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 كوى در و بود تھران دانشگاه اجتماعى علوم دانشكده دانشجوى .شدم آشنا تھران در بھلكھ گرگان با كھ بود ١٣٥٣ سال
 ٢٣ بود جوانى .داشت اقامت دانشگاه امیرآباد - و صمیمى سیمایى چاقى، بھ متمایل اندامى متوسط، قدى با سالھ، ٢٤

 تازه من .بود سمپاتیكى و تیپ خوش جوان مجموع در .كوتاه و صاف سیاه موھاى و اى قھوه ھاى چشم تركیب، خوش
 رخ دانشجوئى محیط در چندگاھى از ھر كھ اعتصاباتى و ھا ناآرامى بعلت .بودم شده تھران دانشگاه حقوق دانشكده وارد

 اینرو از .نكنم اقامت دانشگاه كوى در را تحصیل اول سال حداقل كھ بودند كرده توصیھ من بھ آشنایان و دوستان میداد،
 ع" با گرگان طریق از .داشت فاصلھ كیلومترى چند دانشگاه كوى و دانشگاه از كھ بودم كرده اجاره بھارستان در اتاقى

 راحتى و آرام جوان بود، حساسى و پرشور آدمى كھ گرگان برخالف" ع " .شدم آشنا نیز بود فنى دانشكده جوىدانش كھ"
 .بود شده ایجاد نفر سھ ما بین اعتماد با توأم و نزدیك نسبتًا دوستى رابطھ یكنوع مان آشنائى از ماھى چند گذشت با .بود
 نواحى ده چند بھ دانشگاه تابستانى تعطیالت از یكى در او .بود ىقو خیلى (تركمنچیلیك) تركمنى ملى احساس گرگان در

 گنبد اھل خودش گرگان .شود آشنا نزدیك از منطقھ این اھالى معاش وضعیت و زندگى شیوه با تا بود كرده سفر جلگالن
 از اى گوشھ او ،بودیم نشستھ گرگان اتاق در دانشگاه كوى در نفرى سھ كھ شب یك .بود اى مرفھ نسبتًا خانواده از و

 وسطائى قرون حالت دھات اھالى زندگى شرایط كھ میگفت .كرد بازگو ما براى بود، كرده سفرش در كھ را مشاھداتش
 زندگى الزمھ كھ امكاناتى دیگر و بھداشتى امكانات ترین ابتدائى شده، كشى لولھ آشامیدنى آب برق، از اكثرًا و دارد را

 بعضى در فقر كھ داد ادامھ بود، گرفتھ را بغضگلویش حالیكھ در .محرومند است، یستمب قرن در عادى انسان یك مناسب
 این .دھند تن خفتى ھر بھ روزانھ رزق كسب براى حاضرند و محتاجند شب نان بھ ھا برخى كھ میكند بیداد چنان ھا جا

 ایران سالھ پانصد و دوھزار مدنت و كشور روستاھاى در سفید انقالب بزرگ ھاى دستاورد از شاه كھ بود زمانى درست
 تركمنصحرا دھات در گرگان كھ تلخى تجربھ ھمین تنھا دیگر، عدیده مسائل از جدا .میكرد مباھات آنھا بھ و صحبت

 .كند تبدیل شاه سرسخت مخالفان از یكى بھ را او كھ بود كافى بود، كرده
 " مستعار نام تحت من .بود تركمنى نشریات و كتب جوىجست در دائم و داشت تركمنى ادبیات و زبان بھ وافرى عالقھ او

 خوشحال نھایت بى شد مطلع موضوع از گرگان وقتى .بودم آبونھ آشگابات از مجلھ یك و روزنامھ یك " شیروانى نورى
 .بوده ممكن كار این چگونھ كھ پرسید و شد
 كشورھاى بھ مسافرت داشت، ادامھ بشدد ھمچنان دارى سرمایھ و كمونیستى بلوك دو بین سرد گجن كھ شاه دورهدر 

