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4

جان شيفته
کامران امين آوه
"با مرگ غمانگيز حسن قزلجي ،ملت کرد يکي از
فرزندان راستگو و باوفای خود ،و ادبيات کردی و
جهاني ،داستاننويسي بزرگ را از دست داد".
جويس بالو

حسننن قزلجنني ،نويسنننده ،متننرجم ،منتقنند ادبنني ,روزنامننهنگننار و انديشننمند
مارکسيست کرد ،در سال ١٩١٥ميالدي در بوکان به دنيا آمد .او از کادرهاي فعال
"جمعيت احياي کنرد" و "حنزب دمکنرات کردسنتان" از نويسنندگان نشنريات
"نيشتمان" ،ئاوات و "کوردستان"  -ارگان مرکزي حزب دمکرات کردستان ن در
دوران جمهوري کردستان (ژانويه -دسامبر ١٩46ميالدي) و سال هناي  ١٩6٥تنا
 ١٩٧0ميالدي در اروپا ،سردبير مجله ي "ههالله" در بوکنان (١٩46منيالدي) ،از
دست اندرکاران اصلي مجلهي "ريگا ( ١٩4٨ميالدي) پس از فروريزي جمهنوري
کردستان ،گوينده ي بخش کردي "راديو پيک ايران"  -راديوي حزب توده اينران
در سالهاي  ١٩60 -١٩٧0ميالدي  -سنردبير "نامنهي منرد ِ" کنردي پنس از
انقالب فوريه ١٩٧٩ميالدي و عضو کميته مرکزي حزب توده ايران بنود .بيشنتر
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نوشته هاي او در مهاجرت ،به ويژه در جنوب کردستان [عراق] ،بنه چناپ رسنيده
است .حسن قزلجي مانند بسياري از روشنفکران همنسل خود ،با اين باور کنه راه
رهنايي و نينکروزي ملنل زيننر سنتم ،از آن مينان ملننت کنرد ،در گنرو برپننايي
سوسياليسم است ،به انديشههاي سوسياليستي و حزب تنوده اينران روي آورد .او
پس از عمري مبارزهي پر فراز و نشيب ،به هنگا يورش دسنتگاههناي سنرکوب
جمهوري اسالمي به حزب توده ايران ،در فوريه  ١٩٨٣ميالدي ،دستگير و راهني
سياهچال هاي رژيم شد .قلب اين آزاديخواه استوار ،سرانجا در سپتامبر  ،١٩٨4در
پي آزار و شکنجههاي غيرانساني در زندان اوين ،براي هميشه از تپش باز ايستاد.
حسن قزلجي از پيشکسوتان و بنيان گذاران داستان کوتاه کنردي اسنت .او از
آغاز جواني ،به ويژه پنس از اعنال جمهنوري کردسنتان در  ٢٢ژانوينه ١٩46در
مهاباد ،در گستره ي هنر و ادبيات کردي درخشيد و تا زمان واپسين دستگيرياش
در فوريه  ،١٩٨٣به بالندگي آن ياري رساند.
قزلجي از هم عصران نامداراني چون بنزر علنوي ،صنادق هندايت و صنادق
چوبک بود و با نوشتن داستانهاي کوتاه رئاليستي گا به پهنهي داسنتاننويسني
گذاشت .او نگرشي سخت دادخواهانه و طبقاتي داشت و در دفاع از تهيدسنتان و
رنجبران جامعه ،از طنز بهره مي گرفت :طننزي گينرا ،کنارا ،تلن و گزننده .طننز
قزلجي را در پهنهي جهاني ميتوان با طننز آنتنوان چخنون ،نويسنندهي بنزر
روس ،مقايسه کرد .قزلجي در داستانهناي کوتناه خنود مناسنبات ناعادالننه در
جامعه و سنن و آداب عقبماندهي حاکم بر آن را بنه چنالش منيکشند .سنتم و
بي داد اربابنان ،ژانندار هنا و وابسنتگان بنه دربنار پهلنوي پندر و پسنر ،دفناع از
زحمتکشان روستايي در برابر بهره کشان و زورگوينان و پادوهايشنان ،هنمچننين
خودکامگان حاکم و نيروهاي سنرکوبگر ،پنردهدري از رنن و نيرنن برخني از
روحانيون و شيوخ کردستان و نمايش رفتار و منش آنها ،درونمايه داستانهناي
کوتاه اوست .کتاب "خندهي گدا" يکي از ارزندهترين و بنه يادمانندنيتنرين آانار
رئاليستي کردستان است .علي اشرن درويشيان ،نويسنندهي برجسنتهي کنرد ،در
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پيشگفتار "داستانهاي کوتاه کردي" در بنارهي يکني از داسنتانهناي قزلجني
چنين مينويسد:
"حسن قزلجي ،از پيشکسوتان و بنيانگذاران داستان کوتاه کردي ،در داستان
«خنديدن گدا» با روايتني سناده و رئا ليسنتي ،حکاينت منردي را بنه نگنارش در
مي آورد که جواني و توان خود را در خدمت کساني گذاشته که اينک ،بنه هنگنا
درماندگياش ،حتي از دادن تکه اي نان براي رفع گرسنگي او خودداري ميکننند
و داستان با طنزي تل به پايان ميرسند .بنا خوانندن زنندگينامنه نويسننده ،در
مي يابيم که نوشتن در شرايط دربدري و بي سرو ساماني ،چه کنار طاقنتفرسنا و
مشقتباري است".
در اين داستان ميبينيم کشاورزي بنه ننا ممدسنياه از ده بنه شنهر مهناجرت
مي کند تا از بدبياريهاي زندگي رهايي يابد و کاري شرافتمندانه پيدا کنند ،ولني
شرايط نابسامان و سالخوردگي ،او را ناگزير به گدايي مي کند .با اين همه ،تلخني
و تيرگي زندگي ،چنان که در پايان داستان ميبينيم ،شوخي را از زبان و خننده را
از لبان او نمياندازد.
در داستانهاي" شهيد ظلمه ،غُسل و کَفَن نميخواد " و "نه ديدار حاجي و نه
خواب مسجد" نيز با روايت کوچ کشاورزان و رويارويي شان با بيداد و سنتم ،اينن
بار به شکلي ديگر و با پشتيباني کارگزاران رژيم در کردستان آشنا منيشنويم .در
داستان "تاج و تخت کدخدا عمر" نويسنده به زورگنويي ژانندار هنا و دسنتياران
رژيم نسبت به کشناورزان و دفناع کدخندا عمنر از منرد سنتمديده مني پنردازد.
روي هم رفته ،نويسنده در بيش تر داستانهاي خود به سختيهنا و دشنواريهناي
گوناگون روستاييان و کشاورزان کردستان و ستم فرمانروايان و اربابنان بنه آنهنا
مي پردازد و تضادهاي فرمانروا بر جامعه ي فئودالي را آشکار ميکنند .قزلجني در
داستان"تو بفرما ،ما ميو(سهم پنبه)" با زباني ساده و ژرن به نقش ارباب ،بي و
شي و بهرهکشي آنان از مرد زحمتکش مي پردازد .او در "دعاي آمننهخناتون"،
که قهرمان زن داستان است موشکافانه به واکاوي زندگي مشقتبار زنان کُنرد و
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قوانين و سنتهاي عقب مانده ميپردازد .گذشته از داسنتانهناي "رسنم بنازار و
فطريه" که به دشنواري هنا و گرفتناري هناي جامعنه شنهري اشناره دارد ،ديگنر
داستانهاي مجموعه ي "خنده ي گدا" ،در محيطهاي روستايي اتفاق منيافتنند.
قزلجي نويسندهاي انسانگرا ،پشتيبان زحمتکشان ،افشاگر فرمنانروايي زر و زور و
کهنهپرستي و خواستار دگرگوني جامعه و مناسبات اجتماعي به سود سنتمديدگان
است .قهرمنان داسنتانهناي او منرد کوچنه و خيابنان هسنتند و درونماينهي
داستانهايش برگرفته از زندگي روزانه ي آنها ،چنان کنه "تنو بفرمنا ،منا مينو"
برگرفته از تجربه ي خود نويسنده در حلبچه و "تخم مرغ هادي خاني" نيز زاده ي
سفرش پس از کودتاي  ١٩اوت  ١٩٥٣منيالدي(  ٢٨منرداد  ١٣٣٢شمسني) بنه
شهرهاي سنندج و کرمانشاه است" .١رسم بازار و فطريه" نيز بَر و بار زماني است
که نويسنده کارهايي چون منشيگنري بنراي بازرگاننان داشنته اسنت .در واقنع،
خواننده در داستانهاي "رسم بازار" و "تخم منرغ هنادي خناني" بنه روشنني در
مي يابد که داستان گو کسي جز نويسنده نيست .در يکي نقش ميرزا را داشته و در
ديگري ،همان کادر فراري از دست رژيم است .زبان نويسنده ،ساده و روان اسنت
و آميخته به شوخي و طنز .او ،نويسندهاي آشنا با تاري  ،فرهن  ،سننن و آداب و
رسو جامعه ي کردسنتان و صنداي رسنا و راسنتين رنجبنران کردسنتان اسنت.
داستان هاي او دروازه ي شناخت جامعه ي روستايي کردستان ،بهوينژه سنالهناي
 ١٩٣٩تا  ١٩60ميالدي ،را به روي خواننده ميگشايد.
حسن قزلجي با گوشه و کنار و زير و بَم زنندگي روسنتايي کردسنتان آشننايي
بسيار داشت و کسي که بخواهد به ويژگيهاي جامعه فئودالي کردستان بپنردازد،
١حسن قزلجي در سال  ١٩٥6در عراق دستگير و زنداني و سپس ،در مرز قصر شيرين به مرزبانان ايران واگذار
شد .قزلجي در هنگا دستگيري ،اسم اصلي خود را نگفته بود و از اين رو ،پليس ايران نتوانست او را شناسايي
کند .او در مرز ،به کمک چندي از ميهنپرستان کرد موفق به فرار شده ،به کرمانشاه رفت .آن جا ،او به کمک
شي معتصم حسامي راهي دهات اطران سنندج شد .او پس از چندي زندگي مخفي ،توانست بار ديگر به عراق
بازگردد.
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بيگمان بهرهي فنراوان از داسنتانهناي او منيبنرد .هنم چننان کنه "گئنورگي
والنتينينننوي پلخنننان " تئوريسنننين برجسنننته مارکسيسنننت روس (–١٨٥6
١٩١٨ميالدي) بر اين بود که براي پي بردن به روانشناسي کارگران روس ،بايد
آاار ماکسيم گورکي را خوانند ،بنراي آشننايي و دريافنت ويژگنيهناي روحني ،رفتنار و
چگونگي نگرش کشاورزان ،ارباب و بازرگانان کرد هم ،بندون شنک ،بايند نوشنتههناي
قزلجي را خواند.
اشاره :مجموعه ي داستان "خنده ي گدا" که اکنون در دسنترس خواننندگان عزينز
قرار ميگيرد ،ماحصل تالشي جمعني اسنت .لنذا تفناوتهنايي کنه در سنبک ترجمنه
مشاهده ميشود به شيوهي نگرش و سبک نگارش هر يک از مترجمين بر ميگردد.
برخي از آاار چاپ نشده قزلجي:
 .١برگردان کتاب "تئوري ادبيات" از زبان بلغاري.
 .٢برگردان بيشتر داستانهاي کوتاه الين پيلين نويسنده نا دار بلغاري.
 .٣برگردان داستانهاي کوتاه انگل کارالچي  ،نويسنده بلغاري.
 .4واژههاي سياسي و اجتماعي.
 .٥مجموعهي نوشتههاي سياسي ،فلسفي و ادبي بخش کردي راديو پيک ايران
و...
منابع:

 .١شهيد ظلمه ،غُسل و کَفَن نميخاد .محسن قزلجي ٢00٢ ،سليمانيه
 .٢حسن قزلجي در "خندهي گدا" ،حسين عارن
 .٣حسن قزلجي يکي از رهبران فن داستان کردي ،شيرين .ک
 .4حسن قزلجي ،عثمان سعيد احمد قالدزي
 .٥حسن قزلجي بلندگويي راستگو ،محمد سعيد حسن ،سويد
9

منابع فوق به کوشش محسن قزلجي خواهرزادهي زنندهيناد قزلجني در مجموعنهي
آاار قزلجي گردآوري و در سال  ٢00٢ميالدي در سليمانيه به چاپ رسيده است.
 .6علي اشرن درويشيان :پيشگفتار کتاب داستانهاي کوتاه کردي ،تهران،
چشمه.
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درآمدی از استاد هيمن موکرياني بر کتاب
«خندهی گدا»
" کاش کساني مثل او را بسيار داشتيم"

2

م :ناصر امين نژاد

شب از نيمه گذشته است .سکوت بهت آوري اطاق سرد ،بيرمق و نيمهتناريکم
را در خود فرو بردهاست .خواندن اين داستانها را به انتهنا رسناندها  .بنا چشنمان
اشکبار -ناشي از تااير شگرن آنها بر منن به آرامي کتاب را به کنناري منينهنم،
اشک هايم را پاک مي کنم ،چراغ را خاموش منيکننم و در بسنتر فنرو منيرو .
پلکهايم را بر هم مينهم تنا شنايد بتنوانم ينک د بخنوابم و غنم و انندوهم را
بِدَرکنم.
اما مرغ خيال ميل پرواز دارد و مرا به دنبال خود ،بر فراز درهها و صخرهها ،بنر
بلنداي کوهسارهاي سفيدپوش ،از البالي جنگلها ،مراتع و بيشهسارهاي در هنم
 2ن"خندهي گدا" مجموعهي داستانهاي کوتاهي است از استاد حسن قزلجي ،که براي اولين بار در سال  ١٩٧٢در
کردستان عراق و از سوي انتشارات "پيشوا" و با همين مقدمه از شاعر نامدار کرد ،محمدامين شي االسالمي مُکري متخلص
به "هيمن" چاپ شد .استاد قزلجي با چاپ اين کتاب و قد نهادن در راه داستاننويسي ،نامي آشنا و ماندگار از خود برجاي
گذاشت که بر تارک تاري داستاننويسي کردي ميدرخشد( .انتخاب تيتر مقدمه از من است .ن.ا)
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تنيده ،از ميانه ي دامنهها و سبزهزارهاي بيکران و دشتهاي هموار و حاصلخينز،
از بستر و کنارههاي رودخانه "ته تههو" به سوي شهر دلانگيز استاد منيکشناند.
اينجا "بوکان" است ،عروس شهرهاي کردستان ،وعندهگناه عشنق و دلندادگي،
کانون مبارزه و فداکاري.
3
حال من اين جا هستم ،بر سردر سراي"سردار شهيد"  ،روبروي حوض بزر و
چشمه بهنا و تماشايياش .آمدها به ديدن قدو باالي رعنا و چشنمان شنهاليي
دخترکان بوکاني ،با مُژهها و ابروان خط و خال انداخته ،به ديدن زل و گيسنوان
صان آويخته بر گونهها ،ساقهاي پا ،لچک و کمربندهاي پريوشان بوکناني کنه
دستهدسته و گروهگروه همچون رمهي آهوان و غزاالن با عشوه و نناز بنه سنوي
اين حوض بزر و چشمهي دلگشنا منيخرامنند و کنوزههناي سنرخِ پنرنقش و
نگارشان را به آب مياندازند.
تصاوير لرزان و مواج اين ماهرويان بنر آييننه آب صنان و زالل اينن حنوض،
جلوه اي آسماني و تماشايي دارند .آدمني را بنه يناد پرينان و فرشنتگان آسنماني
مياندازند ،دريافت و ذوق آدمي را صيقل منيدهنند و رشنتهي خينال را بسنوي
بيکرانهها ميکشانند.
به ناگاه صداي خوش و آهنگين آن کودکان دوستداشتني ،سبکروح ،بيقنرار
و بينواي حلوافروش به گوشم ميخورد که ميگويند":حلواي طنطناني تا نخوري
نداني!"
در بستر همچنان غلت ميزنم ،خوره ي بيخوابي به جانم افتاده اسنت .آهني از
سر نااميدي بر ميآور و با خود ميگويم ،اي کاش ايننگوننه دردمنند ،رنجنور و
بي توان نمي بود  ،اي کاش اندک نيرويي آنچناني در خود ميداشنتم کنه بتنوانم
يک بغل پُر از اين داستان ها را با خود بردار و به سوي همه ي شهرها ،روسنتاها،

 3ن اشارهاي است به " سردار محمد حسن خان باباميري (سردار مکري) که در سال  ١٩١4توسط سپاهيان ترک
اعدا شد.

12

محالت و کوچههاي کردستان روان شو و با همهي جان و دل فرياد برآور  :آي
مرد  ،اگر از حلواي طنطناني شيرين تر مني خواهيند ،اگنر خواهنان آب گنواراتر از
زمز و خوش بوتر از آالله ي کوهي هستيد ،بياييد ،بشتابيد ،بخوانيند ،بخوانيند تنا
بتوانيد سير و از ته دل ،آهي از خوشي و خُرمني برآوريند .بخوانيند تنا عطشنتان
فرونشيند ،تا هيجان و جوشش درونيتان فروکش کند .بياييد بخوانيند تنا جامعنه
خود را بشناسيد ،رنج و سختي را که بر آن ميرود ،دريابيند .بياييند و بخوانيند تنا
بيشتر و بيشتر به زبانتان بباليد .تا سر به اين گنجينه نکشنيد ،در نخواهيند يافنت
که قلم سحر آميز استاد قزلجي چه شاهکار پُرارزش و بيهمتنايي را خلنق کنرده
است .تا نخوانيد متوجه نمي شويد که انديشهي تيزبين ،خيال بلنندباال و احسناس
نازک اين نويسنده ي خالق ،چه نمونه ي ادبي سُتر و با ارزشي را به دست داده
است .تا نخوانيد متوجه نمي شويد که اين نويسندهي خوشقريحه و چيرهدست ،با
دست و پنجههاي ماهرانه و استادانهاش چه گردنبند گرانبهايي از ياقوت رَخشنده
و گَوهرهاي ناياب را با آراستگي تما  ،براي ما به ن کشيده است ...
در منطقه "مکريان" ميگويند خاندان قزلجي همه مرغابياند ،همينکه سنر از
تخم درآوردند ،آغاز به شنا ميکنند .منظورشان اين است کنه هنر کسني از اينن
خاندان باشد ،از همان کودکي دانا و استاد است! فنارغ از اينن برداشنت عمنومي،
حقيقت آن است که از اين خاندان ارجمند استادان بسياري سر بر آوردهاند ،حتني
بدون اينکه خود بخواهند ،آوازه ي اسمشان و رسمشان ،آگاهي علمي و هنريشان
به همهجا سَرَک کشيده است.
استاد حسن قزلجي ،فرزند نابغهاي از اينن خانندان بنزر اسنت ،کنه ماينهي
مُباهات ملت ماست .او به راه پدر و دودمانش نرفت و اندر راه ديگري شد .او بنه
جاي خدمتگزاري به آيين و دين ،که راه اجدادياش بود ،کمر به خدمت هننر و
ادبيات بست و با تما توان ،در راه بالندگي و شکوفايي آن کوشنيد آن هنم چنه
ادبياتي ،برج و بارويي بلند از ادبيات اجتماعي.
13

يکي از پايه هاي اصلي سياستهاي شو و فاشيستي رضاشاه در همهي دوران
زمامدارياش ،تالش مداو در راستاي سرکوب بيرحمانه و نابودي خلق کنرد در
کردستان ايران بود .اِعمال خشونت بار ممنوعيت بنر زبنان و ادبينات ،موسنيقي و
گويش کردي ،هم چنين آداب و سنن ،رسو و لباس کردي ،جلنوه و مظهنري از
اين سياست شو و شيطاني حاکميت رضاشاهي بود.
اما مجموعه ي اين سياستهاي ضدمردمي ،عليرغم بسنيج همنهي نيروهناي
پليسي و دستگاه هاي تبليغاتي و اجرايي رژيم ،کا حاکميت رضاشاهي را شنيرين
نکرد و به نتنايج دلخنواهش نرسنيد .اينن دولنت سنرکوبگر بنا همنه تمهينداد و
شيوههاي ضدمردمياش نه تنها از عهده مبارزات مرد تسليمناپذير کرد برنيامد و
نتوانست پيکار جاري در جامعه ي کردستان را به شکست و نابودي بکشاند ،بلکنه
همين سياست ها موجب اوج گينري و تشنديد مبنارزات مردمني و پيندايش ينک
جنبش گستردهي فکري "خود بودن و به خود آمدن" در کردستان شد.
هزاران سرپي  ،شلوار ،شال ،چوخه ،کمربند و قباي مردانهي کردي ،هنمچننين
دستمال ،رودوشي ،سربند و دستار زنانهي کنردي را پنارهکردنند و سنوزاندند ،امنا
لباس کردي هم چون نماد و سننت ملني پايندار مانند .هنزاران انسنان بنه جنر
بهکاربردن زبان مادري ،در مدارس و مکاتب و ادارات دولتي ،حتي در کوچههنا و
خيابان ها مورد آزار و اذيت و تحقير قرار گرفتند .اما زبنان کنردي همچنون ينک
سرمايه ي ملي پابرجاي ماند .اجراي ددمنشانه اين سياستها نه تنها مرد کرد را
نابود نکرد و از بين نبرد ،بلکه به بياعتباري روزافنزون حاکمينت و فروپاشني آن
کمننک کننرد و ر سننوايي تنناريخي و بزرگنني را بننراي رژيننم رضنناخاني و پلننيس
ضدمردمياش بهبار آورد.
در آن روزگار تيره و تار ،در منطقهي"مکريان"گروهي از علمنا ،روشننفکران و
رجال بزر کرد ،به مرکزيت"استاد مال احمد فوزي"" ،سي قاضي" و زنده يناد
"پيشوا قاضي محمد"" ،قاضي بوکان"" ،شي احمد سريالوا" و شمار ديگنري از
روشنفکران آن دوران براي رويارويي با اين سياسنتِ پاکسنازي و ننابودي منرد
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کرد ،انجمني را سازمان داده بودند .هدن عمنده و اساسني اينن انجمنن حفن و
گسترش زبان و ادبيات کردي بود .اينها بنا تنالش و زحمنت فنراوان و البتنه بنا
رعايت جنبههاي احتياطي ،نشريات ،روزنامه ها و کتبي را که در کردسنتان عنراق
چاپ مي شد ،مخفيانه در بين جوانان و کسان مورد اعتماد پخش منيکردنند ،تنا
خواندن و نوشتن به زبان مادري را ياد بگيرند .در اين ميان ،بويژه "استاد فوزي"
توانست حلقه اي از اين جوانان روشنفکر را به دور خود گرد آورد و آمنوزش دهند،
که از ميان آنان نويسندگان و شاعران نامدار چندي سنر برآوردنند .همنين کناک
حسن قزلجي ما ،يکي از دست پروردگان "استاد فوزي" و همانديشانش بود .او از
همان ايا خواندن به زبان کردي را آموخته بود.
با فروريختن حکومت منفور پهلوي و دور شدن سايهي شنو و پرنکبنت آن از
جامعه کردستان ،استاد قزلجي همچون ستارهاي روشن و نوراني در آسمان زبنان
و ادبيات کردي درخشيدن گرفت و صفحات روزنامهها و گاهنامههاي کردي را با
آاار تابنده و ماندگار خود آراست.
استاد قزلجي به هي وجه اهل تملق ،مبالغه و خودستايي براي پيشيگنرفتن از
ديگران نبود ،او با همين خصايل نيکو و رفتار استوار و پختهاش در ايا حکومنت
کردستان ،يکي از نزديکترين و دوست داشتني تنرين دوسنتان نزدينک بنه پيشنوا
قاضي محمد هنرپرور و ادب دوسنت بنود .ايشنان عنالوه بنر نوشنتن در روزنامنه
"کردستان" ن ارگان مرکزي حزب ن سردبيري مجله ي زيبا و خواندني "ههالله"
را هم برعهده داشت.
پيشوا در روزهاي آخر زمامداري اش قصد داشت استاد حسن قزلجني را همنراه
چند شاعر و نويسنده ي جوان ديگر که به تازگي برآمده بودند ،روانه خارج کند ،تا
بقول خود چشم و گوششان باز شود و از اين عصر جديد چيزهاي تنازه بياموزنند.
اما شوربختانه روزگار به او فرصت ننداد و اينن انديشنه و اميندش نينز همچنون
اميدهاي بزر و پرارج ديگرش به بار ننشست.
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من تا زماني که سر بر آستان خاک مينهم ،خاطرهاي را که با خود دار  ،هرگز
فراموش ن خواهم کرد .انگار همين دينروز بنود .يکني از روزهناي بسنيار سنرد و
يخبندان مهاباد بود ،باد سوزناکي با دانه هاي ريز بنرن منيوَزيند ،شنتابان در راه
بود که خود را بنه جناي گرمني برسنانم و انندکي بياسنايم .بنه ناگناه پيشنوا را
روزنامه ي "کردستان" در دست ،با يکي از نويسندگان تحريريه بر ايوان خانه اش
ديد که شانه به شانه هم قد ميزدند .خواستم به سرعت رد شو و خنود را بنه
نديدن بزنم ،اما ايشان مرا ديد و صدايم کرد .هنوز به او نرسيده ،فرمودند":ديندي
اين قزلجي چه نوشته؟"
متوجه شد که منظورش يک قطعه ادبي بسيار زيبا از "قزلجي" اسنت کنه در
همان شماره ي روزنامه چاپ شده بود .گفتم بله ديدها  ،به راستي که زيبا نوشنته
است .در اين ميان نويسنده اي که همراه قاضي بود به سخن آمند و گفنت" :بلنه
خوب مي نويسد ،اما کم مينويسد" هماند لبخندي بنر لبنان "قاضني محمند"
نشست و سرش را تکان داد و اين دو بيت سعدي را خواند:
خاک مغرب شنيدها که کنند
به چهل سال کاسه چيني!
صد به روزي کنند در بغداد
الجر قيمتش همي بيني!
به دنبال آن ،رو به من کرد و گفت ":کاش کساني مثل او را بسنيار داشنتيم".
پيش از اينکه من جوابي داده باشم ،افزود" :اگر ما خودمان[حناکم بنر سرنوشنت
خودمان] باشيم ،کسان بسياري از اين دست سر برخواهند آورد".
شوربختانه و صد افسوس که بسيار زود کاشانهاي را که بنا نهاده بنوديم درهنم
فروريخت و سايه ي چنين مرد ادب دوست ،ميهن پرست ،هنرپرور و قدرشنناس از
سر ما کم شد.
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در اين ک شاکش استاد قزلجي هم مانند بسياري ديگر از نويسندگان و شناعران
کرد ،بيخانه و خانمان و بنيپشنت و پنناه گشنت و بنه نناگزير و از جنور رژينم
ستمکاران ،پا به دوران دربدري و آوارگي گذاشت و راهي سرزمينهاي ديگر شد.
تنهنا خننود او مننيداندکننه در ايننن دوران دور و دراز بننيسننرپناهي ،دربنندري و
بدبياريهاي پيدرپي ،با چه دشواري و سختيهاي جانکاهي روبنرو بنوده اسنت،
دچار چه باليا و گزندهايي شده ،چه مشکالتي را از سر گذرانده ،چنندبار دسنتگير
شده است و چه رنجهايي را متوجهاش کنردهانند ،چگوننه او را بنه اينن سنوي و
آن سوي راندهاند و چقدر سرد و گر روزگار را چشيده است .تنها خود او منيدانند
که چگونه ناچار شده است براي بهدست آوردن لقمنه نناني بنيخفنت و عناري از
منت ،با همه ي "ناآزمودگي" خود ،تن به هر کار سخت و تابسوزي بسنپارد ،تنا
سر بر آستان ناکسان فرود نياورد.
استاد آزموده و آبديده شدهي کوران مبارزه و مقاومت اسنت .او از همنهي اينن
سختيها ،حرمان و رنج هاي بي شماري که از سرگذرانده درس هاي گرانبهنايي را
آموخته و تجارب فراواني از آن اندوخته است .سطح دانش و شناخت و درينافتش
از جامعه باالتر رفته است .او بخوبي درک کرده است که جامعه با چه مصنايب و
دشواري هايي روبروست و راه حل و درمان هايي براي آن يافتنه اسنت .او اکننون
يک استاد کاردان و يک نويسنده رئاليست و واقعبين است.
هي کدا از قهرمانان داستان هاي "قزلجي" براي خواننده ي کنرد ناشنناخته و
دور از ذهن نيستند .او همه ي اينها را از طبقات و اقشار مختل جامعه کردسنتان
برگرفته است .او رويدادهاي ناگوار زندگي همين مرد کوچه و بازار را آنچنان بنا
زباني شيوا و روان ،ساده و شيرين ،بازگويي و واکاوي کنرده اسنت کنه همگنان،
حتي مرد ساده و هر کرد مکتب نرفتهاي بتواند آنرا بفهمند و دريابند .خواننندهي
تيزبين با خواندن اين داستان ها بخوبي متوجه مي شود که استاد قزلجي تا چه حد
به علم روانشاسي وارد است و چگوننه بنه ژرفناي مکنوننات درونني و احساسني
قهرمانانش رخنه کرده و از روحيات و انتظاراتشان آگاه است.
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استاد قزلجي جامعه ي کردستان را بهتر از هرکسي شنناخته اسنت .خوانننده از
طريق همين چند داستان کوتاه با نمونه هاي تيپيک و نوع زندگي فئودال مسنتبد،
ارباب ورقبرگشته ي قاطر مرده ،شي فريبکار و کالهبردار ،دروينش سنيخکزن،
دهقان ستمديده ،نوکرزاده ي متملق و چرب زبان ،کارمنند رشنوهخنوارِ غيربنومي،
تاجر رِباخوار و طمّاع ،جاسوس وطن فروش و حتي زن بينوا و سياهبخت کرد آشنا
ميشود.
خواننده بعد از خواندن بيشتر اين داستانها لبانش به خنده باز ميشود ،امنا چنه
خندهاي؟ خندهاي تل تر از زهر!
هرچند بيشتر رويدادهاي اين داستانها به سي سال پيش بناز منيگردنند ،امنا
ميبينيم که حال و هواي همين امروز را دارند! و اين خود دَرخور درن و انديشه
است که چگونه است ما هنوز پس از گذشنت سني سنال بنا چننان دگرگنوني و
تحوالتي روبرو نشده و نيستيم کنه درون ماينه ي اينن داسنتانهنا را از تنازگي و
امروزي بودنشان انداخته باشد! و اين ميتواند براي هنر کنرد دلسنوز و متعهندي
بسيار رنجآور ،تاس برانگيز و نگرانکننده باشد!
اکنون نيز دهقان به شيوههاي تازه استثمار مي شود ،به سببِ باال بنودن سنطح
اجارهها ،اقساط و سورو سات دست از زمين و آب و کشت خود بر ميدارد و راهي
شهرها مي شود .اکنون نيز سرِتون حما ها پناهگاه بي خانمان ها است .اکنون نينز
بازرگان رباخوار و سفتهباز ،شني مرتجنع و کالهبنردار ،دروينش فرينبخنورده و
سيخکزن به وفور يافت مي شوند .اکنون نيز پدر و مادر کرد در پي يافتن چارهاي
براي رهانيدن کودکان خود از درد و رنج بيماري به "آمنهخاتون"هاي دعنانويس
پناه مي برند .و اکنون بخاطر وضعيت نامساعد اجتماعي ،هسنتند بسنياري از اينن
"آمنه خاتون"هاي نگونبخت و محرو  ،که هواي زناشويي ناچارشان کرده اسنت
با فريب و نيرن به "رشيد" بفهمانند که دعا را به دامنشان بيندازند.
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اکنون نيز "سرکار رضايي"ها ،پاسگاههاي کردستان را از جناب سرهن اجاره
مي کننند و بنراي گنرفتن رشنوه ،پناپوشدوزي ،سنورچراني و حيلنهورزي هننوز
"حسينقلي"ها را در دست و بال و آستين خود دارند...
خواننده گرامي! من با اين نوشته و پيشگفتنار بسنيار کوتناه نخنواهم توانسنت
"استاد قزلجي" را به شما بشناسانم .خودتان اينن کتناب را بنا دقنت و ريزبينني
بخوانيد تا اين نويسنده ي خوش قَريحه و ارزشمند را بشناسيد و از انديشهي پوينا
و فکر وااليش بهرهها ببريد.
بگذاريد همه با هم اين کال پرمايه ي زندهياد "قاضي محمد" را بازبگوييم که
"اي کاش شمار زيادي از اينگونه کسان را ميداشتيم و چه خوب بود اگر چننين
ميشد".
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خندهیگدا!
م :ناصر امين نژاد

سپيده د يکي از آخنرين روزهناي پناييز بنود .او در گوشنهاي آفتنابگير ،آرا و
اندوهگين ،چُمباتمه زده بود .سَرشاخه ي کوتاه و باريکي در دست داشنت ،بنا آن،
بر خاک نمناک زير پايش ن کنه هننوز سنرماي شنب را در خنود داشنت ن خنط
مي کشيد .خط ها را به روشني ميديد .دو خط پهلو به پهلو به درازاي دو وجب ،و
آنسوتر دايرهاي ميانتهي را کشيده بود.
اين خطوط نشان از چيزهايي داشنت کنه در خناطرش منيگذشنتند .غنرق در
انديشه هاي خود بود ،تنش اينجا بود ،اما فکر و خيالش در جاهاي ديگري پرسنه
مي زد .هي بسامان و دَرخُود نبود که ببيند طبق زرّين خورشيدِ روبرويش از ستيغ
کدا کوه و يا افق کدا کوهسار ،آرا آرا روستاي "تپه سياه" را غنرق در تنابش
پرتوهاي زرّين خود مي کند .در آن د تنها در انديشهي گرمايي بود که از دل آن
بر ميآمد و کرختي سرماي شب را از تن او ميراند و اندکي گرمش ميکرد.
اگر در آن د سرش را باال ميگرفت و به طبق زرين خورشيد نگاه ميکرد ،اي
چه بسا جز گرده ناني از ذرت ،چيز ديگري بنه چشنمش نمنيآمند! زينرا "رنن
رخسار خبر مي دهد از سرّ درون" .مي گويند "آد لُخت ،کَرباس دوالپهننا خنواب
ميبيند" .بر اين پايه مي شود گمان برد که آد بيمنار و گرسننهاي چنون او ،کنه
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چشمش سياهي مي رفت ،طبق زرين خورشيد را چون گنرده ننانِ برشنتهي تنازه
تنوري پيش خود ببيند.
تنش تا پيش از برآمدن آفتاب کِرخت و سرمازده بود ،اما اينک شيريني گرمايي
جانبخش آرا آرا آن را از لَخْتي و کِرختي در مي آورد .انگار دستهناي الغنر و
ضعيفش خسته شده باشند ،از خط کشيدن روي خاک دست برداشت .روي همان
زمين نمدار نشست ،زانوهايش را به بغل و سرش را در ميان گرفت ،بنه گوننهاي
که پيشانياش را بر زانوهايش نشاند .در اين حالت اگر آد تنومند و گردنکلفت و
ريش پهني ميبود ،ميشد گمان برد که يکي از صوفيهاي "بيناره" 4اسنت و بنه
حالت مراقبه ٥و خلسه 6فرو رفته است!
ساعتي همين گونه ماند .چنين به نظر ميآمد که گرماي آفتاب تنش را يکسنر
سست و لَخت کرده و او به خواب رفته باشد .اما از تکان گاه بنهگناه پنجنههناي
دست و سرش معلو مي شد که نه ،دارد رشتهي خياالت و انديشنههناي خنود را
جمع و جور ميکند.
رشته ي اين خياالت از خط کشيدن بر زمين آغاز شنده بنود .بنا آن خنطهناي
موازي کنار هم که کشيده بود به زمين شخمزدهاش فکنر منيکنرد .آن داينرهي
ميان تهي هم نشانهاي از خرمنگاهش ،که ديگر خرمنکوبي ،غربال و خرمنروبي
٧
را به خود نديد ،زيرا آن سال ،هجنو سنن و ملن بنه کشنتزارهاي "شنهرزور"
چيزي برايش نگذاشته بود که به آن فکر کند.
 4ن "بياره" ،از شهرکهاي کردستان عراق ،روبروي شهر "نودشهي" ايران ،در شرق "سليمانيه" ،شمال "درگاه
شيخان" ،غرب "هانهگرمله" ،در منطقه اورامان واقع شده است.
 ٥ن "مراقبه" ،به زبان عرفا  ،حضور دل است با خدا و غيبت از جهان مادي( .لغت نامه دهخدا)
 6ن «خلسه» َسِ حالت خاصي است که انسان در آن مي تواند با ابعاد ماورائي و الهيِوجود خود ارتباط برقرار کند.
در اين حالت ،توجه انسان از امور عادي و معمولي جدا شده ،حرکات ارادي بدن متوق ميگردد ،حواس فيزيکي
پنجگانه غيرفعال ميشود و جسم فيزيکي فراموش ميگردد( .لغت نامه دهخدا)
 ٧ن منطقهي بسيار پهناور ،هموار و باروري است در کردستان جنوبي (عراق).
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اما درد و دريغ و اندوه آن قدر زياد بود که اجازه نمنيداد فکنر و ذهننش دَمني
بندون دَغدَغننه در نقطننهاي آرا و قننرار بگيننرد و اننندکي بياسننايد .از هننر طننرن
محاصرهاش کرده بودند و هر آن شبح شو و هراسناک خود را پشت سر هنم بنه
او نشان ميدادند ،دوباره از نظرش منيگذشنتند .و منيديند کنه چگوننه خنود و
همسرش تب نوبه گرفتند و سه ماه آزگار زمين گير شندند .مني ديند کنه چگوننه
حاجي رشيد سَلَ خر ٨از سليمانيه آمد و يک جفت گناوش را بنا خنود برداشنت و
برد ٩.ميديد که چگونه بچهاش آبله گرفت و جنازهي سردش روي دست او ماند.
مي ديد که چگونه همسر بيمارش از غصه ي مر فرزندشنان ،و از گرسننگي در
هنگا ابتال به تب نوبه  ،به ياسين نرسيده ،جانش را از دست داد .بنا اينن احنوالي
که اکنون داشت ،مي شد اين را حس کرد که او دارد به اين بخت زمينگير خود و
به رنج و محنتهايش ميانديشد ،اما به سختي ميشد فهميد که رشتهي خياالت
و انديشه ها و کشاکش دروني اش به کجا ختم خواهد شند ،آينا در جنايي خواهند
گسست ،يا به جايي خواهد رسيد که تصميمي از دل آن برآيد!؟
او ناگهان سرش را به آرامي بلند کرد .گردنش به فنرِ ازجادررفتهاي ميماند که
ديگر توان باالبردن و نگاهداشتن سرش را ندارد .به آهستگي سرش را بلند کرد تا
بر فراز گردن نشست .سپس پنجه هايش را از هم باز نمود ،دستانش را روي زمين
گذاشت و با اندک رمقي که در آنها باقي بود ،به کمک پاهايش رفت .تا بخواهند
سر پا بايستد ،همهي بندهايش به قرچ و قروچ افتادند .لنگان لنگان راه خانه را در
پيش گرفت.
از اااايه ي خانه تنها لحافي برايش مانده بود .با ن دو بند کمربندماننندي را در
دو سوي پهناي آن دوخته بود ،در روزهاي باراني و سرما آن را چنون بناراني بنر
٨

ن بيع سل و سلم .خريد و فروشي است که در آن ،خريدار پول را از پيش ميپردازد و فروشنده کاال را پس از

