
   کار رنج وپدرم، فرزند
 در ١٣٩٠  و در سال در دھنار متولد١٣٠۴ سال  در و فضه خاتونفرزند اسفنديارپدرم احمد قربانی   

  .زادگاھش در گذشتھمان 
پدرم مردی خوش برخورد، زود جوش و .  کار در مزارع و دامداری است او،اولين خاطرات من با  
. اشت ولی حافظه ای به غايت قوی داشت که جبران بيسوادی او را می کردسواد خواندن و نوشتن ند. شيرين گفتار بود
تمام .  که در گفتار ھايش به کار می بردداشت) سخنان حکمت آميز مازندرانی" (پيرون گوفته" از گنجينه بسيار غنی

را ھر روز بعد از دورانی که من دانش آموز بودم نسيه ھا و وصول آنھا . خريد و فروش مغازه اش را در حافظه داشت
  .  نبودم ويا فراموش کردندر عرض اين دوازده سال شاھد حتی يک اشتباه. درسه برايش يادداشت می کردمم

.  دارد و بھارش دير می رسد و طوالنی سخت ھایدھنار زمستان. نوجوانيش بيشتر به دامداری گذشت  
 می کردند و گوسفندان را اوايل بھار به آنجا می بردند و )کرايه ("باج"از اينرو ھر سال در سربندان و شابالقی مراتع 

داشتی . داشتی و گوشتی: دام ھا را دو قسمت می کردند.  ديرتر می چراندند رامراتع دھنار
ر معمولن پرشير بودند واحتمال قس. د برگزيده بودن دامداریآنھائی بودند که برای ادامه کار

. وشت، خوش خوراک و آسان فربه شو بودندداشتی ھا خوش گ. شدنشان بسيار کم بود
 بخشی از فروش گوشتی ھا به دست می آمد که به ، گذران برایاصولن پول مورد نياز

 بخشی نيز از فروش کره، سرشير، می فروختند و) اواخر پائيز" (ئيزما پسر"چوبداران در 
  . می فروختندھر تھران يا دماوندک که در شپنير و کش

 از )کماه و کنگر (دامداران با جمع آوری علوفه سخت،  زمستان ھایبرای  
علوفه سه تا چھار ماه زمستان را برای دام . کوه ھای اطراف کار خارق العاده ای می کردند

 انجام می دادند فکر  علوفهاالن وقتی به کاری که برای ذخيره. ھای خود ذخيره می کردند
و پدرم يکی از پرکارترين اين . رود می آورممی کنم سر تعظيم به اراده پرشکوه اين مردم ف

  .مردم بود و به پرکاری و پرتوانی زبانزد
آرامش و سازندگی اواخر حکومت پھلوی اول، توسعه تھران و شاھی و   

جمعيت دھنار بيشتر شد و به . اھميت کشاورزی را برجسته کرد رفت و آمد داشتند،  اين سه شھرساری که دھناری ھا به
 تھران، شاھی و ساری  توبره راھی در گوسفندی پنير نان تنوری ومردانی سختکوش قرصی. د نفر رسيدحدود پانص

" خط طرق" دائيش عليجان به سازندگان و عمويم علی بابا .کاربرای يافتن شدند 
عليجان آسياب سازی را نيز از پدرش نظام . پيوستند و سنگتراشی زبردست شدند

  .دی ھای اطراف دھنار شھرتش پيچيده بودآموخته بود و در تمامی آبا
پدرم، عموھايم رحمت و نيت به قول خودشان سالھائی که گاه   

 درنخست .  می ناميدند به شھر شاھی آمدند"توده ای سال"و گاه " مصدقی سال"
پنبه دله " مادرم  و خميرگير نانوائی شدندسکونت گزيدند و" کوچکسرا"ستای رو

 به شاھی آمد وپس مدت  نيزر ھمين سالھا دائی من زلفعلید. بسيار چابک بود" گيری
مادرم به نام خواھر استاد زلفعلی در سرعت . بسيار کوتاھی معماری چيره دست شد

  .غوزه زبانزد بودپاک کردن پنبه از 
  نقره با کار سخت، قناعت و فروختن سکه ھای،پس از چند سال  

 در  ایران پشت آب انبار و مغازهيادگار اجدادشان خانه ای در شاھی خيابان تھ
 و داریتابستان ھا به دھنار می رفتند و به دام.  بربری محله خريدنداولخيابان تھران 

