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  Resistance Memories خاطره ھائی از مقاومت

 
  شمسی صلواتی

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٢

  

  ! مرگۀزندگی در ساي
نام . قى آن قرار داردلومترى جنوب شري ک٧آباد از توابع بخش مرکزی شھرستان سنندج است و در  روستای صلوات

  .بوده است” نمان  ” ن روستا در قديميگر ايد

   بيشتر  عمری ،ت ھاى مختلفي بنابر روا اين روستا. معروف است» صلوات آباد سنندج«روستای صلوات آباد به نام 

   .يافتنش شايد به دليل کوھستانی بودنش باشددليل توسعه ن   اما. سال دارد۵٠٠از 

ل به امام ي تبد،شپس از مرگ. شود یوارد م  شخصى به نام ابراھيم از کشمير ھند به اين منطقهء ابتدات است که دريروا

  به ھمين دليل سی درصد از مردم.  می نامند  موالنا سيد ابراھيم ن روستا او راياز آن پس مردم ا. زاده مى شود

  .راھيمی مى گذارندنامند و  نام خانوادگى خود را اب یصلوات آباد خودشان را سيد م

  داشت، ھمراه خانواده اش در صلوات آباد به نام حاجی مراد خان که چھار فرزند  از مصر بعد از ابراھيم مرد ديگری

  . ن حاجی مرادخان می دانندي و اسکندريھا خودشان را وارث ا سکنا مى گزيند و امروز صلواتيھا و منصوری ھا

صلواتی قاسمی   سمايله که اکثريت آنھاۀنام دارد و يا به عبارتى طايف  سمايله،ست ديگری که اھل ھمين روستا اۀخانواد

  .بوده است» نه مان«نام صلوات آباد  ،در دوران خانواده سمايله. شوند خطاب می

مه  سليۀطايف يکی. ار دقيقی در مورد آنھا ندارمين آبادی کوچ کردند که اطالع بسيز به اي ديگری نۀبعدھا دو سه خانواد

 کاکی و عالخانی ھا ھستند که فاميلی صلواتی را برای خود ۀطايف  ديگر ،است که وارثانش معروف به سليمی ھستند

  .که من اطالع دقيقی از آنھا ندارم .…فاميل ھای ديگری چون حسنی، واحدی يگانه، اويسی. برگزيدند

 در خانواده ای باغ ١٣۴٣من در نھم اردبيھشت ماه  ،دبا اين وجو .  ارائه دادم گاھم را اندک تصويری از زاد تا به حال

رنج و   ء از ابتدا، جھانی که سھم من از آن .به جھانی که نابرابر و ناعادالنه تقسيم شده است. چشم به جھان گشودم دار

  .بود محروميت

 در آن برای  جھانی که کار. بودکند ساده ن یبسياری می رفتم که برايم آنقدر ھا که خواننده فکر م االتؤ بايد به دنبال س

 سالگی تن ١٢که دختران در  جھانی.  وجود نداشت  الزم يا حداقل تغذيهۀتغذي. به زور برابر بود و بچه ھا  مردان،زنان

. سالگی يا بر اثر بيماری يا در حين زايمان جان خود را از دست می دادند  بيست  در  اجباری می دادند و به ازدواج

شدند که گاھی اوقات زمان اين سفر   خانواده اش راھی بغداد و استامبول می  معاش خود و  برای مردان آن که  جھانی

 خداواند بين ۀ مرارت و سختی ھا به عنوان ھدي، و زجر ،جھانی که در آن انصاف نبود.  سال می کشيد١۵ تا ١٠به 

  . شکالت را ناشی از اراده خدائی می دانستند مۀ حتٌی خود مردم ھم،ه به حساب می آمدبندگان ناپاک تقسيم شد
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  :کرد یف ميکى از دوستانم تعريسالھا بعد 

 امروز   که چرا  افتادم من به اين فکر .  ما استۀ ديدم که مردی غريب در خان به خانه بازگشتم يکروز وقتی که ”

در خانه و  آنھم ،مه او را در آبادی نديد که ھيچ وقت من ا  غريبه  برای يک مرد  خاصیۀ آرايش کرده و با عالق مادرم

تنھا با  گانه در منزل ما، آن ھم يک مرد بي. در واقع شوکه شدم ،ی می کند، خيلی ناراخت شدمئبه تنھائی از او پذيرا

اد  بيا پدرت از بغد پسرم : من لبخند زد و گفته د و با َمحبت بيمه من را دي سرآس  مادرم  وارد اتاق شدم وقتی.  مادرم

  “. گوره پدرش، تا به حال کجا بود به ھمان جا باز گردد، گفتم منم از شدت ناراختی  برگشته،

  

   دوران کودکی-

اين خبرھا آنقدر برايم . خصوص خبرمرگ زنان را درحين زيمانه ب. وقتی که بچه بودم خبر مرگ را زياد می شنيدم

مانی که مادرم درحال زايمان بود وحشت مرگ به شدت مرا ز.  آمدند سخت و دردناک بود که سايه به سايه با من می

د و ھمه را يپير در روستا می پيچ یاز انسانھا، جوان و ميانسال وگاھخبرمرگ خيلی . غم انگيز بود .گرفت فرا می

رو ه  ما را با ترس روبۀمن و ھمساالنم سايه می انداخت و دنيای کودکان ۀخبر مرگ بر بازی کودکان. ساخت ثر میأمت

 دنيای  . باز می گرداند  خودۀ غريبان  به دنيای  و ما را  را از ما می گرفت  روحی در آن لحظه ھا شادابی. می ساخت

 و حسی را در ما   ما را در پناه ديوار گلی جا می داد ی کهئدنيا  روحی بود،  ذابع و   رنج  که در آن غريبانه ای

  .بيدار می کرد که تنھای، تنھائيم

  :شد  احساس و عواطف انسانی برای تسکين شدت درد در جمالتی بيان میطغيان

شتری است که درخانۀ ھمه «، » ھمه بايد بروند مرگ قطعی است«، »دنيای روشن فانی است«. »به رحمت خدا رفت«

يک جانی   پس او ديگه خدا نيست“ کشد؟ پدرم درجوابم گفت  يک روز از پدرم پرسيدم فقط خدا آدم رامی. »خوابد می

اينھا چرنديات مردم ”: گويند به رحمت خدا رفت؟ پدرم سری تکان داد و گفت از او پرسيدم پس چرا مردم می. است

  “. و خداپرستان رياکاراست عوام

که کمتر بھاری بود که خبر مرگ يا زخمی  در مورد وضعيت آن موقع نوشتن برايم آنقدرھا ھم ساده نيست، در حالی

 متفاوت و شناخته نشده در آن  مرگ ناشی از مريضيھای. اثر سيل و ويرانی راه ھا به گوش نرسدشدن عزيزی که بر 

  ھای تلخيست که در جان و روحه  اينھا خاطرۀسف بارترين و غم انگيز ترين صحنه ھای روز بود ھمألحظه ھا ت

، پای بر آن خواھم ءکه برای بقا گذارد شادابی خاکستر شده را به جای می   نفوذ می کند و فقط  آتش ۀ ھمچو شعل آدمی

  . سپرد شود چيزی که محال است، امکان پذير نيست نھاد تا در باز پس گرفتن شادابی ھا، گذشته به فراموشی

اين کابوسھا . پريدم گرفت و از شدت ترس وحشتزده ازخواب می مرگ ھمچنان کابوسی بود که ھرشب سراغم را می

 که باچاقو  داستان ازاين قرار بود که برجنازۀ يک جوان.  داشتم، به مدرسه نرفته بودمکه ھنوز  ھنگامی را از بچگی

ازاَن روز به بعد شبھا به کابوس  .کشيد گريه و فغان زنان و مردان سربه فلک می. تکه تکه شده بود حضور داشتم

.  جان سوز تنم شد، آتش و شعلۀداستان مرگ در جسم و روح من دميده بود و ھمچ .بيداری دچار شدم  مرگ درخواب و

  .جوی علت مرگ  و  ناتوان در جست کودکی. تنھا بودم

يا به گلوله .  در سرزمين ما صاحبان دانش به دار آويخته می شوند دانستم که نمی. رسيد آن روزھا عقلم به جائی نمی

 .ماند  بی پاسخ می الھايمؤچنان سبرد و ھ جو می و مرگ مرا به جست. شوند تا حقايق ھمچنان درخفا بماند بسته می

   آنقدر کوچک به وسعت. چرا که دنيای من کوچک بود. دادم  خود به عذاب تن میۀگاھی اوقات درخيال کودکان

  . که از يافتن جوابھا عاجز و ناتوان دستھای کودکانه ام

    بزرگ مردان بر مسند قدرت  با مرگ دست و پنجه نرم می کرديم  ما در ميان فقر و انواع مريضی ھا که در حالی
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    سلطنتی در ايران می کردند که به قيمت محروميتھای ۀ سال٢۵٠٠   خرج جشنۀر ھزينالدر اوج عظمت ميلياردھا د

 از  به ھمين دليل يک گزارش کوتاه.  تمام می شد، زندگی در سطح ابتدائی محروم بودند مردمی ستم ديده که از حداقل

جھت اطالع خواننده نشر   را در اينجا  ساله شاھنشاھی، كسب اعتبار كاذب٢۵٠٠جشنھای م  به نا يک سايت انترنتی

