
  اندارـداغ
شطنت و شور دوشادوش  ،در چشمان ميشی زيرکسارش.  در دانشکده فنی ھمکالس بودمخسروبا      

 ،و ھوشياری مدام  ھمه چيز و ھمه کس زير پرسش بردن،لبخند، کنجکاوی، عطش دانستن .موج می زد
 .  وجودش بود جدائی ناپذير ھایبخشسخت کوشی و خستگی ناپذيری، 

 باھم ناکثر.  در نازی آباد زندگی می کردپدريش خانه  درنشگاه سکونت داشتم ولی اوکوی دادر من      
برای عبور و آنرا يا او از الی نرده ھای غربی کوی دانشگاه که  يا من به خانه آنھا می رفتم و. بوديم

 و شنا  باھم کوه. پيش من می آمد،يمه بودکرد  تربازکمی  ،کارت سکونت کوی نداشتندکه مرور کسانی 
 دوران انقالب ،پس از بسته شدن دانشگاه. با ھم کتاب می خوانديم. باھم درس می خوانديم. می رفتيم
  .وقت به کار سياسی رو آورديم- تمام،فرھنگی

سال ھا از ھم . مدمآ مھاجرتبه  مخفی شدم و سپساو دستگير شد و من .  از ھم جداشديم١٣۶٣سال      
  . ديدم١٣۶٧ در سياھه اعدام شدگان ، ھا در روزنامه را اسمشروز يک تا اينکه. بی خبر بوديم

  

  :و ھميشه با من بودخاطرات فراوان من با ا . می کردمفکرخسرو به خيلی      
خودمان را برای امتحان .  شرکت می کرديمی درسترم اول و دوم دانشکده در تمام کالس ھا     

ند، عسلی  آوردجھرم بچه ھای که ئیبا ارده و خرمانيم و چای درست می ک. ترموديناميک آماده می کنيم
  مھمانی صميمی،مياز شمال آوردو دوستم  که من  آوردند و پرتقال، خامه، و سرشيریاردبيلکه بچه ھای 

برای ھر بياتی که .  تعريف می کندان آذربايجانی برايمالربياتياز  خسرو . ترتيب داديمو جمع و جوری
  :خسرو می خواند. برايش می خوانم نزديک به آن مضمون يک دوبيتی مازندرانی من، می خواند انبرايم

       اوخوم گلمير کمانا      زمانا آی زمانا      
      آتالر حسرت سامانا     ايشکلر آرپا يئير   

  :در جوابش می گويم
  اره  دار چله چو بورده مه قو                 انده داروآش ھدامه شه گالره    

  ته گالره  خور بموئه ورگ بزو          اسا که بورده شير دکفه مه پالره  
  

.  و تالش در جھت خودسازی بودرديمدر کالس ھای درس شرکت می ککمتر پس از ترم دوم ديگر      
 وقتمان بيشتر به کوھنوردی، ژيمناستيک، شنا، کار در فعاليت ھای فوق برنامه، خواندن اعالميه ھا

ديگر .  می گذشتی دور آمفی تئاتر و مطالعه کتاب ھای اجتماعی و سياسی کتابخانه دانشجوئیه ھاوجزو
دور ...  حول قانون آووگادرو، قانون کرامر، تئوری طيفی، نسبيت عام و خاص و نبحث ماچون گذشته 

ی  حول مرحله رشد سرمايه داری درايران، علل شکست جنبش کارگری در سالھانبحث ما. نمی زد
، جنبش زنان در ايران، دموکراسی، نظريه تکامل داروين، کمون پاريس، قانون ارزش اضافی، ١٣٣٠

آن .  در آن شرکت می کرديم ذوق و بود که با شوق درسيک کالساما . دور می زد.... و حقوق بشر
 ای خسرو ھميشه می گفت انگليسی پنجره. بودمعلم امريکائی ما  »سوزان مک کينون«کالس انگيسی 
  . گفتگو کنيممردم سراسر جھانبا اين زبان می توانيم با ما .  دنيااست به سوی

  

می گويم . من دست کشيدن از درس را زير عالمت سوال می برم. چند روزی باھم جر و بحث داريم     
م ولی از ما اين جا را اشغال کردياما، . ھزاران نفر آرزوی خواندن رشته ای را که ما قبول شديم را دارند

التحصيل از بھترين دانشگاه ھای دنيا،  اينھمه استادان فارغ.  نمی کنيم در خور استفادهات امکان ھمهاين
ما نه دانشجو ھستيم نه . . . .غذای ارزان،آزمايشگاه ھای مدرن ومجھز، کوی دانشگاه، ثبت نام مجانی، 