کشاورزی می پرداختند و علوفه زمستان را ذخيره می کردند و زمستان ھا به شھر 
  . و مغازه داری می کردندشاھی می آمدند

 توانم حدس بزنم که با قد می. پدرم دورانی جوانی موی بلند داشت  
به دختری . ھره ھميشه شاد و مھربانش بسيار زيبا بودچکشيده و اندام ورزيده اش و 

ی کرد که چھارده پانزده ساله بود مادرم تعريف م. ولی کسی اين عشق را به رسميت نشناخت. می ورزيدشق سخت ع
با اختالف . عمو اسفنديار شوھر دادند پسر ز ترا به احمد گفتند امرواو به روب که گاو ھا را از چرا برگرداند يک غکه

  . بود می شانزده ھفده ساله بايد پدرم،سن دو ساله پدرم با مادرم
. حرام است) به قول پدرم شارب(ين سالھا آخوندی به ده آمد و گفت داشتن مو بلند و سبيل در محرم ھم  

 و ريش و سبيلش را با ن گناه را تکرار نکرد و ھميشه سريپدرم از آن روز زلف بلندش ماشين کرد و تا آخر عمر ا
  .ش را با ماشين کوتاه کردم و ريشمن شايد بيش از ھزار بار سر. ماشين شمار يک کوتاه می کرد

پدرم با پدر بزرگم و دو عمويم با ھم زندگی می . مادر بزرگم فضه خاتون قبل تولد من در گذشت  
  .  کردما نشو و نم شدم ون با پسر عمو ھايم و دختر عموھايم در يک خانواده بزرگم. يک خانواده بيست نفره. کردند



 :گاه از روحيه يک دوران صحبت می شود. دوران جوانی پدرم با کار سخت، سازندگی و توليد گذشت  
زندگی روحيه اين دوران  .می پروراند  خودش با ويژگی خاص نسلی را که يک دورهجو و نظرات مسلط و نمونه وارِ 

 کھربا رنگ می کاشت ، آھی و قوروتیلیوبانپدرم سيب زمينی است. پدرم رقابت سالم و پويا در سازندگی و توليد است
 انگشتانت کف دستت با اشاره بود و گردو ھائی با پوستی چنان نازک و شکننده که در که درونش به رنگ زرد طالئی

وار و پيراھنی که برای مردان و زنان  کت و شل رھبریصغر و پسر دائيش ا رمضانی پسر عمويش موال.می شکست
دوستش قدرت بصيری اگر . می دوختند از زيبائی و برازندگی با ھمتای ھای فرانسوی و ايتاليائی آنھا دست کمی نداشت

فقط کفی کفشت را به کفاشی اش می سپردی به تو کفشی تحويل می داد که با کفشی که تازه از کفش فروشی خريدی 
ھمسايه اش قدرت داداشی خدا را به مبارزه می طلبيد، زمين باير و سيل زده را با يک بيل و يک کلنگ . فرقی نداشت

دوست .  بود مزرعه سيب زمينی و باغ سيب، اين سنگالخ سيل زده درازساليانچنان شاداب و سرسبز می کرد که گوئی 
وی ذغالی صدھا نفر را در شب سال نو، ک اتا يک سوزن و يک چرخ خياطی و يمی بديگرش علی صفدر رست

 برادرش .طراحان پاريس برای تک تک اين مردان طراحی و برش کردند چنان برازنده می پوشاند که گوئی یشلوار
چنان گوسفندان پرواری سالم و فربه ای به چوبداران آبسردی که برای کشتارگاه تھران خريد می " سرما پييز"علی بابا 

 شيشک خت که گوئی يک دامپروری پيشرفته با دامپزشک و آزمايشگاه مجھز و کنترل دائمی اين بره ھا،کردند می فرو
  بی"گھره"از سر شب تا تيغ آفتاب در   سير می چراند که را گوسفندانچنانبرادرش نيت  . و قوچ ھا را پروار کردندھا

 فقط يک دامدار  رااين آمار (تراز داشتند ک و يک من کشيک من کره و يک چارک سرشير .ھيچ جنبشی می خوابيدند
اعتی می سدر مقابل مغازه او يک  روزانه اش دوستش کاظم محمد زاده که ھر غروب پس از کار). درک می کند