برای    ھر چند ضعيف  تصويری   در  ھنگفت ساواک و ارتش راۀمی کنم تا بتوانم تناقض طبقاتی صرفنظر از ھزين

  : بگذارم  قضاوت به محضر ديد

.  ايران شاھد يكی از عظيمترين و پرھزينه ترين جشنھای تاريخ معاصر ايران و جھان بود ١٣۵٠ ]ميزان[در مھر ماه”

 مالی دولت كه قادر ۀ برُگزار شود بارھا به علت وضعيت بغرنج اقتصادی و مضيق١٣۴٠اين جشن كه بنا بود در سال 

 كه شاه ھمواره در رؤيای ولی از آن جا. تعويق می افتاد جشن نبود به ۀبه پرداخت ھزينه ھای سنگين پيش بينی شد

 سال شاھنشاھی در ايران بود، مصرانه در تالش بود كه در تخت جمشيد اين جشن ٢۵٠٠ی پرشكوه بزرگداشت برَگزار

 شاھنشاھی دعوت ۀ سال٢۵٠٠که سران كشورھای جھان برای شرکت در مراسم جشنھای  ھنگامی. را برگزار كند

بھره ای كه اين . ساخته بودند زندگی می كردند  تھران ۀی كه در حاشيئا نفر در فقر و نداری در آلونكھانھشدند، ميليو

آلونك نشينھا از اين جشن داشتند خانه به دوشی مضاعف آنان بود زيرا ناچار بودند برای اين كه در منظر ديد ميھمانان 

ی اين جشنھا ھدفھای چندی را دنبال ئشاه از برپا. نقل مكان كننديگری  مجبورشان کرده بودند که به محل د،قرار نگيرند

ال و وی با اجرای اين مراسم سعی داشت كه بر وجود نھاد سلطنت در ايران به مدت دو ھزار و پانصد س. می كرد 

 او به عنوان ی خود تأكيد كند و به ايرانيان بفھماند كه ايران كشور بزرگی شده است ، وئتداوم اين نھاد تا فرمانروا

  “  ساله می داند٢۵٠٠وارث و نگھبان يك تاج و تخت “ پادشاه اين كشور ، خود را 

  

  دوران ابتدائی

تا آن موقع کتابھای غير درسی را نه ديده و نه خواند بودم خواھر رفيق . سوم ابتدائی بودم که با کتاب خواندن آشنا شدم

 ۀاز تالشی که برای رشد آگاھی ما می کرد، معلوم بود عالق.  ما بوددرسی) مھری(جانباخته عبدهللا ھوشياريان معلم 

 قوانين   بعضی از ۀ نقش مثالً  . باال بردن دانش فکری ما زحمت فراوان می کشيد زيادی به شغل معلمی دارد و برای

 و ھمچنين در  نقاشی شده در کالس نَصب می کرد و به درس و مشق ما بيشتر توجه می کرد رياضی را به شکل زيبای

زنی مھربان که برخوردی احترام آميز نسبت .  ما توضيح می داد  برای مورد نظافت و خاصيت خمير دندان و مسواک

 ھمه   و از از جنس ديگری است و با بقيه معلم ھا فرق زيادی دارد  که اين خانم معلم برای ما آشکار بود. به ما داشت

م که خانم معلم ھم خيلی دلسوز است و برای ما ارزش انسانی قائل است، در ضمن  درک کرده بودي مھمتر ما بچه ھا ھم

او را به   ما بچه ھا بر اين بود رضايتۀ و تالش ھم  گوش می کرديم  به حرفھای او ما ھم متقابالً . بسيار باحوصله بود

  : گفت نيز  يک روز در مورد کتابھای غير درسی برای ما توضيحاتی داد و به ما. جا بياوريم

 نفری يک تومان بياوريد تا من برايتان يک کتاب ، تان فشاری نيستۀ و می دونيد که برای خانواد اگر در توان داريد  ”

پدرم از اين حرکت .  کتابخانه را برای پدرم باز گو کردمۀما بچه ھا ھمگی خوشحال شديم و من قص “ خانه درست کنم

   بپردازم و روز بعد که به مدرسه باز گشتم، ومان به من داد تا سھم خود را و فوری يک ت خوشحال شد خانم معلم 

 در  م و با ھمي ما بچه ھا عاشقانه در انتظار کتابخانه بودۀکه ھم جالب اين.  بچه ھا سھم خود را آورده اندۀ ھم ديدم

 بار بود که اين شانس  برای اولين.  با ھيجان زياد صحبت می کرديم  باشد مورد داستانھائی که ممکن است دراين کتابھا

 يک آرزوی خفته  يا شايد.  اتفاق در زندگيم بود  دسترسی پيدا کنيم واين بزرگترين  که به کتابھای غير درسی را داشتيم

  . بی صبرانه در انتظار ش بودم در دل که

 شکل  رد و طراحی کتابخانه کهمعلم ما چھل کتاب برای ما تھيه ک. چند روزی طول کشيد ما به آرزوی خود رسيديم
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البته اتاق درسی ما به يمن . مربعی داشت و دارای چھار خانه بود که با صبر و حوصله ساخته بود به ديوار نسب شد

تالشھای او جذاب شد و با جا گرفتن کتابخانه و نصب قوانين رياضی نقاش شده به ديوار کالس، باعث شد تا اتاق ما با 

 زيادی داشته باشد و خود ھمين نوع روش تدريس، دلنيشنی و دلچسبيی خاصی برای درس خواندن ديگر کالسھا تفاوت

  .به ما می داد

 و آن را با خود به خانه   برداشتم تا آن را مطالعه کنم  بود»علی بابا و چھل دزد« که نامش  از کتابخانه، اولين کتاب را

 به مدرسه بر می گشتم  که که ھمه بی نھايت لذت بردند و روز بعد وقتی   و برای تمام خانواده و اھل محله خواندم بردم

 اين معلم ما نه تنھا ما را  عشق و عالقه به مدرسه بيشتر می شد چون. ھمه می گفتند کتاب ديگری بياری، ياد نرود

 با معلم خود يک نوع  ا ما بچه ھۀ ھم . دسترسی به کتابھای غير درسی را ھم برايمان مھيا کرده بود کتک نمی زد بلکه

 و ما سوم ابتدائی و  دو سال با لذت گذشت . تبديل شده بوديم  واقعیۀ دوستانه داشتيم و در واقع به يک خانواد ۀرابط

  البته.  سالمتش را دارم  ھست آرزوی سعادت و و کلی آموختيم، در ھر کجا  خوب سپری کرديم  چھارم را با اين معلم

 رفيق بھروز شاديمقدم يکی از رفقای نزديک عبدهللا.  از انقالب روزگار سخت و غريبی بودبرای خانواده اش بعد

  .بر می گردد  ١٣۴٧  ھوشياران به سالۀ ايشان با خانواد آشنائی. ھوشياريان بود

و  ھوشياران  در مورد عبدهللا» يادبود شاھدوخت « در وب سايت» کاعبه« معروف به  ھوشياراندر ياد بود عبدهللا

 تا   می کنمء به بخش خبری آن اکتفا لذا من  ؛جالب و در خور تعمق  مطلبی را به نشر سپرد نواده اشاعضای خا

  : برابری طلب و آزايخواه داده باشم ۀتصويری از اين خانواد

اقت بود و  و ادامۀ رفوجودشان به معنای بودن. ی با سياست شب و روزم با اَنھا گذشتئسالھای اول اَشنا رفقائی که“ 

ی در دنيای رفاقت ھايم به وجود اَورد عبه ھوشياريان رفيقی جدی در عرصۀ فعاليت، مدير و سازمانده، ئمرگشان خال

سالھا عضو کميتۀ نواحی ، عضو کميتۀ منطقۀ .  خوش برخورد و فھميده،متکی به روانشناسی ھای انسانی و اجتماعی

سفانه خانوادۀ خوشنام عبه چند تن از أمت. دبير اول کومه له بود جنوب کومه له ، مشاور کميتۀ مرکزی و دستيار

که به خاطر فعاليت ھای “ عطا “  برادران کوچکتر او . ( فرزندانش را در حاکميت رژيم منفور اسالمی از دست داد

 از ھم بعد از اَزادی“ محمد “ سياسی اش اسير بود ، فشارھای زندان و جسم ضعيفش باعث مرگ زودرسش شد و 

که پيشمرگ کومه له بود نيز در يک ) اَذر ھوشياريان(خواھر کوچک و مبارز او . ته شد زندان در حادثۀ رانندگی کش

يميايی به وسيلۀ رژيم صدام در روستای بوتی کعبه ھم در اثر بمباران . ان باختدرگيری با نيروھای حکومت ج

  ” .  جان خود را از دست داد١٣۶٧کردستان عراق سال 

  

  .در صلوات آباد  زندگی  صل جديدف

 دل کندن از مسجد را به انسان نمی داد و ۀ اجاز ھوای سرد بيرون. بخاری چوبی بزرگ، مسجد را گرم کرده بود

 روی بخاری   امنای مسجد آفتابه ای مسی را .خدمتگذار مسجد مرتباً ھيزم می آورد و در داخل بخاری جای می داد

 به ستون پنجم تکيه داده   نزديک بخاری  من نيز . از آب گرم استفاده کنند  رفع حاجت   تا در صورت گذاشته بود