گذشت زمان معين تحويل دهد .
 ٩ن در متن اصلي :در ازاء "سلم " با خود برداشت و برد .سلم  :خريد و فروش پيشکي غلّه يا چيز ديگر که هنوز
برداشت نشده است.
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دوش ميانداخت و بندها را بههم گره ميزد .اکنون نيز لحان را بر دوش انداخت،
عصا را در دست گرفت و به راه افتاد .کسي نميدانست آهن کجنا را دارد و تنا
کجا مي تواند برود ،اما مي شد ديد که هنوز زَهرهاش و قوّت دلش از تَوان دستها
و پاهايش بيشتر است ،رفت و رفت ،تا از چشم افتاد.
بعد از چند روز سر وکلهي "ممد سياه" در "حلبجه" پيدا شد .او با همان حنال
و احوالي که داشت به بازار مي رفت و به دنبال کار ميگشت .اما چه کاري؟! کني
به او کار مي داد؟! مرد کارگري مي خواستند که از با تا شا چون فرفره بنه دور
خود بچرخد ،برايشان کار کند و دمي هم آرا نگيرد .تعندادي از آنهنايي کنه بنه
دنبال کارگر بودند ،همين کنه بنا درخواسنت کنار از سنوي "ممند سنياه" روبنرو
مي شدند ،سرشان را تکان مي دادند ،مي رفتند و باخود ميگفتند" :عجنب ننوبري!
به به  ،چه کارگري ،همين مانده که وبال گردنم بشي ،خرج کفن و دفنت هم روي
دستم بيفته!" گاهي هم پيش مي آمد که يکي از آنها پول خُنردي کن دسنتش
ميگذاشت و ميگفت" :پدر من ولکن کاري از دَست تو بَرنميآد ،بيا اينو بگير و
چند گرده نوني براي خودت بخر و دست بردار" !
"ممد سياه" همه ي زندگي اش را با کار گذرانده بود ،فرزند کشنت و کنار بنود.
هميشه روي پاي خود ايستاده بود و با رنج و نيروي بازوي خود زندگي را گذرانده
بود .در داسزدن و دروکردن چيرهدست بود ،و کمتر کسي بنه پنايش مني رسنيد.
حال که به چنين روز سياهي افتناده بنود ،و اينن گوننه جنوابش مني دادنند ،آه از
نهادش بر ميآمد .پول خردها را نميگرفت و ميگفت:
نن "دايي ،من گدايي نميکنم ،من ميخوا کار کنم".
اما آتش گرسنگي که باال ميگيرد ،ديگر کارا و بيکاره را بنا هنم منيسنوزاند.
وقتي ديد کسي به او کار نمي دهد و به کنارش نمني گينرد ،از درد ناچناري چنند
سکه اي را گرفت و با آن دو سه گرده ناني خريند .در سنايه ي دينواري نشسنت.
گرسنگي چنان به او فشار آورده بود که در چشم به هم زدنني ،ننانهنا را خنورد.
يک کم خستگي دَرکَرد و با خود گفت:
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نن "بهتره جايي را براي گذراندن شنب پيندا کننم ،وگنر ننه تنو اينن سنرماي
زمستون ،کنار ديوار يکي از اينن کوچنه پنس کوچنه هناي شنهر ين مني زننم و
ميمير ".
برخاست ،بيهدن کوچه ي اول و دو را زير پا گذاشت ،وارد کوچهي سو شد،
يک باره دود غلي و انبوهي را ديد که روي به آسمان دارد .با خود گفنت" :اينن
دود بايد از آتشي بلند بشه ،حتما اون دورو برا آتش بزرگي به راهه ،خوبه شب رو
کنار اون سر کنم ".همچون تعقيب گري زبردست خط دود را دنبال گرفت و جاي
آن را پيدا کرد .دود از سوراخ بزر غارمانندي بيرون ميآمد .با درن و بيم وارد
شد و در ميان تاريکي و دود ،شبح مردي را ديد که پيوسته آتش را تيز منيکنرد.
سالمي کرد و گفت:
نن دايي ،اين چه آتيشيه!؟ چرا يه ريز تندش ميکني؟
مرد با تعجب نگاهي به سرتاپاي او انداخت و گفت:
نن برادر اين تون حمامه ،منم تون تابم ،کار گيروندن و روشن نگهداشتن اينن
آتيشه!
"ممد سياه" البهکنان گفت:
نن دايي بيا از سر مردونگي و در راه خدا جايي به من بده شب رو سَنرکنم .اگنه
بيرون بِمونم از سرما ميمير !
تونتاب گفت:
ننن برادر ،تون حما ديگر التماس نداره ،برو آن گوشه براي خودت دراز بکش!
"ممد سياه" و تون تاب با همديگر راه آمدند .او ديگر ماندگار شد ،شنب هنا بنه
تون تاب کمک ميکرد ،تا بتواند دَمي چشم روي هم بگذارد و اندکي خسنتگي در
کند .روزها هم در بازار و کوچه پس کوچههاي شهر براي خودش چرخي منيزد و
چند گرده ناني را گدايي مي کرد و بر منيگشنت .او منيخواسنت هنر جنور شنده
زمستان را تا رسيدن بهار سپري کند .آنگاه راهي روستاها شود ،بلکه آنجا کناري
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چون شباني ،کارگري در مزرعه ،نصفهکاري ،١0يا مزدبگيري ١١ن دست و پا کند و
خود را از اين محنتسراي تن برهاند.
در يکي از اين روزهاي زمسنتاني ،کسني از بنرن و بنوران سنخت ،يناراي آن
نداشت که سَر از خانه بيرون بياورد" .ممد سياه" تا نزديکهاي ظهر دنندان روي
جگر گذاشت و اميد داشت که تنک سنرمايي بشنکند ،امنا زوزه ي بناد سنوزناک
پيوسته بيشتر مي شد و باد با زور بيشتري تنوره مي کشيد و داننه هناي سنرگردان
برن را پي و تاب دهان به درون سوراخ تونِحما ميآورد .انگار همهي نيروهاي
آسماني دست به دست هم داده بودند و دانههاي برن را حالجي و بسنوي زمنين
روانه ميکردند.
"ممد سياه" با خود گفت" :با اين احوال ،اصال نمي تونم بنه بنازار برسنم ،حتنا
نمي تونم به درِ خونهها بر  .بهتره همين نزديکييا به خونهي پولنداري بنر  ،يکني
دو تا نوني بگير و جَلدي برگرد  .مهم اينه که امنروزه را از سَنر بگنذرونم ،فنردا
خدا کريمه!"
از جا برخاست ،لحان پارهاش را بر دوش انداخت ،عصايش را به دست گرفت و
لنگان لنگان به راه افتاد .انبوە برن دانه هاي سرگردان ،همراه با وزش باد شنديد،
احاطهاش کرد ،انگار ميخواست تن قيراندودش را سفيد کند .اما گنويي اينن تنن
قيراندوده سفيدشدني نبود .از سر تا پاي بدنش چرکابه و برن آب سياه ميچکيند،
و به دنبالش ،خط سياه فامي بر زمنين بنرن پنوش کشنيده مني شند .حنال در آن
هنگامه ي توفان و بوران و زمهرير زمستاني چه کسي يافت مي شد که بتوانند بنا
ظرافت و دقت اين خط را بخواند و از آن چه او از سر گذرانده ،سر در بياورد!؟

١0

نحوهاي از تقسيم محصول بين کاري که روي زمين انجا مي شود (کار بدني زارع) و صاحب زمين (ارباب)،

همچنين بر حسب نسبيت عوامل عمدهي مشارکت در کار کشاورزي (آب ،بذر ،احشا کاري).
 ١١ن کارگر کشاورزي که در طول سال و در ازاء کاري که در آن يک سال انجا ميدهد يک پنجم محصول به او
تعلق ميگيرد.
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در همان نزديکيها ،جايي که چندين کلبهي دلتن  ،کلنگي و خاموش ،پهلوي
هم ردي شده بودند ،يک کاخ باشکوه و زيبا در ميان حيناطي بسنيار بنزر بنه
چشم ميخورد .از چهارسوي با و شيرواني هاي آن دود بر مي خاست .حلقههناي
دود با برن و بوران و باد سوزناکي که ميوزيد ،گالويز مي شدند و رو بنه آسنمان
پي و تاب ميخوردند .پيدا بود که همهي بخاريها روشن است و همهي اطاقها
گر  .پنجره ها را پرده هاي سفيد و نازکي پوشانده بنود .در اينن چلنه ي زمسنتان،
گلدانهايي پر از گل در پشت پردهها ديده ميشد! "ممد سياه" ،که در انديشنه و
خياالت خود فرورفته بود ،با خود گفت:
ننن "ميگن آدمي تنها تو اون دونيا دستش به بهشت مي رسه! اما ايننا را ببنين
که در همين دنيا بهشت خودشونو دارن و توش زندگي ميکنن!"
او همچنان پيش رفت تا به دروازه ي حياط خانه رسنيد .دروازهاي سنبز ،چننان
زيبا و خوشرن بود که او جرئت نکرد به آن دست بزند .از اين بنيم داشنت کنه
دست هاي چرکين و دودآلودش دروازه ي حياط را کثي کند و بنه همنين خناطر
دعواش کنند .نگاهش در اطران به دنبال سنگي يا چوبي گشت تا با آن دروازه را
به صدا در آورد .اما برن همه جا را پوشانده بود و چينزي گينرش نيامند .از روي
ناچاري دست هاي الغر و استخواني اش را گره کرد و چند مشتي به دروازه کوبيد.
دروازه را انگار که با چوب زده باشند ،بنه صندا در آمند و پنژواک صندا در حيناط
پيچيد.
مردي تنومند ،با کلهاي بزر و موهاي پُرپُشت و انبوه ،و گردني کلفت و فربه،
که اگر تکه ناني را به آن مي ماليدي چربش مي کرد ،سر از پنجره بيرون آورد و با
صداي نتراشيده و نخراشيدهاي ،نعرهاي برآورد و گفت:
نن هي سعيد ،برو ببين کييه سرصبحي در ميزنه!
"ممد سياه" صداي مرد را شنيد و با خود گفت:
نن "خونهخراب ،چه سر صبحي ،االن نزديکيهاي ظهره!
سعيد دروازه را باز کرد ،چشمش به "ممد سياه" افتاد ،در جواب ارباش گفت:
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"قربان چه بگم ،يک مترسک سياهه ،انگار گداس!"
"ممد سياه" گفت:
نن اي جوونمرد ،خدا عوضتون بده ،خيلي گشنها  ،دو تا نون به من بديد.
سعيد با عصبانيت سرش داد کشيد و گفت:
نن "مرد!! برو پي کارت ،خانو خونه نيست ،رفته حمو  ،برو ببينم!"
"ممد سياه" با درن نگاهي پُرمعنا به سعيد اننداخت ،لنب هناي چروکينده اش
کم کم تا بناگوش باز شد ،اگر سالم و سرحال بود ،مي شد از سر و روينش فهميند
که ميخواهد بخندد .او به ناگاه و يکباره گفت:
اي مرد! اي پسر خوشتيب! خوب سرت توي حسابه و قياس به نفس ميکني!
قديما خوب گفتن که "سواره از پياده خبر نداره ،سير از گشنه ".تو هي گوشت با
من بود که چه گفتم؟! من فقط دو تا نون خواستم ،خانم چي ،کشک چي؟ ببنين
مرد ،من گشنمه ،چيزي مي خوا که بخور  ،نه کسي که باهاش وَر بر  ،يا بنازي
کنم!
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رسمِ بازار
م :منصور صدقي

هنگامي که از "حيندر خنان" بغنداد از جنادهي رشنيد رو بنه "بنابالشنرجي"
مي رويد ،به اولين ميدان يعني "صاحه االمين" که برسيد ،جادهاي کوتناه از کننار
"تيمچه ي حاجي قدوري" تا سوي ديگر دجله پيش ميرود کنه بنه آن "شنارع
االمين" ميگويند.
پيش از رسيدن به "تيمچه ي حاجي قدوري" ،کوچهاي از جناده جندا و داخنل
بازار مسگرها مي شود .اين کوچه به قدري تن و باريک بود که اگر کنولبري بنا
بار توتون به پشت ،از آن ميگذشت ،تما پهناي کوچه را ميگرفت .تنها بوقبوق
و مامور راهنمايي و رانندگي کم دارد .وگرنه بايست منتظر تما شدن عبور قطنار
کولبرها ميشدي.
اين کولبران گوني هاي توتنون را بنه تيمچنه ي عبندالقادر خفنان ،ينا صنران
ميبردند .باري ،ما نه کولبريم و نه خريدار توتون .طنرن چنه صنران باشند چنه
خفان ،به حال ما که فرقي نمي کند .بگذار ما هم ماننند کولبرهنا او را عبندالقادر
افندي بناميم و اين ميان ،به نا طرن گير ندهيم.
شهر بغداد مانند پياز اليه اليه است .آن چه به چشم ميآيد ،تنها اليهي بااليي
است و آشنا شدن با آن آسان ،خيابانهايي که دو طنرن آنهنا داراي مغنازههناي
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فراواني است و باالي آنه ا هم مطب پزشکان و دفناتر وکنال و چيزهنايي از اينن
قبيل است و همگي هم بر سرْدرهايشان داراي انبوهي از تابلوها هستند که مانند
دامي براي مشتريان پهن شدهاند ،هرکدا هم کالفني پني درپني از راز و اسنرار
نهان براي خود دارند .اين ظاهر بغداد و يا الينهي بيرونني اينن پيناز اسنت .اگنر
بتوانيد از البه الي اين پياز خود را به اندرون آن برسانيد ،شاهد چيزهاي عجيبني
خواهيد بود .شايد در پايان به گنجينهي "علي بابا" هم برسيد.
درون اين پياز هم داراي ظاهريست که بازار نا دارد .همه ي بازار کمينگاهها و
مخفيگاه هايي است ردي شده در کنار هم .درون هرکدا شکارچياني يا با سالح
نيمگز آهني يا پشت دا ترازو به کمين نشستهاند .شکارها سنيلوار از آن سنوي
بازار ،سالم وارد ميشوند و از سوي ديگر يا با جيبهاي نيمگز دريده يا کيسههاي
گرفتار در دا ترازو ،خارج.
تازه اين هم هنوز زياد جاي تعجب ندارد .گهگاه البهالي اينن کمنينگناههنا و
مخفيگاهها ،شکانهايي هست که اگنر خنود را قلمنيکنيند و بنه درزي از اينن
شکان ها بخزيد ،پا به جاهاي عجيب و باورنکردنياي خواهيد گذاشت که به آنها
ميگويند :تيمچه .١٢موش نشسنته بنر گننج زبنانزد همگنان اسنت .گوينا منوش
سوراخ هاي پي در پي و طوالني و تاريکي بنراي خنود درسنت منيکنند و طنال
مي دزدد و آن را در يکي از اين سوراخها جمع و شبها هم با آنها بازي ميکند و
از اين کار لذت ميبرد .اين جا هم اين تيمچهها همان سوراخموشهناي منتهني
به گنجينههاست.
١٣
تيمچه ي عبدالقادر افندي هم يکي از اين سنوراخهاسنت .دروازهي کنوچکي
دارد .کولبران گوني هاي توتون ،کتيرا ،مازو ،پشم و غيره را جلو دروازه مياندازنند
و وارد سرا مي کنند .از دروازه تا تيمچه داالني دو تا سه متري هست .منيگنوييم
 ١٢در متن اصلي :خان.
 ١٣در متن اصلي :قاپي.
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تيمچه ...آخر نمي شود نا ديگري روي آن نهاد .مثل اين که قنبال اصنال حيناط
بوده  .کي و چه گونه باالي آن تاق زدهاند؟ نميدانيم! االن هنم سنق محکمني
طبقه ي دو آن را پوشانده و اين حيناط را تبنديل بنه ينک سنالن کنرده اسنت.
عبدالقادر افندي مرز امالک خود با آسمان را هم جندا کنرده اسنت ،طنوري کنه
آفتاب هم رايگان نميتواند وارد آن بشود.
در گوشه يي از اين سالن قپان بزرگي مانند يک تله پهن شنده اسنت .در کننار
دروازه فضايي هست که پيش از تاق زدن باالي حياط ،ايوان بوده .دفتر عبدالقادر
افندي اين جاست .دو نيمکت و يک ميز در ميان گذاشتهاند که به نظر ميآيد بنا
تيمچه هم سننو سنال باشنند .امنا تنن و لينوان آب بندون ترديند جنوانتنر از
نيمکت هايند .کنار اين ايوان قديمي ،يک دروازه ي سننگين و محکنم بنه چشنم
مي خورد که هميشه قفل است و کليدش در جيب عبدالقادر افنندي .اينن دروازه،
همان طور که ذاکر نکارگر تيمچهن ميگويد ،به سرداب ينا زينرزمين بزرگني راه
دارد که سه صندوق پوالدي در آن هست.
همان روز اول که با ماهي چهار دينار نزد افندي سرگر به کار شد  ،وظيفهي
روزانه ا را روشن کرد :مخارج روزانه ي منزل [عبدالقادر است؟] را تنو اينن دفتنر
بنويس .تو اين يکي بنويس چند گوني توتون داخل و چند گوني خنارج منيشنه.
گونيهاي اتاقهاي طبقه ي دو رو با ذاکر بشمرين تو اين دفتر ،تازههنا رو جندا
بنويس و کهنه هاي سالم رو جدا و گونيهاي پاره رو هم جدا .کارهناي روزاننهي
ديگه رو هم ،خود اين جا و بعدن بهت ميگم.
مخارج منزل در روز اول :انگور  ٥0فلس ،گوشت  ١٥0فلنس ،ننان  60فلنس،
گوجه فرنگي و سبزي  ٣0فلس ،روزنامه  ١0فلس.
روز دو  :هندوانه  ٥0فلس ،بقيه مانند روز قبل.
روز سو  :به جاي هندوانه ،خربزه.
آخر ماه افندي گفت :کو دفترِ منزل؟
 اين جاست.31

 حساب هر روز رو نوشتهاي؟ نه خير ،چي بنويسم؟ هر روز ميشه  ٣00فلس .ببينين االن مينويسنم کنهمخارج اين ماه  ٩دينار ميشه.
 کاکه ! چي مي گي؟ الکي نيس که  .اين تجارته! (زيرلبي و يواشنکي) دختنرهم خونه همه رو مينويسه .سر ماه با هم مقايسهشون ميکنه تا مبادا کلکي تنو
کار ذاکر باشه.
 افندي خجالت داره .با  ٣00فلس چه کلکي ميشه زد. کاکه ،با من يکيبهدو نکن! اين تجارته. خب ،افندي ،خب.يک روز چند ساعتي گوني ها را با ذاکر جدا ميکرديم ،دهانمان پر شده بنود از
خاک و خل .از تشنگي ديوانه شده بوديم .گفتم :ذاکر ،تا از تشنگي پَرپَر نزدهاينم،
برو دو تا پپسي کوال بخر! ذاکر سخت ماتش برد ،از سر و رويش پيدا بنود کنه در
طول تاري اين تيمچه ،اولين بار اسنت چننين چينزي را منيشننود .گفنتم :چنرا
خشکت زده؟ بيا اين  ٣٢فلس ،بدو! زود برگردي ،ها!
دوتايي نشستيم و پپسي مي خورديم که سر و کله ي افنندي پيندا شند .بندون
سال و عليک ،با ترشرويي نشست .ذاکر پپسي اش را کنار گذاشت و رفت سنراغ
گوني ها .ترشرويي افندي را به روي خود نياورد و گنر ِ خنوردن پپسني خنود
بود  .ذاکر را صدا زد و گفتم پپسياش گر ميشود.
ناگهان افندي مانند خيک پوسيده دهان باز کرد و نعرهزنان گفت :کاکه! اين جا
تيمچه س ،کافه نيس .تو خودت کنار نمنيکنني ،ديگنه چنرا ذاکنرو از راه بنه در
مي کني؟ من خنود پپسني نمني خنور  .شنما پولتنون از کجنا بنود کنه پپسني
ميخورين؟ کجا به اين ميگن کاسبي؟
 افندي ،ما که پپسي رو از گونيها نچالندهايم .من بنا پنول خنود خريندها .تازه من که حمال نيستم ،ميرزابنويس ا  .راستشو بخواي ،به خاطر تو نيس که به
ذاکر کمک ميکنم ،دلم به حالش ميسوزه ،همين.
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 دلسوزي کدومه؟ ذاکر کارگر تيمچه س ،بايد کار خودشو انجا بنده .معلومنهکه تو به درد بازار نميخوري .کلهات انگار بوي قورمه سبزي ميده.
 نه به خدا ،افندي ،من آدمي کاسب کار کنه از کردسنتان اومندها و اصنلنکاري به اين بازيها ندار  .اگر از من راضي نيستي ،از اين جا مير .
همين که افندي يادش افتاد شش دينار کمتر از ميرزاي قبلي به من ميدهند،
آرا گرفت و گفت :پدر  ،برادر  ،تو اين جا غريبني .منن منيخنوا کاسنبي يناد
بگيري .افکار باسوادا رو از کله ت بيرون کن! روزي  ٣٢فلس پپسي ،ميدوني تنو
ماه سر به يه دينار ميزنه  .اين پولنو جمنع کنن ،بعند از چنند سنال خنودش ينه
سرمايه س که باهاش مي توني کاسبي کني و براي خودت مرد ميشني .منا هنم
همين کارو کرديم.
تا آن د هي به سر و روي افندي دقنت نکنرده بنود  .راسنتي ،يناد منوش و
گنجينه افتاد  .سري گرد ،دو تا چشم رينز و تينز ،بينني بارينک ،دهناني پهنن و
پوستي مانند خيک کهنه .قُد روي نيمکت نشسته بود و تند سنراپاي منرا وراننداز
مي کرد .گناهي هنم نگناهي بنه قپنان ،دروازهي سنرداب و شيشنههناي پپسني
ميانداخت .متوجه شد شيشه هاي پپسي مانند مر موش آزارش ميدهد .آنهنا
را برداشتم و رفتم پيش ذاکر .هر کار کرد  ،بقيهي پپسي را نخورد .رن روينش
سفيد شده بود و گونيها را تند ميشمارد .گفتم :مرد حسابي از چني منيترسني؟
دنيا که به آخر نرسيده؟
چنان بلند که به گوش افندي هم برسد ،گفت:
 افندي راست ميگه  .ما کاسبکاريم و نبايد ولخرجي کنيم.بعدا آهسته گفت :اگه اين مردک بيرونم کننه ،تنو هني تيمچنهاي کنار گينر
نمي آد .يا ميگن دستش کج بوده ،يا سر به هوا و ديوونهس .هني کنار ديگنهاي
هم بلد نيستم .بچهها از گشنگي ميميرن.
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کمي بعد ،افندي صدايمان زد .پايين آمديم .ما ١4سعدون با چند نفر ديگر کتيرا
از دهوک ١٥براي فروش آورده بودند.
 کاکه ،تو برو بشين و بنويس! ذاکر بيا و وزنشون کن!ذاکر گونيهاي کتيرا را روي قپان ميانداخت و افندي هم تماشا ميکرد.
بنويس 4٨ :کيلو –  40کيلو –  ٣٢کيلو –  46کيلو .بعد از بگومگوي فراوان بر
سر نرخ ،به توافق رسيدند :کيلويي  ٢00فلس.
 روي هم چند کيلو شد؟  ١66کيلو.  4تا گوني بود ٨ ،کيلو وزن گونيها رو ازش کم کن!ما سعدون :چه خبره عبدالقادر افندي؟ چرا  ٨کيلو؟ اين گنونيهنا ،هنر کندو
يک کيلو هم وزن نداره.
 کاکه ،رسم بازاره .اين جا بغداده ،بغداد!  6کيلو هم براي خاکوخل کم کن!ما سعدون :مرد حسابي ،اين کتيرا مث جواهر ميمونه .چه خاکي ،چه خلي؟
 کاکه ،چرا حرن بيخود ميزني؟ چند بار بهت بگم اين رسم بازاره؟ خب ،روي هم ميشه  ١٥٢کيلو.١6
 تبديلش کن به باتمان  ١0باتمان و دو کيلو. نه خير ،نه خير ،درست نيس .کمتر ميشه. چرا درست نيس؟  ١٥٢کيلو ،هر باتمان هم  ١٥کيلو ،ميشه  ١0باتمان و ٢کيلو ،مگه نه؟ رقم خيلي بزرگي که نيس.
١4

عمو

 ١٥شهري در کردستان جنوبي (عراق)
١6واحد وزن.
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 کاکه ،اشتباه ميکني ديگه ،رسم بازار  ١6به  ١٥اِه. نفهميد  ١6 ،به  ،١٥يعني چي؟ ميدونم نمي فهمي .تقصير منه که تو رو اين جا نگهداشته  .ميشنمريم ١6کيلو و ميگيم  ١٥و يه باتمان حساب ميکنيم.
چنان برايم عجيب بود که قاهقاه زد زير خنده و گفتم:
ن بسيار خوب ،بذار اينم بشه رسم بازار ١6 :دينار ميشمريم ،ميگيم .١٥
ما سعدون گفت:
اين که دعوا نداره ،ميرزا هر جنور حسناب کننه منن قبنول دار  ،وگرننه مينر
تيمچهي ديگه.
 مرد! اين رسم بازاره .تو همهي تيمچهها اين جوري حساب ميکنن. من رسم مسم سر نميشه .همينه که گفتم.افندي با عصبانيت و چشمهاي باد کرده :باشه ،چند ميشه؟
  ٣0دينار و  400فلس.  4گوني ،دالليش مي شه  4دينار .تو حساب کن  ٣دينار ،بنذار منا سنعدونضرر نکنه.
  ٢٧دينار و  400فلس.  ١دينار براي وزن کردن و قپان ،کم کن.  ٢6دينار و  400فلس. اين  400فلس هم حمالي ذاکر.ما سعدون و بقيه که رفتند ،افندي پرسيد :امروز چند برجه؟
 پونزدهم.ن بگير! اين  ٢دينارت و راهتو بگير و برو! تو به درد بازار نميخوري.
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بنداز ،اما اسمشو نيار!
م :منصور صدقي

سراي خان مثل جغدي پير و سرگردان ،بر آفتابگير آبادي "سهرکل" نشسنته
است .جاهايي از لبه ي بامش ،به کلي ريخته و برخي جاهاي ديگر ،نم برداشنته و
دندانهدندانه شده است ،درست شبيه دنندانهناي گماشنته ي پينري کنه از بنس
سالهاي طوالني گوشت و استخوان پسماندهي غنذاي بيگنارچيهنا را جوينده،
اکنون يا دنداني در دهان ندارد يا تنها چند دندان کج و کوله زشنت و دور از هنم
برايش مانده است .ناودان هاي چوبي سرا هم ديگر دير زماني است فروريخته و با
آتششان چاي د کردهاند .سيالب باران هم شکانهاي عميقي در ديوارها ايجناد
کرده است که دهان به روي آبادي "سهرکل" باز کردهاند ،انگار ميخواهنند اينن
چند خانوار رعيت باقي مانده را هم با دا ها و علوفههايشان به بلعند .سن ها سنر
از الي کاهگل ديوارها بيرون آوردهاند و دندان قروچه ميروند ،انگار منيخواهنند
از بند ديوارها رها شوند.
بخش بيروني قلعه ،مهمانخانه ،پيشخانه ،طويله و کاهداني پابرجا مانندهانند.
ديوارهاي پيرامون و سقفشان هنوز باقياند .امنا در طويلنه ،ننه شنيههي اسنب و
مادينان شننيده مننيشنود و نننه از کناه در کاهنندان خبنري هسننت .زينر سننق ،
جيرجيرکها آواز مي خوانند و پايين هم ،سوسنکهنا رژه منيرونند .ينک سنالي
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ميشود که قالي مهمانخانه فروش رفته و جايش را گليمهاي پيشخاننه گرفتنه
است .همهي اشياي خانهي مجيد خان ،جز گليمها که ارزش و مقا باالتري پيدا
کردهاند و از پيشخانه به مهمنانخاننه رفتنهانند و جناي قنالي را گرفتنهانند ،در
سراشيب خفت و خواري افتادهاند  ...تکه اي حصير هم از مسجد راهني گوشنهي
پيشخانه شده است.
د و دستگاه بيروني مجيد خان روي سه چرخ ميچرخند :فنرجِ پنيشکنارش،
هه لو س تازياش و قاطر خاکسترياش .قاطر خاکستري ،شبها همنهکنارهي
طويله ميشود و يک بند عرعر ميکند .ههلو ،روي تکه حصير پيشخانه ،و فنرج،
در مسجد ميخوابد.
آفتاب تازه روي آبادي پهن شده بود .فرج از مسجد بيرون آمد .نوبنت صنوفي
رحيم بود که فرج ،سبدي کاه و جامي پُر از ماست را از او بستاند .او کاه را جلوي
قاطر خاکستري ريخت و کاسه ي ماست را براي ناشتاي خان به خانه برد ،دوباره
برگشت به کاهدان و از کناره هاي سق  ،پننج شنش شناخهي خشنکيده بينرون
کشيد و بخاري خانه را روشن کرد .هه لو را از روي حصير بيرون کرد و سرِ جناي
او نشست .پس از چندي سروکله ي مجيد ب هم پيدا شد .آهسته آهسته قد بر
مي داشت .در هر قد  ،کفشهايش از همراهي بنا پاهنا خنودداري منيکردنند .او
دست هايش را به دو بَرِ کمر زده بود و اين گونه ،سلوک خاني را به جا منيآورد و
در همان حال ،ک دست هايش را هم از سوزِ باد محفوظ نگه ميداشنت .او وارد
خانه شد و در کنار بخاري نشست .فنرج انگنار جوجنه تيغنياي را بنا دسنت بنر
مي دارد ،متکاي بزر ِ چرکين و پُر از پَرِ مرغ را که دو سه جايش هم پناره شنده
بود ،از جايي کنار پنجره که خان ديروز عصر نشسته بود ،به آهستگي برداشنت و
پشت خان گذاشت .مجيد ب به آن لم داد و گفت :برو ناشتا بيار! اندکي گذشت
و فرج سيني بزرگي با دو نان و کاسهيي ماست و سه استکان چاي را جلوي خان
گذاشت و خودش به پيشخانه برگشت.
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مجيد ب  ،گفتگوکنان ،چند لقمهيي نان و ماست و دو استکان چاي خورد ،بنه
سيني زل زد و در افکارش غرق شد .دستانش با شال کمرش ،بسنيار آشننا بنود.
ناگهان از گوشهاي از آن ،جعبهي سيگار را بيرون آورد ،سيگاري پيچيد و با آتش
بخاري روشن کرد .جرقهاي از آتش بر پشت دستش افتاد .ناگهان به خود آمند و
فرج را صدا زد :بيا اينا رو وردار!
فرج آمد و سيني را برداشت .مجيد ب در حالي که گناهگناه پکني بنه چنوب
سيگارش مي زد ،با دقت سق مهمانخانه را ورانداز ميکرد .تارهاي عنکبوتهنا
را نمي ديد ،فکرش بسيار دورتر رفته بود و پيش خودش ميشمرد :يک ،دو ،سه...
تا به سي رسيد.
فرج که پيش خودش فکر مني کنرد خنان ،خانوارهناي تنرک آبنادي کنرده را
ميشمارد ،از پيشخانه داد زد :نه ،خان ،بيست و پنج.
مجيد ب آن قدر در افکارش غرق شده بود که حرنهاي فرج را نشنيد ،پکي
ديگر به سنيگارش زد ،امنا دودي نصنيبش نشند .فنوتي کنرد و تنه سنيگار را از
چوب سيگارش دور کرد و آن را دوباره در شال کمنرش چپانند و از خاننه بينرون
رفت .با شنيدن صداي بعبع و مع مع دا ها ،دوباره به خودش آمد .ديد که خنانوار
ديگري از آبادي مي روند .لحظهيي بينياش را چرخاند و بنا خنودش گفنت :گنور
باباش ،بذار بره ! چوباي خونهش کفان يه ماهِ بخاري رو ميده .مجيد ب دوبناره
به خانه برگشت .سيني با سه استکان و کاسهي خالي هنوز در اتناق بنود .دوبناره
افکار قبلي به سراغش آمد .گفت:
ن ميگم خانم! تو به من نميگي اين سيني چرا اين جوريه؟
زارا خانم گفت :سيني مگه چشه؟ چه طوريه؟
 زن! مگه نمي بيني؟ ببين ،اون قد بزرگه که ميشه روش خرمن بکنوبي .تنومهمونخونه به سيني که نگاه مي کرد  ،نونا زورکي يه گوشهاش رو گرفته بودند.
مهمونخانه هم ديگه شده مث شترخون ،اون قد دراز و بلنده که انگار سه تا الوار
توش به کار رفته.
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 خوبه که نميگي زهوارش در رفته. آره ،آره ،اصلن همه ي چيزا زهوارشون در رفته .کفشهامم بهزور به پا بنندميشن .نيگا کن به جليقها  ،انگار عَباست .دو تا لنگهي من توش جا ميشه.
 مرد! درست حرن بزن .آبروريزي نکن! مث اينکه باور نميکني؟ خودت هم همينجوري .انگاري دختريه که پيرهنمادرشو پوشيده؟
زارا خانم آهي کشيد و گفت :اين رعيتاي بيوفا و نامرد از پيشمون رفتند .خوبه
که تک و تنها تو آبادي ،ديوونه نميشيم! "سيد زنبيل" ١٧آتش بزننه بنه جنون و
مالشون!
خاله پيروز ،زن اللو رحمان که براي خداحافظي به نزد او آمده بود ،گفت:
ن خدا مرگم بده ،خانو جان! چرا همواليتيهامونو نفرين ميکننين! اوننا منث
شما بچههاي ماهي دارن.
 خاله پيروز ،آخه اين مردونگيه با ما ميکنين؟ اينه وفا و وظيفهشناسي! آباديرو ول ميکنين و ما رو تک و تنها ميذارين؟
 خانم جون ،آخه چي بگم؟ همه چي خواست خُداست .خب ،چنه کننيم؟! بنهخدا ،ديگه خدمت بهتون ،برامون سخت شده  .تا تونستيم در خدمت بوديم .االننم
پرو بالمون ريخته .ناشکري نباشه ،آبادي رو نکبت گرفته .ما اميدواريم شايد خدا
جاي ديگهاي درِ رَحمَتو رومون وا کنه و از اين نکبت دربيايم.
خانم از کلمههاي "خدا"" ،نکبت"" ،درِ رحمت" حرفاي خاله پيروز ،فکري بنه
سرش زد و گفت :خاله پيروز ،اين حرفا رو به دل نگير! با تو نبود  .شماها رعيتاي
خوبي بودين .تا در توانتون بود ،با ما راه اومدين .خوش اومدين و خير پيش!
 خانم جون! قربون دهنتون! هي وقت بدِ کسي رو نخواين! شما بزر زادهايد.اين چيزا آخر و عاقبت خوبي نداره.
١٧

زنبيل دهي است نزديک بوکان و خانقاه سادات آن مشهور است .سادات زنبيل در اعتقادات مرد کردستان

جاي خاصي دارند.
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 خوش اومدي ،خاله پيروز ،خوش آمدي ...خير پيش!خاله پيروز رفت .زارا خانم سر مجيد ب داد زد :خناک تنو سنرت! بنيچنارهي
بيعرضه ي دست و پاچلفتي! تو هم مردي! از وقتي که سرنوشتم با تو يکي شده،
نکبت منم گرفته  .برات مهمونخونه شده مث شترخون و سيني هم بزر ؟ ينک
جو عقل تو مخت نمونده .پيش اين پيرزن رعيت اين حرفا رو ميزنه .اينا به خون
ما تشنهاند .هر جا بره ميگه .آخرشم زبونزدِ همه ميشيم و آبرومون ميره.
ن فکر مي کني قديماس که اين سر و اون سر سنيني رو ننون ذرت بپوشنونه و
ششهفت تا کاسه و بشقاب؟ آخه دو تا نون منث بنال پشنه ،کجناي سنيني رو
ميگيره؟ عقلت اين قد نميرسه که از گشنگي و غنموغصنهس کنه منث چنوب
خشک و الغر شدهايم ،پيرهن و جليقه به تنمون مث عبنا شنده و مهمنونخوننه
خالي و برهوت و بيرونق؟ بله که شترخونهس ،ميخواستي چي باشه؟
ن تازه داره برامون اداي خانهارو هم در مي آره و تو مهمونخونه غذا ميخوره.
خوبه کسي ديگه تو آبادي نمونده ،وگرنه منيشنديم ماينهي خننده و مسنخرهي
مرد .
مجيد ب که بينياش مث بيني بوقلمون روي لبو لوچهاش آويزان شده بود و
زل زده ،ک زمين را نگاه ميکرد ،آهسته گفت :چي بگم؟ منم منيدوننم زمنون
مهمونخونه و سراپرده سر اومده  .گفتم دور و ور عيده ،بذار مثِ سابق باشه ،شايد
رعيتا روز عيد برامون عيدي آوردن ،بعدن هم اين گليممليمها را جمع ميکنيم.
 کدو عيد؟ تازه تو هواي گرفتن عيدي هم هسّي؟ امروز بناز ينه خوننهوار ازآبادي رفت ،مونده چهار تا خونهوار ديگه ،اونا عيد نشده ،بار ميزننن .بنه هنواي
گرفتن عيدي ،مي خواي خودتو از سرما تل کني؟ پاشو ،پاشو برو "زنبيل" ،شايد
"سيد" همتي کنه و خدا دَرِ رحمتي وا کنه و از اين نکبت خالص بشيم.
مجيد ب سوار قاطر خاکستري شد .فرج جلو افتاد و آنها بنه طنرن "زنبينل"
روانه شدند .البته از بارو بُنه و سنوغاتي ،مثنل سنفرهاي قبلني ،خبنري نبنود .در
"زنبيل" کسي سراغشان را نگرفت .شب هم لحافي براي مجيد بن بنه خانقناه
آوردند ،او هم آن را دوال کرد و به درونش رفت و خوابيد .در خواب فکر منيکنرد
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هنوز دوران سابق و زمان بروبرويش است .از خواب بيدار شد و خوابآلود پرسنيد:
کسي اين جاست؟
فرج گفت :بله ،خان.
 يه چيزي بنداز رو ! سردمه. هي چي نداريم غير از جل و پالون قاطر. ببند دهنتو ،پدر س !اندکي گذشت ،سرما بيشتر شد و او بار ديگر داد زد :فرج ،يه چينزي بننداز رو ،
خيلي سرده.
فرج گفت :فقط جل و پالون قاطر هس .چيز ديگهاي نداريم.
مجيد ب گفت :خفهخون بگير ،خر نفهم!
خواب چشمانش را ربود و در خواب با حملهي زارا خانم رو بهرو شد کنه چناک
دهانش را باز کرده و هر چه بدو بيراه بود ،نثارش ميکرد .سراسيمه از خواب بيدار
شد .لرزان از سرما ،گفت :فرج ،خيلي سرده ،فکري به حالم کن!
فرج گفت :خان ،تو اين شب تاريک ،کي ميبينه؟ همچه چيزي نيس که .بنذار
جل قاطرو بنداز روت.
مجيد ب گفت :باشه ،بنداز ،اما اسمشو نيار!
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تاج و تخت کدخدا عمر
م :کامران امين آوه

يک روزي ،چند سال قبل از جن جهاني دو  ،همان اول صبح معامله و خريد
و فروش تو بازار مهاباد خوابيد .دکاندارا ،که همه چيز را بنا گنز خودشنون انندازه
ميگيرند و همه چيز را با پاره سن و ترازوي خودشون وزن ميکنند .تنا وقتني
گز و ترازويشان در کار باشه در فکر هم و غم هيچي نيستند .اگنر دنينا زينر و رو
بشه ،ولي آنها فقط فروش خودشون رو داشته باشند ،ديگه ککشون هم نميگزه.
آن روز نيم گز مثل مقاشي در فصل تابستان ،بيکار در گوشنهاي افتناده بنود ،در
ترازو هم مي شد براي مرغ کرچ تخم گذاشت .يهو پ پچي تو بازار افتاد .يکي از
ديگري ميپرسيد:
ن چه خبره ،امروز دهاتي تو شهر حکم کيميا رو پيدا کرده؟ خيلي طول نکشيد،
که معلو شد که سربازا دور شهر را گرفتن ،بيگاري کشيه ،ماديان ،اسب و شنتر،
هر موجود گوش دراز و هر چي به درد سواري و بارکشي منيخنوره ،بنه بيگناري
گرفته ميشه.
اين بار مرد بيشتر تشنه خبر بودند .چيه؟ چي شده؟ کسي نمي دونست! کسني
هم جرات نميکرد بيشتر پرس و جو کنه .همه چي زير سر لشکر دولته و امنري
مخفي ،پرس و جوي آن هم دردسر ساز.
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دو سه روزي گذشت ،کم کم بيگاري کشيدن هم تما شد و اوضاع بنه حالنت
عاد ي برگشت .اين خبر هم در شهر پخش شند :بخشني از لشنکر از مهابناد بنه
منطقه "گهورکان" رفته است .خبر رسيد کنه از گنهورکنان هنم رد شنده ،عناز
سردشت شده است .بعد هم ،ديگر خبري نشد .بعضيها منيگفتنند :شنايد اينهنا
رفتهاند لشکر سردشت را عوض کنند و جاي آن را بگيرند .عدهاي هم ميگفتنند:
شنايد اونجننا جنگنني اتفناق افتنناده؟ رفننت و آمنندي بنه سردشننت ديگننر نبننود و
نمي گذاشتند کسي چيزي بشنود .اين خودش تبديل به معمايي شده بود که کسي
نمي توانست راه حل آن را پيدا کند .تا زماني که گريه و شنيون در مننزل"حيندر
علي خان" راه افتاد .حيدر علي خان ،افسر فرمانده گروهان شصتتير آن لشکري
بود ،که عاز سردشت شده بود .معلو شد که سيد علي خان کشته شده است.
مرد با ديدن تعداد سربازهاي کشته شنده بنه خنود آمدنند .يکني منيگفنت:
دويست .بعضيها هم اين رقم را به پونصد ميرسوندند .عندهاي هنم منيگفتنند:
منقرض شدند و يکي از اونا زنده در نرفته .مرد که خواهان از بين رفنتن لشنکر
دولت بودند ،حرن دلشون رو با زياد کردن تعداد سربازهاي کشته شده ،به زبنون
مي آوردند  .از اين طريق حرص خودشون رو خالي ميکردنند .بنه هنر حنال اينن
حرنها اونطورا هم بياساس نبود .چرا که اينن بخنش از لشنکر دولنت کنه در
سردشت بود کاري پيش نبرد.
دولت که نميخواست مثل گذشته در هر طنرن کردسنتان اينران جنبشني راه
ب يفتد و قبال از طريق علي آغاي حاجي آغاي ايلخاني و قرني آغاي مامش و چند
رئيس عشيره خود فروختهي ديگر سالحها را جمع کرده بود ،اين بنار هنم سنعي
مي کرد جنبش کردها را به دسنت کردهنا سنرکوب کنند .دولنت کنه خنودش را
قدرقدرت مي دونست ،آنها رو هم [رئيس عشيرههاي خائن ] .خلع سنالح کنرده
بود و نميخواست دوباره آنها را مسلح کند .مي گفت" سياه سياهه" .اينها حتا اگر
خائن به ملتشون هم باشند ،باز کرد هستند و نميشه بهشون اعتماد کرد.
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دولت نمي خواست از شهرهاي ديگر لشکر بيناره .تنا منرد ندوننند کنه هننوز
افرادي هستند که ميتونند حتا در زمان رضاشاه قد علم کننند .از تهنران دسنتور
داده شد که سر و ته مساله را هم بيارند و غايلهرو ختم کنند .فرماندههاي لشنکر
"اورميه" و "مهاباد" هم عقالشون رو ريختند روي هم و شور و مشورت کردنند.
سر آخرتصميم گرفتند با کدخدا عمر سويسني ١٨مشورت بکنند " .حاال کني بايند
اين زنگوله را به گردن گربه بندازه" شروع کردن به پرس و جو از بازرگنانهنا و
خانهاي بزر وابسته به دولت .همه با هم "کا١٩حسين" رو انتخاب کردنند .کنا
حسين ،هم سيد بود و هم با شيوه گفتار و معاشرت عشناير آشننا بنود .در هنگنا
جن جهاني اول ميرزاي باپير آغاي منگور بود .بعندها بنه نوبنت مينرزاي علني
آغاي حاجي ايلخاني و قرني آغاي مامش شد .روساي عشاير او را ميشنناختند و
او را يک آد عاقل به حساب مي آوردند .سنرد و گنر روزگنارو چشنيده بنود .در
جن جهاني اول که لشکر عثماني در ساوجبالغ ٢0مستقر شده بنود از بناپير آغنا
درخواست کردند با لشکرش بنفع آنها در "جن " شرکت کند .باپير آغا از طرينق
کاحسين پاس دندانشکني حوالهي افسر عثماني کرد .افسر عثماني که دسنتش
به باپيرآغا نميرسد حکم اعدا کا حسين را صادر کنرد .کنا حسنين بنا خنواهش
قاضي علي پدر قاضي محمد شهيد آزاد شد .با آمدن لشنکر روس قيصنري و در
هم شکستن لشکر عثماني ،روزي کا حسين براي کاري که باپيراغا بهش سنپرده
بود داشت به ساوجبالغ ميرفت که در راه با يک دسته سالدات ٢١روسني مواجنه
شد ،سالداتها که در پي يک باباي ديگر بودند مرتکب اشتباه شدند و کا حسنين
را دستگير کرده و همراه اسيرهاي ديگر به قفقاز فرستادند تا سرانجا بنا انقنالب

