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 Political  سياسی

  
  عزت
  ٢٠١۶ اکتوبر ١٣

  

  !صمد بھرنگی، معلم راستين من 
  

ت الدين خانه نفءُت نفت را به دستم داد با مقدارى پول خرد که براى چراغ عاليک روز سرد زمستانى مادرم پيدر 

د روزھاى سرد زمستان را يعت و مشکالت خانه بودم و اين که چگونه باير به ياد وضيرفتن در آن مس در حين. بخرم

می " قناعت"ی به قول خودش با چه سختيمادرم را جلوی چشمان خود می ديدم که برای گذران زندگی مان ، . ميسر کن

را طوری خرج کند که بتواند ضروری ترين وسايل معاش يعنی سعی می کرد پول اندکی که به دستش می رسيد . کرد

برای اين منظور او بايد وسايل الزم را در کميت محدود و در کيفيت . را در حداقل حد ممکن برای خانواده تھيه کند

در  راه آھن تھران زندگی می کرديم و من نيز ۀي جوادۀما در محل. امور زندگی را بگذراند" قناعت"پائين بخرد و با 

ما که . ً قديمی که اصطالحا کلنگی گفته می شود ، به دنيا آمدم و در ھمان محله ھم بزرگ شدمۀھمان محله در يک خان

پدرم . ميسر مى کرده ط بد و سخت اقتصادى بيجزء خانواده ھای کم درآمد و فقير محله بوديم ، روزگار را با شرا

در اين مورد حرف ھا زيادند از جمله غم . نه و نگھداری از بچه ھاکارگر راه آھن بود و کار مادرم انجام کارھای خا

مادرم با گريه تعريف .  شان را قبل از تولد من، به چند ماھگی نرسيده از دست داده بودندۀھای پدر و مادرم که شش بچ

به آن جا مراجعه می کرد که وقتی بچه مريض می شد او را به بھداری راه آھن که خانواده ھای کارگری موقع مريضی 

: می گفت. دکتر بھداری آمپولی به بچه می زد ولی بچه به جای خوب شدن پس از مدتی می مرد. می کردند ، می برد

به دکتر با گريه و التماس گفتم . وقتی تو مريض شدی ديگر تو را به بھداری نبردم و پيش يک دکتر در محله مان بردم

دکتر . گفتم، يره و مرگ شش بچه ام را که دکتر بھداری به آن ھا آمپول زده بودکه يک کاری بکن که ديگه اين بچه نم

متوجه شد که دکتر بھداری راه آھن بدون توجه به اين که آن بچه ھا به پنی سيلين حساس بودند ، به آن ھا اين دارو را 

  . پدر و مادرم نجات دادبه ھر حال دکتر محل، مرا از دچار شدن به سرنوشت بچه ھای ديگر. تزريق کرده بود

ن که من در بزرگی کار خوبی پيدا کنم و مثل آن يد ايپدر و مادرم به ھر ترتيبی بود مرا به مدرسه فرستاده بودند، به ام

می دانی : ديپرس. م برخورد کردميآن روز در حال و ھوای خودم بودم که به دوست و ھمکالس. ھا در فقر زندگى نکنم

   است؟که فردا مدرسه تعطيل

س شده بود و امکان يگر خيده بود وسقف کالس ما و دو کالس ديدى باريالبته روز قبل باران شد. گفتم نه نمی دانم

اين نوع اتفاقات ھمواره . معلوم شد که به ھمين دليل مدرسه را دو روز تعطيل کرده بودند. زش سقف وجود داشتير

تعطيل . د که وضعيتی شبيه ديگر مناطق فقير نشين تھران داشتند راه آھن پيش می آمۀ جواديۀبرای مدرسه ھای منطق
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شدن مدرسه برای دو روز برايم خبر خوبی بود و روز دوم تعطيلی بود که اتفاقی که می خواھم تعريف کنم و مسير 

  .ن کرد ، پيش آمدييو به قول معروف سرنوشت مرا تع زندگيم را به من نشان داد

کل بزرگ پدرم با دست ھاى بزرگش و چشمان يبچه ھای محله در کوچه بودم که ناگھان ھطبق معمول در حال بازی با 

ھنوز به خود نيامده بودم که يک لحظه درد شديدی در گوشم . زردش در مقابلم سبز شد و من برجايم ميخکوب شدم

ن وضعيت مرا به طرف بعد با ھمي. او فرصت پيدا کرده بود که گوشم را گرفته و به طرف خودش بکشد. احساس کردم

 اتاق اشاره می ۀاقچطروی من نشست و در حالی که به ه بعد خودش ھم آمد و روب.  اتاق نشاندۀخانه برد و در يک گوش

مادرم کتاب را دست من داد و پدرم گفت . اقچه بردار و به اين پسر بدهطکرد به مادرم گفت که آن کتاب را از روی 

برای چی : "يک دفعه صدای پدرم باال رفت. ب انداختم و پشت و رويش را نگاه کردممن نگاھی به کتا! بازکن بخوان

سعی می کردم آرام و شمرده شمرده بخوانم تا . من شروع به خواندن آن کتاب کردم!". مدرسه فرستادمت، کتابو بخون