د  ما در خانه روسری سفي . را به دور سرم پيچده بودم که ظاھری روحانی به من داده بود  و دو روسری سفيد  بودم

 برای  ھديه  و در ايام بازگشت به عنوان   برای کار ھميشه به اھواز می رفتند  ی ھايمئ چون دو تا از دا   زياد داشتيم

 و از   استغفرهللا می گفتم  با تسبيحم ھمانطور به ستون پنجم در حين تکيه دادن . مادرم از اين روسری ھا می آوردند

 نمی دانم چرا ھی استغفرهللا می  . بودمه گناھی مرتکب نشد  ھيچ که  در حالی  مرا ببخشد خدا می خواستم که گناھان

طور ه  و ب احترام از جا بلند شدمۀ من نيز به نشان .  از جايش برخاست و به طرف من آمد  مال عارف  يک ھو فتمگ

 و چيزی نمانده   که سرم برای لحظه ای سنگين شده  آنچنان محکم . زد ناگھانی مال عارف سيلی محکمی به صورتم
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   ”وله، ملعون پسر ملعون که گفته که تو اينجا بشنی سگ ط” سرازير شود و به من گفت  ھايم که اشک از چشم بود

 امنای مسجد، گاه به  البته پدرم مسجد برو نبود و بارھا ،و دل نگران از مسجد خارج شدم  ناراحت چيزی نگفتم،

 بود  شده ال ايجاد ؤو در ھمين رابطه برای من س کردند   می  مرا فرزند ملعون خطاب طور جدی  و گاھی به  شوخی

و آنھا را   بدمستی به امنای مسجد توھين کردهۀ يک روز به بھان  پدرم ھر چند.  مثل بقيه اھل مسجد نيست  چرا پدرمکه

 و ما ھم   مسجد به خانه ما بيايند  مذھبيون و امنای  شد تا ھر شب تعدادی ازای اين بھانه .دزد و کالھبر دار خوانده بود

 پدرم پشت سرشان کلی   پذيرائی کنيم و وقتی آنھا می رفتند  ذخيره ، وه ھای خشک تا از آنھا با چای و مي مجبور بوديم

به اوليای “  ھم استغرهللا می کرد و ھی می گفت مرد   و مادرم   و آنھا را کالھبر و دزد خطاب می کرد حرف می زد

 من ھمين را می دانستم  .ی کند خدا مرا غضب م  چرا کفر می کنی نه نماز داری  داری تو که نه روزه و  خدا چکاری

 ولی ھميشه ساعت ھشت شب پدرم از شھر بر می گشت   زودتر و بدون نماز جماعت به خانه برگشتم آن روز . و بس 

 مشغول   و يا فرش کھنه  مثل سماور، ساعت و راديو اجناس کھنه به خريد و فروش بسيار اندکی ۀ با سرماي او در شھر

   . و خوشحال به خانه بر می گشت  و ھمان را برای مخارج خانه صرف می کرد رش می شد و اگر چيزی دستگي بود

 چون ، مخفی بمانده  که امام جماعت مسجد بود  و تمسخر سيد طيب من تمام تالشم اين بود که جنگ من و مال عارف

 پدرم  اما روز بعد. شدکه پدرم در برابر اين جماعت سکوت نمی کند و کار ممکن است به درگيری بک می دانستم

پدرم خيلی زود . از کی؟ نمی دانم و چگونه داستان را برايش تعريف کردند؟ از آن ھم اطالعی نداشتم .داستان را شنيد

  بدون اين  ھم من.  و از من خواست که با ھم به مسجد برويم به خانه برگشت و چای خورد بعد سيگارش را دود کرد

و با   و مسقيم به سراغ سيد طيب رفت  پدرم حرمت مسجد را رعايت نکرد .اھی مسجد شدم با پدرم ر  بزنم که حرفی

 را از ھم جدا کردند و ھی   و سيد طيب اھل مسجد پدرم. سيد طيب به زمين افتاد و ناسزا می گفت .او گالويز شد

نمی دانم؟ با حالتی بسيار عصبی ! چه کينه ای.  کينه عجيبی از اين جماعت به دل داشت  اما پدرم ،صلوات می فرستادند

 و پدرم می  نيز از پدرم وحشت کردم من تا به حال پدرم را اينطور نديده بودم و خودم . ناطق و سخنور شد به ناگاه 

    راه پدرم نداشتمۀ ولی من عالقه ای به ادام  تکيه می داد  پدرم بود و فقط پدرم به اين ستون اين ستون جای“ گفت 

 و نه به او گفتم   پسرم از ھمه جا بی خبر می آمد مسجد و به اين ستون تکيه داده است  شماھا بود و مثلچون او ھم

 اين مسجد در جيب شماست کلمه ای نگفته  که پول  ھيچ حديثی راجع به دزدی ھای شما و اين .مسجد برو و نه گفتم نرو

 سرازير می شد و امنای مسجد ھم   طرف به سويش پول و از ھر  داشت  ھنگفتی  مسجد پول   من يکه خوردم ”. ام

 و معلوم نبود اين   داشت و از اين کالھبری از درآمد ھنگفتی برخوردار بود  پيامبر اسالم رادر خانهۀکفش کھن يکيشان 

م جماعت  و آن يکی ھم اما  ديگری ساواکی و محضردار بود . ايشان رسيده بودۀپيامبر اسالم از کجا به خان  ۀکفش کھن

يک بار از   داستان رجال الغيب بودن پدرش را  . رجال الغيب بوده است بود يکی ديگر از آنھا مدعی بود که پدرش

 خيلی از شبھا بين پدر و مادرش جنگ می شد و   و پدرش ھم احمق،  گفت مادرش ديوانه بود پدرم جويا شدم، پدرم می 

مسجد می   عبادت يا به ۀ بھان  به  خانواده اش مخفی بماند که اسرار ی اين را ترک کند و برا خانه  بود   مجبور پدرش

سر زبانھا افتاد    افراد عوام  توسط  ، به قبرستان، پدرم می گفت رجال الغيب بودن پدر آن مرد يا گاھی اوقات رفت و 

 در پی مخفی   محض ديدن جوانان به  يک شب دنبالش کردند و پدرش در قبرستان  مخيفانه و عده ای از جوانان آنموقع

مگر تو   او می گويند کالھبردار  به  د، جوانان گير می افت  که   را مخفی می کندچاھی خود شدن بر می آيد و در يک 

کرد و با   گريه،به التماس افتاد او .  چرا غيب نمی شوی ،ستیيبا خدا در تماس ن رجال الغيب نيستی پس چرا حاال 

 . از جوانان می خواھد که او را ميان مردم بی آبرو نکنندف کل ماجرايتعر

 کتابی در بی معنی   آيت آ مردوخ که می دانستند جالب اين» اسالم  پيامبر«نامبردگان ھمه خود را سيد و اوالد محمد 

ی ئ مردوخ چيزھا که آنھا ھم در نقد کتاب آيت هللا بودن سيد نوشت و سيديان صلوات آباد را مورد خطاب قرار داده بود
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به نشر می سپارند چرا که به قول  پخش آن را در سنندج نداشتند و در ھمدان کتاب را  ت نشر و أمی نويسند و جر 

گاه کتاب  من ھيچ البته. “ ھودارانش در خود آبادی بودۀآنقدر عوامانه و بی معنی بود که فقط تعداد چاپش به انداز“ پدرم

در اين بود که او سيدان صلوات آباد را ذکات  نادانی مردوخ”اما پدرم می گفت .  را نديدمو کتاب اين جماعت مرودخ  

اين جماعت مردم . “جان و مال ما شدن  آفت  و  کشيمر آمدندۀاز ارتجاع خان که اينھا خور مصری می دانست در حالی

 تمام  ک کنند و بدون پرداخت دست مزد از مردم می خواستند به آنھا کم  رعيت می نگريستند و فصل بھارۀرا به ديد

و حتی به آنھا   مردم زحمتکش می کشيدندۀاز گرد. به طور مجانی انجام دھند» ھمياری«کارھای کشاورزی آنان را 

 من می  خود را عوام می دانستند تا آنجا که  ديگری که حساب دار و کتابدار مسجد بودندۀعد .چای و غذا ھم نمی دادند

 عرب، مرد عرب به عنوان انسان درجه يک،  زبان عربی يعنی آقا و در يورش اعراب به سرزمنيھای غيرفھمم سيد به 

دنيا ه  بۀحاصل ازدواج مرد عرب با زن غير عرب باعث می شد که بچ خود را بدتر از غير عربھا، سيد می دانستند و

بان فارسی و کردی ھم به انسانھای نادان می  عوام می نامندند که در ز  را ھم سيد خطاب کنند و غير عرب را،آمده

  .گويند

 که از مغازه ای بزرگ و پر درآمد به نام دين سود می ، اينھا کالھبردارھای واقعی و مفت خور بودندۀھم در حقيقت 

 از )مادری(داستان به در و ھمسايه ھا رسيد و پدربزرگم .  مسجد را ترک کرديم اينگونه من و پدرم بدون نماز. بردند

اين کار با خبر شد و به سراغ پدرم آمد و به پدرم گفت که اين وحشی بازی چيه، راه انداختی؟ بين پدرم و پدربزرگم 

