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هنوز هر بار كه وارد كريدورهاى دانشكده حقوق و علوم سياسى مى شوم و از 
پله هاى قديمى كه از زمان رضاشاه تا به حال خم به ابرو نياورده اند باال مى روم 
مى كنم  احساس  مى بينم.  دومرتبه  را  افضل  كه  مى كنم  احساس  بى اختيار 
عنقريب افضل با پاهاى نيمه فلجش در حالى كه دو دستى طارمى ها را گرفته 
در  نمى دانم  خواهد شد.  سينه به سينه  من  با  مى آيد  پايين  به سختى  دارد  و 
چشمان نافذ اين جوان ترك كه از روستاى كوچكى بين بناب و مراغه مى آمد 
چه بود كه هنوز هر وقت به او و به نحوه مرگش مى انديشم ترسى جانكاه با 
آميزه اى از نااميدى و خشمى فروخورده از نظام آموزشى دانشگاهى مان سرپاى 

وجودم را مى گيرد.
بودند. هركدام  انصافآ كه چه ورودى هايى  بود.  جزء ورودى هاى سال 72 
استعدادهاى  درخشان ترين  استعداد.  از  شاهكارى  و  ذكاوت  و  هوش  از  آيتى 
انزلى،  بندر  بابل،  نيشابور،  شاهرود،  تبريز،  كرمان،  از  كشور،  اكناف  و  اطراف 
اصفهان،... و باالتر از همه از روستايى بين مراغه و بناب، همانجا كه افضل در 
سال 52 متولد شده بود و همانجا هم در يك روز گرفته تابستان 79، خون 

گرمش بر روى اسفالت داغ كنار روستايشان ريخته شد.

كی رفته اى ز دل كه تمنا كنم ترا
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هميشه خدا در دانشكده با كت و شلوار بود. يك كت و شلوار سرمه اى كه از 
بس آنها را پوشيده بود، شسته و اطوزده بود مثل ورق استيل شده بودند. سال 
71 ديپلمش را مى گيرد و همان سال در رشته پزشكى قبول مى شود. اما دلش 
همواره پيش علوم انسانى بود. در همان نيمه هاى راه ترم اول، عطاى پزشكى را 
به لقايش مى بخشيد و سال بعد مجددآ در آزمون شركت نمود و وارد دانشكده 

حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران شد.
با زجر و مشقتى جانكاه راه مى رفت. بعدها فهميدم كه در بچگى فلج اطفال 
مى گيرد و به همين خاطر بود كه راه رفتن برايش عذاب اليم بود. هميشه در 
تولد  از محل  با يكى، يكى دانشجويانم آشنا مى شوم.  نخستين جلسه كالس 
مراغه  نزديكى هاى  از  گفت  رسيد  كه  افضل  به  نوبت  مى پرسم.  زندگيشان  و 
مى آيد. گفتم چه جالب. مى دانى مراغه يك جايگاه مهم در تاريخ معاصر ايران 
داشته؟ گفت نه. گفتم پس تو چى مى دونى؟ مراغه محل تولد اصالحات ارضى 
بود. نام مراغه يكى، دو سال شب و روز در راديو و تلويزيون و مطبوعات بود. نام 
مراغه يادآور سال هاى 41 و 40، يادآور حسن ارسنجانى، دكتر على امينى و 
اصالحات ارضى است. پرسيد استاد چرا مراغه؟ گفتم اين را تو به عنوان تحقيق 
پاسخ بده. چون سر كالس نشسته بود متوجه مشكل پاهايش نشدم. آنچه كه 
توجه ام را جلب نمود گيرايى و برقى از هوش و استعداد بود كه در چشمان 
درشت و زيبايش به چشم مى خورد. چشمانى جذاب و نافذ كه به ندرت بر روى 

بيننده تأثير نمى گذارد.
عادت دارم كه همه دانشجويانم را به اسم كوچك بشناسم. افضل تنها نامى 
بود كه در همان بار نخست به يادم ماند. كمتر به ياد دارم كه قبال دانشجويى 

مى داشتم كه نامش افضل بوده باشد.
جلسه سوم، چهارم بود كه بعد از كالس در دفتر نشسته بودم و پيپم را چاق 
كرده بودم كه سر و كله افضل پيدا شد. آنجا بود كه براى نخستين بار متوجه 
اجازه دارم سؤال  روبرويم نشست و گفت  پاهايش شدم.  ناراحتى  و  فلج بودن 
كنم؟ با سر جواب مثبت دادم و سؤالش را مطرح كرد. ناراحت شدم از سؤالش. 
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زيرا سؤال خوبى بود و طرح آن به درد كالس مى خورد. بهش گفتم خوب بود 
اين سؤال را سر كالس مطرح مى كردى. سرش را پايين انداخت و هيچ نگفت.

