقهر بچّهشقر شد م  یلیکار خ قیحیم تن اا کار    ی  حنل ایاز تن حقد

-از تن خماست با   ر  تسئله یقییم ارمدکاحمجه  یعایه  به تن ب گایر



 یرانیا کی نامهیزندگ 23

 

 

 گایر نیهق ح  کن  که ابچّه یحخعه باا یاا که را اتعرقی رار  بمر پق ای

 یتسرقئل  حمامسع تی نکهیلذّت بار  از ا یلیتن جقلآ بمر   خ یباا یلیخ

  ایرن  ره   حیحمضهق بچّه یباا کار  بمر  ااکقت  ح   اا که سا اتعرقی

  ا ش ترن اا   کرار  یتر گمش    سعقر یا تالّ  ه   منقرا حقلی بمر که 

کار   به تن گفرت   ای  حقد قیه  حیم بقزاز  ی اییقی باد  کارمیت دییحأ

   راسش اا اراته رارم ن یکه با   بنی

 زیر م گرا یر یهقراد بهم   بمر که  قی اسعقییکالد سمّ  رب نیهم را

ر ست  قریاا ز خیم حقایبه راد جغااد   یمیش،  یزیعالبمند شد م به د

سرقل   ترثالف  ،کار یتحفظ  ستیبقیت راشت کهاس   یلیچمی خ مداشع م

اا ر سرت مداشرع م را    نیر ا که ،کار یتحفظ  دیبقاا  دالی پقرشق دمت 

، یقضر یا یهرق رادرا بقا مبمر را عمض  یلیا  خمما ه   خیراد حقا

شرد   یب عرا تر   کر  کر    یهقمماات راد ی  باد جغااد یمی  ش  یزید

  بره   راریخرمب راد تر   یلیکه خ یگاکقم یبه مق   بق  یراشع ی)تالّم

 ایرن حاحیرآ ترن بره       بره  تاا ف بمر یخمب جغااد یلیخ ایعنمای رب

 مه  عالبمند شد ( یجغااد

 یخقبرقم  اسرعقی یحمق  کار م کالد ره  برقز هر  را رب   م   اا کالد

اارای   تنصرما    یزار    عبدالکایحنّقاهمقی حسن   بمر م بق ر سعقم

به مرق   دمحبقل کمچ    یح  یم  یکاریت ازش  گای  ر سعقی ر یشنقع

 ی  باا  یکه حمپ دمحبقل مداشعنیا   جقلآ  یراست کار  بمربمچقی   یح

که   یکاریت غیه  حبل یلیم خ یکاریتاسعفقر   سیکاری از حمپ حن یبقز
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 یهرق ترلّره تخعلرف از   یهقبچّه   «تسقبقه حقضا است یبمچقی باا  یح»

م تق چ قا مفا  یبق  م ق تسقبقه بده  یکارمد که با  یتتخعلف از تق رعمت 

بمچقی شد    یحتقی که عضم اسعقییرب یهقبچّهاز  گایبه اضقده چند مفا ر

م  یشرد یتا بقت بامد   یلی  خ  یکاریت یتخعلف بقز یبمرمد را جقهق

  یپرمل مداشرع   چمیم البعه  یکاریت نیحما قری  ز  یاا ر ست راشع یبقز

 گایدیکر تث   همهم بمر سیتقی هنمز حمپ حنحمپ ، یکه حمپ دمحبقل بخا

  بق   یبمر د یخا سی  حمپ حن  یپملمقی اا جمع کار  بمر نیبنقباا  یبمر

 م  یکاریت یبقز سیحمپ حن

 یعالبمند شد م تالّمر  یمیبه راد ش یلیرا سقل ره  تن خ خمب،

 یلر یاا خ یمیبرمر   شر   یتالّ  خمب یقییم اییک ابق یبه اس   بق  یراشع

 یبره تالّمر   تن بره تمضرمعقت تخعلرف    یعالبمند مراریتخمب راد 

 یمیخرمب شر   یلر یچمی خ یقییراشع م ا اسعقییراشت که را رب یبسعگ

  یر عالبمند شد  کره خرمر     ،بار یتلذّت  یاز    اباقف   راریتراد 

 ییقیمیتمار شر  آیحاح نیتقی راست کن م به ا کمچ  را خقمه یگق ی زتق

بمرمرد   یم  منق اداارکار  یت هیتسند اتق ( ح   یمزر) داییاا از  سبز  ت

 یجرق   یدا خعندم یتتخعلف  ییقیمیش یزهقیچ قی  یسملفما دیکه اس

ترن   یمیشر  یرگق  ی منق  زتق   کهبمر  راست کار خقمه راه   یکمچک

 تثالف منق گذاشعه بمر     اا ل یمبمر دقط تن  سق که یگق یشد  بمرم  زتق

-یتر به رسرت   زی  دالی چ خع یایت زیدالی چ یا اا   یسملفما دیاس

کرقا   نیگفع  تن ایت   بار  یتتالّ   شیپاا  شی تدم ا ز باد لمله  زتق
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 یلر یخ ،تن عالبه راا  دیر یت ی بع  ه یقییبه رست  تدم ا نیاا کار  ا

-یتر شقگارش عالبمند است خمشرقل  ندیببکه  یایشدم ربیتخمشرقل 

 هرقی  شی زترق کرار   یتر  یرار تن سایتراد  اییقی شمرم ها ا ز که

اا  ینیتقد ا بمر امنق  بده    معق  یتابمط به  ی راد اا حق  منق که باا

 قیحیرم  یلر یاا خ تنه   یقیی  ا بده به ا  میقی    ار تیبه رست که 

دالی کرس چقردا    دینیکار که ببیت  یحنل از تن کالد ه  ساِ کار  یت

کرار      شی زترق  ا زیر اا   ار ، چمی ر نیاتا ز ا دینیبب ،عالبمند است

 م ینی  ار  که تق ه  بباا  شیلمله  زتق  اا بدست   ار   نهیمع نیا

 یسرپا  یخقبقم اسعقییرا رب آیحاح نیه  به هم قزره یره     کالد

-یمم یتلّ اسعقییرببه ی  بمرم تن  یر لع اسعقییرب یخقبقم اسعقییشدم رب

 اسرعقی یرا رب نیهمر  یمداشرع  براا  اا اش هیحمامسع  با   چمی پمل ش ا

تقی خقمه به  یمزراین بمر که  یخقبقم اسعقییربرلی  امعخقب  بمر م یر لع

حمامسع  به تداسه با     باد یت ایقهیرب 01حق  3 یا قر یبق پ بقفیبمرم حقا

   برا   بره تداسره    پرس از  ی  ممقهقا بخما   باگار   خقمهبه  ه  ظ ا

  یح تخعلف یهقکالدتداسه  را ی تمبع  مباگار  خقمهبه  ر بقا غا ب 

 مرارمرد یتر تسقبقه  گایدیکهق بق کالدراشعندم  بقلیبسکعبقل    ال ،دمحبقل

 گرا یکه بق تدااد ر راشت بقلیرا دمحبقل، بسکعبقل    ال  یح  یتداسه 

 یهرق   یخرمب مبرمر م را حر    قریر هرق ز  ازش نیرارم تن را ایتتسقبقه 

را همقی سیح اتق  بقلی ال قیدمحبقل  ،بسکعبقل  یتقی بمر ، تثالف را ح کالد

-یتر تسرقبقه   گایر یهقکالد قی گایر یهق بچّه بقم کار بقزی تیکالد 
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 م یرار

که سقخعمقی تداسه  حش گادعه!   دیر ، ادع تداسه  بعی به ا ز  ی

 هچر  سرمزی  حش علّت ستیخق ا  م ربیققفتالم  مبمرم  ی حش سمز رلی 

کارمرد      یر استم تق اا حای  یحای یگفعند تداسه حق ا الع ثقمم اتق بمر

جرق   ی قهر کرالد که   یکن دایپ اا ییجق حق دیبزم سا دییقیها ا ز ب ندگفع

 ،سقخعمقی  یحق حات داالفتمبع که به تداسه ادع ، گفعند   یشمرم   یحیک

شرمرم  یتر   یرا درالی  راد حیرک   یخقبرقم  اسعقییراد رب یهقکالد

 یضیعا قبقییخشد حیکی  تی یهقر خیبه مق  حقج ش یقبقمیخ هق را کالد

  بره  شرد  تری شرا ع   (دالی ینیاتق  خم)سپه  ی تمبع  قبقییاز خ  مبمر 

شق  اضق  قبقیی)خاراته راشت امقالب  قبقییخ یهقیکیمزرسمت شمقل حق  

سرقخعمقی برزاگ برمر کره اراا        یامقالب  قبقییخ یهقیکیمزر(م  یبد

 زتقمی که تمبّت حق یهقکالد یباگزاا یداهنگ اسعقی ح اای  منق اا  باا

 یم تردّح اجرقا  کرار  برمر    ،شمر  یتحا یخقبقم اسعقییرب یسقخعمقی اصل

تقی ر ا بمر، خقمه هبااهش  گایشدم البعه ر یت  یحیکجق  ی مقییهقکالد

 قی قهیرب 3 یرا اا  بمر  )به جق قهیرب 31حد ر  دیشق ،یقریچمی تقداا ز

 قرقف یرب)  ی ی جق برمر  یاچند هفعه مادع (یتاا   دیبق که ببالف یاقهیرب 01

ترق     است شد  ایگفعند تداسه حام حق زتقمی که (رام  چند هفعه بمریمم

راس  اا  هیبقبمر باگیعی م شد   یزی تامگ   ایحام خقبقمی که تداسهبه 

 م   ی جق اراته رار یقزر  حق کالد

 جرمر راشرت    یتدااد ر لع  رااصالف قیتق  اسعقییکه را رب یتیکل
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 دیر بق یهیم هممدشدیمم  یا ّل ت ا حیک راد ا ز یهقکالدبمر که  نیا

 یقضر یتق  از سقل گذشعه بمر که تالّر  ا   ی تثالف ،تقمدی تیتنعظا تالّ  

-یتر ممم    هنا   یجغااد هقیگذشعه بمر حقز  تالّ   یتق    م  ی ، تدیت

ا ّل ت را   کننرد کره ا ز   یزیر ابامقتره حمامسعند یممرام  چاا یممم مد تد

برمر  کره    د یشن یهق راسیقی اا بخمامندم  لبچّهشمر     یهق حیککالد

 یبره مرق  رکعرا تنع رد     ییش  بقاسیبه مق  الباز هست که ائ یاسعقمیرب

هق از ا ز ا ّل ت را  کالد  را  منق  هسعند( یجدّ یلیخکه اییقی )است 

گرادعن  خرمب  به راد خمامردی   ممرا    م خمب تن ه  مدشمیتشا ع 

بره   قفتخصمصگادعن  قریبه  یعایادع  بیت شیعالبمند شد  بمر م ها چه پ

 شد میتعالبمند  قتیقضیا

 

  یحصرم  .چمران یمصطف با یآشنائ و البرز رستانیدب 4-1

 ،گادرت یتر  هیالباز  ی تمبع ش ا اسعقییم رببا  به ربیاسعقی الباز گادع  

 بده م  هیتنع ق تن پمل مداشع  ش ا

به مرق  بقمر     بقمکی را ضلع شابی تیدای سپه)اتق  خمینی( ح اای را

 بقمر   نیابمرم  ااییا یبقم  خصمص نیا ّل کهشد  بمر  سیحأسبقزاگقمی 

 حندّر یتصیف مق  به یی بق اا بقم  نیام شدیتخمامد   یبقم  شقه سقبققف

 جملره  ازم بمرمرد  کار  سیحأس گایر مفا چند احفقق به بمر یسقا اه  که

م بمر دنّی رامیکد  دیاسقح از یکی ،یحقئا رکعا  بقی بقم  نیا رااایق س 

 راشرت  حندّر ی بق بق که یی شنق به بنق پدا  ،شد سیحأس بقم  نیا ی بع
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کقاتنرد   ،سیسأح یاز همقی ابعدا آیحاح نیبه اسعخدا  بقم  را تد   به ا

-یتر تن شدم را  ی زتقی تن سقل یقزره  ربیاسعقی بمر م  یبقم  بقزاگقم

بده  از پردا    هیش ا حمامسع یممچمی الباز با      اسعقییبه رب خماسع 

از  یکه رکعا تنع رد  اریبگ یقرراشعی یرکعا حقئا یخماهش کار  از  بق

 بره    ممشرعند  یحقئا رکعا ی بق اا قرراشتی نیا خمبم اریمگ هیتن ش ا

 باراشرع   اا ا 00   9،01 کالد یهق کقامقته باد ا ز ه  تنم رارمد پدا 

 م ادع  یتنع د رکعا ی بق خدتت الباز اسعقییرب به قرراشتی نیهم بق  

اا  ا ّل باخرمار چمی ادعن به ربیاسعقی الباز  از ی تن شد  بمر،  ی 

 ی برق  ردعرا  بره م برمر  0221 سقل ماتق یش ام کن یمم بت دااتمش  چیه

گفرع  کره ترن     م به اییقیرارمد تالبقت اجقز  یقییام ادع  یتنع د رکعا

ثبرت مرق  کرن م     یقضیکالد شی  ارا الباز  اسعقییعالبمند  که را رب

خرمب اای از حرم    یلر یرار ، گفعند خ یقییاا به ا یرکعا حقئا قرراشتی

 م   کالد اسعقییرب کقامقتهم ن یبب اا اتکقامقته دیبق ی ل ا یگیمم هیش ا

 کار مگق  یقییا   رار  یقییا به بمر  بار  خمر  بق که اا قزره ی   ره   

سرپس  م «اتتیپرذ یت ،است خمب»: گفت   دیر اا تن مماات ربّت بق  

 م «کن مق  ثبت الف شش کالد اا تمز رامش نیا قیب یتمسم ی بق»گفعند: 

پا را  ار  بمر  که رکعا  یخمشرقل شد    از شدت خمشرقل یلیخ

ا ز ا ّل ت را سرا    خرماه   یالباز پذیادعه   تر  اسعقییتاا را رب یتنع د

ت ا  ا ّل ا ز که کار   تقر  اا خمر  یاعالبهکالد با  م بق چه عیق   

ا ز ا ّل ت را   قرقف یربالبراز   اسرعقی یرب یهرق کالدم حمق  با  سا کالد 
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   یار ی ب ،یقضر یاسه اشعه  شی  را پقیهم را  ی زتقی شدمدتی  یحیک

-اشرعه  خماسعندیتبمر که  یی م ق یباا یقضیا اشعهم  جمر راشت یارب

 یی م ق یباا یای ب اشعهم بدهند اراته اا یت ندس   دنّی   قتیّقضیا یهق

-یتر بمر که  یی م ق یباا یارب اشعهم بخمامند یپزشک خماسعندیتبمر که 

بخمامندم ترن بره    نیا ایمظ ییهقاشعهحقمق یق  قی دلسفه قت،یارب خماسعند

 نیر بخرمام  بره ا   یکره ت ندسر    خماسع یتعالبمند شد  بمر     یقضیا

کره   کن  مق  ثبت یقضیا  شی را خماه  یتگفع   یبه رکعا تنع د آیحاح

 یقضیا شی کالد الباز ر   اسعقییتمبع را رب  ی مادتیتن اا پذ یقییا

 یرعا یب یلر یخ ی ترمزا رامش نکهیا یانی مبمر یای ب  شی کالد  چ قا 

 یرق  یپزشرک  رمردای ، یپزشرک    با مرد  یای ب اشعهبه  که بمرمد عالبمند

 بخمامندم  یراا سقز

  زاات اشیپرذ  ترمار  خقاجره  زبرقی  چنرد  هقاسعقییرب را تمبع  ی

 زاات  یبه جرق   ی زتقی داهنگ  زااتذکا است که  بقب ) بمر داهنگ

 ،یسر یامگل عبرقات بمرمرد از:    ی زبقم رق  (مبمر ی تمزش   پا اش کنمم

   یسر یم امگلرامسرت یمم قریز یا س یالبعه کس، ی  ا س ی لمقم داامسه،

 خمامدمرد یتکه داامسه  یقضیبمرم حمق  رامش  تمزای شی  ا قریداامسه ز

 دیر بق کالدم بمرمد مفا ر  حد ر را اداار نیام بمرمد  ی شش کالد را

 الفبرق  آیر حاح به ، به همین خق ابقشد راشعه شقگار مفا پنج   یس حق یس

 خقممارگیمق    چمی دکارم مق  ثبت  ی شش کالد رااا  شقگارهق هیبق

بمرمد که   تمزامیرامش هیر  بق ششم  تد  کالد نیا، را بمر یب قرا تن



 35 دوران کودکی تا پایان دبیرستان

 

 

شی   کالد ما که گفع  چ قا نیهم مبخمامند یقضیا اشعه خماسعندیت

 یرق  یپزشرک  ،خماسعندیتبمر که  یی م ق یه   جمر راشت که باا یای ب

 علم  تابم ه بخمامندم 

چمراای   یتن بق تصریف  یی شنق یقضیخق اات ت   کالد شی  ا از

الباز تنعقر  شرد     اسعقییبه رب یگایر اسعقییه  تث  تن از رب یقییبمرم ا

 یقییکه ا یاخقاجه زبقیم  تد  بمر رااالفنمی اسعقییرب ازاییقی بمر، تنع ق 

تن  ،بمر  ی شش کالد را یقییا آیحاح نیا بهم بمر داامسه بمر خمامد 

برمر م    یر شرد را کرالد شرش    یشا ع تر  «ب»ه  بنق به اسم  که بق 

 مکن یمم دااتمش بت  چیهاا   یکار  یکه تق بق ه  سال    عل یا لرظه

برمر م   سمّ  یق ر ّ  فیار تن   میستیتا ّل همقی کالد  فیار یقییا

   کرار  یتااد اا خمرش   تد  یخقص تربّت   عالبه   عیق بق چماای

م  یشرد  ر سرت  هر   بق   کار  یتااد اا خمر  ه  تن ،بق تن رست رار

ر بقا که از تداسره البراز بره     یبمر که تق ا ز ی ما یقییا خقمه فقبقفاح

 بقر  حسن چ قااا  حق ،(شآ یباا غا ب   مقهقا یباا)ظ ا   یادعیتخقمه 

 م  یکاریتبق ه  صربت 

 قایبس یرارهقاز اخ یکی  شنقیی بق تصیفی چماای را ربیاسعقی الباز

 حرق  کرار،  خماه  اشقا   ی به ه  بقز که یی شنق نیام بمر تن یزمدگ ت  

   کرق یتا را   یحرصر  خرقاج،  به اعزا  حق   ح اای رامیگق  دنّی رامیکد 

از  یکر یر سعقی ترن     نیاز ب عا یکیاراته راشتم ا   همین  ما بادهق

کرار    فرق یا یت مر  قایتن مقش بس یاست که حضماش را زمدگ یاداار
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 م  است

 شرد   ر سرت  چمراای  یتصیف بقالباز  اسعقییکه را رب ق یهمقی ا را

 بامقتره   یر  را یراا ر سرت   یرق » :دیپاسر  ترن  از یقییا یا ز بمر ،

 «؟یکن شاکت است، رار  آیحاح قییرامینم یاسالت امنمن که یسخناام

-تیبمر که را  ی شاکت  یاجلسه ا لین نیم ا« یت کمقل بق: »گفع   تن 

 تققبر   (یدالر  ینیسپه)اتق  خم قبقییرا خ یمظقت ربسعقیم جلسه را کار 

سخناای   ی ازبمر که  ی ما جلسقت تاممألم شدتیتسند تند حیکی  

جقلآ برمر کره     یباا ،کند یسخناام یتیقلب به ااجع که کارمدیترعمت 

 یتصریف  بزاگعرا  براارا  برق  که بمرجق تیقلآ اا بینم م را ضمن  ی نیا

 دنّری چماای به مق  عبقد چماای کره  ی تمبرع را سرقل ا ّل رامیرکد      

برمر   ایر امگخرق ا  تن  یباا یلیجلسه خ نیم اشد   شنق کار،یت  یحرص

-یتشاکت  قیینمرامی یبمر که را جلسه امنمن اسالت یبقا نیا ّلچمی 

 یهرق صرربت  خصرم   به   شد   شنقچماای  باارابق  ه عال  ب   کار 

 کره  دی یت قر ی ی ل ستیمخق ا   سخناای مق م بمر جقلآ  یباا سخناای

 م سخناایبمر   ار  تاجع عنمای به کعقب یقریز حادار شا یسخناام هماا 

م خمامرد یتر  یچند سریا  اش صفره دالی از   کاریتاا بقز  هقکعقب  ی

م ا  اسرت  تقمرد   خق ا  راتیاح کار که  یقییاا ا یجقلب یلیتمضمع خ

   آیعن هقیسؤال هیّعلم یهقحمز  یهق لبه یااتار  ب اممافت گفت یت

 پقسرخ  هرق به این سرؤال  که خماهند یت  م ق از   کنندیت تیاح اا یبیغا

 دیر دراض کن  :کره  شاح نیاتیاح کار  بمر به  یسؤال یکس تثالفم بدهند
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  یر  هرق  حمرق   ةهم تمبع  یم ادعه است حمق را ا ز تق  اتضقی  یتار

 از خمرشرقی  اسرعرمق   یباا اداار   مداشعند ر ش هنمز   راشعند نهیخز

را  نکره یا یبراا  تامرماف م شسعندیت  خمرشقی اا  راشعندیتبا نهیخز  ب

 تنرق ا  تارامره    زمقمره  حمرق   شرمر،  ییجم صاده یتصاف  ب   اماژ

  یر  کره  آیر حاح نیر ا به، راشعند تیعاک نهیخز  ی ی ل بمرمد گایهمد

-نهیخزاز  یماایر یلهیبمستعاتابع  03-01تسقحت  به تثالف نهی اف خز

 نیزتر  کرف  حق ماایر نیا تنع قم بمرشد   جدابمر  هقخقم که تعالق به  یا

 زی   ترار    بمر تیعاک نهیخز م تدیتاز کف  یتعا  ی حق تثالف  تدیمم

م حرقا  دمدیریمم بت چیه اا گایدیک شسعندیت اا خمرشقی نهیخز را که

ا ز تق  اتضقی  یتار دیداض کن ،بمر که نیا ،بمرد  شکه تیاح  یسؤال

   کرار یتر که شنق  یرا حقل ،با ر  ب ایز کندیتبه حمق  ادعه   همد 

از  ب  یدرما  ماسرت  ا ز  کره  دیر  یت قرشیرداه   ی ر خمایتچاخ 

 برد  یلیخ نیا خمبم   اریترابسمت زمقمه سا  را قفاحفقب   دی یبیا ی ت

 یرعما کاری   حرم  یقییبق ا کنندیت شا ع بمرمد جق ی که ییهقزی   بمر

خزینره    ب بسرمت   یکه  رامسعندیتکه باگار با م  م ق  دییساش کمب

 ب  ایر که ا ز  است اگا بخماهرد ز  رامدیتتار  نیاست، حقا ا تیعاک

راار  کنرد، یتر خمب گنق   سعدیشمر   اگا  منق بقیتبق    اشا ز با ر 

  کرعکش   کنندیتهق ه  اععااض    زی ندیبیتمقترا    لخت اا  یهقزی

 قر یر  کنرد؟  کرقا  هچ ستیبقتی تار نیا که بمر نیا سؤال حقا زمند،یت

یر  سرؤال تیراح     این تمضمع اا به عنرمای  ا ز  ی سخناای نیا هست
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 برت   چیهر  یرقی یرام    جرمابش اا ا یممتن جمابش اا  البعه ،کار  بمر

 یهق لبهاز  هق بت یلیاست که خ یاز ممع سؤااح نیگفت ا ی ل ،مگفت

مدهرد را   اخ اصرالف  یزیچ نینچاست  تمکن مپاسندیت هیّعلم یهقحمز 

 ر اای خرق اات  از هرق نیر ا مشرمر یتر سؤال ق تیراح   نیها حقل ممممه ا

 مبمر تن اسعقییرب

 

زتقی  یقسیس قمقتیجا قییبه ب حقل .نفت صنعت شدن یمل 5-1

ترن بره    یقسر یپاراز  که از خرق اات س  یت ا یی  رامینم ی تمزرامش

اگرا را   قیر ا    مکرار  جق ثبت چیاا ه عی بق قیرب خیم حقادی یحسقب ت

کره   یزیدقط به  ی چ ی مداا   رسعاس به  یا  اای کار  قرراشتی ییجق

 کن م یترا خق ا  هست تااجاه 

شردی   یتلّر  یتن تصقرف بق زتقی تبقاز  براا  اسعقیی خا رب یهقسقل

از  تنلرس  گایر ندگقییم تاحم  رکعا تصدق به احفقق ممقبمر صنات مفت

تمضمع  ،گاایی  ر یتک نیحس ،یکاتقمیبققئتظفا  ،یاهلل کقشقمتی  جمله

کره   سیم البعره امگلر  دمدیکی قییشدی صنات مفت اا را تنلس به ت یتلّ

شردی صرنات مفرت     یتلّر  بقبمر،  0پعا لیم  شیشاکت مفت بایعصقحآ 

کندم  یشکنکقاجق که تقد ا است کار حق  ییت یسابسیقا تخقلف بمر   

اسرفند   39را  نکره یحرق ا  اراته یقدت شدی صنات مفت یتبقازات تلّ ی ل

                                                 
1  British Petroleum 
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 یتلّر  یاز تنلرس شرماا   ااییر شدی صنات مفت ا یبقممی تلّ 0239سقل 

شراکت   دیر خلرع   ةبامقت م پس از  ی،اعال  شد یتلّ ااییگذشت   مفت ا

کره   یتااح  تخعلف یبق   ،شا ع شدم تاحم  رکعا تصدق یسیمفت امگل

  یر    دیاسر  یایر  زمخسرت بره   ست،یخق ا  محاحیآ  ی اا  ققفیاای رب

امگلیس   گارامدی اتما تملکرت پرس از بیرع     دیخلع  یباا یر لت تلّ

حمامسرت  یتر کره   ییجقامگلسعقی ه  حق  ی ر لترا تد مفت حیکی  رارم 

 جرمر   یاامرداز  حرق   یقسر یس یهقتیداقلکارم را  ی زتقی یت یکقاشکن

   ااییر کیرقی ا حرزب زحمرت  ی تقمند احزاب تخعلف نکهیا یانیراشت، 

 کارمدم یت تی جمر راشعند   داقل ،ااییحزب حمر  ا

 سرقبق  یشرما    راف  از کره  بمر یسعیکممم حزب  ی حمر  حزب

 یقریر ز اقیبسر   اددااای ه  ااییا را   بمر داّقل یلیخ   شدیت تیحمق

 یهرق حراف  زرمرد یت حزباین   اددااای   قاعض که ییهق حافم راشت

 ،همره  یباا تسق ات همه، یباا ی زار تقمند هقییحاف مبمر یجقلب قایبس

 برمر  یخمب یهقصربت هقنیا مهمه یباا ادق    خمب یزمدگ   قییب حق

 نیر ا بره  هر   ترن  مگادتیت بااا هقجمای یهمه پسند تمار ه  کقتالف  

-یتر  آیر حاح نیا به،ست ا خمب چقدا گفع  یت   شد  عالبمند هقحاف

 از همره    کند بابااا اا تسق ات   عدل کیما را که راشت یمظقت شمر

 بیرع  کیرما  تنقبع از ه  حنق زکقاای رست   ببامدب ا  یش ا مد حقمق

 مظرا   بره  یرقی یهقحاف   بمر  کار  دایپ شیگاا حزب نیا به تنم شمر

 را نکره یا حرق  برمر    میرد   حرزب ایرن   عضرم  اتق ،دیاسیت جقلآ یلیخ
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 مممقی  یت بیقی اراته را که ادعقر یاحفقبقح الباز اسعقییرب

 یاا ز بامقتهها  یایعضمگ یحزب باا نیا یالباز اعضق اسعقییرب را

 راهق(  ی)چپ خق ا  هست که چند مفا عضم حزب حمر  رارمدمیت آیحاح

بره تراا     ااجرع  گرا یر یهرق بچّره کارمد بق یت یسا که کالد تق بمرمد

تاا  عالبمند کنندم هرا   نیبه ا هق اا ی ،حبلیغ بق  کنند صربت  یسعیکممم

 قفتخصمصر  خرمار یتر زمگ مقهرقا  که   ی  م قزر یسقعت ا ز ه  باد از 

 حرق کارمد کع  بخمامرد  یت یامداخعند   سایتاز تداسه رعما اا   ا ییب

کره   ادااریتق   نیچند یم  ریگاای اا جلآ کنند   حاح  از این اا  مظا

حرزب   ایرن  اعضقء غقتیحبل هق  حافحرت حأثیا مداشعند  یحزب شیگاا

ردرقع   امداخعند بره  تی  گادعند   را رعماهقیی که اعضقء حزب اابااا تی

کارمد   به یت دایپ شیحزب گاا نیبه سمت ا ک   ک   تدمد یهق ت یاز 

مبمر که  یغیدقط حبلشقی  یایعضمگم شدمدیت این حزب عضم آیحاح نیا

 یزیر ابامقتره  ی مابلکه  ریگاای اا حرت حأثیا بااا رهند، یاز مظا تنیق

کرار  بمرمرد    کمی که تیقلاه ادااری حقتظلم   ابع شممد  که کار  بمرمد

بره سرمت    ک ک احسقد حاح  کنند    ییقیابه  یسعیباابا تاا  کممم را

هرق  نیر اتراا   ه کنند   عضم شممد   به اصیالح  دایپ شیگاا حزب نیا

 ی تمبرع   م یدیر ریتر البراز   اسعقییرا رب بامقته اا تق ها ا ز نیبیممدم ا

حنمتنرد     یرعا یه   جمر راشت که اداار عضرم  ی ب  ستیاامیاپقیحزب 

هق اا کعر   یاحمر هق رعما راشعند    یاحمر  ازشکقا بمرمد   ها ا ز بق 

 هق ه   تقر  کع  خماری بمرمدم یاحمر زرمد   یت
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کره یر  کرال         یراشرع  نیبه مق  ممش ای یهمکالسهست که  قر ی

کعر   هنگق      ی کال  پقلعم نیا یپمشیدبق    راشت ضخی  مسبعقف یپقلعم

کالهش   پقلعم   ی نیم ها ا ز که ممشدیاسیمم آیبه ا   س قریز یخمار

خماهد کعر  بخرمار     یت نیممش گایر اتا ز  یرامسعیتتق  دیپمش یتاا 

 ییهرق حراف کارمرد    یت یزیابامقته یشدم  مایت ما  نیهمه   ققفیرب

هرق بره   بچّره  یهیر بق حرق اا کع  بزمنرد   یقییاهق ستیاامیا پقیزرمد که یت

 شمرم  یعایحزب حمر  را تداسه ب ءاعضق آیحاح نیبه ا   با مدیقی عیحمق

ترن   چمراای   چماای  شنق شد  برمر م   یزتقی تن بق تصیف نیهم را

( برق  دیاسیتگفعند)  چقدا ه  جقلآ به مظا یتهق نیاکه  یتیقلب ةرابقا

 قیر عم قایچماای را  ی زتقی تیقلارقت بسر   یم تصیف یکاریته  برث 

کنرد   قییر ب ابالف قیحمامست ار کند یتاز تیقلآ اا  یلیراشت   خ یاسالت

 یبراا  نی  ا ستیعدالت چ   ی زار، اسال  ااجع به تسق ات دگق یکه ر

 هر   که تن تسلمقی بمر     ی تمبع ممرقز  یرا حقلم جقلآ بمر یلیتن خ

 نیر ا رااسرال    ن یر بب که مداشع  یاسالت قیتیقلاقت عم لی خمامد  یت

 مدیگم یت چه نهیزت

 داصرت  که بمر  خمشرقلم بمر جقلآ یلیخ  یباا چماای یهقحاف

 قر یپ اا بقر  حسن چ قااا  حق الباز اسعقییرب دقصله ا ز، را بقا ر  راشع 

 م یکن صربت ه  بق    یکن حاکت

 خمامدی راد از  تن  گذشتیت آیحاح نیابه  الباز اسعقییربر اای 

  منرق  کره  یبر یحاح   مظر     خمب یهقتالّ  از بار ،یت لذّت  اباقف  منق
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 بمر شد  قیّت  تن یباا گادعن قری داصتم بمر  یااض  اباقف ،راشت  جمر

 یلیخ ه  بق   بمر  شد   شنق چماای یتصیف بق تن ، قنیا همه از بقاحا  

 م یبمر شد  یمیصم

 شیر   اتعرقمرقت  تمبع  یم دیاسداا  اسعقییرب اتعرقمقت بقاخا  زتقی

 راشعند یاحمر  شیگاا که ییهقبچّه از مفا چند   چماای   تنم بمر ییم ق

 یهرق بچّه  یدیر ، ی تدا ی یب ی بع  م  یرار  یزید اتعرقی ،تر   ی را

م شرمر  لغم دیبقاتعرقی    بمر تیک  یلیخ اتعرقی که زمندیت رار یا حمر 

 ،«برمر  خمب یلیخ که اتعرقی ،بمر تیک  اتعرقی یکنق» : یگفع یقییا به

م «برمر  حرا سرخت  یلر یخ گذشعه سقل از اتعرقی نیا ،ایخ» :گفعند م ق تی

 حرا تیک  دیرامیت که دیرار اتعرقی ه  گذشعه سقل شمق تگا  یدیپاس یت

تق از  گفعند ی  ت رارمد یبه کقا خمر اراته ت لیمداشعند   یجماب م ق  ،بمر

لغرم   دیر اتعرقی بق نیحا بمرم اتیک  یلیخ نیکه ا  یا د یشن گایر یهق بچّه

 یزترقم  اا بامقتره  نیا هقیاحمر )کاری داریب   شمر   شا ع کارمد به رار

   برمر شرد    ایر  ز مخست تصدق رکعا که ،بمرمد امداخعه اا  کیما را

  برق رار     قریر خالصره برق حظرقهاات ز    م(راشرت  قزیم  ااتش به کیما

را اتعرقمرقت شراکت    گرا یر هرق بچّه بمر، ادعقر  اا که  یقریز یقرهقیدا

 بره  ترق   خرارار  از   شرد  لغرم  سقل  ی یقضیا شش اتعرقمقت   کارمدم

 مشد تمکمل تق  مایش ا
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وند و با اراههب  امیدوارم   طفف ددا

 نیازمندرتینریا هب مؤرثرتین ددمت بی

 توقعورزی بیافراد، همراه با عشق

 و رپهیزکاری کامل، رعوج معنوی

 یابید. نموده  و هب شادی عمیق دست
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 دانشگاه تهران-تحصیل در دانشکده فنی

 و کار در شرکت یاد 

  1116تا   1111

 

  ترمزای  رامرش  حمرق   برقف یحقا   چماای   تن .لشروع تحصی 1-2

 تنع قم  یکار شاکت دنّی رامیکد  کنکما را الباز اسعقییرب یقضیا شی 

 تیر تمدّق بق اا اسعقییرب تااح  تق که بمر نیا رامیگق  به  ا ر شاط  ی

 دنّری رامیرکد    آیر حاح نیر به ا م یبقش راشعه پل یر یانی  یبقش کار  حمق 

را  یتالم  شمر که چه کسرقم  نکهیخمرش اا حق ا یاتعرقمقت  ا ر جیمعق

تمکمل  اعال  معقیج   اعال  مکار ،امد گادعه پل یامد   ر ببمل شد  اسعقییرب

 جیه  معرق  دنّیم رامیکد   یتق  اتعرقی بده مایتق را ش ا کهمی قزتبه  شد 

 اعال  کارم از اتعرقمقت ش ایما تق ، باد اااش  ی ا ر اتعرقی

شرا ع   ایحرأخ برق  ترق     یدقصله  هب دنّیتق راسمقی اا را رامیکد   

م همقی سقل ر  مفا بمرمد که حقضا مید  بمرمرد اتعرقمرقت شیر      یکار
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م  زاات ببرمل شرد  بمرمرد    دنّری را رامیرکد      کنند  یاا حای یقضیا

را غیرا ایرن   اتعرقی بدهد  حمامدیت بخماهد یداهنگ گفعه بمر که هاکس

 ما هر  شردم ر     نیاکه  ،شمریتمکمل ت تق  مایاتعرقی به ش اصمات 

خارار تق  شاکت  قتاتعرقمرا که بمرمد  یاداارببمل شدگقی، جزء مفا از 

  تمدّرق     بمرمرد کرار شاکت ه   دنّیکنکما رامیکد   را   کار  بمرمد

   یکنرقم کمز  دیبه مق  سا یی بق م این ر  مفا عبقات بمرمد از:شد  بمرمد

ببرمل شرد     دنّری کنکما رامیرگق    ر  را نیم ایبه مق   ذا ااژمگ یخقمم

بمرمد که را خارار ترق  اتعرقمرقت شیر  اا رار      یجزء اداار یبمرمد  ل

 هق بق این ر  مفا بسیقا سار بمرمادعقا بچه گادعه بمرمدم پل یبمرمد   ر

 دنّی رامیگق  رام  یکار شا ع ایحأخ تق   ی بق اا دنّی رامیگق  را د

 شیر   اتعرقمرقت  را کره  بمرمرد  یادراار  جزء که عادقی   نیممش قیی بق

 را زیر م کارمرد یتر  حظرقهاات  را اععااض به سرخعی اتعرقمرقت   یقضیا

 مبمرمد شد  تق یکالس ه  دنّی رامیکد 

 یعرقل  یرا کنکما هنا سراا  ،بیکقا مبمری یچماای باا ی  تصیف تن

 یا ا بره  یقبرقم یرا خ یعرقل  یم  ی تمبرع هنرا سراا    یه  شاکت کار

  یر را  یعقل ی  مزری   زاات اتما خقاجه بمرم هناساا یتلّکعقبخقمه 

بقغ بمرمردم   نیراسش ه  را ا ااف ا یهقکالدبقغ بزاگ بااا راشت   

 یت ندس یهقر ا  بق هدف ااائه شیسقل پ نیهق چندی لمقمهناساا اا  نیا

اشرعه  جق ترن   چمراای هرا ر  را    م را  یکار  بمرمد سیسأح، سه سقله

اا ز رحا اعال  کار    جیمعق یعقل یم هناساا یشاکت کار یمیش یت ندس
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کره   نیر حق ا  یمیسعیت یعقل یهناساا یهقساکالد  یبمر کقایتق چمی ب 

 م  یادع دنّی  به رامیکد    ی تد   تق  منق اا اهق کار دنّیجماب رامیکد  

 از   بمرمرد  تیعاک ا ل سقل را دنّی رامیکد  یراس ق همه تمبع  ی

 ندراشرع   جرمر  تمبرع   ی کره  ییهقاشعهم کارمدیت اشعه نییحا ر   سقل

 سقلم بمرمد مفت   یمیش یت ندس تادی، سقخعمقی،   اا   ،یالکعا تکقم

 حد ر سقل  ی رام بمر تیعاکه   مقییراس ق    یراشع یخمب دیاسقح ا ّل

م خمامدمدیت راد دنّی امیکد ر را   بمرمد شد  ببمل کنکما را مفا 001

راشت  یحقزگ مقییباا ،گفعندیت مقییباا ا ّل یجلسه اسعقرها که  یتیقلب

ترن   ی ل  یخمامد  بمر اسعقییتیقلآ اا را رب یجقلآ بمرم باضخیلی   

بمر  نیا  ی از  یهیچمی هم ،بار یتتیقلآ  اباق لذّت  نیگادعن ا قریاز 

 نیر که  اار ااز اینسقل بب   نیراد بخمام م از چند دنّیکه را رامیکد  

  ت ندد شردی   دنّیرا رامیکد    یرا ذهن  حرص یهیرامیکد  بیم  هم

-یتر راد  دنّیکه را رامیکد   د یریت پا اامد    خمر  اا عمالفیتاا 

از  قتر خرمب بمرمرد       یراشع که ه  ییخمام    رامینم هسع م اسعقرهق

    یرارمد که تسئله ح  کنر یمم فیحکل ی،  ل یکار یتتیقلبیقی اسعفقر  

-یتدقط تق راد اا    رارمدیت فیک  حکل یلیخ یلیخ م یایبگ قری یعایب

 جمر راشت،  ی ی راد کعقب ی  اگا باا  یراشعیتبا قرراشتی    یدیشن

 م  یگادعیت قری  راد اا   یکار یتکعقب اا تیقلاه 

باگرزاا   یبه  ما شرفقه  بقفیتمبع را کالد ا ّل همه اتعرقمقت حقا  ی

حد ر مه تق  راد  یانیشد یتاعال   تق  اتعرقی ه  خارارشد   زتقی  یت
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صمات برمر   نیبه ا یشفقه قتم اتعرقم یرار یباد اتعرقی ت    یخمامدیت

 یسرؤال  قیر  تسئله   کاریت صدا حخعه یپقر  مفا اا  یق ی  ا ّلکه اسعقر 

 یجماب اسقد با   رارمدیت جماب به  ی دیبق رامینمهق که کاریت  اح

 بلرد   یبمر د مید  تقم کاریت تنظما  م ق یباا یامما  اسعقر ،رارمد یت که

 قریر اسرتم ترن    گایر یامکعه  اتعرقی راری  است مکعه  ی راد بمری

 رما راد اا جرماب برده    بره     چهر ست راار که اسعقر  ه بمر گادع

اسعقر ر ست   ی تثالفکه اسعقر ر ست راشعه بقشدم رار   یتجماب  یمرم

 یلر یتن برق حأتر    خ   ، را این صمات   اا  پقسخ رهی ت  أحراشت بق 

 نکره یباعکس ر ست راشت به ترض ا گایاسعقر ر ،رار یت هسعه پقسخ 

ترق بره    نیکند رامینم بالدقصله جماب بدهدم بنرقباا یتسؤالش اا تیاح 

سقل  آیحاح نی  به ا  یجماب بده ما که چه  یگادعه بمر قریتا ا زتقی 

 حمق  شدم  تیّا ّل بق تمدّق

 ر چاخره  ر  هرا  چمراای  یتصریف    تن  یبمر که دنّی رامیکد  را

-قبقییخ تمبع  یم  یادعیت تنزل به دنّی رامیکد  از ر چاخه بق    یدیخا

 کنرقا  ر چاخره  برق  ،هر   بق ،ر  ها  یحمامسعیت   بمر خلمت ح اای یهق

 را چمراای    ترن  کراری  صرربت  آیر حاح نیر ا بهم  یکن حاکت قبقییخ

   راشرع   ر ست قف ابا اا یقییا چمی تن   راشت اراته ه  دنّی رامیکد 

 یهقرا کالد یهیهم ا ل سقل همقی از  یبمر شد  یمیصم ر ست ه  بق

 میسع م یتکنقا اییقی  رامیکد 

اعال  کار  دنّیرامیکد  د شتیخص  هقکه حمق  شد   تادّل هق اتعرقی
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راشعه بقشند   ممااحیقی هر  خرمب بقشرد     یتقل قزیکه م یقمیجمرامشبه  

    یکار ی بماد حرصیلیکندم تن   چماای ها ر  حققضقیت یکم  تقل

ر یست ایقل  یحالّق گادتم تقه ،یلیتق  ی بماد حرص یر  به ها احّفقبقف

پرمل   قدرت یرا یرارمدم تن   چماای بق ر چاخه باایت نهیبه تق کم  هز

 قبرقی یبرمر را خ  یرامیگق  مبرمر، سرقخعمقم  ادعی م  ی تر  را ترم ه یت

کره   یزاا شرمقل الره  قبرقی یسقبق( راسرت تققبر  خ   ی)شق  اضق امقالب

 نره یرامیگق  ح اای  منق بمر   تن   چماای هرا ترق  کمر  هز    اخقمهیرب

 یتقل قزیکه م یقمیبالعمض بمر   به رامینم کم  نیم ا یکاریت قدتیرا

 شدم یتت پاراخ ،راشعند   راسیقی ه  خمب بمر

برق هر     ، یتقی اا حفرظ کرار  برمر   سقبق ی  چماای بق ه  ر سع تن

کره   قییرامیرنم  ی  ها ر  را جلسقت امنمن اسرالت   یکاریتصربت 

 جلسرقت  نیر ا از م تن یکاریتشد شاکت یت  یبقا حیک ی یتقه بقفیحقا

 کره  بقزاگرقی  ت نردد  ی بق ا بقت یباضم بار یت یقریز یلیخ رةاسعفق

ه بر  یرقی یا .کارمدیت یسخناام جلسقت نیا را بمرمد دنّی رامیکد  اسعقر

 بمرمرد  ادعرقر   زمدای به بقا نیچند   شد  تاا ف یقسیس تبقازات خق ا

بمر   د یر ر ا از دقط اا یقییا تنم  یمداشع یراس یقییا بق هنمز تق ی ل

 یتردح  بقزاگرقی  ت نردد  ی بقم بمر  کار  دایپ ااارت یقییا به  یلیخ  

 را  بقره  دنّیرامیکد   یهقاحققاز  یکی یقییبمرمدم ا دنّیرامیکد   سیائ

 منرق   آیر حاح نیبد   ( اا داش امداخعه بمرمدییرسعیم  ی)مزر همکف

ح راای سرقخعه    گق هنمز تسند رامیر )م مدبمرکار   راست ممقزخقمهی  
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مبرمرم   قریر تسلمقی ه  را رامیگق  ح راای ز  قییحادار رامینم م(مید  بمر

را این احرقق ممرقز      تدمد  یتحق ر  باد از ظ ا، همه   یحد ر سقعت 

 یشنقخعند   را جلسرقت امنمرن اسرالت   یتاا  گایدیکخمامدمدم همه یت

را رامیکد  دنّی  که یم از جمله اداار یدیریتاا یکدیگا ه   قییرامینم

   یزریر   یابرااه  یبه  بق حمام یت ، تدمد یتبه ممقزخقمه   لی ه  مبمرمد

 یراا سرقز  کد را رامی آیکه  ی تمبع به حاح ، یاشقا  ممق یعبقد حقئا

 گرا یر یهق کدرامیه  از  یگایر سعقی ر مبمرمد ی  رامیکد  رمدامپزشک

 خمامدمدم یتممقزخقمه ممقز  نیرا هم   تدمد  یت

تن ر ست راشرع  را  ، حمق  شد آیحاح نیبه ا دنّیا ّل رامیکد   سقل

 ی)بقم  شقه یم را  ی زتقی بقم  بقزاگقمق ا یپمل راب کن    حقبسعقی کقا

 یبرمر کره  برق    ااییر ا یبقم  خصمصر  نیی  بقم  بزاگ   ا ّل سقبق(

کار  بمرمد،  سیبقم  اا حأس نیحندّر   چند مفا از ر سعقمیقی ا یتصیف

حلفن   باق راشتم دکا کرار    ی،ییگاتق ی،ییساتق سقتیبقم  حأس نیا

 یه  بق ت ندسر  یقییم بق پدا  صربت کار    اا یبگ قریکقا   با    منق 

  منرق  ترن  کره  کارمرد  ببرمل    کرار  صرربت  بمر کقاهق نیکه تسئمل ا

 یهرق بامقتره  ءجرز  ر     ا ّل سقل یباا یکقا تمز هنمزم کن  یکقا تمز

 چ رقا     سرم   یهرق  سرقل  یبراا  یکقا تمزم  مبمر دنّی رامیکد  یراس

  برق  بقسر   مرزر  یاراا سرقعت  پقیقی حق صبح ا ز ها تنم شدیت یاجبقا

 از هقرسعگق  حمق  یمگ داا   ااتیحام تسئمل یقییام کار یت یکقا تمز

 اییرقی م بمر نیا ایمظ ییزهقیچ   شمدقژ   یتاکز شیگاتق حق گادعه حلفن
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م گرادع   قری زیقری یزهقیچ یقییا از تن   بمر خمرش تعخصص را کقا 

 حمترقی  صرد یس نیهمر  کره  راریت حقمق تن به حمتقی صدیس یتقه بقم 

-هیش ا تق دنّی رامیکد  رام بمر ند ی  سقل را تن التیحرص هزینه کم 

 اسعفقر  تمار ممم   کعقب ،لبقد یباا تن، امداز پس ی ل  یپاراخعیمم یا

 م گادتیت بااا

 مرق   بره  یی برق    خرقم   تقرا ، خقمه یگیهمسق را  اشت قبقییخ را

 یترقل  قزیر م یلر یخ چمی تن  ( راشعند ه  یجمام پسا )که بمرمد یادیص

م گرادع  یتر   ا  حمترقی  پننق  یتقه ،(خقم  )اکا  یادیص خقم  از راشع 

 دنّری رامیکد   از که یحمتقم ستیب بق تن یلیحرص نهیهز قتیحق را یانی

-یتر    ا خرقم   اکرا   از که یحمتقم پننق    گادع یت نهیح اای کم  هز

 لرماز     کعرقب  ،لبقد حمامسع یت تن   شدیت حمتقی هفعقر یتقه گادع ،

 کره  بمر نیا خقم  اکا  بق بااا  تنم کن  نیحأت اا ل یحرص یباا میقز تمار

 هر   یرقی یام بپراراز   یقییا به اا خمر یبده شد حمق  راس  نکهیا از باد

راس  حمرق    ی بع ،تق ار   بدل مید نیب یاععمقر کار  بمر   کقغذ کقتالف

 کرقتالف  یرقی یا ا  اا بره یبرده  گرادع   یکه حقمق ت ییهقتق  نیرا ا ّل شد

 پاراخت کار م

 

 را که یقسیس قمقتیجا از یکی .1332مرداد  22کودتای  2-2

 تارار 32 یکمرحق ،رار اخ دنّی رامیکد حرصی  تن را  ا ّل سقل حقبسعقی

   حظرقهاات  بره  هر   برقز  هرق یاحرمر   است ذکا به از م بمر 0223 سقل
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   رارمرد یتر  اراتره  تصردق  رکعرا  حکمتت زتقی را خمرقی هیکقاشکن

 مییر تلّ ،هرق یاحرمر   تققبر   رام امداخعنرد یتر  اا  صدا   سا   حظقهاات

 (یتلّر  جب ره    ااییا تلّت زحمعکیقی حزب اای،یا یتلّ تقق تت )م ضت

شرقهد   ی سقل، م را حقبسعقی ، بااا راشعند اددااای رکعا تصدق بمرمدکه 

سراکقا   ا ز   هیت تارار بمر م خق ا  هست که  ی ستی  مقظا ا ز ب

ترقی  بمر که ساکقا مادعه بمر (م ساکمچه یمادعه بمر  )را  ابع چند ا ز

چره   که د یریت بقر حسن داییمزری  تسقبق( سپه خمینی)اتق  قبقییرا خ

هر   هرق  سابقزکنندم ر لت    یا بقش حظقهاات ت از اااذل   ی ما حادار

 م آیحاح نیبه هم

 نیر ا گرا مظقا    بمر  سعقر یا کمچه سا که اا یالرظه  ی  بت چیه

 سرماا  کره  هرق چرقبمکش    ا برقش  یصدا   سا   حظقهاات   قمقتیجا

م کن یمم دااتمش ،رارمدیتسااا  «تصدق با تاگ» شاقا   بمرمد مییکقت

 قیر  تاگ قی»تق  بب  تار  حظقهاات کار  بمرمد   شاقا   یکه  یرا حقل

  یر حقا  ،رارمدیت «تصدق قی تاگ قی ممشع  خمر خمی بق» قی   «تصدق

زمرد   »   «شرق   دیجق »   «تاگ با تصدق»  مد بمر ادعقر اا   عد  ا بقش

 یسرقرگ  نیمقگماا   رار  ا بمر که به هم  یباا یلیم خفعندگیت «بقر شق 

 یسپ بد زاهد یکه حمسط تار  امعخقب شد  بمر بق کمرحق یر لت تلّ  ی

 ا ز ر لت اا سقبط کنندم   یهق حمامسعند ظاف   یکنقا با رم 

   بره   کرار کمرحق   تصدق اا سرقبط   کقیبه کم   تا یزاهد سپ بد

  یشد   ر لرت حیرک   ایااحت مخست  ز یخمرش خیل مختزمدای امدا
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ا  حیا ترق  از  یحد ر سکه )به کیما باگیت شق   ی  تقدتقت اا باا رار 

 مکاردااه   ،(ایاای ادعه بمر

 یراا براا  مییر لیت  یر  کرق ی تا یهق خمامد  که سقزتقی جقسمسباد

هرق اخعصرق    چقبمکشا بقش   اااذل    نیکمرحق   پاراخت به ا نهیهز

کقاهق اا امنق  رهند    نیهق حقضا شدمد بق پمل کمعا انیا ی ل ،رار  بمر

به خاج شد    کقا نیا یباا راا صدهزاا راا مییلیت  ی یبه جق عمالف

شممد   ر لت تصدق اا سقبط کننرد   قحمامسعند را کمرحق تمداین حاحیآ 

 م قمدازمدیاا به زمدای ب  ا  

 کرالد  سراِ  0223 تق  ت ا   گذشت شک  این به 0223 سقل حقبسعقی

 حاردارتقی  بمرمرد،  ه  بق رامینمهق یهیهم  یالکعا تکقم ر   سقلم ادعی 

 اشعه یاسعقرهق از تنم  یمیسعیت ه  کنقا ه  بقز چماای   تنم مبمر قریز

 ت ندد مق  به یاسعقر خصم  هب ،ار کیت اسعفقر  یلیخ  یالکعا تکقم

  ابارقف  یرقی یتن از راد ا   راریت راد نیتقش ءاجزا کهراشعی   یاجب

 گادع م  قریزیقری لآ قتی

کرقا  ه بر  یکلمقت داامسم یقییهقصربت قییکه را ت  یراشع امیاسعقر

  رامیرنمیقمی کره   )چمی داامسه راد خمامد  بمرمد( که ترن   بارمدیت

-یکره تر   یا را جرز       ید میداین کلمقت اا ممی ی رامسع یممداامسه 

 م یگذاشرع  یتر  یگفت اا خقل یکه اسعقر ت یاداامسه جقی کلمقت  یممشع

داامسره برمر      ،اسعقییشقی را ربخقاجهکه زبقی  گایچماای   چند مفا ر

  بره   شدمد این کلمقت اا تعمجه تیرا رامیگق  ه  کالد داامسه راشعند 
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 دمرد ید م یتر که زبرقی داامسره    ییهق بچّهبق  ااهقیمقی  ممشعهتق  آیحاح نیا

 م  یکاریت قرراشتیاا  تلغق ی  ی  تان  یکار یت یسهتقق

را  احفقبرقف کارمدم یتاععااض   حظقهاات  قییتارار رامینم 32از  باد

 ایرسرعگ  اات یشق    سپ بد زاهد هیبا عل یقبقمیحظقهاات خ نیاز هم یکی

  یر مزر اای کره  یاتنیقره  را ااحش پقرگقی به   کارمد مییکقت سماا  

 اا بمرمرد  شرد   ایرسرعگ  که یکسقم همه  منقم بارمد است ح اای رامیگق 

 مبمر نیسنگ یلیخ هقشکننه ی ل کارمد شکننه اصیالح بهیق  زرمد شالق

هرق اکعفرق   بچّره را  اری  هیر زری چند شالق را چند ممبت   بره گا  هب  

قیی که رسعگیا شد  بمر از  اددااای رکعرا تصردق   هچّهیکی از بکارمدم 

مبمر   این تمضمع اا چندین بقا به رسعگیا کنندگقمش حذکا رار  لی  م ق 

زرمردم جقلرآ    حمج ی به حاد قی ا  منممرمد   ا  اا تقمند سقیاین شالق

گفرت  تی «جق ید شق »کار این بمر که بق ها ضابه شالبی که رایقدت تی

-گادعند   ا  اا همچنقی شالق تی لی سابقزای شاقاهقی ا  اا مقرید  تی

ترقی گادعره برمر کره     پیچیدی  خند زرمدم تق که از رار شالق به خمر تی

تردت   خرمارم پرس از    شرالق تری  رهرد  تی «جق ید شق » فل  شاقا 

کمحقهی که از شالق خماری ا  گذشعه بمر ا  اا تاخص کارمد چرمی از  

رااای تقق  بقایی را رسرعگق  برمر   که بااا تالم  پدا یق یکی از ابماتش 

تق اا را پقرگقی برزل بلاره    یچند ا ز بقعث شد  بمر حق ا  اا  زار کنندم

اا به جنرمب  بمری  که  منق  ییهقبچّهمفا از  چند تن  سپس مگه راشعندم 

-یکر یمزررامر   یت یکنق بمر  ل ققفیرب ی تکقی رام  یممکارمدم تن  دیحبا
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 مقااحرت  یلر یرامست کنق هسع  خیممکه تقرا   نی بقرای بمرم از ا یهق 

از سرالتت     تقرا  به کار  یسا سابقزهق قی ا ازندین بقا چم تن بمر 

 تن که بمر مقااحت یلیخ تقرا  تسلمقفم ره  خبا تکقمی که را  ی هسع ،

 را اسرت  تمکرن  کره  زریتر  حردد  یرقی یا البعره م  اشد  گ  رداه  ی

 هسرع   زمد  قی    هسع  کنق رامستیمم ی ل بقش  شد  ایرسعگ حظقهاات

  منرق م داسرعقرمد  جنرمب  بهباای چند هفعه  احمبمد   بیقا بق اا تقم مه یق

 یقریر ز حادار منق تن   م مبمر کقا را یا شکننه   بمر یمظقت پقرگقی  ی

 غرذا  تعمسرط  مسبعقف سقلن  ی را بمرمد شد  ایرسعگ تن تث  که هقبچّه از

 قرقف یرب کره  یتردح  از بارد م  یکاریت یزمدگ   دی یخماب یت خماری ، یت

 یتاخصر  بره  یحرمام یتر  گفعند تن به بمر هفعه چند قی ا ز چند رام  یمم

 عنرمای  بره  حمترقی  ر    ح راای  حق  منق از  اده  ی بیقا طیبل  ی ،یبا 

 31 از بارد    شرد   ح اای سمت به بیقا سماا تنم رارمد تن به اا  هزینه

   شرد  خمشرقل یلیخ تقرا  ،که اسید  تنزل بهم د یاس ح اای به سقعت

 برده ،  خبرا  حمامسع یمم خمب» :گفع  «؟یمدار خبا چاا» :دیپاستی رائ 

-یمم ه   م ق حعمقف ،بدهند خبا شمق به کار  العمقد سابقزهق  ی به یلیخ

 م«رهند امنق  اا کقا نیا حمامسعند

 برزل  پقرگرقی  را حضرما     ادعقر احفققا اخا ت ا تق   تن یرسعگیا

 از بارد م دیمکیر   رمل  ترق    یر  از شیب جنمب به دیحبا ه  باد   بلاه

 حظرقهاات  را ترن  دمرد ید مکره   هقبچّه باگیع م دنّی رامیکد  به ،ی زار

 از این تمضمع یلیخ ، ا شد ایرسعگبه این خق ا بمر  است که     ا  بمر
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 را ترن  کره  یتردح  حمرق   رام کارمرد تری  تربت به تن  کارمد  اسعقبقل

 حکمترت  هیعل هقبچّه ،دنّی رامیکد را  خصم ه ب ،مبمر  ح اای رامیگق 

 ییکقاهق   کارمد یت پخش هیاعالت،راشعند حظقهاات یزاهد سپ بد   شق 

   کرق ی تا جم رما  سیائ هق ا زیی  زتقی  ی رام رارمد یت امنق  نیا ایمظ

 جم رما  سیائر  بارد  سرقل  چنرد  کسمییمم بمر تاق مش کسمییم چقاریا

 مشد  تایکق

 

کره ر لرت    نیر از ا کرق ی تا .1332 ساا   آذر 16 انیجر 3-2

بردات   ار  برمر    ا سرا تصدق اا سقبط کار  بمر   ر بقا  شرق  اا بر  

بره   یبقزریرد   اباازخمشررقل   یباا کسمییم رلی  نیخمشرقل بمر   به ا

کارم را  ی  یاسعقبقل گات ،(مامعش بمر یچمی  ل) ایاای  تد   شق  از ا 

میقی رهد ا ضرقع را   نکهیا یشد   شق  باایتزتقی هنمز حظقهاات امنق  

 بردات خرمرش اا     اریر بگ یزها چیم  باای اینکه کنعال کقت  است 

را رامیگق  میا ی مظقتی تسرعقا کرار     0223 ذا  03، را ا ز میقی رهد

 دیبمرمدم شقتد   سابقز به راخ  رامیگق   یقری ذا، حادار ز 03ا ز  بمرم

ح اا را ترم ره رامیرگق    تسرلّ  ایبمر که تق حضرما سرابقز   یبقا نیا ّل

خرمب تیرخص برمر     یراامرد  لر   یابامقتره چه   یرامسعیممم  یدیر یت

اا بعاسقمند   اگا رامیرنمیقی حظرقهاات کارمرد،     یقیخماسعند رامینم یت

م مرد راابه ا ضقع حسلط  بق این کقا میقی رهند که کقتالف   باخمار ممقیند

 یاز یک یبه شمخ قییاز رامینم یکی ،دنّیاز رامیکد   ا یی ذا ب 03ا ز 
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هرق اا  گننی  نیچند حق از ا یندازیب ایح  یپاسد که اگا یتاز سابقزهق  

زم  کره  یمم ایح» :گفتسابقز  ؟یندازیب یحمامیت ،راخت هسعند یکه ا 

 م «زم یت ستیکممم  ی ،یاحمر   ی ینهیس به اا ایح نیا ،گننی  بکی 

 یهرق راد برا  عال  را  ی تمبع را رامیکد  دنی  است ذکا به از 

م خمامدمرد یت ه  بق هقاشعه یهمه که بمر یتیعاک یهقراد ،یاخعصقص

 ترق  ذا،  01را ا ز م بمر یباراامقیه راد تیعاک یهقراد  ی از یکی

 سراِ م  یراشرع  شمس ت ندد ی بق مق ه ب یاسعقر بقاا  یباراامقیه کالد

 کرالد  راِ رداه  ی که  یراریت گمش اسعقر سیحدا به    یبمر کالد

تسرعخد    را حرقلی کره   کلفرت  گراری    متنرد حن گا هبقی ر    شد بقز

اا گادعه بمرمد، راخر  کرالد  تدمرد       (بمر یکه دار کمچک)رامیکد  

م اسعقر اععااض کار کره چراا شرمق  اار کرالد     «؟بمر یبگم ک» :گفعند

   سرت یهق گفت به حم تابمط مگا هبقیاز  یکیم دیایاجقز  بگ دیبق ،دیشد

  ادعقاشرقی برق     ی ر  زیر  تنیحرمه لررن  اجقز  رست خمرترقی اسرتم   

 یگفعند بگم کیتتسعخد   رائ  بهم رکامقااحت  یلیخ هق اابچّه ،تسعخد 

 یقهیشرق  یا  اا اسرلره  سابقزای از یکی نکهیا حق رامست،یمم ه   ا بمر

 دییر بگم گفت،   شد مقااحت اسعقرم کیمت یت گفت   گذاشت تسعخد 

 سراکقا،  نیهمر    ستیم تابمط حم به گفت  م ق  از یکی   دیقیب ادساحقی

  م ق   رار میقی اا مفا ی  یج ع  ی را حاسش از تسعخد م تقست ادسا

 نیهمر  را    یبرمر  مقااحت یلیخ تقم ادت تسعخد    بارمد اا جمای  ی

 برین    زرمرد یتر  زمگ تخعلف سقعقت یباا تمبعم ) ی خمار زمگ تمبع
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 که زرمدیت زمگ ه  بقز یباد کالد یباا   بمر حنفس ابع  ی هقکالد

