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 مسافر سبز؛ قاصد عشق و امید

 دفتر صوفی سواد حرف نیست                     جز دل اسپید همچون برف نیست
اش، کوشید تنهاا  سالهشمسی سفرش را آغاز کرد و در سفر پنجاه هجری ۱۳۴۹ماه )پانزدهم رمضان( خواهم داستان مسافری را روایت کنم که بیست و سوم آبان می

نماا و  ی تمامهای تازه باشد؛ اما به گمانم رسالتش این بود که آینهها و واژهآور حرفخواست پیامی پاک بکارد. مسافری که می این مزرعه بذر مهر و عشق را در خاک

هاایی کاه    واژهدریغ، شکیبایی، مدارا و دوستی، تواضع،، تولعو و امیعد؛     داشت، مهربانی بی چشم عشق بیهایی چون:  ها باشد. واژه حقیقی بسیاری از واژه

هایی که حتای بارای زماانی کوتااه باا او همنشاین باوده و        ها جان بخشید. آناش به آناند اما او با نوع زیستن و سلوک عاشقانه ها بود برایمان رنگ باخته بوده مدت

 اند.معنا شدهدوباره غریب و بی او بیشماری بود که های خوب بیگویم؛ او حقیقت واژهد از چه سخن میدانناند میزیسته

خلعق و  خعو  کس نیست. انساانی  های او در خاطر هیچگیری و بدخُلقیای از بهانهخاطره بود؛صبر و شکیبایی اش برای پدر و مادر ترجمان   خردسالی و کودکی

ای کاه بارای او   ی او به اطرافیانش باود. هدیاه  نخستین هدیه حیا و ادب و مهرشد.  که همگان را فراوان دوست داشت و فراوان دوست داشته می مؤدب و مهربان

گاه او  ن هیچشوق خواندن و آموخت کرد. بالید و به خاطر داشتنشان احساس سعادتمندی می شماری به ارمغان آورد. دوستانی که به حضورشان می دوستان همدل بی

بود. چشمان درخشانش سرشار از امید به تغییار  امید گذاشت. او خودِ دریغ در اختیار دیگران میهایش را بیآموخت و دانستهمی چیز همهو  کس همهرا رها نکرد. از 

 ن بسازد.ی علم و امید، روزهای بهتری را برای مردمان این سرزمیی روشن بود. آمد که با توشهو بهبود و آینده

را  چیاز هماه و  کاس همه« به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.»بندگان خدا بود؛ مصداق واقعی ترین  عاشقاز 

 خواند:داشت و میدید و تمام مخلوقات حضرت حق را از بُنِ جان دوست میعاشقانه دوست داشت. زندگی را زیبا می

 اندیشان به زیبایی رسندزنده                            ندگی زیباست ای زیباپسندز

 توان از جان گذشتکز برایش می                        بازگشت قدر زیباست این بیآن

 گیراندشدر چراغ تازه می                              میراندش مردن عاشق نمی

 از هواشان راه با یکدیگر است                         دیوار و در استها را گر چه باغ

 تهاشان دست در دست هم اسریشه                      ها را از جدایی گر غم استشاخه

آورد. هار وقات از چیازی    و... او را به وجد مای ها ی بچهی پرندگان، بوی خوش باران، صدای امواج دریا، طعم نان تازه، خنده دید. نغمه زندگی را دیگرگونه می رمدبرا

هاای خاوب خادا را باه     ی نعمات ی ما همهمسافر قصه« ی کسانی که دوستشان داریم و دوستمان دارند سبز.جای همه»گفت: برد و حال خوشی داشت میلذت می

 حال خوب.داشت؛ از مقاله و کتاب و موسیقی و فیلم خوب گرفته تا  *خاطر ی بندگان خدا بارهمه

 اش لذت ببرد؛ باور داشت کهسالهلحظات هموار و ناهموار سفر پنجاه تکیاد گرفته بود از تک

 دردی عالجش آتش استدرد بی      مرد را دردی اگر باشد خوش است              

 اقبت در همین خاک آرام گرفت؛کرد، عقرارش میی مردمانش بیتپید و آیندههایش میو جنگل وخاکآبدلی که همواره برای این 