آن داستان يك مرتبه ديگر تكرار شد و افضل بعد از اختتام كالس آمد به 
با  بار ديگر  اتفاقآ آن سؤالش هم پرسش خوبى بود. اين  دفترم و سؤال كرد. 
لحنى حاكى از خطاب و عتاب بهش گفتم كه افضل تو چرا سر كالس صحبت 

نمى كنى و پرسش هايت را آنجا مطرح نمى كنى؟
مثل لبو سرخ شد. چشمان جذاب و مردانه اش را به پايين انداخت. از بخت 
بد افضل آن روز، روز زياد جالبى نبود و خلق و خوى من تعريفى نداشت. دلم 
گرفته بود، خسته بودم و بعد از كالس دو تا قرض آسپرين قورت داده بودم. 
افضل را رهايش نكردم. با تحكم و مثل يك آموزگار بداخالق كالس اول ابتدايى 
نمى زنى،  حرف  كالس  سر  چرا  نميدى؛  جواب  چرا  كه  كشيدم  هوار  سرش 
نمى پرسى و ازت كه سؤال مى كنم به جاى پاسخ دادن موزائيك هاى كف كالس 
را مى شمرى؟ حرف بزن. نمى دانم چقدر طول كشيد؛ اما افضل باالخره حرف 
زد. با صدايى حزن انگيز لرزان و شكسته گفت: »بچه ها به لهجه ام مى خندند؛ 
حتى يكى از اساتيد به مسخره به هم گفت صد رحمت به فارسى حرف زدن 