اگر . م و اين جا برای ديگران باز کنيماگر می خواھيم کار سياسی کنيم پس ترک تحصيل کني. سياستمدار
 بحث به اين نتيجه می رسيم  جر و روزپس از چند. جدی بگيريمبايد می خواھيم درس بخوانيم، درس را 
درس و ريم و می گذاقالب ما سياست را کنار ن افردای پيروزی. که فعاليت سياسی تا پيروزی انقالب

  . شروع می کنيمبا تمام وجود تحقيق را 
  

 پنجره اتاق دانشجوئی من. ھوا بھاری و دلپذير است. بر خطی آماده می کنيمج    خودمان را برای امتحان  
 فضا اتاق ،ضبط صوتکوف از  ريمسکی کورسا»شھرزاد« باز است و  شمالی اميرآباددر کوی دانشگاه



می گويد امروز . خسرو با لبخند مسری ھميشگی اش، جزوه در دست وارد اتاق می شود. را پر می کند
کوتاه شده محمد . ھـ. اين جور که ما فکر می کرديم م. شفيعيھا را رمز گشائی کردند. ھـ. بچه ھا اين م
ش ر پس ديگه اون مزقون بلندت.است" نيدا ھر چه شما بخودھم من ھـ می"کوتاه شده . ھـ. م. ھادی نيست

  .کن تا دمی اين جبر خطی را فراموش کنيم
* * * * *  

ھيچ . تمرکز ندارم. بی قرارم. نشسته ام  تنھا و دلتنگ در خانه،دی ماه  وتاريکی از شبھای درازيک     
. پدرم از ايران به ديدار ما اومده: "می گويد. خواھر خسرو است. تلفن زنگ می زند. چيزی جلبم نمی کند

  . راھی می شومدر جا آدرس آنھا می گيرم و." می خاد تو رو ببينه.  پدرت گرفتزشماره تو رو ا
  

   : مروری است بر خاطرات من با خسروتی که در راه ھستم،سه تا چھار ساع     
در پايان کشتی . کشتی می گيرم ،ی کنار چشمهخسرو روی چمندر برنامه بھاری زردکوه با      

  ." پيش منيره پشتم را به خاک بياریبد شمالی نزديک بود: " زير گوشم می گويدمان،مساوي
  به و راجعروی يال ھای دماوند به دوش می کشيمکوله سنگين سيمان و ماسه پناھگاه تخت فريدون را      

  . ، بحث می کنيم»مفھوم انجيل ھا«آخرين کتابی که باھم خوانديم، 
. صبح خسرو آن را دور آمفی تئاتر پخش کرد.  تکثير کرديم راآن شب تا ديروقت نشتيم و جزوه ای     

 اين کار کار: خسرو می گويد. دمق شديمخيلی .  نبود دور آمفی تئاتر وقتی برگشتيم جزوهبعد از صبحانه
 کنند جزوه ھا رو دست ی خوردند ديگر جرئت نم کهوگرنه مستخدم ھا پس از دو سه کتکی. خودی ھاست

  .بزنند
 برای فوق برنامه دانشکده ھفته دو ساعت استخر امجديه را. من و خسرو شنايمان خوب نيست     

 مربی  موزون و توانمند دست ھا و پاھایخسرو با چشمانش حرکات.  می گيرد دانشکده فنیدانشجويان
  .مسلط استکاملن پس از سه چھار ھفته بر آب . مد حسن را می بلعدحشنای ما م

 موسيقی سراسر ايران از طريق دانشجويان به دانشکده. خسرو شيفته موسيقی خلق ھای ايران است     
 ترکمنی، تالشی، ، قشقائی، عربی، مازندرانی، گيلکی، ترکی،یکردی، لری، بلوچ:  آمده استیفن

  نيزخسرو. زمزمه می کنند را مرتب بچه ھائی که به کوه می روند اين ترانه ھا. . . .  بختياری، ارمنی
سر به سرش می . کند بيشتر تکرار می کوراوغلو »نازلی يارم« اما .زير لب دارد مداماين ترانه ھا را 

من ھفته .  می گويم تو پارتی بازی می کنی نازلی يارم را بيشتر از ترانه ھای ديگر تکرار می کنیگذارم
خسرو . »ھالوی گندم خره« و يک بار »گل پامچال«ھای اخير سه بار نازلی يارم شنيدم ولی فقط يک بار 