 مردم بی دين و ۀ بزرگ، پدرم را تھديد کرد و گفت سرت را می برم تا عبرت ھم  پدر درگرفت و جنگ لفظی سختی

 شھامتش را داری اين کار را بکن که پدر بزرگ در کمال پدرم نيز دراز کشيد و گفت مردش ھستی و. ايمان شوی

 گذاشت که من و مادرم وحشت کرده بوديم که بعد از  عصبی چاقوی باغ بری را از جيبش در آورد و بر گردن پدرم

  .اين بدبختی از توست چند ثانيه پدر بزرگم از کار خودش منصرف شد و به صورت من تف انداخت و به من گفت تمام

که او در خانه نماز می خواند  خاطر جنگ در مسجد ناراحت شده بود در حالی چرا پدر بزرگ از پدرم به  دانستمنمی 

 پدرم برای  .به مسجد نمی رفت و امنای مسجد را قبول نداشت اما پدرم و پدر بزرگم با ھم اختالف داشتند و ھيچ وقت

شلوار کردی اصيليت ما است  که  شلوار فارسی بپوشد در حالی و پدر بزرگم می گفت چرا اين بايد  من شلوار می خريد

  . بين پدرم و پدر بزرگ ادامه داشتبازیجاين لج و ل. لوار را پاره می کردو مرا صدا می کرد و ش

طور اتفاقی ه می گريزد و ب  کليائی ۀو وقتی بچه بود از دست زن بابا در منطق   صلوات آبادی نبود  اصيليت پدر بزرگم

 کارھای کشاورزی و دامداری به او کمک می کنند ۀو تا بزرگ شدن در ھم . پيش او می ماند عموی پدرم برخورد وبه 

 به عقد او  را چون فرزند خود می پذيرد و چون فقط دو دختر داشت يکی از دختر ھای خود را  او  و عموی پدرم ھم

 اوست که  به سنی باالئی که داشت بزرگ طايفه بود و حاالپدر بزرگم بنا . می نامد وارث خود او را  در می آورد و 

 و فقط پدرم بود که   و ھمه گوش به فرمان او بوديم او کاری انجام دھيمۀ  بدون اجاز  نبايد  طايفه را دارد و ما حکم تمام

شت و ھم مذھبی اما پدربزرگ ھم احساسات کردی بسيار شديدی دا. نه ھميشه نمی پذيرفت  او را گاھی آن ھمۀاتوريت

 پدر بزرگم  . پدربزرگم شده بود  ھمين باعث غضب  شايد . نه مذھبی بود و نه احساسات کردی داشت بود ولی پدرم

 به تنظيم ساعاتی که ھمه از آن استفاد می کردند دھن کجی می کرد   بغلی اش را به کردی تنظيم کرده بود و ساعت 

 و صبح برای رفتن برای کار   بود١٢   دنيا ساعت  ناھار می خوردم در قانون ۶ با ساعت پدر بزرگ بايد ساعت  مثالً 

 در ميان فاميل و اقوام ما به   و ھيچ کس  بود٧   در حاليکه قانون کار دنيا ساعت  بايد ساعت يک می رفتيم در باغ

 آباد خارج می شدند و در و اگر می پوشيد وقتی بود که از صلوات  شلوار فارسی نمی پوشيد  پاس احترام پدر بزرگ

    عوض می کردند و ھمان شلوار کردی را می پوشيدند دور از چشم پدر بزرگه و نرسيدن به خانه و ب ايام باز گشت

  ..فقط پدرم بود در برابرش نافرمانی می کرد و ھميشه شلوار فارسی می پوشيد
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 راديو ، امريکا  راديو،ی بيگانه مثل بی بی سی تشويق به گوش دادن به راديو ھا  پدرم مرا بعد از ماجرای مسجد،

 پاتوق پدرم قھوه خانه ای بود  شب ھا. کرد»  بود راديو صدای ملی متعلق به حزب توده« صدای ملی،   راديو،مسکو

  نه مسجد برو بودند و  پدرم،  بعضی ھايش مثلاً يب تقر  که تمام آدمھای سياسی و دنيا ديده که خيلی ھايشان مسن بودند و

 اگر  پدرم.  مسلط بودند اما به زبان فارسی و عربی.  آکابری داشتند  يا دو کالس سواد  يکی ھر کدامش. نه اھل عبادت

اما .  می کردء انگشت نمی زد و آنقدر تمرين کرده بود که خيلی زيبا امضاءاما ھيچ وقت برای امضا سواد نداشت  چه 

 آن را نشان دھد که ،سعی می کرد از نوع لباس پوشيدن و حرف زدن است و  در ظاھر وانمود می کرد که باسواد

 زبان ،عراق ياد گرفته بود زبان عربی را در .زبان ترکی و عربی و فارسی را بلد بود. انسانی فھميده و با علم آشناست

.  خدمت کردمدت کوتاھی ھم در ارتش به عنوان وظيفه با حقوق. ترکی را در ترکيه و زبان فارسی را در سربازی

من نميدانستم که پدرم دربدری زيادی ھمراه با رنج کشيده . سياسی را به زبانھای فارسی و عربی تعقيب می کرد اخبار

 بعد از سرنگونی دکتر محمد مصدق در زندان بوده است و مدتی ھم از  به مدت شش ماه گفت  است و چيزی ھم نمی

    اينھاۀھم. مدت کوتاھی ھم در زندان ترکيه بوده است. رکيه می رودت تحت تعقب و فراری بود که به ساواک  طرف 

عجيبی به ۀ  او بودم و عالقۀ شيفت  و من نيز بنا به رفتارھا پدرم  نوعی ديگر به زندگی نگاه کند باعث شده بود که پدرم

   .ک پدريبيشتر يک رفيق خوب بود تا .  دوست داشتنی بود  برای من پدرم .او داشتم

 طبق عادت  راديو را روشن می کرد و اخبار را  غذا خوردن،  بعد از،ھا پدرم که از شھر به خانه باز می گشتغروب 

 ھمراه من بيائی، من ی می توان،ت اگر درس و مشقی نداری بعد راھی چايخانه می شد و به من می گف،کرد دنبال می

ی داخل چايخانه می شديم رفقای پدرم ھرکدام مرا تحويل وقت.  پدر راھی چايخانه می شدم نيز خوشحال می شدم و ھمراه

من روی يکی از صندلی ھای . دال مى کردنؤگرفتند و يا با من شوخی می کردند، يا از مدرسه و معلمھای آن س می

و اولين  گرفت گپ و سخن ميان دوستان پدرم باال می. مردکوچلو چای می آوردند چايخانه می نشستم و برايم به عنوان

ھست، که می گفتند مھندس نصرت  گفتند، يادم  راجع به مھندس نصرت پور چيزھای می شب که وارد چايخانه شدم

ۀ برای من کلمه ئی گفتن تود.  باشد»یئ هتود« زياد بايد   به احتمال، غريب و مسکين را دارد ھوای مردم که از اين پور

   که در اين صحبت ھا صحبت ھای زيادی در گرفت. ه بودمل اين کلمه را نشنيد چون تا به حا،عجيب و غريبی بود

 ھم برای   صحبتھايشان  يا شايد بھتر است که بگويم،برای من پيچيدگی ھای وجود داشت که از آنان سر در نمی آوردم

  . و ھم بيگانه من سنگين بود

  :ذکر داد شب با پدرم به خانه بازگشتم مادرم بيدار بود و فوری به پدرم ت١٢شب ساعت  آن 

  “ زندگی کند  و رفيق بازی يادش نده بگذار نکنی  بچه را مثل خودت  که”

  :و به من نيز گفت

  ” نمی شود ديگری عايدتدری چيزه سعی کن به حرفھای پدرت و رفقايش زياد گوش نکنی چون جز گرسنگی و درب “

 می خوابيدم و وقتی  با پدرم در يک رختخوابکه کالس چھارم ابتدائی بودم  من به خاطر کابوس شبانه، با توجه به اين

 خوب شعور و ،اگر درسھايت را خوب بخوانی“ يعنی چی؟ پدرم گفت »یئتوده «از پدرم پرسيدم  وارد رختخواب شديم

 به آدمھای  ی ھستیئبگيری و در ضمن دلسوز مردم کارگر و زحمتکش ھم باشی آنوقت توھم يک توده  ادب و فھم ياد 

 پيش کسی نگی چون اگر گفتی نه   باشی که اين حرف و حديث راه در ضمن بايد به ياد داشت ی،ئتوده خوب می گويند 

  .“ ی ھستی و نه مرد گندهئتوده 

 صلوات ۀگردن« و کشته شدن مسافران در طی سالھا. اما سخن مھندس نصرت پور به ميان آمد اساس قضيه ھمينجاست

 تصادف ماشين جان می باختند و من ھم مثل بچه ھای ديگر روستا   بر اثر مسافر ، که خيلی از مردان و زنان»آباد

می رسانيدم ھر چند، ديدن کشته ھا و لت و پاره شدن » گردنه« خودم را به ،برای تماشا و اطالع از جزئيات تصادفات
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 عادی و روزمره شده بود و مردم ألۀاين اتفاقات آنقدر زياد بود که تبديل به مس. ماشين، انسان را به وحشت می انداخت