پيشه ورى«.
برخالف تصور خيلى از آدم ها، كالس هاى حقوق و علوم سياسى دانشگاه 
تهران خيلى هم يكنواخت، سرد و بى روح نيست. اتفاقاً بعضى وقت ها چيزهايى 
توى اين كالس هاى بزرگ، با سقف هاى بلند و مملو از دوده، سياهى و آشغال 
اتفاق مى افتاد كه اگر نويسنده توانايى پيدا شود از آنها مى تواند دست مايه يك 
نوشته معركه را بيرون بكشد. گاهى وقت ها اساتيد و دانشجويان، سطح اين قبله 
اميد ميليون ها جوان پشت كنكورى كه صعود بر اين قله رفيع بر ايشان غايت 
و نهايت است را آنقدر پايين مى آورند كه آدم براى يك لحظه فكر مى كند اين 
جمع درحقيقت تشكيل شده از كوپن فروش هاى ميدان انقالب كه براى نهار يا 
استراحت آنجا جمع شده اند. چه كسى مى تواند باور كند در جايى كه سر شير 
علوم انسانى مملكت جمع شده به لهجه يك دانشجوى شهرستانى كه فارسى 
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يا كردى صحبت مى كند، بخندند؟ ولى  با لهجه غليظ تركى  و  به زحمت  را 
افضل راست مى گفت. و اين بار اول نبود كه من با اين مسئله روبرو شده بودم. 
هميشه به اين تيپ دانشجويان مى گفتم كه آنها به خودشان مى خندند، اتفاقاً 
لهجه شما خيلى هم شيرين است، اصاًل فارسى اصيل همين لهجه شماست و 
از اين قبيل حرف هاى ساده لوحانه. اما آن روز روز بدى بود. اصاًل حال و حوصله 
اين بچه بازى ها را نداشتم. خيلى بهم برخورده بود كه به افضل خنديده بودند. 
منتهى بيشتر از همه از دست خود افضل عصبانى بودم. گفتم افضل ببين، همه 
شماها شهرستانى ها يك اصل و نسبى الاقل داريد. مثاًل تبريز، كرمان، شيراز 
يا رشت، دويست سال پيش، پانصد سال پيش هم براى خودش جايى بوده، 
فرهنگ و تمدنى داشته، ولى ميشه به من بگى تهران دويست سال پيش كجا 
بوده، چى چى بوده؟ من بهت مى گم تهران چى بوده، يك ده كوره بوده كه تا 
قبل از اينكه آقامحمدخان آن را پايتخت كند، نه در هيچ نقشه اى موجود بوده 
و نه هيچ نامى از آن نزد مورخى، تذكره نويسى و يا در سفرنامه اى بوده. يك 
اصفهانى، يك تبريزى و يك شيرازى مى تواند بگويد من كى هستم، تاريخم 
تهرانى ها  ما  اجداد  تهرانى ها چى؟  اما  بوده ام.  كى  و  آمده ام،  كجا  از  چيست، 
احتماالً يك مشت ماجراجوى فرصت طلب بى ريشه و بى اصل و نسب بودند كه 
وقتى آقامحمدخان، فرمانده نظامى و پادشاهشان تصميم گرفت در روستاى 
كوچكى در دامنه البرز به نام تهران رحل اقامت بيافكند، آنها هم با او ماندند. 
آنان كه اصل و نسب و جاى درست و حسابى داشتند در پايتخت بى نام و نشان 
جديد نمانده و به مناطق خود بازگشتند. اين را يك نفر كه پدر و مادرش از 
جايى به تهران مهاجرت كرده اند و خودش در تهران متولد شده به تو نمى گويد. 
اينها را كسى دارد به تو مى گويد كه مادرش مال بازارچه نايب السلطنه، پدرش 
مال محله »خانى آباد« و خودش وسط »بازارچه آب منگل« متولد شده. يعنى 
قديمى ترين محالت تهران. ولى واقعيت آن است كه ما نه ستارخان داشتيم، 
نه باقرخان، نه حيدرخان عمواوغلى، نه شيخ محمد خيابانى، نه ثقة االسالم و 
نه شهريار. شماها صد سال پيش يونجه خورديد اما مقاومت كرديد و تسليم 
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استبداد محّمدعلي شاه نشده و مشروطه را مجدداً به همه ايران بازگردانيديد. 
و باز شماها در بهمن 1356 زمانى كه آدم ها توى دلشان هم هراس داشتند 
كه از گل باالتر به رژيم شاه بگويند، قيام كرديد و تبريز را عمال چند ساعتى 
گرفتيد. كى به كى بايستى بخندد؟ شماها بازار تهران يعنى مركز ثقل اقتصاد 
كشور را قبضه كرده ايد. هر بازارى كه سرش به تنش مى ارزد ترك است. يك 
مال  كه  نميشه  پيدا  تهران  كجاى  هيچ  در  خواربارفروشى  يك  سوپرماركت، 
ترك ها نباشه. رستوران ها، كافه ها، پيتزاپزى ها، چلوكبابى ها، ساندويچى ها و... 
لوازم يدكى فروش ها، پيچ و  ابزارفروش ها،  همه ترك هستند. مصالح فروش ها، 
يك  شليك  بدون  آذرى ها  هستند.  ترك  ديگرى  از  پس  يكى  مهره فروش ها 
گلوله تهران را نه تنها گرفتند بلكه خوردند. نوش جانتان، چون عرضه داريد 
همه  ببين  انقالب  ميدان  دم  برو  هيچ چى،  تهرانى ها چى؟  ما  اما  پشتكار.  و 
مسافركش ها، كوپن فروش ها و آسمان جل ها همه بچه هاى تهرانند. برو راه آهن 
ببين مسافركش ها كه براى شوش، بهشت زهرا، پل سيمان، ميدان خراسان و 
انقالب داد مى زنند همه لهجه هاى ِدبش تهرونى دارند. نه يك كرمانى، نه يك 
اصفهانى، نه يك ترك و نه يك رشتى ميانشان نمى بينى. شما ترك ها بازار و 
مسافركشى هاى  هم خطوط  تهران  بچه هاى  كرده ايد،  قبضه  را  تهران  اقتصاد 
و  گاودارى  از  سر  تهران  بچه هاى  بلندپروازترين  كرده اند.  قبضه  را  تهران 
خوك دونى در ژاپن در آورده اند و آنجا عمله شده اند. كه تازه مدتى است آنجا 
هم ديگر راهمان نمى دهند. در خالل حرف هايم چند تا ديگه از دانشجويان هم 
آمده بودند و با من كار داشتند همانجا ايستاده بودند و آنها هم گوش مى كردند. 
اتفاقاً يكى دو تا از آنها دختر بودند و بچه تهران. از آن تيپ هايى كه آدم فكر 
چه  نمى آيد  يادم  ديگه  هستند.  لندن  يا  پاريس  واشنگتن،  ناف  مال  مى كند 
گفتم، فقط مى دانم ساكت كه شدم هيچكدامشان نماندند و بدون آنكه حرفى 

