
 
 
 
 

 مرثيه ای برای يک دوران سپری شده 
 
 
 

در شيراز اين دو يک زوج جدانشدنی بودند و خاطره من از . من مسعود علی محمدی و اميرآقا محمدی را دورادور در شيراز ديده بودم
جوشکاری به  شد و مسعود عينک دودی سياهی با قاب کامل مثل عينک آن دو فقط اين بود که امير روی ترک موتور مسعود سوار می

به های شيراز از يک جای دانشگاه  چشمانش می زد و مسعود با آن حالت اخمو و جدی و امير با آن ظاهر خنده رو در سطح خيابان  
.هاچ، زنبور عسل: بعدها به همين دليل يکی از القابی که در دانشگاه شريف به اين دو داده بوديم اين بود. جای ديگر می رفتند  

ه به دانشگاه شريف آمدم از نزديک با او و چند نفر ديگر که زودتر از ما دوره فوق ليسانس را شروع کرده بودند از جمله بعدها وقتی ک
بود که دامنه جنگ به موشک باران تهران رسيده  66و  65سال های . احمد شيرزاد و محمدرضا ابوالحسنی و مسعود مهذب آشنا شدم

نشستيم تا نظريه ميدان ياد بگيريم يک مرتبه صدای مهيب اصابت موشک برای چند  گلشنی میبود و ما وقتی در کالس درس دکتر 
وقتی هم که . کرد و بعد دوباره درس را شروع می کرد دکتر گلشنی لحظه ای صبر می. لحظه جريان کالس را قطع می کرد

 قوه داد چراغ د دکتر اردالن که درس ذرات بنيادی میشد تخته سياه را دي شد و به دليل خاموشی شهر ديگر نمی های غروب می نزديکی
. همان دايره ده سانتی روی تخته سياه را روشن می کرد تا ما همان يک ذره را ببينيم و پيش برويمقلمی اش را بر می داشت و   

يف به همت استادانش که رسيد هم جنگ تمام شد و هم اولين دوره دکتری فيزيک در داخل کشور درهمان دانشگاه صنعتی شر 67سال 
دوره اول با همان شش نفر که ما بوديم پا گرفت و . دکتر اردالن ، گلشنی ، ارفعی، منصوری و صميمی و بعضی ديگر شروع شد

و زوج الهی نبوديم ولی ديگر دوستان صميمی شده بوديم  تا اين موقع اگرچه همه ما حزب. طبيعی بود که همه ما ذرات بنيادی بخوانيم
. من را به خاطر پالتوی خيلی مندرس و بلندم راسکولنيکوف صدا بزنند هاج زنبور عسل هم می توانستند   

اش، باخود می گفتی اين آدم را با يک من عسل هم نمی شود خورد ولی  ديدی با آن قيافه اخم آلود و جدی مسعود را وقتی که از دور می
او دقيقا برخالف ضرب المثل رايج . کالس شوی تا بفهمی چقدر شوخ طبع است کافی بود که چند وقتی با او همسفر يا هم درس يا هم
اش به خصوص وقتی گل می کرد که با هم کار می کرديم و درس  شوخ طبعی. زبان فارسی از دور زهره می برد و از نزديک دل

ها بعد که ديگر  ا نداشت طوری که تا سالخوانديم و او به شوخی شروع می کرد به رجز خواندن که در رجز خواندن های با مزه همت می
کار  که يک موضوعی چيزی پيدا کنم و باز با هم چنان دلم لک زده بود برای اين کاری نداشتيم من هم از هم دور افتاده بوديم و امکان هم

. افسوس که اين فرصت ديگر هيچ وقت دست نداد. کنيم   

های بنيادی که آن موقع  با هم خوانديم و بعد در چندسالی که در پژوهشگاه دانش در دورانی که در شريف بوديم چند درس را نشستيم و 
شد بوديم سه چهار مقاله با هم و با محمد خرمی نوشيتم که همه اش مربوط بود به مدل های  مرکز تحقيقات فيزيک نظری خوانده می