رغم ي امير علی بابائی عليشپسر عمو.  در خوشخوابی و لطافت ھمتا نداشت کهننشست، لحاف و تشکی که می دوخت
کار توانفرسای نمناک شاھی سرد و  زمستانھای  با تمام وجود درمريضی 

ساخت "اينان نسل مصرف کنندگان فراورده ھای .... .ساختمانی می کرد
غذائی که بر سر .  نبودند تايلندو محصوالت کشاورزی ھند، پاکستان و" چين

سفره شان بود، لباسی که بر تنشان بود وابزاری که در دستشان بود را 
 نه چندان  طبيعتبا استفاده ازن، و با نور چشمشان،  با عرق بازواخودشان
  .توليد می کردند ايران سخاوتمند

 سال  آندر. ران دھنار ھمگی کشاورزی ھم می کردندادامد  
  برای کشاورزیکرده بودند تا" بھينه سازی" چوپانی را  کارھا چوپان ھا

 ،دو نفريشه ھماز سالھای دور تا آن موقع . وقت و نيروی بيشتر داشته باشند
در اين سالھا تصميم گرفتند ھر گله فقط يک . چوپانی ھر گله را می کردند

 با خود برای کودک راچوپان ھا معمولن يک ولی . چوپان داشته باشد
می گفتند، يعنی کسی که چوپان را " تکا" می بردند و به آنھا  ھمراهچوپانی

من چند  .به نيز می شد از اين طريق انتقال تجر.از تنھائی بيرون می آورد
ی گرم می پيچيدند و برايم "لم چوغا"مرا در . ی پدرم و عمويم بود"تکا"بار 

 گره ماست درست می کردند تا با  و ماست خيکی،ه گرموشيداز شير تازد
آسمان پر ستاره کوھستان ھای دھنار، . خوردن آن گرم شوم و بخوابم

و زوزه گرگان " سل بز" و "قره داغ"ه ھای ن دام بامدادانسرمای سوزناک
 پدر و عمويم غمگينانه غروب  و دوبيتی ھای مازندرانی که گرک ھا به " خالی"و " نھنگ " ماگرسنه و حمله سگ گله
سن و سال و خصوصيت و اصل و . عشق آنھا به گوسفندان بی نھايت بود. را ھنوز به خاطر دارم ھا زمزمه می کردند

 . مادر اين بره چند شکم زائيد و شير مادرش در کدام زمان در پائيز خشک می شود.ند را می دانست گوسفنداننسب ھمه
آنھا را با چنان مھارتی در دامنه کوه چرا می دادند که به نظر می رسيد ھمه آنھا به فاصله يک متر از ھم ايستاده و آرام 

گ که عاشق سرشاخه ھای درختچه ھا بود  پيشاھن)بز نر ("کل"ه اين سکوت را فقط گه گاه زنگول. ندمشغول چرا ھست
  .می شکست

وقتی مزرعه، شاليزاز و يا باغی را می . ھميشه می گفت کار جوھر انسان است.  عاشق کار بودپدرم  
 داشت و  دوستدرختکاری را بسيار.  را می ستود و دعای خير می کردشاننناديد به وجد می آمد و کشاورزان و باغبا

درخت مرد کردن (خودش شايد ھزاران درخت را مرد کرد . کاری عمر انسان را دراز می کندبر اين باور بود درخت
  ).  بتواند مقاومت کند و خشک سالیيعنی درخت را تا حدی مواظبت کنی که ديگر در برابر باد، طوفان و زمستان

ياز می خريد و بار ھا پيش می آمد که تخم مرغ يا پ. صادق و روراست بودپدرم به طور باور نکردنی   
 می گفتم  اوبه. می فروخت و او ھمان درصدی که روال کارش بود سود می گرفت . پس از خريد قيمت آن باال می رفت

  .می گفت نه، وقتی گرانتر خريدم، آنوقت گرانتر می فروشم. گرانتر بفروش. ن گران شدالبابا جان اين بار ا
به ويژه .  درس بخوانند ھاچه که بشقی سوزان داشتو نوشتن نداشت ولی ع خودش سواد خواندن پدرم  

می ". برا"مرا برادر خطاب می کرد که به مازندرانی می شود . عزم جزم داشت که من تحصيالت عالی داشته باشم
. مردد بود) مدارس دولتی(و جديد ) حوزه(در انتخاب درس قديم . درس بخوان تا از طبقه ما بيرون بروی" برا"گفت 