بزنند رفتند. گفتم، آن روز حال و حوصله درستى نداشتم.
را به من نزديك تر كرد. در  فايده اى كه داشت افضل  آن حرف ها حداقل 
آن ترم و ترم بعدش كه افضل با من درس داشت، اقاًل هفته اى يك بار مى آمد 
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پيشم. پر از سؤال بود. پر از ابهام بود. پر از سرگشتگى بود. يك روز به اتفاق 
چند نفر ديگر از بچه ها در حالى كه بحث مى كرديم از دانشكده آمديم بيرون. تا 
سر چهارراه فاطمى با من آمدند. آنجا افضل روى لبه حوضچه مقابل پارك الله 
ديگه نشست. طبق معمول كتش تنش بود و خيس عرق شده بود. گفت استاد 
به عمرم اين قدر پياده نرفته بودم. دستاشو محكم بر روى پاهايش مى فشرد، 
آشكارا درد مى كشيد. بحث آن روزمان از توى كالس شروع شد. افضل مى گفت 
كه استاد شما همه آنچه را كه در دبيرستان به ما آموخته بودند برده ايد زير 
سؤال. عصاره آنچه كه ما در دبيرستان از تاريخ ايران ياد گرفته بوديم آن بود 
كه هر مشكل و بدبختى كه در مملكت ما اتفاق افتاده، خارجى ها كرده اند. شما 
درست عكس اين را مى گوييد و به ما نشان مى دهيد كه هر بدبختى كه به 
سر ما آمده نهايتاً ريشه در عملكرد خود ما ايرانى ها داشته و اساساً خارجى ها 
خارجى ها  مورد  در  ماليخوليا  و  تّوهم  جور  يك  دچار  ما  و  نبوده اند  كاره اى 
هستيم. مشكل ديگرى كه شما براى ما ايجاد كرده ايد آن است كه خيلى از 
شخصيت هايى را كه به ما آموخته بودند، پست، پليد، خائن، وابسته، مزدور و 
خراب هستند، شما به نوعى تبرئه مى كنيد و در عوض خيلى از خوب ها را با 
بايستى به حرف شما  اين وسط ما  برايمان مواجه ساخته ايد. باالخره  مشكل 
گوش كنيم يا به حرف وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما و به حرف تاريخ 
بلكه  كداممان،  هيچ  حرف  به  گفتم  كه  شد  شروع  آنجا  از  بحثمان  رسمى؟ 
مى بايستى به عقلتان رجوع كنيد. خودتان فكر كنيد، تجزيه و تحليل كنيد، 
استدالل ها و تحليل هاى مرا بچينيد كنار همديگر و مال ديگران را همينطور، 
ببينيد كدام منطقى تر است؛ كدام داراى انسجام و منطق درونى هست؛ و كدام 
اساساً  دانشگاه  كه  بود  آن  افضل  به  ديگرم  مى نشيند. حرف  دلتان  به  بيشتر 
يعنى همين. دانشگاه يعنى جايى كه نظم فكرى و باورهاى قبلى انسان را بر 
هم بريزد. دانشگاه يعنى جايى كه براى آدم سؤال طرح مى كند، پرسش بوجود 
مى آورد. افضل مى گفت كه اشكال كالس شما در اين است كه شما بيش از 
مى كنيد.  مطرح  سؤال  دانشجويانتان  براى  دهيد،  پاسخ  سؤاالت  به  كه  آنچه 
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برايشان  را  قبليش  دانسته هاى  كنيد،  راهنمايى  را  دانشجو  كه  آنچه  از  بيش 
ويران مى كنيد و مشكل اين است كه در خيلى از موارد چيزى هم جاى آنها 
نمى گذاريد؛ فقط آنها را برايش بى ارزش و بى اعتبار مى كنيد. به افضل گفتم 
اتفاقآ استاد يعنى همين و دانشگاه هم يعنى همين. استاد يعنى كسى كه بتواند 
در شما سؤال ايجاد كند كسى كه بتواند آموزه هاى قبلى را با شك و ترديد 
ايجاد كند براى الى جرز  روبرو سازد. استادى كه نتواند در شاگردش سؤال 
خوب است. استادى هم كه تصور كند پاسخ همه سؤاالت را مى داند و بحرالعلوم 
است، آنقدر بى سواد و بى مايه است كه حتى نتوانسته سؤاالت را هم به درستى 
بفهمد. چون خيلى از سؤاالت پاسخى ندارند. كار علم و عالم به دنبال پاسخ 
رفتن است و نه لزومآ به دست آوردن پاسخ. زيرا برخالف علوم كاربردى، در 
علوم انسانى پاسخى براى سؤاالت وجود ندارد. آنان كه فكر مى كنند پاسخ ها 
را مى دانند، در حقيقت سؤاالت را به درستى نفهميده اند. چه اگر پرسش ها را 
به درستى درك مى كردند و پى به معانى عميق اين پرسش ها مى بردند، در 
مى يافتند كه پاسخ به اين پرسش ها همواره در طول تاريخ دغدغه علما، حكما، 
فيلسوفان و صاحبنظران بوده است و تنها چيزى كه درخصوص اين پرسش ها 

وجود ندارد، پاسخ هاى شسته و رفته و مشخص است.
افضل هر روز بيشتر در دلم جاى مى گرفت و هر روز بيش از پيش به او 
عالقمندتر مى شدم. مدتى خيلى جدى افتاده بود به دنبال اينكه برود به دنبال 
فلسفه. مى گفت مى خواهم بدانم »هستى« چيست؟ چقدر باهاش بحث كردم 
كه به دنبال فلسفه نرود. بهش گفتم بيا و اين يك حرف ماركس را قبول كن 
كه »مهم شناخت هستى و جهان نيست، بلكه مهم آن است كه چگونه آن را 
تغيير دهيم«. باالخره راضى اش كردم كه در همان علوم سياسى باقى بماند. 
كم كم عالقمندش كرده بودم به سير تحوالت سياسى در ايران. هر بار كه دنبالم 
لنگ مى زد و از اين طرف دانشكده به آن طرف مى آمد، احساس مى كردم يك 