 دیشق ،خمار تمعد از بب  رامیکد  زمگ ا ز  ی(م با مد کالد ساِ هقبچّه

 را  ،یادعر  برقا   بقهبه     ی تد ا ییب ه  تقم بمر ر  سقعت یهقیکیمزر

 یعقبرد   یاحر  رکعا ی بق   رامیکد  سیائ یلیخل ت ندد ی بق  ذا 01

 ا ییر ب ردعاشقی از( کند احمت اا  م ق یر  ها)خدا  بمرمد یقییا تاق ی

 حرق  خقمره،  دیر با » :گفعند ،بمرمد شد  جمع  منق که هقییبچّه به    تدمد

م «است  یحای هق کالد  یکن بابااا تیاتن رامیکد  را  یمعمام تق که ی بع

 بره  حق باراشعی  خمرتقی به تابمط یهقبفسه از اا  سقیلمقی   پقلعم ه  تق

را  ی تمبع ریدی   م یبا  ا ییب را از حق  تدی  نییپق  بقه به م یبا  خقمه

 از ی بعر  مبمرمرد  سعقر یا ،رامیکد  تققب  راست ،ا ییب سابقزهقهمه  که،

رسرت  »شراقا رار   قییاز رامیرنم  یکر ی  ،یشرد  یرامیکد  خقاج تر  راِ

 ا ییر که ب ییسابقزهق رداه  یشاقا، بق این م «از رامیگق  کمحق  مقییرژخ

از  یگرا یر ی   اار شردمدم ترن   چمراای   عرد      یبمرمد درما  سعقر یا

تمبرع   نیم را همر  یرامیکد  درااا کرار   یجنمب سمت راِ به قییرامینم

م پیرت سراتقی،   دمدیکیر  چند سابقز تققب  تق سبز شدمد   اسلره  یدیر

 یاامدازیرامیکد   اار شد  بمرمد، ح یاز راِ اصلسابقزهق که  ییهمقی جق

تمبع که راخر    یقهمراست را  اتق  یاا شا ع کارمدم تق دااا کار  بمر

بره   م  م رق  تدمرد برقا  ( سابقز چ قایق  سه دی)شق چند سابقز  یااها  بمر

 ،خرمار یتر زرمد، که به سقف ااها  یت ییهما ایح اتق زرمد یمم ایح یکس

بمرمرد بره سرمت     دنّری رامیرکد    یسابقزهقیی که را ترم ه اصرل  ی ل
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خمارمرد     ایر کره ح  یسه مفا نیا دیم شقکارمد یت یحیاامداز قییرامینم 

 پیرت ه   دیشق با مد، ااها هق به   نندکدااا  ه بمرمدمعمامسعشدمد  دیش 

 مبرمر  شرد   یامرداز  حیا  م ق به دااارا حقل  قی   بمرمد شد   یبق هقسعمی

 ذا  01کره  ی سره مفرا را ا ز     دنّری از سقلن رامیکد   یقیالبعه مقیه رب

میسرعه برمر       نیزتر  یا   رام م تن کنقا ااهایش ید شدمد اا تن مم

 ایح  بعی رامسع یت چمی ،سمزر یت  یکه کنق ن یتماظآ خمر  بمر  حق بب

شرمرم چنرد   یتر کقاسقز  ایباد ح سمزر یت  ی تر ابعدا  خماریت به بدی

کارمردم از  یتر  یاامرداز یبه بقا  تد  بمرمرد   ح  نییاز پق ااها  را سابقز

گذشرت   ترن    یتدح تدم یت ایح یه  صدا دنّیرامیکد   یترم ه اصل

برق  ادعنردم   نییکه  منق  تد  بمرمد پق ییا    سابقزهق مخمار  ایکه ح د یر

 بقره ر     را یتغرا ا  یه  که ا ااف بمرمد به ردعا  برق  گایچند مفا ر

 ا ییب  یخماسعیت    ی منق بمر یصبح بمرم تدح 00حد ر سقعت  مادعی 

 ایر ح یصردا  گایرم  یبیم خقاج رامیکد  از رارمدیمم اجقز  ی ل  ،یبا 

 مقلره  یصردا  د یر د م بادهق که  یدیشن یت مقله یصدا دقط بمر شد  بیع

 ،برمر   شرد   شرکننه    ایرسعگ گذشعه تق  تن چمیم است یبندچ احمد

به  گمیق  ی صدا تعالّق اتق کنندیت شکننه اا هقبچّه از یکی که کار  دکا

 از بارد م کرار یتر  مقلره  ایح رارِ از   بمر خمار  ایح بمر که یبندچ احمد

 حمامیدیت گفعند تق به که بمر 03 به ابع  ی قی 00:21 سقعت حد ر یتدح

 یجقهرق  کره  گرا یر یهقبچّه   بمری  یتغا ا ی بق احقق را که تقم دیبا 

 از پا رامیکد  سقلن حمق م  ی تد ا ییب رامیکد  از بمرمد شد  پن قی گایر
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ترم ه که  یییگاتق  یاز  سق یکی قحمایبمر که اار نی ب بمر   علت ا

خمار  بمر   سرمااخ شرد     ایبااا راشت ح معاییسقمع 11یق 11راااحفقع 

 بمرم 

 یهقتسعخد  مبار  بمرمد ا ییبمرمد اا ب اخمار یهقیی که حبچّه جنقز 

برمر اا   خعره یکره ا  یخمم   کارمدتیاسعفقر  ب  رامیکد  ه  از همقی 

 نرد یبارد بره ترق بگم    ،شمر زیحم کقتالف سقلن شسعند   تنعظا بمرمد که یت

 که چه خبا شرد    یرامسعیممبمر   تق  سیخ نیزت  یکه  تد یم  بع یبا 

هق گفعند که سره  بچّه  یخقاج شد دنّی رامیکد که از ترم ه   بادم است

 یاضماتیشا  ق،یمبزاگ :سه مفا  ی که  یدیم بادهق د مامد اخمار یمفا ح

بمرمردم   دنّری سقل ا ّل رامیکد   یرامینم م ق، مدم ها سه ا بمر ی  بندچ

سقل ا ّل  یسقل ا ل بق تق ه  کالد بمر،  ل قیمبزاگبمرم  یاحفقب نیالبعه ا

سره مفرا    نیر حکااا کنردم ا  این سقل اا بمرشد    تنبما  بمر اا ار شد 

هسرت   قر یشدمدم  دیا ز ها سه مفا ش  ی سقل ا ّل بمرمد     یرامینم

 دنّری  ذا بمر که را کعقبخقمره رامیرکد     01چند ا ز بب  از  قیهفعه بب  

کره سرقل ر   رامیرکد      ییهقبچّهاز تن   چماای    یاحمد بندچ ی بق

 هرقی اشعه هقیی رابقا السؤ  خماست یتمظا  اشعه نییحا ، رابقا  یبمر

 م پاسیدتی یمیش قیاا    سقخعمقی، تادی   ،یالکعا تکقم

 بزاگداشت تااس  را تق همه مبمر  یحای دنّی رامیکد  تق   ی حد ر

 دنّری رامیکد   قییحمق  رامینم م یکار شاکت هیمببقابن را دیش  سه نیا

رامیرگق  را تااسر     دیاز اسقح ی  حادار گایر یهق رامیکد  قیی  رامینم
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 م مدشاکت کار دیسه ش  نیبزاگداشت ا 

   برمر  یاسفنقک   خااشرل قایبس ی اباه که  ذا 01 ی اباه از پس

 یمرقی هق کرالد  بره ترق   ،راشرت اا را پی دنّی رامیکد  تقهه  ی یلیحای

 از ثاأحر    سرف أح کمرقل  برق  ی ل ، یرار اراته اا مقییهقراد    یباگیع

 کره   ضرایعی  از مقااحرت     یبرمر  رار  رسرت  از اا ر سرعقممقی  نکهیا

رامیرگق  اا دقرط بره خرق ا      قییحقضا شد  برمر رامیرنم   شق  حکمتت

  میقی راری حرت کنعال  کقیجم ما  تا سییبه تاق ی ا ییتدگم  خمش

  زار  قایبسر    مقااحرت  قایبسر  قییجا نیش ید کندم تق از ا ا ضقع بمری

 م  یبمر خق ا

راد کنرقا هر     یهرق کرالد  چماای تث  سرقبق سراِ   ی  تصیف تن

از ه  جدا   یبمرم هنمز باق   تکقم  یتقی الکعا تکقم اشعه    یمیسع یت

را کنقا اشعه اا    سقخعمقی   یاشعه به مق  الکعا تکقم  یمید  بمرمدم 

 یمیشر  یاشرعه ت ندسر    ،یکه تق امعخقب اشعه کرار  ی  تادی بمرم زتقم

از  یشرد   حاردار    یمفت حیک ی ی اشعه ت ندس یمید   به جق  یحیک

 مدم کار یت  یه  را  ی اشعه حرص قییرامینم

تق بره مرق     یهقیکالسه از  یکیهست که  قر یخق اات  ی زتقی  از

-یاشعه اا    سرقخعمقی تر   بمر، یعایاز تق ب مسبعقفکه سنش  یممایح ی بق

  یر  ، هرن ح راای برمر   اا کقاتنرد اراا   )اگرا اشرعبق  مکرن (       خمامد

 دییر کره بگم  آیر حاح نیبه ا ،رامیکد  کار  بمر قییاز رامینم یمظاخماه

مه حن ق از  یمظاخماه نیا است که نیر ست شمق کیستم جقلآ ا نیب عا
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امنرق  شرد     دنّیرامیکد   قییاز حمق  رامینم ، بلکهسقل ر   قییرامینم

 یانر ی ماا راشرت  أیا نییرعا یچمراای ب  یبمر که تصیف نیم جقلآ ابمر

 نیچمراای ب عرا   یکارمد   بق ا راشرعند کره تصریف   یتدکا  قییرامینم

 ی  عیق   تربعر  تیبه خق ا شخص   این به اععققر تن ر سعیقی است،

 کارمیتکه ا  را تالبقت بق اداار سق ع  بمر

 از ر چاخره  برق  تامرمل   برق    برمری   هر   بق یهیهم چماای   تن

 بقا ر م  یادعیت ه  بق بمر بقر  حسن چ قااا  که تنزلمقی حق دنّی رامیکد 

 نیر ا رام  یادعر یت تنزل به شق  یباا غا ب   مقهقا یباا ظ اهق ا ز، را

 هر   برق  برقر   حسرن  چ رقااا   حق ح اای گق رامی دنّی رامیکد  از تسقدت،

را ایرن  م برار  یت یقمیشق اسعفقر  بزاگماا نیا از تن    یکاریت صربت

-یتر  تیاح ی  تذهب یقسیتیقلآ سمظیا  یتعفق ح قایبس تیقلآگفعگمهق 

از  م رق   قایبسر  راشرت   ترن   یصقئآ   خرمب  قایمظاات بس یقییم اشد

 کار میتاسعفقر  

ترن کره عالبمنرد     یمبمر  ل یسقل ا ّل   ر   اجبقا یباا یکقا تمز

ادع    را بسمت  یحقبسعقی سقل ا ّل به بقم  بقزاگقم ،ا یبگ قریبمر  کقا 

تابم ه کرقا کرار م را سرقل ر   ترن        نیسی ی بقم  بق حکن سقتیسأح

خرماهش   یقیی  از ا  یرامیکد  تااجاه کار سیچماای ها ر  به ردعا ائ

-اا شاکت کندم  ی هن ح اای تااداا به  یکقا تمز یکه تق اا باا  یکار

راشت که بیاقت بیقاهق    یتفصل یلیخ اگق ی هن را جنمب ح اای حام

است که  ییجق هن اا که   یدکا کار  بمرکارمدم تق  یت ایهق اا حام اگن
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رامیکد  هر    سیائ آیحاح نیم به ا یایبگ قری  یحمام یکقاهق اا ت یلیتق خ 

 ی هن تااداا  سیتق اا به ائ یا مقته ی   یعالبمند هسع یلیتق خ دیکه ر

هر  ترق اا بره کقاگرق  تابم ره       یقیی  ا  یادع یکقا تمز ی  تق باا کار

اه  کقا  قریکه  منق بمرمد ز یکقاکنقمسفقمه أتع قیکارم خمشبخعقمه  یتااد

که به  م ق ترمل شرد    یکقا  یمبمرمد   تق که به کقا کاری عالبمند بمر

ایرن  بعااشند،  یالهیتبااا بمر  اگا تثالف راری  یبق کمقل تی  امنق  تاا بمر 

 یهرق را بسرمت  ،م سره ترق  حقبسرعقی   راری  امنق  تیمظا  م ق  کقا اا زیا

 یلر یز ر، خ یلر یصبح ختن   چماای م  یکار یکقا تمز  هن تخعلف اا 

  را   یادعر  یبه  منق تر   یکه راشع یار چاخهبق ه  بق ز رحا از کقاگاهق 

بق کقاگاای     یشدیتکه تیخص کار  بمرمد حقضا  یتخعلف یهقبسمت

ترق رامیرنم     یبه  م ق گفعره برمر   م یکاریتکه  منق بمرمد کقا  ی  اداار

-یتر کارمد که تق یمم   م ق احسقد   یایبگ قریکقا   یخماهیت    یهسع

رارمرد  یت قریبه تق   یبق کمقل ت    یایاا از رسعیقی بگ شغ   م ق  یخماه

 گذشتم یتخمش تق به  یلیخ،  یعالبمند بمرچمی   

 صرماحمقی    رست شدیت  یحای اگق یحام که 3 سقعت چماای   تن

    یشرد یت ر چاخه سماا    یکاریت عمض اا لبقسمقی    یشسعیت اا

از  یرقی یا م یادعیت بمر تق زلتن که  بقر حسن چ قااا  سمت به  هن اا  از

ادرع م بامقتره    یتتن ه  به تنزلمقی  ادت   یتبه تنزلیقی  ا دیس قبقییخ

اسعفقر  کار     از  ی یلیباگزاا شد   تن خ یحقبسعقی به خمب یکقا تمز

م  یبرمر  قرگادعنیتق عالبمند به  یها ر  منیمایکن  چماای ه  هم یتدکا 
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 قریر ح راای کرقا     هرن  اا  اگرق  یبمر که را حام یداصع یعایبکقا تمزی 

 م  یایبگ

 حمسرط  تصرقلح  تقق ترت  راد ر   سرقل  را  یبگرم  که ادت قر ی

 بمر ه  تصقلح تقق تت کعقب ممیسند  که قییگمها ت ندد مق ه ب یاسعقر

 همره  یبراا ی، تث  راد مقیه براراا  تصقلح تقق تت رادم شدتی هئااا

 یهرق داترمل  یا  ت نردد گمهایرقی   مبرمر  تیعاک رامیکد  قییرامینم

 همقی ققفیرب اا هقداتمل نیا تق که ندراشع امعظقا   کارمد یت برث تخعلف

 برمر  یشفقه که ییم ق اتعرقی را هست خق ا م  یکن حفظ هست که  ما

   ترنظ   همره   ینرد  یت اتعرقی یباا که یقمیرامینم راشت ر ست اسعقر

 برق  تاحآ   بقشند زر  کاا ات   د یپمش شلماا   کت یانی بقشند تاحآ

 چیهر  تن ی ل  یکار اا کقا نیا همه تقم بیممد کالد  اار احعاا  کمقل

 اا کرقا  نیر ا هر   اتعررقی  نیا یباا ،بزمد کاا ات چماای که د یمد تمبع

بمر که راسش از همه ب عا بمرم از همقی سقل ر    ییرامینم یقییا ممکار

ر    قیر را سرقل ا ّل   یشقگار ا ّل رامیکد  اسرتم  لر   یقییتالم  شد ا

را تالم  بمر کره   ی ل ،تادل اا راار نیبقاحا یکارمد چه کسیمماعال  

 ییهرق چماای از همه تادلش بقاحا است   همره راد  یتصیفکالد تق 

گادرتم چمراای را اتعررقی راد    ی  مرمزر  تر   ستیرار بیتکه اتعرقی 

حقضرا میرد کره کراا ات بزمرد         قییر تقق تت تصقلح ت نردد گمها 

ترمار   نیبه کاا ات زری مداشتم اسعقر ه  از ا یبکندم اععققر ییخمرممق

 ،شرد   یاحعااتیبکن  که حس کار به اییقی یتدکا  یانی قتدیخمشش م
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به  یاا خمب جماب رار  بمر  ل یقییات سؤااچماای ف نقیقیکه  یرا حقل 

تمضرمع   نیر م چمراای از ا رار 01مدار   دکا کن  مما   ستیمما  ب یقییا

 گرادعن  ممرا   را یمقی دیمبق کاا ات که راشت اععققر چمیمقااحت بمر، 

بره هرا      بکند حمامستیمم ه  یکقا   بمر یااض گایراتق م بقشد راشعه

 م بمر یخمب مما  ه  01 حقل

 

 سرم   سرقل  ترق  .فنای  سالهای سوم و چهارم دانشکده 5-2

 ت نردد   برقی  کره   یر نقتیحاتمر راد  یراشرع  هر   تیعاک یهقراد

 ت نردد  ی بقاا   یدا لیه راد   کارمدیت ااائه اا راد نیا بقزاگقی

 ی برق  ،یقضر یا ت نردد  ی بق باارام رارمدیت راد تق بهایقضی  عبداهلل

 آیحاح نیا به مرارمدیت  یتکقم راد تق به ا ّل سقل ،یقضیا یتنعب رکعا

  حرقا برق ت نردد      یراشع تکقمی راد  یرکعا تنعب ،یقییا باارا بق تق

 یهرق راد مگذاامردی  یتر اا   یدا لیر ه سرقل سرم  راد  را  یقضیا

هق  راد نیبمرمد   تن از ا یکقابار یهقراد  یدا لی  ه  ینقتیحاتمر

بمر کره سراِ کرالد    بزاگی  یادعخقا تن  اباقف یبار م باا یتلذّت  قایبس

راد راشعه بقش م ببر  از  ا ر   یقیی  بق ا ن یت ندد بقزاگقی بنی ی بق

   یرقی یا یقسر یس تبقازات   یتذهب قیبه رامیکد  به خق ا اععققرات عم

 خمب اا یقییا راشعند،که زتقی رکعا تصدق  ییهق تیداقل بخق ا نیهمچن

 یقییام بمر بزاگی ادعخقا تن یباا بمری یقییا کالدِ را حقام شنقخع یت

 ،کار  عاض یقییا به بقا نیچند ،بادهق تنم رارمدیت راد خمب قایبس
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 عمرا    رمل  حمرق   را تن که دیابمر  یاسعقر نیب عا شمق تن مظا به که

 ایم تن اسرعقر حرصی  را  تایکقتالّ ، از ربسعقی حق زتقی  نیب عا ،ا  راشعه

 خیبمرمرد کره ترن را حرقا     یاسرعقر  نیب عرا  یقییا  لی ا هراشع یتخعلف

ممرا    3ممرا ،   31بمر که از  نیا سیقییسب  حدا یقییراشع م ا ل یحرص

اخعصق   ،کار  بمرمد هیهق از تیقلآ راد ح که بچّه یابه جز  اش اا 

راشعند   تق از  ی کعقب اسرعفقر     ینقتیکعقب حاتمر اییقی م البعهرارمدتی

 یحداب  بسمع قی  ،ینقتیکعقب حاتمر یقییبمر که ا نی)جقلآ ا  یکاریت

ممرا  هر  بره     02 م(بمرمرد  ممشعه بمرمد شق  زمدای را که یزتقم اا  یاز 

م براخالف اتعرقمرقت   اخعصق  راشرت گادعند  یت یقییکه ا یاتعرقی کعب

    یدا لیر برمر حرقا ترق را راد ه    یسقل ا ّل   ر   که همه شرفقه 

را د، از تق اتعررقی   نیا دی  اسقح  یه  راشع یاتعرقی کعب  ینقتیحاتمر

 یشرفقه  اتعرقی م ت ندد ایقضی ه  را راد هیدا لی گادعند یت یکعب

 همقی که اییقی باگزاا شد ،سقل  خا را ه   ی بقا  ی اتعرقی   مگادعند

   یکعبر  اتعررقی  بقزاگرقی  ت ندد ی لم کارمد تنظما راد یباا اا مما 

 عبرقد  بره  بقزاگقی ت ندد که هست خق ا م گادعند یشفقه اتعرقی باد

 را برمر،  جلرمحا  ترق  از سقل  ی که چماای یتصیف بزاگعا باارا چماای

 بمر کار  سا صدا یلیخ نیا   بمرمد رار  3/30 مما   ینقتیحاتمر راد

م اریر بگ 3/30 ممرا   اسرعقر  از ییرامیرنم  که است تمکن چیما نیا که

 3 بقزاگرقی  ت ندد ی بق گفع  کهبمر که همقمگممه  آیحاح نیبه ا قییجا

 کرالد  سراِ  ربرت  بق چماایعبقد   بمرمد رار  اخعصق  جز   به مما 
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همره  مبرمر     اایج تقمند اتا ز کاری پیحق زتقی  ی مبمر باراشعه قراشتی 

   راشرت  یخرمب  قایبس خط ه  چماای عبقدم ممشعی تی بق رستچیز اا 

 ت نردد بقزاگرقی   آیحاح نیبه ا ،بمر کار  هیح  یتاحب   زیبق قایبس جز  

رار   از برااا   یقییمما  به ا 3 ،مما  3 یبه جق د،یاا ر یقییجز   ا ی بع

 مشرد یتر  3/30ش ممرااح  شد  بمر که جمع 3/01 اییقی را اتعرقی تالم 

خماسرت   یت ت ندد بقزاگقی ی بع اتق ،اعال  شد  بمر 3/30مما   بقاخا 

ار کرار   اا  31مداشت   ممرا    یتف مت 3/30ار کند مما  اا به رامیگق  

 بمرم 

 اتعررقی  را کره  هسرت  خق ا   یرار اتعرقی    یبمر سم  سقل را تق

 یرقی یا م یادعر  تر  اتعرقیچماای بق ه  به  یتن   تصیف ،یقییا یشفقه

سؤال ترن     محخعه اا مصف کار  بمر، مصف تقل تن، مصف تقل چماای

حخعه پقسخ سرؤال     یبه دکا کاری   پق  یچماای اا رار   تق شا ع کار

کار    چماای ه  کقا خمرش یح  تسئله اا ممشعنم تن کقا خمر  اا ت

  به چماای گفت به حرم   دیرهق اا   جماب تد  یقییا ه  کارم بادیاا ت

 شین که بر راار ت یاد یخمب چه دق یبده   ل 31از  شیب ستیبقتیه  

حرق   یانر یره م یاا به حم ت 31همقی مما   یار کن   ل حمام یمم 31از 

بمرم البعه ت ندد بقزاگرقی   31از  یعایچماای ه  تقمند بااراش ب یتصیف

چمراای   یبده  چمی جز   تصیف 31از  یعایبه حم ه  ب دیداتمرمد که بق

هر  برق    یلر یخمب بمر   خ یلیه  خ یقییخط ا  بینگ بمر  یلیه  خ

اگا ت نردد بقزاگرقی    آیحاح نیکار  بمرم به ا هیظاادت جز   ح  ربت  
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 یرقی یبه جرز   ا  3 یبه جق خماست تث  سقل گذشعه مما  بدهد حعمقفیت

 رارمدم یت 3مما  

 یبرمر کره  برق    نیر ا دنّری سقل سم  رامیکد   خق ااتاز  ریگا یکی

 (راشعند یقریز یلیخ یقسیس یهقتیلداق زتقی  ی را که)ت ندد بقزاگقی

  یر نقتیکالد حاتمر لذا ،دمشد یهق زمدامتدت   ایرسعگحکمتت  حمسط

 یرقی یرامست ایچمی رامیکد  مم م یبد ی اسعقر بمر یشدم تدح  یتق حای

 ئرت یه یاا به سه مفا از اعضق یقییگادت راد ا  یحصم گارر یت با یک

بسمت اا حدایس کنند حرق ترق     ی اگذاا کند که ها کدا  از  م ق  یعلم

 اا بقزاگقی ت ندد یق ب  راد کارمد ببمل که یمفا سهم  یممقم فیبالحکل

 ی برق م ییشکاا   میکم قی،ینیبز  نیت ندس قیی بق: از بمرمد عبقات بدهند

 ترن  کره  کار فیحاا خمرش از یخیل    تد کالد ساِ قیینیبز  ت ندد

 حاایرف  همره  ایرن  از هرق بچّه اتق ،خمامد  راد داامسه بقزاگقی تث  ه 

 ی ترقرگ چرمی   ی لر  کرار  راری راد بره  شا عاییقی م قتدیم خمشیقی

 سؤالبه  کارمد شا ع ه  هقبچّه ممبمر جقلآکه  گفت یت یتیقلب ،مداشت

 ی لر  کننرد  ایر حرق اا یرقی یا بخماهند نکهیا مه البعهم گادعن ااریا   کاری

 تامرماف م بدهرد  جرماب  حمامست یمم یقییا که کارمدیت تیاح یسئمااح

زترقی راد   را   کارمد یت تیقلاه ببالف اا راد خمب، یلیخ رامینمیقی

 کره  بمرمرد  هر   فیضا قییرامینم خمب ی ل بپاسند سؤال حمامسعندیت

 بارد  آیحاح نیا بهم بدهد جماب حمامست یمم ا    کارمدیت تیاح سؤال

 سراهنگ  کره ) کرم یم ت ندد ی بق مقتدیم کالد ساِ گایر یقییا یتدح از
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-یت یراخل احعااق یتمحماهق راد دنّی رامیکد  را (،بمر ییهما یا یم 

 بره  کار شا ع   ره یت اا خمر  راد همقی تن» :کالد گفت ساِ ،رار

    تدمد کالد ساِ ییشکاا ت ندد ی بقم «ادعندیپذ هقبچّه   راری راد

 نره یزت نیر ا را دیر بق حاتمرینقتی  راد اسعقر که گفعند حماضع کمقل را

 اا اجع رقر  راجره  نیر ا بقزاگرقی  ت ندد ی بق ،بقشد راشعه اجع قر راجه

 نیر ا یرقی یبدا کره ا  نیم همسع یراد هسعند   تن م نیا تنع دراامد   

گفعند که خرمب   یقییام خمشیقی  تد یلیهق خبچّهحماضع اا میقی رارمد 

 هق هر  بچّه ،کن  یسقخعمقی است ااائه ت سقتیسأتن راد خمر  اا که ح

اسرعفقر   از راد اییقی     یادعیتتاحآ  یقییا یهق سا کالدم ادعندیپذ

 م   یکارتی

از زمردای  زار   ت ندد بقزاگرقی  بقی که   یخباراا شد یاز تدح باد

 یرقی یم ترن خردتت ا  ق امرد یب فیخماهند به رامیکد  حیرا یتامد   شد 

ترن    ینردم یتر به رامیکد   01اییقی گفعند که دالی ا ز سقعت  د ،یاس

کرار  از   ی  سرا   یبکن یاسعهیشق یلیاسعقبقل خ یقییگادع  از ا  یحصم

باای تیقاکت را اسعقبقل از  قلیا 01 قی 3 یهق پمل جمع کن م ها کسبچّه

 یرقی ی  بره ا   یت ندد بقزاگقی گ  بخا یبااحق رار  یتت ندد بقزاگقی 

  یحمامسرع هق پمل رارمدم بق پمل جمرع شرد    بچّهاز  یلیم خ یکن  یگ  حقد

به تق گفعه بمرمد ا ز  یقییم ا یبخا سبد گ   ی یحع   رسعه گ  نیچند

اا را  یرقی ی تدمردم ترن ا   کیرنبه یا ز  ی یر   لر  یت 01ر شنبه سقعت 

 فیت ندد بااا مبمر شمق اترا ز حیرا   ی  گفع   بق د یر شقییگق ی زتق



 یرانیا کی نامهیزندگ 72

 

 

راارم  یم اییقی گفعند تگا چه دابر ق ایدیب فیبااا بمر دارا حیا ،ق ایدیب

درارا    یر ر سرت راا   ،یگفع  خمب تق بااا است دارا از شمق اسعقبقل کن

 یلر ی  گفعنرد خ  دمرد یشمرم خند  ی  دارا کالسمقی حیک دیق ایب فیحیا

 یهقبچّهاز بسیقا تیعقق بمر  تن ه  که  ، یتق تنعظا بمرهمه  ،خمبم دارا

بره رامیرکد  را    یرقی یتخعلف خماهش کار  بمر  کره را زترقی  ا ر ا  

تخعلف به اییقی گ  حقدی  کنندم از راِ رامیگق  کره  اار شردمد    یجقهق

 پمازمرد کی   یرامیکد  حقرمق  برق   ی تدمدم جلمیتبه سمت بقا  قر یپ

حیکا کارمردم   یقییکار   ا  یحقد ی( رسعه گلیمقیهق یاز همکالس یکی)

رسعه  یقییارم ار یقییرسعه گ  به ا  یمفا ریگا   یجلمحا که  تدمد بقز 

کار رارمد   رسعه یکه بق اییقی حاکت ت  یپمازمد ک یگ  ا ّل اا به  بق

 گایر یرامینم  یرامیکد  شدمد بقز  یهقگ  ر   اا گادعند    اار پله

حئرقحا  یرا سقلن  تفر   یگادعه بمر  یم تق همه حصمکار  یادت   گ  حقد

ت نردد   ی  از  بقرامیکد  که را  بقه ه  کف بمر ر ا ه  جمع شمی  

   صربت کنندم  ق امدیب فیکه  منق حیا  یبقزاگقی خماهش کن

 جمرع  حئقحای تف را هقبچّه همه صبح 01 سقعت   کارمد ببمل یقییا

 را مبمرمرد  سرعقر  یا هر   یقریز ةعد   بمر شد  پا حئقحای تفم بمرمد شد 

 این هنگق را  ، تدمد یقییا م یبمر گذاشعه گ  سبد نیچند ه  حئقحا ی تف

 بره  شرا ع  یرقی یا   کارمرد   یر حنل یرقی یا از   زرمد رست هقبچّه همه

 یباا دیا کار  که یکقا نیا که رام یت که داتمرمد اییقیم کارمد صربت

 همره م راشع  اا ا  بق یهمکقا ادعخقا تن که است یکس یباا   ستیم تن
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 رکعرا  برق  یهمکرقا  ،ادعخرقا این  که بمر تالم  البعه   زرمد رست هق بچّه 

 به اا دی خلع تیتسئمل تصدق رکعا زتقی را بقزاگقی)ت ندد بمر تصدق

  ی کره  بمرمد زیم ح اای  ب سقزتقی سیائ   راشعند یت ندس   دنّی لرقظ

 داتمرمرد  یقییا که بدا نیهم(م بمر شدی یکی لمله حقل را ح اای تمبع

 یهمکرقا  ادعخقا تن که است یکس یباا   ستیم تن یباا کقاهق نیا که

 ه  یقییا   زرمد رست   شدمد خمشرقل یلیخ هقبچّه ،راشع  اا یقییا بق

  یر نقتیحاتمر راد ا ز  ی ترق  احفقبرقف م رارمرد  اراته خمرشقی صربت به

 نیهق گفعند مه همر بچّه ، اتقکالد هق گفعند با ید ساِبچّهبه  اییقی م یراشع

 یرقی یا م یرهیشمق اا گمش ت یهق جق صربت نیجق خمب است   تق هم

 ماا اراته رارمرد  یقییهقصربت  ینقتیکالد حاتمر یباگزاا یبه جق ه 

  یر نقتیراد حاتمر ،سرقل سرم    قییتق رامیرنم  بمر که نیجقلآ امکعه 

حئقحا جمع شرد   ی تفه  را سقلن  گایر یسقل ق قییرامینم ی ل  ،یراشع

 یشنیدی سرخنقی  برق   یکار  بمرمد   باا  یبمرمدم  م ق کالسیقی اا حای

   دی مل کی 03:  21' قی 03حق سقعت  یت ندد بقزاگقی تقمدمدم سخناام

  یشد   ترق حمامسرع    یکالسمقی باد از  ی حیک مبارمد فیحیا یقییباد ا

 م   یباسقم قییبه پق تیاا را سقل  سم  بق تمدّق  ینقتیراد حاتمر

 گیایقریر بره    ابارقف تن بمر که چمی  نیریگا خق اات سقل سم  ا از

  ی)  یادعر  رامیکد  سیائمزر  گا،یعالبمند ر قییبق رامینمبمر  عالبمند 

 رامیرکد   سیائر  یقضر یا ت نردد  ی برق    بمر شد  عمض سیائ تمبع

را  ی  یرقی یا تارق ی    رارمدیت  یدا لیه راد ه  تق به یقییا ،بمرمد
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از  (   از اییرقی راخماسرت کراری  حرق    بمرمرد  یمیاح رکعا ی بق زتقی

 ی بعر  یقضیا ت ندد ی بقم  یکن دیبقزر بمرمد ح اای راکه  یکقاخقمنقح

 بره  ییهقمقته  ،یعالبمندکقاخقمنقت  از دیبقزر یباا بدا  ی تق که دمدیر

بره   شنبه سه ا زم بامقته ممشعند بمرمد ح اای را تمبع  ی که یایصنق حمق 

-اامند    مقلیه  سیله بق عالبمند یهقبچّه بق ز ر صبحاین حاحیآ بمر که، 

 از   ادعی یت عیصنق بقزرید به ،بمررار   بااا تق قایاخع را رامیکد  ای که

 بره  مقهرقا  یبراا  ظ ا بقفیحقا مباری  یت لذت   کاری یت اسعفقر  بقزریدهق

 رامیرکد   بره  ر بقا  هقکالد اراته یباا ظ ا از باد   گیعی بقزتی خقمه

 از کره   یبمر عالبمند بدا  ی تقم بمر سم  سقل را تق بامقته نیام ادعی یت

 یلر یخ یلیحادارشقی خ  که  ی زتقی را ح اای بمرمد ) یحمق  کقاخقمنقح

 کاری م  دیک  بمر( بقزر

  یحمامسرع ی  تر   یراشع یقریز یهقامعخقبسقل سم   یکقا تمز یباا

ااحش راشت تق  یکه اراا  تمحما یم به رلی  اتکقمقح یبا  یتخعلف یجقهق

-کرمز   دیم تن   چمراای   سرا   یایبگ قری  کقا   ی منق با   یحمامسع یت

که ترق اا    یحققضق کار ست،یکه اای خق ا  م گایر  مفا ر یکی   یکنقم

 یکننردم را اراا  تمحرما   یتاادر  یکقا تمز یااحش باا یتمحما ةاراابه 

   ایر که تعالق به ااحش بمر حام ا ی  غ پی  ج مییکقت یااحش تمحماهق

ترق   تمزمد    اازشمند بمرم البعره   قایتق بس یشدمدم  منق باایت یمگ داا

 که البعه مید  یکن ی   منق کقا تمز  یکه به  بقرای ه  با   یعالبمند بمر

م بق عالبه  یکن یااحش کقا تمز یتق  را اراا  تمحما ی   یدقط حمامسع  
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 یبراا   تق   یتن، رامیگق  تمادقت کار که تق اا به تدت  یهقیایگیپ   

 نیر چمراای را ا  یبفاسعدم تصیف مقییمفت به تسند سل سقتیسأح دییر

کار   یتراشت   چماای بق پداش کقا  یکقاگقهم پدا چماای قتدیسفا م

م  یادع مقییتن بق چند مفا از ر سعقم  به تسند سل ی ل دیقیحمامست بیمم

 یبرمرم براا   یمفع سقتیسأحاز  دیبقزر قتیمبمر، را حق یکقا تمزرا  منق 

شد  بمر  یخصم  که حقا مفت تلّه ب، جقلآ بمر یلیبسمت خ نیتن ا

 بمرم  قییاامیا قایمفت را اخع سقتیسأح  اراا  

خق اتیقمره  مفرت  چرق    نیا ّلریدی  مقییتسند سل دیخق اات بقزر از

کره  منرق    یبمر که به مفت اسید  بمرم کقاکنقم یبمرم این چق  ا لین چقه

 فیر م  م رق حاا ی یگرم یتر  «یچق  بردبخع  نیا ّل»گفعند تق به  ی  یتبمرمد 

-یتچق  ار  نیاز ر ا از کنقا ا ی بع یهق ها تمبع، حعیسیامگلکارمد  یت

بمرمرد   یاگا مظقت کارمدم تثالفیتاحعاا   یشد    ارا قر یپ نیشدمد از تقش

-یتر بلبیرقی   یمبمرمد رسعیقی اا ا  یرارمد   اگا مظقت یت یسال  مظقت

چرق  مفرت    نیکارمدم چمی ایتاحعاا   یگذاشعند   به سب  خمرشقی ارا

 اازش راشتم  یلیخ م ق  یباا

 یکه  بع ،کارمدیت فیحاا اکعیقف مفت اا این  ما راسعقی کقاکنقی

اسیدی به مفت تمدّرق میرد  برمر، برق      یباا ااییکق ش را ا یباا یرااس

کره   اییبق ت ندد ل سعقم گیار یتقمد  بمر حصمی  ت یکه باایش بقب یپمل

بره   یاز  ایرق بمشر ا   برق کیرع     زر یکار   چق  تر یت یباایش حفقا

-ک  ب(  ی)جم ایا رخقمه ،مقییتسند سل را عبما ازامگلسعقی باگاررم 
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 کننرد  یراار، حانآ ت قییامگ جا ق یس عیتق  یحه  ی  بینند کهعمقی تی

را  امگ همقی مفرت اسرت کره    ق یس عیتق نیا یقبندبق بااسی بییعا راتی

 بردا  ی کره  مفرت   بق ریدی یظقها شد  استم ت ندد ل سعقم نیسیح زت

چرق     ی  ی جقاسد که اگا یتاین معینه زتین است، به سیح به   یمزر

 م ق  ،کنندیت قیتار  که حرقاسندم از  یتک  به مفت  قایبزمند را عمق بس

زخ  اسآ، بق ا  یامد ر پیت بق    تدا ا یتقر  باا نیکه از ا ندیگمیت

 نیر ا از  منرق  یبمت تار  که بمر ییهق اسعفقر  نیام کنندیت  ااغ اسعفقر  

تقیع  نیا که کندیت نیقی یل سعقم ت ندد ی ل کارمدیت امگ ق یس یتقر 

-تی بقمع اا یرااس ا م بمرمد رمبقلش  م ق که است مفت همقیسیق  امگ، 

 چق  این  م ق مدنبزم چق   ی جق  ی   کند خاج اا پملش بقبیمقمد  حق کند

 نیر ا ترن  البعره م اسرند  یتر  مفت به یتعا 13 قی 11 عمق را   دنزمیت اا

 تسرعند  جقیی از  شنید   بمرمد  منق که یکقاکنقم از یشفقه اا ا العقت

میرا ی    م ق بره م بمر رمبقلش یرااس که بمر ییجق همقی جق، یم ا مخمامد 

ایرن   بره  ،دنکیر ب ا ییب اا مفت ندبعمامکه  راشعند قجیاحعای تراک ا لیه

 تسرند همره   تمبع  ی گفعند یت مراشعنداحعیقج  یاماژ   تمحما حاحیآ به

 از   دمرد یبا یتر  اا هرق  راخرت   م ق ،است بمر  راخت   جنگ  مقییسل

 یامرداز  اا  یباا بخقاریگ از   کارمدیت اسعفقر  بخقاریگ یباا چمبش

، هقراخت نیا ّل بق بایدی مکارمدیت اسعفقر  مفت اسعخااج   بخقا نیتقش

کرقا  ه بر  یحادنرد  ، را عمض رااسی   همکقاامشدنکنیت اععااض تار 

م  یخرا یتر  بردا درالی    ییلرم یک ااتق چمب راخت  ندیگم یبامد   ت یت
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به رست   امرد   یپمل خمبحمامند از این اا  تی ریدمدکه خمب تار  ه   

 نیر م بره ا دا شرند تری  چمبش اا به  م ق  کنند اا بیاه بیاه تی راخعقی

کره  منرق برمر     ییهرق راخت  از  دمدیهددیقی اس یهمهبه  هق ی آیحاح

 بخقاشقی اسعفقر  کنندم  نیتقش یباا یاماژ هیّعنمای تقر  ا ّله حمامسعند ب

م بمر یگات یجق یلیخم  یبمر مفت شاکت ت مقی تق مقییسل تسند را

  یم  یراشرع  احرقق   ی   حخت 3 مفا ر  ها بمرمد رار  تق به که یهعل را

 از حاراغ  تدیت سار  ب ایش از که ی ب که بمر گا  ییشمترس  ب بدا

 قیعق زتسعقی خق اه ب گا   ب لمله که بمر نیا لشیرلم بمر گا   ب ایش

 به نیزت قی ا از ا ییب یهما   حاااتم بمر شد  ردن نیزت راخ    شد 

 ،میرد  بمرمرد   قیعق که سار  ب یهقلمله ی ل دیاسیت کمعا هق لمله نیا

 قایبسر  ، تدیتهق لمله نیکه از ا ی   ب کارمد یت قدتیرا ییعایب حااات

صربح    یم تنبما برمر  یحمق  کن  یحمامسعیممصمات تق  هاراغ بمرم را 

خن  شمر  یبگذاای  که تقداا    یاز  ب پا کناا که را حمق  بمر  ی ام

این بمر  مقییریگا از خق اات تسند سل یکیم  یشآ حمق  کن قی  عصا 

 زیر ها رداه که سا تم  یخماریترا اسعماای شاکت مفت تق غذایمقی اا 

چرقبم     بقشرق،  یقریر ز یبمر   حادار ایبیققب   کقسه  یمیسعیتغذا 

کره    یرامسرع یممر تثالف سه کقار   سه چنگقل بمرمدم تق  آیبه حاح مچنگقل

از چرقبم     ،یتقه   ارمد تثالفیغذا ت مقییباا یچه هسعند؟  بع یباا ن قیا

-یتر  یم باد  بعر  یکار یتبمری  اسعفقر   را خقمه رید  یعایکه ب یچنگقل

که  ی چنگرقل      یدیر یت ق امدیب گایر یهق اا ببامد   غذابیققب تدمد 
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برمر    گرا یر زیر چ  یخماری  ی م ق باا نکهیم تث  ابارمد یچقبم اا ه  ت

 ،یترقه تثالف خماری  یباا دیبمرمد که بق دیتق یسیاستم  م ق به سب  امگل

  یر از  گایر زیچ  یخماری  ی  بااخصم  ب یچنگقل   چقبم  یاز 

 تسأله  شرنق که به این اسعفق  شمرم تق  یگایبخصم  ر یچنگقل   چقبم

-یتاا   غذا   یکاریتکه بمر اسعفقر   یاز چقبم   چنگقل   بقشق  یمبمر

 م  یخمار

تکقمی  را پقیقی سقل سم  امنرق      باق یباا اشعه امعخقب زتقی  ی

م ترن اشرعه   ی کنر حمامسعی  اشعه باق یق تکقمیر  اا امعخرقب   یتشدم یت

-اشرعه از سقل چ قا   گای  چماای اشعه باق اا امعخقب کارم ر  یتکقم

را کرالد   یره یشدم تن   چماای حق سقل سرم  هم یتاز ه  جدا  مقییهق

 یراسر ق  راتقی عمض شد  برمر  اشعهم حقا که  یمیسع یت گایدیک کنقا

 یرقی یکره ا  ی رما   یمیسرع یت یکدیگابقز ه  کنقا   یراشعکه  یتیعاک

 برمر  یاعالبهمعینه  نیمیستم ایتر   کالد  فیسمت چپ تن را ار

 به تن راشعندم یقییبمر که ا یکه تن به اییقی راشع    تربع

  یر بمرمدم ترق چرمی اشرعه تکقم    یهق اخعصقصرادسقل چ قا   را

   یحاااحر  یهرق نیتقش یت ندد بقزاگقی ر  راد اخعصقص ی بق  یبمر

 یجقلآ بمرم  برق  یلیکه خ ،رارمدااائه تیتق  یباااا   ینقتیراد حاتمر

 رارمردم یتر اا  یاحعرااق راخلر   یهقنیتقشراد تمحما    ،کمیت ندد م

    یر احمتب راد تثر   یاخعصقص یهقراد  یتکقم اشعهتق را  همچنین

 تخصم  یاخعصقص یهقراد ه  هقیبابم  یراشع یکیق از هقینیتقش
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 م سع یکه تن  اار م راشعند اا  ی ایمظ   تخقباات راد تث  خمرشقی 

 یهرق نیتقشر  قی  یبه مق  الکعا حکن یراس تق از را د تیعاک یکی

مداشرت   یکعرقب  یرقی یبمرم ا یایت ندد تی ی بق ،بمرم اسعقر راد یباب

-یپلادعند یتهق بچّهکار  بمرم ها سقل  هیح  یکپیبب  پل یهقسقلاز  ی ل

صفره برمر   21یق  11کارمدم حد ر یت هیاا از امعیقاات رامیکد  ح  یکپ

بق رسرت ممشرعه    نشیاح یق یممقمیحا ف  یشد  بمر  ل پیحق یکه دقاس

داتمرمرد    یتر  یتیقلب یقییراد ا نی، بعق، گقتقم را حلفق شد  بمر، تث  

-یتر  نی  اح یممقمیحا ف  نی بت تق را کالد صاف حصریح ا یعایب

بره   قیر رلعق بقشرد   دی لفق بق یسیا دالی به جق 3گفعند صفره یت تثالفشدم 

سرفقمه  أتعم  یکرار یتاا بق رست اصالح   یگقتق بقشد که تق  دیبعق بق یجق

مگادع م را  قری یزیچ   ک  اسعفقر  کار  یلیخ  یاز راد الکعا حکن تن

 م رق اسرعفقر     کره از   یراشع گایر یهق ه  راد دنّیسقل سم  رامیکد  

 ایرن راد  کره  ،یسرقز نیتقش قی نیتقش یبمر به مق   ااح یمکار م راس

 ، رادرادایرن  که  یرا حقلم شدیتااائه  یاگننهت ندد  ی بق حمسط

رارم ترن را سرقل ر   از   یممخمب راد  یقییا ،بمر  یتکقم یحخصص

 یاسعفقر  کار   لر  یلیبمر خ نیتقش ءاجزاکه  یت ندد اجب یراد  بق

مگادع م  قری یزیمکار    چ یااسعفقر هیچ  یاگننهت ندد  یراد  بق از

کرالد   ساِاییقی بمر که  نیا یاگننهت ندد  ی بق قتیاز خصمص یکی

زتسرعقی  را م برمری   مقااحرت  یلیخ از این تمضمع   تق دیکی یت گقایس

  یتعمجه شمر که تق ر ست مداا یقییا حق  یگذاشعیپننا  کالد اا بقز ت
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بست یتهق اا پننا ا شن  گقایبق س یقییبکیدم ا گقایکالد س ساِ اییقی

هست کره را سرقل سرم  کره از      قر یم دییکی گقایکار به سیت  شا ع 

-یتر  هیاا چگممه ح  گقایکه  منق س  یدیبقزرید کاری ، ر قتیاراا  رخقم

حمحمی هست  راخلشکه  دی یترا لهیت  یبه صمات  کقغذ سیگقاکنندم 

 دی یرات یتاممل گقایشمر   به  مل همقی سیحکه حکه ت نی  حمسط تقش

خرااب   ر ا  یی کره  گقاهقیاز س یبسمعتق از  منق شمرم  یت یبندبسعه  

 زحذکا بره اسرعقر   راخماسرت ا    ی  باا  یراشعاا با ،بمرمدشد  امداخعه 

 زیر ت یبه صرمات چمبرا  ا    ،مکید گقایسکالد  ساِ باای اینکه اییقی

 بره  م رق   یحرمج   چی  ه دیرسیگقاهق اا  یقییم اندیبب یقییکه ا  یگذاشع

باگ  گقایس  یباد بق  یجلسها شن کارم  خمرش اا گقایمکار   بقز س

را    دیکییتباگ  گقایاش بدحا بمرم زتسعقی سهمهاز  گایر نیا که تد 

ت أجرا تق  مکاریتپا حمق  کالد اا ، گقایر ر سکه کار  یدمت ت کالد

 نیکه ا  یخماهش کن قی  یحذکا بده قی  یاععااض کن یقییبه ا  یکاریمم

رامیکد   سیبه ائ این تمضمع اا  یکاریت ممأجا به عال   مکقا اا مکند

راد خمب اییقی را ک  خیلی  م یحرم  کن  یم تق تنبما بمر ییبگمه  

 ترد    یتر کالد سراِ  اییرقی  ه  را کقا مبمرم یفیاتعرقی   حکل ،راریمم

  یر ا زمقته بقبق شم  برمر کره    ایتد یقییکارم البعه ایت فیراسعقی حاا

-راسرعقی از  یکر یبمرم  عالبمند بمر   به جمک   راسعقی یا زمقته دکقه

از پقاچره   ستیبقتیبمر که اضق شق  رسعما رار  بمر که همه  نیهقیش ا

ا  پرقلعم   یرار باا   دیخا یاامیپقاچه ای   مفا  یاسعفقر  کنندم  یاامیا
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ی بره  گرا یبقاای ر ،شد کت بقاای خمار  پقلعم  نیا بقاامی  تد   ر خعندم 

 ب  یاامیتنظماش این بمر که پقاچه ا) شد قهیجل    ی کتخمار،  کت

ترن  ا زی » :گفرت یتر  کرار، ه  حاایف تی یگایراسعقی را  م (ا ر یت

بق ی  کقتیمی حصقرف کار م اامند  که کار  یتتسقدات  ن یراشع  بق تقش

بیا ی  تد   به تن اععااض کار که کقا شمق خالف برمر    ترن    مییکقت

گفرت ترن خرمر     نیصرقحآ تقشر   د،یر قیب مییگفع  با  بگم صقحآ کقت

 مرزر  یاتقمت ب را ا ز  نیممشعه ا ننقی م تن گفع  مه اهسع صقحآ تقشین

 یممشرعه تقلر  اصرل    ننرق یخداسرتم ا  یتقل  اصرل  قتیرا حق تقست،

   دیر م  ی تار خندیسعیم صلیاحم تقل   د،یقیب یخداست بگم تقل  اصل

  خق ا  هستمرا هق  راسعقی نیهماییقی حمق  راد از البعه  مادت

اسرعفقر  مکرار    از  ی  از را د سقل سم  بمر که تن  اباقف یکی نیا

اسرعفقر  کرار  بقشرندم اتعررقی      این راداز بمرمد که  ییهقبچّه دیشق اتق

 راد، نیا ی ل  یگادع ییقیااز  یا  مما این راد اا گذاامدی   یشفقه

ا ّل کره   یجلسره اسعفقر  مکرار م   از  ی است که تن ییهقراد ی  ءجز

 :گفرت  ،دیاسر  به اس  چمراای   هق اا خمامد اس  یکالد  تد  بع یقییا

 هقبچّه از یکی ،«؟بمر حم کقا ه چ بمر کالد را بب  سقل کهچماای  نیا»

 نیم اسعقر از ا«خمب  م ق باارا بمرمد( ی) ل بمر پداش» :گفت یشمخ به

 رامینم ی  خماستیت   بمر پداش گفعه چاا که  تد بدش یلیخ حاف

 چیهر  لری   ،«این حاف اا زر؟که چه کسی بمر »  :کند   گفت ا ییب اا

-م ا  تری کرار  ا ییاا ب گایمفا ر  یکس رسعش اا بلند مکار حق بقاخا  
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حرق مرداار    یکه سا کالد تن کسر  اریبگبه ذجبه این حاحیآ خماست 

 دیکیر  یتر  گقایس خمرش اتق  بعی ،دیتااعقت کن یدبقهمه حاف بزمد   

 حذکا بدهد   اععااض کندم  یقییمداشت به ات أجا یکس

  ی م یراشع  تیعاک بق اشعه باق  یاخعصقص یهقراد چ قا  سقل

 راد یایتیر  ت ندد ی بق که راشعی   یالکعا حکن به مق  تیعاک راد

سخت بمر  یلیخاین راد  ممکار  یااسعفقر  ه  راد نیا از تنم راریت

-تری را خارار باگزاا  یشفقه به صمات  بق تاممل یقییاتعرقی ا ی ل

مت سِر  عقت  برمر    ایکار   تد یتچمی را شاکت حلفن کقا  یقییشدم ا

اتعررقی   یکه رامیکد  اعال  کار ، باا یراشت، گفت تن را زتقم ییبقا

اعال  رقی را چند ا ز اا باای اتع 03حق  01سقعت   بت مداا م رامیکد 

شآ هفعه  01حق  1سقعت  حمام  یگفت  بت مداا    ت اتق اییقی کار  بمر

براق کره    قییم رامیرنم ا یر ر  هفعه  یند  اتعرقی بگصبح  2حق  1 قی یند  

 ایرن راد،  خماسعند ز رحا خال  شممد   یتب عا بمر    از تق راسیقی

شرآ اتعررقی    01حق  1گفعند تق همقی  ،خمرشقی ه  بمر یراد اخعصقص

که صربح    یرامسعیتچمی  ، یهفعه باد اا امعخقب کار 3  تق ه    یرهیت

  ما نیم هم یبده یاتعرقی خمب  یحمامیتحا است   تق ز ر اسعقر ساحقل

 ه  شدم 

  از  زرتی صدا اا هقبچّه آیحاح به    تد شآ 1یق  3/1 سقعت اسعقر

حمق  ا ز را شراکت   یکه دار دیحصما کن مگادتتی ی م ق اتعرقی شفقه

سا کرالد     دیقیب دیبقحقا خسعه  ،حلفن کقا کار    بق تار  برث کار 
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 مادعندیت اتعرقی یباا هقبچّهکار   یتهق اا صدا اس اسعقر م اریاتعرقی بگ 

هسرت   قر یر رارمدم یتادعند   اتعرقی یت آیمفا ادت   همه به حاح نیا ّل

 یمگادت   جقلآ بمر که بادهق  بع ییبقا یمما راد  نیا که چماای از

 ،گادعه بمر 01ادعه بمر، مما   باای اتعرقی که یمفا نیا ّل  یدیهق اا رمما 

باای که  یهق ک  شد  بمرم مفا  خامما  حاحیآ نیهمبه    01مما   یباد

اش داامسره زبرقی   یرقی یبمرم ا یمضیمق  ده ب ییرامینم ،ادعه بمراتعرقی 

 سند یمم که  ی اا از کعقبکار  بمر  هیح  یاجز  خمب بمرم اسعقر  یلیخ

اش داامسره چرمی   یمضر ید یم  بق، اسعخااج کار  بمربه مق  ژامه یتاا د

جز   راد اا بخمامد، کعرقب داامسره اا    نکهیا یخمب بمر به جق یلیخ

   شرآ اسرت   01سقعت  دیحصما کن م)که را رامیکد  بمر( خمامد  بمر

پاسرد   ا   یتر اتعرقی بدهد   اسعقر از ا  سؤال است ادعه  یمضید ی بق

جز   ممشع     راکه تن  ستیم یزیچ نیا دیگم یاسعقر ت ،رهدیتجماب 

ت کعرقب ژامره اا اشرعبق  حاجمره     بسم نیا تعأسفقمهبله  دیگمیت یدیمض

؟ یرامر ی  حم از کنق تا تن داامسه راد خمامد دیگمیتم اسعقر دیا داتمر 

 یم دیمضن ییب ق ایب دیگمیتگمید که تن کعقب اا راا م اسعقر یت یدیمض

 نیر را ا دیر گمیتکند   به اسعقر یت  ار    ی صفره اا بقز یتکعقب اا 

 رما حاجمره    نیر را جرز   ا  یاا گفعره   جنقبارقل   نیژامه ا ی بق نهیزت

را    است خسعهاست   اسعقر  شآ 01سقعت  داض کنید حقا مدیداتمر

از ایرن حراف   اسرعقر  ، ای حم اشعبق  حاجمه کار دیرامینم بگم این حقل

رامیرنم   کره  یرا حرقل  ،رهرد  یت یمما  ار یقییبه ا شمر  مقااحت تی
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هق اعال  شد    مما خمامد  بمر   خمب بلد بمرم  یراد اا از کعقب اصل

 حاف  خا بمرم ،حمامسعند بکنند   حاف اسعقریمم یهق کقابچّه

م  ی تمبرع   یصبح ز ر اا امعخقب کرار  برمر    یتکقم قییتق رامینم

هما ا شن بمرم چرمی ر سرت راشرع  هرا     صبح، خارار تق  سقعت شش 

حقز   تد  بمر از ترن  اسعقر صبح ادع    چمی  1اا ز ر امنق  ره   یکقا

راد اا بلد مبمر ، دقط بق چمراای   نیسؤال کارم بقید بگمی  که تن ا  ی

 یتقدااخمامد  بمر م چمی اشعه چماای براق برمر   راد حخصصر     ی

گادعه  قری ییزهقیچ یقییه  بمر، از ا یخمب یلیه  بمر   شقگار خ یقییا

  تن  دیع اا از تن پاسهمقی تمضم اسعقر ،تن یخمش شقمس بمر م احفقبقف

 مخمب است یلیاهلل خبقاک» :ا  شاح رار م گفت یحخعه باا یپقپقسخ اا 

 رما جرماب    نیپاس  اگا  ی اا هر  همر  یته   گایسؤال ر  ی ، داین

  اصرالف کره   هر  پاسرید   گرا یسرؤال ر   یر م «رهر  یت 31به شمق  یبده

 یرامر  بلرد   یت ،هبل» :ن کاریم گفتن   تِشا ع کار  به تِ   رامسع  یمم

م ترن اگرا از   «ره یت 09به شمق  ، تنیبده حیحمض یحمام یممخمب  ی ل

کار    کاله  اا به  سرمقی   یتگادع  خدا اا شکا یت 01این راد مما  

برق   آیر به حاح  یتکقم یهقبچّهگادع م مما   09مما   یکار م  لیتپاحقب 

   ه برمر  گادعر  یرعا یاز همره ب    09 تن  یانیادتم  نییگذشت زتقی پق

ادعره برمرم    نییهق پقمما گادت یتاتعرقی اسعقر صبح که  2 ما حق  نیهم

هق یبابهق از مما  یکیتکقمکه مماات   یدیر ،اا اعال  کارمد هق مما  بعی 

 بقاحا استم  
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رارم ا  یتر  اا براق  یگق ی زتق یراد اخعصقص یقضیت ندد ا ی بق 

 هرق  یگفت همره بابر  یتر ست راشت   خیلی باق اا  قییرامینم یهیهم

 یهرق ممرا  که  یمرم  بعه  ب ما  نیبقهمش   بق اسعادارمدم البعه ا یلیخ

ت ندد تق  ی بق دینیبب  ی  گفع  یادع یقضیت ندد ا مزرراد اعال  شد 

البعره  )  یگرادع  یهق ممراات برقاحا  یباب یهق را راد اخعصقصیکیتکقم

مماات   یادعتق  یم  لاریبپذ یمبمر که شمخ یکس یقییا ،(یبانمای شمخ

 یگادعه بمر  ل 01چماای که شقگار ا ّل بمر  تثالفم  یاا به اییقی میقی رار

از ممراات   آیر که  م ق گادعه بمرمد به حاح ییهق مما گادعه بمر م  09بند  

 مما   م ق بقاحا بمرم  نیمما  تق از کمعا نیتق کمعا بمر   کمعا یهقبچّه

برق   یقضر یت نردد ا  یم  برق  یباق راشع یگق یهمقی سقل  زتق احفقبقف

گادرت را    یکرار   حصرم  یتر  زتقییرگق  اا اراا    قاشیرسرع  یهمکقا

براق     قییاز رامیرنم  یقضر یم ت نردد ا اریر ه  اتعررقی بگ  یگق ی زتق

هر    برقا  نیر م خرمب ا گادتیاتعرقی ت  یتکقم قییرسعیقاش از رامینم

 نیر بقاحا بمر   بره ا  ت ندد ایقضی قایسیح مماات رسع ، یشقمس   ار

 یه  کره راد اخعصقصر   باق یگق یر بقا  را  زتق هق یکیتق تکقم آیحاح

حرذکا   یقضر یم ر بقا  به ت ندد اکسآ کاری  یهق بمر مماات ب عایباب

ح  ح  ما شد  استم  نیه  هم یگق یاتعرقی راد  زتق ندیکه بب  یرار

بمرمرد   ممااحیرقی برقاحا برمر       حرا  زامگ  باق از تق ب عا  قییرامینم

را راد  یتعمسط تادل مماات  م ق از تعمسط تادل تق برقاحا برمر  لر   

 میدم   ما نیباق ا یگق ی   زتق  یالکعا حکن
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 کره  ییهرق رادم گرار  یتر برا  دنّی رامیکد  چ قا  سقل خق اات به

 ا گق ی  م یحاااح یهقنیتقشراد  ،بمر یکقابار یهقراد یعایب  یراشع

 قییه  بق رامینم یبمر   را د تیعاک  یتکقم قییرامینم یباا یحاااح

تق راشرعندم   بق راد ر  بقزاگقی ت ندد ی بقبه عال    م یاشعه باق راشع

سرقل   یاتعرقم رق  یکرن    براا   دایپ یسقکع یجق نکهیا یتمبع باا تن  ی

 ایاترا  یش اسعقم قییرامینمبه خمابگق   چ قا  را خارار راد بخمام ،

را اجقز  رهنرد حرق   کار  که تیخماهش  هقی یکالس ه   از ادع  تی بقر 

ترم ره   ،خماسع  تزاح   م رق بقشر    یممراد بخمام م خمابگق  ترم ه 

را خارار تق  خن  بمرم ، به عال   حمت داا ای راشت یهقراخت اابقریات

 را حقلی کره شنبه ا ز پنج  یخمامد م  یتمیسع    راد یت یراخع ایز

راخت ادعه   حمت  یکالد بقا یهقبچّهاز  یکی د یر ،خمامد یتراد 

 یادعخرقا   یر بق دقت یکالس ه بمرم تق ر   یادعخقا دیسا ا  اس خمارم یت

خمامردم  یتر اشعه باق   احمد که اشعه اا    سقخعمقی که  دیم سا یراشع

دارا  اتگ یادعخقا» :خمارم گفع  یتحمت    ادعهراخت  یبقا دیسا د یر

شرمر  یتر بقبرق اتعررقی اا   » :گفت ،«؟یخمامیممچاا راد   یاتعرقی مداا

را  ی ی تمبع اگرا کسر  ، «ستیم مایرا ش ا گایحمت ر یرار  ل مایش ا

رارمرد را  یتر به ا  داصرت   ،ادعقریگادت   تیمماتعرقمقت خارار مما  

هر  بره    یرقی یا ،تق ، همقی راد اا اتعرقی بدهد   ببرمل شرمر   مایش ا

 مایرا شر ا  گرا یر یشمر اتعرقی رار  لیت مایگفت که بله ش ا یشمخ

 م ستیم حمت
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که گادعه بمر   ییهقراد  تن از  دیاس قییچ قا  بقاخا  به پق سقل 

کره   کمیت ندد م یت ندد بقزاگقی   راد  بق یخصم  راد  بقه ب

 مکار  یقریز اسعفقر  بمرمد،  یتکقم یاخعصقص یراس ق

 

کااارآموزی سااا  چهااارم و فااارل التحصاایلی از   4-2

 ،حمق  شد  بمرمرد   یهق راد .1345دانشکده فنی در شهریور ماه 

اا  خرق ااح  تقمد  بمرم  یگذاامد  بمر ، دقط کقا تمز زیهق اا مهمه پا ژ 

 یتخعلف یهق تر  یکقا تمز یره م باایتسقل چ قا  اراته  یبق کقا تمز

-یتتخعلف کقا تمز  یهق اشعهشاکت اعال  کار  بمرمد را  یبمرم حادار

مصرآ کقاخقمنرقت   بمر کره   یشاکع  ،یتکقم یم را اشعه ت ندسامدیپذ

م تن عالبمند شد    به  منق راراا امنق  تی یسقحیسأح یکقاهق   یسقزخی

را  ،شراکت  نیر ردعرا ا اا شا ع کرار م   یتمز تااجاه کار     منق کقا

شراکت   سیسقخعمقی ر   بقه بمرم ائر   یرا  بقه ر    یدار س قبقییخ

کره ترن را زترقی     یایر بمر که بق ر  رب ی  اشمسمق  ت ندد ه ب یی بق

ت ندد بمر  یقییبمرم ا یقییپسا عمم دیبمرم شق  یراشع  دقت ی تمزرامش

اا   ترقسربقت   سرقت یسأح یکقاهرق  یتدحتن کارم یت  شاکت اا اراا  

 تؤسسره چند به  ی،خقاج شاکتچند  ند یعنمای ممقه ب شاکت،کار م یت

  یر مصآ کنرد   حرم  حق این حن یزات اادا خعه بمر  سقزییخ حن یزات

را کاترقی   یسقزخیکقاخقمنقت  نیاز ا یکیم گیاررهد   باد پملش اا ب

 ،بمرمردم شراکت   د یر آیکقاخقمه را اا   س نیا ی هقرسعگق  بمر   احفقبقف



 یرانیا کی نامهیزندگ 36

 

 