سر بر آخوند در عروسی و عزا . به ويژه دنيا را. رد اگر درس حوزه بخوانم ھم دنيا را دارم و ھم آخرت رافکر می ک
واز سوی ديگر شيفته کارھای مھندسان، پزشکان . ستبر است) گراز( و گردنش مثل گردن وراز سفره مردم نشسته است
خبر . رضا شاه و مھندسان آلمانی صحبت می کرد تکريم بی پايان از  بااز ساختن پل ورسک. و وکالی زبردست بود

ھمراه با گماشته و پوتين ھای براق افسرانی که با لباس ھای فرم .  و مغز او را به سرور می آوردبلجراحی ھای ق
ھايشان به مغازه اش می آمدند و بھترين برنج، بھترين سيب زمينی و بھترين تخم مرغ را به مقدار فراوان می خريدند و 

  . وتمندانه پرداخت می کردند اورا به تحسين وا می داشتسخا
عمه جزء و قرآن . پرد به دست ميرزا حسين سنار که ھمان مسجد ده بود،مرا در مکتب خانه دھپدرم   

من دو . اوايل پائيز بود. ، به دھنار آمد آينه ورزانی آن سال سپاه دانش، يزدانی. و جوھری را شروع کردمرا ختم کردم
 که در مکتبخانه آموخته بودم و رياضی که با چرتکه در مغازه از پدرم ياد گرفته بودم یبا دانش. ته به کالس رفتمسه ھف

پدرم .  شھره یپدرم را خواست و گفت اين پسرت را ببر مدرس. کدام کالسش بگذارددر سپاھی دانش نمی دانست مرا 
 به شام دعوتيادم می آيد که چندين شب او را . ا می خواستشيفته نجابت و فروتنی سپاھی دانش بود و خيلی خاطرش ر

جوان تنھا يست می گفت روا نو کرد 
مرا ھمان سال در مدرسه . شام بخورد

  .شاپور شاھی ثبت نام کرد
يکی از خاطرات تلخ   
 مرگ خواھرم ،دوران کودکی من

خواھرم پنج سال از من . حکيمه است
در ھفده سالگی ازدواج . بزرگتر بود

 ھنگام زايمان ،پس از يک سال. دکر
آن زمان دھنار جاده . مشکل پيش آمد

او را سوار قاطر . رو نداشت ماشين
بين . کردند تا به دماوند به دکتر ببرند

اين . فوت کردند ھر دو ،راه مادر و بچه
مرگ پدر و مادرم را به شدت متأثر 

سال ھا سال شب و روز در سوگ . کرد
 ھر چند سعی .دخترشان گريه می کردند

ان پنھامی کردند از بچه ھا و ديگران 
  .کنند ولی چشمان مادرم ھنوز که ھنوز است آينه اين غم بزرگ است

. د ھمه چيز بر وفق مراد استيبه نظر می رس. بوددوران دبيرستان من، دوران طالئی زندگی پدر من   
ھر سال و در ھمه مسابقات درسی . ی وافر داشتمبه ويژه به رياضيات عشق من به درس و. به مدرسه می روندھا بچه 

  .در سطح شھر و استان شاگرد اول می شدم و پدرم به اين عشق من به درس واقعن افتخار می کرد
پدرم آن سال ھا . شھرھای تھران، ساری و شاھی بودگسترش باز ھم بيشتر   بود با مصادفاين سال ھا  

با گسترش اين شھرھا تقاضا سيب زمينی بسيار زياد شد و .  می کاشتبيشتر گندم، جو، يونجه، سيب زمينی و عدس
 کار دامداريش را کاھش داد و ھمه زمين ھا ماز اينرو، پدر.  صرفه تر استات اقتصادی نشان داد سيب زمينی بامحاسب

 ھای ديگر دھناری ھا سيب زمينی را با روش ويژه می کارند که پر زحمت تر از روش. را زير کشت سيب زمينی برد
  . سيب زمينی آب، آفتاب و خاک نرم می خواھد که رشد کند. يجه آن مرغوب تر استتاست ولی ن

، "مرجی جار"، "دو برار" دھنار و کوھھای  دربا زمستان ھای سخت دھنار و بارش برف ھای سنگين  
  .  سرشار از آب گوارا بودند دھنار و رودخانهاھ  ھا و جویچشمه" قره داغ" و "انگه مار"