که ما را از غم و غصه دنيای  نمی خوردند اال اين پخش و برهم کنش يک بعدی، از آن موضوع های مجرد که به درد هيچ کاربردی
های کوچک ساختمان قديم مرکز تحقيقات فيزيک نظری  يادم می آيد که يک روز موقع غروب دريکی از آن اتاقک. بيرون رها می کرد

و سوت و کور که انگار يک آن موقع روز آن ساختمان متروکه قديمی . کرديم ای کار می من و مسعود نشسته بوديم و داشتيم روی مساله
درحالی که روی کاغذ . ای هايمان از دنيای بيرون قرابت عجيبی داشت جای فراموش شده در تهران بود با پرت افتادگی ما و هم دوره

تی داشتيم و می گفتيم راس کرديم به يک مرتبه سر بر می خم شده بوديم و با روابط و معادالت ور می رفتيم و طبق معمول شوخی می
ها بدنبال پول  که بيرون از اين جا و توی جامعه خيلی هايی مثل ما دلشان را به اين چيزها خوش می کنند، و حال آن راستی که فقط احمق

های مسعود بود که بيش از هرچيز  ها و رجز خوانی ها و خنده اين شوخی. های اساسی هستند و بعد غش غش می خنديديم  درآوردن
. کردن با او را برای آدم خوشايند می کردکار  

خيلی زود . التحصيل دوره دکتری داخل کشور ثبت کند التحصيل شد و توانست اسم اش را به عنوان اولين فارغ او زودتر از همه ما فارغ
ل دست مايه های سا ای که تا سال ها و استادان دانشکده را دعوت کرد؛ مهمانی ای اش مهمانی مفصلی گرفت و همه هم دوره هم در خانه

های کوچک و ماندگار؛ اين که چرا ما اين همه پرت بوديم که به اين فکر نيافتاده بوديم برايش يک هديه  همه دوستان شد برای شوخی
و او » ميرزا مسعودخان سرمونی«گفت ملقب کنيم به  کوچک ببريم و اين که او را به خاطر رجزهايی که برای اين مهمانی شام می

ما التحصيلی مثل او را نداريم و واقعن هم هيچ کدام از  دادن يک مهمانی فارغ ما بکشد که هيچ کدام ما جرات و جسارتدائمن به رخ 
. مهمانی نداديم بجز محمدرضا ابوالحسنی  



ت های فرنگی جک و جان و ديويد و باب روی خود داش آن موقع که دانشجو بوديم و هرچی مقاله فيزيک درعمرمان ديده بوديم اسم
ورد زبان . های مسعود و احمد و امير و اين جور چيزها رويش باشد ای بنويسيم که اسم کرديم روزی ما هم بتوانيم مقاله اصلن باور نمی

که آن موقع هنوز چاپ می شد، مقاله ای بنويسيم و فارغ » ها کيهان بچه«ما و به خصوص مسعود اين بود که ما ممکن است بتوانيم در 
امروز . ولی باالخره اولين مقاله را يکی از ماها نوشت؛ درست يادم نيست کی؛ و اين سد بزرگ نا باورانه شکسته شد. التحصيل شويم

که  واند اميدوار باشد که برای تزش مقاله ای نيز داشته باشد بدون اين است و هردانشجوی فوق ليسانسی می ديگر مقاله نوشتن آسان شده
. سنگالخ را کسانی مثل مسعود علی محمدی هموار کرده اند به ياد بياورد اين راه  

هايی که در مرکز تحقيقات فيزيک نظری بوديم، ما که تازه با خط و ربط تحقيق و مقاله خواندن و مقاله نوشتن و سخنرانی و  در سال
اش  تی فيزيک ذرات بنيادی که درسای که اصلن بلد نبوديم يا ح کرديم جز فيزيک هسته سمينار و کنفرانس آشنا شده بوديم همه کار می

کرديم که همه نبايد متخصص و سرآمد يک راه باريک  ای که هرکدام از ما داشتيم و فکر می بيشتر به دليل تنوع طلبی. را خوانده بوديم
يش از ما بود و روی اش ب مسعود تنوع طلبی. باشيم ؛ قضاوتی که اکنون ممکن است اشتباه به نظر برسد؛ هرکدام از ما به يک راه رفتيم