 ١٨اهل منطقه سويسن
 ١٩کا در اينجا مخف کلمه کاک به معناي برادر بزرگتر است.
" ٢0مهاباد"
 ٢١واژهاي روسي به معناي سرباز

45

کبير اکتبر آزاد شد و برگشت.کا حسين که سرد و گر روزگار را چشيده بود براي
انجا اين کار انتخاب شده ،او را با يک افسنر بنه ننزد کدخندا عمنر در روسنتاي
"قهله رهشه" فرستادند.
کا حسين گفت :فرمانده سردشت قبال يکي را محض اطالع ننزد کدخندا عمنر
فرستاده بود تا او را از آمدن دو نفر از سو ي دولت براي گفتگو مطلع سازد .کدخدا
عمر هم پذيرفته بود .ما هم بر اساس همنين قنول راهني شنديم ،همنين کنه از
سردشت خارج شديم و به جنگل رسيديم دو منرد ژننده پنوش سويسنني از زينر
بوتهاي بيرون پريدن ،تفن هايشان بند چرمي نداشت ،بلکه به جاي آن بند نخي
به آن بسته بودند .پرسيدند چکاره هستيد و کجا ميريد؟
گفتيم :از طرن دولت نزد کدخدا عمر ميريم.
گفتند :منتظر بمونيد تا پرس و جو کنيم.
يکي از آنها رفت و بعد از نيم ساعت برگشت.
گفت :بذار بروند.
ما هم رفتيم و به دامنه کوهي رسيديم .بناز هنم دو نفنر از اهنالي سويسنني از
پشت درختي بيرون پريدند.
ن چکاره هستيد؟ کجا ميريد؟
ن از طرن دولت پيش کدخدا عمر ميريم.
ن منتظر بمونيد ،بايد پرس و جو کننيم .يکني از آنهنا رفنت و پنس از سناعتي
برگشت و گفت:
ن بذار برند.
از دره قه له ره ش بطرن پايين سرازير شديم .در جايي باز هم دو نفر سويسنني
جلومون ظاهر شدند.
ن چکاره هستيد؟ کجا ميريد؟
ن از طرن دولت پيش کدخدا عمر ميريم.
ن منتظر بمونيد .بايد پرس و جو کنيم.
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يکي از آنها رفت و پس از يک ساعت و نيم برگشت و گفت :بذار برند.
ما باز راه افتاديم تا به نزديک روستاي قه لهرهشه رسنيديم .دو سويسنني آنجنا
ايستاده بودند:
ن چکاره هستيد؟ کجا ميريد؟
ن از طرن دولت پيش کدخدا عمر ميريم.
ن منتظر بمونيد ،بايد پرس و جو کنيم.
يکي از آنها رفت و پس از دو ساعت و نيم برگشت و گفت :بذار برند.
رفتيم و به حياطي رسيديم که در و ديوارش از چوب و ترکه ساخته شده بود و
پرچين بزرگي داشت .آن ور پرچين يک سويسني تفن به دست ايستاده بود.
ن چکاره هستيد؟ دنبال چي هستيد؟
ن از طرن دولت پيش کدخدا عمر آمدهايم.
صدا زد :پيروت! اينها ميخوان پيش کدخدا عمر بيايند.
پس از ربع ساعتي پيروت از ايوان اتاقش صدا زد و گفت :بذار بيان.
رفتيم و به ايوان رسيديم .پيروت گفت :وايستيد.
پيروت رفت تو .پس از مدتي بيرون آمد و گفت :بريد تو.
رفتيم تو .چي ببينيم خوبه؟ چيزعجيبي اسنت! اتناقي گلنين ،کنه در و دينوار و
سقفش از دود سياه شده بود ،فقط يک پنجره کوچک در باالي ايوان داشت ،کنه
شيشهي اون هم با دود سياه شده بود .چيزي ک اتاق پهن نشده بنود .در وسنط
اتاق يک کرسي زمستاني ،که آنرا روي تنور ميگذارنند و لحنافي روش کشنيده،
دورش مينشينند ،وجود داشت .کدخدا عمر روي کرسي نشسته بود ،يک پاش رو
روي پاي ديگه انداخته بود ،باالي سرش سبدي با بندي به چوب سنق آوينزان
شده بود .کدخدا عمر سرش را به زير سبد تکيه داده ،نه نگاهي به منا کنرد و ننه
جوابي به ما داد .پيروت قلياني چاق کرد و داد دست کدخدا عمر .کدخدا هم ،کنه
گه گاهي پکي به قليان ميزد ،چشماشو به پنجنره دوختنه بنود .منا هنم ايسنتاده
بوديم .افسر رنگش پريده بود .از سر و روش ميباريد که با خودش فکر کرده ،اگر
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هزار تا جون هم داشته باشه ،يکيشم از دست اين ديو بيشناخ و د سنالم بنه در
نميره  .با چشم بهش اشاره کرد  :نترسي .يک کم بعد ،کدخدا به پينروت گفنت:
يه چاي بيار.
پيروت يک چاي آورد .کدخدا عمر هم گهگاه پکي به قليان ميزد و يک قولپ
چايي مي رفت باال .قليان کشيدن و چايخوردنش که تما شد ،رو کرد بنه منا و
گفت :شما کي هستيد و چي ميخوايد؟
گفتم که کدخدا عمنر ،اينن بنه دور از رسنم و رسنو کردهاسنت ،کردهنا تنو
خونههاشون قدر و حرمت مهمونارو نگه ميدارن .ما مهمون تو هستيم.
 بله ،هر وقت که کاري از دستتون بر نميآد از اين حرفا ميزنيد .حناال بگيندحرن حسابتون چيه؟
 قبال يکي رو پيشتون فرستاده بودند و شما هم پذيرفته بوديد کنه منا پنيششما بيايم .حاال هم از طرن دولت آمدهايم تا با شما صحبت کنيم.
چطوري اومديد؟
از سردشت راه افتاديم و حاال پيش شما رسيدهايم.
نه ،نه ،دقيق برا تعري کنيد با کيها رو در رو شديد؟ ازتون چي پرسيدند؟
به دقت همه جزي يات را براش تعري کرد  ،چند بار منا را نگنه داشنتن ،چقند
گشنگي و تشنگي کشيديم.
گفت :اينجا ،تو اين اتاق چطور؟
گفتم :جواب سال ما را ندادي ،خسنته نباشني بهمنون نگفتيند .از وقتني کنه
اومديم ،ما را سر پا نگه داشتي.
 در رابطه با چي مي خوايد با من صحبت کنيد .اينن جنواب شماسنت .کنردارآد هاي دولت شما در سردشت با ما اينطوري است .به شاهتون بگيد اگر رفتنار
آد هايش را درست کنه و آنها مثل آد رفتار کنند به نفع خودش خواهد بود .ولي
اگر بخواهند به همين منوال ادامه بدهند ،او تاج و تخت دارد ،اين هم" ،اشنارهاي
به سبد کرد" تاج و اين هم" اشارهاي به کرسي کرد" تخت من است .دسنت در
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دست هم و قوت از خدا .کدخدا ديگر مجال حرن زدن به منا ننداد و بنه پينروت
گفت :اين ها رو ببر.
پيروت ما رو به يک اتاق بزر و روشن و تميز برد که توش قالي پهنن کنرده
بودند و متکا گذاشته بودند ،سماور قل قل ميجوشنيد .نشسنتيم و برامنون چناي
ريختند .بعد از مدتي کدخدا عمر آمد پايينتر نشست ،با روخوشي پيشوازي گرمي
از ما کرد .سفره رنگيني پهن کردند و غذا خورديم.
گفتم :خوب کدخدا عمر بيا حاال حرن بزنيم.
ن حرن چي رو بزنيم؟ "دو صد گفته چون نيم کردار نيست" من جواب شما رو
داد  .تو مرد عاقلي هستي ،فکر نميکنم که منظور منو نفهميده باشي.
خدا حافظي کرديم .کدخدا عمر با عزت و احترا زياد ما را بدرقه کرد.
برگشتم ،اين موضوع را به سرلشکر تفهيم کرد که تقصير ژاندار ها است .آنها
با رفتارشان چنان تخم هراسي در دل سويسنيها پراکندهاند کنه برايشنان راهني
جز قيا عليه دولت باقي نگذاشتند .بعد از آن ،دولت رفتن ژاندار ها به سويسن را
ممنوع کرد .براي رسيدگي به امور آنجا ادارهاي بنا "دايره انتظامات عشناير" بنه
راه انداختند .رئيس اين دايره شخصي بود بنا "سرهن پزشنکيان" .سنربازهاي
پزشکيان هم پس از يکي دو سال کمکم به مرد آزاري هاي ژاندار ها روآوردند،
تا اين که رژيم رضا شناه سنقوط کنرد .روزي از روزهناي تابسنتان سنال ١٩4١
پزشکيان و سربازهايش مثل مرغ پرکنده ،با زيرشلواري و زير پينرهن بنه مهابناد
برگشتند و از آنجا هم ،راهي پايتخت شاهنشاهي شدند.
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اجاق ارباب کور نيست!
م :طاهر حکمت

رشيد آغا ٢٢در اوان جواني بود .چند سالي بود که اربناب شنده بنود .او بنه گناو
فرمانروايان مي ماند :خوب ميخورد و در اصطبلي خشک و تمينز منيخوابيند .از
زماني که سري توي سرها بلند کرده بود ،شبها را به قمار و روزها را بنه شنکار
ميگذراند .تنها هنرش اين بود که زبان س هاي شکاري را ميدانست.
رشيد آغا :هو ...هو ...هو ...گردنبند بافت ابريشم و قالدهي نقنره بنه گردننت
ميانداز  ،دستا و انگشتات رو حنا ميبند و پوشش برازنده تنت ميکنم.
طاووس ،همچون ژاندارمي که به تازگي چند کنرد را گرفتنه و تشنويق شنده و
افسر فرمانده او را فرا خوانده باشد ،يا مانند زن کشاورزي که مينان خنار و خنس
دنبال گاو گم شدهاش تکاپو کند ،خوشخرا و چست به طرن رشيد آغا ميپريد،
صداي پايش اصالً شنيده نمي شد ،با قالدهي نقرهگون و پوشاک منزين دور آغنا
مي چرخيد ،د تکان ميداد ،بدنش را ميکشيد و پارس ميکرد ،در همين حال به
دليل روابط تاريخي و ديرينهشان بدون مترجم زبان هم را ميفهميدند.

٢٢ن در کردستان اصطالح خان و بيک براي اربابان بکار ميرود ولي عموماً به همه “آغا” ميگويند.
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غروب روزي در اوايل زمستان در ايوان سراي ارباب در نوبار ،٢٣رشنيد آغنا و
طاووس در کنار نوکران با زبان حنال در گفتگنو بودنند .ننوکران رشنيد آغنا کنه
بيشترشان همراه زمينهاي نوبار ،سراي ارباب ،اسنب و سن شنکاري مرحنو
ارباب به او به ارث رسيده بودند ،از انگشتان و باريکي دستو پنا و خنوشخرامني
طاووس در شگفت بودند و آرزو داشتند که او ،آنها و ارباب را بيگوشت نگنذارد.
آنها يکي پس از ديگري داشتن طاووس را به رشيد آغا تبريک ميگفتند .سنپس،
کدخدا عبداهلل به سخن در آمد و گفت:
ن به ارواح خاک ارباب مرحو قسم که اين س شکاري دزديه ،چون جنور در
نميآد آد اين چون عقاب رو با دو تا گوني گند تاخت بزنه.
رشيد آغا گفت:
ن کمحرن بزن ،پدرسوخته! تو هم چشم بسته غيب ميگي .معلومه اگه محمند
ويس از گشنگي شکمش قاروقور نمي کرد ،براي دو تا گوني گند از اينن جنا تنا
تيلکو 24نمي رفت و تو شب تار سينه شو سپر گلوله نميکرد تا طناووس رو بنرا
بدزده .دو سال بود آوازهي طاووس رو شنيده بود  .تو آسمونا دنبالش منيگشنتم،
روي زمين گيرش آورد  .اگه به محمد ويس حسوديت ميشه ،دير که نشده ،تنو
شکار مي اندازمش به جونت ،اگه تونستي خرگوش زندهاي بگيري و بهنش بندي،
دو تا گوني گند هم ميد به تو.
ن خب آغا ،مگه نميخواي خرگوش جنور کننم؟ منن ينه شنکاري بنرات پيندا
مي کنم .اگه بخواي زنده زنده از لونه مي آرمش بيرون .اگه خواستي طاووسو بنداز
به جونش.
ن خب برو خرگوش براي تله گير بيار!
ن آغ ا فعلن بذار کمي برن بياد .ببين دو تا گوني گند رو حاللم ميکنم يا نه؟
٢٣ن روستايي در بوکان.
٢4ن روستايي نزديک سقز.
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در اين ميان ،طاووس به ارباب نشان ميداد که دلش شکار منيخواهند و سنه
چهار بار با جست وخيز و پرش به اطران ،آن را پيش ارباب بنه نمنايش گذاشنت.
آرا و بيصدا نوک انگشتانش روي زمين ميلغزيد.
رشيد آغا رو به طاووس گفت:
ن الهي من فداي پريدنهات بشم!
و رو به کدخدا:
٢٥
ن به مر معروف آغا اگه تا فردا صنبح خرگوشني پيندا نکنني ،سن رو
مي انداز به جونت .اگه هم پيدا کردي ،جز دو تا گوني گند  ،رخنت تننم رو هنم
ميد بهت .برو ببينم چي کار ميکني!
ن قسم ات رو با دل و جانم ميخر  ،ولي هنوز برفي نيومده .چه جوري ميشنه
خرگوشو زنده گرفت؟! يه کم وايستا ،همين که برن زمينو يه خنرده سنفيد کنرد،
ببين چي کار ميکنم!
ن اين حرفا فايده نداره ،حرن از لواز شکار شد ،بايد آماده کني ،اگر نه خنودت
ميشوي خرگوش تله و س رو ميانداز به جونت.
بايزيد ،يکي از نوکران که دستبهسينه نزدينک دينوار اينوان و در کننار اربناب
ايستاده بود ،زير لبي گفت:
ن عبداهلل خودشو صاحبنظر مي دونه .خب برو تنو اينن کوهپاينههناي خشنک
خرگوش تله پيدا کن!
جعفر ،يکي ديگر از نوکران ،گفت:
ن اين قد خنگه که گمون مي کنه خرگوش هم مث رعيته کنه بنا زور از خوننه
بياره بيرون و به بيگاري بکشه .ما هم مي تونيم رعيتو با اردنگني بنه هنر کناري
واداريم .برو خرگوش پيدا کن! باالخره زبونت انداختت تو هچل.

٢٥ن پدرش.
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عمو سليم که بيشتر دندان هايش ريخته بود و زماني از بزر نوکران معنرون
آغا ن پدر رشيد آغا ن بود ،با لحني ناروشن و زير لبي به سخن درآمد:
ن چشا کور ،ارباب بايد اين جور باشه؟ اگه االن مرحو ارباب زنده بودن و اين
بحث باهاشون مي شد ،پوست سرشو با کاه پر مي کردن .رشيد آغنا کنه در برابنر
نوکرهايش قد مي زد ،تا اين را شنيد در پوست پدرش خزيد و گفت:
ن عمو سليم! تا فردا ظهر صبر کن و حرن اربابت رو امتحنان کنن! ببنين چنه
جوري مث خرگوش شکارش ميکنم.
پدر کدخدا عبداهلل ،اگر چه ننوکر نبنود و چنون عمنو سنليم ،چشنمهنايش بنا
پس ماندهي خوراک ارباب مرحو باز نشده بود ،ولي گويي از زير پتک جنادوگري
پريده باشد ،در نيرن هاي ارباب  -نوکري استاد بود و ميدانست عقنل اربناب تنا
کجا مي رسد .پيشبيني همه چيز را کرده بود .تنها ميخواست اربناب را هنر چنه
بيشتر کوک کند تا دو گوني گند را با اطميننان بنه دسنت بيناورد .رو بنه مينرزا
اسماعيل ،که ميرزاي ارباب بود و آنطرن تر ايستاده بود و کتابي کهنه و فرسوده
در دست داشت ،گفت:
ن عمو ميرزا به اين کتابت نگاه کن ،بعد مقداري از گندمو ميد به تو.
ن برو بابا ،خدا پدرتو بيامرزه ،هنوز در قنديل هم برن نيومنده .بنا هني کلکني
نميشه خرگوش تله رو زنده گرفت .به کدو کتاب نگاه کنم؟
کدخدا عبداهلل:
ن به جان ارباب قسم ،گندمتو از دست دادي.
رشيد آقا:
ن ها...ها ...حسرتِ فرداي هنوز نيومده و خرگوشِ نگرفتنه و گنند ِ بنه چنن
نيومده رو به دل ميرزا مياندازه.
نوکرها:
ن بله ارباب ،چه زيبا ميفرمايي ها...ها
کدخدا عبداهلل خواست براي شادي بيشتر ارباب ،باز سربهسر ميرزا بگذارد:
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ن خب ،به اين کتاب چرکت نگاه نکن! به جان ارباب ،رن ِ گندمم نميبيني.
ميرزا:
ن پدر  ،برادر ! زمين و زمانو ول کن! تو اگه آرزوي ماهي دريا رو داري ،به من
کاري نداشته باش.
رشيد آقا:
ن من عبداهلل رو ميشناسم ،به خاطر يه مشت گند پدرشم ميفروشه.
ميرزا که از عبداهلل کينهي ديرينه داشت ،گفت:
ن شکر که پدرش زنده نيست  ،وگرنه بدون گند هم به رقص ميافتاد.
کدخدا عبداهلل فهميد که منظور ميرزا اين است که چون پدر او رعيت بوده ،اگر
اکنون زنده بود به روزِ ديگر رعايا ميافتاد ،به اين خاطر گفت:
ن من نمک به حرو نيستم .هر چي ارباب بخواد ،ميکنم.
ميرزا که فهميد کار ممکن است به جاهاي باريک بکشد گفت:
ن ارباب ميخواد براش خرگوش پيدا کني.
کدخدا عبداهلل:
ن باشه ،ولي به شرطي که تو گوشتشو نخوري.
عمو سليم:
ن بدبخت ،عبداهلل ،تو ديوونه اي؟ برفني نيومنده ،خرگوشني هننوز پيندا نشنده،
شکاري نشده ،سگي شکاري نکرده ،خرگوشي شکار نشده و غذايي پختنه نشنده،
ميرزا به کدا غذا لب نزنه؟
ميرزا:
ن چي بگم ،به خدا ،من که از اين حرفا سر در نميآر .
کدخدا عبداهلل:
ن درست مي گه ،تنها بلده براي رعيتا خواهش و التماس کنه .اون قند کاغنذ و
ورق خونده و شهر رفته و اومده که از حرن ما سر در نميآره.
ميرزا:
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ن تو برو و خرگوش براي شکار پيدا کن! از کاغذ و ورقههاي من بگذر! هر چي
جاي خودشو داره .اآلن زمان خرگوش و شکاره.
رشيد آغا قد زنان در سربااليي گفت:
ن عبداهلل! برو دست و پاي طاووس رو حنا بگير براي شکار فردا آماده کن!
ن چشم قربان.
رشيد آغا فردا پس از صبحانه گفت:
نن عبداهلل!
کدخدا عبداهلل که در پستوي ايوان ،پس ماندهي صبحانهي ارباب را منيخنورد،
لقمه را تند قورت داد و جواب داد:
ن بله ....بله .....ارباب!
ن حرفم رو فراموش نکردها  .خرگوش شکار رو فراهم کردهاي؟
ن بله ...ارباب!
ن اسبا رو بيارين که ميريم شکار.
٢6
طاووس جلو اسب ارباب مي رقصيد .شکار در دامنهي ترغه آغاز شند .زمناني
که به دره رسيدند ،عبداهلل ناگاه خرگوشي را درآورد:
ن غال ارباب خودمم هستم ...اينم خرگوش شکار!
رشيد آغا طاووس را رها کرد:
ن بگيرش طاووس ...ها ...از دستش ندي بالت به جونم...
طاوو س چند بار دورش چرخيد و با خيز خرگوش را به دهان گرفت .عبداهلل تند
دويد و خرگوش را از دهان س گرفت و از خورجين اسبش آويزان کرد.
زماني که همه از شکار بازگشتند ،عبداهلل ديد کنه ابنراهيم لنن کنه از سنرما
ميلرزيد .د در مسجد ايستاده و با ميرزا در گفتگوست .او با شتاب گفت:
ن ابراهيم ،هنوز نرفتهاي؟
٢6ن کوهي در اطران بوکان
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ن کجا؟ تو که چيزي بهم نگفتهاي.
ن بهت نگفتم؟ اآلن مي گم ،تند برو بوکان و يک پيت نفت بيار خونهي اربناب!
زود بيا که براي غروب اين جا باشه!
شب ،در سراي ارباب ،هنگا خوردن گوشت خرگوش ،سخن از شکار و تعري
و توصي طاووس بود .رشيد آقا گفت:
ن عمو سليم! ديدي چه جور عبداهلل رو به تهيهي خرگوش شکار واداشتم؟ اآلن
اربابي ميدونم؟
ن هر چي خاک گور ارباب مرحومه ،صد بار بيشترش عمر شما باشه! شنکر کنه
اجاق ارباب کور نيست!
ميرزا هم با لبخند گفت:
ن بله اجاق ارباب روشنه.
رشيد آغا گفت:
ن صبح دو تا گوني گند بده به عبداهلل .رختا رو هم براش ميفرستم.
شب که سراي ارباب خالي شد ،عبداهلل به خانهاش رفت .در راه بنه در خاننهي
ابراهيم لن رفت ،صدايش زد و بهش گفت:
ن ابراهيم! اگه به زبون بياي که خرگوش خنونگيات گنم شنده ،زينر بيگناري
بيچارهات ميکنم .ديروز که چيزي به ميرزا نگفتي؟
ن اگر گفته باشم ،چي ميشه؟! اونم که از خودتونه.
ن نه ،نه ،اون شهري و بد زبونه .اگه دهن پيش ارباب وا کرد ،بايد بگني دروغ
ميگه و همچه چيزي نبوده .اون وخ ،نوبت بيگاريتو ميبخشم.
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تو بفرما و ما ميو!
م :ناصر ايرانپور

تابستان  ١٩٥6بود .خانقاه مسجد خلوت و سوت و کور بود .خدا ميداند زمنين
براي چندمين بار به روز نزديک مي شد و گرماي بيشنتري از آفتناب منيگرفنت.
کشاورزان چون هر تابسنتان سنرگر کشنت و کنار بودنند وحتني اگنر وقنت هنم
مي کردند ،اکراه داشتند سري به خانه ي شي بزنند .چون غله ي سال هنوز چندان
بار نداده بود ،رويشان نمي شد دستخالي به ديدار شي بروند .سکوت و سکون بر
خانقاه و خانه ي شي پرده کشيده بود .در شبانه روز تنها پنج بار بان اذان صوفي
قادر اورامي اندکي اين بي صدايي را مي شکست .به جاي خطبه و موعظه صنوفي
و ذکر و دن درويش ،اين مگسها بودند که از گرسنگي شنوريده و درهنم تنينده
بودند و با وزوز خود خاموشي را ميشکستند.
شي پيش از ظهر و عصر تا نزديک اذان يا در حياط خانقاه قند منيزد ينا در
صندلي خود در ايوان که مخصوصا براي او گذاشته بودند ،مينشست و دانههناي
تسبيح خود را مي گرداند .پيدا بود که به سهم خود از محصول پارسال دهقاننان و
اينکه امسال چه قدر خواهد شد ،ميانديشيد.
مال جالل را ،اگر نماز کاال ميبود ،ميتوانسنتيم کنارگر دينني بنناميم .او را در
برابر پنج دينار در ماه به پيشنمازي گرفته بودند .او چون کارگري حلقه به گوش
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و وظيفه شناس پيوسته مواظب بود که زمان کارش را رعايت کند ،حال کسي بود
پشت وي نماز بخواند يا نه .اين برايش فرقي نمي کرد با بان اذان بي درن بنه
محراب مي خزيد و انجا وظيفه مي کرد .صوفي قادر کنه نمناز بخنش مهمني از
دست مايه و در واقع" ،سرمايه ي" زندگيش به شمار ميآمد ،پشت وي ميايستاد.
ميرزا علي هم که به محض بدي هوا ،در مسجد پناه ميجست ،سومين نمنازگزار
مي شد .اما شي که کسل و پکر بود ،الز نمي ديد در نماز جماعت خانقاه شرکت
ورزد ،شايد هم نمازش را در خانه ميخواند.
مال جالل و صوفي قادر که خود را براي همديگر ميگرفتنند ،از بنيصندايي و
زانو زدنشان روشن بود که اين کار را نه به ميل و رغبنت خنود ،کنه تنهنا از سنر
وظيفه مي کردند .ميرزا علي نيز به سياهي لشکري مي ماند کنه تنهنا نقنش ينک
نمازخوان ساده را بازي ميکرد.
اين خانقاه درندشت که اين روزها هي هديه و اجرت و سوغاتي بنراي شني و
خطبه و موعظه ي کال خدا در بر نداشت با سه نمازخوان بنه گرمابنهاي قنديمي
مي ماند با يک حمامچي و آبگردان و يک نفر که به خير و خوشي خنود را در آن
ميشست.
پيش از ظهر روزي صوفي قادر حياط و ايوان را چون هر روز جارو و آبپاشي و
صندلي شي را تميز کرده ،ايستاده و به چارچوب در خانهي شي تکينه داده بنود.
در اين هنگا شي بيرون آمد و گفت:
ن صوفي قادر ،چه خبر؟
صوفي قادر با لحني نيمهاورامي گفت:
ن سر شي سالمت! ناشکري نباشه ،خانقاه خلوته.
شي رفت ،روي صندلي خود نشست و چشم به در حياط دوخت .به ناگناه منال
جالل با قبا و عباي خود به داخل خزيد .طوري به نظر ميآمد که حاداهي خاصي
افتاده است .شي انتظار مرد را مي کشيد ،اما مردمي نه از گونه ي مال جالل کنه
نه تنها سودي براي آدميزاد نداشت ،که حتي ممکن بنود منزد ماهاننه اش را نينز
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مطالبه کند .شي به مال جالل خوش آمدي گفت و احوالش را پرسيد ،اما از لحن
و حالت سرو سيمايش چنين بر ميآمد که در دل خود مي گويد" :مرد حسابي ،تو
ناسالمتي اما جماعتي و درآمدتو بايد از واردات روزانه ي خانقاه در بياري .خانقناه
هم اين روزها خلوت و خاليه .ديگه از من چي مي خواي؟ آخه نبايد يه کنم عقنل
داشته باشي؟ "
در اين هنگا صوفي نامق که آستين کت فروهشتهاش را کنار زده بود و با بند
شلوار سفيد خاک خورده ي خود 'تاق يا جفت'' بازي مي کنرد ،آن چننان شنتابان و
سراسيمه واردخانقاه شد که يادش رفت دامن قباي بلندش را پايين بياندازد .شي
که چشمش به روي صوفي نامق افتناد ،انندکي از غبنار صنورتش کاسنته شند و
صدايش کرد:
ن صوفي نامق ،خوش اومدي .خيره!
صوفي نامق گفت:
ن قربان ،مگر همت بزرگان به داد رسد! چه خيري؟
شي حق داشت از آمدن صوفي خوشحال باشد .وي مريند دلسنوز و مخلصني
بود ،به خانقاه بسيار خدمت مي کرد و هي گاه دست خالي به زيارت شي نمي آمد.
شي باخود مي گفت" :دست کم ديناري آورده که باهناش دهنن منال جنالل رو
ببند  .اگر هيچي نياورده باشه ،باز عيبي نداره .تابستونه ،درختي روهم کنه ينه
سال بار نده ،نميبرّن.
صوفي نامق باال آمد ،سال کرد و دست شي را بوسيد .
شي گفت:
ن صوفي نامق ،خوش اومدي .شکر خدا ،که خوبي؟
صوفي نامق گفت:
ن قربان ،خدا سالمتيات بده! در سايهي خدا و همت و برکات شي !
ن زن و بچههات چه طورند؟
ن قربان ،دستاتو ميبوسند .در خدمتند.
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ن مزرعهات چه طوره؟ حاصل نداده؟
ن آي قربان ،چه حاصلي؟ کاش اصلن نبود! امسال پنبهها از هم پاشيدند ،با زن
و بچهها در آغوشش گرفتيم تا از بي به باد نره .چند ماه براش سخت به زحمنت
افتاديم .االن همه اش داره هي مي شه .مگه اين که خودتون همت بفرماييد .پنناه
آوردها به درگاه خانقاه .تا چارهاي برا نکنين ،نمير .
شي  ،با همان گويش صوفي نامق گفت :
ن صوفي نامق ،خدا کريمه .بگو چه اتفاقي افتاده؟
ن قربان ،وکيل زُراوب آمده ،دفتر آورده و سهمو برآورد کرده و اين سهم خيلي
سنگينه .تنها اگه کل پنبه رو به ش بد  ،از دستش خالص مي شم .االن به درگاه
خانقاه رو آوردها  ،تو رو به خدا کاري برا بکنيد!
ن چه جور همچو چيزي مي شه؟ آخه برآورد هم راه و روش و قاعدهي خودشنو
داره .
ن قربان ،کجا آدما گوش به راه و روش و قاعده ميدن؟
در اين هنگا صوفي قادر اذان ظهر را خواند .شي گفت :
ن باشه ،صوفي نامق ،باشه .االن دنبال زُراو ب مي فرستم .مال جالل ،تنو هنم
نرو خونه  ،اين جا پيشنمازي کن .بنا صنوفي ننامق تنو حجنره بنشنين و همينجنا
صبحونه بخور!
بعد از صبحانه ،شي بيرون آمد و گفت:
ن صوفي نامق ،صوفي رشيدو خدمت زُراو ب فرستاد  .االن برميگنرده .خندا
کريمه ،نگران نباش!
ن آي خدا منو فدايت کنه .
کمي گذشت و صوفي رشيد برگشت .شي گفت:
ن صوفي رشيد ،چه خبر؟ زُراو ب چي گفت؟
ن قربنان ،رفنتم ،فرمايشنتونو بهشنون رسنوند  .ايشنون خيلني بهتنون سنال
ميرسونند .
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ن عليکم السال  ،خدا کاراشو روبهراه کنه .خب ،باالخره کار صوفي نامق به کجا
رسيد؟
ن خدمتتون عرض ميکنم (پيش رفت و چيزي در گوش شي گفت) .
نگو ،زُراو ب گفته بود" :به شي بگو ،اينقند بنه اينن رعيتنا رو ننده .بناالخره
خودش هم زمينداره .اينا روشون وا شه ،فردا به خودشم چيزي نميدن ".
لحن کال شي برگشت و گفت:
ن اينا مردان دنيوي هستند و تنها پي طمع خود .در بند قبنر و قيامنت نيسنتن.
خواهش ما رو هم قبول نمي کنن .صوفي نامق برو ،شايد خودت با وکنيلش کننار
بياي .
ن قربون ،چه کنار اومدني؟ اين مرد ،انگار خوکه.کل پنبه رو ميخواد!
ن خب ،چه کار کنم؟ زمونه بد شده .سياهي دنيا رو گرفتنه .خندا بنه ايمونمنون
رحم کنه.
ن از قرآنشون هم ترس ندارن .درست ميفرماييد .آخر زمونه .اين پنج ماه آزگار
است خود و بچهها رنج مي کشيم .حاال ارباب حاصل رنج چنندين ماهنه ي مننو
ميخواد .آي خدا ،اين همه ظلمو قبولش نکني.
ن چه ميشه کرد ،صوفي نامق؟ خواست خود خداس.
ن يا شي  ،چي ميگيد؟ حاال کل پنبه رو بد بهش ،چون اين جور برآوردکرده؟!
برآوردش خواست خدا هم شد؟!
ن چارهاي نيست ،صوفي نامق .زمونه بد شده .دعا کن ،خدا بدتر از اينشو نده.
ن يا شي  ،پس حاال که اينجوريه ،بگو "تو بفرما ،ما ميو.
مال جنالل ،خواسنت بنه صنوفي ننامق بفهموننه کنه در حضنور شني چننين
حرنهايي را نميزنند و گفت:
ن صوفي نامق ،اين چه معنايي داره؟
صوفي نامق از غم و خشم خود نفهميد منظور مال جالل چيست و گفت:
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ن استاد ،اون روزا که جوون بود  ،ييالق و قشالق مي کنرديم .تابسنتانهنا بنه
سرشيو سقز مي رفتيم .يه مرد سقزي بود به اسم اللو حواس .از آشنناهامون بنود.
باهاش معامله مي کرديم .يه روز اومد چادر ما تو ييالق و ازمنون پشنم و روغنن
خريد .فرداش پشم و روغنو براش برد سقز و مهمونش شد  .شب زننش سنيني
غذا رو آورد .آبگوشت درست کرده بود .نون رو تريند کنرديم تنوش .ينه گربنهي
خاکستري پيدا شد و شروع به "ميوميو" کرد .صناب خوننه تکنه گوشنتي بنراش
انداخت .گربه تکه گوشت رو در جا قاپيد .دوباره "ميو" کرد .صاحب خانه يه تکنه
گوشت ديگه براش انداخت .گربه اين را نيز قاپيد و باز "ميو" کنرد .خالصنه هنر
قدر براش انداخت ،گربه از "ميوميو" نيفتناد و نگذاشنت غنذامونو بخنوريم .اللنو
حواس سيني رو ورداشت گذاشت پيش گربه و گفت" :تو بفرما ،ما ميو! '
صوفي نامق دست شي را بوسنيد و رفنت .در راه بنه خنود منيگفنت" :هنزار
خواست خدا هم باشه ،پنبهمو به ارباب نميد ".
مال جالل که گمان مي کرد صوفي نامق چيزي براي شي آورده ،بُل گرفنت و
گفت :
ن قربون ،شکر و چاييمون تمو شده .ماهانهمونو مرحمت ميفرماييد؟
شي اين بار نيز خود را به کوچه علي چپ زد و گفت:
ن حق با زُراو بگه .اين مردمو نگاه کن ،انگار شيطون درسشون داده .حرفشنون
چه زمخت و ناخوشاينده! آخرزمون شده ،خدا به ايمونمون رحم کنه!