هق رسعگق کن   یکار که بااس یتااد   کقاشنقد عنمای ت ندده تن اا ب

 امدم د یر آیچقدا  س

 قایبسر  تمبع  ی کاتقی ش ام ادع تی کاتقی بهبمر  بقا نیا ّل یباا تن

 را احرقق   یر م برمر  ادعقر  عقآ قایبس ح اای ش ا بق سهیتقق را   کمچ 

م تامقای هع  به بمر ش ا هع  نیت معا   حن ق دیشقکه  رارمد تن به یهعل

   راشرت  بااا یتخعلف یهقاحقق ر اش که بمر یق یح این حاحیآ بمر که

 یاسرعماام  این هع ، نکهیا جقلآ مبمرمد رار  اجقا  نیتسقدا به اا هقاحقق

 مقییباا    یراریتسفقاش غذا غذا بخمامدم تق  نق م نیمداشت که تسقدا

خماری صبرقمه   غذا از  ی  یبمر که باا زیت  ی  ارمدم را احقق تن یت

بمر  یهق که به زبقی امگلیسکقحقلمگ   شاح کقا رسعگق کار م یتاسعفقر  

ا ز باد همه  حقکار  تیشا ع به تیقلاه  اا از ح اای بق خمر  بار  بمر   

حد ر ر  حق سه هفعه را کاتقی  دیکن م شق ینیشد  اا بقزبشکسعه بیاقت 

 د یر آی س ،مق    شمقا  نیبیاقت بق ا نیکار  که ا هیبمر    گزااش ح 

حد هستم شاکت ه  گزااش تاا به عنمای گرزااش   نیشقی به اآی س  

 ااسقل   از  ی اسعفقر  کارم  مهیب یکقاشنقد باا  ی

 از ترن  ی لر  راشت ه  دیشق مداشت،  سفقلت قبقییخ تمبع  ی کاتقی

 مصرآ  ترر   بره از  منق  که بمر یخقک قبقییخ  یم کار یمم حارر  منق

ه  مداشع  که  یگایر یگیع    جقیتبابه هع   قر یپ   ادع  یت کقاخقمه

عالبمند بمر  کره   تن چمی یرا کاتقی بمر  ل حعمقف یدمیر یبا  م جقهق

هق اا کقحقلمگکار  یت دایامنق  بده   بت  زار که پ قیرب یلیکقا  اا خ
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 ممشع م یتکار    گزااش  یت یتیقلاه   بااس 

     ارمرد  مقهرقا  که ا ز  ی دی یت قر ی کاتقی را هع  خق اات از

 برقز  قطیر حسرمت   به احقق راِ هما یگات علت به ،خمار یت مقهقا راشع 

میست   به تن مگق  کار   تن  ی ا ر راِ ر   تد زیبقیی یلیخ گابهم بمر

تعا جلمحا  تد   میست،   ها  بت   ی یامداز ه  مگقهش کار م ا  به 

 یپ لرم  یصندل یم ا  بقاخا  ا  تد یجلمحا ت یبدا کار  یا  اا مگق  ت

کرار   یتر ها رداه که مگرقهش   قتد،یم زیمیستم از ا ّل سا ت زیتن ساِ ت

 یصندل یممبت ا  نیحق را چند دیقیبرار  که جلمحا  یتامگقا به ا  اجقز  

ا   یبیرققب براا    ی راگاسنه است  یلیخ د یر یکنقا تن میستم  بع

شا ع به خماری کرار   ادرت     ا  کف احقق گذاشع م    د یکی ییغذا

 یرادعه یپ قایش ا بس  یکاتقی را حقل حقضا  البعهه  مکارم  یخداحقدظ

تن  یراشعه  لزیقری  یدمیر یجقهقگذشعه کاتقی از   بینگ استم البعه 

 م مداشع  م ق اا  دیی ی زتقی  بت ر

را ردعا شاکت بمر م از خق اات  منق  یچند ا ز ، تد  که به ح اای

شراکت    یر شاکت کنرقا ردعرا    یاز شاکق یکی قیبمر که صقحآ  نیا

مق  راشت    بقزاگرقی تمدّرق      یایحا یه  راشتم اییقی  بق یبقزاگقم

 ند یممق یگفت باایت ، ا تار  ه  شد  بمر ند یالبعه ممق ه  بمر یپملداا

 ،«شمریت أیاتگا دقط بق ی  » :از  استم تن گفع  یاا  یشدی دقط 

شق  استم اگا شرق    أیاه    ی ،از  است یاا  یدقط  ،یبل» :گفتیت

تراا   یقییشق  بمر    ا دییتن ه  تمار حق ،شمریت ند یبپسندر،  ی دار ممق
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 م «تار  شد  د نی  تن ه  ممق دیپسند

 کقاخقمره   یم با   زیحبا به ارر تیتماأت تن به شاکت یتدح از باد

 شرد  بااا که بمر اای شد دیخاحمسط شاکت  حن 3 تیظاد به یسقز خی

 مصرآ  زتینره  را یکرقا  حنابره  چیهر  ترن م برا     منق به مصآ یباا تن

 اا کرقا   ی بعرمام   بمر  د اایات   ادع  اتق به  ی سفا مداشع  کقاخقمنقت

 گادعه قری یحاک کلمه چند بمر  دنّیرا رامیکد   هک یزتقم ازم ره  امنق 

 رامیرکد   را ر سرعقی  از حاداری بق شکسعه پق   رست صماته ب  بمر  

تانری   تن اگا م زر یت حافحاکی ، بمر  ر ست یقییا بق یلیخ که دنّی

-یتر گفرع     م رق تنظرما  اا    یت ی اا  یدقاس ،رامسع  یاا مم غتل  ی

 یتیغمل کقاهرق  نیسیکقاگا   حکن یقریکه ادع ، حادار ز زید میدمدم حبا

اا  زاتیر ه  که بااا بمر کمپاسما   حمرق  حن   یبمرمد   ترل یسقخعمقم

کمپاسرما اا   ایز یزیبعن ا تنمصآ کنند تیخص کار  بمرمدم بااا شد 

که سقل چ قا  را  نیجقلآ ام  یامنق  ره  حق کمپاسما اا  منق مصآ کن

 یبه کقاهق یعایکه ب  یراشع یت ندد جفا ر یبق  بق یراس دنّیرامیکد  

کره   یاا  بع یسقخعمقم یکقاهق یزیا بعنپاراختم تمضمع یت یسقخعمقم

بمر م شا ع به کقا کار م خمامد  برمر  کره برعن     قرگادعهیرامینم بمر  

 ییکقاگاهرق  آیر حاح نیا شمر به یتز ر سفت  یلیخ شمر یت خعهیا ی بع

هر   ه عد  برعن اا بر    یتن بمرمد اا ر  رسعه کار  که  قایکه حرت اخع

 شیپر  حرا عیکقا سرا  حق عکس، با   کنند اسعااحت گایر یرسعهبزمند   

 یلر یکرقاگا خ   یر م  یزیر اا با کمپاسما ایز مییمداسمد  یبعمام   با ر
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 سن: »گفع  یتبه ا   یحاک هبتن  که راشعی شمخ  یلیحنمتند   جمای   خ 

 یاسرت   حاکر   یدقاسر  «خسعه شد» عبقات رامسع  کهیمم  « شد خسعه

اا بره ا    اش یچه؟ تان یانیبمر که خسعه شد  د یپاس یقییم باد استیم

 تن ت ندد ی بق: »گفت یتن اا رست امداخعه بمر   ت یقییگفعه بمرمدم ا

 «؟ن یبنی با   تن ،شد خسعه

 کرالد  حق کهاا  یابچّه پسا بمرمد یاتقت بااراای که کقاخقمه صقحبقی

 کره  بمرمد کار  امعخقب تن یباا تعاج  عنمای هب بمر خمامد  راد شی 

 نیر ا کم  بق تنم کند حاجمه حمامستیت   بمر خمامد  یدقاس راتداسه

 کقا    کار یت صربت اداار بق بمر  لدکه ب یحاک بدا   همقی بچّه پسا

م برمر  قبرقی یخ راکردا   ستیم قر ی که بمر یهعل را احقب م رار  یت اراته اا

 قایبسر    برمر    منرق  غرا ب  حرق    ادرع  یتر  کرقا  سا ز ر یلیخ صبح

تیقلاه   اسعااحت به هع   یرار    شآ باایتکقا  اا امنق   هام عالبمند

از  یکر ی یرد  یت قر ی مشد یتا ز باد  تقر   یکقاهق ی  باا گیع بقزتی

م «یسرع یم یخمب ت ندد اصالف حم»که  منق بمر به تن گفت:  ییهقنیسیحکن

م «یخرما  یتر  یچرق  مره  ،یکی یت گقایس مه چمی» :گفت ،«چاا؟» :گفع 

 «راار؟ گقایس   یبه چقبسعگی ت ندد خمب بمری  !عنآ» :گفع 

 قیکقاگاهق  یباا یچق ینیس  یبقا   یسقعت   یها  یچب م   ی

 راشرعند  یباتلیمای   یشقی همه  ارم یتکارمد یتکه  ی جق کقا  یگا ه

باد از  ماییل  یصبح    یچق ماییل  ی را م قیتتن  لی  ،خمارمدیت  

مبرمر    برق ترن     خمایچق تن  م ق مظا از آیحاح نیا بهم  خماریت ظ ا
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 یکی    مه چق یت گقایکه مه س سع یم یکه ت ندد خمب کارمد یت یشمخ

کیرند   هر     یت گقایهق ه  ست نددبمرمد که  د یر ن قیخما  چمی ایت

  خمامدم  یت یچق

 قایبسر  یهرق یارامیکد ه از   ی کهبمر  نیا حبایز گایخق اات ر از

سرقل بارد از ترن  اار      یر  مق  راشت   ذا   ا ایخمش ی بقکه خمب  

ترق   تد  بمرم  زیابماتش به حبا دییر یبااحقبسعقی  ،شد  بمر دنّیرامیکد  

 قیر ب گفرت  تن به ا ز  یم کار ییاایپذ تن از اییقی    یدیاا ر گایدیک

   زیر حبا برقزاا  از    یادعر  هر   بقم  یبخما خمب یلیخ یچق ی   یبا 

-ب م م ی   اف  یدیاس خقمه ب م  ی به    یشد ار گایر یجقهق یلیخ

احقق کمچ  برمر    ی ریگا   ی  اف  یبمر   چ قا صندل زیت  ی خقمه

ترق   یکار براا یتکه  منق کقا  یم کسیسمق ا، اسعکقی   بما ز،یت  یبق 

ا م  بمر که تن حق حقا را عما  خمار  ییچق نیب عا یچق نی  ارم ا یچق

 :ا ای گفرع  خرمش  یاسعکقی اا بار، تن به  بق یخمشمز  بمرم  بع یلیخ

ا   یدقرط ر  تیرعا   ننرق یکندم تق که ایت یکقسبا  مچه  خقمهب م  نیا»

  یر    دیر  یتر صبح  یقییم ا یسعیم ا  یتیعا حن قتق » :گفت ا  م«هسعی 

 یکیدم چقیتچه  بت ر   یچق رامدیکندم ا  تیتر   یبزاگ چق یبما

کمچ   یهقاسعکقی یقییم ازریایت یچق ،اسعکقی ینیس  ی دیکه ر  کی

 چیرهدم هیت شیهق یتیعابقزاا به  ایخعه شد  اا را یچق   باریتکقا ه ب

   یاا خرقل  یگارامد، بما یتاا با  ینیخماه م سیمم یچق دیگمیممکس 

د، یکیر ر   یچرق  کره  یکنردم  بعر  یتر ر   یکند   ر  تاحبه چقیت زیحم



 21 دانشگاه تهران و کار در شرکت یاد –تحصیل در دانشکده فنی

 

 

سقعت بارد،    یم بقفیحقام دیشمیتکند   یتهق جمع یتیعاهق اا از اسعکقی 

-ت مرقی هق   یبقزاا یقییثقبت ا یرهدم تیعایت یهق چقیتیعار بقا  به 

  میقز میسرت   دی یت یچق گایسقعت ر  یرامند میت م ق هسعندم  م ق  یهق

 م  «خماهد  تد یسقعت ر بقا  چق  یخبا کنندم باد از م یچق

چلمکبرقب    یبرا   قیب» : ذا به تن گفت خمشا ای ی بق گایر ا ز  ی

  یدیاسر  یماامحق به اسع  یاا  ادع یلی  خ  یبقزاا ادع به ر بقا م « یبخما

 ر  نیر بمرم ا ایمظیب که خمار  یاخمشمز  قایبسکه  منق ه  چلمکبقب 

برمرم   زیچلمکبقب را بقزاا حبا نی  ب عا یچق نیحنابه تن از ب عا خق ا ،

-یادع  ممر یا ای ممخمش یجقلآ بمرم اگا بق  بق  یباا زیحبا یهقکمچه

شرد   یتکمچه ار  چند ازکن م از هع  حق تر  کقا   دایپ اا حمامسع   منق

-یزیحباکار م خمر یتگ  اا  اا ادع  یت گایکمچه ر  یاز  تثالفکه اگا 

-یتر  اریبگ قریاا  زیحبا یهقکمچه یکساگا »  ییگم یتگفعند که تق یتهق 

 چیرا پ چیبا ه    پ  هق را ه  کمچه بدا ی  «حمامد ش ا اا حصاف کندم

 استم  یسخع قایشقی کقا بسگادعن قریهسعند که 

 خنر   هما تق  مایش ا رام بمر  زیحبا را حقبسعقی  ی تن حقل ها را

این را حقلی برمر     ادع یت اا   دعقب را بمقم  گا  نکهیا یباا تنم بمر

 از بارد  البعه شد امنق  یسقزخی کقاخقمه مصآم بمر گا  هما ح اای را که

 کار یایگیپ اا کقاهق    تد شاکت  اف از حنابه بق ت ندد  ی ،یتدح

 ترن  چرمی  مایشر ا  قییر پق رام کرار  یتر  یهمکرقا  یقییا بق ه  تنکه 

 میرد   حمرق   یسرقز  خیهنمز کقا مصآ  ی) ل بمر شد  حمق  ا یکقا تمز
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 گزااش    کار  هیح  یگزااش بمر  رار  امنق  که ییکقاهق همقی از ،(بمر

 بمر یگزااش نی خا نیام رار  رمی ح رامیکد  ردعا به تنقسآ تمبع را اا

 ببمل اا گزااش اسعقر  ی، از بادم راشت  جمر تن یلیحرص را بامقته که

 مشد  ت ندد تن اصیالح به    کار

 

استخدام در شارکت یااد توساق آقاای مهناد        1-2

ت نردد بقزاگرقی اا را    ی برق  ، کهبمر مایش ا 20ا ز  دیشق بازرگان.

م د یر ر ،بارمدیت فیکه به بیا ی رامیگق  حیا یترم ه رامیگق ، را حقل

: بق تن صربت کارمرد   داتمرمرد   یقییادع م ایتتن ه   به همقی ج ت 

امنق   یت ندس یسقخعمقی   کقاهق سقتیسأح ی  کقاهق  یراا یتق شاکع»

 نیت ندد ا ی بق» :تن گفع  ،«؟یکن یبق تق همکقا یر ست راا ، یرهیت

چره کسری   ادعخقا تن خماهد بمر که بق شمق همکقا شم  ترن   نیحابزاگ

حمتقی هر  بره    131 یتقه» :م گفعند«که بخماه  بق شمق همکقا بقش  هسع ،

بره  بمرم تن  یقریز یلیحمتقی پمل خ 0111 ی تمبع  م« یره یتشمق حقمق 

بقعرث ادعخرقا    نی  ا ستیتیاح م اصالف ،پملله تسئ» اییقی عاض کار :

را یر    قریر م شراکت  «شرمق بقشر    تن است که خدتت شمق   همکرقا 

م بااا راشت تیتسند هدا یا با اسعقمبمل  قبقییرا خ سقخعمقی ر   بقه

احقق   یبمر که سه احقق راشتم  قریرا  بقه ر   سقخعمقی، ردعا شاکت 

احقق تعالرق بره ر  مفرا      ی ،سیعنمای ائه ت ندد بقزاگقی ب ی بق یباا

احقق ه  تعالق بره ر     ی   یاهلل سرقب ت ندد عزت یتن    بق ،ت ندد
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 سره احرقق    بدااخقمره      نیر م اکارمدیت هیهق ااح مقیهکش که مقیهمفا  

رارمردم ترن ا ز ا ّل ت را را    یتر   یاا حیرک  قریردعا شاکت  ییرسعیم

ت ندد بقزاگقی   چند مفرا   یشا ع به کقا کار م  بق قری یشاکت س قت

رسعما  قیبق دیقا ر لت  یقسیس یهقتیداقلرامیگق  به علت  یاز اسعقرهق

مفا بمرمد که از  03 جماقف هق یتنعظا خدتت شد  بمرمدم  قیشق  بقزمیسعه 

ت نردد بقزاگرقی برق ادراار همکقاشرقی       یمدم  بق  بمرشد کقایرامیگق  ب

 یه  بگذاامد   بق ی  ساتقیه ا لیه شراکع  یا  ید که پملنکنیتصربت 

مفرا   03 نیر از ا یکر یامنرق  رهنردم    یت ندسر  یکنند که کقاهق سیسأح

ت نردد بقزاگرقی از    یاا  برق  قریشممد   یتمفا  00کند   یممتیقاکت 

 قریر  یشاکت س قت مق  شاکت، امعخقب کار    «میگق مفا اسعقر را قزر ی»

 شد  بمرم 

ت نردد   یکه  بق قریبمر که را شاکت  یبزاگ یلیتن ادعخقا خ یباا

ه بر  ،یسقحیسأح یشاکت کقاهق نیبمرمد کقا کن م ا شااعقت یبقزاگقی تد

رارم ترن ا ز ا ّل  یتر هق اا امنق   سقخعمقی شیساتق   شیخصم  گاتق

ر  خقمره  هرق سرقخت   از پرا ژ   یکر یکه  منق ادع  چند پا ژ  راشرعندم  

 بت تن صراف ترقسربقت ر     یعایم ببمررا شمقل ش ا ح اای  یتسکمم

بند بمر که را  عیهق ردعا کقاخقمنقت صنقسقخعمقیاز  یکیسقخعمقی شدم 

شمقل شاق پقاک ش ا بااا راشت   چند  بقره برمرم  ی تمبرع جنرمب     

 بقه  1 قی 3سقخعمقی   یا زمقته ا العقت   غاب بماخقمه بااا راشتم 

 یکه اسعقر رامیکد  تامقا یت ندد دا غ یسقخعمقی اا  بق یبمرم  ااح
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   مرد   بمربرمر امنرق  رار   یتامرقا  یبمر   همکقاشقی که تسئمل  ااح

 اگرذاا کرار     قریاا به شاکت  شی  ساتق شیسقخعمقی، گاتق سقتیسأح

کقا اا امنرق    نیا یخمب بهحمامد  یت قریبمرمد   تیمئن بمرمد که شاکت 

 ی  ربت   راسرعکقا  یت ندد بقزاگقی اا همه به خمب یچمی  بق، رهد

ت ندد بقزاگرقی هرا    یشنقخعندم تن ترقسبقت از  اا امنق  رار م  بقیت

-یتر رارمد   مظا ترن اا هر    یتکارمد   مظا یت تدمد    چ  یتا ز 

مره حرم   » :گفعندیت  اییقی  «ستا مظا شمق هها چ» :گفع یتپاسیدمدم تن 

 ییرارمرد   برقاخا  ااهنمرق   یتر   مظا تن اا گرمش   یمظا بده دیه  بق

 ،بمر یقییمظا ا هچ ها تن تیم را م ق«ادعندیپذیتمظا تن اا  قیکارمد  یت

برق  که بمر  یتن ادعخقا یاسعقر تن بمرمد   باا یقییچمی ا ،کار یتاجاا 

 کقا کن م  یقییتث  ا یا ت ندد بقحنابه

ت نردد   یاز  برق  یرقی یاز چند هفعه که تن  منرق کرقا کرار  ا    باد

ت نردد   آیر حاح نیکارمردم برد   یچماای ه  رعمت به همکرقا  یتصیف

ت نردد بقزاگرقی،    یاز خرمر  برق   ایر   به غچماای ه  به تق ترلق شد 

 چمراای  یتن   تصیف ،یاهلل سرقبعزت ی بق ،شاکت سه ت ندد راشت

تن  گایر یهقپا ژ م  یراشع یهمکقا یقییعنمای ت ندد بق اه ها سه ب که

حصقاک بمرم را  یسقز سا سسهؤت یهق سقخعمقی شیگاتق قریرا شاکت 

ر   یهقسقخعمقیبقز  یلیخ یدضق  یبمر که را  یاسسهؤتکاج  یکیمزر

 قزیر م دیمداشعندم شق یتاکز شیکدا  گاتق چیراشت که ه یاپااکند  بقه 

هرق اا  بمر پننا  یمداشعند چمی حقبسعقی  منق خن  بمر   کقد شیبه ساتق
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سار بمر    یلیزتسعقی خ یاسعفقر  کنندم  ل یباب یهق بقز کنند   از بقربزی 

ت نردد بقزاگرقی    یبه  برق از سمی این تؤسسه راشعندم  شیگاتقمیقز به 

ت نردد   یکننردم  برق   ی منرق اا  ااحر   شیگاتق حقتااجاه کار  بمرمد 

بقزاگقی ه  پا ژ  اا به تن  اگذاا کارمد   خماسعند کره ترقسربقحش اا   

 یرن قر یپ ،امنرق  شرمر   شیچگممه گاتق نکهیا یکل د یامنق  بده م تنع ق ا

بمر  آیحاح نیبه ا یقییا اید اجاا کار م  ااحن ق اید   بمر   تن یقییخمر ا

را  سط ترم ه سرقخعه   بقفیسقخعمقی به مق  تمحماخقمه که حقا  یکه را 

از  نیزتر  ایر از ز ییهقلملهشمر   بخقا از  منق حمسط  دیبخقا حمل شد تی

هرق  سرقخعمقی  نیر از ا  یر که سقخعه خماهد شد به ها  ییهق  ایق کقمقل

 ابخرق  نیر کره از ا   یراشعه بقش یل حاااحتبدّ  یبا رم را ها سقخعمقی 

   ب گرا  را  ی سرقخعمقی را راخر      دکنر  دیر اسعفقر     ب گا  حمل

 هق اا گا  کندم احققکند    دایپ قییجا قحماهقیاار

کقا که شا ع شد  بمر به حصقاک ادع م  منق  دییر یبقا باا نیچند

   ی  مگ رداا  یت ندسر  یبرمر کره کقاهرق    یمق  ت ندد صقباه ب یی بق

را حمرقد   یرقی یم تن بق ارار یحصقاک اا امنق  ت یسقخعمقم یهق تیداقل

ت نردد    یا برقت هر   برق    یکرار م باضر  یتصربت  یقییبمر    بق ا

ترن   یرعا یب یکارمد  لیتصربت  یقییبق ا    ارمد یت فیبقزاگقی حیا

 اا امنق  شمر دیچگممه بق سقتیسأادع م خق ا  هست که شاح اینکه حیت

را  یرقی یم خرمب ا مرد به زبقی داامسه ممشرعه بمر  ،ت ندد بقزاگقی ی بق

ترن   ، اترق خمب بمر یلیشقی خداامسهکار  بمرمد   زبقی   یداامسه حرص
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 ،  لری رست   پق شکسعه بلرد برمر   اا  یسیداامسه بلد مبمر    زبقی امگل

 م ستیچ اییقی داامسه اا بخمام    بف م  که تنظما یهقممشعهتنبما بمر  

 شی  ساتق شی  ترقسبقت گاتق ی ااح قریتن را شاکت  یباد کقا

م برمر بزاگ به مق  تنلس سنق  قایسقلن بس  یسقخعمقی چند  بقه     ی

بره مرق     یح راای ترلّر   را    جمر راشرت  یتلّ ی ی تمبع تنلس شماا

  ی  مزر یرامیکد  ادسا یتنلس ا با  نیشدم ایتتنلس سنق سقخعه 

شردم  یتر  سرقخعه  یدال یجم ما قستی ی زتقی   ا یایردعا مخست  ز

بمر که ه   یبزاگ یلیسقلن خ ،اا تن امنق  رار  این سقخعمقی ترقسبقت

برمر   شیگاتق کقا ترد ر بهحصقاک را م شیراشت   ه  ساتق شیگاتق

برمر کره ترن     شی  ه  سراتق  شیردعا کقاخقمنقت بند ه  گاتق  لی را

  م ق ماسید م  یاجااتنع ق به  ،ترقسبقحش اا امنق  رار 

ت ندد بقزاگقی اا  یبق  بق یکه ادعخقا همکقا  یسقل   م  یباد از 

  دااه  شد  باای یلیراشع  اتکقی ادعن به خقاج   اسعفقر  از بماد حرص

 یخمب قایبس خق ااتکار م  یخداحقدظ قریاز شاکت به این حاحیآ  ،بمر

    ترنظّ  قایبسر  یدار یقییراا م ا قریت ندد بقزاگقی را شاکت  یبق  بق

، راشرعند کره را  ی   یردعا مدمدیاس یت یقییتاحآ بمرمد   به همه کقاهق

اا  مممرا  مل ا ز امنق  رهند   سقعقت تالبقت    ستیبقیتکه  ییکقاهق

به عبقرحیقی،  یه  پاکقا بمرمد  ل یلیکه خ یکارمدم را حقلیت قرراشتی

 یهرق شآ نکهیاز جمله ا مدمدیاسیت قری  شاکت  یقسیس ،یتیقلآ تذهب

اهلل تیر بررث    یبارمد   ترق هر  پرق   یت فیحیا تیجماه به تسند هدا
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رامینم  یم  بع یکار یتاسعفقر   یقییا یقتی  از داتق  یمیسعیت ی قلققم 

 تیجماه به تسند هدا یهقشآبمر که  نیتقی ابامقتهبمر  تن   چماای 

اتق  جمقعت بمرمرد   ی قلققم یبا ی     منق را ممقز تغاب   عیق که  بق

عیق امنق   باد از ممقز یقییکه ا یبا م ایحفس را بامقته  باد   یشاکت کن

لی    یادعیتتن   چماای بق ر چاخه بق ه    یم ا ا یشاکت کن رارمدیت

 ی بق ه  باد   یکنقمکمز  دیسا یاز جمله  بق گاتقییر یهقر ست باداف

بره   (کار ابعکقا عمض به اا شیلیدقت مق  بادهق یقییا که)دااپمایساا یحق

  یبرمر  رامیرنم  تق که یزتقم البعهد)شدم عالبمندحضما را این جلسقت 

تق چ قا مفا بق ر  ر چاخه از زتقی حرصی   م(بمر دااپمایساا همقی یقییا

ه  کره ت نردد    ی  زتقم  یادعیت تیرامیگق  ح اای به سمت تسند هدا

مبمر،  قزیبه ر چاخه م گایرالبعه م  یبامقته اا راشع نیه  هم بقز  یشد  بمر

 اف خیقبقی به  ی به  قبقییسمت خ نیاز ا    یبمر قریچمی تق را شاکت 

بره    کراری   شاکت تیممقز جمقعت  را   منق   یادع یتسند هدایت ت

 م   یراریتگمش  ی قلققم ی بقی  با ایحفس

 آ،یر رکعا ترمد با یاین بمر که  بق قریخق اات ریگا را شاکت  از

 یمیت ندد بقزاگقی ر ست صرم  یکه بق  بق قریشاکت  یاز شاکق یکی

 ی  ارمد   برق  برق  تی فیاسعقمبمل حیا قبقییبمرمد، به ردعا شاکت را خ

برق   آیر رکعرا با  یا ز کره  برق    یکارمدم تیت ندد بقزاگقی صربت 

-یتر  یترن بسرعن   یهرق بچّهت ندد  ی بق» : تد  بمرمد گفعند یقییپساهق

شقی به مق  احمد اا صدا کارمرد     تسعخد  یت ندد دما یم  بق«خماهند
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ایرن کرقا اا     اییقی هر    «ایبگ یهق بسعن بچّه یاحمد  بق با  باا» :گفعند

 م امنق  رارمد

  ی را کارمد ین قریپ تن به کار یت کقا قری شاکت را که یحقل را

 یر لعر کقا  ی سقبقه   کن  کقا ه   منق حق شم  اسعخدا  ه  یر لع  احد

 تارقری    عیصنق  زاات به بقزاگقی ت ندد ی بق اجقز  بقم بقش  راشعهاا 

   ادعندیپذ  م ق   رار  حققضق  منق تنم ادع  ،راشعند ت ندد به قجیاحع که

 ی بق  ی کهاراا   نیا سیائ کقام شد  اسعخدا  ک  یلیخ یلیخ حقمق بق

 یباا یره سمر   بمری تفید لرقظ از صنقیع یهق اح یبااس ،بمر ت ندد

م راریت  ا   م ق به خمرش ضمابط  بق ه  یتلّ بقم م بمر بقم  به حمصیه

 بقمر   به یتااد یباا یصناع یهق اح یقبیااز تسئمل اراا  نیا   ابع را

    یبرمر  احقق ی  را ت ندد ی بق نیا   تنم بمر  ا  قدتیرا یباا یتلّ

 01 هیر )پقبمرمد احبره  یعقل خمرشقی بمل به کقاتند مفا ر  تق تنق ا احقق

ر  مفرا کقاتنرد    نیر بمر(م ا ییبقا یلیخ ةیپق یچه؟  ل یانیرام   یممکه 

 د یر ریتدع ، ایشقی تها رداه که تن به احقق یانیکارمدم یممکقا  اصالف

شرقی اا  حرق ا ضقع   اینکه چقردا   یامد   از بد میسعه قی امد سعقر یکه ا

کارمرد  یتصربت  راشعندیتدالی احبه   تقق  اا  یسعیامد   بقکار  عیضق

 یکار  کسرقم یتراشعندم تن حانآ  تیگفعند   شکقیتبد  زی  از همه چ

  یر راامردم  اا  ا یاضقده حقمق   غ یارعق چیماکنند یممکقا  اصالفکه 

 یهرق راار جرد ل  نیر از ا یکر ی د یر شقی ادع م ربه احقق یکقا یباا ا ز

ممممه کقغرذ برزاگ اا مقیره گذاشرعه         یاراا   سیکندم ائیتراست 
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کار  بمر   گفعه  یگذاااا ه  مقیه گایر یکار  بمر   کقغذهق یکیخط 

 یکیکقاتند خط بکیدم خط کش   تدار ه  رار  بمرم ممممه خط نیبمر ا

 نیکه ا ّلر  نیا یبه جق یقییا یشد  ه  بمر  ل یگذاا  ممممه کقغذ مقیه

هرق    همه خط د ی ص  کندم خط اا کج کی نییمقیه پق نییه اا به ا لمق

کره   ینر یبیممتگا  ،یکنیتکقا اا  چاا این یدالم ی بق» :کج بمرمدمگفع 

بره   «؟یکییتحم هست   مقیه ه  گذاشعه، چاا خط اا کج  یممممه جلم

-یمماا  زیم گفع  که چه چ«یرامیممهنمز  یابچّه یلیکه حم خ» :تن گفت

 راستجد ل اا  نیخط ااست ه  بکی م اگا ا حمام یتن ت» :رام م گفت

کقا  نیم تن اگایکقا ر  یدارا پس رهند  یتبه تن  یگایکن  دارا کقا ر

 یرقی یم خرمب ا «بره ترن مدهنرد    گایکقا ر  یکن  که دارا یتاا خااب 

 ،کند  اخااج   یق حنبیه ا  اا حمامستیممه   یاحبه بمر   کس یکقاتند عقل

میست   دقرط   یته  راشتم  منق  عیگادت   ها سقل حادیتحقمبش اا 

بد    زیهمه چبه   کار یت تیشکقخمار   بق ر سعش از ا ضقع یت یچق

 گفتم یت اا یب

اراا  به تن  سیهست که ائ قر یاتق ممقمد م  قریتن را  ی اراا  ز البعه

 ااییر را ا یبخمای چمی به ت ندد مسقج یکار که اشعه مسقجیت هیحمص

خماسرع  را  یمماشعه مداشع     نیبه ا یاعالبهتن  یاستم  ل قزیم یلیخ

-یتر  هیحمصر  یقییا یکار   لیتحیکا  یقیی ی اشعه راد بخمام    ازا

 بخمایم  یمسقج  کارمد که با  

 برق  چماای یتصیف ت ندد ی بق   تن  همکقای  قریشاکت باد از 
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 شد  اسعخدا  تاقری   عیرا  زاات صنق یتدحتن ، بقزاگقی ت ندد ی بق

 کره کرار  یتکقا  مکسمق  که ب یشاکت  لمقم  یچماای را  ی  تصیف

ه  تردت   یقییکارمدم البعه ایتاا ح یه  ااییبامقته سقخت جقر  سم  شم

 نیر ا کره  که  ی تمبع صربعش برمر  ی منق کقا کارم جقر  سمت یکمحقه

 دیاست که اای به مرق  بزاگراا  شر     یاجقر همقی  ربسقز یشاکت  لمقم

کار که  ی تمبع بااا یتکقا  یرا شاکع یقییا یانیم است تاا ف چماای

 فیر حاا یرقی یبکیندم  ی تمبرع ا  ایایاا از ح اای به شم یبمر جقر  سمت

 ا رااف  اترالک  صقحبقیکه  امدگفعهشاکت  نیسق   تسئملؤکار که ایت

ق  اشم  بدهند که جقر  اا از  سط تل   م  قبه  م حقضامد   ندی یت  منق

 اا مکارمد قیق ببمل کارمد   یق  م اینکهی بقا با رم قتلکی متیب حقبکیند 

عنرمای  ه ب دالی کهچماای  دیم خماسع  اشقا  کن  که بزاگاا  ش رام یمم

بره مرق     یشراکت  لمرقم    یر بااا بمر  اا بمر ااییشم-جقر  سم  ح اای

 مرهد امنق کمکس 

 

 حق 1هقی شمقا  عکس .هایی از این دوران زندگیعکس  7-2

 بقشندمتابمط به این ر اای از زمدگی  تی (019حق  010)صفرقت 32

  



 121 دانشگاه تهران و کار در شرکت یاد –تحصیل در دانشکده فنی

 

 

  

                   

 

 

 

           

 

 

 

ممزر  سقلگی  -1

 0220ح اای، 

عکسی از رکعا ترمد تصدق  -2

 0220ح اای، 

 

 تقراِ پدا  -9

 0224ح اای، 

 

 

پدا  )مفا سمت چپ(،  -01

اهلل باارا  ترمد   عمم حبیآ 

 0224خقی، ح اای، 

 
 

بیست    -00

ر  سقلگی 

 0224ح اای، 

 
 



 یرانیا کی نامهیزندگ 122

 

 

 

 

 

 

 

 0222رامیگق  ح اای ح اای، -هقی رامیکد  دنیبق حاداری از همکالسی -03

 0222رامیگق  ح اای، ح اای، -هقی رامیکد  دنیبق حاداری از همکالسی -02



 123 دانشگاه تهران و کار در شرکت یاد –تحصیل در دانشکده فنی

 

 

  

 

 0222رامیگق  ح اای، ح اای، -دنیهقی رامیکد  بق حاداری از همکالسی -04

 0224را حمقشقی ی  تسقبقه بسکعبقل رامیکد  دنی، ح اای،  -03



 یرانیا کی نامهیزندگ 124

 

 

 
 

 0224 دنی، ح اای،-هقی رامیکد مکالسیهبق چند مفا از  -01

هقی بق چند مفا از همکالسی -01

دنی باای عزیمت به تسند -رامیکد 

 0224سلیمقی، ح اای، 
 

 هقی بق چند مفا از همکالسی -02

دنی را بیقا به سمت -رامیکد 

 0224ح اای،  ،تسند سلیمقی
 



 125 دانشگاه تهران و کار در شرکت یاد –تحصیل در دانشکده فنی

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 0224دنی، ح اای، -هقی رامیکد بق چند مفا از همکالسی -09

 0224هقی اشعة الکعا تکقمی ، ح اای، بق حاداری از همکالسی -31

 را  زتقییگق  تمحماهقی احعااق راخلی، به احفقق اسعقر ت ندد میکم -30

 0224ح اای، 

 



 یرانیا کی نامهیزندگ 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ل رامیگق  به احفقق  زیا بق حاداری از رامینمیقی احبه  -33

 0223داهنگ ح اای، 

بق حاداری از رامینمیقی احبه ا ل رامیگق  به احفقق چند مفا  -32

 0223از اسقحید رامیگق ، ح اای، 



 127 دانشگاه تهران و کار در شرکت یاد –تحصیل در دانشکده فنی

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریداا مما زی ت ندسقی   کقاتندای شاکت یقر بق  بقی  -34

 0221ح اای،   ت ندد بقزاگقی



 یرانیا کی نامهیزندگ 123

 

 

 

 

 

 

را دا رگق  ت ا بقر بق تیقیات  بقی ت ندد بقزاگقی    -33

 0221ت ندسقی ریگا باای سفا  تایکق، ح اای، زتسعقی 

 خداحقدظی بق  بقی ت ندد بقزاگقی را دا رگق  ت ا بقر -31

 0221ح اای، 



 122 دانشگاه تهران و کار در شرکت یاد –تحصیل در دانشکده فنی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 0221 اای، دد احعیقتی را دا رگق  ت ا بقر حخداحقدظی بق ت ن -31

ق تیاهقشمی را دا رگق  ت ا بقر خداحقدظی تصیفی چماای بق اض -32

 0221 اای، ح



 یرانیا کی نامهیزندگ 112
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 توقعورزی بیافراد، همراه با عشق

 و رپهیزکاری کامل، رعوج معنوی

 یابید. نموده  و هب شادی عمیق دست
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 کایدرامر سیو تدر ، کارلیتحص

 1154تا  1111

 

در دانشکده فنی احراز رتبه او  مهندسی مکانیک   1-3

را زتقی رامینمیی  چرمی   برای ادامه تحصیل. و اعزام به آمریکا

خیلی به راد عالبمند بمر    همییه ه  تمار لیف خدا مد بمر  تادل  

از سقیا رامینمیقی ت ندسی تکقمی  بییعا بمرم بره ایرن حاحیرآ را ایرن     

اشعه شقگار ا ّل شد م  ی تمبع شقگار ا ّل رامیکد  اا با اسقد سه سقل 

کارمدم شقگار ا ل شدی ترن  شد تاادی تیحخصصی تیهق راد خا که 

 ماعرال  کرار  هر   ی اا  هق ممشعند   ااریرم  ه  بقیه ر سعقی اا را ا زمقت

برماد حرصریلی    هقبه شقگار ا ل  زاات داهنگ  ی تمبع اعال  کار که

اس  تن اعال  شد که شرقگار ا ّل هسرع ، همره     به ترض اینکهرهدم تی

مشرقل شدمد   تن ه  از خمشررقلی  خبسیقا خقممار    دقتی  شنیدمد   

همره  همییه ترمار عالبره      م ق خمشرقل شد م همه تاا ر ست راشعند 
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بسریقا  ر ا   مزری  بمر م  لی خرمب ایرن براای ترن     خقممار  اعضقی 

هرق  که حقا ریگا  زاات داهنگ اعال  کار  که شقگا ا ّل  ا بمر شقری

بماد حرصیلی به کدا   باای اسعفقر  ازقمی هسعند   چه کسرا ها اشعه 

 ی تااسمی ه   زیا داهنگ بره ترق میرقی    از دم باد مشمکیما اعزا  تی

راجه ا ل رامش   به بمل خمرشقی تدال شقگار ا ّلی رار که براای ترن   

 کن م تیجقلآ بمر که چنین تدالی رایقدت 

هرقی  را همین تااسمی که  زیا داهنگ حضما راشت یکری از بچّره  

ش اسعقمی برمر    ا  م شد  خیلی مقااحت  کاراا گ  شقگار ا ّل تدالش 

میقی رهدم تصریفی چمراای خیلری    اش به خقممار  خماست تدالش ااتی

تدالش اا به ا  رار   گفت بیق ترن   تعمجه شمریماش بد ی این که کسی 

هق تقل حمم چماای را  مل عماش خیلی از این بزاگماایاین خماه  یمم

گار ا ّل از رست  زیا داهنگ کره براای ترق    کار  بمرم رایقدت تدال شق

اهمیعی مداشتم به این حاحیرآ  اصال ت   بمر باای تصیفی چماای  مقدا 

این رامینمیی که شقگار ا ّل شد  بمر   چماای کم  کار  بمر حق شقری 

میز    مقی اا  رار یقی متدالش اا به خقممار    دقتی  حق خیلی اتید اا بمر 

 م کنداا حفظ  خمشرقل ممقید

 ،یکی ر  سقل بمر که  زاات داهنگ  ی زتقی که تسرئملیت ابعردایی  

هقی هق اا راشت حصمی  گادعه بمر که شقگار ا ّل اشعهتعمسیه   رامیگق 

هق اا باای اراته حرصری  بره خرقاج بفاسرعدم تصریفی      تخعلف رامیگق 

از چماای تادلش از همه تق را رامیکد  دنی بییرعا برمر یانری تاردلش     
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برمرم اییرقی بانرمای شرقگار ا ّل     شد  بییعا ه  هق تادل همه شقگار ا ّل

سقخعمقی، تادی   مفرت  هقی اشعه باق   ریگاای بانمای شقگار ا ّل اشعه

تاادی شدمد ر  سقل بب  از تن  م قیی که را اشرعه ت ندسری تکقمیر     

مخماسعند که اراته حرصی  بدهند بخصرم  کره      بمرمد،شقگار ا ّل شد

ت ندد خسا شقهی ت ندد ربیقی   باد از اییقی ر  هست بب  از تن یق

 لی  بعی خماسعند اییرقی اا  که شقگار ا ّل ت ندسی تکقمی  بمرمد، بمر 

 ممرد مخماسعه بمر ،دنبه عنمای شقگار ا ّل تاادی کنند که اراته حرصی  ره

علعش این بمر که عمرمیش کقاخقمنرقت   تثال باای ت ندد خسا شقهی 

سیس کار  بمر   اییرقی برااا   أراا  را ایاای )بنق  حملید راا ( اا ححملید 

بمر بانمای ت ندد  ی تنممعه باای ی  سقل بره  تایکرق برا ر   ر ا     

ای لذا عالبره  ،ممقیدسیسقت تکقمیکی اراا  حأببیند   کقاخقمه اا به لرقظ 

باای اراتره حرصری  مداشرتم رامیرکد  دکرا کرار  برمر براای اشرعه          

قمی  ی  مفا تاادی کند کقدی استم تن به  بقی رکعا تنع دی الکعا تک

ریگا شقگار ا ّلیقی اا براای  هقی اشعهتااجاه کار    به اییقی گفع  که 

امد  لی باای الکعا تکقمی  دقرط   اسعفقر  از بماد حرصیلی تاادی کار 

، بقشرد تی ی ه  تصیفی چماای باای باق  شد  است کهی  مفا امعخقب 

امردم اییرقی برق ائریس رامیرکد        تکقمی  کسی اا تاادی مکار باای  لذا

صربت کار    م ق ببمل کارمد   تاا بانمای شقگار ا ّل اشرعه ت ندسری   

تکقمی  تاادی کارمدم تن چمی عالبمند به اراته حرصی  بمر  را تردحی  

که را شاکت یقر بمر  حقایبق شش تق  باد از  ی حقایخ، شا ع به پیگیای 
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شرمر   بقیرد چکرقا    ممر  که بماد حرصیلی کی راست تیله مئاین تس

کنی م خمشبخعقمه تر  شاکت حق ردعرا اعرزا  رامیرنمیقی بره خرقاج از      

 ازادرع     خمار  به  ی اراا  تری کیما مزری  بمرم تن مقهقا  اا که تی

  معینه حقص  شدمکار  حق باد از تدحی کقاتند تابم ه پیگیای تی

چماای کقاتقی راسرت شرد کره بره خرقاج       بعی که تن   تصیفی 

با ی ،  بقی ت ندد بقزاگقی تق اا به احفقق رکعا احری  عقبدی)کره اگرا    

اشعبق  مکن  اییقی ه  یکی از س قتدااای شاکت بمرمدم البعه تن اییرقی    

رید ( به مقهقا رعمت کارمردم دکرا   سقیا اعضقی شاکت یقر اا زیقر ممی

ای  بی ه  بمرمدم مقهرقا را چلمکبرقبی  کن   بقی ت ندد عزت اهلل سرقتی

بمر به مق  شمییای که صقحآ  ی از رکعا تصدق خیلی حمقیرت کرار    

هق تارار اییقی اا بخق ا داقلیت 32بمر   جز  تلّیمی بمرم باد از کمرحقی 

-بمرمدم تق تری  اش زمدامی   به جزیا  خقاک حباید کار  یق سیقسی  عال

هقی  منق غرذا  باای زمدامیقی   حبایدی شنیدی  که اییقی را جزیا  خقاک

-کارمد، چمی کقا  شپزی   چلمکبرقبی اا خیلری خرمب تری    راست تی

م را ها حقل  ما ز که  بقی ت ندد بقزاگقی به ادعخرقا ترق یر     ندرامسع

ت مقمی حاحیآ رار  بمر، خمر تاحم  شمییای پیش بند بست   خرمرش  

ق رست خرمرش کبرقب   کبقب راست کار    بعی بامج باای تق   ارمد ب

ذاشت   بره  برقی ت نردد بقزاگرقی اظ رقا ااارت        گا ی بامج تق تی

کارم البعه خمر اییقی ی  دار تلّی بمر  لری خرمب ت نردد    خضمع تی

 شرنقختم بقزاگقی اا  بانمای کسی که همکقا رکعا تصدق بمر کقتال تری 
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  ما ز اییقی غذای خیلی خمبی ح یه کار  بمر م 

-رامرش ادعی  تنع ق گتی ی زتقی خمرتقی بقید از ی  رامیگق  پذیاش 

هقیی کره  کارمد    یهقی ت ندسی اا به  تایکق اعزا  تیاشعه تمخعگقی 

 شقی زبقی امگلیسی   علم  بمر به اا پق   بقیه اا به جقهقی تخعلرف اشعه

بییعا  خماسعند همه اا به  تایکق اعزا  کنند چمی هزینه  تایکقم ممیریگا

تقی ت ندسی برمر بقیرد از یکری از    از اا پق بمرم تن   چماای چمی اشعه

گادعی  حرق حاحیرآ کقاهقیمرقی از لررقظ      هقی  تایکق پذیایش تیرامیگق 

پاراخت هزینه   غیا  رار  شمرم تن بق رامیگق   یسکقمسین تکقحبه کرار   

ببر  از    از  منق باای دمق لیسقمس پذیاش گادع م چماای چمی بااراش 

هقی حگزاد بمر حصرمی  گادرت   تق اعزا  شد  بمر   را یکی از رامیگق 

ها ر ی پیش بااراش با رم اییقی ه  از همقی رامیگق  پذیاش گادت   

م  زاات داهنرگ هر    دعره شردی   ر  رامیگق  تخعلف  تایکرق پذیا  را تق

به  حاحیآ کقاهق اا رار   پمل از  اا را اخعیقا تق گذاشتم باد اس  تق اا

ساپاسعی رامینمیقی ایاامی را  تایکق رار که ها تق  به تق کمر  هزینره   

بدهندم بلیت تسقدات باای تن از ایاای حرق شریکقگم   براای چمراای حرق      

حگزاد بمر   بلیت تسقدات اا ه  ح یه کار  بمرمد   بااا شد که درالی  

 ا ز از ح اای پا از کنی م 

مرم یقر  هست که یر  ا ز  دا رگق  ت ا بقر  ی تمبع خیلی کمچ  ب

سار زتسعقمی بمرم  بقی ت ندد بقزاگقی   کقاکنرقی شراکت یرقر براای     

بدابه تق به دا رگق  حیایف   ار  بمرمد   این باای تق ادعخقا بزاگی بمر 
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که  بقی ت ندد بقزاگقی تق اا ایق رامسعند که به بدابه تق بیقیند   تق اا 

سفا کنندم این تمضمع اا هیچ  بت  به اتید خدا باای اراته حرصی  ااهی

کن    از ادااری که باای بدابره ترق حیرایف   ار  بمرمرد     دااتمش ممی

ای از عکس ه  راا م  بقی ت ندد بقزاگقی   کقاکنقی شاکت یقر   عد 

ای هقی رامیکد  دنی  منق حیایف راشعندم رااین تسقدات عد یهمکالس

ا  رار  بمرمد که تق راشعه بقشری م  از بسعگقی   ر سعقی هدیه   پسعه   بقر

البعه تن حق  ی تمبع حنابه پا از همایی مداشع    این ا ّلین تسقدات ترن  

ادع  برق احمبرمد   بیرقا    به خقاج از کیما بمرم را ایاای ه  ها جق تی

بمرم تن   چماای را ی  ا ز سار زتسرعقمی برق بدابره  برقی ت نردد      

-یای از همکالساکت یقر   عد بقزاگقی   ت ندد سرقبی   کقاکنقی ش

رامیکد  دنی سماا هماپیمقی ایاداامس به بصد داامکفرمات شردی م    هقی

هماپیمق تلخ راا بمرم هنمز هماپیمقی جت راسرت میرد  برمرم را سرقل     

بمر که از رامیگق  دقاغ العرصری  شرد    ابعردای سرقل      0931یق  0223

 بمر که تن بق چماای باای اراته حرصی  به  تایکق ادعی م  0932

رام  چند سقعت ساععش مسبعق ک  بمرم ربیقق ممی هماپیمق جت مبمر  

 مل کیید  لی تق به تمبع به داامکفمات اسیدی م ببال هع  از ا کرار   

چمراای را یر  احرقق ر  حخعره شرآ اا       بمری    به هع  ادعی م ترن   

گذاامدی م تمبع شق  ی  خقم  تنمی غذا اا   ار کره مرق  غرذاهق را ر     

قمی ممشعه شد  بمرم بنرد  هریچ  شرنقیی برق     سعمی به زبقی امگلیسی    لم

کار  که  گمشت خمک   چیزهقیی مظیرا  ی  غذاهق مداشع  دقط ربت تی
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-خماه م اییقی هر  ممری  مبقشدم به  ی خقم  میقی رار  که این غذا اا تی

کار   را سعمی  لمقمی اش مگق  تیشمقا حمامست امگلیسی بخمامدم ا ی 

رامسرت     ماای امگلیسی کمعا از ترن تری  کارم چمق  غذا اا یقرراشت تی

)تن ه  همین  The sameگفت  بعی تن سفقاش تی رار  اییقی ه  تی

هرق اا سرفقاش   رامسعی  همین ما(م به این حاحیآ ر  غذا   ار که تق ممی

راری  یق غذای ریگا، چمی تق اصأل بق این غذاهق  شرنقیی مداشرعی م اگرا    

میدی م شآ اا  منق گذاامدی    صبح د   ار تق ممیغذای ریگای ه  تی

را صبرقمه خماری تیکلی مداشعی م بااا بمر سقعت سه باد از ظ را بره   

دا رگق  با ی    به سمت میمیماک پا از کنری م ا ز حاییر  برمر، دکرا     

کاری  را ش ا بدتی بزمی م ته شدیدی گادت بره شرکلی کره   میراف     

هرق اا میرقی کرار     خعمقیشد ریدم تق که غایآ بمری ، سرق خیقبقی اا ممی

راری م هق امنق  تیبمری     شنقیی   تسیایقبی اا از  ایق ریدی سقخعمقی

شدی    ریدی م از  ی  اف خیقبقی ار تیهق اا ممیاتق را  ی ته سقخعمقی

 تدم  چندین بقا به این  راف    ی  راف   سقخعمقی به مظاتقی  شنق ممی

رهی م از ی  مفرا  ی اا از رست تیادعی ، ک  ک  مگاای شدی  که پا ازتق

هع  دالی کنقستم گفت بق تن بیقییدم چ قا اا  اا ار کار   برق   پاسیدی 

تق  تد حق این که را ر  بدتی هع  اسیدی    اسر  هعر  اا ریردی م از ا     

تقی اا جمع کاری    به دا رگرق   حیکا کاری    خمشرقل شدی م  سقی 

شمر   ه رلی  ته شدید پا از امنق  ممیادعی م  منق که اسیدی  اعال  شد ب

حمامی  به اشعمحگقات با ی    از  منق پا از کنی م بااا شد شآ تق دقط تی
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اا ت مقی شاکت هماپیمقیی ایااداامس را  منق بمقمی م شآ ا ّل به خراج  

خمرتقی   حقا تی مقی ایاداامس را ی  هع  بق پذیاایی ب عا بمری م ا ز 

که شاکت دااه  کار  بمر به سمت اشعمحگقات ادعی م باد اا بق احمبمسی 

باای  یمیماک امنق  شدم منق هما ب عا بمر از اشعمحگقات پا از به سمت م

هقی رامیکد  دنی، جقلآ بمرم  بق تاممل، تیقبه کالدتن پا ازی بسیقا

-چماای راخ  هماپیمق ه  پ لمی ه  میسعه بمری    صرربت تری   تن  

اری ، حقل بسیقا خمشی راشعی م داصعی بمر باای اراتره حرصری ، یرقر    ک

گادعن   با  ار  شدی  از هقیی که از ریا بقز را سا راشع  که بعمام  به 

تار    کیما  خدتت کن م خیلی اتید اا بمر  که راد تن را  تایکرق  

  مای خماهد بمر که بعمام  به تارت  بییعا خدتت کن م  

ابیقممد ا لس عبما کارم را هماپیمق از ترق پرذیاایی    هماپیمق از ا ی

رارمد گمشت خمک مبقشدم غذایی که تیغذای تق  گفعی کارمدم تق دقط تی

هقی شآ به شر ای بره مرق  گنردا)را     کاری  حق اینکه را میمهتصاف تی

رام  کقمقرا( اسیدی م این ا ّلین حمبف هماپیمق را تایکقی شمقلی بمرم ممی

ریگرای برمرم    گیای یق ها چیرز ف کار، شقید باای سمختباای چه حمب

بسیقا سار بمرم بد  زری    ر بقا  سماا شردی م صربح    بیا ی  تدی ، هما

ز ر به میمیماک اسیدی م تصیفی چماای بق بااراش عبقد چماای)که را 

حگزاد بمر( را ااحبقط بمرم اییقی حمصیه کار  برمر کره را درالی هعر      

 خماری م احفقبقف پسعه   بقراتی که به تق رار  بمرمد تی بمقمیدم گاسنه شدی ،

ی  ر ست همکالسی به مق   بقی ت ندد مقصا عدیلی راشعی  که بب  از 
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تق باای اراته حرصی  به میمیماک  تد  بمرم  راسش اا راشعی م برقاخا   

اش برا ی م  بق زحمت به ا  حلفن زری م ااهنمقیی کار که چگممه به خقمره 

کمچکی را ی  سقخعمقی راشتم چمی چند ترق  ز رحرا از ترق    ی  احقق 

 تد  بمر، پاسیدی  کنق بقید غذا بخمای    چه بقید بخمای م گفت غذایی 

به مق  همباگا)گمشت گق ( بخماید که خمشمز  استم تق حقا اس  یر   

غذا اا یقر گادعه بمری    به این حاحیآ  بعی هع  ادعی  خماسعی  همباگا 

چه گیعی  اسعماامی مدیدی م بارد کره پاسریدی ، گفعنرد را     بخمای م ها 

بسمعی از این سقخعمقی که به مق  رااگ اسعما تاا ف اسرت غرذا سرا     

شد غذا سفقاش رارم تنمی غذا اا   ارمد، تن کنندم  منق تیز بمر   تیتی

د میدی  چیست(م اگا همباگا برمر  ی اا سرفقاش   یمگق  کار  )تق که مم

کار م چماای ه  تث  تن مبمر یکی از غذاهق اا امعخقب تی راری    اگاتی

رارم بق ه  چند ا زی را میمیماک بمری م را ایرن تردت بره    سفقاش تی

هقی تخعلف ش ا ادعی م از جمله برقیق سرماا شردی    از    بقزرید بسمت

ای که تنسمه  زاری  تایکق مصآ شد  بمر بقزرید کاری م جقلرآ  جزیا 

ع رامش  تمزای ی  ربیاسعقی ه  باای بقزریرد  ترد    بمر که را همقی تمب

بمرمدم ربیا  م ق  بعی د مید تق خقاجی هسعی  عالبمند شد   بق تق شرا ع  

به صربت کارم تق ه  از خدا خماسعه که ی  مفرا تری حمامرد امگلیسری     

هقی ا ر که به سقخعمقیحاف بزمد   تق ه  امگلیسی یقر بگیای م یقر  ممی

کنید که ر میمیماک بمر اشقا  کار   گفت شمق دکا تیتاحفای که را خم

کند   چره کسری  تایکرق اا اراا     سیقست  تایکق اا چه کسی حد ین تی
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- ی تمبع ائیس جم ما تایکق  یزیکندم گفع  خمب ائیس جم ماش)تی

هرقی تاحفرع   هقیی که حم این سقخعمقیکنید  یهق ا بمر(م گفت اشعبق  تی

گیامد مره ر لعمرارای    تایکق هسعند   حصمی  تیهسعند گارامند  سیقست 

هقیی که را گمید صقحبقی شاکت تایکقییم باای  جقلآ بمر که ربیای تی

هق هسعند چقدا بردات ترقلی   سیقسری براای مفرمذ را اراا       سقخعمقی

گیرار  لری این رق را    تملکت راامدم حصمی  م قیی اا ائیس جم رما تری  

-راامدم را میمیماک جقهقی تخعلرف تری  سقزی مقش بسیقا ت می حصمی 

برقا   Empire State سرعیت اادعی م یقر  هسرت کره از سرقخعمقی اتپقیا   

حمامسعی  بق پله با ی م  لی خمب چند  بقه ادعری م  اش اا ممیادعی ، همه

سقخعمقی خیلی تاحفای بمرم  ی تمبع بلندحاین باج رمیرق برمرم  ی تمبرع    

حبلیغ خیلی عنیبی راست  Camelنق  سیگقای ب حبلیغ سیگقا اایج بمر  

کار  بمرم را ی  سقخعمقی را تر  تاحفع تاری میسرعه برمر   سریگقا    

  تدم شد   ر ر از رهقمش بیا ی تیکییدم باد رهقمش بقز تیتی

تق چندین ا ز را میمیماک بمری    از جقهقی تخعلف شر ا بقزریرد   

م پاسرید    Saleای ار شدی  که ممشعه بمر از جمله از جلم تغقز  .کاری 

Sale راصد حخفیف بمرم گفع  چه خمب،  13انی چه؟ گفعند حااجم حق ی

دکا کار  باای یقرگادعن امگلیسی باای رامیگق  ی  ااریم بگیا  حرق بره   

امگلیسی گمش کن م رید  که ی  ااریمی ژاپنی راامدم دا شرند   تکقلمه 

اایف   صربت کاری که ااریم بیمرت   ر  جمامی بمر   شا ع کار به ح

اش صد راا است)ربیقق بیمعش یقر  میست( که اای بخق ا حرااج  اصلی
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کرار  کره تمکرن بقشرد     راا تی دا شی م دکا ممی 21راا یق  33 ی اا 

 ی، شقاژ برق ای اا   ساتقی کال  بگذاامدم گفع  چه خمبم گفت عال   با

سی  میرقی رار   گفرت حرم کره     ره م باد ی  ه  به پنج راا به شمق تی

قشند یق بخماهند راد هقیت خماب به  احقبیرامینم هسعی تمکن است 

حمامی این سی  اا به ااریم بزمی    ی  رادش اا را گمشرت   بخمامندم تی

شرنممدم ایرن اا هر     هقیت صدای ااریم اا ممری بگذاایم ریگا ه  احقبی

شمر ار   گفت اینقدا تیره م ک  تبقلغ اا جمع کاینقدا راا به شمق تی

راا شدم تن    چماای بره هر  مگرق      31  تقداای ه  حخفیف رار، تثأل 

ضقده کار  کاری  گفع  بیمت ا ّلش صد راا بمر   لی حقا اینقدا به ا  ا

کندم گفع  خمب است   ااریم اا خاید م خیلی   راار اینقدا حسقب تی

ا  امگلیسری  کرن    گمش تری  هق ااا   رامیگق    بامقتهخمشرقل که تی

 خمب تی شمرم 

سی پقیعخت  تایکق ادعی م  منق ی  هعر    از میمیماک به  اشنگعن ری

ا ی  گادعی    چند شآ  منق بمری م حق  منقیی که باایمقی تقد ا بمر پیقر

ای که گادعه بمری  از جقهقی تخعلف تننمله از کاری    بااسقد مقیهتی

راای ریردی  هرقی ا گعن   از کنگرا    سرقخعمقی  یقربمرهقی لینکلن،  اشن

هرقی سیقسرت تردااای اا  منرق     که تنسمهکاری م بخصم  سقخعمقمی 

گذاشعه بمرمدم باای  جقلآ بمرم  بعی پاسیدی  این ق چه کسرقمی هسرعند؟   

ای سرقل پریش کره  تایکرق     گفعند این ق ادااری هسعند که صد   خرمار  

بق خمرتقی گفعی  کره  اتضق کارمدم  قممی اسقسی  تایکق اااسعقالل یقدت، ب
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ترقی هسرت   غیرا م    تق را ایاای حخت جمیید راای    تنسمه پقرشقهقی

-شقی که را اتضقی بقممی اسقسی  تایکق مقش راشعهبزاگقی ایننق تنسمة

امدم را ها حقل بقزرید از  اشنگعن هر  امنرق  شرد   بره     امد اا بااا رار 

 خمبی اسعفقر  کاری م 

کره بره    چماای به سمت شیکقگم پا از کاری ،  اشنگعن تن  باد از 

رامیگق  تن مزری  بمر، بمیژ  که تصیفی چماای باارای به مق  تاحضری  

خمامدم تق کار   راد ه  تیچماای راشت که اییقی را شیکقگم کقا تی

 راد اییقی اا راشعی م باد از دا رگق  حقکسی گادعی  کره ترق اا بره  ی    

ع ق پیدا کاری  راد خیلی سخت بمر چمی خیقبقمی بمر که  راد ببارم تن

هقی رامسعی  که شمقا  سیش حمسط ی  کقاخقمه بیع شد  بمر   تق ممی

 ی خیقبقی باد از  ی کقاخقمه اراته راامد   تق بقید ر ا بزمی    خیقبرقی اا  

ر بقا  اراته رهی  حق اینکه از ی  مفا پاسیدی م  م   مقیه خمرش اا مگق  

ار   گفت  بقید از این جق ر ا بزمی )خیقبقی  یلسمی(   تق اا ااهنمرقیی  ک

کارم تق ه  به همقی صمات ادعی  حق به خقمه تاحضی چماای اسیدی م ترق  

 مه ا زی اا ت مقی اییقی بمری م  -هیت 

 راخعی  از جملره ترمزة  هقی تخعلرف پرا  را شیکقگم به بقزرید بسمت

م که خیلی تاا ف   خیلی براای ترق   علم    حکنملمژی یق دنق ای شیکقگ

جقلآ بمرم تق یکا ز حمق  اا  منق گذاامدی م باای تن خیلی جقلآ بمر   

 م چمی تمزةحس کار  که بقید  بت بییعای باای ریدی تمز  صاف کن 

علم    حکنملمژی به کقا   راس قیی که تن به  م ق عالبه راشع  تابرمط  
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هقی ریگرا  لآ بمرم تق به تمز شدم ریدی  منق    بت صاف کاری جقتی

زری    مقهرقا اا بیرا ی   شرق  اا را    ه  ادعی م را ش ا شیکقگم بد  تی

خماری م حقا د مید  بمری  کره یر  اسرعماای    تنزل تاحضی چماای تی

حمامسعی   منق همباگا بخرمای م حرقا   حقز  بنق  ت  ر مقلد بقز شد    تی

خرماهی م  گفعی  همباگرا تری  ادعی  تیریگا یقر گادعه بمری  ها جق که تی

کاری م را ها حقل گادعی    گامه غذای ریگای امعخقب تیاگا راشعند تی

مه ا ز را شیکقگم بق ه  بمری    ترن   چمراای بره احفرقق همردیگا از      

 جقهقی ریدمی شیکقگم بقزرید کاری م

 

و کاار   آمریکادر تحصیل در دانشگاه ویسکانسین   2-3

تن عالبمند به حرصی  را رامیرگق   یسکقمسرین    ی.واکدر شهر میل

بمر    چماای ه  حعمق همین  ما را رامیگق  حکزادم تن   اییقی بارد  

هق که بق ه  بمری  از ه  خداحقدظی کاری م تن بق ی  احمبمد از از تدت

ا ایقلرت  یسکقمسرین کره    ر Madisonشیکقگم به سمت ش ا تدیسرمی  

اا راشت ادع م این ا ّلین بقای بمر که باد مسین را  منق باقکرامیگق   یس

میینی بق تصیفی چمراای از ا  ر ا   حن رق   از چندین سقل همااهی   ه 

شد  بمر م اییقی چند ا زی بق بااراش بمر   سپس بره حگرزاد ادرتم    

 منق بااراش عبقد تیغمل به حرصی  بمر   اییقی مزر برااراش عبرقد   

جقیی مداشع م ا زهقی ا ل را یر   ادت   تن که به تدیسمی  تد  ابعدا 

هع  بمر   لی باد ی   بقی ایاامی بنق  داید ی جق ید تاا ریرد   گفرت   
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حرمامی بره   خقمم  میست   به تسقدات ادعه استم را خقمه جق راای  تری 