چيزهای متفاوت و بی ربطی کار می کرد؛ و طبيعتن مثل کارهای همه ما موضوعاتی بودند به شدت غيرکاربردی و مجرد که حتی 
هايشان حتی در همان دنيای فيزيک نظری هم از کاربرد و آزمايشگاه و اين جور چيزها دور بودند مثل کاری که مسعود روی  بعضی

 کوانتومی  هال در سطوح ريمانی کرد که سطوح ريمانی اش را از نظريه ريسمان يعنی تز دکترايش ياد گرفته بود و اثراثر کوانتومی 
. ها دست مايه ای برای سربه سرگذاشتن من با او بود موضوعی که تا مدتهال را به زور به آن چسبانده بود،   

يالن دوره اول و چند تا از بچه های جديدتر مثل خرمی؛ شريعتی؛ فتح اللهی؛ اش تا آنجا بود که بعد ها وقتی ما فارغ التحص تنوع طلبی
لنگری و اجتهادی تصميم گرفتيم هراز چند گاهی دورهم جمع شويم يکی از موضوعات هميشگی خنده و تفريح ما اين بود که به او می 

ای اين جايزه را اهدا کند و او هم مثل هميشه در  چه رشته گفتيم باالخره اين کميته جايزه نوبل اگر بخواهد به تو جايزه بدهد بايد در
البته همه ما بخوبی می دانستيم که کارهايمان همه کارهای خيلی کوچکی هستند که تنها . جواب دادن و رجز خواندن هيچ کم نمی آورد
حد اقل ه کاملن تربيت شده و مقيم ايران باشد کنند و تا گرفتن جايزه نوبل توسط فيزيکدانی ک راه را برای کارهای بزرگ آينده هموار می

. سه چهار نسل و چندين دهه راه باقی مانده است  

های کشور مشغول به کار شده بوديم و تصميم گرفتيم که برای زنده نگاه داشتن  چند سال پيش وقتی که هرکدام از ما در يکی از دانشگاه
هرکسی اسمی را پيشنهاد کرده بود و آخر سر اين جمع اسمی را به خود گرفت که  ياد ايام قديم هر دو سه ماه يک بار دورهم جمع شويم

انجمنی که هيچ موضوعيتی نداشت جز زنده نگه داشتن . اش روی آن گذاشته بود؛ انجمن سپيد مويان جوان مسعود با طنز هميشگی
 مت می شد اعضای آن را قانع کرد که در يک ارتباط بين آدم های خوش خيال در اين دنيای شلوغ و ديوانه ؛ انجمنی که به زح

می مسعود معموال پای ثابت اين مهمانی ها بود و وقتی که می آمد شادی و تفريح ما بيشتر از هميشه . دی را پيش ببرندجموضوع بحثی 
. شد  

يا فرنگ رفته خود فقط چيزهای ها پيش وقتی که تازه تصميم گرفته بوديم در ايران بمانيم فکر می کرديم که از همتايان خارجی و  سال
اندکی کم داريم؛ يک هوای سالم که آلوده به سرب و هزار جور مواد بيماری زا ی ديگر نيست بعالوه يک آسمان آبی و يک زندگی 

ر و ای و مجالت و کامپيوت مرفه ؛ اندکی محيط علمی بزرگ و پرهيجان با رفت و آمد دانشمندان جورواجور؛ اندکی امکانات کتابخانه
ها که در  اينترنت؛ کمی آسايش خيال ؛ مقدار خيلی کمی امکان شرکت در کنفرانس های متنوع ؛ يک محيط زيبای دانشگاهی مثل آن

خوب  .کتاب ها وصفشان را خوانده بوديم که در طبيعت غرق شده باشد و بتوانی برای الهام گرفتن ساعت ها در آن قدم بزنی و همين
. ا می خواستيمنداشتن همه اين ها می ارزيد به چيزی که م  

