سًذ گيٌاهِ
ضْيذ احوذ فتحی در سيشدّن خزداد ّشارٍسيصذٍچْل در ضْزکزهاى هتَلذ ضذ .پذرش فزدی ػالن ،هتمی ٍ
ػارف بِ هسائل دیٌی ٍ هادرش اس خاًَادُ ای هحتزم ٍ با تمَا بَد؛ هحيط خاًِ جَی رٍحاًی ٍ هؼٌَی داضت ٍ
سادگی ٍظغ سًذگی در ساختي ضخصيت احوذ بسيار هَثز بَد .دٍراى ابتذایی ٍ راٌّوایی را با ًوزات ػالی
گذراًذ ٍ با دٍستاًص هْزباى ٍ صويوی بَد .احوذ فزدی با ایواى ،پزّيشکار ٍ فؼال بَد ٍ در آى دٍراى بِ کلی با
فزٌّگ رایج در جاهؼِ بيگاًِ بَد ٍ اًذیطِ ّای آهزیکایی کَچکتزیي تاثيزی بز اٍ ًگذاضتِ بَد .احوذ سال
چْارم دبيزستاى بَد کِ در تظاّزات ٍ فؼاليتْای ظذ رصین ضاٌّطاّی فؼاالًِ ضزکت هی کزد ،حتی چٌذیي
هزتبِ تَسط ایادی هشدٍر کتک خَرد ٍ سخوی ضذُ بَد .بؼذاس پيزٍسی اًمالب در کٌار فؼاليتْای اجتواػی ٍ
سياسی بِ اداهِ تحصيل پزداخت ٍ دیپلن گزفت ٍ ّواى سال با رتبِ باال در رضتِ پشضکی داًطگاُ تْزاى لبَل ضذ
ٍ با پطتکار ٍ تالش سیاد ضزٍع بِ تحصيل کزد .بؼذ اس اًمالب فزٌّگی ٍ تؼطيلی داًطگاُ ّا بِ ػعَیت سپاُ
پاسذاراى اًمالب اسالهی درآهذ ٍ ػلی رغن پيطٌْاد بزادراى سپاُ کِ اس اٍ هی خَاستٌذ در ٍاحذ فزٌّگی ٍ
رٍابط ػوَهی فؼاليت کٌذ ،بِ ٍاحذ اطالػات ػوليات رفت ٍ اصزار سیادی کزد تا اٍ را بِ جبِْ اػشام کٌٌذ.
حتی درایي هَرد تْذیذ کزد کِ اگز هزا بِ جبِْ اػشام ًکٌيذ اس سپاُ بيزٍى هی رٍم .باالخزُ با سؼی فزاٍاى
تَاًست با یکی اس ٍاحذّای سپاُ بِ هْاباد بزٍد ٍ در آًجا هستمز ضذ .در ًاهِ ای بِ بزادرش ًَضت کِ فکز
ًکٌيذ کِ هحيط جٌگی ٍ ّيجاًات خاظ ایي گًَِ هحيط ّا ها را بِ هاًذى تطَیك کزدُ یا ایي کِ در اثز سًذگی
سپاّی ایي گًَِ ضذُ ام ًِ .در ایي جا بِ ػلت کوبَد ًفزات احتياج ضذیذی احساس هی ضَد ٍ اس طزفی در
کزهاى ًياسی بِ ٍجَد هي ًيست ٍ هي درایٌجا بْتز هی تَاًن خذهت کٌن .اى ضاءاهلل کِ لطزُ ّای خًَن کِ در
راُ اسالم ریختِ ضَد ٍسيلِ ای باضذ تا گٌاّاى بی ضواری کِ اًجام دادُ ام آهزسیذُ ضَد.احوذ ًوًَِ سّذ ٍ
تمَی ٍ الگَی اخالق اسالهی بَد .اٍ یکی اس پایگاّْای هستمز در هْاباد را کِ در تيزرس ظذ اًمالبيَى
دهَکزات بال استفادُ هاًذُ بَد را احيا کزد .خَدش کيسِ ّای ضي را یکی یکی بِ پطت کطيذ ٍ در اطزاف

پایگاُ سٌگز ایجاد کزد .احوذ در بيست ٍچْارم فزٍردیي سال ضصت در یک درگيزی در رٍستای دارلک
هْاباد بزاثز اصابت گلَلِ ای اس سَی ػَاهل ظذ اًمالب دػَت حك را لبيک گفت ٍ بِ فيط ضْادت ًائل آهذ.
بؼذ اس ضْادتص آى پایگاُ را بِ یاد اٍ ًاهگذاری کزدًذ.
ٍصيت ًاهِ
هتاسفاًِ ػليزغن پيگزی ّای اًجام ضذُ ٍصيتٌاهِ ای بِ دست ها ًزسيذ.
خاطزات ّوزسهاى
رٍسی با احوذ اس پادگاى خارج ضذین بِ لحاظ ػجلِ ای کِ داضتين با ّواى لباس فزم سپاُ سَار تاکسی
ضذین؛ّز کاری کزدین راًٌذُ اس ها کزایِ ًگزفت احوذ بسيار ًاراحت ضذ ٍ اس آى بِ بؼذ ّز ٍلت اس پادگاى
خارج هی ضذ لباسص را ػَض هی کزد ٍ پَضيذى لباس فزم در خارج اس پادگاى را سَء استفادُ اس آى لباس
همذس هی داًست.
جاًباس ًخاػی بَدم ٍ ّزکسی راظی ًبَد با هي اسدٍاج کٌذ .البتِ حك داضتٌذ؛ اسدٍاج با یک لطغ ًخاػیسخت است ٍ ّزکس تحول اش را ًذاضت .در هسألِ ی اسدٍاج درهاًذُ بَدم کِ یک دفؼِ بِ یاد دٍستن ضْيذ
احوذ افتادم .بِ اٍ هتَسل ضذم ٍ گفتن سهاًی ها باّن دٍست بَدین ،حاضا بِ کزهت! اگز دست رد بِ سيٌِ ام
بشًی .هذتی بؼذ سهيٌِ ای فزاّن ضذ ٍ هي با یکی اس خَاّزاى ّيأت ضْذا اسدٍاج کزدم .بؼذ اس اسدٍاج با ّن بِ
هحل هشار ضْذا رفتين .بِ ّوسزم لبز ضْيذ احوذ را ًطاى دادم کِ اٍ گفت ایي کٌاری ّن لبز دایی هي است.
ضْيذ حسي کوساری.کاهالً بِ لبزضْيذ احوذ چسبيذُ بَد .هي ضٌاختی اس خاًَادُ ی ضْيذ کوساری ًذاضتن
فْويذم بِ لطف خذا اسدٍاجن بِ ٍاسطِ ی ضْيذ احوذ صَرت گزفت.