 خقمه تق بیقیی   تن ه  ادرع م چنرد ا زی خقمره اییرقی برمر م بارد را      

مزری  رامیگق  بمر احقق گرادع م  رامیگق  ثبت مق    را ی  سقخعمقی که 

هق همره ر   حمق  سقکنین  منق رامینمیقی رامیگق   یسکقمسین بمرمدم احقق

هقی مفا  بمرم را ها  بقه دقط ی  احقق ی  مفا   بمر که یکی از این احقق

ی  مفا  اا به داری کره تسرئملیت اراای هر  راشرت رار  بمرمرد کره       

تم به ها حقل تن  بق ی  رامیرنمی  تدیایت  ی  بقه اا ه  با ع د  راش

 تایکقیی ه  احقق شد م تن رامینمی ااشد رامیگق   یسکقمسین برمر     

 ی رامینمی حقز   اار سقل ا ّل رامیگق  بمرم بق ه  ه  احقق شردی    برق   

کاری م تنع ق تن عقرت راشع  که ه  حق  منقیی که تقد ا بمر صربت تی

یداا شم م اییقی با خالف تن بمر، همییه شآ ز ر بخماب    صبح ز ر ب

 ر ست راشت حق ریا  بت شآ بیداا بقشرد   صربح ریرا بلنرد شرمر       

گادتم تن ه  ااریم راشع    تدحی که هقیش اا ه  زیقر جدی ممیکالد

کار     بعری  خمامد یق را احقق بمر از گمشی اسعفقر  تیاییقی راد تی

بقی یقر بگیا    زبقم  خمب کار  که زکه مبمر ااریم اا تامملی گمش تی

کار  بق رامینمیقی  تایکرقیی  شمرم حق  منق که باای  تقد ا بمر سای تی

ادت    تد راشعه بقش    صربت کن م  لی را همین سرقخعمقی ر  مفرا   

ایاامی بمرمد که  م ق هر  رامیرنمی درمق لیسرقمس   درقاغ العرصری        

 ّل اشعه تادی برمر    رامیکد  دنی بمرمد به مق   بقی تییای که شقگار ا

 بقی پ لمای تاا ف که شقگار ا ّل اشعه اا    سقخعمقی بمرم بق  م ق هر   
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ر ست شد    تق سه مفای را مقهقا خمای یق سلف سا یس رامیگق  برق  

المقرد ا برق   کرار  حعری  خماری م  لی تن سای تری ه  مقهقا   شق  تی

ربت کرن     رامینمیقی  تایکقیی را ادت    تد بقش    برق اییرقی صر   

 امگلیسی یقر بگیا م 

کالد راد حقضا شد م سه راد به تن رارمدم سای   بق بامقته ساِ

هقی ایقضی، امعققل حااات   ح میه اا که براای   سرقی برمر    کار  راد

باراا  حق از مظا تیقلآ راسی سخت مبقشرد   بعرمام  بییرعا بره زبرقم       

بخمام    یقر بگیا  چمی کار  که راس  اا خیلی خمب بپاراز م سای تی

گیا  خمشررقل   اباق عالبمند به یقر گادعن بمر    از اینکه چیزی یقر تی

بار م از خق اات  ی ر اای اینکه ا ای  که ادعه برمر   شد    لذّت تیتی

 ید که از احمبرمد پیرقر  شرد     ی    خاید م یقر  تیبقید ی  چیزی تی

شرقی اا زر  برمر     چمن حیرقط تر  اا پیدا  مکار م ی  خقم  پیای که 

کار، از این خقم   راد اا پاسید م این خقم  پیا راشت  م ق اا جقا  تی

ه  شا ع به صربت کارم  راد رار   گفت حم اه  کنق هسعی   چنرد  

هقم تن ه  از خردا خماسرعه    بت است ایننق هسعی؟   از این جما سؤال

ی اییرقیم یر    هرق که زبقی بینم  شا ع کار  به گمش کراری صرربت  

کارم ا  از خدا خماسعه که ر  حق گمش شنما پیدا کار  سقععی صربت تی

حرمام   زمد   تن تی  تن ه  از خدا خماسعه که ی  کسی راار حاف تی

گمش کن    زبقی امگلیسی بینم م را ها حقل  منق اا پیدا کار    کرقا   

 اا امنق  رار    بق احمبمد باگیع م 
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ل اا بق تمدّقیت به پقیقی اسقمد م را این میمسرقل  هقی میمسقل ا ّراد

عال   با راد، عالبمند شرد )چمی از بردی  را ح راای عضرم امنمرن      

اسالتی رامینمیقی رامیکد  دنی بمر ( بق چند مفا از رامینمیقی تسرلمقی  

 منق  شنق شم م البعه بییعا  م ق اه  هند   پقکسرعقی   کیرماهقی عابری    

 یسکقمسرین  ه امنمن اسالتی رامینمیقی رامیگق  بمرمدم تق دکا کاری  ک

مرمیس   ای اا  پیدا کار    را م قیت پریش سیس کنی م تن  اسقسنقتهاا حأ

ای باای امنمن رامینمیقی تسلمقی رامیگق   یسکقمسین ح یره    اسقسنقته

چند مفا اا بانمای عضم تاادی کار م رامیگق  باای شا ع داقلیت از ترن  

ر رامیگق  ه  به عنمای تیرق ا یرق اسرعقر ااهنمرق     خماست حعمق ی  اسعق

-Elراشعه بقشی م تن را  ی زتقی راد امعققل حااات اا بق اسعقری بنرق   

Wakil حمامد اسرعقر ااهنمرقی ترق    تی راشع م از ا  خماهش کار  که اگا

 3بقشدم اییقی ببمل کارم گفع  که امنمن تق خاج راار   اییقی  ی زترقی  

از  ی کم  باای ح یه کقغذ   چیزهقیی کره میرقز    راا ه  کم  کار که

بمر اسعفقر  کاری م تق برق رامیرنمیقی تسرلمقمی کره  منرق بمرمرد ا ی       

اسقسنقته برث کاری     ی اا به حصمیآ اسقمدی ،   تاا به عنمای ائیس 

امنمن امعخقب کارمدم تن ه  پیگیای کار    را رامیگق  امنمرن اا بره   

مسعی  جلسقحی باگزاا کنی    سرخناامی   ممرقز   حماتی ثبت اسقمد م ریگا

جماه باگزاا کنی م زتقمی که تن را ایاای بمر  ممقز جماه خیلی تاسرم   

شقی بمر که حعمق ممقز جماه مبمر  لی ایننق رامینمیقی تسلمقی سنی اس 

جرقیی اا را رامیرگق  ازا    بخمامند   تق ه  از خدا خماسعه ادعری  یر   
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رامینمهق اا ه  بانمای پیش ممقز امعخقب کراری   کاری    یکی از همین 

ای شد   اییقی خیبهکاری    ممقز جماه باگزاا تی  بقیه به  ی ابعدا تی

هقی اسالتی اا را حد خیلی کر  را ایرن رامیرگق      خمامدم داقلیته  تی

 شا ع کاری    الرمدهلل خیلی ه  تمدّق بمرم

د  برمر م عرال   برا    حقبسعقی که اسید تن ی  می  سرقل راد خمامر  

راس قی حخصصی ی  راد  زبقی ه  به تق رار  بمرمدم البعه از تق اتعرقی 

مگادعند  لی گفعند رامینمیقی خقاجی بقید این راد اا بگذاامندم اسرعقر  

رار   کعقب خیلی خرمبی  این راد خقممی بمر که خیلی خمب راد تی

 قم  یر  ا ز از ه  راشعی ، همه رامینمیقی کالد خقاجی بمرمد، این خ

تن پاسید حم کنقیی هسعی گفع  ایاامی هسع م گفرت کره مقصرا اا تری     

شنقسی؟ گفع  مهم گفت مقصا حا  گذشعه این راد اا گادت  لری ادعرقرم   

اگا ا  اا ریدی به ا  بگم ر بقا  راد اا بگیار که اگا پقد مکند تمکن 

گرمی م    تری است رامیگق  ا  اا اخااج کندم گفع  اگا مقصا اا رید  به ا

را سقخعمقمی کره   فقبقف تد حق اینکه ی  رداه احکالد ممی ساِ مقصا اصالف

هقی رامینمیی بمر   غذاخمای رامیگق  ه   منق بمر تن اا تاکز داقلیت

-21حا بمر شرقید  به  بقیی بنق  مقصا خقی تاادی کارمدم اییقی از تق تسن

خمامردم    راار تری  سقله بمرم رید  کعقب امگلیسی رسعش است 41یق  22

گفع  چه خمب مقصا خقی اییقی استم به مقصا گفع  اسعقر گفت کره بره   

شمق یقر  ای کن  که اگا را کالد شاکت مکنی   را راد ببمل میمی 

گرمیی ترن راا  ایرن کعرقب اا     تمکن است اخااج بیمیم گفت چه تی
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   کن م این همه غلط راارم رید  کلی از تیقلآ اا خط کیید ح تیاصال

 اامرد  اخرقاجی ممشرعه  اسعقر زبقی  ی اا باای رامینمیقی مفا  4 کعقبی که

باای  خیلی جقلآ   خند  راا بمر کسری کره را ایرن     ،ندکگیای تیغلط

کنردم  گیرای تری  راد ار شد  اینقدا ارعق راار   کعقب امگلیسی اا غلط

 اییقی را کالد شاکت مکار   تن ه  ریگا مدیدتشم  تث  اینکه کقاتند

ای بمر   باای ی  ر ا  ا  اا به  تایکق داسعقر  بمرمدم  منرق راد  اراا 

ای اا خماست ر ا خمامد   رمبقل تداکی ه  مبمر  لی را ها حقل تیتی

 ببیندم راد تق از دمایه)ب من( شا ع شد  بمرم 

خماسرع  راد بگیرا م   برمر م ممری   پس از حا  ا ل را حقبسعقی بیکقا

ی شاجی   مقتیبمع بمرم خقمه تن  مای بمر که همای ش ا تدیسمی خیل

کملا مداشتم  منق زتسعقی دقط باای گاترقیش ااریرقحما راشرتم ریرد      

بیکقا هسع م ردعرا حلفرن   مقیره اا باراشرع    شرمقا  حلفرن   ترر         

کقاخقمنقت اا را ش ا تدیسمی پیدا کار    حصمی  گادع  زمگ برزم     

که ه  داصعی بقشرد کره امگلیسری     با   از این کقاخقمنقت بقزرید کن ،

بینم    ه  داصعی بقشد بق این کقاخقمنقت  شنق شم م ی  بامقته تفص  

ای باای خمر  را ی  تسیا بخصم  راست کرار    بامقتره   هفعه 3-2

زر  ر  حق کقاخقمه که را ی  تسیا بمرمد احمبمس ق اا یقر گادع م زمگ تی

شمق بقزریرد کرن    خرمر  اا    گفع  که تن ر ست راا  از کقاخقمه   تی

کرار  کره رامیرنمی خرقاجی ایاامری هسرع    را رامیرگق         تاادی تی

گفعنرد بقشردم   خمام م  ی هق ه  عالبمند بمرمد   تی یسکقمسین راد تی
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باد از  ی به کقاخقمه ریگای که را همقی تسیا ی  ک  ر احا بمر زمرگ  

البعه ترثال براای    کار مزر    از  ی ه  به همین حاحیآ راخماست تیتی

کار    چیز یرقر  از کقاخقمه ا ل بقزرید تی 03حق  9از سقعت  م04سقعت 

خمار     بارد  مقهقا اا را همقی تسیا تی 04حق  02گادع    از سقعت تی

شرد   را  که کقاخقمره حاییر  تری    01ادع  کقاخقمه بادی حق سقعت تی

ا ز  3 زامره ترن را   گیع م این کقا ا قیت بق احمبمد به رامیگق  با تیم

 چند هفعه بمرم  ی 

عال   با این بامقته که خیلی باای   تمزمد  بمر، رامیگق   یسکقمسرین  

ی  بامقته خیلی جقلبی اا بق تار  ش ا تدیسرمی   شر اهقی تنرق اش    

هقی  تایکقیی ر ست راشعند که رامینمیقی خقاجی اا به راشتم خقممار 

شقی بقشندم بره ایرن   هفعه را خقمه تنزل خمرشقی رعمت کنند   باای  خا

ای باای اسریدگی بره   حاحیآ اییقی بق رایا  رامینمیقی خقاجی که اراا 

 گادعندم ایرن اراا  سئماات   تیکالت رامینمیقی خقاجی بمر حمقد تی

هق که این خقممار  راربه تق خبا تیه     هق اا راشته  اس  همه رامینم

  تن ه  از خدا خماسعه ر ست راشرع   ر ست راامد شمق اا ت مقی کنند 

ار  هق  شنق شم    زبقی یقر بگیا  بق کمقل تیر  اسرم  اا ر  که بق  تایکقیی

هرق  باد از ظ ا که کالد 3-4ماه سقعت بمر م باد سا بااا تاین تثالف ج

-شد را ی  ترلی خقم     بقیی که تیزبقی بمرمد به  منرق تری  حایی  تی

گفت که این خقم     بق رید   تیتن اا تی  تدمد    ی تسئمل اراا  تثالف

کار   تن ه  سماا تقشین  تدمد رمبقل شمق   تن اا ه  به  م ق تاادی تی
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ادع  به خقمه شقی، را ش ا تدیسمی یق شر اهقی تنرق ام از   شد    تیتی

کارمد   احقق تخصمصی باای تق را مظا گادعه بمرمدم باای تق پذیاایی تی

شنبه صبح به احفقق  م ق به کلیسق هق بمری    ا ز ی ل  یمقهقا   شق  تنز

ادعی    تن ه  خیلی ر ست راشع  که از تیقلآ تذهبی  م ق چیز یرقر  تی

بگیا م ادعن تن به کلیسق بسیقا  تمزمد  بمرم بادهق که داصت راشرع  برق   

هق یق رامینمیقی  تایکقیی صربت کن ، دکا کار  ااجرع بره    این خقممار

شد که تن مظا  م ق اا ییعا یقر بگیا  یانی رابقا  تیقلبی برث تیاسال  ب

-شنید  باد ا العقحی که از اسال  راشع  یق چیزهقی که به مظرا  تری  تی

 کندم ترثالف حا دکا تیکار م رید  که اسال  چقدا تنیقیاسید اا بقزگم تی

برمر  هق به  ی اععققر راشعند تمضمع حثلیث یکی از مکقحی که همه تسیری

لیسرقهقی  خدای سه گقمه، خردای پردا، خردای پسرا   ا ح القرددم ک     

شرقی ایرن برمر کره     هق حنابه کار م این ق بامقتهتخعلفی اا را این ت مقمی

کارمرد    یکینبه صبح کلیسق با ی م تق اا به سقیا اداار کلیسق تاادی تری 

خرماری     کاری    مقهقا هر  تری  کارمد   صربت تیاحمال پاسی تی

یکینبه بق تقشین خمرشقی تق اا به رامیگق  را همقی ترلی که سماا عصا 

کارمدم تن باای  تقر  شدی باای راد دارا به خقمره  شد  بمری  پیقر  تی

ای برمر کره ترن را سره حاتری کره را رامیرگق         تی ادع م ایرن بامقتره  

 یسکقمسین  تایکق راد خمامد  امنق  رار م خیلی اسعفقر  کار    خیلی 

ار ،  شنقیی بق تار  که چقدا بق تربت   تعماضع بمرمد   ر سرت  لذّت ب

راشعند بق رامینمیقی خقاجی   داهنگ  مقی  شرنق بیرممد   چقردا هر      
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کارمدم ها کدا  از این رق یر  رامیرنمی خرقاجی اا     خمب پذیاایی تی

رید  که تثر  ترن   ای از رامینمیقی خقاجی اا تی کار   عد تیزبقمی تی

شرممدم راحقبسرعقی   هقی  تایکرقیی تری  ت مقی همین خقممار عالبمندمد   

ظاف تدت سه چ قا هفعه تن حمق  کقاخقمنقت شر ا اا بقزریرد کرار م    

ا رم عال   با بقزرید از کقاخقمنرقت، حصرمی    سا تیا  رید  که حمصله

خماسع م چرمی  جقیی باای کقا تمزی با  م تنع ق حقمق ممیگادع  به ی 

 یشردم بره ائریس رامیرکد  ت ندسر     حا تیتیک  خماسع اگا حقمق تی

تکقمی  که پیاتاری بمر تااجاه کار    گفع  که ر سرت راا  حقبسرعقی   

خماه  م اییقی گفت ائیس شراکعی  ی  تق  کقا تمزی کن    حقمق ممی

شنقسرد کره   اا را ش ا ایسین را ایقلت  یسکقمسین بنق   بقی یقمگ تری 

اگا تمادقت کرار ترن    حقگیا  تی همکالد اییقی بمر  استم بق ا  حمقد

زمگ زر  بمر    برقی یقمرگ    قف منق با     تیغمل کقا  تمزی شم م احفقب

ه  ببمل کار  بمرم  راد اا به تن رارم تن سماا احمبمد شرد    براای   

ی  احقق گرادع    بره کقاخقمره  برقی      حقبسعقی به ش ا ایسین ادع م  منق

 یقمگ ادع  م

هق برمرم  ریقحما    سقی  گاتقییی سقخعمقیکقا  بقی یقمگ سقخعن اا

پیاتار خیلی بق تربت   خمبی بمر   تن اا به یکی از ت ندسقمش تاادی 

سقله بمرم بسیقا بق تربت    43کارم اییقی ی  ت ندد حملید بمر   حقایبق 

ایرزی  بسیقاعالبمند بمر که به تن کقا یقر بدهد، بنرمی که باای  بامقتره 

ه  منق هسع  ها چند ا زی اا را ی  بسمت صاف ککار  بمر که تدحی 
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کن    بق  ی بسمت  شنق بیم    کقا یقر بگیا م این ت ندد حملید بسریقا  

شقی برا     برق  م رق    به تن عالبمند بمر   از تن رعمت کار که به خقمه

 شنق شم م شآ تن اا باای شق  به تنزلیقی رعمت کرارم خالصره  بعری    

برمر   به رامیگق  باگیع ، اییقی اینقدا عالبمندکقا تمزی تن حمق  شد   

م از تن رعمت کار که هاتمبع  اف شر ا  که تق حمقسمقی اا حفظ کاری 

هرقیش خیلری برق    ا   به  م ق سا بزم    ت مقمیقی بقش م بچّره ایسین تی

تربت بمرمد   تن  مقماا خیلی ر ست راشع    خقممش ه  خیلی ت ابقی 

 ید یر  رداره   زر م یقر  تیبه اییقی سا تیادع  بمرم ها بت ایسین تی

تدیسمی به ش ا ریگای با   که از ش ا  خماسع  از ش ازتسعقی بمر   تی

شد    ی  سقعت  بت راشع  که سماا بیقا بیم م اییرقی  ایسین ار تی

همقی ی  سقعت اا غنیمت رامست که بق ه  بقشی م تاا از ایسعگق  بیرقا  

اش بقشر ،  ه تن ی  سقعت اا برق خرقممار   شقی کباراشت که با ی  خقمه

چقی یق ب م  بخمای م احفقبق باف خیلی شدیدی  تد  برمرم را پقاکینرگ   

گیرا کرار   یر     اش که ی  تقداا سابقایی بمر تقشینش را براف خقمه

سقععی  مل کیید حق تقشینش اا از باف را  اری م همه  تدمد   کمر   

بمر که تن اا به ایسرعگق  بیرقا   کارمد تقشین اا را   اری م ریگا  بعش 

اش بقش  اا مداشرع )البعه یر    باسقمدم بنقبااین داصت اینکه تن را خقمه

حقلت اسعثنقیی بمر همییه این  ما مبمر(م اییقی اینقدا ر ست راشعنی   

عالبمند بمر که از تن رعمت کار که ها تمبع ر ست راشعه بقش  برا    

  م ق بقش م  بقاا شقی   شق  خقمه
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هقیی که تن بق  م ق را حمقد بمر  بق تربرت   برق صرفق    همه  ر  کالف

بمرمد   این یکی از خصمصیقت تار  عقری  تایکق بمرم البعه باردهق هر    

هقی ریگا  تایکقیی  شنق شد م  لی را ش ا به همین حاحیآ تن بق خقممار 

ع  تدیسمی از رامیگق   یسکقمسین چمی حقز  ادعه بمر  عالبه بییعای راش

برمرم بنرقبااین داصرت بییرعای      زتقم قی ریگرا   کقا   راس   سقمعا از 

راشع  که به این بقزریدهق بپاراز    بق تار   شنق شم م چمی زبرقم  بقیرد   

حمامسع  تیقلرآ اسرعقرهق اا خرمب بف مر    خرمب      شد   تیخمب تی

بنمیس    خمب صربت کن م را حا  سرم  پقیرقی مقتره)حز( اا بره زبرقی      

امگلیسی ممشع  تیک  زیقری مداشتم به این حاحیآ را همقی حقبسعقی ا ّل 

بخق ا حمقسی که بق تار  راشع    ر ست راشع  بق  م رق صرربت کرن       

اری راشعه بقش ، زبقی امگلیسری ترن   بخمام    بینم    داصت صربت ک

 ه  خمب شد  بمرم 

حمام  به این تمضرمع  از خق اات حرصی  را رامیگق   یسکقمسین تی

اشقا  کن  که چمی تن خیلی عالبمند به یقرگادعن بمر ، د مید  که باای 

رامینمیقی سقل سم  یق چ قا  ر ا  کقاشنقسی رامیکد  تکقمی    شقید 

رهند م ترن برق تسرئمل تابم ره     قته بقزرید حاحیآ تیهق بامسقیا رامیکد 

حمام  شراکت کرن  یرق مه؟راحقلیکره رامیرنمی      حمقد گادع  که  یق تی

رامینمی دمق لیسقمس هسع م گفع  که تن عالبمنرد    کقاشنقسی میسع   

هزینه سفا اا ه  خمر  تیده م ببمل کار   به تن گفت که بقید اینقردا    

تر  ابقتت شبقمه ه  هاجرق بقشرد بقیسرعی      بقبت کاایه احمبمد بدهی 
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چندین ممبت برق   ابقتت خمرت اا بدهیم تن ه  ببمل کار م کاایه هع   

این رامینمیقی بق احمبمد از ش ا تدیسمی به ش ا شیکقگم یرق شر اهقی   

هق بخصم  صرنقیای کره   صناعی سفا کاری م تن از بقزرید این کقاخقمه

گادع    تدا      خیلی ه  جدی تیرا شیکقگم بمرمد خیلی اسعفقر  کار

رار را حمقد بمر  کار    بق تسئملی که حمضیح تیسؤال   یقرراشت تی

کارمد که ترن تیرغمل   کار ، بنرمی که  همه دکا تی  بق ا  حاکت تی

کن م گفع  مه تن باای خرمر  ایرن   ح یه گزااش هسع  که اینقدا سؤال تی

گیرع  گرزااش بقزریرد  اا    باتی ره م  بعی شآ به خقمهکقااا امنق  تی

شمر گفت صنقیع ممشع  که اتا ز کنق ادع    چه بقزریدی کاری م تیتی

بسیقا زیقری اا را شیکقگم   را ش اهقی ریگا رید  کره خیلری جقلرآ    

بمرمد   از این تمضمع خیلی اسعفقر  کار م این بقزریدهق تراا یرقر سرقل    

خمر     کقاخقمنقت اا باایامداخت که بقزرید از سم  رامیکد  دنی تی

 کار م رامینمیقی دااه  تی سقیا

را زتقی رامینمیی را رامیکد  ت ندسی  یسکقمسین بمر که چمی از 

کاری م البعه به مقته بق ه  ار   بدل تیای ی چماای ر ا بمر ، حقایبق هفعه

 هقییکاری م کقاتحا شدی از پقکت   مقته   حمبا اسعفقر  ممیخق ا اازای

بمر به مق  کقات پسعقل که ی   ادش  راد گیامد    داسرعند  ممشرعه   

 خماسعی  بنمیسی    حمباش حقایبرقف  اف ریگاش تیقلبی که تی شد  تی

مصف حمبا پقکت بمر   اباقرش ه  از ی  پقکت مقته کمچکعا برمرم بره   

کاری م حلفرن مداشرعی    ای ی  مقته بق ه  ار   بدل تیاین حاحیآ تق هفعه
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ز اس  مبمر که ها احقق ی  حلفن راشعه بقشدم  منقیی که تن زمردگی  هنم

کار  را ها  بقه ی  حلفن عممتی بمر   تن حلفن مداشع    حلفرن اا   تی

شدم بنقبااین تق از  ایق تکقحبه بق ه  را ااحبقط بمری م ر ا گاای حمق  تی

حمقد بق چماای اا حفظ کار  چرمی بره اییرقی ااارت راشرع    خیلری      

ا  رسرت خیری    حمامسرع  از بار  از اینکه تری  سعش راشع    لذت تیر

 رایقدت کن  که خیش ه  خیلی بینگ بمرم 

خماسع  راس  اا شا ع کن ، اسعقر ااهنمقیی راشرع  کره    بعی که تی

رام  حم چقدا راد حاتمرینقتی  بلدی، پیا بمرم به تن گفت که ممی مسبعقف

را سیح کقاشنقسی اا بگیای؟ ترن   یق از  است که راد حاتمرینقتی  

هقی  بقی ت ندد بقزاگقی که ر  جلد کعقب حاتمرینقتی  بمر کعقب احفقبقف

هق اا به اییرقی  اا بق خمر  بار  بمر  که اگا از  بقشد تیقلاه کن م کعقب

هقی امگلیسی شا ع کار میقی رار م اییقی ه )از  خا(  بق تاممل کعقب

هرق اا مگرق    امست بخمامد جز این که مممرااحمبه مگق  کاری تیقلآم ممی

هقیی که بره  هقیی که به خط احین ممشعه بمر   زیا ممیسکار   ممشعهتی

کارم  بعی که مگق  کار گفت این ق همه اا بلردی؟  زبقی احین بمر مگق  تی

اتیمری  گفع  بله، این ق جزء راسمقی بمرمدم گفت پس از  میست راد ح

 کقدی هستم بگیای   تالمتقحت به امدازة 

یکی ریگا از خق اات رامیگق   یسکقمسین، را خمابگرقهی کره ترن    

کارمرد   حرا  ا ّل  برق یر      هقی ر  مفا  زمردگی تری  بمر  همه را احقق

رامینمیی که سقل ا ّل بمر ه  احقق بمر م ا  خیلری بچّره برمرم را حرا      
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قق شد  کره خیلری   ا بقاحا بمر ه  ا بادی بق ی  مفا ریگا که سنش از 

-خمامد   تیاسیدم اشعه ت ندسی تیحا به مظا تیب عا بمر   خیلی عقب 

گفت تن چمی پدا  کیق از است   کیرق از زار  هسرع  را ت ندسری    

 ات دراق راامرد     نهق برق تقشری  تکقمی  ثبت مق  کار   لی رید  راد

ت ندسی تاردی اا امعخرقب    ا  اا عمض کار   ایقضی   این قست، اشعه

خمامدم ی  کار م  ی زتقمی که تن ا  اا رید  را ت ندسی تادی راد تی

گفت تن حصرمی     خیلی مقااحت بمرم گفع  چی شد  شبی رید  که  تد 

ا  اا عرمض کرن م ترن    هقی  اا حذف کرن    اشرعه  گادع  که همه راد

ق بییرعا سرا     ر ست مداا  بق سنگ   این ق کقا کن ، ر ست راا  بق  رت

هقیش اا حذف کرار   حرق  خرا حرا  شرا ع بره       کقا راشعه بقش م راد

اامی کار که را تدی راشعه بقشدم حا  باد را اشعه حالی    حابیت حقکسی

ثبت مق  کار که تالّ  بیمر   تالّ  ه  شدم تن باد از این که از رامیگق  

شد  بمر   به کقای  دقاغ العرصی  شد  بق اییقی تدح ق تکقحبه راشع م ربیا

ای یر   کار خیلی عالبمند بمرم اییقی ی  دار تذهبی بمر   هفعره که تی

کرار  هق اا رعرمت تری  کارم بچّهشآ را احقبمقی جلسه تذهبی باگزاا تی

خماسع  کارمدم تن ممی تدمد   رابقا  امنی    تسقئ  تذهبی برث تیتی

کعقبخقمه بمر م سرقعت ر   شاکت کن    راد راشع    حق سقعت ر  شآ 

هق بمرمدم یانی اییقی بااا برمر جلسقحیرقی    تد م اتق هنمز بچّهبه احقب  تی

اسید   لی هنمز جلسرقت برمر     سقعت ر  حمق  شمرم تن سقعت ر  تی

کرار م برق  م رق    شقی شاکت تری کنندم تن ه  را برثرید  برث تیتی
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ی   تمزمد    جقلرآ  کار  که باااسال    حضات تسیح برث تی رابقاة

 بمرم 

یکی ریگا از خق اات همین خقمه، رامینمیی لبنقمی بمر به مق  لبیرآ  

قق شمر، ا که هیچ کس حقضا مبمر بق ا  ه  که خیلی شلخعه بمر بیمای

ایختم ایخت   همه چیز اا ا ی زتین تیبیمای که همه چیز اا ب   تی

امسع م به تن گفت این رقق شمرم تن ممیا هیچ کس حقضا مبمر بق ا  ه 

 برا    چنرد ا ز  کعقب اا راای؟ گفع   بلیم گفت به تن باض برد  تری  

ره م تن ه  کعقب اا به ا  براض رار م ر  سره ا ز بارد    ریگا به حم تی

رید  میقتد کعقب اا پس بدهدم صبا کار  میقتدم برقاخا  ادرع    گفرع     

-بقشد اای تری کعقب تن اا پس بد ، حم ر  سه ا ز  باض کاریم گفت 

  ا م کعقب اا   ار   ا ی حخت پات کار م به جقی این کره کعرقب اا   

ادعرقا   یحرمی  بدهد، پات کارم تن خیلی مقااحت شد  این چاا اینیما

کارم باد بق ریگاای که صربت کار ، گفعند ادعقاش بسیقا مقپسند است   

هق از ا  چّهة بایست   مظ    حاحیبی را کقاش میستم هم ر  شلخعه خیلی

را مقهقاخمای سقخعمقی بااا این بمر که  بعری غرذا    رلخما هسعندم تثالف

خمارمد بیققب اا را جقی تخصم  بگذاامد حرق کسری تنبرما میرمر     

اا  کاری   لی اییرقی ایرن کرقا   هق اا باراارم تق همه این کقا اا تیسینی

ادتم تیگذاشت   خمار   بیققبش اا همقمنق تیکارم غذایش اا تیممی

هق همه از رست ایرن  ه  تدیایت سقخعمقی، ه  تدیایت  شپزخقمه   بچّه

 پسا مقااحت بمرمدم 
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هرقی ایرن   کارمد که سقل گذشعه یق چند هفعه ببلش، بچّره حاایف تی

سقخعمقی حصمی  گادعند اییقی اا ارب کنند   ی  چیزی به ا  یقر بدهندم 

ا ر از حلفرن    مفرا تری  کارم یر قی را  بقه ر   سقخعمقی زمدگی تیایی

زمد که تن بق دالی کس بقه ا ّل بمر به  بقه سم  زمگ تیعممتی که را  

رهد که بیق  بقه سرم    ید  بقه ر     به اییقی خبا تیکقا راا   م   تی

گمید چاا  بقه سم  زمگ زر ؟ ترن کره  بقره    حلفن بق شمق کقا راارم تی

رام م اییقی تیا ر که صرربت  زرم گفت تن ممیر ت ، بقید ایننق زمگ تی

هقی ریگرا  بقره ر  ، حخرت      کندم بچّهکند  لی راِ احقبش اا بف  ممی

راامد   حمی رسعیمیی  بقه همکف که تابمط به خرقم    حیکش اا با تی

گذاامدم چمی  منق کقاتند زی ه  بمر یر  رسیرمیی حمالرت    هق بمر تی

-که حلفن کار  خبا تی شمر به  ی کسیزمقمه بمرم  بعی کقاشقی حمق  تی

-کندم اییقی به احرقبش تری  رهندم  م   از این جمای لبنقمی خداحقدظی تی

پاسرید کره    هق سا زر    تری بیند حخعش میستم ا  به حمق  احققا ر   تی

خندیدمرد یانری چری حخرت ترن اا      حخت تن اا مدیدیدم  همه به ا  تی

هق بق ه  حبرقمی  چّهکندم با ر بق تدیا  بقه صربت تیمدیدی؟ خالصه تی

کارمد یانی چی حخع  میستم کنق باری اش تیکار  بمرمد   هی تسخا 

 بقره   ببین حم جیآ تن میستم خالصه شآ جقیی مداشت که بخمابدم را

-همکف که تدیاهق  کقاکنقی بمرمد تب    صندلی ه  بمر، شآ  منق تی

ه ساکقاشرقی  کنند اگا خقم  هق ا ز بارد بر  هقی ریگا دکا تیخمابدم بچّه

شمرم لبیآ اا صدا با مد   ی  حخت را رسعیمیی ببینند خیلی مقجما تی
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تی کنند که لبیآ بلند شم حم همه جق اا گیرعی؟ گفرت  ا م گفعنرد حرم     

رسعیمیی اا ه  گیعی؟ گفت  ا م گفعنرد حرم رسعیرمیی زمقمره اا هر       

 حمام  با  م گفعنرد اای کره زمری میسرت م    گیعی؟ گفت حم زمقمه که ممی

کند که کمکش کنند هق حققضق تیبیند حخعش  منقستم از بچّهتیا ر   تی

کننردم  لری   به این حاحیآ ا  اا اذیت تری  که حخعش اا به احقبش ببامد  

 ی حا  بق اییقی ه   بقره برمر ،   داق زیقری را ادعقاش مکار  بمرم  تن 

اربقمه برمر   حقلرت  لبکقاامره راشرتم ایرن      سفقمه ادعقاش خیلی بیتعأ

 خق اات رامیگق  بمر حق این که تن راس  حمق  شدم 

هرقی  مگ داای تمار غذایی ممشع م چرمی بره راد   تن حز  اا رابقاة

گاتقیش   ساتقیش عالبمند بمر    به مگ داای تمار غذایی را رتقهرقی  

حز خرمبی اا ح یره   ه  عالبمند شد ، خیلی تیقلاه کار    حمامسع   پقیین

کن    حرمی  اسعقر ااهنمقی  بده م اییقی ه  پسندید   مما  خمبی رار   

را تااس  دقاغ العرصیلی شاکت کار    راجه  درمق لیسرقمس اا  منرق    

 گادع م

 

را زترقی   درآمریکاا.  ناوی تحصیل در دانشگاه ایلی  3-3

پالسعی   گادع م plasticsحرصیل  را رامیگق   یسکقمسین راسی اا بنق  

رامینمیقی تکقمیر    شدم چمیشیمیقیی بمر که از مفت حملید تی ی  تقرة

هقی تخعلرف ظرا ف   ادعند اسعقر ا ش سقخت بسمتگاین راد اا تی

رار   ترن بره ایرن راد خیلری     پالسعیکی   تمار پالسعیکی اا راد تی
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گیا  را ایاای خیلری ترمار   کار  تیقلبی که یقر تیعالبمند شد  دکا تی

-که این ق اا تیقلاه کن م همه رادعفقر  خماهد راشت   ر ست راشع  اس

کار  به این اتیرد کره   خمامد  بق کمقل عالبه  بت صاف تیهقیی که تی

عمام  از این تیقلآ که یقر گادع  اسعفقر  کرن   بگار   بعی به ایاای با تی

 فقبرقف   کقای باای تار  امنق  ره م این راد ه  به همین حاحیآ بمر   اح

سقزی به یر   تدحی ه  بق تاادی اسعقر باای بقزرید کقاخقمنقت پالسعی 

ش ا ریگای را همقی ایقلت  یسکقمسین ادع م اسعقر راد خیلی عالبمند 

-رید که رامینمیی هست که اینقدا عالبه راار   سؤال تیشد  بمرم تی

-تری اسید کار    سؤال هقیی که به ذهن  تیکندم تن همییه تیقلاه تی

پاسید م اییقی خیلی عالبمند بمر   جقلآ این که اتعرقی که راری  چمی 

حمامسع  به سؤاات اییقی سرایع  تن را اتعرقی راری خیلی کند بمر  ممی

جماب بده   لی اییقی ب عاین مما  کالد اا به تن رار   گفت که ترن  

 رام  که حم ماسیدی جماب بدهی  لی اینقدا عالبمنردبمری   تیقلرآ  تی

هرقی   ره  که رار م ترن حمرق  راد  اا بلدی تن به حم ب عاین مما  اا تی

گرادع   ی   Bبمر گادع  دقط ی  راد بمر که مما   Aبقاحاین مما  که 

کالد رارم سراِ راد با رت بمر   جقلآ  بمر که اسعقر خمب راد ممی

کار   ااجرع بره  ازش صرربت    ااجع به تسقبققت بیس بقل صربت تی

هق ااجع به تسرقبققحی کره   بچّه هشد ب بعی که از این ق خسعه تیکار   تی

گفتم خیلری از تیقلرآ راد اا را   هفعه بب  یق شآ بب  بمر تیقلبی تی

شاکت یقر که بمر  رید  بمر  یق شنید  بمر م یکی ر  بقا، مه اینکره از ا   
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 ایاار بگیا  بلکه حذکا رار ، که ایننق تیقلآ بقید اینیمای بقشرند  بعری  

هق حمضیح رار ، اییقی از اینکره  یکی ر  تاحبه ادع  پقی حخعه   باای بچّه

یکی از ا  ایاار بگیار   به ا  حذکا بدهد خمشش میقتردم را حرقلی کره    

شرد بره ترن    ا  بقید خیلی خمب تی اتعرقی خیلی خمب رار  بمر    مما 

 رارم Bب عاین مما  اا مدار   

مق  شمر چمی عالبمند بره اراتره   بب  از اینکه راس  را  یسکقمسین ح

ممی  ریگای حرصی  بمر  بق ر  رامیگق  حمقد گادع م یکی رامیگق  ایلی

رامیگق  کلمبیق را ش ا میمیماک بمرم ها ر ی  م ق به تن پرذیاش رارمرد   

تنع ق خمامد  بمر  که رامیگق  ایلی مرمی را زتینره گاترقیش  سراتقیش     

است   تن کره عالبمنرد بره ایرن      ای راشعه هق حرقیققت گسعار سقخعمقی

 اشعه بمر  حصمی  گادع  به رامیگق  ایلی ممی با  م 

ممی باای حرصی  را سیح رکعای ادرع م  ا ّل سپعقتبا به رامیگق  ایلی

خماسع  ه  کقا یقر بگیا    هر  را تردی   ی  حقبسعقی  بت راشع    تی

راا برمر   011راشعه بقش م البعه کم  هزینه یق بماد حرصیلی تن تقهی 

-  ر لت ه )اراا  ساپاسعی را  اشنگعن( ش ایه رامیگق  اا تسعقیمق تی

ا  اا پاراختم به این حاحیآ تن که را رامیگق   یسکقمسین برمر  شر ایه  

مر  هزینره   ک راا 011کارمد   به تن هر  ترقهی   تسعقیمق پاراخت تی

اکاایره  را 21رارمد که باای تن کقدی بمرم دکا کن  که تقهی زمدگی تی

شد   راا خاج خمار   خمااک   این ق تی 11-11رار    تقهی خقمه تی

تقمدم بب  از ادرعن بره   امداز تیراا باای خمر  باای لبقد   پس 41-31
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 اکری ادرع    کقا کن م به ش ا تی  تمبعیرامیگق  ایلی ممی حصمی  گادع  

رایقچره  که ی  ش ا بزاگ صناعی کنقا رایقچه تیییگقی بمر، را غراب  

کیلمتعا دقصله راشتم را این شر ا   011تیییگقی بق ش ا شیکقگم، حد ر 

به خیلی جقهق ادع   لی کقای پیدا مکار ، سپس به  شیکقگم ادع م جقیی 

اازای   تنقسرآ برمرم را شریکقگم     که باای ابرقتع  گادعره برمر  مسربعقف    

) ی زترقمی هر  کره برق      YMCAسقخعمقمی بمر تث  ی  هع  بره مرق    

 تدی    چند شآ  رمل  نمهق از تدیسمی باای بقزرید به شیکقگم تیرامی

کاری (م باد ا زمقته ش ا اا پیدا کرار   کیید، شآ اا  منق ابقتت تیتی

خماهند یق جقئیکه تن بعمام  باای  م ق کرقا کرن م   حق ببین  کنق ت ندد تی

ی هرق کار  رید  که همه ردقحا کقایقبی را سرقخعمقی هق اا پیدا تی راد

-بلند   بزاگ شیکقگم هسعندم ریگا ا زمقته اا کنقا گذاشع    اجمع تی

رید  ردعا کار  به ااهنمقی تؤسسقت که را  ا ری سقخعمقم ق بمرمدم تی

 کار م ادع     منق اا پیدا تی بقه دالی استم تی کقایقبی تثالف

جقلآ این که یکی از این جقهقیی که ادع  خقممی بمرم تن خرمر  اا  

خماه  دی کار    گفع  تن دمق لیسقمس ت ندسی تکقمی  راا    تیتاا

کنی  گفع  خیلی تارذات  هق کقا پیدا تیکقا کن م گفت تق دقط باای خقم 

رامسع م گفت ا ی را ه  ممشعی م  لی ترن ربرت مکرار     خماه  ممیتی

بمر م همین بدا رید  که ردعا کقایقبی هست راخ  شرد م گفرت بگرذاا    

 اکی ی  ر سرعی  ات خیلی جقلآ استم تن را ش ا تی قبقهببین  شمق س

- اکی   را کقاخقمهراا  ببین  میقز راار یق مهم حلفن کار به همقی ش ا تی 
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یر  رسرعمزری اا    هق تاممافی تن کقا پیدا کارم اینباا منق بمر که ای 

 اکری را  راا بدهند تن ادع  تیر   211گیامد   بااا بمر به تن تقهی تی

 Control Company ofای به مق  شراکت کنعال  تایکرق  کقاخقمه ی 

America  احرقبی گرادع ، اتکقمرقت     ابقتت خمرتیغمل کقا شد م باای

ادع  ساکقا   شنبه   کار م ها ا ز تیپخت ه  راشع    غذا راست تی

 اکری شراجی   کار  م دقط ا زهقیی که ش ا تی هق ه  تیقلاه تییکینبه

ادع م چمی  منق خن  برمرم ر   ا از شدت گاتق سینمق تیشد باای دااتی

 رید  که خن  بیم م سه سقععی دیل  تی

ممی که تن اا باای رکعای پذیادعه بمر به تن گفعه برمر  رامیگق  ایلی

گیای  که اگرا  که تق از همه رامینمیقی خقاجی اتعرقی زبقی امگلیسی تی

ی امگلیسری ثبرت مرق     زبقمیقی خمب مبقشد از  است که را را د زبرق 

کنندم تن گفعه بمر  که تن دمق لیسقمس  اا از رامیگق   یسکقمسین گادع  

گفعنرد خرمب اگرا بلردی را      ا م تی   منق حز  اا به زبقی امگلیسی ممشعه

شمی، چاا مگاامیم رید  که مه خیلری جردی هسرعندم    اتعرقی تق ببمل تی

یسکقمسین راشرع  اا  حصمی  گادع  همقی کعقب امگلیسی که را رامیگق   

-ر بقا  تیقلاه کن  حق زبقی اا خمب یقر بگیا م حق تدحی که ترن را تیر   

ار  گااترا  کر هق کره  برت تری    اکی بمر  را ا زهقی  خا هفعه   شآ

خمامد    خیلی بق ربت حمامسع  گااترا زبرقی اا خرمب یرقر     امگلیسی تی

مر م البعه را راا حقمق گادعه ب 211 تقهیبگیا   بعی کقا  حمق  شد تن 

این تدت ر لت ایاای ه  کم  هزینه تن اا به برقمکی کره حسرقب برقز     
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کن  پمل ترن اا بیرع    قا تیکپاراخت    بعی گفع  که تن کار  بمر  تی

رامسعند حرق  تردی بره     راا به تن پاراخعند چمی تی 011مکارمد   تقهی 

 ممی هزینه راا م رامیگق  ایلی

پین ادرع م  شیکقگم   از شیکقگم به ش ا ش  اکی به بق احمبمد از تی 

ادت پین تیرا شیکقگم تدحی باای سماا شدی به احمبمسی که به ش ا ش 

داصت راشع م چمدام  اا رست تسئملی کره هسرت سرپار    از  برع      

اسعفقر  کار م رید  که داصت خیلی خمبی است که از ایرن  بعری کره    

بق تصریفی چمراای    د کن م ببالفراا  با   از تمز  عل    حکنملمژی بقزری

به این تمز  ادعه بمر م را رداقت تعادری که به شیکقگم ادع  به بسرمعی  

 کار مادع    به ربت بقزرید تیاز این تمز  تی

ادع م را  منق هع  گادع م  بعری  پین ش سماا احمبمد شد    به ش ا 

یر    که به این ش ا اسید  هما بسیقا گرا    شراجی   مقتنقسرآ برمرم    

ر ست   همکالد بدیمی را رامیکد  دنی به مرق   برقی حسرن تاشرد     

-راشع م اییقی را رامیکد  دنی بق تن همکالد بمر  لی اشعه براق تری  

خمامدم حق سقل سم  اشعه الکعا تکقمی  بق ه  بمری م سقل چ قا  اییرقی  

اشعه باق اا امعخقب کارم  ضع تقلی اییرقی خرمب برمر   براای اراتره      

مرمی  به رامیگق  ایلی یباای رکعا تایکق  تد  بمرم ا  تسعقیمقفحرصی  به  

رارم  تد   کقاشنقسی ااشد اا گذاامد  بمر   باد باای رکعای اراتره تری  

اسر م  تی ع    از بب  ه  خبا رار  بمر  کیشنقختن اییقی اا از بب  تی

اییقی به تن کم  کار   ی  جقیی را ی  هع  پیدا کار  بمرم تن رمبقل 
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گیع    جقی تنقسآ پیدا مکار  حرق اینکره بره ترن گفرت ایننرق       جق تی

YMCA   هست    بقیی هست که به رامینمیقی خقاجی عالبمند اسرت

کندم اس  اییرقی  برقی جرقی      باای پیدا کاری تسکن به  مقی کم  تی

بمرم ی  تار چ     چند سقله   خیلی خمش باخرمار   خرمش    پاایس

-گار  از تن پاسید سریگقا تری  تن رمبقل جق تیبیقی   ت ابقی بمرم گفع  

خمای؟ گفع  مهم گفت پرس ترن یر     کیی؟ گفع  مه مگفت تیا ب تی

کُار کره شرمهاش    جقیی باایت سااغ راا م خقم  تسنی هست به مق  سی

-امدم احقق راار   سپار  است که دقط تیهقیش همه ادعهدمت شد    بچّه

د   گفعه است که حعمق سیگقای خماهد به رامینمیقی خقاجی اجقا  بده

مبقشند   تیا ب ه  مخمامردم چرمی خیلری تعردین هسرت   بره ایرن        

 013تمضمعقت حمجه راارم  راد اا به تن رار   ادع  پیدا کار م شمقا  

خیقبقی لینکلن جنمبی بمرم خقممی را اا بقز کارم خمر  اا تاادی کار    

قق اا به ترن میرقی رارم   گفع  تاا  بقی جقی پاایس تاادی کار  استم اح

رارم گفع  بقشردم گفرت   راا اجقا  تی 21احقق حمیز   خمبی بمر   تقهی 

بارد از ظ را اترا ز     3 لی ی  مفا  تد  رید    گفعه است که حق سقعت 

حمام  ا ، ممیخماهد یق مهم حقا چمی تن به  ی بمل رار خبا تیدهد که تی

ن ببین  ا  چه تری گمیردم ترن    ره  م صباکبه حم بمل بده  که اجقا  تی

باد از ظ ا ادع  گفت مه میقتد  جماب بدهدم پس صرربعی کره    3سقعت 

ره م تن چمدام  اا باراشع    شمر   به حم اجقا  تیبق  ی کار  تلغی تی

حق احقق خرماب   4به این احقق که خیلی حمیز   خمب بمر ادع  م این خقم  
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ار  بمر   ی  احرقق اا بره ترن     بقه بقا راشتم یکی اا خمرش اخعیقا ک

هرقی   اجقا  رار  بمر که احقق بزاگی بمرم گفت ی  احقق اا براای ت مرقی  

 تدمد   یکی ر  مگه راشع م  منق ی  کلیسق بمر   کسقمی که به کلیسق تی

 یند   را این احرقق  هق تیتقمدمد اا ت مقی تیکارم گفت که ت مقیشآ تی

ی کمچر  هر  راشرت، گفرت اگرا      ت مقی تن هسعندم ا  ی  احقق خیلر 

خماهد ایننق زمدگی کنرد بره ا  اجرقا     شنقسی   تیرامینمی ایاامی تی

هقی رامیکد  دنی ترق  ره م را همین تمبع یقر   تد یکی از ه  کالسیتی

ی که ت ندد شد  بمر از یر  برماد حرصریلی    تبه مق   بقی اضق عمم

 1رامیرگق  تییریکقی   تخصمصی اسعفقر  کار    به  تایکق  تد  بمر  را 

تق  زبقی خمامد  بمر   حقا باای دمق لیسقمس ت ندسی اا    سقخعمقی به 

گیرت  ممی  تد  بمرم بق اییقی صربت کار  که رمبقل جق تیرامیگق  ایلی

راا  31گفع  که چنین جقیی هستم  تد   پسندیدم کاایه احرقق کرمچکعا  

شردی  کره شرمهاش    کُار جاهقی خقم  سیی تسعأتبمرم تن    بقی عمم

هرقیش  ایلی ممی بمر    چند سقل پیش دمت شد  بمرم بچّهاسعقر رامیگق 

خماسرت  کار   تری ه  بزاگ شد    ادعه بمرمدم خمرش حن ق زمدگی تی

اش اا به رامینمیقی خقاجی که سقکت بقشرند   سریگقا مکیرند      خقمه

 تیا ب مخمامد اجقا  بدهدم 

کار    به رامیگق  ادع م باای ثبت مق  ا  اا را  منق شا ع  تن زمدگی

ژاپنی   به مق   بقی پا دسرما کرقمز  برمر تااجاره      به اسعقری که اصقلعقف

هق اا بااسری کرار م   کار م باای تن چند حق راد امعخقب کارم تن راد
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بقیرد ر   رکعای ایلی ممی رامینمیقی گفعه بمرمد که را رامیگق  البعه ببالف

قیت بگذاامند، ر  زبقی از سه زبقی داامسه،  لمقمی   زبقی خقاجه اا بق تمدّ

رامست ببرمل  ا سیم زبقی دقاسی اا که بلد بمر م اگا کسی اسپقمیقیی تی

هرق اا را حرد دقرط     ر  حق از این سه زبقی یمبمرم بقید ها رامینمی رکعا

خمامدی   مه صربت کاری بلد بقشدم تن سه راد امعخقب کار  برمر     

ی از این سه زبقی  بت راا م دکا کن  زبقی داامسه برمر   رید  که باای یک

که خماست کقات تراا    بقی کقمز خماسع   لمقمی ه  ثبت مق  کن    تی

کرن  راد  هق اا مگق  کار گفت تن دکا تییید کند  بعی راداتضق   حأ

چینی بگیایم گفع  تگا چینی ه  ببمل است؟ خندیرد   گفرت مره ایرن     

ی اسعقرهقییقی همه چینی هسعند   تن گفرع   ا کارهقیی که امعخقب راد

رامسع م گفت را ها حقل  لمقمی   داامسه ها ر ی  م ق سخت اسرتم  ممی

یکی از  م ق اا بگیا که ببمل کار م سه حق راد گرادع  هرا سره برق      داالف

 رارمدم تایکقیی شد  بمرمد   راد تی اسعقرهقی چینی بمر که البعه 

عقرهق که بادهق اسرعقر ااهنمرقی  برمر صرربت     تن  منق بق یکی از اس

کار م از حا  باد اییقی اسعقر ااهنمقی تن شد   ی  بماد حرصیلی بره  

هقی  شرا ع شرد، برق سره     تن پیین قر کار که از  ی اسعفقر  کار م راد

  برق یر   له راشرع  تخصمصرقف  ئااص ، جلسقت ا ّل خیلی تساسعقر چینی

سعقر کقمز  د مید م سااغ احادش اا ممی اسعقر که اس  ا  چقا  بمرم اصالف

خماه  راد د م    تیاز کالد این اسعقر چیزی ممی ادع  که تن اصالف

اا حذف کن م گفت ر  هفعه صبا کن اگا باد از ر  هفعه خماسرعی راد  
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این اسرعقر کره    ةکن م باد از ر  هفعه بق ل ناا حذف کنی تن حذدش تی

ا حذف کن  چمی خیلی خمب راد خماسع  راس  ا شنق شد  ریگا ممی

 رار   اسعقر عالبمندی بمر   ب عاین اسعقر تن را  تایکق شدم تی

را  ی حا  راس قی  ی اسعقر اا هماا  بق ر  اسعقر ریگا که یکی اسعقر 

رار ااهنمقی  بمر   ریگای پا دسما چم بمر که تکقمی  سیقات راد تی

 م هدد  این بمر که زبرقی  کارگذاامد    را کالد داامسه ه  شاکت تی

ای اا داامسه اا را  ی حد یقر بگیا  که اتعرقی تابم ه به مق  اتعرقی حاده

هقی رامیکد  یرق  گادع  از تنزل  حق کالدهق اا بق عالبه تیبگذاام م راد

ادع  کالس قی  تی بخش ت ندسی تکقمی  اا  زیقری مبمر   به ااحعی ساِ

خرمار م  سقخعمقمی که تعالق به رامینمیقی بمر تیشق  ه  را    مقهقا  

خمار   لری اتکرقی پخرت   پرز راخقمره خرقم        صبرقمه اا را خقمه تی

 کُار مبمرم  سی

کُار بمر م باای  سرخت  ی  سقل حرصیلی اا را خقمه خقم  سی حقایبقف

شد  بمر که همییه برا   رامیرگق     منرق غرذا بخرما ، غرذاهق همره        

هقی حا  ر تر  اا هر    ریگا خسعه شد  بمر م رادیکنماخت شد  بمر   

گادع    عالبمند بمر  که را سقعقحی که بین ر  کالس   برت  زار برمر،   

هقیی که عالبمند بمر  به عنمای تسعمع  زار شاکت کن م گیع  را کالد

 برت   00حرق 01 بمرم 01حق 9کالد تن  هق اا پیدا کار  تثالف بامقته کالد

شرمرم  د  که ی  کالد ایقضی پییرادعه ااائره تری    زار راشع م گیع  ری

ا همرین کرالد ایقضری کره براای      چیزی که باای  جقلآ بمر اینکره ر 
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شد، جلسه ر   کالد بمر کره ترن ادرع  از    یقی رکعای ااائه تیرامینم

کند کالسش بنیین م رید  راار حخعه اا پقک تی اسعقر اجقز  بگیا  که ساِ

که این راد شمقا  دالی اسرت؟ گفرت    را بمر پاسید  از خقممی که ر ِ

رام م گفع  اس  راد این است؟ گفت ممیدام م رامینمی ریگرا کره   ممی

یقرراشت کار  بمر گفت این راد شمقا  دالی اسرت!   ترن ریرد   ی    

خماسع  میستم ادع  به ردعا بخش ایقضی   گفرع  کره   راسی که تن تی

عرمض شرد م    خماه  را دالی راد شاکت کن  کالسش تث  اینکره تی

ای م جقلآ ایننق بمر کره ر  حرق رامیرنمی     کار  گفعند کالسش ااعمض

رامسعند رکعای که راد ایقضی گادعه بمرمد را جلسه ر   حا  هنمز ممی

 این باای تن خیلی عنیآ بمرم  ،شمقا  راد   عنمامش چیست

بمر اا به تا ا  اهقیی که تمار میقز رکعاهقی ایقضی   راد تن راد

اتعرقی  م دکا کن  را سقل ا ّل باای زبقی داامسه ثبت مق  کار   گذاامد 

رار    سقل بادش باای زبقی  لمقمی ثبت مق  کار م همه رامینمیقی رکعاا 

-هق  لمرقمی   داامسره تری   بقیست ر  زبقی خقاجی بخمامندم بییعا بچّهتی

گادعند   ا سی کمعا بمرم  راد  لمقمی تثر  راد داامسره را چنردین    

 شدم   ااائه تیگا 

رار  لری  اد خیلری خرمب راد تری   ی  اسعقر  لمقمی به مق  سقی

کییدم باای تن عنیآ بمر کالد ه  سیگقا تی خیلی سخعگیا بمر   ساِ

کرالد   ای راشعی  که سراِ که تق را ح اای اسعقری اا به مق  ت ندد گننه

ی کیریدم  لر  کالد سریگقاتی  کیید   این جق ه  اسعقری ساِسیگقا تی
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گادت حصمی  گرادع  کره را   رار   خیلی سخت تیچمی خمب راد تی

کالد اییقی بقش م سقعت   کالسش اا پیدا کرار    را کرالد اییرقی    

رار   راد اا خمب یقر گرادع م چرمی   ثبت مق  کار م حکلیف زیقری تی

 ترد  کالد پیش تی مه صربت کاریم ساِ ،اتعرقی دقط باای خمامدی بمر

هدف دقط باای خمامردی برمر مره صرربت کراریم      که صربت کند  لی 

اتعرقی این  ما بمر که ی  تعن اا اسعقر  لمقمی یرق داامسره رامیرکد  از    

-کار   به رامینمیقی باای حاجمه به امگلیسی تری همقی زبقی امعخقب تی

کرار   اگرا   رارمدم اسعقر حاجمه امگلیسی اا بق تعن زبقی اصلی تققیسه تی

گفعند که راد اا ببرمل شرد  اسرت م ایرن     ر تیاش بقب  ببمل بمحاجمه

کییدم به ایرن حاحیرآ ترق بقیسرعی     اتعرقی حد ر  سه سقعت ه   مل تی

بخمامی    بف می    حاجمه کنی  به زبقی امگلیسی   را سه سقعت حرمی  

بدهی م تن حا  ا ّل زبقی  لمقمی اا گادع   لی باای اتعرقی  ترقر  مبرمر م   

ر    ی ه  شاکت کن ، بقز ه  بق همقی  بقیی حصمی  گادع  که را راد 

شدم تن ای ر بقا را سقل باگزاا تیکه حا  بب  گادعه بمر م اتعرقی حاده

این رداه ا ای  حا  اتعرقی رار    ببمل شد  زبقی داامسه اا گذاامد  بمر  

   لمقمی ه  به همین حاحیآ   ریگا تیک  زبقی تن با  اف شرد  برمرم   

بق ی  رامینمی تصای  شنق شرد  کره اییرقی زترقی      جقلآ این بمر که

شقی بق شما ی خمب برمر  جمقل عبدالنقصا ائیس جم ما تصا که اابیه

باای اراته حرصی  به ا سیه ادعه بمرم را  ی زتقی حادار زیقری رامیرنم  

اا باای اراته حرصی  به ا سیه داسعقر  بمرمدم این رامیرنم کره اسرمش    
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بمر، یکی ر  سقلی  منق ادعه برمر   دقرط    احمد مما   رامینمی رکعای

اابیه تصا   ا سیه  زبقی ا سی خمامد  بمر که زبقمش خمب شمرم احفقبقف

ب   خمار   این رامینم اا به کیماش باگارامدمد   باای اراته حرصی  

به  تایکق داسعقرمدم اییقی  بعی د مید همره رامیرنمیقی بقیرد ر  زبرقی     

از  م قست، بالدقصه اتعرقی ا سری رار     خقاجه بگذاامند   ا سی یکی

راد    ر بمر که کسی که ر  سقل را ا سیه احفقبق ار شدم باایمقی حانآ

زمردگی کرار  را اتعررقی ار شرمرم  لری ا  بخرق ا ضراف        خمامد    

اش را اتعرقی ار شد  بمر چمی معمامسعه بمر  ی ترعن ا سری اا   امگلیسی

 خمب به زبقی امگلیسی حاجمه کندم 

مرمی اراتره رار م  برقی    هقی  را رامیگق  ایلیها حقل تن به راد را

پا دسما سم اسعقر ااهنمقی حز تن بمر   به ترن یر  برماد حرصریلی     

-راا تری  3111حرقیققحی رار که از  ی تر  تن را ابعدای کرقا سرقلی   

کار  ها سقلی ر  راصرد  ی که تن بق اییقی کقا تیئهقگادع م باد را سقل

م تن را تد خمبی راشع ، بماد ر لت ایاای ه  بمر، تنع رق  شداضقده تی

سقل بمر   دمق لیسقمس   رکعاای تن بیش از  4بماد ر لت ایاای باای 

چ قا سقل  مل کییدم به این حاحیآ بق اسعفقر  از این برماد حرقیقرقحی   

 حمامسع   منق زمدگی کن مبمر که تی

 

. وینیاجتماعی در دانشگاه ایل-فعالیتهای مذهبی  4-3

ممی رامینمیقی تسلمقی هندی، پقکسعقمی   ایاامی   غیا  را رامیگق  ایلی
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تیغمل به حرصی  بمرمدم بق ی  رامینمی پقکسرعقمی بنرق  عبرداهلل  شرنق     

شد م بق اییقی که  ر  تعدینی بمر صربت کار م گفع  چراا ایننرق ممرقز    

شمر؟ گفت خمب کسی میستم گفع  خمب بیق تن   حم جماه باگزاا ممی

اش ادعی    تن به اییقی ابعدا خمامی م جماه که شد به خقمهممقز جماه تی

هقی ریگا ه  هسعند که عالبمندمدم مظا  این بمر کار    گفع  خمب بچّه

اش اا راشع  باای حیرکی   که تقمند رامیگق   یسکقمسین که از بب  حنابه

اا راشع ، لذا   م ق قی رامیگق  ابدا  کن م اسقسنقتةی رامینمیامنمن اسالت

هرقی رامیرنمیی برمر    هقی رامینمیی   امنمنبق ردعای که باای داقلیت

سس که ؤحمقد گادع م  م ق گفعند که بقید اسقسنقته راشعه بقشید   هیئت ت

-اسقسنقته اا حصمیآ کار  بقشدم تن اسقسنقته اا تعنقسآ بق رامیگق  ایلی

ای از رامیرنمیقی تسرلمقی کیرماهقی    می بقزممیسی کرار    از عرد   م

تخعلف رعمت کار    برث کاری    اسقسنقته اا حصمیآ کاری م هیئت 

ائیسه اا امعخقب کارمد   تاا بانمای ائیس امنمن امعخقب کارمد   یر   

راام هیئت ائیسه  بق اسقسنقته پنج مفرا  مفا بانمای تنیی   ی  مفا خزامه

تقی اا را رامیگق  به ثبت اسرقمد     ه امعخقب شدمد   تن امنمنبمرمد ک

هرقیی اا  حمامسعی  اسمق احققباد از  ی تق بانمای ی  امنمن ثبت شد ، تی

هقی خمرتقی ازا  کنی م تن ادرع    یر  احرقق    را رامیگق  باای داقلیت

 جماه اا  منق بزاگی اا باای ممقز جماه ازا  کار    به این حاحیآ ممقز

 کاری م باگزاا تی

-جقلآ است که ها هفعه حادار ادااری که را ممقز جماه شاکت تری 
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شدمد که ایننق ممرقز جماره باگرزاا    شد چمی خباراا تیکارمد بییعا تی

شمرم رامینمیقی ایاامی زیقر مبمرمد  لی رامینمیقی تسرلمقی هنردی،   تی

یکری از  عاب   بخصم  پقکسعقمی خیلی زیقر بمرمدم خق ا  هست که 

کار  بقیی بنق   بقی علی عمدی بمر کره  رامینمیقی ایاامی که شاکت تی

کارم بادهق  بقی تاشرد  ممی به احفقق خقممش حرصی  تیرا رامیگق  ایلی

 تدم البعه اییقی تاعقد بمر که تق شیاه هسعی    ممقز ه  به ممقز جماه تی

تقی این است هدفگفع  بقاخا  هق لیفی مداارم  لی تن تیجماه بق سنی

 بقی عمدی صردای خرمبی    که ر ا ه  جمع شمی    تق تسلمقمی م احفقبقف

گفتم البعه اکثا تسلمقم ق سنی بمرمد   تق دقط چند مفرا  راشت   اذای تی

شیاه بمری م از ا  خماهش کار  بمر  که مرق  تبرقاک حضرات علری اا     

هق اا بق سرب   بهمیق ارم البعه  ی اتق  جمقعت ه  که سنی بمر، ممقز   خی

ایسرعقرمد   ترق هر   برق سرب       خمامدم  م ق رست بسعه تیخمرشقی تی

خمامدی م  بق تاممل را حمق  تدحی که ترن  خمرتقی بق رست بقز ممقز تی

رامیگق  ممقز جماه باگرزاا  را  ی  ی  از باد  ممی بمر  را رامیگق  ایلی

 شدم تی

هرقی  بقیرد داقلیرت  جماه کرقدی میسرت      بادهق ریدی  که دقط ممقز

بییعای راشعه بقشی م را هیئت تدیا  صرربت کراری م یکری از اعضرقی     

هیئت تدیا  که خیلی  ر  جقلآ   داقلی بمر بنق   بقی گلزااحیردا کره   

ااص    شیاه بمر خیلی  ر  د مید ، تعین   خمش دکای برمرم  پقکسعقمی

ااص  بمر که اییقی ه   بقیی دار ریگای بنق   بقی احمد سکا که لبنقمی
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ای یر   هقی زیقری کاری    گفعی  بیقیی  هفعره تعدین   خمبی بمرم برث