 باريک ۀکوه بلندی که جاد. فکر نمی کرد» گردنه« بدبختی می دانستند اما کسی به خطرناکی ۀنيز ماشين را قاتل، و ماي

  . ترس را ھويدا می کرد، پيچ ھای عجيب و غريبی در خود داشت  مار و خاکی ھمچو

انسان را به فکر و از خود گذشتی وا می  .ين می رسيدئ کوه به پا تمام از باالیشھامت راننده که چگونه با جسارت 

شايد نبودن چاره و راه حل برای رانندگانی که از اين خط عبور می  اما در آنجا صحبت از خود گذشتگی نبود، . داشت

به دليل نبودن  را گويا روس ھا ساخته بودند و   سنندج و ھمدانۀجاد. کردند به اجبار تن به اين خطر ھا می دانند

 اين جاده با بيل و کلنگ توسط روسھا سالھا قبل از جنگ جھانی که منطقه را ،امکانات، نقل از پيردمردان روستا

در فصل زمستان و بھار ريزش سنک و خاک ناخودگاه ماشين را به ته دره پرت می کرد .  ساخته شد،دراختيار داشتند

 به امکانات پزشکی  بود و در آن لحظه ھا دست يافتن ن کار بسيار سختیا مسافر می شدنخجمع کردن جنازه ھا و ز و

 آنھا با کشته   فرقی نداشتند بلکه تنھا تفاوت نه تنھا زخمی ھا با کشته ھا. برای نجات جان آنان به اين راحتی ميسر نبود

سف و أ که ت،دست می دانندز بعد از چند ساعت جان خود را از يمی شدن بود و آنان نخ ناشی از ز  زجر و درد ھا

  . را در بر می گرفت، به محل تصادف خود را رسانيده بودند موقعه  ب  آنانی که حسرت

مسافرھا از ترس ھمگی صلوات می . ين آمديمئپا» گردنه«  مسافربری داشت از آنيک روز ھمراه دائيم که اتوبوس

 برای غلبه بر   انسانھا من به اين حقيقت پی بردم کهفرستادند و وحشت درچشمھايشان ھويدا بود آن روز و آن لحظه 

 بر ھمين اساس ترس ،بود) نه مان( اسم صلوات آباد که اسم قديميش ۀترس به مذھب پناه می برند و يقين پيدا کردم ريش

فته ر  به نام صلوات آباد رفته »نه مان« از  خطرناک باعث شده روستای ما» گردنه«بود و شايد ترس و وحشت ھمين 

اسمش به صورت  خصوسه وجود آمدن صلوات آباد و به البته داستانھای زيادی در مورد چگونگی ب. تغيير پيدا کند

  . تعريف کردند و اکثريت اين روايتھا بيشتر به خرافات نزديک است تا حقيقت روايت

مور أمھندس نصرت پور م. ته شدهو نقشه اش ھم ريخ ھمدان برآمد/  جديد سنندج ۀدولت در صدد ايجاد راه انداختن جاد

او برای جبران خسارت ملک ھر . بود ،جاده از بين می رفت يان که براثر ساختنئبررسی خسارتھای ملک روستا

و آنھائی که  وجود آيده يرات جديد در صلوات آباد بي ھمين باعث شده تغ،روستائی پول قابل مالحظه ای مى نوشت

 خانه روی آورند و از طرف ديگر راه سازی سنندج و  در سنندج به خريد مغازه و خسارت خانه يا ملکشان را گرفتند

طور رسمی ه  سال بود ب١٨کارگرھائی که سنشان باالی .  و پير و جوان روستا به کار مشغول شدند ھمدان شروع شده

يافت کنند که در صورت در  آزاد استخدام شدند و از مزايائی چون بيمه برخوردار شدند و توانستند دفتر چه بيمه

  .درصد مخارج را پرداخت می کردند١۵ فقط  مراجعه به دکتر

 ۀ و با فرمول و مردم با پزشک و دکتر در صلوات آباد بکاھد له خود بخود باعث شد که از مرگ انسانھاأ اين مس

 ولی وضع ما ھم اندکی داد ھمان کار قبلی خود را پيش می برد و تن به کار در اين شرکت ن پدرم. سالمتی آشنا شوند

درضمن او به خريد و فروش فرش به طور سيال روی آورد، چون پدرم مورد  .ھبود يافت و درآمد پدرم کمی بيشتر شدب

 رجوع می کردند و از او می خواستند که  بيشتر خانوارھای صلوات آباد برای خريد و فروش به پدرم ،اعتماد بود

 و در روزھای تعطيلی مدرسه به  الت تابستانیيمن در تعط. ز بھتر شديوضع ما نق ين طريبرايشان فرش بخرد از ا

   ان را پيش می بردم خودم کارھای باغ و زراعت چون از بچگی . در ھر صورت خوب بود کار روزمزدی روی آورم

  .ی نداشتم ئو از کار ابا

را  صلوات آباد، دولت ساختن يک درمانگاه در .  ھمدان ارمغانھای ديگری ھم داشت- سنندج ۀوجود کار و آغاز جاد

 و يک دکتر  ساخته شد که درمانگاه  در معرض ديد قرار گرفت و زياد طول نکشيد  چرا که صلوات آباد شروع کرد

 به   باعث شد مردم صلوات آباد  اينھاۀ خوب ھم ساخته شد و ھم ۀيک مدرس. ھندی و چند پرستار در آن جای گرفتند
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 ء توماری را امضا ای به طور دسته جمعی در اقدام بی سابقه.  روی آورند و آن را تجربه کنند شھری نسبتاً  زندگی

 يک  البته در ھر محله.  آب لوله کشی شود که با آن موافقت شد، که درصلوات آباد  از دولت می خواستند کردند که

م خانه ھای گاه گلی را کم کم خراب می کردند و حاال مرد . و آب لوله کشی ھم به ھر محله رسيد شير آب گذاشته شده

ساخت توالت در .  بی معنی و بيگانه بودچيزی که قبالً  خانه ھای نو می ساختند که در آن توالت ھم ساخته می شد 

  تومان پول بابت١٠٠  بر اين شد که خانواده ای  قھوخانه سر گرفت و دوماھی بحث و جدال راه افتاد و بعدش تصيمم

که اين کار ھم خيلی سريع به اتمام .  بپردازند،فاضالب را به بيرون از آبادی و به مسير رودخانه بيندازند کشی کهلوله 

کانونی برای . ھميشه کارگر ساختمانی بودم در آن زمان کودکان مقدم نبودند  من در تعطليلی ھای مدرسه  البته .رسيد

 تومان دستمزد می ۵کردم و کار می کردم که روزانه   احساس نمیيا من سايه اش را. حمايت ازکودکان وجود نداشت

 . پول ھم برای کمک به خانواده ام و ھم برای خرج مدرسه ام بود اين. گرفتم

 ولی  ، موش دارد و موش ھم گوش که ديوار  و ترس و وحشت از اين در آن زمان با وجود حکومت استبدادی شاه

 پر از جدل و بحث سياسی و صحبت از خيلی چيزھای   اينھا بود، فضای صميی وۀم انگار بری از ھ  قھوه خانه فضای

  .که در صورت اطالع ساواک ممکن بود کار به دست آدم بدھد ديگر

اين .  شکل عملی به خود می گرفت بود آغاز می شد و  چايخانه ای که پاتوق پدرم   برای تغيير و رفاه در  بحثۀھم

تا چھل نفر  سی   جمع که تعدادی نزديک به  گاه اين چي ولی ھ ا پنچ سال دسخوش تغيير شد چھار ي  در طول چايخانه

 اول بار که با پدرم به  .طرح و به بحث گذاشته می شد   در ميان ھمين جمع  رفاه صلوات آباد.  از ھم نپاشيد می رسيد

 »کا رشيد«يزااحمد نام داشت که فردی به نام  حاج م يا پاتوق رفتم، چايخانه نزديک مدرسه بود و صاحبش اين چايخانه

   . شد»کا عبدهللا« در وسط آبادی منتقل شد و بعدھا چايچی آن »کاک آقاجان«به چايخانه  آن را بر عھد گرفته بود که بعد

رم را  که پد اما من در اين چايخانه ھا. در اين چايخانه فقط چای و قليان بود ديگر چيزی برای بازی يا نوشيدنی نبود

 با کمال عالقه گوش فرا   بحث ھای سياسی و تاريخی که در می گرفتبه و  خيلی چيزھا آموختم   ھمراھی می کردم

 تنھا راه چاره  که من با انقالب مشروطه و بعد حزب توده و دکتر محمد مصدق و اين  ميان ھمين جمع   در  و می دادم

 و خيلی چيز ھای  کريم قاسملا تا عبد   و نوری سعيد گرفته ملک فيصلکه   و اين  تاريخ عراق مبارزه است و ھمچنين

 که فقط شنيدنی و    جمعی  اين  به روايت   و انقالب بلشويکی  در اين چايخانه ھا با سياست و مبارزه .ديگر را آموختم

 ھمه و  ستان و جنبشھای آن، آشنائی با مسائل کرد .ديدنيھای خود را تعريف می کردند برای من دانشگاھی بود بی نظير

 بعد ھا که فھميدم پدرم  . سوق داد  که زندگی مرا شکل داد و به سوی يک مبارزه  برای من درس ھای بزرگی بود ھمه

برايم مايه ای  زندگی خود را در زندانھای شاه سپری کرد که  ماه   و به خاطر آن شش  بود»حزب توده«عضو 

  سرافرازی بود

.  