»شاگرد« باالخره براى خودم پيدا كرده ام. انصافاً كه استعداد داشت.
شروع  شد.  قبول  فوق ليسانس  خودمان  دانشكده  در  ليسانس  از  بعد 
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از دانشجويان  با تحوالت دوم خرداد شد. مثل خيلى  فوق ليسانسش مصادف 
ديگر، براى نخستين بار به مسايل ايران عالقمند شده بود. چند بار پرسيد »حاال 
استاد شما فكر مى كنيد واقعاً خاتمى بتونه كارى بكنه؟« هميشه از زير پاسخ 
اين سؤالش شانه خالى مى كردم. يك روز به طعنه بهم گفت، فرض كنيد منم 
تلويزيون و دكتر الريجانى هستم، بهم جواب دهيد. خيلى بهم برخورد. چون 
يك موى افضل را به صد تا تلويزيون نمى دادم. با خنده بهش گفتم »خراب 
شه اين دانشكده كه بعد از 5 سال تحصيل علوم سياسى هنوز نتوانسته به تو 
ياد دهد كه اونى كه قرار است تغيير دهد، اونى كه مى تونه كارى بكنه، خاتمى 
نيست بلكه تو هستى و نه خاتمى. اونهايى كه نشسته اند كه خاتمى برايشان 
كارى بكند، تا آخر هم نشسته خواهند ماند و به قول برشت »در انتظار گودو« 

خواهند ماند.
مدتى رفت تو نخ ترجمه. مصر بود كه آثار غربى را ترجمه كند. يكى، دو 
به  پاى  هرگز  عمرش  به  كه  آدمى  براى  بود.  خوب  انصافاً  كه  كرد  ترجمه  تا 
كالس انگليسى كيش، تافل و »قانون زبان« نگذارده بود، خيلى خوب انگليسى 
مى فهميد. بعضى جمالت و پاراگراف ها را مشكل داشت و از من مى پرسيد. با 
آن لهجه غليظ تركى اش وقتى انگليسى مى خواند غوغا مى شد. باالخره رايش را 
زدم و نگذاشتم برود دنبال ترجمه. بهش مى گفتم افضل، تو اگر مى رفتى سوربن، 
آكسفورد، هاوارد و منچستر، يك كسى مى شدى. من مى خواهم كه تو فكر كنى،  
از خودت نظر بدهى؛ از خودت انديشه، ايده و فرضيه بدهى. نمى خواهم فقط 
هنرت اين باشد كه صرفاً بگويى ديگران چه گفته اند. اينكه بتوانى افكار افالطون، 
ارسطو، الك، هابز، ميل، روسو، هابرماس و فوكو را به فارسى ترجمه كنى، خوب 
است و فى الواقع خيلى هم خوب است. اما اين كارها را خيلى كسان ديگر هم 
مى توانند انجام بدهند و انجام داده اند. اما كار بهتر و بنيادى تر، كارى كه ما در 
اين 60،  70 سال كه دانشگاه داشته ايم كمتر عرضه و توان انجام آن را داشته ايم، 
توليد فكر و انديشه و نقد و نظر و تجزيه و تحليل از جانب خودمان بوده است. 