شآ ه  جلسقحی راشعه بقشی  بنق  جلسقت برث یرق بانرمای سرمینقا را    

اسال م تمادقت کارمد   میسعی    بااا گذاشعی  که چه کسی رابقا  چره  

ری     برق بامقتره   ست کاخماهد صربت کندم حقمیمی راتمضمعی تی

شآ اا براای ایرن کرقا امعخرقب      2حق  1ا زهقی شنبه سقعت  حقمی  تثالف

خمارمد شق  تی 1:21حق 1کاری م تار  را  منق خیلی ز ر، حد ر سقعت 

کارمردم براای یر  حرا      هقی تخعلف شاکت تری   باد از  ی را داقلیت

 م رق  هقیمقی اا تیرخص کرار    برق    هفعه( تق سخناای 03-04حرصیلی )

حمقد گادعه بمری م  م ق ه  ببمل کار  بمرمد که دالی کس را درالی ا ز  

بخصم  رابقا  ی  تمضمع صربت کندم تن را رامیرگق  همرقی احرقق    

باد از  2حق  1باگزاای ممقز جماه اا باای ی  حا  حرصیلی باای سقعت 

ظ ا ا زهقی شنبه باای جلسقت ازا  کار م ایرن احرقق اا را ا زهرقی    

)بادازظ ا ( باای ممقز جماه ازا  کرار    3حق  03:21اای سقعت جماه ب

 بمر م 

هرق اا  را سقخعمقی رامینمیقی یق یممیمی، بامقته ا زامه داقلیت امنمن

زرمدم تثالف اعال  شد  بمر که امنمرن اسرالتی    را ی  حقبلمی اعالمقت تی

 رامینمیقی اتا ز را احقق دالی جلسه راارم تبقحث  این جلسرقت خیلری  

تقی این است که داصعی بقشد را ایرن برقا    گفعی  هدف تی جقلآ بمرمدم

کرار    برث کنی م ی  مفا که همقی سخناای بمر را این بقا  تیقلاه تری 

کرار کره  برقی درالی     پس از شا ع، ائیس امنمن سخناای اا تاادی تی
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خماهد رابقا  دالی تمضمع صربت کندم رامینمی رکعای دالی اشعه تی

کار که تق صقحآ مظا میسعی  دقط هرددمقی بررث    ه اعال  تیائیس جلس

ربیقره   21حق  33را این بقا  هستم از سخناامقی خماسعه بمری  را حد ر 

بره بررث را برقا      2(   حق سقعت 1:23یق  1:21کنند )حق سقعت  صربت 

کره   2سرقعت   راریر م سراِ  پاراخعی    بییعا از  ی اراته ممیتمضمع تی

ادعی    ر ا ه  جمع شد، به بسمت غذاخمای رامیگق  تیبامقته حمق  تی

-خماری    ها کسی ه  پمل خمرش اا تری شدی    ب م    چقی تیتی

رارم باای تق ی  گارهمقیی جقلآ بمرم رامینمیقی تسلمقی   رامیرنمیقی  

 کارمدم  تایکقیی غیا تسلمقی ه  شاکت تی

بیاسرعقم قی   بعی ائریس امنمرن برمر  ایرن بامقتره حرا  اا براای ر       

داسعقری  که اگا رامرش  ترمزی عالبمنرد     هقی ا اادمقی ه  تیش اسعقی

 ترمزی را درالی   چند بقا شد کره رامرش   هست بعمامد شاکت کندم احفقبقف

کیلمتعای  منق بق تقراش  ترد      31-41ربیاسعقی را ش اسعقی ریگا را 

ننق تیلآ یقر ا  ایگفت تن بقید ی  تققله را این بقا  ح یه کن     تد تی

کار که بقید ی  تققله ح یه راشت   خیلی ربت تیبگیا م یقرراشت با تی

 تدمرد    کندم رامینمیقی  تایکقیی ه  به این تمضمع عالبمند شدمدم تی

 گفت تن اگا تثالف ید خقممی که تیکارمدم یقر  تیهق شاکت تیرا برث

برمر م چرمی پقاسرقل     ی حعمق تسلمقیقاسقل بق اسال   شنق شد  بمر  اآلپ

حمام  رین  اا عمض کن    ن شد (   ریگا ممیرین  اا عمض کار )تماتَ

کی  که بین ر سعقی   خقممار  که بگمیند این ها سقل رینش خنقلت تی
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گفرت خیلری تنیقری   جقلرآ     کندم خیلی ااضی بمر   تری ااعمض تی

 هستم 

قی جماه   جلسقت برث ا زهر  خق ا  هست را همین جلسقت ممقز

ت صرربت  یق برث تیقلآ اسالتی بمر بین اعضقی هیئر  شنبه که سمینقا

سیس امنمن اسرالتی رامیرنمیقی  تایکرق      پیش  تد که تق چاا باای حأ

کنی م گفع  تق دقط ی  امنمن کمچ  را ایرن رامیرگق    کقمقرا ابدا  ممی

هسعی م گفعند بقید از ی  جقی کمچ  شا ع کنی م یقر  است کره چنرد   

یر   بمر کره   0912د هفعه باد از  ی صربت، ا ز سم  ژاممیه ا ز یق چن

ممی بمرم رامینمیقی خقاجی از حمرق   تایکرق   گارهمقیی را رامیگق  ایلی

خق ا  میست  تد  بمرمدم ترن    برقی   بخصم  که ربیققف باای تنظمای 

سکا ریدی  که تمبایت خیلی خمبی است که  منق با ی    حقایخ جلسره  

اسالتی رامینمیقی  تایکرق  کقمرقرا اا کره هفرع         سیس امنمنأباای ح

هیع   پای )شنبه   یکینبه( امعخقب کار  بمری ، اعرال  کنری م حصرمی     

گادعی  را این حقایخ جلسه تامملی خمرتقی اا مگذاای  حق بعمامی  امنمن 

مقرا اا حیکی  بدهی م تن را گارهمقیی که قاسالتی رامینمیقی  تایکق   ک

 -ی خقاجی را سقلن خیلی بزاگی که را حد ر شقید سه باای رامینمیق

چ قا هزاا مفا بمرمد شاکت کار    بق ائیس جلسه صربت کار م گفرع   

که تیخماه  ی  ا العیه به ا الع رامینمیقی تسلمقمی که ایننرق هسرعند   

هرق از  باسقم م ا ّل پاسید  رامینمی تسلمقی ه  هستم گفت بلی خیلری 

امد   باای امعخقب ادراار حباریض رینری    ار کیماهقی اسالتی شاکت ک
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مداشعی م ی  زتقی به خصمصی به تق رارم تن گفع  ترق امنمرن اسرالتی    

سریس امنمرن اسرالتی    ممی هسرعی    براای حأ  رامینمیقی رامیگق  ایلی

 پای  از رامینمیقی تسلمقمی کره   2   1رامینمیقی  تایکق   کقمقرا ا ز 

ف بیق امدم تق این اا  گ ی کراری     کنی  حیایعالبمند هسعند رعمت تی

خقمره  ی  حا بقشد را پسرت تقی ااحت راد راری    باای اینکه تکقحبقت

ش ا مزری  رامیگق  صند ق پسعی گادعه   اعال  کار  بمری  کره  راد  

تق ه  این صند ق پسعی است که اگا کسی خماست بق تق تکقحبه کنرد    

 تکقحبه کارمدم 

سیس امنمن اسالتی رامینمیقی  تایکق   أاای حاپای  ب 2   1را ا ز 

حأسریس  سیس امنمن ابدا  کراری م  مقرا جلسه باگزاا شد   تق باای حأکق

رامیرنمیقی  م اکثا بمر0912ا ز هفع   هیع  تق  اپای  سقل  امنمن همقی

خق ا  هسرت کره از رامیرگق      ممی شاکت کارمدمتسلمقی رامیگق  ایلی

  بقی حسن تاشد،  برقی دایرد ی هقشرمی     مدی، عممی تن،  بقی ایلی

البعره   م لی از رامیگقه قی ریگا تد  بمرمد بمرمدم مفا ریگا شقید یکی ر 

هرقی ریگرا میقترد  بمرمرد  لری از      رامینمیقی ایاامی تسلمقی از رامیگق 

 ر یرق   هفتحد ر  قفجمام رامینمیقی  تد  بمرمداسالتی کیماهقی ریگا 

حق  33تاز حد ر  بقیه حق قه قی ریگا راشعی ممفا رامینمی ت مقی از رامیگ

قی رامیرنمی  بمرمردم مرمی   یلری مفا رامینمیقی تسلمقی همقی رامیگق  ا 21

-ترن پریش  ه را این جلسم  غیا ممم حاک عاب، هندی، تسلمقی پقکسعقمی،

 به برث گذاشرع م  اا ممیساین پیش ح یه کار  بمر   اا ممیس اسقسنقته 
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ین حاحیرآ  دبر  یقدعه بمرم أتدیا  به هفت مفا ااحق ئتممیس هیرا این پیش

   حصمیآ شرد همقما ز اسقسنقته امنمن  صربت  غیا  ممم باد از برث  

 ئیسبه عنمای ا (لیف کارمد)  تن ااهبقز قفت تدیا  امعخقب شد  احفقبئهی

تی امنمرن اسرال   ئیسحقا اکه حاحیآ تن  به این امنمن امعخقب کارمدم

امنمرن اسرالتی رامیرنمیقی     ئریس ا بمر ،ممی یلیرامینمیقی رامیگق  ا

دحی کره ایقسرع  را امنمرن اسرالتی     تباد از  مقرا    تایکق ه  شد مقک

م حمامسع  ر  سمت راشعه بقشر  شد ریگا ممیحمق  تیرامیگق  رامینمیقی 

امنمرن   ئریس از ر  سره ر ا  کره ا   ادب ،ریگا اسعافق کار  از  ی سمتِ

تمبع رامیرنمی رکعرای ت ندسری براق      بقی حسن تاشد که  ی م بمر 

داری بسریقا  ا   امنمن امعخقب شدم ئیسممی بمر به عنمای ایرامیگق  ایل

-ترق داقلیرت   ای اا را امنمن راشتمهقی خیلی گسعار بامقته   داقل بمر

-تری  شمقرا اا پیقتایکق  ک هقی هقی امنمن اسالتی رامینمیقی رامیگق 

عالبمنرد        ر  بسریقا داّرقل     بمرربیا این امنمن  کااحمد س باری م

گادت  خیلی خرمب   اییقی را اشعه صنقیع غذایی رکعاا تی ،بمر تیلای

اییقی به ع د   اتقتت جمقعت ممقز جماه اا غقلآ ا بقتم صربت تیکار

  کارم ااجع به تمضمعقت تخعلف جقلآ صربت تی راشت  

اراتره   قیمرشر خبره کقا    مدحیکی  شرد  هقامنمن به این حاحیآ این

دکا کاری  که یر  امنمرن رامیرنمیقی     کهاز  است اضقده کن   ممدرار

تن بق چندین مفا از رامیرنمیقی ایاامری حمرقد     ایاامی ه  حأسیس کنی م

باای حأسریس امنمرن    چند بقاه  اظ قا عالبه کارمد چمی  گادع     م ق
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ای ممیس اسقسرنقته به همقی حاحیآ پیش ماسالتی رامینمیقی حنابه راشعی 

بمرمرد صرربت    مفا رامینمی ایاامی که  منرق  بق چندین اا ح یه کار   

ر ا  کقاشنقسی یق کقاشنقسری   ،رکعاا مبمرمدرامینمی ر ا   قفتاالز)کار 

راحرد ر چ ر  مفرا     مبه ها حقل  م ق عالبمنرد بمرمرد  (م ااشد ه  بمرمد

 متمادق حأسیس امنمرن مبمرمرد    قمه  بمرمد  لی هم رامینمی ایاامی  منق

میآ اسقسنقته امنمن اا حصر  ای حیکی  راری مرا حد ر بیست مفا جلسه

  ر سرعقی  ه  هیأت تدیا  پنج مفای که برقز ه به این حاحیآ بقز   کاری 

امنمن رامینمیقی ایاامری رامیرگق     ئیستن اا به عنمای ا   لیف کارمد

خیلری   تن چندین سرمت راشرع   لری خرمب      مممی امعخقب کارمدایلی

باای  خیلی  تمزمرد     داقلیّت هقی اجعمقعی رامینمیی اا ر ست راشع  

صربت را جلسقت تخعلف بق اداار تخعلف حمامسع   تی که بدا همین بمرم

-تن از این کقا لذّت تی، تمزمد  بمر تسعمع بقش  باای تن خیلی    کن 

گق  امنمن رامینمیقی ایاامری رامیر   ئیسهیچ تیکلی مبمر که تن ا بار م

  خرمب ر  ر ا   هر  امنمن اسالتی رامینمیقی بقشر   ی  ئیسبقش  یق ا

باد  ببمل مکار  کسقمی ریگا رمبقل کارمدم ریگای باد سمت  مل کییدم

یع  اا کقمقرا پیش  تد بییرعا دارقل   که امنمن اسالتی رامینمیقی  تایکق  

   رمبرقل اا هر   ی گادرت   تری  اا  بع  ر ا  رکعاام اشع گذا  ی زتینه ر

  یبقیسرعی ا   البعه راس  حمق  شد  بمر  خمامد م  تیه راد   تیکار 

شمر گفت پننرق   یانی تی حز  ه  بییعا کقا حنابی بمرم حز  کقا تیکار م

 حنابی بمرم   راصد کقا
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  تایکرق راشرت کره از   علمی تلّی  بنیقری   اح حرقیققحی بق   اسعقر

باای پاراخت کم  هزینره بره     ی  اح باای خاید  سقی    تنقبع تقلی

 ر  بسریقا  سعقر   بقی پادسما سرم ا ارمک تیاسعفقر  رامینمیقمی تث  تن 

ر   ررا حرد   حقل کرقاکاری برمرم  را ه  بعشهم قفبسیقا داقلی بمرم  ابا

ی را هفعه حد ر پرقمزر   قراشت که به ها کداتی یپقمزر  رامینمی رکعا

 قفحعمر تق  برت راشرعی  بقیرد     را این پقمزر  ربیقه که رمرا ربیقه  بت تی

معقیج کرقا     ی ا  کقا کاره کاری  که را هفعه گذشعه چگزااشی ح یه تی

مظرا   ریرد   اییقی تری  این معینه حرقیققحی اا ماست بمر  هچ قیمحرقیققح

-رمبقل تری  بادرا هفعه مظاات اییقی اا تن ه  م کارپیین قر تی رار   تی

بخرش   مد یممی اسر جقتع رامیگق  ایلیخا  به تاحله اتعرقی قاحق ب کار 

 ی  هقی ریگا مداشرتم تث  خیلی از رامیگق  یتکقمی  اتعرقی جقتع رکعا

 یبقیسعی رامیرنمی رکعرا  م ردقع از  اح حرقیققحی بمر، چیزی که راشت

را ی  کمیعه پنج مفرای کره از اسرقحید     ش کقا کند  ا ژ ی پا تدحی ا

اا خماهد کرقاش  تی گممهکه چ ،(پمزالی بدهد پا)بمرمد پیین قری بدهد

این جقیگزین اتعرقی جقتای برمر کره بسریقای از رامیرگقه ق      کندم حمق 

 مرمی هر  همرین   لیهقی ریگا همین رامیگق  ایرامیکد  راشعند   راامد  

خرمرش   یهرا بخیری براا    ای  تث  اینکه ها رامیکد  ماا راشعند بامقته

  اتعرقی بگیارم گممهچ، شیراشت که از رامینمهق اسعقالل

ی  تق  ببر    بقفسخت بمرم حقای را همین اتعرقی که خیلی باای  ت    

 کارم خمب ردقع کار  کقا تی از تن ی  رامینمی عاابی بق همین اسعقر
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ی  هفعه بب  از تن ی  رامینمی  تایکقیی بمر که    به سخعی ببمل شد

ترن اا حاسرقمد     تمضمع ه  بق همین اسعقر کقا تیکار که ار شدم این بقز

کار  کره خرمب ترن     لی بق خمر  دکا تی  متن ه  ار بید بمر که مکن

کمیعره پرنج   م بق حمک  به خدا به این اتعرقی ادرع   ا م   کار کقا خمر  اا

-( اا باگزاا کند حیکی  تیپمزال پا)بااا بمر این اتعرقی جقتعکه مفای 

-که رامینم راد تیای بقشند شد از سه اسعقر که بقید از همقی رامیکد 

اش اا خمامد   ر  اسعقر ریگا از اسقحیدی که رامیرنم راسر قی داعری   

رار که را ر  اشعه داعری رامیرنم راد    رامیگق  اجقز  تی گادعه استم

امعخرقب   اا از ایقضری تن چمی عالبمند به ایقضیقت بمر  ها ر   مبگیار

از اشرعه  ر  مفرا  ایقضی بمرمرد  تن داعی راد  چمی ها ر م  بمر   کار

 تن ردقع خرمر  اا  مبمرمد ت ندسی تکقمی  ایسه مفا ه  اسعقر ایقضی  

-شرقید تیرک   م خیلی سخت بمر رهق سؤال کارمدمعقهمه اس شا ع کار ،

خیلری   حاین اتعرقمی بمر که تن را  مل حقایخ عما  یق حرصیل  راشرع م 

ترن جرماب    ااائه کار   سؤال کارمد   یکی ر  سقعتم ه  مگاای بمر 

به تن گفعند خیلی خمب حرقا    م شقید حد ر سه سقعت  مل کییدمرار

  خیلری  یاسعقر ااهنمق م تدمد باد از ی  ابع که اسعقرهق بیا ی مبیا ی  با

  تن جقلرآ   یخیلی باا  حبای  گفتم  بق تن رست رار خمشرقل بمر  

خیلی  قفباای تن این تمدّقیت  ابابمرم  0912تق  اکعبا سقل م خمشقیند بمر

امنرق  رار    اا کرقا   مکرار  حمق  شد  حلقی تیاا  چمی کقا  ماازمد  بمر

رامسرع  کره    تی   ممشع  تیاا  بقاخا  حز  رار    بقیسعی اراته تی  بمر  
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را  ی بسرمت  ریگرا    رید  که تی مرا ردقع اسقله تیکلی مخماه  راشت

ق یر قحی اتعرقی سخت همین بسمت ردقع از پیین قر حرقیق تیکلی میستم

رمبقل کار  حق تق  تی  اا م کقا حرقیققحی بمر قهپمزال به اصیالح همین پا

 رار  حقیرپ کارمردم    ممشع   اا  اهاسقل ریگا کقا  حمق  شد  بمر، 0914

از این حاد ق مبمرم تن بقید بق رسرت   اینعامت    ی تمبع هنمز کقتپیمحا  

رار  ی  خقممی حقیپ کار کره   مخمر  ه  که حقیپ بلد مبمر ، ممشع  تی

هرقیی کره   شرک   ، البعهشکل ق اا ه  خمر  کیید  مخمب به ا  پمل رار 

حمامسرت  چرمی ممری  ، خقم  تنیی داتمل قاا ه  بق رست ممشع  از  بمرم

داتمل ق اا برق رسرت    حقیپ کندم مدف یممقمی بمر حا افاکثاکه اا  داتمل ق

 اییرقی   رار  به اسعقر  ا  اا هاسقل دمیممشع   لی سای کار  حمیز را بیق

حقحی که اییقی پیین قر کار حصرمیآ  بقاخا  بق اصال مظا رار     خمامد

مفای کره را   3همقی  رار ، اا حکثیا کار    به اسقحید ریگا هقشد  مسخه

 ا اخا تق  تیا   تدمدم  باای ردقع اسقلهمفا  3همقی    بمرمد،ااتعرقی ببلی

را ایرن اتعررقی رامیرنمهقی     قله تن باگزاا شد،اتعرقی ردقع اس که بمر

سرؤال هر     د  نر حمامسعند به صمات تسعمع  زار، شاکت کن ریگا ه  تی

ااائره کرن       اا ربیقه  بت راشع  که کرقا   43حق  21تن حد ر  مپاسندب

ترن بقیسرعی جرماب    ، شد باد که سؤال ق حمق  تی مکارمداسقحید سؤال تی

دکه تن تمظف بمر  جرماب  نحمامسعند سؤال کن  تیهرامینمهق  رار ،تی

ترن       ادعنرد  باد از اینکه این بسمع ق حمق  شد رامینمهق بیرا ی   مهبد

ریرد   ،  بعی ر  تاحبه بیا ی  تدمرد م مفا شما کارمد 3این  بیا ی ادع   
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ترن اا بره    ر  تاحبه به تن حبای  گفت    است  اسعقر  خیلی خمشرقل

تنع رق چرمی  راح     ریگا کقات حمق  شردم    گفت عنمای رکعا صدا کار

اگمسرت اراتره    راته راشت از تن خماست حق ترق  احرقیققحی اییقی هنمز 

یرق کمر      ی بماد حرقیققحی   تق  ه  به تن پمل رارم ر بده    باای 

راا  3111یق  3311شقید را حد ر  یش یقدعه بمرماهزینه حرقیققحی تن ادز

 تق   گمست حمق  شدم پقیقی رارا سقل شد  بمر که این 

 

 سرقل  .نت لوئیس آمریکاا یکار تابستانی در شهر س  5-3

برقا ریگرا    ایرن  حقبسرعقی کرقا کرن ،   حرق را  رمل   حصمی  گادع   0911

 031 ی رامرمی را شر ا  رامیرگق  ایلری  م شریکقگم برا    به خماسع   ممی

کیلمتعای ش ا ریگای به مق   311 اف راحد ر  کیلمتعای جنمب شیکقگم 

لمئیس ش ا بزاگی را ایقلت تنرق ا ایقلرت   تسن م ابع است لمئیستسن

- تیتثالف خمامد  بمر ،  این ش ا تیقلبی رابقا تن ببالفکه  استممی ایلی

بسیقا زیبق راارم به مظرا  اسرید ج رت    گ   کپقا ی  بقغ تلّی  رامسع  

هنرمز تقشرین   به علرت اینکره   م به  منق با    بقغ گ   بقغ تلّی بقزرید از

تاممل  بقمیز   منق  احقبی اجقا  کار م  ادع  به  منق مداشع  بق احمبمد 

کرار    کسرآ حنابره   که را این زتینهاز  منقیی به ارااات کقایقبی ادع م

ممی را رامیگق  ایلی گفع  که  تی مممر ادی تیاخمر اا ت، از پیش بمر 

تمدق  گار متیکقا مبقل حقبسعقی رحاییالت باای    رامینمی رکعاا هسع 

باای سه تق  حقبسعقی  چاا که کسی حمقی  مداشت ،به پیدا کاری کقا مید 



 یرانیا کی نامهیزندگ 164

 

 

سه تق   رمل   م به عقید   م قرامینمی خقاجی کقا بدهد  ی ه  به ی   

شد بقید  ی اا اهق تی شنق کقا اا داا گیار   حق بق کقا رامینم  حق یدکیتی

بق  حنابه باای کسآ اینکه حقضا بمر  حاحیآ بق ادتم به اینکار   تیتی

اتق شاایط تن تدی ه  راشعه بقش   را ضمن را   حقمق کمعای کقا کن 

یر   حد ر  کقای به تن پیین قر مکارم سکچ هی   تنقسآ مبمر باای  م ق

خیلی مقااحرت     کقا پیدا کن سعحمامممی   از اینکههفعه رمبقل کقا گیع  

که باای سه تق  حقبسعقی رامیرنمیقی   خمامد  ای ا زمقتهرا حق اینکه بمر ، 

را ترد   تبلغ تاینیهفعه  کار  بمرمد هاحضمین    داصت کقا  جمر راار

بق را تد ی  تق  تن  بعی را ش ا کقا تد هفعگی این  را مخماهی  راشت

راا  211ای هفعره  که ارمدکحضمین تی کار  باابا بمرمکقا تی اکی  تی 

 عرال   برا اینکره    کقااین خیلی جقلآ بمر که   باای م را تد راشعه بقشی

حقرمق خرمبی اا هر        بمر حقبسعقی را  ملدقط یقی بمر، باای رامینم

پس از تااجاه به  منق تعمجه شد  چنین کقای  جرمر   مارمدکحضمین تی

اا ای خقمه تن مدقی  تمزشی شاکت کنی را کالس بقید راار   گفعند ابعدا

اجرقا    پقاحمرقمی     ی ادرع   جقی ب عا   بهار  که گادعه بمر  عمض ک

  که یخچقل ه  راشتم کار 

شاکت  ا کار  بمریتمزشی که این تؤسسه را هقی هق را کالدصبح

بقیره   ممبمر یرامینمی ایاامی ریگا   رامینم بمری  سیحد ر  کار متی

 بامقتره  گیعندمرمبقل کقا تیتقمند تن تایکقیی بمرمد که   قیهمه رامینمی
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کره بره   ماقاف الةارایجلدی  31بمر که ی  ر ا  صمات این به  شاکت

-  اذعقی تری  رارمدتیبااا تق  راشت را اخعیقا اازش راا 311گفعه  م ق

 مق   م ق اا دماکه بعم رگاربقل ادااری تیمربه شاکت  راشعند از  منقیی که

  بره   کنرد تاادی خمر  ماقاف را کقحقلمگالةارایاین به عنمای راامدگقی 

راا کرقهش رار    211بره  اا  این تنممعه این جنبه حبلیغقحی بیمت رلی 

به رلی  اینکه  ااحبقط بابااا کنی مبق تار   این گممه استم تق داا گادعی  حق

راای  به ترار    بق ا راشع  بق این کقا بمر ،سقر   خمش بق ا   داری تن

حا از ب قی  ابای زایاا خیلی اا یماقادالةارای چنینی    کنی  لیف تی

کره   به ترق  ترمزش رارمرد    مبای ( به تنزل  م ق تیمصف بیمت قفحقایب ی)

ی  را هقی تار  خقمه به کنی   ا ع ش ی ااقسقعت پنج باد از ظ ا کقات

خرقم  خقمره    خماهی  برق  برق    که تی خقصی تااجاه کنی    بگمیی ش ا 

، به این مکنی  یبمر صربعم را تنزل ی از اییقییک   چنقمچه صربت کنی 

 رمپرذیا  د  یر بیقباداف ریگای  از  م ق بپذیار  لی یکیبمر  که تمکن  رلی

مفرا   به این حاحیآ بقید هرا ر   مراشعندحضما تیها ر ی  م ق قف بقید حعم

 بعی    زر را تی ادع ،تن به تنقزل تار  تی مبمرمدتیتمادق  باای خاید

رلی  ادعن خمر اا به  منرق    کار  ادی تیخمر اا تا، کارمدا بقز تیا را

کره ترن یر  رامیرنمی      شردمد  م ق میز  بعی تعمجه تری  رار مشاح تی

شرقی  تاا بره راخر  تنرزل    کن مگق  تی  م قبق تربت به  خقاجی هسع   

م ار کر صرربت تری   اییرقی    برق  شد تن ه   اار تی مکارمدرعمت تی
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هر    یکرمچک    دازمرد  دنهسعکه اگا به تیقلاه عالبمند  رار حمضیح تی

، سرؤالی پریش  یرد   دازمدشرقی  باای است   یق اگا تیقلاه  که اه  مدراا

 خمر اا سؤال پقسخ جسعنم کند   معارفالرةدایاین  را امدحم تیتسلمقف 

-ااائه تیلآصربت کاری  تمزش رید  بمری     تق باای این گممه مبیقبد

پس از تیاح کاری این  متنیبق بمر چیزی که  م ق گفعه بمرمدقف بق تقی ربیق

حمقیر    شمقاست   چنقمچه  راا 211 بیمت این تنمعهگفعی  تیتیقلآ، 

 تق مدکنی أاا اتضباگه  این   هیدراا بد 31  ی رااید بقید ابعدا رایقدتبه 

گا حمقی  شمق به خایداای ایرن تنممعره اسرت بره     اا که میقم باگهاین 

 مامنق  خماهد شرد  بقیه کقاهق   دگیامحمقد تیشمق  بق افدبا ، یباتیردعا 

-ةارایر ایرن سرای     کنری    که تق لیف تری  با این بق ا بمر تن  ب،خم

 مراشرعه بقشرند  ی قشر خقمه را حق رهی تیبه  م ق  مقزلماقاف اا بق بیمت ال

راا  311بره بیمرت    مارقاف الةارایهمین  زتقیتنله پست  ی  را قفاحفقب

  ی اا به تیعایقی بمر که اا  تقهم  گ یین ای  مسخه از  مشد  بمر  گ ی

 راا 311به بیمت  ین تنممعههم ،تنله پست را ندببین حقراری  میقی تی

صقحآ یر  سرای از  ی   راا  211  م ق حن ق بق پاراختشد   لی  گ ی 

 شآ ا ّل حمامسع  چ قا تعققضی پیدا کن    را که به خق ا راا م شممدتی

 ردعا خیلی عنیرآ    تسئمایباای تمضمع ین شدم ا أرار اتضچ قا بااا 

چ قا  بقشد حنابه ی  شبه حمامسعه بد ی حقز   اار ی  دارغایآ بمر که 

کارمرد     م رق اصرالف از  اژ  درا ش اسرعفقر  ممری      ائه بدهدماابااارار 
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حمرق  حراف    دمبفا شی  شبه حمامسعه است چ قا تنممعه اا گفعند  ممی

خقمه به به عنمای حبلیغ  تنممعه اا این   کنی که تق لیف تیاین بمر  م ق 

 مبای تیتارتی که عالبمند هسعند 

 مجقلآ بمر که را تد خیلی خمبی راشرع   اراته رار   به این کقا تن 

تسقبققت تعادری ه  را بین رامینمهقیی کره  این شاکت حقبسعقی  را  ی

 21 تثآلف تاینی از حد هقااراراگا حادار با مکارباگزاا کارمد   منق کقا تی

اا  ماقافالةارایهمقی  رامینم شد به خمربییعا تی حقبسعقیرا  مل  عدر

سه شر ا  خمرشقی میز را بین ردقحا  م رارارمدبه عنمای هدیه تی   تنقمی

 تیخصری  اگا حق پقیقی  گمست یق حق پقیقی ی  زتقی ابقبت بمر   تخعلف

 ی  تسقدات تث  ایهدیه به ا  کارتی أضتااا بااارار   ینبییعا هاکسی

حق ا ّل  یجم از ا ّل ،شقی سه تق بامقته تدت گادتم هق ایی ه  حالق تی به

  شا ع کرار  حااریر  هفعه اا  تن کقا  ، اتقبمر هفعه 02  جماقف  سپعقتبا

 بره       بمراسقمد به اتضأبییعاین حادار بااارار اا  ردعا تن را  ی  مبمر

که بق هر    ردعایبین سه  را  لی ،رارمد هدیه ماقافالةارایی  ر ا   نت

 ربیرق بره   شد راشرع م  مد معا از کسی که باک باااراری  راشعند ابقبت 

کسرآ  راا  3111 به مزری  یرا تد حقبسعقی  یرا  اتق   ا ،ممیخق ا 

 اکی به عنمای حقبسعقمی که را ش ا تی  تققیسه بق  ی را جقلآ بمر مکار 

کقا اضرقده   را ضمن کار   بق راجه دمق لیسقمس کقا تی   ت نددی  

 م راا بییعا را تد راشع  0111   دمق الاقر  ه  راشع 
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-پس  ه بمربق پملی که حمامسع ،رامیگق  باگیع به  بعی اینکه خالصه 

 ، زیراا مداشرع   تقلیتن تیک   ا ّلین احمتبی  خمر  اا خاید م ،کن  امداز

 کار ماا میز رایقدت تی   ی کم  هزینه  بمر ایاای  ر لت یههنمز بماس

 بمر   هقی زمدگی تنهزینهبدین حاحیآ را تدی که راشع  خیلی بیش از 

  ار  بمر  ی   به رستپملی که حقبسعقی  قفتخصمص حمامسع  بق این پمل  

را م احمتبی  درمار برمر  ی    تن  زمدگیاین ا ّلین احمتبی   تقشین بخا م

حملیرد   را سرقخت خرمرا ،  سقبقه  چندین سقلبق  ،پقمی دمار ی زتقی کم

اگا اشعبق  مکرن   ی  دمار دقلکن  غقز کار  بمرم به مق   ی اااحمتبی  کمچک

م خایداای ممرمر  ین پراا از ی  ممقیندگی را ش ا شم 0911به بیمتاا 

   از اینکره ریگرا   خایرد   اا گادع    باد تقشین اامندگی گماهینقته ابعدا

م البعه هنمز را خمشرقل بمر  حمامسع  بق  ی بیا ی با  راشع    تی تقشین

کار م اییقی ی  پقاکینگ ه  راشرت کره   کُار زمدگی تیخقم  سیخقمه 

خقلی بمرم گاچه ایااری مداشت تقشین اا را خیقبقی پقاک کن  اتق چرمی  

زر، دکرا کرار  کره ب عرا بقشرد      بقاید   تقشین یخ  تیباف   بقاای تی

راا بقبت اسرعفقر  از   3نگ اا از اییقی کاایه کن م اییقی ه  تقهی پقاکی

شدم تقشین اا راا تی 23ا  اضقده کار که جماقف بق کاایه احقق  ی به کاایه

کار ، تگا ترمابای کره   گذاشع    ا زهق اسعفقر  ممیهق را گقااژ تیشآ

  م  خماسع  به خقاج از ش ا، یق سینمق یق حفایح  خا هفعه با تی

احفقبقف حقبسعقی باد ه  باای کقا کاری به همرقی شر ا سرنت لرمئیس      

حمامسع  چند مفا ریگرا اا بره عنرمای    ادع م اتق این بقا تقشین راشع    تی



 162 کایمرآدر سیو تدر ، کارلیتحص

 

 

اا به اداار ااائره   (encyclopedia) ماقافالةارایهمکقا بق خمر  ببا    

کار  تی أضجلدی ات 31کن م تن به ازاء ها بااا راری که بقبت تنممعه 

ای راا ه  بقبت ها تنممعه 01گادع   راا حق الزحمه خمر  اا تی 31

کار م تن حمامسرع   کارمد رایقدت تیتی أکه همکقاام  بااارار  ی اا اتض

را تد خیلی خمبی به رست بیق ا    جقلآ بمر که را تد ترن از چ رقا   

 تدمد بییعا بمر، به ایرن حاحیرآ را ترد خیلری     مفا ریگای که بق تن تی

  اتسقل ه  ی   ماقافالةارایخمبی راشع م سقل گذشعه به تن ی  سای 

راای هدیه رارمدم را حقیقت  111سای کعقب ریگا به امضمق  ی  چ  

به تن بدهندم تن گفع   ماقافالةارایحمامند ر  تنممعه ابعدا گفعند که تی

حمامند به خرق ا درا ش خیلری    اا ، بنقبااین گفعند تیر ماقافالةارایکه 

راا ه  جقیز  بدهندم احفقبقف باای حبلیغقت خمر  بره رامیرگق     111خمب  

 تدمد    ی تااسمی چ  اا به تن رارمدم ائیس  احدشقی  تد، برق ترن   

رست رار   چ  اا به تن رار، از این تااسر  عکرس میرز گادعنرد   را     

راا  2111م به این حاحیآ عال   با اینکه مزریر   هق چقپ کارمدا زمقته

راای ه  هدیه گادع    عکسر  اا براای    111کقا کار  بمر ، ی  چ  

 ید حقبسعقمی که به ایرن کرقا   هق تنعیا کارمدم یقر  تیحبلیغقت را ا زمقته

گادع  به تیغمل بمر ، را تد تن را  ی سقل بق حقمبی که از رامیگق  تی

  بمر   این را تد را  مل ی  سقل باای ی  رامینمی راا اسید 1111

راا را  0211راا را ترق  یانری    031رکعاا اب  بسیقا بقایی بمرم تن بق 



 یرانیا کی نامهیزندگ 172

 

 

کار م به خق ا راا  که بادهق ا زمقته کی قی میرز عکرس   سقل زمدگی تی

تاا به عنمای رامینمیی که تمدّق به کسآ ی  جقیز  شد  چرقپ کرار    

ب این ق بره مرمعی غلرم    مین جقیز  بقبت راد مبمرم خبمرم را حقلی که ا

خماسعند بنمیسند که تن به علت کاری را ا زمقته مگقای است، زیاا ممی

ا ، بلکره تراا بره عنرمای یر       ا ، جقیز  گادعهاینکه خمب کعقب دا خعه

رامینمی تمدّق که جقیز  گادعه است تاادی کرار    عکسر  اا میرز را    

 ا زمقته چقپ کار  بمرمدم 

ادع    بق اداار تخعلفی به  اسیه  ی کقا حقبسعقمی جقهقی تخعلفی تی 

ای  ید ی  بقا باای دا ش  ی تنممعه به خقمهکار م یقر  تیصربت تی

خرماه  برق شرمق         بقیی حن ق بمرم گفع  کره تری   ادع  که صربت کن 

« خقمم  تیاح میست، تن خرمر  تیراح م  »همساحقی صربت کن م گفت: 

تن میسع    بق اییقی صربت کار    همره چیرز اا شراح رار م ا  هر      

رارم پس از احمق  صربع ، کار   گمش تیمیست   راست تن اا مگق  تی

مینمی م ا  گفت کره ترن خرمر    پاسید که کقا اصلیت چیست؟ گفع  را

گرار   ا    رمبقل رامینمیی تری دا شند  هسع    را ا زمقته  گ ی کار 

که بق تن کقا کندم ا ّل دکا کار  حم یکی از  م ق بقشی، باد که شا ع بره  

ی باخمار   صربت کاری حرم خمشر    صربت کاری تن خیلی از مرم 

  حم  ی کسری کره   هقیت گمش کن    مگمی تد   حصمی  گادع  به حاف

خماسع  میسعی   عذات اا بخماه م به حاد قیت گرمش کرار      تن تی

کاری  مقدا مقیه مظاهقیت تثبت برمر  رید  را حمق  تدحی که صربت تی
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که حعی ی  لرظه دکا مکاری که تن عالبمند مبقشر  ایرن تنممعره اا    

ن کاری   برق ات ایر  بگیا م خیلی تثبت   بق کمقل تربت به تن مگق  تی

بلره!  »اا حعمقف خماه  خایدم تن ه  گفرع :   ماقافالةارایبمر که تن این 

تن تیمئن بمر  زیاا بب  از اینکه ایننق بیقی  ر  جقی ریگا برمر    ایرن   

به خایرد ایرن    ا    همه عالبمند کار  أه  بااارارهقییقی که حق حقا اتض

امیرنم  ا  پاسید که کقا اصلیت چیسرت؟ گفرع  کره ر   « تنممعه هسعندم

هسع م پیین قر رار که اگا کقات اا اهق کنی، تن حقضا  حم اا اسرعخدا   

راا را تد راشعه بقشیم تن ضمن  0111کن    حضمین کن  که تثالف تقهی 

کرن  بره ترن    حیکا پیین قر  ی اا ار کار    گفع  همقی جق که کقا تی

به اا بره  پیین قر کارمد حق راس  اا اهق کن م  م ق پیین قر سمت تدیا شرا 

 أامدم تن به عنمای تدیا شابه بقبت ها باااراری که ها کس اتضر تن رار 

 کن  تیمئنقفکند ر  راا خماه  گادتم  م ق گفعند به این حاحیآ که کقا تی

را تد بقایی خماه  راشتم تن پیین قر  م ق اا میز ار کار    گفرع  کره   

حاده تن این میست   تن دقط این کقا اا به عنمای ی  داقلیت حقبسرعقمی  

ره  حق را تدی کسآ کن    داصعی راشعه بقشر  برق ترار  را    امنق  تی

عند را ااحبقط بقش    بق تالبقحیقی تیقلبی یقر بگیا م را ها حقل به تن گف

برااارار بره    قیحمام  همین کقا اا رمبقل کن    بق اتضر صمات حمقی  تی

 همقی حاحیآ سقبق کسآ را تد کن م

کرار    سسره همکرقای تری   ؤرا تق   خا ر تین حقبسعقمی که بق ایرن ت 
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ای باای  پیش  تدم ائیس ک   تد  بمر حق باای کقاکنقی ایرن شرابه   تسئله

گفت تق زر   تیااجع به دا ش تی هقیی کهسخناامی کندم را حین حاف

کنی ، تن حقز  دا شی    چنین   چنقی تیاین تنممعه اا به این بیمت تی

-اا تری  هرق مارقاف الةارایر باای ا ّلین بقا تعمجه شد  که تق راای  ایرن  

دا شی م   اصالف برث یقدعن اداار  اجد شاایط   مق   م ق   حبلیغرقت  ممم  

کنی    ی  هق لیف تی  که تق راای  به خقممار میستم تن با این بق ا بمر

رهری م جقلرآ   راا به  م ق تری  211تاقاف بق بیمت ماقاف الةارایر ا  

اینکه حق به این تمضمع پی بار  که اصالف حبلیغی را کقا میست   لیفی به 

کنی ، دا ش  به ی  بقا  ادت کار، به  رمای کره را ترق     هق ممیخقممار 

کار  معمامسع  چیزی بفا ش م  بعری هر  کره بره     ا تی خای که  منق کق

حمامسرع   رامیگق  باگیع ، بق  جمر این که را تد خمبی راشع  ریگا ممی

خمر اا باای را غ گفعن به تار  تعققعد کن    به این حاحیرآ  ی کرقا اا   

اهق کار ، راحقلی که  ی شاکت پیین قر سمت تدیایت شابه اا به ترن  

خماه  راس  اا بخمام    عالبمنرد      گفع  که تن تیرار،  ی اا مپذیادع

 به کقا میسع م 

جرقلبی   ةهق باای  حنابکقلیا به خقممار ماقاف الةارایعاضه ی  ر ا  

کاری    باد از ظ ا کقاتقی اا شا ع تی 3بمرم جقلآ این بمر که سقعت 

ادعرقری م یر    اا  تری  4خماسعی  خقاج ازش ا با ی ، سقعت چنقمچه تی

-کقاتقی ااشا ع تری  3بار   سقعت سقعت حق به  ی ش ا باسی  زتقی تی
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کاری    سپس به ش ا سنت لمیس با شآ کقا تی 01کاری    حق سقعت 

شدمد جلسه راشعی م همه اداار جمع تی 9گیعی م صبح ا ز باد سقعت تی

حق حنابه شآ بب  اا بقزگم کنند   بااارارهقیی که ا ز یق شرآ گذشرعه   

الزحمه   کقاهرقی باردیش بره    ر  بمرمد باای حسقب کاری حقکا أاتض

 ردعا بدهندم 

کارمرد،  ها کدا  از رامینمیقی  تایکقیی که حنابه خمر اا بقزگم تی

شدمد که  م ق هق تعمجه تیامد حق صقحآ خقمهزر گفعند که  بعی را تیتی

د    م ق بسعنزرمد   به ا ییقی تیتیدا شند  هسعند، را اا ترک  به ه  

کار  که شنید  حانآ تیکارمدم  بعی از این ببی  حاد ق تیبیا ی تی اا

امد،  لی هیچ تمبرع براای ترن  چنرین     تار  بق این ق چه ادعقا بدی راشعه

ای با      م ق بخماهند ترن اا بره ز ا   تسقئلی پیش میقتد که تن به خقمه

ه اگا عالبمند مبمرمد، خماهند حاف بزم م البعبیا ی کنند   بگمیند که ممی

-خماهند   تن بق کمقل احعاا  خقمره یق ممی گفعند که عالبمند میسعند  تی

کار م حاداری از  م ق بق تن ر ست شدمدم بادهق برق  م رق   شقی اا حاک تی

حمقد حلفنی راشع ، البعه حادار زیقری مبمرمد  لی بره هرا حرقل برق هر       

بمرمردمچیزی اا کره    هرقی برق تربعری   ر ست شرد  برمری م خیلری  ر    

کارمد راحقلی که زبقمیقی خیلی ب عا از تن  رامینمهقی  تایکقیی حنابه

ا  بمر، باای تن اصالف پیش میقتد که کسی به تن بگمید بلند شم   از خقمه

کارمدم دکرا  ربقمه بق تن ادعقا تیؤبیا ی با  یق به تن اهقمت کندم خیلی ت

کار    بق ا راشرع    م ق صربت تیکن  علعش این بمر که بق تربت بق  تی
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کن م همین بق ا   تربت تن مسبت بره  هق لیف تیکه راا  به این خقممار 

اینکه ر ست راشع  تار  اا ببین    بق  م رق صرربت کرن  بقعرث       م ق  

تمدّقیع  را ر  حقبسعقی تعمالی شدم این یکی از حنابیقت خیلی خمب ترن  

-ممی بمر که ر  حقبسعقی  را ش ا سنترا ر اای حرصیل  را رامیگق  ای 

 لمئیس کقا کار م

 

سفر به غرب آمریکا و دیدار باا مصاطفی چماران       6-3

تقشین راشعن باای تن خیلی خمب بمرم چاا . چند سا  دوریپس از

ای ه  پیش  تد که خیلری جقلرآ   کار م بامقتهکه  اباقف از  ی اسعفقر  تی

ی  پقکسعقمی   ی  هندی برق هر    تن،  بقی تاشد،   0913بمرم حقبسعقی 

بااا گذاشعی  که بق تقشین را  تایکق  سفا کنی م به  این حاحیآ بااا ایرن  

شد که هزینه تقشین اا تن بده   لی پمل بنزین اا این سره مفرا حقسری     

ایزی کاری    از ش ا شمپین به سرمت ایقلرت  اشرنگعن را    کنندم بامقته

ا غاب  تایکق  کنقا ابیقممد کبیا از شمقل غاب  تایکق ادعی    از  منق ر

  باد بره شر ا   فامیق  گذشعی م سپس به لس  منلس ایقات ا اگقی   کقلی

لرمئیس   بارد بره رامیرگق       گقد ادعی    از  منق بره شر ا سرنت   اد

باگیعی م را حقیقت تسیای تقمند ی  بقل پا امه اا  ری کراری م  براای    

حی  خماب   حخت حقشم خایردی   تقی ک  شمر چقرا، چ قا اینکه هزینه

گذاشرعی م  هق اا ه  را صند ق عقآ تی    م ق اا بقای  تقشین    چمدای

کاری م را این سفا از جقهقی ر  مفا جلم   ر  مفا عقآ احمتبی  سفا تی
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ریدمی خیلی زیقری بقزرید کراری    بقبرت  سریله مقلیره هر  تیرکلی       

 مداشعی م 

ترن  باکلی از خق اات خیلری خرمب    اسیدی به رامیگق  کقلیفامیق را

بمرم را  منق تصیفی چماای تیغمل گذاامدی ر ا  رکعاای خمر بمرم تن 

اش ادعی م این باای تن ساقرت بزاگی بمر که باد   تاشد بق ه  به خقمه

سه سقل که از تصیفی ر ا برمر ، اییرقی اا ر  تاحبره ببیرن م      بیش ازاز 

ازر اج کرار  برمر   یر  رخعرا     اییقی  ی تمبع بق ی  خقم   تایکرقیی  

کمچ  پنج، شش تقهه ه  راشتم اگا اشعبق  مکن  اس  رخعاش ا شن یق 

ا شن  بمرم چقدا عقشق این رخعاش بمر، خمب چماای که تظ ا عیق 

 ازیرد      تربت بمر حقا ی  رخعا کمچ  راشت   به ا  عیرق تری  

  حنابی بمر، اش اا که ی  پا ژخیلی خمشرقل بمرم احفقبقف کقا حرقیققحی

اییقی ت ندسی باق بمرم تن هر  براای ا  رابرقا      عةبه تن میقی رارم اش

ا  حمضیح رار م تق تدحی را همقی رامیگق  کقلیفامیق را باکلی، مرزر  پا ژ 

اش ممقمرردی م ا  یرر  زمرردگی چمرراای بررمری م البعرره را خقمرره تصرریفی

 حمنردی  رامینمیی راشتم جقلآ اینکه پدا   ترقرا همسرا ا  ادراار ثا   

شقی رعمت کارمدم خقمه بیرنگ  بمرمدم پدا   تقرا همساش تق اا به خقمه

  بزاگی راشعندم تنع ق چماای حمقی  مداشت تنزل پدا همسراش زمردگی   

خرماهی ، شرمق بیقییرد      کندم  م ق به چماای گفعه بمرمد که تق از خدا تی

بینری م  لری   تقی ه  پیش تق بقشد   تق ا  اا هر   ایننق زمدگی کنید حق مم 

ای تقمند رامینمیقی راشرعه بقشرد   برق    چماای حمقی  راشت زمدگی سقر 
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همقی بماد حرصیلی که از ایاای راشرت زمردگی کنردم همسرا ا  میرز      

عالبمند به چنین زمدگی    اباقف عقشق چماای بمرم ها چره کره چمراای    

حمامسرت اصرااا کنرد    کارم ا  تیخماست، اییقی اجاا تیگفت   تیتی

حمامی ، چاا را ی  خقمه ترقا رامیرنمیی زمردگی کنری ،    ا که تق تیحق

حرا بقشری م   خقمه پدا   تقرا  با ی     منق بق  م ق زمدگی کنی    ااحرت 

خماسرت تسرعق  بقشرد      چماای حقضا مبمر این کقا اا امنق  رهد   تی

ا ی را تد رامینمیی خمرش حکیه کندم  جمر چماای باای ترن  ابارقف   

 ال ی بمرم از ریدی ا    همسا   دازمدش خیلی خمشرقل شد م ی  هدیه 

گیرعی م  ایزی کار  بمری    بقیسعی به تمبع به رامیگق  باتیتق بامقته

تقی   00111را تمعد تقاا به رامیگق  اسیدی م را  ی این سفا تق حد ر 

کیلمتعا( سفا کاری م جقلآ بمر احمتبیلی که تن خاید  01111)را حد ر 

اسرید،  باای ر ازر  هزاا تقی  یق ر ازر  تق ، ها کدا  ز رحا داا تیبمر  

تق  حمق  شد، ایرن تقشرین شرا ع بره اینرقر       03گقاامعی شد  بمرم  بعی 

تقی  راسرت   03111تق  یق  03رارسا کارم تث  اینکه این تقشین اا باای 

کار   به سرخعی  ی  ای راست تیکار  بمرمدم این تقشین ها هفعه تسئله

 اسقمد  که حامیاگق  ه  راشتما به جقیی که احمتبی  اا خاید  بمر  تیا

تکقمیکی کره تقشرین اا   شدم  ی ساراا هزینه حامیاش تی 31ها بقا ه  

رامی تق را  تایکق  کار، رلش به حقل تن سمخت   گفت که تیحامیا تی

-هق تیی  ضاب المث  راای م پاسید  که  ی چیست؟ گفت تق  تایکقیی

م «گا بچّه راای رارسا راای   اگا تقشرین راای رارسرا راای  ا»میی  : گ
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کندم اگا تیرک  زترقمی   تن خیلی تعأسف  که این تقشین راست کقا ممی

تقی  کرقا   00111ممشع   بمر تن به را غ تیمتق   03مبمر، یانی پیش از 

ا ز حمام  حقایخ اتر شد اتق حقا ممیکار    حامیااحش بق گقاامعی امنق  تی

ترق    چنرد ا ز پریش اسرتم لرذا       03اا بید مکن ، زیاا حقایخ خایدت 

هرق  تنبما  که حقایخ اتا ز اا بنمیس    به این حاحیآ گقاامعی، این هزینه

پارازرم این حنابه تن از این تقشین بمرم تن ایرن تقشرین اا چنرد    اا ممی

ی حقبسرعقی  تقی ه  همرق کار  ، سفا ا ّلسقلی راشع    اسعفقر  زیقری ممی

بمر که به احفقق  بقی تاشد   ی   بقی پقکسعقمی بنق  ترمد شق     0913

ی   بقی هندی، چ قا مفای سفا کاری م از  منقیی که حقبسعقی بمر ها جق 

زریر   کاری    همقی جق کمپ تیادعی  ی  پقاک یق پقاکینگ پیدا تیتی

ری  بره هعر    حق کاایه هع  مدهی م  لی خمب را باضی ش اهق تنبما برم 

کاری  چقرا بزمی    زیا چقرا بخمابی م با ی ،  لی اغلآ ا بقت سای تی

ریدی  را پقاک به چقرا ه  میقزی میست ، همرقی  باضی جقهق ه  که تی

کاری    ها کسی باای خرمرش را کیسره   حخعخماب حقشمیمقی اا بقز تی

ا خمابیدم  راد پقاک قی تلّری شر اهق اا پیرد   خماب   حخت خمرش تی

-ادعی    شآ اا حرق صربح  منرق تری    کاری    از ا ی مقیه  منق تیتی

ادعی    سرپس تسریا اا اراتره    گذاامدی م صبح به جقهقی ریدمی ش ا تی

 راری    را م قیت این حقبسعقی میز اینگممه گذشتمتی
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نوی و اخاذ مادر     التحصیلی از دانشگاه ایلی فارل 7-3

مرمی    بعی را رامیگق  ایلیدر مهندسی مکانیک.  (PhD)یدکتر

هرقی  بمر  خیلی ر ست راشع  بق رامینمهق صرربت کرن    برق داقلیرت    

هرق  هق    ایرن صرربت کراری   رامینمیی  شنق شم م باای تن این  شنقیی

شد یرق کسری   اازشمند بمر، به خصم  که صربت از ایاای   اسال  تی

 مد  بمرم هق باای تن  تمزکار که به کلیسق با  م همه اینرعمت تی

اتعرقی پقیرقی حرا     کار  احفقبقف کُار زمدگی تی بعی را خقمه خقم  سی

تسئله راد امعقرقل حرااات    4باد از ظ ا  3راشع م اسعقر)چقا ( سقعت 

راریر    برا   صبح دارا بقیسعی اا  ح  اا به ا  حرمی  تری  2رار  بمر   

رامیرگق  شرق  اا   کارم تن ه  را تبنقی  ی حصریح   مما  تق اا حایین تی

ز ر خمار     تد  خقمه میسع  سا ح  تسرقئ م ر  حرق تسرئله اا حر      

هرقیی  یکی از کیریش  کار م سا تسئله سم  خیلی  بع  صاف شدم احفقبقف

کن  بق ترن  کُار ت مقی بمر رید تن راا   منق تیقلاه تی که خقمه خقم  سی

را  ابرع   کار  شا ع به صربت ااجع به تسیریت کار   بق تن برث تی

کار    ر  تاحبه کقغرذ  اا مگرق    کارم خمب تن هی مگقهش تیحبلیغ تی

-خماسع  به ا  بی احعااتی کن  هی مگرقهش تری  خالصه، ممی تی کار م

-کار  که راک کند که تن کقا راا  ممری ا  اا مگق  تیکار    هی  ابه

حمام  بق ا  صربت کن م رید   ل کن میست،  خا سا گفرع  خرمب، حرم    

حمامی دارا شآ بمرقی ایرن   ارا شآ ایننق هسعی؟ گفت مهم گفع  اگا تید
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شقی خیلی برث راا   لی تن اتعرقی راا  زمی تن رابقا حاد قیی که تی

حرمام  اا  حر  اا   هقی  اا ح  کن م اگا ح  مکن  دارا ممری   بقید تسئله

  اگرا   یدم گفت مه تن دارا شآ میسع م گفعا   پقیین تیااائه ره    مما 

هسعی تن حقضا  دارا شآ ها چند سقععی اا که خماسعی بنیین    بق حم 

برث کن م اینکه تن ایننق سقکت هسع  به خرق ا ایرن اسرت کره دکرا       

ا  هستم گفت ا  مممم تسئله چیز ت می میست، اگرا حرم   تعمجه ح  تسئله

به عیسی تاعقد بقشی   اییقماا به عنمای پسا خدا ببمل کنی همه تسرقئ   

ای که تن راا  ایرن تسرئله اا ترن بقیرد     شمرمگفع  مه این تسئله  تیح

-بنیین  بق ا العقحی که راا  ح  کن م رید که باای تن بییعا از این ممی

حمامد حبلیغ کند   تن خیلی ترک  گفع  که دارا بمقی بق همدیگا برث تی 

 کنی م خالصه خمرش ادت   تن ه  به تسئله   به کقا  اسید م 

تسئله سم  اا ح  کار    تسئله چ قا  اا ها چه سرای کرار     قفاحفقب

تسئله رار  برمر   گفعره    21تمدّق مید م تنع ق اسعقر ی  لیست را حد ر 

بمر که چ قا حق تسئله دالی   دالی تقل تن   بره رامیرنمیقی ریگرا هر      

حمام  این تسئله اا ح  کرن  تسرقئ  ریگرا اا    رید  ممی  مام احفقبقفهمین

اا تیعمام  ح  کن م ر  حق از  حا استم  م ق  ، رید  اا  ح   م ق  سقیخمامد

 ی تسقئ  اا ح  کار    باد ی  یقرراشت باای اسعقر ممشع  کره چرمی   

تسئله چ قاتی که به تن رار   بمرید اا معمامسع  ح  کن  به جرقی  ی ر   

هرق اا حصرریح کرار       تسئله ریگا اا ح  کار م باد رید  اییقی  ابره 

   به تن بقاحاین مما  اا ه  را کالد رار  بمرم  OKمشعهم
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تن بق این اسعقر سه حق راد امعققل حااات راشرع    امعقرقل حرااات    

پییادعه را تقیع رکعای که را ها سه بقاحاین مما  کرالد اا گرادع      

 خمب خیلی خمشرقل بمر م 

راشرت    هقی اجعمقعی زیقری  جرمر  هقی  تایکق داقلیترا رامیگق 

کارمد   تاعقرد   گذاای تیهقی رامینمیی خیلی زیقر ساتقیهباای داقلیت

بمرمد رامینمهق از همدیگا خیلی تیقلآ یقر تی گیامد   ایرن اازشرمند   

استم تخصمصق به حضما رامینمیقی خرقاجی خیلری بردا   ااج تری     

گذاامد که رامینمیقی خقاجی  جمرشقی براای  رامیرنمیقی اتایکرقیی    

د است   تی حمامند از  م ق تیلرآ یرقر بگیامردم داقلیرت هرقی      خیلی تفی

تخعلفی بمرم را این رامیگق  این بدا داقلیت اجعمقعی  جمر راشت کره  

سرقعت را داقلیرت هرقی     34تن  دکا کار  که اگا کسی بخماهد ترثأل  

 ازشی شاکت کند اتکقمش هست، اگا بخماهرد رابامقتره هرقی هنرای     

بخماهد همه اش تیقلاه کنرد برقز هر      شاکت کند اتکقمش هست   اگا

اتکقمش هستم خیلی باای  جقلآ بمر کره ایرن بردا بره داقلیرت هرقی       

 رامینمیی   اجعمقعی حمجه راامدم 

یکی از این بامقته هق که دکا تی کن  ا ای  سقل حرصیلی را سرپعقتبا   

هقیی داقلیت هرق،   بمر از رامینمهقی خقاجی رعمت کار  بمرمد را غاده

کیماشقی اا تاادی کنندم تن را  ی تمبع ائیس امنمن اسالتی  داهنگ  

رامینمیقی رامیگق  ایلی ممی   اییس امنمن رامینمیقی ایاامی بمر م ترق  

حصمی  گادعی  غاده امنمن ایاامی ق   امنمن رامینمیقی تسلمقی اا تنق ا 
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همدیگا بگَذاای     مای  بت گذاشعه بمری  که را ها غاده یکنفرا بره   

ی حمضیح رهند  باای بقزرید کنندگقی بقیسعدم باای غاده ایاامی هق ها عنما

کسی که بقب عکس راشت   ارم یقر  تی  ید ی  رامینمی ایاامی ی  

بقب تسی   ی  بقلیچه کمچ   بسیقا زیبق راشتم این بقلیچه از عکرس  

تاغی که حخ  گذاشعه بمر بقدعه شد  بمر   به بدای مفیس بمر که اییرقی  

است بقلیچه اا باای  ممقییگق  بدهدم تی گفت تن  بعی از ایاای ممی خم

تی  تد  پدا  بقلیچه اا به تن هدیه رارم ممی خماه  گ  شرمر   اینکره   

تمکن است بقلیچه اا بدزرمدم تن بق تققتقت رامیرگق  صرربت کرار       

گفع  که تی خماهی  این بقلیچه اا بیمه کنی م بیمه خیلری برقا، برقاحاین    

که تی حمامسعند بیمه کنندم که اگا احیقمق به سابت ادت یق گ  شرد  ابمی 

به تق بپارازمدم  ی رامینم ببمل کار که بقلیچه اا به ترق بدهردم  ی اا را   

 ممقییگق  گذاشعی م 

زتقمی که تن تسئمل غاده بمر   سه مفا خقم   تدمدم یر  مفرا ا ی   

گرام  تدمرد      یلچا   ی  مفا اییقی اا حاکت تی رار   ی  خرقم  ری 

غاده ایاامی هق اا مگق  کارمد   باد به غاده امنمن اسرالتی  تدمردم   ی   

خقممی که ا ی  یلچا میسعه بمر بق خقممی که  یلچا اا حاکت تری رار  

جلم ادعندم خقم  ریگا از تن پاسید حم ایاامی هسعی ؟ گفرع   ایم گفرت   

تگا تن بقید تگا حم تسلمقی میسعی؟ گفع  چاا، گفت شمییات کم؟ گفع  

شمییا ببند ؟ گفت  ایم تن حانآ کار  که یر  رامیرنمی رامیرگق     

هنمز ممی رامد که حقا ی  ایاامی یق تسلمقی شمییا ممی بندرم تن از این 
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تمضمع  که ا العقحش ک  است خیلی مقااحت شد م  خرمر  اا تاادری   

اا پیدا کار    اس  ا  اا پاسید م از  ایق ااهنمقی حلفن رامیگق ، حلفنش 

کار    به ا  زمگ زر  حق داصعی راشعه بقش  به ا  حمضیح رهر  کره را   

ایاای یق اداار تسلمقی بق خمرشقی شمییا حم  ممی کنند که اییقی سرااغ  

شمییا تن اا گادعه استم بق اییقی صربت کار    ایاای   اسرال  اا بره   

ی کرار  اییقی تاادی کار م اییقی ه  خیلی عالبمند بمر   خیلی گمش ت

  سؤال تی کارم چندین بقا اییقی اا رید   لی اصأل پیش میقترد بپاسر    

چاا سؤال کاری که شمییات کم؟! از کنق چنرین حنابره یرق سرقبقه ای     

 خمامد  بمری که سؤال کاری؟

بنت برمر   ناین خقممی که تن اای را تمارش صربت کار  بعی جی

   لی    حابیرت برمر  که  ی تمبع رامینمی سقل ر   رامیگق  را اشعه حا

بق تالبقت هقیی که تن بق ایرن   سیح ابعدایی حرصی  تی کارم تمزش را 

 ابق همردیگ  مخقم  راشع  به اییقی عالبمند شد    اییقی ه  عالبمند بمر

 مهمدیگا اا زیقر تی ریدی  مچقی تی خماری   ب م   ،صربت تی کاری 

را ش ای به مق  که ی که مزری  شیکقگم بمر اا رار قاییقی  راد خقمه ش

م ببیرن   اا پردا   ترقراش     با   قیمه شقخبه رعمت کار  بمرم بلم  یلند

ه پدا   ترقراش مگفعره برمر کره ترن      م بخمب تن ه   این کقا اا کار 

دقط گفعه بمر که بق تن  شنق شد    رابرقا  خصمصریقت    مخقاجی هسع 

ی هسع  که تن خقاج دکه پدا   تقراش ریدم  بعی متن صربت کار  بمر

برق یر  رامیرنمی خرقاجی      که رخعاشقی دمخمارم جق  حانآ کارمد 
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ی برق  قباای  م ق خیلی حانآ   ا بمر که چاا رخعاشر    استمر ست شد