 نشریات شدن آبونھ اینرو از .بود ممنوع اكیدًا نیز كشورھا این نشریات و كتب مطالعھ و غیرممكن حدودًا كمونیستى
 نشریات تقاضاى و رجوع شوروى فرھنگ خانھ بھ و دادم بخود را جرئت این یكروز .نبود خطر بى ابدا تركمنستانى

 عربى الفباى بھ اوزبكى روزنامھ یك داشتند اختیار در مركزى آسیاى ھاى جمھورى از كھ اى نشریھ تنھا .دمكر تركمنى
 خوش و مؤدب بسیار آدم كھ فرھنگى، بخش مسئول من تقاضاى بنابھ .داشت نام " گوزه_گوز " كھ بود فارسى _

 شیراز اھل كھ فرزاد ام اتاقى ھم .كند زماندھىسا را تركمنى نشریات تھیھ نزدیك آینده در كھ داد قول بود، برخوردى
 !چیھ؟ " گوزى گوز " این :پرسید من از تعجب با و دید من میز روى را اوزبكى روزنامھ یكروز بود،
 تركمنى اى روزنامھ كھ داد خبر خوشحالى با مزبور فرد كردم، رجوع فرھنگ خانھ بھ دوباره كھ یكماه حدود از بعد

 این .بود شده نوشتھ (روسى)كریلى الفباى بھ و داشت نام " صونغات و ادبیات " روزنامھ .ستا كرده تھیھ من براى
 پس آن از .بود داده دست من بھ غرورى پر احساس .بود شده نوشتھ من مادرى زبان بھ كھ بود اى روزنامھ اولین

 رفتھ كھ یكروز .میكردم دریافت مرتب "ادبیاتى سویت " بنام ادبى مجلھ یك بھمراه را " صونغات و ادبیات " روزنامھ
 چیز بھ من اگر و رفت خواھد مسكو بھ بزودى كھ گفت فرھنگى مسئول بگیرم، تحویل فرھنگ خانھ در را نشریات بودم

 چنین انتظار در كھ مدتھاست كھ انگار من .كند اش تھیھ من براى كھ كرد خواھد سعى او باشم داشتھ آشگابات از خاصى
 طریق از " اقبال " رمان با .بیاورد برایم را دریایف خدر از "اقبال " رمان باشد ممكن اگر گفتم درنگبی بودم، فرصتى

 كھ بود معدودى بسیار نویسندگان از دریایف خدر .بودم شده آشنا بودند نوشتھ ادبى مجلھ ھاى شماره از یكى در كھ نقدى
 دایره در جایى نیز دلیل بھمین و میكرد نگاه تردید و نتقادا دید بھ سابق، شوروى بزرگ دیكتاتور استالین، سیاست بھ

 .نداشت وقت حكومتى و حزبى رؤساى محبوبین
 و مشاھده .داشت بھمراه ھم را " اقبال " جلدى دو رمان و بود برگشتھ مسكو از فرھنگى مسئول ماه، دو حدود از بعد
 بود كرده سعى بوده مسكو در كھ موقعى فرھنگى مسئول .بود بخش مسرت واقعًا رمان قطور جلد دو كردن لمس سپس

 موفق فراوان تالش علیرغم او .كند برقرار تماس كتاب سریع ارسال و سفارش جھت تركمنستان فرھنگى مسئولین با كھ
 من براى .بود كرده پرواز آشگابات بھ شخصًا خود و كرده جزم را عزم كھ اى گونھ بھ بود؛ نشده " اقبال " دریافت بھ

 آشگابات تا مسكو طوالنى سفر رنج و كند صرف وقت اینھمھ كتاب یك بخاطر آنھم و من بخاطر ریبھغ یك اینكھ رتصو
 .است ناشدنى فراموش و تقدیر قابل شریف انسان این نوعدوستانھ عمل این .بود دشوار خیلى شود، متحمل را

 چند .برد خودش با را " اقبال " جلد دو ھر اول روز مانھ او .نمیشد باورش كردم، تعریف گرگان بھ را قضیھ وقتى
 و بود خوانده اش صفحھ آخرین تا را رمان كھ گرگان بودیم، شده جمع دورھم من و "ع" گرگان، دوباره كھ بعد روز

