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ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دو ﺑﺎر ﺳﻮاﻟﻢ رو ﻓﺮﺳﺘﺎدم وﻟﯽ ﭼﻮن ﺟﻮاﺑﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدم دوﺑﺎره اﻗﺪام ﮐﺮدم .ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ  ۲۹ﺳﺎﻟﻪ از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ام ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در زﻣﺎن
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﻮدم رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارم اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻨﻢ دارد ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ام اﻣﮑﺎن ﺷﻐﻞ
ﺑﺮاﯾﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯿﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ اﻻن ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻢ و در ﯾﮑﯽ
از ﺗﯿﻤﻬﺎی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮔﯿﺮ
ﮐﺎرم ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارم را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم از
ﻃﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺎرن ﮐﻪ رﻫﺎ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼﺷﻬﺎ و زﺣﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪه ام

ً
ﻟﻄﻔﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﺗﺎ ان ﺷﺎء اﷲ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮم .از
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ.
ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺮی دارم ﮐﻪ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و از ﺧﻮدم ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯿﺸﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺴﺎس

ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرم ﻧﯿﺎز داره ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻗﯿﺪ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮﻣﻮن را و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را
ﺑﺰﻧﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوم دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ آدرﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد داده ﺑﻮدﯾﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﺟﻮاب داده
ﺷﺪ:
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .۱ :ﭼﺮا در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﭼﻪ در اﻣﻮر اداری و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ اداری و ﺧﺼﻮﺻﯽ؟  .۲ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮه زد .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