 ی  رامینمی خقاجی ر ست شد    یر  رامیرنمی  تایکرقیی مبرمر      

ی قتقمد    دکا کن  شرآ هر  خقمره شر      لی را ها حقل تن  منق استم

 ی  مرامیگق  باگیع به ا ز باد  ممقهقا   شق   صبرقمه بق  م ق بمر  متقمد 

این جایقی تسقدات  م ه بمرتمبع البعه تقشین راشع    بق تقشین خمر  ادع

ایرن   ماا زیقر تی ریدی  ااین خقم  بنت همدیگ  پیش  تد تن  چندین بقا

هرا  را  خماه  ممشتمحا  تفص  بادأ تن  ی اا متن شد خقم  بادأ همسا

 ،برمر  0914حقل این خقم  را تااس  دقاغ العرصیلی تن که را تق  جمی 

  مشاکت کار

اخ رار، که را زتقی حرصی  تن را رامیگق  ایلی ممی  ایجایقی ریگ

باد از   قمق تر  زمدگی تن بمرم تدی باارا  ممای به اتایکق   به ش ا ا اب

اتکقی پخرت   اینکه ، به رلی بمر کُار را تنزل خقم  سییکسقل   می  که 

 مباای چند تق   پقاحمرقمی اجرقا  کرار     م تد بیا ی  از  منق ،مداشع  غذا

رامیرگق  را خیقبرقی   بره  مزریکعرا   ای   پقاحمقی ریگر  م  جقلآ مبمر  م

راشرع  کره براای    هر   را رامیرگق  ردعرای    مدیلد اجقا  کرار   نگایپسا

احرقق   ایرن را  ریگرا  تن   ی  رامینمی رکعای مرامینمیقی رکعای بمر

برق هر    سه مفرا  را حقیقت تق  مبمری     منق ی  رامییقا رامیگق  ه  بمر

را حد ر ر  سه ربیقه بییعا  رمل   ا  از  منق حق خقمه م ی احقق بمری  یحم

  مخیلی مزری  بمر مممی کیید

ترن برق   م اظ قا عالبه کرار  برمر   اتایکق راممای باای اراته حرصی  
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چمی تسئله پاراخت هزینه تیاح بمر ،  تخعلف حمقد گادع یرامیگق  هق

تن گیع    بق ا العقحی کره از   مامدم  رلش ه  تی خماست ت ندسی بخ

بدسرت   خمامرد تی را ایقلت اابقتق راد  یبا رامینمیی که را رامیگق  

براای مرمای از   م ی استاااز  بایکه زمدگی را ش ا  تعمجه شد ،   ار 

  یزا از  بمر ی  اتایکرقیی بره ا   تنع ق باای  م ی رامیگق  پذیاش گادع 

صرربت کرار    گفرع  کره      کُرار رعمت مقته بدهد که تن بق خقم  سری 

شمق میست   دقط ی  مقته صمای که شمق از باارا  باایهیچگممه حا دی 

    هر ایننق که  تد تن هزینه اش اا تی ر مدیتن رعمت کنید که ایننق بیق

نع ی گفت این مقتره اا بقیسرعی   شمق حا د تقلی مداایدم اییقی ببمل کار ت

پرنج راا هر     مبقیی ادعی  ردعا  کقلت ی  به  کیل  ح یه کند که بق ه  

ایرن مقتره اا    مح یره کرار  اا حق الزحمه اییقی بمر که ترن رار    مقتره   

ممای حمامست بق  ی مقته   پذیاشی که از رامیگق  راشت  یزا   داسعقر  

 بیقیدم به  تایکق ر   بگیا

اییرقی   ادعی     شیکقگم م بق بعی به دا رگق تمبع تقشین راشع تن  ی 

  یدیلد  تد پاینگاسخیقبقی را  خمر خقمه به بق ممای تن  سماا کاری ماا 

برق هر     ،باای اینکه ممای زبقمش خرمب شرمر   م  ی  تدحی بق ه  بمری 

ا ز پننینبه   شاط کاری  که بنقی دقاسی بقه  امگلیسی صربت کنی  

تیقلبش اا به زبقی امگلیسری  بمر صربت کنی  که اگا معمامسعه اا دقاسی 

خمب ببمل کار  بمر    مباای تن شاح بدهد  ما ز به زبقی دقاسی بگمید

حلمیزیرمی بره زبرقی     ه   منق تی میست   بر تی ادت رامیگق   ا زهق به
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امگلیسی مگق  تی کار   ی  کقای ه  حمی یکی از هع  هقی ش ا گادت 

بق ه  دقاسری حراف   اا هفعه ای ی  ا ز  مدی راشعه بقشدکه بعمامد راات

تری   ا عشر  رامیگقهشا هفعه ای بق ه  بمری    چمی قسه چ  متی زری 

اابقترق   سمت جنمب بهبه  قاز ش ا ا ابقم   شد بق ه  بق تقشین اا  ادعقری 

بارد بره      قدت خیلی  مامی بمر از ایقلرت حنسری ار شردی    م تسادعی 

  ماابقتق اسیدی به به تی سی سی پی   باد   منقد از با مکنعقکی اسیدی 

 اخعصقصری راارم تیخصه احمتبی  ها ایقلت اتایکق ی   پالکصفره 

از  منرق   لنایقلت ای  ممی چمی لیرنک  م  مممتثأل دالی ایقلت گند   تایکق 

شرمقا  احمتبیر     الکی پ چیزی که ا  ی ،ائیس جم ما  تایکق شد  بمر

تسئله برراای  0912 ی تمبع را سقل  مبمر «نلسازتین لینک»هق بمر به مق  

حظرقهاات   راچند حق سریق  پمسرت    بزی  بزی بمرم سیق  پمسعقی اتایکق  

حاسیدی   بق این تقشین حقیقعش تی تق  بمرمدمشد  قی جنمب کیعه هسفید

کلن ممی ه  که سازتین لیرن  یایل   ای   ممی  تد یاز ایل که دکا کنند تق

را زترقی ایقسرت    قمندم لیرنکلن به تق  سیآ باس   ندحمله کنبه تق  است،

به ایرن حاحیرآ برق خیلری     م جم مایش را گیا جنگ شمقل  جنمب بمر 

بره  ابقترق   احعیقط   حاد  لاز از ایقلت تی سی سری پری ار شردی      

جنمب بق سیق  پمسع ق بد ادعقای هقی  ایقلتم ه  اینیمای بمر قتق، ابادعی 

ه از سیق  پمسع ق حمقیت تیکارمد خیلی تمار ضاب کارمد  کسقمی ک تی

را  را هرا حرقل  منرق ادعری م     گادعنردم تی  شع   حعی کیعه شدی بااا 

تن ی  شآ  خماست زمدگی کند احقق گادعی    خمابگقهی که ممای تی
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 راترن هر       احقق خمرت بقش راتنع ق گفع  همین شآ ا ّل حم  تقمد م

شآ ا ّل عقرت راشعه بقشی که ایننق حن ق از همین م احقبی که اجقا  تیکن 

 شرمرم  شا ع ممای خمب چند ا زی تقمد  بمر که رامیگق  زمدگی کنیم

ترن برق ا     دارا صبرش بق همدیگا را همقی خمابگق  صبرقمه خرماری    

 مممی باگیع  یتقشین به سمت رامیگق  ایل حقدظی کار    بقخدا

ش برمر   یا جایقی کقاهقتن ر همدیگا حمقد تکقحبه ای راشعی متق بق 

براایش   پمل تخعصای ه  که باای شر ایه   بقیره کقاهرقش از  برمر     

را تد راشت مریگا   به کقا کار شا ع   لی خمرش حقبسعقیداسعقر   تی

حقا باضی  بع ق اگا از  بمر ترن کمر     از کم  تقلی تن تسعق  شدم

قلی کرن   کار   لی هیچ تمبع از تن مخماست که به ا  کم  تر  تقلی تی

م کار تاحآ ه  کقا تی   کار که تسعق  بقشد  کقا کند تی خمرش سای 

میرقز  بی از مظا ابعصقری ریگا کالف کارمش ه  کقا تیارا زتقی رامینمی

 شد  بمرم

 مبمر 0914 جمیدقاغ العرصیلی تن را تق   ،از اخدارهقی خیلی ت   

مرمای    یر  عکرس از    را تااسر  شراکت راشرت      ممای ه   تد  

تااس  دقاغ العرصیلی که لبرقد درقاغ العرصریلی     رامراا  همچنین بعی

 مپمشید  بمر  بق این ر  مفا عکس گادع 

 

تن  بعری کره    .تدریس در آمریکا و مراجعت به ایران 2-3

به حاحیبی که گفع  گذاامد  بره  اا  رامینمی رکعای بمر    اتعرقی جقتع
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بق شاکع قی تخعلف  حمقد گادع مبق جقهقی تخعلف  م گیعتی رمبقل کقا 

یقر   حمقد گادعه بمر    سعندخما که ت ندد تکقمی  را سیح رکعاا تی

اکعبا به سمت ایقلرت   02اکعبا ردقع جقتع ا  بمرم ا ز  01ا ز هستَ که َ

را  منرق برااا راار( ادرع م تنع رق برق       MITتقسقچمست )همقمنقیی که 

ع  می  رامیرگق  حکنملرمژی   بااا تالبقت یق تصقحبه مداش  MITرامیگق 

ریگای مزری  ش ا بسعمی برمرم  برقیی بنرق  گرقراار، اسرعقر رامیرکد        

تکقمی ، ا ّلین کسی بمر که تمش  اا  سقخعه بمرم  بقی گرقراار اسرعقر   

ت ندسی تکقمی  این رامیگق  بمر   به این صرمات بره رامیرگق  اععبرقا     

م تصرقحبه بره ایرن    بخیید  بمرم را ها حقل ادع  بق  م ق تصرقحبه کرار   

حاحیآ بمر که هاکسی اا که تی خماسعند اسعخدا  کنند تی گفعند ااجرع  

به کقای که کاری   کقای که تیعمامی امنق  رهری یر  سرمینقا برد        

ادااری که  منقبمرمد گمش تی کارمد، سؤال تی کارمد، مظا تی رارمد   

ا  کنند یق مه؟ باد حصمی  تی گادعند که  یق تی خماهند این دار اا اسعخد

خمب تن اینکقا اا کار م ت مقی  ی رامیگق  بمر م هزینه سفا ، ازجملره  

بلیط هماپیمق   هع  اا رار  بمرمردم ترن ادرع  سرمینقا رار    ا ز بارد      

باگیع م ی  ا ز باد ادع  را ش ا پیعسبماگ را ایقلت پنسریلمامیقم  منرق   

ا اشرعه ت ندسری   هقد رمبقل ی  مفا بق راجه رکعرای ر  کمپقمی  سعینگ

تکقمی  تی گیتم باای  م ق ه  صربت کار م  م ق ه  هزینره سرفا  اا   

رارمدم ی  ممبت ه  به رامیگقهی را ایقلت میمیماک را ش ا بقدقلم ادع ، 

 منق ه  صربت کار م ی  بقا ه  به ایقلت  یاجینیق به رامیگقهی به مرق   
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ق  ریگرا را شر ا    ی باای تصقحبه ادع م  خاین بقا به ی  رامیگ پی  ی

لرمئیس   کیلمتعای جنمب ش ا  سرنت  011ااا را ایقلت تیسمای که را 

بااا راشت ادع م بق  م ق تصقحبه کار    تث  سقبق ی  شآ  منق بمر    

دارا سمینقا رار    باد از  ی، ائیس رامیکد  به تن گفت حقضای  حم اا 

 به عنمای اسعقریقا اسعخدا  کنی م

 جمر راشتم باضی هرق اظ رقا حمقیر  مکرار       پیین قرهقی تعفق حی

رهندم بقاخا  تن هق، پیین قر رارمد که تثأل اینقدا حقمق تیبمرمدم باضی

پیین قر رامیگق  تیسمای را ااا اا پذیادع م بااا بمر که به تن را مه تق  

بمر، حق  خا اگمست  0914ا  را تی راا حقمق بدهندم ردقع اسقله 9311

ا  کقا کرار    پرمل اضرقده گرادع    از ا ّل     ژ  حرقیققحیا ی همقی پا 

را حقیقت تق بقید از ا ّل  سپعقتبا به ش ا ااا ادع  حق کقا  اا شا ع کن م

 سپعقتبا شرا ع تری   03سپعقتبا  منق حضما راشعه بقشی   لی کالس ق از 

 شدم 

از زتقی رامینمئی  کلی پمل پس امداز کار  بمر م یر  جرقیی پیردا    

راا را تق  اجقا  کرار ،   13کار    ی  خقمه اجقا  کار ، ی  خقمه اا 

را حقلیکه  ی خقمه ای ه  که را ایلی ممی راشع ، همین حرد رهق برمرم   

تنع ق این خقمه خیلی بزاگ بمرم خیلی بزاگعا از میقز تنم تثأل چ قا احرقق  

خماب، گقااژ   حیقط راشت، تن این ق اا میقز مداشع م از ی  احقق اسعفقر  

اا  احقق ه  امبقای بمر که کعقب رقی  تی کار    بقیه اش خقلی بمر   ی  

گذاشعه بمر م را ها حقل ی  سقلی را  منق بمر ، تمار غذایی تی خاید  
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   خمر   منق غذا تی پخع م 

بقزرید به ایراای بیرقی م تنع رق  ی     باد از ی  سقل حصمی  گادع  باای

تمبع ر لت  تایکق اجقز  تی رار که باد از اخذ  رکعای، اداار بعمامند برق  

 یزای تخصم  ر  سقل ه    منرق کرقا ازی کننرد   حنابره بدسرت      

بیق امدم باد  یزای  م ق حمق  تی شد   باتی گیعند به تملکعیرقیم تنع رق   

    ر بقا  باگار  تمکن بمر به تن چمی تن تی خماسع  باای بقزرید بیقی

 یزا مدهند   بگمیندکه حم راای کقا تیکنی بقید بقشی   ی  سقل ریگرا  

باگارم حصمی  گادع   یزای حرصیلی بگیرا م برق اراا  پرذیاش رامیرگق      

تیسمای را ااا صربت کار   گفع  تن عالبمنرد هسرع  کره را اشرعه     

رمرد   خیلری خرمب اسرت     دیزی  رکعای بگیا     م ق به تن پذیاش را

کسی که رکعای ت ندسی تکقمی  راار بخماهرد را دیزیر  هر  رکعراا     

بگیارم ترن حمامسرع  برق  ی پرذیاش را ایراای  یرزا بگیرا    باگرار م         

تیالری( بمر   تن باای ی  بقزرید حقبسعقمی به  0913)سقل  0244حقبسعقی

 ایاای  تد م 

  براارا  خماهاهرقی     تدح ق غیبت از ایاای   ر ای از تقرا    پردا 

 این ق )البعه ممای  ی تمبع هنمز  تایکق بمر(متن باای ریدی  ترد   البعره   

این ریداا باد از چندین سقل ر ای خیلی باای  خمب    اباأ اازشرمند  

بمرم  بعی تی خماسع  باگار   تایکق، ادع     یزای رامیرنمیی گرادع م   

ید  تری گمینرد کره حرم     تنع ق  بعی تی خماسع  از کیما خقاج شم ، ر

-الخا ج هسعیم خیلی مقااحت شد  که چراا؟ گفعنرد حرم تمنرمع    تمنمع
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الخا جی   دالی اراا  گفعه که حم ممیعمامی از کیما خقاج شمیم ریرد   

همقی اراا  اعزا  رامینم به خقاج استم  ی حقبسعقی که تن به ایاای  تد  

میرنم داسرعقر    صربعی را تنلس اا  ادعقر  بمر که ر لت ایرن همره را  

خقاج باای اراته حرصی ،چاااین قبا ممی گارمد؟ پمل کیما حلرف شرد    

 غیا مممم  زاات داهنگ  ی تمبع تسئمل  تمزش عقلی کیما بمرم تن که 

باگیعه بمر  این ق گفعند خمب، یکی  تدم این اراا  تی خماسرت ترن اا   

ذامقتره ممشرعه   گارمدم مقته ای به اراا  گ تاادی کند که ببیند راامد با تی

بمرمد   ی  لیست رار  بمرمد که اگا این ق خماسعند با مد تمنمع الخا ج 

هسعندم تن به ائیس اراا  گفع  تن تی خماه  با     ی  سقل ریگا  منق 

کقا راا م سقل  یند  کال باتی گار    ریگا ممری خرماه   منرق بمرقم م     

ی ه  ممشعه برمرم  اییقی حاف تاا ببمل کارم خمرش  تد دا رگق   مقته ا

گفت ببینید این مقته اا تن ممشع  که اییقی تمنمع الخا ج اسرت، حرقا   

زیا مقته ممشع  که خا ج اییقی از کیما بالتقمع است  همینکره ایرن اا   

 ممشت  اتضق کار اجقز  رارمد تن از ایاای خقاج شم م 

-ای باای تن بمر کره تمنرمع  این ی  حقلت براامی   مقااحت کنند 

 ج هسع   ممی حمام  از کیما خقاج شم م خمب ادع    باد از ی  الخا

سقل حدایس از سمع  اسعافق رار    حقبسعقی سقل باد کأل به ایاای  ترد م  

ا زهقی  خای که شیکقگم بمر     تی خماسع  باگار  بق مرمای برمر م   

ممای ه  به شیکقگم  تد  بمر  کقا تی کارم بق هر  بره شر ای بره مرق       

که به مق  همقی رایقچه ژمم مقتگذاای شد  بمر ادعی م رایقچره   جنیما لی 
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بسیقا حمیز  زیبقیی بمرم  ب  بی   زال  به شکلی که را ها عمقری کره   

شمق تیخماسعید کف رایقچه اا تیعمامسعید ببینیدم ر ا رایقچه برد  زریر    

 صربت کاری   که خالصه تن راا  تیا   ایاای   اییقی اظ قا رل حنگی 

 گفع  که کقا پیدا کار    ممی خماه  را  تایکق بمقم م  کارم

ی را ش ا ااا حدایس تی کار ، ر  حق راد تیسما بعی را رامیگق  

کقاشنقسی  ی  راد کقاشنقسی ااشد به ها اسعقر تی رارمدم تن همییه 

کار  حق اس  بچّه هق اا ه  یقر بگیا م ا زی که دارایش  غقیآ تی -حقضا

گذاای حایی  بمر رید  که همه حقضامدم گفع  چره   کابه تنقسبت ا ز ش

کالد حقضامد؟ گفعند تگا ممی رامید؟ را ا ز ببر    شد  اتا ز همه ساِ

از حایی  اسمی   ا ز باد از حایی  اسمی ها رامینمیی که غیبت کند 

  اسعقر گزااش کند رامینم به ازای ها سقعت غیبت بقیرد یر   احرد    

تی کراری   حاحیآ تق که ا زهقی ریگا غیبت راد اضقده باراارم به این 

کالد بیقیی  که تنبما میمی  حارداری   ساِ سای کاری  این جلسه حعمقف

 احد اضقده از  ی حادار  احدهقیی که باای ت نردد شردی از  اسرت    

بگیای    بعمامی  به تمبع دقاغ العرصی  شمی م ایرن  احرد اا بره عنرمای     

 خمامدمدم  اتعیقز تنفی تی

ا  جقلآ زتقمی بمر که تن راد تی رار    مرمای هر  بره    ی  خق 

کرالد    منق را ش ا ااا  تد  بمرم ا  گفت ر ست راا  زبقی بینمرم ساِ

میست که حدایس تن اا گمش کنردم یکری از بچّره هرق پاسرید اییرقی       

کیست؟ تن به شمخی گفع  ا   تد  حق اتعیقز تثبت بگیارم اییقی  تد  بمر 
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زار شاکت کند   خرمب چنرد جلسره ای  ترد     دقط به صمات تسعمع  

  ریگا میقتد، چمی بقید راد رامیگقهش اا اراته تی رارم 

جایقی باگیعن  به ایاای ه  به ایرن حاحیرآ برمر کره تاحرم  رکعرا       

تنع دی که رامیگق  صناعی  ایق ت ا  ی تمبرع یرق )صرناعی شرایف( اا     

یالی حأسیس کار  بمرمد، عالبه  لیرف بره خصمصری بره درقاغ العرصر      

ربیاسعقی الباز   رامیکد  دنی راشعندم بدین حاحیآ شمقا  حلفرن    راد  

تن اا پیدا کار  بمرمد   حیایف   ارمد  تایکق برق ترن حمرقد گادعنرد     

تق ی  چنین رامیگقهی اا حأسیس کار  ایر    رمبرقل اسرعقر    » گفعند که 

 0243خیلی خمب تی گاری    تیخماهی  حماا اسعخدا  کنی م از ا ّل ت ا 

حمتقی حقرمق تری    3111مق تقهی حم تیعمامی بیقیی   بق تق کقا کنی  به ش

تن از اییقی حیکا کار    را همین دقصله، شقید یکی ر  هفعره   م «رهی 

این  اف    ی  اف، مقته ای از  برقی رکعرا تنرمچ ا  صرقل، تارق ی      

 تمزشی رامیگق  پ لمی  ی تمبع )یق رامیگق  شیااز(، راشع م اییقی مقتره  

بله تق خباراا شدی  شمق رکعای گادعه ایرد    »خیلی خمبی ممشعه بمرمدم 

رامیرکد   یر   یس هسعیدم به شمق حبای  تی گمی م تق ایننق تیغمل حدا

ت ندسی حأسیس کار  ای    از شمق رعمت تی کنی  ایننق حیایف بیق اید 

  بق تق همکقای کنیدم البعه تیدامی  که  منق شرمق بره حردایس   حرقیرق     

از این حاقاف هقمممی  جمله شرقی کره خیلری       «تیغمل   تمدّق هسعید

حرقیرق را ایننرق برق حردایس        البعه حدایس  »مر که جقلآ بمر، این ب

حرقیق را  منق حفق ت بسیقازیقری راار از این مظا که  مچه اا کره  منرق   
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م این «)را  تایکق( تی یقبید را ایننق )رامیگق  شیااز( بقید به  جمر   اید

 جمله باای تن ی  چقلیی بمر م 

ایرن  راف    ی   جقلآ بمر که را همین زتقی بقزه  یکری ر  هفعره   

حا مقته ای از شاکت مفت ایاای راشع  که بله تق ه  عالبمندی  کره    اف

شمق اا اسعخدا  کنی م تنع ق حاحیآ تصقحبه ای ااتی خماهی  بردهی  کره   

بقید به خاج تق به ش ا هیمسعمی با ی   منق بق ر  مفرا تصرقحبه کنریم    

اای  هع  گادعه خمب بق هماپیمق از ش ا سنت لمئیس  به هیمسعمی ادع م ب

بمرمدم به هع  ادع   دارای  ی ا ز  بق ر  مفا  تایکقیی کره را حقیقرت   

ممقیند  شاکت مفت ایاای بمرمد تصقحبه کار مکلی صربت کاری    خا 

خمب حم ها جقی شاکت مفت بخماهی برا ی ترق حرم    »سا به تن گفعند 

، یق را ااحمصیه تیکنی )اینکه بخماهی را رامیکد  مفت  بقرای راد بدهی

ح اای ردعا تاکزی شاکت مفت بقشی یق به تنق ق مفت خیز جنمب با ی، 

خرماهی  چاا تیاصالف » م  لی خمب یکی از اییقی گفتیق ها جقی ریگا(

هاچه  تایکق بمی حا بقشرد   خماهی  تایکق بمقمی؟!چاا ممی ایاای با ی؟!

از احقق  م تن ه  گفع  خیلی تمنمی  «ایاای ه  بمیعا استم همین جق بمقی

باای شاکت مفت اسرعخدا   خماهند تاا این ق تی کهخقاج شد م عنآ این

میند حم همین جق بمقیم حم همیننق بمقمی  تایکق بمیعا تی گکنندم تنع ق تی

 حا خماهد بمرم شمر   تایکق بمی حا شمر ایاای بمی

حمترقی را   3111جقلآ بمر حقمبی که رکعا  صقل پیین قر کار  بمر 

حمترقی را  3111تق  بمر   حقمبی که شاکت مفت ه  پیین قر کار  برمر  
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حمتقمی را تق  راشع م خمب جقلآ برمر  3111تق  بمرم تن سه حق پیین قر  

که بین این سه پیین قر، شاکت مفت اا کنقا گذاشع م بین رامیگق  صناعی 

ت ررا  ی تمبع)رامیررگق  صررناعی شررایف دالی( رامیررگق  پ لررمی  ایررق 

گادع م به رایلی که باردهق  سقبق)رامیگق  شیااز دالی(بقیسعی حصمی  تی

د مید   خماه  گفت رامیگق  شیااز اا امعخقب کار    ممشع  که بله تن 

پیین قر شمق اا ببمل تی کن    حقضا  که ا ز ا ّل ت را  منرق کرقا  اا    

  بق تکقحبه ای که بق  بقی رکعرا تنع ردی راشرع  از اییرقی     شا ع کن م 

 حیکا   عذا خماهی کار م 

شرنقخع م   تن ح اامی هسع     ی تمبع را شیااز ه  هریچکس اا ممری  

جقلآ اینکه همه ش اسعقمی هق ر ست راامد بیقیند را ح اای کقا کنندم تنِ 

د کقا را ح راای     شنقیقم  را ح اای بمرم یح اامی که همه دقتی    ر سعق

 اا اهق کار    ادع  رامیگق  شیاازم

 

 39 هقی شرمقا  عکس .هایی از این دوران زندگیعکس  9-3

 بقشندمتابمط به این ر اای از زمدگی  تی (312حق  093)صفرقت 30حق 
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وند و با اراههب  امیدوارم   طفف ددا

 ریا هب نیازمندرتینمؤرثرتین ددمت بی

 توقعورزی بیافراد، همراه با عشق

 و رپهیزکاری کامل، رعوج معنوی

 یابید. نموده  و هب شادی عمیق دست
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 در یقاتیتحق یهاتیفعالتدریس و 

 رازیدانشگاه ش 

 1141تا   1154
 

اج باا خاانب بتای    تدریس در دانشگاه شیراز و ازدو 1-4

ا  ش ایما برمر کره بره شریااز      20یق  21ا ز  جین بنت آمریکایی.

هعلری اا را خیقبرقی   بق تکقحبقحی که ببأل کار  بمری  اسید م رامیگق  ه  

زمد باای تن ازا  کار  بمر حق ی  هفعه را هع  بقش ، هزینه هع  اا هر   

به  ز همقی تمبع ه  که  اار شد اهق حقب  کار  بمرمدم بااا با این بمر  ی

تن حقمق بدهندم بنقبااین تن به هعلی که باای  ازا  شد  بمر ادرع م ا ز  

ا ّل ت ا به رامیگق  ادع مرا  ی زتقی رامیکد  ت ندسی حأسیس شد  برمر،  

 ی ت ندسی تکقمی  هنمز اسعقری مداشعندماتق را اشعه

چ قا اشعه ت ندسی بییعا مداشرت:  رامیکد  ت ندسی رامیگق  شیااز 

ت ندسری شریمی       سقخعمقی، ت ندسی باق   الکعا می ، ت ندسی اا  
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ی ریگا اسعقر راشعند  لی ت ندسی تکقمی  م  ی سه اشعهت ندسی تکقمی 

حق سقل بب  از  ی اسعقر مداشتم احفقبأ  ی زتقی که تن  اار رامیگق  شد  

 بقی رکعا ترمد صقرق تایای ه  اسعخدا  شد  بمرمدم البعه اییقی یر   

شقهی ه  اسعخدا  تن  تد  بمرمد    بقی رکعا اارشیا ج قی تق  ز رحا از

شد  بمرمدم به این حاحیآ بق  تدی تق سه مفا اسقحید بخش کقدی شدم  بقی 

حمامسرت   اسپنسا)که امگلیسی بمر( از بب  بمرم به این حاحیآ رامیکد  تی

تکقمی  میز رایا شدم را  ابرع  ت ندسی راد کند   بخش  شا ع به ااائه

سرقل ریاحرا از   کقمی  رامیرکد  ت ندسری رامیرگق  شریااز یر      بخش ت

هقی ریگا رایا شدم تن بق  بقی رکعا تایای ه  احقق برمر م باردهق    بخش

ا  به مق   بقی جرمار دااحری   هقی رامیکد  دنیرید  که یکی از همکالسی

که ت ندد شد  بمر   باد را اشعه اا   سقخعمقی رکعای گادعه بمر هر   

جمار دااحی به تن پیین قر کرار کره   رکعا د  هستم  بقی را همقی رامیک

شمی؟ هرار ی ترق تنرار برمری م      چاا بق  بقی رکعا تایای ه  تنزل ممی

اییقی ی   پقاحمقی را خیقبقی تادل شیااز اجقا  کار  بمرم تن بق اییرقی  

گفع  پس را  شمی متیخقمه صربت کار م اییقی گفت خمب بیق بق ه  ه 

    اییقی میز ببمل کارمدم باد از چند ا ز که بره  یشمتیهق شای  هزینه

خاج رامیگق  را هع  بمر ، اثقث که مداشع  همقی چمدام  اا باراشرع     

به خقمه  بقی رکعا تایای ادع م خمب تدحی بق ه  بمری  حق اینکره براای   

اییقی داصعی پیش  تد که به رامیگق  ایقض باای حدایس راد تکقمی  

م احفقبأ را همقی زتقی نددم به این حاحیآ اییقی به عابسعقی ادعسیقات با م
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- بقی رکعا کااتت اله ایزر پنق  )که اییقی اا از رامیگق  ایلی مرمی تری  

شنقخع   لی اشعه اییقی  کیق ازی بمر( به اسعخدا  رامیگق  شریااز را  

 تد  بمرمدم اییقی ه  تنار بمرمد بنقبااین را تنزلری کره رکعرا تایرای     

ه  خقمه شدی م خالصره اینکره ترن     ، تن   رکعا ایزرپنق قا  کار  بمراج

 را رامیگق  شیااز شا ع کار م0243حدایس خمر اا از ا ل ت اتق  

از زتقمی که به ایاای  تد  بق خقم  بعی جرین بنرت را حمرقد برمر م     

که به ایاای  تد  بمر  چمی تنرار برمر ، همره بره دکرا       0244حقبسعقی 

هقی تخعلفری اا   بند  بمرمد، گیعه بمرمد   باای تن خقم همسایقبی باای 

هق اا ببین    ببین  کداتی  زیا مظا گادعه بمرمدم گفعه بمرمد تن با      ی

اا تی پسند    یکی اا امعخقب کن م خمب تن ادع  چندین مفا اا ریرد   

گمیند برااا برمر     لی تنع ق کسی اا مپسندید م شقید همقی بسمت که تی

 این خقم  بعی بنت ازر اج کن م  تن بق

خماسرع  سرماا هماپیمرق     که را دا رگق  شیکقگم بمر    تی ی زتقمی

شم  رید  اییقی خیلی غمگین استم را هماپیمق میسرعه برمر    تردحی    

تقمد  بمر راهق اا ببندمدم  تد  پقیین )پقیین که مه(  تد  بیرا ی   سرال    

ا شد از هماپیمق بیا ی  تدیم کار م رید  که اییقی شمکه شد که چه  م

گفررع   تررد  حررم اا ر  تاحبرره ببیررن م خمشرررقل شررد   ر  تاحبرره از ا  

 م  خداحقدظی کار    ادع

سقل ا ّل که را رامیگق  شیااز بمر  بق اییقی تکقحبه راشرع م  را  ی می 

 ،که تن را  تایکق برمر  حصرمی    ییق همقی حقبسعقم، 0243اییقی حقبسعقی 
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  ایاای اا ببیندم خمرش، بق ر سعش کره همکرالد   را   گادت که بیقید 

ی  ش ا بمرمد حصمی  گادعند ایاای اا ببینند   هند سعقی اا ه  بگارمد   

 ید اتق صرربعی  حفایح کنندم تن ه  به تقرا  ممشعه بمر  که این خقم  تی

شمق اگرا   خماهد ایاای اا بگارر  گفع  خقممی هست تی از ازر اج مبمرم

از اییرقی خرمب   ه  ب  تدمد   تقرا  ما  پذیاایی کنیدم خ حمامید ازتی

پذیاایی کارم تقرا  بق اییقی خیلی ر ست شد  بمر  بعی اا خیلی ر ست 

ش اهقی تخعلف ایاای اا ببیندم  راشتم بعی حمامسعه بمر جقهقی تخعلف  

  بارد برق ر سرعش بره     بگذاامرد  را ح اای   ش اهقی تخعلرف  اا تدحی 

ادعند   را م قیت به  تایکق باگیرعندم ترن هنرمز حقبسرعقی را      هند سعقی

اتایکق کقا تی کار م بعی بالخا  بره شر ا خرمرش باگیرتم  ی تمبرع      

راسش حمق  شد  بمرم را حقیقت به عنمای تالّ  ربسعقی شرا ع بره کرقا    

کار  بمرم را یکی از ربسعقم قی ش ا خمرشقی یق حرمالی  منرق حردایس    

دقاغ العرصی  شد  برمرم ر  ترق  حقبسرعقی اا     0911کارم تق  تی سقل تی

سفا کار   از ا ّل سپعقتبا حدایسرش اا شرا ع کرار ترن اییرقی اا را      

 ما کره اشرقا    شیکقگم رید    باد  تقر  به باگیت به ایاای بمر مهمقی

ای که را دا رگق  بمری  از همدیگا خداحقدظی کراری    ترن   شد لرظه

ه اییآی اا رید    رید  که خیلری مقااحرت   سماا هماپیمق شد    ر تاحب

 استم 

تقرا  که صربت کرار  ترقرا  شرا ع     به ح اای که باگیع  بق پدا  

کار از اییقی حاایف کاری که چه خقم  تمبا  چه خقم  خمب   زیبرقئی  
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ب حن ق ه  که بمر  بق ا  مکه که را شیااز بمر  خاستم تن بقاخا  زتقمی

ر ست راا  بق همدیگا ازر اج کنی م پییرن قر  تکقحبه کار   گفع  که تن 

کرن      ازر اج به اییقی رار    همچنین گفع  بلیط سفا اا ه  تن ح یه تی

داسع م بق همقی تکقحبه اییقی تمادقت کار   را حاییالت برین ر  مری    تی

ای اریف کاری ، اییقی از تداسه ای کره حردایس تری کرار     سقل بامقته

ی  حا  حدایس کار  بمر   به ح اای  تدمرا یر    کهاسعافق رار، را حقلی

باای خقممی که باای ا ّلرین برقا    ترضای عقد اسالتی کاری م اتق گفعند

اجقز  پدا از  استم پدا اییقی را  کند یق ر شیز  هست حعمقفازر اج تی

اص  بق این ازر اج تخقلف بمر،  تخقلف بمر که اییقی به ایاای بیقیرد    

خماست ازر اج  بعی حصمی  خمرش اا گادعه بمر که تیزمدگی کندم  لی 

تن ه  به ا  گفعه برمر  کره راد تری     کند   میز را ایاای زمدگی کند  

خمام  باای اینکه بعمام  با   ایاای   بعمام  ب عا خدتت کن م حقا براای  

خماه  حدایس کن   هدف تن کأل ادعن تن کقا رامیگقهی پیش  تد  تی

ه  رابقا  ایراای تیقلاره کرار  برمر        ا  یاای استم زمدگی کاری را ا

خیلی چیزهق ه  شنید  بمرم حقبسعقی ه  که  تد  بمر، رید  بمر که اینقردا  

که تی گمیند بد میستم به ا  گفع  را رامیگق  شیااز حردایس بره زبرقی    

-شقی  تایکرقیی اسعقرهقی ریگای ه  هسعند که همساای امگلیسی است  

م پییرن قر  مرد تایکرقیی بمر  هقییقی ریگا بمرمد که خقم امدم یکی ر  مفا 

همرقی   بلریط براای ا  داسرعقر       ازر اج کار  که اییقی ببرمل کرار    

( اییقی بره ح راای   0911حاییالت بین ر  می  سقل که شد )تق  ژاممیه ی 



 یرانیا کی نامهیزندگ 212

 

 

 تد   شآ تنزل تقرا  بمر   ا ز باد ادعی  ترضا عقرد کراری    یر     

 م به احفقق چند مفا ریگا  ادعی    بق هر  شرق    عا سی بسیقا سقر  راشعی

خماری م از جمله  بقی حسن تاشد که بب  از تن به ایراای  ترد  برمرم    

اییقی باد از تن تداک رکعای گادعه بمرم  لی چمی تن کقا تری کرار    

اییقی ریگا کقا مکار  بمر   باگیعه بمر رامیگق  مفت  بقرای  منق حدایس 

سقق ر ش یق یکی از ت مقی هرقی تخصرم     تی کارم اییقی به حسقب

هقیی که گادعی  حضما اییقی اا هر  میرقی تری    عا سی تن بمرم عکس

هق  ابما  تن بمرمرد غیرا از  برقی حسرن     ی ت مقیرهدم را ها حقل همه

تاشد که به عنمای ر ست تن شاکت کار  بمرم تااسر  عا سری خیلری    

 سقر  باگزاا شدم

   تردی  شریاازم ترن   بعری یر       باد از چند ا ز که عا سی کاری

 پقاحمقی را  بقه ر   ی  خقمه گادعی  م تدحی  منق بمری     منق اییرقی  

کارم سپس خقمه ای اجقا  کاری م را همقی خیقبرقی تاردل    پخت   پز تی

مزری  خیقبقی بقغ شق  را شیااز که حادار زیقری خقمه مزریر  همردیگا   

  کاری م خقمه ای بمر کره جمارأ   هق اا اجقاسقخعه بمرمد  تق یکی از این

هفت احقق راشت بق  شپزخقمه   ر  حق رسعیمیی  حمق    غیا  برق ترقهی   

 131حمتقیم تقل  خقمه را اصف قی زمدگی تی کار   ترن هرا ترق      131

حمتقی به حسقب اییقی تی ایخع م رامیگق  تن اا به عنمای رامیریقا پقیره   

هاکس برق راجره رکعراا ر      ی  اسعخدا  کار  بمرم تقااات این بمر که

سقل حدایس کار  بقشد   حداب  ی  تققله علمی بقب  ببمل راشعه بقشرد  
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ب بند  ه  ر  سه حق تققله راشرع م را هرا   مرامییقا پقیه ی  تی شمرم خ

 3111عنمای رامییقا پقیه ی  اسعخدا  کارمرد، برق حقرمق    حقل تن اا به

حمتقی کاایه خقمه  131بمرم حمتقی خیلی بییعا از میقزتقی 3111حمتقیم این 

حمترقی،   011تقی بمرم یقر  هست هفعه ای تی رار   بقیه اش باای زمدگی

ها  تقیم حقایبقفاش پس امداز   خاج تسقداتخاج خمااک تقی بمر   بقیه

 کاری م تسقدات تیه  حقبسعقی 

که را  تایکق بمر  تقشین دمار دقلکمی اا راشع   بعی که کرقا  زتقمی

ی تقشین اا دا خع   ی  تقشین ریگا خاید  که تقشین کمچکی گادع   

بمر   سقخت کمپقمی کاایسلا بمرم کمپقمی کاایسرلا شرا ع بره سرقخت     

تقشین کمچ  مممر  برمر  حنابره کسرآ کرار  برمرم  ی اا خایرد          

تیکالح  بق  ی کمعا از تقشین دمار دقلکمی بمر که بارد از یکسرقل کره    

گیع  ایاای بق ممای را تیب تی شدم  بعی باگقاامعی راشت ها هفعه خاا

شیکقگم خداحقدظی کار ، تقشین اا بعی که  منق حدایس تیکرار حقضرا   

راام اییقی حقضرا شرد    3311شد ازتن بخارم حقا تثأل تن خاید  بمر  

 3111بخارم البعه هنمز صربت از ازر اج مید  بمرم بیمت کاری  گفعنرد  

اتق گفت که تن پمل مداا  که برده      راا تی دا ش م 0211راا   تن

بم پدا اییقی  بق تاممل بق همه چیز مره م گفع  بسیقاخ امدک امدک تی

 مام باارا بعی مه، ا  بره  تخقلف بمرم از تن رلخما شد تقراش ه  همین

گفت خمب خماها  ایرن اا ر سرت راار شرمق     حا بمرم تی اصیالح عقب 

تقراش همییه تخقلف بمرمد حعری براای    مبقید تخقلفت کنیدم  لی پدا  
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ازر اج     تدی به ایاایم پداش دقط ی  یقرراشت باای ا  ممشرعه برمر   

همین  «حقا که حصمی  گادعی با ی   ازر اج کنی خدا مگ داات بقشدم»

خماسعی  عقد کنی  سندی بمر که پردا  مقته کمچ  اییقی باای تق که تی

-فعه خدا پیت   پنقهرت کره تری   اییقی تمادقت کار   اجقز  رار  که گ

عنمای تنمز پدا ببمل خماهی ازر اج کنیم همین اا ه   ی ترضا راا به

که اگا تق به پداش تی گفعی  که براای ازر اجمرقی اجرقز      مایکارم به

رارم  لری   شمر، حعمرأ اجرقز  ممری   شمق از  است  اگا اجقز  مدهی ممی

ه  مبمر، ی  کقات پسعقل بمرم هق این مقته اا  ببمل کارمدم مقته خمب  ی

که داسعقر  بمر   ی اا ببمل کارمد به عنمای تمادقت پردا براای ازر اج   

 کندم رخعاش که باای ا ّلین بقا ازر اج تی

را ها حقل این زمدگی تق بمر را ش ا شیااز   تن به حدایس خمر را 

بمر که حا  ر   ه  اراته رار م ر سعقی ریگا ه  بمرمدم  بقی اضق اازامی 

خقممش سلی  تایکقیی بمرم بعی   سلی بق ه  ر ست شدمد   باضری از  

اسعقرهقی رامیکد  پزشکی ه  همسا  تایکقیی راشعندم به این حاحیآ بعی 

هقی  تایکقیی تث  را  منق حن ق مبمرم ر سعقی  تایکقیی ه  پیدا کارم خقم 

امیگق  پ لمی ا ،  منق چند مفای بمرمد که شمهاشقی ایاامی بمرمد   را ر

کارمدم زبقی حردایس هر  امگلیسری    حدایس تی (یق رامیگق  شیااز دالی)

بمرم حدایس  اا را رامیرگق  شریااز اراتره تری رار م را حرا  ر   سرقل       

اسعقر امگلیسی ) بقی اسپنسا( از رامیگق  ادت   تق دقط  41-43حرصیلی 

میقهی بارد  سه مفا بمری م تن   رکعا تایای   رکعاج قمیقهیم رکعا ج ق
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عنمای ائیس بخرش  از تدحی به رامیکد  دنی رامیکد  ح اای  تد   تن به

تکقمی  تنصمب شد    سای کار  اسعقرهقی ریگا اا اسعخدا  کرن م برق   

 بقی رکعا علی سبز اای که از  تایکق رکعای گادعه بمر تکقحبه کار  که 

 حیایف   ارمد به رامیگق  ت ندسی شیااز   اسعخدا  شدمدم 

تق  پس از ازر اجمقی رخعرا   01مدگی تن   بعی اراته راشتم حقایبق ز

کمچک  بنق  تژر  تعملد شد   این خیلی باای  جقلآ بمر تخصمصق باای 

تن که ا ّلین بقا پدا تی شد  خیلی جقلآ بمرم یقر  هست تژر  راصربح  

خیلی ز ر را بیمقاسعقی ممقزی شیااز به رمیق  تد   همرقی ا ز ترن یر     

حقل ترقرا    »داسعقر  باای پدا   تقرا بعی   به  م ق ا الع رار   حلگااف

حا کار  بمرم را همقی م تژر  زمدگی تق اا خیلی جذاب«رخعا خمب است

خقمه ای که را خیقبقی تادل راشعی  بق احقب قی خیلی زیرقر، زمردگی تری    

کاری م  بقی رکعا تایای که ر ست   همکقا تن بمرمد خقمه ای تنرق ا  

تق اا اجقا  کارمدم اییقی ه  چنرد ترق  بارد از ازر اج ترق ازر اج     خقمه 

کارمد   به  ی خقمه  تدمدم تن   رکعا تایای را حقلی کره را رامیرگق    

ردقحا تقی تنق ا ه  بمر خقمه هق یمقی ه  تنق ا ه  بمرمد   بق ه  زیرقر  

ادت    تد راشعی    بعی ه  بق خقم  اییقی ر ست شد  بمرم باد از چند 

مق  ت عقب شدمدم ت عقب   تژر  هر  برق   تق   م ق صقحآ رخعا کمچکی به

 ه  خیلی ر ست بمرمد یانی کقتال خقممارگی خیلی ر ست شد  بمری م

خقمه بمر که شربیه   1- 1ای که تق زمدگی تی کاری  را همقی ترم ه

شرقی    ه  بمر که از اسقحید رامیگق  بمرمد  بقی رکعا تاصرمتی   خرقم   
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اکبا حسینی که اسعقر رامیرکد  اربیرقت      هقییقی    بقی رکعا علیبچّه 

علم  بمرمد حیایف   ارمدم  بقی رکعا تیفق    برقی رکعرا میر  مرژار     

همسقیه هقی ریگا تق بمرمد که اعضقی هیئت علمی رامیگق  همه بق ه  را 

ی  تنعمع زمدگی تی کاری    ادت   تد راشرعی م  برقی رکعرا دااحری     

ه ی  بقغی هست به مق  بقغ ابمالفعح خقمی که بسرمعی از  ی  اعال  کار ک

خماهند بفا شند  لی خایداا پیدا مید  استم ب عا اسرت ترق ا ی    اا تی

ه  پمل بگذاای     م قیی که عالبمند هسعند این بیاه اا بخای    باردأ  

حفکی  کنی م تن ه  که از  تایکق  تد  بمر  ی  تقداا پس امداز راشع ، 

 ة    را خاید بقغ ابمالفعح خقمی س ی  شد م ابمالفعح خقی زمد ممپمل رار

سرقله برمر      311کای  خقی یق پساش بمرم این بقغ رااای راخعقی سرا   

جقی بینگی بمرم  لی ی  بسمت  ی تعالق به ی  خقممار  برمر   یر    

بسمت ریگاش همقی بسمعی بمر که رکعا دااحی خاید  برمر    ترق هر     

مفا شای  بمری م بادأ یکی ر  سرقل   03-04ی م شقید شای    س ی  بمر

 مل کیید حق به تق سند رارمد تن چمی پمل کر  رار  برمر  یر  بیاره     

تعای گادع م  بقی رکعا دااحی   ریگاای رمبقل  111یق  311کمچ  حد ر 

کقاهقی سند   حفکی  بمرمدم  بعی تق را شیااز بمری  ی  بنز رست ر   

لی تیک  راشتم ر  کرقابااحما  برمر   حنظری     از ی  مفا خاید  که خی

، ی   ی  سفا ادعی  به سمت خمزسعقیشدم ی  تدحی  ی اا سماا شدممی

بقاای شدیدی بقاید  بمر   ا رخقمه  غیقی  مشمش، شمشعا   اهماز گیعی 

کار  بمر   تق تی خماسعی  از پ  ا ی ا رخقمه عبما کنری م  ب جایرقی   
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پ  را حقلی که  ب حندی از ا ی پ  ار راشت   این تقشین ا ی همین 

تی شد خقتمش شد   تق حمی تقشین تقمردی     ب زیرقری هر  از زیرا     

خمشبخعقمه ی  اامند  کقتیمی که از تققب  تی  ترد   مکارتقشین عبما تی

بق شقگارش  تدمد   تقشین تق اا بکس  کارمرد بره تقشرین خمرشرقی       

ن ها چه سای کار  که بره  کم  کارمد   تق اا از ا ی پ  ار کارمدم ت

حمتقی به ا  رار م بامقتره ترقی    31اییقی پملی بده  ببمل مکارمد  لی تن 

این بمر که بیقیی  از  ایق با جار باسی  به ح اایم  مزریکی هقی با جار 

که اسیدی  کم  ایزش کار  بمر   جقر  پا از گ  شد  بمر ر بقا  حرمی  

  کقتیمی   شرقگارش اتدمرد     گ  تقشین خقتمش شدم این بقا ه  اامند

تقشین اا بکس  کارمد   تقاا منقت رارمد   تق اراته راری     تدی  شآ 

اا با جار بمری م ی  ش ا خیلی بینگ بمرم بادش ریگا  تدی  ح راایم  

خمشبخعقمه را تسیا با جار به ح اای ریگا تقشرین خرقتمش میرد ایرن     

شرد   ی اا بفا شر م    تقشین بنز خیلی باای  تیک  اینقر کار   تنبرما 

یقر  میست چند خاید  بمر   چند دا خع   لی هردد  ایرن برمر کره از     

شاش ااحت شم م دا خع    ی  پیکقی خاید   لی ها رداه برقاای تری   

 تد  ب بقاای از راز شییه هق راخ  تی شد  لی بیاقت یدکی  ی همره  

دم حقبسعقی هق جق بمر   اگا حامیااحی از  بمر، بمرمد ادااری که امنق  رهن

  ایق  ریگا به ا ااف شیااز تی ادعی م ا زهقی جماه یق ایق  حایی  تری  

 ادعی  پی  می  بق ر سعقی یق حن ق )بعی   تن   تژر (م

خیلی از این پی  می  هق اا بق خقممار  تایای بق ه  تی ادعری م ترثأل   
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داش پ ن تی کاری  زیا سقیه راخت   غذا   چقی   غیا  حق عصرا یرق   

 گیعی ما ب جماه باتیغ

حقایبق که تژر  ر  سقل  می  بمر خدا به تق پسای رار کره اسرمش اا   

گذاشع  ترسنم خیلی پسا خمب   عزیزی بمر   تژر  هر  خیلری ا  اا   

ر ست راشت   باای ا  ی  اسبقب بقزی بمرم را همرقی خیقبرقی تاردل    

را  ه  زمدگی تی کاری    خیلی خمب بمری    زمدگی  ااتی راشعی م تق

  تد شیاازم چند تق  ی  بقا از ح اای تی از ها

 

 .لتی آریزوناا ااولین فرصت مطالعاتی در دانشگاه ای 2-4

سقل حدایس، داصت اسعفقر  از ی  داصت تیقلاقحی پیش  ترد   4باد از 

رارمرد   براای بلریط       تقااات رامیگق  این بمر که حقمق ادراار اا تری  

هماپیمق کم  تی کارمد   باای یکی از اعضقی خقممار  تثأل همسا بلریط  

هماپیمق تی رارمد تثأل حق  تایکقم داصرعی تری رارمرد کره بره حرقیقرقت        

ز م تن  ی تمبع چ قاتین سقلی بمر که حدایس تی کار    عالبمنرد  بپارا

شد  بمر  بره اسرعفقر  از امراژی خماشریدیم حارداری از پرا ژ  هرقی        

 2کقاشنقسی رامینمیقی سقل  خا اا ااهنمقیی تی کار    تیق ا حرد ر  

پا ژ  رامینمیی بمر م  تن عالبمند شد  بمر  به اماژی خماشیدی  01حق 

ه بقاخا  مفت یکا زی حمق  خماهرد شرد   اسرعفقر  از    به خصم  اینک

مفت بقیسعی ترد ر شمر به صنقیع   اینکه مبقید مفت اا بسرمزامی  براای   

پخت غذا    ب گا    غیا  م ایاای ه  به امداز  ی کرقدی  دعرقب راار     
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 شیااز ه  ش ا  دعقب خیزی بمرم

اراای از اا  عال   با اماژی خماشیدی عالبمند شد  بمر  به مقیه بر 

کننرد   از زترین    ر ام بق اسعفقر  از ر ابین هقیی از دضق به زتین مگق  تی

کنند   به  جمر تنرقبع  بیاری تمجرمر را زترین پری       عکس باراای تی

بامدم تن به  امداز  گیای یق مقیره براراای از اا  ر ا عالبمنرد شرد       تی

  تکقحبه کار  یکی بمر م باای اسعفقر  از داصت تیقلاقحی بق  چند رامیگق

از  م ق رامیگق  ایقلعی  ایز مق بمر که خمامد  بمر  که یکی از اسعقحید بره  

ست  لی یر  اسرعقری هسرت را رامیرگق      تند اعالبههمین تمضمع میز 

کقلیفامیق را باکلی که ا ی این زتینه خیلی کقا کار    خیلری تارا ف   

بیرقی  داصرت   استم بق ا  تکقحبه کرار    گفرع  ترن ر سرت راا  کره      

ا  اا بق شمق بگذاام م ر  رامیگق  به تن  پیین قر کقا میمه  بت تیقلاقحی 

رارمد   گفعند که تق داصت   اتکقمرقت حرقیقرقحی اا را اخعیرقات تری     

گذاای م تن پیین قر یکی اا ار کار   لی پیین قر  رامیگق  ایقلعی  ایز مق 

ق چه تی شرمرم صربا کرار     اا ار مکار  حق ببین  جماب  ی اسعقر کقلیفامی

 ایز مرق  ایرقلعی   لی خبای مدارم بقاخا  از اییس بخش تکقمی  رامیگق  

ای رایقدت کار  که اگا پیین قر تق اا ببمل ممی کنی این پییرن قر اا  مقته

به ی  مفا ریگا بدهی ، چمی تق تی خماهی  از ی  مفرا بره عنرمای میمره     

شقی اا پذیادع  را حقلی که خیلی  بت اسعفقر  کنی م تن بق اکاا  پیین قر

رل  تی خماست با   به کقلیفامیق را باکلی که رامیگق  خیلری تاا دری   

 بمر    منق کقا کن م
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ی   یه از با ی یقر   تد که  بعی کالد سم  ربسعقی بمری  کعرقبی   

راشعی  به مق   یقت  تنعخبه   راسی راشعی  که از  یقت تنعخبه بخرمامی م  

یکری از  ی  یره هرق کره از      داصعی بمر که با ی بخمامی مهمین باای تق 

أَیْ حُرِبُّرما    لَکُ ْ  َ عَسرى  اٌیْ َ هُمَ خَ ئقفیْأَیْ حَکْاَهُما شَ  عَسى»بچگی یقر  بمر: 

چره بسرق شرمق از    ) « َ أَمْرعُ ْ ا حَاْلَمُرمیَ   اْلَر ُ یَ َ هُمَ شَاٌّ لَکُ ْ  َ اللَّرهُ   ئقفیْشَ

  چه بسق شمق چیزهقیی اا خمب است  عقییکه باا دی  یبدحقی ت ییزهقیچ

ر ست رااید که باایعقی خمب میست   خدا تیدامد   شمق ممری رامیرد(م   

تن تیخماسع  ااجع به پیین قر رامیگق   ایز مق حصمی  بگیرا ، رامیرگق    

کقلیفامیق که هنمز جماب مدار  بمر این  یه یقر   تدم گفع  از کنق تالرم   

خماه  باای  خمب بقشدم تن ر سرت راشرع  برا        ی چیزی که تن تی

رامیگق  کقلیفامیق   شقید این چیزی اا که ر ست راا  باای  بد بقشدم بره  

این حاحیآ بق حمجه به این  یه بق اکاا  پیین قر همکقای ی  سقله رامیگق  

را ایقلعی  ایز مق اا پذیادع م حصمی  گادع   با    ایز مق   بق اسعقری که 

کار کقا کرن      تیحرقیق  ، یانی سننش از اا  ر ا،تمار عالبه ا زتینه 

همکقای راشعه بقش م حاحیآ سفا اا راری م پدا   تقرا بعی ه  را مزریکی 

شیکقگم خقمه شقی بمرم تق ی  حقبسعقی بب  ه  بق بعی باای ریدی ابرماتش  

م به  تایکق ادعه بمری   لی خمب این رداه تی ادعی  که ی  سقل بمرقمی  

تق حق شیکقگم ادعی م پدا   تقرا بعی تق اا را دا رگق  تالبقت کارمدم حقا 

   ر  حق مم  راامد، ی  رخعا سه سقله   ی  مرم  پسراچند تقهرهم چنردین    

ا ز را ش ا بلم یلند مزری  شیکقگم بمری م چمی ترن تری خماسرع  بره     
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  ایز مق با   ی  تقشین خاید  م تقشین رسرت ر     بزاگری برمرم اترق    

چمی  ایز مق ایقلت گاتی است ربت کار  که ایرن تقشرین حعمرق کرملا     

راشعه بقشدم بااا شد تن ز رحا با     ی  جقیی پیدا کن    بعی   بچّره  

هق بادأ بیقیندم این کقا اا کار    از شیکقگم تن حن ق به سرمت دینریکس   

حاکت کار م چند ا ز   چند شآ را اا  بمر  حق اسید م ی   پقاحمرقی  

ی خمبی بمر را راا م  پقاحمقی ر  خمابه 311دا کار  را حد ر تقهی پی

ش ا حمپی جقیی که رامیگق  ایقلعی  ایز مق  منق بمرم به رامیرگق  ادرع      

هقیی که بقید حدایس کن    اتکقمقت حرقیققحی شقی اا  منق کقا    راد

ا برمر برق   تاادی کارمدم  بعی   بچّه هق  ه   تدمدم  لی  ی اسعقری که باا

اییقی را زتینه مقیه باراای از دضق کقاکن ، تاذات خماست   گفت تن 

عالبمند بمر    عالبمند هسع  به این تمضمعم ی  پیین قر حرقیققحی ح یه 

کار  بمر  که اگا تمسسة ر لعی حمقیت تی کرار تری حمامسرعی  را  ی    

م  حرقیق زتینه حرقیق کنی   لی حمقیت مید    تن را این زتینه ممی حما

 کن   حم ه  ممی حمامی بق تن همکقای کنیم

تن به جقی اینکه مقااحت شم  تمضمع اا پذیادع م  لی ربت کرار    

رید  که رامیگق  ی  کعقبخقمه خیلی کقت  را زتینره امراژی خماشریدی    

بمر   تن ه  همقی سقل حرصریلی   0911راارم این تق  سپعقتبا یق ت ا تق  

شیااز بمر    به اماژی خماشریدی عالبمنرد    که را 0242-49ببلی سقل 

شد  بمر م را زتینه اماژی خماشریدی چنرد سرقل ببر  را همرقی شر ا       

هرق   میرایقت     المللی حیکی  شد    تقداا زیرقری کعرقب  همقیش بین



 یرانیا کی نامهیزندگ 222

 

 

تنالحیقی اا به کعقبخقمه رامیرگق  ایرقلعی  ایز مرق  اگرذااکار  بمرمردم      

ر که خیلی عالبه تند به اماژی تنممعه  خیلی خمبی بمر   ی  خقممی بم

تسئمل  منق بمرم تن ها چه تی خماسع  ا  سرای تری     خماشیدی بمر 

 کار کم  کند که تن پیدا کن م 

تن کقا  اا را زتینه اماژی خماشیدی شا ع کار م را ر  زتینه کرقا  

کار ، یکی شیاین کاری  ب شما   ر تری گاترقیش خماشریدی برمرم     

ه مق  ارلین که اسعخدا  رامیگق  شد  بمر   اییرقی  احفقبق اسعقر پیای بمر ب

را زتینه اماژی خماشیدی حنابه راشت   تدحی ه  ربیا امنمرن امراژی   

المللی بمرم جقلآ اینکه رامیگق  ایقلعی  ایز مق براای اینکره   خماشید بین

رامینمیقی اشعه هقی ت ندسی اا عالبمند کند حرق بارد از یر  حرا  یرق      

هسعند حغییا اشعه مدهند حصمی  گادعه برمر چنرد   یکسقل که را ت ندسی 

اسعقر پیش کسمت   چند مفا ت ندد بق حنابه اسعخدا  کند حرق بره ایرن    

رامینمیقی بگمیند که ت ندسی چیست؟ این ابقی ارلین یکی از  م ق برمر  

که ت ندد شیمی بقزمیسعه کمپقمی ر پقی )کمپقمی شیمی( را  تایکق بمرم 

یگق  ایقلعی  ایز مق اییقی اا اسعخدا  کار  بمر،  لی رامیکد  ت ندسی رام

مه اسعخدا  اسمی، بلکه بیما باااراری که بق رامینمیقی را حمقد بقشد 

هق صربت کند که ت ندسی چیستم اییقی احقبش کنقا احرقق ترن      بق  ی

هرق   ا زهرق را   بمر   سقعت کقاش اا  پیت را زر  بمر که این سقعت

کار    بق اییقی صرربت  ین داصت اسعفقر  تیردعاش هستم تن ه  از ا

کار م اییقی ه  پیاتار بمر   ر ست راشت تخصمصق ااجع به اماژی تی
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خماشیدی که تمار عالبه اش بمر صرربت کنردم ترن خیلری از اییرقی      

اسعفقر  کار م ی  پا ژ  که تابمط  به مم  زرایی  ب رایق یرق شریاین   

 ماتیرعاک برق   خماشیدی بمر اا بره کاری  ب شما بق اسعفقر  از اماژی 

ی هرقیی اا سرقخع    معینره   اییقی شا ع کار م ی  کقاحنابی بمر ممممه

ه بده  کره سرپس را تنلره    ئحرقیققت اا بادهق حمامسع  را کنفاامسی ااا

اماژی خماشیدی به چقپ اسیدم همزتقی بق  ی چمی ی  ممممه هما گرا   

ی یکی از رامینمهق بمر   کن خماشیدی را شیااز سقخعه بمری    پا ژ 

هقی حنابری    تن ا العقت حنابی بدست   ار  بمر ، بق اسعفقر  از رار 

صرمات یر  تققلره را    تیقلاقت ریگاحمامسع  حرقیق کن     ی اا ه   به

ی شیاین کن  ب شما به کنفاامس بیق ا    این تققله اا هماا  بق  ی تققله

شاق  تایکق باگزاا شرد  برمر    المللی اماژی خماشیدی که را شمقلبین

 تققله به  ی کنفاامس ادع م  ااائههق ببمل کارمد   باای داسعقر     ی

مفرا   31برمرم از حمرق  رمیرق حرد ر     0910کنفاامس را ا ای  حقبسعقی 

شاکت کار  بمرمدم ر  سه ا زی که تدت باگزاای کنفراامس برمر هرا    

اش اا باای جمع های که حخصص راشت تققل تد   را ها زتینهکسی تی

 11-31المللی برق  ه تی کارم باای تن جقلآ بمر که ی  کنفاامس بینئااا

شمرم باد از اینکه تققات اا  منق ااائه رار  تنلره امراژی   مفا باگزاا تی

حمامند تققات ااائه  شد  اا ر  تاحبه اازیرقبی   خماشیدی گفعه بمر که تی

اماژی خماشیدی چقپ کننرد  کنند   اگا تنقسآ حیخیص رارمد را تنله 

تن ه  تققات خمر اا باای چقپ داسعقر م این تققات ببمل شدمد   ر  
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 ا  اا را تنله اماژی خماشیدی چقپ کارمدم تققله

 

پزی بارای تولیاد   های نانطراحی و ساخت ماشین 3-4

حدایسر  را رامیرگق     سقل چ قا  های ناز  مصرفی در ایران.نان

شیاازبمر که عالبمند شد  تقشین مقی پزی بسقز م راسعقمش به این حاحیآ 

، چند حق تغقز  از جمله ی  مقممایی تنق ا تادل-ر که را خیقبقی بقغیق بم

خاید م کار    ها شآ مقی حقدعمی حقز  تیه  بمرمد که از  منق خاید تی

رید  تی کار  حق ممبع  شمر   تیباای خاید مقی ها رداه بقید تدحی صبا 

پزمد بق چه تیکالحی تماجه هسعند، بخصم  شرق ای   گا هی که مقی تی

که مقی اا را تری   ارم بقیره کرقاخیلی    گذاار    ی که مقی اا را حنما تی

سخعی مداشعند  لی این ر  مفا که بق  حش کرقا راشرعند کقاشرقی بسریقا     

 ؟پخت مقی اا تقشرینی کرار   شمر اینب چاا ممیمگفع  خسخت بمرم تی

-احفقبق را همقی سقل تن  راسی بق رامینمیقی ت ندسی تکقمی  راشع  به

مق  سمینقا ت ندسی  تکقمی    خیلی از تیقلآ راسی تابم ه اا تیراح  

کار  که ببیننرد  ی چیزهرقیی کره ترق اای از  م رق      کید تیأکار     حتی

هق همه کزی   هماپیمق ممم اینکنی ، احمتبی ،  سقی  گاتقیش تااسعفقر  تی

-هق اینای ، خقاجی  سقی    حن یزاحی هسعند که تق از خقاج   اار کار 

هرق  امدم تیکالحی راشعند سای کارمد  یهق اا باای خمرشقی  ااحی کار 

هق هق اا از  ی اا ح   کنند تق ه  این تیکالت اا راشعی   لی این رسعگق 

ذا   تقشین لبقسیمیی باای شسعن لبقد خایدی : اجقق گقز باای پخت غ



 223 فعالیتها پس از پیروزی انقالب اسالمی و سفر به کانادا و آمریکا

 

 