اين كارى است كه تو و امثال تو رسالت انجام آن را داريد.
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سرانجام آن لحظه اى كه همه عمرم انتظارش را كشيده بودم بعد از ظهر 
روز 24 دى 77، نزديك ساعت 2 اتفاق افتاد. اين فقط من نبودم كه شيفته 
اساتيد  بودم.  و دركش شده  تحليل  استعداد، هوش، قدرت  و آن همه  افضل 
ديگر هم به تعبيرى او را كشف كرده و شناخته بودند. خيلى دلم مى خواست 
كه افضل مرا به عنوان استاد راهنماى پايان نامه اش انتخاب مى كرد و آن روز 
بعدازظهر افضل آمده بود كه پيرامون پايان نامه اش با من صحبت كند. درست 
مرد  خواستگارى  و  ازدواج  پيشنهاد  انتظار  در  مدت ها  كه  زنى  يا  دختر  مثل 
پيشنهادش مخفى  از  را  هيجانم  كردم  باشد، سعى  برده  به سر  نظرش  مورد 
كنم. ِمن ِمن كنان گفتم من و تو به اندازه كافى با هم كار كرده ايم و بهتر است 
براى رساله ات با يك استاد ديگر كار كنى. من هم كمكت مى كنم. حال يا به 
عنوان استاد مشاور يا همين جورى. در پاسخم گفت استاد اجازه هست بنشينم 
و قبل از آنكه چيزى بگويم نشست. بعد گفت »آقاى دكتر زيباكالم اجازه دارم 
يك چيزى را بگويم«؟ هيچ وقت افضل بهم »دكتر زيباكالم« نگفته بود. اين 
اولين بار بود. گفتم چى مى خواهى بگى؟ گفت مى خواهم پاسخ حرف هاى سال 
72تان را بدهم؛ كه در مورد ترك ها، فارس ها و بچه هاى تهران صحبت كرديد. 
منتظر پاسخى نماند و با تن صدا و حالتى كه توى اون پنج سال نديده بودم 
اما يك  گفت كه شما آن روز خيلى چيزها در مورد بچه هاى تهرون گفتيد. 
چيز را از قلم انداختيد؛ يا نخواستيد بگوييد. شما آن روز آنقدر تند رفتيد كه 
به من اجازه نداديد بگويم اونها كه به لهجه من خنديديد اصاًل كجايى بودند. 
آقاى دكتر زيباكالم، برخالف تصور شما اونها تهرانى نبودند. نه اينكه تهرانى ها 
همه »فرشته« باشند، نه. اما يك چيزى را امروز بعد از پنج سال زندگى در 
تهران فهميده ام كه شما در فهرست ويژگي هاى تهرانى ها آن روز از قلم انداخته 
بوديد. شما به معرفت و لوطى گرى بچه هاى تهرون اصاًل اشاره اى نكرديد. ضمناً 
دسته گل هايتان براى غيرتهرانى ها خيلى هم ديگه بزرگ و بى قاعده بود. من 
در اين پنج سال چه در دانشكده، چه در كوى دانشگاه و خوابگاه و چه خيلى 
جاهاى ديگه، با بچه هاى شهرستان هاى مختلف آشنا شدم و سر كردم؛ آقاى 
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دكتر زيباكالم، اتفاقاً بچه هاى تهرون زياد هم بد نيستند. اين هم پاسخ پنج 
سال پيش شما.

و  كند  كار  ايران  به  راجع  مى خواهد  گفت  پايان نامه اش.  سراغ  رفت  بعد 
دارم.  او  از  كه  شناختى  با  البته  كنم،  انتخاب  من  را  سوژه اش  كه  مى خواهد 
گفتم راجع به »آزادى« كار كن. گفت اين كه ايران نيست، اين مى شود حوزه 
انديشه سياسى و فلسفه. به طعنه بهش گفتم، نه واقعاً مثل اينكه ديگه جدى، 
وقتى  استاد چرا  و گفت  ته دل خنديد  از  گرفته اى.  ياد  جدى خيلى چيزها 
اينكه  براى  ناراحت نمى شوم؟ گفتم  شما مرا مسخره مى كنيد، من هيچوقت 
استادت هستم و بهت علم آموخته ام. گفت اساتيد ديگر هم بهم خيلى مطلب 
ياد داده اند، اما اگر احساس كنم دارند مسخره ام مى كنند قطعاًً تحمل نمى كنم؛ 
را  كشيدن هايت  شانه  و  شاخ  شرح  گفتم  نكردم.  بار  دو  يكى،  كه  همچنان 
سركالس... و... شنيده ام؛ از هنرهايت ديگه نمى خواهد برايم تعريف كنى. بعد 
از روستاهاى  را كه سال 72  مرتبه حالت همان پسربچه اى  در حالى كه دو 
اطراف مراغه آمده بود و خجالت مى كشيد حرف بزند كه به لهجه اش بخندند را 
به خود گرفته بود، گفت نه استاد دليل اينكه از تمسخرها، طعنه ها و حرف هاى 
شما هرگز آزرده نشدم چيز ديگرى است. آدم طبيعتاً وقتى استادى را مى بيند 
بايد  وقت  آن  مى كند،  دانشكده سالم  مستخدم هاى  به  هميشه  و  منظماًً  كه 
خيلى احمق باشد كه از تمسخرهاى چنين استادى برنجد. اتفاقاً من قبل از 
اينكه متوجه درس شما بشوم، متوجه سالم كردنتان به مستخدم هاى دانشكده 
شدم. عاشق اين كارتان شدم. از آن تقليد مى كنم، در دانشكده، در كوى و در 
هر كجا كه مستخدمى را مى بينم به او سالم مى كنم. گفتم، ببين باز هم آن 