*

نام اصلي داستان "برآورد پنبه" به معنای"برآورد سهم پنبهه" اسهت و

مترجم آن را به "تو بفرما و ما ميو'  ،مثل کليدی در خود داستان ،تبديل کرده.
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فطريه
م :منصور صدقي

حاجي علي ،بسيار پولدار بود و کاسبياش به حدي رونق داشت که فرصت سنر
خاراندن نداشت .خوب بود که بزاز و بقال و خردهفروشنبود ،وگرنه بههي کناري
نميرسيد .حاال هم که تجارتش لنگهيي و عمده بود ،باز کارهايياش روي زمين
مي ماند .او ،ميرزا صالح ،يکي از بستگانش را با ماهي هفت ديننار و ننيم بنه کنار
گرفته بود تا هم دفترداري کند ،هم سري بهبانک بزند و طلبهايش را از بقنال و
بزاز جمعآوري کند.
اگر چه حاجي سرش بسيار شلوغ بود ،اما خدا وکيلي سرش ميرفنت ،نمنازش
قضا نميشد .روزهداري ماهرمضان هم کهجاي خود داشت .او مردي زيرک و دانا
بود و حساب دنيا و آخرت خود را بسيار خوب ميدانست .پنيش خنودش حسناب
مي کرد :رمضان هم عبادته و هم تجارت .هم رضايت خدا رو جلب ميکنم و هم
 ٣0وعده غذا صرفهجويي .خداي نکرده ،دور از جون حاجي ،مسئله اين نيست که
تنها ندارها و گرسنهها بايد صرفهجويي کنن .ما که تاجريم و اهل بازار ،بازار هنم
جاي دفتر و حسابه .سرمايه هر قدرهم که زياد باشه ،اگه خوب نيگا کنني فلنس
فلس روي هم جمع شده  .هر فلسي براي خودش جايي تو دفتر داره.
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براي خانهي حاجي با آن ريخت و پاش فراوان ٣0 ،نص روز حداقل  ١٥دينار
ميشد .پول کمي نبود ،دستمزد  ٢ماه ميرزا صالح بود ،يا حاجي با آن  ٥تا  6بنار
ميتوانست براي انجا معامله به بغداد سفر کند .خالصه ،ماه رمضان از هنر نظنر
برايش به صرفه بود.
حاجي روزههاي ماه رمضان را مرتب بجا آورده بود .نماز "تنراويح" هنم روش.
از آخوند شنيده بود که هر کس شنکرگزار باشند ،خداونند انروتاش را بنيشتنر
ميکند .به همين دليل ،هر شب ضمن نماز تراويح ،با صداي بلند و بنا تمنا نينرو
شکر خدا ميگفت ،خدا هم قبول ميکرد و روز به روز بر سرش ميباراند.
غروب روز بيست و هشتم ماه رمضان ،حاجي نماز جماعت مغرب را بجا آورد و
راه خانه را با خواندن دعاهاي کوتاه پشت سر گذاشت ،وقتي زبانش از آخرين دعا
باز ماند ،بسماهلل ن هي گفت و شروع کرد به باز کردن روزه .نوش جان و گواراي
وجود! همان طور که سنت است ،از شيريني شنروع کنرد و بناقلوايي را نجوينده
قورت داد ،يک ردي سه چهار تايي را باال انداخت ،شيرهي بناقلواهنا گلنويش را
گرفت و به نفسنفس افتاد .با يک ليوان دوغ آنها را پايين داد و ينک کنوال هنم
٢٧
پشت بندش باال رفت و راه براي ديگر خوردنيها باز کرد .بنه دينس "قبنولي"
هجو برد که به کمک خورشت باميه و گوشت ،بهتر پايين ميرفت ،بنه طنوري
که به راحتي از ميان چپر ريش و سبيل حاجي منيگذشنت و خنود را بنه دهنان
ميرساند و ناپديد ميشد.
گاه گاهي هم ليواني دوغ سر ميکشيد و يک کتلت هم (بنال نسنبت حناجي و
روزهي رمضانش) به جاي مزه پشتبندش ميکرد .حاجي مثل عل چيني ماهر،
عل هاي هنرز سنيني را چيند ،دسنتي بنه رينشاش کشنيد" ،الحمندهلل ،خندايا
شکرت"ي گفت و رو بهعيال کرد:
ن زود باش يه چايي برا بريز ،بزار بهنماز جماعت تراويح برسم.
 ٢٧نوعي غذاي کوردي که با برنج و لپه و پياز پخته ميشود.
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زن حاجي ،که بعد از نماز مغرب ،هنوز چادر نمازش را باز نکرده بنود ،اسنتکاني
چاي براي حاجي آورد:
 حاجي! فطريه را صدقه کردي؟ خدا خيرت بده ،زن! خوب شد ياد انداختي .خندايا بنه داد بنرس! شنيطانملعون داشت به هرحيلهيي رنجمون را به باد ميداد .کم مونده بنود کلني نمناز و
روزهمون مفت از بين بره .چي ميگي اگه فطريه را بديم بهميرزا؟
زن حاجي:
ن ميرزا صالح که از آدماي خودته .تازه ،دستمزد هم داره .چه طنوري مسنتحق
فطريه ميشه؟
حاجي:
ن ميرزاي خاک تو سر ،يه زن و سه تا بچه داره ،چرا مستحق نباشه؟ چند شب
پيش ،آخوند مسجد ميگفت خير و خيرات به کنسوکنار و نزديکنان انواب داره.
ميرزا صالح هم کسوکار خودمونه.
زن حاجي:
ن يکي دو دينار عيدي ميدي بهش ،تمو ميشه .هم خينر و خينرات کنردي و
هم بزرگي .فطريه را هم ميدي به يه مستحق.
حاجي:
ن تو با اين دست و دلبازيت اگه جاي من بودي ،نهمن حاجي علي ميشد و نه
تو حاجيه خانم .من هميشه هواي ميرزا صنالح را داشنتها  .خنوبيهنا در حقنش
کردها  .ميگم اينم بذاريم روش.
زن حاجي:
ن خوبه ،همين کارو بکن ،من مانع خيرات تو نميشم.
حاجي رو بهپسر بزرگش کرد:
ن هي عبدالرحمان ،بدو ميرزا صالح رو صدا بزن!
ميرزا صالح آمد ،با صدايي گرفته و غمناک سال کرد و د در اتاق نشست.
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حاجي ،که براي رسيدن به نماز جماعت عجله داشت ،از يک سو رو بنه مينرزا
صالح کرد و گفت ميخواهد فطريهي امسال را به او بدهد و از سوي ديگنر هنم،
حاجي خانم را صدا زد:
 هي فاطي! زود باش دو تايي پيمانه گند برا بيار.زن حاجي:
ن گند نداريم .فقط برنج داريم .برنج هم ميشه؟
حاجي:
ن چهفرق داره؟ اونم خوردنيه .عجلهکن دو قوطي برنج برا بيار!
ميرزا صالح:
ن اگه ناچار نبود  ،نميگرفتم .آد که ناچار باشه ،خينرات و صندقه هنم قبنول
ميکنه!
حاجي:
ن دور از شما ،ميرزا! تو با سوادي ،اين چيزهنا رو نگنو .ناچناري چينه؟ سنالم و
سرحال هستي و ماهيانههفت دينار و نيم هم دستمزد ميگيري .خدا رو شکر کن!
برنج را آوردند .حاجي ،ميرزا صالح را صدا زد روبهرويش بنشيند و گفت:
 بيا اين برنج را به جاي فطريهي امسال که بهم واجبه ،ميد بهتو.ميرزا صالح گفت:
ن باشه .قبول کرد و دو باره قرض ميد بهخودت.
برنج به خاطر فطريهي حاجي ،زنش ،سه پسر و دو دختنرش ،هفنت بنار مينان
حاجي و ميرزا دست به دست شد.
حاجي پا شد تا به نماز جماعت برود و سر پا گفت:
ن بهتره مبلغ فطريه رو بيشتر حساب کنيم .بهميرزا صالح ميرسه .هدر نميره.
مبلغ را ربع دينار ميذاريم ،ميشه دو دينار ربع کم.
حاجي رفت تا به نماز جماعت برسد .ميرزا صالح ميخواست برود .زن حاجي به
زور مانعاش شد ،يک چاي برايش آورد و حال بچههايش را پرسيد .مينرزا صنالح
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هاج و واج جواب ميداد .بيش تر در فکر خرج کردن مبلغ فطريه بود :چنهجنوري
خرجش کنه تا هم بهخريد عيد برسه و هم براي زن و بچههايش عيندي بخنره؟
چايياش را خورد .خداحافظي کرد و رفت.
صبح روز بعد ميرزا صالح همان طنور کنهدر مينان اهنالي بنازار مرسنو اسنت
"محل" ٢٨را باز کرد ،جارو زد و دفتر و دستک خود را آماده کرد و نشست .مدتي
گذشت و حاجي سر رسيد.
حاجي:
ن ميرزا! تا زوده و سرمون شلوغ نشده ،قلمت را وردار و بيا حسابهاي خودمنون
رو بکنيم.
ميرزا:
ن کدا حساب؟
 نميدوني کدو حساب؟ دو دينار ربع کمِ تو پيش منه. خب ،اين ديگهحساب کردن نداره؟ انگار تازه پات رسيده به بازار ،چه طنور حسناب کنردن ننداره؟ هنر چينزي،حساب کتاب داره .حساب ن حسابه ،کاکا ن برادر.
ميرزا:
ن باشه ،بفرما اين قلم و اينم کاغذ.
حاجي:
ن دو دينار ربع کم.
ميرزا:
ن بيا نوشتم.
حاجي:
ن خب ،طلب من از تو چيه؟
 ٢٨اصطالحي عربي است که در عراق بهدکان ميگويند.
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ميرزا :واالهه نميدونم .ياد نيست چيزي به تو بدهکار باشم.
حاجي:
ن تو يادت نيست ،من يادمه .زمستون کفشهات پاره شده بود .مغازه را کثين
ميکرد ،يه جفت کفش داد بهت .مهم نيست ،به خاطر تو ،منيگنيم ينه ديننار.
بنويس يه دينار.
ميرزا:
ن مگه خودت چند خريده بودي که کهنهشم برا من يه دينار حساب ميکني؟
حاجي:
ن برادر ! تو که اهل بازاري! بازار "چند خريندي" ننداره ،ننرخِ روز داره .کهننه
چيه؟ چهحرفا! يه زمستون هم نپوشيده بودمشون .هنوز نوي نو بود.
ميرزا:
ن باشه ،بيا نوشتم يه دينار.
حاجي:
ن اون روزي که حاجي فتحاهلل پنجويني ،يه صندوق چنايي خريند ،ينه چنارک
چايي نمونهرو ريختي .اونم سيصد فلس.
ميرزا:
ن اون چايي رو جمع کرد و دوباره ريختم تو صندوق.
حاجي:
ن جمع کردن کجا بود؟ يه مقداريشو جمع کردي ،بقيهرو هم کنه قناتي خناک
شده بود ،جارو کردي .چون تويي ،بنويس دويست فلس.
ميرزا:
ن خب باشه ،اين يه دينار و دويست فلس.
حاجي:
ن تخته هاي دو صندوق کفش را بردي خونه و باهاش ميز درست کنردي .ننيم
دينار برا هر کدو از اونا .بنويس يه دينار!
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ميرزا:
ن تو ميگي به نرخ روز ،خب االن تختهي صندوق کفش چند ميارزه؟
حاجي:
ن اون وخت زمستون بود ،بيشتر هم ميارزيند .باشنه بنه ننرخِ امنروز حسناب
ميکنيم .بنويس هشت صد فلس .شد مُک دو دينار.
ميرزا:
ن آره ،درسته.
حاجي:
ن يک دينار و هفتصد و پنجاه فلس پول فطريه پيش من داري ،اونو از دو دينار
کم کن .ربع دينار بدهکار ميشي .اونم بذار بهحساب عيدي امروزت .خب ،ديگنه
حساب بيحساب شديم.
ميرزا ريشخند ميزند:
ن خب چرا با اين ربع دينار ،فطريه سال آيندهرو باها حساب نميکني؟
حاجي:
ن حساب سال ديگه رو به وقت خودش ميکنيم .االن چه طوري بنذار بندون
عيدي و دست خالي از محل بيرون بري؟

71

72

کشکول جادويي
م :طاهر حکمت

ويس (پسر) و ناسکول (دختر) يکي يکدانهي پدر و مادرشان بوده و نازپرور بنار
آمده بودند .ياره و پيروت پدر اين بچهها رابطهي بسيار خوب و نزديکني بنا هنم
داشتند ،سالهاي سال همديگر را نيازرده بودند ،دو بنرادر در ينک خاننه ماننده و
برادرانه با هم زندگي ميکردند .رمه و حيوان داشتند که در زمينهاي فريدون بيک
آنها را مي چرانده و زندگيشان را ميگذراندند .اگر چه اروتمند نبودند اما چون آرا
و بي آزار بودند ،مرد روستا آنها را دوست داشتند .ويس و ناسکول کنه کودکنان
خانه بودند به همديگر عالقهي زيادي داشتند و از هم جدا نميشدند .بنا هنم بنه
مزرعه نزد پدرانشان ميرفتند و با هم به خانه و نزد مادر باز ميگشتند و با هم با
برهها بازي ميکردند.
سالها و ماهها پشت سر هم ميگذشتند ،ويس و ناسکول با هم رشد کنرده و
بزر ميشدند ،هر چه بزرگتر هم ميشدند عالقهشان به هم بيشتر و محکمتر و
دوستيشان گرمتر مي شد .روزي که ياره و پيروت با هم نشسته بودنند و از وضنع
زندگي خود سخن مي گفتند ،ياره پدر ويس به پيروت گفت :ما سنالهاسنت کنه
برادريمونو حف کردهايم و در صلح و صفا و خوشي در کنار هم زندگي کردهاينم،
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بيا کاري کنيم که بچه هامون هم مثل خودمان باشند و از هم جدا نشوند .خودت
ميداني که از بچگي با هم بزر شده و به هم خو گرفتهاند.
پيروت گفت :ياره! من هر گز خار مغيالن نخواهم شد و گناهي در مورد ويس
و ناسکول مرتکب نخواهم شد ،برادر! منهم ميدانم  ،لقمهاي که از دهان ميافتد،
اگر روي زانو بيفتد بهتر است .ما که برادر هستيم ،طبيعتا دختر من براي پسر تنو
بهتر است .قبل از اينکه تو اين را مطرح کني من آنرا در نظر داشتم.
شبي مالي روستا و چند تن از همسايگان را دعوت کردنند و ناسنکول را بنه
عقد ويس درآوردند .مالي ده از خوبيهاي ياره و پيروت سخن گفته و اين عقند
را تبريک گفت .ياره يواشکي دستش را به طرن مال دراز کرده و دو ديننار بنراي
عقد به او داد .مال مجددا تبريکاتش را تکرار کرده و ضمن دعاي خير مجلنس را
ترک نمود.
از اين به بعد ويس و ناسکول از دو کودک خانه و دوسنت عزينز بنه دو ننامزد
تبديل شده و لذا خجالت مي کشيدند مثل سابق با هم باشند .باگذشت زمان عشق
و دلدادگيشان گرمتر و صميمانهتر ميگشت .پاييز بعد از فروش پشنم و روغنن و
کشک و برهها ،والدين دنبال عروسي ناسکول و ويس بودند .غير ازمنرد روسنتا،
اقوا و نزديکان خود را هم دعوت کرده و سه روز مراسم عروسي را دهل و سنرنا
برگزار کردند .زنان و مردان ،دختران و پسران ده با رقصهاي' چوپي” و “رويننه”
و “سويسکهيي” و “شيخاني” (رقصهاي کردي) به پايکوبي پرداختند .ياره قبنل
از اينکه پيشکار ارباب به سراغشان بيايد ،پيشدستي کرده ده دينار را به مناسبت
عروسي براي فريدون بيک فرستاد .دو دينار را به عنوان شيريني به کدخدا داده و
برهاي را به زن بيک پيشکش کرد.
دو ،سه سالي از عروسي ويس و ناسکول گذشت .سالي يک بيمناري بنه گلنه
افتاده و همه را تل کرد .چند راس هم که جان سالم بدر بنرده بودنند بنه ناچنار
فروخته شدند ،با پول آنها نان خريدند و ديگر چون بيچارگنان بنه کنار منزدوري
براي تامين معاش پرداختند .ديگر توان پرداخت بيگاري را نداشتند و خود بايد به
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بيگاري بيک مي رفتند روزي مزدور بيک آمد و آنها را به بيگاري خوانند .پينروت
گفت :من مي رو  .ياره اجازه نداد و گفت تو از من مسن تري و بنرادر بنزر  .تنا
من زندها نميگذار تو با جوانان و نوجوانان به بيگناري بنروي .وينس هنم کنه
کارگر ديگران است من خود مي رو  .ياره نان و قند و چاي و قوري و استکانش
را در کولهاش گذاشت ،گيوهاش را پوشيد و داسش را در دسنت گرفتنه و بندنبال
پيشکار بيک راه افتاد .زماني که به ديگر افرادي که به بيگاري کشيده شده بودند
رسيد ،ديد همه جوان و نورسيده اند و کسي به سن و سال او در ميانشان نيسنت،
دلش به حال خود سوخت و در دل با خود گفت :اگر دچار بد شانسي نمي شديم و
به فالکت نميافتاديم ،مي شد بيگاري را نقدي پرداخت کرد ينا حنداقل وينس را
براي بيگاري فرستاد .بهر تقندير بنه طنرن دامننهي کنوه و محنل درو گياهنان
فريدون بيک به راه افتاد.
کمازار ٢٩در دامنها ي شيب دار و پر پي و خم و سننگالخ قنرار داشنت .پنايين
دامنه هم پرتگاه بسيار صعب العبوري بود که برداشت آن را غير ممکن منيکنرد.
در تقسيم جاي کار ،ياره را به جا ي پر از سن هاي چين بر چين فرسنتادند ،لنذا
غير از خستگي و کوفتگي شايعات نيز موجب آزار او ميشدند .جوانها همنديگر را
صدا مي زدند ،گويي شرط بندي کرده باشند از هم پيشي ميگرفتنند ،يناره پينر و
کم توان بود و نمي توانست با آنان رقابت کنند از طنرن ديگنر ترسنيد سنرکارگر
حرن بدي به او بزند ،ناچارا سعي ميکرد بيشتر تنالش کنند ،چشنمانش ضنعي
شده بودند و تار ميديد و به همين علت هم مسير را خنوب نمنيديند .بناگناه در
سراشيبي و سنگالخ پايش ليز خورده و به پنايين افتناد .هنگنامي بناالي سنرش
رفتند بيهوش بود .غروب او را با تابوت بردند .بيچاره مهرههاي کمنرش شکسنته
بودند.
( ٢٩گياهي) نوعي سبزي داراي برگهاي باريک که ساقههاي تازه رسته آن مصرن غذايي دارد - .فرهن
سخن ،دکتر حسن انوري ،١٣٨٢ ،جلد  ٢ص . ١٨٣٩
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فشرده

چننند روزي را بننا درد و عننذاب گذرانننده و فننوت کننرد .مننرد روسننتا و ديگننر
روستاهاي دور وبر براي تسليت گويي به خانه شان آمدند .در هنر صنورت عنزا و
عروسي هر روز به سراغ يکي مي رود .بايد غمخوار قو و خويش و همسايه بنود.
در جريان عزاداري خرج زيادي کردند ،پيروت عليرغم تالش و اصرار ويس بنراي
اينکه در اين سن کار نکند ،به کار ادامه داد تا اينکنه از غصنهي منر بنرادر،
کمبود خوراکيها و فقدان استراحت به بستر بيماري افتناد .بنرايش خينر و صندقه
دادند و دعا کردند ،اما اينها هني فايندهاي نداشنتند و سنرانجا دار فناني را وداع
گفت.
ويس تنهاي تنها ماند ،بايد نه تنها کار و بيگاري بيک را انجا ميداد ،ناسکول
و مادرش و مادرزنش را هم تامين ميکرد .بيچاره هر چه بدست ميآورد به جيب
شيطان مي رفت .تا ناني به دست ميآورد قند و چناي نداشنت ،تنا چينزي بنراي
خوردن فراهم مي کرد ميديند کنه لبناس و پوشنيدني ندارنند .گنيج شنده بنود و
نميدانست چکار بکند  ...اينها به کنار ،هنر از چنند گناهي او را بنه بيگناري فنرا
مي خواندند .ويس براي اينکه از بيگاري معان شود به فريدون بيک تعهد داد که
جمع آوري آدامس (سقز) را از دامنهي کوهي به عهده ميگيرد.
روزها به گردش در آن جنگل و خشکزارها مي پرداخت تا درختان بلوط را پيدا
کرده ،آنها را تيغ زده و کاسه مانندي زير آن نصب مي کرد تا آدامس به درونشان
بر يزد .جنگل بسيار پردرخت و در عين حال خطرناک بود چون خرس و پلنن و
درندگان ديگري در آن بودند .غير از وينس بيچناره و کنم درآمند کسني جنرات
نداشت به آن وارد شود .درختان بلوط بسيار تنومند بودند و آدامس زينادي توليند
مي کردند .ويس که ميديد کاسهها زود پر ميشوند ،خوشحال ميشد که کنارش
امر خوبي به همراه دارد.
روزي کارش را زودتر به اتما رساند ،ميخواست چشمه آبي در آن نزديکيهنا
بيابد و از حمل کوزهي آب رهايي يابد .از دامنه خيلي باالتر رفته و از روستا بسيار
دور شد .آنجا پر از درختان کهنسال و تنومند بود .در درهاي آاار آبريزش مشاهده
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نمود ،با عبور از سنگها و درختان خودش را به آنجا رساند ديد که آب کمي از باال
به آنجا ريزش مي کند و آن باال چشمهي کوچکي وجود دارد ،به طرن باال به راه
افتاد تا به درخت بلوط تنومند و کهنسالي رسيد که با شناخ و برگهنايش قسنمت
وسيعي را سايه انداخته بود .عمر طوالني درخت چند جا تنهاش را سوراخ و خنالي
کرده بود ،در کنار اين درخت سرچشمه ي کوچکي از آب وجود داشت کنه بسنيار
سرد و زالل بود .کمي استراحت کرده و بعد جلو آب را تميز کرد ،سر و صنورتش
را آب کشيده و کمي هم نوشيد .همانجا به سنگي تکيه داده تا اسنتراحتي بکنند،
سرش را که بلند کرد ديد در داخل ديوارهي خنالي درخنت لبناس و وسنايلي بنه
چشم ميخورند ،فکر کرد شايد آنها هم وسايل بيچارهاي چون او باشند ،فکر کرد
بهتر است منتظر شود تا صاحبش خود بيايد .خيلي خوب ميشد که در اين جنگل
ترسناک دوستي پيدا ميکرد .مدتي صبر کرد تا از البالي درختان منردي رينش
سپيد و نوراني پيدا شد .يواش يواش جلوتر آمد ،ويس بلند شد و سال داد ،او هم
با صميميت جوابش را داده و احوالپرسي کرد.
ويس پرسيد :عمو جان! اسمت چيست؟
پيرمرد گفت :انسان.
براي ويس اين اسم عجيبي بود و ديگر نپرسنيد کنه کيسنت ،چکناره اسنت و
اينجا چکار ميکند .بهر حال فکر کرد هر که باشد يا انسان خوبي است يا هر چه
نباشد دنيا ديده است و تجربه ي زينادي دارد ،بهتنر اسنت بندبختيهايم را بنرايش
بازگو کنم شايد تدبيري بينديشد .مشکالتش را مطرح کرد .پيرمرد دلسوزي کرده
و با لبخندي بر لب گفت:
 دنيا همينجوري نمي ماند ،اما دير و زود دارد .من دو کشکول دار  ،يکي برايمن و آن ديگري براي تو.
ويس خيلي تشکر کرده و با خود گفت :شايد اينهم سودي داشته باشد.
زماني که پيرمرد کشکول را از ميان وسايلش درآورده و بنه او منيسنپرد ،آننرا
برانداز کرده و ديد که بسيار زيباست ،زيبا نقاشي شده و کنده کاريهاي بي نظيري
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روي آن نقش بسته ،سرپوش مرغوبي داشت که مانع ميشد هي گنرد و غبناري
بداخل آن وارد شود .در اين انديشه بود که چه چيزي را در آن بريزد .باالخره فکر
کرد که قند و چاي را در آن بريزد بهتر است.
کشکول را گرفته و خيلي تشکر کرد ،از او خنداحافظي کنرده و بنه خاننه بناز
گشت .وقتي با دقت به کشکول نگريست ،ديد چيزي بر آن نوشته شده ولي چون
سواد نداشت نمي توانست آنرا بخواند .زماني گذشت ،گرسنه بنود .گفنت کناش در
اين کشکول خوردني بود ،ضمن اينکه با آن بازي ميکنرد درش را بناز کنرد تنا
ببيند چه چيزي در آنست؟ درش را که باز کرد ديد در آن نان و پنير است ،مدتي
متعجب ماند و گفت :نکند اين مثل کشکول جادويي باشد که هر چه انسنان آرزو
کند آنرا درونش ب يابد؟ نان و پنير را خورد و گفت کاش پر از آب سرد هم ميبود.
دوباره که در را باز کرد ديد که پر از آب سرد است ،سير آب را نوشيد بعند گفنت:
کاش سه ،چهار استکان چا ي هم در آن بود .درش را بناز کنرده ديند چناي هنم
داخلش هست.
ويس از خوشحالي بال درآورده و گفت ديگر استراحت ميکنم ،ديگر ناسنکول
و مادر و مادرزنم گرسنگي نميکشند ،ديگنر معنني گرانني و ارزانني بنرايم مهنم
نيست ،ديگر از نان جو و ارزن نجات پيدا ميکنيم به طنرن خاننه بنراه افتناد تنا
خانواده اش را سير کرده و انتظارشان به پايان برسد ،آنقدر عجله داشت که از خار
و خاشاک سر راه خبر نداشت ،فقط از روي آنها مي پريند .گاهنا آواز منيخوانند و
گاهي به کشکول نگاهي انداخته و بي اراده ميخنديد .گامهايش را سريعتر کرد تا
به روستا نزديک شد
قصر فريدون بيک باالي دهکده و بر يک بلندي واقع بنود ،پنجنرههنايش بنر
همهي روستا مي نگريست و همهي خانهها را نظارهگر بود .فريدون بيک هميشنه
در کنار پنجره مينشست و روستا را مي نگريست تا ببيند منرد چکنار منيکننند
ويس به کنار روستا رسيد که فريدون بيک او را ديد .از سرعت قدمها و رغبنتش،
فريدون چيزي راحس کرد ،او را زير نظر گرفت ،ديند شنادي در چشنمانش بنرق
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مي زند ،چيزي را محکم در آغوش ميفشارد .فريدون فکر کرد که بندون ترديند
خوشحالي به آن چيزي مربوط مي شود که محکم در آغوش ميفشارد .هنگنامي
که به ديوان بيک نزديک شد فريدون او را صدا زد :وينس بينا ايننجنا .وينس از
ترس نتوانست جوابش را ندهد و به ناچار به ديوانش رفت.
فريدون بيک گفت :اين چه چيزي است که زير بغل نگه داشتهاي؟
ويس گفت :چيزي نيست ،يک کشکول درويشي است.
فريدون بيک کشکول را از او گرفته و نگاه کرد ،نقش و نگار زيبنايي روي آن
بود ،آنطرفش را که نگر يسنت ديند بنا خنط زيبنايي روي آن حنک شنده بنود “
کشاورزي” فهميد که چ يز با ارزشي است .گفت :اين براي من مناسبتر اسنت ،تنو
يک کشاورز بي سر و پا هستي و بدرد تو نميخورد .هر چه وينس التمناس کنرد
فايدهاي نداشت ،با زور او را از خانه بيرون انداختند و از آن به بعد خنورد و خنواب
بر فر يدون حرا شد .تما مدت مشغول کشکول بود .آنقدرغله و خرمن  ،شلتوک
و توتون و پنبه و عدس و نخود و دانه هاي ديگر بدست آورده بنود کنه خاننهاش
مثل بازار پر از بازرگان و دستفروش شده بود .دارايي فراواني بهم زده ،قلعه اش از
بس پر از نوکر و نديمه ،طن ين صداي راديو و جريان برق ،صداي اتوموبيل و بوي
پخت و پز در آشپزخانه ،صداي بطري و پيک شده بود که گويي محل توليد برق
شهر بزرگي بود .ويس بيچاره از غنم کشنکول مسنئلهي جمنع آوري آدامنس را
فراموش کرده ،در به در در پي پيرمرد مي گشت .صبح و شب در کننار چشنمهي
آب بود ،از بد شانسي نشاني از پيرمرد نبود .مدتي را در انتظار گذراند امنا سنودي
نداشت .به حال خود فکري انديشيده و گفت :من چکار ميکننم؟ بعند از اينن کنه
عقلم نرسيد و کش کول را از دست داد  ،چنرا بايند از جمنع آوري آدامنس دسنت
بکشم ،خانوادها را چگونه سير کنم؟ سهم بيک از بيگاري و جمنع آوري آدامنس
را چگونه پرداخت نمايم؟ ويس در کنار چشنمه غنرق در اينن افکنار بنود ،کمني
حواسش را جمع کرده ،سر و صورتي آب کشيده و کمي آب نوشنيد .بنا افسنوس
نگاهي به جايگاه پيرمرد انداخت که خالي بود ،بلند شد و با نوميدي به کارش ادامه
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داد ،آدامس ها را جمع کرده و در سطلي ريخت و بعدا در شهر هم به فروش رساند .
پول ها را که شمرد ديد فقط به اندازه ي بيگاري فريدون بيک است ،بنا دلتنگني
گفت :اين زمستان خانوادها از گرسنگي تل خواهند شد .پول را در جيب گذاشته و
غمگين شهر را ترک کرد .در حاشيهي شهر خانهي بزرگي را ميساختند ،ويس به
تماشاي خانه و کارگرانش مشغول بود ،پيش خود انديشيد که اگر اينجنا منرا بنه
عنوان کارگر به کار بگمارند ،مدتي کار خواهم کرد و پولي براي خنرج خنانوادها
جمع ميشود .در اين فکرها بود که استادکار او را ديد و با ذکر ننا او را صندا زد:
ويس بيا اين جا! ويس با تعجب جلو آمد ،استادکار گفت :ويس تو مرا نميشناسي؟
ويس گفت :نه به خدا ،من تو را کجا ديدها که دوباره بشناسمت؟
استاد گفت :من همان مردي هستم که کشکول را به تو داد .
ويس به طرفش دويد ،دست در گردنش انداخت و گفت :تو آن موقع در جنگل
بودي و اکنون در شهر هستي و بنايي ميکني .اين هي وقت به خيالم هم نميآمد.
استادکار گفت :آخه ويس! بره هميشه زير سبد نمي ماند ،انسان ترقني ميکنند
اکنون حالت چطور است؟
ويس سرگذشت خود را تعري کرده و خيلي از دست فريدون بيک شاکي بنود.
استادکار که اکنون جوان به نظر ميرسيد و مثل جوان زبر و زرنگي به هر طنرن
مي جنبيد ،گفت :ويس! نگران نباش ،کشکول ديگر را برايت نگهداشتها  ،ايننجنا
صبر کن تا بيايم .پيرمرد مهربان بعد از مدتي باز گشت .کشکول را دست ويس داد.
ويس آنرا گرفته و از او خداحافظي نمود .با خوشحالي براه افتاد ،مدتي راه پيمود .در
راه مي خواست آنرا امتحان کند ،هر چه سعي کرد نتوانست درش را باز کند .زيناد
خود را خسته نکرد ،از خوشحالي ماجراي کشکول اول را هم فراموش کرده و بنا
عجله به طرن خانه براه افتاد ،به روستا رسيد .باز هم فريدون بينک او را دينده و
صدا زد .به محض اين که به سرايش رسيد اين کشکول را هم از او گرفت .هننوز
ويس آنجا ايستاده بود که فريدون بيک گويي جادويي در کار باشد در کشکول را
به آسان ي باز کرد .با باز شدن در کشکول دو مشت محکم از داخل کشکول بيرون
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آمده و محکم طرن چپ و راست سر فريدون را کوبيدند .اين ضربه ها آنقدر ادامه
پيدا کرد که به نظر مي رسيد مغز فريدون بيک از بيني اش خارج شنود .فريندون
بيک نتوانست خودش را نگهدارد و از ناچاري به ويس پناه آورد:
 ويس به داد برس! تو فرزند و برادر مني من با تو بدي کرد تو نکن! اتفاقيک بار ميافتد و به تو پناه آوردها .
ويس نفسي تازه کرد و به کشکول اعتماد داشت .گفت :کشکول ديگر را برايم
بياورند ،آنگاه تو نجات خواهي يافت.
فريدون بان بر آورد ،چه کسي آنجاست؟ بدويد و کشکول ديگر را بياوريد ،اما
عجله کنيد که جانم به لبم رسيد ،سر دارد ميترکد .ويس جان! من مال دنينا را
نميخواهم ،جانم هم مال توست .خدمتکاري کشکول را آورده و بدست ويس داد.
وقتي ويس کشکول را گرفت مشتها هم پايان يافتند و ديگر به سر و صنورت
فريدون نکوبيدند .فريدون بيک که زبانش بيرون پريده و چشنمانش از حدقنه در
آمده بودند ،در جمجمهاش سر و صدايي بر پا بود .به کشکول نگاهي اننداخت تنا
بفهمد چه جادويي در کار است که چنين فاجعهاي آفريده .وقتي با دقت به آن نگاه
کرد ،ديد که روي آن حک شده بود„ :زمين براي کشاورز و منر بنر فئنودال”.
ديگراز درد مثل مارگزيده کشکول را به طرن ويس پرت کرده و از آنجا دور شد.
رفتني که باز گشت نداشت .از آن به بعد زورگويي ارباب و بيگاري از دهقانان پايان
يافت و رنج کار هر کس براي خودش بود ،اگر کسي ميخواست ظلميکند ،مشتها
بر سر و صورتش مي نواختند .ويس هم از نان جنوين و بلنوط نجنات پيندا کنرد.
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"شهيد ظلمه ،غُسل و کَفَن نميخواد!"
م :ناصر امين نژاد

در يکي از سالهاي دور ،ديو قحطي و گراني سايهي خانمانسوز و شو خود را
بر منطقهي "ژاوهرود" گسترانيد .آتش خشکسالي به جان کشتزارها افتاد و رگبنار
پريشاني و بينوايي ،درماندگي و دربدري فروباريد .نداري و بيبرگي ،زندگي تلن ،
پرمحنت و بي توشه  ،دامنگير دهقان شد و از زراعت بهاره و کشت پاييزي چينزي
جز دستان خالي ،ورشکستگي و رنج بي حاصل به چنن نيناورد .تنازه اينن هنم
به کنار ،آنقندرش بنه کنار گروهني و بيگناري کشنانده بودنند کنه بنه اصنطالح
نکتهگويان "از چهارپاره ي تن ،تنها گوشش سالم مانده بود" .شکم گرسنه  ،پشت
خميده و زخمي از کولبار طاقت فرساي زندگي ،شانه و دسنتان درهنمشکسنته در
اين کشاکش بيچارگي ،جملگي ناي حرکت را از او گرفته بودنند .و اينن گوننه در
اين سياه سال بي چيزي ،به سختي در تنگناي تهيدستي و گرسننگي دسنت وپنا
ميزد و ره بجايي نميبرد.
دهقان هرچه تأمل کرد و در احوال خود دقيق شد ،نتوانست راه و چاهي بنراي
رهايي از سرنوشت سياه خود بيابد .از يک طرن به بيگاري رفتن ،فرصت به خنود
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انديشيدن برايش باقي نميگذاشت ،از طرن ديگر نينز درد کشننده ي نادانسنتن و
عد آگاهي ،روشنايي روز را بر وي تيره و تار کرده بودند.
باران نميباريد ،خشکسالي بود و گراني غالت و قوت مرد  ،بيکاري هنم بينداد
مي کرد .به چن آوردن کار بنراي کنارگران و رنجبنران بسنيار سنخت و دور از
دسترس شده بود و به قولي "بر پشت شير لنگر انداخته بنود" .آنچنه کنه بسنيار
شده بود و ارزان ،تنها جنازه و جسد بينوايان بود که اين جا و آنجا و هرجنا يافنت
مي شد ،مر و مير و پرواز جان دهقان از تنهاي سرد و کالبدهاي بيرمق بنود،
آشوب و پريشاني در درون جسم بود ،جانهاي آشفته و بينوا ديگر کالبُند خسنته و
ناتوان را بر نمي تافتند و الجر در گريز بودند بسوي آسمانها.
عباس قبل از آنکه جانش از قفس تنش به قهنر درآيند و راه پنرواز در پنيش
بگيرد ،دست از خانواده و همه چيز خود شست ،افتان و خيزان راهي شد ،تا شنايد
در جايي ديگر آشيان و چارهاي براي خود بيابد .او با تن لرزان و رنج فراوان ،و بنا
چن و دندان ،کوهها ،تپهها و سرباالييهاي بسياري را پشت سر نهاد ،دامنههنا،
دره ها و سرازيري هاي بسياري را طي کرد ،از چندين نهر و رودخانه پرآب گذشت
و عاقبت با هر بيچارگي که بود ،خود را به يکي از شهرهاي "گرمسير" ٣0رساند.
وقتي که به شهر نزديک شد نسيم اميدبخشي بر جان زخمياش وزيدن گرفت.
خيال آرايي او را درخود غرقه کرد .در ذهن خود اينگونه ميپنداشت کنه ايننجنا
ديگر جناي آبنادي اسنت بنراي زنندگي ،جايسنت بنراي شنهروندي ،انسنانيت و
هم دردي .فکر مي کرد که ديگر ميتواند اينجا تنش را آزاد و شکمش را سير کند،
آنگاه که کمي به خود بيايد و آبي به زير پوستش برود ،به دنبال کار روان خواهند
شد ،هم ميتواند چرخ زندگي خود را بچرخاند و هم بخشي از دستمزدش را بنراي
خانواده بفرستد و سايه ي گرسنگي و مر را از سر آنها دور کند .تازه بعد از اينن
" ٣0گهرمين " همان گرمسير ،در اصطالح بومي به شهرهاي کردستان جنوبي (عراق) ن از آنجايي که به نسبت
کردستان شرقي (ايران) گرمتر هستند ن اطالق ميشود
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هم ميتواند آرا آرا آنها را بسوي خود فرابخواند .آنگاه جمعشان جمع خواهد شد
و همه باهم در اين شهر پرخير و برکت ،و در اين کشور غني ،هرکدا بنه کناري
مشغول خواهند شد و زندگي ديگري را ازسر خواهند گرفت .از آن پنس امنينت و
آسودگي خاطر سيماي پرمهر خود را بر روي آنها خواهد گشود و ديگر صند سنال
سياه ،حتي در خيال هم ،انديشهي بازگشت به سراغشان نخواهد آمد.
عباس ساده دل و درون پاک ،خيالپردازانه ،بسيار زود و به همنين سنادگي ،در
درون بي پيرايه ي خود ،سن بناي زندگي نويني را بنراي خنود و خنانوادهاش بننا
نهاد .تَبَسُمي از اميد و آرزو بر لبانش نقش بست و باخود ميگفت:
نن "نميدانستم که کردستان اينگونه ست ،چنين جاي پربرکت و حاصنلخيزي
هم داره .نگاه کن ،ترا به خدا ببين اين مردمان چقندر سنير ،منر فنه ،خوشنپوش،
نيرومند ،شيک و برازنده اند ،چه سروسيماهاي روشن و بشاشني دارن ،نگناه کنن
چگونه همه در جنب و جوش و در شتابن و هرکسي به کاري مشغوله!"
باز خودش در کلنجار با خودش ميگفت:
"اگر کردستان سرزمين چنين آراسته و آبادييه ،چرا منطقهي ما اينگونه نيست
و تا اين حد باير و ويرانه ؟! ميبايست هرگاه قحط سالي و بدبختي در ينک طنرن
اتفاق بيافته ،آن طرن ديگر ،بدون کوتاهي دست کمک و هميناري خنود را دراز
کند!
در تسلي و جواب به خودش ادامه داد:
" باز هم چه خوب که ميتنوانيم بنه ايننجنا بيناييم و منيمنانيم تنا سنايهي
سياه سالي و نکبت را از سر خود دور کنيم! باالخره خوب شد کنه خندا دريچنهي
خوبي را به رويم گشود و بخاطر همين رنج ها و باليا ،من را به اينجا رسنانده .از
قديم خوب گفتهاند " :خدا گر ز حکمت ببندد دري ،به رحمت گشايد در ديگري"
حاال ديگر دست ها و بازوهايم از رنجِ به بيگار رفتن رها ميشن ،حتي مُردگانم در
گورستان نيز از دشنا  ،نفرين و ناسزا آزاد خواهند شد"
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شوق دروني عباس را فراگرفت ،خوشحال از اينکه راه رهايي را يافتنه اسنت و
ديگر از ژاندار  ،از خان و بي و بيگار آزاد شده است .او اينگونه سبکبال ،با دلي
پراميد ،و با آرزوهاي بسيار بنه سنوي شنهر روان شند .بنه بنازار سنر زد ،کوچنه
پس کوچههايي را طي کرد ،رويش نميشد چينزي را از کسني طلنب کنند ،شنر
داشت در اين کوچه پسکوچهها دستش را براي گرفتن چند قرص نان دراز کند.
با شکم گرسنه و تن رنجور و خسته راهي مسجد شد ،به اين اميد که شنايد در
آنجا انساني نر دل و نيکوکار ،يا آدمي مؤمن و ديندار با پرداخت پولي خرد و ينا
دادن چند گردهناني يارياش دهند ،و او بتواند شب را انندکي بياسنايد و آنگناه از
فرداي روز بعد ،خود را براي شروع کردن به کاري مهيا سازد.
او پيش خود تصور مي کرد تنها يک روز اول سخت خواهد بود ،همينکه يکني
دو وعده غذاي سير را پشت سر گذاشت ،ديگنر کنمکنم کنار منيکنند ،دسنتمزد
مي گيرد و قِبراق به مانند گذشته روي پاي خود ميايستد .بيچاره چکار کند ،چنه
بگويد که " کار براي کارگر عين آسايش است ،زيرا پيشهي کارگر رننج بنردن و
بهره دهي است .کار کااليي است دوخته شده به تن کنارگر و دهقنان ،آننروزي را
که بيکار نباشند براي آنان عيد است و شادي".
رفت و کزکرده در اينوان مسنجد ،بنه انتظنارِ بازشندن دريچنهاي و گشايشني
نشست .طولي نکشيد که فرد چرکين و ژوليدهاي با چشماني نيمهباز و خوابآلنود
از در مسجد وارد شد و يکراست به سوي زارع بينوا و سياه بخت منا روي آورد و
آمرانه و با تَحَکُم گفت:
نن آهاي ببينم کجايي هستي؟
نن عباس با بيحوصلگي و ضع جواب داد:
نن ژا...وه...رود
مرد چرکين گفت:
نن زودباش از اينجا برو!
زارع با شگفتي گفت:
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نن من کاري به کار تو ندار  .وبال گنردن تنو هنم نيسنتم ،ديگنر چنرا بينرونم
مي کني؟! اين جا مسجده ،خانه ي خندا ،جاييسنت بنراي بني پناهنان ،آوارهگنان و
محتاجان .از خدا نمي ترسي که چنين با تحکم و داد و فرياد روبرويم مي ايستي و
ميخواي تحقيرآميز بيرونم کني؟! تو هم مثل من حقي بر اين خاننه داري ،ديگنر
چرا دست از سر برنميداري و نميزاري اندکي درخود باشم و بياسايم؟!
مرد چرکين با تغير لحن ،به نرمي گفت:
نن اگرچه خاد مسجد هم باشم ،اما راستش را بخواهي دربند اينن نيسنتم کنه
آد رنجوري مثل تو اين جا باشه يا نباشه ،اصال برا فرقي نداره ،اما اين را بخاطر
خدا به تو گفتم .معلو مي شه که تو از چند و چون اين جا خبر نداري! بيچاره  ،اگر
تو را اين جا ببينن ،مي گن تو بيگانهاي و دستگيرت مي کنن ،حاال خودت مينداني!
از من گفتن بود.
عباس بيمناک گفت:
نن اين ديگر چرا؟ مگر من و تنو کُنرد نيسنتيم؟ مگنر هنر دوي منا مثنل هنم
يک ريشه و هم خون نيستيم؟ مگر اين جا هم کردستان نيست؟ مگر من و همه ي
مردمان اين شهر کرد نيستيم و در کردستان نيستيم؟ ديگر چرا بيان منو بگيرند و
دستگير کنند؟ اين من و تويي ديگر چيه ؟ اين تفرقه و چندآوازي از کجا ميندد؟
اين جدايي و کينهورزي شر آور نيست؟ وانگهي من که نيامدها سنهم کسني را
بقاپم و سربار کسي باشم .ميخوا اينجنا انندکي بياسنايم و از حاصنل دسنترنج
خود زندگي کنم .مگر من چه کردها  ،چه گناهي بر گنردن دار کنه منيخنوان
دستگير کنند؟!
مرد چرکين باز به آرامي گفت:
نن مي فهمم! همه ي اينهايي که تو گفتي مثل روز برا روشنه .امنا چنه کسني
گوشش به اين چندوچون و حرنهاي تو بدهکاره؟ چنه کسني منيخنواد آنهنا را
بشنود؟ فايده اي نداره ،بيا از من شنيده بگير و تا دير نشده از اين جا بزن به چاک،
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وگرنه دستگيرت مي کنن ،مدتي در زندان تنو را نگنه ميندارن ،بعندا دسنتبسنته
تحويل کشور خودتان ميدن.
عباس نگونبخت همين که اين حرنهنا را شننيد تنه دلنش خنالي شند و آه از
نهادش برآمد .حياط و در وديوار مسجد همه براي او شده بودند سوراخ موش .در
همين حال دشنا  ،ضرب و شنتم ،گرسننگي و بيگناري بنه خناطرش آمند ،زخنم
کولبري ،چوب ستم و تبهکاري بر تنش سر باز کرد .و آن دردهاي تن و رنجهاي
روح را حس ميکرد .آهي از ته دل برکشيد و نگاهي عميق به آسمان انداخت ،اما
چه نگاهي! به اندازه صد کتاب ماالمال بود از گاليه و ناخرسندي.
با مکافات بسيار تکاني چند به خود داد و از جاي برخاست ،بنا دلني انندوهناک
جسم خود را بر پاهايش سوار کرد .پاهايش شروع به لرزيندن کردنند .انگنار کنه
ميخواهند بگويند :ديگر بس است ،طاقتمان طاق شده است ،ديگر تنواني ننداريم،
ساييده و نيست و نابود شده ايم ،از چوب و سن و آهن و پنوالد کنه نيسنتيم ،از
جنس گوشت و استخوانيم .راستش را بخواهي از رمق افتاده ا يم ،زَوارَمان دَررَفتنه
است و تواني در خود نمييابيم که ترا بيش از اين حمنل کننيم و از مَهلکنه بندر
ببريم.
زارع اما گوشش بدهکار اين حرنها نشند و بنا کمنک چوبدسنتي ،پاهنايش را
همچون ريسنماني بني روح کشنيد و توانسنت خنود را کشنان کشنان بنا آن بنه
کنارههاي شهر برساند .ديگر اينجا نقطه پايان مرارت و رنجها شد .پاها لرزيدنند،
جسم بر زمين افتاد و جان زارعِ بينوا بسوي آسمان پرواز کرد.
****
خاد مسجد دلش از صَالبت استداللهاي زارع و سيماي پژمرده و غمگينش به
درد آمده بود و آزارش ميداد .همين احساس هنمدردي و هنم سرنوشنتي را در او
بيدار کرد و گفت :اگر ما زحمتکشان دلمان بنراي همنديگر نسنوزد و در انديشنه
همديگر نباشيم ،چه کسي دلش به حال ما ميسوزد؟ با دلي آکنده از درد و تاس
به دنبال زارع دل شکسته از جاي برخاست تا او را بيابد و برگرداند ،شايد همينجنا
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آدمهاي نيکوکار و خيري در مسجد به او کمکي بکنند و بتوانند انندکي بنه خنود
بيايد و آنگاه کاري را شروع کند ،يا اينکه به ديار خود برگردد.
به خيابان ،به همهي کوچه پس کوچههناي شنهر سنر زد ،امنا ردپنايي از زارع
نيافت .تا اينکه عاقبت او را در خارج از شهر يافت .اما تنها يک جسد بنيجنان و
زخمي .اکنون افسرده و شرمدگين متوجه شده بود که چه جر بزرگي از او سرزده
است و خود را مقصر در مر اين مرد فَلَکزده ميدانست .حاال خجلتزده يکريز
از جنازه ي زارع پوزشخواهي ميکرد ،براي روح سرگردان اينن منرد بيننوا فاتحنه
ميخواند ،تا بلکه او را از خطا و جرمي که مرتکب شده است ببخشد .بنا خنودش
ميگفت:
"ببين ،منِ احمق ازسَرِ دلسوزي مي خواستم با حرفا کار نيکي درحق او کنرده
باشم و به فريادش برسم .من که نمي خواستم و علتي نداشت که خواسنته باشنم
اينگونه به خاک سياه بنشيند "
ﹰ زينر لنب
با احساس تل شرمساري جنازه ي منرد را بنه کنول گرفنت و مرتبنا
مي گفت ":کاش من بجاي تو بود " .جسد را در حياط مسجد گذاشت و به دنبال
پيدا کردن کَفَن راهي بازار شد .رفت و رفت تا رسيد به مغازه حاجي آقاي بازرگان
و گفت:
ننن حاجي آقا ! يک آوارهي بينوا و بيکس از فَرط گرسنگي مُردهسنت ،آمندها
که تو همتي بکني و کَفَنَش را بدهي ،گور و غسل و بهخاک سپردنش هم با من.
حاجي آقا را انگار مار زده باشند ،آماسيد ،ابروهايش تو هم رفت و از خشم نَفَسَنش
را در سينه حبس کرد و پُک محکمي به سيگارش زد ،سُرفهاي کرد و گفت:
نن چهخبره ؟! مرد حسابي ،با اين کسادي بازار برا خينر و برکنت آوردهاي؟ بنه
من چه مربوطه ،من چکار کنم که يک آد ندار و بيچيز مرده است!
کمي به خود آمد ،باز نفسش را در سينه حنبس کنرد و بنا صنداي تودمناغي و
آميخته با ترديد گفت:
نن عجله نکن ،بذار يه کم بازار گر بشه ،آنگا بيا کَفَنَش با من!
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خاد مسجد با عصبانيت سرش را تکان داد و برگشت به راهي که آمنده بنود.
ناسزاگويان با خود ميگفت:
ننن بله ،حاجي آقاي گرسنه چشم ،مير جسد را در نمک ميخوابنانم تنا منتعفن
نشود و منتظر ميمانم تا بازارت تکاني بخوره ،آنگاه دوباره به حضنورت شنرفياب
مي شم که کَفَنَش را بِدي! .ت به تو ،به پول و داراييت ،مگر مرده کاالسنت کنه
بشود آنرا نگاه داشت؟! ......ديگر تأخير را جايز ندانست و منرد بيننوا را بنا همنان
لباسهاي تنش به خاک سپرد و غرولند کنان گفت:
نن هي ايرادي نيست ،شهيد ظلمه  ،غسل و کَفَن نميخواد.
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"دعای آمنهخاتون"
م :ناصر امين نژاد