پزی راشعه بقشری م   ای  تقشین مقی ب چاا تق معمامسعهمپاسید  خ تی   غیا م 

کنندم به خرمر    هق از مقی مقزک تث  تق اسعفقر  ممیربت کار  که خقاجی

کارمد حعمرق   هق تث  تق مقی لماش، حقدعمی   ممم اسعفقر   تیفع  اگا  یگتی

سقخعه بمرمد   ترق از  ی تقشرین حرق حرقا  اار کرار          حق اای تقشینی

کار  کره چراا   کاری م تن را کالد این  سؤال اا  تیاح تیاسعفقر  تی

حمامی   این کقا اا بکنی م ای  این کقاهق اا بکنی ، چاا خمرتقی ممی معمامسعه

خصم  که تن رید  بمر  که مقمماهق بق چره  این سؤال را ذهن تن بمر به

 کنندم کقا تی تیقعی

خمامد م تثر   صبح راشع  با ی تی 01ی  ا ز جماه مزری  سقعت 

پزی اا از جلرمی چیر  ترن ار کنرد،     اینکه کسی عکس ی  تقشین مقی

کندم ریگا  قبرت   مای کقا تیپزی اا رید  که چهعکس ی  تقشین مقی

میق ار م باای اا گذاشع  کنقا   ادع  همقی تغرقز  مرقممایی   گفرع  ترن     

خماه م ر  حق چقمه خمیا گادع    ار  خقمه    زتقیش کار م را میا تیخ

  ار ، ی  سینی یکی اا پ ن کار    گذاشع  راخ  دا   پخت  بعری را 

رید  به سینی چسبید م د مید  حعمق بقید ا ل سینی اا راغ  کن م را ممممه 

  بادی ا ّل سینی اا گذاشع  راغ شد باد خمیا اا پ رن کرار    گذاشرع   

بپزر    این رداه خمیا مچسبیدم علعش این بمر که خمیا چمی خیس است  

 بعی ا ی صفره راغ بااا بگیار  ی  بی که را خمیا هست  ی  حبرقب   

کند که  ی ایه مقزک از چسبیدی ی بسیقا مقزک بخقا اینقر تییق ی  ایه

کند   چمی ایه خیلی مرقزکی اسرت   ی راغ جلمگیای تیخمیا به صفره
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کندم ایرن تسرئله اا از  ایرق ا العرقت     یک  امعققل حااات اینقر ممیت

  مای بقشدم رامسع  که بقید  اینامعققل حااات تی

حاحیآ برمر کره خمیرا از یر       این  ی حصمیای که تن رید  بمر  به

 ی تعراک که ببالف راغ شد  پ رن کند   ا ی ی  صفرهتناایی عبما تی

پس از  ی مقی پخعه شرد  از  ی   مشمرتی سپس راخ  حنما شد    پخعه  

 یدم این باای  خیلی جقلآ  برمرم یر  رسرعگق  کمچر        اف بیا ی تی

گمشت خار کنی را تنزل راشعی م تن ر  حق خمیا گادعه بمر  امداخع  را 

کرار برق   رسعگق    بق رست چاخقمد  همقی کرقا اا کره برق گمشرت تری     

 یید شدم ریگرا أن رید  بمر  حخمیاکارم به این حاحیآ   ی چیزی اا که ت

-به  ااحی این تقشرین دکرا تری    اش ااجع قبت میق ار م  ی شآ  همه

کار م صبح ا ز شنبه به رامیگق  ادع م کالد مداشع م به  کقاگق  تقشرین  

سقزی بمرم شاح رار  که سقزی ادع م  بقی کای  هنا ائیس کقاگق  تقشین

گادع  که  سقیلی کره تری    جق حصمی خماه  بسقز م را  یچه چیزی تی

خماه  اا از   ایق رامیگق  مخا    گفع   هاچره از  هسرت پرملش اا    

کن م  لی را سقععی که کقاکنقی کقاگق   بیکقامد ا ی خمر  پاراخت تی

-این رسعگق  تن کقا کنندم ی  هفعه کقا کارمد   ی  رسعگق  کمچ  مقی

ه رامیرگق  برار ،   پزی سقخعی    تن همقی رسعگق  گمشت چاخ کنی اا ب

کرار  اش    ی بسمعی که گمشت از سمااخ هقی گار عبما تی حیغه بامد 

اا باراشعند   به جقی  ی از ی  مق رامی، تناایی راست کارمد که خمیا 

تعا از  ی بیا ی  تعا   عاض حد ر  چ قا سقمعیبه ضخقتت تثالف سه تیلی
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کند رید  بمر  کقا تی  تدم ابعدا هدف این بمر که میقی ره   مچه بند  تی

 یق خیام

رامسع  کره تقشرین   باای پخت مقی ابعدا از باق اسعفقر  کار   لی تی

حمامد بابی بقشد،  لی تق باای این  زترقیش از براق اسرعفقر     پزی ممیمقی

کنری برق   کار  بمری م خمیا اا ایخعی  راخر   ی رسرعگق  گمشرت خرار    

ای راسرت  ر   صفره مققلره کااش خمیا از تناا عبما تی چاخقمدی رسعه

ی راغ  پ ن  تد ا ی صفرهکار  بمری  که ببال راغ شد  بمر   خمیا تی

شد   این صفره مققله بق ی  تمحما را حقل حاکت بمرم از  ی  راف  تی

تعرا برمر      تد که عاضش چ رقا سرقمعی  صمات مماای بیا ی تیمقی به

هفعه بارد چرمی    شدم چندتعا تیضخقتعش  باد از پخت حد ر سه تیلی

ی اخعااع راشت، شاح اخعااع اا ممشع     تد  ح راای    ی  کقا تن جنبه

 اا به ثبت اسقمد    این ا ّلین اخعااعی بمر که به ثبت اسقمد م

پزی باد ی اماژی خماشیدی   تقشین مقیهقی خمر اا را زتینهداقلیت

ه رار م تن را از پقیقی داصت تیقلاقحی    بعی که از  تایکق باگیع  ارات

ای که را ااحبقط برق امراژی خماشریدی را    تققله 3 تایکق که بمر  همقی 

ی اماژی خماشیدی داسعقر  برمر    کنفاامس ااائه رار  بمر  اا باای تنله

حقایبق ر  سقل باد، این تقرقات   0912هق پذیادعه بمرمدم اتق را سقل    ی

ی ریگرا هر ، بره چرقپ     اتنعیا شدمدم تن را اتایکق حمامسع  ی  تققلره 

عنرمای رامیریقا را   ی تن بهباسقم م را داصت تیقلاقحی تذکما سه تققله

ه گاریدم ئرامیگق  باای اازیقبی راجه اسعقری به کمیعه تابم ه رامیگق  ااا
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بمر که ترن بره احبره اسرعقری      0231یق ا اخا سقل  0910را همقی سقل 

-رامیگق  شریااز خردتت تری    عنمای اسعقر راااحققء یقدع م از  ی حقایخ به

 کار م 

پزی هنمز هر   ی تقشین مقیزمدگی تق را شیااز اراته راشتم به حمساه

حای اا بسقز  کره مرقی   کار م حمامسع  تقشین بزاگعالبه راشع    کقا تی

حملید کندم  بقی رکعا سالتی که را شیااز بمرمد   تن ببال رابرقا  شرقی   

پزی اا ریدمد، تعمجه شدمد که چقردا   مقیصربت کار ،  بعی که تقشین 

حمامد تفید بقشدم داتمرمد که خیلی عالبمندمد کره از ایرن تقشرین را     تی

رهکد  ا امی اییقی اسعفقر    مقی ح یه کنند   به تسعمندامی که اییقی بره  

کارمد را سیح ش ا مقی رار  شمرم اییقی به دقیاامری   مقی کم  تقلی تی

-هقی مزری  خقمره رارمد حق از مقمماییهقیی تیبنکه را سیح ش ا بمرمد 

کارمدم ترار   هق اا بق مقمماهق حسقب تیشقی مقی بگیامدم سپس پمل  ی بن

گفعند که چمی تق پمل مقد ممی رهی  از این تمضمع زیقر ااضی مبمرمد تی

گفرت  رهند یق سمخعه است یق خمیام رکعا سالتی تیبه تق مقی خمبی ممی

حرمامی  خمرترقی   پزی راشعه بقشی  تییک  اگا تقشین مقیباای ح  این ت

ی مقلیه را جقهقی تخعلف ش ا برا ی    ترار    مقی حملید کنی    بق  سیله

پزی اسرعقبقل کارمردم   بیقیند   مقی اا از تق بگیامدم خیلی از این تقشین مقی

خاید     زتقیش پزی خاجی که باای تن راشت بقید خمیا تیتقشین مقی

ری م اییقی گفعند تن حقضا  که پمل خمیا اا  برده    مرقمی کره    کاتی

-شمر اا به تن بدهیدم اییقی این کقا اا کارمردم ترق خمیرا تری    پخعه تی
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ی ت ندسی مصآ   اری     ی اا را تقشینی که را رامیکد خایدی    تی

 01شدی  حقایبق سقعت ایخعی م  بعی  تقر  باای پخت مقی تی شد  بمر تی

ی ا ّل پرزی را کقاگرق  تقشرین سرقزی را  بقره     رم تقشرین مرقی  صبح بم

ی سم  رامیکد  برمرم  سقخعمقی رامیکد  ت ندسی بمر   کعقبخقمه را  بقه

گادرت    شد بمی مقی حقز  حمق  ااها  اا تری که مقی که پخعه تیهنگقتی

شرد، ترق تقرداای مرقی     که تی 3/00شدم مزری  سقعت  اار کعقبخقمه تی

 تدمد پقیین گاسنه شقی بمر   چمی مرقی حرقز ،   رامینمهق تیپخعه بمری م 

خماسعند ببیننرد کره پخعره    بمر از  ی تی خمارمد   به بمل خمرشقی، تی

تقمد حق به رکعرا سرالتی   شد  است یق مهم را م قیت چیزی که باای تق تی

حرمی  بدهی  تقداای مقی سمخعه یق خمیای بمر که بچّه هق  ی اا مخمار  

شمر که تق ایننق بخماهی   زتقیش کنی م اتکرقی   ما ممییدی  اینبمرمدم ر

مداار که را اا ببندی    بگمیی  رامینمیقی میقیند راخ  که ببینند چه خبا 

حمامسعند بیقیند   بقزرید استم چمی کقا تق کقتال بقز بمر   رامینمیقی تی

اسرت یرق مره    گفعند: خمب ببینی  حقا مقی پخعه شد   تدمد   تیکنند، تی

 خمشمز  هست یق مه م  

ی ا امی رکعا سرالتی تنعقر    حصمی  گادعی  این رسعگق  اا به رهکد 

کنی م اییقی ه  ی  سقخعمقی به مق  مقمما خقمره سرقخت کره ترق بعرمامی       

رسعگق  اا  منق ببای    را تنق ا این احقبی که رسعگق  بااا راشت بقیرد  

-ی خاید بسرمت کن  که هزینهشدم از  است یقر  ای خمیا راست تی

هقی دلزات یق تمحما یق  هن    لمتینیم    هاچه که براای خرمر تقشرین    
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اش به ایرن  پاراخع م رامیکد  ت ندسی کم  پزی از  بمر اا بند  تیمقی

سقزی را  برت  زارشرقی ا ی   حاحیآ بمر که کقاکنقی این کقاگق  تقشین

   همرة پاراختای ممیهزینه کارمد   رامیگق  پزی کقا تیاین تقشین مقی

که که بااا گذاشرعی  تقشرین   هق اا تن خمر  حقب  کار  بمر م زتقمیهزینه

ای مکار  بمر بنقبااین تیکلی مقی پزی اا  منق ببای ، چمی رامیکد  هزینه

ی خمیا تعمجه شردی ، تکرقمی   ه  اینقر مید که تمقمات کندم باای ح یه

ند میستم  تد  ح اای از خیقبرقی خیرق    که بخماهند بق رست خمیا ح یه کن

ی  رسعگق  خمیا راست کنی خاید م  لی پمل رسعگق  اا رکعا سرالتی  

حمتقی بمرم این رسعگقهی بمر کره   9111 ی هزینة پاراختم خق ا  هست 

هق راشعند   اایج بمرم رسعگق  خمیرا راسرت کرن، را احرقق     همه مقممایی

ایی م ی  پیاتار که بیمقا ا امیپزی بااا رار  شدتنق ا مصآ تقشین مقی

بمر تسئمل حملید مقی بمرم تن ازرکعا سالتی پاسرید : بیمرقا ا امری کره     

حمامدم گفع  بیمقای اییقی  حمامد این کقا  اا امنق  رهدم گفت: مه ا  تیممی

کنردم رکعرا سرالتی بره کقاکنرقی      چیست؟ گفعند: اییقی بق همه رعما تی

ید  ار اا بگذااید  منق   اصالف برق پیاترار   رهکد  گفعه بمرمد که شمق بیقی

حاف مزمید   خمرش ه  یقر گادعه بمر که خیلری سرایع  ار اا براراار    

شرمر، ا ی ایرن    خمیا راست کند   به ا  گفعه بمرمد مقمی که پخعه تی

بارمرد، برد ی اینکره     تدمرد   مرقی اا تری   تیز بگذاا   به این حاحیآ تی

ار حراف بزمنردم چرمی گفعره بمرمرد کره       کقاکنقی ی  کلمه بق این پیات

 شمرم رعماییقی تی
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پزی راشعی  ایرن برمر کره تقشرین اا     تیکلی که تق را این تقشین مقی

باای اسعفقر  از گقز  بیای  ااحی کار  بمر  م چمی  ی تمبع برااا برمر   

شمر گفت که، شیااز ا ّلرین شر ای   که را شیااز لمله کیی گقز شمرم تی

گفع  برقاخا  گرقز     ی لمله کیی گقز امنق  شمرم تی بمر که بااا بمر را

 بیای خماهد  تد   به این حاحیآ تقشین اا برا تبنرقی اسرعفقر  از گرقز     

حا برمرم   بیای  ااحی کار م  ااحی بق گقز  بیای تقداای باایمقی  سقی

شرد   را  حا باق بمر  لی براق خیلری گراای حمرق  تری     البعه از  ی  سقی

کاری  چمی هنمز گقز لمله کیی میرد  برمر تنبرما    هقیی که تی زتقیش

کیلرمیی کره    31بمری  که از کپسمل گقز تقیع اسعفقر  کنی م کپسرمل قی  

کاری م تیکلی که از مظا خایدی    اسعفقر  تیحق ی گقز تقیع بمرمد تی

هرقی گرقز کره را تنرقزل       تد این بمر که کپسملامعققل حااات پیش تی

چرمی  شرمر،  تری شرمر   تصراف   تی م ق خقاج که گقز از هسعند زتقمی

پقیین اسرت ترقیع راخر  کپسرمل حرااات از  اا از       تصاف گقز مسبعقف

شمر   از  ایق تناایی که را برقای  گیار   بخقا تیا ااف خمرش تی

 لی ترق چرمی تصراف گقزترقی      مسمزر ید   تیکپسمل هست بیا ی تی

خیلی زیقر بمر داصت کقدی مبمر که تقیع راخ  کپسمل حبخیا شمر   ترق  

کره گرقز بعمامرد  اار رسرعگق       مایاخعالل راسمخت اسقمی راشعی ، به

هقیی اا تثر  حیرت   شمرم تن به این تمضمع پی بار    سای کار  ظاف

راخلرش  ب راغ  هق کره  هق اا راخ  این حیتراست کنی    این کپسمل

بمر گذاشعی  که حااات از  اا از  ب راغ بگیارم  ب بالدقصله که سرار  
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ایخعی    از گرقز ترقیع   کاری    ر  تاحبه  ب تیشد،  ی اا خقاج تیتی

ا امی ه  به همرین حاحیرآ،    ةکاری م را رهکد اسعفقر  تی مقیباای پخت 

  گادتمچند حق کپسمل راشعی  که تمار اسعفقر  بااا تی

هرقیی اا را رهکرد  ا امری     بقی رکعا سالتی همییه بقزریرد کننرد   

کارمردم  شقی بقزرید تی تدمد از رهکد راشعندم اداار   تققتقت تخعلف تی

ی اا که حمضیح ئهقاییقی ه  ر ست راشت حمضیح بدهدم یکی از بسمت

کنرد   ا ّلرین   پزی تق بمر که این تقشین کقا تیرارمد همین تقشین مقیتی

بقا است که را ایاای   شقید را ج قی چنین رسعگقهی سقخعه شد  چمی 

کنند کیماهقی عابی هسعند که  م رق  کیماهقیی که مقی مقزک تصاف تی

هق از این تقشین مقی پزی ترق ایرد    پزمدم خیلیه  تث  تق  بق رست مقی تی

ای را ادسننقی شرا ع بره    مای که باد از چند سقل کقاخقمهگادعندم به

 پزی کار، ربیققف همقی  احی که تق راشعی م قخعن تقشین مقیس

بند  عال   با این تقشین ر   اح ریگا اا ه  به ثبت اسقمد ، جمارقف  

پزی راشع م این رسعگق  تق تمار اسعفقر  بمر سه حق  اح اخعااع تقشین مقی

کنرد اا مداشرعی م     داصعی که ببینی  کسی اخعااع تق اا کپی باراای تری 

 بقی رکعا سالتی خیلی اسعقبقل کار   بااا بمر باای رهکد  اییرقی هر    

لمله کیی گقز شمر   ی  سقخعمقی خیلی بزاگی اا اییقی باای حملید مقی 

سقخت، که مه حن ق باای تصاف بیمقاای رهکد  ا امی   بیمقاسعقی ا امی 

رار رکعا سالتی بقشد بلکه باای تسعمندای ش ا که اییقی به  م ق کم  تی

تمار اسعفقر  بااا بگیارم سقخعمقی خیلی بزاگی بمر   تق هر  ر  تقشرین   
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 حا   باای حملید مقی بییعا  ااحی کاری    سقخعی م  مقی پزی بق اباقر بزاگ

کیلرمگا  را سرقعت    21پرزی  هقی مقیتبنقی  ااحی تن باای تقشین

حاین زتقمی هق را سایعبمر، چمی زتقی گادعه بمر    رید  بمر  که مقممایی

کیلمگا  را سقعت استم تن تقشین  21پزرمد تیزای پخت  م ق که مقی تی

کیلمگا  را سقعت  ااحی کار  که ی  مقممایی به همین  21اا با تبنقی 

حاحیبی که هست بعمامد حنماش اا باراار   این تقشین اا بگذاار را همقی 

ی حملیرد کنردم برق    کیلمگا  را سقعت مق 21احقبی که راار   بعمامد همقی 

پزی حادار کقاکنقی خیلی کقهش  تققیسه بق حملید مقی حقدعمی، را تقشین مقی

حمامست رسعگق  اا اا  بیندازر، خمیرا  که ی  مفا تی مای کار بهپیدا تی

راست کند سپس مقی حملید کند   به تصاف کنند  مقی بدهد   بره جرقی   

 3ند حقا ی  یرق حرداکثا   کنمفا که را ی  مقممایی حقدعممی کقا تی 4-3

 مفا کقدی بمرمد که کقا کنند   از این تقشین مقی پزی اسعفقر  کنندم 

حا ه  باای  بقی رکعا سالتی سقخع م تعقسرفقمه بره   هقی بزاگرسعگق 

هق را که تن را شیااز بمر  از رسعگق تمبع لمله کیی گقز مید   حق  بعی

هرقی  مامسرعی  براای رسرعگق    ح ی سقخعمقی اسعفقر  مید، چمی ریگا ممی

امرد از گرقز ترقیع    کیلمگا  را سقعت  ااحی شد  11بزاگ که با تبنقی 

راخ  کپسمل اسعفقر  کنی    تنعظا بمری  حق لمله کیی گقز بیقید   از گقز 

 بیای اسعفقر  شمرم باد ه  که امقالب اسالتی ایاای پیا ز شد تن ریگرا  

پرزی کره ترق    ام  که  ی رسعگق  مقیررا شیااز مبمر     تد  ح اای   ممی

 سقخعه بمری  به کنق اسیدم 
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پزی که اخعااع کرار   را شیااز که بمر  باای حملید صناعی تقشین مقی

  به ثبت اسقمد  بمر  بقعدحقف بقید حقمق تانمی تخعاع ترفمظ شمرم برق  

پزی تق اا  بق شاکت ایادم باااراری اتضق کار  بمر  که  م ق تقشین مقی

که به  م ق رار  بمر  بسقزمدم ایرن حقایبرق یکری ر  سرقل ببر  از        احی

پیا زی امقالب بمرم  م ق شا ع به سقخت کارمد اتق  اح اا کمری حغییرا   

حا بمر  م ق ی  تقداا رارمدم تقشینی که تن  ااحی کار  بمر  خیلی سقر 

-گای هسعی    تری حاش کار  بمرمدم گفعند تق ی  کقاخقمه ایخعهپیچید 

گای اسعفقر  کنری م  شمر از ایخعهاهی  باای  منقیی که گقز سمخعه تیخم

تعرا را یر    سرقمعی  2پزی تق از برم ی ترثأل     لی را  ااحی تقشین مقی

تعا اسعفقر  کار  بمری     ی اا سمااخ سمااخ کار  برمری  براای   سقمعی

اینکه گقز بیا ی بیقر   بسمزر   صفره مققله اا گا  کنردم شراکت ایادرم    

گای شد  اسرعفقر  کنرد   تردحی  برت     خماست که از بیاقت ایخعهیت

صاف شد باد ه  که پیا زی امقالب اسالتی احفرقق ادعرقر   ترن ریگرا     

پیگیای مکار م حق  منقیی که تن ا الع راا  رسعگقهی حملید مکارمرد کره   

 بفا شند   از  ی اسعفقر  ببامدم  

مر  تققله ح یه کرار     هقیی که  ااحی کار  بااجع به یکی از تقشین

ی  تایکقیی داسعقر م  م ق ه  پسندیدمد، چرقپ کارمرد     باای ی  تنله

هقی مقزک  ی اا  چقپ کارمدم پزی باای حملید مقیعنمای ی  تقشین مقی به

تنله  تایکقیی رید  بمر که این  اح جدید   جقلبی است برد ی اینکره   

خمار این اا چقپ کار  بمرم حمجه کند که را  تایکق کسی مقی مقزک ممی
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ای کره  راا ه  باای تن داسعقرمد   گفعنرد ترق تققلره    91یقر  هست که 

پارازی  که البعه اش تبلغی به عنمای ادعخقای تیکنی  به ممیسند  چقپ تی

 راا  ی تمبع باای خمرش پملی بمرم 91

هق تناکس شدم ا زی ائریس ارااة  پزی را ا زمقتهتمضمع تقشین مقی

ااکقت ااحش)احکق( بق تن حمقد گادت   رعرمت کرار حرق را ح راای     حد

 تالبقحش کن م را این تالبقت اییقی از کقای که را این بقا  کار  برمر  

-  حم ممری  شمرحسقب تی« امقالب»اسعقبقل کار   گفت این ی  خیلی 

بقید حعمقف به ح اای بیقییم ا  گفرت هرا      حمامی را ش اسعقی امقالب کنی

گرذاا     ائه رهی   ها تقداا پملی که بخماهی را اخعیقات تی احی اا

دقط حم حا د کن که مقی تمار میقز ااحش اا حرأتین کنریم ضرمن حیرکا     

خرماه  را شریااز بمرقم    کرقا     پیین قر ا  اا ار کار    گفع  کره تری  

  کقرتی  خمر اا اراته ره م

 

ادامااه تحقیقااار اناارشی خورشاایدی در دانشااگاه  4-4

پزی تن بارد از چنرد سرقل کره     ا ها حقل تیقلاقت تقشین مقیرشیراز. 

رار  ریگرا تعمبرف شرد  لری     هقی خماشیدی امنق  تیتمازی بق داقلیت

هقی رامینمیی ا  اراته راشت   بقزه  پا ژ هقی اماژی خماشیدی پا ژ 

سربزی   تیرم     کرار م ترثالف  تری  زتینه کقابار اماژی خماشیدی ااائهرا 

یماتیعاک این  راح اا اجراا   که ر  مفارامینم بکن خماشیدیم خی 

پرز خماشریدی     پرز خماشریدی، خرمااک   کارمدم چند مفرا ریگرا  اا   
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هرقی  ی خماشیدی سقخعندم را ها حقل حادار زیقری رسعگق تعماکزکنند 

عنمای پا ژ  امنرق  رارمردم خالصره    حاااحی خماشیدی که رامینمیقی به

از جقهرقی تخعلرف براای بقزریرد      تق ی   زتقییگقهی شد که اداارباای

جق تق تاکرزی اا بره    تدمد   جقلآ بمرم را  یهقی خماشیدی تیداقلیت

مق  تاکز حرقیققت اماژی خماشیدی را رامیگق  حقسیس کاری    به بنرد   

هقیی که سرقخعه برمری  اا   ه  سمت ایقست  ی تاکز   تنممعه رسعگق 

هرق براای   خصم  خقاجی  به زیقری عدةرارمدم رااین تاکز یق  زتقییگق  

-تری تاکز یق  زتقییگق  تق ه  بقزریرد    م ق از  تدمدمبقزبینی   بقزرید تی

 کارمدم 

هرقی امراژی خماشریدی کقاهرقیی     پزی   داقلیتتقشین مقی ةتنممع

بمرمد که تن را زتقی حدایس را رامیگق  شریااز عالبمنرد برمر    پری     

الف خندای کراری پسرعهم شرنید     هقی ریگای ه  راشع ، تثگادع م پا ژ  تی

چینند پمسعش اا تی حمامند بکنند،  لی بمر  که پسعه اا که از راخت تی

هق خمرشقی خندای شد    حادار زیقری ه  خندای میرد   حاداری از پسعه

هرقی رهرقی   حمامند پسرعه هق اا خندای کنندم ممیهسعند   تنبمامد که این

باای خندای کاری پسعه را ادسننقی هقی تخعلفی بسعه اا بفا شندم ا ش

  ش اهقی ریگا که پسعه خیز بمرمد  جمر راشتم تن ه  عالبمند شرد   

عنمای پا ژ  رامینمیی  ااحی کن م یکی ر  حق  اح  بمر  که تقشینی به

ی حنقای پیدا مکار   را اباقر خندای کاری پسعه اا اجاا کاری   لی جنبه

مسعند جرقیگزین ا ش تامرمل شرممدم    حمابزاگ ه  مبمرمد که بگمی  تی
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هقی بند  برمر، تسرقئلی کره ترق راایر         ه  یکی ریگا از عالبمندیاین

بقیسرت  تنرصا به دار هسعند) تثأل همرین خنردای کراری پسرعه( اا تری     

خمرتقی ح  کنی    به این تمضمع عالبمند برمر    را راد   سرمینقا   

کار  حرق بره   یقر حیمیق تیهق اا بسیقا زرار  بچّهت ندسی تکقمی  که تی

تقی راای   لی خقاجی این تمضمعقت بیندییند که تسقئلی که را زمدگی

هق مداامد براای حر  تسرقئ  اخعااعری بکنری    رسرعگقهی بسرقزی           

گفع  تق بقید به این دکا بقشی  تیکالحمقی اا خمرتقی با اف کنی م تن تی

 کنی    ح  کنی مهق ه  تسقئ  ت ندسی هسعند! که بقید دکا   این

 

های تهویاه  مطالعه کارکرد بادگیرها و سایر سیستب 5-4

را همقی زترقی،  بعری   ها در ایران. و سرمایش طبیعی ساختمان

پزی   باد اماژی خماشیدی برمر  بره کرقاکار    که عالبمند به تقشین مقی

سقله بمر  را ح اای  9که  تن بقرگیاهق میز عالبمند شد م یقر  است زتقمی

ای، را خیقبقی بقسعیمی بمر که ی  بقرگیا راشتم ی  زیازتینی برمر  مهخق

حا بمر    مای برمر  که خیلی عمیق مبمرم ی  تقداا از سیح حیقط پقیین

حمامسعی  به سرا ببرای ،    که حقبسعقی ب عاین جقیی بمر که را  مل ا ز تی

 حمی همین زیازتین بقرگیا بمرم چمی بقر تنقسبی تثر  پنکره تیرزر   ترق    

شدی م را شیااز ی  راد بره مرق  ح میره تیبرمع   گاترقیش      خن  تی

ترقی را   کار  کره اای ترق رامرش   رار م را این راد اشقا  تیتاکزی تی

حمامید ی  سقخعمقی به تن بدهید را  ح میه تیبمع  مای است که شمق تی
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حمامد بااا بگیار   رااای ها  احی میز بقشدم تق حمامرقیی  ها جقی رمیق تی

ای  که تثالف را ها احقق این سقخعمقی ،رترق، ا مبرت مسربی   جایرقی     را

همائی اا که تمار میقز هست بابااا کنری م رامرش ح میره تیبرمع بسریقا      

کار  این برمر: صرد    هق تیاح تیپییادعه استم  لی سؤالی که باای بچّه

سقل پیش که این رسعگق  هق مبمرمد   باق میز مبمر تار  کمیامیین ایراای  

کارمد؟ این سؤال را ذهرن  برمر ، بره ایرن تمضرمع      هق چکقا تی بسعقیحق

 مای زمدگی عالبمند شد    دکا  اا تیغمل کار  بمر که ببین  تار  چه

یرق سرقل   0913کارمدم حق اینکه داصت تیقلاقحی ر ت  پیش  تد، سرقل  تی

بمرم تن باای بقا ر   بمر که داصت تیقلاقحی راشع م اتق یکری از   0234

شنقخعمش گفت: د رامیگق  ایقلعی  ایز مق که تن ببالف  منق بمر    تیاسقحی

حقز  اسعفقر  از اماژی خماشریدی را رمیرق ترمار حمجره برااا گادعره         

امد که سمخت دسریلی  تخصمصقف  تایکقیی هق به این تمضمع حمجه کار 

شمر   بقید از تنقبع ریگا اماژی اسعفقر  کنی م بقاخا  ی  ا زی حمق  تی

 یژ  اینکه جایقی سیقسی پیش  تد  بمر   پقرشق  عابسعقی تل  دیصر   به

به رای  سیقسی صد ا مفت خمر اا به  تایکق تدحی بیرع کرار  برمر      

 تایکق ی  رداه بق کمبمر مفت تماجه شد    براای امراژی اینرقر شرد     

 0910بمرم براای اماژی را اتایکرق حمرق  رمیرق اا راباگادرتم را سرقل      

 11- 31المللی اماژی خماشیدی را  تایکق بمر کره جمارقف    س بینکنفاام

، بارد از  0912م  لی را سقل   بمرمدمفا از حمق  رمیق را  ی شاکت کارمد

بیع صقراات مفت عابسعقی به  تایکق، این کنفاامس را پرقایس باگرزاا   
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مفا ر  سرقل پریش    11-31مفا را  ی شاکت کارمدم یانی از  3111شد  

-هرقی دسریلی بره   تیاح شدی تنقبع ریگا اماژی غیا از سمختبه خق ا 

مفا شاکت کننرد  باگرزاا    3111خصم  اماژی خماشیدی، کنفاامس بق 

ای  تد  بمرمد ببینند چه خبااستم یقر  شدم البعه همه تققله مداشعند   عد 

مق  جقی یلمت کره اسرعقر    ید یکی از اسقحید رامیگق  ایقلعی  ایز مق بهتی

ی تامقای بمر  لی حخصص اماژی خماشیدی راشرت   خیلری   رامیکد 

تققله ه  را زتینه اماژی خماشیدی ممشعه برمر   ترن هر  اییرآی اا از     

( کره ترن را   0910   0911شنقخع    را  ی سرقل )  ایق حرقیققحش تی

همقی رامیگق  به داصت تیقلاقحی تیغمل برمر ، اییرقی اا ریرد  برمر م     

س رید   گفع  شمق ه  تققلره راایرد؟ گفرت:    اییقی اا را کنفاامس پقای

مهمگفع  پس چه  ما شد که  تدی ایننق؟ گفت: دالی شاکت  تایکرقیی  

رید که حمجه به اماژی خماشیدی را رمیق شا ع شد    از تن که را این 

ا  خماسعند بیقی  ایننق   شاکت کن    بره  م رق گرزااش     زتینه کقا کار 

گرذاای بکننرد یرق خیرام بلریط      ه سراتقیه هق را این زتینر بده  که  یق  ی

ای تقاا ببمل کارمدم  ظیفه ترن  هماپیمقی تن   همسا    ابقتت ی  هفعه

هق گزااش بده  کره  این است که بیقی    را جلسقت شاکت کن    به  ی

کقا کنندم باای تن جقلآ بمر که اداار ریگای ه   تد  بمرمد حرق  هق چه ی

-ینند را زتینه اماژی خماشیدی سراتقیه را این جلسقت شاکت کنند   بب

حنابره  ترن  براای   0912گذاای کنند یق خیا؟ حضما را کنفاامس سرقل  

هقی اماژی خماشیدی تعاردری راشرع    خیلی جقلبی بمرم را شیااز پا ژ 
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 شدم  که را تاکز اماژی خماشیدی اجاا تی

یکی از اسقحید رامیگق  ایقلعی  ایز مق که ت ندد تکقمی    عالبمنرد  

اش  تد  برمر از تاکرز امراژی    به اماژی خماشیدی بمر هماا  بق خقممار 

خماشیدی رامیگق  شیااز بقزرید کندم ا  اععبقای گادعه بمر که را زتینره  

کنندم ا  ترن اا  کقا تیاماژی خماشیدی بااسی کند که ریگاای راامد چه

شنقخت، از تاکز تق خیلی خمشش  تد  حانآ کار تق ایرن همره را   تی

هقی رامینمئی بمرمرد م ترن یر     اش پا ژ ای م البعه همه یااز کقا کار ش

 اح حرقیققحی خیلی کمچکی ه  بق  زاات علم  راشع  کره براای ایرن    

حمامسرع  پرمل بیارقت        اح پملی را اخعیقا تن گذاشعه بمرمد که تری 

 شعند حأتین کن    از بمرجهاهقییقی میقز ر هق باای پا ژ  سقیلی اا که بچّه

 رامیگق  اسعفقر  مکن م 

این اسعقر خیلی حرت حقثیا بااا گادت    بعری باگیرت بره اتایکرق     

خماسع  براای داصرت   ای به بند  ممشتم احفقبقف زتقمی بمر که تن تیمقته

( ی   احی اا اجاا NSFتیقلاقحی با  م گفت: بنیقر علمی تلّی اتایکق )

ی اماژیم گفرت:  تینهکسمت را زکند باای رعمت از پژ هیگاای پیشتی

رهنرد، براای   هرق تری  خماه  حم اا باای اسعفقر  از بماسی که اینتن تی

اماژی خماشیدی پیین قر کن م حقضای که بیقیی؟ گفع  برق کمرقل تیر م    

زتقی برق  احفقبقَ ه  عالبمند بمر  را زتینه اماژی خماشیدی کقا کن    ه 

داصت تیقلاقحی تن بمرم اییقی  بق ضمابیی که بمر تن اا باای اسعفقر  

بماد تیقلاقحی رار  بمرمرد کره    02تاادی کارم تاقرل  NSFاز بماد 
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هرقی  اش را زتینه ی اماژی خماشیدی بمر   بقیهدقط ر حقی  م ق را زتینه

شرقی  قتره ریگا اماژی بمرم تثالف زغقل سنگ یق چیزهقی ریگا، را کر  بام 

ی اماژی خماشیدی یکری ترن   یکری اسرعقر     باای اماژی بمرم را زتینه

 تق  بمرم  03تق  بییعا اسعفقر  مکار   باای تن  1اسعاالیقیی بمر که اییقی 

که ترن را داصرت تیقلارقحی    این  اح میز خیلی جقلآ بمرم راحقلی

گفعنرد بلره   هق ه  ی پا از  اا تی رار، اینبمر    رامیگق  حقمق   هزینه

شمر   حرم  این اععبقای که را اخعیقا تق است تقهقمه اینقدا به حم رار  تی

تسئملیعی مداای   دقط بااا است رامیگق  ی  احرقبی بره ترن بدهرد را     

ی ت ندسی   پژ هیرگاای   ت ندسرقی   کقاشنقسرقی ااشرد       رامیکد 

مق تیمات شقی بیقیند   بق شی حرقیققترکعای اگا سؤالی راامد را زتینه

کنند حق تن را رامیگق  ایقلعی  ایز مرق   رامیرگق   ایز مرق کره را شر ا      

حمسقی بمر بعمام  بق  م ق  حاقتلی راشعه بقش  که اگا سرؤالی راشرعند ترن    

-شدم تسرئملیت بره    منق بقش    بعمام  بق  م ق برث کن م از این ب عا ممی

گیرا  اگرا   خصمصی مداشع م دقط  منق بقش  که ترمار تیرمات برااا ب   

 سؤالی راشعند  گامه تن کقا   تیقلاقت خمر  اا امنق  ره م 

ای اجقا  کرار  برمرم   این اسعقر بب  از اینکه تن باس  باای  ی  خقمه

خماست باای داصت تیقلاقحی بره شر ا ریگرای    ی  اسعقر ریگا که تی

اش اا اجقا  رار  بمر که همه چیز راشت  لی خقمه عنیبی بمرم  با ر خقمه

ی ی   بقه بمرم چمی تنیقه کمیای بمر   اییقی تنیقه کرمیای  خقمه ی 

اا ر ست راشت ها احقبش ی  را به بیا ی راشرت   خقمره هر  خرمب     
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راا اجقا  کاری    پمل باق باای ی  ترق    211سقخعه مید  بمرم تقهی 

چ قا رسعگق  ح میه تیبمع راشت  -راا شدم سه  211جق بمری  که تق  ی

کارمرد کره خقمره اا را    سقعت کقا تی 34اگ بمرمد   حمق  که خیلی بز

ی زیرقر پرمل   حمام  این هزینهحقبسعقی خن  مگه راامدم تن ریدی  که ممی

باق اا بده     بق باااراری که راشعی  تن ی  تق  بره ا  داصرت رار    

حمام  جق میسع    گفع  این پمل باق زیقر است   تن ممیکه تن ریگا این

حا   یه، پمل باق بده م ی   پقاحمقی ریگا پیدا کار  که تنقسآتاقرل کاا

 پمل بابش خیلی کمعا بمرم 

رار ، یکری از   زتقمی که را رامیگق  ایقلعی  ایز مق تیقلاقحی امنق  تی

پژ هیگاای  تایکقیی که از ایقلت میمتکزیکم به رامیگق   تد  بمر بق ترن  

کند برق عنرمای گاترقیش    خماهد کنفاامسی باگزاا صربت کارم گفت تی

 بیای خماشیدیم تن بق اییقی صربت کار    بق ا العقت تخعصای که 

کنردم خیلری   حاحیآ کقا تیاینراشع ، گفع  تق را ایاای بقرگیا راای    به

ی این تمضرمع  کن  که بیقیی رابقا اسعقبقل کار   گفت حم اا رعمت تی

ش ا خمرشقی ادت   برق  ی  تققله بدهی   سخناامی کنیم ببمل کار م به 

تن تکقحبه کار   گفت که حقایخ کنفراامس چره زترقمی هسرت   بلریط      

هماپیمق از ش ا دینیکس حق  لبمکاکی که مزری  ترر  کنفراامس برمر اا    

اش حمسرط  م رق   ی چنرد ا ز ابقترت را  منرق همره    باای  داسعقرم هزینه

حرق  ربیقره صرربت کرار م چ رقا      03ی بقرگیا پاراخت شد   تن رابقا 

ربیقه سرخناامی   01عکس   پمسعا راشع م از ا ی  م ق اسالید ح یه کار م
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 ربیقه ه  سؤال   جماب را کنفاامسی که اییقی باگزاا کار  بمرم  3 

بقیست اخعصق  بدهنرد  لری   ا ز باای چنین کنفاامسی تی 3حقایبأ 

 2که کنفراامس   مایاییقی حمق  تیقلآ اا را ر  ا ز جمع کار  بمر، به

شآ   ی  سقعت مقهقا   ی  سقعت ه  شق م  01شد حق صبح شا ع تی

اگا اداار بخماهند چقی یق ب م  بخمامد بیا ی از کنفراامس بسرقط چرقی    

خمار  حنفس راشرتم  ادت، تیخماست بیا ی تی ب م  بمرم هاکسی تی

ربیقه زتقی راشت که صربت  01ای ااائه بدهد  ها کس که بااا بمر تققله

 قه میز باای سؤال   جماب بمرم ربی 3کند  

جقیی که خمر  ی بقرگیا، حق  یتن اسالیدهقی  اا میقی رار    را بقا 

باراشت کار  بمر ، حمضیح رار م عد  زیقری عالبمند شدمد از تن سؤال 

رام   لی  بعی باگار  ایاای هق اا ممیکارمدم گفع  تن پقسخ این سؤالتی

کرن م براای        را این زتینه حرقیق تری کنی   اح حرقیققحی حنظی  تی

خیلی جقلرآ برمر، ادرااری کره را ا ّلرین کنفراامس گاترقیش  بیاری         

خماشیدی شاکت کار  بمرمد حقا ااجع به ساتقیش  بیای خماشریدی  

گفعند تر  زمدگی تق همین شراایط ابلیمری یرزر     هق تیکنندم  ی برث تی

رگیا اسعفقر  کنی  یق مه؟ گفرع   حمامی  از بق کاتقی اا که گفعی راار  یق تی

ره م چرمی حرقا بقیرد    هق اا باداف تیبقید بیمر  لی تن جماب این سؤال

 با     بییعا تیقلاه کن م 

جق که بمر  ی  سمینقا اماژی خماشریدی کره خرمر    جقلآ است  ی

رامیگق  ایقلعی  ایز مق تیزبقمش بمر رعمت کارمد که ی  تققلره برده      
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احبقط بق ذخیا  سقزی اماژی بق کقابار اماژی خماشریدی  ای را ا تن تققله

ح یه کار  که این تققله  منق ااائه شد   سپس را تنله علم   حکنملمژی 

جرق ااائره رار      شیااز به زبقی امگلیسی تنعیا شدم ترن  ی تققلره اا  ی  

راا هر  رارمرد   گفعنرد  برق     011سخناامی کار    تعمجه شرد  کره   

جق کقا رهی مگفع  تن اینه ها سخناامی ی  تبلغی تیضمابیی که راای  ب

 ب بقشدم مریگای مداا    کقا  همین استم گفعند خ

هقی حرقیققحی تن حاین سقلیکی از پا باکت 0234-33سقل حرصیلی 

بمرم تخصمصقف را رامیگق  ایقلعی  ایز مق که باای برقا ر    منرق برمری م    

ادعندم خیلی به تسرقدات  سه تیحا شد  بمرمد   تداتژر    ترسن بزاگ

کار  ااضی بمر    عالبمند شد  به تیقلاه ادعی م تن از کقای که تیتی

-هقی خماشریدی را اتایکرق بره    چنین به بقزرید از داقلیتبقرگیاهق   ه 

هرقیی کره را   خماسعی  به ایاای باگراری  برق کقاخقمره    که  بعی تی مای

کارمد حمرقد گرادع      قا تیهقی خماشیدی کهقی سقخت رسعگق زتینه

ای باای خرمر  حاحیرآ رار  کره از دینریکس کره جنرمب غراب        بامقته

خماسعی  از  منق به سمت ایراای حاکرت    اتایکقست حق شیکقگم که تق تی

کنی ، را جقهقی تخعلف را ش اهقی تخعلف از کقاخقمنقحی که را ایرن  

حق شریکقگم یر    کارمد بقزرید کن م باگیت تن از دینیکیس  زتینه کقا تی

یقر  ادت اشرقا  کرن  بارد از     هقمهفعه  مل کیید، به خق ا همین حمبف

بمر زتینی که تق را شریااز خایرد     0910داصت تیقلاقحی ا ّل  که سقل 

بمری  را بقغ ابمالفعح خقمی  تقر  حرمی  راری به تق شد  بمرم  بعی که به 
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ببأل بقم  عماای برمر  شیااز باگیع  رامیگق  تاا تاادی کار به بقمکی که 

رارمد که تق برا ی   هزاا حمتقی  ا  تی011  حقا بقم  تلت استم تاقرل 

خقمه بسقزی    تن  ا  اا گادع  ی  ت ندد تامقا پیردا کرار  کره  ر     

راست   عالبمند   خمبی بمر   بق اییقی بااا گذاشعی  کره بیقیرد  ایرن    

خماسرعی  ا ی  که تیسقخعمقی اا بسقزر   خمرتقی ه  میسعی  چیزهقیی 

خماسعی   غیا    به اییقی تنعقر    هقیی که تیکقغذ تیخص کاری م احقق

کاری    اییقی ه  پذیادت    اح تق اا ب بمر بخییدم ی  اسعقر بنق هر   

بمر کره ترق بره خقمره      0232پیدا کاری    سقخعمقی اا سقخعی  شقید سقل

عح خقمی بااا راشرت،  جدیدتقی ادعی م این سقخعمقی را خیقبقی بقغ ابمالف

خقمه خیلی بینگی بمر که خمرتقی سقخعه بمری م تژر    ترسن کمچر   

جق ترثالف  هق گفعه بمری  اینریدی    به بچّهبمرمدم ها هفعه سقخعمقی اا تی

هق پییادت سقخعه شدی جق احقق تژر  است    یاحقق خماب ترسن   این

-خقمه چه  مای سقخعه تیریدمد که ریدمد   تیهقی خمرشقی اا تیاحقق

زتقی برق ترق سرقخعه    هق ه  ه هقی ریگای ه  راشعی  که  یشمرم همسقیه

بمرمد   ریگا تق حن ق مبمری م همقی بقغی که خایداای شد  بمر   ادرااری  

هقییقی اا  که تث  تق چندین سقل پیش  منق اا خایداای کار  بمرمد خقمه

  مام سقخعند   تق ه  همین

ای اا اشقا  کن     ی ه  ایرن اسرت کره را همرقی     ی  تیلآ ریگ

که تن  خاین ا زهقی داصرت تیقلارقحی  اا را    0231یق  0910حقبسعقی 

گذاامد  احفقبقف اسعقری اا کره برااا برمر براای     رامیگق  ایقلعی  ایز مق تی
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ادعن تن به رامیگق  باکلی به تن جماب بدهد   مردار  برمر اا را یر     

د م خمر  اا تاادی کار ، یقرش  تدم گفع  چاا به کنفاامسی را اتایکق ری

ب متن جماب مداری تن خیلی عالبمند بمر  بق شمق کقا کن م گفرت خر  

خماسع  باای ی   اح حرقیققحی که حاایف کار  بمر  از ر لرت  تن تی

حمامسع  به حم کم  تقلی کن ،  لی را ها  پمل بگیا    راست مید   ممی

حمام  را حقبسعقی بیقی    ر  د   یق تن تیحقل  ی  اح راست میدم پاسی

حقی  بت صاف کن م گفت بق کمقل تی م برااا گذاشرع    تق  را  زتقییگق 

جرق را  که از ش ا دینیکس برا   بره باکلری کره را کقلیفامیقسرت    ی     

- زتقییگق  اییقی همقی ر  تق  اا به حرقیق بپاراز    ببین  که اییقی چره 

ن سفا اینکه ا ّاف تن ادع   منق رید  کقاشرقی  کندم از خق اات ایکقا تی

خیلی جقلآ است؛  لی سقبقه حرقیققحی   حرصیالحی تن  مای مبمر کره  

تق   03-01 تد  باکلی باای  بعمام  از  م ق اسعفقر  زیقری کن م اگا تن تی

خماسرع  میرد     چه که تن تی شدم حقز  د مید  که چاا  ی بع  حلف تی

دعن به رامیگق  ایقلعی  ایز مق   عالبمندی به اماژی  مچه پیش  تد شد )ا

جرق تنقسربت راشرعه    خماشیدی(م  ی  یه باای یقر   تد که چقدا را این

 استم

ی ریگرا  که تن را رامیکد  ایقلعی  ایز مق بمر  ی  خق ا را زتقمی 

ادع  کعقبخقمه باای تیقلاره کعرقب یرق    که راشع  از ردعا  تیکه راا  این

ای ااجع بره امراژی خماشریدیم راشرع  پیرقر       ن تققله یق ممشعهباای یقدع

هقی زیعمی زیقری راشعندم  نق راخت ید  متیادع  اا  زیقری مبمرم یقر  تی
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خدایق ممیردام  بقیرد   »ی  رداه این تمضمع به ذهن   تد   رعق کار  که 

 چکقا کن ؟ حم لیفقف ااهی اا به تن میقی بد  یق تاا به کقای  اراا کن که

م رعقیی بمر که ی  رداه به ذهن  «کندحا تیرا م قیت تن اا به حم مزری 

رام  بقید چکرقا کرن ؟را امراژی    اسید   حققضقیی از خدا مد که تن ممی

تن میقی بد  کن   لی را م قیت حم ااهی اا بهخماشیدی راا  داقلیت تی

این رعق  حا شم    جقلآ اینکه  تن اا به کقای  ارااکن که به حم مزری 

جرق زیرا   حمام  با   همقیبه حدی را ذهن تن زمد  هست که تن اای تی

جق بمر که تن این رعق اا کار م به این حاحیرآ  همقی راخت   بگمی  این

-31ایرن صرربت سرقل     به تیقلاقت اماژی خماشیدی خمر اراتره رار م 

شردم   بمر که تن حمق   بع  صاف حرقیققت اماژی خماشریدی تری   0249

را داصت تیقلاقحی ر   بمر  تسئملیعی مداشرع    براای    0234-33سقل 

 رارمد م کار  حقمق ه  تیکار    رامیگق  حمقیع  تیخمر  حرقیق تی

که به رامیگق  کقلیفامیق را باکلی ادع ، ش ید چماای اا  0231حقبسعقی 

گادعه برمر   0243هق ر ای رید م اییقی رکعاایش اا را سقل باد از تدت

ی  سقل ز رحا از تن( باد به اسعخدا  شاکت  زتقییگق  ب  کره   )حد ر

را شمقل شاق اتایکق را ایقلت میمجاسی بااا راشرت را تردم   اییرقی    

ی  بعش صاف تبقازات جقی حرقیققت همهجق معمامست بمقمد چمی به ی

شدم به کقلیفامیق باگیتم  منق ه  معمامست بمقمد   سیقسی با علیه شق  تی

اش بره لبنرقی برا ر      حصمی  گادت برق خرقممار    0231یق  0910را سقل 

جق کقا کندم  بعی تن اییقی اا رید  تیغمل ادعن بمر  کقا ت مری  همقی
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که امنق  شد این بمر که اییقی تن اا به رکعا ساید س ااب پرما تاادری   

پما حقز  رکعاایش اا را رامیرگق  کقلیفامیرق را باکلری     کارم  بقی س ااب

ر )ت ندسی تکقمی (م بق  بقی س ااب پما  شنق شد   گفرع  کره   گادعه بم

را رامیگق  شیااز هسع ، شمق ه  به رامیگق  شیااز حیایف بیق ایدم اییقی 

العرصری  رامیرکد  دنری ح راای       ه  ببمل کارمد    تدمدم اییقی درقاغ 

شقگار ا ل ت ندسی تکقمی  بمرمد   کقا اییقی شبقهت زیقری بق کقا تن 

سقلی کره ترن جلرمحا برمر م اییرقی بره        1-1تق بق ی  اخعالف راشتم ا

رامیگق  شیااز  تدمد   اسعخدا  شدمد   چند سقلی بمرمد حق اینکه باداف به 

سرقل هر  ائریس     02رامیگق  صناعی شایف تنعق  شدمد   بارداف تردت   

 رامیگق  صناعی شایف بمرمدم 

د  برمر  که تن داصت تیقلاقحی ر ت  حمق  شر 0911یق  0233را سقل 

به ایاای باگیع م  لی بنق به پییرن قر یر  پژ هیرگا اتایکرقیی سرا اا       

-المللی حرقیققت سیسرع  بقزگیت به ایاای، را تاکز حرقیققحی امسیعم بین

مزری   ین را احایش حمبف کار م ببالف بق  م ق  (IIASA)هقی کقاباری 

را حقبسرعقی  تکقحبه کار  بمر    ببمل کار  بمرمد که را باگیت به ایاای 

ادع    عصراهق   شرنبه     جق بقش م ا زهق  باای تیقلاه تیبق خقممار   ی

گیعی    جقهقی تخعلرف   ریردمی شر ا  یرن اا      هق را ش ا تی شنبه ی 

 هقیش خیلی جقلآ   زیبق بمرمدم ریدی م تمز  تی

بمرم به کقاکار  بقرگیاهق عالبمنرد   0233 بعی باگیع  به شیااز سقل 

ی حرقیققحی حاایف   به شماای حرقیققت رامیرگق   ی  پا ژ شد  بمر م 
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هق ه   اح تن اا حصمیآ کارمد   تبلغی حرد ر  شیااز ااائه کار     ی

پمل خمبی بمر( به تن رارمدم این تبلغ براای   0233حمتقی )که سقل  3111

تسقدات از ش ای به ش ا ریگرا   براای ریردی بقرگیاهرق را شر اهقی      

جقیی که ادع  ش ا سمنقی بمرم یکی از همکرقاام  بره    تخعلف بمرم ا ّلین

مق   بقی رکعا ایزرپنق  )که ه  اس  ابقی رکعا کااتت اهلل ایزرپنق  بمرمرد،  

اش ت ندسی باق بمر( اه  سمنقی بمر به همین رلیر  بره     لی اییقی اشعه

ای که رید    بقرگیا راشت، ی  تنزل تسرکممی  سمنقی ادع م ا ّلین خقمه

خقمه ببال تنزل  بقی رکعا حسن  قهای بمرم اییقی یکی ریگا از  بمرم این

اسقحید رامیگق    بق  بقی ایزر پنق  دقتی  بمرمدم تن هدد  ریدی بقرگیاهق   

هق بمرم اییقی ترن اا بره جقهرقی    گیای پقااتعاتالحظه   تیقهد    امداز 

تاکرز   ریگای را سمنقی میز بار م باد از  ی به ش ا یزر ادرع  کره  منرق   

بقرگیاهقستم تدحی به بقزرید   تالحظرقت بقرگیاهرق پراراخع   چنردین     

عکس گادع م باد به ش ا کاتقی ادع م البعه این سفاهق همه پیت سا هر   

مبمرمد، بلکه  ی سفاهقی تخعلف بمرم چمی باای حرقیققت پرمل راشرع ،   

 گفعند اگا برق تقشرین  شدم تی هقی هع    ایقب   ذهقب پاراخت تیهزینه

پارازی    اگرا  خمرت با ی، کم  هزینه سمخت اا بااسقد کیلمتعا تی

اا بردهی،  ای ریگای  برا ی   اسرید بلریط  ی   بق احمبمد   یق ها  سیله

حا بمر بق تقشین خرمر  برا  م بره    پارازی م ااحتتاقرل  ی به حم پمل تی

ش اهقی تخعلف ادع م یقر  است به کاتقی ادع   از حاداری بقرگیا ریدی 

امبقاهقی زیا زتینی  یرخ سرقزی   کار م عال   با بقرگیا تالحظقحی از  ب
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هق باای  جقلآ بمر که عکس ی اینهقی  بیای  حیقط هق راشع م تنممعه

گیای کن م به ش ا ب  ادرع     بگیا    امداز  گیای کن م تثالف رتق اا امداز 

کقشرقی   منق از بقرگیا تخصمصی که  جمر راشت عکس گادع م باداف به 

هقی کمیای ایاای که رااای بقرگیا بمرمد ریدی کار     بق ادع م از ش ا

 سقل اا به بقزرید پاراخع م  3این  اح حرقیققحی، تدت 

یکی از ر سعقم ، رکعا ترسن شقهین پما که همکقا ه  بمری ،  بعری  

رهر  بره ترن     هق اا میرقی تری  رید تن به این بقرگیاهق عالبمند    عکس

 Scientific Americanی ای ح یه کن    باای تنلره ر تققلهپیین قر کا

ی علمی است   تمکرن اسرت بره بقرگیاهرق     بفاسع م گفع  این ی  تنله

-عالبمند مبقشندم گفت: مه احفقبقف خیلی عالبمندمدم چمی تن رید  که تققله

هق چقپ کار  بمرمد   چمی بنقت تخصرم  ایراای    ی بنقتای اا رابقا 

 اش است، ااجع به بقرگیا ه  عالبمندمدم بنق به حمصیه  کیما هقی تنق

هقی ساتقیش  بیاری را تامرقای   ای حرت عنمای رسعگق اییقی تن تققله

هرقی سریق    سرفید براای  ی تنلره      همراا  عکرس  ایاای ح یه کار    به

( بمرم چمی  ی زتقی تکقحبقت از  ایق پسرت  0231) 0911داسعقر م سقل 

ممشرع   هنمز را کقا مبمر، تن به زبقی امگلیسی تی شد   اینعامتامنق  تی

هق اا خرمر   رار ، شک   به تنیی بخش ت ندسی تکقمی  باای حقیپ تی

کییدی    تققله اا ح یه کار م این تنله  یق اسقتی که را رامیکد  بمر تی

ات اا ه   بعی تققله اا رایقدت کار بالدقصله به تن مقته ممشت که تققله

راای ه  براای ترن داسرعقرمد       411یادعی ،   ی  چ  باای چقپ پذ
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راا بره صرمات    411پرذیای ،  ای که تق را این تنله تیگفعند ها تققله

رهی م اتق گفعند که این تققله سریح مگقاشرش   اش تیادعخقای به ممیسند 

 ما بمر(   ب تن ه  ت ندد بمر    همینمبییعا باای ت ندسقی است)خ

کنی  هقی تق ت ندد میسعند، تق خمرتقی ی  بقزممیسی تیخیلی از خمامند 

-رهی م  لری تیقلرآ اا  رمای تری      سپس به شمق باای  یااسعقای تی

ممیسی  که پزش  یق اداار ریگا ه  بعمامند اسعفقر  کنند   این کقا اا هر   

 کارمدم 

چقپ شدم این تققلره براای  خیلری پرا      0912تققله تن را تق  دمایه 

مقتره  قعث ش ات تن شد   تن از جقهقی تخعلف رمیق رعمتباکت بمر، ب

ی این تمضمعقت   سخناامی رایقدرت  باای ادعن   صربت کاری رابقا 

کیما خقاجی رعمت شرد م   21کار م باای  اازشمند بمرم شقید تن به تی

-هق اا بهچمی بقرگیا، یخ سقزی  بیای    ب امبقاهقی زیا زتینی   حیقط

کار م تن حمامسع   ی تدت ر  سرقلی   بمر تاادی تی حاحیبی که را ایاای

گفع  بقرگیا   سقیا  که  بت راشع  بااسی اجمقلی   ا ّلیّه امنق  ره م تی

تن میسعند   کقا بند  این است که دقط گزااش بده   هقیهق  اح رسعگق 

کنندم را زتقمی بمر که برراای امراژی را رمیرق     ما کقا تیهق چهکه این

  همه به رمبقل صاده جمیی را تصاف اماژی را سقخعمقی  جمر راشت 

بمرمدم لذا این تققله گ  کار   عالبمندی زیرقری اا را رمیرق بره  جرمر     

  ارم چمی تسئله اماژی خماشیدی  صاده جمیی تصاف اماژی را رمیرق  

هرقی  کارمدم کنفاامس هقی ر لعی حأتین اععبقا تیتیاح شد  بمر، سقزتقی
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-شد   تن ه  رعمت تری اای این تمضمعقت باگزاا تیبسیقای را رمیق ب

هق سرخناامی کرن م براای  خیلری     ی این تمضمعجق   رابقا شد  با    ی

 تمزمد    جقلآ بمر، راضمن داصعی بمر به کیماهق   ش اهقی تخعلف 

رمیق  با     بق تار  رمیق  شنق شم ، چیزی که همییه ر سرت راشرع م حرق    

) ا ای  حقبسعقی( چند حق رعمت راشع م جقلآ 0231اینکه را حقبسعقی سقل 

هق پیت ساه  بمرمد، یانی بق هر  حالبری مداشرعندم رعرمحی     بمر که این

راشع  از اسعقری را رامیگق   حن که گفعه بمر تق از ایرن حرقایخ حرق ایرن     

کنری  کره   حقایخ ی  کنفاامس اماژی خماشیدی راای ، از حم رعمت تری 

ی سفا از ح اای یق جق اا اراا  کنیم هزینه   ی عنمای ائیس جلسهبیقیی به

پرارازی    تقرداای هر      هقی ابقتت اا تیچنین هزینهشیااز به  حن   ه 

رهی م جقلآ بمر کره بالدقصرله بارد از ایرن بره      ادعخقای به شمق پمل تی

-پقایس   سپس به تقاسی )را جنمب داامسه( ادع    حن یزات   داقلیت

 مقی اا رید م سپس به اسپقمیق ادع م بره  احالرم را   هقی اماژی خماشیدی 

کقمقرا ادع    را  منق را ی  کنفاامس اماژی خماشیدی شراکت کرار م   

، را یر  کنفراامس امراژی    0231جق چ رقا تققلره راشرع م را سرقل      ی

خماشیدی را ش ا رمما اتایکرق شراکت کرار م بارد از تنممعره ایرن       

ر، به ایراای باگیرع م احفقبرقف را    هق که پیت ساه  پیش  تد  بمکنفاامس

همقی حقبسعقی رعمت شد  بمر  کره براای بقزریرد از حقسیسرقت امراژی      

 جق با  م خماشیدی ا سیه شما ی به  ی

بمر که ابدا  به حقسیس تاکرز امراژی خماشریدی را     0232را سقل 
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رامیگق  شیااز کار  بمر م  بقی رکعا داهنگ ت ا اییس رامیگق  بمرمرد    

تن حک  ایقست تاکز اا رارمدم از  ی تمبرع داقلیرت هرقی ترق      اییقی به

هرقی رامیرنمیی برمر       حا شدم حقایبق حمقتقف ه  به صمات پا ژ  گسعار 

 احی از  زاات علم  راشعی  که حقتین اععبقا کار  بمرمرد   تبلغری را   

هقی اماژی اخعیقا تن گذاشعه بمرمد که از تر   ی  اح بعمام  باای پا ژ 

جرق برق همرین    ی  سقی    حن یزات حقتین بکن م البعه ترق را  ی خماشید

گیرای حیایرع   اععبقای که راشعی  حمامسعی  حن یزات از  براای امرداز   

هقی خماشیدی اا ح یه کنری م را هرا   گیایخماشید   ثبت   سقیا امداز 

حقل تاکز اماژی خماشیدی رامیگق  شیااز ا ّلین تاکز اماژی خماشیدی 

 مرم را ایاای ب

حمجه به اسعفقر  از امراژی   0912اشقا  کار  باد از براای اماژی را 

خماشیدی را حمق  رمیق ادزایش پیدا کار  بمر   به این حاحیآ تق ه  کره  

 تدمد باای بقزرید ی زیقری تیهقیی راشعی  عد را رامیگق  شیااز داقلیت

قت ادراار  ب تالبر ماز حقسیسقت اماژی خماشیدی که رایا کار  بمری م خ

کره ترن    0249-42تخعلف باای تن جقلآ بمرم ببالف گفع  کره را سرقل   

هقی اماژی خماشیدی،  لی چمی اععبرقای  عالبمند شد  به اجاای پا ژ 

هقی رامیرنمیی  تقی به صمات پا ژ را اخعیقا مداشعی   ی تمبع کقاهقی

 بمرم رامینمیقمی که عالبمند بمرمد، را زتینه اماژی خماشریدی برق ترن   

ی اماژی خماشیدی برق  گادعندم از رامینمیقی  ی زتقی که پا ژ پا ژ  تی

حمام  اس   بقی رکعا ترممر یاقرمبی اا ببرا  کره هر      تن گادعه بمر تی
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اکنمی اسعقر رامیکد  ت ندسی رامیگق  شیااز   عضم پیمسعه داهنگسرعقی  

 0232-0233هرقی  علم    از اسقحید باجسعه کیما هسعندم را حد ر سقل

تقی را رامیگق  شیااز ادرزایش یقدعره برمر،    که کقاهقی اماژی خماشیدی

ابدا  به حقسیس تاکز اماژی خماشیدی را رامیگق  کاری  که این ا ّلرین  

تاکز اماژی خماشیدی را ایاای بمرم شقید ه  را کیماهقی ریگرا زیرقر   

حمجه به اماژی خماشیدی مید  بمر   شقید ه  تاکز اماژی خماشریدی  

هقی اماژی خماشیدی اا اراته رهنردم را  حاحیآ مداشعند که داقلیتبه  ی 

هق بره امراژی خماشریدی حمجره زیرقری      ها حقل باد از اینکه  تایکقیی

ببینند حق د نکارمد، ر لت ایاای ه  تث  سقیا کیماهق که همییه مگق  تیکن

ای حیرکی  رار را  د، کمیعهنهق اا رمبقل کنرا  تایکق چه خبا است که  ی

ااحبقط بق اماژی خماشیدیم این کمیعره را سریح چنرد  زیرا برمر کره       

ی  بقی رکعا  حیردی  زیرا  ب   براق  ی زترقی یرق      ایقسعش به ع د 

 زاات میا ی دالی بمرم سقیااعضقی کمیعه عبقات بمرمد از:  زیا تسکن 

  ش اسقزی   ائیس سقزتقی اماژی احمی که  ی تمبع حقز  حقسیس شرد   

هقم تن از رامیگق  شیااز عضم برمر      مفا ه  از رامیگق چنین ربمر   ه 

  رکعا  جدامی از رامیگق  صناعی  شرایفم ترق را شریااز بره اسرعفقر       

حاااحی اماژی خماشیدی عالبمند بمری ،  بقی  جدامی عالبمند به حملید 

هقی خماشیدی بمر که بعمامند مما خماشید اا تسعقیمق به  سیلیکمی یق پن 

کندم را ها حقل ر  زتینه تخعلف بمرمدم  لی اییقی را ح راای  باق حبدی  

شقی اا گسعاش بدهرد   را ایرن   داقلیت راشت   بادهق حمامست داقلیت
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شد   ائیس همین کمیعه به  زتینه خیلی کقاکندم جلسقت کمیعه حیکی  تی