  ندگی من و ز فصل جديد

 خواھم ، قديم ساخته شده و زيباتر و مدرنتر بود ۀ جديد که بغل مدرسۀ بودم و در صورت قبولی به مدرس کالس پنچم

اما مردم  .بحث و حديث در مورد آمدن دبيرستان به ده ھم بود.  قرار است دوران راھنمائی را در آن سپری کنم .رفت

    تا سالھای  به اين طرف۵٢   سالھا از  اين اتفاقاتۀھم. در تالش جديد بودند   آوردن برق به آبادی  برای  آباد صلوات

مردم در تالش برای دسترسی به برق بودند .  آبادی دستخوش تغييرات اساسی شد ن سه ساليو در طول ا  رخ داد ۵۵

 که به   ت خواستند از دول  و  تومان رسيد ۶٧۵٠٠٠ جمع کردند که در مجموع به   تومان۵٠٠  از ھر خانواده و

ولی دولت موافقت نکرد زيرا   خانوار بود١٢٠٠   صلوات آباد باالتر از١٣۵۵در سال . خواست آنھا تن در دھد

ه  برای ب و ز نبودي و استفاد از برق سنندج ھم برای صلوات آباد امکان پذ صلوات آباد به موتور برق احتياج داشت
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 گرفته شده را به مردم پس دادند ھر چند در طول یاد موافقت نشد و پولھا مردم صلوات آبۀاين خواست دست آوردن 

 را در ١٣۵۵تابستان سال .  ھميشه مخالف اين تغيير و تحوالت بودند  مذھبيون پيشرفت صلوات آباد، امنای مسجد و

ی گرفتم که اين پول تومان پول م ١٠٣٠ که با اضافه کاری ماھانه  کار می کردم  تومان ٣٠   با دستمزد»ميکا«شرکت 

با ھر مشکلی که بود قبول شدم و دوران ابتدائی را به . برای مخارج مدرسه ام مناسب و برای خانواده ام نيز کمکی بود

  .ميوارد شد راھنمائی  بايگانی سپرديم و به دوران 

  

  دوران راھنمائی

  .کردم کار می» ميکا«روزھای آخر که درشرکت جاده سازی 

 یکه گاھای  فقيرانه ۀکرديم تا شايد حاصل کارمان رنگی به سفر وان ديگر در شرکت ميکا کار میمن وده ھا نو ج

مدت سه ماه تعطيلی به اتمام می رسيد و آخرين روزھای آن بود که يکی .  بدھد،شد چيزی دراَن يافت نمی

بايد بيائی .  خيلی غضبناک است جديدی آمدهۀمدير مدرس. سه روز است که مدرسه باز شده: ازھمکالسيھايم به من گفت

  .و ببينی 

 آنچنان دور ،شوند شوند و بعد از مدتی يا شايد لحظه ای دور می طوراتفاقی پيدا میه درطول زندگی آدميزاد کسانی ب

اما تنھا تصويری ھمراه با نگرش ھا و برخوردھا و شايد . شوند که ديگر توان رسيدن به او امکان پذير نيست می

کند و تفکر و انديشۀ نوی را يافته  کنی نگاھت به زندگی فرق می تازه احساس می. ماند ا در ذھن انسان میجمالتی زيب

.  که تو را نجات داد و به تو مبارزه را ياد داد ازنيک نامی خير انديش. جا مانده استه خاطره ای ب. زيبا و زيباتر. ای

  .ياد داد که چگونه زنده بمانی

  .رو شدمه  روب  مردی قد بلند و خوش اندام و با سبيل ھای پرپشت ومنظمبه مدرسه برگشتم با

  سالم. سالم آقا

  که شما رئيس مدرسه ای؟ مثل اين

  .بلی ھمين طور است

ھمايون « اين مرد  .برای ھيچ کس اينطور نبودم. دانم چرا اما من ھيچ وقت اينطور نبودم نمی. در دلم محبتی نشست

ارھزار کتابخانه ای که چھ. ت وجود ھمين آقای شبھازی ما صاحب بزرگترين کتابخانه شديمازبرک.  نام داشت»شھبازی

  .ی گرفته بودو پانصد جلد کتاب درآن جا

   و درمدرسه ما شعله ای برخاست که نور زيبائی  ديگری به مدرسه راه يافتندبعدازآمدن شھبازی انسانھای خوب

  .داشت

ز يی داشت و انسانھای ديگری نئدرجمع آوری اين کتاب ھا سھم بسزاکه . بود »خسرو رشيديان«يکی ازاين انسانھا 

 دنيای مرا از روستا   نفر بزرگ علوی۵٣ کتاب ۀيکی از خانم معلمھا با ھدي. بودند  دلسوز و ھمراه با تفکراتی انسانی

  .جنگ با نابرابری ھا کشاند به شھر و 

. جوگر را به مسير مبارزه کشاند و بی بسيارکوچک و ساده که من جست مدرسه برداشتم کتاۀاولين کتابی که ازکتابخان

  .روزگار زيبائی بود. بشيردر راه آزادی بود که در الجزايرکشته شد

 يا بھتر   ما بودۀزمان ناظم مدرس  داشت درآن»نصرت پور« که نمی دانم چه نسبتی با مھندس »وفا نصرت پور«رفيق 

 مدرسه که گلستان معنوی بود و در   در کنار نامبردگان در تالش بود،  ھم که ايشان  بگويم معاون ھمايون شھبازی بود

بعد از آن زمان .  بشارت معرفت و جمالند  خوب  و علم را می آموختيم در کنارش ھم به قول مردم معلمھای دانش آن 

 ما در کردستان بر می ۀ وفا به مبارز  من وۀ و رابط من ھنوز با وفا روابط و مناسبات دوستانه ای دارم تا به حال 
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صلوات « ۀکتابخان من بارھا از ايشان خواھش کردم که داستان چگونگی. دخيل بود گردد که او نيز سالھا در اين عرصه

 نشر بسپارد تا آموزشی  کتابخانه و چگونگی فکر و تفکرات آن موقع را بهۀ چگونگی ايد،ر معلمھای خوبيثأ ت،»آباد

سفانه وفا تا به حال در اين مورد أولی مت. ن خوب آن دورهاد و در ضمن قدردانی باشد از معلمجوان شون ابرای معلم

 نياموخته ھا را در آن دوران حقيقتاً .ن که انسانھای خوب و دلسوزی بودندااين ھمه معلم.  ای درج نکرده استنوشته

توشه داشتند  در به نوع زندگی کردن، در واقع آنچه راديدگاھشان نسبت   و دانش و ن آنچه را از علما و معلم آموختيم

ھای ه مندان دوره  برای عالق  و در زنگھای تفريح  ديوارى داشتيمۀدر آن زمان ما روزنام. به کف اخالص گذاشتند

ه در دور. انتخاب می کرديم ی مخفیأول کالس را از ميان خود با رؤ ما مس زمان درآن . و شعرداشتيم آموزشی نقاشى 

. … زمين فوتبال و ،ن ورزش مثل پينگ پنگوزمان ما از سال می رفتيم، در آن  ھای تفريحی به روستاھای اطراف

 آنچه را که ما در دور دو سال اول و دوم  اگر در آن اغراق نکنم.  نمونه بودۀ ما، مدرسۀدر واقع مدرس .برخودار شديم

 ما   ھنری و سياسی فراوان بود و، داراى کتابھای تاريخی، آنۀابخانکت.  شايد در سطح دانشگاه بود راھنمائی آموختيم 

  .رى و حرکت جمعی  را آموختيم يتصميم گ

 توانستيم زبان کردى را ياد »خسرو رشيديان«با استادی  ما در ھمان ايام . زمان زبان کردی چندان رايج نبود درآن

و  درسھای فشرده ای بود که ما آموختيم  اينھاۀوعی، ھمنوليت ھمؤنين معنی عشق و عاطفه و احساس مسھمچ. بگيريم

  .مردم صلوات آباد ھنوز آن دوران را به ياد دارند

 و شاه را مورد   پدرم و رفقايش، بحث تازه ای در گرفت پاتوقۀ  اعتراضات در تبريز در چايخان  با شروع١٣۵۶سال 

 ،بيگانه“ و او را عوامل  اسم می بردند» ھيز و نامرد « عنوانه دشنام قرار می دادند در ھمين قھوه خانه از شاه ب

 کشتار و دربه دری  ولؤ کردھا و مال مصطفی که شاه را مسبحث بر سر جنبش. “می ناميدند خيانتکار و ضد کرد

نام برده “ رضاخان به عنوان ديکتاتور و جانی عامل انگليس”و از “  ذکر می کردند  و يا عامل اصلی کردھای عراق

 و اين حکومت سرنگون می شود، جدلھای تازه ای   اعتراضات در ايران پا می گيرد  ھمه خوشحالند که شد و اين می

 من بنا به رفت و آمد به  . بحثھای سر بسته در می گرفت بود که با دقت به آن گوش فرا می دادم و ھمچنين در مدرسه

 و نمی دانستند که يک دانش   با تعجب به من نگاه می کردند  در مدرسه اظھار نظر می کردم و معلمين  قھوخانه، اين