"قاجر" و "کاني پانکنه" دو روسنتاي همجنوار ،و از توابنع "بوکنان" هسنتند.
کشتزارهايشان بههم چسپيده و شخمشان درهم تنيده است.
"خدا بيامرز" شي احمد کانيپانکه خانهاش در همين "کانيپانکه" بود و همنه
عمرش را در اين روستا زيست .سرش به مداواي آدمهاي مجنون و ديواننه گنر
بود .دعا مينوشت ،سر کتاب باز ميکرد ،رَمل مياننداخت و فنال منيگرفنت .بنا
داروهاي خودي و دست سازش که در خفا تهينه مني کنرد ،بنه جنن امنراض و
جراحات ميرفت و دستي هنم در جننگينري داشنت .خالصنه او بنراي هنر درد
بي درماني ،دفع هر باليي ،برآورده کنردن حاجنت هنر نيازمنندي و تسنکين هنر
دردمندي ،فوت و فن ها و دعاهايي چند در آستين داشنت .دادرس همگنان بنود،
خستگي و درماندگي حاليش نبود .اصال هي وقت خندا حرفني مثنل "کنار منن
نيست"" ،نميدانم" و "نميتوانم" را نميشناخت و به زبان نميآورد.
اين "شي احمد" با اوصافي که ذکرش رفنت ،تنا دلنت بخواهند در بنازکردن
گره ي بدبياري و گرفتاري هناي منرد و دفنع بنالي از منا بهتنران ،آد چابنک،
د دست و باپشتکاري بود! او از طبابت! از ک بيني و فنالگيري ،تنا دعانويسني و
91

رملاندازي ،هرآن چه را که در دست داشت و بلد بود! همه را در طبنق اخنالص
گذاشته بود و از مسلمانان دريغ نميداشت.
روشن است مسلمانان هم به اين موضوع فکر کرده بودند کنه آدمني مثنل او،
اينچنين شب و روز را به طاعت خدا و کارگزاري امورات مرد و التينا ِ زخمهناي
آنان ميگذراند ،ديگر وقتي برايش نمي ماند که به کسب و کناري بپنردازد .پنس
شکم زنها و بچههايش را از کجا پر کند؟! همانگونه که او براي رضاي خدا به داد
مرد بينوا ميرسد ،اينها نيز بايد احساس شر کنند و دست خنالي بنه حضنورش
نر وند .مرد به خِرد و فراسَت خويش و با دريافت گوشه و کنايه متوجه شده بودند
که تعويذ بدون تعويض شندني نيسنت و از دعناي بندون اجنرت و تيمنار بندون
پرداخت گرهي باز نمي شود .اگر غير از اين باشد ،هم دريچهي شنفا و رسنتگاري
به سوي مرد باز نميشود ،هم د و افسنون او بنياانر و کرامناتش بنيمصنرن
خواهد شد.
شبها و روزها چون قطاري با واگنهاي سياه و سفيد از پي هم ميگذشتند .او
فرصت سر خاراندن هم نداشت .زبان چرب و نرمش ،گر پاس دادن به سنال و
صلوات مرد بود و دستان ورزيده و کاردانش نيز به دعانويسي و سنرِ کتناب بناز
کردن و گياه کوبي و تهيه ترکيبات دارويي انجا وظيفنه مني کردنند .منرد هنم
ستايش کنان با دستان پر ،به تقديم کولهبار پيشکشي در آمد و رفنت بودنند و او
هم به رسم بزرگي ،به رغبت ميپذيرفت‼
به اين ترتيب هر دو طرن "در يک قرارداد نانوشته" آسوده خاطر با هنم کننار
آمده بودند .هم اين يکي درآمد خوبي گيرش مي آمد ،زندگي خوشي را ميگذرانند
و مال و مکنت فراواني را انباشته بود و از هي چيزي کم و کسنر نمنيداشنت .و
هم آن ديگران ،اگر چه با مسکنت ،اما به خواستههاي خود منيرسنيدند ،باليناي
زمانه و زندگي از جانشان دور ميشد ،عمنر و داراينياشنان فزونني منييافنت ،از
زهرچشم بد خواهان و بدبياري روزگار ،رهايي ميجستند و بار اين همنه سننگيني
دنيايي از روي شانههايشان سبک ميگشت!
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بله ايننگوننه بنود! ادراک و آگناهي ،پادشناه تنن آدمني اسنت و فرمنانش در
محدوده ي خويش و براي خود ،جاري و روا .آنها فکر ميکردند که اينگونه است،
ديگر جايي براي اصرار و ابرا تو ،که اين جور نيست و جور ديگنري بايند باشند،
باقي نمي ماند و کار را به جايي نميرساند ،همين است که هست .بله ،همان گونه
که او مي فرمود و وِردِ زبانش بود" :اين دنياي فاني دارِ بقاي هي کنس نيسنت و
تنها چيزي که ميماند ،کار خير است و نا نيک".
عاقبننت "شنني احمنند" پننس از ايننن همننه کشنناکش روزگننار و کننار نيننک و
خدمتگزاري به مرد  ،چشم از جهان فروبست و به سراي بناقي شنتافت .امنا او
چون برخي ديگر از پيران و مقدسين نبود و جز ننا نينک ،دارايني و منالومننال
فراواني نيز از خود به جا گذاشت .با اين همه ،در همهي اين مدت فرصت نکنرده
بود که روستا ،عمارت يا مال غيرمنقول ديگري از اين دست خريداري کند.
بچهها که در دوران آسودگي و رفاه چشم به جهنان گشنوده بودنند ،آد هنايي
تن پرور ،کارنکرده ،خوش خنوراک ،خنوش پنوش و سَنرِخود بارآمنده بودنند و از
سررشتهداري و زبَردستي پدر چيزي درچنته نداشتند .اصال نميدانسنتند پدرشنان
چگونه دست به کار شده ،و اين همه مکنت و مال از کجا گرد آمنده ،و سَنر اينن
جويبار کجا بود؟!
پيش از اين ،زندگي مُرفه ،دارايي بسنيار و آمند و رفنت پيناپي منرد  ،پَيوسنته
جريان داشت .اما حاال ديگر چه مي شد کرد؟ خب ،اينها که کارنکرده و خا دست
بودند و از کار دنيا سر درنميآوردند ،چرا پدرِ کارکُشته ،راه و رسم خود را پيشنهي
آنها نکرد و يا درستتر آنکه چرا پيشه ي خود را به آنها ياد نداد؟! و چرا دلني بنه
حال مسلمانان نسوزاند و همينطور بيپروا از اين دنيا رفت؟
راستش را بخواهيد من هم مثل شما در تاريکي نشستها و راه بنه روشننايي و
سوسويي براي حل اين معما نميبينم .شايد „خدابيامرز“ همان طنور کنه عنادت
هم قطارانش هم بوده ،از اين واهمه داشته است که بچهها خا و در اوان سَنبُک
سَري و دَهن لَقي جنواني باشنند و نتواننند از پَنس کنار برآينند .و ينا شنايد هنم
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نميخواسته است فوت و فنِ هنر و پيشه ي خود را براي آنها رو کند ،همان طنور
که امروزه نيز سر به مهر باقي گذاشنتن اينن رازهنا برحسنب عنادت ،محبنوب و
متداول است .و يا شايد هم واقعا از بسياري دارايي ،باورش شده بود که آن همه،
براي هفت پشت شان هم بس است و بگذار پي اين کار نروند .امنا بنين خودمنان
بماند و از من نشنيده بگيريد ،واقعا ميبايست چه چيز را به آنها يناد بدهند ،مگنر
خودش چه آموخته بود که از آنها پنهان کند .خب ،هر چه هست همين هست و...
سررشته ي همه ي کارها دست خداست! او چه منيتوانسنت بگويند ينا چنه کنار
ميتوانست بکند .حتما مقدر اين بود که اين کار ،قسمت بچهها نباشد!
همانطور که گفته شد ،اين بچههاي نابرده رنج ،گنجِ به جا مانده از پدر را از هر
سو به باد دادند .اين گنج آنقدر بزر بود که با همه ي بخوربخورها ،چنند سنالي
دوا آورد .پس از آن ،پسرها که هرکدا از يک زن بودند ،يکني بعند از ديگنري
جداسري پيش گرفتند و هرکدا خانه و ااااي براي خنود فنراهم آوردنند و چنون
جوجههاي بيمادر ،سرگردان و پراکنده شدند .تنها آمنهخاتون همراه مادر و بنرادر
کوچکش در خانهي پدري باقي ماند.
پسران ،ابتدا هرکدا سرپناهي براي خود داشتند ،اما عاقبت از فرط دست تنگي
و بينوايي و خوردن کفگير به ته دي دارايي و داشت و نداشت به ارث رسيده ،به
خانوادهي داييها و مريدان پدرشان پناه بردند .آمنهخاتون بيچاره و ناکارکرده هم
حاال با مادر و برادر کوچکش مانده بود زير سق يک خانهي مختصر و بيرونق.
باز تا مادرش زنده بود ،پاي چراغ تاريک نبود ،بخشش و مرحمتي هم از اينن و
آن ميرسيد .زيرا مادرش هرچند پير و افتاده و بيرمق بود ،اما مورد مهر و محبت
مرد قرار داشت و او را صاحب برکات و د و نفوذ بسيار ميپنداشتند .مخصوصنا
او در ميان زنان براي خودش اَرج و قُربي داشت .اما اِنگار مصيبت و بنال از همنه
سو مي باريد و بدبياري پشت بدبياري از راه منيرسنيد .پنس از درگذشنت پندر و
نيستي برادرانش ،چندان نگذشت که مادرش هم از دار فاني رفت و به دنبال پندر
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به سوي شهر خاموشان پر گشود .حاال ديگنر آمننه خناتون مانند ،يکنه و تنهنا و
سرگردان با برادر کوچکش در چهارديواري يک خانهي سوت و کور.
به اين ترتيب آمنه خاتون شد بزر خنانواده ،جانشنين پندر ،جنايگزين منادر و
سرپرست برادر کوچکش .ديگر ميبايست براي روشن نگناهداشنتن اجناق خاننه،
خود پيهي خيلي از کارها را به تن ميماليد .از پخت و پز و خاننهداري گرفتنه تنا
چاق سالمتي با مرد  ،داروسازي و دعانويسي و دور کردن چشم بد و بنال از آننان
وغيره ،همه را خود يک تنه انجا ميداد .خوبيش اينن بنود کنه او تنهنا دختنر و
عزيزدُردانه ي پدرش بود ،با همان شيرين کاريهاي ذاتي دخترانه .او با دلچسنپي و
شيرينکاري هايش محبوب و دلپذير پدر شده بود و همچون بچه شاگرد ،د دست
او بود و همراهياش ميکرد .اين جور آمنهخاتون توانسته بود برخي از شيوههناي
پدر و کارش ،ا ز آن ميان شناختن گياهان دارويي و ترکيبنات گيناهي ،کنارکرد و
شيوه ي کاربرد آنها و ساختن مرهم زخنم و غينره را بيناموزد .دختنران و پسنران
"کاني پانکه" و روستاهاي اطنران خواهنان دعاهناي محبنت ،وصنال و بنه هنم
رسيدن از او بودند .زنان و مردان هم براي بچنه دارشندن و رفنع ننازايي ،دعناي
دهانبند ٣١و گرفتن دوا و غيره به او مراجعه ميکردند .اين چنين سر آمنه خاتون
سخت گر شده و کارش رونقي گرفته بود.
آمنه خاتون برخالن سيرتش ،از صورت زيبايي برخوردار نبود ،اما بناز آن جنور
هم نبود که نتواند شوهر پيدا کند يا خواستگاري نداشته باشد .او در دوران بلوغ و
آغاز جواني ،بلندباال بود ،کمر و سروسينه و سُنرين تُپنلمُپنل خنوبي داشنت .امنا
روشن بود که بچه رعيت و عنوا زاده در شنأن او نبنود ،بچنهي وکينل و وزينر و
آقازاده هم او را در شأن خود نمي ديد ،خواستگار ديگري هم در دسنترس نبنود و

 ٣١ن دعاها و اورادي هستند که در طلب گرفتارنشدن در دا بويژه حيوانات وحشي و بستهماندن پوزه آنها خوانده
ميشود.
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اينگونه ،آمنه خاتون بداقبال ماند و ماند تا درد کالنسالي و بيساماني را در سينه
نگاه بدارد!
او تا زماني که مادرش زنده بود ،فرصتي براي مراوِده و قاطي شدن بنا پسنران
جوان ،و مَجالي براي گَپْ و معاشرت با نوعروسان و دختران ميانه سال نيافت و از
تجارب و اندرزهاي آنان بهرهاي نبرد .اصال از دلداري دلني بنيبهنره داشنت و از
عشقورزي هم چيزي سرش نمي شد .ناچار به اميد روزي که گره از بخنتش بناز
شود ،صبر پيشه کرد و دندان روي جگر گذاشت.
حاال ديگر گذشتِ روزگار و سپري شدن ساليان دراز ،اار خود را بر آمنهخناتون
گذاشت .از برجستگي سينهها خبري نماند ،صورتش بي فروغ شد ،افتادگي چانه و
گونهها به سراغش آمدند ،تار موهاي سفيد بر چانهاش نشسنت ،و دنندانهايش رو
به ريختن گذاشتند .حال چرخ کجرفتار را ببينيند کنه اکننون در اينن اينامي کنه
سايه ي مادر هم باالي سرش نيست ،درست برعکسِ روزگار جنواني ،سنروکارش
يک راست به شنيدن همنه جنور شِنکوه و گلنه گزاريهناي زن و شنوهري ،راز و
نيازهاي دلدارانه ي دختران و پسراني افتاده بنود کنه بنه او رو منيآوردنند و از او
درمان و چارهجويي مني خواسنتند .امنا اينن اوصنان و گذشنت سنن منانع از آن
نمي شدند که آه از درونش بَرنيايند و دلنش بنه تناپ تناپ نيفتند و دل دل نکنند.
همانگونه که انگورِ شراب هر چنه رسنيده تنر باشند ،رواق انگبيننش ،کشندارتر و
پرمايهتر ميشود ،آتش سينه او نيز سرکشتر و شوق درونش فزونتر ميشد.
حاال ديگر بناچار به نکتهپراني و بَذلهگويي با جواناني که به طلب دعا و گنرفتن
مرهم به او مراجعه ميکردند ،روي آورده بود .گاه گاهي هم با آناني که مي پسنديد،
يکي دو لطيفه و نيمخند دلبرانهاي ردوبدل ميکرد ،چشنمکي منيزد و عشنوهاي
مي آمد .هم چنين از همنشيني و شوخي بنا زننان و دختنران شنوخ و اهنل دل ،از
شنيدن صحبتهايشان و از بازکردن سفره دل خود و انتخاب جوانان دلپسند روستا،
لذت ميبرد.
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رونق بازار و گرمي خريدار به سراي آمنهخاتون آمده بود .هر کس با خواستي و
هر نفر با خواهشي و براي کاري به او روي ميآوردند .بنرادران آمننه خناتون بنه
شدت عصباني بودند که چرا خواهرشان همهکاره شده اسنت و کسني آنهنا را بنه
چيزي نميگيرد ،چرا اين همه به او روي آوردهاند و سيل هدايا و خير و برکتشان
بسوي او روان است ،اما آنها به روز سنياه نشسنتهانند و کسني دَرِ خاننهاشنان را
نمي زند .اينان اگرچه بيسواد هم باشند ،اما چگونه اسنت کنه بنا عمامنه ومننديل
بزرگشان ،با ريش و پشم بلندشان ،بايد چشمشان به در خانه خيره بماند ،اما آنجا
زني بجاي پدرشان بنشيند و بازارش چنين گر باشد! برادران از خشنم خنود ،بنه
طعنه زني ،توپ و تشرزدن به خواهرشان و چوانداختن به دنبنال او ،روي آوردنند و
چه حرن ها و حديثهايي که به او نبستند! آمنهخاتون هنم پنا پنس نکشنيد و بنه
نوبه ي خود در مقا مقابلنه برآمند و راه سنرزنش بنرادرانش را درپنيش گرفنت و
شروع به افشاي رفتار و کردار ناپسند آنها براي مرد کرد .او ميگفت:
نن "هر چي به من ميبندن ،خودشون بدترش رو ميکنن .اگه ميگن بيسواد
و از دعانويسي چيزي سر نمي شه ،خودشونم بيسوادن و چيزي بارشون نيسنت.
اگه مي گن مرد برا هديه و پيشکش مي آرن ،خودشون رينزهخنوارن و همنهي
اموراتشون از نون و آب همين مرد ميگذره .اگه به من ميگنن چشنمم دنبنال
مردا و جووناي نامحر و غريبهاس ،خودشونم ن همون زموني هنم کنه پندرمون
زنده بود ن به چشمچروني و هرزگي با دخترا و زناي نامحر مشغول بودن .خدا رو
شکر که هي کدو از اين وصلهها به من نميچسبه و من تنها در راه خدا به اين
مرد خدمت مي کنم ،تا اجاق اين خونواده روشن بماند .من بنا همنين زن بنودنم
حرمت اين جايگاه را نگاه داشتها  ،اما اونا به خاطر خوشگذرانيشون پراکنده و در
به در و آالخون واالخون شدهاند".
مرد هم که نمي توانستند مرشدزادههاي خود را به دروغگويي متهم کننند ،بنه
ناچار به درستيِ حرنهاي هر دو طرن باورمند شدند .اندک اندک فهميدنند کنه
اي بابا ،خانه از پاي بست ويران است و همه ي اينن بگومگوهنا و کشنمکشهنا
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"سر لحان مالست" ،بگو سر دوشيدن و کشيدن شيرهي جان آنهاست .بنه اينن
ترتيب ،دست از هر دو طرن شستند و به حال خود رهايشان کردند.
کار که به اين جا رسيد ،آمندورفت منرد رو بنه کاسنتي نهناد و آبباريکنهي
هديهدادن و پيشکشي فرستادن خشک شد و خانهي آمنهخاتون هم از رونق افتاد.
او حاال ديگر ناچار شده بود خودش دَرِ خانهها را بکوبد و موقع برداشنت غَلنه بنه
خَرمنگاه ها سر بزند ،دعايي بنويسد ،وِردي بخواند و چيزَکي گينر بيناورد .او بنراي
اين خرمن گدايي و سرزدن به خرمنگاهها ،االغي گينر آورد ،راه رفنت را سنوارش
ميشد و در برگشت هم غالت مرحمتي مرد را بارش ميکرد.
آمنه خاتون به همه خرمنگاههاي "کنانيپانکنه" سنرزده بنود .غنالت و قنوت
يک سالهاش را گرد آورده بود .حال ميخواست براي پوشاک و ديگنر نيازهناي
خانه  ،مقدار ديگري هم فراهم بيدورد و به فروش برساند ،تا ديگر با خيال آسنوده
سال پيش رو را سير و بي نياز از همه چيز سپري کند.
االغش را پاالن کرد ،سوار شد و به سنوي خرمنگناههناي "قناجر" روان شند.
همين که از ستيغ تپه ي مُشرن بنر "کنانيپانکنه" بناال رفنت و بنه چشنماننداز
آن سوي افق نگاه انداخت ،در سرازيري و پهنه ي پيش پناي خنود ،نرسنيده بنه
رودخانه ي "تهتههو" خرمنگاه فراخي ديد .با شوق بسيار و انتظار فراوان ،االغنش
را به آنسو هَي کرد .چندان به درازا نکشيد که به خرمنگاه رسنيد .آنجنا "رشنيد"
پسر "عموعباس" ،پولدار بزر "قاجر" را ديد که يکه وتنهنا چنگکني در دسنت
دارد و به آرامي سرگر بوجاري خرمن است و آن سوتر هم چنندين کپنه خنرمن
بوجاريشده به چشم ميخورد.
آمنه خاتون سالمي داد و شروع به خواندن دعاهايي چند و فوتکنردن بنه دور
خرمنگاه کرد ،يعني که خداوند حاصل و برکاتش را افنزون کنند و از چشنمزخنم
بدخواهان دور بگرداند.
رشيد پسر تازهجواني بود .همين که آمنهخاتون را ديد به رسم خنوشآمندگويي
دست از کار کشيد ،به پيشوازش شتافت و براي رفع تشنگي از مشکي که آويزان
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بود کاسه اي دوغ سرد برايش ريخت .هر دو زير سنايهي کَپَنري کنه بنرپنا بنود،
نشستند.
رشيد برخاست و به د کردن چناي مشنغول شند ،در همنان حنال احوالپرسني
مي کردند ،سر صحبت را بازکرده بودند و سراغ کسوکار همديگر را منيگرفتنند.
آمنه خاتون سراغ خديجه ،خواهر رشيد را گرفت .رشيد گفت:
نن ديروز برايش خواستگار آمد و شوهرش داديم.
همين که صحبت از ازدواج و شوهردادن شد ،آه از نهاد آمننه خناتون برآمند و
زخم دلش دهان گشود و گفت:
نن خُب ،رشيد جان ،به سالمتي پس تو کَي ميخواي دست به کار بشني و زن
بگيري؟
رشيد گفت:
نن همه ي کارا دست خداس ،ببينيم عاقبت چي ميشه.
آمنه خاتون در جواب گفت:
نن درسته که سرنوشت همه ي ما دست خداس ،اما چگونه ميشه جووني منث
تو ،چاالک و زبر و زرن هنوز کسي رو زير سر نذاشته باشه و عشنق کسني تنو
دلش لونه نکرده باشه؟ مگه پسر رشيد و خوش قند و قنامتي منث تنو بنراي زن
گرفتن دَرمي مونه؟ خدا پشت و پناهت باشه ،هم جوون و سنتَبر هسنتي و هنم از
هي چيز کموکسر نداري.
رشيد گفت:
نن راستش چي بگم ،مگه کسي جواب منو ميده؟!
آمنه خاتون با اندک کرشمه و چشمان خمارکرده گفت:
نن واي ،چي مي گي پسر! حي تو نيست!؟ خدا وکيلي با اين چشماي قشننگي
که تو داري ،حتي خواهر خودت هم نه يک دل ،صد دل عاشقت ميشه.
رشيد در جواب گفت:
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نن راستش از شما چه پنهان من دختنري رو دوس دار  ،امنا هنر چني تنالش
مي کنم و خودمو به آب و آتش مي زنم ،جوابي نميده و لطفني ننداره .اگنر شنما
بتونين دعايي برا بنويسين که رامم بشه ،هر چي بخواين بهتون ميد .
آمنه خاتون گفت:
نن رشيدجان ،مزد دعانويس رو بايد اول داد ،وگرنه دعا بي خاصيت منيموننه و
کاري از پيش نميبَره.
رشيد گفت:
نن ايرادي نيست ،هر چي بخواين مي د  ،اما ترسم از اينه کنه دُعاينت کارسناز
نباشه!
آمنه خاتون گفت:
نن تو اول يه جوال گند بنرا سنوا کنن ،منن هنم دعنايي بنه شنرط ،براينت
مي نويسم .اگر خداي نخواسته آرزوهات برآورده نشد ،همه رو از چشم من ببنين،
ديگه چه ميخواي؟!
رشيد برخاست و جوال را از پشت االغ برداشنت و پنر گنند کنرد و سنرش را
دوخت و به کناري نهاد ،آنگاه داخل کَپَر شد و روي به آمنهخاتون کرد و گفت:
نن اينم از گند  ،حاال نوبت توس که به وعدهات عمل کني و دعايي جانانه برا
بنويسي.
آمنه خاتون تکه کاغذ چرکين و قلمي را از جيبش درآورد ،چند خط درهم برهم
روي آن کشيد ،آن را تا کرد و وردي به آن دميد و گفت:
نن بيا بگير ،به جان پدر  ،چنون دعايي برات نوشتها کنه تنا حناال کسني بنه
خواب هم نديده.
رشيد دعا را گرفت و گفت:
نن خوب ،حاال من اينو چي کار کنم؟!
آمنه خاتون گفت:
نن بنداز به دامنش و صداشو درنيار ،خودش تو رو فرا ميخونه!
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رشيد به زبان آمد و گفت:
نن مي ترسم مکر و فريبي تو کارت باشنه و کناله سنر بنذاري و مننو تنو دا
مصيبتي گرفتار کني .آمنهخاتون! خدايي ،مگه مي شه همين طوري ،سرخود اوننو
به دامن زني بنداز ؟!
آمنهخاتون گفت:
نن رشيد ،معلو مي شه يا به او لياء و صالحان باور نداري ،يا اينکه آد دست و
پا چلفتي و کم رويي هسي .ببين رشيد جان ،به جان پدر  ،اين دعايي کنه بنرات
نوشتها  ،اون چنون کارگره که اگه به دامن زن مؤمن و پرهيزکاري منث مننم ن
که خدايي اهل هي کژراههاي نيستم ن بندازي ،ناچاره د فرو ببنده و هني چني
نگه!
رشيد همين که اين سخن را شنيد ،فرصت را از دسنت ننداد و دعنا را زود بنه
دامن آمنهخاتون انداخت.
آمنهخاتون گفت:
نن واي رشيد ،اي ناقال ،چه کار کردي!؟ اينن چشنمبندي و کلنک رو از کجنا
جُستي!؟
ديگر آمنه خاتون د فروبست و هي نگفت و دعاي خود را باطل و بياار نکرد.
بعد دعا را به رشيد پس داد و گفت:
نن ديدي؟ حاال باورت شد که اين دعا چه جور کارگر ميافته؟ بيا بگينر تنا بناز
هم به کارت بياد.
رشيد دعا را در جيبش گذاشت و گند را بار االغ کرد .آمننه خناتون بنا جنوال
گند لنگان لنگان راهي "کاني پانکنه" شند و رشنيد هنم دوان دوان بنه سنوي
رودخانه "تهتههو" سرازير شد.
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تخم مرغ هادی خاني
م :طاهر حکمت

البد دچار تعجب شدهاي ،شايد هم فکر ميکني اين جا تخم منرغ بنه معنناي
خودش به کار نرفته يا هادي خان مثل جادوگران تخم گذاشته است .نه اين طور
نيست .تخم مرغ ،همان تخم مرغ است و هادي خان هم نه جادوگر اسنت و ننه
مرغ .او يکني از اروتمنندان و زميننداران بنزر اسنت کنه در سننندج بنه آنهنا
“اعيان”ميگويند .اين داستان واقعي است و سناخته پرداختنه ينا زادهي تخينل و
تصور نيست .اگرعجله نکني و کمي هم شکيبا باشي تا داستان به آخر برسد ،فکر
ميکنم برايت عجيبتر از آن چيزي ميشود که تصورش را ميکني .مثل من که
به نوبهي خود ،برايم خيلي عجيباست که هادي خان جادوگر باشد يا مرغ شنود
و تخم بگذارد .آن زمان هر چيز عجيب و غريبي که رخ ميداد ،اسباب کميخنده
مي شد ،اما امروز حتا فکر همچو چيزي رو هم نکن! فعال عصبي يا غمگين نشنو،
صبر کن تا داستان تما شود ،بعد ببين چه اتفاقي ميافتد و با چه جانوري رو بنه
رو ميشوي؟
سرت را درد نياور  ،نميدانم بار چنند بنود کنه از دسنت رژيمني خودکامنه و
مرتجع فرار ميکرد  .در کرمانشاه رفيقي مرا به مرد خوبي سپرد تا مرا از معرکنه
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به در ببرد .اين مرد بسيار محتر و شري بود .منرد او را دوسنت منيداشنتند و
خيلي هم مشهور بود ،البته قدرتي هم داشت ،ولي در همان حال بسيار فنروتن و
بيپيرايه بود.
با هم به گاراژ رفتيم .او به گاراژدار گفت که منا مسنافريم .گناراژدار بنا احتنرا
بسيار به ما در ردي اول ماشيني که به سنندج ميرفت جا داد و تنا د در گناراژ
نيز ما را همراهي کرد .ماشين راه افتاد و از شهر بينرون رفتنيم .منن از اينن کنه
شناسايي شو بسيار ميترسيد  ،با اين حال ،تا اندازهاي آرا گرفتم .کمي که دور
شديم ،ديد اتاقکي در کنار جاده است ،اما در خيناالت درهنم و بنرهما چنندان
توجهي به آن نکرد  .هنوز به اتاقک نرسيده بوديم که ناگهان ديند منردي بني
رمق و ضعي و با رن وروي ترياکيها همراه ژاندارمي الغر اندا  ،گنردنبارينک
و چروکيده اندامي مثل قارچ سمي پيدايش شد و جلوي ماشين را گرفنت .پنيش
خود گفتم:
ن خير باشه! از چاله در آمديم ،افتاديم تو چاه!
همراهم نگاهي به من کرد و آهسته گفت:
ن چيزي نيست!
راننده در ماشين را باز کرد و مردي بي رمق و ضعي بنا قيافنهاي مغنرور وارد
شد ،بدون سال و احوالپرسي و با چهنرهي عصنبي و لحنن خنوابآلنود و شُنلِ
خمارها گفت:
ن بدين ببينم ،زود باشين!
هر کس  ٥ريال به بغل دستياش داد و همراهم يک تومان بابت جفتمنان داد،
اما جواني دلير و گستاخ که به نظر ميرسيد از اهالي روستاهاي کنار جاده باشد و
کمي آگاهتر از ديگران مينمود ،داد و بيداد سر داد:
ن از کجا بيار ؟! ندار ! ما روزي يه تومنم در نمنيآرينم .پنول ماشنين و دالل
گاراژ و گرانفروشي بقالها جاي خود ،اآلنم  ٥زار بديم؟! منن ينه مشنک ماسنت
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آورده بود  ،اآلن که به اندازهي دو وعده قند و چاي خريند  ،پنولم تمنو شند و
هيچي برا نمونده.
مرد الغراندا سري به بيرون مينيبوس کشنيد و فکنر منيکننم منيخواسنت
ژاندار را صدا کند تا اين جوان را پياده و دستگير کند .همسفر شايد دلش براي
جوان سوخت يا او را ميشناخت ،يا هم اين که ميترسيد منا را برگرداننند و منن
دچار دردسر شو  ،به بازرس فرصت نداد و تند گفت:
ن بگير!
مرد نگاهش را برگرداند .همسفر يک تومان در مشتش گذاشت و گفت:
ن  ٥زار براي اين جوون و بقيهشم براي خودت.
مرد ضعي و چروکيده ،کمي رن و رويش باز شد و از خوشحالي آب از لب و
لوچهاش راه افتاد و با صداي بيرمقي گفت:
ن خدا ازت راضي باشه.
او پياده شد و ما به راه افتاديم .جوان معترض دوباره به سخن درآمد و گفت:
ن هي ...هي  !...دولت ميخواد با  ٥زار مسافرا د ودستگاهشو بگردونه! تو رو به
خدا ،کوچه و خيابون کرمونشاه به من چه؟ من چرا بايد به شنهرداري کرمونشناه
پول بد ؟
همسفر گفت:
ن پسر  ،اين حرفا رو پارسال مي شند زد (منظنورش دوران مصندق بنود) .االن
ديگه فايدهاي نداره و گرفتار و شکنجه هم ميشي .کمي مواظب حرفات باش!
با اين  ٥زار که مثل کليد طلسم يا بسماهلل مومنان عمل ميکرد ،راهمنان بناز
شد و بدون هي دردسري از کنار “تاق بستان“ و يادگار فرهاد و قهرمان داسنتان
شيرين و فرهاد و بعد هم از “دربند” گذشتيم.
در قهوهخانه ي “گردنه ي مرواريد” ،هرچند ماه رمضان بود ،توقن کنرديم .بنه
خاطر همسفر که از پيشوايان دينني `بنود ،در گوشنهاي دور از چشنم صنبحانه
خورديم .مسافران و شهرستانيها بعد از نان و چاي ،و سنتيها بعد از دست نمناز
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و نماز ،سوار مينيبوس شدند و به راه افتاديم .انگار  ٥ريال هنوز تااير و برکتاش
را نگه داشته بود ،از کنار چند پاسگاه و قرارگاه ژانندارمري گذشنتيم و دردسنري
پيش نيامد .راستش ،به نظر ميرسيد همسفر بيشتنر از  ٥رينال ارزش داشنت،
چون همه به او سال ميدادند و حتي ژاندار ها بنه محنض ديندنش بنه او اداي
احترا ميکردند .نمي دانم پيش از آن به آنها هم  ٥ريالي داده بنود ينا بنه دلينل
اروت او ،دهن آنها مثل افسونشدهها بسته ميشد .ميني بوس با سنر و صندا راه
مي پيمود .من شيفتهي تماشاي پستي و بلندي و رودخانه و جويبار بنود  .رفنيقم
ظاهرا به خاطر ماه رمضان و در واقع ،از سيري ،خنوابآلنود و خسنته بنه چشنم
مي آمد .مسافران ديگر گر ِ صحبت بودند تا اين که به قهوهخانهاي رسنيديم .آن
جا هم پياده شد  .قهوهچي و مرد درون قهوهخانه ،همه به پيشواز رفيقم آمدنند.
نگو که اين قهوهخانهي اوست و اين آد ها ،مستاجران يا کارگرانشاند .يک چنند
آن جا خستگي در کرديم .آنها به سوي سنندج بنه راه افتادنند و منن هنم رو بنه
روستا ،راهي کوهپايه شد  .راه را بلد نبود و نميدانستم به کندا سنو بنرو  .دو
مرد که وسايل همسفر را ميبردند ،کمي جلنوتر از منن منيرفتنند .بنر سنرعت
گامهايم افزود تا به آنها رسيد  .اگر چه آنها فرزند کوه و کمر بودند ،ولني چنون
بارشان سنگين بود ،به راحتي با آنها راه ميرفنتم .از تپنه و گردننهاي رد شنديم.
روستايي پديدار شد .پرسيد :
ن اين روستاي ...اِه؟
گفتند:
ن نه! اون مه رو که باالي اون کوه نشسته ،ميبيني؟ روستاي ...اون جاست.
کوه بسيار بلند و صعبالعبور بود ،نمي دانستم چه اندازه بلند است ،ولي بعدا مرد
دهاتي در البهالي صحبتهايش گفت که هفت هزار پا باالتر از سطح درياسنت.
از دره و کورهراهي باال رفتيم .بوي گل و گلزار انسان را مست ميکرد .از کوهپايه
تا قله ،باغ و بستان بود .درختان چون دوستان قدرداني کنه راز و نينازي بنا هنم
داشته باشند ،سر بر سر هم گذاشته ،با اندامي بلند و پوشنيده از برگهناي سنبز در
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نسيم مي رقصيدند .گويي با شنيدن ترنم آهن ريزش آب که از قله کوه سنرازير
بود ،چون اروتمندان و توانگراني ميشدند که در کابارهها به پايکوبي درميآيند و
در غم و اندوه کسي نيستند .اين منظره ،بخصوص براي منِ زننداندينده ،چننان
زيبا و دلپذير بود که بلندي کوه و خستگي بيش از اندازهي راه را فراموش کنرد .
به آرامي باال ميرفتيم و پيش از غروب آفتاب به روسنتا رسنيديم .پنس از چنند
روزي ،جواني سنندجي که از خويشان صاحبخانه بود ،براي ديدار به آن جا آمند.
جواني بود تحصيلکرده و زيرک .گمنان منيکننم او هنم ،مثنل مناهي از تنرس
ماهيگير ،به اين گوشهي غيرقابلدسترس پناه آورده بود .روزها از ترس ژاندار ها
يا دستفروشان که حدس ميزديم وابسته به پليس مخفي باشند ،به بناغي دور از
آبادي مي رفتيم .باغ ،جاي بسيار زيبايي بود و اگر چنه گنيالس و زردآلنو داشنت
مي رسيد ،اما هنوز بر قلهي کوه پشت سر ،برن دينده منيشند .آن جنا بنود کنه
فهميد آبني کنه از مينان بناغ در دامنن کنوه روان اسنت ،سرچشنمهاش از آن
برفهاست .آب ،روزها غرشکنان فرو ميريخت و شب ها کنه بنرن ين منيزد،
کمتر مي گشت .در اين باغ گروهي کارگر الغر و مردني ژندهپوش کار ميکردنند.
آنها براي صاحب باغ خانه ميساختند ،هر کدا  ٣نان براي ناهار ميگرفت و گاه
دوغ هم در کار بود .از عبدالرحمان باغبان پرسيد :
ن اينا چه قد مزد ميگيرن؟
گفت:
ن روزي يه تومن.
گفتم:
ن خب ،براي چنين روزاي طوالني ،چرا فقط يه تومن؟
گفت:
ن اينا کارشون باغداريه .اگه يه سال تگر بياد و درختا رو بکوبه ،ديگه چيزي
براي امرار معاششون نمي مونه .پارسال بدبياري آوردن و زمستون پنول گنرفتن
براي کار تابستون ،اونم روزي يه تومن که با اون بهارو گذروندن ،به همين خاطر
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مجبورن با اين قيمت کار کنن .اين سه تا نونم که منيگينرن از محبنت و خينر
است.
عبدالرحمان ظهرها براي آوردن نان به روستا منيرفنت .منا هنم پنولي بنه او
ميداديم که چيزهايي برايمان بخرد .روزي ،دو تومان به او داديم که تخنم منرغ
برايمان بخرد .عبدالرحمان که برگشت ،نان را ميان کنارگران تقسنيم کنرد و بنه
طرن ما آمد .هنوز چند قدمي مانده به ما گفت:
ن از خونه ي ارباب نان و کره آورده و با آن دو تومن هنم براتنون تخنم منرغ
خريده  ،ولي چه تخم مرغي؟ تخم مرغ هادي خاني!
از جوان سنندجي پرسيد  :تخم مرغ هادي خاني يعني چي؟
گفت:
ن نميدونم به خدا ،چي بگم!
عبدالرحمان جلوتر آمد ،وسايلش را زمين گذاشت ،آتش روشن کرد و چناي را
آماده نمود ،نيمروي خوشمزهاي پخت و هر سه شروع به خوردن کرديم و در اين
ميان ،از عبدالرحمان پرسيد :
ن تخم مرغ هادي خاني يعني چي؟
گفت:
ن مگه نديدي چه بزر و درشت بودن؟ ببين چه پوستهاي دارن؟
گفتم:
ن عبدالرحمان چرا به تخم مرغ درشت ،هادي خاني ميگن؟
گفت:
ن بله ،مرد اطران رودخانهي “ژاوهرو” اين جور ميگن ،البته اين داستان داره.
گفتم:
ن پس داستانشو تعري کن!
عبدالرحمان که جوان ساده و خندهرويي بود ،لبخندي زد و ادامه داد:
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ن تو درهي مجاور ،تو دامنهي “اودال” روسنتايي ينه بنزر و آبناد کنه حندود
دويست خانوار جمعيت داره .اسمش “نشور”ه .اينن روسنتا جنز باغناش ،زمينناي
مزروعي فراواني داره و بسيار خوش آب و هواس .هادي خان ،ارباب اون جاسنت
و از باغاش گذشته ،ويالي زيبايي هم داره که تابستونا دو  -سه ماه با خونوادهاش
براي تفريح به اون جا مي ره .اون خيلي خسيسه .جنز آدمناي دولنت هني کنس
نمي تونه نونشو بخوره .مرد نشور که اغلب رعيتن ،مث همهي روستاييها ،بايند
پوشاک ،روغن ،گوسفند ،پشم ،مو ،مرغ و خروس بِدَن و بيگناري کننن .بهنرهي
حبوبات و صيفيجات که ،معلومه ،نيم به نيم يا يک به سهاس .باغنا هنم کنه بنا
توجه به سند مالکيت ،امروزا نص به نص شنده .اوننايي کنه بنيزميننن ،منث
همهي کساي ديگه ماهي سه روز بيگاري دارن و اگه دا داشته باشن ،بايد سهم
روغن و پوشاک و بره و پشم رو بدن ،ولي هادي خان بر خالن همنه جنا ،بنراي
هر مرغي پونزده تا تخم مرغ از رعيتاي بي زمين مي گيره .زموني که هادي خان
صاحب نشور مي شه ،نوکراش مرغاي آبادي رو سرشماري ميکننن و ليسنتشنو
براي اون مي برن .بعد اعال ميکنن هر کس بايد سهميهي تخنم منرغ شنو بنه
ارباب بده .رعيتاي بيزمين ،که خودشون روي زميناي رعيتاي صاحب زمين کنار
مي کردن ،مجبور بودن زنبيالي پر از تخم مرغ ببرن خونهي هادي خان .هنادي
خان براي اندازهگيري تخم مرغا سوراخي تو يه تخته کنده بود .هر تخنم مرغني
که از سوراخ نميگذشت ،قابل قبول بود و اوني که از سنوراخ رد منيشند ،يعنني
کوچک بود و برميگردوندن به صاحبش تا با يه تخم مرغ بزرگتر عوضنش کننه.
براي همين  ،تو اين روستا ،به تخم مرغ بزر ميگن هادي خاني .
گفتم:
ن عبدالرحمان ،چرا مرد اون رو ميدن؟ کجناي قنانون همچنو چينزي وجنود
داره؟
گفت:
109