گفت که باد از  تایکرق ترق بییرعاین اععبرقا براای زتینره امراژی         تق تی

؟ کنقست   چقدا اسرت  ب کم این اععبقامگفع  خ ، تیخماشیدی راای 

ای   باای اماژی خماشیدی خیلری   گفت اععبقای که تق پیش بینی کار  تی

 زیقر استم

کار م  راح حرقیقرقحی کرمچکی اا ترن برق      ا  اا رمبقل تی تن عالبه

حمامسرع   سرقی      زاات علم  راشع  از اععبقای که را اخعیقا تن بمر تی

-هقی امداز ژ  هقی اماژی خماشیدی اا ح یه کن ،   رسعگق تمار میقز پا 

 گیای خایداای کن م

(  زاات 0234-33که تن را داصت تیقلاقحی ر   بمر  )سقل زتقمی

عم    ار که ی  میا  از تاکز اماژی خماشیدی رامیگق  شیااز رعمت به

تمبرع را   اح میا گق  خماشیدی ی    ر  تگق  احری اا بدهردم ترن  ی   

صت تیقلاقحی بمر     بعی که باگیع  ر سعقم  را شیااز به تن ا الع  دا

بقیسعی  احی را ااحبقط بق یر   عم   تد    تیرارمد رعمحی از تاکز به

میا گق  خماشیدی ی    ر  تگق  احی اا بدهی م تق  احی اا ح یه کاری ، 

 خرماهی  را زتینره امراژی خماشریدی     لی اععققر تن این بمر که اگا تی

حرقیق کنی  بقید خمرتقی این حرقیق اا امنق  بردهی  حرق اینکره برق یر       

هق کقا اا امنق  رهند   تق برق اییرقی   تمسسه خقاجی بااارار ببندی     ی

 کار م  همکقای کنی م تن ا ی این تمضمع خیلی پق دیقای تی

تن کقا ح یه  اح اا  امنق  رار م  اح حرقیققحی خیلی جرقلبی برمرم   
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سقله اا را باگادعه بمرم تق بااسی کار   برمری    03حق01ز تدت بامقته راا

رامی  کدا  هقی تخعلف اماژی خماشیدی  جمر راامد که تق ممی که  اح

حاین اسرتم البعره را  ی   صادهی  باای ایاای ب عاین است  کدا  ی  به

ای مید  بمر که بدامی م را این  اح پیش بینی تمبع ه  حرقیققت گسعار 

مر که پس از شنقسقیی ب عاین اا  حر    ا ش  راح، را تقیرقد    شد  ب

  ایر     رست تری کنی    از این  ایق حنابه بهخیلی کمچ  شا ع تی

سقل باد ا ّلین میا گق  خماشیدی ی  تگق  احری اا     03خمرتقی تثالف حق 

-امدازی تیتگق  احی اا  ااحی   اا  01ر  سقل باد میا گق  خماشیدی 

بقای ه  باای  ی پیش بینی کار  برمری م  راح اا بره  زاات    کنی    اعع

هق ه  را همقی کمیعه که عاض کار ، بالدقصله حصرمیآ  میا  راری     ی

کارمدم  لی حد ر ی  سقل  مل کیید حق اینکه ا ّلین اععبرقا اا را سرقل   

که حد ر ی  تیلیمی حمتقی بمر   پمل خیلی زیقری بمر اا باای این 0231

 عیقا تق بااا رارمدم  اح را اخ

هقی تخعلرف اا   ایزی   اسعخدا  ت ندد   حکنیسین   پا ژ تق بامقته

شا ع کاری م ر سعقی تعادری را رامیکد  ت ندسی شیااز عالبمند بمرمد 

را این زتینه همکقای کنندم از جمله  بقی رکعا علی اکبا اکبازار  بمرمد 

-ر سعقی ریگرا را زتینره  نین چه هقی خماشیدی   که به  اح حمضچه

هقی ریگا عالبمند بمرمد را  اح میا گق   خماشریدی همکرقای راشرعه    

بقشندم تق شا ع به خاید  سقی  تخعلف   پاراخت حقرمق کقاتنردای     

برمر   0231ت ندسقی   حکنیسین هق کاری م را همقی زتقی، میمه ر   سقل 
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کقاکنرقی  کارمرد، از جملره ت ندسرقی       که همه را حظقهاات شاکت تی

 0231همین تاکز اماژی خماشیدیم حق اینکه امقرالب اسرالتی را ب مرن    

پیا ز شدم تق عالبمند بمری   اح اا اراته بدهی  ی  تیلیمی حمتقی گادعه 

  بخش زیقری از ای اا خاج کار  بمری م براای اراتره  راح بره  برقی      

ت ندد حقج که  زیا میا ی ر لت تمبت  برقی ت نردد بقزاگرقی برمر     

اجاه کار    گفع  که تق چنین  احی راای    عالبمنردی  کره اراتره    تا

خماهی م اییقی اشقا  کارمد کره امراژی   بدهی    بسمت ر   اععبقا اا تی

حمامی  خاج کنری   خماشیدی را ا ّلمیت تق میست   تق چنین پملی اا ممی

  این شد که تق ریگا اراته مداری    از اداار   ت ندسرقمی کره اسرعخدا     

کاری  تاذات خماسعی    پا ژ  تعمبف شدم چندین سقل باد )را اراتره  

ای که  جمر راشت، تق پیگیای کاری    ایرن  اشقا  خماه  کار( بق عالبه

  اح باای اراته به رامیگق  شیااز  اگذاا شدم 

هرقیش  ماشیدی شیااز  مای بمر که داقلیترا هاحقل تاکز اماژی خ

خعمقی جدیرد رامیرکد  ت ندسری کره     بقب  تالحظه بمرم جرقیی را سرق  

ای ح یه کار  بمری    راخیقبقی تالصداا را شیااز گادعه بمری ، ی  سمله

زتقی اجراا کرار  برمری  را  منرق     هقی رامینمیی اا که حق  ی حمق  پا ژ 

کاری م چمی حمجه را سیح ج قمی به اماژی خماشیدی زیقر  مگ داای تی

شرمر،  ا ایاای را این زتینه حرقیق تیشد  بمر   تار  د مید  بمرمد که ر

کارمد که شمق  اح حرقیققحی خماشیدی رااید به  زاات میا  تااجاه تی

ای یر   کارمدم تق حقایبق هفعره اا به تق را شیااز حماله تی قی   م ق ه   م
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ی خقاجی راشعی  که  بق تکقحبقت یق حمرقد حلفنری ببلری    بقزرید کنند 

از  اح حرقیققحی شمق را امراژی خماشریدی    تدمد که تق عالبمندی   تی

راریر      کارمرد   ترق حمضریح تری      تدمد   بقزرید تری بقزرید کنی م تی

از این بقزریدکنندگقی از کیماهقی اا پقئی بمرمد، اظ رقا  ادعندم خیلی تی

گفع  مه تق عالبمنردی    کارمد که بق ه  همکقای راشعه بقشی م تی عالبه تی

ای باخماری  که میرقز بره      رهی    اگا به تسقلهکه  اح اا خمرتقی امنق

کنی  که را رمیق چه کسی  کم  ی  ترقق یق تعخصص راشعی  بااسی تی

هست که را این زتینه حرصص راار   تی حمامد کم  کند، بق ا  حمقد 

کنری م از   کنی ،  لی تسئله تقی اا خمرتقی ح  تی گیای    تیمات تی تی

بیقیید بق ه  همکقای راشعه  ندگفعبمر که تی همه تُصاحا ی  گا    لمقمی

گفعند که تق این پا ژ  اا گفع  همکقای تق یانی چه، تیبقشی م ها چه تی

کنی  چمی تق را  لمقی به امداز  کقدی  دعقب مداای  شمق پا ژ  اا اجاا تی

شرمرم   را ایاای اجاا کنید   به تق معقیج اا بدهید این  راح تیرعاک تری   

جق  زتقیش سقزید که تق این ین  اح تیعاک میست شمق تیب امگفعی  خ

ای مداارم یقر  است از ترن  کنی    رار  باراای کنی م اینکه باای تق دقید 

هق را  لمرقی بقزریرد کرن م    رعمت کارمد که با   از  اح خماشیدی  ی

هقی اماژی خماشیدی که را  تایکق امنق  رامسعند بق داقلیتهق تیچمی  ی

ب مبمر  شنقیی راا م گفعند: بیق ببین تق را  لمقی چه کقا کاری م خر شد  

تن گفع  حقضا  بقزرید کن   لی هیچ حا ردی مرداا  کره برق همردیگا      

همکقای کنی ، ببمل کارمد   باای  بلیط هماپیمق داسرعقرمد، از ح راای حرق    
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برق  تممیخم از شیااز حق ح اای بق پا از ایاای ایا بمر   از ح راای حرق ترممیخ    

 لمدعقمزام

باای  ی  بامقته سفا داسعقر  بمرمد که خیلی جقلآ برمرم صربح ز ر   

ادع  به تممیخم جقلآ برمر کره   از ح اای بقید بق پا از لمدعقمزا تی 1سقعت 

کنرد،  تثالف پا از لمدعقمزا از ح راای حاکرت تری    1ممشعه بمرمد را سقعت 

 9:41حق  9:23ت جق سقعاسدم  یبه  بت  لمقی به تممیخ تی 9:21سقعت 

را درالی شراکت ا ّلرین     01کندم سقعت دالی شخص تن اا تالبقت تی

جلسه اا را دالی جق بق ترقققی  لمقمی راای    ممم م  بعی ایرن بامقتره اا   

اِیا همه حأخیا راشرعندم  ا  گادت چمی  ی تمبع پا ازهقی ایاایرید  خند 

بمر   چیما تمکن بمر  حداب  ی  سقعت حأخیا راشعندم البعه این لمدعقمزا

 ما که پیش بینی شد  برمر  که این بامقته به این ربیقی امنق  شمرم همقی

پا از لمدعقمزا حاکت کار از ح اای   همقی زتقی که گفعه بمرمردم جقلرآ   

-شد   تیبمر که  مای  ااحی کار  بمرمد  بعی که ی  تسقدا پیقر  تی

همقی تمبع اسید  بمرم تن هق   بقاش ه  هق،چمدای تد به بسمت چمدای

جق ایسعقر  برمر،  چمدام  اا باراشع     بقیی که بااا بمر تالبقت کن ،  ی

را همقی ربیقه   سقععی که ذکا کار  بمرمد تالبقحش کار ،م بارد سرماا   

تقشین شدی    ادعی  به  ی شاکت که بااا بمر ا ّلرین جلسره اا راشرعه    

بمرم حرق   01ربیقه بب  از سقعت  بقشی م احفقبق  بعی اسیدی  حد ر ر  سه

مفا ریگا ه   اار شردمد   3-4تن پقلعمی  اا   یزای کار ، را همقی تمبع 

  ا برمر  باگزاا شدم این باای  حانرآ  01  جلسه  بق بامقته سا سقعت 
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ای کره پریش بینری    ی تالبقحی بق این ربت   بق این بامقتهکه چیما بامقته

همییه بق حأخیا تماجه برمری    هنرمز    شد  امنق  شمرم چمی تق را ایاای

شا ع شرمر خرمب    01:21هست اگا  01ای که سقعت ه  هسعی م جلسه

 یندم از ائریس  استم تامما یکی ر  مفا، تخصمصق ائیس جلسه، ریا تی

گمید تن صبا کار  که بقیره بیقینرد    پاس  چاا ریا تی  یی؟ تیجلسه تی

 باد تن بیقی ! 

شیدی  لمقی بقزرید کار م چند حق شاکت سیسقت اماژی خماأتن از ح

هرق از  ای رامیگقهی   غیا  بمرمدم باای  جقلآ بمر  لمقی  چند حق تمسسه

حرا بمرمرد، از    هق باای شا ع  راح امراژی خماشریدی عقرآ     تایکقیی

هق ه  همین  ما، چمی تن حرقیققت اماژی خماشیدی داامسه اا  داامسمی

که همه رمیق به اماژی خماشیدی  0912-14ه  رید  بمر ، را همین زتقی 

حمجه کار  بمرمد  لمقی ه  شا ع کار  بمرم البعه بق ی  تمتنعرم  خیلری   

 مای که ر لت  لمقی اععبقا خیلی خرمبی اا براای حرقیقرقت    حام بهبمی

اماژی خماشیدی پیش بینی کار  بمرم تخصمصق کره اگرا  راح امراژی     

اش اا مر حمرق  هزینره  خماشیدی بقید را ی  کیما ج قی سم  اجاا شر 

هرق اا امنرق  رار ، را  خراین    که ترن بقزریرد   رم  بعیرار لت  لمقی تی

ای که بق همقی تسئملین  لمقمی راشع ، گفعند حقا چکقا تی کنری؟  جلسه

تن گفع  تن به شمق گفعه بمر  که تق  اح اماژی خماشیدی که را شیااز 

راشعی  از ب عاین تعخصرص  رهی م اگا تیکلی راای  اا خمرتقی امنق  تی

خماهی م  منق بمر که گفعند اگا شمق ببمل کنیرد، ر لرت   رمیق تیمات تی
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کند   باای شمق هریچ خاجری مرداار     لمقی حمق   اح اا حقتین اععبقا تی

هق حعی تسقدات شمق به  لمقی باای بقزرید، همه اا تق پریش  ی هزینههمه

هست که خمرتقی این  راح اا  بینی کاری م  لی تن گفع  مه، تق باااتقی 

 اسی م اجاا کنی  حق ببینی  که به کنق تی

حظقهاات ضد شق  شدت گادعه بمر   حقایبرقف   0231را میمه ر   سقل 

کارمردم همره مگراای برمری  کره      همة تار  را این حظقهاات شاکت تی

بقاخا  چه پیش خماهد  تدم را ت اتق  که خدتت حرقج کمرقل اسرید     

م «شمر   شرق  ادعنری اسرت     بقی خمینی پیا ز تی»ند که بمر  اییقی گفع

 کارمد به خمابی که یکی از ر سعقی اییقی رید  بمرم اییقی اسعنقر تی

سقعت ریگرا کرقا   34حق »ب من اییقی اا تالبقت کار م گقعند  30ا ز 

، پاسرید  از کنرق چنرین    «شرمر  شمر   امقالب اسالتی پیا ز تی حمق  تی

 م« ما اشااق شد  استفعند به رل  اینگ»گمئید،  تیلبی اا تی

کمقل پس از پیا زی امقالب اسالتی پییگمئی ریگای میز کارمد حقج

  گفعند که این پییگمئی از ر حقی ا ل ه  ت معا اسرتم اییرقی گفعنرد:    

راا خماهد شد، چه  بقی خمینری زمرد    ایاای اهبای ج قی سم  اا ع د »

 «م بقشند   چه مبقشند

 برقی   0231ب مرن   33پیا زی امقالب اسالتی ایراای را  البعه بب  از 

  زیا ر لت تمبت تنصمب شد  بمرمدم ت ندد بقزاگقی به سمت مخست
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 33هقی شرمقا  عکس .هایی از این دوران زندگیعکس  6-4

 بقشندم( تابمط به این ر اای از زمدگی  تی313حق  311)صفرقت 12حق 
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 بق رخعا  تژر  را چند  -33
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 0241شیااز، ی  سقلگی 
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بق رامینمیقی ت ندسی تکقمی  رامیگق  شیااز را بقزرید از  -31

 0233کقاخقمه بند کماا، شیااز، 
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 0233تکه،  

 

 

 

شیااز ،  العرصیالی رامیکد  ت ندسی رامیگق بق حاداری از دقاغ -31

0242شیااز،   

 

 

 



 یرانیا کی نامهیزندگ 262

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0230شیااز،  ،کن خماشیدی   احمکال  خماشیدیتیم    سبزی خی  -11

 

 

 

 کنشیاین زتقیش  ب  -13

 را رامیگق  ایقلعی  ایز مق، خماشیدی 

 0231 تایکق،  

 

 

 

 سقخعمقی ردعا کقا  -10

 را رامیگق  ایقلعی  ایز مق، 

 0231 تایکق،  

 

 

 

 0231رامیگق  شیااز، شیااز، -زتقی حدایس را رامیکد  ت ندسی -39

 

 

 



 263 فعالیتها پس از پیروزی انقالب اسالمی و سفر به کانادا و آمریکا

 

 

 

 

 

 

 
 

 

بق دازمدام  تژر    ترسن  تقر  باای ادعن به تداسه از تنزل  -12

 0233جدید شیااز، 

 

 

 

 0231بق بعی، تژر    ترسن، شیااز،  -14

 

 

 

 



 یرانیا کی نامهیزندگ 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0231تقرا  ، شیااز،  -13

 

 

 

 0231بق تقرا  ، شیااز،  -11

 

 

 

بق تقرا    تژر    ترسن   باارا  ممای   دازمدامش کیمای  -11

 0231کقمقرا، ،   کق  

 

 

 



 265 فعالیتها پس از پیروزی انقالب اسالمی و سفر به کانادا و آمریکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بق تقرا ، خماها  پای، بعی، بااراام  ترمد، ایاج   ممای  -12

 0232  همساای   دازمدامیقی، ح اای، 

 

 

 



 یرانیا کی نامهیزندگ 266

 

 

وند و با اراههب  امیدوارم   طفف ددا

 ریا هب نیازمندرتینمؤرثرتین ددمت بی

 توقعورزی بیافراد، همراه با عشق

 و رپهیزکاری کامل، رعوج معنوی

 یابید. نموده  و هب شادی عمیق دست
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4 

و  پس از پیروزی انقالب اسالمی هاتیفعال

 سفر به کانادا و آمریکا

 1166تا  1141

-های انقالب در زمان نخسات فعالیت در دفتر طرح  1-5

 بقی ت ندد بقزاگرقی کره مخسرت    ن. وزیری آقای مهند  بازرگا

هرقی   زیا ر لت تمبت بمرمد، ردعای اا حقسیس کارمد، به مق  ردعا  اح

امقالبم ائیس این ردعا،  بقی رکعا سرقبی، ر ست   همکقا چندین سقله 

بنرد  بره  برقی ت نردد بقزاگرقی        صمیمی  بقی ت ندد بقزاگقی بمرم 

از زتقی رامینمیی رامیکد  دنی ح اای، باد ه  را شاکت  ،ااارت راشع 

یقر بق اییقی همکقای راشع م  بعی از اتایکق باگیع    را رامیگق  شریااز  

 -گاتقییری  ،  سریلة شرقی اسرید   کار  چندین برقا خردتت   حدایس تی

برمر اا از اییرقی براای     مق  زِمت سرقخعه ایی که شاکت یقر، بهساتقییی

م بق  بقی ت نردد بقزاگرقی   ای که را شیااز سقخعه بمر  خاید  بمر خقمه
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بب  از امقالب همییه را حمقد بمر    همییه خمر  اا رامینمی اییرقی  

رامسع ماییقی بسیقا بق تربت بمرمدم تق همییه بق ه  تالبقت راشرعی     تی

 کار م تن از تالمتقت اییقی اسعفقر  تی

باد از پیا زی امقالب اسالتی   کسآ سِمت مخست  زیای ت ندد 

حمام  امنق  رهر ، را  بقزاگقی، تن خدتت اییقی اسید  که اگا کقای تی

شقی بقش م اییقی پیین قر کارمد که بق  بقی رکعا یداهلل سررقبی را  خدتت

هقی امقالب همکقای راشعه بقش    باای ایرن سرمت حکمری    ردعا  اح

  بق رامیگق  شیااز را حمقد بمر م  ی زتقی  بقی رکعا ت ایقا رارمدم تن ه

عنرمای ترقتما از   ائیس رامیگق  شیااز بمرم اییقی تمادقت کار که بند  به

هقی امقالب بق ر لرت  برقی   رامیگق  شیااز به ح اای بیقی    را ردعا  اح

 ت ندد بقزاگقی همکقای راشعه بقش م 

هرقی  ای  ترد    را ردعرا  راح   بمر که به ح را  0232دا ارین سقل 

امقالب شا ع به کقا کار م از کقاشنقسقی تعادری کم  گادع    گا هی 

ترقی  ی تیقلاقتهقی امقالب تیقلاه کنندم معینهحیکی  رار  که ا ی  اح

تق  باد به صمات گزااشی حقدی   بقی  1اا را ی   اح تقدتقحی، حقایبق 

ه راشت حق اینکه  برقی ت نردد   ت ندد بقزاگقی کاری م تیقلاقت تق ارات

شقی اسعافق رارمدم  لی چمی بند  کقا  را حرقل امنرق    بقزاگقی از سِمت

 زیای تقمد     اح بمر، اراته رار ، رید  که بقید حمقتش کن م را مخست

بمر که  اح حمق  شدم  ی تمبع  بقی رکعرا   0239اا حمق  کار م را سقل 

تسئملیت مخست  زیای اا راشرعندم   زیا بمرمد،  بق بقیی، تاق ی مخست
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بمر که این  اح حمق  شد   گزااش  ی میز چقپ  0239را ااریبیت سقل 

هرقی تخعلرف   شدم ی  مسخه از این  اح   یرق گرزااش براای سرقزتقی    

هق، ممم( ااسقل شدم گرزااش خیلری جرقتای، برق     خقمههق،  زاات)کعقبخقمه

بمر کره را   «ی ایاایهقی حمساه   حکقت  جم مای اسالتسیقست»عنمای 

سقل    چندتق  را حد ر چ قاهزاا مفا سرقعت  برت براایش    ظاف ی 

 صاف شد  بمرم

ا  را شیااز بمرمد   تن حقایبق  خاهقی ها هفعره، پرنج شرنبه    خقممار 

ا  برمر    جماره   ادع    بق خرقممار  هق به شیااز تیهق باای ریدی  ی شآ

رار م را هقی امقرالب اراتره تری   گیع    کقا  اا را ردعا  احشآ باتی

خصم  کره ترن   هق را شیااز بمرمد، بهکه بعی   بچّه 0232حقبسعقی سقل 

ت قهق مبمر ، باای ی  اتایکقیی که را حقیقت بق حمجه به احسقسپیش  ی

ضد  تایکقیی که  ی زتقی  جمر راشت خیلی سخت بمر که بخماهرد را  

تایکق باگارر   را رامیرگق   شیااز زمدگی کندم بعی حصمی  گادت که به  

بعی    0232ممی اراته حرصی  بدهد   تن تمادقت کار م را حقبسعقی  ایلی

 حرصی  بعی از ایاای به  تایکق ادعندم  اراتة تژر    ترسن باای

که که تن را داصت تیقلاقحی را رامیگق  ایقلعی  ایز مق برمر ،  زتقمی

رار   حمامسرت را سرقل   اش اا را تقیع  دمق لیسرقمس اراتره   بعی راد

چنین عالبمند بمر دمق لیسقمس بگیار    تقر  باای رکعای بمر، ه  0232

 را اشعه حالی    حابیت را سیح  تمزش ابعدایی اراته حرصی  بدهدم 

را ها حقل تن کقا  اا را مخست  زیای حمق  کار  بمر م  ی تمبرع  
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 قحی ادعقر مهق ه  حایی  شد  بمر به یقر داصت تیقلاچمی رامیگق 

 

را حقبسعقی  کانادا.-اترلوفرصت مطالعاتی در دانشگاه و 2-5

کنفاامسی را رامیگق   احالم کقمقرا باگزاا شد  بمر   ترن را   0232سقل 

جق شاکت کار م یکی از اسقحید رامیگق  به مق   بقی رکعا هقلنردز کره    ی

حرقیققحی ای راشت   از مظا اماژی خماشیدی حرقیققت گسعار  نةرا زتی

شنقخت، به تن پیین قر کار کره براای داصرت تیقلارقحی بره       بند  اا تی

رامیگق   احالم با  م اییقی حاحیرآ رعرمت مقتره اا رار   رامیرگق  هر       

عم    ار که به رامیگق   احالم باای گذاامردی  بالدقصله از تن رعمت به

-که تری داصت تیقلاقحی با  م اتق برثی که  بقی هقلندز راشت این بمر 

ای هق هیچ گممه تیقلاهبه ساتقیش  بیای سقخعمقیگفت تق را کقمقرا ااجع

حمامیرد بره ترق را    ایرد   تری  ای    شمق را این زتینه تیقلاه راشرعه  مکار 

 رامیگق   احالم خیلی کم  کنیدم 

ای بمر که اییقی را تکقحبقحش بق تققتقت رامیگق  ذکا کرار   این مکعه

عنرمای یر    صد ا  یزا ذکا کار  بمر که ترن بره   بمرم رامیگق  ه  باای

هق به رامیرگق   احالرم رعرمت    تعخصص زتینه ساتقیش  بیای سقخعمقی

هق هنمز ا  حق را این زتینه به حرقیق بپاراز م را همین تمبع بعی   بچّه شد 

 را رامیگق  ایلی ممی بمرمدم 

پیش  تردم را   ایرا ایعقلیق بامقته 0921احفقبقف باای تن را ا اسط سقل 

ی امراژی  ی  تاکز حرقیققحی به مق  سمجسعق، را ش ا ا ابینمم یر  ر ا  
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خماشیدی باگزاا کار  بمرمد   از تن باای ااائره سرخناامی   تققلره را    

هق رعمت کارمد، که به  منق با  م این زتینه ساتقیش  بیای را سقخعمقی

یقری از کیماهقی ز ای بمر که عدةبامقته چندین هفعه  مل کیید   ر ا 

هق  تد  بمرمدم تن ه  ت مقی سمجسرعق برمر م   تخعلف، بییعا ج قی سمتی

جقی خیلی جقلبی را ش ا ا ابینم را شرمقل ایعقلیرق برمرم هعر  مزریر       

-گق  اداار   مقهرقا هق بمرم ابقتتتنعمای بمر که تر  سخناامی   کالد

کقاهقیی کره  جق ابقتت راشع م خمای همه را ی  تنعمع بمرمد   تن  ی

مقته رامیگق   احالم ه  رار م ر ا  حمق  شد   رعمتاز  بمر اا امنق  تی

 تد  بمرم اتق باای صد ا  یزا تدحی  برت از  برمرم برقاخا  سرفقات     

کارم تن تیک  راشع  باگار  به ایاایم کقمقرا بقیسعی را ایعقلیق بااسی تی

چمی از سفقات کقمقرا را ا  بمر م  تیکل  از این مظا بمر که بقید  منق تی

حققضقی  یزا کار  بمر م را همین تمبع ه  بمر که جنگ را گادعه بمر   

عااق به ایاای حمله کار  بمرم ادعن به ایاای خیلی تیک  شد  برمرم ترن   

 تقمد  حق  یزای ادعن به کقمقرا اا بگیا م  ه  بقید را ایعقلیق تی

ای بق ی  سرقزتقمی را  یقلاهای پیش  تدم سمجسعق تخمشبخعقمه بامقته

النزیا  راشتم بااا تیقلاقحی   حرقیققحی راشعند   از تن خماسعند که  ی 

تیقلاه اا امنق  ره م  ی ه  سیسع  ساتقیش  بیای باای اسرکقی عیرقیا   

هماا  ر  مفا ریگرا امنرق    این تیقلاه اا به تنرا بسمعی از النزایا بمرم 

ی   بقی ایاامی   ی  خقم  ایعقلیقیی ااص  که باای پییبار پا ژ  م رار 

کارمدم  بقی ایاامی باای کقاهقی ترقسبقت کقتپیمحای   خرقم    کم  تی



 یرانیا کی نامهیزندگ 272

 

 

هق   غیرا م خالصره   اش تامقای بمر باای کییدی شک ایعقلیقیی که اشعه

ر سعقی امنق  شد   جقلرآ   تنممعه  اح حرقیققحی که تن راشع ، بق این

که راست به تمبع امنق  شد   به سمجسعق گزااش رار م همقی هفعره   بمر

از سفقات کقمقرا را ایعقلیق به تن ا الع رارمد که  یزا حقضا اسرتم ترن   

ادع     یزای  اا گادع    به سمت رامیگق   احالم حاکت کار م را اکعبا 

ای  بمر که به رامیگق   احالم ادع م  بقی رکعا هقلندز ترلری اا برا   0921

پیش بینی کار  بمرم تسعقا شد    از  منق بق بعی   بچّه هرق کره را شر ا    

خمامدم بعری  کارمد حمقد گادع م بعی ه   منق راد تی شمپین زمدگی تی

دمد   همگی بق هر  را  احالرم    ت 0921هق را تق  مماتبا یق رسقتبا   بچه

مر را رامیگق  حق بعی باای تیقلبی که از رامیگق  ایلینمی خمامد  ب بمری ،

ی حالی    حابیت اش اا را زتینه احالم اراته بدهدم اتید اا بمر که رکعای

 باای رامش  تمزای سیح ربسعقی بگیارم 

را ا اخا تق  اکعبا تن به  منق اسید  ، تق  مرماتبا   رسرقتبا صراف    

ااائه سمینقا شد چمی  بقی هقلنردز از ترن خماسرعه برمر یر  سرمینقا       

گزاا کن م باد اییقی از تن رعمت کار ی   اح حرقیققحی  حرقیققحی اا با

هق راکقمقرا بنمیس م  اح اا به لرقظ جمیی اماژی سقخعمقیبا تبنقی صاده

اماژی تمار میقز ساتقییی ح یه کار م تااح  حصمیآ به این شرک  برمر   

کرار   بارد بره    که بقیسعی بخش ت ندسی تکقمی   اح اا حصمیآ تری 

اسرید   را  یس رامیکد ، تاق ی پژ هیی رامیگق  تری حاحیآ به حقیید ائ

کره  شردم زترقمی   شد   به  ی اععبقا اخعصق  رار  تی م قیت حصمیآ تی
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 اح اا ممشع    به ائیس بخش ااایه کار ، گفت سیقست تق ایرن اسرت   

عنمای همکقا تسئملیت ببمل کنردم ترن   که بقید ی  اسعقر حمق   بت تق به

صربت کار  که  یق حقضاید همکقا حرقیققحی   تد  بق همقی  بقی هقلندز

بقشید   اییقی گفت بق کمقل تی ، تن که  اار میسع   لی هرا چره شرمق    

ره م تن  اح اا به اییقی میقی رار م ی  حقمبی باای بخماهید امنق  تی

خمر  پیش بینی کار  بمر    ی  را تدی باای اییقیم حادی که اییرقی  

سرقل(    ی تردت)ی  بینی شرمق رابرقا   زر خیلی جقلآ بمرم گفت پیش

ایری کره   هرقی حرقیقرقحی   هق راست استم  لی گفت ترن را  راح  هزینه

عنمای هزینره      ا  به ای راا  که ی  ابمی به رست تی ا ، حنابه ممشعه

کرن م گفرع    کن    باد  ی اا ه  ر بقا  ر  باابا تی باد  ی اا ر  باابا تی

 ما ب عا استم تن ه  به راا  که اینشمر گفت مه تن حناخیلی زیقر تی

شمر   تمکرن اسرت حرقتین    رام ، پمل زیقری تیبق اکاا  گفع  این ااممی

هق چمی به تیقلاقت احعیقج راامد هرا ابمری   مکنندم گفت مگاای مبقش  ی

کنندم البعه رعمحی شد  بمر که تن  اح حرقیققحی که شمق بگمیی ببمل تی

ییقی اتضق کار   تااحلش اا  ی کار   تن بنمیس    اینکقا اا کار    ا

ه  اتضق کار م تدت ی  تق  ساگا  این  اح بمر م باد از تدت خیلری  

بمر  اح حصمیآ شد   اععبقاش به  0920کن  دمایه کمحقهی که دکا تی

رامیگق   تد   بند  اسمق شا ع به تیقلاه این  اح کار م را ایرن  راح   

ی رامیرگق     بمر ، که  بق بامقتره تن حقمبی باای خمر  پیش بینی کار

حاحیرآ  ایرن هق را  اح رید  شد  بمر بره رار م همه هزینه بقید گزااش تی
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بینی کار  برمر  گرزااش   سقل که پیشکقا اراته پیدا کار   را تدت ی 

هق میز حقیید کارمرد  م قیی اا به همقی تاکزی که از  بمر ااایه رار     ی

حای بده  که این کرقا اا کرار م   تفص  سپس از تن خماسعند حمضیرقت

هق اجاا کار    گزااش رار م  بعی که سه حق خالصه اینکه سه  اح بق  ی

 اح حمق  شد خماسعند ی   اح ریگرای اا اراتره برده م یر  تاکرز      

سقخعمقی   تسکن را رامیگق   احالم بااا راشت، کره ائیسرش یکری از    

از تن رعمت کرار حرق را ر     اسعقرای اشعه سقخعمقی رامیگق  بمرم اییقی

 اح حرقیققحی بق اییقی همکقای راشعه بقش م تن ر   راح حرقیقرقحی از   

کره ترن را    0924 ایق اییقی امنق  رار  که جماق حق  خا رسقتبا سرقل  

 اح حرقیققحی شدم به کقاهقی حرقیققحی را همین  3رامیگق   احالم بمر  

کار    تقرقات تعاردری   یپاراخع    گزااشقت تعادری ح یه تزتینه تی

هقی تخعلف ااائه شد   یق به  ه  از این کقاهق حقص  شد که را کنفاامس

 صمات تققله را تنالت تنعیا شدم 

چنرین بره   که باای سخناامی به کقااکقد را  مز ئال، ه از جمله این

جینگ را چین ادع م را چین کنفاامسری برمر کره     ا ابینم را ایعقلیق   بی

عنمای ا لین کنفاامس اتایکق   چین را زتینه امراژی    ن بقا )بهباای ا ّلی

برمر کره براای ایرن      0923شدم را ترق  مرماتبا  تریط زیست( باگزاا تی

ا  اا ااائه مممر م بقزرید بسیقا جرقلبی  کنفاامس به چین ادع     منق تققله

خصم  اینکه داصت رست رار که حق از جقهقی تخعلف چین کره  بمر به

کننردگقی را ایرن کنفراامس    ی شاکت ایست هق    باای خقممار باای حم
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بینی کار  بمرمد بقزرید کرن    تیلرآ یرقر بگیرا م ایرن بقزریرد         پیش

 همچنین کنفاامس  مز ئال را زتینه اماژی خماشیدی بمرم

 

آریزوناا و جادایی از    دانشگاه ایاالتی  استخدام در 3-5

ز ئال  مای پیش  تدمد که هقی ایعقلیق    م کنفاامس. آمریکایی همسر

ادرع   راست پیت سا یکدیگا بمرمدم یانی تن از یکی بره ریگرای تری   

هق بقشدم  بعی که به  احالم باگیرع   بد ی این که حمبفی را بین کنفاامس

هق بقش م ا  بچّهرید  که بعی عصبقمی است که تن همییه را حقل سفا تی

خمرش میز همه چیز اا بسعه  اا به خقمه بااراش را  تایکق داسعقر  بمر  

بمر که با رم خیلی مقااحت   عصبقمی بمر   ها چیز کره ترقل خمرشرقی    

بمر اا باراشت   از تن پمل خماست حق بعمامد با ر   گفرت ترن ریگرا    

خماه  با      را رامیگق  ایلی حمام  ایننق بمقم    راد بخمام ، تیممی

م تن تمادقت کار    اییرقی  ممی اراته حرصی  بده    رکعای  اا بخمام 

ی حرصی  باگیتم به خقمره  بق ی  حقلت عصبقمیت به  تایکق باای اراته

ای کره  ممی ادتم ترن هرا چنرد هفعره     بااراش   سپس به رامیگق  ایلی

رار از  احالم به سمت شمپین باای ریدی بعی   بچّه هرق  داصت رست تی

-یقاسرخعی برمرم بره   ادع م این کقا چندین تق  اراته راشت   کرقا بس  تی

خصم  را کقمقرا   را شمقل  تایکق را زتسعقی باف   برماای دراا ای   

زرمدم عبما از ریعا یت حق مزریکی شیکقگم باای   هق همه یخ تیبمر   جقر 

 تیک  بمرم 
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سپس حصمی   محمق  شد 0924هقی تن را  احالم را رسقتبا سقل  پا ژ 

ه هق را شمپین بقشند حق تن بعمام  گادع  که به ایاای باگار   لی بعی   بچّ

 با     بیقی م  

 ما بقشدم  ی زتقی بند  کقا ریگرای  خماست این تث  اینکه خدا ممی

خماسع  به ایاای بقزگار م را همقی تمبع باارا  ممای کره را  مداشع ، تی

رامیگق   سعای  معقایم رکعاایش اا گادعه بمر، از چند تق  بب  به یکی از 

ای گادعره برمر   را شراکت    قرا به مق  پیعابما  ادعه   خقمهش اهقی کقم

Canadian General Electric کارم بنرد  بصرد راشرع  چنرد     کقا تی

هق بقش    را م قیت به ایاای باگار م اتق تقهی اا را تنزل ممای ت مقی  ی

زر م را همین ای ی  بقا به بعی   بچّه هق سا تیاز  منق ه  ها چند هفعه

ای از جفای کمک که اسعقر تامقای رامیگق  ایقلعی  ایز مق بمر مقتهتمبع 

هرقی  رایقدت کار م  بقی جقی یلمت که اسعقر  ی رامیکد  برمر   راد 

رار بقزمیسعه شد  بمر   رامیکد  تامقای احعیرقج بره    جق اا تیاماژی  ی

ی  اسعقر را سیح تن راشتم چمی  بقی یلمت سیح برقایی راشرت     

  بمر، به تن پیین قر کارمد که حمقد بگیا    باای تصرقحبه    اسعقر حمق

عنرمای  ااائه سمینقا با  م تمبای که ادع ، تن اا پذیادعند   بره بنرد  بره   

هقی ی تامقای با     راداسعقر پیین قر کقا رارمدم بااا شد به رامیکد 

هرقی  تابمط به اماژی خماشریدی، سراتقیش  بیاری سرقخعمقی   راد    

هقی پژ هش اا ااائه کن م تن رید  داصت بسیقا خرمبی  ا ش تابمط به

هق ر بقا  بق ه  بقشی م  منرق ادعری    بعری احفقبرق     است که، بق بعی   بچّه
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ای اجقا  کار   تن ه  را همرقی ترق    ز رحا ادت   باای ابقتت تق خقمه

از کقمقرا از پیش مرمای بره سرمت     0923)دکا کن  تق  جمای( را سقل 

تقی اا به سرمت شر ا   ی مقلیه گادعی     سقی  خقمه     سیلهشمپین ادع

جق که رامیگق  ایقلعی  ایز مرق، برمر حمر     حمپی را ایقلت  ایز مق، همقی

را رامیرگق  ایرقلعی  ایز مرق     0923 گمسرت   03کاری م تن کرقا  اا از  

رارمد حقمق بقایی مبرمر،  عنمای اسعقر حمق  شا ع کار م حقمبی که تی به

اش خیلی بقا  ای که بعی اجقا  کار  بمر خیلی گاای بمر، اجقا قمهیانی خ

 جق زمدگی تی کاری م بمر   تق به سخعی  ی

هرق ر ا از  تیکالت تن   بعی شا ع شدم یانی را حقیقت چمی تدت

ه  بمری    اییقی از رست تن عصبقمی بمر کره چراا ا ّا ز ر از ایراای    

اصااا راشت با    تایکق    منق کرقا   اشچاا  تایکق مادع )همه   میقتد 

کن (   خمرش از حرصی  را کقمقرا رلخما   مقااضی بمرم از زمردگی را  

عنمای ی   تایکرقیی )یر    کقمقرا مقااضی   مقااحت بمر، چمی به ا ، به

خماسرت  خصمصی راشت که ممیکارمد   ی  غا ا بهخقاجی( مگق  تی

خماسرت را کیرما   تری  را کیمای ش ا مد کیما ریگای بقشدم رلرش 

خصمصی راشتم  بعی برق  خمرش بقشد   از تن عصبقمیت   رلخمای به

ه  ادعی  حق را حمپی زمدگی کنی ، رید  که  اباق تیکالت ترق تیرکالت   

حمامی  بق ه  زمدگی کنی م را  ی تدت به ترن  اسقسی است   تق ریگا ممی

 ا صرربت  خیلی سخت گذشت   ها چه به ا  گفع  بیق با ی  بق ی  تیق

ای مداا ، حم با  صربت کنم تن ه  ادع  برق  گفت تن که تسقلهکنی ، تی
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ی  تیق ا ازر اج که اسعقر ا ای شنقسی رامیگق  برمر )رامیرگق  چنرین    

چیزی اا پیش بینی کار  بمر(، را چندین جلسه  صربت کار    بقاخا  

 شد    باد از ی  تدحی اییقی گفت که بعی به بیمقای اسکیز  دامی تبعال

چنین حقلت بدبینی را اییقی به  جمر  تد  اسرتم  این خصمصیّقت   این

 حمام  بق ا  زمدگی کن م بقاخا  رید  که ممی

حصمی  گادعی  که  0213یق مزری  عید مما ز سقل 0921را تق  تقاچ 

تق  را حمپی بق ه  بمری  بق هر  حمادرق    1-1از ه  جدا شمی م را حد ر 

ی اا چگممه حقسی  کنی ، ترن یر  تقشرین راشرع        تقکاری  که زمدگی

خرماه م بارد ادعری       اییقی ه  اثقث خقمه گفع  همه تقل حم، ترن ممری  

حققضقی تعقاکه کاری م باد از جدایی از بعی،  پقاحمقمی اا را ش ا حمپری  

اجقا  کار ، چیزی جز چمدای لبقد مداشع ، که بق خمر ببا   سقی  خقمه 

جق بمر  احسقد  ااترش خیلری عنیبری    لی که  یاا ح یه کار م شآ ا ّ

رید  که را بفسری  ای تیراشع    بعی که بق بعی بمر  خمر  اا تث  پامد 

گیارم از مظا ا حی خیلی مقااحت برمر م  هسع  که تمار شکننه بااا تی

بار ،  لی شبی که حن ق امج تیی   از ک  دضقی خقمه  مای بمر که  اباقف

رار    خرمب  را رامیگق  حدایس  اا اراتره تری   . بمر  خیلی ااحت بمر

 بمرم 

ای  بعی را رامیگق  ایقلعی  ایز مق بمر  از ی  مفا شنید  که تمسسره 

هق  سمینقاهقی جقلبی براای کمر  بره خرمر     به مق  اتگق هست که بامقته

شنقسی   مظیا  ی راامدم شمقا  حلفنی به تن رار، ترن زمرگ زر ، گفعنرد    
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ی   گفعند باای ثبت مق  تعققضی زیرقر اسرتم  لری  ی    بقید را ممبت بقش

خقممی که به تن این شمقا  اا رار  بمر گفرت کره بگرم عنلره راای       

هق شاکت کنری   اجرقز  بدهنرد حرق را     ر ست راای که ز رحا را بامقته

شمر شاکت کنیم  بعری کره ترن    هقیی که باای حقدظه حیکی  تیسمینقا

هرق  هق شاکت کن م  یرحا را این بامقتهزمگ زر  گفع  که ر ست راا  ز 

 ه  از تن ثبت مق  کارمد   به تن گفعند که باای بامقته به دالی جق بیقم 

ی زیقری را این سمینقا شاکت کرار   باای تن خیلی جقلآ بمر، عد 

مق  جاج  رل تسئمل بامقتره اتگرق برمر   خیلری خرمب      بمرمدم  بقیی به

که اداار به شنقخعن خمرشرقی بپارازمرد      مای ایزی کار  بمر به بامقته

حمامند این تیرکالت اا برا  راف    اینکه چه تیکالحی راامد   چگممه تی

ای که راشعند اتگق ی  بمرم بامقته را چنردین جلسره، را    کنندم مق  بامقته

هق بمرم براای ترن   شنبه   باضی ا زهقی هفعه   شآا زهقی شنبه   ی 

جاج ارل   یکی ر  مفا ریگا این سرمینقا  خیلی  تمزمد  بمرم خمر  بقی 

جرق  شرنق شرد    داصرت     ی زیقری را  یکارمدم تن بق عد اا اراا  تی

هق صربت کن م را حقلی کره از بعری جردا شرد      بسیقای راشع  که بق  ی

داصت تنقسبی بمر  تنباای  بامقته این مبمر ، حن ق بمر    مقااحعی راشع 

  ی تیکالت ببلی اا دااتمش بکن م  حق بق اداار جدیدی  شنق شم   

هق ای ی  بقا با     بچّهالبعه بااای که بق بعی راشع  این بمر، که هفعه

هرق زیرقر عالبمنرد    هق کم  کرن م بچّره  اا ببین    تقهی دالی بدا به بچّه

جرق  ادرع  یر  سرقعت  ی   تی 3شنبه تثالف سقعت مبمرمدم تن ا زهقی ی 
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مداشعندم بق بعی حمادق کرار  برمری  کره ترقهی     ای هق عالبهبمر   لی بچّه

سیصد راا بقبت هزینه ترسن به ا  بده    تژر  ه  که سنش بقاحا بمر 

  به سن بلمغ اسید  بمر )تن تمظف بمر  که باای ترسن پملی برده (م  

-البعه  مقدا مداشع  چمی حقمق رامیگق   مقداهق مبمر که تن بعمام  کم 

هق بکن م به ها حقل بعری را همرقی چنرد    ی به  یاهقی تقلی بقب  تالحظه

خرماه   هق اا ببین  تیاح کار که پملی کره تری  ای که تن ادع   یجلسه

سقلگی باسد اا همقی تق  ا ّل بده م چند  02باای ترسن بده  حق به سن 

هق بده م گفع  بقشد اگا کم  تقهش اا حسقب کن    همقی بقا ا ّل به  ی

شد   ی  چ  کاری    تاقرل دالی بدا راا تی ره م حسقبکند تیتی

ی رار ، به این اتید که  م ق اا ها هفعه ببین    از  منق بیا ی  تد  حق هفعره 

هق بادازظ ا یکینبه ادع  بچّه 3ی باد  بق تاممل تثأل سقعت  یند م هفعه

اا ببین ، رید  راِ خقمه بف  استم هاچه زمگ زر  را اا بقز مکارمد! رید  

  ا زمقته ه   منق ادعقر  که تقل چند ا ز بب  بمرم  ی ترم ره رااای  ی

هقی زیقری بمر   ی  تدیایعی ه  راشتم به  منق تااجاره کرار      خقمه

پاسید  که بعی   بچّه هق کنق هسعندم گفعند: چند ا ز پیش ایننق اا حاک 

ه امرد کر   امد  لی گفعه کارمد   ادعندم گفع   راد چی؟  گفت  راد رار 

حرمامی   راد اا بره شرمق بردهی م      راد اا به هیچ کس مدهی    تق ممی

هرق اا ببیرن    از همردیگا    خیلی مقااحت شد م برد ی اینکره ترن بچّره    

خداحقدظی کنی  ادعه بمرمدم باگیعه بمرمد شیمپین، اترق ترن هریچ گممره     

 خبای مداشع م 
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ترسرن  بمر تن حقکنمی تژر     0921را حقیقت از ی حقایخ که سقل 

ا   لی کقدی مبمر  است  ا ، البعه یکی ر  بقا بق  م ق صربت کار  اا مدید 

ا (م از ایرن تمضرمع     حق به حقل تن این ر  حق بچّه هقی  اا مدید 0921)از 

ا  اا اراته رار م را ش ا حمپی را ایقلرت  خیلی مقااحت شد   لی زمدگی

کرار  برمر  تاقشرات     ایز مق به حدایس  پاراخع    بق ر سعقمی که پیدا 

خصم  را سمینقاهقی اتگق شراکت راشرع م   کار    ساگا  بمر م بهتی

تن سمینقا اتگق ی  اا حمق  کار    را ی  سمینقا ریگرا بنرق  اتگرق ر     

شاکت کار م این سمینقا باای تن بسیقا  تمزمد  بمرم بق ادراار جدیردی   

ییعای راشعه بقش  ی ب شنق شد    این  شنقیی بقعث شد که بق  م ق تاا ر 

هقیی میز بمر   خمر اتگق ه  تقهی یر     بق ه  صربت کنی م گارهمقیی

هق اا رید  بمرمد بقا ی  گارهمقیی تفصلی راشت که ادااری که این ر ا 

هقی خیلی جرقلبی اا  برقی جراج ارّل     کارمدم بامقتهجق شاکت تیرا  ی

مرد    هر  خیلری    رارم این سمینقاهق باای تن هر  خیلری  تمز  حاحیآ تی

 خمشرقل کنند  بمرم

بمر که بنرد  تعمجره شرد      0921شقید تق  تقاچ یق ا ای  اپای  سقل 

حمام   منق بقش  چمی تنار شد  بمر    حن ق بمر    حاحیآ ریگا ممیاین به

از  ادی ه  تقرا  را ح اای حن ق بمرم کنفاامسی را پقکسعقی باگرزاا شرد   

     بقی رکعا گلینی ه  را پقکسعقی بمرمد جق ادعکه تن از  تایکق به  ی

که بق ه  صربت کاری    اییقی اسعقر دیزی  رامیرگق  صرناعی شرایف    

بمرمد، به تن گفعند که به  ی رامیگق  با  م گفع  بقید بااسی کن  ببین  که 
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چه  مای است؟ حق اینکه اییقی به ایاای باگیعند   تن هر  بره  تایکرق    

عا علی اکبا صقلری ائریس رامیرگق  صرناعی    باگیع م  ی تمبع  بقی رک

ی ایننق، تق یای تابم  داتمرمد که اگا بخماهی بیقشایف بمرمدم اییقی مقته

ت ندسری   ه ایرن رامیرگق  بیقیرد   را رامیرکدة    ب ه  عالبمندی  که شمق

تکقمی  حدایس کنیدم بق حمجه به این تمضمع   بق حمجره بره اینکره ترن     

ق  شیااز ه  ر ا شرد  برمر    ترقرا  را    سقل بمر که از رامیگ 1حد ر 

ح اای حن ق بمر حصمی  گادع  به جقی باگیعن به شیااز به رامیگق  صناعی 

ی تامقای   تریط زیست رامیرگق   حاحیآ به رامیکد اینشایف بیقی م به

ای ممشع  که تن را سقل حرصیلی  ینرد  ریگرا ایننرق    ایقلعی  ایز مق مقته

که  0921تی  03سعافقی تن اا پذیادت   تن حق میسع    ائیس رامیکد  ا

بااارار راشع  را  منق بمر    بااا  بمر که ریگا از  ی حرقایخ بره ایراای    

 باگار م 

هقی اتگق، که براای   این خیلی جقلآ بمر که پس از شاکت را بامقته

ی بسیقا  تمزمد ، خمشرقل کنند    اازشمند بمرمرد شرا ع بره تیقلاره    

کار    بق اداار جدیدی  شنق شد م از جمله کعقبی که  هقی تعادری کعقب

خمامد  ی  ممیسند  هندی ااص  ممشعه بمر بره مرق  یمگقمقمردام عنرمای     

کعقب به زبقی امگلیسی بمرم این کعقب بسیقا باای تن جقلآ بمرم تیرقلبی  

میستم را  ی زتقی بند  را سرمینقاهقی   که ممشعه بمر  اباق به رل تن تی

خمامرد     بعری یر     هقی تخعلفی تری کار    کعقبتیتخعلف شاکت 

اسید ا ی کعقب ببلی حق جقیی که خمامد  برمر   کعقب جدید به رسع  تی
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کار م اتق ایرن  خمامدی تیزر    کعقب جدید اا شا ع به ی  عالتت تی

حمامسع  این کعقب اا زتین بگذاا    کعرقب   کعقب که به رسع  اسید ممی

  حق کعقب راشع  که مصفه خمامد  03-01که ا حقلیریگای اا شا ع کن ،ر

بمر    کعقب بادی اا خمامد  بمر   لی این کعقب به بدای باای  جقلرآ  

بقا خمامرد       شیاین بمر که معمامسع   ی اا مصفه بگذاا م کعقب اا ی 

هقی کعقب بسیقا لذّت بار م بارداف   ما باای بقا ر  م  اباق از ممشعههمین

ی کعقب دمت شد  اسرت  لری را شر ا دینریکس     شد ، ممیسند تعمجه 

جرق  شرنبه  ی اییقی تاکزی به مق  تاکز خمرشنقسی راشعندم ا زهقی یر  

ای کره  بامقته راشعند که خیلی بامقته جقلبی برمرم حقایبرق حاکیرآ بامقتره    

هق از مظا تذهآ خمرشقی راشعندم ترن  هق را هند سعقی    تایکقییهندی

 9کار م ی  کلیسقیی بمر که سرقعت    بامقته شاکت تیها یکینبه را ر

را  03حرق   00برار    سرقعت    هق لذّت تی جق بمر    از سخناامی ی 01حق 

هق بسیقا  تمزمد    جقلآ کار    باای  همه اینهق شاکت تیبامقته هندی

 بمرمدم 

را همین ش ا حمپی را  ایز مق که بمر  از یکی از ر سرعقمی کره را   

کرار شرنید ، زی   شرمهای بره مرق  جیمرز         هق شاکت تیمقتههمین با

هق سمینقاهقیی راامدم اتق خمرشقی را یر  شر ا   گقل هسعند که این یمشی

هرق  کارمدم تن برق  ی ریگای که ی  تقداا ر ا حا از حمپی بمر زمدگی تی

حمقد گادع م گفعند: بله سمینقای به مق  کنعال ذهن راامرد کره  شرنبه      

راا  ریاره   31خماهید شاکت کنید بقیرد تارقرل    ت، اگا تیشنبه اسی 
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رهری م ترن    بگذااید    بعی بامقته حمق  شد این  ریاه اا به شمق پس تی

مفا شاکت راشعندم  بقی جیمز که  31ثبت مق  کار    ادع  ، شقید حد ر 

گقل که هلندی ااص  بمر این سمینقا اا اراا   اش یمشیاتایکقئی   خقم 

دم سمینقای بمر که  بقی سیلما که تکزیکی ااص  بمر را ایقلرت  کارم تی

حگزاد حد ین کار  بمر   خیلی به لرقظ تااببه، حنسر  خرالق   غیرا     

تمار اسعقبقل تار  بااا گادعه بمر   چمی کقا  بقی سیلما خیلی گسعاش 

حمامست خمرش به حن قیی همه جق با ر   این بامقته اا پیدا کار  بمر ممی

کند بنقبااین شا ع به حابیت تالّ  کار  بمر   این  بق   خرقم  گرقل    اجاا

هقیی بمرمد که  بقی سیلما حابیت کار  بمر   گفعنرد کره   را حقیقت تال 

این بامقته اا از  بقی سیلما یقر گادعه امد   تامما بااا هست کره کسری   

کنرد   الزحمه رایقدتراا حق 311-411که سمینقا اا ااائه تی رهد تثأل 

  دالی راصدش اا به  بقی سیلما بدهد    بقی سیلما هر  یر  گرماهی    

کند که تثالف اییقی را این بامقته شاکت کار  استم  بقی گرقل  صقرا تی

خرماهی    گفت که تق میقزی به رایقدت این پمل مداای    از شمق پمل ممی

ای کنردم برا  رهی  چمی گماهی اا  بقی سیلما صقرا تیاتق گماهی ه  ممی

خماسرع  کره   تن ه  جقلآ بمر که پمل مده    را ضمن گماهی ه  ممی

 ا م  میقی بده  تن را این ر ا  شاکت کار 

ای که  بقی سیلما حد ین کار  بمر    بق   خقم  حاحیآ را بامقتهاینبه

کارمرد براای  خرا هفعره شراکت کرار    براای         گقل  ی اا اراا  تری 

ای کره  م رق   که چگممه تااببه کن ، تااببره بسیقا تمزمد  بمر   یقر گادع  
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 مای حنس  خالق راشعه بقشر   چنین یقر گادع  چهکارمدم ه حمصیه تی

گفعند بق این حنس  خالق که  م رق یرقر   که جزئی از سمینقاشقی بمر   تی

برای  کره   تقی اا از حقلت بعق به حقلت  لفرق تری  رهند تق داقلیت ذهنیتی

خماهی  حنسر    چه اا که تق تیحقلت  ااتش  یخیلی  ااتش راار   این 

 کندم کنی  مظق   داینش خدا مد باایمقی دااه  تی

را ضمن را همین ایق  بمر که، بق ی   بق   خقم  ریگای به مق  پمایا 

پمایا زی   شمهای بمرمد که  بقی پمایا رکعراای   شنق شد م جیمز    ی

-برمر   تری   0مگرای نرد  شنقسی راشت   همساش رااای حمامقیی  ی ا ای

هقم را تدت کمحقهی کره از   مگای کند   چیزهقیی مظیا اینحمامست  یند 

بعی جدا شد  بق سه ز ج  بق   خقم : ارل، گرقل   پرمایا  شرنق شرد        

ثیاگرذاا برمر   را   أکارمد باای تن بسیقا حهق اجاا تیهقیی که اینبامقته

 هق شاکت کار م همه این بامقته

ز مق حن ق شد  بمر    تقرا  ه  را ح اای حن ق بمر، بنقبااین بند  را  ای

که را از رامیگق  اسعافق رار    حصمی  گادع  که به ایاای باگار م راحقلی

هقی بسیقا تالیر   مممر   هنگکار ، سپس تااببه تی هق شاکت تی سمینقا

قا هق ا زی ر ببخیی اا پیدا کار  بمر    از  ایق شنیدی  هنگ   ااتش

ربیقه   خیلی از این تااببه   حنسر    43کار م ها رداه حد ر تااببه تی

 بار ما  لذّت تیخالق

                                                 
 (Psychic) سایکیک 1
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نگارش کتاب دانشگاه زندگی به زبان انگلیسای در   4-5

برمر کره از   را ترق  تری   صربح   4یق  2ای، سقعت  ا ز پننینبهآمریکا. 

ترن  »شدم اسید   تدا  حکااا تیخماب بیداا شد  تمضمعی به ذهن  تی

حاحیرآ ریگرا معمامسرع     ایرن م بره «ی  ب کمچکی هسع  را ابیقممدبیا 

ای بخماب م تااببه کار  سپس ممقز خمامد ، صبرقمه خمار    بق ر چاخه

که راشع  به سمت رامیگق  حاکت کار م صبح خیلی ز ر شرقید حرد ر   

ی  ایز مرق )را  ی دصر    صبح را تق  ااریب یت، را تنیقه 3:21سقعت 

ادرع ،  بسیقا عقلی   تیبمع بمر(   تامما بق ر چاخه به رامیگق  تی هما

چمی تسیا خیلی  ااتی بمر   البعه تن ر ست راشع  صبح ز ر برا   حرق   

کننرد   گر     کنند یق حغذیه تی هقیی که بقزی تیبعمام  را این تسیا پامد 

 جق هسعند اا ببین    لذّت ببا م  گیقهی که  ی

 «ی  ب کمچکی هسع  را ابیقممدتن بیا »که   بعی که این تمضمع

صبح بره رامیرگق     1شد صبح ز ر شقید  ما حکااا تیرا ذهن تن همین

-کار اا، تث  اینکه کسی ریکعه تی اسید م تیقلبی که را ذهن  خیما تی

شرنبه ترن   کار م خمشربخعقمه ا ز پرنج   کار   تن را کقتپیمحا  حقیپ تی

شنبه   جماره بمرمردم   ی ر شنبه   چ قاهقی  ا زهقکالد مکالد مداشع 

کس هر  بره ترن    هق کالسی مداشع    کسی ه  حلفن مکار   هیچ شنبهپنج

صبح تیقلبی اا که را ذهن  بمرمد به  01حق  1تااجاه مکارم تن از سقعت 

مق  تن بیا   ب کمچکی هسع  را ابیقممد اا حقیپ کار م باد از اینکره  

 مامی شد، باگیع    اصرالحقت از  اا  ی مسبعق حقیپ حمق  شد   تققله
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 امنق  رار م

تققله اا را یکی از سمینقاهقی تقهقمه اتگق به  بقی جاج ارل که تدیا 

ا  بخمامیرد   اظ رقا مظرا     سمینقا بمر میقی رار    گفع  تن این اا ممشعه

کنیدم تا ای کار   گفت بیق این تیقلآ اا باای گا هی که چند صد مفا 

بخمایم ادرع    خمامرد م تققلره خیلری      ،سقلن خیلی بزاگبمرمد را ی  

تمار اسعقبقل اداار شاکت کنند  بااا گادت   خیلی خیلی حیمیق کارمد 

  بند  بسیقا خاسند شد م زیاا تیلبی که ممشعه بمر  تمار اسعقبقل برااا  

گادعه بمرم همه بق تن صربت کارمد که تیقلآ اا اراته بد ،  تیقلبی کره  

گفعنرد: تیقلرآ اا بره    هق تیکار خیلی زیقر مبمر خیلیما تیبه ذهن  خی

شک  کعقب رابیق ا، گفع  تن خیقل راا  به ایاای باگار م امیقاهلل این کقا 

شمرم کعقب خیلری کرمچکی   ره   لی این کعقب بزاگی ممی اا امنق  تی

شمر که خمامردمش  شمرم گفعند چه اشکقل راار کعقب خیلی خمبی تی تی

 حا استم سای مکن که کعقب بیمای بنمیسیمااحتباای تار  

گمیندم تن تیقلآ اا جمع کار ، احفقبق  برااا رار  را  رید  ااست تی

 03ااریب یت(م تن بقید  31-33شد ) حقایبق تق  تی حمق  تی03رامیگق  حق 

رار  چرمی ریگرا کرقای    کار    حرمی  رامیگق  تیتی احقب  اا حاک تی

ه به تن ر  تقهی داصت بدهنرد کره از اتکقمرقت    مداشع م حققضق کار  ک

احقب    کقتپیمحا   غیا  اسعفقر  کن    ببمل کارمدم ر  تق   مل کیید حرق  

کار اا جمع   جما کن    بره صرمات   تن تیقلبی که به ذهن  خیما تی

کعقبی را بیق ا  که اسمش اا گذاشع  رامیگق  زمدگی   ی  جمای رامش 
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کارم به ا  پمل رار    تیقلرآ  کار  که حقیپ تی  تمز ربیاسعقمی اا  پیدا

اا حقیپ کارم باای ا ی جلد کعقب حصمیای اا که را ی  تااببره ریرد    

بمر    ار م را سمینقاهقی اتگق بق خقممی که هناتند بمر  شنق شد  برمر   

خماه  چنین حصمیای اا باای  بکیی ببمل کارم به ا  گفع  که   گفع  تی

حاحیآ اییرقی یر    اینکقا اا امنق  رهیدم بهره  که اینراا تی 011تثالف

 03هقیی اا باای هرا دصر  کعرقب کره     مققشی باای جلد کعقب   مققشی

 بینی کار م هقاا باای کعقب پیشدص  بمر ح یه کار   تن این

ی  تق  حقیپ    تقر  سقزی کعقب  مل کیید   ی  ترق  هر  رمبرقل    

به صمات کعقب تنعیا کنردم اکثرا    ی  مقشا گیع  که تیقلآ اا چقپ  

گفعند،این کعقب خیلی کمچ  است   بیمت این کعقب اا بقید  مقشاهق تی

الزحمه تق چند راصد از بیمت ا ی جلد استم چند راا بگذاای    حق

شرمر   براای   شمر چیزی عقید تق ممری راا تی 2یق  1چمی بیمت کعقب 

 گیارم ر اسعقبقل بااا ممیحاحیآ کعقب تمااین مام  به دا ش ه  همین

خیلی تیک  راشع ، ی  تق  حقایبق  مل کیید حق ی  مقشا پیدا کرار   

که اظ قا عالبه کار   تیقلآ اا را اخعیقا  ی گذاشع م بارد از باگیرعن   

  را سقل  «The University of Life»تن به ایاای این کعقب به عنمای 

 را  تایکق چقپ شدم 0922

 

 19هقی شمقا  عکس .این دوران زندگی هایی ازعکس  5-5

 بقشندم( تابمط به این ر اای از زمدگی  تی394حق  329)صفرقت 21حق 
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