کودکی مرا قطع کردند تا دوران  خاطرات ، بيد وتبريزی گردوفتاب ھمه درختان آلبالو، زردآلو،برای آ  
  . مزرعه سيب زمينی آفتابگيرتر شود

کردن به اين " َدم کن. "می کردند" َدم کن"اما برای خاک نرم پدرم و دوستانش در دھنار زمين را   
مادرم و زن . اک مزرعه را زير و رو می کردند و ھمه سنگ ھا را در می آوردند خه ژرفای يک مترمعنی بود که ب

می کردند و يا در سمت ھای سيل ) سنگ چين" (کرچا"عمو ھايم اين سنگ را روی سر می گرفتند در گوشه مزرعه 
فقط :  نخست مدت زمان آن کوتاه بود. بودی بسيار توانفرساکردن پروژ" َدم کن. "ست می کردندگير مزرعه سيل بند در

تصور . دومن حجم کار کمر شکن بود). اواخر پائيز و يا اوايل بھار(زمانی که مزرعه زيرکشت نبود بايد انجام می شد 
.  تنھا ابزار کار کلنگ، بيل و ديلم بود.کنيد برای فقط صد متر مربع زمين صد متر مکعب خاک و سنگ غربال می شد

کنانی "َدم کن"مردانی سخت کوش و ) ...، میيری، قدرت داداشی، علی امت رسترسول بص( دوستانش پدرم و برخی از
  .عظيم فرود می آورمخاک و انگيزه سترگشان به کاشتن و روياندن سر تآب و برای عشقشان به . خستگی ناپذير بودند

به  . درک می کرد رامينیپدرم اھميت توليد سيب ز. سيب زمينی محور توليد کشاورزی خانواده ما شد  
 سيب .سيب زمينی توليد شده را خودش در مغازه اش می فروخت. نظر می رسيد اين توليد را ھمچون عبادتی می دانست



يکبار مزرعه سيب زمينی را که آفت زده بود .  دامداری و پرورش زنبور عسل را از ميدان بدر کرد کاملنزمينی کاری
دای آن روز ھمه زنبورھای عسلی که از کندو رفو .) ت.د.احتمالن با د( سمپاشی کردند  دماوندبه کمک اداره کشاورزی

  .  ديگر بر نگشتند،بيرون رفتند
 رزه آگاھانه دانشکده فنی، دانشکدۀدوران دبيرستان به مبارزات سياسی پيوستم و برای ادامه مبامن در   

پدرم به زودی . ق شروع به تحصيل کردمدر رشته بر. ب کردمسرمشقان خودم را که ديوانه وار شيفته شان بودم را انتخا
شروع کرد که مرا قانع بت من بحث بسيار مفصلی را . پی برد که من کمتر به درس و بيشتر به مبارزه سياسی مشغولم

  :بحث او سه محور عمده داشت. کند دست از مبارزه بردارم و تمام وقتم صرف درس و تحقيق علمی کنم
  .نمی دانی ايران در دوران اين پدر و پسر از کجا به کجا رسيد. منی، قحطی و جنگ را نديدیاو دوران نامی گفت ت) 1
، ) و احمق بودن، اما ھميشه به نفع خود عمل کردنديوانه" (شه وره گجی"می گفت تو نمی دانی با اين مردرندی، ) 2

  .، جاده، دانشگاه، بيمارستان، مدرسه يعنی چه کار گريزی مردم ايران، ساختن راه آھنرشوه خواری و انظباط و
به . دم از مردم می زنی ولی نمی دانی که مردم ايران در بيعت و رای دادن خود بسيار نا دقيق ھستندميشه تو ھ) 3

صبح برای .  نمی کنندراحتی عھد خودشان را می شکنند، ريا می کنند و در رای دادن به منفعت دراز مدت خودشان فکر
نمک نشناسی اين پدر و پسر چشم اين مردم را يک روز کور می .  بعد از ظھر مرگ بر او گفتند ويدندھورا کشمصدق 

  .کند
" وشنا اسبيج ھا"ھميشه می گفت اين . اوت آخوند ھا به شدت ھراس داشتسپدرم از ق. انقالب شد  