 تردید، با او، دنیا جای بهتری برای زیستن بود.بود؛ بیقاصد عشق و امید افسوس او 

 کار رود رفتن است / کار باد، آمدن / کار عشق، بردن است / کار دل، باختن... / کار مرگ هر چه هست / کار ماست عاشقانه زیستن

 (مژگان عباسلو)

 املشی صوفیپیرمهشید                                                                                                                                                    

هاا را بچشاند و   داشاتنی کنند و دوست دارند عزیزان و دوستانشاان هام ایان دوسات    را تجربه می خورند یا حال خوشیای میروند یا خوراکی خوشمزههای وقتی به مکانی زیبا و دلگشا می شیرازی *

 گویند فالن جا و فالن خوراک و فالن حال را به فالنی بار خاطر دارم.تجربه کنند می
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 شریف انسان و استاد همکار، دوست، عزیز، صوفی

 صمیمی نگاه آن دلتنگ .ایم شده دلتنگت همه ،گذرد می رفتنت از ساعاتی تنها آنکه با 
 وجاود  از بخشای  گاویی  ،دنماو می رخنه هرکس دل و جان در چنان که خندان چهره و

 دلنشاین  شایوه  دلتناگ . ادبات  و علم از سرشار نوشتار و گفتار دلتنگ .شد می مخاطب

   .هابحث در مخالفتت حتی و گفتگو

 های جنگل و درختان دانی نمی. کند می چه ما دل با خندانت چهره ندیدن غم دانی نمی

 کاه  ساعدی  قاول  باه  .گذشات  خواهد روزگارشان بر چه هایت دلسوزی فقدان در ایران

 بارای . است تو نبود زخمی روحمان و قلب. امیدواران قطع باشد سخت داشتی دوستش

 کارد  تواناد  نمای  بیارون  دل از که مهری نبود، روزگاران به نیازی دل بر مهرت نشستن

 راه راه، اداماه  امید هب مهرانگیزت، لبخند یاد به خاطراتت، یادآوری با. روزگاران به حتی

 سار  را لحظاات  ناه  کاه  را روزهاا  مجاددت  دیادار  امیاد  به و بودی کرده آغاز که نویی

 کاه  جنگلی برای و بودی عاشقش که کشوری برای دوستانت، برای آرامش در. کنیم می

  .کن دعا ،خوردی هادلخون برایش

 

 آزاد؟ سرو آن سر بر آمد چه آنجا
 یا گاناه ی اش یتیشخصا  ابعاد به توجه با اگر را یرصوفیپ محمد ادی زنده

 یبرا. میانگفته گزاف به یسخن میبنام رینظ کم نکهیا ینهکم ای و رینظ یب
 را شاان یا کاه نیا ا شاه یهم امداشاته  را شاان یا باا  ییآشانا  افتخار که من

 باا  یکنشگر حاذق، یسخنور ست،یزطیمح عاشق بدانم، جنگل متخصص
 در مخاالف  یحتا  یهاا دگاهید با تعامل در یزدنمثال و باال اریبس تیظرف
 هاا ناه یزم یهماه  در چون. ماندم یم یراه چند برسر یعیطب منابع امور
 از کیا هر ییگاو کاه  راناد یما  سخن ادب و تواضع با توام شور با چنانآن

 به اما یرصوفیپ شادروان .هست شانیا یاحرفه تخصص برشمرده لیخصا
 .داشات  یدلبساتگ  یجنگلا  منابع موضوعات ریسا از شیب جنگل استیس

 و شده پرداخته بدان ترکم که یجنگلمنابع تیریمد اریاسفند چشم همان
 آن سار . اسات  نگرفتاه  قارار  یواکااو  و کنکااش  مورد یاساس و درست ای

 یاساسا  ساامان  و سار  را توجاه  کم ای مغفول یتاحدود بعد نیا تا داشت
 باا  ژهیا و به و یتخصص و یاجتماع برجسته تیشخص به تیعنا با. ببخشد

 نیا ا در کاه  رفات  یم بود، رسانده یپختگ مرحله به را شانیا که یتجارب
 نیا ا اجال  افساوس  اماا . برسااند  ظهاور  منصه به را کارستان یکار نهیزم

 نیا ا پاسداشات  در که باشد .ستاند یجنگلبان جامعه از را فرصت و مهلت
   .مینکاه ادشی از هرگز رانیا شونده دیتجد یعیطب منابع تابناک چهره

 یرستاق یمیابراه یمرتض                                             

 

 شما را به خدا، بگویید دروغ است!