وقت مى گويند كه دانشگاه دارد جوانان ما را منحرف مى كند.
ما  اينكه  روى  گفتم  كنم.  كار  رساله ام  براى  آزادى  روى چه چيز  پرسيد 
ايرانيان از آزادى چه درك و استنباطى داريم؟ فكر مى كنيم آزادى يعنى چى؟ 
و با آن چه كار بايستى كرد؟ گفت ما يعنى دقيقآ كى؟ گفتم نخبگان سياسى، 
اينها  درك  روشنفكران.  و  نويسندگان  سياسى،  رهبران  و  صاحبنظران  علما، 
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يك  مثال  ببين  بده.  قرار  مقايسه  مورد  مختلف  مقاطع  در  را  آزادى  مقوله  از 
روشنفكر، يك عالم دين، يك آزاديخواه در عصر مشروطه چه درك و تصورى 
از آزادى داشته و امروز چه تصورى دارد. اوال آيا ادراكات بخش هاى مختلف 
نخبگان فكرى و سياسى جامعه از آزادى يكسان است يا نه؟ بعد اينها را در 
مقاطع مختلف مقايسه بكن. اگر تفاوت ها زياد باشد، كار بعدى آن مى شود كه 
از  يا رهبر دينى  برداشت يك روشنفكر  تا  باعث مى شوند  چه علل و عواملى 
برداشت و درك يك روشنفكر يا رهبر دينى ديگر متفاوت باشد. ثانياً اگر معلوم 
شود كه درك ما نسبت به مقوله آزادى نسبى و به مرور زمان در حال تغيير 
است، اسباب و علل بوجودآمدن اين تغيير كدام هستند. گفت استاد كار جالبى 
است اما فرضيه نداريم؛ چه كار كنيم؟ اين را كه به همين صورت اساتيد گروه 
نمى پذيرند چون مى گويند فرضيه ندارد. گفتم تو برو كار را شروع كن، گروه با 
من، يك جورى مثل هميشه يك فرضيه الكى دست و پا مى كنم و بخوردشان 

مى دهم.
بعد كه افضل رفت، احساس مطبوعى بهم دست داده بود. احساس مى كردم 
اينكه دانشجويى مثل افضل مرا به عنوان استاد راهنمايش انتخاب كرده باعث 
براى  واقعآ كسى هستم  مى كردم  احساس  رود.  بدر  تنم  از  مى شود خستگى 

خودم. احساس مى كردم بهم يك مدال بزرگ افتخار علمى داده اند.
كم كم دوره فوق ليسانس افضل داشت تمام مى شد و من مى بايستى برايش 
فكر كار و استخدام مى كردم. افضل نظر مرا در مورد دكترا در ايران مى دانست. 
ادامه  براى  هركس  است.  بزرگ  دروغ  يك  ايران  در  دكترا  بودم،  گفته  بارها 
دكترا در داخل يا خارج ازم مى پرسيد، بدون درنگ مى گفتم كه اگر مى خواهى 
واقعاً درس بخوانى و چيزى ياد بگيرى حتماً برو خارج. اما اگر هدفت بيشتر 
و  بمان  جا  همين  خوب  آگاهى  و  علم  و  يادگرفتن  تا  است  مدرك  گرفتن 
بنيادى،  توى يك  تحقيقاتى  كار  برايش يك  بودم  بگير. مطمئن  را  دكترايت 
نهادى و دستگاهى مى توانستم جور كنم. و همين كه افضل چند هفته اى آنجا 
كار مى كرد، خودش را نشان مى داد، جا مى افتاد. اين اطمينان زياد از حد من 
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باعث شد كه مثل خرگوش در مسابقه اش با الك پشت به خواب غفلت فرو روم. 
باورم نمى شد كه عرضه ندارم براى افضل يك كارى پيدا كنم. خيلى گشتم، 
بود.  تشكيالتى  يا  نهاد  عضو  نه  و  داشت  وابستگى  نه  افضل  اما  زياد.  خيلى 
وضعيت فلج بودن پاهايش هم مزيد بر علت مى شد. اگر كسى بهم مى گفت 
تو، نخواهى توانست براى افضل يك كارى با حقوق ماهى 50، 60 تومان كه 
قدر كه  بودم هر  و حاضر  نمى كردم  باور  پيدا كنى،  تأمين كند  را  مخارجش 
اما هر روز كه مى گذشت  او شرط بندى كنم كه موفق مى شوم.  با  مى خواهد 
بيشتر با اين واقعيت تلخ روبرو مى شدم كه شوخى شوخى مثل اينكه نمى توانم 
براى افضل يك كارى پيدا كنم. افضل با هوش و ذكاوتى كه داشت متوجه شده 
بود و خودش به تكاپوى يافتن كار افتاد. چند هفته و بعداً سه، چهار ماه شد كه 
افضل را نديدم. برايم تعجب آور بود. هرگز سابقه نداشت كه اين مدت همديگر 
را نبينيم. حتى افضل به مراغه هم كه مى رفت با من تلفنى تماس مى گرفت. تا 
اينكه يك روز يكى از همدوره ها و دوستان افضل بهم اطالع داد كه افضل در 
تبريز مشغول به كار شده. او در امتحان مميزى وزارت دارايى قبول شده و حاال 