در حين خواندن با .  چيستھمه حواسم به درست خواندن بود و راستش نمی فھميدم که موضوع کتاب. مبادا اشتباه کنم

ن با چشمان زردش به من يفاصله ھائی به پدر نگاه مى کردم و می ديدم که او با يک حالت مشتاق و در عين حال غمگ

گر اتاق نشسته و در حالی که داشت برنج پاک مى کرد به آن چه من می يک طرف ديمادرم در . و مادرم نگاه مى کند

ِقه يک بار کتاب را از من مى گرفت و چند صفحه ورق مى زد و باز مى گفت ي چند دقپدرم ھر.  خواندم گوش می کرد
بعدھا که فرصتی پيش آمد تا با پدرم راجع به آن دوره صحبت کنم ، او به من گفت که باورم نمی شد . ن جا بخوانياز ا

دی را بخوانی تا ببينم در آن که آن کتاب حرف ھای چنان واقعی را مطرح می کند و می خواستم تو زودتر صفحات بع

  .جاھا چه نوشته شده است

او مأمور تميز کردن واگن ھای قطار بود و برای . آن کتاب را پدرم در راه تھران به مشھد در واگن قطار پيدا کرده بود

 ھر دفعه تميز نگاه داشتن قطار و سوار کردن مسافرھا و کمک به آن ھا در حين مسافرت، ھر ماه سه يا چھار مرتبه و

 روز از خانه دور بود که اين اضافه کاری ١٢سه يا چھار روز با قطار مسافربری می رفت و در نتيجه ھر ماه حدود 

 کرد تا با انجام اين دو شغل بتواند یرات کار ميدر ضمن پدرم ، ده روزى ھم در راه آھن، قسمت تعم. محسوب می شد

 را مسافری به طور عمد يا غيرعمد در واگن قطار جا گذاشته بود و پدرم در ھر حال آن کتاب. خرج خانه را تأمين کند

موقع تميز کردن واگن آن را ديده و با خود به خانه آورده بود و چون خودش و مادرم سواد خواندن نداشتند ، مرا نشانده 

. به صدای دائيم را شنيدممن به صورتی که گفتم مشغول خواندن بودم که يک مرت. بودند که کتاب را برايشان بخوانم

چه  ما آمده بود و قبل از اين که ما متوجه او شويم ، بخشی از آن ۀدائی به صورتی که رسم آن دوره بود سرزده به خان

او در حالی که رو به من داشت با صدای بلند تحکم آميز گفت، بس است، بس است، پاشو . من می خواندم را شنيده بود

. و کتاب را از دست من گرفت و نگاھی به جلدش انداخت! و بعد به طرف من آمد و گفت کتاب را بده به من! برو گمشو

او با اشاره به من فھماند که از اتاق به بيرون بروم و . چه کار بايد بکنمبه پدرم نگاه کردم که ببينم . من خيلی جا خوردم

  .منتظر بود که ببيند دائيم چه می گويد

شه سعى مى کرد که با يک سری ادا و اطوار و از باال برخورد کردن وجھه ای به يدائی من پاسپان شھربانى بود و ھم

پدر من در . دليل اين امر به وضعيت پدرم در گذشته بر می گشت. دادپدر من نيز چنين امکانی را به او می . خود بدھد

 عمويش ۀدر نتيجه او در خانواد. پنج سالگی مادرش را از دست داده بود و پدرش نيز قبل از تولد او فوت شده بود

ه پدر من اين روابط باعث شده بود ک. بزرگ شده و با مادر من که دختر عموی او محسوب می شد ازدواج کرده بود

  . مادرم احترام خاصی قايل شود و شايد اين يکی از داليل کوتاه آمدن پدرم در مقابل دائيم بودۀبرای خانواد
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مگر نمی دانيد !  می گفت اين چه وضعيه. من به حياط رفتم ولی صدای دائيم را می شنيدم که داد و بيداد راه انداخته بود

.  ھر کس اين کتاب ھا را بخواند بالئی سرش می آورند که آن سرش ناپيداست.که اين جور کتاب ھا مال خرابکار ھاست

پدرم يک دفعه با فرياد صدای او را قطع کرد و . او اين حرف ھا را می زد و ھمين طور به زمين و زمان فحش می داد

حاال مگر چه شده که . تا آن جا که من فھميدم اين کتاب راجع به مدرسه و معلم است. گفت چرا اين قدر شلوغ می کنی

اين جور کتاب ھا مال . ولی دائيم آرام نشد و ھى اصرار مى کرد که شما نمى فھميد. اين طوری داد و فرياد می کنی

تا جائی . او گفت من که از اين چيزھا سر در نمی آورم. باالخره مادرم به سخن در آمد. خرابکارھا و کمونيست ھاست

درست ھم ميگه برو مدرسه پرورش که . جع به وضع مدارس و آموزش و پرورش نوشتهکه من شنيدم در اين کتاب را

يعنی چه خرابکار و . اين کتاب ھم ھمين ھا را نوشته. اين پسر اون جا درس می خونه را ببين، ببين چه وضعی داره