 "جنگال ... تبیاین ضارورت تهیاه برناماه ملای      "ای با عنوان  نخستین بار در جستجوی برنامه ملی جنگل در اینترنت با نام محمد پیرصوفی املشی آشنا شدم؛ مقاله

 .۱۳85مربوط به سال 

، باساواد ، آدابمباادی شد دریافت از جنس دیگری است؛ کار مشکلی نبود چاون   اینکه از همان گفتگوها می تا اینکه شبکه مجازی آمد و آشنایی حاصل شد. شتذگ

    اهل مطالعه و صاحب دستگاه نظری تحلیلی منظمی بود.

  دکترایش به ایران آمد؛؛ تا اینکه در کوران تدوین رساله گذشت

 .جنگل دعوت شد؛ گفت برایتان شگفتانه دارم؛ و آن تیپی نقاالنه بود با عصایی در دست عالی شورایهایش به برای ارائه یافته

 ..هایش درباره دانش روز و گفتمان سیاست جنگل ادامه یافت؛ اینجا و آنجا در تهران و نور و چالوس و.و ارائه

گفات  می داد؛ چقدر در قوام موسسه کوشید. هایش رفرنس می دیگر ارتباط بیشتر شد: چقدر از ایشان آموختیم؛ چقدر برای گفته؛ تا شمیم جنگل پیش آمد. گذشت

 ها به عهده بگیرد.شمیم جنگل ایران باید نقش میانجی را در این دوگانه

 .فرارسید ۱۳۹۹؛ تا اینکه اول خرداد گذشتباز هم 

  روز بعد: شب سختی را پشت سر گذاشتم؛ اما االن خیلی بهترم. کنم یک سرماخوردگی ساده است.ام. گمان میبامداد امروز دچار تب و لرز و سردرد شده من از -

 اش دبیرساتانی  و روزهای بعد: دادن تست کرونا، انتقاد از بیمارستان محل تست، بستری شدن در بیمارستان مسیح دانشوری، اطمیناان دادن باه اینکاه همکالسای    

 اگرس:در ز سوزیآتش دربارهپزشک عفونی است و اینجا هوایش را دارند و باالخره آخرین پیام برای همکاران پس از برنامه اینستاگرامی 

 ارجمند برنامه امشب. مانند نوبت نخست، این نوبت هم عالی برگزار شد. اسباب افتخارید. اندرکاراندستدرود فراوان بر یکایک  -

 چه خبر؟ سالمت حاصل شد؟  آقای دکتر پیرصوفی -

 .عالی است اندازهبی امروحیحال  این وجود بابحرانی است.  امسالمتینه متاسفانه، هنوز وضعیت  -

 و شب حادثه در گروه همکاران:

 انا هلل و انا الیه راجعون" -

 .مرگ، پایان کبوتر نیست..

 "...چیندمیمرگ، گاهی گل ریحان 

 ،و پیامی که از دل همه بود باران شگفتی و ابراز تاسف از همهو 

 شاهرخ جباری ارفعی                                                                                                                                                    "تو رو خدا بگید دروغه" -
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 بود. جنگل    