ن چي مي گي؟ اگه ندن ،چه کار کنن؟ هادي خان از اعيانه و تنو شنهر زنندگي
مي کنه ،وضعش خوبه ،ژاندارما رو منيفرسنته و بنا اردنگني شنکممنون رو پناره
ميکنه.
ن خب ،شما مي تونين متحد شين و حرفاتون رو يکي کنين و بعد هم از هنادي
خان و ژاندارما به دولت شکايت کنين!
ن بله ،زمون مصدق اين کارو کرديم و من خود هنوز به همين دلينل آوارها .
مادر سهم تخم مرغو برده بود خونه ي هادي خان .تخم مرغا از سوراخ رد شنده
بودن .خدمتکارش همه رو زده بود تنو سنر منادر موسنفيد  .غنروب از کنار کنه
برگشتم ،موهاشو شسته بود و هيچي نگفت تا من به دردسر نيفتم .اما همسايهها
قضيه رو برا تعر ي کردن .منم با وجود خستگي شديد ،داسمو ورداشتم و رفنتم
خونه ي هادي خان تا گردنشو مث عل بزنم .خدا رحم کرد که رفته بود سننندج.
به جاش خدمتکارشو گ ير آورد و دق دلم از هادي خان رو سر اون خالي کرد  .تا
جون داشت زدمش و حتا دو سه جاي سرشو شکستم .از اون به بعد دنينا امنن و
امون شد و از تخم مرغ خبري نبود تا مصدق سقوط کرد .اون وقت هنادي خنان
زورگويي شو بدتر از پيش شروع کرد و ژاندارما رو آورد تا منو بگينرن .مننم فنرار
کرد و همين طور که مي بيني ،مشغول باغبانيا  .برادر کنوچکم رو گنرفتن کنه
هنوز هم کرمونشاه زندوني يه .يادت نيست تو ميني بوس با منامور مردنني دعنوا
کرد ؟ داشتم از مالقات برادر تو زندان کرمانشاه برميگشتم.
ن عبدالرحمان! تو گفتي براي فروش ماست اومده بودي؟
ن آره ،مگه بايد ميگفتم عبدالرحمانم تا بگيرنند ! بنه خندا از ماسنت فروشني
گذشته ،بقيه ي حرفا راست بود و اون زمان که ماست ميفنروختم همنهي اينن
بالها سر اومده بود.
ن عبدالرحمان! کشاورزا به تنهايي نمي تونن با خانا ،بِيگا و ژاندارما مبارزه کننن.
با يد روشنفکرا و زحمتکشاي شهري هم باهاتون متحد شن .اونا تحصيلکردهان و
راه و چاره رو بهتر مي شناسن .بذار اونا مردمو راهنمايي کنن.
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ن چه حرن عجيبي! بيسواد مثل کوره ،و چه ميدونه چي کار بايد کنرد .ينا منا
بايد شهر به شهر دنبال تحصيل کردهها بگرديم يا اونا بايد بينان و منا رو روشنن
کنن .هيچي نباشه اونا دسترنج ما رو مصرن ميکنن.
ن عبدالرحمان ،تو راست ميگي .بذار اونا خودشونو آماده و مهينا کننن! بعندن
شما رو هم روشن ميکنن.
ن باور کن ما از داس هم آمادهتريم .شايد همه با هم پيرزن و مرغ و تخم مرغو
از اين مخمصه در بياريم.
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قرآنخواني به جای رشوه
م :کامران امين آوه

پيش از جن جهاني دو بود .روزي ساعت هشنت صنبح ،گروهبنان رضنايي،
رئيس ژاندارمري بوکان ،به پاسگاه آمد .او وارد اتاق کنارش شند ،پشنت مينزش
نشست ،خميازهاي کشيد و سيگاري روشن کرد .دسنتي زينر چاننه گذاشنت و بنا
دست ديگر گاه و بي گاه سيگارش را به لنب گرفتنه ،پنک محکمني مني زد .دود
همانطور که از دهان بازش حلقه حلقه بيرون ميآمد ،به سنوي سنق اتناق پنا
مي کشيد و خط مارپيچي ايجاد ميکرد .گويي تکه ذغال نيمسنوختهاي در منقنل
خانواده ي فقيري دود مي کند و اين خنانواده از تنرس سنرما ،در و پنجنره را روي
خودش بسته و به دود خوردن راضي است .در واقع دود ،دود معمولي سيگار نبود.
بوي چربي سوخته ميداد .اگر کسي وارد نبود ،گمنان منيکنرد حناال بناقيماننده
ترياک شب پيش را که در سوراخ سنبههاي تنش جا خوش کرده بنود ،قناطي بنا
دود سيگار از گلو بيرون ميدهد .اما نه خير ،اين بو ،انگار بنوي سنوختهي چربني
کبد و اندروني سينهاش بود .دروناش آتش گرفته بود .احساس دلتنگي و خواري،
يا بهتر است بگنويم تنرس و وحشنت ،آرامنش از او گرفتنه بنود .پيناپي خمينازه
ميکشيد .آشکارا شب نخوابيده بود و حاال به کمک سيگار بنا غنم و انندوه شنب
پيش کلنجار ميرفت .پس از سروکله زدن زياد با خود ،نه آمراننه ،کنه ننر تنر از
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معمول ،صدا زد:
ن حسينقلي!
حسينقلي که در ميان ژاندار ها از همه رکتر و تواناتر و زورگوتر بود ،وارد اتناق
شد .تق هر دو پايش را به هم زد .دستش را بلند کرد دست بنر بنناگوش بنا آن
خيک گندهاش به خم ترخينه ٣٢ميماند.
رضايي :چند ماهه؟
حسينقلي :بيست و سو .
رضايي نفس عميقي کشيد و با خودش گفت :يعني يه هفته مونده.
اين بار رو به حسينقلي کرد:
ن اين ماه وضعمون خيلي خيطه ،اگه عايدي خود و شما رو هم رو هنم بنذار
باز کفان نمي ده .از کجا پونصد تومن بيار ؟ براي اين جا پونصند تنومن راسنتي
راستي زياده ،به خصوص تو بهار که محصول پارسال منرد تنه کشنيده و منال
امسالشون هم هنوز نرسيده .مرد االن تو اين کوهها پخش شدهاند و سرشون به
کار و کاسبي گرمه .نه شکايت و شکايت بازي هست و نه بزنبزن و درگيري.
حسينقلي :خب ،بذار اين ماه يه کمي بدهکار باشيم ،بعد ميديم.
رضايي :عجيبه ها! تو چند ساله که ژاندارمي و حاال اين طوري حرن ميزنني!
مگه نميدوني اين جور حرفا به گوش سرهن نميره؟ اگه ينه همچنين چينزي
بهش گفته شه ،همه مونو منتقل مي کنه جاي ديگه .حتا ممکننه برامنون درد سنر
32

تهرخينه ،تهرخنه و ته رخوانه (کردي) ،ترخينه ،آش ترخينه دوغ (فارسي) ،کشگينه (لري) غذايي است آبکي

که از دوغ يا شير تخمير شده به دست ميآيد .اين غذا از خيس دادن بلغور گند يا جو در دوغ ترش به مدت ١0
روز تهيه ميشود .در روش ديگر بلغور را به مدت چند ساعت در دوغ ميپزند  .پس از اين مدت قطعاتي از اين
مخلوط خمير مانند را گلوله کرده و گاهي با افزودن اندکي گياه خشک پونه آنرا زير نور آفتاب خشک
مينمايند .تکه هاي خشک ترخينه را با افزودن حبوبات و سبزي خشک بهعنوان آش آماده ميکنند .شايد ترخينه

را بتوان بهعنوان اولين غذاي نيمه آماده شناخت .منبع :ترخينه fa.wikipedia.org/wiki
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درست کنه .شده خونه و زندگيمونو بفروشيم ،بايد پولشو جور کنيم .اما اين قرضي
که مي گي ،مي تونيم از خودمون بکنيم ،يعني اين ماه فقط از جيب زندگي کنيم و
بعدا تالفيشو در بياريم.
حسينقلي :بله ،بله ،فهميد  ،حاال چهقد از پول سرهن کمه؟
رضايي :دويست تومن.
حسينقلي :خدا حف تون کنه ،دويست تومن که عزا نداره .يه ماموريت بنه منن
بده ،يه ماموريت هم به رجبقلي ،پول سرهنگو جور ميکننيم و تنازه ،ينه چينزيم
براي اينجا ميمونه.
رضايي :خيالت تخت باشه اگه تهش چيزي بمونه ،تنها نميخور  .ولني در ينه
هفته اين کار شدنيه؟
حسينقلي :چرا نباشه؟ چارهاي نيست .ما که مامور دولت شدهايم ،بايست زحمت
بکشيم.
رضايي :هرچي فکر ميکنم ،ميبينم حاال همچين ماموريتي کنه بنه خناطرش
اين همه دهات رو بگردي ،نيست .تنها ،پرونده ي مازاد ٣٣پارسال مونده .اما بهار و
حرن از مازاد؟ اگه کار بني پيندا کننه و بنه شنکايت و دادوهنوار بکشنه ،خيلني
مشکلساز ميشه.
حسينقلي :نه قربان ،نميذار کار به شکايت و جاهناي بارينک بکشنه .خنود
ميدونم چي کار کنم .شما فقط برا بنويس.
رضايي پرونده ي مازاد پارسنال را در آورد و گفنت :بوکنان چارتنا بخنش داره:
ترجان ،يلتمر ،آختاچي ،بهي ،که رو هم دويست و چهل دهه.
رضايي فکري کرد و قلم بدست گرفت و نوشت:

 ٣٣از هر مالکي تحت عنوان اينکه محصولش زياد است و احتيناجي بنه آن نندارد مقنداري گنند منيگرفتنند و اسنم اينن را
"مازاد" گذاشته بودند .آنها هم به جاي اين گند يا پول نميدادند يا مبلغ بسيار ناچيزي به آنها [ماموران دولت] ميدادند.
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" ژاندار حسينقلي! بايد به نزد مالکان بخش آختاچي بروي و هنر کنس را کنه
مازاد پارسالش مانده ،بالفاصله مجبور به بار زدن آن کني و به مهابناد بفرسنتي.
اگر بهانه آورد ،او را اينجا بياور!"
حسينقلي دو ژاندار با خودش برداشت .آنها تفن هايشان را به دوش گرفتنند،
سوار اسب شدند و رفتند .او ميدانست پيش چه کساني برود تا چيزي دسنتش را
بگيرد .به سراغ بزر مالکان ،که با سرلشکر و سرهن دوسنتي و رفنت و آمند
داشتند ،نرفت و رو به خرده مالکان آورد .از هرکسي که هنوز مازادش مانده بنود،
 ١٥تا  ٢0تومان گرفت .به کسي هم که بدهي مازاد نداشت ،ميگفت "اسمت تو
ليست اوناييه که مازاد ندادهاند .حرفي داري ،برو بوکان پيش رئنيس ژانندارمري،
شايد اون جا معلو بشه دادهاي يا نه ".طرن هم آخرسنر بنه پننج شنش تنومن
راضي ميشد تا مجبور به سفر نشود.
حسينقلي در عرض سه چهار روز دويست تومان جمع کنرد .سنخت بنه تکناپو
افتاده بود .نزديک هاي ظهر به روستاي "کاني تومار" رسيد .نيمنه روزي آن جنا
ماند و سيد حسن ،مالک ده را براي فرستادن به بوکان زير فشنار گذاشنت .سنيد
حسن از کم شروع کرد و حسينقلي از زياد .بعد از چنکوچاننهي فنراوان ،سنر ده
تومان به توافق رسيدند .حسينقلي ده تومان را گرفت و به طنرن "حناجي کنند"
براه افتاد .عصر به آن جا رسيد .حسن آغاي حاجي کند با مهمنانهنايي چنند در
اتاق پذيرايي نشسته بود .از دور چشمش که به ژاندار ها افتاد ،بالفاصله مينرزا را
صدا زد و گفت :برو هرجور شده کاري کن اينا برن و موي دمناغ مهموننا نشنن.
ميرزا به پيشواز آنها رفت و شروع به معامله کنرد تنا آن شنب از شرشنان راحنت
شوند .خواست پولي به آنها بدهد تا ژاندار ها آن جا پياده نشوند و به ده ديگنري
بروند .حسينقلي از  ٢0تومن و ميرزا از  ٥تومن شروع کرد .او تومنان بنه تومنان
پايين مي آمد و ديگري هم تومان به تومان باال ميرفت .حسنينقلي پنايش را در
يک کفش کرده بود که  ١٢تومان بگيرد .ميرزا که ديد ديگر فايدهاي نندارد و او
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از اين مبلغ پايين نمي آيد ١٢ ،تومن را داد .حسينقلي آن را گرفت ،در جيب بغلش
گذاشت ،رکابي زد و به سوي"دارهگردهله" به راه افتاد.
به آن جا که رسيد ،غروب شده بود .در خانه ي عموعلي [از اسنب] پيناده شند.
هرچند که "دارگرده له" کوره دهي بيش نبنود و عمنوعلي هنم اتناق پنذيرايي آن
چناني نداشت که جاي استراحت باشد ،اما شب فرارسيده بود و ژاندار هم که بننا
به عادت ،شبها اهل رفتن به جايي نيست ،به ناچار آن جا ماند.
فردا صبح حسينقلي از خواب برخاست .از خانه خارج شد تا به طرن حوض آب
ده برود و دست و صورتش را بشويد .به در خاننهاي رسنيد کنه از آن آواز قنرآن
مي آمد .همان جا ايستاد .فکري کرد و با خودش گفنت :اينن بابنا ينا مُنالس ينا
حاجي ،يا سيد يا يکي تو اين مايهها .کاله شاپو هم نبايد سرش گذاشته باشه .با
اين وضع ،ميشه چيزي ازش تلکه کرد.
سوار کردن چنين بامبولي با خو و منش ژاندار ها جور درميآمد ،چرا که دولت،
قانوني گذرانده بود که طبق آن ،همه بايد کت و شلوار ميپوشيدند و کناله شناپو
سرشان ميگذاشتند .لباس کردي ،لباس ملي کردها ،ممنوع شده بود .هنر کسني
که ميپوشيد ،طبق قانون بد جور ميافتاد تو هچل.
حسينقلي بدون پرسو جو وارد خانه شد .مال کريم که پيرمردي رينش سنفيد و
مالي ده بود ،نماز صبح را به جا آورده ،روي جانمازي رو به قبلنه نشسنته بنود و
قرآن ميخواند .همسرش ،خاله منيژە ،هم چاي د کرده ،منتظر بود تا قرآنخواني
مال سربيايد.
مال کريم که ديد سر صبحي به جناي خينر و برکنت ،سنروکله ي اينن بنالي
ناگهاني پيدا شده است ،رن از رويش پريد ،در خواندن قرآن دچار اشتباه شد ،به
حسينقلي خوشامد گفت و به زنش گفت که چاي بريزد.
حسينقلي نيمچه کردي و نيمچه ترکي گفت :چايي نميخور  .منير خوننهي
عمو علي .فوري آماده شو ،بايد بياي بوکان!
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مال :من نه کاري اون جا دار  ،نه به خوب و بد دنيا .پير و از کارافتنادها  .چنرا
بايد بيا بوکان؟
حسينقلي گفت :گوش به قانون دولت نميدي .نه کاله شاپو سرت گذاشتهاي،
نه کت و شلوار پوشيدهاي .مگه اين بي قانوني نيست؟
محمد شري  ،همسايه مال ،که ديده بود ژاندار به خانه منال رفتنه ،بالفاصنله
وارد شد تا شايد بتواند او را از چن ژاندار نجات دهد.
محمد شري رو به حسينقلي کرد:
ن مرد ،زشته ،از جون اين پيرمرد چي مي خواي؟! جونش رو نداره بيناد بوکنان.
ازش بگذر! انصان هم خوب چيزيه.
حسينقلي :من اين حرفا سر نمي شه .مامور دولتم .بايد فرمنان دولنت را اجنرا
کنم.
محمدشري  ،حسينقلي را به حياط برد و پ پچي با او کرد و به اتاق برگشنت.
بعد گفت :به  ٥تومن راضيش کردها  .ميتونين  ٥تومن براش دست و پا کنين؟
زن مال که زني الغر و مردني بود ،از ترس داشت ميلرزيند .بنه زور از جنايش
بلند شد و شروع به گشتن در بقچه و خرتو پرتهايش کرد و سر آخنر  ٢تومنان
پيدا کرد و آن را به دست محمدشري داد و گفت :به خدا جز اين چيزي تو خونه
نداريم .محمد شري جيب هاي خودش را گشت ،يک توماني را که داشت درآورد
و با دو تومان زن مال به حسينقلي داد و گفت:
ن ندارن ،هي چي ندارن ،ايناهاش! جلوي چشماي خودت ،منن ينه تنومن بنه
خاطر اونا بهت ميد  .منم ،فقط همينو دار  ،وگرنه دريغ نميکرد .
حسينقلي که ديد چيز ديگري عايدش نميشود ،سه تومن را گرفت و رو به مال
کرد و گفت :استاد ،به خاطر قرآنه که من اينو ميگير  .مادر دوسه ماهيه منرده،
به جاي دو تومن باقيمونده برا مادر قرآن بخون!
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نه ديدار حاجي و نه خواب مسجد
م :طاهر حکمت

آن روز بازهم به بيگاري برده و امانش را بريده بودند .از سنرِ صنبح تنا غنروب
آفتاب ،به درازاي روزهاي بهار به کارش ميکشيدند .گزير ٣4هم که زبانش هني
وقت جز به فحش و بد و بيراه باز نمي شد ،دهنش مثل زبانهي ٣٥آسياب پيوسنته
ميغريد و نعره ميکشيد .بايز ٣6جواني زيرک و در همان حال سر به زير بود ،اعتماد
به نفس بسيار خوبي داشت ،ولي نميخواست دهن به دهن کسني بگنذارد کنه از
ترس رنج و کار ،پسماندهخور ارباب شنده بنود و اينن جنور بنا پررويني تنو روي
همسايگانش نعره مي کشيد .آن روز هم تا غروب براي آغا کنار سناختماني کنرد.
تن غروب با دست و پاي گل آلود به خانه باز گشنت ،دسنتمالي را ،کنه قنوري
 ٣4به پادوهاي ارباب "گزير" گفته مي شد .کار آنها ،نظارت و دريافت حق اربابي از روستاييان بود و پاسدار مننافع
ارباب بودند.
 ٣٥چهقهنه( )Caqanaچوبي است که يک سرش به کهويژه( )Kavezaمتصل است و سر ديگرش روي سن
بااليي آسياب قرار دارد .در اار چرخ سن " چهقهنه در جاي خود به حرکنت در منيآيند و "کنهوينژه" را تکنان
مي دهد ،در نتيجه دانه هاي غالت به گلوي آسياب ريخته ميان دو سن باال و پايين آرد ميشوند .ر.ک به نشريه
دانشکده ادبيات تبريز ،بهار  ،١٣٥١مقاله ابزارهاي آسياي آبي در کردي به قلم قادر فتاح قاضي  .با نقل از کتاب
امثال و حکم کردي ،تبريز ١٣64
٣6کوتاه شدهي اسم بايزيد است.
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حلبي ،استکان و نعلبکي و کمي قند و چاي درش بود ،به زنش داد .به سرِ چشمه
رفت و دست و پايش را شست و برگشت.
زنش غزال اشکنهاي را که پخته بود برايش کشيد :بايز دو سه نان درش تريد
کرد .تا غزال مشغول گذاشتن قوري چاي روي آتنش شند ،بنايز خنودش هنم از
گرسنگي نفهميد چه طوري ته تريد را باال آورد.
غزال گفت:
ن يک کم غذا مونده ،برات بريز ؟
بايز گفت "نه ،نميخوا  ،نريز!" ،کيسه ي توتونش را درآورد ،سيگاري پيچيند و
روشن کرد .گه گاهي پکي مي زد .به قوري سنياه و دود زدهي روي آتنش خينره
شده بود.
غزال خيلي براي او ناراحت بود و با دقت به شوهرش نگاه منيکنرد .آن شنب
خيلي افسرده و غمگ ين بود .غزال يک د با خودش فکر کرد شنايد گزينر بنه او
پرخاش کرده و د ديگر با خودش گفت که در اين روزهاي دراز ،کار سناختماني
کرده و خسته شده است .ميخواست از او بپرسد ،ولي پشنيمان شند و فکنر کنرد
"بذار هر چي رو که شده دوباره يادش ننداز ".
چاي د کشيد ،غزال استک اني برايش ريخت و با لبخندي جلويش گذاشنت و
گفت :چاي خوبيه ،خوب د کشنيده ،بخنور تنا يکني ديگنه بنرات برينز شنايد
خستگيت در بره.
بايز که خودش با خودش حرن ميزد ،توجه چنداني به دلسنوزي غنزال نکنرد.
استکان را برداشت و سر کشيد .طعم خوب چاي او را متوجه سخن غنزال کنرد و
گفت :دستت درد نکنه ،راست ميگي ،باز هم بريز تا خستگيا در ره!
غزال باز هم برايش ريخت .بايز ،انگار افطار ميکرد .سيگار ديگنري پيچيند و
روشن کرد ،چون کسي که فکرکنان به نتيجهي نهايي رسيده ،پک محکمني بنه
س يگارش زد و با لبخنند سنردي گفنت :غنزال! اينن آبنادي ديگنه بنه دردمنون
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نمي خوره ،با بيگاري زندگيمونو تباه مني کننن ،نمنيذارن بنراي خودمنون کنار و
کاسبي کنيم .بهتره بار و بنديلمونو ببنديم و بريم.
ن خب ،کجا مي خواي بري؟ هر جا بريم آسمون همين رنگنه ،آغنا و کدخندا و
گزير ،که خدا ريشهي همهشون رو خشک کنه ،تو هر دهي هس.
ن چي مي گي؟ من از دست اينا دار راهمو ميگينر منير  ،گمنون منيکنني
مير جايي که گزير هر روز بياد به بيگاريم بکشه؟
ن حاال که اين طوريه ،کجا ميري؟
٣٧
ن ميريم ساوجبالغ
ن پسر ،بايز! اين ديگه چه فکريه به سنرت زده؟ سناوجبالغ چنه طنور زنندگي
کنيم؟
ن چرا نتونيم زندگي کنيم؟ اگه همين کار ساختماني رو که اين جنا بنا بيگناري
ميکنيم اون جا بکنيم ،خيلي بهتر زندگي ميکنيم .فعلن که نه بچه دارينم و ننه
چ يزي .فقط دوتايم .اگر براي خودمون کار کنيم ،ميشه زنندگي خنوبي بنراي دو
نفر جور کرد .اين جا حال و روزمون اينه و با وجود بيگاري ،پدر و مادرمون رو هم
تو قبر ميجنبونن.
ن باشه ،هر کاري دوست داري ،بکن.
يک مقدار خرت و پرت و کاسنه و کنوزهاي را کنه داشنتند جمنع کردنند و راه
بهرداشههۆه ” ٣٨اتناقي گرفتنند و
افتادند .به ساوجبالغ رفتنند و در منطقنهي “ 
٣٩
جاگير شدند .بايز هر روز به کارگري ميرفت .زندگيشان از “ۆهچ اها ا ” خيلني
بهتر بود .رفته رفتنه پنولي پنساننداز کردنند .بنايز منطقنهي “شنهر وينران” را
مي شناخت .در اين ميان ،چشم و گوشش در ساوجبالغ کمي باز شد ،بنه رفنت و
آمد به دهات روي آورد ،تخم مرغ و مرغ و کره و پنير و ميوه و سبزي و اين جور
 ٣٧مهاباد
 ٣٨سن آسياب قديم
٣٩کي آباد دهي در منطقه شهرويران است.
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چيزها مي خريد و در ساوجبالغ ميفروخت ،تا آن که دکاني گرفت و دکاندار شد.
آن وقت خانه مستقلي هم گرفت.
بايز آد راستگويي بود و اهل کاله گذاشتن سر کارگرانش نبود .هني حيلنه و
نيرنگي به آنها نمي زد .چندي نگذشت که دوست و آشناي زيادي پيدا کرد .مرد
کي ئاوا و روستاهاي اطران با او معامله مي کردند .خويشان و دوسنتانش هنگنا
آمدن به شهر ،مهمان او مي شدند .آنها در اين سنالهنا صناحب دو فرزنند شنده
بودند .خانه شان ديگر کوچک و جايشان تن شده بود .با غزال عقنل هايشنان را
روي هم ريختند تا خانهاي بخرند.
بايز به پرس و جو درآمد و باالخره خانهاي در کوي “قوله قبران” پيندا کنرد و
خريد .آن وقت کامال راحت و آسوده شد .آمدوشد بايز بنا آشننايان و همسنايگان
روي او اار کرد ،با آنها به خانه شي رفت و صوفي شد .نامش از بايز کي ئناوايي
به صوفي بايز تغيير يافت .هر شب پيش از اذان دادن مال به مسنجد منيرفنت و
نماز جماعت و ختم  40را به جاي ميآورد.
از همان روز اول که وارد محله شده بود ،بيشتر صبحها که به مسجد ميرفت،
مي ديد که حاج رحيم پيش از او به مسجد آمده است .بنا خنود منيگفنت" :اينن
حاجي چه مرد دينداريه! اين جور که پيداست ،شب هم که ميخوابه ،به فکر نماز
جماعت و ختمه" .کم کم با حاج رحيم آشنا شد .تا بان اذان و آمدن مال ،حناج
رحيم داستان و حکايت براي صوفي بايز مي گفت .گفته هايش بيشنتر در بنارهي
سفر حج بود .صوفي بايز هم به فکر حج رفتن افتاده بود .هر بنار ازصنحبتهناي
حاجي بيشتر خوشش ميآمد.
شبي حاجي گفت :صوفي بايز! اون جور کنه شننيدها مهمنون و رفنت و آمند
زيادي داري .بچه هم داري؟
بايز گفت :زير سايه خدا و همت شي  ،دو تا غال تو را دار .
 40قرآن يا دعايي که از اول تا آخر به وسيله يک يا چند تن در يک نشست خواننده منيشنود .فرهنن
سخن ،دکتر حسن انوري ،تهران  ،١٣٨٢جلد اول ص ٩0٣
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فشنرده

ن پس زني کسي رو داري که به مهمونات برسه و بچههاتو سرپرستي کنه؟
ن واهلل فقط مادر بچهها.
ن صوفي بايز! تو مرد خندا ترسني هسنتي ،چنرا همچنين سنتمي بنه اينن زن
ميکني؟
ن حاجي جان! چه کنم ،من که مادر و خواهر ندار  .زننم هنم کسني رو ننداره.
ميدونم اين زن خيلي خسته ميشه ،ولي چاره چي يه؟
ن چاره چيه يعني چي؟ شرع خدا و پيغمبر اجنازه داده .زن ديگنهاي بگينر .هنم
سنّته هم خونه و زندگيتو ميگردونن .هزارتا بيمناري و درد سنر هنس .يکيشنون
ناخوش مي شه .اون يکي به داد بچههنات منيرسنه و مهمونناتو راه منيانندازه.
يکيشون باردار مي شه ،اون يکي کار ميکنه .شکر خدا وضعت هم که خوبنه و از
نظر معيشت کم و کسري نداري.
ن فرمايشات قشنگن ،ولي همسر زن خيلي خوبيه ،بدبختي زينادي رو بنا منن
تحمل کرده ،نميخوا دلشو بشکنم.
ن خدا پدرتو بيامرزه! اين همه مرد کنه دو سنه تنا زن دارن ،همشنون کنه زن
اولشون بد نبوده .بااين همه ،زن ديگهاي هم گرفتن.
اين فکر در مغز بايز جا افتاد .به فکر افتاد زني پيدا کند که با زنش بسازد و به
درد خانهاش هم بخورد .بعد از چند روز فکر کردن سرانجا تصميمش را گرفت و
از حاج رحيم پرسيد :اون روز راهنمايي خوبي بهم کردي .تو که خب اهل محلي،
زن مناسبي نميشناسي؟
حاجي گفت :چه طور نمي شناسم؟ زيبا ،دختر حاج کريم خودمون .اگنه همنهي
اين شهرو بگردي همچين دختري پيدا نمي کني .حناج کنريم منرد خنانوادهدار و
باشخصيت محلهس .معروفه و همهي مرد ساوجبالغ ميشناسنش .مرد پولداريه
و چشم به داراييت نداره .قو و خويشداره .تو آد تنهنايي هسنتي و خيلني الز
است همچين کسي پشتت باشه .دنينا هنزار مشنکل داره .دختنرش هنم سنن و
سالداره ،بچه و قرتي نيست و خيلي به درد کار و بار خانه ميخوره.
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بايز ،حاج رحيم و چند مرد آبرومند ديگر را نزد حاج کريم فرسنتاد و “زيبنا” را
خواستگاري و عقد کرد و به خانهاش آورد.
"زيبا" چه زيبنايي بنود! بنه نظنر منيرسنيد از زشنتي در خاننه ماننده بنوده و
خواستگاري نداشته است .در رابطه با کار هم ،مثل گاوي تنبل ،اگر روي پشنتش
آتش هم روشن مي کردي ،جنب نمي خورد .غزال از يک سو بنه خناطر بنايز و از
سوي ديگر ،چون زيبا و نوعروس بود ،با وجود همهي بدبختي هايش ،بنه او هنم
ميرسيد.
زيبا به جاي اين که بنه جننب و جنوش بيفتند ،بنا گذشنت زمنان مغرورتنر و
پرافاده تر ميشد .به غزال به چشم کلفت خانه نگاه ميکرد .اگر بايز کناري بنه او
ميسپرد ،نه مي گذاشت و نه برميداشت و ميگفت :من که کلفت نيستم ،برو بنه
زن دهاتيت بگو .کم کم با بايز هم بگومگو ميکرد :برو دهاتي! روستايي نفهم! تو
عقلت کجا بود؟ بايز از ترس حاج کريم و تيره و تبارش جرات نميکرد چيزي بنه
زيبا بگويد .غزال اما جانش از اين وضع به لب آمده بود .ديگر خيلي وقت هنا ننه
پختو پزي ميکرد نه ناني درست ميکرد .هنر شنب و هنر روز دعنوا و بگومگنو
داشتند.
يک شب ،بد و بي راه گويي و يکي به دو ميان زيبنا بنا غنزال و بنايز از خنود
غروب تا نيمه شب ادامه داشت .بايز لحافي را برداشت و به مسجد رفت تا آن جا
بخوابد و صبح به دکان و کار و کاسبي اش برسند .همنين کنه وارد مسنجد شند،
سري از زير سجادها ي بيرون آمد .حاج رحيم بود .بايز با پريشاني سالمي داد.
حاج رحيم گفت :عليکم السال ! بيا برادر  ،بيا خيلي خوش اومدي!
بايز ،با ناراحتي جوابي داد.
حاجي پرسيد :چيه ،چي شده؟ چرا اين قدر پريشاني؟
ن الهي خونه خراب شي! انشااهلل به عزاي عزيزات بنشنيني کنه مننو بنه اينن
بدبختي دچار کردي.
124

حاجي به شوخي درآمد :خب خب! اين عصبانيتو نميخواد .بيا برادر ،بيا .ها اون
جا بخواب .طايفهي حاج کريم اين جورن ،طبيعتنه ينه کنم تنندي دارن .خنواهر
حاجي هم با من و زن اولم همين جوره .خدا رو خوش ميآد من تو مسجد تنهنا
بخوابم؟
بايز از ناراحتي جواب حناجي را ننداد ،رفنت و آن سنوتر دراز کشنيد ،امنا هني
خوابش نمي برد؟ در فکر اين بود که چه طور خودش را بنه دسنت خنودش خاننه
خراب کرده است" :اگه روزها در کيج ئاوا بيگاري ميکرد  ،دسنت کنم شنبهنا
آسوده و راحت بود  .االن کار و کاسبيا مثل بيگاري شده و اسنتراحت شنب رو
هم از دست دادها و دوستا و آشناها از دوري مي کنن .غزال هم کنه اون قندر
ستم ديده که جوني برايش نمونده .من از دست ارباب فرار کرد  ،که چي؟ اين جا
به دست خود آقاباالسر براي خود آورده ".
حاجي ميديد که بايز به خودش مي پيچد و خوابش نميبرد .گفت :برادر جنان!
اين همه خودت رو آزار نده ،اال ن بخواب و فردا درست بنرا بگنو چني شنده ،راه
خوبي پيش پات بذار  .بايز غرولند کنان گفت:
ن مثل راهي که دفعه ي پيش جلو پا گذاشتي! اگه امشبو صبح کنم ،ديگه ننه
ديدار حاجي و نه خواب مسجد!
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چای اتاق مهماني ارباب
م :ناصر باباخاني