هم به عنوان كمك مميز در دارايى تبريز مشغول به كار شده است.
وقتى اين را شنيدم بى اختيار به ياد »آرى چنين بود برادر« شريعتى افتادم. 
شده  نفرين  كه  تمدن هايى  فرهنگ ها،  جوامع،  موجودات،  انسان ها،  روايت 
هستند و همواره بايستى بدبخت و درمانده باقى بمانند. من كارى به مسايل 
سياسى ندارم، اما جامعه اى كه »افضل« آن، برود و كمك مميز دارايى تبريز 
شود، به نحو حزن انگيز و احمقانه اى اولويت هايش را گم كرده است. جامعه اى 
كه بهترين، بهترين هايش را و نخبه ترين استعدادهايش را بعد از آنكه از ميان 
يك ميليون چند صدهزار نفر انتخاب مى كند و او را پنج شش سال تربيت كرده 
و سپس رهايش مى كند كه برود كمك مميز دارايى شود، چه جورى مى خواهد 
تركيه،  حتى  كه  دارد  شانسى  هيچ  آيا  شود؟  ايتاليا  و  آلمان  فرانسه،  ژاپن، 
مكزيك يا پاكستان شود؟ ما مرده شما زنده، با اين اولويت ها به پاى بنگالدش 
هم نخواهيم رسيد. فقط دعا كنيم اين نفته باشه، كه بفروشيم و بخوريم؛ چون 
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توى  خالى بنديم.  و  داريم  ادعا  فقط  خيلى.  هستيم،  بى مايه  خيلى  خدائيش 
همه جاى دنيا يك روالى هست، يك نظم و نسقى هست كه افراد خوش فكر، 
با استعداد و ممتازشان را جذب و جلب مى كنند. نمى گذارند هرز بروند و پرپر 
شوند. حتى توى حبشه و كشور دوست و برادرمان بوركينافاسو هم فكر كنم 
و  بر سرشان مى كنند  را يك خاكى  فارغ التحصيالن ممتازشان  و  دانشجويان 
اگر يك دفعه يك سمينار،  همين جورى رهايشان نمى كنند. احساس كردم 
سخنرانى و مصاحبه مسئولين درخصوص جذب و جلب استعدادهاى درخشان، 
فرار مغزها، توطئه هاى استكبار جهانى براى جذب متخصصين ايرانى را بشنوم 
يا الفاظ ركيك مى دهم يا هر چه را كه همه عمرم خورده ام بر روى پر مدعاى 

خالى بندشان شكوفه مى زنم.
 79 ارديبهشت  اوايل  يا  فروردين  اواخر  ديدم.  را  افضل  ديگر  يكبار  فقط 
دلم  بود.  منتظرم  در  بيرون جلوى  از كالس مى آمدم  كه  روز صبح  بود. يك 
مى خواست بدن الغر و نحيفش با آن پاهاى فلجش را در آغوش مى گرفتم و 
او را محكم به خودم مى فشردم. واقعاً دلم برايش تنگ شده بود. به جاى همه 
اينها دستش را محكم فشار دادم و براى چند لحظه اى دستش را رها نكردم. 
استاد معذرت مى خواهم، چاره اى  اطاقم گفت  به  آمديم  بعد كه  نگفت.  هيچ 
نداشتم، بايد مى رفتم. حقيقتش پدرم پيرتر و زارتر از آن هست كه باز ازش 
پول بگيريم. حاال يك مدتى هستم؛ شايد جور بشه برم دانشگاه آزاد مراغه يا 
حق التدريس  صورت  به  و  تبريز  اطراف  شهرستان هاى  از  ديگه  يكى  يا  بناب 
درس بدهم. بعد ديگر هيچ چى نگفت. قيافه من نشان مى داد كه تو دلم چه 
مى گذشت. بهش گفتم مى دونى چيه، يك چيزى ديگه راجع به بچه هاى تهران 
است كه باز از قلم انداختيم. خيلى بى عرضه هستند؛ يا حداقل من هستم. فكر 
نمى كردى نتوانم دست و بالت را در يك جايى بند كنم؛ حقيقتش خودم هم 
فكر نمى كردم آنقدر بى عرضه و بى دست و پا باشم. بعد يك مرتبه افضل غريد. 
گفت استاد جلوى من راجع به خودتان اينجورى حرف نزنيد. من برمى گردم. 
من شاگرد شما هستم، شاگرد شما مى مانم و روزى كه شما نيستيد، من دنبال 