 ؟ایدداشته ایشان با هاییهمکاری چه

 ۹۴ ساال  اواسط بودم آلمان در که یک سال حدود از بعد

 هااایشاابکه طریااق از مااا ارتباااط وبازگشااتم  ایااران بااه

 دکتار پیرصاوفی وقتای مان در     .داشات  اجتماعی اداماه 

 ،بودم مستقر علمی هیئت عنوان به انسانی علوم پژوهشگاه

 اوضااع  و جنگل سیاست در مورد که علمی جلسه یک در

 آوردناد  تشاریف  کاردم،  تنظیم من خود که زیست محیط

 ارائاه  باا  کنفرانس یک و بود ۹6 سال نظرم به پژوهشگاه؛

 .داشتند عالی

بودناد.   آمده عصا ایشان با آن سخنرانی در هست خاطرم

 نشاان  اینکاه  برای ولی خورد، نمی گرفتن عصا به شانسن

 پادر  یاک  مثل و هستیم ها جنگل مدیون چقدر ما بدهند

 آمده شمایل این با کنیم محافظت الهی نعمت این از باید

 و بحاث  سااعت  دو تقریباا  باود،  جذابی بسیار ارائه .بودند

 ها ادامه یافت.پرسش به پاسخ و گفتگو

 روابط مسئولیت و زیست محیط سازمان آمدم هم من بعد

 مشاور عنوان به ایشان و بر عهده گرفتم را سازمان عمومی

 و داشاتند  حضاور  دهام  مجلاس  زیست محیط فراکسیون

ماان در سااازمان  دفتاار بااه آوردنااد تشااریف باااری چنااد

 و هاااریاازیبرنامااه گفتگوهااا، هاام بااا و زیسااتمحاایط

 در کاه  ساال  چناد  ایان  هرحاال  به داشتیم. هایی مشاوره

 ایشاان  باا  مصاحبت از بودم پیرصوفی دکتر آقای خدمت

 گفتگوهاایی باا ایشاان   مباحاث و   باردم،  مای  لذت خیلی

 هام  دکتار  و گارفتم  مای  ایشان از هایی مشورت و داشتیم

 مختلاف  هاای  حاوزه  در ساواالتی  مان  از و داشتند لطف

 رفااقتی  باه  توجه ای هم با رسانه های بحث در کردند.. می

 ماا  باه  کردناد  مای  سعی داشتند، ای رسانه دوستان با که

 .بدهند مشاوره و کنند کمک

 علمعی  منش و اخالقی سجایای مورد دردلتر آقای

 .بفرمایید توضیح ایشان

 انساان  یاک  همراهای  و ایثاار  فاداکاری،  گذشت، ازلحاظ

 لذت فردی چنین با مصاحبت از انسان که بودند نظیر کم

 دلتناگ  هساتم،  دکتر پیرصوفی دلتنگ واقعا من .برد می

گاویم   صادقانه می انسانیتشان. و محبت وفاداری، معرفت،

. کارد  مای  فراموش را دنیا غم دید، را می ایشان وقتی آدم

هاا   دل درد و کارد  می گفتگو زیبا و و دلنشین آرام قدر آن

 نظیاری  وجود بای  پیرصوفی مرحوم واقعا .داد می گوش را

 بود

 