نيستد که دويست سيصد نفر را بکشند ) شاهمنظور قبر نور باران شده، " (قبر نور بارون بيه" مثل آن )شپش ھای گشنه(
 برای  رحم و عاطفه ندارند و آخوند ھا. بکشند و به غربت پناھنده شونداز قدرتدست و برای بيشتر خونريزی نشدن 

 تنھا قشری ھستند که خون  ھاآخوند.  حتی فرزندان خودشان را،حفظ حکومتشان حاضرند تمام مردم ايران را بکشند
اينھا مثل شاه .  آسانتر است ھمس را در خونسردی انجام می دھند و برای اينھا قتل نفس از آب خوردننفريختن و قتل 

  .نيستند که مخالفان خودشان را چند سال زندانی کنند اينھا فقط با مرگ راضی می شوند
حرفم را گوش پدرم می گفت عزيزم   

با شاه ) مبارزه" (طرفيت"نکردی و دست از 
نه . بيا دست از مبارزه با اينھا برداربرنداشتی، ولی 

 اينھا برحق اند، برای اينکه اينھا  فکر کنمبرای اينکه
اينھا ترا دستگير می کنند و می . رحم و عاطفه ندارند

بيا يکی از زمين ھايم را .  و مرا داغدار می کنندکشند
گفتم نه . بفروشم وخرج سفرت بشود از اين مھلکه برو

 بی زازترم ولی از  ھم از مرگ از اينھا ھر چندمن
گفت می دانستم تو نوه اسفندياری . وطن خودم نمی روم

) نام رودخانه ای که از ده ما می گذرد(و آب دليچای 
تو ھنوز بچه نداری نمی دانی پدر و مادری . خوردی

که فرزندانش در خطر دائمی و ھر روزه ھستند، چه 
  .می کشند

ا  خاطره من ب ترينيکی از دلخراش  
پدرم آن لحظه ای است که به او خبر اخراج از دانشگاه 

 من به زودی پدرم انتظار داشت.  سال چھارم رشته برق دانشکده فنی دانشگاه تھران درس می خواندم درمن. را دادم
يکی از روزھای اواخر .  و فکر می کرد با فارغ التحصيل شدن من او آرامش بيشتری می يابدفارغ التحصيل می شوم

 شدت عکس العملی به اين انتظار. به مغازه رفتم و به پدرم گفتم که مرا از دانشگاه اخراج کردند.  بود1359ارديبھشت 
زانوھايش شل شد و روی کيسه لوبيا چيتی .  در دستش بود به زمين افتاد کهبسته ای. رنگش مثل گچ سفيد شد. را نداشتم
که من عريف کردم برايش ت. رگز تا آن لحظه پدرم را درآن حال نديدمھ. بغض در گلو داشت و لبانش می لرزيد. نشست

 ضيح دادم حتی شخصيت ھای فرھنگیبرايش تو.  اخراج کردند نيزصدھا استاد و ھزاران دانشجوی ديگر را. تنھا نيستم
يک عمر زحمت  که انیکسبه  نيز اخراج کردند تا  را که سال ھا پيش بازنشسته شددکتر محمدعلی مجتھدی گيالنیمثل 

 مگر تو در دانشگاه ساخت اينھا تحصيل ؟می پرسيد چرا ترا اخراج کردند. کشيدند و کار کردند حقوق بازنشستگی ندھند
مگر تو می خواھی منبر بروی؟ مگر صنعت برق اسالمی و غير اسالمی . کردی؟ اين دانشگاه را رضا شاه ساخت

  دارد؟ 
گج سيد "ولی روزھا بعد گفت که اين .  توانست صحبت کندآن روز آنقدر بغض در گلو داشت که نمی  

ھمه مسجد ھا و بلند گو ھا را غصب کرد و حکومت را گرفت و ايران را نابود می " بروجردی مس ھاکرد سر ھنيشته
  . پسر بايد بپردازند ودم ايران برای ناسپاسی به آن پدرو اين ھمان تقاصی است مر. کند



 مقلد آيت اله بروجردی بود و اين روحانی را. حيات سياسی ايران نظر داشتدرباره اکثر حوادث پدرم   
 آرامش بود با امکاناتی که با سياست و نرمی از شاه  ومی گفت آيت اله بروجردی خواستار سازندگی.  می ستودبسيار

  . گرفت حوزه ھا را آباد کرد و برای ھر کوره ده ايرانی روحانی تربيت کرد
از  و خانواده مرا  و زندگی و گذران و کار مراندتا نيامد. ندبار برای ديدنم به سوئد آمد دو و مادرمپدر  