ا ببينيم خواندن ياد گرفته يا ؟  تازه اين کتاب را ھم باباش از واگن قطار پيدا کرده و می خواست اين بخونه ت!کمونيست

  .دائيم کمی آرام شد ولی ھی می گفت مواظب بچه ھا باشيد. نه

دائيم می گفت شما . من که بسيار کنجکاو شده بودم از پشت پنجره کنار نمی رفتم و با دقت به حرف ھا گوش می دادم

شما ). البته اين را با کلمات زشت بيان کرد(د آورن ن خرابکارھا را بردند شھربانی، دارند پدرشونو در میيا! نمی دانيد

می خواھيد چنين بالئی سر شما ھم بيايد؟ من در آن زمان در کالس پنجم ابتدائی بودم و اين موضوع مربوط به سال 

کنجکاوی من با سخنان دائيم به حدی تحريک شده بود که پيش خود گفتم ھر طور شده من .  بود١٣۵١-١٣۵٠تحصيلی 

می دانستم که با حرف . ن بودم که اين کتاب دوباره به دستم برسديھمه اش در فکر ا.  تاب را تا آخر بخوانمبايد اين ک

ن کتاب را گير يک جورى بايد ايپيش خود می گفتم . ھائی که دائيم زده بود ، پدرم ديگر آن را دم دست نخواھد گذاشت

وقتی دائيم رفت و پدرم رفت در اتاق ديگر . د تند می خوانممی گفتم تا پدر و مادرم متوجه بشوند آن را تن. بياورم

اول . خودم را فوری به پشت بام رساندم. بخوابد، فرصت پيدا کردم که دنبال آن کتاب بگردم و باالخره آن را پيدا کردم

:  به خاطر سپردمو نام نويسنده اش را" کند و کاو در مسايل تربيتی ايران: "نوشته شده بود. نگاھی به اسم کتاب کردم

  .معطل نکردم و کتاب را در جائی که مطمئن بودم کسی آن را پيدا نخواھد کرد قايم کردم. صمد بھرنگی

ھمه اش در فکر صحبت ھای دائيم بودم . از آن به بعد ھر زمان فرصت را مناسب می ديدم به سراغ آن کتاب می رفتم

اما ھر چه می . ًن کتاب چه نوشته اند و اصال آن ھا چه کسانی ھستندو می خواستم ببينم خرابکارھا و کمونيست ھا در اي

خواندم می ديدم که کتاب در مورد مدرسه و آموزش و پرورش و معلم ھاست و چيزی از خرابکارھا و کمونيست ھا، 

رد وضع چيزھائی که در کتاب در مو. از آن آدم ھای عجيب و غريبی که دائيم حرفشان را زده بود در آن نمی ديدم

 مان در تھران با آن ۀمدرسه ھای دھات آذربايجان نوشته شده بود در بعضی موارد شبيه مشکالتی بودند که ما در مدرس

به ھمين خاطر يک نوع احساس صميميت نسبت به اين کتاب داشتم و از آن چيزھای خوبی ياد می . ھا مواجه بوديم

رسی مدرسه نبود که من آن ھا را دوست نداشتم و برای ھمين ھر روز حاال من کتابی داشتم که مثل کتاب ھای د. گرفتم

حاال من برحسب اتفاق به کتابی دست يافته بودم . با دست ھاى کبود شده از خط کش ھای تنبيھی معلم ، به خانه مى آمدم

ث شد که من در دبيرستان  مرا با خيلی از مسايل اجتماعی آشنا کرد، و نه فقط اين ، بلکه اين کتاب باعۀکه من و خانواد

وقتی معلممان کتاب ھای ديگر صمد بھرنگی را سر کالس می آورد و می خواند با اشتياق به مطالب آن کتاب ھا گوش 

  .کنم و بکوشم که انديشه ھای معلم بزرگ و کمونيست بزرگ يعنی صمد بھرنگی را فرا بگيرم

 پدرم با شنيدن ۀمن يادم بود که چطور چھر. روزھا صحبت کردمبعدھا در يک موقعيتی با پدرم راجع به اين کتاب و آن 

با شناختی که از او داشتم حدس می زدم که او با غم ھا و مشکالتی که داشت چيز . مطالب آن کتاب عوض می شد

ده او برای من از غم ھا، مشکالت روزمره، امکانات کم و از ستم طبقاتى که خود تجربه کر. خوبی در آن کتاب می ديد
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را به خانه آورده بود " کند و کاو در مسايل تربيتی ايران"بود تعريف کرد و با شور و شوق فراوان از آن روز که کتاب 

می گفت برای من خيلی جالب بود که پسرم با آن سن و سالش کتابی برای من می خواند که حرف ھای دل ما را . گفت

  .می زند

ز آن زمان تاکنون ھم سعی کرده ام که انديشه ھای صمد بھرنگی، اين دوست من ھمواره به آن کتاب فکر می کنم و ا

  .بزرگ کارگران و زحمتکشان را راھنمای زندگی خودم قرار دھم

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۵ ]سنبله[ ، شھريور ماه٢٠٧شماره 

 

 
 


