
 ستیملكه خوشه و یماق گریرف

 

 .رماسگزاسپ یلیت خامه از محبت و نام ضمن سال

 

 این دنیادر  ید كسیاب اقطع. یار دست زده ار دشوایل بسان حارزنده و در همار ایبس یراكه به ك یناد ید میبدون ترد

ض اغران و ار گذشت زمان گرد و غبادشایكه  ینازیعزد ایشتن ات تو در زنده كردن و زنده نگهداز زحماشود و  ادیپ

 .ستانده اپوش یسایس

 

 یبدردنم ار یتش دل كسیناعصب یبود حت یشتنان و دوست دیرینقدر شاو ا. شتاطره بد دان خاتو یز دكتر جعفر نما

 ین عضو ر هبریتر ن معصومابعنو او رانوشتم  یو مالگرد درگذشت انه در ساكه در دفتر روز یشتاد دایمن در . وردا

  .ستاگر گم شده ید یاه نوشته هاهمر شت ادداین انه اسفاد كردم و متایبدور بود  یز هر نوع غل و غشاكومه له 

 

 یابر یست ولاشروع خوب  یاه كردم برانگ ات ریامن س. یراش دیدر پ یرار دشوایفه بسیست كه وظان یامنظورم 

ى یاك جید یاب. دان دانش ار یو یو شخص یسایس یزندگ یاب هیز و نشافر یوك نحید به یاب ٠ستار كم ایدكتر جعفر بس

ش یابر یسخت یاههاو م اد چه روزهیت كند و بگواجر یكید یاب. شتاد اه ید و چه خود خوریكش اه یگفت كه چه سخت

 .دندارش دازا یناشت و چه كسامت داقارج اى در خیالهاس ایل ان سابود در 

 

 یشخص یبر زندگ یاه یاچه س یتالیتشك یكه خشك مسلك یو تجربه كرد یناد یشتر میب از همه ما نم و تو هماد یمن م

در  یعنینه اگر درون خیرت داشت و بعباد ید گفت كه دكتر جعفر چگونه برخوردیاخت و باندا ید مافرا یو خصوص

د یاد شیا یز عهده تو بر ماكه فقط  اه فزودهانگونه دریابدون  ٠ن همسر و پدر چگونه بودادر و مقر بعنواچ یراویرداچه

 .هد شدازگو نخواب دكتر جعفر بات جذینب شخصاهمه جو

 

د یریدر نظر بگ ار" سانقد كورته ب" له ان مقیل همان مثابعنو. یتر حرف بزناز پشت پرده تئا یهاست كه بخوان یامثل 

من . ول نوشتاز اه یبدون گال انرار اچند ب ابیقرد تیش كشیابر ید كه چه زحمتیناد یت ماىیدر جز اهد بودم و شمامن ش

و ممكن به  الان رفته باسشكال یراكمقدین الا اه یلیخ الاح. شداشته باد یران پشتكیدم كه چنیدر عمرم د ار یكمتر كس

نچه ا یام وجود براتم است كه با ینانسات یصحبت بر سر خلوص ن یول. رندیعمق بحث خرده بگ ایرش اسطح نگ

 .ر كرداش كیانش برام تواتم او ب یریخاچ تینست بدون هاد یم یضرور

 

نه ام و به بهابهنگ انه عصرهاركیند و زام یفل نماغ" مشكپه"ن ابست یارهایز خا یوج سر شلوغاش در اخبر نب یلبته با 

 .ن بروداغشاصبح زود سر افرد اكرد تیم یك مخفار خیقدم زدن ز

 

ل خود ان همه سیاز است كه بعد ارو ایاهد بود و اك خواتو دردن یابر اطره هان خیانم چقدر گشودن اد یل نمان حیدرع

 .یر دهازا اطره هاره خاچند ب یناز خوان بیا ابار

 

 .رماد ار یت و تندرستیموفق یرزوآنه امیت صمیال دستت درد نكند و برادر هر ح 
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