 
 شعادروان  بعا  خود آشنایی سابقه درباره لطفا

 .بفرمایید توضیح پیرصوفی دلتر

 فرصاات مطالعاااتی  باارای 20۱۴ سااال ماان در

 )دانشاگاه  TU Dresden دانشاگاه  در پسادکتری

 باا  آنجا در و شدم آلمان کشور عازم( درسدن شهر

 رشااته در کااه پیرصااوفی محمااد مرحااوم دکتاار

 گذراندند، می را دکتری دوره جنگل گذاری سیاست

 و ایرسااانه سااابقه دلیاال بااه البتااه .شاادم آشاانا

 در ایشان حوزه، این در پیرصوفی دکتر های فعالیت

 مرحااوم کااه فلساافه، دانشااکده ارتباطااات گااروه

 در بودند، آنجا استاد ارشد دونسباخ، دکتر پروفسور

 ماا  و کردناد  مای  شرکت ها جلسات و کالس برخی

 ایشان، آشانا  چهره و سوابق .شدیم آشنا باهم آنجا

 مرکزی ، واحدصداوسیما در سازمان چون قبال بود،

و با ایشان آشنایی  داشتند حضور خبر شبکه و خبر

 .داشتم

ماراوده   و آشانایی  در دوره اقامتم در آلمان نیز این

 مان  .افازایش یافات   ایشاان  ادامه یافت و رفاقتم با

 و بودند ایران در خانواده و بودم آمده آلمان به تنها

 همیشاه  رفیاق،  و دوست یک عنوان به واقعا ایشان

 در کاه  ای زمیناه  هار  در مشاکلی  هر. بود همراهم

 آشانا  آن باا  که کشوری در اقامت نخست ماه چند

 شادت  باه  ایشاان  بیایاد،  پیش است ممکن نیستیم

 برادرانه به و اشتدچشم بی و بود موارد این پیگیر

 بزرگواراناه  و اخالقای  خیلی و کردند می کمک من

 د.نمورفتار می

 مثال  مان  کارهای علمی علمی، های بحث لحاظ از

 دیاده  را باودم  نوشاته  کاه  هاایی  کتاب و ها ترجمه

 کارد  مای  لطاف  داشاتند  که نظری دقت با بودند و

 باعااث و گفااتماای را نقاادهایش و نظاارات نقطااه

 مراودات هم علمی های جنبه در ما هردوی شد، می

 .باشاایم داشااته خااوبی خیلاای فکااری تبااادالت و

 ارتبااطی  سابقهکه دکتر پیرصوفی  گفتم خدمتتان

 شاان  تخصصای  رشاته  اگرچاه  داشاتند،  ای رسانه و

 سیاست

 من برای اش دوراندیشی و و صبوری، استقامت بود

 باا  باود.  راضای  قضا و قدر الهای  به. بود آموز درس

 .پذیرفتمی را الهی تقدیر ترتمامهرچه آرامش

 بسایار  و دقیق بسیار آدم علمی هم منش بحث در

 فاالن  گفات  مای  گااهی  ماثال  ؛باود  ای مطالعه اهل

 را این تو پاراگراف چندم، فالن، در کتاب از صفحه

نظیار   بای  خیلای  واقعا نظر، دقت این بودی؛ نوشته

 و دانشاگاه  اساتادان  حتی افراد، از بسیاری در بود،

 ولای . دیادم  کمتار  ایان موضاوع را   علمی های آدم

 باه  را داشاتند.  محاسن این واقعا پیرصوفی مرحوم

 دکتار  مرحاوم  مثال  ،چنینای  این وجود افراد نظرم

از اخالق  باید کشور پیرصوفی بسیار مغتنم است و

 کند. استفاده هاآن و منش و توان علمی و اجرایی

 داریعد  مدنظر ای نکته اگر پایان در لترد آقای

 .بفرمایید

 ای رسانه سابقه که گفتم دکتر پیرصوفی طور همان

دیگار آن   دلیلای  هار  باه  کاه  داشت صداوسیما در

 اناد و  مغتانم  واقعاا  هاا  آدم این. نداد ادامه مسیر را

 هاا  آناز  کشاور  و بروناد  دست از که حیف هستند

 شاهرداری  در حضاور  ساابقه  ایشان .نکند استفاده

 را زیباساازی  ساازمان  و هاا  پاارک  و سازمان تهران

 ایان  و معااون  و مقاام  قائم داشتند، حتی در سطح

کاه   باود  این ایشان بندی جمع ولی بودند، ها سمت

 چناد  باشاند و  ایاران  نخواستند دوره یک واقعا در

 ایران و در کشور آلماان باه سار    از خارج در سالی

نتواناد از  کشاورمان   اسات کاه   واقعا حیاف  .بردند

 بااا محجااوب و متااین هااای علماای،انسااان چنااین

 در آماوز  درس و وسایع  اخالقای  و علمای  سجایای

 .استفاده کند زندگی ایشان، هایسال پویاترین

و نساال  باشااد شاااد روح آن ماارد نیااک، امیاادوارم

 روز روزباه  مانند مرحوم دکتار پیرصاوفی،   هایی آدم

 یادگاار  به خودشان نیک از ایشان نام .یابد افزایش

 و دلنشااین و جااذاب زیبااا، یاااد ایاان .گذاشااتند

 را عزیااز پیرصااوفی محمااد از مرحااوم عطاارآگین

 که داشت و افسوس خواهیم یاد به همیشه همگی

 .رفت ما دست زا زود خیلی

 