پتو و مواد غذائی از ايران پست می  برايم لباس، ،مخالفت من، علی رغم مرتب. ند ھميشه نگران بود،ند نديدنزديک
  .کردند

بسيار گريه ) لی بابا و نيتع(پدرم وقتی پيشم آمد سرش را روی دوشم گذاشت و در سوگ برادرانش   
کردند، دختر فالنی را می گفت پسر فالنی را اعدام . داغدارند دوستانش بسياری ازاز تنھائی خودش و از اينکه  .کرد

  . . .، پسر فالنی فراری است، داماد فالنی خارج رفت، )اعدام ھای شھر شاھی بسيار وسيع است (اعدام کردند
 دورانی که در راه خارج شدن از .کردمی  من ھيچ خبر نداشت تعريف پدرم از دوران سختی که از  
 می .گير شدمتآيا به سالمت از مرز خارج شدم يا دس.  نمی دانستند من کجايم. اطالع بودندکاملن بیايران بودم از من 

راحت شد که از مرز وقتی پس از ھشت ماه اولين نامه تو از آلمان رسيد، خيالم . گفت اين ھشت ماه ھيچ شب نخوابيدم
  . گذشتی

رم حپسر بزرگ رفيق، پسر، پشتيبان، دوست و م.  پسر بزرگ جای خاصی داردزندرانیدر فرھنگ ما  
  .  کند نصيحت مرا ويا کندپدرم دوست داشت دست در دستم بگذارد و سر بر شانه ام و با من درد دل. راز پدر است

من آنھا .  برخورد می کردند با من و مادرت و احترامبا من مھربان بودند و با عزتمی گفت دوستانت   
در بيمارستان ھا در . را ھمه جا مالقات کردم

ميان پزشکان و پرستاران، در مدارس بين 
در معلمان، در ميان مشترھايم در ھمه جا و 

 به  از دوستانتبسياری. ھاھمه قشرميان 
  ومغازه می آيند برخی شناسائی می دھند

من ھمه دوستان ترا . می دھندبرخی شناسائی ن
از لباس پوشيدن، از صحبت کردن و از 

گفتگو با آنھا طعم .  می شناسم آنھاصميميت
 می گفت من نمی دانستم او .گفتار با ترا دارد

خاطر آنھا  رفيق داری و اينقدر  دوست واينقدر
 می گفت حتی خانواده .ترا می خواھند

ک کردی پناھندگانی که تو در خارج به آنھا کم
  .گه گاه به مغازه می آمدند و تشکر می کردند

بودند کسانی که می اما،   
خواستند از مخفی بودن تو عليه من استفاده 

 گفت اين مندارم آورد و به ژانداراژ. ما به او تعلق داردمين ھمسايه يکی از مزارع ما ادعا کرد که بخشی از ز. کنند
 فراری بودن پسر او دليلی بر مالکيت :م گفتارژاند. ونيست و فراری استاين پسرش کم.  زمين مال من استبخش از

 می ندارم دعا ا خيلی برای ژ. از قباله ھايتان می فھمم اين زمين مال آقای قربانی استنآنچه م. تو بر زمين نمی شود
 .کرد

آدرس . کردندتوھين، بی احترامی و ضرب شتم . می گفت وقتی مخفی بودی، چندبار مرا خواستندپدرم  
. اينھا فکر می کنند ھمه جنتی ھستند که پسرشان لو بدھند. می گويند کافر ھمه را به کيش خويش پندارد. ترا می خواستند

 می گفتند پسرت کمک مالی برای فعاليت توھين و ضرب و شتم و فرستادی باز با ھمان پيماوقتی برايم پول بليط ھوا
  .گير کنندتخشمشان از اين بود که نتوانستند ترا دسن، تمام خودت را ناراحت نک. سياسی فرستاد

می گفت اين مردم دعوا نمی کنند؟ . سوئد خيلی خوشش آمد و انظباط در آرامش ،از نظم، نظافتپدرم   
  خيابان ھایزن ھا لخت و پتی در.  نديدم حتی يک نفر يقه ديگری را بگيرد که اينجا ھستم، در عرض اين سه ماهنم

  اينھا سيگاری ندارند؟.يک ته سيگار نمی شود توی خيابان پيدا کرد.  حتی نگاھشان نمی کنندا می زنند، مردھشھر قدم
 ساحل ديده  درجب می کرد اينھمه مردم اينجا ھستند، يک زباله در درياچه و ياعت". شون دل"باھم رفتيم کنار درياچه 

 وقتی به پست، مغازه، کتابخانه، راه آھن و .پاک نجس ھستند و ما آخوند ھا می گويند اينھا: می خنديد می گفت. نمی شود
ه به او می گفتم ک.  و تحسين می کردمی رفتيم و کارکنان لبخند زنان انجام وظيفه می کردند خيلی خوشش می آمد. . . 