 در نتيجه در کالس ھنگام گفت و گو با معلم درسی  . و چگونه به چنين اطالعی دست پيدا می کند دھاتی از کجا آموز 

س بيرون  بنا به ترسی که از حکومت داشت مرا از کال  و معلم وجود می آمده  درگيری لفظی ب  کالس بين من و معلم

  .می انداخت

ھمايون شھبازی در جريان بحث من و آقای معلم قرار گرفت و از معلم خواھش کرد مرا در کالس راه دھد اين باعث 

م او يکرد ی صحبت م خيلی اوقات با ھم در مورد مسائل سياسی.  نزديک پيدا کنمۀشده تا من با رئيس مدرسه رابط

کرد و خود بدون ترس در مورد مبارزه با  یم به من معرفی م ا فکریءارتقاھمچنين کتابھائی جھت آگاھی سياسی و 

ن پا گرفت و گاھی اوقات در ن محصاليدر مدرسه بحث ھای سياسی ب. داد یحاتی ميحکومت مستبد شاه برايم توض

ای به  نفس تازه ، خواندن شعر خوب،ح مدرسهيدر بعضی از زنگھای تفر. ميکرد یمورد کتابھای خوب باھم بحث م

 خبر اعتراضات  و ھمين باعث شد که خيلی از ھمکالسھايم با عالقه به دنبال مطالعه و. زندگی و ادامه تحصيل می داد

  .روی آورند

ن بسيار بزرگ وکتابخانه سال.  صفا و صميت خاصی برای ما به ارمغان آورده بوده بزرگ ما در مدرسۀوجود کتابخان

 الحق آنچه  ھا مطالعه کنيم بلکه بحث و جدل سياسی راه بيندازيم و خود ھمايون شھبازی که در آن می توانستيم نه تن بود

 دانش سياسی ما از ء برای باال بردن ارتقا  و از تالش  داشت برای آگاھی ما در کف اخالص می گذاشت را در توشه

 کردی و   شعر ھای کلمه ھای زيبا که با د »خسرو رشيديان« با آمدن  ھيچ تالشی فرو گذاری نمی کرد و گاھی اوقات
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   عنوان زيباترين دوران زندگی و لذت بخش ترينه اگر بخواھم از آن دوران ياد کنم بايد ب. فارسی را برای ما می خواند

 که در تالش برای تغيير  ن دلسوز و فدا کاریاوجود معلماز در لحظه ھای بلوغ فکری م ياد کنم که  اتاريخ زندگی

  .، برخوردار بوديمبودند  مردم  ه به نفعاساسی در جامع

در قھوخانه و ھمچنين را البته اسم لنين .  نصب شد  در کتاب خانه يک ماه مانده بود به سر نگونی شاه که عکس لنين

 لحظه ھای  .اما اين اولين بار بود که عکسش را می ديديم. جسته و گريخته در مدرسه از زبان شھبازی شنيده بودم

 مھربانی و دلسوزی آن محيط و ،افسوس که قلم ضعيف من نمى تواند به تصوير آن لحظه ھای پر از تالش .ودزيبائی ب

 .کنم می   ء اکتفا بود»  زندگی  زبيائی ھای زيباترين« که   تنھا با بيان اين جمله .م کنديآن معلمھای خوب را ترس

 وجود  از شکل ديگری به خود گرفت در قھوخانه سياسی ب  حکومت مستبد شاھنشاھی سرنگون شد و فضای۵٧سال 

 وجود   و جانی از او نام می بردند و در مدرسه ھمه وحشت ايجاد کرده بود و به عنوان آخوندی عقب افتاد قدرت خمنيی

 استه بتواندآخوند از گور برخ نی نمی کرد اين بود اما کسی پيش بيهن ما سايه انداختا معلمۀديکتاتوری مذھبی بر چھر

 به دستور ھمين خمنيی   انسانانھمانطور که ديديم اعدام ھزار. جنايات بيشماری را در تاريخ ايران به نام خود ثبت کند

 ،از بدو تولد.  و اين ديکتاتور تا آنجا پيش رفت که روی ھيتلر و ديکتاتورھای نامی جھان را سفيد کرد اتفاق افتاده

در . کسی چنين پيش بينی ھائی را نمی کرد. دستی ارمغانی ديگر نداشتجزجنايت و فقر و تنکه جمھوری اسالمی  ب

ی شدن اسالم سياسی به ئ و حاشيه  ھرصورت کردستان با ديگر نقاط ايران تفاوت اساسی داشت فضای باز سياسی

 به رھبری کومه له و آزادی بی قيد و شرط احزاب   وجودگرايش چپ و برابری طلب»احمد مفتی زاده«رھبری 

رفته و انسانی بود که توان تحمل مخالفان خود را داشت وعاشقانه  بايد گفت که فضائی پيش .و واھمهاسی بدون ترس سي

 و برايش  اما حکومت قرون وسطائی اين را بر نمی تافت.  و ستايش قرار می داد  فضای باز سياسی را مورد حمايت

  .د  حمله به ھر قيمت بر آمدن  قابل تحمل نبود و در تدارک

 يک ماھه، جمھوری اسالمی با پذيرش آتش ۀ به شھرھای کردستان و بعد از يک وقف]اسد[ مرداد٢٨بعد از يورش 

و سنندج به دست مردم و سازمانھای سياسی و چپ افتاد و شھر حيات تاره ای يافت و  مجبور به عقب نشنی شد بس

.  آزادی و برابری بودۀر طول مدت شش ماه نموند شھر سنندج سرخترين شھر.  خود را در آزادی ادامه داد وجود

در آن زمان وجود دھھا روزنامه و ھزاران صاحب  .آزاد بودند تا خالق انديشه باشند ارزش داشت و انسانھا  انديشه

زمانی که سنندج از . که لذت بخش بود  شور و حالی به انسان می داد  آنچنان انديشه و احزاب و سازمانھای متنوع

 ھا و سازمانھای سياسی اداره می شد، من دانش آموز دوران راھنمائی »بنکه« دولت خارج شد و شھر توسط  لوکنتر

اما آنچه را . ثير رفقای عزيز ھمايون شھبازی، وفا نصرت پور و خسرورشيديان بودمأ تحت ت بودم و از لحاظ سياسی

آزادی احزاب سياسی را با . ن فضا را دوست داشتممن آ . فضای سياسی حاکم بر شھر بود  اشاره کنم که بايد به آن

به مقر . بردم  لذت میءمثل يک نوجوان از آن فضا. مردم را می ديدم چشمان خود می ديدم ھمدلی و ھمکاری پر شور

در روستا،  ھنگامی که جنگ سنندج شروع شد به عنوان کمک پشت جبھه . سازمانھای سياسی ھراز گاھی سر می زدم

طور مدام شرکت داشتم گاھی ه در تحصن استانداری ھميشه و ب .ی می کردم و به شھر انتقال می دادمنان جمع آور

  . در ذھنم نقش بستءبه ھمين دليل آن فضا اوقات درکار خدماتی شرکت داشتم

کام  را به ۵٩ اسالمی، نوروز ۀقدرت رسيده  رژيم به دستاوردھای انقالب، حکومت تازه بۀاما با شروع مجدد حمل  

 »قرنی«زمان ارتشبد  در آن.  آمدند مردم تلخ کرد و جنايتکاران تازه به قدرت خزيده بابمب و گلوله به سراغ مردم

سال نو را با خون در آميخته و شھر سنندج را با خون صدھا جانباخته رنگين کردند اما ديری نپائيد اين  .فرمانده بود

   نوروز خونين ھمچنان سرخ گرچه. از پای در آمد  دست گروه فرقان فرمانده به ضرب گلوله در منزل شخصی اش به

 برای ما جديتر می کرد در ھمان حال دريافتم که رژيم و اليت فقيه برای متوقف کردن انقالب آمده و  و راه مبارزه را
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ستان وحشت  از اين فضای باز کرد  و حکومت قرون وسطائی رھبران مذھبی. ظرفيت ھر نوع جنايتی را دارا است

  که در اينجا الزم آغاز کردند را  تازه ای   يورش۵٩ ]حمل[در فروردين.  تازه ای را آغازکردند کردند و توطئه ھای

    و يکی از رھبران عملی  انسانی دخيل  به عنوان »منصور فرزاد«  را به نظرات رفيق   توجه خوانندگان می دانم

  : را بيشتر نشان دھم  دور تا بتوانم حقايق آن  دور جلب کنم آن

به پاوه و ء م ابتداي سرکوبگر رژیروھاي به کردستان ، ن٥٨ مرداد ٢٨ در ینيورش خميپس از اعالم جھاد و فرمان ”

ه ي را علیانه اي، حمله و تعرض وحشءدر ھمان ابتدا. وان و سقز وارد شدندياران، سنندج، مرينوسود و سپس به کام

 یھايراندازيز، تيج و رفتار خشونت آمي سپاه و بسیروھاي و تصرف شھرھا توسط نی خلخالیاعدامھا. مردم آغاز کردند

 جز ین ھدفا مبارزیريب و دستگيت و آزار مردم، تعقي شھر، کتک و اذیابانھايل در خي بدون دل و عمدتاً یشبانه روز

 یگاھي کردستان پایشھرھا دریم اسالميرژ. م نداشتيت رژي مردم و تثبیر، سرکوب خواسته ھايترساندن و تحق