 لتر سپنجیدازآقای  فراوان باسپاس

 زیستعمومی سازمان محیطروابط یرلودم 
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ایی بزرگشان از به ایشان پیشنهاد کردم به منزل والدین همسرم بیایند برای خواستگاری دختر دوم خانواده. مادر بزرگوارشان به همراه خدابیامرز پدر و د 76سال 

حریف تعارف  گاههیچدوران دانشجویی بزرگ به خواستگاری آمدند و این افتخار نصیب بنده شد که باجناق ایشان باشم. در  گلدستهشیراز تشریف آورده و با یک 

ببین صوفی جان، ما ". در اولین میهمانی پس از فامیلی به ایشان گفتم: شدمیمدتی صرف تعارف  درایشان نشده بودم و مثال همیشه هنگام عبور از یک  هایکردن

بود رد شه بره نفر بعدی هم  ترنزدیکهر در گیر کنن. بیا هر کی به در مردم برن و دو تا باجناق هی پشت  شهنمیزندگی کنیم و  باهم خواهیممیدیگه یه عمر 

 بود. ترمؤدبکه ایشان  بودم تربزرگو در هیچ شرایطی جلوتر از من از دری عبور کرده باشد. نه که من  گاههیچ. قبول نکرد و خاطرم نیست "دنبالش

سال  6باشد حتی پس از  نقصبیدر ویالیی در خدمت ایشان بودم. اصرار داشتند کارشان  روزیشبانهدکترایشان به ایران آمدند و مدت دو هفته  نامهپایاندر جریان 

ن را برگزار کنند، اصرار داشتم بیش از این معطل نشوند و دفاعشا هفته دواین  هایصحبتو  هابررسیچندین هزار صفحه متن پشتیبان و من پس از  آوریجمعو با 

 امدیدهکه من  هاآندکترای ایران و آلمان، بیش از همه  هایرسالهکه استاد راهنمایشان هم نظر داشت. به ایشان گفتم از نگاه من با توجه به آشنایی با  طورهمان

 .شما مسجل است یدکترا و اکنون ایدکارکرده

اجتماعی و ...و همیشه  هایبحثعقیدتی، از  هایبحثعلمی، از  هایبحثاست، از سفرها، از  شماربیاتم با ایشان خاطر .رفتار و کردارش برای انسان منبع تربیت بود

 .زدمیداشتیم، صحبت شبانه ما سر به صبح  دونفرهکه اگر سفر  آمدمی. بسیار پیش شدمنمیبا ایشان سیر  صحبتیهماز  گاههیچچیزهایی داشت که آدم یاد بگیرد. 

بود. صوفی رفت با متصدی مربوطه که خانمی جاافتاده بود صحبتی کرد و آن خانم هم از جای خود برخاست  برخوردهقصد داشتم ماشینم را پالک کنم و به مشکل 

رمانه دارند که به هر کی چند تا جمله بسیار محت هاآلمانیاین "گفت:  "چی گفتی؟"و مدارک را با خود جای دیگری برد و پس از ساعتی مشکل حل شد. گفتم: 

 ."تو شریف نباشه؟ هایجملهدر برابر  تونه میصوفی جان کی ". گفتم: " بودبگه. البته این خانم هم خیلی شریف  تونهنمیبگی نه 

پنجشنبه و جمعه  باریک هفته دوو  آمدندمیدر تربیت مدرس هنگام مقطع کارشناسی ارشد، به دلیل نداشتن استاد در دانشکده نور، تمام اساتید ما از کرج و تهران 

آخر بود در کرج برگزار شود. معنی این کار این بود که  یجلسه دوکالس داشتیم. استادی داشتیم که پس از چند نوبت آمدن به نور، پیشنهاد کرد جلسه بعدی که 

این راه را بر خود هموار کنند. هر  هاجوانبود  مندعالقهو  کرد میسیار عزیز بود اما تنبلی گشتیم. آن استاد که برای ما ب برمی و رفتیممیاین راه را  هابچهباید همه 

راستش  هابچه گفتمیمثال اگر آن استاد ما  ؛کرد میبحث کش پیدا  گفتنمیولی چون علنی  آوردمیکه طرف مقابل از تنبلی است که بهانه  دانستیممیدو طرف 