 ھمين چند روز کهميدونی . من ھمه خلق ھای ايران را بی نھايت دوست دارم: جدی می گيرد و می گويد
.  تو ھميشه ھمراه من نيستی،تازه.  نھايت ھا رو نمی شه مقايسه کردپيش در حساب جامعه خوانديم که بی

  .نما را بدون جانبداری می خو ھای ھمه خلق ھامن ھمه ترانه
خسرو .  من و خسرو با شوق تمام ثبت نام می کنيم. می گذاردکالس سنتور کوی دانشگاه هامفوق برن     

، چنگ،  ضد ضرب،مضراب ھای جفت ،مدت چھار ماهدر . سريع نت خوانی و نت نويسی ياد می گيرد
ز ا.  را ياد می گيردو شانزده تايیھشتايی  ،مضراب ھای ريز چھار تايی،  ميزان ھای ترکيبی،دو ال چنگ

و چندين بار با . آفرينش عجب دنيائی است. داردآقا اين موسيقی عجب عالمی : می گويد. ذوق پر می گيرد
  . مدام ماربای بی خبر ز لذت ش: آھنگ اپرای کوراوغلو می خواندلحن ھمان 

  

 یبا ديدن پدر خسرو بھت زده م. سرانجام به خانه خواھر خسرو می رسم.      خاطرات را پايانی نيست
 اين ده سالی که او را نديدم چقدر پير و شکسته شد؟ با تو چه کردند پدر؟ کجاست آن شانه ھای ستبر. شوم
بغض مجال گفتار . ھمديگر را در آغوش می کشيمت؟ اآن لبان ھميشه پر خنده ؟  تو؟ آن دستان ورزيدهتو

من فدای داغ : " می گويمپس از سير گريه کردن. د و می بوسدممی گري. يم و می بوسمشرمی گ. نمی دھد
. پيشانيش را می بوسم. صورتش را می بوسم.  ھنوز از ھق ھق گريه می لرزديششانه ھا." دل تو بشم

  . دستانش را می بوسم
  : پدر با گريه می گويد     
می گريد و می . باز می گريم و می بوسمش. پسرم، قلبم، جيگرم، سروم، ماھم، اميدم را از من گرفتند     
  .سدمبو



پسر : پسر من . پسر سخت کوش من:پسر من.  پسر مھربان من:پسر من.  پسر باھوش من:پسر من     
  .می گريد و می بوسدم.  باز می گريم و می بوسمش.را از من گرفتندنترس م

باز می گريم و می .      چطور توانستند آن ھمه شور زندگی، آن ھمه عشق، آن ھمه اميد را زير خاک کنند
  .می گريد و می بوسدم. مشبوس
ھوای سرد و تازه قدری سرحالمان . ويم ر میخانهن کپس از اينکه سير در آغوش ھم گريستيم به بال     
  .کرد
  :پدر با آرامش ادامه داد     
 خوشحالی مسریکودکی اش، مدرسه اش، بازی اش، .  من خسرو را يک آن فراموش نمی کنم     

 . پنھان ترين احساس مرا حس می کرد:ش، زيرکيش، مھربانيش، درکشش، شورروزھای نزديک نوروز
پسر . از پشت شيشه ھا با تلفن با او صحبت کردم. من فقط چند بار خسرو را ديدمپس از دستگيری،      

در آخرين . ولی ھنوز شادی و اميد در چشمانش موج می زد. جوان من، تکيده شد؛ پير شد؛ شکسته شد
وقتی آزاد شدم می . بابا به زودی محکوميتم تمام می شود و آزاد می شوم:  و می گفتديدار خوشحال بود

کتاب ھا و واژه نامه ھای انگليسی من . خواھم دانشگاه را تمام کنم و تمام وقت به نوشتن و ترجمه بپردازم
  ھنوز توی قفس ھای کتابم ھست؟

  .بر اين بود که خسرو به زودی آزاد می شودھمه قراين گواه به پايان محکوميت نزديک می شديم و      
 ول چشمان مرا بستند و پس از راندنطبق معم. فکر کردم می خواھند آزادش کنند. يکبار مرا خواستند     

پاسداری با ريشی سياه و چشمانی که از نفرت .  را باز کردندممدتی با مينی بوس در اتاق مالقات چشمان
اثاثيه اين کيف .ھرچه تالش کرديم به راه راست ھدايت نشد. و مرتد بودپسرت سرموضع : لبالب بود گفت