وان يژه در سنندج و مريوه  ب» زادهیمفت« یان مذھبيکرد جر ی دفاع میتکار اسالميم جناي که از رژیروئينداشت تنھا ن

.  آنھا انجام گرفتیھا با ھمکاريريه دستگين داشتند و کلا مبارزی در شناسائیاديآن نقش زبه بود که افراد وابسته 

ام شکل گرفته بودند و ھر روز بر يژه بعد از قيوه  که بیاسيانات سين، دانش آموزان و جر زنان، کارگرایتشکلھا

ن سرشناس  از فعاالیاريبس. ب قرار گرفتندين آنھا تحت تعق اعالم شده و فعاالیر قانونيشد، غ یقدرت آنھا افزوده م

الت ي به تشکد مسلح شده و اکثراً يجدط يم و بنابر شرايورش رژيصورت متشکل در مقابل ه شھرھا را ترک کردند و ب

 یطور قدرتمنده  و ب مسلح کومه له رسماً یرويب نين ترتيبه ا . کردندیا با آن ھمکاريوستند و ي پ»کومه له«مسلح 

 که ی ترس و وحشتیفضا. ت خود را ادامه دادنديانه فعالي اطراف مخفین در شھرھا و روستاھااکثر فعاال. شکل گرفت

ک طرف و يم از ي رژیروھايزان با ني پارتیروي نیريدرگ. ديک ماه طول نکشيش از يرده بود بوجود آوه م بيرژ

م را در يافت و رژي ادامه یگرير اوضاع داشت و مبارزه دراشکال ديي ھزاران نفره در شھرھا نشان از تغیتظاھراتھا

 مردم شھر سنندج در مھر ۀت ھزاران نفرتوان از تظاھرا ی آن دوران میدادھاين روياز مھمتر.  قرار دادیحالت تدافع

 از جوانان و با شعار یکي مرداد و در اعتراض به کشته شدن ٢٨ورش ين بار بعد از ي اولیبرا.  نام برد٥٨ ]ميزان[ماه

، نآ قرۀکار به مدرسي بعد و در ھمان ماه کارگران بیمدت.  شدی وارد دوره تازه ای اسالمیه جمھوري مبارزه عل،یآزاد

 ی قرآن ، مرکز اصلۀمدرس. دنديرا به آتش کش م در سنندج حمله کردند و آنيگاه رژيو تنھا پا» زاده یمفت« یلدفتراص

  . در شھربود ی اسالمیم جمھوري زاده و مظھر ونماد رژیمفت

 یروھايگرو ني دیھمزمان تعرض مردم در شھرھا.  سازمان داده شده بودین و رھبران محلن دو حرکت توسط فعاالي ا

. راه افتاده  سرکوبگربیروھايه ني علیعتريمراتب وسه ان بود و تظاھرات بيژه کومه له در جريوه سلح سازمانھا و بم

 یل ناتوانيدله م بي ورژ  شدیني وادار به عقب نشی اسالمید مردم از جمھوريم در اثر مبارزات و تنفر شدي رژیروھاين

ش و تعرض يروھاي نی بازسازیدست آوردن فرصت براه ور بمنظه ب.  آورد ی رویپلماسي سرکوب به دۀدر ادام

ورش گسترده به کردستان با ھدف باز پس گرفتن يم در يشنھاد مذاکره قبول شکست رژيپ. شنھاد مذاکره کرديدوباره پ

 یش به پادگانھايروھاي ازنی مرداد، بخش٢٨ورش يم در يبعد از شکست رژ  و سرکوب آن بود٥٧ انقالب یدستاوردھا

 خود را یروزيران منتقل شدند و مردم با شوروشوق پيگر اي دیگر به شھرھاي دیدند و بخشيقر در کردستان خزمست

  .جشن گرفتند

 دوباره و ی مختلفیت در عرصه ھايرو شد و فعاله  روبیري نظی مسلح کومه له به شھرھا با استقبال بیروھايورود ن

 یب.  فعال در کردستان عازم کردستان شدی احزاب و سازمانھاندگانيم با نماي از طرف رژیتأيھ.  شروع شدیعلن

ت أين ھيي ثابت شد که تعگرفت و عمالً  ی نمی را جدیت دولتأي ھید بود و کسيان مردم شدي به دولت در میاعتماد

سه  مدت ی کنم که در طیادآوري. م و تعرض دوباره به کردستان استي رژیدست آوردن فرجه براه  بیمذاکره تنھا برا
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م در صدد منسجم کردن خود يبرد که رژ ین مي را از بیديه شواھد ھر ترديکل. ک ربع مذاکره انجام گرفتيماه فقط 

، و یر رسمي غی اقتصادۀاز به کردستان و در واقع محاصري از حمل و نقل وسائل مورد نیريجلوگ.  حمله استیبرا

 ی و جنگھایز مقامات دولتيد آمي تھدیھايآنھا، سخنران در کرمانشاه وآموزش » زادهیمفت« ی فراریروھايز نيتجھ

 ۀبه اضاف“ نيمشکوک “یري و دستگی مسافربری اتوبوسھایاران و بازررسي در اطراف کام» زادهیمفت«ان ي جریذائيا

 ی اعتمادید بيأئ بود برتیت مذاکره، نشانه ھائأير لحن ھيين تغي کردستان و ھمچنی جنوبی شھرھایت پادگانھايتقو

 و ٥٧ش سرکوب انقالب  ای وجودۀ که فلسفی اسالمیھمزمان جمھور . ی اسالمیت مردم به جمھوريثراک

م ي رژۀ تعرض دوبار٥٩ن ين راستا دراواخر فرورديدر ا.  کردیشتر منسجم مي آن بود، خود را ھر چه بیدستاوردھا

 چپ و ی آنھا، به سازمانھایشکلھازبا تعرض به کارگران و تيران نيگر اي دی شھرھایبه کردستان شروع شد و فضا

وه يمقاومت مردم به ش. ن به کردستان شروع شدي ھمه جانبه از ھوا و زمیر کرد  تعرضيين تغ فعاالیريب و دستگيتعق

د که بعدھا به جنگ ي روزطول کش٢٤ در گرفت که یدر سنندج جنگ. داکرديم ادامه پيه رژيک پارچه علي مختلف و یھا

ع و ي وسیمقاومت حالت .ن و مردم وجب به وجب و کوچه به کوچه از شھردفاع کردندابارزم.  روزه مشھور شد٢٤

زات و امکانات بھتر، شھر را از چند طرف به توپ يار داشتن تجھيم با توجه به در اختيرژ. خود گرفته بوده  بیئتوده 

ار يشدن ھزاران نفر و تعداد بسان جنگ ادامه داشت که حاصل آن کشته يخمپاره باران شھر تا پا. و خمپاره بست

 توپ ی سالھا کار و زحمت بود در اثر اصابت گلوله ھاۀجي مردم که نتیشتيخانه ھا و امکانات مع.  بودی زخمیشتريب

ناچار از شھر به گر سازمانھا ي مسلح کومه له و دیروھاين. ر قابل استفاده شديران و غيگروي دیو خمپاره و اسلحه ھا

  . داشتی مشابھگر کردستان وضع نسبتاً ي دیتصرف شھرھا .م وارد شھر شدندي رژیروھايو ن کردند ینيعقب نش

. ستي ن٥٩ن ي دوم آن درفروردۀسه با حملي قابل مقا٥٨ مرداد ٢٨م به کردستان در يت حمله رژيت و سبعيابعاد جنا

 قادر شد که خود را مستقر  کردستانی کردن شھرھا و روستاھایک و نظاميستماتي دوم و با سرکوب سۀم در حمليرژ

مردم در اشکال و ۀ مقاومت و مبارز. م وادار کنديگاه نتوانست مردم را به تسل چيم در کردستان مستقر شد اما ھيرژ. کند

م از لحاظ يرژ. روز عرض اندام کندي پیروي نۀمثابه م مجال ندادند که بيگاه به رژ چيافت و ھي مختلف ادامه یوه ھايش

گاه  چيشد و ھ یده مي ھمواره به مصاف طلبی و فرھنگی، اجتماعیاسيروز شد اما از نظرسيشت و پ تفوق داینظام

زانشان را از دست داده بودند، ي که عزین و مردمي والدۀن ھر روزي و لعن و نفریزاريب. ديمورد قبول واقع نگرد

 یق است و زدودنيارعميوده اند بسم ضد بشر بي رژیگريات و وحشي که شاھد جنایمقاومت کردند ، مردم مبارزه و

وجود ه دار در جامعه بي قدرتمند و پایروئي، ھمواره نی انسانیم و دفاع از ارزشھايمقاومت و تن ندادن به تسل. ستين

  “.کند یدن حاکمان سرکوبگر را ده چندان مير کشيزه روز شدن و بي پی تالش براۀزيط مناسب انگيورد که در شرا آیم

  

  رنگ حديث زندگی و عشق را به ھزار و يک 

  کشيم  ... با  واژه ھا  ساده به تصوير 

  م و عصيان  امن ياغی

  ياھای خود نشستم ؤبه انتظار ر

  می دونم که عشق عيان است و عريان 

   !ند ايا ھا روزی واقعيتھای زندگیؤو ر

  

  

 