می خنديد می . ند می کنمودبانه برخوردبرای ھمين ھميشه با مشتری با احترام و . مشتری شاه است: اينھا می گويند
  .ايرانی ھا می گويند، مشتری مثل پشم خايه است، ھر چه بيشتر بزنی بيشتر در می آيد: گفت

ھرچند رنج فراوان کشيد ولی شادی و دل . پدرم تلخی و شيرينی زندگی را ھمزمان در کام داشت  
من روی يک .  نبود باھمی خالیتوی اتوبوس دوتا جا. يکبار باھم سوار اتوبوس شديم. حفظ کردھميشه زندگيش را 

.  پاسخ داد مليحخانم سوئدی نيز لبخندش را با يک لبخند.  کنار يک زن خيلی قشنگ سوئدیصندلی نشستم و او با لبخند



برادرم، پيش اين زن : گفت.  پيش من بنشينی بيائیمدتی گذاشت و صندلی کنار من خالی شد، گفتم بابا حاال می توانی
  الی دارد؟قشنگ نشستم چه اشک

برای اولين و آخرين بار به ايران .  دلم خيلی گرفته بود و بغايت دلتنگ پدر و مادرم بودم1381سال   
 پس .که اينھا گير بدھند و من نتوانم برگردم پدرم خيلی نگران بود. تيره شدشادی ديدار با نگرانی گرفتن پاسپورت . رفتم

خيلی دوست . ديگر پير و شکسته شده بود.  در يافتم بيشتریبا آرامشاز دو ھفته پاسپورت دادند و من حضور او را 
  .م پارسال به ايران مسافرت کرد و او را ديدانفقط يکی از دختر. ولی متاسفانه جور نشد. داشت زن و بچه مرا ببيند

 یدرست به ھمان شکل. وقتی ايران بودم چند بار اورا حمام کردم و موی سر و ريشش را ماشين کردم  
م حسن آباد می رسيدم ھنوز وقتی ما به حما. صبح زود از خواب بيدار می شد.  او دوران بچگی ما را حمام می کردکه

شما پشت : يونسی خواب آلود در را باز می کرد می گفت. در خانه يونسی را می زديم.  حمامی بيدار نشده بوديونسی
؟ توی حمام از موی سر تا انگشتان پايم را با حوصله و دقت )يدروی درخت خوابيده بود" (دار سر بخت بينی " ھاکوھی

کشيد و بعدن ليف کيسه می 
ز آن ا. و صابون می زد

اندام ورزيده ديگری خبری 
. مشتی استخوان بود. نبود

من اورا با ھمان سياق 
  . خودش حمام کردم
چھار و   

 سال آخر عمر بسيار جپن
 پارکيسون و .زجر کشيد

پای در آلزايمر اورا از 
برادر زنم، برادرم و  .آورد

برادر زادھايم و خواھرم و 
ھمه فاميل و خانواده از او 

به شايستگی پرستاری 
وصيت کرد او را در  .کردند

  . قبر مادرش دفن کنند
يادش را   

گرامی می دارم و در برابر 
آنھمه عشق به خاک و 

آنھمه عشق به آب و درخت، 
  .گی و آنھمه رنج کشيدن ناعادالنه سر تعظيم فرود می آورمآنھمه تالش و کار و سازندگياه، 

  
نشدۀ اصل خالصه در . اميدوارم به زودی موفق به انتشارش شوم.  بخشی از زندگينامه من استاين نوشته چکيدۀ .ن.پ

 .آوردمبه مازندرانی را  گفته ھای پدرم عينکتاب 
 احد قربانی

 ١٣٩٠مرداد 
 
ahad.ghorbani@gmail.com 
http://ahad-ghorbani.com/ 
http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari 
 

  