 .داندبرگر فارسى الفباى بھ كریلى الفباى از را كتاب كھ گرفتھ تصمیم كھ گفت بود، گرفتھ قرار آن تأثیر تحت شدیدًا



 دیگر، ارزش پر كتابھاى یافتن صدد در تا ساخت فراھم را ما بیشتر تحرك و تشویق موجبات " اقبال " بھ دستیابى
 چاپ كھ را قلى ماغتیم دیوان از اى نسخھ فراوان جستجوى از پس .برآئیم پراغى، قلى ماغتیم دیوان اصل خاصھ

 بھ را دیوان خواستیم .كردیم كشف تھران دانشگاه مركزى تابخانھك در بود، فارسى الفباى بھ ھمھ از تر مھم و آشگابات
 روز چند از بعد .است شده گرفتھ نظر در كتابخانھ در مطالعھ براى فقط و نمیشود داده امانت بھ گفتند كھ بگیریم، امانت
 آشگابات چاپ دیوان .كنیم خارج كتابخانھ از مجاز غیر بطور را كتاب كھ رسیدیم نتیجھ این بھ باالخره نظر تبادل و تأمل

 اى مقدمھ داراى دیوان این اینكھ، نخست :داشت تمایز قاضى دوردى مراد بوسیلھ گنبد چاپ دیوان از مورد دو در
 دیوان این اینكھ، دوم بود؛ تركمن بزرگمرد و بزرگ شاعر اشعار از تاریخى و سیاسى تحلیلى واقع در كھ بود طوالنى

 میكرد، برجستھ را آنھا مذھبى ھاى جنبھ تنھا و چاپ را قلى ماغتیم مذھبى اشعار عمدتًا كھ گنبد، چاپ دیوان برخالف
 از .میكرد برجستھ را آنھا ملى ھاى جنبھ و پرداخت مى بزرگ شاعر سیاسى و اجتماعى محتواى با اشعار بھ بیشتر
 آن از نمیتوانستیم نیز لیلد ھمین بھ درست و داشت خاصى جذابیت و تازگى ما براى آشگابات چاپ دیوان اینرو

 اختیار در را خود ملى شاعر دیوان مختلف ھاى نسخھ كھ ھاست تركمن ھمھ مسلم حق این حال عین در .بكنیم صرفنظر
 .شوند آشنا نیز آن مختلف ھاى جنبھ با و باشند داشتھ

 مرتب ھم من .داشت را خودش كوھنوردى اتاق تھران دانشگاه از اى دانشكده ھر .داشت عالقھ ھم كوھنوردى بھ گرگان
 گردانندگان از یكى من كھ آنجا از .میكردم كوھنوردى حقوق دانشكده كوھنوردى اكیپ با جمعھ ھاى روز یكبار اى ھفتھ
 او عكس، بر .كند كوھنوردى ما بھمراه شده ھم یكبار كھ خواستم گرگان از بار چندین بودم، دانشكده این كوھنوردى اتاق

 باالخره .كنیم كوھنوردى مستقًال خودمان ھا تركمن ما كھ داشت اصرار ھمیشھ
 و " گ " ، "آ " ، " ح " ، " ع " را آنشب .كند ھمراھى را ما كوھنوردى اكیپ كھکنم  قانعش شدم موفق یكروز
 بودند، ما منتظر كھ بقیھ بھ اتوبوس ایستگاه در و شدیم بیدار سھ ساعت حدود زود صبح .خوابیدند من اتاق در گرگان
 توچال از بعد كھ چال كالغ قلھ فتح قصد بھ كوھنوردى آنجا از .كردیم حركت شھر شمال در شیرپال بطرف و شده ملحق
 ھم لقمھ یك حتى كنون تا و میكردیم كوھنوردى كھ بود ساعت سھ حدود اكنون .شد شروع است، منطقھ كوه ترین مرتفع
 كھ بود رسم كوھنوردى عرف در .بود نشده صرف اى صبحانھ بودیم، ردهك حركت ھم خوابگاه از بودیم؛ نخورده چیزى