اتاق مهماني ارباب بازسازي شده بود .سه تا پنجرهي ديوارهاي تازه کاهگلشده
را شسته بودند .فرشهاي نو و درخور ي پهن کرده بودند .اما الز نبود خود را بنا
آشپزخانه خسته کرد ،انتظار نمي رفت هر چند روز يک بنار اربنابهنا بنا دسنتهي
سوارانشنان بننه مهمنناني بياينند و خودشننان در اتنناق مهمناني پننذيرايي شننوند و
نوکرهايشان در اتاق مخصوص خودشان ،چون "آقا ميرزا رحمان" تاجر مهابادي
(سابالغي) بود و به تازگي روستاي "قاجري" را بابت بدهي و بهرهاش از پسران
"محمد صالح خان" گرفته بود.
نه ايل و طايفهاي داشت ،نه قو و خنويش ملنک و امنالک داري .هنر چنند از
زمينداران آن دور و بر خيلي داراتر و پولدارتر بنود ،امنا خنان هناي"دهبکنري" و
بي زاده هاي "فيضاهللبيگي" همچنان به چشم پارچه فروش مهابادي به او نگاه
مي کردند .او را قابل آن نميدانستند که هم شان خودشان به حساب بياورند و زود
به زود سري به وي بزنند .چابک سوار يا شکارچي خوشدستي هم نبود تنا مينان
شکارچيان جايش بدهند و گهگاهي بعد از شکار مهمانش شوند.
آقا ميرزا رحمان که در همهي زندگي ،از ميان جمعيت بيحد و مرز دنيا تنها بر
خانم و آشپزخانه و پادوي فروشگاهش فرمانروايي کرده بنود ،حنال کنه منيديند
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ملک و امالک دار شده و شصت هفتاد خانواده رعيتي زينر فرمنانش انند ،بنا خنود
ميگفت" :مگنه منن چني از بقينه کنم تنره ؟! هرچنند در اصنل مهابناديا و
پارچه فروش ،اما حاال ديگه يه ارباب تما و کمالم ،فرمونم تنو شنش دُنن اينن
آبادي جاريه و بهتر از من کسي نيست  .مصلحت در اينه که سرسرايي بنرا خنود
آماده کنم تا هم رعيت جماعت حساب کار دستش بياد و هم خانا و اربابا به ريشم
نخندن ".دست به کار تزيين اتاق مهماني اربابي شد .دو نوکر چابک سوار و ينک
قهوهچي هم گرفت .دستور داد در اتاق نوکران ،زيراندازي پهن کنند .ميز قرص و
سنگيني آوردند .يک سماور هشتي بزر و قوري چيني قرمنز رنن و يکني دو
دست استکان و زير پياله و سيني و قندان و قوطي چاي و ماشنه 4١و دودکنش و
سطل و ذغال و چيزهايي از اين دسنت را آمناده کردنند .منالي آبنادي و رينش
سفيدها و کدخداي قاجر تنک تنک ،جفنت جفنت و دسنتهدسنته بنراي تبرينک و
خوشامدگويي به حضور ارباب تازه شرفياب مي شدند .البته با دست خالي کنه ننه،
هرکدا بزغالهاي ،کوزه پنيري ،کوزه روغني يا دست کم مرغني ينا  ١٥- ٢0تنا
تخم مرغ سوغاتي ميآوردند.
آقا ميرزا رحمان که چشمش به اين همه خير و برکنت منيافتناد کنه مفنت و
مجاني نصيبش شده ،از شادي در پوسنت خنودش نمني گنجيند و هنزار پينرهن
گوشت ميگرفت.
به شيوه خانها و بي ها بان بر ميآورد:
کي اون جاست؟
يکي از نوکرها يا قهوهچي ميگفت:
بله  ...بله  ...ارباب
چايي بيارين!
قهوهچي چايي مي ريخت ،استکان چايي را روي سيني ميگذاشت و چنند حبنه
قند هم کنارش .يکي از نوکرها هم آن را به اتاق پذيرايي ميبرد و از باالي اتناق
شروع ميکرد به پذيرايي از مهمانان .باز بر ميگشت و استکان ديگري منيبنرد.
 4١گازانبر يا کلبتين
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نمي شد مثل قهوهخانه ها دو سه استکان را همزمان برد ،چون رسم اتاق مهمناني
اربابها و بي زادهها اين گونه بود که ميبايسنت اسنتکاناسنتکان چناي بنرد و
پذيرايي کرد" .رسول" پيشترها مدتي قهوهچي اتناق مهمناني اربابنان بنود .راه و
رسم قهوهچيگري براي آنها را به خوبي ميدانست .هر صنبح پنيش از سنر زدن
آفتاب سماور را آب مي کرد که تا ديرهنگا  ،به وقت خواب ،از قلقل نمنيافتناد.
سراسر روز تا پاسي از شب گذشته ،هر زمان ارباب صدا ميزد" :چنايي بينارين!"،
رسول بي درن چايي ميريخت و هرگز کوتاهي نميکرد و بهانهاي نميآورد .چند
ماهي بدين روال گذشت .آقا ميرزا رحمان راه و رسنم اربنابي را فنرا گرفنت .بنه
خوبي دريافت که رعيت جماعت سر به زيرند و افسارشان را بنه هنر سنو بکشني
همان طرن مي روند .ديگر لزومي نميديند هنر رعيتني پناي بنه اتناق مهمناني
گذاشت با استکان چايي از او پذيرايي کند يا بهتر بگوييم ،فريبش بدهند .از اينن
گذشته ،ديگر از هديه و سوغاتي هنم خبنري نبنود .آمدنشنان بنه سرسنرا بنراي
شکايت بود :مثال ،گاو صوفي رحيم به کشتزار محمد کريم رفته و يا اين يکي به
زور چن رو ي نوبت آب آن يکي انداخته يا چيزهايي از اين دسنت .ديگنر بنراي
اينگونه کارها که هي منفعتي در برنداشت ،الز نبود به طنرن ينک چناي هنم
داد!
شبي آقا ميرزا رحمان در خانه با خود سنرگر ِ نجنوايي کاسنبکارانه بنود .تمنا
هوش و حواس خود را جمع کرده بود که مساله چايي را به شکلي حنل کنند .بنا
خود ميگفت:
اين اربابا و بيگا عقلشون نمي رسه ،برا همين زير بار قرض و ربا ميرن و ملک
و مالشونو از دست مي دن .تو فروشگاه ،اگه مشتري به اندازه صد تومن ،دويسنت
تومن پارچه ميخريد و ما تومني يه قنرون ينا صندي دويسنت سنود منيبنرديم
براشون يه چايي سفارش ميداديم .اما حاال مرتيکنهي دهناتي مني آد و منيگنه
صوفي رحيم ضرر کرده ،داد بزنم "چايي بيارين"؟ اين کار خريته.
ناگهان"خانم" ،ميرزا رحمان را هشيار کرد و گفت :آقا تنها برا دو سه روز ديگه
قند و چايي داريم .هرچي زودتر بفرستين از بوکان قند و چايي بخرن!
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ميرزا رحمان گفت :چه زود تمو شد؟ خيلي وخت نيست قند و چايي خريدها .
خانم گفت :چي دارين مي گين ،آقا؟ فکر ميکنين قبلناس و تو شهريم؟ قنند و
چايي که تو شهر يه ساله مصرن ميکرديم ،االننه  ١٥- ٢0روزه تمنو منيشنه.
مثلن شده ايم ملک و امالک دار و ارباب آبادي .اينن جنوري پنيش بنره دو سناله
دستمايه ي تجارتمون هم از دستمون مي ره .ديگر رومون نمي شه پامونم تو شهر
بذاريم.
حرنهاي خانم به دل آقا ميرزا رحمان نشسنت ،امنا بنه روي خنودش نيناورد.
گفت :خانو يادت باشه که ما يه مغازه دار مهابادي نيستيم ،حاال اربنابيم ،ملنک و
امالک داريم ،هم شان اربابا و بي زادهها .از قديم گفتن" :بزرگي خنرج داره ".تنو
سرسرا بايست سفرهمون پهن باشه ،وگرنه آبرومنون مني ره و کسني داخنل آد
حسابمون نمي کنه .بذار محصول برسه ،اون وخت مي فهمي زمين و ملک چه قد
برکت داره .نزديک چهار يک محصول اين آبنادي  60- ٧0رعيتني منال ماسنت.
زمين از گنج و زيرخاکي با ارزشتره ،سودش تمومي نداره.
خانم ساکت شد.
اما ميرزا رحمان در دل به خود گفت :اين درست که زمين عين گنج ميموننه،
اما حساب ،حسابه .هرگز تو بازار ديده نشده اونايي که پولشونم از پارو بناال مينره،
يه قرون مفت به کسي بدن .من که مث اين اربابا و خانا مفتني زمينندار نشند ،
خون جگر خورد  ،همه را يه قرون يه قرون ،يه عباسي يه عباسني جمنع کنرد ،
اگه اين اتاق مهموني اربابي يه چايخونه تو شهر بود ،نه تنهنا ضنرر نمنيداد ،هنر
روز کلي هم منفعت ميداد ،جيره و مواجنب قهنوهچني و ننوکرو درميناورد و ينه
چيزي هم تهش مي موند .نه ،بايد يه فکر اساسني کنرد .خنب اگنه بسناط اتناق
مهموني اربابي رو جمع کنم ،همه ي روز اين دهاتيها ميان و هنر کندو کناري
داره ،اون وخت اين بگومگوهارو بايد ببر پيش زن و بچه ،که اينم نمي شه .اگنر
سماور و بند و بساط چايخوري رو جمع کنم ،شايد يهو يه مهمون معقول و بزر
بياد .چه طوري اين همه وسايلو جلدي بيارن اتاق مهماني؟ گذشته از اين که جلو
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دهاتيها سبک مي شم ،پيش اربابا و بي زادههاي همسايه هم ميشم سکهي يه
پول.
يک باره مثل فيلسوفي که در بارهي مسالهي خيلي مهم و عميقي فکر ميکند
و ناگهان چيزي بهش الها مي شود ،صورتش درخشيد ،لبخند شنادي بنر لبنانش
آشکار شد و گفت :باشه ،خانم .مي فرستم فنردا قنند و چناي بينارن و شنما هنم
مالحظه کنين.
فردا طبق عادت رفت به اتاق مهماني .يکي دو نفر آمدند .رسول را صندا زد تنا
چاي بياورد .چاي را خوردند و حرفشان را زدند و رفتند .سپس رسول را خواست و
گفت :پسر  ،الز نيست هر وخت گفتم چاي بيارين ،درجا انجامش بدي .يه بنار
بگو قند تمو شده ،بايد بر از خونه قند بيار  ،يه بار بگنو چناي تنه کشنيده ،ينه
دفعه بگو آب جوش نيومده ،بذارين جوش بياد .من مي گم چاي بيارين ،اما هر بار
به يه بهونهاي نيارين!
رسول :بله ارباب ،چشم.
از آن پس ،همان مقدار قند و چاي که آنجنا بنود ،بنه سنان شنييي متبنرک و
مقدس ،دست نخورده ماند .کسي دست به آن نميزد .رسول قهوهچي هم راحنت
شده بود .کارش شده بود گفتن اين" :قند تمو شده ،بايند بنر از خوننه بينار "،
"تازه سمورو آب کرده ا "" ،بر چاي بيار "" ،آب سرده" .چند روزي آقنا مينرزا
خيالش از بابت قند و چاي آسوده شده بود .رسول هم جز گفتن "بله آقا" و چنند
جملهي کوتاه ،کار ديگري نداشت .يک روز لن ظهنر ،ناگهنان صنداي پنارس
س بلند شد .نشانهي ورود چند نفر غريبه به آبنادي بنود .آقنا مينرزا رحمنان از
پنجره اتاق مهماني ديد که پنج شش سوار و ژاندار وارد آبادي شدند .نفر جلويي
تفن نداشت .روشن بود که افسر فرمانده شان است .ميرزا رحمان تنند رسنول را
به خانه فرستاد که خبر بدهد که ژاندار ها به مهماني آمندهانند و زود غنذا آمناده
کنند .خودش هم به همراه دو نوکرش پايين آمد و تا داخل کوچه به پيشوازشنان
رفت .سه چهار رعيت هم صدا زد تا اسبها را تيمار کنند .افسر و ژاندار ها پيناده
شدند .ميرزا رحمان ،خوش آمدگويان ،آنها را رو به اتاق مهماني اربابي راهنمنايي
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کرد .تا آنجا کنه منيتوانسنت بنه مغنزش فشنار آورد تنا بنراي خوشنامدگويي و
چاپلوسي ،آخرين کلمه فارسي را که در بچگي در مدرسه يناد گرفتنه بنود ينا در
همهي عمرش شنيده بود بياد بياورد .چين و چروک پيشانيش را صان کرده بنود
و مرتب نيشش را تا بناگوش باز ميکرد تا نشان دهد که انگار از آمدن آنان بسيار
خوشحال است .گهگاه مانند گاو شخم زني که بيماري زبنان آبني 4٢گرفتنهباشند
زبانش را جمع مي کرد و دهانش را غنچهاي و مرتبا کلمات فارسني را د برينده و
دستو پا شکسته ادا مينمود تا افسر را متوجنه اينن نکتنه سنازد کنه فارسني را
بخوبي بلد است و فارسها هم به گرد پايش نميرسند.
مرتب مي گفت :خيلي خوش اومديد ،رو تخنم چشنا  ،بزرگنواري کرديند ،قند
رنجه فرموديد و ...در البالي سخنانش:
رسول ،چايي بيار!
ارباب قند تمو شده ،بايد بر از خونه بيار .
واقعن اگه شما گاه گداري سري به اين آباديا نزنيد ،دزدا و راهزنا همنه چني رو
ميبرن.
رسول ،زود باش چاي بيار!
ارباب چايي تمو شده ،مير از خانو بگير .
بله ،بله قربان! اگه شما مراقب اوضاع نباشيد و گهگاهي تشري نياريد و مشرن
نفرماييد ،رعيت جماعت ياغي مي شن و فرمون نميبرن ،اينن جماعنت از دولنت
ميترسن ،واال گوششون به حرن خدا هم بدهکار نيست.
رسول ،چاي چي شد؟
آب سرده ،جوش نيومده.
در اين ميان ،افسر نگاهي به يکي از ژاندار ها انداخت که ميگفت :اين مرتيکه
فقط بلده حرفاي قلمبهسلمبه بزنه .مثل اينکه خبري از يه استکان چايي نيست.
ميرزا رحمان از نگاه افسر و ژاندار هنري دلنش پنايين ريخنت ،چنون خنوب
ميدانست اگر پنايش بيفتند و بخواهنند منرد آزاري و بهاننهگينري کننند ،از آب
 4٢زبان آبي يکي از بيماري هاي ويروسي نشخوارکنندگان است که توسط حشرات منتقل ميشود.
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خوردن هم برايشان آسنانتر اسنت .همنان ژانندار منيتوانسنت بنرود ،ده دوازده
فشن الي جرز ديوار ،در آخور ،طويله يا درون کاه بگذارد و بعد بنه جسنتوجنو
بيفتند و پيدايشان کنند .آن وقت بود که با پول قند و چايي سه چهنار سنال هنم
خالص نميشد.
آقا ميرزا رحمان ناگهان مثل مارگزيدهها از جايش بلند شد و پيش رسول رفت
و در گوشش گفت :پسر رسول! ميخواي چه باليي سر بياري؟ اينهناش اينن
همه قند و چايي .چايي بريز! ...پسر چايي بريز! ...واهلل باهلل جدي ميگم .به خدا،
جدي ميگم ...سه طالق خانمو گذاشتم ک دستش ،جدي ميگم .چاي برينز!...
بريز!...
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توطئهی دشمن
م :محمد طاهر برهون
فکر ميکنم هي کداممان ،نه من نه تو ،نميدانيم کنه از کني ايننگوننه بنوده
است .همين قدر روشن است که از ديرباز اينجور زندگي مي کننيم و نسنل انندر
نسل همين جور زندگي کردهايم .زندگي راه و چاهي روشن و معين نداشته است.
هر کسي به فراخور حالش کاري را انتخاب کرده و به آن سرگر بوده است .ديگر
به اميد خدا ،نتيجه هر چه بوده باشند ،فنرق چننداني نداشنته و جنانش از فقنر و
تنگدستي چون پرندهاي از ترس تير ،بال کشان در اليتنناهي ناکجناآبنادي گنم
شده است .از همين ترس بوده که هر کسي شغل اجدادي خودش را پيشه کنرده
و به اين جور"زندگي منجمد ومحدود" که همواره چون گاوي که فقط به انندازه
وحجم پوست خود جا دارد ،خو گرفته است .مغز هم آسنوده و راحنت بنه کنناري
لميده و هيچگاه به زندگي بهتري فکر نکرده است .وزيرزاده ،وزينر شنده اسنت و
آهنگرزاده ،آهنگر و ديگران هم به همين منوال .اگر هنم کسني ،اتفناقي ،از اينن
روال و شيوه دور افتاده باشد ،باز گوشه چشمي به مردهري وارايهي شنغلي پندر
داشته است .اين جور نبوده است که جامعه براي اجراي برنامه و نقشه اي مرد را
آماده و بسيج کرده باشد ،مگر خانها و ژاندارمها که الحق واالنصان هميشه اينن
137

جور عمل کردهاند و هر از گاهي مرد را به انجا کاري واداشتهاند .هر چنند اينن
کار ،بيگاري و اجباري و بي مزد بوده ،اما بنه هنر صنورت ،تنهنا کنار مشنترک و
جمعي و دايمي همين بوده است.
اسماعيل محمد گرمياني هم يکي از همين قماش بود .کال نه عقلش به چيزي
قد ميداد و نه ميتوانست خود را از اين قافله جدا کند .کار پدر را پي گرفته بود و
از راه پيلهوري روزگار ميگذراند .خرجين روي پشت االغ ميگذاشت و گاهي بنه
سليمانيه و گاهي هم به مهاباد ميرفت و خرت و پرتش را که ميخريد ،رواننهي
دهات ميشد .با روستائيان بسيار با مهرباني و مدارا رفتار ميکرد .اگر ميدانسنت
که پول نقد ندارند ،به جايش مرغ و تخم مرغ ميگرفت ،که آنهنا را هنم پنس از
بازگشت به شهر ،به پول نزديک مي کرد و دوباره ،روز از نو ،روزي از نو ،خنرت و
پرتي ميخريد و راهي دهات مي شد .شوخي و مزاح شهر و روستا روي دوش عمو
اسماعيل بود .در شهر براي مغازهداران ،از رخندادها و اتفاقنات ده منيگفنت و در
روستا ،پيشامدهاي شهر را براي روستاييان باز ميگفت .چنان با هنم اخنت شنده
بودند که عمو اسماعيل نميتوانست خيلي در خانه بماند و روستاييان هم همنواره
چشم به راهش بودند و اگر دينر منيکنرد ،نگنرانش منيشندند .زننان روسنتايي
مشتريان پرو پا قرص آينه و صابون ،ن و سوزن ،سقز و سرمه و سرمهدان بودند و
عمو اسماعيل هم از همين راه زندگي ميگذراند و گاهي اندک پولي هنم بنرايش
مي ماند .اما چرخ کجمدار يا دشمن بدکار به ناگاه تار و پود آن چنان توطئنهاي را
به هم بافت که زنان روستايي را بي سرمه و سرمه دان گذاشت و به سو نشاند.
عمو اسماعيل هم غمگين و افسرده شد و خنده و لبخند کنه زيننت بخنش روي
سپيد مويش بود ،از چهرهاش رخت بربست.
چو افتاد که مرغ آمريکايياي به بازار آمده که تخم سه چهار زرده منيگنذارد،
جوجههاي کاکل زري ميآورد و به اندازه سه چهار مرغ محلي گوشنت دارد .هنر
کسي يک مرغ آمريکايي داشته باشد ،بيشتر از يک گوسفند سنود منيبنرد .عمنو
اسماعيل يکي از آنهايي بود که اين شايعه را از شهر به روستا آورد .چه ميدانست
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که اين ،مار در آستين پروردن است .پس از آن که اسم و رسنم منرغ آمريکنايي
خوب در دهات پخش شد ،سروکله ي داللهاي شهري با آنها پيدا شد .هر مرغني
را به ده بيست برابر قيمت مرغ محلي ميفروختند يا اين که با بره و بزغاله تاخت
ميزدند .چيزي نگذشت که بدون پيش آمدن هني جنگني ،کردسنتان اشنغال و
مستعمرهي مرغ آمريکايي شد.
مرغ و خروس آمريکايي با فيسوافاده "ميسيز و ميستر" در کوچههناي روسنتا
جوالن ميدادند و به مرغهاي محلي بنه چشنم سنياهان محلنه "هنارلم" نگناه
ميکردند که ناگهان ،طاعون مرغي آمد .روستاييان هر چه با رجوع به شي و مال
و دادن هدايا به آنان سعي کردند جلوي فاجعه را بگيرند ،کاري از پنيش نبردنند.
ابتدا الشه ي نجس مرغ آمريکايي در کردسنتان بنه جنا مانند و در پنياش ،روح
ناپاکاشان به "ينگه دنيا" برگشت .سپس مرغهاي محلي از نوا افتادنند و کوچنه
ها را خاموشي مرگبار فراگرفت .روستاييان که دست به دامان شي و منال ،بنراي
باز کردن سرکتاب و انداختن رمل و اسطرالب و جستجو در همنه ي کتناب هنا و
حتي "تفسير خواب ابن سيرين" شده بودند ،نتوانستند چيزي در باره اينن فاجعنه
کش کنند .سرانجا مرد پذيرفتند که "غضب الهي" است که ننازل شنده ،بنه
همديگر ميگفتند برويد توبه کنيد و خيرات و مبرات بدهيد!
طاعون مرغي زندگي روستاييان را فلج کرد .تخم مرغ که آبپز ،تنوري ،نيمرو،
کوکو و شوربايش همواره و هميشه به داد مرد ميرسيد و گاهي بنه جناي پنول
نيز با خرت و پرتي تاخت زده مي شد ،ناياب شند .پنر منرغ بنراي بنالش و متکنا
بي نظير بود و گوشت مرغ در عزا و عروسي و مخصوصا وقتي که ژاندارمها ماننند
بالي آسماني نازل مي شدند ،روستاييان را از شرمندگي نجات ميداد .حاال همهي
اينها به باد رفته بود .ديگر در هي خانهاي خروسي نميخواند و مرد نيمهشنب و
صبح را گم کردند .ديگر هي خروسي نبود که در غياب مال اذان بخواند.
در اين ميان ،درد عمو اسماعيل از همه بيشتر بود .نه تنها زندگيش لن شده
بود ،بلکه پاک از کسب و کار افتاده بود .او هم ماننند ديگنران پذيرفتنه بنود کنه
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غضب الهي در کار است ،اما دلش چون سير و سرکه مي جوشيد .گاهي به آرامني
غر ميزد :نمي دونم ،نميفهمم مرغ چه گناهي کرده؟ دزدي کرده؟ آد کشته؟ به
مال مرد نظر داشته؟ چرا خدا بايد اونو غضب کنه؟ اگه ميخواد غضب کنه ،چنرا
نميره سراغ ژاندارما که مرد خدا رو بيچاره کردن ،اين سوالها عمو اسماعيل را
عاصي کرده بود ،اما جرات نداشت از کسي بپرسد .نانش که آجر شده بنود ،حناال
ميبايست جانش را هم مي داد!؟ هنر چنه در دهنات پرسنه زد ،نتوانسنت چينزي
بفروشد.
االغ در پيش و خودش از پس ،لن لنگان و گرفته به شهر سردشت برگشنت.
همين که به خانه رسيد ،زنش فاطمه شروع کرد از طناعون مرغني گفنتن .عمنو
اسماعيل سري تکان داد و گفت:
ن راست گفتهاند که يکي از شهر بر ميگشت ،اون يکني بنراش از شنهر قصنه
مي گفت .زن! من خود تو دهات بود  ،اين همنه درد و بنال را بنه چشنم خنود
ديدها  ،تو ديگه چي برا ميگي؟
عمو اسماعيل داخل شد و مانند عزاداران ،زانوي غم به بغل گرفت .اگنر از در و
ديوار صدا برميخاست ،از او برنميخاست! هر چه زنش ن فاطي ن دلندارياش داد
و نازش را کشيد و قربان صدقهاش رفت ،فايدهاي نداشت و اخمهايش بناز نشند.
ناگهان فاطي يادش آمد و گفت:
ن اسماعيل ،ديروز ميرزا عزيز حاج شري  ،همسنايهمنون ،از تهنرون برگشنت.
ماشااهلل ،خدا براي پدرمادرش حف اش کنه ،چه جوان خوش بر و رو و منودب و
عاقليه! حاجياينا همهي شهرو زير و رو کردن ،مرغ پيدا نکردن براي بچنهشنون
بکشن.
اسماعيل گفت:
ن خب ،تو کاه و يونجه و آب االغ رو به راه کن تا من بنر خوشنامدي بگنم و
خبري از دنيا بگير .
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عمو اسماعيل که وارد شد ،گفتگو در باره طاعون مرغي بود .او خوشنامدي بنه
ميرزا عزيز و چشم و دل روشني به حاجي و حاج خانم گفت و ادامه داد:
ن ميرزا جون ،تهرون هم طاعون مرغي اومده؟
عزيز :خود تهران که نه ،چون شهريا ،مرغ نيگه نميدارن .اما دهات چنرا ،فکنر
کنم ريشه مرغا رو خشکونده باشه .اون جا هم مث اين جا ،مرغ و تخم مرغ پيدا
نميشه.
اسماعيل :انگار اين درد همه جا رو گرفته .خدا اون جا رو هم غضب کرده.
عزيز :نکبت و بدبختي زموني پيدا شد که سروکلهي آمريکاييا پيدا شد.
اسماعيل :گل گفتي ،سروکله ي اين مرغاي لعنتي اون قدر شو و بنديمن بنود
که پيدا بود اين بال سرمون نازل ميشه.
عزيز :عمو اسماعيل ،از کدو مرغا حرن ميزني؟
اسماعيل :مگه تو مرغاي آمريکايي رو نميگي؟
عزيز :نه ،نه ،خونهات آباد ،منن خنود آمريکناييهناي نماينندهي امپريناليز رو
ميگم.
اسماعيل :خدا رو شکر ،اونا رو من نديندها  .نمني دوننم چنه جوننورايي اَن .در
باره شون چي ميدوني؟ برامون بگو!
عزيز :نمي توني تصور کني چه قدر بَدَن .از هر چي که تو اين دنيا بد ميدونني،
بدترن .بين خودمون بمونه ،اين طاعون مرغي رو هم اونا همراشون آوردن.
اسماعيل :ميرزاي عزيز ،شيرفهممون کن! من که از حرصشون دقمر شد .
عزيز :عمنو اسنماعيل! آمريکايينا و تعندادي سنرمايهدار تهرونني ،ينه شنرکت
مرغداري درست کردن  .ميخوان مرغ و تخنم منرغ اينران رو بگينرن تنو چنن
خودشون و به قيمتي که خودشون ميخوان بفروشنن .اگنه هنر خوننهواري منث
گذشته براي خودش مرغ داشت که ديگه مرغ و تخم مرغ اونا فروش نمي رفنت.
پيداس نمي تونستن به زور ژاندار  ،مرغداري رو ممنوع کنن ،به فکر افتنادن کنه
کلک کارسازي بزنن .نقشه اين بود که تعداد زيادي مرغ آمريکايي مريض رو بنه
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قيمت گزان به مرد بفروشن و پول هنگفتي به جينب بنزنن و هنمزمنان ،منرغ
محلي رو هم ريشه کن کنن.
عمو اسماعيل :الهي خدا تو رو از پدر و مادرت نگيره! معلو شد که غضب خدا
در کار نبوده ،توطئه ي دشمن بوده .بذار مرد هم کمي عاقل شنن و فکنري بنه
حال خودشون کنن.
اين داستان در روزنامه" بيري نوێ "شماره  ،١١٨بغداد ١٩٧4/١0/٢٧ ،منتشر
شده است.
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به مناسبت اعطای جايزهی صلح "نوبل" به
کيسينجر
جايزهی کميتهی صلح جانوران به کيسينجر
م :محمد طاهر برهون

خرس (رئيس کميته ي صلح جانوران) :بدين وسيله کميتنه ي صنلح جنانورا رو
افتتاح مي کنم .با گفتگو در باره ي نامزداي دريافت جايزه صلح شنروع مني کننيم.
جناب منشي ،چه کساني پيشنهاد شدن؟
ميمون (منشي کميته) :گر  ،آقاي کيسينجر رو پيشنهاد کرده.
رئيس :چه کسي ميخواد در اين باره صحبت کنه؟
خرگوش :من.
گر  :ايشون حق صحبت ندارن .در همه ي زندگيشون ،خون يک پشه رو هم
نريختن .اصلن شايستگي عضويت کميتهي جانورا رو ندارن.
ميمون :جانورا دو گروهن :دستهاي خونريزن ،دستهاي نه .اگر انتقناد آقناي
گر رو بپذيريم ،بايد تعداد بي شماري از جانورا رو از حق راي محرو کننيم .بنه
گمانم خرگوش هم يکي از جانوراس و حق اظهار نظر داره.
رئيس :خرگوش همواره جانور به شنمار اومنده و عضنو کميتنه سنت ،بننابراين
ميتونه صحبت کنه.
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خرگوش :جناب خرس ،رئيس محتر کميته ،آقايان جنانوران اعضناي محتنر
کميته! هنري کيسينجر در آلمان متولد شده...
گر  :اين نن و ادبار نيست .هر کسي جايي به دنيا ميآد.
خرگوش :منظور من هم اين نيست که ننگي در کناره .منيخنوا فشنردهاي از
زندگي اين شخص رو به آگاهي کميته محتر برسونم ... .از يه خانواده يهودي ...
گر  :ساکت! تو فاشيستي ...ضد يهودي!
خرگوش :من چه کنم! گناە من چيه که ايشون از يک خانوادهي يهودينه .منن
که اين رو به عنوان عيب مطرح نمي کنم .شما که ايشون رو پيشننهاد کنردهايند،
بايد بدونيد فرزند کيَن .چرا برافروخته ميشيد؟
رئيس (مي غرد) :کسي حق نداره نظم جلسه رو به هم بزنه .بگذاريد حرنهاش
رو تمو کنه ،اون وقت اگر کسي خواست ،ميتونه صحبت کنه.
خرگوش :متشکر  ،آقاي رئيس ،هنري کيسينجر در آلمنان و در ينک خنانواده
يهودي متولد شده .در دانشگاه هاروارد ،استاد بوده .هميشنه گفتنه "منن عاشنق
قدرت و حاکميتم" .از همين نکته ،مي شه حدس زد که ايشون چه جور انسنانيه.
او عاشق فکر و انديشه ي دو نفر بوده ،همواره ازشون به عنوان "پايهگذاران تاري
نوين اروپا" نا بنرده و پرستيدشنون .آن دو ،متنرني و بيسنمارکانند .خودتنون
ميدونيد که اين دو ،هرگز طرفدار گفتگو از موضع برابر نبودن .همنواره خواسنتن
به زور و از باال "صلح" رو تحميل کنن .هر دو طرفدار نظامي گري بودن ،توده ي
مرد رو بي ارزش ميدانستن و به مثابه ابزاري در راه هدنهاي خودشون به کنار
مي گرفتن .بيسمارکي که کيسنينجر مني پرسنتيد ،همنواره مني گفنت" :پارلمنان
تئاتريست که هي گاه بازيگر جواني به خود نديده است".
آن ديگرياي که کيسينجر مي پرستيده ،يعني مترني  ،اسمش همواره در کننار
خودکامه هاي عصر گذشته اروپا به چشنم خنورده .روشني ماکيناولي داشنته و در
تاري اروپا ،به جادوگر بزر معرون است .کيسينجر تز  ٣٥0صفحهاي دکتنراي
خود را به او اختصاص داده .در اين کتاب مي گه" :اين منردان از آن رو بنزر و
144

برجسته و چهره هستند که توانستند به مدت دويست سنال ،صنلحي پايندار را در
اروپا بر پا دارند".
اون صلحي که اينها در اروپا بر پا داشتند ،به چه قيمتي تما شد؟ مگر صلحي
که " مترني " به اروپنا ارزانني داشنت ،بهنايش درهنم شکسنتن سنرزمين هناي
کوچک تر اروپا و کشتار و اسير کردن ديگر ملتهاي ضعي تر نبود؟ و صلحي که
بيسمارک برقرار کرد ،به زور شمشير نبود؟
آلمان بيشتر از هزار سال بود که به شيوهي فدرال اداره ميشد ،اما او با آهن و
خون و به شيوه اي زورمدارانه نفس مرد رو بريد و آنها رو به زير فرمان خنودش
در آورد .سرزمين هناي ديگنري رو هنم تسنخير کنرد و امپراتنوري امپرياليسنتي
"رايش دو " رو بنا گذاشت .در آلمان ،قوانين اسنارتبار و ضندکارگري بسنيار بنه
تصويب رساند و پايه ي چنان روشي رو ريخت که بعدها مورد تاييند هيتلنر واقنع
شد .هيتلر در کتاب " نبرد من" خودش مي نويسه" :مطالعنهي قنوانين کنارگري
بيسمارک ،پايهي سياست صنعتي ما در رايش سو خواهد بود".
کيسينجر نويسنده ي دو کتاب "مترني " و "سنالح اتمني" ،بنه مثابنه نيرويني
رعب آور ،اعتقادي به گفتگوي آرا و بلندمندت ننداره ،طرفندار گفتگنو از موضنع
زورمدارانه و فريبکارانهست و جانب دار تحميق و سرکوب و تحميل صلحه.
آقاي رئيس محتر ! آن چه که تا کنون گفتم ،تنهنا در بنارهي اعتقنادات خنود
کيسينجر بود ،اما او به طور رسمي و به نا نماينده ي دولت آمريکا ،به نا دولتني
که هزاران مدرسه و بيمارستان رو در ويتنا بمباران کرده و هزاران هزار ويتنامي
رو کشته و هزاران خانه و مزرعه رو به آتش کشيده ،با ويتنامي ها گفتگنو کنرده.
مقدار بمبي که او روي ويتنا ريخته ،بيش تر از بمبهايي يه که در طنول جنن
دو جهاني به کار رفته.
آقاي رئيس! من به نا وجدان جانورا درخواسنت دار کنه جنايزه ي صنلح بنه
کيسينجر داده نشه .اين فرد نه به لحاظ شخصي و نه به لحاظ رسمي هي گونه
قرابتي با صلح و آشتي نداره و شايسته ي اين جايزه نيست .خواهشنمند کرامنت
جايزهي صلح جانورا رو پاس بداريد .با تشکر و احترا .
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گر زوزه کشيد و نوبت خواست.
رئيس :آقاي گر بفرماييد!
گر  :آقاي رئيس! شما به راستي آرا و متين هستيد .فقط شما منيتونيند بنه
اين همه چرند و پرند خرگوش ،گوش بسپاريد .آن چه او گفت ،خود جنواب خنود
بود .خرگوش از مترني و بيسمارک خُرده مي گينره کنه بنا کشنتار و خنونريزي و
افسون ،صلح رو مستقر کرده اند ،يعني به هر حال استقرار صلح رو قبول داره .اين
ديگه مسئله ي او نيست که از چه راهي .اجداد جانور ما که الهي گوشت و دنبه به
قبرشان بباره ،گفتهاند":الغايه تبرر الوسائل"  -هدن وسيله رو توجيه منيکننه .او
ميگه اين همه بمب بر سر ويتنا ريختن .خب ،براي حف صلح بنوده .اگنر اينن
کار رو نمي کردن و بمبها در انبارها خاک ميخورد ،صلح به خطر ميافتناد .منن
معتقد تنها براي همين يک کار هم که شده ،بايد جايزه صنلح رو بنه کيسنينجر
نماينده دولت صلح طلب آمريکا داد.
ميمون نوبت سخن خواست.
رئيس :بفرماييد.
ميمون :من به عنوان منشي کميته از آقناي رئنيس منيخنوا کنه نماينندگان
محتر کميته رو به رعايت سنن و قوانين کميته دعوت نمايند .آنچه آقاي گر
فرمودند ،با شئونات کميته همخواني نداره .اينهنا ننه اسنتدالل بنود ،ننه رد هني
استداللي .ميتونم بگم نوعي کلک شغالي بود.
شغال زوزه کشيد :حرن دار .
رئيس :بله!
شغال :از آقاي ميمون گله دار  .من اهل کلک و حقهبازي نيستم.
روباه زوزه کشيد و نوبت خواست.
رئيس :بفرماييد عمو روباه صحبت کنيد!
روباه :بسيار متشکر آقاي رئيس و سرور ما .روزتان به خينر ،اعضناي محتنر
کميته ي جانورا! اين جا بسيار گفته شد و بسيار هم شنيده شد .من افتخار مي کنم
که عضو چنين کميته ي عادل و آرا و شکيبا و هوشيارياَ  .جناي بسني افتخنار
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است که دمکراسي جانورا چنان گسترده و فراوان است که ضعي و قوي تونستن
سخن دل شون رو بگن .سخنان آقاي گر بسيار ارزشنمند بنود ،ينادآوري آقناي
ميمون بهجا بود ،اعتراض آقاي شنغال بنهحنق بنود و ميمنون هنم بنا روحينهي
دموکراتي انتقاد رو قبول کرد .کوتاه سخن اين که ،دمکراسي در اوج ،بر اجنالس
ما سايه گستر شده .بر پاينه ي چننين دمکراسنياي خواهشنمند آقناي رئنيس و
همه ي اعضا محتر به اين نکته توجه کنند کنه اينن ،کميتنه ي جنايزه ي صنلح
جانوراس .آن چه تا کنون گفته و شنيده شند ،بنر گرفتنه از زبنان و اصنطالحات
انساني بود .ما را چه به کار انسان! بايد با گفتماني جانورانه صحبت کرد .پيشننهاد
مي کنم که جلسه ،بحث را باز از سر بگيره .آن چه تناکنون گفتنه و شننيده شند،
ناديده گرفته شه .هر کسي که نمي تونه به شنيوه جنانوران گفتگنو کننه ،سناکت
بمونه.
جانوران :بسيار خوب! موافقيم.
ميمون (منشي) :سخنرانان اصلي خرگوش و گر بودن.
رئيس  :خرگوش ،اگر سخني داريد بفرماييد ،منتهي به زبان جانورا!
خرگوش :بله ،آقاي رئيس .شنير "تگنزاس" پنا بنه جنگنل و بيشنه ي ويتننا
گذاشت ،د به کول جنگل رو ميپيمود و نعره ميزد و نعره ميزد و ميغريد .بنه
ناگاه با گربه اي روبرو شد .بسيار تعجب کرد و متحير شد و او را سنرتا پنا براننداز
کرد و پرسيد :تو به ماها ميموني .خويشياي با ما داري؟
گربه :بله ،نه تنها خويش ،که از تيرهي شما .
شير تگزاس :چه جوره که نژاد ما اين جا اين جور ريز و کوچيکه؟
گربه :خير ،من اهل مارسي ا و مانند شما بزر بود  .اين جا که اومند  ،اينن
جور کوچيکم کردند.
شير تکزاس :کي کوچيکت کرد؟
گربه به اطران نگاهي کرد و مردي ويتنامي را ديد و گفت :اون مرده.
شير تگزاس رو به ويتنامي گفت :تنو اينن خنويش منا رو اينن جنور کوچينک
کردهاي؟
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ويتنامي :بله.
شير تگزاس :چرا؟
ويتنامي :من اين جا تو خونهي خود نشستها و او از آن ور دنيا اومده و من را
آزرده و من هم کوچکش کرد .
شير تگزاس :ميخوا باهات بجنگم و انتقا او رو ازت بگير .
ويتنامي که پيش از اين هم براي شير مارسي دا گسترده بنود ،کنم کنم شنير
تگزاس رو طوري هدايت کرد تا نزديک بيشه اي رسيدند و به همنان دا گرفتنار
شد .رفت و با سه چهار چوب و ترکه برگشت و به جان شير افتاد .شير مدتي تاب
آورد و د نزد ،اما باالخره از ناچاري رو به گربه کرد و گفت :تنو آشنناي قنديمي
اين مردي و زبانش رو بهتر ميدوني .بهش بگو :اگر مثل تو کوچيک بشم ،دست
از سر برمي داره؟ حال ،آقاي رئيس ،اين شير تگزاس که اين جور کوچيک شده،
شايسته است که جايزه صلح دريافت کنه؟
رئيس (خطاب به کميته) :شما چه ميگوييد؟
روباه :آقاي رئيس ،همان جور که شايستهي روش دمکراتيکتونه ،راي بگيريد!
رئيس :کميته راي بده.
منشي :با اکثريت آرا جايزهي نوبل صلح به کيسينجر داده ميشه.
گر  :مبارکه.
روباه :مبارکه.
خرگوش :با اين دمکراسي ،هي بعيد نيست که روزي به نيکسنون هنم جنايزه
صلح اهدا شه!
 - ١تگزاس ،يکي از اياالت آمريکا و مرکز بزنبهادرها و تبهکاران اسنت .شنير
تگزاس کنايهاي است از امپرياليسم آمريکا .
 - ٢مارسي ،بندري در فرانسه است و شير مارسي ،کنايه از امپرياليسنم فرانسنه
است که در نبرد "دين بن فو" گربه شد!
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 در مجلهي "رۆژی کوردستان " بغنداد ،شنمارههناي٢١و ٢٢سنال،١٩٧4صفحات  ٥٩- ٥٧منتشر شده است.
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احساس داشتن ممنوع است!
م :کامران امين آوه