ما . مواظب باشيد. بود نداريدد حق ھيچ گونه عزاداری يا مراسم يا . است وصيت نامه اش اينوشخصی 
  .می دانيم که پسر ديگرت روزبه و دخترت سارا نيز سياسی ھستند

 .به مادر خسرو چه بگويم. دم االن چه جوری بروم خانهفکر کر. مات بودم.      نمی توانستم باور کنم
. نستم باور کنماولی ھنوز نمی تو. به زحمت بلند شدم و به راه افتادم. زانويم شل شد و افتادم. کمرم شکست

  .خسرو که محکوميش تمام شد. حتمن اشتباھی شد
ر سر و سينه اش کوفت و بی ھوش ب     وقتی به خانه رسيدم مادر خسرو تا مرا ديد ھمه چيز را فھميد و 

   .شد
  .فقط احساس خفگی بود و چنگی بر گلويم. نمی توانستم بخوابم. نمی توانستم گريه کنممدت ھا      

  . مرگ عزيزمان سوگواری کنيم در وور ھم جمع شويمم دي     نمی توانست
عجز . بارھا رفتم پيش شان. ندبه من نگفتند پسرم را کجا دفن کرد.  داغ خسرو مرا به زانو در آورد    

  :گفتم. خواھش کردم. ناله کردم. کردم
  . مادرش بر مزارش گريه کنيم و پسرم کشتيد حد اقل قبرش را به من نشان دھيد تا من کهحاال     
  : می خواھم و ھنوزمتمن از آنھا می خواس     

، اما می خواھم ز برايش گريه می کنممن ھر رو. پسرم کشتيد حد اقل تاريخ اعدامش به من بگوئيدکه حاال 
  .سالگردش بيشتر گريه کنم

 کشتيد حد اقل قبرش را به من  بزرگم را پسر کهحاال. خسرو پسر بزرگم بود: من به آنھا می گويم     
به .  بزرگم درد دل کنمرمزارش بگذارم و با پسخاک نشان دھيد تا من مزارش را ببوسم وصورتم را روی 

  . چه می گذرد و مادرشو بر مناو بگويم بی ت
 آخرين جمعه ھر سال بر  و مادرش     حاال که پسرم کشتيد حد اقل قبرش را به من نشان دھيد تا من

  . ميمزارش سير گريه کن
، اين حقيقت است که   داغ خسرو مرا به زانو در آورد اما تنھا چيزی که اين داغ را تحمل پذير می کند   

  .وضع من بدترين نيست
  کهای چھره. در اين مالقات ھا پدری را می ديدم که چھره اش مرا به ياد شاليکارن شمال می انداخت     

  اسمش را گذاشتم عمو شمالیمپيش خود.  بسيار شبيه آن را ديده ام،در چھل سال کارم در راه آھن شمال
 .من

  . منمی توانستيم باھم حرف بزنيم، اما بغض گلوی ھمديگر را حس می کردي
  .  توانستيم با ھم درد دل کنيم، اما تشويش ھا و نگرانی را در لرزش دستھامان می ديديمنمی



  . طراب را در نگاھمان می خوانديم اضاامنمی توانستيم به ھم دلداری بدھيم، 
  . مان می ديديمين را در لرزش لب ھان بگوئيم، اما سرنوشت عزيزانمانمی توانستيم از دلبندھايمان سخ

  

وقتی باز گشتيم و . گذشتاز راه پر پيچ و خم ھميشگی مينی بوس  چشمان ما را بستند و که آخرين بار     
 داغ ھمه جوانان تاريخ را در صهبا چشمانی غمگين که غ. چشمان ما را باز کردند عمو شمالی را ديدم

م اما شتر دست دامن يک کيف د.  به ھم افتادمان چشمان.ش منعکس می کرد زيتونی رنگچشمان نمناک
  .شتعموی شمالی من دو کيف در دست دا

. اشک در چشمانم حلقه زد. وقتی اجازه کالم نيست نگاه سخن می گويد. نگاھمان به ھم گره خورد     
م در دستانش ش را محک اما دو کيف. می لرزداز ميان اشک ھا ديدم که لبان او ھم. فتبغض گلويم را گر

  .د مات و مبھوط، ھاج و واج نمی داند چه کندمی فشارد و به نظر می رس
  يوته بوری

  ١٣٧٣دی ماه 
 
ahad.ghorbani@gmail.com 
http://ahad-ghorbani.com/ 
http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari 
 

  