 ھر بھ مزبور، مسافت طى از پس تازه .نوشیده نھ و بشود خورده چیزى نھ قلھ، خود تا كوه مسافت نصف حدودًا طى تا
 شخص ھر بھ نیز قلھ باالى در میشد فتح قلھ كھ ھم وقتى .نمیشد داده بیشتر ھم آب قلوب دو و خرما یك فقط كوھنورد
 و قناعت و دارى خویشتن تمرین گویا كوھنوردى، عرف این فلسفھ .نمیگرفت تعلق پرتقال یك یا و سیب یك از بیش

 بنوعى دیگر كھ بود شده تكرار اینقدر چون نداشتم، اصل این با مشكلى شخصھ بھ من .است بوده استقامت روحیھ تقویت
 ھاى بازى انقالب این و نمیخوریم چیزى ما چرا كھ میكرد گلھ مرتب گرگان لىو .بود شده تبدیل اجبار بعبارتى عادت،
 كھ گفت تركمنى بھ ھا، تركمن بقیھ بھ خطاب و شد خارج كوھنوردان بقیھ صف از یكباره بھ او !چیست دیگر مسخره

 ھاى بچھ ھمھ .بردارد اى لقمھ چند میتواند نگیرد، معده زخم داره دوست كھ كسى ھر و كند پھن را اش سفره میخواھد
 گرسنھ گرگان از كمتر كھ كوھنورد، ھاى بچھ بقیھ .درآوردند عزا از دلى و نشستند گرگان كنار بھچنین، نیز من تركمن،
 را دھانشان آب و میكردند تماشا تھران دانشگاه كوھنوردى تاریخ در استثنائى صحنھ این بھ زده بھت مدت تمام نبودند،
 !میدادند قورت
 بھ باز معمول، طبق كردیم، اتراق غذا مفصل صرف بقصد آنجا در و برگشتیم كوه دامن بھ و رسیده قلھ بھ آنكھ از پس

 را جلسھ ریاست آنروز كھ من اتاقى ھم ارژنگ .شد تشكیل " انتقادى جلسھ" غذا شدن آماده از قبل كوھنوردى، عرف
 ما تنھا نھ :گفت تركمن ھاى بچھ بھ خطاب و شد بلند جایش از گرگان .گرگان از كردن انتقاد بھ كرد شروع داشت، بعھده

 بلند ھمھ تركمن ھاى بچھ ! برویم شوید بلند !میكنند ھم انتقاد و شدند ھم طلبكار حاال بكشیم، گرسنگى كھ میكنند وادار را
 .میرفت وھنوردىك بھ ما اكیپ با گرگان كھ بود بار آخرین و اولین این .شدم ملحق آنھا بھ اجبارًا ھم من و شدند
 بھ من .بود گرفتھ بخود ترى گسترده ابعاد بتدریج دیگر ھاى شھر و تھران در شاھى ضد تظاھرات كھ بود ٥٧ سال اوائل
 .بود شده مواجھ استقبال با كھ كردم سازماندھى تركمن بندر در كتابى نمایشگاه تھران دانشگاه تركمن دانشجویان كمك
 .میشد برگزار تركمنصحرا جدید تاریخ رد كھ بود نمایشگاھى اولین این

 گفت و زد سر من بھ گرگان روزى .بود بیطرفانھ " ع " موضع و انتقادى شاه رژیم مقابل در مان موضع من و گرگان
 و تھران در چھ من ھاى فعالیت جریان در او .بگذارد میان در من با تركمنصحرا با رابطھ در را اى مسئلھ میخواھد كھ
 در كھ ھمفكر، تنھا نھ ما .كند اعتماد او بھ را اش زندگى میتوانست آدمى كھ بود كسى گرگان .بود نطقھم سطح در چھ