آقای دکتر، شما برای ما بسیار ". صوفی قریب به مضمون چنین گفت: رفتیممیو  شدیممیما خلع سالح  شکبیبیام، میشه شما بیاین کرج؟  شهمیمن تنبلیم 

حق ما را کامل ، میشه از شما خواهش کنیم لطفتان در ایمبودهو از لطف شما برخوردار  ایدکردهعزیزید و همیشه سایه شما بر سر ما بوده، همیشه برای ما پدری 

کرد و با لبخند  ایطوالنی. استاد هم که خلع سالح شده بود نگاه "برگزار کنین؟ جاهمینهم مثل همیشه منت بر سر ما بگذارید و کالس را در  باریککنین و این 

 ." شدیمیصوفی تو باید سیاستمدار "گفت: 

موثر  هایجریانو دروغ نبود. تعریفش از سیاست، علم در کنار هم قرار دادن  بازیحقهریف جاری اما صوفی سیاستمدار شد. سیاستمداری که تعریفش از سیاست، تع

آخرین دیدار ما مربوط بود به نشست علمی  اما برای رسیدن به امری مطلوب بود. سیاستمداری که مورد تأیید موافق و مخالف بود. سیاستمداری که موفق بود.

که در کمال ادب و گیرایی ایراد کرد و  ایسخنرانیدر ساری که افتخار داشتم سه شب منزل ما باشد.  ۹8بهمن  ۱7 " کارهاراهو  هاچالش، هاجنگلتنفس "

تدفین در آرامگاه  یاجازهدر شیراز دو روزی منتظر  کرونایی آمد که مانع دیدار ما برای همیشه شد. ازآنپسمورد پی گیری دوستداران جنگل قرار گیرد.  کاشای

 که: چرخاندمیزاگرس این جمله را مکرر در ذهنم  هایجنگلدر  سوزیآتشخانوادگی شدیم و فرصت بیکاری من و 

 دراهش پر رهرو با                                                  سوخت رفتی تو چرا ناگه؟ صوفی جگرم                        سوخت وپرمبال، هی هاجنگلاز آتش 

 

 به نام حضرت دوست

به نام صوفی. وقتی سرکار  داشتنیدوستبرای انسانی بسیار شریف و  نامهویژهتهیه این  اندرکاراندستاز  کنممیدر ابتدا تشکر 

 خانم رزاق پور از بنده خواستند برای این یادنامه مطلبی بنویسم، فکر کردم شاید بهتر باشد در وصف ایشان چیزی ننویسم و آن

بود. سال دوم  6۹اولین آشنایی من با ایشان سال  ه قلمشان تواناست و تنها به ذکر خاطراتی بپردازم.کرانی واگذارم را به دیگ

خود در کرج را ببیند. با ما  هایورودیجنگلداری دانشکده منابع طبیعی کرج بودیم و ایشان از دانشگاه گیالن آمده بود تا هم 

هم بسته بود.  را آنسفید که دکمه یقه  آخوندییقهشاش، با پیراهن این رشته. جوانی بود ب رد 68هم ورودی بود در سال 

با سمت کارشناس مسئول  7۳پس از اتمام دوره کارشناسی در سال  یکدیگر را دیدیم و صحبتی و خداحافظی. ایچنددقیقه

را در دانشگاه تربیت مدرس شروع کرده  لیسانسفوقجنگل دانشگاه تهران )جنگل خیرود کنار( مشغول به کار شده و همزمان 

مشغله کاری به دانشگاه نرفته بودم. وقتی اولین بار رفتم، شنیدم  دلیل بهو من هم  شدنمیدر طول هفته برگزار  ها کالسبودم. 

ه کرج ب کنندهمراجعه. این نماینده همان جوان گرفتمیکه دوستان دوران کارشناسی گفتند نماینده کالس خیلی سراغت را 

 .حکایتی است غریب و آن فتح باب آشنایی بیشتر ما شد گشته میبود تقریبا با همان ظاهر. اینکه چرا دنبال من 
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