های خاطرات و سرگذشت فيزيکدان های غربی را  آن موقع که جوان تر بودم و تازه دانشجوی دکتری شده بودم دوست داشتم کتاب
آدم ها،  بخوانم؛ کتابهايی که معموال در سالهای پايانی کار علمی نوشته شده و مملو بود ند از خاطرات گوناگون از کشف ها، ايده ها،

. شود ها ديده می ها و امريکايی مکان ها ، شهرها و کشورها و اغلب همراه آن نوع سرخوشی و سرزندگی طبيعی که در زندگی اروپايی
با خودم فکر می کردم که شايد بيشترين کاری که ما می توانيم انجام دهيم آن است که نشان دهيم که می توان در ايران ماند و بتدريج 

کار علمی در حوزه علوم جديد را بوجود آورد که الهام بخش نسل های آينده دانشجويان باشد؛ طوری که ديگر آرزويشان  سنتی از
درس خواندن در شرايط سخت با امکانات خيلی کم ؛ زندگی و کار در هوای آلوده و ناپاک که هر . نوشته مقاله در کيهان بچه ها نباشد

اش را به بدن تو و خانواده ات تزريق می کند ؛ زندگی در شرايط روزانه ای که گرفتاری های روز به آهستگی و سماجت ؛ سموم 
فراوان روحی وجسمی اش هيچ فرصتی را برای برنامه ريزی و نظم کاری باقی نمی گذارد و مجبوری برای پيداکردن يک ساعت؛ 

م بدهی بجنگی ؛ به اين هدف بزرگ می ارزيد ولی امروز که فقط يک ساعت آرامش خيال که در گوشه ای بنشينی و محاسبه ای را انجا
ساله ام آماده می کنم  25است و من خودم را برای رفتن به تشييع جنازه دوست ديرين و  88صبح سرد بيست و چهار دی ماه سال 

. احساس می  کنم که ما برای اين انتخاب بهای بسيار گزافی پرداخت کرده ايم  



ها بعد در يک صبح سرد زمستان وقتی که مسعود تمامی اين سختی ها و دشواری ها را پشت  کرديم که سالآن موقع هرگز فکر نمی 
های سال درس خوانده و درس داده و ديگر نوشتن مقاله در کيهان بچه ها که هيچ ؛ نوشتن مقاله در  سر گذاشته است؛ وقتی که سال

و تازه می رود که در ساليان دراز پيش رو؛ ماحصل تجربياتی را که با گذر از فيزيکال ريويو هم برايش خوشحالی به بار نمی آورد؛ 
سالهای سخت از انقالب و تعطيلی دانشگاه گرفته تا جنگ و ويرانی و بازسازی و بحران های پی درپی اندوخته است به دانشجويانش 

را نظاره می کند؛ می تواند تنها با فشار يک دکمه همه  ياد بدهد؛ يک مامور بی رحم و خونسرد که در انتهای کوچه ايستاده است و او
شده ها ی مرگبار ؛ به يک مغز متالشی  های گذشته و آينده را در يک لحظه برق آسا فشرده کند و آن را به بارانی از ساچمه اين سال

. روی کف حياط، و به جيغ بهت آلود همسر و فرزند تبديل کند  

 کنم؛ دلم می خواهد که فکر کنم زندگی خودم ؛ همسرم و فرزندانم الاقل پايان منصفانه ای خواهنددلم می خواهد که بر ترس غلبه 
دلم می خواهد که الاقل اين حق را داشته باشم که پيکر بی جانم بر روی دوش دانشجويانم ؛ دوستان نزديکم و خانواده ام و  . داشت

من در کالم درمانده ام و تنها با کورسوی . ون شعار و هياهو و با سکوت حمل شودکسانی که الاقل نام مرا يک بار شنيده اند؛ آنهم بد
و اين شعله ای است که دوندگانی از دانشجويان قديم آن را از پيشينيان خود گرفته اند؛ . يک شعله نحيف در اعماق قلبم زندگی می کنم

. افتان وخيزان و مجروح و خسته به آيندگان می سپارند  

پور وحيد کريمی  
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