 .میگذاشتیم میان در ھم با نیز را خود خصوصى زندگى مشكالت و مسائل حتى اینرو از .بودیم نیز دوست حال عین
 بیشتر اواخر این كھ سیاسى ھاى بحث در .ادمیكرداعتم كامًال ھم او بھ و داشت خوبى خیلى رابطھ ھم " ع " با گرگان

 نوع ھر بدون و تر عمیق مسائل بھ بود فنى اش رشتھ كھ " ع" .داشتند نظر اختالف عمدتًا " ع " و گرگان بود، شده
 مقابل در احساس پر و شور پر گرگان ولى .نمیداد دست از را خود آرامش ابدا بحث ھنگام و میكرد برخورد احساسى

 " ع " بھ خطاب میكشاند، " آوردن جوش " مرز بھ را او كھ روز، داغ مسائل بھ خونسردانھ برخورد و آرامش ھاینھم
 را جوابش سریع و نمیآمد كوتاه ھم " ع" ! دارد انقالبى ضد موضع كھ نیستى بیش بورژوائى بچھ من براى تو :میگفت

 ! نیست بیش اى موذیگرانھ دھاتى موضع ھم تو موضع كھ میداد
 توزیع و چاپ اینكھ از جدا .میكردیم بررسى را تركمنصحرا در اعالمیھ پخش و تكثیر امكان كھ بود مدتى من و گرگان

 نیز كپى یا و چاپ امكان كوچكترین داشت، پى در را جزائى مجازات و حبس و بود ممنوع اكیدًا شاه دوره در اعالمیھ



 كرده برخورد مدرن كپى دستگاه یك بھ اجتماعى علوم دانشكده در ،بود كرده كھ تحقیقاتى بدنبال گرگان .نداشت وجود
 انقالبى مصادره " گرگان قول بھ ترى دقیق ریزى برنامھ با میشد و نداشت قرار ھم شدیدى چندان مراقبت تحت كھ بود
 كھ شد قرار داشت، مربوطھ ساختمان درون نقشھ از گرگان كھ شناختى بھ توجھ با . شدیم بكار دست سریع !كرد اش "
 تحویل را دستگاه ام، ایستاده پنجره مقابل و بیرون كھ من و بیاورد پنجره دم تا را كپى دستگاه رفتھ اتاق درون بھ او

 با و بود اتاق توى گركان .رفتیم پیش نیز برنامھ طبق درست .میكردم ترك را محوطھ بایست مى بسرعت و گرفتھ
 .شنیدم درختھا پشت از سر پشت از صدائى لحظھ این در من كھ بود، ردهك حركت پنجره بطرف بغل در كپى دستگاه
 اشاره گرگان بھ شود، نزدیك من بھ اینكھ از قبل .شد ظاھر كلفتى گردن مرد یك سایھ پس از و شد پیدا اى سایھ سپس
 خالى دست با دو ھر یكساعت حدود از بعد .شدم دور محل از سرعت تمام با خودمم كند؛ ترك را اتاق بسرعت كھ كردم

 .میخندیدیم و بودیم خوابگاه در
 او از خبرى دیگر و شد قطع نیز گرگان با من ارتباط شد، جایگزینش خمینى رژیم و كرد سقوط شاه رژیم اینكھ از بعد

 از سپ .شود پخش و چاپ كھ كردم واگذار " ستاد " بھ بعدًا داشتم، اختیار در ھنوز كھ را قلى ماغتیم دیوان من .نداشتم
 توسط بود، شده انبار "ستاد " ھاى اتاق از یكى در پخش منظور بھ كھ دیوان، از جلد ھا صد " ستاد " اشغال

 .میشوند كشیده آتش بھ و شده تلنبار ھم روى " ستاد " حیات وسط پاسداران
 را وقتش تمام وده،ب زندان در كھ موقعى میگویند، .بود شده كتاب این شیفتھ او .بود گرگان پیش " اقبال " رمان
  .كار ترجمھ ھنوز بھ اتمام نرسیده بود، كھ گرگان را اعدام كردند .بود كرده "اقبال"  ترجمھ وقف