دندان آقاي "دولتي" درد مي کرد ،نزد دندانپزشک رفت و بعداز  ٣- 4نفر نوبنت
به او رسيد ،وارد اتاق شد و روي صندلي نشست.
دندانپزشک :دهانتان را باز کنيد.
دولتي دهانش را باز کرد.
دندانپزشک (ميلهيي به دندانش زد) احساس درد ميکنيد؟
دولتي :نخير
دندانپزشک ميله رابه ترتيب به تما دندانهاي او زده ،سوال را تکرار کرد و هنر
بار دولتي جواب ميداد نخير.
دندانپزشک :در اين صورت دندانتان درد نميکند.
دولتي :چطور دندانم درد نميکند ،پس چرا اينجا آمدها ؟
دندانپزشک :ميله را به تما دندانهايتان زد و شما هر بار گفتيد درد نميکند.
دولتي :شما درست سوال نميکنيد .ميگوييد "آيا احساس درد ميکني"؟
از من بپرس درد ميکند يا نه؟"
دندانپزشک :چه فرقي ميکند؟
دولتي :فرقشان زياد است .دندانم درد ميکند اما احساس درد نميکنم.
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دندانپزشک که تازه بعد از اتما تحصيالتش از اروپنا برگشنته بنود و از برخني
کارهاي مخفي دولت بي خبر بود ،تعجب کرد ،اما بيشتر فکر ميکرد که اين مرد
قاطي کرده است ،با خونسردي گفت :دوست دار مرا متوجه اين قضيه بکنيد کنه
چرا سوالم درست نيست.
دولتي :چون احساس داشتن قدغن است
دندانپزشک (با تعجبي بيشتر) :احساس داشتن قدغن است؟ مگرميتوان احساس
داشتن انسان را ممنوع کرد؟
دولتي :بله ممنوع است .چطور ممنوع نميشود.
دندانپزشک :اين چيز بسيار عجيبي است .اولين بار است چنين چيزي ميشنو .
شما به خاطر ممنوعيت جواب نميدهيد؟
دولتي :بله
دندانپزشک :کي ممنوع کرده است؟
دولتي :وزارتخانه.
دندانپزشک :کدا وزارتخانه؟
دولتي :وزارت داخله.
دندانپزشک :چنين چيزي نشنيدها .
دولتي :شما حق داريد نشنويد ،شما که کارمند دولت نيستيد.
دندانپزشک :يعني کارمندهاي دولت حق احساس کردن ندارند؟
دولتي :بله
دندانپزشک :گفتند احساس نکنيد و شما ديگر احساس نميکنيد؟
دولتي :تنها گفتن نبود ،مرا معالجه هم کردهاند.
دندانپزشک :مگر احساس کردن بيماري است تا درمان شود؟
دولتي :بله
دندانپزشک :ازحرن هايتان سر در نميآر  ،خيلي ميبخشيد ،شنما کنه بخناطر
دندان دردتان مواد سرگيجه آور مانند مرفين ،بن و از اين قبيل چيزهنا مصنرن
نکردهايد؟
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دولتي :نه به خدا چيزي نخوردها و هوش و حواسم هم کامال سر جايش است.
دندانپزشک (زير لب حرن هاي دولتي را تکنرار منيکنرد :احسناس نمنيکننم،
احساس داشتن ممنوع است ،مداوا شدها و ديگر احساس نميکنم) :کي ميگويد
احساس داشتن بيماري است ،شما را به چه شکلي درمان کردهاند؟
دولتي (با ترس نگاهي به اتاق مي اندازد) :نميتوانم به شما بگويم ،شما دنندانم
را درمان کنيد ،چرا اينقدر اصرار ميکنيد؟
دندانپزشک :حرن هايتان خيلي عجيب است ،دلم مي خواد بفهمم مساله از چه
قرار است؟ من دندانپزشکم و به هي طرفي وابسته نيستم ،به منن اعتمناد کنيند،
من تما دندانهايتان را رايگان درست ميکنم تنها بمن بگوييد موضوع از چه قرار
است.
دولتي :من کارمند وزارتخانه هستم ،خانه ا دور است و هر روز با اتوبنوس سنر
کار ميرو و بر مي گرد  .روزي در اتوبوس بود که رئيس اداره منان سنوار شند،
بلند شده ،جاي خود را به او داد .
گفت :اتومبيلم پنچر شده  ،آن را گذاشتم تا رانندها تعمير کند .خواست کميبنا
من حرن بزند.
گفت :شما کار خوبي ميکنيد با اتوبنوس رفنت و آمند منيکنيند ،از مننزل تنا
ايستگاه اتوبوس و بعدا ازايستگاه اتوبوس تا محل کار پياده ميرويند .اينن ورزش
خوبي است ،بدنتان سالم مي ماند و احساس چست و چاالکي منيکنيند .هنر روز
اين همه آدمهاي مختل منيبينيند ،حنرنهناي عجينب و غرينب زينادي هنم
ميشنويد ،اين هم مثل گردش و تفريح ميماند.
گفتم :آقاي رئيس مي فرماييد ما چيزهاي زيادي را احساس ميکننيم امنا اينن
چيزها عجيب نيستند بلکه جانگدازند.
گفت :چطور ،مثل چي؟
گفتم :احساس مي کنم افنرادي زينادي در ايسنتگاه اتوبنوس ايسنتاده ،منتظنر
هستند و خيلي دير نوبت من ميرسد .بسياري از روزها حتنا نمنيرسنم صنبحانه
بخور  ،با شکم گرسنه بيرون آمده ،ميدو تا به اتوبنوس برسنم .وقتني کنه زينر
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گرماي شديد آفتاب بهار و باران و کوالک زمستان خود را به ايسنتگاه اتوبنوس
مي رسانم ،احساس ميکنم مردمي که در انتظار اتوبوس هسنتند ،از شندت گرمنا
عرق کرده  ،يا از سرما مي لرزند ،مي ترسند سر کارشان نرسند و خنرج معناش آن
روز را به دست نيارند .وقتي که زني را ميبينم که فرزنند بيمنارش را در آغنوش
گرفته  ،بعلت نداشتن پول نميتواند او را با تاکسي به دکتنر برسناند و دراتوبنوس
چنان به او فشار مياورند که کمي ميماند بچهاش خفه شود ،درد و غم زينادي را
احساس مي کنم .بعضي روزها که پولم را فراموش کرده ،از ايستگاه اتوبوس بندو
براي برداشتن آن برمي گرد درد هزاران انساني را احساس منيکننم کنه حقنوق
روزانه آنها در حدي نيست که با اتوبوس رفت و آمد کنند و در گرماي تابستان و
سرماي زمستان راه دور و درازي را پياده مي روند و خسته و درمانده تا عصر کنار
کرده ،به همان ترتيب هم بر ميگردند .وقتي ميبينم کودکان  ٨- ٩ساله به جناي
درس خواندن در ايستگاه اتوبوس آدامس و سيگار ميفروشند تا لقمه ناني بدست
بياورند غم زيادي را احساس مي کنم .خوشبختانه وضنع شنما خنوب اسنت و بنا
اتومبيل رفت و آمد ميکنيد و اين چيزها را نميبينيد و ناراحت نميشويد.
نگو که رئيس اداره اين چيزها را براي وزير نوشته بود ،نزديک به يک مناه بعند
از آن روز ،همه ما را صدا زده ،دستور وزارتخانه را برايمان خواند و مفصل برايمان
صحبت کرد.
وزير نوشته بود :در رابطنه بنا احسناس کنردن از "ريچنارد هلمنز" متخصنص
آمريکايي سوال کرديم ،مي گويد ٢ :نوع احسناس وجنود دارد ،احسناس مثبنت و
احساس منفي .احساس مثبنت ماننند بناور بنه بزرگني ،عظمنت ،نبنوغ و داننايي
سردارخان و اين که رژيم سردار خان بهترين رژيم است و داشتن اين احساس که
وضعيت موجود طبيعي است و ساليان سال بدين شنکل بنوده اسنت "لنيس فني
االمکان ابدع مما کان".4٣
احساس منفي يا "ويرانگر" مانند احساس اين کارمند و برخي از افراد منحنرن
است که احساس منفي شان از اين هم بيشتر است .چنين احساسي تنازگي پيندا
 4٣بهتر از اين امکان ندارد.
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شده  ،از نظر روحي يک نوع بيماري است .اين بيماري "مسري" بوده ،سنريعا بنه
مرد سرايت مي کند .الز است به کارمندان توصيه الز شنود تنا مواظنب خنود
بوده  ،دچار اين بيماري نشوند .آنهايي را هم که بيمار ميشوند به تنهايي در ينک
مکان نگه دارند تا شخص ديگري از طريق آنها مبتال به اين بيماري نشود و خود
آنها نزد متخصص معالجه شوند .دولت براي اين که به اين بيماران کمک کنرده،
پولي هم هزينه نکند ،توصيه مي کند تا رسيدن نوبتشان آنها را در شنهرباني نگنه
دارند ،وقتي نوبتشان رسيد آنها را به "بيغولهيي" بفرستد تا از سنوي متخصصنين
آمريکايي و اسراييلي معالجه شوند.
دندانپزشک :شما را چطور معالجه کردند؟
دولتي :من را به شهرباني بردند .در آنجا مقدمات معالجه را آماده کنرده بودنند،
بعد مرا به"بيغولهيي" فرستاده ،مداوا کردند.
دندانپزشک :شما را چطور مداوا کردند؟
دولتي ٢ :نوع درمان وجود دارد .يک نوع آن شرقي است ،با ابنزارآالت قنديمي
مانند داغ کردن "اخَرُالدَّواءاَلکَي" ،44يک نوعش هم غربي است بويژه آمريکايي با
وسايل برقي و مانند آن.
دندانپزشک :بهتون دارو نميدهند؟
دولتنني :دارو هننم مننيدهننند ،معجننون سننياهي کننه آن را از "دشنننا دادن"،
"ت کردن" و" کتک زدن" گرفته ،بنه قنرص تبنديل منيکننند .طبنق تجنويز
متخصص به بعضي افراد روزي يکبار و بعضي ديگر روزي  ٣بار ميدهند.
دندانپزشک :اين مريض ها زود مداوا ميشوند؟
دولتي :اگر اين بيماري جديد باشد ،بار اول باشد ،خفي باشند در طني ٢- ٣روز
خوب مي شود ،اما اگر بيمناريش سننگين باشند بمندت بيشنتري نيناز دارد .اينن
بيماري ،بيشتر بيماري زحمتکشان و روشنفکران است .آنها خيلي ديرتنر معالجنه
شده ،بسياري از آنها در اار اين معالجه ميميرند.
 44آخرين عالج تمرين کردن است.
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دندانپزشک :همه اين کارمندها ،ارتشيها و پليسها را درمان کردهاند؟
دولتي :احساس مثبت را به آنها ياد دادهاند ،بيمار نميشوند .اگر هم بيمار شنوند
آنها را با قرص سرب مداوا ميکنند.
دندانپزشک :پس اين همه مرد چطورند؟
دولتي :هشتاد درصد آنها بيمارند .دولت آنهايي را که خطرناکند ،شناسايي کرده،
مداوا ميکند ،آنهاي ديگر هم هي .
دندانپزشک :خوب ،چنانکه گفتيد بيشتر مامورين دولت احساسشان را از دسنت
دادهاند ،اين مرد با چه ديدي به آنها نگاه ميکنند و نظرشان در مورد اينن افنراد
چيست؟
دولتي :ما را مرده بحساب ميآورند.
دندانپزشک :شما فکر نميکنيد که يک روزي اين همه "بيمار" به اين تنها تن
"سالم" حمله خواهند کرد؟
دولتي :در اين شکي نيست.
دندانپزشک بعد ازآغشتن پنبه در دوا آن را وارد سوراخ دندان دولتي کرد.
دولتي با خود گفت :به اميد آن روز.
دندانپزشک :فردا هم بياييد.
دولتي در حال خارج شدن :ما چيزي نگفتيم ،ها !...
دندانپزشک :مطمئن باشيد.
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آيا ادبيات کردی عقب ماندهاست؟
م :کامران امين آوه

براي پاس دادن به اين پرسش الز است بدانيم ادبيات کردي را با چه معياري
ميسنجيم ،آن را با کدا ادبيات مقايسه ميکننيم و ايننکنه ادبينات کنردي چنه
سرشتي دارد؟
 .١ادبيات کردی در مقايسهبا کدام ادبيات عقب ماندهاست؟
ادبيات کردي مانند ادبيات تما خلق ها و ملل ديگر بخشي از روبنناي زنندگي
اقتصادي  -اجتماعي است .چنان که مي دانيم خلق کرد تا آغازه هاي اين سده در
مرحله ي فئودالي بسر ميبرد .پس از جن جهاني اول ،مناسنبات بنورژوازي در
کردستان شکل گرفت ،بويژه پس از جن جهاني دو به مرحله رشد رسنيد ،امنا
هنوز به درجه ي رشد عالي نرسيده است .بدين ترتيب ادبيات کردي تا اوايل اين
سده ،بخشي از روبنناي حينات فئنودالي اسنت .چننان کنه منيداننيم بعضني از
پديدههاي روبنايي نو ميتواند از بطن جامعه ي کهن سر برآورد .بههمنين خناطر
بعضي از عناصر ادبيات بورژوازي و حتا بورژوا  -دمکراتيک هم در ادبيات کنردي
پيش از سده بيستم ديده مي شود که حاج قادر کويي نمايننده ي بنارز آن اسنت.
البته اين جز بمعناي مرحله ي نطفه بندي نيست و نميتوان ادعا کرد که ادبينات
کردي هنوز هم روبناي فئودالي دارد .اين ادبيات در مقايسه با ادبيات خلنقهناي
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کشورهاي سرمايهداري اروپا و ديگر خلقهايي ،که در مرحله سنرمايهداري رشند
يافتننه زننندگي مننيکنننند ،عقننب مانننده و از ادبيننات خلننق هننايي ،کننه در نظننا
سوسياليستي زندگي ميکنند ،چندين مرحلهعقب تر است.
 .٢ادبيات کردی چه سرشتي دارد ؟
ادبيات کردي ،هم مانند ادبيات ملل ديگر ،داراي ننوع ،شنکل و موضنعگينري
مختص بخود است .چيزي که در اين جنا بنراي منا اهمينت دارد و آن را مبنناي
داوري قرار مي دهيم موضوع ميهنني آن اسنت ،يعنني ايننکنه نشناندهنندهي
احساسات ميهندوستي ،رويدادهاي سياسي و مسايل مهم اين خلنق بطنور اعنم
است .هم چنين مضمون آن اجتماعي ،يعني آن چيزي اسنت کنه از کنل زنندگي
مرد و مشکالت مختل اجتماعي آنها سخن بهميان آورده ،راه آزادي و زنندگي
جديد را به مرد نشان مي دهند .پوشنکين منيگويند" :کشنور ،ننوع حکومنت و
ايدئولوژي سيماي ويژهاي به خلق و مرد ميدهد که کم و بيش در آينهشعر آنها
منعکس ميشود .تما مرد و خلق ها داراي شيوهي تفکر ،احساس ،نقطه نظرات
و آداب و رسو مختص به خود هستند".
در واقع نيز موقعيت طبيعي کردستان ،چند پارگي آن و نوع حکومتهايي که بر
اين سرزمين فرمان راندهاند و باور کردها سيماي ويژهاي به خلق کرد داده اسنت
که در شعر کردي انعکاس مييابد .اين خلنق شنيوهي احسناس ،تفکنر و آداب و
رسو ويژهي خود را دارد.
خلق کرد عاشق آزادي و استقالل است ،شجاع و شکستناپذير اسنت ،متکني
به خود و عاشق ميهن خود اسنت .مينورسنکي در فصنل ششنم کتنابش بعند از
پرداختن به شجاعت و هوشياري کردها مينويسد ":پويايي فکنر کنرد از ايننجنا
معلو مي شود که آنان طبيعت کردستان را دوست دارند  ...هي صخره يا دره ينا
تکدرختي نيست که نا خاصي نداشته باشد يا قصهاي در مورد آن نوشته نشنده
باشد ".رويداد سال [ ١٥١4جن چالدران ] .که موجب تقسيم کردسنتان و قنرار
گرفتن بخش بزرگي از آن در زير سلطه حکومت عثماني شد ،تااير بزرگي بر اين
ملت داشت و رهايي از دست بيگانه ،مبارزه عليه اسنتعمار عثمناني بنه مسنالهي
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عمومي براي مرد کرد تبديل شد .احمد خاني ( )١6٥0 - ١٧06اينن احسناس را
چنين ابراز ميکند:
"چنان که ما هم پادشاهي داشتيم
و خدا او را شايستهي تاجي ميکرد
عثمانيان بر ما چيره نميشدند
و از دست جغدها ،خرابهنشين نميشديم
اما اين خدا بود که از ازل چنين تقدير کرد
و عثمانيان و ايرانيان را بر ما چيره کرد" .
بعدها حاجي قادر کويي ( )١٨١٥- ١٨٩٢اين احساس را به تفصيل و به روشني
در شعرهايش منعکس کرد.
"[چنانچه]بينوايان خاک کردستان
از گاوچران گرفته تا چوپان
با نغمهي رحمت از خواب جهل و مستي
بيدار شوند
و همگي از کار نابجا برحذر باشند
[آنگاه]عثمانيان را تا درهي اسفل ميرانند".
مبارزهي ضد استعمار انگليس نيز از جن جهاني اول به اين مضنمون اضنافه
شده ،وارد مرحلهيي فراگيرتر و جدي تر شد ،ديگر نظر افکار عمنومي منرد بنه
شعري ،که منعکس کنندهي مبارزه و تالش مرد نباشد ،جلب نميشد .از اواينل
سده بيستم کمتر شاعر کردي ميتوان يافت که مرد را به تنالش و مبنارزه فنرا
نخوانده باشد .شاعراني درخشيدند ،که از کشاورزان دفناع کنرده ،خواسنتار زمنين
براي آنها مي شدند و به فئودالها يورشبرده ،از شي و مال انتقاد ميکردنند .هني
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مبارزه و جنبش آزاديخواهانه و رويداد سياسي مهمي در کردستان نيست ،که اانر
آن حتا اگر مختصر نيز باشد ،در ادبيات کردي ديده نشود .براي نمونه احمد مختار
در رابطه با پيمان سور 4٥در سال  ١٩٢0که راي به استقالل کردستان داد چننين
ميگويد:
" اين راي جامعهي ملل که مرد ميگويند
در جهت منافع کردان است
تنها حرن خشک و خالي است
و حرن هم جيب را پر نميکند"
يا در مورد عدالت و حقوق بشر ،که استعمارگران پس ازجنن
اندازهاي براي آن تبليغ ميکردند ،ميگويد:

جهناني اول تنا

" اسم وجدان و عدالت بيمسما و دروغ است
اين سخن بهر سياست بر زبان افتاده است
گر که نامي از عدالت هست راست،
پس چرا اين کودکان کرد
بايد در دل کوه و کمر ويالن و سرگردان بگردند"
بعد از جن جهاني دو اين رويکرد بار ديگر فراگير و همهجانبه شد .شاعران و
نويسندگان با باليدن بهمبارزات گذشته ،به اين مساله پي برده بودند ،که سرنوشت
خلق کرد با سرنوشت ديگر خلقها و ملتها گره خورده است .در همنين رابطنه،
مبارزه ادبيات کردي عليه استعمار و استثمار ،بر ضد امپرياليستهناي انگلنيس و
امريکا و براي همدردي با خلقهاي کره ،الجزاير و کنگو و خشنودي و ستايش از
پيروزيهاي اتحاد شوروي و ديگر کشورهاي سوسياليستي بهگونهاي وسنيع آغناز
Sever
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شد و آرزوهاي سوسياليستي نيز جاي خود را در ادبيات کردي بناز کنرد .در اينن
مقاله امکان نمونه آوري براي تما اين موارد وجود ندارد .شاعران و نويسنندگان
زندهياد :پيرمرد ،گوران ،بيکه س ،سال  ،حمدي و قانع و ديگران نماينندگان اينن
مبارزهي ادبي هستند .خوشبختانه در اين پهنه شاعران زنده هم بسنيار دارينم .از
تما موارد پيشگفته مي توان نتيجه گرفت ،که ادبينات کنردي در سرشنت خنود
ادبياتي پيشرفته است و آيندهاي تابناک در انتظار آن است ،با اين حال ،علت عد
گسترش آن نياز به بحثي جداگانه دارد.
اين مقاله در تاري  ٢٥فروردين  ١٣4٩در شماره ٢4روزنامهي کردستان چناپ
اروپا منتشر شده است.
به نقل از :روزنامه سهردهمینوێچاپ سوئد ،شمارهي  ٨سپتامبر .١٩٨6
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عبا و روبند لباس زن کرد نيست!
م :کامران امين آوه

هر وقت نظري به شيوه زندگي زن کرد ميانداختم ،متوجنه منيشند کنه آن
باالپوشي که به آن پارهاي جاها "عبا و روبند" و پارهاي جاهاي ديگر "چنادر و
روبند" گفته مي شود ،جزو عادات وآداب ملت کرد نبوده ،از خارج وارد شده اسنت.
چرا که عادت وآدابي که مختص به يک ملت باشد در ميان اکثر قريب به اتفناق
مرد آن ملت و آنهايي که پايه و اساس اصلي آن هسنتند ،رواج خواهند داشنت.
آنها بيشتر به آن خو گرفته ،با جان و دل آن را حف ميکنند .واضح است که پايه
و اساس اصلي تما خلقها و تودهها ي مرد را آنهايي تشنکيل ميدهنند کنه بنه
شيوهاي ساده در خارج از شهرها زندگي منيکننند ،عنادت و آداب کهنن ملني را
سخت و محکم مراعات کرده و با سرسختي از آن دفناع ميکننند .بناال پنوش در
هي جاي کردستان ،در ميان مرد روستاها و عشاير ،که پايه و اساس ملت کنرد
را تشکيل ميدهند ،نيست و ديده نميشود ،فقط در شهرها وجود دارد ،آنهم در هر
جايي به رنگي و به نوعي .در بعضي جاها باال پوشي سياه و گشاد ( به نا عبا ينا
چادر) که سرتاپاي آد را ميپوشاند و پارچهاي سياه ونازک (بنه ننا روبنند) کنه
روي سيما و رخسارکشيده ميشود ،معمول است .در برخني جاهناي ديگنر روبنند
وجود ندارد و باال پوش اگر سياه هم نبوده وبه رنگي ديگر ينا گنل دارهنم باشند،
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مسالهاي نيست .در همين رابطه ،من ميدانستم اينن بناالپوش در واقنع از طنرن
ملتهاي ديگر به ميان خلق کرد آمده است و در هر منطقهاي به نوعي توانسنته
تااير خودش را بگذارد .تا اين حد برايم روشن بود ،ولي نمنيدانسنتم از کجنا بنه
ميان مرد ما آمده است ،تا اين که زنهاي روستايي عرب را ديند  ،کنه حتنا بنا
پاي برهنه نيز عبا مي پوشيدند ،اين بار با توجه به اين که تما عادت وآداب وينژه
يک ملت در ميان پايه واقعي آن ،که اکثرا به آن خو گرفتهانند ،دينده ميشنود –
برايم معلو گرديد که اين باالپوش از طرن ملت عرب به نا دين به ميان منرد
کرد آمده است .اين پوشاک يا مختص به آنهنا بنود ينا آنهنا هنم آن را از جناي
ديگري گرفته بودند؟ خود را زياد با اين مساله خسته نکرده بود ( يا :هننوز زيناد
وارد عمق و ژرفاي آن نشده بود )  .گاهي رشته افکار پناره منيشند و بنا خنود
ميانديشيد که در اوايل پيدايش اسال زنها به مساجد ميرفتند ،همراه مردها به
جن مي رفتند و اين آزادي با عبا و روبند همخواني ندارد ،با عبا نميشود جنگيد
و از سوي ديگر در آيين و دين ،همين کافي است که زن و مرد با دقت زياد بهم
نگاه نکنند ،مگر زماني که الز باشد مثال در هنگنا خريند و فنروش و شنهادت
دادن و از اين قبيل موارد .به اين ترتيب باالپوش مختص عربها هم نيسنت و در
آغاز اسال روبندي وجود نداشته است .اطالعاتم تنها در همين حد بود و چيزهاي
هم که در اين مورد به ذهنم ميرسيد کامال روشن نبود تا آن که چشمم به کتاب
جواهر لعل نهرو (نگاهي به تاري جهان) افتناد و متوجنه شند او در اينن رابطنه
مرحله اي پيشتر رفته ،روشن کرده است که عرب بناالپوش را از دو امپراطنوري
شکست خورده رو و فارس گرفته است .با توجه به سخنان بسنيار مفيند چننين
شخصيتي[نهرو ] .که يکي از مردان مشهور جهان هم از نظر سياسني و هنم از
نظر تاري شناسي است ،نظرات با ارزشي دارد و سخنانش براساس تحليلي دقينق
ميباشد ،بخشي از نوشتهي او را در اينجا منعکس ميکنم تنا خنواهران منا از آن
بهره الز را ببرند:
" يک تغيير بزر اما بسيار تاس آور نينز تندريجا روي نمنود و آن در وضنع
زنان بود .در ميان زنان عرب رسم حجاب و پرده وجود نداشت .زنان عرب جدا از
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مردان و پنهان از ايشنان زنندگي نمني کردنند ،بلکنه در امناکن عمنومي حضنور
مييافتند ،به مسجدها و مجالس وع و خطابه ميرفتند و حتي خودشان به وع
و خطابه ميپرداختند .اما عربها نيز بر اار موفقيتها ،تدريجا بيش از بيش رسنمي
را که در دو امپراطور ي مجاورشان يعني امپراطوري ر شرقي و امپراطوري ايران
وجنود داشننت ،اقتبنناس کردننند .عربهننا امپراطننوري رو را شکسننت دادننند و بننه
امپراطوري ايران پايان بخشيدند ،اما خودشان هم گرفتار عادات وآداب ناپسند اين
امپراطوريها گشتند .بقراري که نقل شده است مخصوصا بر اار نفوذ امپراطنوري
قسطنطنيه و ايران بود که رسم جدايي زنان از منردان و پنردهنشنيني ايشنان در
ميان عربها رواج پيدا کرد .تدريجا سيستم"حر " آغاز گرديد و مردهنا و زنهنا در
اجتماع از هم جدا گشتند .متاسفانه اين رسم ناپسند کم کم يکني از خصوصنيات
جامعه اسالمي شد وهند نيز وقتي که مسلمانان به اينجا آمدنند ،آن را آموخنت.
براي من حيرت انگيز است که هنوز هم بعضيها اين رسم وحشيانه را ميپذيرند
و عمل ميکنند .هر وقت فکر ميکنم که زنان در پرده هستند و از دنيناي خنارج
جدا ميباشند بي اختيار منظره يک زندان يا باغ وحش در نظر منيآيند! چگوننه
ممکن است ملتي به پيش برود در حالي که نيمي از منردمش در يکننوع زنندان
مخفي نگاهداشنته شنود؟ خوشنبختانه هنند بنا کمنال سنرعت اينن رسنم را دور
ميافکند .حتي جامعه اسالمي نيز تا انندازهي زينادي خنود را از اينن بنار مهينب
بيرون ميکشد( ...منبع فارسي  46" ) -در اينجا سخنان نهرو تما ميشود .اگنر
ما کمي دقت کنيم متوجه خواهيم شد که خلق کرد در ميان ملتهاي خاورمياننه
از زمانها ي بسيار قديم در برابر عادات و آداب بيگانه سخت مقاومت کرده ،کمتنر
تحت تااير بيگانگان قرار گرفته است .از سخنان نهرو که ميگويد" چگونه ممکن
است ملتي به پيش برود در حالي که نيمي از مردمش در يکننوع زنندان مخفني
نگاهداشته شود؟" چنين به نظر ميرسد که باالپوش در هندوستان در حد وسيعي
رايج شده ،همه زنها را در برگرفته است ،و اين در حالي است تا آنجايي کنه خنود
 46نگاهي به تاري جهان ،بخش اول ،جواهر لعل نهرو ،ترجمه محمنود تفضنلي ،ص  ،٣0١انتشنارات اميرکبينر ،
تهران
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مشاهده ميکنيد به غير از شهرهاي کردستان در هي جايي ديگنر آن ،بناالپوش
ديده نميشود .بدين ترتيب هنگامي که زن کرد به خوبي به اين واقعينت مسنلم
توجه کرده و آنرا درک کند مانند زنان روستايي دست از اين عادت وآداب بيگاننه
برخواهد داشت ،خواهد ديد که چيز خاصي هنم رخ نميدهند! در ضنمن ننه تنهنا
لباس ملي خود را نبايد براي هميشه دور بيندازد ،بلکه بايد به پوشيدن آن افتخار
هم بکند .لخت و عريان شدن بي معنا هم تنها نشنانه تقليند کورکوراننه و غنرق
شدن در عادت و آداب بيگانه است .پيشينيان خوب گفتهاند" همه چيز بنا نمنک
4٧
خوشمزه است و نمک هم به اندازه".

 4٧يعني :هر چيزي حد و اندازهاي دارد.
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جاشنامه
م :کامران امين آوه

پيشگفتار :جاش در لغت – واژهي "جاش" به بچهي االغ گفتنه منيشنود.
فرقي نميکند رن االغ خاکستري تيره ،قهوهاي ,سنياه ينا سنفيد باشند .در هنر
حالتي به بچهاش جاش ميگويند .جاش اسم عنا اسنت ،امنا اگنر منادر جناش،
ماديان باشد به دنبالش لغت قاطر آمده ،به آن جاش قاطر ميگويند .در کردي به
یهههۆبڕ" ،بننه جنناش دوسنناله "د بههڕ" و بننه جنناش
جنناش يننکسنناله " 
سه ساله"سه بڕ" گفته مي شود ،و پس از آن ،بنا تبنديل شندن جناش بنه االغ
کامل ،لقب "حمار" ميگيرد .اما جاش غيرطبيعي ،که در ادامه به آن ميپنردازيم
از اين "لقب" بيبهره بوده ،همواره جاش باقي ميماند .جاشها از نظنر سنني بنا
هم تفاوتهايي دارند ،به نوع کوچک آن "جاشک" يا "جاشنوله" و بنه بزرگتنرش
جاش ميگويند .نبايد اينن تفاوتهنا را فرامنوش کنرد و همنهي آنهنا را بنا ينک
غاوشن  4٨راند.
 4٨غاوشن

 [ .شَ] (اِ مرکب) آن چوب بود که بدو گاو رانند ( .فرهن
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اسدي ) .چوبي باشد که بندو گناو راننند.

يادآوری – در ادبيات کردي هنوز اشاره ي منفي به االغ و جناش تبنديل بنه
يک امر عادي نشده است:4٩
چهار االغ داشتم ،روزانه شن و ماسه ميبردند
خداوکيلي من هم ممنون اين چهار تا بارکش هستم
اي کاش هر چارتاشون متحد ميشدند تا من هم خوشحال شو
چو عتابهاي گويند برا  ،مشغول اين نقاره شو .
٥0
شي سال
(اوبهي ) .چوبي باشد که بر يک سر آن سيخي از آهن نصب کنند و بر سرين و کفل خر و گاو خالنند تا تند و زود
براه روند و معني ترکيبي آن گاوتند باشد چه غاو بمعني گاو و شن بمعني جلد و تند و تيز آمده است ( .برهان ).
چوبي باشد که بدان گاو رانند معني آن تيزکننده باشد و آن مخف غاوباره است يعنني گاورانننده ( .انجمنن آراي
ناصننري )  :مننرد را نهمننار خشننم آمنند گننزين غاوشنننگي را بننه کنن کننردش گننزين  ..واژهينناب دهخنندا،
http://www.vajehyab.com/dehkhoda
 4٩در ادبيات فارسي نيز به کرات و به گونههاي مختل به االغ اشاره شده است .براي نمونه در شرفنامه نظامي
گنجوي آمده است:
شبي نعلبندي و پاالنگري
حق خويشتن خواستند از خري
خر از پاي رنجيده و پشت ريش
بيفکندشان نعل و پاالن به پيش
چو از وامداري خر آزاد گشت
بر آسود و از خويشتن شاد گشت
تو نيز اي به خاکي شده گردناک
بده وا و بيرون جه از گرد و خاک[ ]
 ٥0شي سال متخلص به "سال " ،فرزند شي احمد عازباني از شاعران بننا کنرد ،درسنال  ١٨٩٢در روسنتاي
عازبان در جنوب کردستان [عراق] بدنيا آمده ،در اوان کودکي پدر خود را از دست داد .شي سال شاعري آزاده و
جسور بوده ،اشعار ارزنده ملي – ميهني ،انقالبي و عاشقانه از او به يادگار مانده است" .سال " در شعرهايش ظلم
و ستم خان ،ارباب و شي  ،همچنين حاکمان ترک ،ايراني و عرب را به چالش کشيده ،به حمايت از کنارگران و
اقشار زحمتکش جامعه برخاسته است .ديوان اشعار( )١٩٥٨او براي اولنين بنار بنا سانسنور در دوران حکمرانني
عبدالکريم قاسم چاپ شد .شي سال در  ٣مارس  ١٩٥٩در روستاي دۆال در ناحينه قنرهداغ کردسنتان عنراق
چشم از جهان فرو بست.
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*****
داشتم االغي چون باد و بوران
داشتم االغي ،بارکش دوران
داشتم االغي عين ماشين
داشتم االغي چون شير ميدان
خر نوح که نه ،جد االغ او بود
با االغ عيسا قو و خويش بود.
٥١
قانع
اصطالح جاش :معناي اصطالح جاش ،جا به جا تغيير ميکند .براي نموننه،
در شرع به مردي گفته مي شود که زن سه طالقهاي را بنه عقندش در آورنند تنا
ديرتر بتوان زن را باز به عقد شوهر اولش در آورد .در شرع ،اين نوع جاش منورد
احترا است و به او"محلل" ميگويند .گويند :مردي کنه زن خنود را سنه طالقنه
کرده بود ،رو به ماليي آورد و در اين باره پرسيد .مال هم نوع طالقِ مرد را بنراي
مالي ارشدتر نوشت و خواستار فتواي او شد .مالي دو در پاس اولي نوشت:

منبع :د .مارن خه زنه دار" ،تاري ادبيات کردي(،")١٩4٥- ١٩٧٥جلد ششم ،چناپ يکنم .صنص  ،٢6٥- ٢6٨نشنر
آراس ٢006 ،اربيل.
 ٥١محمد کابلي متخلص به "قانع" فرزند شني عبندالقادر در  ٥سنپتامبر  ١٨٩٨در روسنتاي "کولنوس" از توابنع
مريوان بدنيا آمد .قانع در  ٢سالگي مادر و در  ١0سالگي پدر خود را از دست داد و از همان ايا ظلم و ستم خانها
موجب آوارگي او شد .اين رويداد تااير بسزايي در اشعار ضد فئودالي او بجا گذاشت .در دوران جمهوري کردستان
(ژانويه  -دسامبر ١٩46ميالدي) در اداره فرهن مهاباد مشغول به کنار شند .بعند از سنرکوب جمهنوري نوبنيناد
کردستان ،به کردستان عراق رفت .در فاصله سالهاي  ١٩٥٨تا  ١٩6١در عراق و ايران بخاطر افکنار انقالبني و
دفاع از حقوق ملي کردها زنداني شد .در  ٧مني  ١٩6٥در روسنتاي "لنگنرد" از توابنع پنجنوين چشنم از جهنان
فروبست .همان منبع ،صص .4٣٥- 4٣6
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٥٢

چارهاي ندارد مگر با تحليل
جاشي ميخواهد گردنکلفت همچون فيل
جاش در زبان ارتشي :به نيروي غيرنظامي از افنراد خلنق تحنت سنتم و
استعمار گفته مي شود که آنها را با حف لباس [ملي] خود و با پرداخت پول بنراي
مدتي اجير کرده ،به آنها اسلحه ميدهند تا عليه ملت خود بجنگند ،مانند هنديها
در لشننکر انگلننيس در هندوسننتان و مسننتعمرههنناي ديگننر ،يننا چننون کردهنناي
حرامزاده ي که تحت رهبري افسر انگليسي (لون ري ) برعلينه شني محمنود
جنگيدند .چندي به اينها "جاش پليس" و سپس تنها جاش ميگفتند.
جاش در زبان سياسي :بنا گسنترش مبنارزهي رهناييبخنش خلنقهناي
مستعمره و مظلو و تحت ستم – اسنتعمارگران و حکومنتهناي سنتمگر بنراي
فريب آنان ،به اجير کردن افراد مختلفي چون نمايندهگان مجلس و روزنامهنگاران
و حتا به برپايي حزب و انجمنهاي خودفروش روي آوردند .بدين ترتيب ،دامنهي
معناي جاش گسترده تر شد .جاش از ديد سياسي عبارت اسنت از :شنماري افنراد
حرامزاده از ملتي که براي تنامين مننافع شخصني خنود ،رو در روي ملنت خنود
ايستاده ،باربر دشمن شدهاند.
گونه های جاش :جاشها دسته و گروههاي بسيار دارند .اين جا ،تنها به چند
دسته از آنها اشاره ميکنيم:
 .١جاش ساده
 .٢خان جاش
 .٣شي و بچه شي هاي جاش

 ٥٢تحليل ،کاري است که محلل انجا ميدهد.
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 .4جاش حزبي
يادآوری :نکاتي که در اين نوشتار به آنها اشاره مي کنيم تنها نمونهوار است و
دروازهي جاشنامه بسته نشده و هر نيش يا جفتک خنوردهاي کنه جناش را بهتنر
ميشناسد ،ميتواند اين دسته بندي را کاملتر کند.
جاش ساده :اينها پارهاي افراد ساده دل ،از همنه جنا بنيخبنر و زيردسنت
خانها هستند .آنها به ناچار ،بايد چون جاشهاي خوله زيبناري و خليفنه حمند و
عدهي ديگر به حرن خان ها گوش کنند.
اينها بحدي ساده و گيج و ويجند
مطيع جاشهاي بزر و ياوه گويند.
جاشهاي بزرگتر برايشان سوت ميزنند ،آنها را به طمع انداخته و ميگويند:
يک جاش شش دان وراج شو!
فرزند بيا جاش شو!
وارد گله عماش ٥٣شو مفت و مرحبا صاحب نعل و پاالن شو
تا جلوت بگذارند هزاران خروار ٥4جو
مايوس نشو بچه جاش هزاران موجود بي عقل و کمال
چون فرماندار چمچمال رسيدند [زين ره] به مال و منال"
شي سال

 ٥٣صالح مهدي عماش( .)١٩٢4- ١٩٧٩در سال  ١٩٥٢به حزب بعنث سوسياليسنت عنراق پيوسنت .او از جملنه
افسراني بود که در کودتاي ضد سلطنتي عراق ( ١4جوالي  )١٩٥٨شرکت داشت .پس از کودتاي بعثني هنا علينه
عبدالکريم قاسم در سال ١٩6٣وزير دفاع عراق در کابينهي احمد حسن البکر بود.
 ٥4در متن واژه "عهربه" به کار برده شده ،که معادل  ٢٥6کيلو غله است.
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آنها هم فريب خورده ،را شده و پاالن به پشت ميگيرنند ،امنا برخني از آنهنا
چشم باز کرده ،ميفهمند و پاالن را انداخته و باز انسان ميشوند.
 .2خانهای جاش :اينها چه کساني هستند؟ قانع از زبان آنها ميگويد :دلم
مي خواد امروز بر يک گاو شخم زني بدزد  ،کسي رو بکشم ،خري را بدزد  ،کنه
چنين شد من هم از رده آغاها هستم .اينها خانهايي هستند که هنر کسني بنه
آنها پول بدهد ،براش شکار مي کنند و هر کسني بهشنون جنو بدهند بنراش بنار
مي کشند .سال  ١٩٣٢که نيروي هوايي بريتانيا [منطقه] بنارزان را بمبناران کنرد،
کلحي آغاي ريکاني ،فارس آغاي زيباري و شي رشيد لوالن جاش انگليس بودند
و به بارزان يورش بردند .سال  ١٩44در شورش بنارزان افنراد زينر جناش ننوري
سعيد بودند و به حکومت بغداد کمنک منيکردنند :شني رشنيد لنوالن ،محمنود
خلي ە ،کلحي آغا و محمود آغاي زيباري و اسد شينهيي.
سال  ١٩6٣افراد زير و برخي ديگر جاش عبدالکريم قاسم و پس از آن ،جناش
عارن بودند:
محمد کلحي آغا و محمد امين – ريکاني
محيالدين جهانگير آغا و عزالدين – هرکي
محمد آغا ،محمد فارس و عبدالطي – زيباري
محسن آغا – برواري
شي جالل و برادرانش – بريفکاني
ابراهيم آغا ،محمد عزيز آغا
عبدالواحد حاجي ملو ،عبداهلل آغاي شرفاني و علي آغاي شمکاني – مزوري
ديوالي آغا و جعفرآغا و طاهرآغا – دوسکي
شي احمد سورچي و عدهي ديگري از اين دست ...
 .3جاش شيخ – يا شيخ جاش
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اينها با زکات و خيرات و مبرات و مزد دعانويسني منرد و مسنلمانهاي چشنم
بسته ي ساده دل پولدار مي شوند ،بعدا جزو خانها شده و کم کم به حکومنت هنم
نزديک مي شوند .برخي از آنها هم بتدريج ،خودشنان سنر پينري ينا فرزندانشنان
تبديل به جاش مي شوند .اينها همين که جاش مي شوند از پايه ي خاني هم گنذر
مي کنند[ ،به همين دليل] ممکن است اعتراض شود که اينها در عالم جاشي ،رمه
جداگانهاي نيستند و همپاالن و هم افسار خانهاي جاشاند .در جواب ميگوينند:
درست است ،ميان اين دو رمه ،از دو سو ،وجه مشترکها هست .يکني اينن کنه
هردو مالک بوده اند يا اينک هم بالفعل مالک اند .ديگر اين که ،اينک هم هنر دو
همآخور و همافسارند.
اما اين دو به راستي با هم فرق دارند ،اينها ريش بلند دارند ،آنها اصنالح کنرده
٥٥
يا ريش کوتاه ،اينها عبا و عمامه دارند ،آنها کورته ک و پانتول و رانک و چوغنه
مي پوشند .منتها اين که ،اينها "عمو و خصوص منن وجنه" ٥6دارنند .پنارهاي از
شي ها جاش نيستند و برخي از خانها جاشاند .بنراي همنين ،بنر پشنت همنهي
شي ها و خانها پاالن نمينشيند و پشت همنه شنان هنم بندون پناالن نيسنت.
يادآوري کرده باشيم که شماري از شي ها دستي در دغل و حقهبازي دارند .اينان،
براي نمونه ،خودشان را به خلق و ملت آويزان کرده و پيش مرد خودشان را بنه
موش مردگي ميزنند و جوانهايشان را جاش ميکنند .از اين رو ،به زبان عامياننه
به اينها "خرس " ميگويند.
 .4جاش حزبي :به آنهايي گفته مي شود که پيش تر عضو حزبي بنودهانند و
بعدها به تنهايي يا همراه ديگران از حزب کناره گرفته ،به زيان حنزبشنان و بنه

 ٥٥دو نوع لباس کردي مردانه.
 ٥6يکي از نسبتهاي چهارگانه [نسب اربعه] در منطق است.
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سود دولت به تکاپو ميافتند .آنها اسم حزبشان را غصب کرده و با اتکنا بنه آن،
فتنهانگيزي ميکنند.
تفاوت اينها با جاشهاي ديگر در روشنفکري اکثر آنها و داشتن سازمان اسنت.
در نوشته هاي رسمي به سرشناس ترين اين جاشها "مرتزقه ي تازه" يا "اخوانننا
االکراد" ٥٧گفته مي شود .اينها بارها به اينن در و آن در زدنند و سنرانجا چينزي
نشدند .اين بار سر آخر هم چنان که در فولکلور کردي آمده است ،گفتند" :خر اگر
بغداد بره ،تبديل به قاطر ميشه" ،ولي در بغداد هم نه قاطر ،که جناش شندند .در
طويله امير زندگي راحتي به هم زدنند و بنه عرعنر و جفتنک زدن افتادنند .وجنه
مشترک اين ها با خان جاش در اين است که اينها تفنگچي دارند و با گرفتن پول
کردها را ميکشند ...
ممکن است کسي بپرسد خوب ،يک روشنفکر چگونه جاش ميشود؟ در جنواب
٥٨
ميگوييم ":مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً ".
بخش دوم:
در بخش خر بازاري ،شماري جمالت ارزنده و پند پيشينيان و نقل و حکايت در
باره خر و خربازاري ارايه ميشود.
 .١خري را با خر ديگري عوض کرد  ،کوفتش باشد!
 .٢هر دو جاش ،بچه يک االغند.
 .٣خر با يک دانه جو شروع به عرعرميکند.
 .4خر داخل جوي ،آب از هر دو طرن ميخورد .اگر يکي را نداشت ،از ديگنري
ميخورد.
 ٥٧برادران کرد ما
 ٥٨برگرفته از سوره الجمعه( )6٢آيه " : ٥مثال آنها ،مثال االغهايي است که کتاب حمل ميکنند! .
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 .٥از جاشي پرسيدند اگر صاحبت مرد ،چه کار ميکنني ،عنري کنرد و گفنت"
خدايي که پشت ميدهد ،پاالنش را هم ميدهد.
مجلهپێشهنگ شماره  ،١١مارس ١٩٨6
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